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مــطــلــب حــاضــر، مــتــن پــيــاده شــده            
گفتگوي تـلـويـزيـونـي شـهـال دانشـفـر               

در ابـتـداي ايـن        .   است با اصغر کريمي   
گفتگو شهال دانشـفـر بـه کـتـابـهـايـي                
ــن و                     ــي ــال ــع ــه ف ــد ک ــن اشــاره مــي ک
دوستداران حزب در داخـل ايـران بـايـد            

کتابهايي که به گـفـتـه       .   آنها را بخوانند  
او نشاندهنده آن اهداف و آرمـانـهـايـي           
است که هر فعال حـزبـي مـي بـايسـت              

ايـنـکـه ايـن       .   پيش روي خـود بـگـذارد       
حزب چه مي گويد و برنامـه اش بـراي          
جنبه هاي مختلف زندگي اجـتـمـاعـي          

به گـفـتـه شـهـال دانشـفـر هـر                .   چيست
کارگر، معلم و هر کسي که خـودش را        
در اين جـنـبـش مـي بـيـنـد، ضـروري                  

بـا هـم     .   است که اين کتابها را بخـوانـد       
 : اين گفتگو را مي خوانيم

 
اصغر کريمي به برنامه                :  شهال دانشفر 

 .                                                                                               ما خوش آمديد      
با سالم     .  خيلي ممنون      : اصغر کريمي   

 به شما و همه بينندگان عزيز                 
  

اصغر کريمي، بـا بـحـث      :   شهال دانشفر 
بينندگان بـا مـا       !   مهمي روبرو هستيم  

تماس مي گيرند و مـي گـويـنـد شـمـا              
مي گوييد به اين حزب بپـيـونـديـد، بـا             
اين حزب فعاليت کنيد و حـول کـانـال            

مي گوينـد امـا      .   جديد متشکل شويد  
قبل از هر چيز ما بـايـد ايـن حـزب را                 

حزب شما چه مي گويد؟ آن       .   بشناسيم
چيزي که شما فراخوان مـي دهـيـد کـه           
بايد حول آن متشکـل شـد، چـيـسـت؟             
مضمونش چيست؟ اينکه در هر حـال،        
الزم اســت کــه در ايــن زمــيــنــه هــا،               
. جزوات و کـتـابـهـايـي مـعـرفـي شـود               

صحبت شما در اين مـورد چـيـسـت و             
در کل چه پاسـخـي بـه ايـن سـئـواالت              

 داريد؟ 
بله، ببـيـنـيـد يـکـي از            :   اصغر کريمي 

کارهايي که حکومت هاي اسـتـبـدادي        
با استفاده از ايجاد خفقان و نـيـروهـاي       
سرکوب شـان در دسـتـور دارنـد، ايـن               
است که اجـازه نـدهـنـد مـردم آگـاهـي                

نـگـذارنـد چشـم و گـوش            .   پيدا کـنـنـد    

 ضرورت فوري انتشار جزوات
  و ادبيات حزب در ايران

 گفتگوى تلويزيونى شھال دانشفر با اصغر کريمى 
 

برنامه هاي حزب بمنا سبت روز جهاني عليه 
 اعدام و اعتراض عليه جمهوري اسالمي

 ۴صفحه 
جمال صابری، کادر حزب در 

مقابل شهرداری حال سخنرانی در 
  شهر توکیو

 
تجمع کنندگان  در روز جهانی 

معلم خواهان آزادی فرزاد 
 کمانگر شدند 

 ۱۰صفحه 

 ۷صفحه  روز جهاني کودک در ايران با شکوه تمام برگزار شد

 

 ۲صفحه 
 نگراني ما، نگراني آنها    

 و واکنش اسالمي ها" جواهر مدينه"
  12در حاشیه رویدادها    کیوان جاوید    صفحه 

 اسالم سياسی، قانون شريعه و جامعه مدنی
امروز شھر لندن شاهد برگزاری یک کنفرانس جھانی در باره اسالم سیاسی،قانون شریعه و 

در شماره بعدی گزارش مفصل این کنفرانس را همراه با مصاحبه ای با . جامعه مدنی است
 مریم نمازی، سازمانده این کنفرانس خواهید خواند

  کننده رهبريحزب، نيروي 
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مردم باز شود و حتي تالش مي کنـنـد    
همين ماهواره ها را جـمـع کـنـنـد کـه               
خوشبختانه شاهديـم مـردم شـکـسـت           

تـالش مـي کـنـنـد کـه             .   شان داده انـد   
مردم نتوانـنـد بـه صـحـبـت هـاي مـا                  

هــر جــزوه، کــتــاب يــا        .   گــوش دهــنــد  
اعالميه اي که از سوي مخالـفـيـن در           
ايران پـخـش شـود، مـمـنـوع اسـت و                  
بسـيــاري را تـحــت ايــن عــنــوان مــي             
گيرند، کـتـاب هـا و جـزوات را مـي                  
سوزانند و آتـش مـي زنـنـد تـا اجـازه                 
ندهند مردم به حقايق دسـت يـابـنـد و             
البته، بايد بگـويـم کـه هـم اکـنـون بـه                  
لطف همين تلويزيوني که ميليـون هـا         
نفر دارند آن را مـي بـيـنـنـد و بـا ايـن                   
حرف ها آشنا مي شوند، ديگر قـدرت         
کنترل وسيع مردم را ندارند، بـه لـطـف           
وجود اينترنت، مبارزه وسيعي کـه در         
جامعه وجود دارد، تـرس و لـرزي کـه             
                 فرو ريختـه اسـت، بـحـرانـي کـه خـود
حکومت دارد و در کل پـيـچ و مـهـره               
هايي که در درون خود حکـومـت شُـل           

بايد گفت وقتـش رسـيـده کـه         .   شده اند 
. مردم اين دوره را پشت سـر بـگـذارنـد           

بايد تالش کنند به کتـابـهـا و جـزوات             
حزب کمونيسـت کـارگـري دسـتـرسـي            
پيدا کنند، آشنا شونـد و بـخـوانـنـد و               

ديگراني کـه    .   ديگران را هم آشنا کنند    
آگاهي ندارند و هـنـوز تـحـت تـأثـيـر                  

نـمـي   " انـواع    .   انواع خرافـات هسـتـنـد       
هـا  " زندگي همينطور اسـت    " ها و   " شود

و انواع خرافاتي که يـک عـده اقـلـيـت               
حاکم دارند به خورد مردم مـي دهـنـد           
تا آنها را چشم بسـتـه و گـوش بسـتـه                
نگاه دارند و در نـتـيـجـه، يـک عـرصـه                
ــا جــمــهــوري              مــهــم مــبــارزه مــردم ب
اســالمــي ايــن اســت کــه جــزوات و                
کـتــابــهــاي حــزب را  در جــمــع هــاي               
مختلـفـي کـه تشـکـيـل مـي دهـنـد،                  
. بخوانند و حول آنها صـحـبـت کـنـنـد             

مي خواهم بگويم همـه مـردم و تـمـام              
آنهايي کـه طـالـب رهـايـي هسـتـنـد،                 
خواهان اين هستند که چشـم و گـوش           
شان باز شود، آنهايي که مي خـواهـنـد        
ببينند مذهب چيست و چـه خـدمـتـي            
دارد بـه ايـن حـکـومــت و بـه طـبـقــه                    
سرمايه دار مي کند، تمام کساني کـه         
مي خواهند بدانند بـرنـامـه هـاي ايـن             
حزب براي کارگران، زنـان، مـعـلـمـان،            
جوانان و نيز برنـامـه هـاي ايـن حـزب               
براي حل معضالت اجـتـمـاعـي مـثـل            
تن فروشي، اعتياد و ساير معضـالتـي        
کــه وجــود دارد، چــيــســت، راه حــل               
چيست، چطور بايد از شـر جـمـهـوري             
اسالمي خالص شـد، چـطـور بـايـد از              
شر فقر و نـابـرابـري خـالص شـد و يـا                  

سـئـوال   ( اساساً در مـورد سـرنـگـونـي            

، ايـنـکـه      ) مهمي که همه مـردم دارنـد       
چگونـه بـايـد جـمـهـوري اسـالمـي را                 
سرنگون کـرد، در هـمـه ايـن مـوارد،                
بايد کتابها و جزواتي را که مـا تـهـيـه           

سعي كرده ايـم ايـن     .   کرده ايم، بخوانند  
جزوات كوچك باشد كـه راحـت بـتـوان            
در جمعها خوانـد و حـول آنـهـا بـحـث                 

عـالقـمـنـدان بـايـد وسـيـعـا ايـن                 .  كرد
جزوات را بـدسـت آورنـد، بـخـوانـنـد،                
پخش کنند و بخصوص بـايـد اضـافـه            
کنم که مطالعه اين کتابـهـا و جـزوات         
در جمع ها و مـحـافـل و بـحـث حـول                 
آنهـا، بسـيـار بـا اهـمـيـت و ضـروري                   

تشکيل چنين جمع هايـي افـراد     .   است
را به هم متصل و با هم متشکل مـي            

کسي که مـي خـواهـد مـبـلـغ و               .   کند
مروج شود و در واقع در اين مبارزه بـه         
ديگران چيزي ياد بدهد، کمک بکنـد و         
اين اهداف را در جـمـع هـاي هـر چـه                  
وسيعتري منتقل بکنـد، خـوب، بـايـد          

مـا ادبـيـات      !   چهار تا کتـاب بـخـوانـد        
زيادي داريم، کـتـاب هـاي زيـادي در              
زمينه هاي مختلف داريم کـه بسـيـار           
خوب است که همه شان خوانده شـونـد          
و با اينحال، طبيعي است کـه فـورا و              
در قدم اول نمي تـوان تـمـام ايـنـهـا را                  
پخش کرد و مردم هم نمي تـوانـنـد بـه          
دليل محدوديت هايـي کـه دارنـد، بـه             

بـا  .   همه اينها دسترسي داشته بـاشـنـد      
اين همه، ما چهار جزوه اسـاسـي بـراي           
اين دوره داريم که سه جزوه اش تـهـيـه              
شده و جزوه ي چهارم هم در حال تـهـيـه            
شدن است که ضروري است هـر کسـي          

هـر  .   تالش کند اينها را بدست بـيـاورد       
کسي بايد تالش کند اينها را بـخـوانـد          
تا بداند چطور بايد جمهوري اسـالمـي         
را سرنگون کرد و همچنين بـا اهـداف           
و برنامه هاي ايـن حـزب هـم بـيـشـتـر                 
آشنا شود و بويژه نسـل جـوان و هـمـه               
مردمي که مي خواهـنـد رهـا شـونـد،            
کارگران، زنـان، مـعـلـمـان و جـوانـان،               
بنظر من بايد تالش کـنـنـد ايـن جـزوه             

بايد پيـدا بـکـنـنـد و           .   ها را پيدا کنند   
بگويند ما پيدا کرديم، نشستيـم و در         
جمع هاي خانوادگي و دوسـتـانـه مـان            
خوانديم و خوشمان آمد، ده نسخـه هـم      

بـايـد   !   تکثير کرديم و به ديگران داديـم     
يک جنبش، يک نهـضـتـي بـر سـر ايـن                

ــد        ــيــنــدازن ايــن بســيــار    .   قضــيــه راه ب
بايد بويـژه در مـحـيـط          .   ضروري است 

ها و محافل کارگـري ايـن جـزوات را             
مــطــرح کــرد امــا در مــحــيــط هــاي             
كارگري نداشتن کامپيوتر و ايـنـتـرنـت        
مشکل اساسي است و در عـيـن حـال            
بشدت هـم بـه ايـن جـزوات احـتـيـاج                  
دارند و مايل اند که به اينها دسترسـي         

 . پيدا کنند

بسياري هستند کـه مـي پـرسـنـد            
اين جزوات را چگونـه تـهـيـه کـنـيـم و                 
. چطور مي توانيم بيشتر آشـنـا شـويـم           

سوال اساسي و مهم شان هم اين اسـت          
؟ مي خواهم بگـويـم      " چه بايد کرد  " که؛  

که پاسخ بسياري از سـئـواالت مـردم            
در همين جزواتي است که تـهـيـه شـده            

اين کـتـابـهـا و جـزوات از ايـن                 .  است
کـه  "   اين حزب شـمـاسـت     " يکي  :   قرارند

نوشته منصور حکمت و در بـرگـيـرنـده          
ي دو مورد از سخنراني هـاي اوسـت،           

کـه  "   حکومت مذهبي نمـي خـواهـيـم        " 
شامل چند مـقـالـه اسـت در زمـيـنـه                 
مذهب و اينکه چرا حکومت مذهـبـي         
نمي خواهيم و اساساً نقش مـذهـب در      

" يک دنـيـاي بـهـتـر         " حکومت چيست،   
برنامه حزب کمونيـسـت کـارگـري کـه            
تمام اهداف اين حزب و مطالبات اش        
را براي بخش هاي مختلف جامعه در        
بر مي گيرد و همينطور جـزوه اي هـم             
که در حال تهيه آن هستيـم بـا عـنـوان              

سـئـوال اسـاسـي مـردم          " !   چه بايد کرد" 
اين است كه چطـور مـي شـود از شـر                 
جمهوري اسالمي خالص شـد، چـطـور        
مــي تــوان حــول حــزب کــمــونــيــســت           
کــارگــري و کــانــال جــديــد مــتــحــد و             

در عين حال کـتـاب هـا         .   متشکل شد 
و نوشته هاي ديـگـري هـم هسـت کـه               
اميدوارم بيشتر در مورد آنها صحبـت       
کنيم اما بويژه در مورد همـيـن چـهـار            
جزوه اي که اشاره کردم، تأکيد ما ايـن          
است که هر کسي بايد اينهـا را تـهـيـه           
کند، بخواند و به ديگران هم بـدهـد تـا          
آنها هم بخوانند و پاسخ سـئـواالتشـان          

 .                                                 را بگيرند
 

اصغر کريـمـي، مـن در         :   شهال دانشفر 
تجربه عملي خود ام شـاهـد بـودم کـه              
وقتي اين کتابها و جزواتي را که شـمـا       
گفتيد، به دوستي مـعـرفـي کـردم و ـــ              

مجموعه آثار مـنـصـور      " البته ــ بعالوه    
که در بـرگـيـرنـده بسـيـاري از           "   حکمت

آثار و نوشته هـاي اوسـت، آن دوسـت              
مان بـا خـوانـدن هـمـان جـزوات و در                  

مـجـمـوعـه آثـار        " حاليـکـه هـنـوز بـه            
نرسيده بـود، تـمـاس        "   منصور حکمت 

گرفت و اظهار داشت کـه مـن بـا ايـن               
حزب هستم، برنامه ها و اهـداف تـان           
را مي پذيرم و خودم را متعلق بـه ايـن             

مي خـواهـم بـگـويـم          .   جنبش مي دانم  
که خود اين تجربه عملي نشـانـدهـنـده           
ضرورت و اهميت مطالعه اين کتابـهـا        
و جزوات است و ايـنـکـه چـطـور مـي                 
توانيم و بايد جمع هاي ديگـري را هـم            
حولِ خودمان جمع کنيم و اين کتـابـهـا       
را بخوانيم و با وجـود ايـن، مـن فـکـر             
مي کنم هنوز بيشتـر از ايـنـهـا بـايـد                
ضرورت اين موضوع را روشـن کـنـيـم           
که اهميت خواندن اين کتابها در جـمـع       

ها و محافل خانوادگي و دوستـانـه تـا          
چه اندازه مهم است و همچنين ايـنـکـه          
ادامه کاري اين فعاليت ها چقدر مهـم        
است براي ارتباط قوي تر و عمـيـق تـر       

مـي خـواهـم در        .   فعالين با اين حـزب     
. اين زمينه هم نظرات شـمـا را بـدانـم             

:                                                                                                             بفرمائيد
مـجـمـوعـه     " بنظر مـن     :   اصغر کريمي 

را، که کتـاب پـر     "   آثار منصور حکمت 
حجم تري است، تمام مروجان حـزب و         
تمام آن کساني کـه مـي خـواهـنـد بـا                 
ســيــر کــمــونــيــســم کــارگــري، افــکــار          
منصور حکمت و همچنين برنامه هـا        
و اهداف اين حزب آشنائي عميق تـري     

هـمـچـنـيـن      .   پيدا کنند، بايد بخـوانـنـد     
ميتوان به سايت منصور حـکـمـت يـا            
سايت حزب کمونيسم کـارگـري رجـوع         
کرد، هزاران صفحه کـتـاب و نـوشـتـه              
وجــود دارد کــه جــمــهــوري اســالمــي          
تالش کرده است آنـهـا را از دسـتـرس               

عليرغم اين بسـيـاري     . مردم دور بکند 
دارند اين آثار را مطالعه مي کـنـنـد و          
با اين حزب و در واقع بـا انسـانـيـت و               
اينکه جامعه بشري چگونه بايد بـاشـد         
و چرا اينطور است و ريشـه هـاي ايـن              
درد و بدبختـي چـيـسـت و راه حـلـش                 

با ايـن هـمـه،      . چيست، آشنا مي شوند 
اينکه چـرا مـن روي ايـن چـنـد جـزوه                  
معين تاکيد ميـکـنـم، بـه ايـن عـلـت                
است كه اين پروژه مشخصي است کـه         
در ابعاد وسيع و تـوده اي در شـرايـط             

جـزواتـي سـي،      .   کنوني عـمـلـي اسـت        
چهل صفحه اي براي تـکـثـيـر هـر چـه               

ممکن است کساني بتوانـنـد   .   وسيع تر 
اين جزوات را در پانصد نسخه تکثـيـر          
. و پخش کنـنـد و کسـانـي ده نسـخـه                

يکي از خواص تـکـثـيـر ايـن جـزوات،              
نفسِ آگاهي دادن و آگـاهـي بـخـشـي               

هم اکـنـون تـوجـهـات مـردم در             .   است
ابعاد چند ميليوني به حزب و ايـنـکـه            
اين حزب چه مـي گـويـد، جـلـب شـده                

خواندن کتابهاي حزب هـم بـايـد      .   است
در ابعاد خيلـي وسـيـع بـه يـک سـنـت                  

ــديــل شــود     ــب ــا آن           .   ت ــه ب ــن مــقــابل اي
وضعيتي اسـت کـه در آن جـمـهـوري                
اسالمي همواره تـالش کـرده مـردم را           
در بي اطـالعـي، نـا آگـاهـي و چشـم                  
بسته نگاه دارد و در نـتـيـجـه، اسـاسـاً              
. نفسِ کتاب خواندن يـک هـدف اسـت           

آگاهي يـافـتـن و در عـيـن حـال آگـاه                   
از جـــانـــب ديـــگـــر هـــدفـــي           .   کـــردن

خـوب، بـاالخـره      ! تشکيالتي هم هست 
چند نفر که دور هم جمـع مـي شـونـد،              
در کنار فعاليت هايي که مي کـنـنـد،           
الزم است هفته اي دو سـه سـاعـت بـا               
هم بنشينند و جزوه اي را بـخـوانـنـد و           

خود اينـکـار    .   در موردش بحث بکنند   
روحيه جديدي ايجـاد مـي کـنـد و بـه                
ايجاد واحـدهـاي تشـکـيـالتـي کـمـک               

ما هم که يک زمان سـيـاسـي          .   ميکند
شديـم، اولـيـن کـارمـان ايـن بـود کـه                   

چـرا  .   بدانيم مي خواهيم چکار بکـنـيـم       
از اين اوضاع ناراضي هستيم و تـالش        
کرديم درک احساسي مان از مبارزه را        
به يک درک آگاهـانـه تـبـديـل کـنـيـم و                  

هـم  .   خوب، نشستيم کـتـاب خـوانـديـم         
اکـنــون هـم، خــيــلـي از مـردم واقــعــاً               

دوستي تماس گـرفـتـه بـود         .   مشتاقند
کـه مــن کــتـابــهـاي زيــادي داشــتـم و               
سالهاي شصت ريختند و هـمـه اش را           
. بردند و من اآلن کـتـاب مـي خـواهـم             

براي من کتاب بفرستيد و مـا هـم بـا              
. کمال مـيـل ايـن کـار را مـي کـنـيـم                   

همانطور که شمـا هـم       ( مطمئن هستم   
که اين کتاب ها آنقدر آگـاهـي       )   گفتيد

ــي کــه مــردم                  ــد کــه زمــان بــخــش ان
بخوانند، آنقدر احساس حقانيـت بـراي        
حزب کمونيست کارگري مي کنند کـه       

فـي الـمـثـل       .   به حزب جلب مي شـونـد      
" حکومت مذهبي نمي خواهـيـم     " جزوه  

شامل چندين مقاله است و هـر کسـي          
که چـنـد کـالس سـواد دارد هـم مـي                  
تواند بخواند و بفهمد و بـه هـيـچ وجـه              
مقاالت تئوريک و چـيـز پـيـچـيـده اي               

ضمن اينکه مقاالت تـئـوريـک       .   نيست
را هم بـايـد تـعـداد هـرچـه بـيـشـتـري                     
بخوانند و با اين تئوري هـا هـم آشـنـا            

بخصوص آن نسل جواني کـه از    .   شوند
مذهب روي برگردانده، بايد ايـن جـزوه          
را بخواند تا قدرت تبليغ و تـرويـجـش         
باال رود و بتواند با نسل گذشـتـه خـود         
که بعضاً هنوز مقـاومـت مـي کـنـنـد              

گر چه خيلي هـاشـان خـوشـبـخـتـانـه               ( 
وارد )   مذهـب را کـنـار گـذاشـتـه انـد               
بـرونـد   .   بحث شده و قانـع شـان کـنـنـد            

بخـوانـنـد و بـنـظـر مـن دهـهـا بـرابـر                      
توانايي بيشتري پيـدا مـي کـنـنـد در               

مـاهـيـت آن و        !   رويارويي بـا مـذهـب       
اينکه چرا عده اي به آن نـيـاز دارنـد و               

بديـن شـکـل اسـت         .  از آن سود ميبرند 
که تأثيرگـذاري شـان بـيـشـتـر شـده و                 
تأثير زياد تري بويژه بر نسـل گـذشـتـه             

کانال جديد تأثيـرات    .   خود مي گذارند  
خودش را دارد و بـا ايـن هـمـه هـيـچ                   
چيزي جاي خواندن کتاب و جـزوات را         

 . نمي گيرد
بعالوه يک نکته مهم اين است کـه       
ديده شدن و طرح کردن اين کـتـاب هـا            
در همه جـا، بـنـظـر مـن حضـور ايـن                   

حضـور يـک     .   حزب را هم مـي رسـانـد         
اپوزيسيون قوي و جـدي را کـه قصـد              
دارد يک کار مهم، انقالبي و عظـيـمـي          

اگـر ايـن     .   در اين جامعه صورت دهـد      
حزب مي خواهد جمهوري اسالمـي را     
سرنگون کند و اگر مردم اين حـزب را           
مي خواهند، اولين کار ايـن اسـت کـه           
! بدانـنـد بـرنـامـه ايـن حـزب چـيـسـت                  

 .. . ضرورت  فوري  انتشار جزوات و           ۱از صفحه  

 ۳صفحه  



 3  ۲۶۵شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

! شناسنامه و مـانـيـفـسـتـش چـيـسـت             
پالتفرم مبارزه اش چيست، چه چـيـزي        
جلومان مي گذارد و چه مي شود اگـر         

ايـنـهـا در ايـن         .   اينها سر کار بـيـايـنـد       
جزوات توضيح داده شده اند و مسـئلـه        
مهم اين اسـت کـه مـي تـوان بـه ايـن                   
وسيله يک مقابله جدي را با رژيـم سـر            

هـر کسـي کـه واقـعــاً           .   و سـامـان داد      
عالقه دارد نـجـات پـيـدا کـنـد، مـي                 
. بايست اين جزوه ها را داشـتـه بـاشـد             

تأکيد مي کنـم کـه بـويـژه ايـن چـهـار                  
. جـزوه را هــمـه بـايــد داشـتـه بـاشـنــد                 

ــد               ــاي مــروجــان و کــادرهــاي حــزب ب
بسياري چيزهاي ديگر را هم بخـوانـنـد        
و ايـن چـهـار جـزوه را هـم، نـه تـنـهـا                       
دوستداران حزب بلکه تمـام کـارگـران،         
معلمان، دانشجويان، جوانان و زنـان و      
همانطور که گفتم تمام انسانهايـي کـه          
مي خواهند به آزادي و برابري برسـنـد،       

آدرس .   بايد پـيـدا کـنـنـد و بـخـوانـنـد                
از .   بدهند تا مـا بـرايشـان بـفـرسـتـيـم               

طــريــق انــتــشــاراتــي هــا، دوســتــان و           
آشنايانشان پيدا کننـد و بـخـوانـنـد و              
تکثير کنند که بدست تـعـدادي ديـگـر          

ضمن آنکه مـا ايـن جـزوات         .   هم برسد 
هم تکثير مـيـکـنـيـم      "   سي دي" را روي   

تا کسانيکه به کامپيوتر و ايـنـتـرنـت             
دسترسي دارند، بتواننـد بـدون دردسـر         
و ساده به آنها دسترسي پيدا کـنـنـد و             

 . در محيط خود تکثير کنند
 

اجازه بدهـيـد ايـنـرا هـم          : شهال دانشفر 
اضافه کنم که ما اساسـاً يـک لـيـسـت              
وسيعي از آدرس ايميل هـا داريـم کـه             
بالغ بـر سـي هـزار نـفـر اسـت و ايـن                      
. ليست همچنان در حال افزايش اسـت        

دوستان مـا هـمـچـنـيـن مـي تـوانـنـد                  
آدرس ايميل شان را بفرستند تا مـا بـه      

مـا  .   اين ليست آدرس ها اضافه کنـيـم       
به اين آدرس ها فيلتر شـکـن هـم مـي              
فرستيم تا بتوانند از طريق اين فـيـلـتـر           
شکن هـا بـه سـايـت حـزب و بـخـش                    

کــه در   "   ( انـتــشــارات مـرکــزي حــزب      " 
قسمت باالي سايـت حـزب مشـخـص           

و نـوشـتـه هـاي مـخـتـلـفـي از                  )   است
منصور حکمت و رهبران حزب هـم در      
آن مـوجـود اسـت، دسـتـرسـي داشـتـه                
باشند و در اين صورت اسـت کـه مـي           
توانند به کم خطر ترين طريق مـمـکـن           
اين جزوات را مستـقـيـمـاً بـگـيـرنـد و                

من مـطـمـئـنـم کـه ايـن              .   تکثير کنند 
شروع کار است و بعد از آن دوستان بـه         
آثار منصور حـکـمـت کـه پـايـه هـاي                 
فکري ايـن جـنـبـش را تـدويـن کـرده،                 
عالقمند تر مي شوند و مي توانند بـه        
سايت منصور حکمت مراجعه کرده و       
به آثار و نوشته هـاي فـراوان او دسـت              

 . يابند
بله، اجازه بـدهـيـد يـک         :   اصغر کريمي 

نکته را هم خطاب بـه دانشـجـويـان و              
کـه بـدلـيـل خصـلـت کـار و                ( جوانان   

موقعيت شان بيشتر با کتاب و چـاپ          
يـاد آور    )   و کپي کردن سر و کار دارنـد       

هم اکنون بسياري از کارگران بـا        .   شوم
ما تماس مي گيرند و مي گوينـد مـا            

چکار بايـد  .   اين جزوات را مي خواهيم    
بکنيم؟ ايـنـتـرنـت و کـامـپـيـوتـر هـم                   

ضمن آنکـه اوالً تـوصـيـه مـن            .   نداريم
اين است که جمعي که مـي خـواهـنـد              
مبارزه کنند، سعي کنند به ايـن ابـزار           

هـمـانـطـور کـه امـروز           .   مجهـز شـونـد     
داشتن ماهواره الزم اسـت و در واقـع             
بخشي از مبارزه مـردم بـا جـمـهـوري              
اسالمي است و مـردم بـه آن احـتـيـاج               
دارند، همينطور هم داشتن کامپـيـوتـر     

با اين هـمـه،      .   و اينترنت يک نياز است    
خوب، اين بلحاظ اقتصادي براي عـده        
اي از مردم ميسر نيست و در نتيـجـه،          
آن نســلــي کــه جــوان تــر هســتــنــد و                
مشخصا دانشجويان و مـعـلـمـان کـه            
بدليل خصـلـت کـارشـان، بـيـشـتـر بـا                 
کامپيوتر و اينترنت سر و کـار دارنـد،          
بايد کمک کنند نسبت به تکـثـيـر ايـن             

خود مـا بـه       .   جزوات در ميان کارگران  
هر شکلي که بتوانيم سعي مي کـنـيـم           
ايــنــهــا را بــدســت کــارگــران و مــردم             
برسانيم اما يک راه مـهـمـش هـم ايـن               
است که دانشجويان و جوانان بـرونـد و          
بعنوان يک امر کمک رساني، کمـک بـه          
امر سرنگوني، کمک به ايـنـکـه مـردم            

" چه بـايـد کـرد       " بيشتر راه سرنگوني و     
را بشناسند، نسـبـت بـه تـکـثـيـر ايـن                 

در مـحـيـط هـاي         .   جزوات اقدام کنند  
کارگري، در شهرهاي بزرگ و کـالً هـر           
جا که مي توانند و هر چقـدر کـه مـي              

بـعـنـوان يـک       .   توانـنـد، پـخـش کـنـنـد           
نـهـضـت    !   بعنوان يک نـهـضـت     !   جنبش

بـايـد   !   کمک رساني به امر سـرنـگـونـي         
بـايـد کـاري      !   يک تکان وسيعـي خـورد      

کرد که اين جزوات و کتاب ها در هـر            
بـايـد   .   محله اي وجود داشـتـه بـاشـنـد          

کاري کرد که هر دو يا سه خـانـواده اي        
. با هم بنشينند و اينـهـا را بـخـوانـنـد               

بايد يک جنـبـش وسـيـع تـکـثـيـر ايـن                  
کتاب ها، پخش شان و خـوانـدن شـان            
راه بيفتد و اينـچـنـيـن، بسـرعـت مـي               
! توانيم شبيه خودمان را ايجـاد کـنـيـم         

جمع هاي شـبـيـه خـودمـان را ايـجـاد                
کنيم و آنزمان، چشم و گوش مردم بـاز         
مي شـود، آگـاه تـر مـي شـونـد و در                    
نتيجه، جنبش مان مي تـوانـد خـيـلـي         
 .                               متحد تر و يکپارچه تر به پيش رود

 
به نکتـه جـالـبـي اشـاره          :   شهال دانشفر 

! درست کردن شبيه خـود مـان        .   کرديد
در واقـع، الزمـه ايـنـکـه ايـن کـار را                    
بکنيم و بتوانيم انسـان هـايـي شـبـيـه               
خودمان را با همين تفکر جلو بياوريـم        
و جمع هاي خودمان را شـکـل دهـيـم،          
. اين است که اين جزوات خوانده شـونـد   

چرا که شيوه کار ما، اسـاسـاً بـر پـايـه               
بسيج مـيـلـيـونـي انسـانـهـاي آگـاه و                  

انسان هايي که واقـعـاً    .   آزاديخواه است 
مسئله اصلـي شـان سـوسـيـالـيـسـم و                

بنـابـرايـن، ايـن انسـان          .   انسانيت است 
ها بايد حولِ يک چيزي جـمـع شـونـد و              

مضـمـون   !   اين چيز، يـک مـحـتـواسـت          
مجموعه اي از آرمـان هـا، راه            !   است

ايـنـهـا    !   حلها و ايده هاي انساني اسـت    
چيزهايي است که انسان ها خود شـان          

ضمـن آنـکـه      . را در آنها پيدا مي کنند 
فرق ما با جريانات ديگر را هـم بـهـتـر             

يعني با جـريـانـاتـي     .   درک خواهند کرد  
که مي خـواهـنـد از بـاالي سـر مـردم                 
. حــاکــم شــونــد و قــدرت را بــگــيــرنــد           

جرياناتي که از بـاالي سـر مـردم و از               
طريق يک باصـطـالح نـاجـي، بـه دادن             
يکسري وعده و وعيد ها مي پـردازنـد       
و مردم هم نمي دانند که بـاالخـره ايـن           

جـنـبـش مـا       !   ناجي چـه مـي خـواهـد          
خواستار اين است کـه خـود مـردم در             

خــودشــان تصــمــيــم   .   صــحــنــه بــاشــنــد  
بگيرند، خـودشـان امـور خـودشـان را              
بسازند و اجازه نـدهـنـد کـه کسـي از                 

خـوب، ايـن     .   باالي سرشان حاکم شـود    
مردم بايد بدانند چـه مـي خـواهـنـد و              
همين، نکته ديگري است که ضـرورت       
و اهميت مطالعـه ايـن کـتـاب هـا را                 

 . بيش از پيش تاکيد مي کند
اجـازه دهـيـد مـنـهـم            :   اصغر کريمي 

. نکته اي به صحبت شما اضافـه کـنـم          
ببينيد يک آخوندي به مدرسه عـلـمـيـه           
مي رود، کلي پول خرجش مي کـنـنـد           
و کتاب هايي مي خواند که در واقـع،         
نه به درد اين دنيا مي خـورد و نـه آن                

و بـعـد روي مـنـبـر            )   بـا خـنـده     ( دنيا   
ميرود و داستان خر دجال را ميـگـويـد         
و عده اي از مردم بيـچـاره هـم بـر سـرِ                 

کسان ديـگـري هـم       !   خودشان مي زنند  
هستند که چيزهاي ديگري تبليغ مـي        
کنند و حرف مـن ايـن اسـت کـه چـرا                 
خود کارگر و زحمتکشي که استـثـمـار         
مي شود، قشر شريفي که تولـيـد مـي            
کند و آن طـبـقـه ي مـفـيـد و سـازنـده                    
جامعه نبايد هزاران مـبـلـغ، مـروج و             
سازمانـده خـودش را داشـتـه بـاشـد؟               
کسي که مـي خـواهـد مـبـلـغ بـاشـد،                 
کسي که مي خواهد روي چـهـار پـايـه             
برود و در محله و محـل کـارش بـراي             
صدها و هزاران نفـر راه نشـان بـدهـد،              
. بي ترديد نياز به کسـب آگـاهـي دارد           

روز تــظــاهــرات   !   آن روز خــواهــد آمــد      
! روز جـنـبـش هـاي بـزرگ         !   هاي وسيع 

ــالب     ــقـ ــر و          !   روز انـ ــارگـ ــزاران کـ هـ
زحمتکش، زن و مـرد، در سـراسـر کشـور                
بايد روي چهارپايه بروند و سخنراني کـنـنـد           
و بقيه را بسيج کـنـنـد و در مـقـابـل چـالـه                     
هائي که مقـابـل مـردم گـذاشـتـه مـيـشـود                 

و بنـابـرايـن الزم اسـت تـوان            .   هشدار دهند 
خود را سريعـا بـاال بـبـرنـد، بـايـد بـيـشـتـر                      
بخوانند و با راه نجات و آزادي خـود آشـنـا           

بــايــد بــروي چــهــار پــايــه بــرونــد و             .   شــونــد
همنوعان و هم طبقه اي هـاي خـودشـان را            
آگــاه کــنــنــد و خــوب، الزم اســت کــتــاب                

ــزوات را               .   بــخــوانــنــد    الزم اســت ايــن ج
اين گام اول است و مـن تـرديـدي             .   بخوانند

ندارم کسي که اين چهار جـزوه را بـخـوانـد،              
لحظه شماري خواهد کرد کـه کـتـاب هـاي              
ديگري از اين نوع هم بدستش بـرسـد و در               
هر حال، بايد اين جنبش را آنچنان قـوي در         
محالت، کارخانه ها و دانشـگـاه هـا و در               
همه جا، راه بيندازيم که نتـوانـنـد جـلـومـان          

. قـدرت مـا بسـيـار زيـاد اسـت              .   را بگيرند 
زماني که اين کتاب هـا عـمـومـي و تـوده                 
اي شونـد و بـه هـر خـانـه اي کـه رفـتـنـد،                         
ببينند چهار نسخه از ايـن جـزوات هسـت،            
آنوقت ديگر خود بخود عادي مـي شـود و           
خود بخود ديگر نمي توانند با کسي کـاري       

در نتيجه، هم اکنون الزم اسـت کـه       .   بکنند
بعنوان يـک گـام مـهـم در مسـيـر آزادي و                    
رهايي مان از شر جمهـوري اسـالمـي و در             
راه متحد شدن مان، ايـن کـارهـا را انـجـام                 

 . دهيم
اين نکته را هم در هميـن زمـيـنـه            
اضافه کنم که خيلي از دوستان هستند کـه          
انتشـاراتـي دارنـد، انسـان هـاي انـقـالبـي،                 
شريف، سوسياليـسـت و آزاديـخـواهـي کـه              

خواهشم از ايـنـهـا      .   کارشان انتشارات است  
اين است که هر کدام شان مي توانند کـمـک          

مي دانـم کـه در روزهـاي انـقـالب                .  بکنند
کتاب هاي جلد سفيد در ابـعـاد ده هـزار و               
صد هزار بيرون مي آيند اما هم اکنـون هـم       

بـه  .   هر کدام شان مي توانند، کـمـک کـنـنـد           
ــه    .   ايــن پــروســه کــمــک کــنــنــد             پــروســه  ب

مـايــه  .   سـرنـگـونــي جـمــهـوري اســالمـي          
از دوســتـان شـان پـول جـمــع             .   بـگـذارنـد   

کنند و بـا هـم ايـن کـار را بـکـنـنـد و                          
خوب، باالخره ايـن جـزوات هـم کـوچـک              

. است و خـيـلـي گـران تـمـام نـمـي شـود                   
اورژينال شان را تهيـه کـنـنـد يـا از مـا                  
بخواهند برايشان بفرستيم تـا بـتـوانـنـد            

  پخش کننداينها را
 

اصغر کريمي، با تشکـر     :   شهال دانشفر 
از شما کـه در ايـن گـفـتـگـو شـرکـت                    

 . کرديد
 

 . من هم متشکرم: اصغر کريمي

 .. . ضرورت فوري انتشار جزوات و           ۲از صفحه   

 هادي وقفي اين مطلب را 
 .  پياده و تايپ کرده است

 اکتـبـر مصـادف بـا روز جـهـانـي                ۱۰
اعـدام يـک جـنـايـت          .   عليه اعدام است  

سازمانيافته و با نقشه دولـت اسـت و            
هـدف از    .   بايد همه جا مـمـنـوع شـود          

اعدام، مرعوب کردن جامعه و اعـالم         
اعـدام  .   قدرقدرتي طبـقـه حـاکـم اسـت          

اعالم حاکميت بي حرمتي بـراي جـان           
انســان اســت، قــرون وســطــائــي و                  
وحشيگري است و بـايـد در هـمـه جـا                
فورا ملغي شودـ بايد به ميـدان آمـد و        
جمهوري اسـالمـي و دول آمـريـکـا و                
چين و ساير دولتهاي اعدام کـنـنـده را            

 بشدت محکوم کردـ 
در روز جهاني عليه اعـدام طـبـعـا           
نگاهها مـتـوجـه جـمـهـوري اسـالمـي              
يعني رژيـم صـد هـزار اعـدام خـواهـد                

جــمــهــوري اســالمــي يــکــي از           .   بــود
رژيمهايي است که در زمينه اعـدام در         
ــي رکــورد دار اســت               ــان . ســطــح جــه

جمهوري اسالمي در طـول حـاکـمـيـت            
 هـزار نـفـر را کـه             ١٠٠سي ساله خود  

بخش اعظم آنها فعالين سيـاسـي بـوده        
اند، اعدام کـرده اسـت و در سـالـهـاي                

اخير نيز به اعدامها وسعت داده اسـت         
روز جـهـانـي      .   تا خود را نـجـات دهـد          

عليه اعدام فراخواني است به همـه مـا          
که با صداي بلند عليه رژيم آدمکشـان        
در ايران به ميدان بيائيم و عـلـيـه ايـن            
رژيم اعدام و جنايت دست به اعـتـراض    

 . بزنيم
حزب کمونـيـسـت کـارگـري هـمـه             
شما مردم آزاديخواه را فرا مـي خـوانـد       
که در روز جـهـانـي  عـلـيـه اعـدامـي                   
صفوف حود را در جبهه مـبـارزه بـراي           
لغو اين مجازات جنايتکـارانـه فشـرده         

اين روز بايد به روزي تـبـديـل      .   تر کنيد 
شــود کــه مــردم آزاديــخــواه نــفــرت و             
انزجار خود از اين وسيله کشتار اعـالم        
دارند و از جـان و حـرمـت انسـان بـه                    

بـايـد در هـمـه جـا بـا               .   دفاع برخيـزنـد   
مـجـازات   :   صداي بلـنـد فـريـاد بـزنـيـم            

 !اعدام بايد فورا و همه جا لغو گردد
 

 تشکيالت خارج کشور       
  حزب کمونيست کارگري ايران              

 ۲۰۰۸ اکتبر     ۷

 اعدام قتل عمد دولتي است
 در روز جھانى عليه اعدام، 

 !عليه اين جنايت دولتى اعتراض کنيد
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 براي سرنگوني    
 جمهوري اسالمي و      

تحقق يک زندگي انساني         
 حزب ميخواهيم    

 برنامه اي از اصغر کريمي            
 

حزب آماده است و مردم هم  اين    
 حزب را ميشناسند 

بنظـر مـن     .   خسته نباشيد آقاي کريمي   
حزب سـاخـتـه شـده و آمـاده اسـت و                   
مــردم هــم کــامــال مــيــشــنــاســنــد و             
همانطوري که خودتان ميگوييد مـردم      

حـزب  .   تاحدي انتخابش هـم کـرده انـد         
کمونيست کارگري است مانيفيسـتـش     
را دارد و برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـرش              
آماده است و تمامي مطـالـبـاتـش هـم           
که از طريق نشريات و کانالهاي حـزب       
بطور شفاف براي جـامـعـه ارائـه شـده              
کامال واقعي و اثباتي است و ميشـود        
در جامعه پياده کرد مثل برنامه هـاي      
تحصيل رايگان و تامين اجتمـاعـي و         
غيره که ما هـمـيـن االن بـا انـداخـتـن                 
حکومت اسالمـي مـيـتـوانـيـم بـطـور               

بـراي مـردم در       .   عيني ايـجـاد کـنـيـم         
ــجــات و در                ــاهــهــا و کــارخــان کــارگ
دانشگاه و درجامعه اين حزب از روي         
برنامه هاي کانال جديد و نشـريـات و            
کمپينهايش کامال شناخته شده اسـت       
يعني زمـانـي کـه مـردم پـرچـم سـرخ                  
آزادي برابري را ميبـرنـد بـاال و يـا بـا                 
پرچم سوسياليسيم همين امـروز و يـا           
سوسياليسم يا بربريت نشان ميـدهـنـد        
که حزب را انتخاب کرده اند و هـمـيـن           
دانشجويان و کارگران و مـعـلـمـيـن و              
زنان و مردم هستند که فـردا جـامـعـه             
انساني را سازماندهي خواهند کـرد و         
اداره خــواهــنــد کــرد و هــمــيــن فــردا             
مـعـلــمـيــن و کـارگـران هـفــت تــپـه و                  
نساجي کردستان و شاهو و پـرريـس و          
البرز و کارگران واحد و غـيـره و غـيـره            
که تابحال بارها حمايت کـرده انـد در             
خيابانها تـظـاهـرات خـواهـنـد کـرد و               
حزب کمونيست کارگري هم بلنـدگـوي       
اين کارگران و همه مردم شـده اسـت و            
اخبار مبارزات را دراختيـارشـان قـرار          
ميدهد و حزب آن قلـه اي شـده اسـت               
که تمامي اين جنبشـهـاي اعـتـراضـي           
بسمت او در حرکتـنـد و پـيـام مـنـهـم                 
اينست که بطوري همـه جـانـبـه تـر بـه              
حزب روي بياورند و حمايتش کنـنـد و          
پاي برنامه هايش بنشينـنـد و نـقـد و              
نظر دهند و دخالت کـنـنـد و کـمـيـتـه                 
هاي مختلفي را در سطـح مـحـالت و          
 . شهرها و کارخانجات تشکيل دهند

يک فعال کمونـيـسـت کـارگـري از            

 کرمانشاه 
 

زنـــده بـــاد    .   ســـالم آقـــاي کـــريـــمـــي       
ــيــســم  حــزب کــمــونــيــســت     .   ســوســيــال

کارگري در شهر سقز خـيـلـي طـرفـدار             
 . دارد خيلي زياد
 مردي از سقز

 
 بايد به اين حزب پيوست    

خانمـم بـمـن زنـگ         .   سالم اقاي کريمي  
زد و گفت که کانال جديد برنـامـه دارد      
و زنگ زدم بگويم که خيلي خـوشـحـال         
. هستم که با شما صـحـبـت مـيـکـنـم              

بنظرم اين ديگر روشـن اسـت کـه اگـر              
مردم شريف ايران ميخواهند از دسـت        
رژيــم جــانــي و کــثــيــف و خــونــخــوار            
خــالص شــونــد بــايــد بــه ايــن حــزب              
بپيوندند و هيچ راه ديگـري نـيـسـت و             
اين حزب اميد و راه و آرمان ماسـت و       

 .از زحمات شما هم خيلي ممنونم
 مردي از آمريکا

 
 ما اعتقاد راسخ داريم که   

 بدون داشتن يک حزب سياسي و   
 فراگير موفق نخواهيم شد   

از ايـنـکـه حـزب         .   سالم اقاي کـريـمـي      
کمونيست کارگري با تالشهاي بيوقفـه      
خود در راستاي احقاق مطالبات حـقـه        
طبقه کارگر تالش مـيـکـنـد و پـيـش               
. ميرود بي نهايت ممنون و متشکريـم      

ما اعتقاد راسخ داريم که بدون داشتـن        
يک حزب سـيـاسـي و فـراگـيـر مـوفـق                 
نــخــواهــيــم شــد و از ايــنــکــه حــزب               
کـمـونــيـســت کــارگـري افشـاگــريـهــاي           
درست و بحـق مـيـکـنـد و رژيـم ضـد                  
بشــري و ضــد کــارگــري جــمــهــوري              
ــيــکــشــد                 ــچــالــش م اســالمــي را ب
خوشحاليم و اعتقاد راسـخ داريـم کـه            
تنها حزبي که ميتواند نـمـايـنـده هـمـه           
اقشار خصوصا طـبـقـه کـارگـر بـاشـد              

مـا  .   حزب کمونيست کارگري ميباشد   
بايد با تمام توان از اين حزب حـمـايـت        
کنيم و بـارهـا و بـارهـا ديـده ايـم کـه                    
افشاگريهـاي ايـن حـزب بـه کـارگـران               
هفت تپـه کـه از حـق و حـقـوق خـود                    
محروم شـده بـودنـد يـاري کـرد و راه                  
نشـان داد و اگـر رژيـم مـجـبــور شــد                  
بخش ناچيزي از مـطـالـبـات انـهـا را                
ــط بــخــاطــر                   ــق ــط و ف ــق ــردازد ف ــپ ب
افشگريهاي حزب کمونيست کـارگـري      

 . بود
 

با دل و جان اهداف اين حزب را    
 قبول داريم   

مـا تـمـام مـردم         .   سالم آقـاي کـريـمـي       
حزب خودمان را انتخاب کـرده ايـم و            

با دل و جان اهداف اين حزب را قـبـول            
ــم ــهــايــي هــم کــه             .     داري در مــورد آن

ميگويند تنهـا حـزب ايـران مـجـاهـد              
خلق است و غيره بايد بگويم که وقـتـي     
اين بختک جمهوري اسالمي از بـاالي         
سرمان برود کنار آنوقت فقط بـا يـاري         
اين حزب و شوراهاي مـردم اسـت کـه             
بتمام معني شادي و رفـاه و آزادي را             

مـا االن ديـگـر        .   ميـتـوانـيـم بـبـيـنـيـم           
يــکــســال اســت کــه تــمــام حــرفــهــا و             
سياستهاي اين حـزب را دنـبـال کـرده              
ايم و دنبالش ميکنيم و با تمام وجـود          
تقويتش خواهيم کرد و مطمئـنـيـم کـه          
مــا را از هــر قــيــد و بــنــدي خــالص                

آن مردي هـم    .   خواهد کرد بتمام معني   
که از طرفداران جمهوري اسالمي بـود        
و از ديکتاتوري حزب حرف مـيـزد کـه       
اگر روي کار بيايد به احزاب جـمـهـوري      
اسـالمـي مـيـدان نـخـواهـد داد بـايـد                  
بگويم که معلوم است که وقتـي آزادي         
را بــدســت آورديــم ديــگــر دوبــاره بــه              
شماها اجازه نـخـواهـيـم داد کـه خـون               
مردم را يکبار ديگر در شيشه کنيـد و      
نخواهيم گـذاشـت کـه يـکـبـار ديـگـر                 
چنين حکومت جاني و عـقـب مـانـده            

مـعـلـوم اسـت       .   اي برما حکومت کنـد   
که ديگر نخواهيم گذاشت و اين ديـگـر       
واضح و آشکار است و اگر غير از ايـن         

خــيــلــي .   بـاشــد بــايــد تــعــجــب کـنــيــد        
 . ممنون

 کارگري از شيراز
  

بايد هدف و برنامه حزب را هدف و      
 برنامه خود بدانيم   

من فکر ميکنم که بايـد حـزبـي       .   سالم
داشته باشيم و هـدف و بـرنـامـه آن را                
هدف و برنامه خود بـکـنـيـم و درسـت            
باجرا دربياريم تا با تکيه بـه آن حـزب           
از اين وضع خـالص شـويـم و زنـدگـي               
آزاد و برابر و مرفهي داشتـه بـاشـيـم و             
فشارهايي را که روي دوشمان تحمـيـل        
کرده اند بـرداريـم و زنـدگـي کـنـيـم و                   
. بگذاريم ديگـران هـم زنـدگـي کـنـنـد              

ببينيد اقـاي کـريـمـي االن وضـعـيـت                
کاري ما خيلي بد است و نميدانيد کـه       
درچه شرايط سـخـتـي داريـم  زنـدگـي               
ميکنـيـم درواقـع اصـال نـمـيـتـوانـيـم                  
زندگي کنيم آنهم با ايـن بـيـشـغـلـي و                
شغل ناپايدار و حـقـوقـهـاي نـاچـيـز و                
گراني وحشتناک و اصـال  در اوضـاع            
بسيار وخيمي بسر ميبريـم کـال بـايـد            
بگويم که زندگي ما بـطـور کـلـي فـنـا               
شده و ما شديدا به يک سازمان و يـک             
حزب سيـاسـي قـوي و انسـانـي نـيـاز                 
داريم که بما کمک بکـنـد تـا بـتـوانـيـم                
زندگي کنيم و لـطـفـا بـمـا شـمـاره اي                 
بدهـيـد و مـيـخـواهـيـم عضـو حـزب                  
بشويم و حدود يکسالي هست که ايـن         

ــي                   ــم ول ــي ــن ــک ــي ــال م ــب حــزب را دن
خـيـلـي    .   نميـتـوانسـتـيـم زنـگ بـزنـيـم             

 . ممنون
 مردي از تبريز

 
 من حزب شما را انتخاب کرده ام    

مــا حــزبــي مــيــخــواهــيــم کــه          .   ســالم
خواهان برابـري زن و مـرد و آزادي و                
رفاه و تامين اجتماعي باشـد و آزادي          
بيان درستي داشته باشد و بـه اديـان و            
عقيده هاي مردم کاري نداشته بـاشـنـد       
و به عـقـايـد شـخـصـي مـردم احـتـرام                  
ــد                  ــخــواهــن ــکــه ب ــن ــه اي ــگــذارد و ن ب

ما آموزش پـرورش     .   سرکوبگري کنند 
من حـزب شـمـا را          . رايگان ميخواهم   

انتخاب کرده ام و مطمئنم کـه در ايـن         
 . حزب دين از سياست جدا خواهد بود

 مردي از کرج
 

اگر ميخواهيد از اين نکبت رها     
 شويد  

اول مـيـخـواهـم بـه          .  سالم اقاي کريمي 
ايــن مــزدوران حــکــومــت کــه زنــگ             
ميزنند بگويم کـه ايـنـهـا هـمـه گـونـه                 
جنايت عليه مردم شريـف ايـران کـرده           
انــد و حــاال کــه مــيــبــيــنــنــد مــردم                
سوسيـالـيـسـم را انـتـخـاب کـرده انـد                  
دستپاچه شده اند و حکومتشان را در         
خطر ميبينند و نه تنهـا ايـنـهـا حـتـي             
طرفداران آمريکا و نميـدانـم سـيـسـتـم            
سرمايه داري لـيـبـرالـي و غـيـره هـم                  
همينطور فهميده انـد کـه مـردم ايـران             
سوسياليسم را انتخاب کرده اند و کـال        
ميبينند که حـيـات سـرمـايـه بـخـطـر               

ــتــاده اســت    ــهــا هــمــان         .   اف ــن هــمــه اي
کثافتهايي هستند که دسـتـانشـان بـه           

مـن  .   خون بچه هاي مردم آلـوده اسـت         
سوسياليـسـم را انـتـخـاب کـرده ام و                 
زندگيم را هم بپايش ميريزم و از جـانـم          
هم براي برقراريش ميگذرم چونـکـه بـا       
پوست و گوشت و خونم يک عمر اسـت         
که سرمايه داري را لمسش کرده ام کـه        
چقدر نکبت و چقدر کـثـافـت و چـقـدر              
فحشا تحميلمان کرده اند و درک کـرده         
ام که اگر آمريکا بمب ميـانـدازد بـراي        
ــه اســت و اگــر در عــراق و                   ســرمــاي
افغانستان و فلسطين و لبنان و غـيـره          
ادعاي دمکراسـي دارنـد و نـيـروهـاي             
اسالمي را هم بـا بـمـب و مـوشـک و                  
دالرهــاي نــفــتــي مــا مــردم حــمــايــت          
ميکنند همه اينها براي سرمايه اسـت        
اما سوسيـالـيـسـم اصـل انسـانـيـت و                
برابـري و آزادي و رفـاه و زنـدگـي بـا                    

من به تمام مـردمـي کـه      . شرافت است 
ميخواهند از اين بدبختي نجات پـيـدا        
کنند ميگويم که اگر مـيـخـواهـنـد از             
اين نکبت رهايـي پـيـدا کـنـنـد فـقـط                 

زنـده  .   سوسياليسم را انـتـخـاب کـنـنـد          

باد سـوسـيـالـيـسـم و زنـده بـاد حـزب                   
 . کمونيست کارگري ايران

 فعال جديد حزب از اهواز
 

 سـال اسـت     ۱۵من . سالم آقاي کريمي 
که کارگر اين مملکتم و  به نظرم فـقـط    
حزب شما است که ميتواند کـارگـر را          
از اين وضعيت نجات دهـد و بـنـظـرم              
شما فقط بايد صداي کارگر را در ايـن          
برنامه نمايندگي کـنـيـد تـا بـتـوانـيـد                

 .آزادي همه مردم را تضمين کنيد
 کارگري از تهران

 
                                      

زندگي انساني حق مسلم         
 ماست  

                                      
 برنامه اي از     

  کاظم نيکخواه     
خـواسـتـم زنـگ بـزنـم و             .   درود بر شما  

بگويم که حـرفـهـايـتـان خـيـلـي بـه دل                  
 .دستتان درد نکند.  مينشيند
 زني از ايران

 
 وقت استراحت و اذان مساجد     

خيلي مـمـنـون از      . سالم اقاي نيکخواه 
اين برنامه هـاي خـيـلـي خـوبـتـان کـه                 

.  درصد مردم ايران اسـت     ۹۵حرف دل   
خيلـي لـطـف مـيـکـنـيـد و راجـع بـه                      
کارگري که شما گفـتـيـد تـازه بـعـد از                

 شب هـم کـار       ۱۰شيفت صبح بايد تا     
 ساعت هم وقت دارد کـه      ۶کند و بعد  

بخوابد و اسـتـراحـت کـنـد تـا دوبـاره                  
 ساعـت  ۶آخه خود اين    .   برگردد به کار  

را هم نميگذارند آدم استراحتي بـکـنـد         
 تا بلند گو با صداي بلند اذان کـه           ۵و  

از مساجدشان راه مـيـانـدازنـد مـانـع              
آخـه  .   احداقل استـراحـت هـم هسـتـنـد           

مگر ايـن آخـونـدهـا مـيـگـذارنـد کـه                  
زنـدگـي بـکــنـيـم واقــعـا کـه  بـا ايــن                     
سيستيم شان براي ما جهنمي سـاخـتـه      

ما همه حرفهاي شما را با جـان و        .   اند
دل قبول داريم ولي نـمـيـدانـيـم کـه بـا                 

ما هر روز دور هـم         !   اينها چکار کنيم  
مينشينيم و همفکـري مـيـکـنـيـم کـه              
آخه اينهمه سـرمـايـه و ثـروتـي کـه از                 
مردم باال کشـيـده انـد و خـود مـا را                  
ــايــد از                بــيــچــاره کــرده انــد چــطــور ب
دستشان درآوريـم و زنـدگـي انسـانـي               

 ! بسازيم و چطور با اينها طرف شويم
 کارگري از ايران

 
 چه کار کنيم؟  

مـن بـه     .   سالم بر شما کاظم نيـکـخـواه       
برنامه هاي شما نگاه ميکنم و واقـعـا          
حرفهاي دل ماسـت بـه ايـنـتـرنـت هـم                

 صداي مردم در کانال جديد

 ۵صفحه 
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دسترسي نداريم که نشـريـات شـمـا را             
بيشتر بخوانيم امـا فـقـط مـيـخـواهـم              
بيشتر بدانم که براي عملـي شـدن ايـن            

 حرفها چکار بايد بکنيم؟ 
 مردي از ساري

 
بزودي بساطتان را با اتحاد و   
 تشکلماان جمع خواهيم کرد      

در جـواب يـکـي        .   سالم اقاي نيکخواه  
از اين چند نفري که از ارازل و اوبـاش             
ــد و مــيــگــفــتــنــد کــه                ــودن واقــعــي ب
دولتمردان ما از مردم راي گـرفـتـه انـد        
و تشکيل شده اند بايد بگويم کـه آخـه         
در حکومت شما که مـردم حـتـي حـق            
تعيين رنگ لباس و طرز پـوشـشـان را         
ندارند و بخاطر کوچکتـريـن مـطـالـبـه            
انسانيشان زنداني و شکنجه ميشـونـد       
از کــدام مــردم و از کــدام راي و                        

بـس  !   دولتمردي مردمي حرف ميزنيـد    
کنيد ديگر شرم کنيد که ايـن حـرفـهـا             
در بـيـن مـردم هـيـچ جـايـي نـدارد و                    
بهيچوجه شرايـط مـالـي مـردم اجـازه             
نميدهد که حتي کوچکـتـريـن ذره يـک            

آخـه ايـن      .   زندگي انساني را مزه کنـنـد    
رژيمي است که افکار کثيف مذهـبـش     
را مثل مواد تزريقي تحميل کـرده بـه           
شيرازه زندگي اجتماعي مردم و شـمـا          
چطور ميتوانيد از اين حکومت دفـاع         

شرم کنيد ديـگـر بـس کـنـيـد و             .   کنيد
مطمئن باشيد که بزودي بسـاطـتـان را        

آيـا صـداي قـدرتـمـنـد           .   جمع ميکنيـم  
اعــتــراض و اعــتــصــاب کــارگــران و            
معلمين و دانشـجـويـان و جـوانـان را               
نميشنـويـد آنـهـم در سـيـسـتـمـي کـه                   
کوچکترين حقي براي اعـتـراض بـاقـي        

و با چماق و اسـلـحـه و         !   نگذاشته است 
گاز اشک آور باالي سر مـردم ايسـتـاده           

ولـي حـتـمـا       !   هان نمـيـشـنـويـد؟     !   است
ميشنويد و حتما اتـحـاد بـيـن اقشـار             
مختلـف جـامـعـه را مـيـبـيـنـيـد کـه                    

بـابـا جـان بـا         !   اينجور بجوش آمده ايد   
کمونيست خواندن کشورهـاي چـيـن و          
شوروي و با بستن ديـکـتـاتـوري هـاي             
آنها به اهـداف ايـن حـزب هـم ديـگـر                  
نميتوانيد افکار اين مردم بـيـدار شـده           
و برخواسته و متـحـد را کـه بـرهـبـري                
همين کانال جديد و حزب کمـونـيـسـت         
ــيــاســي شــان                  ــري و حــزب س ــارگ ک
ميخواهنـد بسـاطـتـان را از ريشـه و                
اســاس بــرچــيــنــنــد فــريــب بــدهــيــد و           

حتمـا مـيـبـيـنـيـد کـه             !   منحرف کنيد 
مـردم کـانــالشـان را و حـزبشـان را و                  
اهداف و آرمانهاي سوسـيـالـيـسـتـي و          
انسانيشان را شـنـاخـتـه انـد و خـوب                 
ميدانند که بخاطر چه امر و هدفي بـه           

مـردم  .   دور اين کانـال جـمـع شـده انـد             

افکارشان را با کانال شان يـکـي کـرده           
اند و بايد بيشتر از ايـنـهـا هـم دسـت                 
بــدســـت هـــم بـــديـــم و تشـــکـــل و                  
سازمانيافته گور همه تـان را بـا ايـن               
حکومت جنايتکار و کثيفتان بـکـنـيـم      
و يک زندگي انسانـي را بـا شـوراهـاي              

من ديروز در بـرخـي       . خودمان بسازيم 
تلويزيونـهـا شـالق خـوردن جـوانـي را               
ديدم که بسيار ناراحت کنـنـده بـوده و             
پيامم به مردم اينسـت کـه در چـنـيـن              
لحظاتي متحد باشيم و نـگـذاريـم کـه            
بيش از پيش چنين تعرضي به زنـدگـي         

کي چنين حقـي را بـه ايـن            .   ما بکنند 
حکومت داده کـه ايـنـجـور وحشـيـانـه             

ما بايـد بـلـنـد        !   بجان عزيزان مابيافتد  
شويم و نترسيم و تا کـي مـيـخـواهـيـم               
تحقير شويم و تـا کـي بـايـد بـخـاطـر                  
کوچکترين نـيـازهـاي طـبـيـعـي مـان               
اينچنـيـن مـورد تـهـاجـم دولـتـمـردان                

قـبـال   !   جنايتکار اسالمي قرار گـيـريـم       
ميگفتيم ما متحد نيسـتـيـم و رهـبـر             
نداريم ولي االن ديگر خودتان هسـتـيـد       
که بگرد اين حزب و ايـن رهـبـر جـمـع               
شده ايد و همگي خوب فهميده ايم کـه          
اين حـزب از تـمـامـي آن آرمـانـهـاي                  
انسانـي کـه انسـان مـدرن نـيـاز دارد                 

اي کارگران و اي زنـان       .   برخوردار است 
و معلمين و دانشجويان و اي جـوانـان           
بياييد همه دست بدسـت هـم دهـيـم و              
مطمئن شويم که اين حـزب پشـت مـا          
هســت و مــا هــم پشــت ايــن حــزب                

بياييد با اتحـاد مـتـشـکـل و          .   هستيم
 . حزبيمان بساط اينها را برچينيم

 زني از ايران
 

کسي نتوانست مزاحمشان شود      
چون  تعدادشان باالي چندين هزار       

 نفر بود 
تـــمــامـــي ايـــن بـــي        .   ســالم بشـــمـــا    

حقوقيهـايـي کـه شـمـا اشـاره کـرديـد                 
مردم همه روزه با آن روبـرو هسـتـنـد و          

آقايـي آمـد در       .   دارند مبارزه ميکنند  
مورد موسيقي جوانان اشکالي گرفـت       

 درصـد    ۶۰که بايـد بـه او گـفـت کـه                 
مردم اين کشور را جـوانـان تشـکـيـل              
ميدهند و نياز به مـوسـيـقـي دارنـد و              
موسيقي هم بخشي از نـيـازهـاي ايـن            

جـوان  .   مردم و جوانـان جـامـعـه اسـت           
ايراني ميخواهد موسيقي پاپ گـوش        
کند و راک و کالسيـک و  جـاز گـوش                
کند و ميـخـواهـد لـبـاس هـنـرپـيـشـه                 
مــورد عــالقــه اش را بــپــوشــد و                     
ميخواهـد مـدل مـويـش را مـثـل آن                 
کسي که دوسـتـش دارد مـثـل فـيـدل                
کاسترو و چه گوارا و غيره درست کـنـد     
و همه اينها خواسته هاي انسانـي ايـن          

جامعه و اين جـوانـان اسـت پـس چـرا               
نبايد چنين آزاديـهـايـي وجـود داشـتـه             
بشد که جوان ايراني را بخاطـر ايـنـکـه          
يک پرتره و نقاشي مورد عالقه اش را          
کشيده بود ريخته اند بـه خـانـه اش و               
بساط زندگي و کارش را بهم زده اند و        
تابلو ها را هم برعليه اين جوان مـدرک         

اگـر جـوانـان جـامـعـه           !   جرم کـرده انـد      
نميخواهند اين بي حقـوقـي را داشـتـه           
باشند و اگر نميخواهند کـه در پشـت            
دروازه هاي کنـکـور افسـرده شـونـد و               
اگر ميخواهند بمحض خـارج شـدن از          
مدرسه و دانشگاه به زنـدگـي انسـانـي           
خودشـان بـرسـنـد و زانـوي غـم بـغـل                   
نـگــيــرنــد تـنــهــا راهــش ايــنــســت کــه            
متحدانه مبارزه کنند و به ايـن کـانـال            

زمـانـي کـه      .   و به اين حزب بپـيـونـدنـد        
نمايشگاه کتاب بـرقـرار بـود جـوانـان              
زيــادي بــا دوســتــان دخــتــر و پســر و              
عزيزانشان و با هر لبـاسـي کـه بـمـيـل              
خود پوشيده بودنـد در آن نـمـايشـگـاه             
حضور داشتند و کسي هـم نـتـوانسـت           
مزاحمشان شـود چـونـکـه تـعـدادشـان             

پس بياييـد   .   باالي چندين هزار نفر بود    
متحد شويد و بـراي زنـدگـي انسـانـي              
خودتان دور اين حزب جـمـع شـويـد و              
همه دست بدست هم کارهـاي مـهـمـي         
را با رهبري اين حـزب پـيـش بـريـم و                  
ــطــوري کــه                  ــان را آن ــودم ــاي خ ــي دن

 .ميخواهيم بسازيم
 فعال کمونيست کارگري از ايرن  

 
 اين تلويزيون براي همين    

  مردم محروم برپا شده است    
زندگي انسـانـي    .   سالم و خسته نباشيد   

حق مسـلـم هـمـه انسـانـهـاسـت ولـي                  
 درصـد    ۱۰متاسفانه در ايـران فـقـط           

مردم از اين حق برخوردارند که شامـل         
سـرمـايــه داران و سـران حـکــومـت و                

 درصـد  ۹۰مزدورانش  هستند که حق      
زحمتکشان واقعي جـامـعـه را خـورده           
اند و زندگيشان را با سرکوب و خفقـان         

ايـنـهـايـي کـه        .   به تباهي کشـانـده انـد       
زنگ ميزنند و ابراز رضايت ميکـنـنـد     

 درصـد جـامـعـه         ۱۰حتما جزو همين    
اند وگرنه فالکت و بدبختيهاي زنـدگـي        
ــاقــي                ــوهــمــي ب ــراي مــردم هــيــچ ت ب
نگذاشته که بگويـيـم آنـهـا از نـادانـي               
. خودشان از اين اوضاع دفاع ميکننـد      

از شما ميخواهم که اجازه نـدهـيـد کـه          
اين آدمها اصال صحبت کننـد چـراکـه       
اين تنها تلويزيوني هست کـه بـا پـول             

 درصـد مـردم       ۹۰فداکاريهاي هميـن     
راه افتاده و براي همين مـردم مـحـروم            

مــرگ بــر   .   جــامــعــه بــرپــا شــده اســت       
جمهوري اسالمي و مرگ بر حکـومـت     

 . سرمايه و مزدورانش
 مردي از ايران

عليه اين زندگي جهنمي             
يک حزب سياسي      

 ميخواهيم   
                                                         

 برنامه اي از کيوان جاويد           
    

 من و خانواده ام  
 به اين حزب پيوسته ايم   

سوسياليسم يعني زندکـي    .   سالم بشما 
جمعي و اشتراکي که همه انسـانـهـا از           
زن و مرد و کودک و جوان همه بتواننـد          
بطـور آزاد و بـرابـر زنـدگـي کـنـنـد و                     
استثمار نباشد و يک طبقه مفـتـخـوري     
آن باال نباشد و بـنـظـرم خـيـلـي سـاده                  
است و نميـدانـم چـرا بـرخـي از مـردم                 

مـن و خـانـواده        .   پيچيده فکر ميکنند  
ام به اين حزب پيوسته ايـم و بـا تـمـام                
. وجود با شما همکاري خـواهـيـم کـرد          

 .زنده باد حزب کمونيست کارگري
 جواني از ايران

 
 نه مذهب و نه قومي گري   

به اميد مـوفـقـيـت     .   کيوان جاويد درود  
براي تمامي انسانهاي برابري طـلـب و          

خـانـمـي زنـگ زد و           .   سوسـيـالـيـسـت     
حقوق بشر را فقط در لـبـاس خـالـصـه            
کرد و من ميخواهيم به اين دوستـمـان         
بگويم که شما که يک دانشجو هستيـد        
بايد با افق بازتري و انتظارات بـيـشـتـر      
و انساني تري به حقوق انسانـهـا نـگـاه            

دوست ديگري از لـبـاس کـردي        .   کنيد
صحبـت کـردنـد کـه بـايـد گـفـت مـا                    
مخالف لباس کردي و عربي نيسـتـيـم          
و هر کس هر لباسي کـه دوسـت دارد              
ميپوشد اما مواظب اين خواهيم بـود        
که اينبار هم بعوض مذهب از طـريـق           
قومي گري و ملي گرايي نخواهند کـه      
زندگي جامعه را بـدسـت بـگـيـرنـد و                
نبايد بگذاريم کـه ايـنـبـار هـم بـجـاي                 
مسلمان و شيعه و غيره، کرد و فـارس        

بــا .   بـودن در شـنـاسـنـامــه مـا بـاشـد                
 تشکر 

 جواني از ايران
 

 حقوق بسياري پايمال ميشود    
مـن مـيـخـواسـتـم         .   سالم کيوان جاويد  

 ساله را بـدهـم کـه        ۲۱جواب اين خانم    
ميگفتند لباس پوشيده ميپوشم چـون       
به همـيـن زنـدگـي جـهـنـمـي مـربـوط                  

اين خانـم فـقـط خـودشـان را            .   ميشود
ميبينند و ديگر به ميليونها هـمـسـن          
ــزار                   ــا ه ــان و صــده ــال خــودش و س
دانشجويي که آنها هم ميخـواهـنـد در        
پوشش حق انـتـخـاب و آزادي داشـتـه              
باشند نميبينند و سکوت ميکنند کـه       
مــامــوران رژيــم چــه جــوري ايــنــهــمــه          
ــوع                   ــخــاطــر رنــگ و ن ــران را ب دخــت
لباسشان به زندان ميبرد و از تحصيـل        

درضـمـن مسـلـه       .   محرومشان ميکند 
مردم فقط  لباس نيست بـلـکـه حـق و           
حقوق بسياري است کـه دارد پـايـمـال             
ميشود و زندگي در ايـران واقـعـا کـه               
يک زندگي جهنمي است و ايـن را هـم             
ميدانم و قبول دارم که بدون يک حـزب           
قوي کـه پشـت ايـن مـردم را داشـتـه                   
باشد نميـشـود از ايـن وضـع جـهـمـي                 
. خالص شد و زندگـي انسـانـي داشـت          

 . درود بر اين حزب و اين کانال
 زني از ايران

 
 قوميت و مليت نميتوانند  

  سرمايه داري را از ميان بردارند    
زنـــده بـــاد    .   ســـالم کـــيـــوان جـــاويـــد      

ــر حــزب                  ــســم و درود ب ــي ــال ــي ــوس س
آقايي زنـگ زد و       .   کمونيست کارگري 

از لبـاس کـردي حـرف زد ولـي بـايـد                  
بدانيم که نه رنگ لباس و نه قـومـيـت            
و مليت هيچکدام اينـهـا نـمـيـتـوانـنـد             
. ســرمــايــه داري را از مــيــان بــردارد            

منهم کردم و اگر بخواهم مـيـدانـم کـه            
آزادم و مـيـتـوانـم هـر لـبـاسـي را کـه                    
بخواهم بپوشم ولي بايد از تـالـشـهـاي            
ملي گرايان مواظب باشيم که ايـنـبـار          
هم سرمايه داري با لـبـاس کـرديـت و              

بـنـظـرم اگـر       .   مليت وارد ميدان نشـود    
کسي کارگر و زحمتکش بـاشـد تـنـهـا            

 .حزب واقعيش همين حزب است
 کارگري از کردستان

 
 زنده بودن نيست   

  بلکه زندگي کردن است     
ــز مــن               ســالم عــرض مــيــکــنــم عــزي
خوشحالم که دارم بـا شـمـا صـحـبـت                

مـردم بـا نـظـرات ايـن حـزب               .   ميکنم
آشــنــا هســتــنــد و ايــنــرا مــيــشــود از            
نظرهاي موافقـيـن و مـخـالـفـيـنـشـان               

لطفا تـوضـيـحـاتـتـان را بـراي             .   فهميد
آخر برنامـه بـگـذاريـد تـا بـراي مـردم                 

زنـده  .   فرصت بـيـشـتـري فـراهـم شـود             
باشيد و بايد گـفـت کـه حـزب مـا در                 
مـورد کــارگـران و زنـان و مــذهـب و                 
کودکان و حکومـت شـورايـي و هـمـه              

زنـدگـي   .   چيز حرف دارد و برنامه دارد      
زنده بودن نيست بلـکـه زنـدگـي کـردن             
است و ايـن حـزب زنـدگـي خـوبـي را                  

 . تصوير کرده است
 مردي از ايران 

 
 اين کانال بايد زنده بماند    

ما طرفدار سوسياليسم هستـيـم    .   سالم
و ميخواهـيـم بـا کـارفـرمـا و کـارگـر                  
يـکـجـور حـقـوق بـگـيـريـم و انسـانــي                   
زندگي کنيم و به آن دوسـت کـردم هـم              
بــگــويــم کــه مــن بــا لــبــاس کــرديــم               
سوسياليسم و اين حـزب را انـتـخـاب             

 ۶صفحه 

 .. . صداي مردم از كانال جديد             ۴از صفحه  
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در روزهاي اخير ماموريـن جـمـهـوري          
اسالمي از طريق تماس با تلفن علنـي        
حـزب، تـعـدادي از رهـبـران حـزب را                 

اين تـهـديـدات    .   تهديد به ترور كرده اند    
بطور مستقيم در ارتـبـاط بـا بـرنـامـه              
هاي تلويزيون كانال جـديـد و نـفـوذ و              
محبوبيت وسـيـع ايـن تـلـويـزيـون در                

روشـن  .   ميان مردم انـجـام شـده اسـت           
است كه جمهوري اسالمي از استقـبـال        

پرشور مـردم از كـانـال جـديـد و روي                 
آوري گستـرده بـه حـزب كـمـونـيـسـت                
كارگري به وحشت افتاده اسـت و ايـن           
تهديدات تقاليي در عكس العـمـل بـه          

تهديد بـه قـتـل و         .   اين پيشرويها است  
فشار به خانواده هاي فعالين حزبي در        
ايران، سياستي است كه در مـاهـهـاي           
اخير حـكـومـت اسـالمـي آنـرا شـدت               
داده است و پيش از اين نـيـز تـعـدادي              

از كادرهاي حزب و خانواده هاي آنـهـا         
 . مورد اين تهديدات قرار گرفته اند

كار بـدسـتـان حـكـومـت مـنـفـور               
ــنــد كــه ايــن               اســالمــي خــود مــيــدان
تهديدات و تقالها ذره اي اين حـزب و          
. اين جنبش را از پيشروي باز نمـيـدارد     

بلكه عزم ما و هر انسان آزاديـخـواهـي     
را براي به زير كشيـدن ايـن حـكـومـت              
. جنايتكار محكمتر و جزمتر ميكـنـد   

مطمئن باشيد كه حكومت شما را بـه        
هـيـچ درجـه از        .   زير خـواهـيـم كشـيـد        

تهديد و توحش نميتواند ايـن حـزب و           
جنبش وسيع و ميلـيـونـي سـرنـگـونـي            
طلبي و سوسياليستي در ايـران را از            

ايـن تـهـديـدات و         .   پيشـروي بـاز دارد      
تالشها را هم به اهـرمـي بـراي بسـيـج              
مردم عليه شمـا و حـكـومـت تـرور و                

شـمـا   .   توحشتان تبديل خـواهـيـم كـرد        
سياستگزاران و كاربدستان حـكـومـت        
بجاي اين تقـالهـاي شـكـسـت خـورده             
بهتر است چشم هايتان را بر واقـعـيـت           
ها باز كنيد و فكري بحال آيـنـده خـود            

زن .   جامعه شما را نميـخـواهـد   .  بكنيد
و مرد و پـيـر و جـوان دارنـد خشـم و                    
نفرتشان عليه حكومت شما را فـريـاد          

قدرت و نـفـوذ گسـتـرده ايـن             .   ميزنند
حزب در اينجاست و رهبران اين حـزب        
محبوبيتشان را از پـاسـخـگـويـي بـه               
خواستهاي مـردم مـيـلـيـونـي بـدسـت               

ايــن مــوجــي اســت كـه بــه          .   آورده انــد  
حــركــت در آمــده اســت و بــازگشــت              

بساطتان را جارو خواهيـم كـرد        .   ندارد
و تمامي جنايتكاران حكـومـت را در          
دادگـاهــهــاي مــردمــي بــه مـحــاكــمــه         

 . خواهيم كشيد
 مرگ بر جمهوري اسالمي              

 آزادي برابري حكومت كارگري              
 زنده باد جمهوري سوسياليستي                

 
 حزب كمونيست كارگري ايران             

   ١٣۸٧ مهر    ١١،  ٢٠٠۸ اكتبر     ٢

 اطالعيه حزب كمونيست كارگري 
 درمورد تهديد به ترور رهبران حزب 

 توسط جمهوري اسالمي

. کرده ام و اينها منافاتي با هم نـدارنـد         
اين صداي کانال جديد بايد زنده بمـانـد      
تا اين رژيم را براندازيم و سوسياليـسـم         

 . را برقرار کنيم
 مردي از کردستان

 
 بليط خروج از جهنم    

موضوع بـرنـامـه      .   سالم عرض ميکنم  
تان دو بخش دارد يکـي ايـنـکـه بـراي               
زندگـي جـهـنـمـي چـه بـايـد کـرد کـه                     
طبيعي اسـت کـه هـيـچ آدم عـاقـلـي                  
سعي نميکند که زندگـي جـهـنـمـي را             

 ســال اســت ايــن جــمــهــوري            ۳۰کــه   
اسالمي سعي کرده که تـحـمـيـل کـنـد             

دو و نيم مـيـلـيـون کـودک        .   حفظ بکند 
را وادارشان کرده اند که بروند سـر کـار           
. تا زندکي جهنمي را حـفـظ بـکـنـنـد              

ميليونها کارگر را با دستمزدهاي زيـر        
خط فقر بکار مـيـکـشـنـد تـا زنـدگـي                
جــهــنــمــي را حــفــظ بــکــنــنــد و ايــن              
درامدهاي مـيـلـيـاردي را هـم حـفـظ                

کــارگــران مـيــدانــنـد کــه در         .   بـکــنــنـد  
شرکت نفـت و هـفـت تـپـه و جـاهـاي                   
ديـگـر چـه مـيـکـنـنـد و چـي تـولـيــد                      
ميکنند و معلمين مـيـدانـنـد کـه چـه              
نقش مهمي در اين جامعه دارنـد امـا           
تا اينجا نـمـيـتـوانسـتـنـد کـار چـنـدان                 
اساسي انجام دهـنـد ولـي امـروز ايـن              
ابزار را بدسـت اورده انـد ولـي اگـر از                 
اين فرصت بهره نبرند طـبـعـا سـالـيـان             
سال بچه ها و نوادگان مان وضع بـدتـر          

مـا بـراي     .   از اينرا تحمل خواهند کـرد     
يک مسـافـرت بـدون ايـنـکـه بـلـيـطـي                  
بگيريم نـمـيـتـوانـيـم حـرکـت کـنـيـم و                   
اکنون اين حزب را هم هـمـان بـلـيـطـي              

حساب بکنيد که براي حرکت بسـمـت          
خروج از اين زندگي جهنمي و رسـيـدن          
بــه زنــدگــي انســانــي بــايــد بــدســتــش           

فــرصــت کـم اســت و بــايــد          .   بـگــيــريـد  
 . سريعتر بجنبيم

 فعال کمونيست کارگري از ايران 
 

 کودکان ما شايسته       
  زندگي بهتري هستند     

                                                              
 برنامه اي از شهال دانشفر         

 اول بايد به فکر تغيير اين وضع باشيم 
کامال درست اسـت کـه       .   با سالم بشما  

کودکان ما و همه ما شايسته زنـدگـي         
بهتري هستيم ولي وقتي کـه مـن کـه              
سرپـرسـت خـانـواده ام و والـد کـودک                 
هستم بيکار باشم و يـا درامـد کـافـي              
نداشته باشم طبعا قـادر بـه ثـبـت نـام               
بچه ام هم نخواهم بـود و بـراي کـمـک              
خـرج خــانـواده بــر ســر کـاري خـواهــم               
گذاشت لذا ميخواهم بگويم کـه بـايـد           
. مسئله را ريشه اي بينيم و حل کـنـيـم       

من که کارگرم امنيت شغـلـي نـدارم و         
تامين کاري هم ندارم چه بـايـد بـکـنـم              
جز اينکه اول بفکر تغـيـيـر ايـن وضـع               

 . باشم
 کارگري از ايران

 
 خانه از پاي بست ويران است     

خانه از پـاي بسـت       .   خانم دانشفر سالم  
خراب است و اينجا صحـبـت ازخشـت         

اکـثـر   .   اول گر نهد معـمـار کـج اسـت              
آنهايي کـه کـار خـالف مـيـکـنـنـد از                  
بچگي دچار مشکل بوده انـد و تـمـام            
محروميتها در ذهن و روح و روانشـان      

. اثر گذارده بوده که به خالف ميافتـنـد        
از صبح تا شب تبليغ و تزريق مـذهـب          
ميکنند و در مدارس بـا شـکـنـجـه و               
مــحــرومــيــت بــرخــورد مــيــکــنــنــد و          
بسياري از بچه ها پوشش درستـي هـم        
ندارند درصورتي که ميبيـنـنـد بـرخـي           
ــايشــان خــوب                 ــه ــه اي ــم مــدرس از ه
ميپوشـنـد و خـوب مـيـخـورنـد و بـا                   
ماشين مي آورند و ميبرندشان و بـچـه       
عقده اي و رواني بار ميايد و آنـهـم از              
حجاب اجباري که باعث بي بهداشتـي       

بـدلـيـل    .   و توليد شپش و غيره ميشود     
نبود آزاديها و زمينه تخلـيـه حسـي و            
جنسي جوانان بازهم ميبينيم کـه ايـن         
کودکـان هسـتـنـد کـه مـورد تـعـرض                 
جنسي قرار ميگيرند و بـخـاطـر نـبـود         
امکانات خوب خانواده ميبيـنـيـم کـه          
اينهمه کودک خيابـانـي و کـودک کـار              

پـاسـخ مـن      .   راهي جـامـعـه مـيـشـود          
اينست که اين رژيم را بايد براندازيـم و         
بسرعت براي يک زندگي خوب مسلمـا       
سوسياليسم را برقرار کنيم چونـکـه بـا          
زور و قـدرت تـولـيـد خـودمـان دارنـد                
خودمان را سرکوب ميکنند و بـه ايـن          

 .روزگار گرفتارمان ميکنند
  زني از ايران

 
 بايد بپا خيزيم 

  و عرض ديگري ندارم    
االن وضـع گـرانـي        .   سالم خانم دانشفر  

در مملکت بقدري وخيم شـده کـه نـان            
را از صد تومان ميکنند صدو بيـسـت      
تومان و تا وقتي که ايـن رژيـم هسـت             
وضع ما همين است و وضـع کـودکـان           
هم بدتر از ايـن اسـت پـس بـايـد اول                    
دست در دست هم دهيم و اين رژيـم را           

بـايـد بـپـا خـيـزيـم و عـرض                 .   بـرداريـم  

 . ديگري ندارم
 مردي از ايران

 
 زندگي ما را پس بدهيد    

مـن مـيـخـواهـم        .   سالم عرض ميکنـم   
بگويم کـه مـحـک انسـانـي بـودن يـک                 
جامعـه شـرايـط زنـدگـي کـودکـان آن                
جامعه است و االن طـبـق امـاري کـه               
خود دولت از اين جامعه داده نه تـنـهـا         
زندگي کودکان انساني نـيـسـت بـلـکـه           
براي اين کـودکـان مشـکـالت بسـيـار             

يـکـي از     .   عميقي هم ايجاد کـرده انـد        
شعار هاي بچه ها اينست کـه زنـدگـي           
ما را پس بدهيد براي ايـنـکـه زنـدگـي             

فـعـالـيـت     .   بچگي برگشت پذير نيسـت    
الزم براي بـچـه امـروز بـازي و شـادي                
است و کار نـيـسـت و در ايـن رابـطـه                   
يکي از بزرگترين کودک آزاراي دولـت         
و قـوانـيـنـش ايـن اسـت کـه آنـچـنــان                    
اوضاعي بار آورده که کودک نـاچـار بـه          
سبزي پاک کردن و آدامس فـروخـتـن و           
مونتاز کردن قـطـعـات اسـبـاب بـازي             
توليد کنندگـان اسـت و هـمـه ايـنـهـا                 
کودک آزاري است که دولـت تـحـمـيـل             
. جامعه و زنـدگـي کـودکـان مـيـکـنـد              

دولت مصوبه پـيـمـان نـامـه سـازمـان              
ملل را در مورد کودکان امضـا کـرده           
و صد هزار کـودک بـدون شـنـاسـنـامـه              
است و بند دو پيمان نامه ميگويد کـه       
بايد سريـعـا ثـبـت شـونـد و بـنـدهـاي                   
ديگري هم هست راجع به اعدام نشـدن         
کودکان اما اين رژيم حتي بـدون خـبـر            
دادن بــه خــانــواده کــودکــان را اعــدام            
ميـکـنـد و بـه قـول و قـرارش عـمـل                     
نميکند و حـال اگـر عـمـل نـمـيـکـنـد                   
همانطوري که در مورد حـقـوق ديـگـر            
جامعه هم عمل نميکند پس تنها يـک         

راه ميماند آنهم پايان دادن بـه حـيـات           
اين دولـت و ايـن حـکـومـت اسـت و                   
مردم نبايد وقت را از دست بـدهـنـد و            

 . با اتحاد و کمک اين حزب بجنبند
 فعال کمونيست کارگري

 
 اول بايد اين رژيم را کنار زد     

بــنــظــرم هــمــان   .   خــانــم دانشــفــر ســالم    
نکاتي که در برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر             
نوشته ايد براي کودکان بايد اجرا شـود         
ولي تا زمـانـي کـه ايـن رژيـم هسـت                  

بـنـظـرم تـا       .   چگونه ميتواند اجرا کـرد     
اين رژيم هست دستمان به هيچ جـايـي         
بند نيست و بايد اول اين رژيم را کـنـار           

 . زد
 مردي از ايران 

 
 منصور حکمت و مراسم کودک       

مـيـخـواسـتـم در        .   سالم خانـم دانشـفـر      
مــورد مــراســمــي کــه قــرار اســت در             
. کـردسـتـان بـرقـرار شـود حــرف بـزنــم               

فراخواني داريم که طبق سيـاسـتـهـايـي        
کــه مــنــصــور حــکــمــت بــيــان کــرده             
ميخواهيم در مهاباد در روز جـهـانـي          

مـا بـراي     .   کودک مراسمي برپا کـنـيـم       
اين مراسم در سطح وسيعي اعـالمـيـه         
و تراکت پخش کرديم و مـردم زيـادي            
ــد آمــد و                    ــن ــن مــراســم خــواه ــه اي ب
بدينترتيب براي دنياي بهـتـر کـودکـان           
تالش خواهيم کرد و ميـدانـيـم کـه در             
تهران هم در پارک الله تـوسـط کـانـون            
دفاع از حـقـوق کـودکـان هـم بـرنـامـه                 

 . هايي خواهد بود
 *يک فعال حقوق کودک

 
 اين مطلب را ناصر احمدي
 .  پياده و تايپ کرده است

 .. . صداي مردم از كانال جديد              ۵از صفحه  
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روزهاي گذشته شاهد برگزاري مـراسـم       
ها و جشن هاي متعـددي در چـنـديـن          
شهر به مناسبت روز جـهـانـي کـودک              

مراسم هائي که هرکدام به نـوبـه   .  بوديم
خود پر از ابـتـکـار و تـالش دهـهـا و                   
صدها فعال مـدافـع حـقـوق کـودک و               
مردمي اسـت کـه بـراي بـرپـائـي يـک                 
زندگي انسانـي بـراي کـودکـان تـالش             

ــنــد    ــن ــک ــي ــع مــردم         .   م ــي حضــور وس
آزاديخواه در اين مراسم ها، قطعنـامـه     
ــي،              ــکــال و بســيــار انســان هــاي رادي
سخنراني هاي پرشور و پـالکـاردهـاي          
زيبا و پرمحتوائي که در خيـابـانـهـا و             
ميتينگ ها به چشم ميخورد همـگـي        
نشاندهـنـده يـک پـيـشـروي بـزرگ در                 

هزاران نفـر در ايـن       .   جامعه ايران است  
ــيـــاســـي و              ــيـــنـــگ هـــاي سـ ــتـ ــيـ مـ
انساندوستانه، شرکت کردنـد و اعـالم         
کردند که اين زندگي شايسته کـودکـان        

اعالم کردند کـه ايـن وضـع را          .   نيست
نــمــيــپــذيــرنــد و دنــيــاي ديــگــري                  

اعـالم کـردنـد کـه کـودک            .   ميخواهند
مليت و مذهب و اديـئـولـوژي نـدارد،            
جنگ نميـخـواهـد، فـقـر و تـبـعـيـض                 
نــمــيــخــواهــد، اعــدام و خشــونــت                
نميخواهد، بهداشت و تغذيه رايـگـان،        
تحـصـيـل رايـگـان و رفـاه و تـامـيـن                    

هـزاران نـفـر در پـاسـخ بـه               .   ميخواهد
فـراخــوان فــعـالــيـن حـقــوق کــودک در             
شهرهاي سنندج، کرمـانشـاه، تـهـران،         

هـمـراه بـا      . . .   پيرانشهر، کامـيـاران و        
کودکان خود به اين مراسم ها رفتند و         
ــگــري بــر جــنــبــش                   ــن دي ــرگ زري ب
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي، بــر           
جنبشي که بر پرچم آن نه به سرمـايـه و       
نه به جهنم جمهوري اسـالمـي نـوشـتـه           

 . شده است افزودند
گزارش برخي از اين مراسم ها کـه        

 : تا اين تاريخ به ما رسيده است
 

 :  سنندج    
بنا به گزارش کميته کـردسـتـان حـزب            
مراسم روز جهاني كـودك در سـنـنـدج            

 مهر با استـقـبـال گسـتـرده          ١٦در روز   
در اين مراسم کـه بـه        .   مردم برگزار شد  

کـانـون   ” و   “   موسسـه هـوراز    ” فراخوان  
و تـحـت     “   دنياي شـاد بـراي کـودکـان          

سـازمـان   "   جشن بـادکـنـک هـا        " عنوان  
 نـفـر     ۲۰۰۰داده شده بـود، بـيـش از             

شرکت کردند و به مدت دو سـاعـت و            
 بـعـد از       ۵,۳۰ الـي      ۳نيم از ساعـت      

مــحـيــط اجــراي    .   ظـهـر ادامـه داشـت        
مراسم مملو از پـالکـاردهـا و پـارچـه               

نوشته هايي از شعارهايي حق طلبـانـه        
قطعنامه مراسـم بـزرگ     .  و انساني بود 

نويسي شده و بر ديوار اطـراف مـراسـم         
 . نصب شده بود

مراسم با خوش آمـدگـويـي خـانـم           
فلور محمدپور دبيـر مـوسـسـه هـوراز            
آغاز شد و بدنبال آن فايق کيخـسـروي،        
سـخـنـگـوي هـيـئـت مـوسـس کـانـون                  
دنياي شاد بـراي کـودکـان بـه عـنـوان               
اولين سـخـنـران ايـن مـراسـم، ضـمـن                 
تبريک روز جهاني کودک و خير مـقـدم          
به حضار، پـيـرامـون مصـائـب امـروز             
. کودکان به ايراد سـخـنـرانـي پـرداخـت         

وي در سخنراني خـود بـه لـزوم تـوجـه               
بيشتر مردم بـه وضـعـيـت کـودکـان و               
مــخــصــوصــا کــودکــان کــار و تــالش          
همگاني براي از بين بردن مشـقـات و           

او .   معـضـالت مـوجـود تـاکـيـد کـرد              
دفاع از حقوق كودكان را وظيفـه هـمـه           
مردم دانست و تـاكـيـد كـرد كـه ايـن                  
حقوق بايد به صورت قانون در جامعـه        

 .جاري شود
در ادامه مراسم اجراي موسيـقـي،       
مسابقه مادران به همراه فرزندان و نيـز         
قرائت مقاله توسط امـيـد عـبـادي از            
اعضــاي مــوســســه هــوراز پــيــرامــون         
وضعيت عمومي کودکان و اشـاره بـه           
بي حقوقيها و ظلم و ستمهايي کـه بـه            
کودکان روا مي شـود اجـرا شـد و در                
ادامه، مسابقه نقاشي و گريم صـورت         
کودکان شور و شوق خاصي به مـراسـم         

 . داد
حضور جمع کـثـيـري از فـعـالـيـن              
حقوق کـودکـان و زنـان و هـمـچـنـيـن                  
حضور چشمگير فـعـالـيـن کـارگـري و             
ــه هــاي نســاجــي              ــان ــارگــران کــارخ ک
کردستان، شاهو، پرريس، نيـرو رخـش        
و فرش غـرب بـافـت و سـايـر مـراکـز                   
کارگري و نيز اعضاي هـيـئـت مـديـره            
اتحاديه آزاد کارگران ايـران مـراسـم را           
. پرشورتر و اميد بخـش تـر كـرده بـود             

پالكارد تبريك اتحاديه آزاد كـارگـران          

ايران در مراسم برجستگي خـاصـي بـه          
اجـراي گـروه تـئـاتـر          .   مراسم داده بـود    

مــوســســه نــوا کــه گــوشــه هــائــي از              
واقعيات تلخ جـامـعـه را بـه تصـويـر                
کشيده بود، بخش ديگـري از بـرنـامـه            
بود که حاضرين را تحـت تـاثـيـر قـرار              

 . داده بود
در اين مـراسـم هـمـچـنـيـن آقـاي                
نوشـاد درزيـوري از اعضـاي هـيـئـت               
مــوســس کــانــون دنــيــاي شــاد بــراي            
کودکان و عضو کميته برگـزار كـنـنـده           
. اين مراسم قطعنامه را قـرائـت نـمـود          

با خوانـدن بـنـدهـاي ايـن قـطـعـنـامـه                  

حضار با كف زدن و ابـراز احسـاسـات            
آنرا تاييد و برگزار كنندگان را تشـويـق         

در پــايــان ايــن مــراســم         .   مــيــكــردنــد 
جوايزي از طرف کميته برگـزار كـنـنـده         
به کودکان حاضـر در مـراسـم تـقـديـم               

 . شد
 

قطعنامه روز جهاني 
 کودک در سنندج

در دنيايي زندگي ميکنيم که هـر روز          
ســــردمــــداران حــــاکــــم حــــرف از              
ــوم،               ــزرگ در عــل ــهــايــي ب ــت ــشــرف ــي پ
تکنولوژي و صنايعـي مـي زنـنـد کـه              
همواره سودهاي مـالـتـي مـيـلـيـاردي             
بـرايشــان بـه ارمــغـان مــي آورد ولــي              
هنوز تـعـداد کـودکـانـي کـه در فـقـر                   
زندگي ميکنند بالغ بر يـک مـيـلـيـارد            

 .نفر است
در دنيايي زندگـي مـيـکـنـيـم کـه              
حکومتها دائما، خـودکـفـايـي و رشـد            
نجومي در زمـيـنـه هـاي پـزشـکـي و                 
بــيــوتــکــنــولــوژي را بــه رخ ديــگــران             
ميکشند، اما کماکان بالغ بر سـيـصـد      
ميليون کودک از خدمـات بـهـداشـتـي            

 .محرومند
اين دنيا پر از کاال و ثروتـي اسـت           
کــه حــاصــل کــار و تــالش اکــثــريــت             
جامعه است امـا تـنـهـا در انـحـصـار                

 .تعداد بسيار اندکي قرار دارد
اين دنيا بيگانه با انسانيـت اسـت         
زيرا طبق آمار در هر ثانيه يـک کـودک           
در جهان بر اثرنبود غـذا و امـکـانـات             
بهداشتي مي ميرد، در حالي کـه ايـن           
مسئله با هزينه اي بسيار انـدک قـابـل           

 .پيشگيري است
کودکان زيـادي بـه دلـيـل فـقـر و                 
فالکت روز افزون خانواده هـا مـجـبـور          

 .به کار ميشوند
و اين همه در حالي است که طـبـق     
نظر کارشناسان، تنها با يک درصـد از         
درآمد جهاني مي توان فقر را به کـلـي           

 .ريشه کن کرد
از اين رو ما اعتقاد داريـم کـه بـا             
همين امکانات نه تنـهـا مـي تـوان و              
مي بايست براي کودکان دنيايي بهـتـر        
ساخت بلکه مي تـوان بـه درد و رنـج                
تـمــامـي بشــريـت پـايــان داد، آن هــم               

 .همين امروز
فعالين و مدافعـان حـقـوق کـودک          
مـتـشـکــل در کــمـيـتـه بـرگـزاري روز                 
جهاني کودک در سنندج، در راسـتـاي          
جلب توجـه افـکـار عـمـومـي و ارائـه                 
راهکارهـايـي بـراي ايـجـاد شـرايـطـي               
جهت بهتر زيستن کودکـان، بـنـدهـاي           
زير را به عنوان حداقل خـواسـتـه هـاي            

 :خويش اعالم مي نمايد
تـامــيــن بــدون قــيــد و شــرط            -۱

 امنيت، آسايش و رفاه کودکان
توقف فوري هر نوع خشـونـت       -۲

قـانـون بـايـد در قـبـال             .   عليه کودکـان  
خشونت عليه کـودکـان صـريـح و بـي              

 .تفسير باشد
ممنوعيت اکيد کار حرفـه اي     -۳
 کودکان
آموزش و پرورش، سـالمـتـي          -۴

و بهداشت رايگان و با استـانـدارد بـاال          
 براي همه کودکان

مـمـنـوعـيـت اکـيـد هـر نــوع                 -۵
تــنــبــيــه و آزار کــودک در خــانــواده و              

ممنوعيت هر نـوع زنـدانـي و        .   جامعه
توقـف فـوري اعـدام        .   شکنجه کودکان 

 کودکان
ــان بــي              -۶ ــودک ــتــي ک ــرس ــرپ س

سرپرست توسط نهادهـاي ذيصـالح و         
قابل بررسي و کنـتـرل و بـا هـزيـنـه و                  

مـقـابلـه بـا فـرهـنـگ            .   حمايت دولـت   
عقب مانـده نـگـاه بـه کـودکـان بـدون                 

 .خانواده به عنوان يتيم و غيره
حقوق کودک، ايـرانـي و غـيـر             -۷

کـودک مـلـيـت،       .   ايراني نمي شـنـاسـد      
کـودکـان   .   مذهب و ايـدئـولـوژي نـدارد       

مــوســوم بــه مــهــاجــر بــايــد از کــلــيــه            
امکانات شايسته يک زندگي انسـانـي        

 .براي کودکان برخوردار باشد
ممنوعيت دسـت انـدازي بـه            -۸

بــدن کــودکــان زيــر پــوشــش ســنــت و            
 .ممنوعيت ختنه کودکان. فرهنگ

  
کميته برگزاري روز جهاني کودک در                 

 سنندج    
موسسه هوراز، کانون دنياي شاد                

 براي کودکان     
 

 مــهــرمــاه نــيــز مــراســم         ١٧روز   
ديگري در سننـدج بـه دعـوت کـانـون              
دفاع از حقوق کودکان برگـزار شـد کـه          

 نفر در آن شـرکـت داشـتـنـد و              ١٠٠٠
قطعنامه اي در دفاع از حقـوق کـودک           
در اين مراسم قرائت شد کـه بـا دسـت             
زدن حاضرين مورد تائيد و اسـتـقـبـال           

 . قرار گرفت
 

 :  پيرانشهر     
 مهـرمـاه مـراسـم        ١٧صبح چهارشنبه   

. باشکوهي در پيرانشـهـر بـرگـزار شـد           
 نفر شامل کودکان و اوليـا  ۵۰۰حدود  

و مربيان و مهد کودک افق و کيـمـا بـا         
راهپيمايي از ميدان استقالل تـا پـارک         
خيام بـا هـمـراهـي تـعـدادي از مـردم                 
راهـپــيــمــائــي کــردنـد، و کــودکــان بــا            
شعارهاي خود زيبائي خاصي بـه ايـن          

پـالکـاردهـايـي در ايـن          .   مراسم دادنـد  
راهپيمائي حمل ميشـد کـه مضـمـون           

 :آنها از اين قرار بود
مـا جـهـانـي         -کودکان مقدمـنـد      

کـودک    -شايسته کودکان ميخواهيم       
مقدم است بر هر مصلحـت سـيـاسـي،           

امـکـانـات و        -اقتصادي و اجنماعي     
کـودکـان مـعـلـول          -رفاه حق مـاسـت       

بايد از بهداشت و آمـوزش بـرخـوردار            
شوند پس از پيمودن مسـيـر در پـارک            
خيام بـرنـامـه بـا سـخـرانـي در مـورد                  
کودک آزاري  و اشکـال و ابـعـاد آن از               
تنبيه کـودک تـا اعـدام کـودکـان زيـر                 

سال  مـورد نـقـد و بـررسـي قـرار                   ١٨
بعد از آن قطعنـامـه در مـيـان            .   گرفت

کف زدن هـاي حضـار قـرائـت شـد و                  
مراسـم بـا نـقـاشـي کـودکـان بـر روي                   
پارچه و پخش کـردن مـوسـيـقـي هـاي             

 .شاد کودکانه به پايان رسيد
 

 قطعنامه روز 
جهاني کودک 
 درپيرانشهر

جهان بنا گوشمان، جهاني كه ما درآن        
مي زييم، جهاني آكنده از نامـهـربـانـي        
و برسميت نشناختن حقوق انسـانـي و          

جهـانـي وارونـه      .   اجتماعي انسان است  

 کودکان مقدمند
 گزارشى از مراسم هاى باشکوه روز جھانى کودک در ايران 

 ۸صفحه 
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كه درآن هيچ چيز سرجاي خود نـيـسـت     
و حـقـوق اسـاسـي بشـر و مـنـزلـت و                    
ارزش انسان در پيوند بـا مـعـيـارهـاي            

آري .   امــروز جــامــعــه بشــري نــيــســت       
شـالــوده ايــن جــهــان كــه مــيــبــايســت           
بنيانش بـر آزادي و عـدالـت و صـلـح                 
جهاني و به رسميت شناختن مـنـزلـت           
ذاتي و حـقـوق مسـاوي و غـيـرقـابـل                 
انــكــارهــمــه اعضــاي بشــري بــاشــد،           
بشدت لرزان است و قطعا در اين بـيـن         
بـيـشـتـريـن عـارضـه مـتـوجـه آسـيـب                   
پذيرترين قشر جامـعـه يـعـنـي كـودك             

ــه          .   مــي گــردد    كــودكــي كــه امــروز ن
خانواده، نه جامعه آن رسالت تاريـخـي        
خود را براي پرورش اصولي، علـمـي و       
انساني وي به انـجـام نـرسـانـيـده و در                
بيشتر جوامع بشـري از بـي حـقـوقـي               
كامل و عذاب جسمي و رواني بشـدت       

امن ترين پـنـاهـگـاهـهـا         .   در رنج است  
براي او تـبـديـل بـه مـيـدان هـجـوم و                    
تعرض به جسم و جان و شـخـصـيـت و              
مــنــزلــت اجــتــمــاعــي و انســانــي وي           

كودكي كه حتي قادر بـه    .   گرديده است 
اعالم موجوديت و قد عـلـم كـردن در             

مـا  .   برابر همه اين ناماليمات نـيـسـت      
آمده ايم جهت احقـاق حـقـوق ذاتـي و              
انسانـي ايـن سـرمـايـه هـاي جـامـعـه                  
بشري دربرابر همه ايـن تـعـارضـات و             

و به مـوج    . نامهربانيها سينه سپركنيم 
توفاني جنبش دفاع از حقوق اين قشـر        

باشد كـه    .   آسيب پذير جامعه بپيونديم   
جــهــانــي كــودكــانــه و انســانــي بــراي            

هـيـئـت    .   کودکـانـمـان داشـتـه بـاشـيـم            
اجرائي گراميداشت روز جهاني كـودك      
مـوارد ذيــل را در جـهــت بـرســمــيــت              
شناخـتـن حـقـوق كـودك و بـرداشـتـن                 
گامي عملي و اساسي براي آن خطـاب         
به همه آحاد جامعه بشـري خصـوصـاً            
خانوادها، دولت و نهادهاي عالقـمـنـد       
و مرتبط با مسايـل كـودكـان عـنـوان             

 :ميدارد
حقوق كودك جهانشمول اسـت      -۱

و بر هر مالحـظـه و مـنـفـعـت مـلـي،                  
نـــژادي، اقـــتـــصـــادي ســـيـــاســـي               

 .وايدئولوژيك ارجح است 
كودكان بايد از همـه حـقـوق و           -۲

مزاياي اجتماعي برخورداربـاشـنـد كـه        
درجامعه برسميت شناخته شـده و يـا           

 .موجو داست
آزادي كودكان در ابراز عـقـيـده        -۳

و احساسات و ارزشگذاري به عقايد و        
 افكار آنان
رعايت حقوق هر كـودك بـراي         -۴

مــعــاشــرت و زنــدگــي اجــتــمــاعــي و           
مــمــنــوعــيــت هــرنــوع جــدا ســازي و            

مــحــروم كــردن كــودكــان از مــحــيــط          
اجــتــمــاعــي و مــعــاشــرت بــا ديــگــر            

 كودكان
ممنوعيت كارحـرفـه اي بـراي         -۵

سال و پيگيـري قـاطـع      ۱۶كودكان زير   
و ســريــع كــودكــان كــار و كــودكــان                
خياباني و پيشگـيـري از تـراژديـهـا و              

 فجايع جبران ناپذير
ممنوعيت هرنوع آزارجسـمـي      -۶

و روحي كودكان درخانواده، مدارس و       
مــوســســات آمــوزشــي و در ســطــح             

 جامعه به طور كل
ممـنـوعـيـت هـرنـوع بـرخـورد             -۷

تـــحـــقـــيـــرآمـــيـــز، مـــردســـاالرانـــه و        
پــدرســاالرانــه بــا كــودكــان دخــتــر در           

ــهــادهــا و مــؤســســات               ــواده و ن خــان
 اجتماعي
تأمين يـك زنـدگـي شـايسـتـه            -۸

انسـانــي بــراي كـودكــان داراي نــقــص           
بــدنــي و يــا عــقــلــي و فــراهــم كــردن               
امــكــانــات و تســهــيــالت الزم بــراي           
شركت فعال آنان درزندگي اجـتـمـاعـي          

 جدا از وضعيت خانوادگي شان
مبارزه بـا اعـتـيـاد كـودكـان،            -۹

حمايت كـودكـان در تـرك اعـتـيـاد و                 
مقابله قاطع با عاملين توليد قـاچـاق         
 و فروش مواد مخدردر بين كودكان

داشتن تفريح، بازي، آسايـش     -۱۰
و استراحت و برخورداري از امـكـانـات      
مناسب جهت انـجـام فـعـالـيـت هـاي               
فرهنگي، هنري و ورزشي حـق مسـلـم          

 .هر كودك مي باشد
تأمين بهداشت و سـالمـتـي        -۱۱

كودك در باالتـريـن سـطـح مـمـكـن و                
ارائه خدمـات بـهـداشـتـي و درمـانـي               

 رايگان
تأمين مسكن مناسب بـراي     -۱۲

همه و باالخص براي خانواده هايي كـه         
 .كودك دارند
تــأمــيــن آمــوزش و پــرورش       -۱۳

رايگان براي همه كـودكـان و اجـبـاري             
 نمودن تحصيل تا مقطع ديپلم

ــه          -۱۴ ــذيـ ــغـ ــورداري از تـ ــرخـ بـ
مناسب، مكفي و مقوي و در اخـتـيـار     
قرار دادن غذاي مجاني در مـدارس و          

 مهد كودكها
تأمين رفـاه و سـعـادت هـر             -۱۵

كودك مستقل از وضعيت خانوادگـي،      
با جامعه است و دولت مـوظـف اسـت           
استاندارد واحدي از رفاه و امـكـانـات           
رشــد مــادي و مــعــنــوي كــودكــان و             
نوجوانان را در باالترين سطح مـمـكـن         

 تضمين كند
جنبش دفاع ازحقـوق كـودك       -۱۶

هـرگـونــه جــنـگ افـروزي وعـمــلـيــات             
نظامي را نه تنها در منطقه بـلـكـه در            
كل جامعـه بشـري مـخـل امـنـيـت و                 
آسايش عـمـومـي خصـوصـاً كـودكـان             
دانسته و در مقابل آن قدعـلـم كـرده و             

 .اعالم موجوديت مي كند
 

 به اميد تحقق آرمانها زيباي انساني                  
 ١٣٨٧ مهرماه      ١٧

 
 :   تهران    

 نـهـاد فـعـال       ١٧ مهرماه ١٦سه شنبه  
جـمـعـيـت     " در عرصه کودک از جـملـه          

جـمـعـيـت     " و   "   دفاع از حقوق کـودکـان     
تالش براي جـهـان شـايسـتـه کـودکـان              

در پارک شهر تـهـران     "   واقع در شهر ري   
در منطقه گلوبنـدک تـجـمـع مشـتـرک             

هر کدام از اين نهادها بيانـيـه        .   داشتند
خــود را در مــيــان جــمــعــيــت پــخــش            

حدود هـزار و پـانصـد نـفـر در              .  کردند
اين مراسم شرکت کردند و  برنـامـه دو       

 . ساعت به طول انجاميد
 مهر نيز از سوي جمعـيـت   ١٨روز  

تالش براي جـهـان شـايسـتـه کـودکـان              
واقع در شهر ري در فرهنگ سـراي وال     
واقع در ميدان نـمـاز مـراسـم ديـگـري              

 نـفـر در آن         ٥٠٠برپا شـد کـه حـدود           
مراسم با سرود  و کـف      .   شرکت کردند 

زدن و هلهله و شـادي کـودکـان شـروع             
يکي از سـازمـانـدهـنـدگـان ايـن              .   شد

برنامه سخنراني کرد و بـا دو نـفـر از                
کودکان کار و خـيـابـان مصـاحـبـه اي              

انجام گـرفـت و بـيـانـيـه روز جـهـانـي                   
برنـامـه بـا سـرود و           .   کودک قرائت شد  

ــعــر ادامــه يــافــت          در ســالــن و        .   ش
خيابانهاي اطراف و منطقـه شـهـر ري           
بروشورها و پالکاردهاي رنگي زيـادي       
با شعارها و مضمون هاي زيـر نصـب           

خشــونــت عــلــيــه کــودکــان      :   شــده بــود  
دنياي شايسته کـودکـان     .   ممنوع است 

عاري از بيحقوقي و فقر و محرومـيـت     
 . و استثمار است

روز جمعه نيز جمعيت تالش بـراي       
جهان شايسـتـه کـودکـان و جـمـعـيـت                
دفاع از حقوق کودکان کار مردم را بـه          
مراسم ديگري در آمفـي تـئـاتـر پـارک             

 . الله فراخوانده اند
در تهران همچنين مراسم ديـگـري       

 مهـرمـاه از طـرف کـانـون             ١٦در روز   
دفاع از حقوق زنان و کـودکـان تـهـران            

 . برگزار شد
 

بيانيه جمعيت 
تالش براي جهان 
شايسته کودکان 
به مناسبت روز 
 جهاني کودک 

 اکـتـبـر روز        ٨ مهر مصـادف بـا         ١٧
جهاني کودک را در حالي بـرگـزار مـي           
کنيم که در مقايسه با سالـهـاي پـيـش         
نه تنها از رنـجـهـا و شـدت تضـيـيـع                   
حقوق کودکان در ايران و جهان کاسـتـه      
نشده بلکه هر روز بر دامنه و عـمـق آن       

محروميت کـودکـان     .   افزوده شده است  
از حق تحصيل، مـحـرومـيـت از حـق              
بهداشت و سـالمـت، مـحـرومـيـت از              
غذا و مسکن مناسب، محروميـت از     
شادي و تفريح، محروميت از امـنـيـت        

هر روز بيشـتـر   . . .   رواني و اجتماعي و  
 . و بيشتر شده است

ميشود اين ليست را ادامـه داد،          
مي شود به کمک آمار و ارقام نـمـودار           
دنياي وحشتناکي کـه کـودکـان در آن            
زندگي مي کنند را ترسيـم کـرد، مـي            
شود آن روي سکه را، انبوه ثروت هـاي      
توليد شده را نيز نشان داد و طنز تـلـخ          

اما در ايـن مـيـان          .   صحنه را دريافت  
بعضي محروميتها و مـحـروم سـازي           
ها چنان آشکارا و مستقيم بر هسـتـي          
کودکان مي تازند که باقي را در سـايـه     

طـبـيـعـي     "   حق حيات.   " قرار مي دهند  
ترين و اسـاسـي تـريـن حـق کـودکـان                  

اگر جنگها و نبرد دسـتـه جـات           .   است
مسلح اين حق طبيعي و اساسي را بـا          
خطر و تزلزل روبـرو مـي کـنـد، اعـدام               

 . نقض مستقيم آن است
در چــنــد مــاه اخــيــر تــعــدادي از            

 سـال،    ١٨کساني که در سـنـيـن زيـر             
يعني در سـنـيـن کـودکـي، مـرتـکـب                

شده بودند، پس از تحـمـل چـنـد       "   جرم" 
 ١٨سـال زنـدان، بـا رسـيـدن بـه سـن                    

کودکان مجرم را    .   سالگي اعدام شدند  
ابتدا بـزرگسـال و سـپـس اعـدام مـي                 

کودکان بزه کار و يا کودکـانـي   ! ! !   کنند
که دسـت بـه قـتـل مـي زنـنـد، خـود                     
قربانيان شرايط اجتماعـي هسـتـنـد و           

اولـيـن   .   نياز به حمايت و تـوجـه دارنـد         
قدم براي حمايت از آنـهـا، حـمـايـت از              

بنابراين جمـعـيـت     .   حق حيات آنهاست  
تالش براي جهان شـايسـتـه کـودکـان،            
هـمـه دوسـتـداران و حـامـيـان حـقــوق                 
انساني کودکان را فرا مي خواند تا بـا          
تالش مسـتـمـر و هـمـاهـنـگ ضـمـن                 
حمايت از کليه حقوق کودکان مـوجـب        
شوند تا قوانـيـن حـقـوقـي و قضـايـي                 

و حـفـظ     "   حق حيات" موجود در جهت  
 . حرمت انساني کودکان تغيير کند

 
روز جهاني کودک بر همه کودکان و                
فعاالن حقوق کودک در سراسر جهان                  

 مبارک باد   
   

 :   کرمانشاه    
ــح روز         ــبـ ــم         ١٦صـ ــراسـ ــر مـ ــهـ  مـ

گراميـداشـت روز جـهـانـي کـودک بـه                
ميزباني سازمان بهزيستي کـرمـانشـاه       

 نـفـر     ١٠٠٠برگزار شد که در آن حدود    
از کودکان مهد کودکها و دبستانـهـاي       
مختلف بـه هـمـراه خـانـواده هـايشـان               

کودکـان در حـالـي کـه           .   شرکت کردند 
صــورتــهــايشــان نــقــاشــي شــده بــود و          
پالکاردهايي در دفاع از حـقـوق خـود           
. در دست داشتند به شادي پـرداخـتـنـد        

در مراسم بروشورها و بيانه جـمـعـيـت           
تالش براي جهان شايستـه کـودکـان و           
قطعـنـامـه هـمـايـش کـودکـان کـار و                  

 . خيابان به طور گسترده پخش شد
 

 :   کامياران     
 مهر با حضور کـودکـان      ١٧صبح روز   

و خانواده هاي آنها و تعدادي از مـردم          
آزاديخواه کامياران مراسم بزرگـداشـت      

در .   روز جهاني کودک بـرگـزار گـرديـد          
اين مراسم کودکان بـه بـازي و شـادي             
پرداختند و قـطـعـنـامـه اي در پـايـان                
برنامه توسط يکي از کودکـان قـرائـت          

 . شد
ضمنا اين برنامه براي چـهـارمـيـن      
سال است که در شهر کامياران بـرگـزار         

 .ميشود

 . .. كودكان مقدمند                ۷از صفحه  
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طبـق گـزارشـي کـه بـه حـزب رسـيـده                    
 ٤٠٠ مـهـرمـاه حـدود           ١٤است، روز  

نفر از کارگران کيان تاير در اعـتـراض        
 ماه حقوق معوقه خود در مقـابـل   ٦به  

وزارت کار جمهوري اسالمي دست بـه      
 ٨اين تجـمـع از سـاعـت           .   تجمع زدند 

 بـعـدازظـهـر ادامـه يـافـت،            ٣صبح تا   
اما بجز وعده هاي توخالي پاسخي بـه        
کارگران داده نشـد و کـارگـران اعـالم              

 مـهـرمـاه      ١٥کردند که روز دوشـنـبـه         
 نمـايـنـده کـارگـران بـا           ٢٧ابتدا جلسه   

مهندسين کارخانه را برگزار خـواهـنـد         
کرد و سپس مجمع عمومي کـارگـران         
را تشکيل مـيـدهـنـد تـا در مـجـمـع                  
عــمــومــي تصــمــيــمــات الزم را بــراي          

کـارگـران   .   ادامه مبارزه اتخـاذ کـنـنـد        
همچنين اعالم کـردنـد کـه درصـورت           
عدم رسيدگي به خواسـتـه هـاي آنـهـا،           

همراه با خانواده هاي خود در مـقـابـل           
 . مجلس دست به تجمع خواهند زد

ــع                 ــمـ ــجـ ــن تـ ــران در ايـ ــارگـ کـ
پالکاردهائي در دست داشـتـنـد و بـر             
: روي يکي از آنـهـا نـوشـتـه شـده بـود                 

 مـاه اسـت حـقــوق          ٦آقـاي وزيــر مــا        
 نگرفته ايم، شما چطور؟ 

کارگران از نيمه تيرماه تـا کـنـون           
بطور مکـرر بـا اعـتـصـاب و تـجـمـع                  
اعتراضي خواستشان را پيگيري کـرده      
.  اند ولي تا کنون پاسخي نگرفـتـه انـد          

درمــقــابــل ايــن اعــتــراضــات، وزارت        
صنايع و معادن و اداره کـار کـارگـران         
را سر در ميدوانند و هـرکـدام مسـالـه           

گـفـتـه    .   را به ديگري محول ميـکـنـنـد        
ميشود که قرار است کـارخـانـه را بـه              
دولت واگذار کنند تا دولت به معضـل        
کارگران و اين کارخانه رسيدگـي کـنـد          
اما کارگران ميگويند وعده بس اسـت     

و کارخانه دولتي باشد يـا خصـوصـي،        
حقوق معوقه ما بـايـد فـورا پـرداخـت             

 . شود
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مبارزه کارگران کيان تـايـر قـاطـعـانـه             

اقـدام بـه تشـکـيـل          .   حمايت مـيـکـنـد     
مــجــمــع عــمــومــي يــک اقــدام مــهــم            
کــارگــران اســت کــه بــراي اتــحــاد و               
يکپارچگي آنان و تداوم مـبـارزه آنـهـا            

حزب در عـيـن حـال بـر             . حياتي است 
ضرورت شرکـت فـعـال خـانـواده هـاي              

تنها با بسـيـج     . کارگران تاکيد ميکند 
نيروي هرچه بيشتر است کـه کـارگـران         
قادر به تحقق مطالبات خود خواهـنـد        

 . شد
 حزب کمونيست کارگري ايران             

 
٢٠٠٨ اکتبر      ٥،  ١٣٨٧ مهرماه      ١٤  

 : کارگران کيان تاير
  ماه است حقوق نگرفته ايم، شما چطور؟٦آقاى وزير ما 

   دالر ١٢١٣٠جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه 
 .  دالر در ماه است١٨٠٠٠هدف سه ماه دوم رسيدن به 

 . کانال جديد به کمک مالى شما نياز عاجل دارد
ليست دهم اسـپـانسـورهـاي کـانـال          

از .   جديد را به اطـالع مـيـرسـانـيـم           
همه دوستان عزيزي که طي هـفـتـه         
گذشته اسپـانسـور شـده و لـيـسـت              
اسامي و مـبـالـغ کـمـک آنـهـا در                  
پايين آمده است، صميمانه تشـکـر       

با کمـک هـاي شـمـاسـت           .   ميکنيم
که ادامه کاري صداي آزايـخـواهـي      
و برابري طلبي، تريـبـون اعـتـراض          

مردم و ابزار سازماندهـي جـنـبـش          
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي را             

 . ميتوان تضمين کرد
ما هدف سـه مـاهـه اي را در              
برابر خود قرار داده بـوديـم کـه تـا               

) اواخـر آبـانـمـاه      ( نيمه ماه نوامبر     
ميزان اسپانسورهاي ماهانه را بـه       

.  هزار دالر در مـاه بـرسـانـيـم              ١٢
اکنون با موفقيت اعالم مـيـکـنـيـم        

 هفته قبل از پايان اين مهلت بـه     ٥که  
. هـدف سـه مــاهـه خـود رســيـده ايــم               

نيازهاي مالي کانـال جـديـد و حـزب              
بسيار فراتر از ايـن مـبـلـغ اسـت امـا                

همين ميزان، چشم انـداز      جمع آوري   
ادامه کاري کانال جديد و قدمهـاي       
بــعــدي ايــن کــمــپــيــن را روشــنــتــر           

ما هدف سه ماهـه دوم را      .   ميکند
 دالر تـا آخـر         ١٨٠٠٠رسيـدن بـه       

تـعـيـيـن     )   نيمه ديمـاه   ( ٢٠٠٨سال  
بـه اعـتـقـاد مـا تـحـقـق               .   کرده ايـم  

هدف سه ماهه دوم کمپين کـمـک و      
اسپانسورگيري براي کانال جديد بـا      
حمايت و تالش شما مردم شـريـف،        
شما دوستان و اعضـاء و فـعـالـيـن             

امـيـدوارم ايـن      .   حزب شدنـي اسـت     
مرحله نيز با تالش شـمـا پـيـش از              

 . موعد سه ماهه متحقق شود

بار ديگر از دوستـانـي کـه ايـن            
هفته به صف حاميان مالي کـانـال         
جديد پيوستند تشکر مـيـکـنـيـم و           
صـفـوف حـزب و هـمـه انسـانـهـاي                 
شريف و بينندگان کانـال جـديـد را            
فراميخـوانـيـم تـا فـعـاالنـه بـيـاري                

 .  برخيزندکانال جديد

 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  
ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ  ــــ

 : شماره حساب در برخي کشورها
S w e d e n  
P o s t  G i r o :  6 3 9  6 0  6 0 - 3  
a c c o u n t  h o l d e r :   I K K  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
E n g l a n d   
A c c o u n t  n r .   4 5 4 7 7 9 8 1  
s o r t  c o d e :     6 0 - 2 4 - 2 3  
a c c o u n t  h o l d e r :  W P I  
b r a n c h :   W o o d  G r e e n   
B a n k :    N a t W e s t   
I B A N :  G B 7 7  N W B K  6 0 2 4  
2 3 4 5  4 7 7 9  8 1  
B I C :  N W B K  G B  2 L  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
G e r m a n y  
R o s a  M a i  
K o n t o .  N r . :    5 8 3 6 5 7 5 0 2  
B a n k l e i t z a h l :  3 7 0 1 0 0 5 0  
P o s t  B a n k  

 ليست دهم        
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد تلويزيون                                           

 کانال جديد          
 

 :اسپانسورهاي اين هفته
  کرون ماهانه١۰۰۰ صابر نوري

  دالر ماهانه٥۰ بابک کسرايي
  کرون ماهانه٥۰  مهتاب
  يورو ماهانه۲۰  فريده
  يورو ماهانه١۰  سروش

 
 :کمک به تلويزيون کانال جديد

تشکيالت حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري، اسـتـکـهـلـم                     
  کرون۲۰۰۰۰ 

 تشکيالت حزب در گوتنبرگ
  کرون۲۰۰۰۰ 

 تشکيالت حزب در مالمو
  کرون۲۰۰۰۰ 

  کرون١۲۰۰۰ جمع آوري شده توسط مهين عليپور
  کرون٦۰۰  اسماعيل مردوخي

  يورو۱۲۰  فرانسه CCI(T)گروه 
  يورو۲۰   بهناز
  يورو۲۰   جميله
  يورو١۰   شيوا

 
  دالر  ١٠٢٤٠جمع کمک هاي اين هفته معادل 

 : جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ
  دالر ١٢١٣٠ماهانه 

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

 
 نـفـر،     ٢١٢الزم به توضيح است که در دو ماه گذشـتـه       

 نفر از خارج کشور اسپانسور کـانـال   ١٧٧ نفر از ايران و ٣٥
 . جديد شده و يا به آن کمک مالي کرده اند

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب را بخوانید 

    و در سطح وسیع توزیع کنید 
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بمناسبت روز جهاني مـعـلـم و اعـالم              
اين روز بعـنـوان روز جـهـانـي مـبـارزه                
بـــراي آزادي فـــرزاد کـــمـــانـــگـــر در              
کشــورهــاي ســوئــد، فــنــالنــد و ژاپــن           
فعاليت هاي متنوعي انـجـام شـد کـه            
اينجا خالصه  گزارش اين فعاليتهـا را     

 : مالحظه مي کنيد
بمـنـاسـبـت روزجـهـانـي            -ژاپن

 اکتبر، به فـراخـوان اتـحـاديـه          ۵معلم،  
معلمان،اتحاديه راه آهن و جمـال صـابـري          

ـران،           – کادر حزب کمونيسـت کـارگـري اي
ـرگـزار شـد         در ايـن    .   يک تجمع اعتراضي ب

ـات                    ـب ـه مـطـال ـراضـي ک ـنـگ اعـت ـي ـت مي
متعددي را دنبال مي کرد ، عکـس هـاي         
فرزاد کمانگر و صحنه هـايـي از تـوحـش             
ـه         جمهوري اسالمي نيز به نمايـش گـذاشـت
شده بودـ جمال صابري در سخنرانـي خـود          
ـيـن             به معرفي کيس فرزاد کمانگر و کـمـپ
ـرداخـت                    ـراي نـجـات وي پ ـلـي ب ـل بين الـم
ـه جـمـهـوري           وخواستاراعتراض گسترده ب
اسالمي وخواست آزادي فرزاد  و تـمـامـي          

وي ضـمـن اعـالم        .   زندانيان سياسـي شـد     
ـان      حمايت ازمبارزات معلمين ،دانشـجـوي
ــت               ــمــاي ــن خــواســتــار ح وکــارگــران ژاپ
ـال           ـب ـق ازمبارزات مردم ايران شد که با اسـت
حاضرين روبرو شدـ در اين اجتمـاع حـدود          

   نفر شرکت کرده بودندـ۱۵۰
درنيمـه و پـايـان ايـن مـراسـم دو                 
بارشعارهاي تهيه شده بتوسط شـرکـت       

حکم اعـدام را    " کنندگان فرياد زده شدـ  
فــرزاد و تــمــامــي      " ،   " نــمــي بــخــشــيــم   

از "   زندانيان سياسي آزاد بـايـد گـردنـد          
جمله شعارهاي اين تجمـع اعـتـراضـي          

 .بود
 اکـتـبـر      ۴روز شـنـبـه          -فنالند

 از طــــرف واحــــد حــــزب                 ۲۰۰۸

 –در شـهـر تـامـپـره            کمونيست کارگري    
فنالند، برنامه اي به مناسبت روز جـهـانـي            
معلم و در محکوميـت حـکـم اعـدام بـراي               

 ساعـت در مـرکـز        ۵فرزاد کمانگر به مدت  
فـعـالـيــن حـزب بــا         .   بــرگـزار شـد     ايـن شـهـر     

و بـه     برپايي چـادر و مـيـز اطـالع رسـانـي                
نمايش گذاشـتـن عـکـس اعـدامـهـايـي کـه                 
تــوســـط حـــکـــومــت اســـالمــي صـــورت             

اســت، تــوجــه مــردم را نســبــت بــه             گـرفــتــه 
جـمـهـوري اسـالمـي و          سرکوبـگـريـهـاي       

بـرگـه   .   مبارزه مردم ايران جلب کـردنـد       
ـا      هاي اطالعاتي و همچنين      ـن نامه مـي

احــدي و شــهــال دانشــفــر خــطــاب بــه                 
ـه       ـانـهـاي     فدراسيون آموزش بين الملل ب زب

ـان               ـارسـي در مـي فنالندي، انگليسي و ف
ـردم تــــوزيــــع شــــد               ـراف  .   مـــ دراطـــ

ـتـل عـمـد              چادر شعارهايي نظير اعـدام ق
دولتي است، جمهوري اسالمي حکـومـت     
اعدام، زنـدان، سـنـگـسـار و شـکـنـحـه،                  
ـايـد از سـازمـانـهـاي               جمهوري اسالمي ب
ـنـالنـدي ديـده             جهاني اخراج شود به زبان ف

مردم با مراجعه به ميز، طـومـار          مي شدـ 
 جـمـهـوري      اعتراضي در مـحـکـومـيـت        
 .اسالمي را امضا مي کردند

در پي فراخوان کـمـيـتـه          -سوئد
بين المللي عـلـيـه اعـدام بـراي ادامـه                
کارزار آزادي فرزاد کمانگر روز شـنـبـه          

ــر                   ۱۳ ــهــــــ  ۴  ( ۱۳۸۷ مــــــ
يک تجـمـع اعـتـراضـي           ) ۲۰۰۸اکتبر

اسـتـکـهـلـم سـوئـد          "   سـرگـل  " در ميدان   
در ايـن تـجـمـع اعضـا و              .   برگزار شـد   

همکاران کميته عليه اعدام در سـوئـد          
با به نمـايـش گـذاشـتـن عـکـس هـاي                 
فرزاد کمانگر و تصـاويـري از صـحـنـه             
هاي جنايات جـمـهـوري اسـالمـي در             
مورد فرزاد کـمـانـگـر و صـدور حـکـم               
اعـدام بــراي او بــراي مـردم صـحـبــت               

ممد علي نيا مسئول کميـتـه بـيـن         .   کردند
المللي عليه اعدام در سوئد در ايـن تـجـمـع              
سخنراني کرد و در مـورد هـدف جـمـهـوري           
اسالمي از صدور احکام اعـدام کـه ايـجـاد             
رعب و وحشت در جـامـعـه و ادامـه بـقـاي                  
خود از طريق اعدام و سنـگـسـار اسـت، بـه                

او در صـحـبـت هـاي           .   افشـاگـري پـرداخـت      
خـود تـوجــه مــردم را بـه وضـعــيـت فــرزاد                  

 سوئد    
 : استکهلم       

براي لغو فوري مجازات اعدام در همه جا، براي توقف                            
احکام اعدام و سنگسار در جمهوري اسالمي ايران، براي                                
نجات جان فرزاد کمانگر و همه زندانيان سياسي، براي                             

 ! توقف احکام اعدام کودکان با ما همراه شويد                    
 مراسم سخنراني، شعر و موزيک                 

 ١۹جمعه دهم اکتبر، ساعت              
 ساختمان سنسوس، طبقه چهارم                

 سوئد    -کميته بين المللي عليه اعدام                 : برگزار کننده      
 :   مالمو     

در اين     .  اکتبر روز جهاني عليه اعدام است                    ۱۰روز جمعه     
به خيابان ها بيائيد و عليه احکام اعدام در سراسر                                 روز 

 . دنيا و همچنين در ايران اعتراض کنيد                   
 نمايشگاه عکس و تريبون آزاد                  -گردهمايي اعتراضي          

 در ميدان گوستاو          ۱۸ تا  ۱۶بين ساعت         اکتبر    ۱۰جمعه    
 آدولف   

 :  برگزار کننده      
 پناهندگان ايراني            فدراسيون سراسري             

 حزب کمونيست کارگري ايران واحد مالمو                   
 کميته دفاع از حقوق زنان ايران                  

 استراليا        
 ! اعدام قتل عمد و جنايت  دولتي است                    

 سران جمهوري اسالمي بايد بدليل جنايت عليه مردم                             
 محاکمه شوند      

 ! اعدام ها در ايران بايد فورا متوقف شوند                      
واحد استرالياي حزب کمونيست کارگري ايران و گروه                             
سليداريتي در اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر  و                               

 احکام اعدام در ايران يک گردهمايي اعتراضي                          
  برگزار مي کنندـ        

 : سخنرانان    
 حزب کمونيست کارگري ايران               -ارسالن ناظري       

 سيلويا هيل نماينده حزب سبز در پارلمان استان                         
پپيتر مک للند رئيس اتحاديه ساختمان، جنگل، معدن و                            

 انرژي استان نيو سات ولس                
 گبي گر منو مدافع حقوق زنان              

 : با حمايت   
 واحد سيدني اتحاديه کشتيراني استراليا                       

 جبهه سوسياليست        
مقابل  پارلمان نيو سات ولس خيابان مک کواري                      :    مکان 

 سيدني    

 تا   ۱۳:۳۰از ساعت       - اکتبر چهارشنبه          ۲۲:  زمان 
۱۴:۳۰ 
 سوئيس     

 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني به مناسبت                             
 روز جهاني  عليه اعدام برگزار مي کند                     

در روز جهاني عليه اعدام، براي نجات جان هزاران زنداني                                
ايران و         محکوم به اعدام در زندانهاي جمهوري اسالمي                         

براي لغو مجازات اعدام در جهان در مقابل مقر سازمان                             
بين الملل اقدام به برپايي يک گردهمايي اعتراضي                            

 خواهيم کردـ      
 ۱۵ تا  ۱۲از ساعت      -۲۰۰۸ اُکتبر     ۱۰زمان جمعه      

 سازمان ملل      سوئيس ـ ژنو روبروي ساختمان                :   مکان 
 کانادا        

پيکت الين فعالين حزب عليه اعدام و اعتراض                           :   تورنتو  
به اعدامهاي جمهوري اسالمي و صدور حکم اعدام براي                                 

 فرزاد کمانگر       
   ۱۸ تا   ۱۶ اکتبر ساعت         ۱۰:   جمعه  

پالزاي ايرانيان         :      مکان   
 آلمان     

 فرانکفورت         
  ۱۰به مناسبت          و ميز اطالع رساني            نمايشگاه عکس       

     اکتبر روز جهاني عليه اعدام                
 در مرکز شهر         ۱۹ تا  ۱۶ اکتبر از ساعت          ۱۰جمعه    

   فرانکفورت     
   Hauptwache Zeil 

Cafe an der Hauptwache      تشکيالت آلمان حزب کمونيست کارگري                  :  برگزارکننده
 کميته فرانکفورت           -ايران   

 کميته بين المللي عليه اعدام                
 آمريکا      
 داالس    

   -" اعدام قتل عمد دولتي            "  جلسه سخنراني با عنوان             
 سخنران مينا احدي مسئول کميته بين المللي عليه اعدام                              

  بعد از ظهر       ۶ اکتبر ساعت         ۲۴جمعه    :  زمان 
 :   مکان 

Holiday Inn Express Hotel 
SE. Corner of Park and 75 

700 east central pkwy 
Plano , TX           2120-675-214  :شماره تلفن تماس   

 :   برگزارکننده     
 واحد داالس      فدراسيون سراسري پناهندگان                  

 واحد داالس   حزب کمونيست کارگري ايران

 نفر از مردم ژاپن درتوکيو ١٥٠
  درمقابل شهرداری شهر  
  خواهان آزادي

  فرزاد کمانگر شدند 

 برنامه هاي اعالم شده
  بمنا سبت روز جهاني عليه اعدام
 : و اعتراض عليه جمهوري اسالمي

معلم جوانـي کـه فـقـط بـه             کمانگر   
خـاطــر افـکــار و فــعــالـيــت هــاي            
انسان دوستانه اش مـحـکـوم بـه            
اعدام شده، جلب کرد و خواسـتـار         
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و                   

 .او شد  شرط
 ۵از سوي ديگر روز يکشنبه       

اکتبرسارا نخعي و کيوان رضـوي       
دو تن از فـعـالـيـن کـمـيـتـه بـيـن                   

المـلـلـي عـلـيـه اعـدام در مـرکـز                  
واقع در شهر استـکـهـلـم      "   شيستا" 

با برپايي ميز اطـالع رسـانـي بـه             
افشـــاي جـــنـــايـــات جـــمـــهـــوري       

اين عمـل بـا      .   اسالمي  پرداختند  
استقبال رهـگـذران روبـرو شـد و             
عده بسياري بـا امضـا طـومـار،            
ــرزاد را                ــکــم اعــدام ف صــدور ح

 .محکوم کردند

 سوسياليسم 
 !بپا خيز

برای رفع 
 تبعيض
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 اکـتـبـر      ۵ و يکشنبه    ۳روزهاي جمعه    
حميد تـقـوائـي در شـهـرهـاي کـلـن و                  
برمن  سخنراني هائـي تـحـت عـنـوان            
گامهاي پـيـشـروي بـراي سـرنـگـونـي               

حـمـيـد    .   جمهوري اسالمي ايـراد کـرد       
تقوايي در سـخـنـان خـود بـه بـررسـي                 
اوضاع سياسي ايران، روند رو به رشـد          
اعتـراضـات و مـبـارزات کـارگـران و               
مردم و عرصه هـاي مـهـم رويـارويـي              
مردم با حکومت پـرداخـتـه و تـاکـيـد              
کرد که عليـرغـم تشـديـد سـرکـوب و               
اعدام مردم ايران مرعوب  نشده اند و          
جامعه در يک حالت انفجـاري بـه سـر            

 .  ميبرد
وي در ادامه  بـا تـاکـيـد بـر ايـن                  
نــکــتــه کــه  مــردم ايــران جــمــهــوري              
اســالمــي نــمــي خــواهــنــد، مــوانــع و          
ــر  راه                    ــر س ــود ب ــوج مشــکــالت م
سرنگوني حمهوري اسالمي را مـورد         

حميد تقوائي در ايـن     .   بررسي قرار داد  
بخش از سـخـنـان خـود    بـه طـرح                       
مسائل اساسي اي نظيرتامين رهبـري      
مـبـارزات در گــرو چــيـســت، وحــدت            
مردم چگونه تامين ميشود، و مـانـع          
اصلي بر سر شکل گيري اعـتـراضـات         

و انـقـالب عـلـيـه جـمـهـوري                توده اي  
اسالمي  پرداخت و  تـاکـيـد کـرد کـه                
متـحـد شـدن مـردم و شـکـل گـيـري                   
مبارزات تـوده اي و گسـتـرده عـلـيـه                
جمهوري اسالمي  تنها حـول حـزب و           
سـيــاســتــهــاي راديــکــال و انســانــي و            

 .  وحدت بخش حزبي ممکن است
 يک مبحث مـهـم ديـگـر در ايـن              
سخنراني ها نـقـش و جـايـگـاه حـزب               
کمونيست کارگري در متن مـبـارزات      

حميد تقوايي ضـمـن      .   جاري مردم بود  
بررسي و مـرور تـاريـخـچـه مـبـارزات              
مردم در دو دهـه گـذشـتـه و نـقـش و                   
عــمــلــکــرد حــزب در ايــن مــبــارزات           
ــه حــزب                  ــح کــرد  کــه چــگــون تشــري
کمونيسـت کـارگـري در تـمـام مـدت               
فعاليتش  پرچم جنبش انقالبـي مـردم         

عليه جمهوري اسـالمـي را در دسـت             
داشته و مبارزه اي سـازش نـاپـذيـر و              
پيگير را  عليه جمـهـوري اسـالمـي و              
ــر اقســام اپــوزيســيــون هــاي              ــراب در ب

وي گـفـت   .   بورژوايي به پيش برده است  
حزبي ميتواند جنبش انـقـالبـي مـردم          
عليه جمهـوري اسـالمـي را سـازمـان             
ــد کــه                  ــرســان ــيــروزي ب ــه پ بــدهــد و ب
پيشاپيش مردم حرکت کند، نـمـايـنـده        
و سخنگوي نقد و اعـتـراض مـردم بـه            
حکومت اسالمي و کل وضع مـوجـود    
بـاشــد و ايـن اعــتــراضـات را  مــدام                
راديکال تر، عميق تر و  بـنـيـادي تـر              
ــاي                    ــروه ــي ــدهــد  ن ــازه ن ــد و اج ــن ک
اپوزيسيون و شبه اپـوزيسـيـون راسـت          
مبارزات مردم را به بيـراهـه بـبـرنـد و              

وي گـفـت ايـن نـيـروي            .   تحريف کنند 
رهبـري کـنـنـده  بـه شـهـادت تـاريـخ                    
تحوالت سـيـاسـي در دو دهـه اخـيـر                
 . ايران حزب کمونيست کارگري است

 وي در بخش آخـر سـخـنـان خـود             
سياست حزب مبني بر مـنـزوي کـردن        
جمهوري اسالمي در خـارج کشـور را           
تشريح کرد و گفت اين سياست حـلـقـه          
اي از استراتژي حـزب بـراي سـرنـگـون            
کردن حکومت و  گام تعـيـيـن کـنـنـده          
اي در جهت پيشروي مـبـارزات مـردم          

 .ايران عليه جمهوري اسالمي است
دربـخـش پـايـانــي ايـن جـلـســات               
مدعوين  بـراي مـدت بـيـش از سـه                  
ساعت  بـه طـرح سـواالت و اظـهـار                  
نظرات خـود پـيـرامـون مـوضـوعـات              

در قسمت پـرسـش     .   مختلف پرداختند 
و پاسخ حـمـيـد تـقـوايـي بـه سـواالت                  
مطرح شده از طرف شرگت کـنـنـدگـان          

 . جواب داد
 

 تشکيالت خارج کشور       
  – حزب کمونيست کارگري ايران               

 آلمان  
 ۲۰۰۸ اکتبر     ۷

 تيتر اصلي از انترناسيونال است                  

نمايشگاه بين المللي کتاب در شـهـر           
گوتنبرگ سوئد همه سـالـه بـا صـدهـا             
غرفه مـخـتـلـف تـوسـط بـنـگـاهـهـاي                 
مختلف انتشاراتي، نهاد ها، انـجـمـن         
هاي اجتماعي و فرهنگي و احـزاب و           
گروههاي سيـاسـي بـرگـزار مـي شـود              

پذيراي دهها هزار نفر مردمي اسـت          و
که از نقاط مـخـتـلـف سـوئـد و سـايـر                  
کشور ها در ايـن نـمـايشـگـاه حضـور               

امسـال نـيـز بـيـش از            .   پيدا مي کننـد   
صد هزار نفر از اين نـمـايشـگـاه ديـدن              

 .کردند

در نمايشگاه امسال که از تـاريـخ        
 سپتامـبـر بـرگـزار گـرديـد،           ۲۹ تا ۲۵

براي چندمين سال پياپي امسال غـرفـه    
اي نيز به افشـاي جـنـايـات جـمـهـوري               
اسالمي، به روشنگري در مورد خـطـر          
اسالم سياسي و به اطـالع رسـانـي در              
مورد وضعيت مردم ايران و مـبـارزات         
گروههاي مختلف در مـقـابـل تـوحـش         
رژيم جـمـهـوري اسـالمـي اخـتـصـاص              

کميته بين المللي عليه اعـدام،      .   داشت
ــا هــمــکــاري                 ــم ب ــهــاد اکــس مســل ن
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        

براي چندميـن سـال       پناهندگان ايراني   
 . متوالي اين غرفه را اداره مي کردند

در باالي غرفه بـانـدرولـي بـا ايـن              
رژيـم اسـالمـي      : " عنوان نصب شده بود 

را طــرد و از مــبــارزات مــردم ايــران               
تابلو بزرگي در پهلـوي    . "   حمايت کنيد 

آن آويزان بود که در کنـار تصـويـر يـک              
اعدام هـا را    :   " چوبه دار نوشته شده بود    

و توجه بـازديـد     "   در ايران متوقف کنيد   
 .کنندگان را به خود جلب مي کرد

به هـمـراه تصـاويـري از جـنـايـات               
ــوار                ــر دي جــمــهــوري اســالمــي کــه ب
نمايشگاه نصب شـده بـود، يـک فـيـلـم               
کوتاه عکس هايـي از ايـران، تـوحـش             
رژيم اسالمي در مقابل کارگران، زنـان      
و جـوانـان و بـي حـقـوقـي کـودکـان و                    
همچنين صحنـه هـايـي از مـبـارزات             
گروههاي مختلف مردم را در مـقـابـل          

بـر روي مـيـز        .   اين رژيم نشان مي داد     
کتاب ايـن غـرفـه عـالوه بـرجـزوات و                 
اطـالعــيــه هـاي مــخــتـلــف در مــورد            
مبارزه مـردم ايـران بـر عـلـيـه اسـالم                   

سياسي و بر عـلـيـه اعـدام و زنـدان و                  
شکنجه بزبانهاي سوئدي و انگـلـيـسـي         
و فارسـي، آثـار مـنـصـورحـکـمـت در                
معرض ديـد بـازديـد کـنـنـدگـان قـرار                

نوشـتـه مـنـصـور حـکـمـت در               .   گرفت
دفاع ازممنوعيت حجاب کودکـان کـه        

و "   اسالم و حـقـوق کـودک            "   با عنوان   
بزبان سوئدي بچاپ رسيده بود بسـيـار         

جــزوه اي   . مــورد تــوجــه قــرار گــرفــت          
شامل مجموعـه مـقـاالتـي در مـورد             
وضعيت همجنسگرايان درايران نيـز از     

 .توجه زياد مردم برخوردار شد
ــزاري                ــرگ ــار روز ب ــه در طــول چ

نمايشـگـاه هـزاران نـفـر از غـرفـه مـا                   
بازديد کردنـد، اطـالعـيـه هـاي نـامـه               
ــا احــــدي و                 ــنــ ــيــ ــاده مــ ــرگشــ ســ

بـر عـلـيـه اعـدام و بـا                شهـالدانشـفـر      
خــواســت آزادي فــرزاد کــمــانــگــر در            

تـعـداد    مـردم    .   اختيارشان گذاشته شد  
زيادي از کارت پسـتـال هـايـي کـه در               
مورد سـنـگـسـار چـاپ شـده بـود، را                 
خريدند تا بـا ارسـال آن بـه دبـيـر کـل                    
سازمان ملل اعتراض و نفرت خـود را         
به احکام سنگسار اجـرا شـده تـوسـط             

در .   جمهوري اسالمي اعـالم نـمـايـنـد          
طول برگزاري نمايشگاه اطالعيه نـهـاد       
اکس مسلم که در آن سـيـاسـت دولـت             
ســوئــد در مــورد تــاســيــس مــدرســه            
آموزش امام مورد نقد گرفته اسـت بـه          
تعداد زياد توزيع شـد و مـورد تـوجـه               

 . زياد قرار گرفت
مردمي که از غـرفـه مـا بـازديـد              

مي کردند قبل از هر چيز گردانـنـدگـان     
غرفه را تحسـيـن مـي کـردنـد و مـي                  
پرسيدند که شـمـا بـا چـه جـرئـتـي در                   
اينجا حضور داريـد و ايـن حـرفـهـا را                

اکثريت قـاطـع کسـانـي کـه           .   مي زنيد 
مراجعه مي کردند به توحش جمهـوري       
اسالمي و خـطـر تـروريسـم اسـالمـي                
واقف بـودنـد و تـاسـيـس نـهـاد اکـس                  
مسلم را شجاعانه و با ارزش ارزيـابـي          

 .مي کردند
مردم با ديدن تصـاويـر شـکـنـجـه              

سنگـسـار   شدگان و صحنه هاي اعدام و       
همدردي عميق خود را با مردم ايـران نشـان       
داده و آمادگي خـود را بـراي هـمـکـاري بـا                
کميته بين المللي عليـه اعـدام اعـالم مـي              

 .کردند
ــدگــان غــرفــه افشــاي               ــن ــراي گــردان ب

جنايات جمهوري اسالمي، هـر سـاعـت از            
حضور در نمايشگاه کتاب خاطره انـگـيـز و           

صحنه هاي ابراز حمايـت مـردم،     .   پربار بود 
جواناني که در باره مسائل مختـلـف بـحـث            
مي کردند و مشتاق دانستن درباره ايـران و          
مبارزات مـردم بـودنـد فـرامـوش نشـدنـي                

نمونه اي از ايـن صـحـنـه هـاي زيـبـا              .   است
ــا حــجــاب                    ــوجــوان ب ــر ن حضــور دو دخــت

در غرفه مـا بـود کـه بـعـد از                 اسالمي
ديدن نشريات و عکس ها از آنجـا دور     
شدند و دقايقي بعد به آنجا بـرگشـتـنـد           
در حـالــي کـه حـجــاب هـاي خـود را                  
برداشته بـودنـد و صـورتـهـاي شـاد و                 
لبخند هاي زيـبـايشـان نشـان جـراتـي              
بود که براي مقابله بـا قـيـد و بـنـدهـا                 

 .پيدا کرده بودند
صدها نفـر طـومـار اعـتـراض بـه              
اعدامها درايـران و بـاخـواسـت آزادي             
کليه زندانيان سـيـاسـي و لـغـو حـکـم                 

خـيـلـي هـا مـي          . اعدام را امضاکردند 
گفتند که اين کوچکتريـن کـاري اسـت         
که در دفاع از انسانيت و علـيـه حـکـم              
اعدام ميتوان انجام داد و صميمـانـه و          
با آرزوي موفقيت براي فعالين کمـيـتـه         
بين المللي عليه اعدام نـامشـان را بـه            
ليست طـوالنـي صـدهـا نـفـره اضـافـه                

 .ميکردند
ــيـــزبـــيـــن           ــثـــهـــاي داغـــي نـ بـــحـ
برگزارکنندگان غرفه و مـعـدود افـراد            

ـام و            متاثر از    ـر سـر ن جريانات اسالمي ب
آرم ايـن    .   آرم نهاد اکس مسلم، انجـام شـد        

ـار آن                 ـن ـانـدرول در ک ـه     "   سازمـان وب ـه ب ن
ـه           تروريسم دولتي غرب و ميليتاريسم و ن

را در مـعـرض ديـد        "   به تروريسم اسالمي    
 . مي گذاشت 

ـنـدگـان ايـن                 ـن ـرگـزارک در اين چهار روز، ب
ـراض و             غرفه تالش کردند تا صـداي اعـت
ـبـي مـردم             فرياد آزاديخواهي و برابري طـل
ـنـده از                 ـن ـازديـد ک ايران را بگوش هزاران ب

ــد      ــمــايشــگــاه بــرســانــن تــوجــه فــراوان،    .   ن
 وهمبستگي گرم مـردم بـا        ابرازهمدردي

ــانشــان    ــوع ــن ــم ــران ، نشــان             ه در اي
موفقيت بزرگ اين فعاليت چـنـد روزه           

 .*بود

 حزب، نيروي رهبري کننده
 گزارش جلسات سخنرانى حميد تقوايى

  ليدر حزب کمونيست کارگرى ايران در آلمان
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 در حاشيه
 کيوان جاويد رويدادها

 
 نگراني ما، نگراني آنها

اتحاديه اروپا بـار ديـگـر از وخـامـت               
وضعيت حقوق بشر ابراز نگراني کـرده        

بــه گــزارش آســوشــيــتــد پــرس،        .   اســت
فرانسه، که رياست دوره اي اتـحـاديـه            
اروپا را برعهده دارد، روز دوشـنـبـه بـا            
احضار سفير ايران در پاريس، نگـرانـي        
. عميق خود را به وي ابراز کـرده اسـت           

ديـپـلـمـات     :   "   همين گزارش مي افزايد   
هــاي فــرانســوي نــگــرانــي خــود را از            
تبعيض ديني و وقوميتـي، اقـدامـات         
قضايي عليه فعاالن حقوق زن، فشـار         
عــلــيــه دانشــجــويــان، زنــدانــي کــردن          
رهبران کارگري و اعدام  مجرمان زيـر         

 ". سال در ايران ابراز کرده اند۱۸
دولتها، احزاب و افراد را با آنـچـه          

در .     مي گويند نـبـايـد قضـاوت کـرد            
دنياي وارونـه اي کـه سـود و مـنـافـع                  
اقتصادي حرف اول و آخر را مـي زنـد          
مــعــيــار، انســان و زنــدگــي انســانــي            

مــي شــود در عــراق امــروز          .   نــيــســت
منافـع داشـت و کـلـمـه اي از نـقـض                    

ــوق بشــر    "  ــق ــحــت         "   ح مــردم عــراق ت
حاکميت اسالميستها و قوم پـرسـتـان         

نه تنها اين بلکه هـر       .   گانگستر نگفت 
ثـابـت کـرد کـه         "   آمـار " روز با ادعا و       

عـراق در مســيــر ثــبـات، امــنـيــت و              
و چـرا کـه       .   دمکراسي پيش مـي رود      

نه؟ مگر نمي بينيد که کـمـي کـاهـش          
در تعداد انفجار بمب هايي که هر روز         
در کــوچــه و خــيــابــان و مــدرســه و                  
بيمارستان آدم ميکشـد بـه فـال نـيـک              
گرفته ميشود و هـلـهلـه پـيـروزي سـر               

. اسـت "   ثـبـات  " مـعـيـار      !   داده ميشود 
ثبات نيز با خود توليـد نـفـت بـهـمـراه               
ــدازي                   ــفــت و راه ان ــيــد ن ــول دارد و ت
اقتصاد دورنماي پر شدن کيـسـه هـاي          
افراد و شرکتها و دولتها را نـويـد مـي            

مدياي رسـمـي و اجـيـر درسـت              .   دهد
هـمـچـون مـذهـب در کـار تــخـديـر و                   

اگــر  .   مــنــکــوب کــردن مــردم انــد              
امروزتان با درد و رنج و محنـت اسـت        
چه باک که در آينده اي دور و با گذر از            
از اين وادي پر از چـرک و کـثـافـت بـه                

کـمـي   .   بهشت موعود خواهيـد رسـيـد      
صبر کنيد، اعتراض نکنـيـد و  بـراي             
تغيير منتظر مشيت الـهـي يـا دسـت            

 .نامرئي بازار آزاد باشيد
 سـال اسـت دول اروپـائـي بــا               ٣٠

حاکمان قداره بنـد اسـالمـي در ايـران             

ساخته اند و در بـرابـر هـمـه جـنـايـات               
حکومت اسالمي در بـهـتـريـن حـالـت            
. غرولندي کرده و دم بـر نـيـاورده انـد               

ــا جــمــهــوري               ــايــي ب امــروز دول اروپ
اسالمي و اسالم سياسي بر سر حـيـطـه        
نفوذش در جهان و بـراي مـهـارش در              
دست يافتن به بـمـب اتـمـي سـر شـاخ                
شده انـد و از ايـن دريـچـه اسـت کـه                     
حقوق بشر و نقض آن در دسـتـور کـار              

بســتــه .   ايــن دول قــرار گــرفــتــه اســت          
تشــويــقــي اي کــه بــه رژيــم اســالمــي            
پيشنهاد شده است در صـورت گـردن           
نهادن به شروط غرب، يـکـي هـم ايـن              
خواهد بود که باز هم همچون گـذشـتـه        
چشم و گوش بر آدمکشـي هـاي رژيـم            

مــي گــويــنــد    .   اســالمــي بســتــه شــود     
نگراني عميق خود را از نـقـض حـقـوق        
بشر به جمهوري اسالمي اعـالم کـرده          

وقتـي  .   اين همه اعتراضشان است   .   اند
هم مي خواهند رژيم را تنـبـيـه کـنـنـد              
سر راست ترين راه حلـي کـه بـه عـقـل                
معيوبشان مي رسد تحريم اقـتـصـادي        

دارو و غـذا و امـکـانـات            .   مردم است 
بهداشتي و تسهيالت رفاهي مـردم را         

سـر  " به گروگان گرفته انـد تـا رژيـم را              
بياورند و از سـوي ديـگـر دسـت         "   عقل

ــمــات هــا    " آدمــکــش هــا و          و "   ديــپــل
سفارتخانه هـاي ايـن حـکـومـت ضـد              
انساني را باز گـذاشـتـه انـد تـا راسـت                
راســت در جــهــان جــوالن بــدهــنــد و               
اطمينان داشته باشد که قـرار نـيـسـت            
اقدامي توسط دول غربي در دفـاع از           
.  زندگي مـردم ايـران صـورت بـگـيـرد              

نــگــرانــي دولــت آمــريــکــا  و بــقــيــه               
متحدين اروپائـي اش نـه  فـنـا شـدن                 
زندگي مردم که رسيدن به نقطه تـعـادل       
. بين آنها و جمـهـوري اسـالمـي اسـت             

اين ها نگران وضعيـت زنـدگـي مـردم            
اين ها اهرم هـاي فشـار     .   ايران نيستند 

 .براي معامله با رژيم اسالمي است
نگراني ما، اما از جنـس ديـگـري       

ــم             .   اســت ــراي مــهــار رژي ــزار مــا ب اب
اسالمـي و نـهـايـتـا خـالص شـدن از                  
دست اين غارتگران زندگي مـردم نـيـز         

مـردم ايـران و       .   از نـوع ديـگـري اسـت         
حزب شان نقطه تعـادلـي بـيـن خـود و             
. حکومـت اسـالمـي نـمـي شـنـاسـنـد               

حقوق بشر و حق آزاد زيستن و شـاد و         
مـردم  .   مرفه بودن را نسبي نمي بيننـد      

با غير اتمي شدن جمهوري اسالمـي و         
عدم دخالتش در اوضـاع خـاورمـيـانـه           

تن به مدارا با آيت اهللا هاي هـاي دزد          
ــد             ــمــي دهــن ــاردر ن ــي ــل مــردم .   و مــي

حکومت مـذهـبـي سـرمـايـه داران را              
مردم دخالت مذهـب در    . نمي خواهند 

. زندگي شخصي شان را نمي خـواهـنـد        
مردم همه رفاه و آزادي و خـوشـبـخـتـي        
را مي خـواهـنـد، زنـان تـن بـه نـيـمـه                     
. حــجــاب اســالمــي هــم نــمــي دهــنــد         

بــرابــري حــقــوقــي و اقــتــصــادي مــي           
خواهند و ميدانند براي دسـت يـافـتـن           
به کمترين بهبود در زندگي خود بـايـد          

حـقـوق   .   از سد اين حکومـت بـگـذرنـد         
. بشر مـا، هـمـه حـقـوق انسـان اسـت                 

ــهــرمــنــد شــدن از هــمــه                  آزادي در ب
 . دستاوردهاي بشر

 سال حـکـومـت اسـالمـي بـا              ٣٠
جنايت و قتل  عام ده هـا هـزار نـفـره                 
تالش کرده است سر پا بمانـد و مـردم            

 سال، پنهـان و آشـکـار اعـالم             ٣٠نيز  
. کرده انـد ايـن حـکـومـت بـايـد بـرود                 

حزب کمونيست کارگري در همه پـيـچ         
و خم هائي که جامعه طي ايـن مـدت            

عميق و هـمـه   "  نه"طي کرده است پرچم  
.  جانبه مبارزه مردم را در دسـت دارد          

با سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي و                 
برقراري يک جـامـعـه آزاد، انسـانـي و              
ــرچــم حــقــوق بشــر                 ــر و مــرفــه پ ــراب ب
کمونيستي ما در جـهـان بـرافـراشـتـه               

دنيا خواهد ديد حقوق بشـر       .   مي شود 
 . سوسياليستها از نوع ديگري است

 
 "جواهر مدينه"

  و واکنش اسالمي ها 
پليس ضد تروريسم لندن در سـاعـات          
آغازين شنبه گذشته سه نفر را بـه جـرم      

حمله به منزل ناشري دستگير کرد کـه         
قصــد چــاپ رمــانــي دربــاره زنــدگــي           

بـه  .     عايشه، همسر مـحـمـد  را دارد            
گزارش روزنامه بريتانـيـايـي گـارديـن،         
پليس اين سه نفر را پس از انفجار يـک       
کوکتل مـولـوتـف در خـارج از خـانـه                
مـارتـيـن ريـنـيـا، مـديـر انـتـشـاراتـي                   
مستقل گيبسون اسکوئـر، دسـتـگـيـر          

 .کرد
در آمريکا و اروپاي غربـي کـه بـه          

لقب گـرفـتـه    "   آزادي بيان" اشتباه  قلب  
اند جريان اسالم سـيـاسـي بـا بـمـب و                 
تهديد به مرگ جـلـوي انـتـشـار رمـان               

را که به زندگي محمـد      "   جواهر مدينه " 
با عايشه مي پردازد مي گيـرد و ايـن         
کشـــورهـــا در تـــرس از گســـتـــرش              
آزاديخواهي و مهار سـکـوالريسـم بـه            
تقويت نوعي از اسالم ميانه رو کـه بـا            
منافع جهاني سرمايه داري همخـوانـي    

بـورژوازي  .     داشته باشد کمر بسته انـد      
جهاني ميداند تـقـويـت سـکـوالريسـم            
ديگر پايه هاي نظام سرمـايـه داري را           
همچون گذشته دورش که در جـدال بـا           
نظام ماقبل سرمايه داري بود تـقـويـت         
نمي کند و به ايـن دلـيـل  ايـن اسـالم                  

ــه                   ــوان ــا پشــت ــه ب ــاســي اســت ک ســي
حکومتهائي چون جمـهـوري اسـالمـي         
که براي مقابله بـا چـپ و کـمـونـيـسـم                
توسط معماران سرمايه داري جـهـانـي        
پا به عرصه اصلي سياسـت گـذاشـتـه،           

روزي کـه هـمـه        .   افسار گسيخته است  
ارتجاع جهاني براي مهار و شـکـسـت         
چپ گرائي اين موجود کـريـه را خـلـق             

کردند شايد باورشان نمـي شـد کـه در             
قلب اروپا توسط اين اوبـاش اسـالمـي       

امـروز دول    .   به مصاف طلبيده شـونـد      
غربي دست از پـا دراز تـر نـظـاره گـر                 
يکه تازي جريانات اسالمـي در اروپـا          

 . هستند
بخشي از همان ارتجاع اسالمي                

وقتي بمبي در جائي منفجر يا                 
نويسنده اي تهديد به مرگ مي شود،                         
کراوات زده و در کريدورهاي                
پارلمانهاي اروپائي به چانه زدن براي                      
ساخت مسجد بيشتر و تحميل               

تنها اميد       .  قوانين شريعه ميپردازند              
ارتجاع جهاني اين است که جريانات                    
اسالمي در چهارچوب کشوري و                 
محلي خود به سنگسار زنان بسنده               
کنند و همه کثافات اسالمي را در                  
همان منطقه تحت کنترل خود اجرا                    

جريان اسالم سياسي اما سهم                   .  کنند  
بيشتري مي خواهد و اين سهم                   
خواهي محدود به خاورميانه يا شمال                    

مي خواهند در همه          .  آفريقا نيست      
.  جاي جهان به بازي گرفته شوند                 

انسانيت متمدن اما در مقابل اين دو                
.  قطب ضد بشري تنها نيست              

کمونيسم کارگري مي رود که در               
اروپا  نيز خالء مبارزه قاطع و زير و                    
رو کننده  با اسالم سياسي و مذهب                      
بطور کلي و دفاع از تماميت يک                

سکوالر     .  زندگي انساني را پر کند         
امروز در اروپا که در برابر هجوم                  
ارتجاع مذهبي خود را تنها مي بيند                      
مي تواند فقط  با پيوستن به صف                  
کمونيستهاي کارگري  از شر ارتجاع               

با سرنگوني        .  مذهبي خالص شود        
جمهوري اسالمي سکوالر جهان                
خواهد ديد که سکوالريسم فقط قدم                
کوچکي است براي رسيدن به همه                 

.  * آزادي و برابري در زندگي انسانها                   

     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       
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