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 ۳صفحه  

 علل بيکاري
يکي از معضالت و مشکـالت      
هميشگي طـبـقـه کـارگـر در ايـران              
تــحــت حــاکــمــيــت ســرمــايــه داري         
جمهوري اسالمي، مسئله بيـکـاري      

پديده بيـکـاري يـکـي از         .   بوده است 
عوارض مناسبـات سـرمـايـه داري           
در سطـح جـهـان اسـت کـه زنـدگـي                 
کارگر و خـانـواده هـاي کـارگـري و               
مزدبگيران جامعه را بـا مسـائـل و          
مشکالت دردناکي مواجـه کـرده و         

 .مي کند
مسئله بيکاري در ايـران حـتـي         
دردناکتر و مضاعف تر از بيـکـاري        
در کشورهاي سرمايه داري آسيائـي      
است که بر بستر اين مـنـاسـبـات و             
براي کسب سود از طريق اسـتـثـمـار          
نيروي کارگر، انبـاشـت سـرمـايـه و             
بهره گيري سرمايـه از تـکـنـولـوژي            
مدرن، مداوما بيـکـاري روز افـزون          

در .   را به کارگران تحميل مي نمايـد    
حاليکه در جامعه اي که بـنـيـاد آن            
بر مالکـيـت اشـتـراکـي جـامـعـه و                
توليدکنند گان متکي باشد با اتکـا       
به همـيـن تـکـنـولـوژي  هـمـه مـي                   
توانند در رفـاه و آسـايـش زنـدگـي                
کنند و نه  از بيکاري خبري خـواهـد      

. بود و نه از استثمار و بـهـره کشـي            
در نظامي که بـنـيـاد آن بـر کسـب                
سود و انباشت سـرمـايـه در دسـت              
عده قلـيـلـي مـفـت خـور بـنـا شـده                   
باشد، در زندگي و معيشت کـارگـر         
شاغل و بيکار نـه تـنـهـا بـهـبـودي                
حاصل نمي شود بلکـه در اثـر ايـن             
استثمار  و انباشت سود و سـرمـايـه          
از نــيــروي کــار کــارگــر، ثــروتــهــاي          
افسانه اي نصيب دولت و سـرمـايـه          
داران مي شود آنهم به قيمـت فـقـر،           
فالکت، بي حقوقي و نهايتا بـيـکـار         

 .سازي فروشندگان نيروي کار
 

بيکار شامل چه کسـانـي      
 ميشود؟

تصور رايج اين است که بيـکـار         
کسي است که زماني را بـه کـار در            
يک واحد توليدي مشغول بکار بـوده    
و اکنـون بـدلـيـل مـثـال تـعـطـيـلـي                   
کارخانه، ورشکستگي، و يا از کـار        
افتادن فرد کارکن و داليل مـتـعـدد          

اين تصـور   .   ديگر اکنون بيکار است   
رايج درست است اما ايـن تـعـريـف            
تمام تصوير را نشان نمي دهـد چـرا           
که بيکار و تـوده هـاي مـيـلـيـونـي                 
بيکاران بسيار وسيع و گسـتـرده تـر          

از ايـن تصـويـر اسـت کـه يـا بـدان                    
پرداخته نشده يا اگر بـدان پـرداخـتـه           
شده چندان مورد توجه قرار نگرفـتـه      

 .است
باالتر اشاره شد که قبـل از هـر           
چيز و بنا به تعريفي که مـنـاسـبـات           
سود و سرمايه از بيکـار ارائـه مـي            
دهند، به کارگراني اطالق مي شـود       
که دوراني شـاغـل بـوده و بـداليـل               
همان هرج و مـرج نـظـم سـرمـايـه،                

 .انباشت و غيره بيکار شده اند
 به اين دسته از بـيـکـاران مـي             

کارگران قراردادي و مـوقـت،       ( توان  
کارگـران فصـلـي، زنـان خـانـه دار،               
جوانان فارغ التحصيل از دبيرستـان      
و دانشگاه، دست فروشان دوره گرد،      

را هم اضافه کرد و      )   کارگران مرزي 
جز کارگران بيکار مـحـسـوب کـرد           
آنهم به اين دليل کـه ايـن دسـتـه از                
کارگران بيکار هيچکونـه تضـمـيـن         

کـارگـران   .   ادامه کاري شغلي ندارند   
قرار دادي همانطوريکـه از اسـمـش          
پيداسـت، بـراي مـدت مـعـيـنـي و                
بصــورت بســتــن قــرار داد بــه کــار            

  
 
 
 
 
 
 

 مروري بر معضل بيکاري                   
 و راههاي مقابله با آن             

 
 عبدل گلپريان        

يــکــســال پــس از شــروع پــخــش           
برنامه هاي کانال جديد بر روي شبکه       

کانال جديد اکنون   .   هات برد ميگذرد  
جاي خود را در ميان اقشار مختـلـف         
مردم به خوبي باز کرده و مـوقـعـيـتـي            
بسيار مهم در جنبش آزاديـخـواهـانـه          

روي آوري  .   مردم ايران پيدا کرده است    
به طرف کانال جديد مـخـصـوصـا در            

. ماههاي اخيـر شـدت گـرفـتـه اسـت             
اينرا از تعداد بينندگاني که از اقصي       
نقاط کشور به برنامه هاي زنده زنـگ        
ميزنند و يا سرعت افزايش پيامها و        
طيف بسيار گسـتـرده آنـهـا مـيـتـوان              

در طول برنامه هاي زنـده کـه          .   فهميد
خط آن حدود يـک سـاعـت و نـيـم آن                  

 ٢٠٠بروي بينندگان باز است، حدود       
کـه الـبـتـه بـدلـيـل            ( نفر زنگ ميزنند    

محدوديت وقت تنهـا حـدود بـيـسـت            
، ) درصد موفق به صحبت مـيـشـونـد        

 نفر نـيـز در زمـان          ٢٠٠ تا   ١٥٠بين  
پخش مجدد برنامه روز بعد آن زنـگ         

دارند کانـال  .   ميزنند و پيام ميگذارند  
جديد را به دوسـت و آشـنـا مـعـرفـي                 
ميکنند، تلفـن تـمـاس را رد و بـدل                
ميکنند تا هـرکـس اعـتـراضـي دارد            
زنگ بزند و از اين شبکه صـدايـش را      

مردم زنگ ميزنند   .   به ديگران برساند  
و از فقر، گراني، بيکاري، اعتياد، تن       
فروشي، فساد مـقـامـات حـکـومـت،           
عليه اعدام، عليه تبعيضات، عـلـيـه         

بي مسکني، عليه وضعيت افتـضـاح       
بهداشت و درمان، عـلـيـه حـکـومـت             
مــذهــبــي، عــلــيــه بــيــحــقــوقــي زن و          
درمــورد طــرحــهــاي ســرکــوب رژيــم          

. صحبت ميکنند و شکايت ميکننـد     
تم عمومي صحبت مردم و سوال آنها       
ايـن اسـت کـه چــگـونــه از شـر رژيــم                  

از کانال جديد و حـزب        .   خالص شوند 
کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري راه حـــل           

 . ميخواهند
ــت،             ــي، صــراح ــوئ ــت گ ــق ــي ــق ح
صــمــيــمــيــت و بــرخــورد ريشــه اي و            
راديکال به دردها و مصائب مـردم و          
راه حلي که درمقابل مـردم گـذاشـتـه             
ميشود، عامل اين استقبال بي نظيـر       

با کـانـال جـديـد         .   از کانال جديد است   
بــراســتــي مــردمــي کــه از هســتــي و           
نيستي ساقـط شـده انـد،امـيـد پـيـدا               

بطرف آينده روزنه اي يـافـتـه    .   کرده اند 
هرکس برنامه هاي کانـال جـديـد         .   اند

را ديده باشد ميبيند که مردم چگونـه        
خشـم و عصــيـانشــان را عـلــيـه ايــن               
اوضاع و حکومت اسالمي، در کانـال    

کـانـال جـديـد       .   جديد بيان مـيـکـنـنـد        
بعبارتي ميزان الحراره اوضـاع ايـران         

  . شده است
کانال جديد اکـنـون بـه سـنـگـر و               
قطب محبوب و شناخته شـده اي در           

 اين شعر را به فرزاد کمانگر  تقديم مي کنم  
 

 شمه صلواتي 

 
 
 
 
 
 

 کانال جديد       
 و ادامه کاري آن            

 
 گزارش به مردم              

 
 اصغر کريمي      
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 ۱ازصفحه  
اشتغال دارند کارفرما يا صاحب کـار       
و دولت بنا به مـنـافـع خـويـش و در                 
راستاي سود بـيـشـتـر بـراحـتـي مـي                
توانند اين قرار دادها را  باطل اعـالم         

از ايـن رو کـارگـر قـرار دادي               .   کنند
سرنوشت نـامـعـلـومـي دارد و پـتـک               
بيکاري بيشتـر از هـمـه روي سـرش              

کــارگــران مــوقــت، کــارگــران        .   اســت
فصلي، و بسياري از کساني که به هر        
دليل مقاطعي از زندگيشان در طـول        

 . سال بيکار هستند
بخش ديگري از بيکاران جامـعـه       
که  اوقات زيادي در طول شبـانـه روز           
بــه کــارهــاي طــاقــت فــرســا و بــدون            
دستمزد مشـغـولـنـد زنـان خـانـه دار               

 .هستند
ميليونها زن خانه دار در ايـران و         
ديگـر کشـورهـاي اسـالم زده عـمـال               
کارگراني هستند که دو سوم شبانروز      
در چهار ديواري منزل مشـغـول جـان           
ــيــکــاران               کــنــدن هســتــنــد و جــزء ب

هـمـيـن يـک       .   محسـوب نـمـي شـونـد         
ــه                  ــه دار ب ــان خــان ــعــنــي زن مــورد ي
کارهايي در منزل اشتغـال دارنـد کـه           
بعضا تا هنگام خـواب و اسـتـراحـت            

ــه ادامــه دارد       پــخــت و پــز،       .   شــبــان
نظافـت، بـچـه داري، رخـت شـويـي،               
خريد روزانـه مـنـزل کـه در بـيـشـتـر                   
موارد با در آغوش داشـتـن بـچـه اي             
اين کارهاي شاق تـوسـط زنـان خـانـه             
دار انجام مي شـود کـه هـيـچـگـونـه                
دستمزدي بـراي ايـن کـارهـاي مـادم             
العمر زنـان خـانـه دار در حـاکـمـيـت                 

 . اسالم سرمايه داري وجود ندارد
دست فروشان دوره گرد در شهر و       
روستا و همچنين کارگران مـرزي کـه         
به حمل کاال از دو سوي مرزها بـويـژه          
در مرز ايران و عراق در تـالش بـراي             
سير کـردن شـکـم خـانـواده هـايشـان                
هستند، از کارگران بيکاري هسـتـنـد        
که شـغـل خـود را از دسـت داده يـا                   
توسط کارفرمـا از کـار اخـراج شـده              

دست فروشان و کـارگـران مـرزي        .   اند
بارها و بارها مورد هجـوم پـاسـداران          

اذيت .   اسالم و سرمايه قرار گرفته اند     
و آذار دست فروشان و مصادره ناچيـز        
ترين منبع درآمدشان توسط اوباشـان      

و .     اسالمي، پديده تـازه اي نـيـسـت           
تقيب و آزار و  تـيـرانـدازي بـه طـرف                
کارگران مرزي نـيـز يـکـي ديـگـر از                
جناياتي است که جمهـوري اسـالمـي         

عليه کارگران بيکار مرزي انجام مـي     
   فقط در مـرز  ۸۶تنها در سال .   دهد

 ۴۰شمالي ايران با عـراق  بـيـش از               
نفر از کارگران بيـکـار مـرزي کـه در              
ميان آنان کـودک خـردسـال هـم بـوده              
است بدست ماموران دولـتـي کشـتـه          

 .   شده اند
جواناني که تحصـيـالت خـود را          
تمام کرده و در انتظار دست يـابـي بـه           
شغلي روزگـار سـخـت اقـتـصـادي و               
ديگر فشارهـاي نـاشـي از سـيـسـتـم               
حکومتي جمـهـوري اسـالمـي را بـر             
خود حس مي کنندنيز جرء بـيـکـاران         

 .هستند
 

عوارض بيکاري و عـدم       
 تامين بيمه بيکاري

از آنجا که بـيـکـاري خـود زايـده              
مناسبات سود و سرمـايـه اسـت، بـه            
هــمــيــن روال انــواع دردهــاي ديــگــر           
اجتماعي نظير اعتياد، تن فـروشـي،        
فقر و نداري  و دهها مشـکـل ديـگـر              
اجتماعي نيز از بيکاري زائـيـده مـي          
شــود و گــريــبــان بــيــکــاران را مــي              

بـنـابـر ايـن بـه تـنـهـايـي خـود                   . گيـرد 
بيـکـاري کـه ريشـه و مـنـشـا آن از                    
سرمايه داري مايه ميگيرد، بويـژ در        
کشوري که تحت سلطه مشتي مـفـت      
خور و آيت اله  هاي دزد و ميـلـيـاردر        
است و به زور اعـدام، قـتـل، زنـدان،               
شکنـجـه و سـنـگـسـار بـر آن حـکـم                    
ميرانند، زندگي نسلي را بـه تـبـاهـي           

اگر تنها بـه عـوارض        .   کشانيده است 
اقتصادي و اجتماعي اکـتـفـا کـنـيـم             
هنوز نيم ديگري از بازتاب آن را کـه            
در مصــائــب و مشــکــالت روحــي،           
رواني از يک سو و از سوي ديگرانـواع       
امراض و بيماريها که ناشي از سـوء           

يک قـلـم از       .   تغذيه است نپرداخته ايم  
اين عـوارض، تـولـيـد و بـاز تـولـيـد                   

پـدر يـا     .   کودکان کار و خياباني است    
مادر اين کودکان به دليل بيکاري يـا      
نقص عضـو نـاشـي از سـوانـح کـار،                
روانه بازار کار مي شوند که اغلب بـه         
کارهايي چون واکس کفـش در کـنـار           
خيابانها، کار در انبارهاي کـثـيـف و          
ــراي               ــهــداشــتــي کــه حــتــي ب غــيــر ب
بزرگساالن هم مضر و خطرناک است،      
شستشوي ماشينها، جمع آوري زبالـه   
هاي بازارچه هـا و دهـهـا کـار شـاق                
ديگر که از ظرفيت سـنـي و جسـمـي             

بـه  .   آنان خارج است کشيده مي شوند     
همه ايـنـهـا اذيـت و آزار جسـمـي و                  
جــنــســي تــوســط صــاحــبــان کــار و            
 .باندهاي مختلف را بايد اضافه کرد

در تمامي بخشهايي که برشمـرده     
شد يعني کارگران شاغل در مـعـرض        
خــطــر اخــراج، کــارگــران قــراردادي،         
کارگران مـوقـت، کـارگـران فصـلـي،             
زنــان خــانــه دار، دســت فــروشــان و              
کــارگــران مــرزي، کــودکــان کــار و              
خياباني و جوانان بيکار کوچـکـتـريـن         
تضميني براي زندگي حـال و فـرداي            
هرکدام از آنها در حاکميـت سـرمـايـه          
داري جمهوري اسالمي موجود نبوده     

زندگي بيکاران در ايـران بـه     .  و نيست 
يک تراژدي هولناک شباهت دارد کـه         
بــراي بــيــان ايــن زنــدگــي دردنــاک از            
وضعيت زندگي بيکاران، کـلـمـات و          

 .جمالت ناتوان از توصيف آن است
 
 

خواست و مطالبه بـيـمـه       
 بيکاري و راههاي تحقق آن

ــکــار خــواســت و              ــي ــران ب ــارگ ک
مطالبات زيادي دارند که بايد تحقـق       
پيدا کند و با مبارزه خود آنـهـا را از             
حلقوم دولـت و کـارفـرمـايـان بـيـرون               

يکي از مهمترين مطالـبـات   .   بکشند
کارگران چه شاغل و چه بيـکـار بـايـد            
تامين کامل و بي چون و چراي بـيـمـه     
بيکاري و خواست ممنوعيـت اخـراج        

مــمـنــوعــيــت اخــراج    .     از کــار بــاشــد    
خواست همه کارگـران بـايـد بـاشـد و              
اتفاقا اين خواستي است کـه قـبـل از            
بيکار شدن براي کارگر شاغل  طـرح          
آن موضوعيت بـيـشـتـري دارد و در             
کنار اين، خواست بيمه بيکاري اسـت       
که کامال اين دو مطالبه به همـديـگـر     

تحقـق مـمـنـوعـيـت         .   مربوط هستند 
اخراج و تامين بيـمـه بـيـکـاري بـايـد               
شعار همه کارگران شاغل و بيکار در       

دولــت و   .   مــبــارزات روزمــره بــاشــد      
سرمايه داران اسالمي خـود بـانـي و            
مسبب فـالکـتـي هسـتـنـد کـه بـراي                

. مزدبگيران جامعه ايجـاد کـرده انـد         
ــدن ايــن                ــکــرســي نشــان ــحــقــق و ب ت
مــطــالــبــات و ديــگــر خــواســتــهــاي           
کارگران بيکار و شـاغـل بـه دولـت،              
تنها با مبارزه اي متحد، متشکل و        

مسـالـه     . گسترده امـکـانـپـذيـر اسـت         
مهم اينست که کارگري که بيکار شد       
بايد تا زماني که دولت کـار ديـگـري         
براي او پيدا مـيـکـنـد بـه وي بـيـمـه                   

بـنـابـرايـن خـواسـت و           .   بيکاري بدهد 

مطالبه اصلي کارگران بايد روي ايـن        
متمرکـز شـود کـه مـادام کـه دولـت                 
نتوانسته شغل مناسبي براي کـارگـر        
بيکار شده، يا کسي که بهرحال آماده       
بکار است، پيدا کند آنگاه بايد به وي        

به کارگر مـربـوط   .   بيمه بيکاري بدهد  
نيست کـه کـارخـانـه بسـتـه شـده يـا                   
کارفرما ورشکست شده، دولت بـايـد        
بيمه بيکاري بدهد يا شغل مناسب و       

 .قابل قبول به کارگر بدهد
ــکــار خــواســت و              ــي ــران ب ــارگ ک
مطالبات وسيع و عديده اي فـراتـر از        
اين دو خواست اصلي  دارند اما ايـن          
ــبــه ســر مــنــشــا تــحــقــق               دو مــطــال

. مطالبات بـعـدي مـي تـوانـد بـاشـد              
دولــت مــوظــف اســت و بــايــد بــراي            
کارگر بيکار شغل ايجاد کرده و يا بـه         
سر کار بازگرداند و اخراج از کار بايـد         
اکيدا ممنوع شود و همزمان بـا ايـن           
بايـد حـقـوق بـيـکـاري کـه يـکـي از                    
خواستهاي اساسي کـارگـران بـيـکـار           
براي تضمين زنـدگـي اقـتـصـادي در             
ايام بيکار شدن است به کارگر بيـکـار       
و هر کسي که به نحوي از انـحـا هـم               
اکنون بيکار و آماده کار است تـعـلـق          

 .بگيرد و به اجرا درآيد
نبايد ذره اي براي طبقه کارگـر و          
کل جـامـعـه مـزد بـگـيـر، بـيـکـاري                   

کارگري کـه بـيـکـار       .     پذيرفتني باشد 
است از کـجـا بـايـد زنـدگـي خـود و                   
خانواده اش را تامين کند؟ پرداخـتـي        
کامل آخرين حقوق دريافتي تا مقطع      
اشتغال به شغل جديد به کارگراني که       
بنگاه يا کارحانه آنهـا تـعـطـيـل شـده              
است يا موظف کردن دولت بـه پـيـدا            
کردن و ايجاد مشـاغـل جـديـد بـراي             
کـارگـرانـي کـه بـه دلـيـل تـعـطـيـلــي                    
کارخانه بـيـکـار شـده انـد، خـواسـت                

 .اصلي کارگران است
پايان دادن به پديده بـيـکـاري در           
ايــران فــقــط بــا ســاقــط کــردن رژيــم            
اسالمي و لغو مالکيتي است که هـم        
اکنون در انحصار دولـت و سـرمـايـه             
داران قرار دارد و نـه تـنـهـا بـيـکـاري                
بلکه ديگر درد و رنجهاي اجتـمـاعـي         
را کــه از بــيــکــاري و از حــکــومــت              
اسالمي و سرمايـه داري اش نـاشـي            
ميشـود از مـيـان خـواهـد بـرد امـا                  
هميـن امـروز و تـا سـرنـگـونـي ايـن                   
حــکــومــت مــي تــوان بســيــاري از              
خواستها و مطالبات را از جمله بيمـه   
بيکـاري را بـه الشـخـورهـاي حـاکـم                

 . تحميل کرد

تمام بخشهاي مختلف کـارگـري       
در ايران، چه شاغل و چه بـيـکـار کـه              
تقريبا اکثريت کل جامعه را تشکيـل       
مي دهند، مي توانند بيمه بـيـکـاري          
را بــه حــکــومــت اســالمــي حــامــي            

ــحــمــيــل کــنــنــد             . ســرمــايــه داران ت
مبارزات طبقـه کـارگـر بـراي کسـب             
حقوق و مطالباتـش در طـول تـاريـخ             
نظام سرمايه داري اندوخته و تجـارب       

طبقه .   زيادي را در کارنامه خود دارد     
کارگر در ايران تا کنون توانسـه اسـت        
از اين تجارب بهره گيرد و خـود نـيـز             
تجارب مبارزاتي ويژه اي را بـا يـک             
حکومت استثمارگر و ارتجاعي براي     
جنبش کارگري بدست داده است امـا         

بـا تـوجـه بـه تـوان و              .   کافي نـيـسـت     
ظــرفــيــتــي کــه مــبــارزه کــارگــران در         
مقابل حـکـومـت اسـالمـي از خـود               
نشان داده و هر روز ابـعـاد تـازه تـري               
بخود مي گيرد اين قابليت را بخوبـي        
دارد که بيمه بيکاري را بـه تـثـبـيـت               

 .برساند
 

کارگران شاغل در جهـت تـحـقـق          
اين خواستها و بويژه بيمه بيکاري کـه       
ممکن است فردا همين کارگر شاغـل   
به خيل بيکاران افزوده شـود،مـبـارزه         
اي متحد و متشکل را مدام بايـد در      

در واقـع    .   دستور خود داشـتـه بـاشـد         
کارگران شاغل با توجه به نقـشـي کـه           
در توليد دارند مي توانند از ظرفـيـت        
و پتانسيل نقش خـود بـراي تـامـيـن              
خواست بيـمـه بـيـکـاري کـه در ايـام                 
بيکار شدنشان گريبان آنها را خواهـد        
گرفت، اين خـواسـتـه را بـا قـدرت و                
انسجام و اتحـاد مـبـارزاتـي خـويـش            
جامه عـمـل بـپـوشـانـنـد و يـکـي از                   
خواستهاي مطرح در مبـارزه روزمـره        

 .شان باشد
ابزار پيشبرد اين مبارزه در ميان      
کــارگــران بــيــکــار و بــراي مــتــحــقــق          
ساختن بيمه بيکاري، متشکل شـدن       
کارگران بيکار و اتحاد کارگري عليـه       

کارگران بيکـار نـبـايـد       .  بيکاري است 
تنها به اين اکتفا کنند بـلـکـه وسـيـع             
ترين اتحاد و هـمـبـسـتـگـي مـابـيـن                
کارگران بيکار و کارگران شـاغـل در          
مبارزه براي کسـب بـيـمـه بـيـکـاري،              
ضامن پيشروي و تحقق اين خـواسـت     
اساسي و ابتدائي کل طبقه کارگر در        

 .ايران است
 

 *  * * 

 . . .مروري بر معضل بيکاري و 
 

 ! سال۱۶بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده به کار باالي  
 

 ! مرگ بر جمهوری اسالمی، زنده باد جمهوری سوسياليستی
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 ۱ازصفحه  

مقابل جمهوري اسالمي و همينطـور      
ــي و                  ــورژوائ ــزاب ب ــابــل اح ــق در م
جريانات قوم پرست و ناسيونالـيـسـت        

 . تبديل شده است
کانال جديد عليرغم اين موفقيت     
بزرگ و همه روزه، متاسفانه در جـمـع         
آوري کـمـک مـالـي از بـيـنـنـدگـان و                   

. عالقمـنـدانـش مـوفـق نـبـوده اسـت              
هزينه هاي سنگين کـانـال جـديـد در            
اين مدت با دشـواري بسـيـار زيـادي            
تامين شـده اسـت و اگـر ايـن وضـع                 
تغيير نکند کانال جديد به پايـان کـار          

امـا مـطـلـقـا نـبـايـد             .   خود مـيـرسـد     
تنها راه   .   گذاشت چنين اتفاقي بيفتد   

ــخــشــي از                  چــاره، ايــن اســت کــه ب
بينندگان در مشکالت مالـي کـانـال          
جديد شريک شوند و شـروع بـه کـمـک            

هــدف از ايــن گــزارش ارائــه         .   کــنــنــد
وضعيت مالي کـانـال جـديـد و دراز              
کردن دستمان به طرف بـيـنـنـدگـان و            
عالقمندان آن و تضمين ادامـه کـاري      

 . کانال جديد است
  

 : هزينه کانال جديد
اجازه دهيد با ذکر عدد و رقـم از          
هزينه هاي کانال جديد و درآمـدهـاي         
تاکنوني، گزارش روشن تري از وضـع      
مالي آن به شما عرضه کنم و از هـمـه          
شما براي تداوم کار کانال جديد کمـک       

انتظار بيجائي نيست اگر بـا  .   بخواهم
توجه بـه اسـتـقـبـال گسـتـرده از ايـن                  
کانال، مشکل مالي آن نـيـز بـرطـرف           

 . شود
  

شروع فعاليـت کـانـال جـديـد در             
  (٨٦ تـيـر      ٣٠شبکه هاتبرد در روز     

با توجه به هزيـنـه   )   ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٢
ــعــه                  ــدازي و ودي ــيــه راه ان هــاي اول
سنگيني که کمپاني هات برد تعييـن       
کرده بود، با دو وام بانکي جـمـعـا بـه              

 هزار دالر توسط دو نـفـر         ١٣٨مبلغ  
از کادرهاي حزب کمونيست کارگـري      

  . عملي شد
حداقل هزينه ماهانه کانال جديـد    

.  هـزار دالر مـيـبـاشـد           ٤٧ماهيانـه    
ميگويم حداقل هزينه، به ايـن دلـيـل          
که بدون احتساب حقـوق بـه پـرسـنـل             
فني و برنامه سازان آن مـيـبـاشـد کـه             

اگر پرسنـل کـانـال      .  حقوقي نميگيرند 
جديد در سـه اسـتـوديـوي آن حـقـوق                
ميخواستند هـزيـنـه مـاهـانـه کـانـال              

 دالر   ٦٢٠٠٠جديد ماهانه حـداقـل       

در واقـع مـاهـانـه يـک رقـم               .   ميـبـود  
 دالري کمک مـالـي تـوسـط        ١٥٠٠٠

پرسنل فني و برنامه سازان به کـانـال          
ايـن وسـط     .   جديد پرداخـت مـيـشـود       

مـيـزان عـظـيــمـي فـداکـاري تـوســط               
کســانــي کــه زنــدگــي شــان را وقــف             
اهداف و آرمان هـاي خـود کـرده انـد              
وجود دارد که هـزيـنـه هـا را پـائـيـن                 

 ٢٤آورده است وگرنه هيچ تلـويـزيـون          
ساعته اي با ايـنـهـمـه بـرنـامـه هـاي                 

 هــزار دالر     ٤٧مــتــنــوع بــا مــاهــي        
ــمــيــچــرخــد   ــدون          .   ن ــعــالوه ايــن ب و ب

احتساب هزينه بهبود و ارتقاء فني و       
 هـزار    ٤٧.   پرسنلي کانال جديد اسـت    

دالر، حداقل هزينه اي است که کانـال      
جديد ميتواند با آن ادامـه کـاري را              

 . تضمين کند
  

درآمدهاي کـانـال     
 : جديد

همزمان با شروع برنامه ها چـنـد        
ده نفر اسپانسور کانال جديد شـدنـد و      

 درصــد هــزيــنــه     ١٥مــاهــانــه حــدود     
ماهانه آنرا تامين کردند و بـا فـروش          
يکساعت و نيم برنامه در روز بـخـش         

امـا  .   ديگري از هزينه آن تامـيـن شـد         
 دالر در مــاه       ٤٧٠٠٠ايــن تــا رقــم       

کــمــک هــاي   .   فـاصــلــه زيــادي داشــت     
مالي بيـدريـغ تـعـدادي از دوسـتـان،              
مجددا چهار فقره وام به مبلغ جـمـعـا           

 هزار دالر و سپس يک کـمـپـيـن           ١٢٠
 ١٦٠مـعـادل     (  هزار يـوروئـي        ١٠٠

 هــزيــنــه   ٨٦در اســفــنــد     )   هــزار دالر  
تاکنوني کانال جديد را تامـيـن کـرده          

 ٢٥٠در جريان اين کمپيـن از         .   است
 ١٠٠٠٠نفر و هر نفر از ده دالر تـا              

دوسـتـانـي را مـن         .   دالر کمک کردنـد   
نـام  "   دوستان آخـريـن دقـيـقـه         " بعنوان  

گــذاشــتــه ام کــه هــربــار بــا بــحــران               
غيرقابل عالج مواجه شده ايم با آنهـا       
تماس گرفته ايم و آنها با کـمـک هـاي         
بيدريغ خود و يا از طريق وام بـانـکـي       
اجازه نداده اند کانال جديـد خـامـوش          

روشن است که اين منابع ادامه      .   شود
با فداکاري چند صد نـفـر        .   کار نيست 

نميتوان از پس اين هزيـنـه سـنـگـيـن              
  . برآمد

ــر              ــن آمــار تصــوي ــدوارم اي ــي ام
روشني از مشـکـالت مـالـي کـانـال              

همانطور کـه   .   جديد به شما داده باشد    
مالحظه ميکنيد کانال جديد از نـظـر        
مالي در وضعيت خطيري قرار گرفته      

و براي ادامـه کـاري خـود بـه کـمـک                  
 . عاجل نياز دارد

  
 راه حل چيست؟ 

اگـــر درصـــد کـــوچـــکـــي از                 
چندميليون بيننده و دوستـدار کـانـال         
جديد، ماهانه رقم کوچـکـي بـراي آن           
کنار بگذارند مشکل آن براحتي حـل        

تنها راه تامين هزينه کـانـال       .   ميشود
جديد سـرشـکـن شـدن آن روي دوش              

 . تعداد زيادي از مردم است
در چنين صورتي تاميـن هـزيـنـه          

 هـزار دالر کـار دشـواري            ٥٠ماهي  
ــيــســت  ــر            .   ن ــف ــي اســت هــزار ن ــاف ک
 دالر و يـا پـنـجـهـزار نـفـر                 ٥٠ماهي

. ماهي ده دالر بـه آن کـمـک کـنـنـد                 
تعداد انسانهائي که در داخل و خارج       
کشور بالقوه حاضرند کمک کننـد کـم         

. نيستند اما اين را بايد سازمـان داد        
بـراي ايـنــکـار بـايــد جــنـبــش کــانــال              

بيـنـنـدگـان     .   جديدي ها را راه انداخت    
کانال جديد را ميتوان به چنـد دسـتـه           

 : تقسيم کرد
  

تعداد زيادي از بينندگـان کـانـال         
جديد شخصـا امـکـان کـمـک مـالـي               
ندارند اما ميتوانند دوستان خـود را         

. که توانائي کمک دارند تشويق کننـد       
مساله اين است که هرکس دور و بـر           
خودش حرکتي ايجاد کند، از کساني      
که ماهي يکي دو دالر تا پنجاه دالر         
و بيشتر حاضرند کمک کنند، همه را        

بايد هزاران نفـر بـه       .   بايد سازمان داد  
اين جنبش بپيوندند و براي ايـن الزم          
است الاقل چند صـدنـفـر ايـنـرا امـر               
خودشـان بـدانـنـد بـرونـد ديـگـران را                 
تشويق کنند، بروند براي اين کانال از        
مــيــان دوســت و آشــنــا و فــامــيــل               

هرکدام الاقـل    .   اسپانسور جذب کنند 
ده نفر را به کمک مالي منظم تشويـق         

چند صد نـفـر بـايـد قـدم جـلـو              .   کنند
بگذارند، امر خودشان بدانند، بخشي     
از مشغله و وقت و توان و نفـوذ خـود          

کـانـال   .   را به اينکار اختصاص دهنـد     
جديد اين ارزش را دارد کـه تـک تـک              
اعضا و دوستـداران حـزب، تـک تـک             
بينندگانش، تک تـک عـالقـمـنـدانـش           
شروع به حرکت کنـنـد و بـه ديـگـران               

 . واگذار نکنند
  

انقالبيون و سوسياليست   
 : هاي نسل قبل

بخش ديـگـري از بـيـنـنـدگـان و                
عالقمندان کانال جديد انـقـالبـيـون و           
سوسياليست هـاي يـک نسـل قـبـل،             
انـقـالبـيـون دوره انـقـالب و قـبـل از                   

انقالب هستند که بـدنـبـال يـک دوره             
زندان و محروميت هاي اجـتـمـاعـي،         
اکــنــون شــايــد بــعــضــا در صــف اول           
اعتراضات و اعتصابات نباشند امـا      
بر آرمانهاي شريـف و انسـانـي خـود             
ايستاده اند و با گسترش اعتراضـات        
بار ديگر جاي خـود را در صـف اول              
مبارزه پيدا خواهند کـرد و تـجـارب            

. غني خود را بکار خـواهـنـد گـرفـت            
بعضا در داخـل يـا خـارج کشـور در               
طول اين ساليان شغلي راه انداخـتـه و      
بقول معروف دستشـان بـه دهـنـشـان            

اينهـا در آرمـانـهـاي کـانـال             .   ميرسد
جــديــد خــود را شــريــک مــيــدانــنــد،            
عدالتخواهند، مخالف سرمايه داري    
هستند، خواهان رفاه و خـوشـبـخـتـي          
همه انسانها هستند، سوسيـالـيـسـت        
هستند و قـلـبـشـان بـراي انسـانـيـت                

شايد بعضا اختالفي بـا ايـن         .   ميتپد
کانال و حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
احساس ميکنند اما بنظر مـن بـايـد          
با توجه به همه فـاکـتـورهـا تصـمـيـم               

االن بايد بين چـپ و       .   سياسي بگيرند 
راســت انــتــخــاب کــرد و عــلــيــرغــم            
هراختـالفـي بـنـظـر مـن ايـن کـانـال                  
آرمانهاي آنها را تـقـويـت مـيـکـنـد،              
موقعيت آنها را در جامعه محکم تـر        
ميکند، هراختـالفـي بـا مـا داشـتـه              
بــاشــنــد امــا درمــقــابــل جــمــهــوري           
اسالمي و جريانات راست، نميتوانند     
نظاره گر باشند بايد چپ ترين جـريـان         

مـن از ايـن       .   موجود را تقويت کنـنـد   
دوستان جدا تقاضا ميکنم به اوضـاع    
سياسي کنوني، بـه نـقـشـي کـه ايـن                
کانال بازي ميکند و به نياز مردم بـه          
اين کانال توجه کنند و يـک تصـمـيـم             

خشم و نفرت آنها از      .   سياسي بگيرند 
فــقــر و مــحــرومــيــت خــانــواده هــاي          
کارگري و فـرزنـدانشـان، و عشـق بـه              
آزاد شدن از اين جهنم، معيار مهمـي        
است که بايد به اتـخـاذ يـک تصـمـيـم               

بـراي بـرخـي از        .   سياسي منجر شـود   
اين دوستان پرداخت ماهي چند صـد        
دالر و يا پرداخت يکجاي چـنـد هـزار       

فـراخـوان   .   دالر کار دشـواري نـيـسـت        
من بـه ايـن دوسـتـان ايـن اسـت کـه                   
تصميم بگيرند و سهم موثري بـعـهـده         

کـمـک کـنـنـد کـه کـارگـر و                 .   بگيريد
زحمتکش اين جامعه يکبـار هـم کـه           
شده يک تريبون قوي داشـتـه بـاشـد و             
در مقابل دهها کـانـال حـکـومـتـي و            
شبه حکومتي و يا وابسته بـه طـبـقـه           
حاکم و قومپرستان و ناسيونالـيـسـت        

کمـک کـنـنـد کـه          .   ها نمايندگي شود  
صداي سوسياليسم و آزاديخواهي در    
مقابـل احـزاب کـپـک زده اي کـه از                  

مسببين فقر و بيحـقـوقـي و تـحـجـر              
حاکم بـر چـنـد نسـل ايـن مـمـلـکـت                   

 . هستند، نمايندگي شود
  

کمک اين دوستان بويژه بـا تـوجـه          
به اينکه سـازمـان دادن کـمـک هـاي               
کوچک ولي در مقياس وسـيـع، زمـان       
الزم دارد، بـراي کـانـال جـديـد وقـت                

فرصت مـيـدهـد کـه کـانـال             .   ميخرد
جديد چـنـدمـاهـي را بـدون دغـدغـه               
مالي سپري کنـد و در ايـن فـاصـلـه                
جــمــع آوري کــمــک هــاي کــوچــک را             

دوره کار آرام سيـاسـي      .   سازمان بدهد 
و صبر و انتظار و يـا صـرفـا نـقـد و                   
افشاگري نيست، دوره کار متشکل و      

. بلند شدن و نقش بـازي کـردن اسـت            
انقالبي بودن، شـريـف و آرمـانـخـواه             
بودن بويژه در چنين دنيائي يـک امـر           
مقدس است، زيبا است، امـا کـافـي           

نياز به جريان مـتـشـکـل، بـه            .   نيست
يک حزب سـيـاسـي بـراي تـغـيـيـر از                  

بايـد عـلـيـرغـم        .   هرزمان بيشتر است  
درجــه اي از اخــتــالف و انــتــقــاد بــه             
حزب، تصميـم سـيـاسـي بـگـيـرنـد و                

جامعه اکـنـون تشـنـه         . انتخاب کنند 
يــک حــزب ســيــاســي مــانــنــد حــزب           

اينرا مـردم    .   کمونيست کارگري است  
 . دارند با صداي بلند فرياد ميزنند

  
 : ايرانيان مقيم خارج

روي صــحــبــت مــن هــمــچــنــيــن        
کـم  .   ايرانيان مـقـيـم خـارج هسـتـنـد             

نيستند از ميان طيف وسيع ايرانـيـان    
مقيم خارج، بـه آنـچـه کـانـال جـديـد                 
ميگويد بـاور دارنـد، مـيـدانـنـد کـه                
کانال جديدي هـا سـرنـگـونـي طـلـب               

ايـن  .   واقعي و سازش ناپذيري هستند 
طيف از ايـرانـيـان، بـعـضـا خـود را                  
سوسياليست ميدانند و بعـضـا نـمـي        
دانند، اخـتـالفـي بـا حـزب و کـانـال                 
جديد داشته باشند يا نداشته باشـنـد،        
اما در يک چيز ترديد ندارند، ايـنـکـه           
حزب کمونـيـسـت کـارگـري و کـانـال               
جــديــدي هــا بــا حــکــومــت ســازش            
نميکنند، يک عده انسانهاي شريف و      
انقالبي هستند، قابل اعتماد و قـابـل    
اتکا هستند، عـمـق خشـم و کـيـنـه                 
مردم و عـمـق احسـاسـات شـريـف و               
آرزوهاي انساني مردم را نمـايـنـدگـي         
ميکنند و ميتوانند منشاء تغييرات     

. مــهــمــي در زنــدگــي مــردم شــونــد           
اميدوارم اين دسته از مـردم نـيـز کـه             
قلبشان براي آزادي و رهـائـي از ايـن             
وضعيت ميتپد، بطور جـدي تـامـيـن         
مالي کانال جديد را به خـود مـربـوط           

 . .  . کانال جديد و ادامه کاري                
 

 ۴صفحه  
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 ۳ازصفحه  
 اين شعر را به فرزاد کمانگر  تقديم مي کنم  

 
  »گفتن«

 گر فتم سراغت
 .تاگويمت رازي

 درون دل خفته است
 پرنده اي بي قرار

 مهجور
 مي زند پر به هر سو

 .مي کشد انتظار 
 گويمت باز

 قصه اي از چهار فاصل 
 هر فصلش شعريست از زيستن

 آخر مرا حديثي يست 
 با معنائي خفته در دل 

 باز خواهمت گفت 
 اين قصه را
 نه به يک بار
 !به صد بار

 اي کاش با من بودي
 تا قصه آن کاروان گريخته از کوير 
 آنجا که هر بوسه با مرگ مي زند پر

 . آنجا که ارزش انسان برابر ست با يک لقمه نان
 . بابي صدائي

 آنجا که حاکمانش مار هفت سر ند 
 اي کاش با من بودي 

 تا قصه ي دخترک در بند 
 قصه ي پسر بچه فقير

 قصه زن سنگ سار شده 
 که خاليق غرق تماشايش بودن 

 قصه مرد حلق آويز شده در ميدان شهر 
 قصه چشمه آلوده به خون

 همه آن قصه ها
 اما تنها با تو بودن
 .آرامشي ست مرا 

 شمه صلواتي     

  . بدانند
همينطـور دوسـتـان غـيـرايـرانـي            
شما هرکدام از فعاليت ايـن کـانـال و            
فعاليت هاي درخشان بـيـن الـمـلـلـي             
حزب و چهره هاي شـنـاخـتـه شـده آن               
مطلع ميشوند به سرنوشت آن عالقـه       

بايد سراغ ايـن طـيـف        .   مند ميشوند 
رفــت و دامــنــه ايــن روابــط را نــيــز               
گسترش داد و آنـهـا را بـه کـمـک بـه                  

 . کانال جديد تشويق و ترغيب کرد
  

چگونه بايد کمکها را     
  سازمان داد؟ 

صرف وجود کساني که مايـل بـه      
اين کـمـک   .   کمک هستند کافي نيست 

. ها خودبخود جـمـع آوري نـمـيـشـود             
بايد کساني جـلـو بـيـفـتـنـد و سـراغ                  

کـافـي اسـت در هـر           .   ديگران بـرونـد    
شهري چند نفر تصميم به حفظ کانـال        

بنظر مـن ظـرف چـنـد          .   جديد بگيرند 
روز ميتوانند ده نـفـر را اسـپـانسـور               

ايـن يـعـنـي در         .   کانال جـديـد کـنـنـد        
هــمــيــن وهلــه اول چــنــد هــزار نــفــر              

از ماهي يـک دالر تـا ده            .   اسپانسور
دالر و صددالر شروع بـه جـمـع آوري            

و با کانال جـديـد و يـا شـمـاره               .   کنند
تلفني که اينجا قيد ميـشـود تـمـاس           
بگيرند تا نحوه ارسـال بـي دردسـر و              
امن پـول بـه کـانـال جـديـد بـرايشـان                  

همين کار را بـايـد      .   توضيح داده شود  
دويسـت نـفـر      .   در خـارج کشـور کـرد        

آستين باال بزنند سراغ فروشگاهها و       
دکتر و دندانپـزشـک خـود بـرونـد، بـه               
دوست و همکار و همـکـالـسـي خـود            
مراجعه کنند، هرکدام ليستي تـهـيـه         
کنند و تعدادي را به کمـک بـه کـانـال            

بطور بـالـقـوه دو        .  جديد ترغيب کنند 
هزار نفر در خارج کشـور کـه حـاضـر             
باشند ماهي ده دالر و بـيـسـت دالر             
ــايــد               کــمــک کــنــنــد وجــود دارنــد، ب
سراغشان رفت و کمکشـان را بـطـور           

 . منظم جمع آوري کرد
  

اهميت سـيـاسـي      
 : سازماندهي کمک مالي

اما عالوه بر کمـک مـالـي نـفـس             
بـه  .   اين سازماندهي بسيار مهم است    

تعداد اين چندصد نفري که شـروع بـه          
جمع آوري کمک مالي کنند، به همـان      
تعداد شبکه هـائـي از مـردم ايـجـاد              
مــيــشــود کــه بــه هــم بــافــتــه شــده و              

اينها ميتوانند  .   سازمان داده شده اند   

مرتـبـا دور هـم جـمـع شـونـد و سـر                     
مسائل مختـلـف جـامـعـه، درمـورد            
اتحاد مردم بـراي سـرنـگـونـي رژيـم،             
درمورد نظام آينده، انقالب و احـزاب        
سياسي مختلف، درمورد حمايـت از       
مبارزات ديگر بخشهـاي جـامـعـه و           
غيره و غيره بحث کـنـنـد، جـزوات و             
نشـريـاتـي بـا هـم بـخـوانـنـد، و ايـن                     
اقدامات تعداد قابل توجهي از مـردم       
را متشکل ميکند که فردا و هـمـيـن           
امروز نقش مهمي در شکل دادن بـه          

. فضاي سيـاسـي بـازي خـواهـد کـرد             
هرچه اين شبکه ها گسترش بيشتـري       
پيدا کند تعداد بيشتري از مردم حول       
آرمانهاي سوسيـالـيـسـتـي و بـرابـري             
طلبانه متشکل مـيـشـونـد و ايـنـهـا              
بدون ترديد نقش بسـيـار مـهـمـي در              
تظاهراتها و اعتصابـات بـزرگ ايـفـا           
خواهند کرد و فضاي جـامـعـه را بـه              
نفع آزاديخواهي و انسـانـيـت شـکـل             

بنابراين متشکـل شـدن      .   خواهند داد 
بعنوان دوسـتـداران کـانـال جـديـد در              
عين حال به تحکيـم اتـحـاد مـردم و              
آماده شدن براي آمـادگـي تـظـاهـرات           
هاي بزرگ، اعتصـابـات سـراسـري و           
سـرنــگــون کــردن و انــقــالب کــردن و            
هدايت کردن مـبـارزات مـردم کـمـک            

حفظ کانال جديد، خودبخود    .   ميکند
يک اهميت سياسي دارد، حـفـظ يـک           
سنگر مهم مـبـارزاتـي مـردم عـلـيـه              
جــمــهــوري اســالمــي، حــفــظ صــداي       
اعتراض مردم به فقر و بـيـحـقـوقـي،             
حفـظ تـريـبـون حـقـيـقـت و آزادي و                   
عدالت، حفظ تريـبـون قـطـب چـپ و              
سوسياليست جامعه درمقابل قـطـب       
راســت و يــک پــيــروزي چشــمــگــيــر             

يـک تـودهـنـي       .   سياسـي نـيـز هسـت        
بزرگ به رژيم و وزارت اطـالعـات و             

 . رسانه هاي کثيف آن نيز هست
بنابراين در شـهـرتـان، در مـحـل            
کارتان، در دانشگاهـتـان ايـنـکـار را            

از همين امـروز سـراغ        .   جدي بگيريد 
دوستان مورد اعـتـمـادتـان بـرويـد و              
صحبت کنيد و حول کمک مـالـي بـه            

در .   کانال جديد دور هم جـمـع شـويـد           
شهرها و استانهاي مـخـتـلـف کشـور           
ايــن شــبــکــه هــا و ايــن جــمــعــهــا را             
تشـکــيــل دهــيــد و ايــن جــمــعـهــا را             
گسترش دهيد و جـمـعـهـاي تـازه اي              

 . ايجاد کنيد
  

براي ارسال کمک کافـي اسـت بـا           

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨شماره تلفن  
و يا شماره پـيـامـگـيـر کـانـال جـديـد                 

 تــــمـــــاس       ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧
بگيريد و شماره تلفن خـود را اطـالع           

. دهيد تا با شما تماس گـرفـتـه شـود            
براي دوستانـي کـه در خـارج کشـور              
هستند عالوه بر تلفن ميتوانند کمک       
خود را به يکي از شماره حساب هـاي      

با فعاليـن حـزب       زير واريز کنند و يا      
کمـونـيـسـت کـارگـري در شـهـرهـاي                

 . مختلف تماس بگيرند
صداي کانال جديد بايـد بـلـنـدتـر           

ما تاکنون بـا چـنـگ و دنـدان             .   شود
براي سر پا نگهداشتـن آن و تـامـيـن              
هزينه هاي آن تـالش کـرده ايـم و از                
هيـچ تـالـشـي در ايـن راسـتـا دريـغ                   

ضمن قدرداني عـمـيـق      .   نخواهيم کرد 
از همه دوسـتـانـي کـه تـا االن يـاري                 
ــد،                  ــوده ان ــد ب ــال جــدي ــان ــده ک ــن ده
ميخواهيم که شما نيز خود را شريـک        

اين تلويزيون شـمـا     .   کانال جديد کنيد  
اکثريت مردم استثمارشده و مـحـروم        

کـمـک   .   و حق طلب و آزاديخواه اسـت       
به آنرا بعنـوان يـکـي از قـبـض هـاي                 
ماهانه خود فـرض کـنـيـد و هـرمـاه                

ايـن  .   مبلغي براي آن کـنـار بـگـذاريـد         
تريبون بـايـد هـرچـه رسـاتـر بـاشـد و                  

بـا مـا     .   ادامه کاري اش تضمين شود    
تماس بگيريد و دوستان و آشنايانتـان    

مـا  .   را نيز به اينکار تشـويـق کـنـيـد            
بطور عاجـلـي بـه کـمـک شـمـا نـيـاز                   

ما مـرتـبـا گـزارش وضـعـيـت            .   داريم
مالي و کمک هاي جمع آوري شـده را           

 . به اطالع شما خواهيم رساند
 اصغر کريمي       

 ٢٠٠٨، ژوئيه     ٨٧تيرماه    
  

 
 . .  . کانال جديد و ادامه کاري                

 

 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
------------------ 

  
England  

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 

branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

سايت کانال    
 tv.newchannel.www   جديد  

:   شماره تماس براي کمک مالي     
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

 :  شماره حساب در برخي کشورها    

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
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