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  علی کاظمی: فرستنده 
  ٢٠١٠ اکتوبر ٢١
  
  

  کراسی شورائیوپيام صدای دم
 

 !درود های گرم و صميمانه ما را بپذيريد مترقی کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران
 

 برنامه های خود را آغاز می کند، فرياد رسای تمام) ١٣٨۵ آبان ماه ٢۵(امروز  کراسی شورائی که ازوراديوی دم
.کنندمي ست که برای آزادی و سوسياليسم پيکارتکش، شريف و ستمديده ايهای زحم انسان

 ست، که تا کنون شنيدهتمام صداهائي شنويد، صدائی متمايز از ی شورائی که اکنون صدای آن را میکراسوراديوی دم
 .ايد 

 ميان جای يک فرستنده ايندر . شوند  تلويزيونی که روزمره، در ايران پخش می های راديوئی و کم نيستند، فرستنده
طبقه، از   کارگر، و از موضع اينۀها و اهداف طبق  از منافع، خواستای که به طور خاص،  فرستنده  .دخالی بو

  .ديدگان دفاع کند های تمام زحمتکشان و ستم منافع و خواست
خدمت  در ناچيزمان رارا بر آن داشت که به رغم تمام محدويت امکاناتمان، حاصل کار و دستمزد  اين کمبود، ما

  .دهيم برپائی يک فرستنده راديوئی، هر چند به مدتی کوتاه در روز، اختصاص
 
  .شنويد ست که امروز می اين تالش ما، صدائيۀثمر
 

  خواهيم؟ می گوئيم و چه  ما چه می
 

ی زحمتکش و ها رسای درد و رنج انسان خواهيم فرياد  ما می. ست  ما يکۀدرد و رنج هم! کارگران و زحمتکشان
  ديده باشيم ستم

. 
  .های انسانی کارگران باشيم از اهداف و آرمان خواهيم بلند گوی دفاع ما می

 
  . زنان باشيمۀبرابری طلبان خواهيم مدافع پرشور خواست ما می

 
  .انسانی تمام زحمتکشان شهر و روستا باشيم های برحق و  وسيع خواستۀخواهيم منعکس کنند ما می

 
ديده را در هر کارخانه و کارگاه، در هر مدرسه و دانشگاه، در هر شهر  ستم  شما زنان و مردانۀيم مبارزخواه  ما می

  .گوش همگان در سراسر ايران برسانيم و روستا، به
 

حقوقی، ستم و استثمار بلند   ظلم و بيدادگری، اختناق، استبداد، بی خواهيم هر صدا و اعتراضی را که عليهما مي
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  .کنيم ويت، تق شوديم
 
  . سوسياليسم باشيمنۀدوستا نهای انسا خواهيم مروج انديشه  میما
 
خود را در دست  خواهان استقرار يک حکومت شورائی هستيم که از طريق آن کارگران و زحمتکتشان، سرنوشت ما

 .گيرند
داری حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار   نظام سرمايه ما مخالف.  موجود، مخالفيمۀما با وصله، پينه کردن جامع
  . موجوديمۀگران گرگونی بنيادی تمام نظم ستمخواهان د ما. آن، جمهوری اسالمی، هستيم

 
 های رها شده ای هستيم که در آن، انسان  ما خواهان جامعه. های آزاد و برابريم انسان ای متشکل از  ما خواهان جامعه

آزادی، رفاه ، شادی و   نابرابری، سرکوب و استبداد، فقر، گرسنگی و بيکاری، دراز قيد هرگونه ستم، استثمار،
  .خوشبختی، زندگی کنند

 
  .اين وظائف توليد و پخش خواهند شد های راديوئی ما بر محورانجام برنامه

 
شجويان، و های زحمتکش، جوانان و دان مردان کارگر، همه انسان گرمی ما به حمايت مادی و معنوی شما زنان وپشت

  .خواه است آزادی روشنفکران مترقی و
 

ای که در برابر خود قرار  راديوئی، به وظيفه ما تالش کرديم که بتوانيم در هر روز با پخش يک ساعت برنامه
مه برنا بنابراين ناگزير شديم. متاسفانه امکانات محدود مالی، اين اجازه را به ما نداد اما. ايم، جامه عمل بپوشانيم داده

و کمک  نيست که با حمايت  اما ترديدی. روز در هفته محدود کنيم چهار  کراسی شورائی را به و دم صدای پخش 
   .برداريم  قادر خواهيم شد، موانع را از پيش پایدريغ شما،   بی
 

اس با ما تم. ديگران بگوئيد طول موج، روزها و ساعت پخش آن را به. کراسی شورائی، صدای شماستوصدای دم
کراسی شورائی، با کمک مالی برای تداوم واز راديو دم توانيد، با حمايت مادی و معنوی به هر شکلی که می. بگيريد

 و مقاالت، به ما ياری رسانيد، تا اهبا اين راديو، با ارسال اخبار، گزارش تر  کار اين فرستنده، همکاری نزديک
   . خود عمل کندۀد به وظيفبارتر شود و بهتر بتوانکراسی شورائی پرودم صدای

 
   !باشيد شاد و پيروز
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