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حـزب و    " مـقـالـه      :   انترناسيـونـال  
ــي       ــزبـ ــي حـ ــدهـ ــانـ ــازمـ ــه در     "   سـ کـ

 منتشر شد را بـا        ۲۵۹انترناسيونال  
ايـن  .   يک مشاهده شـروع مـيـکـنـيـد           

مشاهده فاصله ميان حضور و نـفـوذ         
سياسي و اجتماعي حـزب بـا ابـعـاد            

قبل از هر چـيـز       .   تشکيالتي آن است  
سئوال مشخص من اينست که نـفـوذ     

اجتماعي حزب را با چه شاخصهائـي     
ميسنجيد؟ بعبارت ديگر اگر ابـعـاد       
تشکيالتي حزب در حد نفوذ سياسي  
آن نيست خـود ايـن نـفـوذ سـيـاسـي                 
چگـونـه قـابـل مشـاهـده و ارزيـابـي                 

 است؟  
فـاصـلـه مـيـان نـفـوذ            :   حميد تقوائي 

اخيرا يک عده نـاسـيـونـالـيـسـت قـوم               
پرست به نام کـمـيـتـه بـراي دفـاع از                 
زنـدانــيـان ســيـاســي کــرد، دسـت بــه             

. تحرکات سياسي مـعـيـنـي زده انـد            
اينکه قطب راست جامعه ايران تحـت   
چتر ناسيوناليسم دست بـه تـحـرک و            

تـا  .   تالش ميزند چيز عجيبي نيسـت     

ديروز سـر پـرچـم دعـوا مـيـکـردنـد،                 
فــردايــش بــه جــاي پــرچــم، قــرآن                   

آنقدر غـيـرت مـلـيـشـان          !   ميفروختند
باد کرده بود که نميدانستند چکـارش       
کنند، براي وطن پـرسـتـي هـم شـده،              
دسته دسته به سمت واشنگتن الـفـرار     

 مصاف براي برگزاري 
 مراسم گراميداشت جانباختگان در خاوران 

 علت تحرک قوم پرستان در رابطه با زندانيان سياسي              
 

  ۴صفحه  مهرنوش موسوي

اول مهر و سال تحصيلـي جـديـد فـرا             
اين در شـرايـطـي اسـت کـه              .   ميرسد

بحران جمهوري اسالمي عـمـيـقـتـر و           
همه جانبه تر از هـر زمـان ديـگـر بـر                

. جامعه ايـران سـايـه انـداخـتـه اسـت              
زنگ شروع مدارس بايد زنـگ آغـاز          
اعتراضات پرقدرت عليـه جـمـهـوري         
اسالمي و اوضاع نکبت بار کـنـونـي          

 . باشد
فقر و فالکت و گراني و بيکـاري،         
فـلـج اقـتــصـادي و اداري جــمـهــوري              
اسـالمـي، جـامــعـه ايــران را در هــم               

جمهوري اسـالمـي در اوج         .   ميکوبد
کشاکش با آمريکا و متحدينش بسر       
ميبرد و تحريم اقتـصـادي و تـهـديـد              
نظامي ناشي از ايـن جـنـگ قـدرت،            
زندگي مـردم ايـران را سـخـت تـر و                  
مخاطره آميـزتـر از هـر زمـان کـرده                

جمهوري اسالمي درگـيـر نـزاع      .   است
دروني و در تقال بـراي بـقـاء، بـا هـر                 
وسيله اي که در اختيار دارد از اعـدام       
و سنگسار تا حمله به دانشـجـويـان و        
کارگران و فعالين سياسي تـا هـجـوم           
هر روزه به زنان و جوانان در خيابانها، 
ميکوشد تا مـگـر اوضـاع را تـحـت               

اما مردم ايران حکم   .   کنترل نگه دارد  
به رفتن جمهوري اسالمي داده انـد و       
هرکسي ميداند مردم در کمين اند تـا   

اول .     شر رژيم اسالمي را کـم کـنـنـد           
مهر در چنين شرايطي فرا ميـرسـد و          
روزي است که ميليونها دانش آموز و 
دانشجو و معلم و استاد بواسطه سال       
تحصيلي جديد مجددا در مـدارس و        
دانشگاه هاي سراسر کشـور دور هـم           

اين فرصتي فراهم مي .   جمع ميشوند 

آورد تا مبـارزه بـراي خـواسـتـه هـاي               
بالفصل رفاهي و سياسي در مدارس       
و دانشگاه ها و هـمـيـنـطـور مـبـارزه               
براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي را         

 . گسترش داد
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه            
دانشجويان و دانـش آمـوزان و هـمـه             
معلمان را فـرامـيـخـوانـد تـا بـا فـرا                  
ــراي گســتــرش               رســيــدن اول مــهــر ب
اعـتـراضـات خـود عـلـيـه جـمـهــوري                

مـوضـوعـات    .   اسالمي آمـاده شـونـد      
بسياري هسـت کـه بـايـد بـه نـيـروي                  
اتحاد و مبارزه حل و فصل شـود، از       
مطالبات رفاهي و صنفـي مـعـلـمـان          
که بي جواب مانده، تـا آزادي فـوري            
معلمين در بند و در معـرض اعـدام،          
از مـطـالـبـات گـونـاگـون صـنـفـي و                   
سياسي دانشـجـويـان تـا مـقـابلـه بـا                
دستگيري دانشـجـويـان چـپ و لـغـو              
احکام سنگين زندان و وثيقـه آنـهـا و           
لغو احکـام و انـحـالل کـمـيـتـه هـاي                  
انضباطي و تا بسياري مـطـالـبـات و        
خــواســت هــاي ديــگــر کــه مــوضــوع          
کشـاکــش بــا رژيــم و ايــادي اش در              

و بـر    .   دانشگاه و مدرسـه بـوده اسـت         
متن گسترش اين اعـتـراضـات بـايـد            
آماده شد تا جمهوري اسالمـي را بـه           
قدرت انقالبي کارگران و مـردم آزاده         

شـمـا دانشـجـويـان و          .   به زير کشـيـد     
معلمان نقش مهمـي در گسـتـرش و            
پيشروي مبارزات آزاديخواهانه مردم    

اوضاع سـيـاسـي کـنـونـي          .   داشته ايد 
ميطلبد که ايـن نـقـش را بـا جـديـت                 

 . بيشتري ايفا کنيد

 فراخوان حزب بمناسبت
 :  شروع سال تحصيلي جديد
 ! دهيممبارزه براى سرنگونى جمھورى اسالمى را گسترش

 ۱۰صفحه  

 روي آوري به حزب
  کليد سرنگوني جمهوري اسالمي است

 "حزب و سازماندهی حزبی"گفتگو با حميد تقوائی در مورد 

 

 ۲صفحه   حميد تقوائي 

  ۴صفحه 

 کارگران نيشکر هفت تپه مجددا دست به تجمع اعتراضي زدند
 کارگران کيان تاير درمقابل دفتر احمدي نژاد دست به تجمع زدند

 ۱۱ و ۱۰صفحات 

 ۱۲صفحه   اسپانسورهاي کانال جديد 
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اجتماعي و ابعاد تشکـيـالتـي حـزب           
اين يـک تـم     .     مشاهده تازه اي نيست   

ثابت مباحث ما در کـنـفـرانسـهـا و              
پلنومها طي دو سـال گـذشـتـه بـوده              

در نــوشــتــه هــا  و مــقــاالت            .   اســت
متعددي هم اين مساله مورد بحث و  

مسـالـه   .   بررسـي قـرار گـرفـتـه اسـت            
بسادگي اينست که موجوديت مادي     
حزب يعني تعداد اعضا و کـادرهـا،          
امکانات مالي و تکنيکي و عـمـلـي         

کـال    -حزب، تيراژ نشريات و غـيـره          
آنــچــه مــيــتــوان آنــرا فــيــزيــک حــزب          

با  درجه محبوبيـت و نـفـوذ          -ناميد
اجتماعي و سياسي حـزب خـوانـائـي          

 . ندارد
ــزب             ــي حـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــوذ اجـ ــفـ  نـ

مهـمـتـريـن     .   شاخصهاي روشني دارد  
معيار به نظر من انعکاس اجتماعـي    

. شعارها و سياسـتـهـاي حـزب اسـت           
ردپاي سياستـهـاي حـزب، بـويـژه در             
چند سال اخـيـر،  در جـامـعـه و در                   
جنبشهاي اعتراضي در عرصه هـاي       
مختـلـف بـروشـنـي قـابـل مشـاهـده                

مـتـحـقـق     :   نمونه ها کم نيسـت    .   است
شدن سياست تعيـن بـخـشـي چـپ و              
عرض اندام تشکلها و شخصـيـتـهـاي      
فعال در جنبش کارگري، عملي شـدن       
ــي حــزب در                ــل ــم ــاي ع ــوده ــم ــن ره
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـري،         
همه گير شدن شعارآزادي بـرابـري در        
ــان و در اعــتــراضــات              مــيــان جــوان
دانشجوئي،  شـکـل گـيـري و رشـد                
جنبش دفاع از حقوق کـودک،  طـرح           

سـوسـيـالـيـسـم يـا          " شعارهائي نظير    
سوسياليسم بپا خيز بـراي  " و  "   بربريت

و خــوانــدن ســرود       "     رفــع تــبــعــيــض    
انترناسيونال در چندين تـظـاهـرات و          
گــردهــمــائــي،  رشــد  جــنــبــشــهــاي            
اعتراضي عليه اعدام و سنـگـسـار و          
بــراي جــدائــي مــذهــب از دولــت و              
سيستم آموزشي، و نمونه هـاي زيـاد         
ديگري که مروري بر سير اعتراضات      
در چهار سال  اخـيـر در بـرابـر چشـم                
همگان قرار ميدهد،  همه شاهد ايـن        

اينها همه بيانگر نـفـوذ و     .   مدعاست
محبوبيت نقد راديکال و انسـانـي، و         
اعتراض از زاويه  کمونيسم کارگري،      

ايــن .   بــه وضــعــيــت مــوجــود اســت         
واقعيت را ما در ادبيات و قطعنامـه        

. هاي حزب مفصال  بررسي کرده ايـم     
رجوع کنيد به قطعنامـه در مـورد       (   

رشــد گــرايــش ســوســيــالــيــســتــي در         
حرکتهاي اعتراضـي مـردم و عـروج           
کمونيسم کـارگـري مصـوب کـنـگـره            
ششم، منتشر شده در انترنـاسـيـونـال         

 ).   ضميمه۱۹۴

  با توجه به اين واقعيات سـئـوال    
مشخصا  اينـسـت کـه چـرا فـيـزيـک                
حزب، به معنائي که تـوضـيـح دادم،          
متناسب بـا ايـن نـفـوذ سـيـاسـي و                  
اجتماعي حزب رشـد نـکـرده اسـت؟            
توجه کنيد که بحث بر سر انطباق يک    
ــعــاد                  ــفــوذ ســيــاســي و اب ــه يــک ن ب

بـراي يـک     .   تشکيالتي حزب نـيـسـت      
حزب اجتماعي اين کامال طـبـيـعـي          
است که دامنه مـحـبـوبـيـت و نـفـوذ               
سياسي و اجتماعي حزب  از ابـعـاد           

بـراي  .     تشکيالتي اش پيشي بگـيـرد     
حزب ما هميشه و حـتـي در ايـده آل              
ترين حالت اين تفاوت وجود خـواهـد         
داشت و اين نه تنها  منـفـي نـيـسـت              
بلکه نـقـطـه قـوت حـزب مـحـسـوب                

مساله ما نه نفـس فـاصـلـه          .   ميشود
مـيـان فـيــزيـک و نـفــوذ سـيــاسـي و                  
اجتماعي حزب  بلکه ايـن واقـعـيـت            
است که   حزب متناسب و هماهنگ 
با نفود سياسي و اجتماعي اش رشـد       

موضوع سمينار حزب و . نکرده است 
سازماندهي حزبي  و مقاله اي که بـر         
اساس اين بـحـث در شـمـاره قـبـلـي                 
انترناسيونال درج شد بـررسـي داليـل         
ايــن مســالــه و ارائــه راه حــل بــراي                

 .  آنست
 

در مـقـالـه حـزب و           :   انترناسيونـال 
سازماندهي حزبي  بر جايگاه حزب و 
حزبيت در نـظـر و عـمـلـکـرد حـزب                  
بعنوان کليد حل مساله تـاکـيـد شـده           

شما  اين مساله را با  تـاکـيـد           .   است
منصور حکمـت بـر جـايـگـاه قـدرت              
سياسي در پراتيـک و انـديشـه حـزب             
مقايسه ميکنيد و نتيجه مـيـگـيـرد           
که يک وجه تمايز کمونيسـم کـارگـري          
از چپ سنتي و از گروههاي فشار نـه        
تنها برخورد به  قدرت سياسي بلـکـه         
همچنيـن درک و تـلـقـي از حـزب و                  

سئوالي که ميتواند در    .   حزبيت است 
اينجا مطرح شـود ايـنـسـت کـه آيـا                 
هـمـان مـبـاحـث پـايـه اي در مـورد                   

حـزب و قـدرت       " و   "   حزب و جامـعـه  " 
باندازه کافي بيانگر تـمـايـز        "   سياسي

حزب از چپ سنتي  و از گـروهـهـاي              
فشار نيست؟  مثال آيا  اجـتـمـاعـي             
ديدن مبارزه کـمـونـيـسـتـي، مـبـارزه             
براي انتخاب اجتماعي حزب بوسيلـه      
طبقه کـارگـر، و عـرض انـدام حـزب               
بعنـوان يـک نـيـروي مـدعـي قـدرت                 
سياسي و آماده براي کسب و حـفـظ           
قدرت سياسي را نميتوان حلقه اصلي 
در تفاوت ميان کمونيسم کـارگـري و         
چـــپ ســـنـــتـــي بـــر ســـر حـــزب و                 

 سازماندهي حزبي دانست؟     

در اين ترديدي نيسـت     :   حميد تقوائي 
که برخورد حزب ما به مساله قـدرت     
ســيــاســي و حضــور و ابــراز وجــود              
اجتماعي حزب يک تـفـاوت پـايـه اي          
مــيــان حــزب مــا و چــپ ســنــتــي و              

بـحــث مــن    .   گـروهـهــاي فشــار اســت      
اينست که اين تمايز در عين حال بـه           
تلقي و درک ما از حـزب و پـراتـيـک                

 .    حزبي نيز مربوط ميشود
حـزب و    " همه ميدانيم که بـحـث        

حـزب و    " و همينطور   " قدرت سياسي 
در مـورد مـوضـع و رابـطـه              "   جامعه

حزب در قبال قدرت سياسي و رابطـه        
در اين مباحث . حزب با جامعه است 

وجــود حــزب فــرض گــرفــتــه شــده و            
مساله محبوبيت و نـفـوذ حـزب در             
جامعه و انتخاب اجـتـمـاعـي حـزب            
بــعــنــوان نــيــروي رهــبــري  کــنــنــده             
مبارزات مردم و نيـروي شـايسـتـه و            
توانا براي   تصرف قـدرت سـيـاسـي             
مورد تامل و بـررسـي قـرار گـرفـتـه                

اما بحث سازماندهي حزبي بر .   است
بـايـد بـر خـود         .   سر خود حـزب اسـت      

پروسه رشد و تقويت حزبي که بتـوانـد    
اجتماعا از جانب تـوده هـاي وسـيـع             
مردم انتخاب شود نيز تامل و تعمـق       

مــا تــا کــنــون بــا پــيــروي از               .   کــرد
حـزب و    " سياستهاي مبتني بر نظريه   

" حـزب و جـامـعـه        " و "  قدرت سياسي 
پيشرويهاي زيادي داشته ايم و امروز       
به يک معني همين پيشرفتها تـامـل         
بيشتر بر خود حزب و سـازمـانـدهـي           

امـروز  .   حزبي را ضروري کـرده اسـت        
سازماندهي  حزبي که مردم مـتـنـفـر          
از حکومت اسالمي آنرا نماينده خود  
بدانند، حـزبـي کـه بـتـوانـد جـنـبـش                  
سرنگوني طلبانه مـردم را سـازمـان           
بدهد و به پيروزي برسـانـد و بـتـوانـد              
قدرت سياسي را تصرف کند بيش از       
پيش و مبرم تر و عاجل از هر زمـان            

 .در برابر ما قرار گرفته است
 در اينجا صحبت بـر سـر حـزب           
ــعــال و عــامــل                ــيــروي ف ــعــنــوان ن ب
سازماندهـي و پـيـشـبـرد مـبـارزه و                
انقالب است و نه صرفا نـيـروئـي کـه            

دسـت  .       بايد اجتماعا انتخاب شـود     
بردن به مکانـيـسـمـهـاي اجـتـمـاعـي              
مبارزه و حضور قدرتمند در عـرصـه          
مبارزه بـراي قـدرت سـيـاسـي حـزب              
مستقيما بر ابعاد و توان و امکانـات     
تشکيالتي حزب تاثير ميگذارد امـا      
حـزب مـحـصـول خـودبـخـودي و يــا                
جانبي اين مکانيسمها و مـبـارزات         

همانطور که عده اي بايد قـدم  .   نيست
بجلو بگـذارنـد و حـزب را تشـکـيـل                
بدهند، رشد و بسط حزب هم نتيـجـه         
فعاليت مستقيم و عملکرد آگـاهـانـه        
و بيواسطه اعضا و کـادرهـاي حـزب           

رشد حزب   نتـيـجـه  جـانـبـي               .   است
فعاليتهاي ديگر نيست بلکه حـاصـل     
تاکيد بـر اهـمـيـت و ضـرورت خـود                
حزب در همه سطوح پـراتـيـک حـزبـي            

 . است
من اين طفره رفتن از طرح حـزب     
و سازماندهـي بـيـواسـطـه حـزبـي را               

پـروسـه نـامـيـده ام  و آنـرا                   -حزب   
بعنوان سنت چپ غيـر کـارگـري  بـه              
امــر حــزب و ســازمــانــدهــي حــزبــي          

اين فقط يک .   موردانتقاد قرار داده ام  
همـانـطـور    . اشکال سبک کاري نيست 

کـه در نـوشــتــه ام اشــاره کــردم ايــن               
مساله داراي زمينه هاي اجتماعي و      
تاريخي و نظري و تئوريک معيني در      
تاريخ معاصر ايران اسـت  کـه بـايـد              
آنها را عميقا شنـاخـت، نـقـد کـرد و             

چـپ غـيـر کـارگـري کـه             .     بکنـار زد   
از رشـد      –حزب را براي هـر چـيـزي            

صــنــعــت گــرفــتــه تــا اســتــقــالل از              
امــپــريــالــيــســم  و کــمــک بــه اســالم             

ميخواهد  بـجـز         -دگرانديش و غيره  
براي بر انداختن سرمايه و  خـلـع يـد            
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايـه       
دار، طبيعي است که حزب را بعنـوان   
محور و ستون فقرات  مـبـارزه بـراي           
سرنگوني طـبـقـه حـاکـمـه و تصـرف               
قدرت سياسي نبيند و نشناسد و بـه          

وقـتـي حـزب يـک         .   جامعه نشناساند 
گروه فشار به نيروها و طبقات ديـگـر         
و حداکثر براي ايجاد تـغـيـيـراتـي در           
جامعه تصـور شـود، سـازمـانـدهـي             
حزبي و روي آوري جامعه به حزب هم  
ضرورت و مبرميتي پيدا نميکـنـد و         
ميتوان با خيال راحت رشد حـزب را          
هم به سير تدريـجـي رشـد نـيـروهـاي              

 –ايـن مـبـنـاي حـزب            .   مولده سپرد 
پروسه است که گرچه مباني و ريشـه          
هاي نظري و اجتماعي آن در سـنـت            
فکري و سيـاسـي مـا و در ادبـيـات                
حزبي مفصال وهمه جانبه مـود نـقـد           
قرار گرفته است امـا  اسـتـنـتـاجـات             
عــمــلــي آن  در رابــطــه بــا مســالــه                
سازماندهي حـزب را کـمـتـر مـورد              
بررسي مشخص قرار داه ايم و بـر آن            

 .   تامل کرده ايم
نکته اي کـه بـخـصـوص ايـنـجـا              
ميخواهم تاکيد کنم اينسـت کـه مـا           
حزب را حول استراتژي و  هدف خـلـع          
يد سياسي و اقتـصـادي از سـرمـايـه             
داري و  تصــرف قــدرت ســيــاســي                

و ازينرو   براي ما معيار     .   ساخته ايم 
مـا يـک حـزب        .   حزبيت پراتيک اسـت   

سياسي هستيـم و نـه يـک سـازمـان                
عـقــيـدتــي، يـک نــيـروي اجــتـمــاعــي            

و از   .   هستيم و نـه يـک فـرقـه نـظـري              
همين رو سازماندهي حزبي براي مـا        
سازماندهي پراتيک و عمل معـيـنـي         

ــعـــه اســـت        اگـــر بـــقـــول     .   در جـــامـ
منصورحکمت کـمـونـيـسـم  چـيـزي              
بجزماترياليسم پراتيک نيست، جوهر    
و هويت حزب کمونيست  را نيز بايـد         
پراتيک عليه نظام و حاکميت سرمايه    
داري،  در تمام وجـوه و بـروزات آن،              

اين يک اصل فلسـفـي و يـا        .     دانست
حکم انتزاعي تئوريـک نـيـسـت، يـک            

مـردم بـه     .   واقعيت اجتـمـاعـي اسـت       
حزبي مثل حزب ما روي مـي آورنـد          
ــراي حــل                   ــد و ب ــردارن ــا قــدمــي ب ت
مسائلشان و براي تغـيـيـر وضـعـيـت             

ما بـايـد   .     موجود کاري انجام بدهند   
اين واقعيت را بـبـيـنـيـم و بـرسـمـت                  
بشــنــاســيــم و مــحــور عضــو گــيــري          

 .   وسازماندهي حزبي قرار بدهيم
 

تـبـلـيـغ، تـرويـج،         :    انترناسيـونـال  
اين فرمول کالسـيـک و       .   سازماندهي

. شناخته شده فعالـيـت حـزبـي اسـت            
شما تلقي محدودنگرانه و سـنـتـي از       
اين فرمول را در مقاله تان زير سئوال     

تا آنجا پـيـش مـيـرويـد کـه             .   ميبريد
ــراکــنــدگــي  و ضــرورت و                 "  ــقــد پ ن

نـقـد   " را هـم سـطـح         "   مطلوبيت حزب 
ــرورت                   ــه داري و ضــ ــايــ ــرمــ ســ

. تــلــقــي مــيــکــنــيــد   "   ســوســيــالــيــســم 
در :   " مشخصا ايـن بـحـث شـمـاسـت           

همان سطح انتزاع، در هـمـان سـطـح             
پايه اي و در همان سطح مـهـمـي کـه             
مي گوييم سرمايه داري باعث فـقـر،         
تبعيض، شـکـاف طـبـقـاتـي و هـمـه                
مصائب جامعه است، هـيـچـگـاه در          
همان سطح نمي گـويـيـم کـه راه حـل             

ضرورت و مـطـلـوبـيـت      ."  " حزب است 
حزب و با حزب بودن از همان جـايـي          
ــه ضــرورت و                  ــشــود ک ــي ــاشــي م ن
مطلوبـيـت شـعـار آزادي، بـرابـري و               

اينهـا  .   جامعه سوسياليستي مي آيد   
. هم سطح اند. هر دو در يک سطح اند 

در جــهــان   .   دو روي يــک ســکــه انــد         
واقعي به هم مربوط اند و بـايـد ايـن             
حقيقت را بدون رو در بايسـتـي، رک،          

آيـا  . "   صريح و روشن بـه مـردم گـفـت          
هــيــچ تــقــدم تــاخــري در ايــن مــيــان            
نيست؟ آيا اين سه سطح و سه جـنـبـه        
فعاليت کمونيستي در عالـم واقـعـي          
مـراحـل مـخـتـلــفـي از يـک مـبــارزه                 
نيستند؟ آيا اين جا سطوح مخـتـلـف         
مبارزه کمونيستي باهم قاطي نشـده       
اند؟ آيا اين باعث نمـيـشـود اولـويـت         
هاي سياسي يـک فـعـال حـزبـي بـهـم                
بريزد؟ و باالخر آيا ايـن خـطـر وجـود             
ندارد که نقد سرمايه داري و تبليـغ و        
ترويج سوسياليسم تحت الشعاع قرار     

 بگيرد و فرعي بشود؟
فکر مـيـکـنـم روشـن          :   حميد تقوايي 

 . .. گفتگو با حميد تقوائي             ۱از صفحه  

 ۳صفحه  
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باشد که  تبليغ و ترويج وسازماندهي   
مبارزه نيسـتـنـد، بـلـکـه         " مرحله"سه  

سه جزء بهم تنيـده از يـک فـعـالـيـت                
ايــن امــر بــراي هــر       .   واحــد هســتــنــد  

موضوعي و نه  فقط موضوع حـزب         
. و سازماندهي حزبي صدق ميـکـنـد        

فرض کـنـيـد شـمـا فـعـال حـزبـي در                    
آگاهگري و .   جنبش آزادي زن هستيد  

راديکاليزه کردن اين جنبش، مقـابلـه       
 –با گرايشات سازشکارانه و مـلـي          

اسالمي در اين جنبش، و مـتـشـکـل          
کردن فعالين اين جنبش در نهـاد هـا        
و کميته هاي علني و نـيـمـه عـلـنـي،          
همه اجزا مختلف فعـالـيـت شـمـا را             
تشکيل ميدهد که هر چـنـد مـمـکـن          
است بر روي کاغذ و نظرا آنـهـا را از             
هم تفکيک کرد اما در جهان واقـعـي          
همه اين جنبه ها بهم وابسته و به هـم       

هيچ زمان نميشود گفـت  .   مربوط اند 
ــرايشــات                  ــد گ ــق ــر ن ــرضــا ام ــه ف ک
سازشکارانه به انجام رسيده و مرحلـه     
سازماندهي شروع شده و يـا تـبـلـيـغ             
کافي است و از اين پـس بـايـد فـقـط             

از هـمـان قـدم اول تـا بـه              ! ترويج کرد 
پيروزي رسيدن مبارزه همه اين وجـوه       

 . را بايد با هم به پيشبرد
در مورد سازماندهي  خود حزب 

.  هم عينا ايـن امـر صـدق مـيـکـنـد                
مساله اينست که در پراتيک فعالـيـن        
حزبي اين نوع مرحله بندي بـويـژه در          
رابطه با سازماندهي  حـزب خـود را           

مساله اي که مـن آنـرا     . نشان ميدهد 
تاکيـد مـن     .    پروسه ناميده ام  -حزب

بر اهميت معرفي و تبليغ  حـزب در         
سطح سوسياليـسـم و نـقـد سـرمـايـه               
داري براي درهم شکستن اين ذهنيت    

 .مرحله بندي شده است
 مي پـرسـيـد آيـا اولـويـت هـاي               
سياسي بـه هـم نـمـيـريـزد و بـاعـث                   
نميشود نقد سرمايه داري و تـبـلـيـغ             
سوسـيـالـيـسـم تـحـت الشـعـاع قـرار                 
بگيرد؟ به نظر مـن بـر عـکـس، ايـن             
طفره رفتن از طرح صريح و بالواسطه     
اهميت و ضـرورت حـزب اسـت کـه               
اولويـتـهـاي سـيـاسـي را تشـخـيـص                
نميدهد و در نقد سرمايه داري الـکـن      

اگر رابـطـه حـزب و          .   و ناپيگير است  
حزبيت را بـا نـقـد سـرمـايـه داري و                  
تحقق سوسياليسم ببـيـنـيـم  آنـوقـت             
طرح جايگاه و اهميت حزب  نتـيـجـه          
منطقي و ناگزير فعاليت ما خـواهـد         

تمام مساله به نظر مـن بـر سـر        .    بود
ــقــد               ــطــه واقــعــي مــيــان ن ديــدن راب
اجتماعي وعملي سرمايه و رسـيـدن         

ــک جــامــعــه انســانــي و آزاد                   ــه ي ب
سوسياليستي با سازمان يـافـتـن در          

اگــر .   حــزب و مــبــارزه حــزبــي اســت         
حقيقت اينست که بدون حزب طـبـقـه          
کارگر در عـرصـه مـبـارزه سـيـاسـي               
نمايندگـي نـمـيـشـود، اگـر ايـن يـک                 
ــزب                  ــدون ح ــه ب ــيــت اســت ک ــع واق
سرنگوني حکومت و خلع يد سياسي      
و اقتصادي از سرمايه داري مـمـکـن       
نيست و اگر در اين ترديدي نداريم که     
مشخصا در شرايط سـيـاسـي امـروز          
ــعــه بــدون رهــبــري و                   ــران جــام اي
سازماندهي حزبي نمـيـتـوانـد از شـر           
جمهوري اسالمي خالص شود آنوقت  
بناگزير بايد اهميت حزب و سـازمـان        
يافتن در حزب را در همان سطح پايه        
اي ضرورت مبـارزه عـلـيـه سـرمـايـه             
داري، براي بزيـر کشـيـدن جـمـهـوري             
اسالمي و رسيدن به يک جامعـه آزاد        
و برابر و انساني بميـان مـردم بـرد و              

هر عملي .  مردم را به حزب فرا خواند 
بجـز ايـن صـرفـا بـردن نـيـمـه اي از                     

هـر  .   حقيقت بميان مردم خواهـد بـود       
عملي بجز اين بيان الکن و نيمه کاره         
نقد سرمايه و تبـلـيـغ سـوسـيـالـيـسـم              

حزب و پراتيک حزبي در      .   خواهد بود 
محور نقد سرمايه و کال نـقـد کـلـيـه              
مصائب جامعه سرمـايـه داري قـرار          
دارد وهمين حقيقت را بايد شفـاف و         
صريح  با هر کس که خواهان تغـيـيـر           
وضع موجود است  در ميان گذاشـت        

 .   و آنانرا به حزب فراخواند
  

ميگوييد تلقي سنتـي  :   انترناسيونال 
از رابطه اکتيويستها با حزب، آنها را       
در بــهــتــريــن حــالــت بــه طــرفــداران            

ايـن  .   تاکتيکي حزب تبديل ميـکـنـد      
اوال .     را بــيــشــتــر تــوضــيــح دهــيــد          

طرفداري تاکتيکي از حزب چيست و      
چه ايرادي دارد؟ ثـانـيـا، نـقـش خـود              
حــزب در اشــاعــه چــنــيــن تــلــقــي و             
تصويري يا در بـه هـم ريـخـتـن ايـن                  

 تصوير و تغيير آن چيست؟ 
به نـظـر مـن مـحـدود          :   حميد تقوائي 

ماندن به جلب طرفدارن تاکتـيـکـي و       
يا موافقيـن بـا ايـن يـا آن شـعـار و                    
موضع و کـمـپـيـن مشـخـص حـزبـي               

. پروسـه اسـت      –يکي از ارکان حزب     
همانطور که در مقاله هم اشاره کـردم        
اين کامال طبيعي است کـه افـراد از           
سر مسائل مشخصي به حزب جـلـب        
شوند اما اين را بايد تنها قدم اول در         

. پيوستن بـه حـزب مـحـسـوب کـرد              
پيوستن هر فرد به حـزب بـايـد رشـد              

آگاهي و درک عميق تر او از حـقـايـق            
نظام سرمايـه داري و مـبـارزه هـمـه               
جانبه اي که عليه اين نظـام بـايـد بـه              

. پيش برد را بـدنـبـال داشـتـه بـاشـد                
اگرچنـيـن نـکـنـيـم حـزب اسـتـوار و                  

کسـي  .   مستحکمي نخواهيـم داشـت     
که تاکتيکي بـه حـزب آمـده بـاشـد،               

. تاکتيکي هم حزب از حـزب مـيـرود         
حزب در کمـپـيـنـهـا و عـرصـه هـاي                 
مبارزاتي متنوع و متعـددي درگـيـر         
است اما هويت حزب و علت وجودي       
حزب ماوراي هـمـه ايـن عـرصـه هـا               

حزب کمونيست کارگري بـراي     .   است
نفي نظام سرمـايـه داري و خـلـع يـد                
سياسي و اقـتـصـادي از بـورژوازي،             
براي تحقق سوسياليسم ايـجـاد شـده          

برنامه حزب، همه سياستـهـاي    .   است
حزب و فعاليتهاي متنوع حزب ناظر      

آزادي انسـانـهـا و       .   بر اين هدف است   
آزادي و رهائي جامـعـه، و نـه فـقـط               
طبقه کارگـر، در گـرو  تـحـقـق ايـن                  
آرمان و استـراتـژي سـوسـيـالـيـسـتـي             
حزب است و نه صـرفـا پـيـشـروي در              

عضـو حـزب     .   اين يا آن عرصه معين 
به هر دليلي که به حزب پيوسته باشد   
و فعال هر عرصه مبارزاتي که بـاشـد      
بايد  اين هويت و هدف انساني حزب   
را بشناسد و مبارزه و فعالـيـت خـود         

.  را در اين متن ببيند و به پيش ببـرد         
اين يک امر صرفا  آرماني و عقيدتي     
نيست، بلکه يک ضرورت عملي براي      
پيشروي و موفقـيـت در هـر عـرصـه              

کسي که کل نقـشـه      .   معين هم هست  
جنگ را نداشـتـه بـاشـد و مـکـان و                 
جايگاه نـبـرد مشـخـصـي کـه در آن                
درگير است را در کل جنگ طبقـاتـي     
نبيند و درک نـکـنـد در هـمـان نـبـرد               
معين نيز پيشروي چنداني نـخـواهـد         

 .  داشت
اين گرايش محدود ديـدن حـزب          
به يک عرصه تـاکـتـيـکـي مـعـيـن و                 
ارزيابي حزب بر اين مبني بخصوص      
در ميان اکتيويستهـاي جـنـبـشـهـاي           
اعتراضي قوي است و خود ما هم نـه     
تنها آن طور کـه بـايـد در مـقـابـلـش                 
ــلــکــه در مــواردي             نــايســتــاده ايــم ب

من در   .   ناخواسته به آن دامن زده ايم    
نوشته ام در ايـن مـورد نسـبـتـا بـه                   
تفصيل توضيح داده ام و در ايـنـجـا             

.  لزومي به توضيح بيشتر نمي بـيـنـم         
فقط بايد بر اين نکته تاکيد کنم  کـه           
معرفي  حزب در تـمـامـيـت خـود و               
تــاکــيــد بــر ضــرورت و مــطــلــوبــيــت          
ــي               ــارزه حــزب ــي و مــب ــاب ــي ســازمــان
بــخــصــوص در رابــطــه بــا فــعــالــيــن           
جنبشهاي اعتراضي اهميت ويـژه اي       
پيدا مـيـکـنـد کـه بـايـد در مـحـور                     
فعاليت و دخالتگري و عضـو گـيـري          

حزبي ما در اعتصابـات ومـبـارزات          
 .    جاري قرار بگيرد

         
در مقاله ميگوييد که    :     انترناسيونال

پروسه   صرفا يـک امـر        –نقد حزب   " 
. تئوريک و يـا سـبـک کـاري نـيـسـت                

امروز ديگر اين يک ضرورت عاجل و  
پاسخ مشخص ما به شرايط حـاضـر         

سئوال من در بـاره      . "   در جامعه است  
تاکيد شما به امروز در مـقـايسـه بـا              

مـگـر نـقـد ايـن          .   شرايط ديگر اسـت    
-حـزب " تصورات از حزب يا تـلـقـي           

اي از حـزب بـراي هـمـيـشـه               "   پروسـه 
صادق نـيـسـت؟ شـرايـط امـروز چـه               

" پروسه-حزب" ويژگي دارد که در نقد    
 اين چنين مورد تاکيد قرار ميگيرد؟ 

هرکس بـرنـامـه هـاي         :   حميد تقوائي 
زنــده کــانــال جــديــد و ســئــوالــهــا و              
انتظارات مـردم از حـزب را دنـبـال               
کرده باشد مـتـوجـه ويـژگـي شـرايـط              

مردم از وضعـيـت    .   حاضر خواهد شد  
موجـود جـانشـان بـه لـب رسـيـده و                  
مسئول و عامل اين وضعيت را نـيـز       

. بدرست جمهوري اسالمي ميـدانـنـد      
جامعه در حال انفجار اسـت و مـردم           

بـحـث   .   بدنـبـال راه چـاره مـيـگـردنـد             
اتحاد را مطرح ميکنند، بدنبال يـک        
نيروي رهبري کننده مـيـگـردنـد و از            
ما ميپرسند بـراي خـالـصـي از شـر              
جمهوري اسالمي چه بايد بکنيم؟ بـه     
اين شرايط از طريق مبارزات عرصـه       
اي و کمپينهاي حزبي و دخالت گـري       
در مبارزات جاري و غيـره نـمـيـتـوان         

اينها همه الزم است امـا  .   پاسخ گفت 
مسـالـه مـردم      .   ديگـرکـافـي نـيـسـت        

مستقيما   امر سرنگوني جـمـهـوري          
قـدرت سـيـاسـي بـه          .   اسالمي اسـت   

جامعه رانده شده است و      مرکز توجه   
ــن             ــه اي ــد ب ــاي ــواب      ب ــه ج مســال

ايــن .   مشــخــص و عــمــلــي داد        
شرايط تاکيد ديـگـري اسـت بـر            
حقانيت نقد ما از حزب پروسه و   
اهميت و ضرورت طرح حـزب و         

حتي اگـر در امـر       . تشکل حزبي 
سازمـانـدهـي حـزبـي مشـکـلـي             

نداشتيم و حزب ما بـه تـنـاسـب             
نفوذ اجتماعي و سياسي مـا در     
جامعه رشـد کـرده بـود بـاز در               
شرايط مشخص حاضر بـايـد بـر       
سازماندهي حزبي مجددا تاکيد    
ميکرديم و با جديت و کـوشـش          

 به پـيـش     بيشتري اين سياست را   
روشن است که شـرايـط     .   ميبرديم

سياسـي مسـتـقـيـمـا در افـول و                
نقش دارند و شـرايـط        عروج احزاب   

سياسي حاضر  دوره رشـد و عـروج              
بـعـبـارت دقـيـقـتـر          .   حزب مـا اسـت      

وضعيت سياسي حاضر در جـامـعـه          

امکان و پتانسيل رشـد سـريـع  يـک              
حــزب راديــکــال، چــپ، انســانــي و              

حـزب  .   آرمانگرا را فراهم کرده اسـت      
ما ميتواند بـر  مـتـن ايـن شـرايـط                  
سريعا رشد کند، و عملـي شـدن ايـن            
امــر ديــگــر کــامــال بــه پــراتــيــک و               

 . عملکرد خود ما مربوط ميشود
بطور واقعي و عيني پاسخ ما به       

. وحــدت طــلــبــي مــردم حــزب اســت         
وحدت حول سياستهاي متحد کننـده      
ممکن است و تنها سياستي ميتواند 
متحـد کـنـنـده اقشـار وسـيـع مـردم                 
محروم جامعه باشد که بر انسانيت و      
خواستهـاي انسـانـي مـردم مـتـکـي              

خليج هميشه فـارس و اسـالم          .   باشد
دگر انديـش و قـومـگـرائـي و مـلـي                 
گرائي و قدوسيت خاک و پرچم عامل       
وحدت نيسـت عـامـل تـفـرقـه مـردم               

تــنــهــا دفــاع از انســانــيــت و          .   اســت
آزدي " انسانهـا  و پـرچـم            حرمت     

مـيـتـوانـد     "   برابري هويت انسـانـي    
صفوف توده مردم را همبـسـتـه و       
متحد کند و اين پرچـم در دسـت           

 .  حزب ما است
  حزب پاسخ مـا بـه مسـالـه            
سـرنــگـونــي جــمـهــوري اســالمــي        

حزب کمونيـسـت کـارگـري        .   است
ــنــدگــوي               ــل ــده مــردم و ب ــن ــمــاي ن

.  اعتراضات و مبارزات آنـانسـت      
حزب تجسـم و تـبـلـور سـيـاسـي               

حــکــومــت اســالمــي         " فــريــاد      
مـردم  "   نميخواهيم، نمـيـخـواهـيـم      

حزب پرچمدار نقد عميق و   .   است
و مـحـرومـيـت تـوده          طبقاتي فـقـر      

مردم،  فرودستي زنـان، بـيـحـقـوقـي             
بگريها و جنايات و    جوانان،  و سرکو   

غارتگـريـهـاي حـکـومـت اسـالمـي             
تـنـهـا ايـن حـزب مـيـتـوانــد               .   اسـت 

ارده مــردم بــراي         خــواســت و        
جمهوري اسـالمـي     سرنگوني  

را نــمــايــنــدگــي کــنــد، آنــرا         
سازمان بدهد، به پيش ببـرد     

در .   و بــه پــيــروزي بــرســانــد       
 چنـيـن نـيـروئـي         ۵۷انقالب  

وجود نداشت و امروز چنيـن      
پاسخ مـا بـه       .    هست نيروئي

مردمي که ميگويـنـد رهـبـر        
وجود ندارد اينـسـت کـه ايـن          
رهبر هسـت، بـه حـزب روي            
بياوريد و بـه صـفـوف حـزب            

اين نوع معرفي و   .     بپيونديد
بردن حزب بميان مـردم بـايـد         
امر هميشگي ما بـاشـد امـا       
در شرايط حاضر   انجام ايـن        
وظيفه بايد در راس و مـحـور        
پراتيک حزبي در همه عرصـه       

 . *ها قرار بگيرد

 ... گفتگو با حميد تقوائی                 ۲از صفحه  

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي! مرگ بر جمهوري اسالمي
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کردند تا شايـد نـيـمـچـه سـرنـوشـتـي                
مانند عـمـو جـاللشـان در مـرزهـاي              

نصيبشان کـه    !   ايران نصيبشان بشود  
هيچي بود، اما خودشان به جـان هـم          

لذا تحرکات ارتجاع قـومـي       !   افتادند
نـکـتـه    .   براي ما چيز جديدي نـيـسـت        

جديد اين است که اين بار چرا اينهـا،         
آنهم روي محور مبارزه براي حقوق و        
آزادي زندانيان سياسي کفش و کـاله         
کرده اند؟ ناسيوناليست بـودن و قـوم        
اهللا بودنشان که محرز و فرض اسـت،    
سئوال اين است االن چرا يـکـهـو يـاد            
زنداني سياسي آنهم هويت قومي اين 

 زنداني سياسي افتاده اند؟ 
به نظر من اينجـا ديـگـر هـويـت             

اصل، .   قومي براي اينها پوسته است    
آن سـيـاسـتـي اسـت کـه در پـوشـش                  

. قـومــي بـه بــازار عــرضــه مــيــشــود          
سياست اينها هم مستقيما از چند و        
چون توازن قوا مـيـان قـطـب چـپ و                 

. راست جامعه ايران متاثـر مـيـشـود         
لذا با چرخش نـگـاهـي در اوضـاع و              
بـويـژه تــحـرکـات سـيـاســي در خــود               
کردستان ميتوان فوري فـهـمـيـد چـرا           
اين عده با گرز کردي ناميدن مبـارزه        

. زندانيان سياسي به ميدان آمـده انـد      
مشکل اين لشکر از هم پاشيـده قـوم      

موفقيت بزرگ و    :   اهللا يک جمله است   
عـظـيـم کـمـپــيـن بــراي آزادي فــرزاد               

 !کمانگر
اتفاقي که در کمپين بـراي آزادي        
کمانگر افتاد اين بود که يک مـقـابلـه          

. سراسري و بين المللي شکل گـرفـت         
از همان روز اول ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي          

کرد مشغول جويدن ناخنهايشان شده     
هر کاري کـردنـد سـر بـرنـامـه            .   بودند

کانال جديد براي آزادي کمانگر را يک  
درجه به سمت کردايتـي کـج کـنـنـد،             

از اهـواز و      !   نشد کـه نشـد کـه نشـد           
آبادان، تـا تـهـران و اسـتـکـهـلـم، از                   
فرانکفورت تا شيراز و همدان، مـردم     
روي خط کانال جديد آمده و از آزادي        

هـيـچ   .   فرزاد کـمـانـگـر دفـاع کـردنـد            
کسي اصـال نـپـرسـيـد شـغـل ايشـان                
چيست، چه رسد به هويت اخـتـراعـي         

با اولين تلفنها در   !   قومي و ملي وي   
باره کرد بـودن وي، مـردم خـودشـان              

خـود  !   جواب ناسيوناليستها را دادند   
فرزاد کمـانـگـر بـا نـوشـتـن نـامـه و                   
استناد به شعر برشت، في الواقـع تـو          
دهنـي بـه کسـانـي زد کـه خـواهـان                  
سياست تقسيم و جدا کردن انسـانـهـا         

 !بودند
 مــردم ايــران از آزادي فــرزاد               
کمانگـردفـاع کـردنـد چـون آزادي را              
تقسيم پذير به جنسيت و قـومـيـت و           
مذهب و المذهبي کسي نميداننـد و     
ــوري                 ــدجـ ــم، بـ ــلـ ــک قـ ــن يـ ــيـ ــمـ هـ

. ناسيوناليستها را کـالفـه مـيـکـنـد            
همين يک قلم باعث جـدايـي عـظـيـم             
سياسي و اجتماعي ميان قطب چـپ        

مـا نـه     .   و راست جامعه ايـران اسـت        
ارتجاع اسالمي را به رسـمـيـت مـي            

مـا  !   شناسيم، نه ارتـجـاع قـومـي را           
هميشه اعالم کـرده ايـم سـتـم کشـي              
مردم کردستان ربـطـي بـه احـزاب و               
جرياناتي که خود از اين ستم تـغـذيـه         

ما هميشه گفتـه ايـم       .   ميکنند ندارد 

قوم پرستي و ناسيـونـالـيـسـم هـمـزاد             
. شوينيسم و عـظـمـت طـلـبـي اسـت              

همگيشان دسـتـشـان در يـک کـاسـه              
 . است

در چند ماه اخير، عالوه بر حزب        
کمونيست کارگري ايران که کـمـپـيـن          
وسيعي را در سطح ايران و در عرصـه   
بين المللي بـرپـا کـرده و جـواب هـم                
گرفت، بيشتر سـازمـانـهـا و احـزاب             
آپوزيسيون ايران اقدام به جـمـع آوري          
ــتــشــار عــکــس وي و                 امضــاء و ان
آکســيــونــهــاي اعــتــراضــي بســيــاري       

اما سياست حاکم بر کل ايـن        .   کردند
اعتراضات، همان سياست تـولـيـد و          
بــازتــولــيــد شــده مــاســت کــه مــدام            
ميگوييم انسانيت و آزادي، مرز نمي 

اين سياست در مبارزه براي !     شناسد
آزادي فــرزاد کــمــانــگــر دســت بــاال            

اصال نفس وجود اين سياست .  داشت
باعث شد که ايـن کـمـپـيـن جـهـانـي                 

نــاســيــونــالــيــســتــهــا از ايــن        .   بشــود
در کليه کـمـپـيـنـهـايـي کـه           .   ترسيدند

براي آزادي فرزاد کمانگر برپا شد هـر       
چه تالش کردند دستشان را به جـايـي     

کسـي تـحـويـلـشـان         .   بند کنند، نشـد   
اصال االن اگـر خـود فـرزاد            .   نگرفت

کمانگر هم بخواهد خودش را زنداني       
کرد مـعـرفـي کـنـد، کسـي گـوشـش                

مردم آزادي فـرزاد را    .  بدهکار نيست 
با خودشان به پشت ديوارهاي ساخته      

مـطـمـئـن     !   شده ارتجاع قومي بـردنـد     
باشيد اگر فرزاد کمانگر با توسـل بـه          
کردايتي به ميدان آمده بود، خـودش        
با دست خودش کاري کـرده بـود کـه             
مــبــارزه بــراي آزادي اش کــم بــنــيــه            

چــرا کــه مــردم در مــقــابــل            .   بشــود

ارتجاع قومي از يک سـو و ارتـجـاع             
اســالمــي هــيــچــکــدام را انــتــخــاب          
نـمــيــکـردنــد ولــو ايــنــکــه خــواســتــار          

 ! شکستن در زندانها ميشدند
ــگــرايــي              ــه چــپ، انســان ــنــک اي
سوسياليستي و تحرک باالي سياسي      
ما دست باال پـيـدا کـرد بـاعـث شـد              
ناسيوناليستهـاي آواره کـريـدورهـاي          
دول غرب، قوم پرسـتـهـاي حـرفـه اي             
بروند و نقشه بريزنـد کـه چـگـونـه بـه                
زمين مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            

سناريويي که در  .   سياسي حمله کنند  
! آوردند اين است که امروز مي بينيم       

اعتصاب غذاي زنـدانـيـان سـيـاسـي            
ــرد ــراي آزادي            !   ک ــردي ب ــالف ک ــت ائ

 ! زندانيان سياسي
در حالي که هـدف ايـنـهـا حـتـي             

کـه اگـر     .   مردم کـردسـتـان نـيـسـتـنـد           
بودند، کفش و کاله نـمـي کـردنـد بـه               
ــه               ــران، ب ســيــنــه حــمــايــت مــردم اي
باراندازهاي کشتيرانان استراليـا، بـه       
اتحاديه هاي کـارگـري آمـريـکـا، بـه              
سازمانهاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي             

" قـومـي  "   دست رد بزنند تـا ويـژگـي           
بـه هـمـيـن       .   زنداني را برجسته کنـنـد     

دليل هم چون کارشان نگرفتـه اسـت،       
چـون کسـي ايـن تـرهـات قـومـي را                  
تحويل نگرفـتـه، چـون سـنـاريـوشـان             
شکست خورد، بسيار عصباني شده،  
ديروز اطالعيه اي منتشر کرده و بـه          
جاي اينکه به خودشان تشـر بـزنـنـد،            
داد و قال راه انداخته که چـرا بـه جـز               
گروههاي شناخته شده مرتجع، کسي    
ائـتـالفشــان را امضــاء نـمــي کـنــد؟             
! فکري به حال کمپينشان نـمـي کـنـد          

خودشان دارند مـيـگـويـنـد کـارمـان             

 !نگرفت
ــاخــن        !   عــلــت دارد    هــمــه ايــن ن

جويدنها، اعتراف به جا مـانـدنـهـا و           
علت ايـنـکـه      !   گريه زاريها دليل دارد   

کميته درست کردند و تـالش کـردنـد           
جنـب و جـوش قـومـي در زنـدانـهـا                  
ســرهــم کــنــنــد، مــقــابلــه بــا تــالش             
انــتــرنــاســيــونــالــيــســتــي و انســانــي،       
سوسياليستي و چـپ جـامـعـه ايـران            
بود که خار شد و فرو رفـت در چشـم           

علت اينکه خيمه شـب     !   اين جريانات 
بازي کرديشان حتي در مـيـان مـردم           
شــريــف، مــبــارز، ســوســيــالــيــســت،       
کمونيست و آزاديخواه خود کردستان     
هم نگرفت، چه رسد به ساير شهرهاي  
ايران و خارج کشـور، بـاز هـم دسـت              
بــاال داشــتــن هــمــان انســانــگــرايــي           

 !سوسياليستي است
اين جريان را بايد سر جـايـش         

بايد به مردم ايـران نشـان         .   نشاند
داد که اينـهـا حـرص مـيـخـورنـد              
ــتــي مــردم از آزادي فــرزاد                 وق
کمانگر دفاع ميکنند بدون توجـه    
به گرايش سـيـاسـي، جـنـسـيـت،              
قوميت انتصابـي و غـيـره وي و             

بـايـد بـه      !   همه زندانيان سـيـاسـي      
مردم ايران نشان داد که اين بلـوغ        
سياسي، اين آزادانديشـي چـپ و         
سوسياليـسـتـي امـان از راسـت،            
ناسيوناليست، اسالم پناه اصـالح     
طلب، فمينيست طرفدار صيغه و     

مـردم  .   تعدد زوجات بـريـده اسـت       
بايد در تحرکات قـومـي ايـنـهـا،            
نقش قدرت اعـتـراض و مـبـارزه            

 ! *خود را ببينند

 ... علت تحرك  قوم پرستان               ۱از صفحه  

  روز جمعه هشتم شهـريـور مـاه، در           
بيستمين سالگرد اعدام دسته جمعي     
زندانيان سياسي، رژيم اسالمي بـراي      
ــم                ــراس ــزاري م ــرگ ــري از ب ــي ــوگ ــل ج
گراميداشت ياد جانباختـگـان، اراذل       
و اوباش مسلح خود را بکار گرفت تا  
بر مردمي که عزم کرده بودند در ايـن    
روز بر مزار عزيزان خـود در خـاوران           

بـه گـفـتـه       .   گرد هم آيند، راه را ببنـدد   
شاهدان عيني و گزارشات ارسـالـي،         
خانواده هاي جانـبـاخـتـگـان و مـردم            
آزاده، از چهار گوشه تهران بـه سـمـت           
خاوران حرکت کردند که در آنـجـا بـا            
مانع و سـد نـيـروهـاي رژيـم مـواجـه                

 ٣٠٠گفته ميشـود بـيـش از           .   شدند

نفر از نيروهاي انتظامي و اطالعاتي      
در اطراف خاوران مستقر شده بـودنـد       
تا نگذارند که خانواده هاي جانباخته      
و مردم آزاديخواه خود را بـه خـاوران           

اراذل و اوباش مسلـح رژيـم        .   برسانند
وحشيانه به اتومبيل هائي کـه خـود          
را به حوالي خاوران رسـانـده بـودنـد،             
حمله کردند و با باتوم شيشه ماشيـن        

در جـريـان     .   ها و پالک آنها را کنـدنـد       
اين يورش چند نفر مجروح و چند نفر       

پــس از آن كــه         .   دســتــگــيــر شــدنــد     
ــت                ــه عــل ــد ب ــن ــت ــاف ــن دري حــاضــري
لشگركشي نظامي امـكـان ورود بـه           
گلزار و برگزاري مراسم وجود نـدارد،        
جــاده خــاوران را بــا گــلــهــاي ســرخ              

گلباران كردنـد و تصـمـيـم گـرفـتـنـد                
مراسم را بر مزار جانباختگان دوران        

 بـهـشـت      ٣٣استبداد شاه در قـطـعـه         
پس در آنـجـا گـرد      .   زهرا برگزار کنند  

هم آمدند و با گلبـاران كـردن قـطـعـه             
قرار دادن عكـس تـعـدادي از           و   ٣٣

عزيزان خود و خواندن سـرود، يـاد و            
خــاطــره جــانــبــاخــتــگــان را گــرامــي         

 . داشتند
در سالهاي اخير خـاوران بـه يـک           
معنا منعکس کننده اوضاع جامعـه      
و آيينه شفافي بـراي ديـدن تصـمـيـم              
سياسي مردم براي سـرنـگـونـي رژيـم           

تجمع در خـاوران  .   اسالمي بوده است  
کيفرخواست مـردم بـراي مـحـاکـمـه             

سران رژيم بجرم جنايت و آدمـکـشـي         
. را در جامعه فعال نگه داشتـه اسـت         

گردهمايي در خاوران عزم مردمي را       
بنمايش ميگذارد که خواهـان روشـن        
شدن کل زواياي اين جنايـت سـيـاه و           
فراموش نشدني هستند، ميخواهنـد     
با انداختن نورافکن بر گورهاي دسته      
جمعي، معناي حکومت اسالمـي را     
به جهانيان نشان دهند و اجازه ندهند  
حکومت اسالمي و کل دار و دسـتـه          
هاي آدمکش آن، فرصت تـکـرار يـک          

. جنايت سبعانه ديگر را پيـدا کـنـنـد          
قرق نظـامـي خـاوران، وحشـت رژيـم             
اسالمي و رعشه مرگ آنرا بنـمـايـش         

مردم طبق تجـربـه هـرسـالـه         .   گذاشت
ميدانستند که اوباشان و چاقـوکشـان       
اسالمي مزاحم آنهـا مـيـشـونـد امـا             
عليرغم اين، مصمم بـطـرف خـاوران          
حرکت نمودند و جمهوري اسالمي را    

ايـن مصـاف،     .   به مصاف طلـبـيـدنـد      
نويد دهنده تصوير بزرگتري است کـه     
فردا مردم در صفوف ميلـيـونـي آوار          
عمارت جنايت حکومت اسالمـي را     
 . بر سر سرانش خراب خواهند نمود

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـار             
ديــگــر بــه تــمــامــي خــانــواده هــاي             
جانباختگان و همـه مـردم شـريـف و            
آزاديخواهي که براي برگزاري مـراسـم     
بــزرگــداشــت جــانــبــاخــتــگــان تــالش       

روزي کـه    .   کردند، درود مـيـفـرسـتـد         
سران و دسـت انـدرکـاران حـکـومـت              
جنايت اسالمي در دادگـاه مـردم بـه           

 . محاکمه کشيده شوند دور نيست
 

 گرامي باد ياد جانباختگان 
 راه آزادي و سوسياليسم
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ اوت     ٣١،   ١٣٨٧ شهريور         ١٠

 مصاف براي برگزاري 
 مراسم گراميداشت جانباختگان در خاوران 
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 رژيم صد هزار 
اعدام را چگونه 
 سرنگون کنيم؟

 برنامه ای از اصغر کريمي         
 

مردم عدالت و برابري و رفاه و    
 آزادي و شادي ميخواهند   

آيا شما که ميگوييد اين رژيـم       .   سالم
بايد سرنگون شود هيچ فکر کرده ايـد     
که چه رژيمي بجايـش بـايـد بـيـايـد؟               
خب مردم ميترسند و ميگويـنـد مـا         
يکبار انقالب کرديم و اينهمه کشـتـه         
داديم و اينهمه هزينه  کرديم و حـاال            
رژيم ديگري که بـخـواهـد بـيـايـد چـه               
جور رژيمي خواهد بـود و چـي بـايـد              
باشد؟ مردم عدالت و برابري و رفاه و     
آزادي و شادي ميخواهند و اميدوارم      
متحد شوند و اين رژيم را براندازند و         
بدانند که بعد از اين رژيم چه نظامـي         
سر کار بيايد تا مثل انقالب گذشـتـه         

 . از آب در نيايد
 مردي از ايران

 
 ما اصال دين نميخواهيم   

هـمـه مـيـدانـيـم کـه            .   با سالم بشـمـا     
مشکالت جمهوري اسالمي يکي دو     
تا نيست و براي همه روشـن اسـت و             
سالهاي سال اسـت کـه مـلـت واقـعـا               
شريف ما دارند تحمـل مـيـکـنـنـد و             
درواقــع بــايــد گــفــت کــه شــکــنــجــه            

بخشي از مردم ما افسـرده    .   ميشوند
اند  و دارنـد دسـت بـه خـود کشـي                    
ميزنند و بخشي مـعـتـاد و بـخـشـي              
ناچار به تن فروشي شده اند و بـخـش            
بيشتري بيکارند بويژه اغلب زنان کـه       
ناچار به ماندن در خـانـه شـده انـد و                
اکثر آنهايي هـم کـه کـار مـيـکـنـنـد                 
حقوقهاي آنها  را هم بموقع پـرداخـت          

پس مشـکـالت مـردم مـا         .   نميکنند
درگيريـهـاي بـيـن       .   يکي دو تا نيست   

زن و شـوهـر بـاالسـت و مشـکـالت                
جوانان بويـژه زنـان کـه حـد نـدارد و                 
بخشي از مردم بخاطر همين نداري و   
بي امنيتي به مشاجره بـاهـم افـتـاده            

کشور ما مستعمره نيست و مـا    .   اند
روي نفت هستيم درعين حال کـارگـر         
زياد داريم و روشنفکر زياد داريم اما       
همانطوري که گفتم مشـکـالت مـان         
هم زياد است و بخش زيادي از بـچـه           
هاي خانواده ها به سو تـغـذيـه دچـار             
شده اند و خودشـان هـم مـيـدانـنـد و                
خودمان هم ميدانيم که کي ميزنـه و         

ما فعاليت .   کي ميخوره و کي ميبره    
ميکنيم و ميجنگيم چه آنـهـايـي کـه           

در ايران هستند و چه آنهـايـي کـه در           
بخدا قسم به بچه هايم .   خارج هستند 

قسم که ميجنگم و از جانم و از مالـم   
مايه ميگذارم و مطمئنم که خيلي از     
مردم و زنان و مادران ما هـم از ايـن           
کارها خواهند کرد و خيلي هـايشـان         

مـن مـردمـم را        .   دارند مـيـجـنـگـنـد       
دوست دارم و اينها انسان نيستند که       
دارند حکومت ميکنند اينهـا حـتـي         
حيوانات اهلي هم نيستنـد بـلـکـه از            

. وحشي ترين حيـوانـات هـم بـدتـرنـد            
خيلي از دوستان من ترک ديـن کـرده           
اند و ميگويند اگر دين اينسـت پـس          
ما اصال دين نميخواهيم اگـر اسـالم          

مـا  .   . . .   اينست ما اسالم نميخواهيم   
مردم پر از عشـقـيـم و پـر از صـفـا                    
هستيم و ما نميگذاريم که چه کـانـال         
جــديــد شــمــا و چــه رژيــم شــمــا بــي              
پشتوانه بماند و از پا دربيـايـد و مـا             
زنان از نان خودمان ميبريم البـتـه از          
نان بچه مان نه ولـي از هـر کـمـکـي               
دريغ نميکنيم و با دوستانم براي شما     
پــول جــمــع آوري کــرده ايــم و خــودم              

مـا  .   بيشتر مايلم کمـک مـالـي کـنـم           
تـنـهـايــتـان نـخــواهـيـم گــذارد و مــا                
اينسوي ايـران هسـتـيـم و کـمـکـتـان                

. ميکنيم و ميجنگيم تا آخرين نفـس      
از هموطنان عـزيـزم مـيـخـواهـم کـه               
نـتـرسـنـد و مـثـل هـمـيـشـه شـجــاع                    

و ما بايد متحد باشـيـم و     ...    باشند  
تا اخر بجنگـيـم تـا ايـن رژيـمـي کـه                  
ننگ بشريت هست و واقعا هم ننـگ        

مـن يـک     .   بشريت را از پاي در بياريم     
زن هستم و يک مادرم و فکر ميکـنـم          
بايد با اتـحـاد مـيـلـيـونـي مـان ايـن                  
جمهـوري نـنـگ بشـريـت را از پـاي                 

اي ايرانـهـا اي هـمـوطـنـان           .   دربياريم
عزيزم ما اينوريم و شـمـا آنـور ولـي               
باور کنيد که تنها نـيـسـتـيـد و قـول                
ميدهيم که از حاال بيشتر از گذشـتـه          
هم فعاليت کنيم و از خيلي چيـزهـاي         
مان بگذريم و نگذاريم که شما تـنـهـا          

اينها که بشر نيستند و اينهـا  .   بمانيد
اينها جوانـان   .   را بايد از ريشه برکنيم    

ما را ميکشند به بهانه هـاي خـيـلـي        
مختلف و واقعا وحشي انـد دلـم پـر              
است از اين رژيم جمهوري اسالمي و      
عقده شده برايم و ببخشيد اگر خيـلـي         

خيـلـي مـمـنـون        . ... تند حرف ميزنم 
اقا مرسي از اين برنامه هاي خوبتـان       

 . و پيروز باشيد
 زني از فرانسه

 
 ما ايستاده ايم تا سرنگوني اين رژيم    

سالم ميکنم و ميخواستم بگويم کـه        
ايــن رژيــمــي کــه ايــنــهــمــه مــردم را             
استحمار ميکـنـد يـعـنـي بـا احـمـق                
شمردن از مردم سو استفاده ميکند و 
از امـوال و بـيـت الـمـال مـردم دارد                  
غارت ميکند ما ايسـتـاده ايـم و از             
جانمان هـم مـايـه مـيـگـذاريـم و تـا                  
سرنگوني اين رژيـم تـالش خـواهـيـم             

ما تلويزيـون شـمـا را حـمـايـت             .   کرد
ميکنيم و تالشهاي چنيـن زنـانـي را           
هم حمايت ميکنيم و امـيـدوارم کـه            
بتوانيم اين رژيم را بـزيـر بـکـشـيـم و                
برابري و برادري و حکومت کـارگـري         
ــه                  ــت ــراش ــراف را در ســطــح کشــور ب

 . نگهداريم
 مردي از ايران

 
 کار رژيم را تمام کنيم    

  و زندگي خوبي برقرار کنيم    
من .   سالم آقاي کريمي خسته نباشيد   

هم با شما موافقم که اين رژيم را بايد 
انداخت اما نکته اي که دارم اينـسـت       
که شـمـا بـرخـورد سـطـحـي بـا ايـن                    
عوامل اطالعاتي که از رژيم حمايت       

بـنـظـرم ايـنـهـا اليـق            .   ميکنند داريد 
بدترين اهانتها و فحش هـا هسـتـنـد          
اما شما خيلي ماليم با اينها برخورد   
ميکنيد شما خيلي راحتتر ميتوانيـد    
دست اينها را رو کـنـيـد ولـي وقـتـي               
ساده با اينها برخورد مـيـکـنـيـد مـا              

بـنـظـر مـن مـردم          .   ناراحت ميشويـم  
بـايـد اول خـودشـان دلشــان بـه حــال                
خودشان بسوزد و فرد فـردشـان بـراي          
تغيير اين اوضاع  و برانـداخـتـن ايـن             
رژيم مصمم باشند ولي بنظـرم مـردم         
ــرخــورد             دارنــد خــيــلــي احســاســي ب
ميکنند و حالت استراتژيک ندارند و        
شايد يک علتش هم اينست که شـمـا          
يکخورده احساسي برخورد ميکنـيـد      
درصورتي کـه ايـن حـکـومـت رژيـم               
پوست کلفت و عوضي است و بسيار       
سياستمدار است حال اين سياست را       
از خودش ميگيرد و يا از غرب و يـا          

مـردم بـايـد      .   از هـرجـايـي مـيـگـيـرد          
فرهنگ خـودشـان را در هـر چـيـزي                
ببرند باال که بفهمند که در هر چيـزي          

مـردم  .   حق و حقوق خودشان چيـسـت      
خيال ميکنند که زندگيشـان هـمـيـن           
چيزي هست که ميگذرد و به حـقـوق          

بـا  .   انساني خودشان آشنـا نـيـسـتـنـد          
وجود اينکه من قبول دارم کـه نـظـام            
اروپا و آمريکا و انـگـلـيـس کـارگـري           
نيست و انساني نيست و يـک نـظـام             
کارگري صد در صد درست است ولي 
خب آنها باز هم بسيار بهتر از ايـنـهـا        
زندگي ميکـنـنـد و شـمـا بـايـد ايـن                  
نکات را براي مردم ايران بيشتـر بـاز           

بـهـرحـال خسـتـه نـبـاشـيـد و                .   کنـيـد  
امــيــدوارم کــار رژيــم را بــا اتــحــاد              
همديگر تمام کنيم و زندگي خوبي را     

 . برقرار کنيم
 مردي از ايران 

 
 اين رژيم با زبان خوش پايين نمي آيد                

اقاي . با سالم و خسته نباشيد به شما
کريمي اگر شما قصد براندازي نـظـام          
را داريد بـطـوري هـمـه مـا ايـرانـيـان                 
داخل کشور هم عاشق اين بـرانـدازي         
هستيم و بـايسـتـي بـرنـامـه مـدونـي               

شـمـا هـر سـري يـک            .   داشته بـاشـيـم     
تيتـري مـي چسـبـانـيـد بـه صـفـحـه                   

رژيم صد هزار اعـدام     ( تلويزيون مثل   
خـب بلـه هـمـه         )   را سـرنـگـون کـنـيـم         

دوست داريـم ولـي راه مـدونـش کـه                
بارها هم گفته شده تشکيل رهبري و        
تظاهرات مختلـف در خـارج کشـور            
است و ما نميتوانيم در داخل ايران با 

. اين رژيم خونخوار تظاهرات بکـنـيـم       
بنظر من االن گروههاي خارج کشـور        
هستند که بايد تظاهرات مـيـلـيـونـي          
سازمان بدهند و مسئوليت بـيـشـتـر          
بــگــردن آنــهــاســت و مــا در داخــل              
نميتوانيم تظاهرات کـنـيـم ولـي اگـر             
خارج کشوريها بخواهند مـيـتـوانـنـد          
تظاهرات ميليوني سـازمـان بـدهـنـد          
مخصوصا در جلوي سفارتخانه هـاي    
ايران و نبايد بگذاريم که ديپلماتهـاي        
ايران براحتي بيايـنـد خـارج و نـفـس              

بـنـظـرم شـمـا يـک شـوراي              .   بکشـنـد  
رهبري تشکيـل بـدهـيـد و مـنـتـظـر                 
نمانيد که آقايان احـزاب و گـروه هـا              

مگر مـيـشـود کـه         . ...  متحد شوند 
يک دوهزاري بدهيـم دسـت آخـونـد و             
بعد بخواهيم پس بـگـيـريـم حـال چـه               

. برسد که مملکـت را پـس بـگـيـريـم              
بـــنـــابـــرايـــن راهـــي جـــز بـــرخـــورد           
سازمانيافته مـردمـي و مسـلـحـانـه            

االن شـمـا بـيـايـيـد از طـريـق                .   ندارد
سازمان ملل حکمي صادر بکنيد که   
اين حـکـومـت بـايـد بـرود خـب آيـا                   
آنمـوقـع ايـن حـکـومـت مـيـگـيـويـد                  
!بفرماييد حکومت را ميدهيم بشمـا     

؟ پس اين کاري که ما بـايـد بـکـنـيـم          
ببـيـنـيـد     .   چرا در آخر کار انجام دهيم     

االن به ميليونها نفر و صـدهـا هـزار             
خانواده توسط کالنتري و انتظـامـات      
و اطــالعــاتــي و غــيــره لــطــمــه وارد            
ميشود بنظر من شماها که در خـارج   
کشور هستيد مسئوليد و اين برنامه       

 . ...مدون ميخواهد
 مردي از ايران

 
 ...   وقتي برنامه هاي شما شروع ميشود        

. الو سالم خسته نباشيد اقاي کريمـي      

بنظرم اين مردم هستند که ميتواننـد       
ايـن  .   . . .   اين رژيم را سرنگون کـنـنـد        

حکومت سي سال است که پدر مـردم    
را درآورده و بالهاي زيادي در داخـل       

.  زندانها بسر جوانان اين مـردم آورده        
جوانان مردم را که دستگير ميکنـنـد     
و ميبرند اصال ديگر معلوم نميشـود       
که کجا بـردنـد و آيـا دارش زدنـد و                  

فـقـط   !   کشتند يا چـکـارشـان کـردنـد          
امــيــدوارم کــه ايــن مــردم عــقــل و               
شعورشان را بيشتر بکار بـگـيـرنـد و            
بعوض آن کانالها با کانال شما رابطـه     
بگيرند و دچار فريب اينجـور آدمـهـا          

باور کنيد وقتي برنامـه هـاي     .   نشوند
شما شروع ميشود چه توسط آن اقاي      
کيوان جاويد با آن آرامشي که دارنـد          
ــگــران مــا                    و چــه خــود شــمــا و دي

. اميدوارتر ميشويم و لذت مـيـبـريـم         
بخدا اين کانال جديد شده آرامبـخـش       
مردم و من هميشـه سـعـي مـيـکـنـم               
گوش کنم و زنگ بزنم و ميبيـنـم کـه            

. مردم هم پشت سر هم زنگ ميزنـنـد     
 . خسته نباشيد وقتتان را نميگيرم

 زني از ايران
 

 ! من بارها نظرم را گفته ام  
من بارها گفته ام    .   سالم آقاي کريمي  

نظرم چي هست و بازهم ميگويم امـا        
) . خنده هر دو. ( گوش نميدهيد شما 

. ظالم را ظالم پـرور بـوجـود مـيـاورد          
مردم بايد مجريان ظلم را شنـاسـايـي      
کنند و گوشمالي دهـنـد و در خـارج             
هـم مـردم سـعـي کـنـنـد مـامـوريــن                  
سفارتخانه هاي رژيـم را شـنـاسـايـي            

ايجـاد  .  کنند و آرامش آنها را بگيرند 
خوف و وحشت در گروه سرکـوبـگـر و       

. ظالم واجبترين و موفقترين راه است     
ما با برگرداندن موج خوف و وحشت        
بطرف ايـنـهـا مـيـتـوانـيـم ايـنـهـا را                    
فرسايشـي نـابـود کـنـيـم امـا گـوش                 
نميدهيم وگرنه بطور يکدفعه نميشود    
و اگر ده نفـر از ايـنـهـا کشـتـه شـود                   

 . مشکل حل ميشود
 مردي از ايران

 
 از کجا شروع کنيم؟  

شما خـودتـان چـه       .   سالم آقاي کريمي  
راه حلي براي سرنگوني رژيم داريد؟ و 

ايـنـهـا پـدر       .   ما از کجا شروع بکنيـم    
ما جوانان را و ما مردم را درآوردنـد           
و زنان ايران را هم کـه بـدتـر از هـمـه                 

خـود شـمـا      .   تحت فشار قرار داده اند    
اين چه بايد کرد را چـطـور تـوضـيـح               

 ميدهيد؟  
 جواني از ايران

 صداي مردم در کانال جديد

 ۶صفحه  
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 ميخواهيم به شاخه اي از حزب     
 در ايران رجوع کنيم    

بنظر من بايـد در      .   سالم آقاي کريمي  
ايران يک شاخه اي از شما بـاشـد کـه              
ما به آنجا رجوع کنيم و بـدانـيـم کـه               

آيا چگونه ميشـود  .   بايد چکار بکنيم  
که بدون ايـن رابـطـه بـتـوانـيـم کـاري                 
بکنيم و سر خود هم که نـمـيـتـوانـيـم               

بنظر شما ميشود و مـا  . کاري بکنيم 
 ميتوانيم بدون اين رابطه کاري کنيم؟

 مردي از ايران
 

برنامه هاي شـمـا      .   سالم اقاي کريمي  
خيلي جـالـب اسـت و مـن هـروقـت                 
فرصت کنم پاي بـرنـامـه هـاي شـمـا               

 . مينشينم
 جواني از ايران

 
 ما تنها اين کانال و اين حزب را داريم              

آقاي کريمي مـن مـيـخـواهـم بشـمـا               
بگويم که شما ايـن تـعـارفـات را بـا                
مردم کنار بگذاريد و اگر ميخواهيـد        
که مردم را رهبري کنيد و از شر ايـن          
حـکــومــت خـالص شــويــد بــا مــردم           
صريحتر از ايـنـهـا حـرف بـزنـيـد کـه                
بيايند دور اين کانال جمع شوند و بـه          
رهنمودهاي شما گـوش کـنـنـد و در             

 اعتصابات شرکت کنند و در 
اعتصابات کارگري و دانشجويي   
و غيره حمايتـهـاي عـمـلـي کـنـنـد و                 

اگر حقيقتـا بـخـواهـيـم         .   شرکت کنند 
يک تغيير مثـبـتـي در ايـن جـامـعـه                
انجام بگيرد ما هـيـچـکـس ديـگـري            

اين از خود حکومت که سـي        .   نداريم
سال است پدر مردم را درآورده و آنهـم    
از بقاياي لس آنجـلـس نشـيـنـهـا کـه               
دارنــد مــمــاشــاتــهــاي خــودشــان را           
ميکنند و طرحهاي خودشان را پيش       
ميبرند و ما تنها ايـن کـانـال و ايـن               
حزب را داريم و ديـگـر هـيـچـکـس و            
هيچ چيزي غير اين نداريم کـه دورش       

خــواهشـم از شــمــا      .   مـتــحـد شـويــم        
اينست که با اعـتـمـاد بـنـفـس تـمـام                 
بلند بلند به مردم بگوييد که بيـايـنـد          
دور ايــن کــانــال جــمــع شــونــد و بــه               
رهنمود هاي اين حزب گوش کنند و         
در سـطـح گسـتـرده اي عضـو حـزب                
شوند و اگر اعتصابي راه مـيـافـتـد و           
اعتراضي شکل ميگيرد و اگر جايي       
دخـتــري را دســتـگــيـر مــيـکــنـنــد و              
تــعــرضــي صــورت مــيــگــيــرد و                 
اعدامهاي جديدي راه مـيـانـدازنـد از          
ــخــواهــيــد کــه وســيــعــا در               مــردم ب

 .اعتراضات شرکت کنند
 جواني از ايران

اميدوارم بکمک شما و اتحاد مردم     
 بتوانيم از شر اينها خالص شويم   

ببينيد زماني کـه    .   سالم آقاي کريمي 
اين رژيم روي کار آمد آدم کشـت تـا             

 ۸ هـم      ۶۷سرپا ايستـاد و در سـال            
هزار نفر آدم کشت لذا رژيم سـفـاک و        
خــونــخــواري اســت و هــمــيــنــجــوري         
نـمـيــشـود نــابـودش کــرد و اگــر هــم               
بخواهيم نابودش کـنـيـم بـايـد هـمـه               
ــه اي و                      ــن ــام ــم را از خ ــران رژي س
رفسنجاني گرفته تا خاتمـي و غـيـره          

من مـيـدانـم    .  همه شان را اعدام کنيم 
که خود اين سران پولهاي اصلـي ايـن        
مملکت را باال ميکشند و يک چيزي       
هم مياندازند جلوي بسيجي هايشـان      
و مطمئنم که چندان چيز دندان گيـري   

امـيـدوارم   .   هم براي اينها نـمـيـدهـنـد        
بکمک شما و اتحاد مردم بتوانـيـم از          

 . شر اينها خالص شويم
 زني از ايران

 
 به حزب خودتان بپيونديد    

سالم اقاي کريمي و درود ميـفـرسـتـم           
اوال با توجـه بـه       .   به همکاران خوبتان  

اين ايام که مصادف شده با قتل عـام       
 منهم به ۶۷زندانيان سياسي در سال 

خــانــواده هــاي ايــن قــربــانــيــان درود          
ميفرستم و همدردي ام را ميرسانم و        
همبستگي خودم را با شـمـا و هـمـه              
محرومان و ستم ديدگان جـامـعـه در         
حکومت اسالمي اعـالم مـيـکـنـم و            
اميدوارم که روزي بـرسـد کـه زنـدان              

امـا  .   نباشد و شکنجه و اعدام نباشد     
چرا بايد متحد و متشکل شد و ايـن          
رژيــم را انــداخــت؟ خــب کــامــال                  
مشخص است چرا بخاطر اينـکـه در          
اين سي سال جز بيحقوقي و بدبختـي        
و فقر و اعتياد و زن ستيزي و خون و           
جنايت به اين مردم تـحـمـيـل نـکـرده             

ما بايد متشکل شويم و اميـدي       .   اند
که از جامعه رخت بربسته به جامـعـه       
برگردانيم و براي اينکه جـوان امـروز          
تصوير روشني از جامعه داشته باشد      
و زن ستيزي وجود نـداشـتـه بـاشـد و             
همه با حقوق برابر و آزادي در جامعه        
زندگي کنند و براي اينکه بيکاري از        
جامعه ريشه کن شود و براي ايـنـکـه           
کارگران و همه کساني که در تـولـيـد         
نـعـمـات جـامـعــه خـودشـان زحـمــت               
ميکشند و ارائه ميکنـنـد بـهـرمـنـد            
گردند و براي اينکه ديگر کسي کليـه         
نفروشد و ديگـر پـدر هـيـچ بـچـه اي                 
خودش را حلق آويز نکند و نسـوزانـد          
و هيچ مادري براي تامين شيـر بـچـه       
اش و هيچ دخـتـر دانشـجـويـي بـراي              

تامين هزينه تحصيلش به تنفـروشـي       
دچار نگردد و هيچ دخـتـري بـخـاطـر            
همين تنفروشي در برابـر مـادرش بـا           
احساس سرافکندگي و شـرم مـواجـه         
ــنــکــه پشــت در                 نــگــردد و بــراي اي
بيمارستانها هيچ کسي براي نداشتـن      
پول جانش را از دست نـدهـد و بـراي             
اينکه ترس اعدام و ايـن قـتـل عـمـد               
دولتي اي شان عزت انساني آدم ها و      
جامـعـه را بـخـطـر نـيـانـدازد، بـايـد                   
کارگران هر تشکلي که خودشان فکـر       
مـيـکـنـنـد کـه قـابـلـيـتـش را دارنــد                    
تشکيل دهند و تشکلي بسـازنـد کـه          
با تکيه به قدرت آن و اعمال فشار بـر       
رژيم نگذارند که کسي را اخراج کنند       

مـعـلـمـهـا بـايـد          .   و به خانه بفرستـنـد     
تشکل سراسري خـودشـان را شـکـل            
دهند و جوانان هم کميته هاي محلي       
خود را سازمان بدهند تا در مواقعي       
کـه بـه دوسـتـشـان و بـه هـم مـحلــه                     
ــشــود در                ــي ــرضــي م ــع ــايشــان ت ه
مقابلشان بيايستند و نـگـذارنـد کـه            
ضرب و شتم و دستـگـيـرش بـکـنـنـد            
بلکه قوي تر از خود عوامل رژيـم بـه           
آنها تعرض بکنند و حول ايـن کـانـال           
جـديـد و ايـن حــزب جـمـع شـونـد و                    
جمعهايي را تشکيـل دهـنـد و خـبـر              
نگاراني تعيين کنند و گـزارش دهـي       
کــنــنــد و در درون خــانــواده هــا و                 
محيطـهـاي کـار هـم صـنـدوق هـاي                
حساب شده اي بگذازند و بکمک ايـن        
کانال جديـد و ايـن حـزب کـه حـزب                 

با تشـکـر از      .   خودشان است بشتابند  
 .شما

 يک بيننده  کانال جديد
 

 شما ميتوانيد 
 افکار عمومي را بسيج کنيد   

من ميخواستم بـا  .   سالم آقاي کريمي  
مرگ بر جمهوري اسالمي و مرگ بـر      
هر رژيـمـي کـه مـردم را بـه صـالبـه                   

مـن فـکـر      .   ميکشـنـد شـروع بـکـنـم          
ميکنم ايـن آمـارهـايـي کـه جـوانـان               
زنگ ميزنند و مـيـگـويـنـد و بـويـژه               
بيننـده مـاقـبـل کـه از درون داشـت                 
ميجوشيد و فرياد ميزد و قـلـب مـرا         
هم تحت تاثير قـرار داد بـگـويـم کـه               
واقعا اين خبر صحت دارد ولي طبعا      
عدد اين اعدامها کم و زياد ميـشـود         
و چيزي کـه مـن شـنـيـدم هـزار نـفـر                    
هست و يکي از اقوام منهم ميگـفـت    
که بروشور اين خبر را در نماز جمـعـه          
پخش کرده اند که در رابطه بـا هـمـان        
امنيت اجتماعي در سـراسـر ايـران و         

مـنـهـم    .   آنهم در مال عام خواهد بـود      
مثل شما با اعدام مـخـالـفـم و فـکـر              
ميکنم راه عملي جـلـوگـيـري از ايـن             

اعدامها هم هـمـيـن بـرنـامـه هـايـي                
هست کـه شـمـا ارائـه مـيـکـنـيـد و                    
روشنـگـري مـيـکـنـيـد و هـمـيـنـجـا                   
ميخواهم بگويم که شـخـصـا از ايـن            
بــرنــامــه هــاي خــوب شــمــا بســيــار            
متشکرم و ايـن بـرنـامـه هـاي شـمـا                 
حتما در عرصه بين المللي هم تاثـيـر         
دارد و اگر براي مثال هـمـيـن هـفـتـه               
پــيــش رو بــخــواهــنــد ايــن کــار                    
جنايتکارانه را شروع کنند و يا چـنـد         
هفته بعد انجام دهند شما با هـمـيـن           
برنامه هايتان تاثيـر کـامـال عـمـلـي             
ميگذاريد و مردم را آگاه ميکنـيـد و       
جامعه را براي مقابله عملـي بـا ايـن         

صحـبـت از     .   اعدامها آماده ميکنيد 
هزار نفر و جـريـحـه دار کـردن هـزار                 
خانواده و يک جامعه است و اگر شما        
بـا هـمــيـن بــرنـامـه هـايـتــان آفـکــار                 
عمومي را بسيج کنيـد طـبـعـا رژيـم           

. ميترسد و عقب نشـيـنـي مـيـکـنـد             
 . خيلي متشکرم

 جواني از ايران
 

 جوانان
  عليه حکومت اسالمي
 برنامه اي از کاظم نيکخواه       

 
 به اين حزب و اين کانال بپيونديد   

جـوانـان   .   سالم عليکم خسته نباشـيـد   
مــا در ايــن ســي ســال حــکــومــت                
اسالمي خيلي رنجها کشـيـده انـد و            
ميکشند و ما هـرچـي بـگـويـيـم کـم               

من خودم دو تـا پسـر دارم         .   گفته ايم 
که خدا ميداند با چه بدبختي اينها را 
بزرگ کرديم و با بدبختي و نـداري و            
با بي مدرکي شوهر کلي جانفـشـانـي        
کرديم که اينها را شاغل کنيم و سالم      

چي بگويم آخـه    .   تحويل جامعه دهيم  
از چه جامعه اي حرف بزنم ما هرقـدر   
که به اين بچه هـايـمـان مـيـرسـيـم و                 
آموزش ميدهيم اما تا پا به جـامـعـه      
مــيــگــذارنــد چــيــزهــاي فــاســدي               

ايـنـهـا هـيـچ        .   تحويلشـان مـيـدهـنـد       
جوري آزادي ندارند اما مواد مـخـدر       
با راحتترين وجـهـي در اخـتـيـارشـان             

يکي از پسـرهـاي مـن      .   قرار ميگيرد 
با دختري که داشت صحبت مـيـکـرد      
گرفتند و جـلـوي ايـنـهـمـه آدم مـثـل                 
جنايتکاران دستبند به دستاش زدنـد      
و آبروي پسرم و آبروي آن دخـتـر را و              
آبروي خانواده ما و آن دختر را بـردنـد       
و بعد از کميتـه ايـنـهـا را بـردنـد بـه                   
دادگاه که حتـمـا بـايـد بـاهـم ازدواج               

آخه جواناني کـه بـايـد بـاهـم             !   بکنند
صحبت بکنند و آشنا شوند و عاشـق    
هم شـونـد ايـنـهـا را بـطـور اجـبـاري                   

واداشتند که بـاهـم ازدواج کـنـنـد و               
آنوقت جواناني با اينهمه مشـکـالت        
بــيــکــاري و نــداري و هــزار درد و                 
مشکل چطـور مـيـتـوانـنـد تصـمـيـم               

بنظـر مـن بـا        !   بگيرند و ازدواج کنند  
تمامي اين توضيـحـي کـه مـن دادم             
اين رژيم ميخواهد که جوانـان مـا را        
از بين ببرد ولي جـوانـان مـا هـم بـا                 
هشياري باالي خودشـان و بـا گـوش            
دادن به رهنمودهاي اين کانال و ايـن          
ــري و                  ــراب ــامــه هــاي آزادي و ب ــرن ب
سوسياليسـم ايـن حـزب مـيـتـوانـنـد               
خودشان را نجات دهند و بـايـد دور            
اين کانال و اين حزب جـمـع شـونـد و              
حزب و اين کانال هم تالش خودش را     
ميکند که جوانان ايران و مردم ايـران        
را متحد کند و مـنـهـم تـالش بـراي                
جوان خودم ميکنم تا بـتـوانـنـد بـراي          
زندگي خودشان خوب باشند و بـراي         
چند تا دوستي که دور و برشان هست  

بنظر من اگر جوانان ما . خوب باشند
به اين حزب  بـه ايـن کـانـال  جـديـد                   
نپيوندند و آگاهي پيدا نـکـنـنـد ايـن              
رژيم و اين جنايتکـاران ايـنـهـا را از              

با تشکر از زحـمـات     .     بين خواند برد 
شما و اميدواريم که اين رژيـم هـرچـه           

 . زودتر سرنگون شود
 زني از ايران

 
 مسبب جمهوري اسالمي است     

 و بايد سرنگونش کرد    
سالم کاظم نيـکـخـواه عـزيـز داشـتـم              
بــرنــامــه تــان را گــوش مــيــکــردم و             
حرفهاي اين خانم را کـه شـنـيـدم کـه             
داشت از جـمـهـوري اسـالمـي دفـاع              
مـيـکــرد و جــوانـان را بـي مشـکــل                
ميديد حـرفـم را بـزنـم و جـوابـش را                  

جوانان ايران هـيـچ مـوردي از          .  بدهم
زندگي را که بـا آن درگـيـر هسـتـنـد                 
نميتوانند پيدا بکنند که در آن مـورد        
با جمهوري اسالمي مشکل نـداشـتـه      
باشند از تحصيل و از تـفـريـح و از                
لباس و رنگ لباس و فعاليت ورزشي 
و اجتماعي و سياسي گرفته تا رابطـه    
دوستي و ازدواج و همه چـي بـا ايـن              

جـوان  .   رژيم مشکل دارند و درگيرنـد     
ايراني ميخواهد برود دانشـگـاه ولـي         
فورا با ارگاني مـواجـه مـيـشـود کـه               
ميخواهد دانشگاه را اسالمي کند و       
بطور کلي از مهد کـودک گـرفـتـه تـا               
مدرسه و دانشگاه سعي ميکنند کـه        
وضعيت را اسالمي کنند مـذهـب را       
تحميل کنند و البته سعي ميـکـنـنـد          
ولي هرگز موفق نشده انـد و جـوانـان           

در .   نميگذارند و مقاومت ميـکـنـنـد       

 . .. صداي مردم  در كانال جديد              ۵از صفحه  

 ۷صفحه 
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مورد تفريح شما مـيـبـيـنـيـد کـه در                
اروپا جوانان و مردم کلي تفريح دارند     
و آزادند که ديسـکـو بـرونـد ولـي در               
ايران در جمـع شـدن و خـنـديـدن سـر                 
کوچه خـودشـان هـم بـا انـتـظـامـات                 

در مورد رابطه دختر و پسر     .   درگيرند
و ازدواج حتي مـيـبـيـنـد در مـنـازل                
خودشان هم براحتي نميتوانند جشـن       

اولين مسئله اي کـه     .   عروسي بگيرند 
جوان ايراني بخواهد پايش را از خانـه    
بيرون بگـذارد و وارد خـيـابـان شـود               
حجاب است و فورا با گله نـيـروهـاي            
اسالمي مواجه ميشود و مـزاحـمـش        
ميشوند و جـوان ايـرانـي هـم کـوتـاه                
نــمــيــايــد درنــتــيــجــه مــيــگــيــرنــد و           
ميبرندشان و هزار و يـک مشـکـل و             
بدبختي جسمي و رواني هم در درون         
کميته ها و بازداشتگاهها و زندانـهـا        

جــوان ايــرانــي    .   بســرشــان مــيــاورنــد    
ميخواهـد مـتـنـاسـب بـا عـقـايـدش                
فعاليت سياسي و اجتمـاعـي بـکـنـد            
ولــي نــمــيــتــوانــد و از تــحــصــيــل و             
دانشگاه و مدرسه بيرونش ميکنند و 
زنــدانــي و شــکــنــجــه مــيــکــنــنــد و            
مشکـالت بـزرگـي بـراي خـانـواده و               
بستگانش درست ميکنند و بـعـدش        
هم با هزار بدبختي و وکـالـت و قـرار            

. دادهاي سنگيـن آزادش مـيـکـنـنـد           
جوان ايراني ميخواهد رابطه جـنـسـي     
داشته باشد يا همجنسگـرا هسـت و          
ميخواهـد در روابـط خـودش آزادي            
عمل داشته باشد اعدامش ميکنـنـد       
و نمـيـدانـم از بـاالي کـوه پـايـيـنـش                   

اساسا جواني کـه درسـش     .   مياندازند
را خــوانــده و يــا اصــال درســي هــم               
نخوانده ولي وارد اجتماع شده اولـيـن        
چيزي کـه نـيـاز دارد کـار اسـت کـه                  
بهيچوجه برايش فراهم نيست و بويـژه   
براي دختران و خانمها که سو استفاده 
ها و شرط و شروطهـاي ديـگـري هـم             
برقرار مـيـکـنـنـد و بـا هـزار و يـک                     
مشــکــل ديــگــري هــم درگــيــرشــان            
ميکنند و بطور کلي هيچ شـغـلـي و            
هيچ آينده اي براي جوان ايراني وجود       

من اگر بخواهم در يـک کـلـمـه       .   ندارد
بگويم اينست که مـوانـع و مسـبـب              
همه اينها جمهوري اسالمي است کـه   
مرگش باد و براي رفـع تـمـامـي ايـن              
مشکالت اولين کاري که بـايـد کـرد           
اينست که اين جمهوري اسـالمـي را          

فـراخـوان   .   بايد حذفش کرد و انداخـت    
من به همه دانشجويان و زنان و هـمـه       
ــوانــان ايــنــســت کــه در ادامــه                   ج
مبارزاتتان و تمامي تالـشـهـايـي کـه         

در جامعه داريد بياييد تحت رهـبـري       
حزب کمونيست کـارگـري مـتـشـکـل           
شويد و به سازمان جوانان کمونيست      
بپيونديد و مبارزه تـان را مـتـحـد و               
متشکـل بـکـنـيـد تـا هـرچـه زودتـر                   
 . بتوانيم از شر اين رژيم خالص شويم
 زني جوان و طرفدار کانال جديد 

 
جوان ايراني اين حکومت را      

 نميخواهد والسالم    
آنهايي که ميايند روي . با سالم بشما

خط و ميگويند که جـوانـان مـعـتـاد           
هستند و غيره بايد بگويـيـم کـه ايـن           
جمهوري اسالمي هست که جوانان را 
بـيـکـار و مـعـتـاد کـرده و بـه هــزار                     
مشــکــل و بــدبــخــتــي ديــگــري هــم            
دچارشان کرده و اين ديگر براي هـمـه      
مردم ايران روشن شده کـه سـران ايـن            
رژيم مواد مخدر را مثل نقل و نبات        
وارد ايــران و در دســتــرس جــوانــان             

من پسـر مـدرسـه بـرويـي           .   ميگذارد
دارم و مـيـگـويـد در مـدرسـه دارنـد                
مواد عجيبي رد و بدل مـيـکـنـنـد و              
کمي از ايـن مـواد را آورده و نشـان                
داده و گفته که بابا جون اين چيـه کـه            
بــچــه هــا تــوي مــدرســه رد و بــدل                 

خب زمـانـي کـه در داخـل           .   ميکنند
مدرسه مثل نقل و نبـات دارنـد ايـن            
مواد را دست بدست ميکنند آنوقـت       
جوان ايراني چه آيـنـده اي مـيـتـوانـد               

ــاشــد     ــرانــي ايــن       .   داشــتــه ب جــوان اي
 . حکومت را نميخواهد والسالم

 مردي از ايران
 

 جمهوري اسالمي   
  مسئول مستقيم اشاعه اعتياد 

من از دانمارک مـزاحـمـتـان         .   با سالم 
مـن در زمـان انـقـالب در             .   ميـشـوم  

تمامي تظاهراتها بودم و بعد از پايان 
و سرکوب تظاهراتها خودم در شيـراز       

در .   يک کميته معاون ان کميته بـودم       
آنجا در روبروي بـيـمـارسـتـان حـافـظ             

که من خـانـه ام     . . .   شخصي بود بنام    
باور بفـرمـايـيـد     . را به او فروخته بودم 

بهنـگـام گـرفـتـن پـولـم کـه پـيـشـش                    
ميرفتم ميديـدم ايـن شـخـص مـواد              
مخدر ميفروخت و مـيـديـدم کـيـسـه             
هــايــي هســتــنــد کــه رويــش مــهــر              
جمهوري اسالمي هست و وقتـي کـه          
از او پـرســيــدم گــفـت کــه ايــنـهــا را                
جمهوري اسالمي ميگيرد و ترياک و     
مواد اصليش را برميدارد و بجـايـش        
کمي آت آشـغـال مـيـريـزد و مـنـهـم                  
ميفروشم و يک چيزي گير من ميايـد         

يـکـي   .   و يک چيزي هم ميدهم به آنها      

از مسولين هم آخوند دانشي بود کـه         
در دادگـاه انـقــالب بــود و از مــردم               
خيلي پولها گرفته بـود و بـعـدش از              
دادگاه انقالت برداشتند و در دادگـاه        

منظورم در جواب . شخصي گذاشتند 
به حرفهاي ان خانمي هست کـه آمـد           
گفت که جوانان مشکلي ندارند و اگر       
هم جوانان درسـتـي بـاشـنـد مـعـتـاد               
نميـشـونـد خـواسـتـم بـگـويـم کـه يـا                    
اطالعات ندارند و يا وظيفه شغلي و        
نان خوريشان اينست که بيايـنـد روي       
خط و از اين حرفها بزننـد و از رژيـم            

من واقعا نميدانم اين چه     .   دفاع کنند 
نوع ناني است که اينها ميـخـورنـد و           
اينهمه بچه هـاي خـيـابـانـي داريـم و               

جناب باور .   اينهمه معتاد و مريضي   
بفرماييد آنزماني که من در کـمـيـتـه        
بودم برخي از مردم محل يک مکاني       
را سـروسـامـان داده بـودنـد کـه ايـن                 
جوانان و معتادان را جـمـع کـنـنـد و               
دارو و درمــان بــرايشــان بــدهــنــد و             
بهبودشان کنند اما دادستان انقـالب      
شـــيـــراز مـــوافـــقـــت نـــکـــرد چـــون           
ميخواستند کـه جـوانـان را مـعـتـاد              
بکنند و معتادان را معتاد نگهدارند      
و درواقــع اجــازه نــدادنــد کــه مــردم             
پرتجربه و نيک محل اينها را درمـان         
کنند و نگذارند که از جامعه ايـزوـلـه         

 . موفق باشيد. شوند
 مردي از دانمارک

 
 جوانان ايران زير فشارند      

مـن مـيـخـواهـم در          .   سالم عـلـيـکـم      
جواب آن خـانـمـي کـه از جـمـهـوري                 
اسالمي و بي مشکلي جوانان گفتند      
و کال در کانالهاي ديگر هم ميبـيـنـم          
که بعضيها ميايند و ميگويند مردم      
و جوانان ما مشکلي ندارنـد بـگـويـم          
که پـس ايـنـهـمـه مشـکـلـي کـه مـا                    
جوانان و مردم داريم چي هسـت و از         

خود قـوه قضـايـيـه کـه در              !   کجاست
ــوه مشــکــل هســت و                ــب درونــش ان
هرکدامشان که وضعشان بهتر اسـت       
ميتواند حق تـو را بـخـورنـد و هـزار                
جور مشکل هم برايت درست کنند و       
کال دهها و صـدهـا حـق و نـاحـقـي                  
ميشود اينها مشکل نيستنـد؟ تـوي        
خيابان که مـيـروي دهـهـا بـدبـخـتـي               
داري و برايت فراهم ميکنـنـد ايـنـهـا          
مشکل نيستند؟ ميرويم تـوي صـف         

 نـفـر     ۱۰۰ نفـر     ۵۰نانوايي ميبينيم   
ايستادند اينها مشـکـل نـيـسـتـنـد؟             
براي هزار و پانصد دختر و پسر جوان        
پرونده ساخته اند که بـه فـالن مـرکـز            
بفرستنـدشـان و چـه بـاليـي کـه سـر                  
دختران فراري از خـانـواده مـيـاورنـد             

زني که با ... اينها مشکل نيستند؟   
 ميليون بدهي بـخـاطـر نـداشـتـن            ۱۶

حق حضانت فـرزنـد و نـداشـتـن حـق               
طالق در دست اينها گير کرده و فـردا    
اگر با دوست پسرش رابطه اي داشتـه        
باشد سنگسارش مـيـکـنـنـد ايـنـهـا              

آن زنـي کـه آمـد و            !   مشکل نيستند 
انهايي که ميـايـنـد و از رژيـم دفـاع                
ميکنند همه شان نان بگير رژيمند و    
هيچکدامشان هم دردشان اين نيست 

 . که جوانان چه مشکلي دارند
 جواني از ايران

 
ميخواهم ببينـم   .   آقاي نيکخواه سالم  

اينهايي که ميايند ميگويند مشکل     
نداريم پس اينهمه مواد مخدر از هـر      
نوعش که در اين مملکت ميـريـزد و          
در دست جوانان ميچرخد را کي رواج 

باالخره بـايـد يـکـي بـه ايـن              !   ميدهد
 . موضوع جواب دهد ديگر

 جواني از ايران
 

 جمهوري اسالمي    
 ... کاري کرده است که    

من جوان زنـدان    .   سالم آقاي نيکخواه  
کشيده جمهوري اسالمي هسـتـم کـه          
در اطالعات سپاه بوده ام و بـعـد از             
زجر و شکنجه زياد و بعد از سه سـال        
آزاد شدم ولي در درون خـانـواده هـم              
برايم مشکل ساخته اند حتي يکي از    
برادرانم کـه اطـالعـاتـي هسـت اسـم              

بـه  .   منافق روي مـن گـذاشـتـه اسـت            
لطف شالقها و شکنجه هـاي بسـيـار         

وارد .   کتفهايم مشکل پيدا کـرده انـد       
اجتماع که شده ام کاري ندارم و گـيـر           
نميارم و جـمـهـوري اسـالمـي کـاري              
کرده که فقط آنهايي که بـتـوانـنـد بـا              
رژيم همکاري کنند مـيـتـوانـنـد نـان             

مــن شــعــر   .   راحـت بــدســت بــيــاورنــد     
کوتـاهـي دارم کـه از بـدبـخـتـيـهـاي                  
جوانان ميگويد اما بعدا زنگ ميزنم      

 . و با اجازه شما ميخوانم
 جواني از کرمانشاه

 
 اگر همه متحد شويم    

سالم آقاي نيکخواه خـوب هسـتـيـد؟          
من خبر زياد دارم و حرف زيـاد دارم           
بگويم از اين گشت هاي حزب اهللا که     
خانم ها و جوانان را بزور ميگيرنـد و        
بزور ميکنند توي ماشين و ميـبـرنـد         
و پرونده هاي الکي بـرايشـان درسـت           
مــيــکــنــنــد و مشــکــالت بــعــدي را           

مـا جـوانـان      . برايشان هموار ميکنند 
در خيابان هر مقاومتي که ميکـنـيـم        
نميشود و چنان ما را سـرکـوب کـرده       
اند که انگار بايد خفه شـويـم و هـمـه              
اش توسري بخوريم و صدايمان هم در  

بـا بـاتـوم شـديـدا مـيـزنـنـد و                  .   نيايد
کارهايي ميکنـنـد کـه جـوان واقـعـا              
بترسد اما اينرا مطمئنم که اگر هـمـه       
متـحـد شـويـم و يـک مشـت شـويـم                   
آنچنان ضربه اي به اينها مـيـتـوانـيـم           

. بزنيم که ديگر نتوانند بـلـنـد شـونـد            
 . ممنون از برنامه هايتان
 زن جواني از تهران

 
. مـا کـار نـداريـم        .   ما آزادي نـداريـم      

آخوندها همه اش دارنـد حـق مـا را               
ــد   ــخــورن ــهــوري         .   مــي ــر جــم مــرگ ب
 .اسالمي

 جواني از ايران
 

 ريش و پشمشان ريخته است       
اينکـه راجـع بـه        . سالم اقاي نيکخواه 

جوانها صحبت بکنيم بايد بگويم کـه      
واقعا عمرشان حـرام شـده و پـايـمـال              

در اول انــقــالب کــه پــدر و             .   گشــتــه
مادران ما راي دادند و اين حکومـت        
سر کار آمد ما که اصـال نـبـوديـم و                

 سالشـان  ۶۰و ۵۰حاال که آنها باالي  
شده و پـيـر شـده انـد مـا بـايـد بـار                       
زهراگين اين حـکـومـت را بـکـشـيـم              
درصورتيکه هـيـچ تـقـصـيـر و هـيـچ                
نـقــشــي نــداشــتــه ايـم يــعــنــي بــطــور            
ناخواسته وارد وضعيتي شده ايـم کـه         
از همان لحظه اش برايـمـان تـحـمـيـل          

در برنامه هاي  .     شده حساب ميشود  
قبليتان ميديدم يکعده اي ميـامـدنـد        
و ميگفتند که ما به ايـن جـمـهـوري             
اسالمي راي داده ايم ولي کدام يک از        
ما جوانان در ايـن دنـيـا بـوديـم کـه                  

آنهايي !   توانسته باشيم راي هم بدهيم    
 ۷۰و   ۶۰که راي داده اند االن بـاالي     

ساله اند و يا خـيـلـي عـذر         ۹۰سال و   
گـذشـتـه از      .   ميخواهـم زيـر خـاکـنـد         

دوســتــان ديــگــرمــان کــه آمــدنــد و             
بدرستي مشکالت جوانان را شمردند   
و گذشـتـه از بـيـکـاري و نـبـود حـق                    
بيکاري و نبود آزادي کـه بـزرگـتـريـن            
حق هر انساني است اما اينها اساسا       

مـا  .   ذره اي بها برايش قائل نشده اند      
که بچه بوديم اين حـکـومـت کـامـال             
براي ما تحميل شده هست و االن هم         
که بيست يا سـي سـالـمـان هسـت و               
حتي سي تا چهل ساله هـم کـه بـايـد              
جوان حساب شويم اما بـقـول دوسـت        
قبلي که زنگ زدند ما اصال جـوانـي        
نداريم که راجـع بـه حـق و حـقـوقـش                 

اصال جوان بيست سـالـه   . حرفي بزنيم 
ما کـه جـوان حسـاب نـمـيـشـود بـا                   
اينهـمـه مشـکـالت روحـي روانـي و               
افسردگي و بـي بـهـداشـتـي و بـدون                 

 . .. صداي مردم  در كانال جديد             ۶از صفحه  

   ۸صفحه 
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تامين درمان و غيره واقعا همه شـان        
فـقـط مـن خـواهـش          .   تبـاه شـده انـد       

ميکنم از اين وضعيـتـي کـه درسـت            
. کرده اند از کتک و بـاتـوم نـتـرسـنـد               

ايــنــهــا هــيــچ چــي نــيــســتــنــد مــگــر          
خونخوار غير از اينکـه خـوانـخـواري          

مگـر  .   بکنند کار ديگري بلد نيستند    
جالد بغير از اينکه شمشـيـر بـکـشـد            
کار ديگري بلد است؟ مـا کـه تـوقـع              
رحم و مروت نـمـيـتـوانـيـم از ايـنـهـا                 
داشته باشيم پس خواهشي که من از        
جوانان دارم اينست کـه نـتـرسـنـد از              
اينها و اينها آن تيزي اول انـقـالب را          
هم از دست داده اند و بقولي ريـش و        
پشمشان هم ريختـه اسـت لـذا فـقـط              
کافي هست کـه نـتـرسـنـد و مـتـحـد                
باشند و دور اين کانال جمع شـونـد و          
کمي اميد داشـتـه بـاشـنـد و حـتـمـا                 
ميتوانيم محکم به دهن اينها بـزنـيـم         

. و آنچنان بزنيم که ديگر بلند نشـونـد        
با اين اتحاد و با اين کانال و بـا ايـن              
حزب ميتوانيم اين حکومت را بـزيـر         
بکشيم و چـنـد صـبـاحـي هـم عـمـر                  
سالمي داشته باشيم و نـفـس راحـتـي           

مرسي آقاي نيـکـخـواه زنـده         .   بکشيم
 . باشيد و پيروز باشيد

 زني از ايران
 

 مثل آخر حکومت شاه شده است     
تـا زمـانـي کـه         .   سالم اقاي نيکخـواه   

حکومت اين روحانيان حاکم اسـت و        
اينها زندگي ميکـنـنـد طـبـعـا بـراي              
مردم و جوانان زندگي و راحتي باقـي        
نخواهد بود و صبر مردم ديگر به تـه          
رسيده و تمام شده اسـت و مـردم در              
همه زمينه ها بويژه جوانان در هـمـه           

االن مـدت    .   زمينه ها مشکل دارنـد    
ــه در اغــلــب                 ــکــمــاهــي هســت ک ي
شهرستانهـا و مـحلـه هـا نـيـروهـاي                
نظامي و سپاه و انتظامي ريخته انـد     

. و مثل آخر حکومت شاه شـده اسـت        
ببينيد جوانان ما خيلـي وفـادارنـد و           
اراده قوي خيلي دارند و مـيـتـوانـنـد             

من استخدام نـيـروهـاي     .   حرکت کنند 
انتظامي بودم ولي چون خوشم نيامد       
بدون اينکه حقوقي داشته باشم بيرون      
آمدم و خود اين اعتراضي بود که بـه         

حـرف ديـگـري      .   اين رژيم نشـان دادم     
ندارم و ممنون و متـشـکـرم از شـمـا              

 . صدايم را پخش کرديد
 بينده اي از ايران

 
 چشمانتان را باز کنيد   

 و به سمت حزب بياييد   
من سينا هستم از سوئد     .   سالم قربان 

يکي از همان جـوانـانـي کـه از ايـران             
من يک شعري سـاخـتـه ام        .  فرار کرده 

بـنــام ســرنـگ و دســتـهــاي کــبـود و               
آهنگي هم رويش گذاشتم و به آدرس        
کانال جديد فرستاده ام کـه امـيـدوارم          
وقتي بدستتان ميرسد بـراي مـردم و          

من ايـن را     .   جوانان ايران پخش کنيد   
تقديم ميکنم بـه حـزب کـمـونـيـسـت              
. کارگري و سازمان حقوق زن در ايران

ممنون ميشوم اگر آنرا پخش کنيد و        
مـن  .   مردم عزيز ما در ايران بشنونـد      

بخاطر بي عدالتي فرار کرده ام و سـه      
سال زندان بوده ام و هر دو کتـف مـن         
شديدا ضربه ديده و درد ميـکـنـنـد و            
من دانشـگـاهـم را از دسـت دادم و                
نتوانستم تحصيل کنم و بـطـور کـلـي          
بـخــاطــر بــي عــدالـتــي و حــکــومــت           
جنايتکارانه اي که براي مردم درسـت    
کرده اند همه زندگيم را از دست داده         

در ايران نه آزادي بيان و نه آزادي   . ام  
انديشه و کال هيچ آزادي براي مردم و    
جوانان نيست بقدري که مردم از ديـن    

مـن از    .   خودشان هم بـدور شـده انـد          
همينجا براي مردم عزيزمان فراخوان     
ميدهم که چشـمـشـان را خـوب بـاز               
کنند و خوب و بد را تشخيص بدهند       
و بيايند بسـمـت حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري که واقعا دارد از مردم ايـران          

مــن خــوشــحــال   .   حــمــايــت مــيــکــنــد   
ميشوم که مردم و جوانان عـزيـزمـان          
بــه ايــن حــزب بــپــيــونــدنــد و ديــگــر             

 . صحبتي ندارم و متشکرم
 جواني از سوئد

 
 کافي است   

 يکساعت در تهران صحبت کنيد       
جوانـان  .   خسته نباشيد آقاي نيکخواه   

ما نميتوانند از حقوقشان دفاع کنند      
ــد  و                  ــدارن ــنــکــه رهــبــري ن ــراي اي ب
اپــوزيســيــون خــارج کشــور مــتــحــد          
نيستند و آقايي مثل امـيـر احـمـدي            
زماني که در خـارج هسـت بـه رژيـم               
اسالمي انتقاد دارد ولي وقتي که بـه         
داخل کشور مي آيد دست رهبـري را        

ميبوسد و از خامنه اي پول ميگيـرد        
و براي اين رژيم کار ميـکـنـد آنـوقـت          
! مردم و جوانان به کي اعتماد بکننـد   

من ميدانم مردم ايران به حزب شـمـا          
من قول ميدهم کـه    . . .   اعتماد دارند   

فقط کافي است که شما يـکـسـاعـت           
بتوانيد در تهران صحبت کنيد آنوقت 
ميبينيد که مردم دنـبـال شـمـا و بـا               

 . شما خواهند بود
 مردي از ايران

 
 از دست اين زندگي خسته شده ام     

مـن مـيـخـواهـم دربـاره           .   سالم بشمـا  
ظلمي که به طبقه کارگر و کـارمـنـد            
ميشود چـنـد کـلـمـه صـحـبـت کـنـم                  
هرچند که ميدانم برنامه شما مربوط      

ــان اســت        ــه جــوان ــد      .   ب ــارمــن مــن ک
 سـال    ۷پتروشيمي تبـريـز بـودم امـا            

است که بدون هـيـچ دلـيـلـي اخـراجـم              
کرده اند و هيچ قانوني هم براي اينها         
قابل قبول نبوده حتي قانون خودشـان      

 سـال    ۷االن   .   که از من دفاع بـکـنـد        
است که مرا سر مـيـدوانـنـد و حـتـي              
مدرک تـحـصـيـلـي مـرا هـم بـخـودم                  

االن از دست زنـدگـي زـلـه           .   نميدهند
شده ام و نميدانم که بکجـا و بـه کـي            

من شکايت کرده ام و اينها . پناه ببرم
ميگويند کـه تـو اسـتـعـفـا داده اي                  
درصورتي که اينها بزور مرا وادار بـه        

االن در هيچ کجـاي     .   استعفا کرده اند  
اين شـرکـت پـتـروشـيـمـي بـمـن کـار                  

 سال ست کـه در کـمـال         ۷نميدهند و   
حـاال  .   بدبختي دارم زندگي مـيـکـنـم        

من نميدانم به کي و به کـدام ديـوانـي       
پناه بـبـرم کـه ايـن قضـيـه را حـلـش                    

 . بکند
 کارمند اخراجي پتروشيمي تبريز

 
 راه حل؟ سرنگوني رژيم      

اينهـا نـه تـنـهـا          .   سالم آقاي نيکخواه  
براي بچه هاي ما کـاري نـمـيـکـنـنـد              
بلکه بچه هاي ما را معتاد کرده انـد          
و بيکاري و فقر و فساد و همه چيز را       
ترويج داده اند و بويژه زناني مثل من    
که نان آور خـانـواده هسـتـيـم خـيـلـي                

من فرزند جواني دارم     .   مشکل داريم 
ولي در مورد راه حل چـيـزي بـنـظـرم              

 . نميرسد جز سرنگوني اين رژيم
 زني از کرج

 
 گريه نکن دخترکم،    

 زمستون هم بهار ميشه   

من همان سيـنـا از سـوئـد هسـتـم و                
گفتم که هديه اي برايتان فرسـتـاده ام          

. که براي مـردم ايـران پـخـش کـنـيـد                
هـواي ابـري     .   " ميخواهم االن بخوانم    

ــ       ــ سرنگ و دستهاي کبود ـ مه و دود 
ــ باز يـکـي بـود          وسوسه هاي هر شب 
ــ                  ــ گريـه نـکـن دخـتـرکـم ـ ديگه نبود 
ــ تــوي                  ايــنــجــا پــر از دو رنــگــيــه ــــ
ــ       ــ عالمتهاي رنگيه ـ خيابوناش فقط 
ــ خورشيـد هـا          سياه سفيد خاکستري 
ــ پشـت     ــ آرزوهاي گمشده  زير روسري 
ــ          ــ سقوط آفتابـي ديـن ـ غبار توسري 
ــ روزنامه هـاي     عمامه هاي پر ز کين 
ــ                        ـــ تـرانـه هـاي ضـد ديـن ـ بسته و ـ
ــ گلفـروشـهـاي       قاصدک هاي شهر من 
ــ تو باد و بارون توي بـرف             کوچه هان 
ـــ خـدا فـقـط               ــ زخمي اين ترانه هـان ـ

ــ           مکث شبه تو عکس انسان و فضا ـ
ـــ تـو مـهـلـت                 يا طفل غلتيده بخون ـ
ــ                     ـــ گـريـه نـکـن دخـتـرکـم ـ گلوله ها 
ــ يه روز مـيـاد            زمستونم بهار ميشه 
ــ بدون چوب و دار ميشه        که کوچه ها 
ــ پا ميگيره    ــ باز يکي بود يکي نبود 
ــ       ــ باز رو ديوار نميخوره ـ تو شهر من 
ـــ گـريـه نـکـن                  حرمت انسان قـدغـن ـ
ــ            ــ زمستون هم بهار ميشـه ـ دخترکم 
ــ رنگين کمون بپا         رو سقف آرزوي ما 

اين را تقديم ميکنم به حـزب        .   ميشه
 . کمونيست کارگري
 *سينا از سوئد

 تلفن تماس و شماره ... صداي مردم  در كانال جديد              ۷از صفحه   
 :  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  
 
ميتوانيد از طريق دوستانتان در   :  اگر از ايران ارسال ميکنيد

شماره تلفن خارج به حساب های فوق واريز کنيد، و يا با  
  تماس بگيريد تا راه های ديگر را  ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

 . به شما معرفی کنيم 
تقاضا ميکنيم در همه موارد ميزان و مشخصات مبلغ واريز    
 . شده و اسمی که بايد اعالم شود را  به ما اطالع دهيد

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
    !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 

 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است
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طبق گزارش صحرا رياحي خبرنـگـار        
حــزب از شــيــراز، روز جــمــعــه يــک              
ــاد              شـــهـــريـــور در بـــزرگـــداشـــت يـ
جـــانـــبـــاخـــتـــگـــان راه آزادي و                  
سوسياليسم، تعدادي از خانواده هاي     
جانباختگان با حضور در محل دفـن       
عزيزانشان،  با نثار دسـتـه گـلـهـائـي             

جـانـيـان    .   ياد آنها را گرامي داشتـنـد      
اسالمي حـتـي اجـازه نصـب سـنـگ              
نوشته بر قبر اين عزيزان را نداده اند،        
اما خانواده ها عليرغم همه فشـارهـا    
و کنترلهاي پليسي رژيم، با روحيه و         
جرات باال در قطعـه هـاي مـخـتـلـف             

دارالرحمه شيراز تجمع نمودند و براي    
گردهمايي  روز جمعه هشتم شهريـور       

امسـال  .   با يکديگر قـرار گـذاشـتـنـد          
حضور خانواده ها پررنگ تر و روحيه     

 . ها باالتر از سالهاي قبل بود
تجمع و گردهمـايـي بـمـنـاسـبـت            
گراميداشت خاطره هزاران کمونيست    
و انــقــالبــي کــه در جــدال مــردم بــا               
ماشين جنايت  جمهوري اسالمي بـه       
جوخه اعدام سـپـرده شـدنـد، بـه يـک                 
سنت سياسي  جا افتاده در جـامـعـه           

تجمعات بـاشـکـوه      .   تبديل شده است  
مــردم در خــاوران و طــنــيــن ســرود             

انترناسيونال در اين محـل، نشـان از         
. پيشروي مردم در ايـن عـرصـه دارد          

خانواده هاي جانـبـاخـتـگـان و مـردم            
آزاديخواه اجازه ندادند محل دفن اين     
انسانهاي شـريـف و آزاده بـي نـام و                

ــد       ــانـ ــمـ ــان بـ ــاي      .   نشـ ــواده هـ ــانـ خـ
جانباختگان  دست در دسـت مـردم،          
ــعــاد فــاجــعــه                عــمــق جــنــايــت و اب
اعدامهاي دسته جمعي توسـط رژيـم        
اسالمي در دهه شصت و هفتاد را به     

امروز خـواسـت   .   جهانيان نشان دادند  
دستگيـري و مـحـاکـمـه عـامـالن و                
آمران ايـن جـنـايـت سـيـاه اوبـاشـان                 

اسالمي در صدر خواست هاي مـردم       
 . قرار دارد

کمونيست کـارگـري ايـران بـه           حزب  
ــگــان راه آزادي و                  ــت ــاخ ــب ــان ــواده ج خــان
سوسياليسم درود مـيـفـرسـتـد و از هـمـه                
مردم آزاديخواه ميخواهد که در تجمعـات       
و گردهمايي هاي مـخـتـلـفـي کـه بـه ايـن                 
مناسبت در شهـرهـاي مـخـتـلـف بـرگـزار               

در روز سـرنـگـونـي         .   ميشود شرکت کنند  
رژم اسالمي بايد تمامي سران جنايـتـکـار        
حکومت اسالمـي بـجـرم قـتـل عـام              
دسته جمعي بـه دادگـاه هـاي مـردم              

حــزب کــمــونــيــســت    .   ســپــرده شــونــد   

 . کارگري اين را تضمين خواهد نمود
 

 گرامي باد ياد جانباختگان 
 راه آزادي و سوسياليسم

 مرگ بر حکومت جنايتکار اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ اوت ٢٨، ١٣٨٧ شهريور ٧

 اوت در گـرامـيـداشـت        ۳۰روز شنبه   
ياد هزاران  زندانـي سـيـاسـي کـه در               

ــابســتــان      ــوســط جــمــهــوري        ۶۷ت  ت
اسالمي اعدام شدنـد، مـراسـمـي در           
يکي از مراکز پر رفـت و آمـد شـهـر               

سوئد برگزار شدـ اين مـراسـم     -مالمو
به همايشي اعتراضي عليه جمهـوري   

 سال جنايت و سرکوب ۳۰اسالمي و 
سيستماتيک اين رژيـم عـلـيـه مـردم             

اين مـراسـم بـه فـراخـوان            . تبديل شد 
واحد حزب کمونيست کارگري ايـران،      
واحد فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان       
ايراني و کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                
اعدام در شهر مالمو برگزار شـد و از       
طرف انجمن ايران و سـوئـد، انـجـمـن            
آذربايجاني ها و يک انجمن شيليايـي    
مورد  حمـايـت و پشـتـيـبـانـي قـرار                 

 .گرفته بود
از يکساعت قبل از شـروع ايـن            
مــراســم، بــا تــدارک بســيــار خــوب             
سازماندهندگان اين همايش و تالش     

هاي خستگي ناپـذيـر فـريـده آرمـان،           
مــحــل مــراســم بــطــور ويــژه اي کــه             
شايسته ياد عزيز همه جانبـاخـتـگـان         
راه آزادي و سوسياليسم اسـت آمـاده        

داربستي بـا نشـان دادن يـک           .   گرديد
" حلقه طناب و طرح شعار انگليسي        

در "   به اعدامها در ايران خاتمه دهيـد      
بـر سـنـگ فـرش         .   محـل نصـب شـد       

محل مراسم پارچه قرمزي قـرار داده        
شد که بر روي آن طرح يک کبوتر بـال           
گشوده به نشانه رهايي و آزادي ديـده       

بدور اين پارچه، ستاره هـاي    .   مي شد 
قرمز بهمـراه دهـهـا شـمـع فـروزان و                
مقادير زيادي گل قرار داده شده بـود         
که هر يک نشانه اي از ياد يـک عـزيـز         

در هــمــانــحــال   .   از دســت رفــتــه بــود      
نمايشگاه عکسي نـيـز از جـنـايـات             
جمهوري اسالمي در مـحـل مـراسـم           
بــرپــاشــد کــه از هــمــان آغــاز تــوجــه            
گروههاي زيـادي از مـردم را بـخـود              

 .جلب کرد

مجري و يکي از سخنـرانـان ايـن        
مراسم حسن صالحي عضو کـمـيـتـه          
مرکزي حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

مـراسـم بـا پـخـش سـرود             .   ايران بـود  
انترناسيونال آغـاز شـد و سـپـس بـا               
اعالم يـک دقـيـقـه سـکـوت بـه يـاد                   
قربانيان کشتار دهه شصت و  هـمـه           
جانباختگان راه آزادي و سوسياليسـم     

آنگاه حسن صالحـي    .   ادامه پيدا کرد  
به زبان سوئدي در باره ابعاد قتل عام    
زندانيان سياسـي تـوسـط جـمـهـوري            

 براي حـاضـريـن      ۶۷اسالمي در سال    
وي در سخنـانـي بـه      .   توضيحاتي داد 

ــا و                   ــواده ه ــه خــان ــارســي ب ــان ف زب
بازماندگان قربانيان توحش جمهـوري   

 : اسالمي گفت
ــر             "    مــا مصــمــم هســتــيــم بــا ب

افراشتن پرچم آزادي و بـرابـري و بـا               
انقالب کارگران و مردم محروم، براي      
هميشه به حکومت اختناق و ستـم و         

. سرکوب و فقر و استثمار پايان دهيم    
جامـعـه   .  در زندانها را خواهيم گشود 

اي آزاد و انسـانـي را پـي خـواهـيـم                   
آزادي و رفاه و زندگي انساني .   ريخت

را حق بي چـون و چـراي هـمـه افـراد                 
و در اولـيـن روز         .   اعالم خواهيم کرد  

پيروزي ياد تمام عزيـزان جـانـبـاخـتـه            
مان در اين نزديک به سي سال  جـدال          
بــا ارتــجــاع حــاکــم را در صــفــوفــي             
ميلـيـونـي بـا گـرمـي و شـور تـمـام                    

 ." گرامي خواهيم داشت
سـخـنـران بـعــدي فـريـده آرمــان،             
عضو کميته مرکزي حزب کمونيست     

او ابتدا در سخناني بـه  .   کارگري، بود 

 :  زبان سوئدي گفت
 سال است کـه رژيـم         ۳۰تقريبا  "   

جمهوري اسـالمـي ايـران قـوانـيـن و               
ضوابط قرون وسطي را در ايـران بـه             

اين رژيـم کشـتـار      .   اجرا گذاشته است  
مردم را درست چند مـاه بـعـد از بـه              

با کشتار مردم ترکمن       قدرت رسيدن 
در سال    . صحرا و کردستان آغاز کرد  

 دهـهـا هـزار نـفـر جـوانـان و                  ۱۳۶۰
فعالين سياسي دستگير و در زندانها      

يکي ديگر از سالهايـي   .   اعدام شدند 
که هيچ ايراني حـداقـل در سـالـهـاي              

فراموش نخواهد کرد تـابسـتـان           آتي
 سال پيـش  ۲۰درست     است،۱۳۶۷

که به فرمان خميني چند هزار نفـر از          
زندانيان سيـاسـي در تـهـران وسـايـر               
شهرهاي کشور به جوخه هـاي اعـدام         

انتظـار مـردم ايـران از          .   سپرده شدند 
رفتار غير    همه جهانيان اين است که    

انساني رژيـم اسـالمـي ايـران عـلـيـه               
نـمـايـنـدگـان         . محکوم کنند  مردم را 

رژيم اسالمي که در واقع نمايـنـدگـان         
سرکوب مردم ايران هستند بايست از 
همه نهادهـاي بـيـن الـمـلـلـي بـيـرون                 
انداخته شوند  و رژيم اسالمي بايد با    
بايکوت سياسي و ديپلماتيک مواجه     

 ."گردد
فريده آرمان نـيـز در پـيـامـي بـه               
خانواده ها ضـمـن ابـراز هـمـدردي و              
اعالم همبستگي بـا آنـهـا بـر تـداوم               
مبارزه بر عليه جمهوري اسـالمـي و          
در هم کوبيدن اين ماشين جنايت بـا         

 .انقالب خود مردم تاکيد کرد
فرح يکي ديگر از سخنـرانـان بـه          

زبان سوئدي از خاطـره غـم انـگـيـزي             
حرف زد که چـگـونـه خـانـواده اي بـا               
ناباوري خبر دردناک اعدام فرزندشـان      

جــالدان بــه ايــن      .   را دريــافــت کــرد        
ــدار               ــراي دي ــار ب ــواده کــه يــکــب خــان
فرزندشـان بـه زنـدان مـراجـعـه کـرده                
بودند مي گويـنـد بـرويـد و کـيـف و                 

مي پرسند چرا؟ . سايل وي را برداريد 
و جالدان با بي شـرمـي جـواب مـي              
دهند که ديگـر او بـه کـيـف نـيـازي                  
 .ندارد چرا که ما او را اعدام کرده ايم

در طول اين مراسـم خـاطـرات و            
مشاهدات چند زندانيان سياسـي کـه      

 جان سالم بدر برده  ۶۷از کشتار سال    
اند از سوي حسن صـالـحـي بـه زبـان              

 .سوئدي بازگو شد
ــرنــامــه ســيــنــا               در طــول ايــن ب
شهبازي هـنـرمـنـد جـوان بـا صـداي               
دلنشين خود و نواختن گيتار دو آواز        
اجرا کرد که يـکـي از آنـهـا در بـاره                  
سنگسار بـود کـه مـورد تشـويـق و                

 .توجه زياد حاضرين قرار گرفت
ــا پــخــش ســرود              ايــن مــراســم ب
انترناسيونال و راهپيمايـي بـه طـرف          
کانال آبي که از وسط شهر مي گـذرد         

شرکت کنندگـان بـا      .   ، به پايان رسيد   
انداختن گل به کانال آب ياد و خاطره       
هــمــه عــزيــزانــي کــه در اه آزادي و                
سوسياليسم جان باختنـد را گـرامـي          

از اين مراسم امير آينه چـي    .   داشتند
يک گزارش تصويري براي تـلـويـزيـون          

 .کانال جديد تهيه کرد
 

 تشکيالت خارج کشور
 - حزب کمونيست کارگري ايران

 سوئد
۲۰۰۸ اوت ۳۰  

  در مالمو۶۷گراميداشت ياد قربانيان کشتار 
 !سران جمھورى اسالمى بايد به جرم سه دهه جنايت عليه مردم محاکمه شوند

 خانواده هاي جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم در شيراز
 ياد عزيزان خود را گرامي داشتند

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض
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اليــحــه خــانــواده رژيــم اســالمــي از           
روز .   دستور کار مجـلـس خـارج شـد          

يکشنـبـه يـازده شـهـريـور قـرار بـود                 
کليات اين اليحه به تصويب برسد که  
صالح را در اين ديدند که اليحه براي       

بيشتـر بـه کـمـيـسـيـون            "   کارشناسي" 
قضايي و حقوقي مـجـلـس بـرگشـت            

جرات نکردند ايـن اليـحـه       .   داده شود 
 . را تصويب کنند و عقب نشستند

اليحه فـوق ارتـجـاعـي خـانـواده            
رژيم اسالمي با تاکيد بر اسـالمـيـت          
صد در صدي آن توسط دولت احمدي     
نژاد بـه مـجـلـس سـپـرده شـد تـا بـا                     
فوريت به تصويب برسد و در هـمـيـن           

ــذارده شــود                 ــه اجــرا گ . ســال هــم ب
سخنگويان احمدي نژاد يکي پـس از        
ديگري اظهار داشتند که اين اليـحـه         
از متن قرآن برگرفته شده است، سنت 
پيغمبر است، شرع انور به آن سفارش       
کرده است و کسي نميتـوانـد اشـکـال           

مي خواستند  .   قانوني بر آن وارد کند    
با تصويب اين اليحه جامعـه را يـک            

. درجه ديـگـر بـه عـقـب بـکـشـانـنـد                  
ماحصل سرکوب ها و بگـيـر وبـبـنـد          
هاي اين دوره را بـچـيـنـنـد و جشـن                 
پيروزي شان را برپا کنـنـد کـه نشـد،              
نتوانستند و منفورتر از قـبـل عـقـب           

تاکيد رژيم بر قـرآنـي بـودن      .   نشستند
اليحه نتوانست حتي کل جناحهايش     
را در پشت سر آن يکدست و مـتـحـد           

ترس ازاعتـراض مـردم بـه        . نگه دارد 
گستاخي رژيم اسالمي در مـکـتـوب        
کردن اين اليـحـه فـوق ارتـجـاعـي و                
متعفن چنان عظيم بود کـه آيـت اهللا           
هاي قم را هم سراسيمه کـرد و جـمـع             
کردن بساط اين اليحه را به مـجـلـس          

 . سفارش کردند
 اليحه خانـواده دولـت اسـالمـي          
مصاف بزرگ جنبش ضد مذهبـي و        
جنبش آزاديخوانه زنان با مـذهـب و           
قوانـيـن اسـالمـي را يـکـبـار ديـگـر                  

تـرس  .   مقابل چشم همگان قـرار داد       
رژيم از تصويب اين اليـحـه، يـکـبـار            
ديگر قدرت جنبش اعتراضي مـردم،      

نه مردم به قوانين اسالمي و ضـدزن          
رژيـم و نـه مـردم بـه کـل ايـن رژيــم                     
مــتــعــفــن اســالمــي را بــه نــمــايــش            

 . گذاشت
 توقعات باالي مـردم از بـرابـري          
زن و مرد در جامعه به رژيم اسالمـي       

اعــتــراضــات .   اجــازه پــيــشــروي نــداد    
يکدهه اخير زنان و مـردم آزاديـخـواه           
در عرصـه هـاي مـخـتـلـف بـخـوبـي                 
نشانگر وجود پتـانسـيـل بـاالي ضـد            

جنبش رهائي زن اسـت     مذهبي در   
که در يک تصوير بزرگتر آمادگـي       
جامعه براي تصفيه حساب نهايي 

ايـن  .   با مذهب را نشـان مـيـدهـد         
آش زيـــادي شـــور بـــود، رژيـــم             
اسالمي دريافت که تصويب ايـن       
اليحه، جمهوري منفور اسـالمـي      
را بيـشـتـر تـحـت فشـار مـردم و                 
افکار عمومي جهان قرار خواهـد      
داد و بــحــران رژيــم را تشــديــد               

 . خواهد کرد
ســر اليــحــه خــانــواده     جــدال بــر     

يکبار ديگر تفاوت بنيادي و عـمـيـق         
جنبش آزاديخواهي و برابري طـلـبـي         
را با جنبش ملي اسالمي و حـاشـيـه         

درمقابـل پـرچـم      .   رژيم نيز عيان نمود 
آزاديخواهانه جنـبـش بـرابـري طـلـب            
جامعه، درمقابل پـرچـم سـرنـگـونـي            

رژيم اسالمي و الـغـاي        تمام عيار   
اسـالم  " تمامي قوانين آن، پـرچـم         
خــانــم  "   مـيــانــه رو حــقــوق بشــري       

عبادي و جريـانـات دوم خـردادي          
نيز به اهتزاز درآمد تـا از طـريـق            
چانه زني با نمايـنـدگـان مـجـلـس          
اسالمي و گـوشـزد کـردن خـطـر              
راديکال شدن جنبش اعتراضي به 
آنها، اصالحاتي را در اين اليـحـه        

اينها نـه    !   به مجلس سفارش دهد  
به اصل چند هـمـسـري اعـتـراض           
کردند و نه به فـحـشـاء اسـالمـي             
صيغه و بي حقوقي مطلق کـودک       
و به قهقرا بـردن بـيـش از پـيـش                

ــنــدهــايشــان از       غــر   .   جــامــعــه  و ل
! چهارچوب قرآن و اسالم حقوق بشري     

 . فراتر نرفت
جدال با اين اليحه و کل قـوانـيـن          
ضدزن و عقب مانده رژيـم اسـالمـي           

ايـن بـخـشـي از         .   کماکان ادامه دارد   
جدال مردم براي سرنگـونـي انـقـالبـي          

کـل ارجـاع     .   حکومت اسالمي اسـت   
اليحه خانـواده بـه مـجـلـس و تـرس                
مجلس از تصويب آن، بيش از پـيـش         
عيـان کـرد کـه جـمـهـوري اسـالمـي                 
دورنمائي براي ماندن ندارد و تنها به       
اتکاي سرکوب و ارعاب مـيـخـواهـد          

اما پروژه ارعـابـش نـيـز       . سر پا بماند 
اين رژيم بـايـد     .   به جائي نرسيده است   

برود و عقب نشينـي آن بـر سـر ايـن                
اليـحـه، يـکـبـار ديـگـر بـن بسـت و                    
استيصـال رژيـم را درمـقـابـل مـردم               
منزجر از حکومت و قـوانـيـنـش بـه              

 . نمايش گذاشت
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

١٣٨٧ شهريور         ١٢،   ٢٠٠٨ سپتامبر           ٢  

طبق گزارشي که به حزب کمونيـسـت        
 صبح ٨کارگري رسيده است، ساعت    

 ١٥٠٠ شهريور بـيـش از          ١٤امروز  
نفر از کارگران بخش صنعت و اداري      
کشت و صنعت نيشکر هفت تپـه در         
اعتراض به کاهش سـهـمـيـه غـذائـي            
ماه رمضان و عـدم پـرداخـت حـقـوق             
دوماه تيـر و مـرداد و نـيـز  فـروش                   

 هکتار از زمين هاي کشاورزي  ٧٠٠
دست از کار کشيدند و جـلـوي درب            

الزم .   مديريت کارخانه تجمع کـردنـد      
به توضيح است که سـالـهـا اسـت در             
ايران دستمزد کارگران را تـکـه تـکـه             
کرده اند و بخشهائي از دسـتـمـزد را            
بعنوان پاداش و عيدي و جيره غذائي   
و غـيـره پـرداخـت مـيـکـنـنـد کـه از                    
يکطرف مبارزه و اتحاد کـارگـران بـر          
سر دسـتـمـزد را بـا دشـواري روبـرو                 
مــيــکــنــد و از طــرف ديــگــر دســت             

عوامل مختلـف را بـراي دزدي بـاز             
 . کرده است

در اين تجمع اعتراضي کـارگـران       
خواستار بـرکـنـاري مـديـر عـامـل و               

ايـن  .   برخي از مديران شـرکـت شـدنـد        
 ساعت بطول انجاميـد و در      ٤تجمع  

 ظـهـر در گـرمـاي بـاالي            ١٢ساعت  
بنا به گـزارش    .    درجه پايان يافت   ٥٠

مبلغ تصـويـب شـده بـابـت سـهـمـيـه                 
غذائي ماه رمضـان از سـوي دولـت             

هر ساله ايـن  .    هزار تومان است١٢٠
مبلغ بصـورت جـنـسـي در اخـتـيـار               

امســال .   کـارگــران گــذاشــتـه مــيــشــد      
اعالم شده است کـه بصـورت نـقـدي             

ايـن مـوضـوع      .   پرداخت خـواهـد شـد      
ــران و                ــراي دزدي مــدي ــعــي ب ــب مــن
کارفرمايان در شرکت هاي مخـتـلـف        

بعنوان مثال در شرکت کـاغـذ        .   است
ــومــان       ٧٠پــارس مــعــادل         هــزار ت

در نيشکر هـفـت      .   پرداخت شده است  
 هزار تـومـان   ٥٠تپه ابتدا صحبت از     

 ٤٠بود و اکنون گـفـتـه انـد مـعـادل                
ايـن  .   هزار تومان پـرداخـت مـيـشـود          

موضوع موجب اعـتـراض کـارگـران          
شده و کارگران بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه                  
دستمزد دو مـاه خـود را نـيـز طـلـب                
دارند و مرتبا خبر از مزايده گذاشتـن    
زمين هاي شرکت و طرح به تعطيلـي        
کشاندن کار خود را ميشنوند، دسـت   

ابـتـدا   .   اعـتـراضـي زدنـد      به تجمع    
تـعـدادي از کــارگـران از کـاهــش             
سهميه غذاي ماه رمضان مطـلـع        
شدند و جهت اعتراض به مقـابـل         

مـعـاون   .   دفتر مـديـريـت رفـتـنـد          
مديريت فردي بنام ابوالعباسي به    
ميان کـارگـران آمـد و شـروع بـه               
طفره رفتن از موضـوع کـرد و از          
کارگران بهانه گيري کرد که ديـر سـر           

کـارگـران در     .   کار مـيـايـنـد و غـيـره           
مقابل او ايستادند و دير آمـدن خـود          
او را بـه رخـش کشـيـدنـد و گـفـتـنـد                   
خودت هميشه با تاخير بـه کـارخـانـه           
ميائي، چگونه با کـارگـران ايـنـطـور            
صـحــبـت مـيــکــنـي؟ در حــالـي کــه              
تعدادي از کارگران مشغول صـحـبـت       
با معاون مدير بودند سايـر کـارگـران          
نيز تصميم به تجـمـع گـرفـتـنـد و              
تعداد تجمع کنندگان در مـقـابـل         

.  نــفــر رســيــد      ١٥٠٠دفــتــر بــه      
ابوالعباسي به کارگران گفت بيش     

کـارگـران نـيـز       .   از اين پول نيسـت    
اعالم کردند که به اعتراض خـود        
در روزهاي آينده ادامـه خـواهـنـد          

 . داد
سنت اعتـراض و تـجـمـع در            
ميان کارگران نيشکر هـفـت تـپـه          

سال گذشته چـنـان     در طول يکي دو     

ارتقا يافتـه کـه هـر اجـحـافـي را بـا                   
عکس العمل سريع اعـتـراضـي خـود          

بيش از يک سال است . پاسخ ميدهند
که براي گرفتن هرماه دستـمـزد خـود          

زده اند و به بارها دست به اعتصاب   
الگوئي از اعتراض و همبسـتـگـي        
براي سـايـر بـخـش هـاي کـارگـران               

حزب کـمـونـيـسـت       .   تبديل شده اند  
کارگري از مبارزه بـحـق کـارگـران           
هفت تپه قاطعانه حمايت ميکـنـد        
و آنها را بـه هـمـبـسـتـگـي هـرچـه                  
بيشتر، به متشکل شدن و دخـالـت    
فـعـال خـانـواده هـاي کـارگـري در                
ــتـــراضـــات و تـــجـــمـــعـــات                اعـ

 . فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ شهريور         ١٤،   ٢٠٠٨ سپتامبر           ٤  

 را تصويب کند " اليحه خانواده"جمهوري اسالمي جرات نکرد 

 کارگران نيشکر هفت تپه مجددا دست به تجمع اعتراضي زدند

حزب کمونيست کارگري با تـمـام     
قوا به استقبال سال تحصيلـي جـديـد          
ميـرود و تـمـام قـدرت تـبـلـيـغـي و                    
سـازمـانــي خــود در داخـل و خــارج              
کشــور را در حــمــايــت از مــبــارزه               
دانشجويان، دانش آموزان و معلمـان      
و براي گسترش و سـازمـانـدهـي ايـن            

امسـال  .   اعتراضات به کار ميـگـيـرد     
سال متحد و مـتـشـکـل شـدن صـف              
هرچه گسترده تري از دانشـجـويـان و           
دانش آموزان و معلمان تـحـت پـرچـم         
حزب و بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري               
اسالمي و بـرقـراري آزادي و بـرابـري             

 . است

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
١٣٨٧ شهريور         ١٤،   ٢٠٠٨ سپتامبر           ٤  

 يک دنيای بهتر ... فراخوان حزب  بمناسبت             ۱از صفحه  
 برنامه حزب را بخوانید 

    و در سطح وسیع توزیع کنید 
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بنا به گزارشي که به حزب کمونيست       
 ١٣کـارگـري رســيـده اســت، امـروز             

 نفر از کـارگـران       ٥٥٠شهريور حدود   
در )   الستيک البرز سـابـق    ( کيان تاير   

 ماه دستمزد معوقـه و       ٥اعتراض به   
 در دو طرف ٨٦عيدي و پاداش سال     

دفتر ريـاسـت جـمـهـوري، دسـت بـه                
اين تجـمـع از      .   تجمع اعتراضي زدند  

و نـيـم صـبـح بـطـول           ١١ تا ٨ساعت  
کـارگـران پـالکـاردهـائـي         .   انجـامـيـد   

همراه داشتند که بر آن نـوشـتـه شـده            
ما خواهـان حـقـوق و مـزايـاي            :   " بود

ما حق خودمـان    " و  "   خودمان هستيم 
را ميخواهيم و مسئولين بايد پاسـخ       

در اين تجمع معاون احـمـدي     " . دهند
نژاد در امـور اجـتـمـاعـي بـه مـيـان                 
کارگران آمد و اعالم کرد کـه تـا سـه           
روز ديگر از سوي دفتر احمـدي نـژاد           
بــا نــمــايــنــدگــان کــارگــران نشــســت          
خــواهــنــد داشــت و پــاســخ روشــنــي          

کارگران به تجمـع خـود       .   خواهند داد 
پايان دادند و اعالم کردند که اگـر تـا      

 شهريور جوابي به آنها داده    ١٦شنبه  
نشود اين بار بـا جـمـعـي بـيـشـتـر و                  
همراه با خانواده هاي خود برخواهنـد       
گشت و تا رسيدن به خواستـهـايشـان          
 .به تجمعات خود ادامه خواهند داد

الزم به يادآوري است که کارگران      
کيان تاير در طول ماههـاي گـذشـتـه           

بارها دست به اعتراض و اعـتـصـاب         
زده اند و هربار مقامات وعـده هـاي          

تـجـمـع    .   توخالي تحويل آنها داده اند    
امــروز کــارگــران و آمــادگــي آنــهــا             
درمقابل وعده و وعيدها و التيماتوم      
سه روزه به دولت گامي به پـيـش در            

 . مبارزه کارگران کيان تاير است
حـزب کــمـونـيــسـت کــارگـري از            
خواستها و مبارزات بـحـق کـارگـران          
کيان تاير حمايت ميکند و آنها را به        
اتــحــاد و يــکــپــارچــگــي، پــيــوســتــن        
خانواده هاي کارگران بـه تـجـمـعـات            
آنها و برگزاري منظم مجمع عمومي      
براي تصميم گيري جمعي و متحدانه      

. درمورد ادامه مبارزه فرامـيـخـوانـد       
حزب از کليه مراکز کارگري و مـردم         
آزاديخواه ميخواهد که به هر شـکـل          
که ميتوانند از جمله با پيـوسـتـن بـه            
تجمعات اعتراضـي کـارگـران کـيـان           
 . تاير، با آنها اعالم همبستگي کنند

 
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ شهريور         ١٣،   ٢٠٠٨ سپتامبر           ٣  

بنا به خبر رسيده به حزب کمونيست       
 شهـريـور،   ١١کارگري، يکشنبه شب    

يکي از کارگران سد گتوند عـلـيـا در           
استان خوزستان بنام داريـوش نـعـيـم          
زاده هنگام تالش براي بيرون کشيـدن     
لودري که در تونل سد گير کرده بـود،      
در اثر يک سانحه جان باخت و قرباني  
ناامني مـحـيـط کـار و سـودجـوئـي               

ايـن دومـيـن      .   صاحبان سرمايـه شـد     
مورد مرگ کارگران در سـد گـتـونـد             

اواسـط  .   عليا در دو ماه گذشته است     
تيرماه نيز کارگر ديگري بنـام احـمـد          
حالج شوشتري در اثـر رهـا شـدن و               

بريدن کابل و اصابت به او از ارتـفـاع          
بــه پــائــيــن پــرتــاب شــد و بشــکــل               

 . دلخراشي جان باخت
داريوش نعيم زاده داراي همسر و     

 ٢٥دو فرزند خردسال بـود و حـدود             
سال سن داشت و صـبـح امـروز سـه               

 شــهــريــور طــي مــراســم        ١٢شــنــبــه   
باشکوهـي در مـيـان خشـم و انـدوه                
همکاران و خانواده اش و جمع کثيري 
از مردم از درب منزلش در شهرستان 

تشـيـيـع و در           شوشتر با پاي پـيـاده      
حاليکه به رسم محلي در طول مسير       
تيراندازي هوائي ميـکـردنـد، بـخـاک           

 . سپرده شد
حزب کمونيست کارگري عميقـا      

مرگ داريـوش نـعـيـم زاده و احـمـد                 
حالج شوشتري را بـه خـانـواده هـاي             
آنــهــا و بســتــگــان و هــمــکــارانشــان           
تسليت ميگويد و کارفرمـا و دولـت          
را بدليل بي توجهي و سـودجـوئـي و            
عدم تـامـيـن امـنـيـت مـحـيـط کـار                  

حزب خواهان پايـان   .   محکوم ميکند 
دادن به شرايـط نـا امـنـي اسـت کـه                 
محيط هاي کار را به قتلگاه کارگران  

دولت و کـارفـرمـا        .  تبديل کرده است 
مسئول مرگ اين کارگـران و هـزاران          

کارگر ديگري هستند که در مـحـيـط         
هــاي کــار جــان خــود را از دســت                 

پرداخت غرامت به خانـواده  .   ميدهند
هاي اين کارگران و تامين يک زندگي       
مرفه براي آنها، حق ابتدائي و مسـلـم    

 . خانواده هاي آنها است
الزم به ذکر است که سد گـتـونـد           

ــان               ــوزســت ــان خ ــا دراســت ــي  ٣٠عــل
کيلومتري شمال غـربـي شـهـرسـتـان            

 کـيـلـومـتـري شـهـر            ١٢شوشتر و در    
شرکت توسعـه  .   گتوند واقع شده است   

منابـع آب و نـيـروي ايـران بـعـنـوان                  
کارفرما و شرکت مهنـدسـي مـهـاب          

قدس با همکـاري شـرکـت فـرانسـوي           
کويينه بليه بعنوان مشاور و قـرارگـاه        

شـرکـت      سازندگي خـاتـم االنـبـيـاء        
مهندسي سپاسد بعنوان پيمانکار از     

 اين پروژه را در      ٨٠اول مهرماه سال    
 . دست دارند

  
 ! آزادي، برابري، حکومت کارگري
 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ شهريور         ١٢،   ٢٠٠٨ سپتامبر           ٢  

 کارگران کيان تاير
 درمقابل دفتر احمدي نژاد 

 دست به تجمع زدند
 اگر تا شنبه حقوق ها پرداخت نشود: کارگران

  همراه با خانواده هايمان برخواهيم گشت

 نا امني محيط کار در سد گتوند عليا باز هم قرباني گرفت 

. علي برهان امام جمعه مهريـز اسـت        
ايشان مثل همه مفتخورهاي مرتجـع   
اسالمي تا دهان باز مـي کـنـد بـوي              
تعفن کالمش حال مردم را بـهـم مـي           

و البته با همين ارجـيـف گـوئـي           .   زند
اش مثل هـمـه خـداشـنـاسـهـاي تـيـر                
خالص زن در حکومت اسالمي دارد     
حساب بانکي اش را انباشته تر مـي         

 .کند
امام جمعه مـهـريـز بـا دريـدگـي              

مدافعين حکومت اسـالمـي     همه   
" بدحجاب و بـي حـجـاب       " به زنان   

هـم  :   توهين مي کند و مي گـويـد       
ــه                  ــد حــجــاب ک ــان ب ــون زن ــن اک

پاالن دار هسـتـنـد در         . . .     مانند  
جامعـه فـراوانـنـد و خـودنـمـايـي               

مـردم  :   ادامـه مـيـدهـد      .   ميکننـد 
مهـريـزتـحـمـل وجـود يـک خـانـم                
مانتويي را در شهرشان نـدارنـد و         
دانشـگـاهـي کـه بـخـواهـد خـانــم               
مانتويي را راه بدهد نـداريـم وهـم          
اکــنــون پــوشــش لــبــاس و وضــع           
ظاهري که بعضي از خـانـمـهـا و             

دارند از بـي حـجـابـي بـدتـر              دختران  
در .   درد ايشـان مـعـلـوم اسـت          .   است

شهر مهـريـز کـه بـظـاهـر در کـنـتـرل                   

جانيان اسالمي است زناني هسـتـنـد         
که به ريش آخوند و اسالم مي خندنـد        
و به قوانين عهد بوقـش دهـن کـجـي             

ترس اين امام جـمـعـه هـم          .   مي کنند 
مثل همه گله هاي رژيم اسـالمـي از            

اگـر تـرس از       .   اينجا ناشي مي شـود     
حضور زناني که حجاب اسـالمـي را          
پس زده اند نبود ايـن آخـونـد حـقـيـر                
مجبور نبود هشدار بـدهـد و خـط و             

حاال که از زبـان مـردم          .   نشان بکشد 
مهريز حرف زده است وقـتـش هسـت         
که جـوانـان و مـردم ايـن شـهـر نـيـز                     
همچون جوانـان آريـاشـهـر جـواب در             

. خور اين دلقک اسـالمـي را بـدهـنـد            
حکـومـت اسـالمـي  نـمـي             اگرچه  

خواهيم  به هـزار زبـان بـه گـوش               
ايشان و همه اعوان و انصار رژيـم        
رسيده است اما باز هم  بايـد ايـن         
پيام را به روش آريا شهري هـا بـه        

 . گوششان رساند
 سال است ايـن جـمـاعـت           ٣٠

براي زنان خط و نشان مي کشـنـد    
و نه تنها با زبان ويژه آخـونـدي بـه         
زنان توهين مي کنـنـد بـلـکـه تـا              
زورشــان رســيــده در خــيــابــان و             
مدرسه و دانشگـاه و مـحـل کـار             

يک آپارتايد فاشيستي اسالمي را   
کــرده انــد، بــه      بــه زنــان تــحــمــيــل        

تـمـدن   " شالقشان بسـتـه انـد، و  بـا                 
که چيزي جزء تيغ و اسيد و   "   اسالمي

شالق نيست به جنگ زنان رفـتـه انـد           
اما دست از پا درازتر به نقطـه صـفـر            

ــرگشــتــه انــد     ــه قــدرت         .   ب اگــر روز ب
رسيدنشان مردم به حکومت اسالمي    
متوهـم بـودنـد و فـکـر مـي کـردنـد                   
بهرحال بعد ار شکست ديـکـتـاتـوري          
شاه نفسي به راحتي خواهند کشيد و      
شايد يادشان رفته بود که اينها پيـش        
از به قدرت رسيدن هم سينما و راديو         
تلويزيون را حرام اعالم کـرده بـودنـد،          

پـوسـت و گـوشـت         امروز ديگر بـا       
خود طعم تلخ مذهب در قدرت را       

 . چشيده اند
خـدا  :   همين مـرتـجـع مـي گـويـد           

نيـاورد روزي را کـه يـک نـاکـس                
بخواهد درمهريزسـيـنـمـا بـزنـد و            
دخترو پسراين شهـر مـذهـبـي را           
درتاريکي سالن سينما بـه دسـت         
هم بدهد وبه دنبال آن نامـه هـا و             

هر چـنـد     .   تلفن ها رد و بدل بشود  
تا همينجا جواب اين مـزخـرفـات        
عهد بوق را جـوانـان بـا مـوزيـک               
هاي زير زميني و دسـت رد زدن           
به سينه اسالم داده اند اما الزم و         
حياتي است يک قدم اساسي ديگر 

بــا پــيــوسـتــن بـه حــزب         .   بـردارنــد 
کارگـري انـقـالب عـلـيـه           کمونيست  

ارتجاع اسالمي را تسهيـل کـنـنـد و            
 .*آزاد و رها شوند

 در حاشيه
 كيوان جاويد  رويدادها

 اراجيف يک خدا شناس اسالمي

 .اساس سوسياليسم انسان است
    . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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  دالر ٨٣٠٠جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  
 !هزار دالر در ماه است١٢جمع آورى: هدف سه ماهه

با . از همه کساني که طي هفته گذشته اسپانسور شده و ليست اسامي و مبالغ کمک آنها در پايين آمده است، صميمانه تشکر ميکنيم. ليست پنجم اسپانسورهاي کانال جديد را به اطالع ميرسانيم
 . وان تضمين کردکمک هاي شماست که ادامه کاري صداي آزايخواهي و برابري طلبي، تريبون اعتراض مردم و ابزار سازماندهي جنبش سرنگوني جمهوري اسالمي را ميت 

 
طبعا نيازهاي مالي کانال جديد و حزب بسيار .  هزار دالر در ماه برسانيم١٢ما هدف سه ماهه اي را در برابر خود قرار داده ايم و اميدواريم که تا نيمه ماه نوامبر ميزان اسپانسورهاي ماهانه را به  

به اعتقاد ما تحقق هدف سه ماهه و در واقع گام اول کمپين . فراتر از اين مبلغ است اما جمع آوري همين ميزان، چشم انداز ادامه کاري کانال جديد و قدمهاي بعدي اين کمپين را روشنتر ميکند
 . اسپانسورگيري براي کانال جديد با حمايت و تالش شما مردم شريف، شما دوستان و اعضاء و فعالين حزب شدني است

 
  جديد را فراميخوانيمبار ديگر از دوستاني که اين هفته به صف حاميان مالي کانال جديد پيوستند تشکر ميکنيم و صفوف حزب و همه انسانهاي شريف و بينندگان کانال 

 .  تا فعاالنه بياري کانال جديد برخيزند
 اصغر کريمي از طرف هيات دبيران حزب کمونيست کارگري

 ٢٠٠٨ سپتامير ٤،  ١٣٨٧ شهريور ١٤
 : 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  

 : 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 

 : دو نامه از ايران در مورد کمک مالي به تلويزيون کانال جديد
 

من مسلمانم و ايده شخصـي ام بـا شـمـا           .   من يک کارمند بازنشسته هستم که از طريق همسرم با کانال جديد آشنا شدم 
 هزار ريال  بـه  ۲۰۰متفاوت است، ولي  از آنجا که ايده ها و اهداف شما خيلي انساني است، دوست دارم ماهيانه مبلغ     

 .برنامه هاي اين کانال را ميبينم و دوست دارم ادامه کار باشيد و موفق. کانال جديد کمک کنم 
 آذري - م 

 
   با سالم 

زني هستم  که در دوره دبيرستان از خواهران زينب بودم که با حجاب کامل مورد قبول انجمن اسالمي را مي پوشيدم و          
با قبول شدن در کنکور و تحصيل در يکـي از    .  به آن افتخار ميکردم و ساير هم کالسي هاي خود را هم  کنترل ميکردم  

 . دانشگاه هاي تهران کامال حجاب را کنار گذاشتم و خود را از قيد و بند اين حصار ازاد کردم 
در زندگي  زناشوئي به علت عدم تعهد  شريک زندگي، طالق گرفتم و کليه قوانين ضد انساني مانند طالق ، نفقه ، عدم         

 . تمکين ، ناشزه و حضانت و برخورد هاي تبعيض آميز جنسي قاضي ها را با گوشت و پوست و استخوان را لمس کردم 
علي رغم اينکه بـه خـدا اعـتـقـاد دارم ولـي فـقـط                    .   مدتي است از طريق يکي از اقوام با کانال جديد و حزب اشنا شدم       

به کـانـال     )   ده هزار تومان(  هزار ريال ۱۰۰بخاطر  پياده شدن برنامه يک دنياي بهتر در جامعه ميخواهم ماهيانه مبلغ    
 .جديد کمک مالي کنم 

 .   هزار  ريال به شما ارسال ميکنم ۲۰۰اينبار کمک مرداد ماه و شهريور ماه يعني 
 دنياي  بهتر 

 

 ليست شماره پنج        
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد              

 تلويزيون کانال جديد     
 

 : اسپانسورها   
  کرون ماهانه ١۰۰       آراز

  کرون ماهانه۲۰۰      فرشته ايلکا
  تومان ماهانه۲۰۰۰۰  م آذري

  تومان ماهانه ١۰۰۰۰ دنيا بهتري
  کرون نروژ ماهانه ٣٠٠    صابر رحيمي 
  يورو ماهانه ٥٠     علي نعمتي 

  دالر ٢٠٠جمع اسپانسورهاي جديد، ماهانه 
 

 :  کمک هاي مالي      
  کرون٣٥۰      پويا نويد
  کرون۸۰۰      آذر پويا

  کرون٣۰۰     مجيد حميديان
  کرون٥۰۰      هوشنگ از مالمو

  کرون٣۰۰     جاويد ناصري
  کرون١۰۰۰    صابر نوري

   کرون۸۹۸٥     شاهو پيرخضرانيان
 

 :  از ايران    
  تومان١۰۰٠۰۰۰ حسن کامياب

  تومان٥۰۰۰۰  ايرج
  تومان٤۰۰۰۰  ويتا
  تومان١۰۰۰۰  ماريا

  تومان۸۰۰۰۰ حوزه انترناسيونال
 

  دالر ٤٠٠٠:  جمع کمک هاي اين هفته معادل
 : جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ

  دالر ٨٣٠٠ماهانه 
 

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

 
 

 

     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 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!  مرگ بر جمهوري اسالمي آرش ناصری: مسئول صفحه بندی انترناسیونال


