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 نـفـر از کـارگـران           ٤احکام زندان براي     
 نـفـر     ٤شرکت واحد رژيم اسالمي براي  

از کارگران شرکت واحـد آقـايـان عـطـا             
بــابــاخــانــي،ســعــيــد تــرابــيــان،يــعــقــوب    
سليمی و علي زاده حسـيـنـي احـکـام              

ايـن کـارگـران      .   زندان صادر کرده اسـت    
به جرم شرکت در اعتـصـاب زمسـتـان            

 ماه حـبـس تـعـلـيـقـي            ١٤ تا ٦ به ٨٤
جـرم ايـن کـارگـران         .   محکوم شـده انـد     

مبارزه براي افزايش دستمـزدهـاي زيـر         
خط فقرشان و مبارزه آنان براي تثبيـت        
حق برپايي تشکل خود،سنديکاسـت و     
جمهوري اسالمي بيشرمانه بـراي ايـن         
کارگـران تـحـت عـنـوان اقـدام عـلـيـه                  
امنيت ملي احکام زندان صـادر کـرده          

اين اقدام جمهوري اسالمـي يـک     .   است
گستاخي آشکار در حق اين کارگران و        
در حق کل طبقه کارگر و کل  جـامـعـه          
است و بايد با اعـتـراض گسـتـرده کـل            

 . مردم پاسخ بگيرد
واقعيت اينسـت کـه بـا تـحـمـيـل               
قراردادهاي بـرده وار مـوقـت کـاري و              
ســاعــات طــوالنــي کــار و تــحــمــيــل             
دستمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر و بـکـار                   
گرفتن چماق هر روزه بـيـکـاري بـر سـر             
کــارگــران اســت کــه مــيــشــود چــنــيــن          
پولهاي افسانه اي را  بـه جـيـب زد و                 
کارگران و کـل جـامـعـه را بـه قـهـقـرا                   

بــنــابــرايــن روشــن اســت کــه        .     کشــانــد
مبارزه کارگران براي بـرپـايـي تشـکـل            
خود و براي افزايش حقوقشان،امـنـيـت        
اين رژيم جنايتکار را بهم ميريزد و بـا       
سرکوب و زنداني کـردن آنـهـاسـت کـه              
ميتوان اين دزدي هاي مـيـلـيـاردي را           
انجام داد و جامعه را بـه مـحـل يـكـه                
تازي مفتخوران سـرمـايـه دار تـبـديـل             

از همين روسـت کـه هـر صـداي              .   کرد
اعتراضي با تـهـديـد و ارعـاب روبـرو               
ميشود،صـف اعـتـراض کـارگـران بـا              
ــرو             ــتــظــامــي روب ــيــروهــاي ان حــملــه ن
ميشود،اجراي  طرحهايـي چـون طـرح          
امنيت اجتماعي در دسـتـور گـذاشـتـه           
ميشود و طـبـعـا  در ادامـه هـمـيـن                    
سياست هـاسـت کـه  بـراي کـارگـران                 
شــرکــت واحــد احــکــام زنــدان صــادر            

بــديـن تــرتـيــب بــه روشــنــي         .   مـيــشـود  

حميد تقوائي ليدر حزب کـمـونـيـسـت            
کـــارگـــري ايـــران در طـــي دو روز                  
سخنراني در شـهـرهـاي اسـتـکـهـلـم و               
گوتنبرگ سـوئـد در طـي سـخـنـرانـي               
هايي به توضيح مبرم تـريـن مسـائـل            

ســيــاســي روز و پــاســخ بــه ســواالت              
مردمي پـرداخـت کـه از کـمـونـيـسـم                 
کارگري و مبارزات مردم در مـقـابلـه            
با سرمايه داري و بـا رژيـم جـمـهـوري               

 .اسالمي، مي پرسيدند

 ۱۸اولين سخنـرانـي روز شـنـبـه             
در .   اکتبر به زبان انگليسي ايـراد شـد         

اين سخنراني حميد تقوايي بـه بـحـران           

گستاخي رژيم عليه کارگران 
را با انزجار و اعتراض وسيع 

 خود پاسخ دهيم
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 2 ۱۳۸۶ آبان ۳ انترناسيونال 

ميتوان دريافت که هدف صدور چنـيـن     
احکامي عقب رانـدن اعـتـراضـات نـه            
تنها کارگران شرکت واحد،بلکه عـقـب        
رانـــدن کـــارگـــران نـــيـــشـــکـــرهـــفـــت        
تــپــه،کــارگــران کــيــان تــايــر،کــارگــران        
نساجي هاي کردستان و کـل کـارگـران          

اما سئوال اينـسـت   . و کل جامعه است 
کـه  چـرا امــروز بـعــد از دو ســال از                    

 ٨٤اعــتــصــاب بــا شــکــوه زمســتــان          
کارگران شرکت واحد، رژيـم اسـالمـي           
دست به صدور چـنـيـن احـکـامـي زده              

 .است
 ٨٤اعتصاب قهرمانـه زمسـتـان         

کارگران شرکت واحد  کـه هـفـده هـزار             
کارگر را در بر گـرفـت،اعـتـصـابـي کـه              
ابــعــاد اجــتــمــاعــي وســيــع در ســطــح          

جامـعـه داشـت و در سـطـح جـهـانـي                   
انـعـکـاس گسـتـرده پـيـدا کـرد،بـطــور                
واقعي شکستي سـيـاسـي بـراي رژيـم             
اسالمي بـود و فضـاي سـيـاسـي کـل                 
جامعه را تغيير داد و خـونـي تـازه بـر              

از .     رگهاي جنبش کارگري جاري کـرد     
اينرو مدتهاست که جمهوري اسـالمـي       
در انديشه انتقام گـرفـتـن از كـارگـران              

اين تعرض بيشرمانه حـكـومـت       .   است
اسالمي در عين حال عكس الـعـمـلـي           
اســت در بــرابــر فضــاي اعــتــصــاب و            
اعتراض و مبارزه كارگران كه بـر كـل            
جامعه تاثيرات جدي خـودرا گـذاشـتـه        
اســت و جــمــهــوري اســالمــي كــه                  
اعـتـصــاب و مــبـارزه و اعـتـراض را                
ممنوع اعالم كـرده اسـت مـيـخـواهـد             

چنگ و دندان خودرا به همـه كـارگـران           
در شرايطي که مي بينـيـم       .     نشان دهد 

 هزار کارگر نيشـکـر هـفـت تـپـه در                ٥
همين هفته سرانجام تشکيـل مـجـمـع          
عمومي خود را تحميـل کـردنـد و در              
مقابل چشمان حـكـومـتـيـان اعضـاي            
ــود را                     ــره خـــ ــديـــ ــات مـــ ــيـــ هـــ
بــرگــزيــدنــد،جــمــهــوري اســالمــي ايــن       
احکام را بـراي کـارگـران سـنـديـکـاي                
واحــد اعــالم کــرد،تــا از پــيــشــروي و            
گسترش بيـشـتـر مـبـارزات كـارگـران             

 . جلوگيري كند
قطعا اين تعرض حكومـت را هـم        

ايـن تـعـرضـي       .   ميتوانيم عقب بـرانـيـم    
است كه به همه كارگران مربـوط اسـت      
و بايد بطور سراسري و مـتـحـدانـه در              

بـايـد قـاطـعـانـه در           .   برابر آن بايستـيـم    
بايد صـدور   .   مقابل اين تعرض ايستاد   

احکام زنـدان بـراي کـارگـران شـرکـت               
صـدور احـکـام      .   واحد مـحـکـوم گـردد       

زندان براي کارگـران شـرکـت واحـد در             
واقع  تعرضي به کل کارگران در ايـران          
و به کل جامعه است و بايد بـا پـاسـخ              
قاطع و اعتراض وسيع  همه کـارگـران          

 .  روبرو شود
بسهم خود همين جا همه کارگـران       
و هــمــه بــخــش هــاي جــامــعــه را بــه               
اعتراض گسترده عليه  اين گسـتـاخـي        

طبعا هـفـده     .   آشکار رژيم فرا ميخوانم   
هزار کارگر شرکت واحد نقش مـهـمـي          

بايـد بـا نصـب        .   در اين اعتراض دارند   
پالکارد بر روي اتـوبـوسـهـاي شـرکـت              
واحد اعتراض خود را بـه ايـن تـعـرض           

بـنـويسـيـم احـکـام         .   رژيم اعالم کـنـيـم     
زندان براي همکاران ما بايد فورا لـغـو         

بنويسيم منصور اسانلو و هـمـه       .   شود
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان              

" دادگاه انـقـالب   " در مقابل   .   آزاد شوند 

جمع شويم و اعتراض يک پـارچـه خـود       
تراکت ها و اطـالعـيـه         .   را اعالم کنيم  

هاي اعتراضي به صدور اين احـکـام و          
ــنـــــــصـــــــور                 بـــــــراي آزادي مـــــ
اسانـلـو،دانشـجـويـان زنـدانـي و هـمـه                
زندانيان سياسي را در هـمـه جـا و در               
همه محالت و در دانشـگـاه و مـراکـز             

انزجـار خـود را بـه          .   کاري پخش کنيم  
صـدور احــکـام زنــدان بـراي کــارگــران            
شرکت واحد اعالم کنيم و يـکـصـدا و             
متحـد خـواهـان لـغـو و بـاطـل شـدن                   
تمامي پرونده هاي تشکيل شـده بـراي         
کارگران،معلمان،دانشجويان و احـکـام     
قضايي صادر شده براي آنان شـویـم و          
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                 
 . تمامي زندانيان سياسي را بخواهيم

گستاخي رژيم عليه کارگران را بـا        
انزجار و اعتراض وسـيـع خـود پـاسـخ             

 .*دهيم

 سايتهاي اينترنـتـي،       محترم انسردبير
بـا عـرض ســالم و خسـتـه نـبـاشـيــد،                  
همانطور که در آگهي گشايـش سـايـت       

کنيد ايـن      کاپيتال فارسي مشاهده مي   
 روي   ۲۰۰۸ اکــتــبــر      ۱۱کــتــاب از      

تـقـاضـا    .   اينترنـت قـرار گـرفـتـه اسـت            
کنم لينک اين سايت را در لـيـسـت             مي

. هاي سايت خـود قـرار دهـيـد             برگزيده
انــتــشــار نســخــه ايــنــتــرنــتــي کــتــاب          
سرمايه، که ضامن دسـتـيـابـي اقشـار           
هــر چــه وســيــعــتــري از کــارگــران و                

هـــاي     زحـــمـــتـــکـــشـــان بـــه آمـــوزش      
بخش اين کـتـاب خـواهـد بـود،               نجات

در تـوضـيـح      .   نيـاز بـه تـوجـيـه نـدارد            
ضرورت اين کار همين بس کـه گـفـتـه            
شود انتـشـار ايـن نسـخـه چـيـزي جـز                  
ــه يــک ضــرورت عــاجــل               پــاســخــي ب

ســاز    تـاريــخـي در مـقــطــع ســرنــوشـت          
کنوني در روند صـد سـالـه مـبـارزات              
اقشار و طبقات زحمتکش ايـران بـراي        
رهائي از ظلم و استثمار، و دستـيـابـي           
بـه آزادي و بــرابــري و حــاکــمــيــت بــر               
سرنوشـت خـويـش از طـريـق بـرپـائـي                 
ــت             ــسـ ــيـ ــي نـ ــورائـ ــت شـ ــومـ ــکـ  . حـ

ريـزي فـنـي سـايـت کـاپـيـتـال                  در طرح 

 ۵۲۰فارسي دات کام که متـجـاوز از        
ساعت وقت صـرف آن شـده حـداکـثـر               
. تالش از همه نظر بـعـمـل آمـده اسـت            

اما در اين زمينه از دو نـظـر تـوجـه و              
اول :   اي مـبـذول شـده اسـت            تالش ويژه 

آنکه حجم پرونـده هـا تـا حـد امـکـان                
سبک شود تا، در نتيجه، مـراجـعـه بـه           

هاي مختـلـف کـتـاب حـتـي بـا                 بخش
کــنــدتــريــن اتصــاالت ايــنــتــرنــتــي در         

تـريـن      کشورهائي مانند ايران به سـريـع    
ممکن انـجـام گـيـرد؛ و دوم             نحو  

آنکه مراجعات ناگـزيـر و مـکـرر           
هــا،    خــوانــنــده بــه زيــرنــويــس            

تـر     هاي عقب   ها، و بخش    نويس  پي
و جلوتر از بخش خـاصـي کـه در           
حـــال خـــوانـــدن آن اســـت، بـــه               

تـريـن      ترين و روشـن    ترين، سريع   سهل
در زمـيـنـه      .   نحو ممکن عملي شود   

چگونگي استفاده از سايت کاپيـتـال       
ــام در درجــه                  ــارســي دات ک اول ف

و پـس    "   توضيحات فني " مطالعه  
هاي متـرجـم    از آن مطالعه مقدمه   

نســـخـــه "    و"   نشـــر چـــاپـــي   " بــر     
کـتـاب را تـوصـيـه          "   اينتـرنـتـي   

در "   جسـتـجـو   " دکـمـه     .   کنم  مي

کنـد،    اين لحظه هنوز کار نمي    
اما ظرف چند روز آينده بـراي        
جستجوي مطالب درون خـود       

  .   سايت بکار خـواهـد افـتـاد         
و چـون خـود ايـن          در مورد چند     

ترجمه تـوجـه شـمـا را بـه مـقـدمـه                   
مترجـم بـر نشـر چـاپـي کـتـاب در                  

 مي کنمصفحه اول سايت جلب 
اميدوارم نظرات و پـيـشـنـهـادات         

 .خــود را از مــا دريــغ نــکــنــيــد             

 و   بـا آرزوي ســالمــتـي، پـيــروزي         
 بهروزي براي شما
 .جمشيد هاديان
 ۲۰۰۸اکتبر    ۱۴
 ۱۳۸۷ مهر     ۲۲

 . .. گستاخي رژيم  عليه كارگران            ۱از صفحه  

 اطالعيه
 گشايش سايت سرمايه اثر کارل مارکس

) ۲۰۰۸ اکتبر ۱۱ (۸۷ مهر ۲۰، از روز شنبه )۲۰۰۷مه  (۸۶، جلد اول، ترجمه جمشيد هاديان، نشر ارديبهشت )کاپيتال(کتاب سرمايه 
 :روی اينترنت قرار گرفته و از طريق آدرس کاپيتال فارسی دات کام قابل دسترسی است

com.kapitalfarsi.www 
 .در انتظار دريافت نظرات و پيشنهادات شما هستيم .لطفا افتتاح سايت کاپيتال را به دوستان و آشنايان خود اطالع دهيد
 جمشيد هاديان

 ۲۰۰۸ اکتبر ۱۲؛ ۱۳۸۷مهر   ۲۱

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي! مرگ بر جمهوري اسالمي
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 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
    !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 

 اكــتــبــر دانشــگــاه      ۵ تــا     ۳روزهــاي   " 
هاينـريـش هـايـنـه دوسـلـدرف شـاهـد                

 نـفـر فـعـالـيـن           ۲۰۰۰حضور بيش از    
 . مدافع حقوق زن از سراسر جهان بود

در ايــن كــنــفــرانــس كــه تــوســط            
شوراي زنان مبارز در كشور آلمان هـر         
دو سال يـكـبـار سـازمـان مـي يـابـد،                  
ــيــن و دســت                  ــعــال ــفــر از ف صــدهــا ن
اندركاران جنبش زنان از سراسر جـهـان        

امسـال هشـتـمـيـن        .   شركت ميكـنـنـد    
كنفرانس بود كه بيش از دو هـزار نـفـر          

دهــهــا گــروه   .   در آن حضــور داشــتــنــد      
كاري و فوروم ، مباحثات مـتـعـدد در         
مــورد زنــدگــي و مــبــارزات زنــان در            
كشورهاي مختلف، اين كنـفـرانـس را          
به يكـي از بـزرگـتـريـن و مـهـمـتـريـن                    
 . تجمعات در آلمان تبديل كرده است

موضوع اصلي كنفـرانـس امسـال        
زنان و دختران، در سراسـر جـهـان بـه          "   

 . بود" پا ميخيزند
روز اول كنفرانس سفـر بـه دنـيـاي             
. زنان و دختران در سراسر جـهـان بـود            

 كشور جهـان، دهـهـا  زنـان در             ۳۱از  
اين كنفرانس بيـن الـمـلـلـي در مـورد               
مشــكــالت ومســايــل و هــمــچــنــيــن           
مــبــارازت خــودشــان گــزارش داده و            

 . صحبت كردند
 اكـتـبـر، گـروهـهـاي           ۴روز شنبـه     

كاري به معـرفـي مـوضـوعـات مـورد            
بررسي خود پرداخته و در اين بـرنـامـه            
مينا احدي و آنـا بـرتـهـلـومـه، فـعـال                  
مـدافــع حــقــوق زنــان و ژورنــالــيــســت           
معروف در آلمان نيز به مـعـرفـي گـروه            

" مـذهـب و حـقـوق زنـان           " كاري خـود      
 . پرداختند

ساعت يك و نـيـم بـعـد از ظـهـر                  
سالن محل برگـزاري ايـن گـروه كـاري            
مملو از جمعيت بود و در سـه سـاعـت        
سخنراني و مباحثات داغ با حاضريـن       
، در مــورد مــذهــب و حــقـوق زنــان،              
اسالم و اسالم سـيـاسـي و مـعـضـالت             
زنان و مردم در كشورهاي اسالم زده و         

دست اندازي اسالم سياسي بـه حـقـوق           
مردم در آلـمـان و در اروپـا بـحـث و                    

در ابتداي ايـن بـرنـامـه        .   تبادل نظر شد  
آنا برتهولومه مينا احدي را مـعـرفـي           

مـيـنـا احـدي  در ايـران              :   كرد وگـفـت    

متولد شده و سالهاي سال است كـه در      
دفاع از حقوق زنان فعاليت مـيـكـنـد،           
مينا موسس كميته بين المللي عـلـيـه        
اعدام و سنگسار و يكي از موسسـيـن         

شوراي مركزي اكس مسلـم در آلـمـان           
مينا احدي از مـركـزيـت حـزب           .   است

سـپـس    . كمونيست كارگري ايران است  
مينا احدي به معرفي آنـا پـرداخـت و             
گفت، من بسيار خوشحالم كـه بـا آنـا             

نـفـس   .   آشنا شده و همكـاري مـيـكـنـم        
ايـنــكـه مــن االن در ايـن كــنـفــرانــس               
سخنراني ميكنم، بدليـل كـوشـش آنـا           

چـرا كـه او در هـمـه             .   برتهولومه است 

گـروهــهــاي آمــادگــي ايــن كـنــفــرانــس         
حضور داشته و براي سخنراني مـن در         

آنـا  .   اين كنفرانـس تـالش كـرده اسـت           
ژورنــالـــيــســـت و عضــو ســازمـــان              

 آنـا عضـو       .آزادانديشان در آلمان است   

مــركــزيــت ســازمــان مــاركســيــســت          
سـپـس هـر      .   لنيسيـسـت آلـمـان اسـت         

دوسخنران حدود نيم ساعت سخنـرانـي    
 . كرده و بحث خود را معرفي كردند

سپس سوال و جـواب و بـحـث بـا              
هـيـيـت هـاي       .   حاضرين انجام گـرفـت     

نمايندگي از فلسطين و پـاكسـتـان در           
اين گروه كاري بسيار فعال بـوده و در             
مورد نقش اسالم و اسالم سـيـاسـي در          
. فلسطين و  پاكستان نـظـر مـيـدادنـد            

استقبال از مباحث چنان زياد بـود كـه          
كمتر كسي بعد از سـه سـاعـت بـحـث              
داغ احساس ميكرد كه خستـه شـده و           

بسياري از حاضرين بعـد از       .   بايد برود 
جلسه نيز در محل باقـي مـانـده و بـه               

 . بحث با سخنرانان پرداختند
ايــن كــنــفــرانــس و اســتــقــبــال از            
مباحثات در مورد اسـالم سـيـاسـي و            
راههاي مقابله بـا جـنـبـش اسـالمـي،              
يكبار ديگر اثـبـات كـرد كـه عـطـش                
مردم به پاسخ درست در مـورد سـوال            
جـنـبـش اسـالمـي و اسـالم سـيـاســي                 
بسيار زياد است و مردم منتقد شـديـد         
و مــعــتــرض بــه ســازمــانــهــاي دســت          
راستي و دولت هاي غربي و مماشـات         
آنها با اسالميها هستند  و در عـيـن              
حال منتـقـد هـمـسـويـي و هـمـكـاري                 
برخي از سازمانهاي چپ با اسالميـهـا        

 . هستند
در اين كنفرانس در مورد معضـل       
حجاب و حجاب كودكان بـه تـفـصـيـل         
صحبـت شـد و حـاضـريـن بـه انـجـام                   
يكسري فعاليت و آكسيـون بـر عـلـيـه             
 . حجاب كودكان تمايل نشان ميدادند

ــن                  ــيــنــا احــدي در پــايــان اي م
كـنـفـرانـس در مـورد اعـدام و اعــدام                 
كودكان در ايـران صـحـبـت كـرد و از                
كمپين نجات فرزاد كمانگر حـرف زده         
و خواهان دخالت فعال هـمـگـان بـراي            
نجات جان محكومـيـن بـه اعـدام در             

 . ايران شد
 

 آلمان    –شوراي مركزي اكس مسلم             
   ۲۰۰۸ اكتبر     ۱٦

 "زنان و دختران در سراسر جهان به پا ميخيزند
 استقبال بی نظير از سخنرانی آنا برتھلومه و مينا احدی آلمان

    ! به حزب کمونیست کارگری بپیوندید

 آزادی
  برابری 
 حکومت 
    کارگری
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  دالر ١٢٧٤٥جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  
 .  دالر در ماه است١٨٠٠٠هدف سه ماه دوم رسيدن به 

 . کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد
ليست يازدهم اسپـانسـورهـاي کـانـال          

از هـمـه     .   جديد را به اطالع ميرسانيـم     
دوستان عزيزي که طي هفته گـذشـتـه          
اسپانسور شـده و لـيـسـت اسـامـي و                
مبالغ کمک آنها در پايين آمده اسـت،        

بـا کـمـک      .   صميمانه تشکر ميـکـنـيـم      
هاي شماست که ادامه کـاري صـداي          
آزايخواهي و برابري طـلـبـي، تـريـبـون            
اعتراض مردم و ابـزار سـازمـانـدهـي             

جنبش سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي         
 . را ميتوان تضمين کرد

ما هدف سه ماهه اي را در بـرابـر          
بوديم که تا نيمه مـاه       خود قرار داده    

مــيــزان )   اواخــر آبــانــمــاه  ( نـوامــبــر    
 ١٢اسپانسورهاي مـاهـانـه را بـه            

اکـنـون   .   هزار دالر در ماه برسانـيـم      
 ٥کـه    با موفقيت اعالم ميـکـنـيـم          

هفته قبـل از پـايـان ايـن مـهـلـت بـه                    

. هـدف ســه مــاهـه خـود رسـيــده ايــم              
نيازهاي مالي کانـال جـديـد و حـزب             
بسيار فراتر از ايـن مـبـلـغ اسـت امـا                

ميزان، چشم انـداز     جمع آوري همين    
ــه کــاري کــانــال جــديــد و                   ادام
قدمـهـاي بـعـدي ايـن کـمـپـيـن را                  

مـا هـدف سـه        .   روشنتـر مـيـکـنـد       
 ١٨٠٠٠ماهه دوم را رسـيـدن بـه           

نـيـمـه      ( ٢٠٠٨دالر تـا آخـر سـال            

به اعتقاد مـا    .   تعيين کرده ايم  )   ديماه
تحقق هدف سـه مـاهـه دوم کـمـپـيـن                
کمک و اسپانسـورگـيـري بـراي کـانـال             
جديد با حمايت و تـالش شـمـا مـردم             

اعضـاء و    شريف، شـمـا دوسـتـان و            
ــيــن حــزب شــدنــي اســت             . فــعــال

اميدوارم اين مرحله نيز با تـالش        
شما پيـش از مـوعـد سـه مـاهـه                

 . متحقق شود

بار ديگر از دوستاني کـه ايـن        
هفـتـه بـه صـف حـامـيـان مـالـي                  
کانـال جـديـد پـيـوسـتـنـد تشـکـر                 
ميکنيم و صفـوف حـزب و هـمـه            
انسانـهـاي شـريـف و بـيـنـنـدگـان                
کانال جديد را فـرامـيـخـوانـيـم تـا             
ــيــاري کــانــال جــديــد             فــعــاالنــه ب

 . *برخيزند

 
 شماره تلفن، آدرس تماس و                 

 :    شماره حساب براي کمک مالي به کانال جديد                           
  

 : اگر از ايران تماس ميگيريد   
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨:  شهال دانشفر        

Shahla_daneshfar@yahoo.com        ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦:  اصغر کريمي  
 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد 

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي      :  شرق  
fateh_bahrami@yahoo.com   ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦:   مصطفي صابر      :  غرب  

 : اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد 
۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١:  سيامک بهاري       

siabahari@yahoo.com    ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢:  حسن صالحي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  شماره حساب در برخي کشورها      
Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 
------------------ 
 England  
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 

6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

------------------ 
 Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:   583657502  
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 :  ليست يازدهم         
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد                       

 تلويزيون کانال جديد             
 

 : اسپانسورهاي اين هفته   
 : امريکا      

  دالر ماهانه ١٥۰ سعيد صالحي نيا
  دالر ماهانه ١۰۰ وفاسهراب 

  دالر ماهانه ١۰۰ آقاي حميدي
  دالر ماهانه ٥۰ عالالدين فرهاد پور

  پوند ماهانه ۲۰ مريم نمازي
  کرون ماهانه ۲٥۰ هوشيار سروش

  کرون ماهانه ۲٥۰  آذر پويا
  کرون ماهانه ١۰۰ بدري از استکهلم

  کرون ماهانه ٥٠ سپيده از استکهلم 
 ماهانه  پوند ٥٠ شهال دانشفر 

  ماهانه پوند ٥٠ کاظم نيکخواه 
  دالر ٥٧٠جمع اسپانسورهاي اين هفته 

 
 :   کمک اين هفته به کانال جديد                          

 :  نفر از کارگران تبريز١٤از ايران، 
  هزار تومان ٢٠ کاظم مهدوي  ١
  هزار تومان ٢٠ رحيم اميدوار ٢
  هزار تومان ١٥ اصغر عليزاده  ٣
  هزار تومان ١٥ مهناز اکبري  ٤
  هزار تومان ٢٠ مينا حيدري  ٥
  هزار تومان ٢٠ محمد رضائي  ٦
  هزار تومان ١٥ اکبر عليزاده  ٧
  هزار تومان ٢٠ صبا  ورزنده ٨
  هزار تومان ١٥  اتابک   مهرپرور ٩
  هزار تومان٢٠ حسين نقي زاده ١٠
  هزار تومان ١٥ فرامرز قاسمي ١١
  هزار تومان ٢٠ شهريار خليلي ١٢
  هزار تومان ٢٠هوشنگ  پورمهر ١٣
  هزار تومان ١٥ سارا تبريزي  ١٤

 

 :   از خارج کشور            
    دالر١۰۰داروين از آمريکا                   ١٥
  دالر٥۰                    آرش ناصري ١٦
   دالر ٥۰                  داوود آرام ١٧
  دالر٣۰                    محمد کاظمي ١٨
  دالر٣۰                    بابک يزدي ١٩
  دالر۲۰ سوسن احمدي       ٢٠
    دالر۲۰ جمشيد هاديان          ٢١
  دالر٢٠رضا پايدار                             ٢٢
   دالر٥     بابک کسرائي           ٢٣
  دالر٥      کيومرث ٢٤

  دالر  ٥٥٠عادل جمع کمک هاي اين هفته م
 

 :   جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ                 
  دالر    ١٢١٣٠ماهانه    

 مجموع کمکهاي مالي به دوازده ماه سرشکن شده و                         (
 )   به اسپانسورها اضافه شده است                 

 
  نفر،     ٢٣٩الزم به توضيح است که در سه ماه گذشته                      

  نفر از خارج کشور اسپانسور               ١٩٠ نفر از ايران و           ٤٩
 .  * کانال جديد شده و يا به آن کمک مالي کرده اند                      

 
 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم،... 

 سوسیالیسم“ خطر” بدون امید سوسیالیسم و بدون 
    ! به چه منجالبی بدل میشود

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض

 دنيای بھتريک 
 برنامه حزب را بخوانید 

    و در سطح وسیع توزیع کنید 
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جهاني سـرمـايـه داري داليـل بـروز و               
و .   راههاي بـرون رفـت از آن پـرداخـت             

سپـس بـه سـواالت حـاضـريـن دربـاره                
کمونيسم کارگري و تـفـاوتـهـاي آن بـا              
کمـونـيـسـم سـنـتـي، مـارکسـيـسـم و                  
انقالب و تئوري مارکسيستي انـقـالب      
و بحران و همچنين به توضـيـح دربـاره           
نئوکنسرواتيسم و راه حـل کـمـونـيـسـم          
کــارگــري در مــقــابــل بــحــران جــاري            

اومـانـيـسـم     .   سرمايه داري پاسخ گفـت    
مــارکســيــســم و اهــمــيــت انســان در            
سوسياليسم و همچنين انقالب اکـتـبـر       
و سرنوشت آن از بحث هاي ديگـر ايـن           

اين بحـث هـا بـه        . جلسه سخنراني بود 
زبان انگليسي انجام شد و بـخـصـوص          

ـانـي از نسـل جـديـد             مورد تـوجـه       جـوان
ايرانيان خارج کشورقرار گرفت که در ايـن         

 .جلسه حضور داشتند
بعد از ظهر روز شنبه در استکهـلـم و        
ـبـرگ                ـن عصر روز يکشنبه در شـهـر گـوت
ـان                  ـه زب ـقـوايـي ب سخنراني هاي حـمـيـد ت

ـقـوايـي در ايـن          .   فارسي انجام شد   حميد ت
ســخــنــرانــي هــا بــه مــوانــع ســرنــگــونــي           

 اسالمي پرداخـت و راهـهـاي          جمهوري
پيشروي بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري               

وي ضـمـن بـيـان         .   اسالمي را برشمـرد   

ارزيابي حزب کمونيـسـت کـارگـري از           
حـال حـاضـر      شرايط سياسي ايـران در         

مــوقــعــيــت چــپ و حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري را در گذشته و حال تـوضـيـح داد            
و نقش کليدي حزب را در مـتـحـد کـردن               
ـا در شـکـل               مردم و رهبري مبارزات آنـه
ـروزمـنـد در           ـي دادن و رهبري يک انقالب پ

ـابـل جـمـهـوري        اسـالمـي روشـن        مق
 . ساخت

در بــخــش پــايــانــي ايــن               
جــلــســات حــاضــريــن بــه طــرح          
سواالت خود از حميد تـقـوايـي        

نقد حزب بر مـذهـب      .   پرداختند
به عنوان يک عقيده و بـعـنـوان           
يک جنبش و نـيـروي سـيـاسـي،           

ــدن              ــي ــدرت رس ــه ق ــاي ب ــه راه
حزب، چگونگـي حـفـظ قـدرت          
بعـد از پـيـروزي بـر جـمـهـوري                
اســالمــي، اهــمــيــت تــحــزب و         
پيوستن بـه حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري، بحران کـنـونـي جـهـان          
سرمـايـه داري و اثـرات آن در              
شرايط سياسي ايـران از جـملـه          
بحث هايي بـود کـه حـاضـريـن             
در سواالت متعدد خود مطـرح       

ــد   ــن ــت ــي       .   ســاخ ــواي ــق ــد ت ــي حــم
همچنين به سواالتي در مـورد        
کنـفـرانـس اخـيـر لـنـدن عـلـيـه                 
اسالم سياسي و نقش حـزب در       
پيشبرد مبارزه  عليـه جـنـبـش           

ارتجاعـي اسـالم و دردفـاع از            
سکـوالريسـم در جـهـان امـروز            

 .پاسخ داد
سخنراني حميد تقـوايـي در       
سوئد بـا اسـتـقـبـال گـرم مـردم               

برگزاري اين سخنـرانـي هـا        .   دمواجه ش 
بخشي از فعاليت هاي ما براي شنـاسـانـدن          
هر چه بيشتر حزب و اهداف آن و پـيـشـبـرد             
سياست حزب براي منزوي کـردن روزافـزون         
جمهوري اسالمي در خارج کشـور و جـلـب            
مردم آزاديخواه و شـريـف بـه ايـن مـبـارزه                  

 .است
 تشکيالت خارج کشور       

  حزب کمونيست کارگري ايران ـ سوئد                 
 ۲۰۰۸ اکتبر     ۲۰

بــنــابــه خــبــري كــه مــهــرداد آذربــان،            
خبرنگار سازمان جوانان كـمـونـيـسـت          
امروز اول آبانمـاه از كـرمـانشـاه بـراي              
حزب كمونيست كارگري ارسـال كـرده         

ــاه        ٢۵اســت، روز       ــرم ، ١٣٨٧ مــه
كارخانه نساجي كرمانشاه كه سالهـاي      
زيادي در حالت نيمه تعـطـيـل بـه كـار           
خود ادامه مي داد، بـه بـهـانـه نـبـود                 
مواد اوليه رسما تعطيل شد و مـوجـب     

 نفر از كارگران رسمـي و    ٢٧۵بيكاري  
قــراردادي شــاغــل در ايــن كــارخــانــه           

كـارگـران بـيـكـار شـده هـنـوز               .   گرديد
عيدي و پـاداش و نـيـز سـنـوات سـال                 

، و همچنين حـقـوق مـاهـهـاي           ١٣٨٦
 را   ١٣٨٧شهريـور و مـهـرمـاه سـال              

اين خبـر در ادامـه        .   دريافت نكرده اند  
 ٢٧مي افزايد كه كارگران ابـتـدا روز            

ــداري               ــان ــت ــل اس ــاب ــق ــاه در م ــرم مــه
كرمانشاه دست به تحصـن زدنـد و بـا           
وعده استاندار مبني بر اينكه بـه كـار           
. بــازخــواهــنــد گشــت مــواجــه شــدنــد        

كارگران سـپـس بـه اداره كـار اسـتـان                 
مراجعه كردند و بـا هـمـيـن وعـده از                 
جــانــب مــقــامــات اداره كــار مــواجــه          

اما كارگران تا امروز هـنـوز بـه         .   شدند
 تن از ايـن  ٨٠سر كار باز نگشته اند و       

كارگران به نمايندگي از بقيه كـارگـران         
در مقابل خانه امام جمعه كـرمـانشـاه          
دست به تجمع زدند كه پـس از حـدود            

 ساعت در آنجا، تنها با وعـده هـاي           ٤
 .توخالي مواجه شدند

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري از         
اعتراض كارگران نسـاجـي كـرمـانشـاه          
قاطعانه حمايت مي كـنـد و از هـمـه               

كارگران و مردم بـويـژه در كـرمـانشـاه              
مــي خــواهــد كــه از اعــتــراض ايــن               
كـارگــران بــهــرشــکــل کــه مــيــتــوانــنــد         

 . حمايت كنند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري               

 مرگ بر جمهوري اسالمي              
 زنده باد جمهوري سوسياليستي               

 
 حزب کمونيست کارگري ايران             

 ١٣٨٧، اول آبانماه        ٢٠٠٨ اكتبر     ٢٢

 . .. دو روز با حميد تقوائي در سوئد             ۱از صفحه  

 كارگران نساجي كرمانشاه  به تعطيلي كارخانه اعتراض كردند

ــيـــاري از                اعـــدام كـــودكـــان در بسـ
پـنـج   .   كشورهاي جهان مـمـنـوع اسـت        

ایران، عـربسـتـان سـعـودی،           –کشور  
طـبـق     –سودان، پـاکسـتـان و یـمـن              

گزارات نهادهاي مدافع حقوق انسانـي      
كــمــاكــان بــه اعــدام كــودكــان دســت            

 . ميزنند
با وجود اينكه امريكا در ژانـويـه          

 اعالم كرد به اعـدام نـوجـوانـان       ۲۰۰۵
پايان ميدهد، اما در گزارش سـازمـان        
ديده بان حقوق بشر از اجـراي احـكـام             
اعدام بر عليه كودكان و نـوجـوانـان در           

 . آمريكا نيز صحبت شده است
 تـاکـنـون      ۲۰۰٥اما از ژانـویـه         

 اعـدام    ٣۲ فقـره از      ۲٦ایران مسئول  
مجرمین نوجـوان در سـراسـر جـهـان              

در زنــدانـهــاي جــمــهــوري      .   بـوده اســت   
اسالمي ايران صدها جوان در انـتـظـار          
اجراي حكم اعدام هستند و جـمـهـوري         
اسـالمــي ايــران ، بـا وقــاحــت تــمــام،              
كودكان را در زندان محبوس ميـكـنـد          

 سـالـه شـدنـد،         ۱۸و به محض اينكـه       
 . آنها را اعدام ميكند

ايــن رفــتــار وحشــيــانــه در قــبــال           
كــودكــان و نــوجــوانــان بــا مــوجــي از            
اعتراض در ايـران و در دنـيـا مـواجـه                

 . شده است 
همزمان با اين نشـسـت سـازمـان           
ملل در ايران صحبت از مـمـنـوعـيـت            
اعدام كودكان شده اسـت و مـقـامـات            
جمهوري اسالمي ايران از جـايـگـزيـن           
كردن مجازاتهاي ديگـر بـجـاي اعـدام          

 . صحبت ميكنند
صدها سازمان غيـر دولـتـي ، از            
نشــســت امســال ســازمــان مــلـــل                
درخواست كرده اند كـه بـه ايـن رفـتـار              
وحشيانه عليه كودكان در هـمـه جـاي           

ايـن  .   دنيا بطور قطعي پايان داده شود       
ســازمــانــهــا خــواهــان اقــدام فــوري و           

چـرا  .   مشخص در اين مـورد هسـتـنـد         
كه كلي گويـي و مـمـاشـات سـازمـان               
ملل با دولتهايي كه كودكان را اعـدام         
ميكنند، يك افتضاح سـيـاسـي بـزرگ          
براي سازمان ملل است  و ايـن اقـدام              
مشترك بيش از سيصد نـهـاد مـدافـع            
حقوق كـودك بـراي اعـمـال فشـار بـه                 
ســـازمـــان مـــلـــل و دولـــتـــهـــاي                  
جنايتكاربراي  پايان بخشيدن قـطـعـي       

 . به اعدام كودكان است
سازمانهاي غير دولتي از مجـمـع       
عمومی سازمان ملل درخواست كـرده      
اند   كه دبیر کل سازمان ملل متـحـد    
ــاره             را مــامــور تــهــیــه گــزارشــی درب
پذیرش منع قطعی مـجـازات اعـدام          
. نوجوانان از سوی کلیه دولتـهـا کـنـد          

این گزارش باید شـامـل اطـالعـاتـی         
درباره تعداد مجرمین نوجوان که هـم        
اکــنــون در انــتــظــار مــجــازات اعــدام          
هسـتـنــد و نـیــز تــعـداد مـجــرمـیــن               

 سـال اخـیـر اعـدام         ٥نوجوانی که طی  
چنین مطـالـعـه ای از         .   شده اند بشود  

نظر اين نهادها ابزار مهمی است بـرای         
شناسایی گام هایی که دولتها بایـد       
برای اجرای منع قطعی چـنـیـن اعـدام         

این بررسی همپـنـیـن      .   هایی بردارند 
دربــردارنــده مــعــیــارهــای الزم بــرای          
سنجش حرکت دولتـهـا بسـوی اجـراي           

 . كامل منع اعدام كودكان است
كميته بين المللي عـلـيـه اعـدام ،            
بعنوان يك سازمان فـعـال در مـبـارزه             
عليه اعدام و اعدام كودكان، خـواهـان          
لغو فوري اعدامها در ايران و در دنـيـا        
و بــويــژه مــمــنــوعــيــت فــوري اعــدام            
.  كودكان در هـمـه جـاي جـهـان اسـت               

اعدام كودكان جنايـت آشـكـار عـلـيـه              
بشريت است و بايد فـورا در هـمـه جـا            

 . ممنوع شود
 

 كميته بين المللي عليه اعدام                
 ۲۰۰۹ اكتبر     ۱۷

  اكتبر در مورد حقوق كودكان ۱۸ تا ۱۵نشست ساليانه سازمان ملل از 
 ! آشور جھان از  اين نشست درخواست آرده اند، به اعدام آودآان در دنيا پايان دهند   سازمان غير دولتی از   بيش از 
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 حميد تقوايي    
  به سواالت شما
  پاسخ ميدهد 

   
 برنامه اي از شهال دانشفر                      
 

 اگر الزم است ميريزيم توي خيابانها     
خــانــم دانشــفــر خــدمــت شــمــا و                    
همکارانتان و به آقـاي تـقـوايـي سـالم              

ما االن دو مـاه اسـت           .   عرض ميکنم 
! که فقط زنگ ميزنيم و حرف ميزنـيـم        

آخه با اين حرف زدنها که کـار درسـت            
ما بايد يک کاري بـکـنـيـم     !  نميشود که 

و يــک گــروهـي تشـکــيـل بـدهــيـم تــا                
بتوانيـم از لـحـاظ جـانـي و مـالـي و                    
عملي فعاليت کنيم و به فـعـالـيـتـهـاي            

قـديـمـي هـا       .   خودمان ادامـه بـدهـيـم        
گفته اند که با حلوا حـلـوا گـفـتـن کـه                  
دهان شيرين نميشـود، حـلـوا را بـايـد              

ــايــد يــک       .   خــريــد و خــورد      بــاالخــره ب
گـروهــي در ايــران تشـکــيــل بشــود و             

واهللا ايــن   .   بـتـوانــيـم فــعـالــيـت کــنـيــم          
آخوندها پدرمان را درآورده انـد و مـا             
نه خانه داريم و نه زنـدگـي داريـم و از                
زن و بچه و خانواده هم ديـگـر هـيـچـي             
ــدري               ــم درب ــده و داري ــمــان ــمــان ن ــراي ب
ميکشيم، از اين کـارخـانـه بـيـرونـمـان             
ميکنند و ميگويند بايد برويـد در آن           
کارخانه کار کنيد و از آنجا هم بـيـرون           
ميکنند و بـايـد دنـبـال کـار ديـگـري                 
. باشيم و همه اش دربدري مـيـکـشـيـم           

باور کنيد خودمان هم خودمان را گـم          
کرده ايم و داريم رواني ميشويم و قـبـل      
از اينکه رواني و ديـوانـه شـويـم تـو را                
خدا شما يک کاري بکنيـد و يـکـي را              
در ايران تعيين کنيد تا مـن کـه زنـگ         
ميزنم و آن برادر و آن خـانـم کـه زنـگ                
ميزنند بتوانيم همديگر را پيدا کـنـيـم          
وگرنه با اين زنگ زدن کاري از پـيـش            
نميرود بلکه ما بايد همديگر را پـيـدا           
کنيم و بتوانيم در ايران حزبي بـزنـيـم و            
فعاليت کنيم و اگر الزم اسـت بـريـزيـم             
توي خيابـانـهـا و اگـر هـم الزم اسـت                  

بـهـرحـال ايـنـطـور کـه پـيـش                !   بميـريـم  
ميـرويـم نـمـيـشـود کـاري کـرد، واهللا                 

ديـروز  .   ديگر پـدرمـان را درآورده انـد           
 ۳اعالم کرده اند که مرغ که کيـلـويـي           

ــود شــده              ــومــان ب  هــزار و      ۴هــزار ت
آخه من کارگر از کجـا  !   دويست تومان 

بياورم و يـک مـرغ بـخـرم بـراي بـچـه                    
همه اينها دزدند و هـمـه ايـنـهـا             !   هايم

آخـه گـاز مـا        . خائنند و جنـايـتـکـارنـد       
ميرود به شوروي و نفت ما مـيـرود بـه         

گروههاي تـروريسـتـي و بـرق مـا هـم                
. ميرود بـه افـغـانسـتـان و پـاکسـتـان                

درست است که ما کـارگـر هسـتـيـم و              
کم سواد هستيم ولي بـخـدا حـالـيـمـان            
هست و همه چي سر مـان مـيـشـود و              
خوب ميفهميم ولي کسي نـيـسـت کـه           
با راهنمايي آن بـيـافـتـيـم دنـبـالـش و                 

همه مـان تـلـفـن         .   بتوانيم کاري بکنيم  
ميزنيم ولي همه مان هـم تـنـهـايـيـم و             
هيچ کـجـا دو نـفـر بـاهـم در يـکـجـا                      

از شما خواهش مـيـکـنـم کـه           !   نيستيم
يـک نــفـر داخــل ايـران بــاشــد کــه مــا                 
بتوانيم از آن شخص پشتيباني بکـنـيـم     
و خـودمـان از هـم حـمـايـت کـنـيـم و                     
بتوانيم هـفـتـه اي يـکـبـار جـلـسـه اي                   
داشته باشيـم و بـدانـيـم کـه چـه بـايـد                    

ما ديـکـر خسـتـه شـده ايـم و                 .   بکنيم
بقران ديگر خسته شد ايم بـه نـامـوسـم            

پريشـب بـا آقـاي        .   قسم خسته شده ايم   
کــيــوان داشــتــم صــحــبــت مــيــکــردم           
ميگفـتـم در ايـن دومـاه بـا دوسـتـان                  
زيادي برنامه هاي شما را دنبـال کـرده          

 ۶.      نـفـر هسـتـيـم       ۵۵ايم و االن دقيقا  
ماه پيش آمـدنـد آنـتـن مـرا بـردنـد و                   
کتکي هم بمن زدند ولي دوبـاره رفـتـم            
آنتن خريدم و االن هـم اگـر بـيـايـنـد و                  
ببـرنـد بـازهـم مـيـروم آنـتـن مـيـخـرم                     

االن .   بخاطر برنامه هـاي خـوب شـمـا          
شيفت استراحت من است و الـبـتـه در           
خانه خودم هم نيستم در شيراز سـاکـن          
شده ام و در کوره پزخانه کار ميکنـم و         
حقوقم از بيـسـت سـال پـيـش هـمـيـن                 
نسبت بوده که االن است امـا االن کـه            
سيصد هزار تومان ميگيرم صـد هـزار      
تومانش را اجاره ميدهم کـه سـالـهـاي          

آخـه خـدا را       .   پيش اصال اينجور نبـود    
خوش مياد؟ اينها فکر ميـکـنـنـد کـه            
چون کـارگـر هسـتـيـم پـس حـالـيـمـان                  
نيست ولـي درواقـع ايـنـهـا خـودشـان                
حاليشان نيست و نميفهمند کـه مـردم         
ميگويند بابا بـرويـد ديـگـر، اگـر مـا                
شما را روي کار آورديم، اگر مـا مـردم            
شما را دعـوت کـرديـم و آمـديـد االن                

 درصد مردم ميگـويـنـد مـا          ۹۸ديگر  
مـا  .   شما را نميخواهيم و بسمان اسـت      

همه ميدانيم که مردم به احـمـدي نـژاد           
راي ندادند بلـکـه ايـنـهـا خـودشـان بـا                 

بــه .   تـقــلــب از صـنــدوق درش آوردنــد          
خانـواده ام گـفـتـه بـودم کـه اگـر راي                    
. بدهيد خودم را و شما را آتش مـيـزنـم         

ببخشيد که تند تنـد صـحـبـت کـردم،             
خسته ام و کارگرم و ديـگـر اعصـابـي              
برايم نمـانـده اسـت تـو را خـدا کـاري                   

متشکرم از برنامه خـوبـتـان و        .   بکنيد
 .خداحافظي ميکنم

 کارگري از شيراز
 

بايد با رهبري و سازماندهي     
 بهترمان کار رفتن اينها را تمام کنيم   

خيلـي خـوشـحـالـم        .   سالم خانم دانشفر  
که جناب آقاي تقوايي را از نـزديـک از            

اين کـارگـر و دوسـت          .   تي وي ميبينم  
ترک زبان مان درست ميگويـد مـنـهـم           
يک کارگرم و وضغ زندگي خيلـي بـدي           
دارم همه ما اين بدبختيها را داريـم و            
اين روزگار سياه را باهم مـيـکـشـيـم و             
فقط اميد بسته ايـم بـه بـرنـامـه هـاي                
شما، و پـيـشـنـهـادم ايـنـسـت کـه راه                   
کارهايي هم به کارگران بدهيد و خـود         
من که هر کاري که در توان داشـتـه ام              
انجام داده ام و ميدانم که به بيشـتـر از           
اينهـا آمـاده ام و مـيـدانـم کـه اکـثـر                     
همکاران و کارگران هم براي رهايـي از        
اين وضع همينطور فکر مـيـکـنـنـد و             

 درصـد مـردم ايـران ايـن رژيـم را                 ۹۵
نميخواهند و کال عمـر ايـن رژيـم هـم              
انشااهللا تمام است و رفتني است و مـا     
بايد با رهبري و سازماندهي بهتـرمـان        
کار رفتن اينها را تمام کـنـيـم و نـفـس            
راحتي بکشيم و برسيم به آن روزي کـه       
يک حزب کمونيست کارگري در ايـران         
داشته باشيم و نماينده هاي ايـن حـزب          
نماينده هاي مجلس ملي مان بـاشـنـد         
و حقوق کـارگـران را کـه هـمـيـشـه در                 

مـن  .   حقشان ظلم کرده اند احقاق کنند   
 سـاعـت کـار        ۲۴کارگري هسـتـم بـا          

ــومــان مــزد               حــدود دويســت هــزار ت
ميگيرم کـه صـد تـومـانـش را بـايـد                  
کرايه خانه بدهم و با صد تومان بعـدي         
هم زندگي کنم و هميشه هم شـرمـنـده            

من بـراي شـمـا آرزوي          . خانواده هستم 
 . موفقيت ميکنم و خدانگهدار شما

 کارگري از کرمان
 

کي دوست ندارد که در جامعه اش       
 آزادي و برابري باشد   

محمود هسـتـم از       .   سالم خانم دانشفر  
تبريز زنگ ميزنم و بـه آقـاي تـقـوايـي               
هــم ســالم دارم و درود بــر مــنــصــور              

خواستم از برنامه هاي خـوب       .   حکمت
شما تشکر کنم مخصوصا از بـرنـامـه          
اخالقيات کمونيستي که تاثير خـوبـي        
بر فرهنـگ و آداب و مـعـاشـرت مـا                 

بنظر من مذهب عمرش را طـي        .   دارد
کرده و دارد نسلش منقرض ميشود و        
با رفتن ديکتاتوري حکومت اسالمـي      

من فـکـر    .   سريعتر منقرض خواهد شد   
ميکنم اکثر مردم کمونيست بـودن را          
در پوست و گوشت و وجودشـان دارنـد          

بـراي  .   ولي خودشان مطـلـع نـيـسـتـنـد           
مثال کي دوست ندارد که در جـامـعـه          

اش آزادي و برابري باشد، کـي دوسـت           
دارد که با چيزي به اسم مـذهـب مـردم       
را بچاپند، کي مـيـخـواهـد کـه عـوام               
بودن را به پيشرفت علم ترجيح بـدهـد،         
و کدام انسانـي راضـي اسـت کـه حـق                
! کــارگــر و زحــمــتــکــش ضــايــع شــود          

مطمئنم که هيچکس، درنتيجـه اکـثـر         
ــيـــات              ــان خصـــوصـ ــردم خـــودشـ مـ
کمونيستي دارنـد کـه خـودشـان بـاور              

سوالم از آقاي تقوايـي مـربـوط      .   ندارند
به رابطه ايران با آمـريـکـاسـت کـه آيـا              
رابطـه هـمـيـن هسـت کـه در آشـکـار                   
ميبينيم يا اينکه در پشت پرده رابـطـه          
اي هــم هســت کــه مــا نـمــيـبــيـنــيــم؟              

 متشکر از شما
 مردي از تبريز 

 
سالم خانم دانشفر و در ابـتـدا عـرض              
ادب دارم خدمت آقاي تقوايي و خيلـي        
ممنونم که با همه وقت پري که ايشـان         
دارند و ميدانم که مشغله شـان چـقـدر           
است وقت ميگـذارنـد و مـيـخـواهـنـد              
جواب سـواالت مـا را هـم بـدهـنـد و                  
درواقع دارنـد لـطـف بـزرگـي در حـق                 
بــيــنــنــد گــان شــبــکــه کــانــال جــديــد             

سوالي که دارم ايـنـسـت کـه           .   ميکنند
معموال در بحثـهـايـي کـه در شـبـکـه                
شما ميشود بويژه در بـحـثـهـاي خـود              
شما که خيـلـي هـم بـادقـت و عـالقـه                  
گوش ميکنم اينست که شما تـقـريـبـا           
به تمامي حکومـتـهـاي مـوجـود نـقـد             
ــانــي هــم                    ــک دولــت آرم ــد و ي داري
دراعــتــقــادات خــود شــمــا هســت و             
ميخواهم بـبـيـنـم کـه آيـا عـمـال ايـن                   
سياستها و تفکري که مربـوط بـه ايـن          
دولت آرمانـي شـمـا هسـت تـا بـحـال                 
عمال در جـايـي بـوده کـه اجـرا کـرده                   
باشند؟ اگر هست بفرمائيد و اگـر هـم          
نيست الاقل بفرمايد که تضمين شـمـا         
براي تحـقـق ايـن حـرفـهـا و تـفـکـر و                     
سياستـهـا در جـامـعـه ايـران مـا کـه                   
پيشينه تـمـدن و فـرهـنـگ  بـزرگ و                   
اديــان و مــذاهــب کــهــنــي دارد چــه               
 ميباشد و چه جور عملي خواهد بود؟ 

 مردي از ايران
 

.  سالم ميکنم به شما و آقاي تـقـوايـي          
سوالم در مورد اين بحـران اقـتـصـادي            
است که در آمريکا بوجود آمده و االن      

بـا  .   به اروپـا هـم سـرايـت کـرده اسـت                
توجه بـه ايـنـکـه سـيـسـتـم اروپـا هـم                     
ســرمــايــه داري اســت آيــا ريشــه ايــن            
بحران در خود سرمايه داري اروپـاسـت        
يا در وابسته بودن اقـتـصـاد اروپـا بـه               
آمريکا و تسلطي که اقتصاد آمـريـکـا         

 بر اروپا دارد است؟ 
 مردي از ايران

 
 ترس وزارت اطالعاتيها از     

 کانال جديد   
اوال يـکـسـري از ايـن           .   سالم مـيـکـنـم     

شده اند تـا    "   دانشجو"اطالعاتيها همه  
وقت را بگيـرنـد و اگـر تـوجـه داشـتـه                  
باشيد تمامي صحبتـهـاي طـوالنـي و           
دراز از آنها بود و ما ديـگـر ايـنـهـا را                

تـقـاضـاي مـن       !   براحتي مـيـشـنـاسـيـم       
اينست که برنامه را خيلـي مـخـتـصـر             
حول و حوش سرنگوني و سازمانـدهـي        
بگذاريد که بتوانيـم اسـتـفـاده بـهـتـري              
ببريم واال برنامـه مـيـشـود پـاسـخ بـه                

مــمــنــون  و خســتــه        !   اطــالعــاتــي هــا  
 . نباشيد

 مردي از ايران
 

 پيام شما به عنوان  
ليدر حزب کمونيست کارگري به       

 اين انسانها چيست؟   
سالم به شما، سوالم از آقـاي تـقـوايـي             
اينست کـه درکـردسـتـان ايـران هـنـوز               
هــزاران نــفــر زنــدگــي مــيــکــنــنــد کــه           
سالهاي زيادي از زندگـيـشـان را بـراي            
ــه                  ــي ــارزه عــل ــري و مــب ــراب آزادي و ب
جمهوري اسالمي سپري کرده انـد امـا         
اين آزاديخواهان از سياستـهـاي غـلـط        
احزاب مختلف ناراحتند و هرکـدام در        
گوشه اي از ايران زندگي مـيـکـنـنـد و              
اين انسـانـهـا هـنـوز عـاشـق آزادي و                  
برابـريـنـد و دلشـان بـراي ايـن آرمـان                  

پـيـام شـمـا بـعـنـوان            .   انساني مي تپـد   
ليدر حزب کمونيست کارگري بـه ايـن          
افراد چيست؟ و آيا مـيـتـوان روزي بـه             
مــبــارزه ايــن انســانــهــاي شــريــف در            
صفوف مـبـارزه کـمـونـيـسـتـي امـيـد                

 . داشت؟ خيلي ممنونم
 مردي از کردستان

 
سوالـم از آقـاي       .   سالم و خسته نباشيد   

تقوايي اينست که همجنس گرايـان در        
ايران مورد شـکـنـجـه و آزار و اديـت                 
زيادي قرار ميگيرند و مسئله اي هـم           
. نيست که بـتـوانـيـم انـکـارش کـنـيـم                

لـطـفـا    .   يعني اين انسانها وجود دارنـد      
يک کمي راجع به اين گروه هم صحبـت          
کنيد که در اروپا چه نـوع مشـکـالتـي            

 دارند؟ 
 يک همجنسگرا از ايران

 
 اموال مردم را از

 آيت اهللا هاي ملياردر 
 پس ميگيريم 

                                     
 برنامه اي از کيوان جاويد             

 

 صداي مردم در کانال جديد

 ٧صفحه 
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ما بايد بتوانيم همديگر را پيدا کنيم    
 و کاري کنيم 

خـدمــت شـمـا و        .   سـالم آقـاي جــاويـد       
مـا االن    .   همکارانتان عرض ادب دارم   

دو ماه است که با بـرنـامـه هـاي شـمـا            
يکبار هم آمدند و آنتن مـا را        .   هستيم

بـردنـد و دوبـاره رفـتـم خـريـدم و ايــن                    
. مطلب را به آقاي کريـمـي هـم گـفـتـم              

من يک کـارگـرم و تـا بـحـال ده  بـار                      
مـا بـايـد يـک         .   خدمتتان زنگ زده ام     

ما با زنگ زدنهـايـمـان    ...  کاري بکنيم 
درست است که درد دل ميکنـيـم ولـي            

من قبـول   .   کاري نميتوانيم انجام دهيم   
دارم بکمک اين کانال ما باهم هستـيـم          
امــا مــن بــايــد بــا مــردان و زنــان و                 
دوستاني که زنگ ميزنيم و ميفهـمـيـم        
کــه هــم دل هســتــيــم بــايــد بــتــوانــيــم             
همديگر را پيدا کنيم و ببينيم کـه کـي       

مـا  .   هستيم و چکار ميتوانيم بـکـنـيـم        
سي سال است کـه روزه گـرفـتـه ايـم و                 
سي سال است که گرسنگي کشيده ايـم        
ولي خب االن ديگر بايد بلند شـويـم و             
کاري بکنيم و بلند شويم و بريزيم تـوي         
ــتــرســيــم کــه مــا را                  ــهــا و ن ــان خــيــاب

خب اينهمه مردم و جـوانـان       .   ميکشند
را کشته اند بگذار ايـنـبـار هـم مـا را               

تا صد نفر و دويسـت نـفـر از          .   بکشند
ــا درســت                 ــاره ــه نشــود ک مــا کشــت

آقا کيوان ما سي سـال اسـت         .   نميشود
که مرده ايم و اينهم که ميبينـيـد زنـده          
ايم هرگز زنده بودن نيست بلـکـه فـقـط          
نفسي است که ميايد و ميرود و فـقـط          
احساس ميکـنـيـم کـه زنـده ايـم ولـي                 

کـارگـري کـه      .   درواقيت زنده نيـسـتـيـم      
سي صد تومان حقوق ميگيرد و صـد        
تومانش را به کرايه خـانـه مـيـدهـد و               
دختر و پسر دانشگـاهـي دارد و تـوي             
خرج لباس و خورد و خوراکـش مـانـده           
است و هميشه شرمنده زن و بـچـه اش           
است خب اين چه زنده بـودنـي خـواهـد             

آيا غـيـر از       !   اين مرده است ديگر !   بود
؟ تمام اموال اين مـلـت دسـت        ! اينست

 درصد اين مردم است کـه آنـهـا هـم              ۸
همه اش آخوندها و سـرمـايـه دارهـا و             
دور و بريهايشان هستند و باقي مـردم         

مـن يـک کـارگـر         .   بدبختند و دربـدرنـد    
فـنـي کـارم امـا االن در شـهـر خــودم                   
اصفهان کار گيرم نـيـامـده و مـجـبـور              
شده ام آمده ام شيـراز و دارم در کـوره               

چـرا  .   هاي آجرپزي عمـلـگـي مـيـکـنـم           
اينجور شده؟ چونکه هـر کـارخـانـه اي            
که ميروم فقط سه ماه با من قـرار داد           
ميبندند آنـهـم بـراي ايـنـکـه بـيـمـه و                    
بازنشستگي نداشته باشم و بعد از سـه         
ماه هم مرا بيـرون مـيـکـنـنـد و پـاس                 

ميدهند به کارخـانـه ديـگـر و کـارگـر               
آنجا را هـم پـاس مـيـدهـنـد بـه ايـن                     

آقاي جاويد از قـديـم قـديـمـا          !   کارخانه
بما آموخته بودند کـه پـاسـدار هـمـان              
ابوالفضل است و ياور مردم اسـت امـا         
ما در ايـن سـي سـال مـيـبـيـنـيـم کـه                     
پاسدار تجاوزگر به زن و بچه و حـقـوق          

مــن يــک کــارگــر چــهــار       .   مــردم اســت  
کالس سوادم و خيلي ببخشيد که اگـر         
. نتوانستم حرفهايم را خوب بيـان کـنـم        

به همه همکاران شما و عـزيـزانـي هـم             
 . که زنگ ميزنند سالم دارم

 کارگري از شيراز
 

 با تمام وجود با اين حزب هستم   
من راننده کـامـيـون     .   سالم آقاي جاويد  

. هستم از خوزستان تـمـاس مـيـگـيـرم           
امروز باري براي شرکتي بـرده بـودم و            
ميديدم که کارگرانش خيلي بي حـال و     
عصبي کار ميکردنـد وقـتـي از آنـهـا              
سوال کردم کـه مشـکـلـشـان چـيـسـت               

 مـاه اسـت کـه پـولـي              ۶گفتند که ما    
نگرفته ايـم درصـورتـي کـه عـالوه بـر                
ــيــدات خــودمــان ايــن              ــول کــارهــا و ت
. مملکت کلي درآمدهاي نـفـتـي دارد         

اقاي جاويد اين روحانيـون و سـرمـايـه            
ــرده                  ــمــاري کــه از گ ــث ــا اســت داران ب
نيروهاي کار ميکشنـد جـيـبـشـان پـر             
اسـت و دارنـد بــا آسـايــش و آرامــش                

من هم رانـنـده     .  کامل زندگي ميکنند 
ام و هم اينکه اين کاميون مـال خـودم          
است و درآمد ماهيانه ام با کار شبـانـه      

ميليون تـومـان     ۳روزي که دارم حدودا    
مـيـلـيـون و دويسـت هـزار             ۲است که    

تومانش قسط ماهيـانـه مـن اسـت و             
دويست هزار تومـان هـم بـايـد کـرايـه               
خانه بدهم و کال اگر در نهايت سيـصـد         
تا چهار صـد هـزار تـومـان بـراي مـن                 
بماند خيلي هم شاکر و راضي ميـشـوم      
درصورتي که همين نماينگان مجلـس      
ــس                  ــيــس مــجــل ــود رئ ــول خ ــق ــه ب ک
مظلومتريـن قشـر جـامـعـه هسـتـنـد               
درآمدهايي با حمايتهـاي کـالن دارنـد          
تا چه بـرسـد بـه خـود آيـت اهللا هـاي                    
ميلياردر که بقول شما ميخـواهـيـم از           

حاال اينکـه تـمـامـي       .   آنها پس بگيريم  
نيروهاي کـاري از کـارگـر گـرفـتـه تـا                 
مـعـلـم و پـرســتـار و کـارمـنــد و هــر                    
زحمتکش ديگر چطوري مي بايد ايـن         
ثروتهاي بيغما بـرده شـده را بـاز پـس               
گيرند داستان حقيقي و جـدي مـبـارزه          
اين مـردم اسـت و تـنـهـا راهـش هـم                    
اينست که دست بدست هم  بـدهـيـم و             
با تالش جمعـيـمـان و صـد الـبـتـه بـا                   
دانش و آگاهي که الزمه ايـن مـردم و            

اين کار بزرگ است و با يک رهـبـري و             
سازماندهـي خـوب بـتـوانـيـم در ايـن                

مــن .   هــدف بــزرگ مــوفــق شــويــم             
عالقمند حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
هستم و اگر روز مناسبـش فـرا بـرسـد             
اولين کسي خواهم بود که بگويـم مـن          
با کل وجودم با اين مردم و ايـن حـزب            
هستم و اين ماشينم هـم مـال هـمـيـن              

االن برنـامـه    .   حزب و همين مردم است    
هـاي ايـن کـانــال و تــالـشــهـاي آقــاي                
کريمي و خانم دانشفر و آقاي تـقـوايـي           
و کاظم نيکخواه و دوستان ديگر هـمـه      
خوبند اما بايد کاري بکنيم کـه درجـه          
آگاهي مردم را باال بـبـريـم و تـمـامـي               
مــوضــوعــات مــهــم بــا زبــان عــامــه           
پسندي براي اين مـردم تـوضـيـح داده             

مـن سـواد ديـپـلـم دارم و پـاي                 .   شـود 
صحبتهاي حميد تقوايي که مينـشـنـم        
کيف ميکـنـم  و کـلـي مـطـلـب يـاد                     
ميگيرم اما ممکن است که فردي کـه         
کـنــار مــن نشــســتــه مــتــوجــه بــرخــي           
مسائل مهم نشود لذا ميگويم که مـا       
نياز داريم که مسـائـل مـهـمـي را بـا                 
بيان عامه پسندي به مـردم بـرسـانـيـم            
چونکه بـحـثـهـاي حـزب کـمـونـيـسـت                
کــارگــري بــحــثــهــاي عــلــمــي مــهــمــي        
هستند و آدم بايد متوجهش باشـد کـه          
فهميدن اين بحثها چـه حسـن مـهـمـي           
برايش خواهد داشت و آنوقت مطمئـنـا     
با باال رفتن اگاهي مردم در اين هـدف     
بزرگ بازپس گيري امـوالـمـان و دهـا             
ــگــرمــان هــم مــوفــق                ــزرگ دي کــار ب

 . ميشويم
 راننده کاميون از خوزستان

 
براي رسيدن به زندگي آزاد و    
 برابر و مرفه بايد متشکل شويم    

 درصــد   ۹۰بـاالي    .   سـالم آقـا جـاويـد        
مردم ايران زير خط فقر و با بـدبـخـتـي             
زندگي ميکنند و در مـورد  گـرفـتـن               
حق و حقوقشان و سـرنـگـونـي رژيـم و               
رسيدن به زندگي برابر و آزاد و مـرفـه              
همه با هم هم دل هستنـد و تـنـهـا راه                
نجات ما اتحاد و تشـکـل مـاسـت و              
ميدانيم که زندان و شکنجه و تـلـفـات           
خواهيم داشت و کال راه سخـتـي را در         
پيش داريم اما با اتـحـاد و تشـکـل و               
رهبري خوبي ميتوانيم اين تـلـفـات را          
به حداقل برسانيم و تنها راه چـاره هـم           
همين است که ايـن راه پـرخـطـر را بـا                 
اتـحــاد و هـمــت بـااليــي بــه پــيــروزي              

 .برسانيم
 مردي از ايران 

 
   محاکمه جنايتکاران رژيم

 
 برنامه اي از کيوان جاويد                  

 
آنگاه که اينها را به دادگاه  

 ... کشيديم  
مـن  .   سالم آقاي جاويد، خسته نباشيـد     

خودم شاهد ترورشدن فـعـالـيـن زيـادي          
از حـزب کــمـونـيــسـت ايــران و حــزب               
ــگــر در               دمــکــرات و گــروهــهــاي دي
کــردســتــان عــراق تــوســط جــمــهــوري         
اسالمي بـودم کـه واقـعـا وحشـتـنـاک               

 و   ۶۰اين رژيم در همان سالهـاي    .   بود
 بيش از صدو پنجـاه هـزار نـفـر از           ۶۷

زمـانـيـکـه     .   جوانان مردم را اعدام کـرد   
بهمت اتحاد و انقالب مردم ايـنـهـا را            
کشيديم به دادگاه آنوقت پاسخشـان را        
در حضور رسانه هاي جهاني خـواهـيـم         

حتي پـدرم بـا هـمـه ايـنـکـه يـک                  .   داد
پــارتــيــزان مســلــح بــود نــتــوانســت از          

 . خودش دفاع کند
 مردي از کردستان

 
به اميد اين حزب و اتحاد کارگران    

 و زحمتکشان کار اين رژيم را      
  تمام خواهيم کرد    

شـعـار مـا مـرگ بـر            .   سالم آقا کيـوان   
جمهوري اسالمي و زنـده بـاد آزادي و           

من بچه اسالم آباد غـرب      .   برابري است 
هستم و در عمليات مـرسـاد در سـال             

 من اعدام شدن خيلي انسـانـهـا را           ۶۷
توسط جمهوري اسالمي بچشم خـودم       
ديدم که زنان و مردان جوان و مسـنـي          
را و حتي نوجوانان را بدار کشـيـدنـد و            

حـاال از    .   به هيچـکـس رحـم نـکـردنـد           
اينجا ميگويم که مرگ بـر جـمـهـوري            
اسالمي، هاشمي بي عرضـه پـيـاز بـه            
نرخ موزه، مـيـگـويـم کـه ايـن آقـايـان                 
خامنه اي و هاشمي و خاتمي و غـيـره           
امسال ديگر سال آخـر حـکـومـتـشـان             

امســال ديــگــر بــه امــيــد       .   شـان اســت   
هــمــيــن حــزب و اتــحــاد کــارگــران و             
زحمتکشان کار اين رژيـم جـنـايـتـکـار          

مـرسـي از بـرنـامـه هـاي             .   تمام اسـت   
 .خوبتان و از روي همه تان ميبوسم

 مردي از کردستان
 

 ...  آيا کسي را سراغ داريد    
سالم عرض ميکـنـم خـدمـت شـمـا و               
مـرسـي از بــرنـامـه خـوبــتـان و ســالم                 
ميکنم به همه کساني کـه بـه بـرنـامـه              
شما نگاه ميکـنـنـد ولـي مـتـاسـفـانـه                

شـمـا   .   امکانش را ندارند که زنگ بزند     
سوال ميکنيد که آيـا کسـي را سـراغ              
داريد از فـامـيـل و آشـنـاهـايـتـان کـه                  
کسي از آنها دستگـيـر نشـده بـاشـد و               
زنداني و شکنجه نشده بـاشـد، مـنـهـم            
ميگويم آيا کسـي هسـت کـه بـيـايـد                 
زنگ بزند و بياد نياورد که از همسايـه          
و هم محله ها و همکاران و فامـيـل و            
آشنايانش يکي هست که اعـدام نشـده         

کسي هست که بياد بگويد مـن    !   باشد

بخاطر قدم زدن با دوست دخترم يـا بـا           
دوست پسرم در پـارک مـورد سـوال و              
جواب قرار نگرفته ام و دستگير نشـده         

کارگري را ميشـود پـيـدا کـرد کـه              !   ام
بيايد روي خط تلويزيون و نـگـويـد کـه            
ماهها حقوقش را پرداخت نـکـرده انـد          
و بخاطر جشن روز کـارگـر تـهـديـد و                

مـن مـيـخـواهـم        !   اذيتش نکرده باشند  
بگويم که اين صـدا هـمـان صـداي آن               
جوان و آن کارگر و آن مـردمـي اسـت               
که يا از بين بـرده انـد و در بـيـن مـا                     
نيست که صدايش را بشنويم و يـا بـه             
هر دليلي نـمـيـتـوانـد جـلـو بـيـايـد تـا                    
صدايش را بشنويم، اين صداهايي کـه        
زنگ مـيـزنـنـد و مـيـشـنـويـم هـمـان                    

ايـن دسـتــهـا آن        .   صـداهـاي آنـهــاسـت      
دستهايي هستند که در فرداي نـزديـک        
دادگاههاي مردمي را بـرپـا خـواهـنـد            

 کرد و 
تک تک ايـن جـنـايـتـکـاران را بـه                 

اميـدوارم کـه     . محاکمه خواهند کشيد 
صداي ميليونها آدم که صدايي رساتـر        
هم هست بلنـد شـود و بـگـوش هـمـه                 

 . دنيا برسد
 

اين رژيم را بايد به خاطر همه اين       
 جنايات به محاکمه کشيد    
اول بخاطـر   .   خسته نباشيد آقاي جاويد   

برنامه هاي خوبي کـه داريـد و دسـت              
ــگــر                 ــدي ــم ــان ه ــت ــوي دس مــردم را ت
ميگذاريد تا بنيان ايـن حـکـومـت را             

دوسـتـانـي    .   زيرو رو کـنـيـم مـتـشـکـرم          
آمدند و راجع به جنايتهاي رژيم حـرف         
زدنـد و مــنــهــم مـيــخــواهــم از زاويــه              
. ديگري چند کلمه به آن اضـافـه کـنـم             

رژيم را بخاطر اينهمه فقـر و فـالکـتـي             
هم که به مـردم تـحـمـيـل کـرده بـايـد                   

همچنيـن، مـيـلـيـونـهـا          !   محاکمه کرد 
مردمي که با وجود داشتن ممـلـکـتـي          
سرشار از ثروت مجبـور شـده انـد کـه              
زير خط فقر و خط بـقـا بـمـرور نـابـود                 

اينهمه فحشا و اعـتـيـاد و          !  شوند چي 
عدم تامين بهداشت و درماني کـه بـه           

ايـنـهـمـه     !   مردم تحميل کـرده انـد چـي        
قوانين فـوق ارتـجـاعـي مـذهـبـي کـه                
نـيـمـي از مـردم را يـعـنـي زنـان ايـن                      
جامعه را به زنجير اسـارت و بـردگـي             

اين رژيم را بجرم هـمـه     !   کشيده اند چي  
اين بدبختيها بايد به محاکمـه کشـيـد          

بـنـظـر    .   و ذره اي هم بخشش نشان نداد  
من همه زنان ستم ديده جامعه شـاکـي      
هستند و و بايد در دادگاههاي عـلـنـي      

 .خيلي ممنونم. فعال باشند
 مردي از ايران 

 
فقط در يک سيستم سوسياليستي و   

 شورايي و آنهم با رهبري اين    

 . .. صداي مردم از كانال جديد              ٦از صفحه  
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 ... حزب کمونيست کارگري     
بنظر مـن فـقـط      .  سالم و خسته نباشيد 

در يک جامعه سوسياليستي و بـکـمـک       
ــن               ــوان اي ــت ــي شــوراهــاي مــردمــي م
ــرد                ــه ک ــم ــکــاران را مــحــاک ــت ــاي ــن ج
مخصوصا به اين دليل که جنـايـات و            
ســتــم ايــن رژيــم  فــقــط عــلــيــه گــروه              
کوچکي از جوانان و مردم نبوده بـلـکـه          
عليه اکثريت جوانان و کارگران و زنـان         
و دانشجويان و معلمين و خانواده  هـا       

چـه  .   و زحمتکشان جامعـه بـوده اسـت         
بسيار خانواده هايي که فـقـط از دوره            
جــنــگ بــي ســرپــرســت مــانــده انــد و             
عزيزانشان بي دست و پا و مـعـلـول و              
بدون کوچـکـتـريـن تـامـيـن و حـرمـت                 
انساني بيچاره شده اند امـا در عـوض           

خــود ايــن حــکــومــتــيــان جــنــايــتــکــار        
توانستند به مقامات نظامي و دولتـي       
با حقوق و مـزايـاي عـالـي بـرسـنـد و                   
مراکز صنـعـتـي و مـعـادن و نـفـت و                   
ثروت مردم را باال بکشند و در خـارج           
از ايران هم به دارو دسـتـه تـروريسـتـي              
. منطقه و جهانيـشـان نـيـرو بـرسـانـنـد             

فقط در يک سيستم سوسيالـيـسـتـي و            
شورايي و آنهم بـا رهـبـري ايـن حـزب                
کمونيست کارگري است کـه خـواهـيـم           
توانسـت بـزودي چـنـيـن دادگـاهـهـاي               

درود بـر شـمـا        .   مردمي را برپا کـنـيـم       
بخصوص بر حميد تقـوايـي کـه ديـروز            
آنهمه پشت خط ماندم تا بتـوانـم چـنـد         

بـراي هـمـه      .     کلمه با ايشان حرف بـزنـم    
آنهـايـي هـم کـه سـالمـتـيـشـان را در                    

ــد و قصــد                   جــنــگ از دســت داده ان
سرنگـونـي رژيـم را دارنـد و بـه هـمـه                    
خانواده ايي که جاي عزيزانشان خـالـي       
ــد درود                  ــن ــکــن ــي ــحــمــل م اســت و ت

 . ميفرستم
  *زني از ايران

 
سـئـواالت و     :   توضيـح انـتـرنـاسـيـونـال         

اظهارات مردم در بـرنـامـه هـاي زنـده              
کانال جديد بسيار بـيـشـتـر از مـتـنـي               

بـه خـاطـر      .   است کـه پـيـش رو داريـد            
کــمــبــود جــا، فــقــط بــخــشــهــايــي از            
سئواالت و اظهارات در اين جـا چـاپ           

 . شده است

 
 از مافيا تا جنبش اسالمي 

ساله، که کـتـابـش        ۲۸روبرتو ساويانو   
در مورد مافـيـاي پـرقـدرت نـاپـل بـه                
يکي از پـرفـروش تـريـن کـتـاب هـاي                 
ايتالـيـا تـبـديـل شـد، از سـوي سـران                   
مافياي نـاپـل تـهـديـد بـه مـرگ شـده                  

او هفتـه پـيـش اعـالم کـرد کـه                .   است
 .قصد دارد اين کشـور را تـرک کـنـد              

روبرتو ساويانو گفته است که خواهـان        
بازگشت به زندگي معمولي اسـت، دو        
سال اخير را در خفا گذرانده و بـيـسـت             
و چـهـار سـاعـتـه از سـوي مـامـوران                   
 .امنيتي تحت مراقبت قرار مي گيرد

اين نويسنده جوان به خـود جـرات          
" پا از گليمش دراز تر کـرده   " داده است   

دنـيـاي زور     .   و مـافـيـا را افشـا کـنـد              
اگـر بـه انـدازه کـافـي نـيـرو  و                    .   است

ثروت داشته باشي مي تـوانـي صـداي         
مي تـوانـي     .   هر مخالفتي را خفه کني    

در حالي که همه مـرم بـه اسـم و رسـم               
مي شناسندت، دست به تهديـد بـزنـي          
 . و اگر الزم بود تهديدت را اجرا کني

قدرت و نفوذ مافـيـا در ايـتـالـيـا              
ميليونرهائي که نه تـنـهـا    .   زبانزد است 

مردم عادي که دولت و پـلـيـس هـم از             
شبکه پـيـچـيـده       .   آنها حساب مي برند  

اي که نفوذ فوق العاده اي در دسـتـگـاه         
مـافـيـا مـخـوف        .   دولت و  پليس دارد    

بر قدرت مالي عظيـمـي تـکـيـه         .   است
از راه قاچاق مواد مـخـدر و         .   زده است 

اسـت  "   غير قانـونـي  " دهها راه ديگر که     
بـه  .   ارتزاق مي کند و نيرو مـي گـيـرد           

دولت ماليات نمي دهد و بـراي دولـت          
سرمايه داران مشکل از اينـجـا شـروع         

مافيا دولت طـبـقـه خـودش       .   مي شود 
را دور مي زند و به اين دليل حـتـي در       
درون طــبــقــه خــودش نــيــز فــاقــد                   

 . و قانوني است" اخالقي"مشروعيت 
مافيا قـدرت بسـيـج مـيـلـيـونـي               

کسي که به مافيا مي پـيـونـدد          .   ندارد
مـنـافـع فـوري       .   از سر تـوهـم نـيـسـت          

مادي افراد را جذب ايـن شـبـکـه مـي              
مافيا به کسي وعده آخرت نمـي      .     کند
و .   هر چه هسـت زمـيـنـي اسـت           .   دهد

. نقطه ضعف مافيا نيز در اينجا اسـت    
اگر نويسنده يا فعالين اتـحـاديـه هـاي           
کارگري، کمونيستها يا آزاديـخـواهـان        
اين شبکه گانگستر و آدمـکـش را بـه            
مصاف بطلبند، مافيا نمـي تـوانـد بـا           
ــن و مــذهــب صــداي                   ــه دي رجــوع ب

قـدرت  .   مخالفتشان را خامـوش کـنـد       
پول است که بـه مـافـيـا امـکـان داده                 
است، روبرتو ساويانو نويسنـده کـتـاب        

را بـه مـدت دو سـال خـانـه               "   گومورا" 
نشين کند و حـکـم قـتـل او را اعـالم                 

دنيا پر از مافياهـاي گـونـاگـون         .   کنند
متاخر ترين مافياي سـيـاسـي و      .  است

اقتصادي و فرهنگي امروز کـه عـلـيـه           
جهان متمدن و عليه مـعـمـاران سـابـق          
خود در غرب اعالن جنگ داده اسـت،     
ــافــيــاي اســالم ســيــاســي اســت               . م

اينجاست که ناچار مي شويم مافـيـاي        
ايتاليا را به حـال خـود رهـا کـنـيـم و                   

 !سري به اسالم سياسي بزنيم
 

نگراني شرکت سوني از 
 "توهين به مسلمانان"

شـرکـت سـونـي       " در خبر ها آمده است     
 ٣فروش يک بازي جديد پلي استيشـن         

را بـه خـاطـر نـگـرانـي از تـوهـيـن بـه                      
 ".  مسلمانان به تعويق انداخته است

ايـن بـازي ويـديــويـي، کـه حــاوي              
جمالتي از قرآن است، به رغم انـتـظـار           
بي صبرانه هواداران بـازي هـاي پـلـي             
اســتــيــشــن، در مــاه نــوامــبــر تــوزيــع           

شرکت ژاپـنـي سـونـي از          .   نخواهد شد 
اين که اين بازي موجبات تـوهـيـن بـه           
مسلمانان را فراهم کـرده عـذرخـواهـي          
کرده و گفته است که نسـخـه جـديـد و               
اصالح شـده بـزودي بـه بـازار خـواهـد                

 . آمد
اسالم سياسـي مـافـيـاي جـديـدي            

مافيائي که بر پول و اسـالم  و             .   است
. خرافه مذهبي  يکجا تکيه زده اسـت        

هر دو مـافـيـاي        .   هدف اما يکي است 
قدرت بيشـتـر و     "  ايتاليائي"اسالمي و  

گسترش دامنه نفوذ خود را طلب مـي        
نوع اسالمـي ايـن مـافـيـا امـا              .   کنند

. رســمــا دولــت تشــکــيــل داده اســت           
مخفي نيستند و سران دولتها در هـمـه      
جاي دنيا در ديـدارهـاي رسـمـي شـان              
فرش قرمز زير پايشان پهن مي کـنـنـد       
ــاســي و                     ــي ــراودات س ــا م ــه ــا آن و ب

 . اقتصادي و ديپلماتيک دارند
اسالم سياسي مي تواند بـا اعـالم         
اينکه بخاطر پخش قرآن در يـک بـازي        
پلي استيشن به مسلمانان توهين شـده       
است، شرکـت غـول پـيـکـر سـونـي را                 
وادار به معذرت خواهي و نهايتا جمـع        

هـمـه ايـن غـول         .   آوري اين بازي کـنـد      
هاي اقتصادي و دول سرمايه داري در        
ــن                   ــه اي ــد ک ــن غــرب خــوب مــي دان
مسلمانان جهان نيستنـد کـه جـريـجـه            

خـوب مـي دانـنـد کـه            .   دار مي شونـد  
طالبان و القائده و جمهـوري اسـالمـي           
است که جريحه دار مي شـونـد و گلـه              
اوباش و گانگستر خـود را بـه مـيـدان            

 .مي آورند
مافياي ايتاليا، اما مظلوم واقـع        

شده اسـت چـون فـاقـد دولـت اسـت و                  
ظــاهــرا بــراي خــفــه کــردن هــمــه                    

مخالفينش نياز دارد دولـت تشـکـيـل          
عـمـرش   "   دولت مسـيـحـي     " اما  .   بدهد

در جهان به پـايـان رسـيـده اسـت و بـا                  
انقالبات خرد کننده اي، مسيحيت بـه        
حاشيه رانده شده است و مافـيـا شـايـد            
براي بر انگـيـخـتـن احـتـرام دولـتـهـاي                
موجود نياز دارد يک ايدئولوژي الـهـي        

هـمـانـطـور     .   براي خود دست و پا کـنـد      
که اسالم سياسي مافيـاي خـود را بـا             
رجوع به مذهب اسـالمـي سـرپـا نـگـه            

 .داشته است
اما در دراز مـدت شـايـد شـانـس             
بقاي مافيا از نوع ايتاليـائـي بـيـشـتـر             

انــقــالب مــردم ايــران عــلــيــه          .   بــاشــد
جمهوري اسالمي مي تواند سريعـا بـر        
حيات نفرت انگيز اسالم سـيـاسـي در           
جهان پايان دهد و شرايطي را بـوجـود           
آورد که در آن ديـگـر کسـي مـجـبـور                 
نباشد به خاطر تهديد به مرگ و بـمـب           
گذاري و تروريسم در برابر اين ارتـجـاع         

 . *متاخرعقايدش را کتمان کند
 
 

 ... صداي مردم از كانال جديد           ۱از صفحه   

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

 در حاشيه
 كيوان جاويد  رويدادها

 
     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 

 

 روبرتو ساويانو

 .اساس سوسياليسم انسان است
    . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!     مرگ بر جمهوري اسالمي


