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يک خبـر مـهـم و داغ در ايـن هـفـتـه                     
ــان                 ــن حــجــاب از ســوي زن ــرداشــت ب
معترض و آزاديـخـواه در واگـن هـاي              
ويژه زنان در  متـروي تـهـران و تـالش               
آنها به شکل دادن بـه جـنـبـشـي حـول                
اين حرکت اعتراضي و ترغيـب ديـگـر        
زنان به برداشتن حجابهـا بـود؛ خـبـري          

كشف حجاب بـرخـی      " که تحت عنوان    
در روزنـامـه جـمـهـوري         "   زنان در مترو  

اسـالمــي مــنـعــکــس شـد و بــازتــاب            
گسترده اي در ديگر رسانه هاي خبـري        
دولت داشت؛ خبري که با دسـپـاچـگـي          

 ! مردم شريف و آزاديخواه    
گـزارش بـه     " همانطور که قبال و طـي          

کـانـال   " به اطـالع رسـانـده ايـم             "   مردم
براي ادامه کار خـود بـه کـمـک           "   جديد

حزب کمونيسـت   .   فوري شما نياز دارد   
کارگري کمپين اسپانسورگـيـري بـراي         

را بـطـور     "   کانال جديـد " تامين مخارج  

وسيع و همه جـانـبـه در دسـتـور قـرار                 
پاسخ هاي گرم بـيـنـنـدگـان        . داده است 

در داخل و خارج کشور در هفتـه هـاي         
اخير، تا همينـجـا مـا را در تـامـيـن                 
مخارج کانال جديـد بسـيـار امـيـدوار             

 کمپين وسيع اسپانسور گيري
 "کانال جديد" براي تامين مخارج 

 !به صف حاميان تريبون اعتراض مردم بپيونديد

 برداشتن حجابها در متروهاي تهران
 حجابها را در همه جا برداريم

 

 ۵صفحه   شهال  دانشفر

 ۶صفحه 

 

 اصغر كريمي  
 پاسخ به فراخوان کمک مالي به کانال جديد

 ۶صفحه 

 " پرايد"در فستيوال "  اکس مسلم"
 ۳صفحه 

بيست سال از سـالـگـرد       :   انترناسيونال  
قتل عام زندانيان سياسي در تـابسـتـان      

قتل عـامـي بـه هـمـيـن           .    ميگذرد۶۷
 اتـفـاق     ۶۱ و     ۶۰ابعاد در سـالـهـاي         

نقش اين جنايات سازمانيـافـتـه      .   افتاد
دولتي بـراي جـمـهـوري اسـالمـي چـه                

 بود؟ 
اعـدام و کشـتـار مـردم           :   حميد تقوائي 

يک جزء هميشگي سياست حـکـومـت         
اسالمي براي سـرکـوب مـخـالـفـيـن و               
مقابله با اعتراضات و مبارزات مـردم       

اين اعتراضات و مـبـارزات   . بوده است 
در سالهاي اوليه روي کـار آمـدن رژيـم             

 57خود را در شکـل تـداوم انـقـالب              
جمـهـوري اسـالمـي يـک          .   نشان ميداد 

حکومت ضد انقالبي بود که به کـمـک          
دولتهاي غـربـي و بـا فـريـب مـردم و                   
تحريـف انـقـالب بـرحـق آنـان بـقـدرت                 

اما انقالب با قيـام بـهـمـن          .   رسيده بود 
مـردمــي کــه بــعـد از         .   پـايـان نـيــافـت      

ســرنــگــونــي حــکــومــت شــاه تــحــقــق          
ــيــشــان را طــلــب           خــواســتــهــاي انســان
ميکردند  به سـرعـت بـرايشـان روشـن             
شد که حکومـت تـازه ربـطـي بـه ايـن                  
خواستها نـدارد و  پـاسـخـگـوي آنـان                 

کــارگــران بــيــکــار، کــارگــران      .   نــيــســت
شاغلي که در شوراها متشکل بودنـد،       
زناني که نميخواستند زير بار حـجـاب          
و قوانين ضد انساني اسالمـي بـرونـد،          
دانشـجـويـانـي کـه آرمـانـهـاي چـپ و                  
سوسياليستي  داشتنـد، مـردم تـحـت            

ستم در کردستان و در ترکمن صـحـرا،          
با روي کـار آمـدن خـمـيـنـي بـه خـانـه                   
نرفتند، بلکـه بـه مـبـارزاتشـان ادامـه              
ــا                   دادنــد و از هــمــان روز نــخــســت ب

وقـتـي   .   سرکوب و اعدام جواب گرفتند    
بــراي رژيــم مــعــلــوم شــد اقــدامــاتــي            
ــان و بــه                    ــت ــردس ــه بــه ک ــمل ــرح ــي ــظ ن

تــحــت نــام انــقــالب        –دانشــگــاهــهــا    
نميتواند جلوي ايـن امـواج          -فرهنگي

اعتراض را بگيرد به هجوم وحشـيـانـه          
و وســيــع ســي خــرداد شــصــت و                     
دستگيري گسـتـرده کـمـونـيـسـتـهـا و                

سـي  .     نيروهاي مخالف خود دست زد     
خرداد شصت در واقع مقطعي بود کـه         
رژيم آخرين ادعاها  و ظاهـرسـازيـهـاي          
مستضعف پناهانه خـود را بـکـنـاري            

قـتـل   .   نهاد و شمشيرها را از رو بسـت        
 نيـز اسـاسـا پـاسـخ          67عام  تابستان  

ــاســي و                 ــحــران ســي ــه ب حــکــومــت ب
اجتماعي و مشخصا موج اعـتـراضـي        

قاتلين حکومت ميکنند، 
 بيگناهان اعدام ميشوند  

 مصاحبه با حميد تقوائي
 ۶۷به مناسبت سالگرد قتل عام تابستان 

 ۲صفحه 

 

 حميد تقوائي 

 صدای مردم در کانال جديد"
 ۴صفحه 



 2 ۱۳۸۶  مرداد  1۸ انترناسيونال 

بود که بعد از خاتمه جـنـگ بـا عـراق             
اعـدام  و يـا         .     شدت پـيـدا کـرده بـود         

حتي اعدامهاي جمعي براي تـوصـيـف       
قـتـل و     .     اين کشتارها کافـي نـيـسـت        

جنايت و نسل کشي و يـا آنـطـور کـه                
شــمــا عــنــوان کــرديــد جــنــايــات                  
سازمانيافته دولتي اسم رساتري بـراي        

قـتـلـهـاي     .     توصيف اين توحـش اسـت      
زنجيره اي، ترور مخالـفـيـن و کشـتـن             
انسانها از طريق سنگسار و پرتـاب از         
بلندي و باالخره اعـدامـهـاي جـمـعـي،            
کــه امــروز شــاهــد عــود پــيــدا کــردن            
مجدد آن هستيم،  اشکـال ديـگـري از          
اين توحـش اسـت کـه در تـمـام طـول                  
حيات ننگين اين رژيـم ادامـه داشـتـه            

 .  است
ضـرورت ايـن تـوحـش         :       انترناسيونال

چيست؟ چـرا جـمـهـوري اسـالمـي بـه               
 اعدام و کشتار نيازمند است؟     

هـدف جـمـهـوري       :   حميد تـقـوائـي      
اسالمي از اين جنايات همـانـطـور کـه           
در ابــتــدا اشــاره کــردم  ســرکــوب                   
اعتراضات مردم  و ارعـاب  جـامـعـه             

اعدام قتل عمد دولتـي اسـت و          .   است
منشا و علت اين جنايت دولـتـي نـيـز           
در تمام طول تاريخ  تـثـبـيـت اتـوريـتـه            
دولت، که در همـه جـوامـع طـبـقـاتـي               
مــنــافــع يــک اقــلــيــت مــفــتــخــور را              
نمايندگي ميکند، بر توده مـردم بـوده         

بعبارت ديگر اعـدام يـک حـربـه           .   است
سياسي در دست دولتـهـا اسـت حـتـي             
اگر بعنوان کيـفـر جـرمـهـاي عـادي و               

 .غير سياسي صورت بگيرد
 در جمهوري اسالمي اين خصلـت      
جنايتکارانه و سياسـي اعـدام خـيـلـي            
بارز و عريان و بي پرده خـود را نشـان              

جــمــهــوري اســالمــي يــک        .   مــيــدهــد 
ماشين آدمکشي است که مخـالـفـيـن         
سياسي خود را با قتلهاي زنجـيـره اي،       
ترور، کشتن در زنـدانـهـا و شـکـنـجـه                
گاهها و يـا  اعـدام در مـآل عـام از                     

ايــن حـکـومـت بــا        .   مـيـان بـرمـيـدارد       
دريائي از نـفـرت و انـزجـار عـمـومـي                
روبرو اسـت و  نـمـيـتـوانـد بـدون ايـن                    

 .   اعدامها و کشتارها باقي بماند
 

اعـدام در خـيـلـي         :   نترنـاسـيـونـال    ا
مـثـال   .   کشورهاي ديگر هم رايج اسـت     

در اياالتـي از آمـريـکـا هـنـوز اعـدام                 
در .     رسـمــا و قــانـونــا اجــرا مـيــشـود            

ادبيات حزب، از اعدام به مثابـه قـتـل           
عمد دولتي ياد مـيـشـود و حـزب بـا                
اعدام به هـر دلـيـلـي و در هـر کـجـا                      
مخالف است و خـواهـان لـغـو حـکـم                

آيـا اعـدام در جـمـهـوري            .   اعدام اسـت  
اسالمي و در همه جاي دنيا يـک چـيـز             
و از يک سنخ است؟ آيا ميتـوان گـفـت            

جــمــهــوري اســالمــي هــم مــثــل دول            
آمريکا و چيـن دسـت بـه قـتـل عـمـد                  
دولتي ميزند و مـا چـون بـا اعـدام و                 
قتل عمد دولتـي مـخـالـفـيـم پـس بـا                 
اعدام توسط جمهوري اسالمي هـم بـه         
همين معنا مخـالـفـيـم و بـايـد بـا آن                  

 قاطعانه مبارزه کنيم؟ 
هـمـانـطـور کـه اشـاره           :   حميد تقوائـي  

کرديد ما با اعدام به هر دلـيـلـي و در               
از نـظـر مـا        .   هر جا مخالف هسـتـيـم       

اعدام يک کيـفـر و مـجـازات نـيـسـت                 
نه تنها از نـظـر     .   بلکه يک جنايت است   

سياسي که در باال توضيح دادم بـلـکـه        
از نظر انساني و حـقـوقـي و قضـائـي                
اعدام قابل توجيه و قابل دفاع نيـسـت          
و بايد مانند بسياري ديگر از بـروزات          
توحش در جوامع طـبـقـاتـي بـه مـوزه              

اگر هدف از مـجـازات را       .   سپرده شود 
اصالح فرد مـجـرم و مصـون داشـتـن              
جامعه بدانيم و نه انتقام و قصـاص و            
مقابله به مثل، آنوقت روشن مـيـشـود         
که در سيستم قضائي جوامع مـتـمـدن         
. اعدام هيچ جائي نبايد داشـتـه بـاشـد          

اعــدام راه حــل و پــاســخ هــيــچ چــيــز               
نيست، بلکه خود يک بليه اجـتـمـاعـي          
است که بايـد از پـيـکـر جـامـه زدوده                 

در تجربه هم ميبينيـم کـه آمـار          .   شود
ميزان جنايت  در کشـورهـائـي نـظـيـر             
اياالت متحده که اعدام در بعـضـي از           
اياالت آن وجود داد نه تـنـهـا کـاهـش               
نيافته بلکه بيشتر از جوامـع اروپـائـي          
 . است که اعدام در آنها لغو شده است

گذشته از اين جنبه هاي سـيـاسـي          
و قضائي، از لحاظ انساني نيـز اعـدام      

.  جـوامـع انسـانـي اسـت         خنجري به پيکر    
نفس برسميت شناخته شده اعـدام يـعـنـوان          
يک عمل مـجـاز قـانـونـي و دولـتـي، جـان                    
انسانها، انسانيت و حرمـت انسـانـي را در           
هــر جــامــعــه اي کــم ارزش و بــي مــقــدار                 
ميکند و به اين معني در يک سطـح وسـيـع       
اجتماعي راه را براي قتلهـاي غـيـر دولـتـي              

وقتي قوه قضائيه و هـيـات     .   نيز باز ميکند  
ژوري و دادستان و وکـيـل مـدافـع مـدتـهـا                  
دور هم مي نشينند و بر سـر گـرفـتـن جـان                 
يک انسان بحث و مشـورت و تـبـادل نـظـر                 
ميکنند  و باالخره در کمال خـونسـردي بـه             
اين نتيجه مي رسنـد کـه انسـانـي را بـايـد                 
کشت در واقع به همراه حکم اعـدام، حـکـم             
بي ارزش بودن حيات و حـرمـت زنـدگـي را             

اگـر دولـت مـيـتـوانـد           .     هم صادر ميکننـد   
اينـکـه   .   بکشد، هر فرد ديگري هم ميتواند     

قاضي يا هيات ژوري از نظـر قـانـونـي حـق           
دارند حکم اعدام صـادر کـنـنـد و اعضـاي               
جامعه حـق نـدارنـد فـرق مـاهـوي در                

اين صرفـا يـک     .   مساله ايجاد نميکند 
بـا  .   تفاوت حقوقـي و قـراردادي اسـت          

برسميت شناسـي اعـدام، نـفـس قـتـل              

مجاز شمرده شده و قبح و توحشي کـه      
ــتــي هســت               در ايــن آدمــکــشــي دول

در چنـيـن جـامـعـه        . پوشانده شده است 
اي  قتل و نابودي انسـانـهـا بـه شـيـوه                 
هاي ديگر   هـم   سـهـل تـر صـورت                    

به همه اين داليـل اسـت کـه          .   ميگيرد
مــا اعــدام را در هــر شــرايــطــي يــک               
جنايت ميدانيم و مـن فـکـر مـيـکـنـم               
اکثر مردم ايران نيز در ايـن مـورد بـا               

 . حزب ما هم نظر هستند
 اما در مورد جمـهـوري اسـالمـي        
مساله بسيار فجيع تر و وحشيـانـه تـر           

اعــدامـهــاي  .   از ديـگــر جــوامـع اسـت         
جمهوري اسالمي نه تـنـهـا از لـحـاظ              
انسـانـي بـلـکـه از جـنـبـه حـقـوقـي و                      

ايـن  .   قضائي نيز جنايت آشکـار اسـت       
اعدامه حتي بر مـبـنـاي مـعـيـارهـاي             
جوامعي که در آنها حکم اعدام مجـاز         
اسـت نـيـز يـک جـنـايـت تـمـام عـيــار                     

فلسـفـه قضـائـي و         .   محسوب ميشود 
سيستم حقـوقـي حـکـومـت اسـالمـي              
متعلق به عهد عتيـق و تـمـامـا ضـد               

ايــن ســيــســتــم بــراي       .   انســانــي اســت   
ــر مــبــنــاي                  ــه اي و ب ــبــيل جــوامــع ق
انتقامجوئي و قصاص طرح شده و در       
همان هزار و چهارصد سال قبل هـم از       
بسـيـاري از جـوامـع هـم عصـر خــود                 

نـفـس بـرسـمـيـت         .   عقب تر بوده اسـت     
شناسي و اجراي اين سيسـتـم مـاقـبـل            

کــه   –قــرون وســطــائــي و عشــيــرتــي          
ــه آن                    ــه اســالمــي ب ــق ــعــت و ف شــري

خـود اولـيـن        -مشروعـيـت بـخـشـيـده        
. جــنــايــت در حــق مــردم ايــران اســت           

هـمـجـنـس گـرائـي را جـرم              سيستمي کـه     
ميداند و کيفـر آنـرا هـم کشـتـن از طـريـق                    
پرتاب کردن از ارتفاعات اعـالم مـيـکـنـد،            
سيسـتـمـي کـه رابـطـه خـارج از ازدواج را                    
مسـتـحـق سـنـگـسـار مـيـدانـد و يـا خــون                      

را حـالل مـيـدانـد، ايـن            "   کـفـار  " مرتدين و     
ايـنـجـا    .   سيستم خود عـيـن جـنـايـت اسـت            

ديگر نه تنها اعـدام، بـلـکـه کـل سـيـسـتـم                    
قانوني و حـقـوقـي يـک جـنـايـت دولـتـي و                     

ايـن قـوانـيـن کـمـتـريـن             .   سازمانيافته است 
ــراي عــدالــت و عــدل و                          ربــطــي بــه اج
دادگستري در جامعه ندارند بلکه قوانيـنـي        
انــد کــه بــراي ابــقــاي مــنــاســبــات کــامــال             
وحشيانه و انتقامجويانـه و مـرد سـاالرانـه              
در يک جامعه عشيرتي  وضـع شـده انـد و                

 . بس
 نحوه اجراي اين قوانين نيز کـامـال بـا           
. مضمون جنايتکارانه آنها مـنـطـبـق اسـت          

وشواهدي در کار اسـت و نـه           نه مدارک   
دادستان و وکيل مدافعـي و نـه هـيـچ              
حقوقي براي متـهـمـيـن و مـجـرمـيـن               

بـازداشـت   .   برسميت شناخته مـيـشـود      
ميـکـنـنـد و شـکـنـجـه مـيـکـنـنـد و                      
اعتراف ميگيرند و چشم در ميـآورنـد        
و دست و پا قطع ميکنند و سنگـسـار          

نه تنها حـکـم اعـدام      . و اعدام ميکنند 

بلکه هيچ حـکـمـي در ايـن سـيـسـتـم                  
حـتـي   .   معتبر و قابل پذيـرش نـيـسـت         

حکم شش ماه زندان در ايـن سـيـسـتـم             
قضائي  ضد انسانـي و جـايـتـکـارانـه              

اعدام در هر جاي دنيا يک عمـل      .   است
وحشيانه است امـا در ايـران مسـالـه               

اينـجـا قـاتـلـيـن         .  فجيع تر از اينهاست 
حکومت ميکنند و بيگنـاهـان اعـدام         

اگر يک صـدم ايـن تـوحشـي           .   ميشوند
که تـحـت عـنـون قـوانـيـن قصـاص و                  
مــفــســد فــي االرض و دادگــاه و                     
محاکمات شرعي و قضاوت جانيـانـي       
مانند قاضـي مـرتضـوي در جـامـعـه              
جــريــان دارد هــر جــاي ديــگــر اتــفــاق            
ميافتاد با شـديـد تـريـن اعـتـراضـات              
حتي از جانب موافقـيـن حـکـم اعـدام             

 .  روبرو ميشد
جـمـهـوري اسـالمـي        .   خالصه کنم 

مصداق کامـل و بـارز ايـن حـقـيـقـت                 
. است که اعدام قتل عمد دولتي اسـت        

همه دارند اين حـکـومـت    " خوبان"آنچه  
وقـتـي سـنـگـسـار و           !   به تنهائـي دارد    

اعدامي در ايران صورت مـيـگـيـرد از         
نــظــر انســانــي، از نــظــر حــقــوقــي و               
قضائي، و از نظر سياسي يک جـنـايـت          

و سـراسـر     .   مدهش اتفاق افتـاده اسـت      
تاريخ اين حکومت مشحون از چـنـيـن         

 .   جناياتي است
 

بـا اعـدام در جـمـهـوري             :   انترناسيونال
اسالمي چگـونـه بـايـد مـبـارزه کـرد؟               
مکان سياسي مبارزه بـا اعـدام بـراي            
مــردم، بــراي جــنــبــش ســرنــگــونــي و           
مشــخــصــا بــراي حــزب کــمــونــيــســت        

 کارگري چيست؟ 
حکـم اعـدام بـايـد لـغـو             :   حميد تقوائي 

شود و نبايد در هيچ شريطي مجاز شـمـرده           
امــروز اعــدام  در بســيــاري از                   .     شــود

کشورهاي اروپـائـي لـغـو شـده اسـت و در                   
امـا  .   ايران نيز ميتوانـد و بـايـد لـغـو شـود               

روشن است که در ايران مـبـارزه بـراي لـغـو               
اعدام مـبـارزه اي مسـتـقـيـمـا سـيـاسـي و                    
.  بالواسطه عليـه رژيـم جـانـي حـاکـم اسـت                

همانطور که اشاره کردم ايـن حـکـومـت بـا                
اعدام و سنگسار و قصاص خود را سـر پـا             
نگاهداشته است و لذا مبارزه علـيـه اعـدام           
يک تعرض سياسي موثر به موجوديت کـل          

ازايـنـرو بـراي      .   اين حکـومـت خـواهـد بـود          
جنبش سرنگوني و براي توده مـردمـي کـه            
براي بزير کشـيـدن ايـن حـکـومـت لـحـظـه                    
شماري ميکنند   مبارزه علـيـه اعـدام يـک           

حـزب  .   کننده اسـت   عرصه مهم و تعيين     
ما مدتهاسـت پـرچـم ايـن مـبـارزه را                

اين نکتـه فـکـر کـنـم          .    برافراشته است 
امـروز بــراي هـمــه مــحــرز بــاشــد کــه              
مبـارزه عـلـيـه اعـدام و هـر جـنـبـش                    
اعــتــراضــي ديــگــري، اگــر بــخــواهــد          
قدرتمند و کارساز باشد، نيازمند يـک        
نيروي راديکال و پيشرو رهبري کنـنـده        

جنبش سرنـگـونـي حـکـومـت و           هم .   است
هم جنبشهـاي اعـتـراضـي نـظـيـر جـنـبـش                  
عليه اعدام و يـا عـلـيـه آپـارتـايـد جـنـسـي                    
وغــيــره کــه در واقــع اجــزائــي از جــنــبــش                
سرنگوني محـسـوب مـيـشـونـد بـدون يـک                
حزب پيشرو سـازمـانـده و رهـبـري کـنـنـده                 
بجائي نميرسند و ايـن حـزب امـروز وجـود             

  ايـن نــيـرو وجــود           57در انــقــالب     .   دارد
اين نيرو حـزب    .   نداشت و امروز هست   

راه مـبـارزه     .   کمونيست کارگري اسـت    
متحدانه و کارساز عليه اعدام و بـراي          
سرنگوني  حکومتي کـه عـامـل ايـن             
جنايت است گـرد آمـدن حـول حـزب،              
پيوستن به آن و اجـراي رهـنـمـودهـاي              

 . *عملي و سياستهاي حزب است

 تلفن تماس و  ... قا تلين حكومت ميكنند               ۱از صفحه  
شماره 

حسابهای کمک 
 : مالی

کمک های خود را ميتوانيد به         
اين حسابها واريز کنيد و يا از           

طريق تماس با واحدها و      
مسئولين حزب در کشورهای      

مختلف تماس بگيريد و       
 .  راهنمائی بخواهيد     
    :شماره حساب ها

 :انگليس
Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو      
  IKKصاحب حساب             

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
:   اگر از ايران ارسال ميکنيد

ميتوانيد از طريق دوستانتان    
در خارج به حساب های 
فوق واريز کنيد، و يا با   

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگيريد تا راه های   
 . ديگر را به شما معرفی کنيم 

تقاضا ميکنيم در همه موارد  
واريز     ميزان و مشخصات مبلغ          

شده و اسمی که بايد اعالم شود                     
   . را  به ما اطالع دهيد              
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فسيوال دفاع از حقوق همجنسگـرايـان       
براي دهمين سال پياپي در اسـتـکـهـلـم         
برگزار گرديد، يـک هـفـتـه پـرجـنـب و                 
جوش و حضـور مـردمـان مشـتـاق و               
کنجکاو، چه آنـهـا کـه هـمـجـنـسـگـرا                
هستند، و چه بسياري کـه فـقـط بـراي             
نشان دادن احترام خود به حق انتـخـاب       
روابط جنسي خيابانهاي استکـهـلـم را        
سرشار از هيجان و هياهو مـيـکـنـنـد؛           
هفته اي پر از بحثهاي داغ و بـرگـزاري           
ســمــيــنــارهــاي ســطــح بــاال و دهــهــا            
کنفرانس با تم هاي متنـوع، در کـنـار         
بحث و گـفـتـگـو، مـوزيـک و رقـص،                  
فضايي  آکنده از شادي و نوعـدوسـتـي           
که چهره استکهـلـم را تـمـامـا عـوض               

 .مي کند
 در پشت اين همه جنـب و جـوش          
و هياهو، بي گمان يک سـال فـعـالـيـت             
ها و تالش هاي بسـيـاري وجـود دارد             

ايــن .   تـا  ايـن هــفـتـه بـه ثــمـر بــرسـد                   
فستيوال به يک پديده جا افـتـاده بـراي            

 . مردم تبديل شده است
از مدتها پيش ما هم در تکـاپـوي       
اين بوديم که از اين فضاي صميـمـي و       
فوکوس رسانه ها بر اين فستيوال بهـره        

قريب به نيم ميليون نـفـر درايـن       .   ببريم
يـعـنـي در      .   فستيوال شرکت ميکـنـنـد     

اين فستيوال ايـن امـکـان ايـن وجـود               
داشت که جمعيت عظيـمـي کـه انـواع            
گزارشها و فيلمهاي ايـن فسـتـيـوال را            
مي بينند و مـيـخـوانـنـد از آنـچـه بـر                  

 . مردم ايران ميگذرد آگاه شوند
اگـــر دولـــتـــهـــاي اروپـــايـــي بـــا           
فريبکاري و رياکـاري حـقـايـق تـلـخ و               
وحشتناک وضعيت زنـدگـي مـردم در           
ايران را کتمان ميکنند، يا حـقـايـق را         

وارونه و بـا انـواع جـعـلـيـات بـه زور                    
دستگاه تبليغاتي عظيمشان تـحـويـل        
مردم ميدهند پس يک وظـيـفـه فـوري            
ما حقيقت رسـانـي بـه هـمـيـن مـردم                 

ما نمي خواستيم نيروي حاشـيـه       !   است
اي در کــنــار ايــن فســتــيــوال عــظــيــم            

هر طور شده بايد وسط صحـنـه   .   باشيم
با همين هدف تـمـاسـهـاي        .   ديده شويم 

مــکــرر مــا بــا مســئــولــيــن بــرگــزاري          
شـروع شـد و بـاالخـره مـوفـق               "   پرايد" 

شديم نظر مثبت آنها را براي بـرگـزاري       
. ســمــيــنــار مســتــقــلــي جــلــب کــنــيــم        

يکساعت بـه مـا وقـت دادنـد و ايـن                  
براي  شروعي قوي، فرصتي مـنـاسـب          

 .بود
در خانه فرهنگ استکهلم درسـت       
در مرکز شهر و در پر رفت و آمدتـريـن           

 ۲مـنـطـقـه اسـتـکــهـلـم، روز جـمـعـه                    
آگوست، سميناري بمـدت يـکـسـاعـت          
. به اکس مسلـم اخـتـصـاص داده شـد             

اين موقعيت خوبي بود و تريبوني شـد        
بـراي افشــاي چــهـره کـريــه جــمـهــوري             
اسالمي و هر چه منزوي تـر کـردن آن             

سازمان اکس مسـلـم      .   در خارج کشور  
در ســوئــد، تــوانســت بــهــتــر خــود را             
بشناساند، اهداف و کمپـيـنـهـايـش را           
مـعــرفــي کــنــد و ضــرورتـش را بــراي             
مشــتــاقــان و حــاضــريــن درســمــيــنــار        

 .توضيح دهد
روز جـمـعـه بــاالخـره فـرا رسـيــد،               

شـرکـت   .   صندلـيـهـاي سـالـن پـر بـود             
کــنــنــدگــان مشــتــاق و ســراپــا گــوش          

موضوعات متنوعـي را بـراي        .   بودند
ارائه بحث آماده کـرده بـودم و قصـدم             
اين بود که به شيـوه هـاي گـونـاگـونـي               
مردم و حاضريـن را بـا  اعـتـراضـات                

 ! اکس مسلم آشنا و همراه کنم
چرا عده کثيري از مـهـاجـريـن در            
سوئـد را جـزو آمـار مسـلـمـيـن مـي                   

؟ ايــن نســبــيــت فــرهــنــگــي          ! گــذارنــد
ارتــجــاعــي از کــجــا آمــده اســت؟ بــه            
آمـــوزش و تـــربـــيــــت امـــام در                     
دانشــگــاهــهــاي ســوئــد و از جــيــب              
مـالـيـات دهـنـدگـان اشـاره کـردم، از                 
مماشات دولـت سـوئـد بـا جـريـانـات               
مرتـجـع اسـالمـي و اسـالم سـيـاسـي                 
گفتم، از ديپلماسي کثيف و مشـمـئـز           

دستگاه  دولتي سوئد و حـقـه بـازي           کننده  
آشکار و پنهـان آن بـا هـيـوالي حـکـومـت                  
جمهوري اسالمي ايران گـفـتـم و هـمـراهـي              
مردم را هر آن بـيـشـتـر از پـيـش احسـاس                    
کردم ، اشاره کردم که شما هـمـان مـردمـي              
هستيد که براي ممنوعـيـت حـجـاب بـراي             
کــودکــان مــبــارزه مــي کــنــيــد، خــواهــان              
. ممـنـوعـيـت مـدارس مـذهـبـي هسـتـيـد                 

اعالم کردم که اکس مسلـم خـواهـان آزادي            
بدون قيد و شـرط بـيـان اسـت و در اروپـا                     

بــا کــوتــاه آمــدن در مــقــابــل          دولــتــهــا   
سازمانهاي اسالمي آزادي بيـان را بـه          
خطـر انـداخـتـه انـد و در يـک کشـور                    
سکوالر هـيـچ تـابـوئـي و هـيـچ چـيـز                   
مقدسي نـبـايـد وجـود داشـتـه بـاشـد،                
اکس مسلم مي خواهد با حضـورش و      
کمپين هايش کاري کند که  شـمـشـيـر           
فتوا عليه فردي که اسالم را تـرک مـي        
کند غالف شود، هر کس جرئـت کـنـد          
با صـداي بـلـنـد بـگـويـد کـه مـن از                      
مذهب رويـگـردانـم و هـيـچ نـيـروئـي                 
جرئت آزار و اذيت و يـا کشـتـن او را                

 . نداشته باشد
حضار را با اين حقايق آشنا کـردم         
که سه دهه است که جانوران اسـالمـي          
حاکم بر ايران با اسـتـفـاده از قـوانـيـن                
ضـد انسـانـي شــريـعـه آزادي زنـان را                 

کودکان را بـي حـقـوق          .   سلب کرده اند  
باعث فقر اکـثـريـت جـامـعـه         .  کرده اند 
دستمزد ناچيـز کـارگـرانـي را         .  شده اند 

که بـا مشـقـت و کـار طـاقـت فـرسـا                     
درشرايطي سخت و زيـانـبـار مشـغـول           
کارند ماهها به  تعويق مي انـدازنـد و           

افـراد  .   هستي آنها را ساقط کـرده انـد         
را به خاطر تمايالت جـنـسـي شـان بـه              
قتل مي رسانند و بيرحـمـانـه تـريـن و              
وحشيانه تـريـن انـتـقـام هـا را عـلـيـه                   

زنـان  .   همجنسگرايان اعمال مي کننـد    
غـيـر   " را بدليل داشتن رابطه جـنـسـي           

ايـن هـمـه      .   سنگسار مي کنند  "   مجاز
فجايع خفت بار و قـرون وسـطـائـي رخ             

مي دهد و جهان در مـوردش سـاکـت            
دولتهاي به اصطالح دمـوکـرات      .   است

غربي نه تنـهـا سـاکـت انـد بـلـکـه بـه                    
اگـر مـا     .   اسالميستها باج مي دهـنـد     

که در ايـن سـالـن نشـسـتـه ايـم، اگـر                    
انسانهاي آزاديخواه نـبـاشـنـد، تـعـداد            
سنگسارها و اعدام ها چند برابـر مـي          

اگر جنبش اعـتـراضـي در ايـران         .  شود
وجود نداشت زنان هـمـه چـادر بـه سـر               
مي بـودنـد و هـمـه را ايـن دولـت بـه                     

ولـي هـمـه      .   گوشه خانه هـا رانـده بـود         
نقشه هاي آنها عملي نشـد و ايـن بـه                
دليل جنبش وسيعي است کـه در ايـن           

 .  سال مداوما جنگيده است۳۰
صحبت احمـدي نـژاد را بـخـاطـر             
حضار آوردم کـه گـفـتـه بـود در ايـران                 

ايـن اولـيـن      !   همجنسگرا وجـود نـدارد     
باري نيست کـه رئـيـس جـمـهـور ايـن                 
رژيم با سـخـنـان احـمـقـانـه اش مـردم                 

چـنـدي   .   جهان را به تعجب وا مي دارد      
پيش، نسل کشـي يـهـوديـان را دروغ              

سـپـس گـوشـه اي         !   بزرگ تاريخ ناميد  
ازفيلم سـخـنـان احـمـدي نـژاد کـه در                  
دانشگاه کـلـمـبـيـا ايـرادشـده  بـود و                   
دانشجويان و حضـار او را بـا صـداي              

صـداي  .   بلند هو کردند نشان داده شـد       
خنده حاضرين در سـالـن قـطـع نـمـي                

 .شد
فضاي بسيار صميميـو دوسـتـانـه         
در سالن سمينار اکس مسـلـم، چـهـره             
هــاي دوســت داشــتــنــيــو بــيــتــکــلــف          
حاضرين احسـاس خـوشـي بـه انسـان              

به شکليدل انگيـز حـس مـي        .   مي داد 
از ايـن هـمـه      .   شد که همه بريک  باورند  

جـنـايــت و کشـتــار انسـانــهـا بـدســت               
 . دولتها متنفرند

 
 در قسمت دوم برنامه، 

فيلم مستندي در مورد همجنسگرايان در      
 . ايران نشان داده شد

هـمــجـنــسـگـراي نـوجــوان        سـپـس هــادي؛       
مهاجر که از جهنم جمهوري اسـالمـي         
گريخته، از وضعيت هـمـجـنـسـگـرايـان در              
ايران گفت و اينکه چگـونـه مـورد اذيـت و               

او بـا چشـمـان غـمـزده          .  آزار قرار مي گرفت 
گفـت کـه تـوسـط مـديـر مـدرسـه اش کـه                      

مـورد  فهميده بـود او هـمـجـنـسـگـراسـت                 
او در ادامه به طـنـز     .   تجاوز قرار گرفته  

گـــفـــت وقـــتـــي در مـــورد حـــقـــوق              
همجنسگرايان از احمدي نـژاد سـئـوال         
مي شود او مـي گـويـد کـه در ايـران                  

البـد اگـر از بـي          .   همجنسگرا نيـسـت   
حقوقي زنان صحبت شود مـي گـويـد           

 . که در ايران زني وجود ندارد
سمينار بايد به ايـن سـوال پـاسـخ             
ميداد که چـگـونـه مـنـافـع سـيـاسـيـو                 
استراتژيک دولتها، باعـث مـيـشـود شـعـار             
فريبنده دفاع از حـقـوق بشـر بـي مـحـتـوي                

مردم آزاديخواه، سـکـوالر و          شود و چگونه  
متمدن جهان مـيـتـوانـنـد بـر سـيـاسـتـهـاي                  
! مماشات طـلـبـانـه دولـتـهـا اثـر بـگـذارنـد                  

نمونه زنده بي محتـوي شـدن حـقـوق بشـر،               
پارلمان اروپا و سازمان مـلـل اسـت کـه از                
ترس کدر شدن رابطه با جمهـوري اسـالمـي           
ايران  چشمش را بر اين همه جنايات بسـتـه         

 .است
از حضــار خــواســتــه شــد کــه ســاکــت             

به احکام وحشيانـه سـنـگـسـار و          .  ننشينند
اعدام، به بي حقوقي زنان در هر جاي دنـيـا          

شـالق و سـنـگـسـار، بـي             .   اعتراض کـنـنـد    
چـه فـرق دارد       .   حرمتي به همه انسانهاست   

. جهان اتـفـاق مـي افـتـد           در کجاي    
. صداي اعتراض را بايد بـاال بـرد        

ازحاضرين خواسته  شد همراه بـا        
اکس مسلم  به آموزش و تـربـيـت          
امامان در سوئد از بودجه دولـت        
و  پول مالـيـات مـردم اعـتـراض             

چرا که آموزش امامان در      .   کنند
سوئد سرکـوب و تـحـقـيـر زن را                

 .قانوني مي کند
مـا نـيـازمـنـد يـک اتـحـاد و                 
همبستگي جديبرايمنـزوي کـردن      
اسالم سياسي و مـحـکـوم کـردن           
دائــمــي اعــمــال غــيــر انســانــي            
جريـانـات ارتـجـاعـي  اسـالمـي              

حکومت اسالمـي ايـران      بخصوص  
 !هستيم

 جلسه، بـا پـرسـش و پـاسـخ و                
بـحــث و گــفــتــگـوي بســيـار گــرم و              
مشتاقانه و تاکيد به هـمـکـاريـهـمـه           
جانبه برايفشار آوردن بر دولتهـا، در        
فضايي صميمي و دوستانـه خـاتـمـه          

 .يافت 
کـه بـا کـمـک         از همه عزيزانـي      

آنها برگزاري اين سمينار مـمـکـن       
. شــد، صــمــيــمــانــه ســپــاســگــزارم     

تالشهاي جمعي ما باز هـم ثـمـر            
داد و ما موفق شديم صداي حـق         

مردم ايران را در سطحي وسـيـع         طلبانه  
 . *منعکس کنيم

 " پرايد"در فستيوال "  اکس مسلم"
 گزارشي از فعاليت اکس مسلم در فستيوال همجنسگرايان در استکهلم

 افسانه وحدت

     www.wpiran.org:   سايت حزب        
      www.rowzane.com:   سايت روزنه          

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال                 
        www.newchannel.tv:   سايت کانال جديد               

 
 :   آدرس تماس با حزب                

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  
 آدرس پستي         
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال
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 عليه اعدام،
  مرگ بر 

 جمهوري اسالمي
 برنامه ای از کاظم نيکخواه

 
 مردي از تهران             

ميخواستم بگويم که شمـا چـرا دسـت           
اين دزدها را کوتاه نميکنيد؟ آيا شـمـا         
فقط شعار ميدهيد؟  ما که عـقـلـمـان        
بجايي نميرسد شما دست ايـن دزدهـا          

 . را از اين مملکت کوتاه کنيد
 

 مردي ميانسالي از ايران                      
مـن  .   با سالم و عـرض ادب بـه شـمـا              

ميدانم که شما با اعدام مـخـالـفـيـد و            
مـن  .   اين را قتل عمد دولتي ميدانـيـد       

به حرفهاي شما احترام قائلم و ميـدانـم         
که بـا ايـن اعـدامـهـا وضـع جـامـعـه                   
هيچوقت درست نميشـود و خـالف و           
خــالفــکــاري پــايــان نــمــي يــابــد امــا            
اميدوارم قبل از اينکه شمـا روي کـار           
بياييد ما خودمان در خيابان بحسـاب       

 .اينها برسيم
 

 جواني سرباز از ايران                    
مـاه حـبـس      ۱۱آقاي نـيـکـخـواه مـن            

کشيدم و سرانجام يک درجـه داري کـه           
من سربازش بودم بارها مرا شـکـنـجـه          

اينها دو سرباز را هم کـه هـمـواره      .  کرد
اعتراض ميکردند کشتند و اسـمـشـان        

و زماني هم کـه     !   را هم گذاشتند شهيد   
من به کـارشـان اعـتـراض کـردم بـراي              
منهم اعدام دادند و کلي شـکـنـجـه ام             

. من از اين رژيم خيلي شـاکـيـم      !   کردند
اميدوارم يک روزي لـيـدر شـمـا آقـاي               
حميد تقوايي بيايـنـد ايـران و رهـبـري             
مردم را قبول کنند و و ماهم با اتـحـاد     
يکپارچه مان ايـن رژيـم را سـرنـگـون               

 . کنيم و از دستشان راحت بشيم
 

 پسر جواني از ايران                  
ميخواهم بگويم ايـن اعـدامـهـا بـراي             
خانواده ها و جامعه خيلي بد و مضـر       

اينها باباي بيگناه مـرا دو سـال       .   است
پيش اعدام کردند آنهم به جـرم ايـنـکـه            
در يک دعـوايـي عصـبـي شـده بـود و                 
چاقو کشيده بود و باورکنيد کـه او را             
به اين دعوا هلش داده بـودنـد و تـازه               
چاقو به بـدن طـرف هـم نـخـورده بـود                 
بلکه خود اينها او را کشـتـه بـودنـد و               
باباي مرا الکي اعـدام کـردنـد و االن              
دو سال است که نان آوري نـداريـم و بـا           
. هــزار بــدبــخــتــي زنــدگــي مــيــکــنــيــم       

اميدوارم صداي مرا پخش کـنـيـد کـه            
مجازات اعدام خيلي بد است و اصـال         

اين رژيم از جان مردم چي ميخواهد و         
چرا اينقدر به همه چيز گير مـيـدهـد و           
در هر مشکلي نـفـع خـود را در نـظـر                
! ميگيرد و مردم را بيچاره تر ميکـنـد         

براي اين رژيم زندگي مردم اصال مـهـم        
مــرگ بــر چــنــيــن رژيــم              .   نــيــســت  

 .  جنايتکاري
 

 زني از اروپا            
بنظر من اعدام آموزش آدمکـشـي در         
مال عام است در جلوي کودک و جـوان        

نـکـتـه ديـگـر        .   و افراد مسـن جـامـعـه        
اينکه چند وقت پيش در روزنـامـه اي           
خواندم که يک سـيـاسـتـمـداري کـه در               
مورد انقالبات مختلف دنيا مطـالـعـه        
کــرده بــود گــفــتــه بــود کــه تــنــهــا راه              
ــرانــدازي هــر حــکــومــتــي حــتــي                 ب
قدرتمـنـدتـريـن حـکـومـتـهـاي تـاريـخ                
اينست که مردم بطور ميليوني بريزنـد       

مـا هـم ديـده ايـم کـه در                .   بخيابانـهـا  
 مردم با هميـن تـظـاهـرات       ۵۷انقالب  

ميليونيشان حکومت شاه را چـگـونـه          
انداختند و االن هـم ايـن مـردمـي کـه               
همه چيزشان را از دست داده اند نبـايـد      
ترسي داشته بـاشـنـد و بـايـد يـکـبـار                  
ديگر مطمئن باشند که با اعتصاب و        
اتحاد ميليوني و متشـکـل شـان ايـن            
حکومت را هم ميتوانند بزير بکـشـنـد      
و گـرنـه هـمـيـن وضـع ادامـه خـواهـد                   
داشت و بدترهم خـواهـد شـد و هـيـچ                
اتفاق معجزه آسايي هـم از خـارج رخ             
نخواهد داد و کسـي بـغـيـر از نـيـروي                
مـتـشــکـل خــود مــردم ايـن وضـع را                

 . تغيير نخواهد داد
 

 مردي از اروپا             
جناب نيکخواه به اين آقايي کـه زنـگ          
زدند و گفتند که کسي که به چند نـفـر            
کودک تجاوز کرده و کشـتـه بـود پـس               
ــا کســي کــه                   ــايــد اعــدام شــود و ي ب
ميگونـد کـه اعـدام کـردن ايـن افـراد                 
مثل جدا کردن و دور انـداخـتـن مـيـوه             
گنديده از سبد ميوه اسـت مـيـخـواهـم         
بگويم کـه ايـنـجـور افـراد مـريـض و                   
بيمارند و بايد بعوض اعدام و دسـت و          
پا بريدن از جـامـعـه دور نـگـهـداشـتـه                
شوند و دولت بايد اينها را درمان کنـد         

اگـر  .   تا خوب شوند و معالـجـه شـونـد          
کسي دزدي ميکند در درجـه اول ايـن           
وظيفه دولت است که بـايـد بـا ايـجـاد              
شرايط برابر بـه هـمـه مـردم، شـغـل و                
رفاه و امنيت اقتصادي مـردم را حـل            

درمان اين نوع آدمها هم وظيـفـه     .   کند
در اروپـا بـراي     .  دولت و حکومت است 

معلولين امکانـات و تـوجـه اضـافـي             

ميکنند تا بتوانند زندگي کنـنـد و تـا         
حد ممکـن بـهـبـود يـابـنـد و در ايـن                    
جوامع اعـدام وجـود نـدارد و مـيـزان               
قتل و جنايت هم بسيار پـايـيـن اسـت             
اما در حکومـت جـمـهـوري اسـالمـي             
فورا دست و انـگـشـت جـوانـي را کـه                 
بخاطر نان سفره خانواده اش مـرتـکـب        
دزدي شده قطع ميکنند و عقـده اي و           
کينه جو وانتقامجويش ميکنند و بـه         
. هزار مرض رواني دچارش مـيـکـنـنـد         

حرف من به اين هموطنانم اينست کـه       
کمي عميق تر فکـر کـنـنـد وگـرنـه بـا                 
اعــدام کــردن حــتــي ايــن نــوع خــالف            
کاران نيز نه تنها جامعه بهـبـود نـمـي             
يابد بلکه بزرگـتـريـن جـنـايـتـکـاران و               
متجاوزان که خود هميـن آخـونـدهـا و           
حکومتي هـا هسـتـنـد بسـاطشـان را              

 .ادامه ميدهند
 

 مردي از ايران             
باسالم، من مخالـف اعـدام هسـتـم و             
آمدم به آقاياني کـه زنـگ مـيـزنـنـد و                
ميگويند که اعدام بـراي مـتـجـاوزيـن           
ناموس مردم خوب اسـت بـگـويـم کـه             
حرف شما مرا ياد انقالب انداخـت کـه         
يک آخوني براي چند بسـيـجـي تـجـاوز            
کرده بود ولي او را فـقـط خـلـع لـبـاس                

خـب اگـر اعـدام بـراي تـجـاوز               .  کردند
ناموس خوب است چـرا وقـتـي نـوبـت             
آخوند مـيـرسـد فـقـط خـلـع لـبـاسـش                  
ميکنند ولي وقتي براي مـردم عـادي          

بهتـر اسـت     ! ميرسد اعدامش ميکنند 
که اين آقايان کـمـي عـمـيـق تـر فـکـر                  
کنند و با اطالعات بيشتـري بـيـايـنـد            

 . در باره اعدام نظر بدهند
 

 مردي از اروپا             
جناب نيکخواه بنظرم شـمـا جـواب آن           
آقايي که موافق اعدام بـود را درسـت            

تمام بدبختيهاي اين اعدامـهـا      .   نداديد
االن دوســـت    .   از خــود رژيــم اســـت           

عـزيــزمــان داشــت از اروپــا صـحــبــت           
ميکرد و ميگـفـت کـه اگـر از هـمـان                 
دوران بچگي در مدرسـه و جـامـعـه و            
دانشگاه انسانها چه دختر و چـه پسـر            
در کنار هم بزرگ شده باشند اصـال بـه           
اين افکار نـمـيـرسـنـد کـه بـه ديـگـري                  
تجاوز کنند لذا در جواب به آن آقـايـي           
که ميگفت اگر تجاوزي به ناموس در         
کار باشد بايد اعدام شود بـايـد گـفـت              
که ايشان ديـگـر بـه ايـنـجـايـش فـکـر                  
نميکند که اسـاسـا چـراعـمـل تـجـاوز               

عــالوه بــر ايــنــکــه     .   انــجــام مــيــگــيــرد  
بخشي از مردم اينطور فکر ميـکـنـنـد          
که صاحب و مالک مادرشان و خـواهـر     
و فرزندان بزرگسالشان هسـتـنـد و بـا             
اينوع تـعـصـب مـردسـاالرانـه بـاعـث               
ناماليمات خـانـوادگـي و اجـتـمـاعـي             
ميشوند اما راه حـل واقـعـي و ريشـه              

اش اينست که ايـن رژيـمـي کـه هـمـه                 
جوانب زندگي اجـتـمـاعـي را بـدسـت               
گرفته و آپارتايد جنـسـي راه انـداخـتـه              
است حـال چـه در اتـوبـوس و چـه در                   
مدارس و دانشگاه و ورزشـگـاه و چـه              
در هــمــه جــا و بــطــور کــلــي زنــدگــي              
اجتماعي و انساني دختر و پسـر و زن           
و مـرد را از هــم جـدا کـرده ولــي بــا                    
قوانين خودش مي ايد و بزور دخـتـران         
جــوان را بــه عــقــد مــردان مســن                    
درمياورد و بـا خـوانـدن آيـه و وردي                 
بـراي يــک مـرد چـهـار هـمـســر حــالل                 
مـيـکــنـد و در عــوض رابـطــه آزاد و                 
انساني زن و مرد را حرام ميـخـوانـد و            
سنگسار و اعدام راه ميانـدازد طـبـعـا           
در چنين جامـعـه اي تـجـاوز صـورت              

مـا دو نـوع تـجـاوز داريـم              .   ميگـيـرد  
يکي از طـرف يـک انسـان مـريـض و                 
بيمار صورت ميگيرد که بايـد درمـان      
و معالجه شـود و يـکـي هـم تـجـاوز                  
توسط خـود آخـونـدهـا هسـت کـه بـا                 
توجيه هاي مدهبي و اسالمي قانونـي       
ميشود و بطور کـلـي ريشـه کـار ايـن               
تجاوز و اعدام در هر دو حـالـت دسـت            
خود ايـن رژيـم اسـت کـه فـقـط بـايـد                    

 . براندازيم و از شرش خالص شويم
 

 مردي از جوانرود ايران                     
 سال در زندانهاي اينها بـودم و          ۴ من  

کامال ميدانم که اکثر اين اعـدامـيـهـا        
از جـوانـان و مـردمـي بـودنـد کـه در                   
شورشهاي شهري بخاطر فقر و بـنـزيـن          
اعتراض کرده بودند و مـطـمـئـنـم کـه               
جرم اينها اساسا اين نـبـوده کـه اعـالم          

 . مرگ بر جمهوري اسالمي. کرده اند
 

آيت اهللا هاي 
 ميلياردر و 

 تشديد فقر مردم
 برنامه ای از شھال دانشفر

 
 مردي از ايران             

خانم دانشفر حقيقت اينست که ايـنـهـا         
نــقــشــه و طــرحــي بــراي قــطــع کــردن             
سوبسيدها ريخته اند مـنـتـهـا ظـاهـرا            
ميخواهند ماهي چند هزار تومان هـم       
به خود مردم بدهند کـه درواقـع بـراي             

 هـزار    ۵۰ ــ      ۶۰ نـفـره       ۵هر خانـواده     
تومان ميشود  تازه خـود ايـنـهـم روي            
کاغذ است وگرنه بهنگام عمل چنديـن       
نقشه و برنامه هم براي ندادن آن سـوار           

بهرحال اصل قضيه ايـنـسـت     .   ميکنند
که ميخواهند سوبسـيـدهـا را از روي            
کــاالهــاي اســاســي مــردم بــردارنــد و           
بجيب خود بزنند که نـتـيـجـه اش هـم               
. بيچاره شدن بيشتر مردم خواهـد بـود        

اينها انقالب مردم را سرکـوب کـردنـد          
و شکست دادند و چـاه هـاي نـفـت و                 

معادن و همه چيز را صاحب شـدنـد و            
تا عمرشان باقي هست بـازهـم بـفـکـر             
چپاول و دزديـهـاي بـيـشـتـر خـودشـان               

فـقـط بـايــد ايـنـهـا را             .   خـواهـنـد بـود      
سرنگون کرد و از شرشان براي هميشـه         

 . راحت شد
 

 مردي جوان         
. با سالم و خسته نباشيد خانم دانشـفـر        
. اجازه بدهيد که نگويم از کجا هسـتـم      

من ميخواستم بگويم کـه هـمـه سـران            
حکومت بدون استثنا دزدند و ايـن را           
آقاي پاليزدار با دليل و مـدرک ثـابـت             

پس اينکه سران حکومت دزدنـد       .   کرد
. هيچ شکي نيست و اثبات شده اسـت        

يعـنـي ايـن آيـت اهللا هـاي دزد درون                  
و . . .   حکومت همگي پيروان پيـامـبـر       

بزرگشان يعني پيروان بـزرگـتـريـن دزد          
اين ايل و تبار هستند که همـيـشـه در            
جـنـگـهـا مـال مـردم را مـيـدزديـد و                    
غارت ميکرد و زنان و دخـتـران مـردم           
را با بهانه هاي زنان هرزه و اسير و بـي        
سرپرست و غيره ميـگـرفـت و تـجـاوز             

پس اينها تقريبا البته تقـريـبـا    .  ميکرد
که نه بلکه دقيقا هم مـکـتـب هـمـيـن               

لـذا  .   دزد و متجاوز بزرگشان هسـتـنـد       
گرفت که هر برنـامـه      ميشود نتيجه   

و طرح اقتصادي اينها يـک طـرح         
دزدي و حــقــه بــازي ســيــاســي و           
حکومتي است  و کـال مـاهـيـت            

حـاال ايـنـبـار       .   اينها همين اسـت    
چه جوري دزدي ميکننـد، خـوب        
کامال مشخص است کـه ايـنـبـار          
هم ميخواهند بـودجـه سـوبسـيـد          
ها را بجيب بزنند منتها بـا اسـم           
ميخواهيم چيزي به سـفـره مـردم          
بياوريم جلو آمده انـد تـا بشـيـوه             

تـو واجـد     :   هاي مختلـف مـانـنـد       
شرايط نيستي و يا تـو درآمـدت          
خوبه و از ايـن نـوع دلـيـل تـراشـي                 
ها، اکثريت را حـذف کـنـنـد و بـه                 
اقليت طرفدار خودشان جـيـزي هـم          
بدهند و در اين وسط دستشـان بـاز       
ميشود که پول سوبسـيـدهـا را هـم          

ايـنـهـا هـمـيـن کـار را در                !   بخورند
مـورد بــنــزيـن هــم کـردنــد کــه اول              
آمدند بنزيـن را کـوپـنـي کـردنـد و                
بعدش هم يواش يـواش بـطـور آزاد           
فروخـتـنـد و سـپـس کـوپـن را هـم                   
بــرداشــتــنــد و کــال آزادش کــردنــد           
منتها با مبلـغ خـيـلـي بـيـشـتـر از                 

اينبـار هـم     !   سابق به مردم فروختند   
مـيــخــواهــنــد بــراي تــمــام اجــنــاس         
ضروري هـمـيـن کـار را بـکـنـنـد و                  
همه پولها را باال بکـشـنـد و مـردم          

 . را بيچاره تر کنند
 

 صداي مردم در کانال جديد

 ۵صفحه 
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و سراسيمگي از آن بعـنـوان يـک اقـدام             
برنامه ريزي شده در چهارچوب تهـاجـم        
فرهنگي و با سـرمـايـه گـذاري خـاص             
صحبت شده  و مسـئـوالن امـر را بـه                
بــرخــورد حســاب شــده بــا ايــن اقــدام            

 .  هشدار داده بود
برداشتن حجاب در متروي تـهـران       
يک اتفـاق سـيـاسـي مـهـم و در واقـع                   
ادامه حـرکـت جـوانـان در آريـا شـهـر                  

حرکتي که در آنجا وقتي اوبـاش     .   است
حـزب اهللا زنــي را تــحـت عــنـوان بــد                
حجاب مـورد تـعـرض قـرار دادنـد،بـا              
شعار حکومت اسالمي نميـخـواهـيـم،        
نميخواهيم پاسخ گرفت و جـوانـان در           
آريــاشــهــر صــحــنــه بــا شــکــوهــي از             
اعتراض در مقابل اين رژيم زن سـتـيـز           

امروز برداشتن حجاب هـا     .     را آفريدند 
در مترو،در واقع پاسخ زنان آزاديـخـواه       
و برابري طلب به طـرح سـرکـوب رژيـم             
تحت عنوان طرح امنيـت اجـتـمـاعـي            
اســت کــه اخــيــرا رژيــم اســالمــي از               

گسترش اين طرح و کشاندن دامنـه آن         
به مراکز و کارگاهـهـاي خصـوصـي و             
اختصاص نيـروي ويـژه و بـيـشـتـر بـه                 
انــجــام آن و تــبــديــل آن بــه طــرحــي                 

 . هميشگي سخن گفت
 در سـال گـذشـتـه در آمـار خـود                 
جمهـوري اسـالمـي از دسـتـگـيـري و                
تــذکــر و مــوارد بــدحــجــابــي چــنــديــن          
ميليون زن در شـهـر هـاي مـخـتـلـف                 
سخن رفت و عمال در نزاعهاي درونـي        
رژيم بـه  شـکـسـت اجـراي ايـن طـرح                   
اذعان شد  و کار به جـايـي رسـيـد کـه                
الهام سخنگوي دولت اعـالم کـرد کـه            
دولت مسئوليتي در قبال اجـراي ايـن          

امسال ما شاهـد حـجـاب        .   طرح ندارد 
بـرگــيـران از ســوي زنــان مــعـتــرض و              
آزاديخواه هسـتـيـم و مـيـبـيـنـيـم کـه                   
چگونه زنان با اين اقدام جسورانه خـود         
عمال جـمـهـوري اسـالمـي، ايـن رژيـم                
آپارتايد جـنـسـي را بـه مصـاف مـي                 

 . طلبند

 برداشتن حجاب در مـتـرو هـاي           
تهران،بطور واقعي نشان دهنده فضـاي      
. سياسي امـروز جـامـعـه ايـران اسـت              

جامـعـه اي کـه در الـتـهـاب مـبـارزه                   
اين اتفاق بيش از هـر چـيـز        .    ميسوزد

نشان دهنده وجود يـک جـنـبـش قـوي              
عليه تبعيض و بـراي آزادي و بـرابـري             
زن ومرد و عليه آپـارتـايـد جـنـسـي و                
همچنين حاکي از وجود يک  جـنـبـش            
قدرتمند خالصي فـرهـنـگـي در ايـران            

جنبشي که  هر روز بـالـنـده تـر             .   است
دارد به جلو مي آيد  و اقدام جسـورانـه       
زنان بعنوان يک خبر مهم در روزنـامـه         
 . جمهوري اسالمي انعکاس می یابد

برداشتن حجاب در مـتـرو تـهـران           
يک گام مهم و به جلو در مبارزه علـيـه           
تبعيض و سـتـم کشـي زن و مـبـارزه                 

بـايـد ايـن      .   عليه آپارتايد جنسي اسـت    
حرکت مهم را به يک جنبـش گسـتـرده            
. سياسي در سطح جامعه تبـديـل کـرد         

بايد با ابتکارات مختلف ايـن حـرکـت          
را در اتوبـوس هـا و تـمـامـي مـراکـز                  
عمومي در ابعاد اجتماعي و گسـتـرده        

به پيش برد و رژيـم را وسـيـعـا عـقـب                 
 . نشاند

واقعيت اينست که حجاب سمـبـل       
بـرداشـتـن    .   و پرچم رژيم اسالمي اسـت     

حجاب در سـطـح گسـتـرده در سـطـح                
جامعه يک عرصه مهم اعتراض علـيـه     

بـايـد وسـيـعـا         .   اين رژيم زن ستيز است  
به اين حرکت زنان در متروهاي تـهـران      

بـايـد در هـمـه جـا و از هـر                   .   پيوست
فرصتي بـراي بـرداشـتـن حـجـاب هـا                
استفاده کرد و اين حـرکـت اعـتـراضـي           
را به يک جنبش اجـتـمـاعـي گسـتـرده              

بـــايـــد بصـــورت       .   تـــبـــديـــل کـــرد       
ــان مــعــتــرض و              ــه زن ــت ــيــاف ســازمــان
آزاديـــخـــواهـــي را کـــه حـــجـــاب                 
برميـگـيـرنـد،تـحـت پـوشـش جـمـعـي                
خودمان قرار دهيم و نـگـذاريـم مـورد            

بـه  .   کوچکترين تعرضـي قـرار گـيـرنـد          
اين معني که در هر کـجـا کـه شـاهـد               
چنين صحنه اعتراضي اي هسـتـيـم و          
زنان حجاب خود را بـر مـيـدارنـد، از               

ضـمـن   .     آنها فعاالنـه حـمـايـت کـنـيـم            
ــيــتــوان بــطــور                     ــد و م ــنــکــه بــاي اي

سازمانيافته اين حرکت اعـتـراضـي را         
گسترش داد و در همه جـا گـروهـهـاي           
جوانان بصورت از پيش برنـامـه ريـزي          
شده جمـع شـونـد و نـظـيـر ايـن اقـدام                    
شجاعانه زنـان در مـتـروهـاي تـهـران               
صحنه هايي از حجاب بـرگـيـران زنـان           
بر پا کنند  و با جلب حـمـايـت وسـيـع                
ــهــاي             ــون مــردم و شــعــار دادن،آکســي
اعتراضي گسترده اي عليه حـجـاب و          

 .عليه آپارتايد جنسي برپا کنند
لغو عملي حجـاب و پـرت کـردن            
حجابها يک حرکت سياسي مهم اسـت        
و اقدام زنان در مـتـروهـاي تـهـران راه               
گسترش اين مبارزه را در مـقـابـل مـا            

بايد با گسترش چنـيـن    .   قرار داده است  
حرکات اعتراضي اي در اتـوبـوسـهـا و           
در اماکن عمومي و در سينماها و در         
همه جا  بـه يـک اعـتـراض مـتـحـد و                    
سراسري عليه حجاب و عليه آپارتـايـد        

امروز بيـش از هـر       .   جنسي  شکل داد  
بـايـد   .   وقت،زمان آن فرا رسـيـده اسـت         

ــتــراض                  ــن اع ــه صــف اي ــا ب ــع ــي وس
 .*پيوست

هاي  آيت اهللا
 ميلياردر و 

 تشديد فقر مردم
 برنامه ا   ی از اصغر کريمی

 
 مرد ميانسالي از ايران                     

اينها که بقول شما حرف از دين اسـالم          
ميزنند، در محل ما يک آيـت الـلـهـي          

ولـي فـقـيـه در          که نمايند ه خامنـه اي      
مجلس اسالمي هست پسرش بـه يـک         

ايـن  .   تجاوز کرده است   پسر بچه محل  
ها که خودشان دزدي مـيـکـنـنـد              شيخ
اين کارها را ميکنند هيـچ قـانـونـي            و

اينـهـا   !   نيست که جلوي اينها را بگيرد    
اهللا را هـم       پرچم اسـالم را کـه کـلـمـه             

ايـنـهـمـه کشـت و           مينويسند رويش و  
 را      کشتار ميکنند مـيـخـواهـنـد چـي          

 بدبـخـت    ثابت کنند، ميخواهند تا کي    
مــن !   کــردن مــردم را ادامــه دهــنــد            

ــنــکــه    بــا ــه        وجــود اي ــيــکــار بــودم، ن ب
درآمدي داشتم و نـه چـيـزي، آمـدم بـا               

 دسـت و پـا            هزار بدبختي يک شغـلـي     
 با گراني هـر روزي کـه بـاال               ولي کردم

تا شب جـان مـيـکـنـم            ميرود از صبح  
 باز هـم مـيـبـيـنـم درامـدم هـيـچ                     ولي

  آخـه مـا کـي       .   است، صفر صفر اسـت     
 کنيم؟ اين وضعيت را عوض مي

 
 کارگري از ايران               

 سـال سـابـقـه کـار            ۱۰من کارگري با    
هستم و دستمزد من بـا کـارگـري کـه              

 اســت،      يــکــي اســتــخــدام شــود   امــروز
 به کـارگـر چـنـد          اينها هيچ فرقي     يعني

سال سابقه با کـارگـر تـازه کـار قـائـل                 
حاال ديگر به طرح جديـدشـان      .   نيستند
ــت از                      چــي ــچ وق ــي ــه ه ــم ک ــگــوي  ب
مـن و    .   سـودي نـديـديـم       ها برنامه اين

 سال است که ازدواج کـرده          همسرم سي 
ايم اما بخاطر اينکه درامدمان کفـاف       

نميخواهـيـم بـچـه        نميکند نميتوانيم و  
 مـيـلـيـون       ۱براي دو نفر ما .   دار شويم 

تومان هم چيزي نيست چه رسد اينـکـه     
ــواده        ــخــواهــد       ۵يــک خــان ــفــره ب ــا   ن ب

حتا اگر مـن     .    کند   زندگي دستمزد اين
اضافه کاري کنم با هزار عذر و بـهـانـه       
پول را باال ميکـشـنـد و ايـنـهـا تـمـام                  

تـنـهـا    . بنفع خودشان هست  قوانينشان
اميد ما به خدا و به مردم است کـه از             

 .اين وضع خالص شويم
همسر اين کارگري هستـم کـه         من

آمد صـحـبـت کـرد و           قبل از اين خانم   
گفت که بخاطر اين درآمد نميـتـوانـيـم           

جـواب   آمـده ام    مـن .   بچه داشته باشيم  
آن خانمي را بدم که بعد از همسـر مـن            
آمد گفت که ما را ميشنـاسـد، گـفـت            

 هـزار تـومــان       ۴۰۰کـه هـمـسـر مــن           
فـرض کـنـيـم ايشـان           گيرد، اصـال     مي

هـزار   ۴۰۰بـا     درست ميگويـنـد، آيـا      
 آبـرومـنـدي        هزار ميشود زندگي۵۰۰
به اين خانم بگوييد که آيا از ايـن         ! کرد

 هـزار    ۱۵۰مـا    !    هسـتـنـد      رژيم راضي 
 ۱۰۰تومان کرايه مسکن ميـدهـيـم،         

هــزار تــومــان هــم قســط مــيــدهــيــم             
بـه  !    کـنـيـم        آنوقت چه جوري زنـدگـي      ،
  ميگويم که اگر از اين رژيـم راضـي           او

 باش و توي همين فـالکـت هـم              هستي
 بوده و سالهـا       مادر من فرهنگي  .   بمير

زحمت کشيده اما نتوانست بـراي مـن         
. اش بودم چيزي پس انداز کـنـد     که بچه 

مادرم گاها مرا ميبرد به اداره و مـن         
هـا را مـيـديـدم کـه                بخشنامـه    بعضي

ــاهــاي                 ــامــيــل و آشــن ــراي ف ــقــط ب ف
کارمنـدان آمـده بـود کـه مـيـتـوانـنـد                  

ايـنـجـا در شـهـر مـا             .   استخدام شونـد  
کـنـد، بـيـکـاري           بيـکـاري بـيـداد مـي         

الـعـاده و فـوق الـعـاده بـاالسـت،                 فوق
اينها ديگر نهايت بيرحمي و دزدي را         

لعنت بـر     در حق مردم ميکنند، واقعا    
همه اينـهـا، مـردم فـقـط مـيـتـرسـنـد                  
حرفشان را بزنند، از دستـگـيـري بـچـه            
هايشان مـيـتـرسـنـد، مـيـتـرسـنـد کـه                 

آمـاده انـد      زندگيشان نابود شود وگرنه   
که بريزند توي خيابان و يکشـبـه هـمـه            

بنظر مـن بـا ايـن        .   اينها را نابود کنند   
 مـيـلـيـون يـا          ۱گراني براي يک زوج با  

مشکل مـيـشـود      نيم ميليون هم   يک و 
ــدگــي  ــر     کــرد،      زن جــمــهــوري   مــرگ ب
 .اسالمي

 
 مردي از ايران             

هـا را       احمدي نژاد گفت که تـمـام دزد         
گـفـت کـه       کنيم ولي نکرد،    معرفي مي 

نــفــت بــه ســفــره مــردم مــيــاريــم امــا             
 چيزا گفته اما هـيـچ         نياوورد، او خيلي  

چيزي انجام نداده و نخواهد داد، حـاال         
بعضيها ميايند باز هم از او طرفـداري         

آخه اگر ايـن رژيـم بـه مـردم             .   ميکنند
افـتـادنـد،          ميرسيد که به اين روز نـمـي       

 ۸۰۰۰۰ميايند ميگويند کـه نـفـري          
تومان ميدهند، آخـه مـردم نـبـايـد از              
! خودشان بپرسند که چطوري ميدهـنـد      

آيـا  !   آيا ميايند به در خـانـه مـيـدهـنـد            
آيا اگر در    !   حساب بانکي باز ميکنند   

تـا  ۵       نـفـر بـودنـد يـعـنـي             ۵اي      خـانـه  
آيــا  !   هــزار تــومــان مــيــدهــنــد             ۸۰
هـنـوز هـم      !   ميارند دم در خـانـه           چک

   ازمـردم در تـلـويـزيـون حـرفـي                بعضي
ميشنوند و زود هم باور ميکنند، آخـه        

چـرا بـايـد ايـنـقـدر خـام              !      ديگر تا کي  
برويد بپرسيد اينها که ايـنـقـدر         !   باشيم

ــنــد چــرا             حــداقــل  دم از مــردم مــيــزن
 مـاه يـکـسـال         ۶دستـمـزد کـارگـر را           

 زودتر بـخـود        اميدوارم کمي !   نميدهند
 .آييد و اين رژيم را پايين بکشيم

 
 مردي از ايران             
هـاي خـوبـتـان،مـن           مرسي از بـرنـامـه      

 سـال    ۳۰زنگ زدم که بگـويـم ايـنـهـا            
گفته اند و فـکـر    است که دروغ به مردم 

 حـرف ايـنـهـا را و                نميکنم که کسـي    
طرح اينها را باور کـنـد مـگـر ايـنـکـه                

 هـم بـه سـفـره آنـهـا                  منفعت خـاصـي    
اينها هر بار که آمـده انـد و بـا               .   برسد

آب و تــاب طــرحــي آورده انــد مــردم              
بيشتر بدبخت شده اند و فـقـر و فسـاد             
در جامعه بـيـشـتـر شـده، ايـن هـم از                   

طرح هاست و فکر نميـکـنـم کـه            همان
بجز قشـر طـرفـدار         مردم جدي بگيرند  

هـاي کـثـافـت          خودشان که اين آخـونـد      
 .قبول دارند را

 
 مردي از ايران             

 لــطــف کــنــيــد از مــواد مــخــدر هــم             
در ايران کـس ديـگـري         .   صحبت کنيد 

سـالـه گـرفـتـه تـا            ۱۴نمانده، از جوان     
بزرگساالن همه آلـوده و بـيـچـاره شـده              

لطفا صداي مرا پـخـش کـنـيـد از          .  اند
روستاي رضاييه هستم، کار خود مـن         
و امســال مــن ديــگــر از ايــنــحــرفــهــا            

 . به داد جوانها برسيم گذشته ولي
 

 مردي از تهران             
 ۵۰ام االن         کـار کـرده         من از جـوانـي    

  سالمه، وضـع اقـتـصـاد ايـران خـيـلـي               
 سـال       خراب اسـت، مـن بـعـد از سـي              

کارگري با هزار بدبختي توانسـتـم يـک          
خانه کوچکي دست و پا کنم امـا ايـن            

گـفـت از     !   رژيم آنرا هم از مـن گـرفـت           
شـمـا ايـن مسـالـه را            !   کجـا آورده اي     

بگيريد آنوقت طرح اقتصادي جديد را       
رژيمي که حق و نـا    .   هم بهتر ميفهميد  

حق را نميشناسد چه جوري ميخـواهـد       
بـه   شـديـدا   مـردم !   بنفع مردم کار کـنـد     

فالکت افـتـاده انـد و تـا حـرفشـان را                  
  ميزنند خفه ميکنـنـد و اصـال کسـي            

 بـه     گوش به حرف مردم نميکند، کسي     
حرف مردم بـهـا نـمـيـدهـد، تـوي هـر                  

 تا کاري بـرايـت        اي بايد باج بدهي     اداره
اگر مردم متحد شـونـد و        .   انجام دهند 

خوب رهبري شونـد کـار ايـن رژيـم را               
کنيم وگرنه حاال حـاالهـا کـار         تمام مي 
 .*داريم

 .. . برداشتن حجابها در مترو             ۱از صفحه  

 ... صداي  مردم در كانال  جديد             ۴از صفحه   

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است
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 . کرده است
ما از همه شما در داخـل و خـارج            
کشور دعوت ميکنيم که بنا بـه تـوان           
و امــکــانــات خــود بــه ايــن کــمــپــيــن             

هر اندازه که ميتوانيد بـطـور       .   بپيونديد
. ماهانه اسپانسور کانال جديـد شـويـد         

دوستـان و آشـنـايـان خـود را دعـوت                 
کنيد تا به صف حاميان ايـن تـريـبـون             

کانـال جـديـد      .   اعتراض مردم بپيوندند  
اکنون به سکويي بـراي ايـجـاد وسـيـع              
تـريـن اتـحـاد بـيـن کـارگـران و مـردم                    

اين تلـويـزيـون    .   شريف تبديل شده است 

نقطه امـيـد هـمـه مـحـرومـان و ابـزار                  
بسيار موثـري اسـت بـراي مـتـشـکـل               
کردن مردم و سرنگون کردن جـمـهـوري         

با متعهـد شـدن در تـامـيـن            .   اسالمي
گوشه اي از مخـارج کـانـال جـديـد بـه                
صف عظيم و پرشوري که کانال جـديـد          
پــيــرامــون خــود ايــجــاد کــرده اســت             

 .بپيونديد
ما هر هفته گزارش پيشرفـت کـار         
ــا ذکــر مــبــالــغ مــتــعــهــد شــده                  را ب
اســپــانســورهــا بــه اطــالع عــمــوم                 

جهت تسهيل پيوستن شمـا     .   ميرسانيم

به اين صف  ميتوانيد عالوه بر کـانـال           
ــا حــزب و                  ــمــاس ب هــاي مــعــمــول ت
تلويزيون کانال جديد با افراد زيـر و از            
طريق تلفن ها و آدرسهاي زيـر تـمـاس            

 :بگيريد
 : اگر از ايران تماس ميگيريد   

:  شهالدانشفر     
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com       اصغر کريمي :
٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ 

 : اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد         
:    فاتح بهرامي      :  شرق  

٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   
fateh_bahrami@yahoo.com   مصطفي صابر      :  غرب  :

٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 
 :  اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد             

:  سيامک بهاري     
۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١ 

siamak@working.se    حسن صالحي :
٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢ 

منـتـظـر تـمـاس و کـمـک هـاي شـمـا                     
هستيم و پيشاپيش از حـمـايـت هـاي             

  .شما سپاسگزاري ميکنيم
 اصغر کريمي       

 از طرف هيات دبيران          
  حزب کمونيست کارگري          

 ٢٠٠٨ اوت     ٧،  ١٣٨٧ مرداد     ١٧

 ... كمپين  وسيع  اسپا نسور گيري                ۱از صفحه  

ــبــال فــراخــوان         ٢٠(  ژوئــيــه      ١٠بــدن
به مردم درمورد کمک مـالـي        )   تيرماه

براي حفظ و ادامه کاري کانـال جـديـد           
تاکنون افراد و جـمـع هـائـي از ايـران                 
. براي کمک اعالم آمـادگـي کـرده انـد            

همينطور در خارج کشـور تـعـدادي از           
دوستان ماهانه مبلغي را تعـهـد کـرده        

ليست ايـن کـمـک هـا را مـرتـبـا                 .   اند
ضمن تشکر عميـق از    .   اعالم ميکنيم 

اين دوستان که مايه اميدواري بسـيـار      
ما براي ادامه کـاري ايـن کـانـال شـده              
است اولين ليست را به اطـالع عـمـوم            

 : ميرسانيم
 

 :   از ايران        
ــاس                 -١ ــم ــارس ت ــن از اســتــان ف م

وضـع زنـدگـيـمـان         .   کـارگـرم  .   ميگـيـرم  
ولي بايد بـه ايـن کـانـال           .  خوب نيست 

 هزار تـومـان     ٥٠ميخواهم . کمک کرد 

ايـن کـانـال      .   به کانال جديد کمک کـنـم       
صداي کارگران است و نبايد مـتـوقـف        

خواهش ميکنم تمام تـوان خـود        .   شود
را بکار ببريـد و ايـن کـانـال را سـرپـا                   

ايـن کــانـال امــيـد مــردم          .   نـگـهـداريــد   
 . است
مــيـخـواهــم بــه     .   يـک کــارگـرم      -٢

کانال جديد کـمـک کـنـم و پـيـامـم بـه                  
مردم اين است که نگذاريم ايـن کـانـال           

 . که کانال مردم است از کار بايستد
ســالم مــن کــارگــري هســتــم           -٣

حـقـوق نـاچـيـزي        ) .   خـوزسـتـان   . . .   ( از  
 هـزار    ٥٠ولـي مـيـخـواهـم          .   ميگيـرم 

نبـايـد   .  تومان به کانال جديد کمک کنم 
 .اين کانال کارش متوقف شود

سالم مـن شـغـل آزاد دارم از              -٤
چـنـد نـفـر       ) .   استان مـرکـزي  . . .   ( شهر  

هستيم حول تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد               
ــم       هــر کــدام در مــاه          .   جــمــع شــده اي

 دالر بپردازيم و عجـالـتـا    ٥٠ميتوانيم  
 . از خودم شروع ميکنم

من از دوستان قـديـمـي شـمـا             -٥
روي هـمـه تـان        .   زنداني بوده ام .   هستم

. را ميبوسم و به همه شـمـا سـالم دارم          
. ميخواهم به کانال خودمان کمک کنـم    

 هـزارتـومـان مـيـتـوانـم            ٥٠٠در مـاه     
من را راهنمايي کنـيـد کـه      .   کمک دهم 

در . . .   از شـهـر       .   چگـونـه کـمـک کـنـم          
 خوزستان 
. من از استـان فـارس هسـتـم            -٦
پيام اصغر کريمي را شـنـيـدم          .   کارگرم

 هزار تـومـان کـمـک         ١٠٠و ميخواهم   
 .کنم

من از جـنـوب ايـران هسـتـم                -٧
مکتب خودم را دارم ولـي    . . . ) .   شهر  ( 

کــانــال جــديــد را امــيــدي مــيــدانــم و            
 دالر کـمـک       ١٠٠ميخواهم مـاهـانـه       

 . کنم

ــم و در يــک                   -٨ يــک زن هســت
. بيمارستان در خوزستان کار مـيـکـنـم        

 هـزار تـومـان دريـافـتـي             ٢٥٠ماهي   
 ١٠٠٠٠مــيــخــواهــم در مــاه          .   دارم

تومان به کانال جديد بـدهـم و بـا ايـن               
مدير موسسه مـا  .   کانال همکاري کنم  
هـر روز بـا او در           .   واقعا انسان نيست  

. همه اش رشـوه اسـت و دزدي          .   جدالم
اين باعث شد که جـذب کـانـال جـديـد             
شوم و االن هـمـه بـحـث هـا را دنـبـال                   

همه از اين کانال و بحث هـاي      .   ميکنم
آن صحبت ميکنند و اين کانـال را بـه           

بـرخـورد   .   همديگر معرفـي مـيـکـنـنـد         
مودبانـه هـمـه شـمـا بـا هـيـچ کـانـال                     

سياسـي،  .   ديگري قابل مقايسه نيست   
واقعا دوسـت داشـتـي       .   قاطع و مودب  

در بـرنـامـه کـارگـران فـاتـح              .   هستـيـد  
بهرامي گفت کمک هـاي کـوچـک تـک             
تک شما کـمـک بـزرگـي مـيـشـود کـه                  
بسيار باارزش اسـت و مـن هـم فـکـر                
کردم ديدم راست ميگويـد و تصـمـيـم            

تصـمـيـم دارم      .   گرفتم اين کار را بکنـم     
بخاطر کانال جديد اضافه کاري کنم و        
. پــولــش را بــه کــانــال جــديــد بــدهــم             

دوستانم را هم تشويق ميـکـنـم کـمـک            
کنند تا هرماه مبلغ بيشتري براي ايـن        

 . کانال بفرستيم
در اســـتـــان    . . .   ( از شـــهـــر         -٩
.  سـال سـن دارم        ٥٢هستم و )  مرکزي

قبال تکنسيـن کـارخـانـه بـودم و االن               
ميخواهم بـا حـزب و کـانـال             .   بيکارم

دوسـتــانــم را    .   جـديــد هـمــکــاري کــنــم      
تشويق ميکنم به کانـال جـديـد کـمـک             
مالي کننـد تـا هـر مـاه بـراي کـانـال                   

 . جديد بفرستيم
 سـالـه     ٦٠.   شغل آزاد دارم      -١٠

هستم و بـا افـکـار انسـانـي شـمـا از                    
طريق کانال جديـد آشـنـا شـدم و االن                
. احساس بهتري در زندگي ام مـيـکـنـم        

سخنراني هاي منصـور حـکـمـت اکـو            
دارد کاش ميتوانستيد فکري بـراي آن       

با دوسـتـانـمـان هـرچـه تـالش              .   بکنيد
ميکنـيـم بـخـاطـر اکـو خـوب حـالـي                  

. مذهب را بيشتر نقد کـنـيـد   .  نميشويم
مرا راهنمائي کنيد که کمک مـالـي ام          

 . را برايتان بفرستم
خودم کـار  .   يک جمع هستيم    -١١

آزاد دارم اما زندگي ام در سـطـح يـک              
هرکدام تعهـد مـيـکـنـيـم          .   کارگر است 
 .  دالر کمک کنيم٣٠که ماهي 

 پاسخ به فراخوان کمک مالي به کانال جديد
 اسپانسورهاي کانال جديد، کمک و وام : گزارش شماره يک

 تمام توان خود را بکار ببريد و کانال جديد را سرپا نگهداريد : پيام يک بيننده
 اين کانال، اميد مردم است 

 
 :  تعهد ماهانه از خارج کشور                
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 : وام
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 :شماره پيامگير www.newchannel.tv     سايت کانال جديد
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حوزه انترناسيونال در جلـسـه      
هفتگي خود در هفته گذشته در       

 مرداد اقدام به جمـع      ۱۰تاريخ  
آوري کمک ماهيانه به تلويزيون     
انترناسيونال نمود و بدينوسيلـه     
اعالم ميدارد که مبلغ چـهـار        
ميليون ريال کمک اين حوزه بـه      

اعضـا  .   حزب ارسال ميـگـردد    
افتخار دارند که در  اين امـر         
خيلي مهم و حياتي مشـارکـت       
دارند و از سايـر رفـقـا و            
دوستداران نيز دعوت ميکنند که     
براي دوام و ادامـه کـاري         

  .تلويزيون همياري داشته باشند 
 حوزه انترناسيونال  


