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 بھمن خانی:   همکار سر دبیر
E- mail: khani@live.nl 

مي خواستم نـظـر شـمـا را           :   عبدل گلپريان 
بعنوان دبير نهاد کودکان مقدمنـد مـبـنـي بـر             

نــه بــه مــدارس مــذهــبــي، نــه بــه مــدارس                (   
در عنوان پالتـفـرم کـودکـان        .   بپرسم!   ) اسالمي

نه به مدارس مذهبي و هـم،       (   مقدمند، هم به    
چـرا  .   اشاره شـده اسـت    )   نه به مدارس اسالمي   

هر دو؟ آيا همان نه به مدارس مذهـبـي کـافـي              
نيست؟ چه تفکيکي را مابيـن مـذهـب بـطـور              
عموم و اسالم بطـور خصـوص در ايـن رابـطـه                 

 قايل هستي؟
 

خيلي ممنون از وقـتـي        :   کريم شا محمدي  
که در اختيار من گذاشتيد قبـل از ايـنـکـه بـه                 
جواب سوال بپردازم خواستم به يک نکته اشـاره       

نـه بـه مـدارس        ( اي داشتـه بـاشـم،  کـمـپـيـن                 
کـه کـودکـان      )   ! مذهبي، نه به مدارس اسالمي    

مقدمند اعالم کرده است ابتدا به ساکن نيست        
بلکه تا حاال دو کمپين ديگـر بـا دو سـرتـيـتـر                  
متفاوت ولي با يک مضمون داشـتـه ايـم اولـي              

نـه بــه    ( و دومـي      )   نـه بـه مـدارس اسـالمــي          ( 
) مدارس مذهبي که سايتش هم موجود اسـت        

و ما هم در هر دوي اين کمپينها که اعالم شده           
بود و هست بود ه ايم و فعال هم هستيم چونکـه   

 . به لحاظ مضموني اشکالي در آن نمي بينم
  

 اما سوال اين است  چرا کمپين ديـگـر بـا              
چنين سر تيتري؟ در صورتي که اسالم يکي از          

 .اين مذاهب مي باشد
 ببينيد همانطور که در باال اشاره کردم در         
اين دو کمپيني که قبـالن اعـالم کـرده ايـم بـه                  
لحاض مضموني اشکالي  نمي بينم اشـکـالـي       
را که مي شود به آن اشاره کرد  و به نظرم مـهـم       
هم هست اين است و اينطور به نظر مـي رسـد              
که اين دو کمپين دو تصـويـر مـتـفـاوتـي را از                  
خود بروز مي دهند که گويا در کـمـپـيـن اولـي              

 مصاحبه ايسکرا با کريم شامحمدي دبير کودکان مقدمند                                 
 ) ! نه به مدارس مذهبي، نه به مدارس اسالمي                             (  

 
 
 
 
 
 
 

 
 کريم شامحمدي       

 

 يکي از فرماندهان نيروي مسلح رژيم اسالمي در شهر نقده                            
  ساله را به قتل رساند           ۲۲يک جوان    

هنگامي که به صحنه سياست در جـامـعـه           
ايران نگاه ميکنيد، جامعه اي در حال تالطـم و           
بحران را ميبينيد که به دنبال راه حـل و نـيـروي            

جامـعـه وضـع مـوجـود را            .   قابل اتکا ميگردد  
نميخواهد و نيروهاي سياسي جدي وارد مـيـدان         
شده اند که راه حل خود را بـه راه حـل جـامـعـه                    

جــريــانــات و قــدرتــهــايــي هــم        .   تــبــديــل کــنــنــد  

ميخواهند راه حلشان را بـه جـامـعـه تـحـمـيـل                  
حزب کمونيست کارگري در ايـن مـيـدان           .   کنند

. وارد جنگ جدي و سرنوشت سازي شـده اسـت           
برد و باخت در اين جنگ قطعي نيست اما چپ           
جامعه و در راس آن حزب کمونيـسـت کـارگـري             

مـا  .   شانس اين را دارد که برنده اين جنگ باشـد  
با تمام توان وارد اين مصاف شده ايم و بايد آنـرا      

راهي بجز پيروز شدن قـطـعـي و       .   گسترش دهيم 
بـراي مـا و       .   شکست دشمن براي ما باز نيسـت      
مـا در ايـن       .   طبقه کارگر راه مياني وجود ندارد     

جنگ عليه بورژوازي هار و افسارگسيخته فقط      
بايـد  .   پيروزي و شکست را پيش روي خود داريم     

تالش کنيم با اتکا به قدرت جنبش کـارگـري و             
ايـن  .   ديگر جنبشهاي اجتمـاعـي پـيـروز شـويـم            

 .استراتژي ما است
براي پيروز شدن سوسياليسم در اين جنـگ،   

 
 پاسخي به منتقدين حزب                در پرتو مصافهاي اصلي               

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران     
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علـيـه بـورژوازي، اسـتـراتـژي کسـب              
قدرت سياسي در اولـويـت مـا قـرار              

دشــمــنــان مــا و مــردم ايــران،           .   دارد
تالش ميکنند با تـمـام تـوان جـبـهـه              
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي را            

بــا .   تضــعــيــف و شــکــســت بــدهــنــد        
شکست مـا جـبـهـه آزاديـحـواهـي و               
برابري طلبي براي دهه هاي متمـادي        
ميتواند بـه خـانـه فـرسـتـاده شـود و                  
نيروي کار ارزان، کـارگـر خـامـوش،            
بازار برده داران مدرن امـروزي را پـر            

ما مصمم هستيم که ايـن       .   رونق کند 
مـا مصـمـم      .   سرنـوشـت را نـپـذيـريـم          

هستيم که کمونيسم و راديکاليسم را      
تــوده اي و کــارگــر و انســان مــدرن               
امروزي را حول پرچـم سـوسـيـالـيـسـم             
همين امروز متحـد کـنـيـم و پـيـروز               

اين ها مصافهاي اصلي نـبـرد       .   شويم
 .ما با دشمن است

 
 اما خام خيالي اسـت اگـر فـکـر            
کنيم که ما فقط در جنگ با دشمنان        
آشـکـار و در قــدرت مـيــتـوانـيــم بــه                

کنار زدن مـخـالـفـيـن        .   پيروزي برسيم 
مغرض و نقد بـيـرحـمـانـه گـرايشـات              
غير کارگري در جامـعـه و حـتـي در              
جنبـش و حـزب خـودمـان يـکـي از                 

تـاريـخ   .   جدالهاي دائمي ما بوده است 
جريـان کـمـونـيـسـم کـارگـري از ايـن                  

 . اتفاقات کم نداشته است
 

جريان ما در نقد چـپ سـنـتـي و              
خلقي توانست مارکسيسم را از زيـر         

در قـــدم بـــعـــدي،           .   آوار در آورد       
مــارکســيــســم کــالــســيــک ايــن دوره،        
سکـوي پـرشـي شـد کـه کـمـونـيـسـم                   

بــدون .   کـارگــري در حــزب پــابــگــيــرد       
تئوري هاي مارکسيستي در نقد چپ      
خلقي و غير کارگري، بدون تئوريهاي      
مارکسيستي در نقـد سـوسـيـالـيـسـم            
بورژوايي و نـقـد بـورژوازيـي مـلـي و               
بدون نقد سبک کار غـيـر کـارگـري و              
تدوين سبک کار کمونـيـسـتـي، بـدون           
نــقــد افــق غــيــر کــارگــري جــريــانــات          
پوپوليستي، بدون نقد سـوسـيـالـيـسـم        

منصور حکمـت   . . . .   روسي و چيني و   
نميتوانست تئوريهـا و سـيـاسـتـهـاي            
کمونيسم کارگري را به عنوان تئـوري       
و نقد يک جنبش اجتماعي به دنـيـاي          

ايـنـرا در     . (   سرمايه داري تدوين کند 
جواب کساني ميگويم کـه مـنـصـور           
حــکــمــت قــبــل و بــعــد از مــبــاحــث            

کمونـيـسـم کـارگـري و از ايـن بـدتـر                   
منصور حکمت قبل و بعـد از بـحـث            
حــزب و قــدرت ســيــاســي را از هــم              
ــرار                     ــم ق ــل ه ــاب ــق ــفــک و در م ــن م

اين همان داستان مارکس    . )   ميدهند
داستاني آشنا و نـخ     .   جوان و پير است   

 .نما است
 

مارکسيسم کـالـسـيـک در ايـران           
ــســم و                     ــوپــولــي ــد پ ــاســأ در نــق اس
سوسياليستـهـاي بـورروايـي مـتـولـد            

در اين راستا يک دوره از حـيـات          .   شد
سياسي جريان ما بـايـد بـا تـئـوريـزه               
کردن  کمونـيـسـم کـارگـري، خـود را               

زيـرا تـا ايـن        .   بازتعريـف مـيـکـرديـم       
مقطع زماني مارکسيسم بـه عـنـوان          
تئـوري درسـت جـنـبـش کـمـونـيـسـم                 
کـارگــري و نـقــد مــارکسـيــسـتــي بــه             
نظرات و ابراز وجود ديگر گـرايشـات         

. غير مارکسيستي معرفي شـده بـود       
حـال آنــکـه کــمـونــيــسـم کــارگـري بــا              
صراحـت تـمـام اعـالم مـيـکـنـد کـه                  
مشکل تنها در نادرست بودن و غـيـر    
کارگري بودن تئوري گرايشات ديـگـر       
نيست، بلکه کمونيسم خـود از پـايـه           
گرايش و نقـد و نـگـرش اجـتـمـاعـي                

کمونيـسـم   .   کارگر عليه سرمايه است   
کارگري گرايشي در جـنـبـش طـبـقـه              

. کارگر اسـت کـه قـائـم بـذات اسـت                
همچنانکه  سنديکاليسم يک گرايـش      
و نگرش اجتماعـي در ايـن جـنـبـش              

 .است
 

ما تنها با اتـکـا بـه تـئـوريـهـاي                
درست نـمـيـتـوانسـتـيـم يـک جـنـبـش                 

. اجتماعي را به حـرکـت در بـيـاوريـم            
اول بايد خود اين جنبش را ميـديـديـم      

حــزب .   و بــرســمــيــت مــيــشــنــاخــتــيــم     
کمونيست کارگري خود بخش کوچک     
و حزبيت يافته اين جنـبـش وسـيـع و             

با ايـن وجـود حـزب          .   اجتماعي است 
کمونيست کارگري در سير تکـامـلـي        
خود و در بطن پيشرويهاي سياسي و        
تئوريک و سازماني در مسير حـرکـت        
خود هر از چندگاهي شاهد تـقـابـل و           
رويگـردانـي و واگـرايـي تـعـدادي از               

 .موافقينش بوده است
 

اين يـک امـر اتـفـاقـي نـيـسـت،                 
برعکس کامأل قـابـل پـيـشـبـيـنـي و               

گـرايشـات   .   قابل انتـظـار بـوده اسـت         
سياسي در حـزب هـنـگـامـي شـکـل              

ميگيرند که قبأل در جامعه اتـفـاقـي          
افتاده باشد و اين گرايشات تـوانسـتـه     

. باشند به خود تعين خاصـي بـدهـنـد          
گرايشات درون احزاب با وصل شـدن        
و يا همسو شدن به تمايـالت مشـابـه           
خود در جامعه شاخکهاي حسيـشـان       
متوجه همجنسانشان ميشونـد و در        

همچنانکـه  . احزاب به تحرک ميافتند 
در اوايـل تـولـد جـنـبـش دوم خـرداد                 
تعدادي از درون حزب ما فيلشان يـاد        
هندوستان کرد و اعالم کردنـد کـه از           

اگـر چـه     .   اين حزب استعفا ميـدهـنـد      
آنها تحت عـنـوان ايـنـکـه حـزب در                 

خـود  "   کـارگـري شـدن     " رسيدن به امر     
ناموفق بوده است، شکست اين حزب      
را اعالم کردند و رفتند، اما حقيـقـت         
و بستر ابراز وجود شـورشـيـان آوريـل           

ايـن  .      عروج دوم خـرداد بـود        ۱۹۹۹
اتفاق کامأل قابـل درک بـود،   زيـرا                
ديوار چين در مـيـان مـا و جـامـعـه                 

گـرايشـات و تـمـايـالت          .   نکشيده اند 
جامعه هميشه احـزاب مـخـتـلـف را             

. تحت تاثير خود قرار داده و مـيـدهـد      
ايــن رونــد در مــورد هــمــه احــزاب               
سياسي صادق است مـا تـافـتـه جـدا             

جريانـات سـيـاسـي       .   بافته اي نيستيم  
جدي نميتوانند با تحـوالت سـيـاسـي          

 . متحول نشوند
 

در مورد علت جدايي منشعبيـن      
واقـعـأ   .   هم اين قائده حکم فرمـا بـود        

ممکن اسـت آن چـنـانـکـه خـودشـان                
ميگويند هـنـوز نـتـوانـنـد تـوضـيـح                
بدهند چـرا از کـمـونـيـسـم کـارگـري                 

اما يک فاکتور مـهـم       .   فاصله گرفتند 
دخالت داشت، آنهم تحوالت منـطـقـه     
و مطرح شدن جريانات ناسيوناليست     
کرد از يک طـرف و از طـرف ديـگـر                 
وجود تحرکي قوي و اجـتـمـاعـي در             

ايـن اتـفـاقـات عـمـأل           .   کردستان بـود  
کردستان را به عنوان يک کانون جـدي        
تحوالت سياسي در ايران قابل تـوجـه        

افرادي از حزب  ما خود را   . کرده بود 
مــتــخــصــص کــردســتــان و خــود را            

هـمـيـن    .   صاحب آب گل ميدانسـتـنـد      
احساس باعث شد که بـراي حـزب و            
تئوريهاي کمونيستـي آن شـانـه بـاال            

فـکـر   .   بيندازند و سهم خواهي کـنـنـد       
کــردنــد هــمــيــن فــردا پــس فــردا در             
کردستان شيريني ها پخش ميشود و      
ناسيوناليستهـا هـمـه را از آن خـود               

به همين دليل با سر به ايـن    .   ميکنند
سمت رفـتـنـد و در مسـيـر خـود بـه                   
سنتهايي که احزاب ناسيوناليست را      
از نظر آنها مطـرح کـرده بـود چـنـگ               

زدند و همچنان در تالشند آن سـنـت           
را نردبان رشد و مـطـرح کـردن خـود               

بـه هـمـيـن دلـيـل بـود کـه بـه                    .   کنند
بارزاني و طالباني چـراغ سـبـز نشـان            
دادند و براي مـالقـات بـا مـقـامـات              

. دست چندمشـان بـه هـر دري زدنـد             
اکنون متوجـه شـده انـد کـه از حـول                 

ريشـه  .   حليم با سر در ديک افتاده انـد    
باز بيني تعدادي از آنـهـا از هـمـيـن                
 . احساس و تحليل سرچشمه ميگيرد

 
کـه  ) حـزب ( آنها مدعي بودند ما     

قدرت و نفوذي در کـردسـتـان داريـم              
آنـهـا   .   چرا نرويم  سهم خود را بگيريـم       

کردستان را مکان و ميعـادگـاه خـود          
تعريف کردند و ما را متهم کردند که        
براي کسـب قـدرت سـيـاسـي عـجلـه               
نداريم، ايـن تـئـوري و شـايـد بـهـتـر                   
بگويم احساس اوليه، آنـهـا را گـمـراه            
کرد و قطب نمايي کـه سـالـهـا بـراي               
کاربرد آن تـالش شـده بـود را کـنـار                 
گذاشتند و اين باد توهـم آنـهـا را بـا                

با ايـن تـئـوري و سـطـحـي              .   خود برد 
نگري از حزب کمونيسم کارگري جـدا       

به همين دليل اکـنـون       .   شدند و رفتند  
که آب از آسيـاب افـتـاده اسـت و بـه                 
جايي نرسيده اند ميگويند نميـدانـنـد        

دارند به ما بـد     .   چرا انشعاب کرده اند   
و بيراه ميگويند چرا از اين زاويـه کـه          
آنها را قانع و متوجه کنيـم نـنـوشـتـه             

آنها به قول خـودشـان      .   ايم و نگفته ايم   
متوجه نشده اند چـرا انشـعـاب کـرده            

ايـرج  .   اند، اما کماکان ما مـقـصـريـم        
فرزاد ميگويد چون حـمـيـد تـقـوايـي             
چپ سـنـتـي بـود آنـهـا نـتـوانسـتـنـد                   
پوپوليسم کورش مدرسـي و مـرحلـه          
اي کردن انقالب و سوسياليسم مـردم       
را رم مـيـدهـد و دولـت حـجـاريـانـي                  

مــظــفــر  .   را مــتــوجــه شــونــد      . . . . "     و
محـمـدي مـيـگـويـد آنـهـا انـتـخـاب                  
ديگري نکرده اند فقط به دليل اينکـه        

 بـرگـزار شـد و آنـهـا قـبـول                  ۵کنگر   
 . نداشتند رفته اند

کورش مدرسي ميگويد بـعـد از         
" چـپ سـنـتـي      " مرگ منصور حکمت    

را شکست داد و     "   کمونيسم کارگري " 
 . ناچارأ رفتند

رحمان حسينزاده ميگـويـد بـراي        
کسب قدرت سياسي حـزب تـعـجـيـل           

 . نداشت به همين دليل رفتند
 

اگر فعأل تناقض گويي آنها را در       
نظر نگيريم، اين دوستـان کـه عـجلـه            
داشتند قدرت سياسي را بگيرند بعـد       
از جــدايــي يــک شــبــه اعــالم کــردنــد           

. ! ! جامعه بـه راسـت چـرخـيـده اسـت              
معلوم نبود اگـر جـامـعـه بـه راسـت                

رهـبـران بـا      " چرخيده است چگونه اين     
مــيــخــواســتــنــد يــک حــزب       "   ســابــقــه

کمونيستي، قدرت را با عجله بگيـرد       
؟ بـه هـر       . ! و حميد تقوايي نميـگـذارد     

حال آنها رفتـنـد و اکـنـون در مـيـان                 
تناقضات و توهمات خـود هـر کـدام            
ديـگــري را بـه نـفــهـمــيـدن مـنــصــور               

رهبـرانـي کـه      . حکمت متهم ميکنند 
به سابقه خـود مـتـوهـم شـده بـودنـد                 
اکنون انگار بايد براي درک مـنـصـور          

آنـهـا   .   حکمت کالس آموزشي ببينند   
آنـهـا مشـغـول       .   رفتند و ما مـانـديـم       

فعاليت خود شدنـد و مـا هـم حـزب               
کمونيست کارگري را عليـرغـم هـمـه          
ناماليمات زمانه به نقطه اميد بخش      
 . قابل توجهي از جامعه تبديل کرديم

 
امــا در ايــن مــقــاطــع از زمــان             

اگـر مـا اکـثـريـت          )   مقطع انشعـاب  ( 
اعضا و کـادرهـاي حـزب بـا روشـن                
بــيــنــي و هشــيــاري و بــا احســاس               
مســئــولــيــت و قــاطــع راه را نــمــي               
گشوديم هر کـدام از اتـفـاقـات فـوق               
براي بستن پرونده يک حزب سـيـاسـي          

ميگويم حزب سيـاسـي،   .   کافي بودند 
زيرا راه کارگر و طوفان و سربـداران و          
شاخه هاي مختلف فدايـي هـر کـدام           
چند نفري هستند و محفل خـودشـان         

. را دارند و ميتوانند با هم حال کننـد        
ميتوانـنـد   .   ميتوانند از هم قهر کنند    

. جدايي و وصلتشان را مخفي کـنـنـد        
اما يک حزب سياسي نميـتـوانـد ايـن            

ما نه در دوران کومه لـه  .  کار را بکند 
و نــه در دوران حــزب کــمــونــيــســت             
کارگري ايران سـبـک چـپ سـنـتـي را               

هر کس  .   قبول نداشتيم و اجرا نکرديم    
بخواهد از کمونيسم منصور حکـمـت     
دفاع کند نـاچـار اسـت از انسـان، از              
برابري و از سوسياليسم  از جامعـه و          

. تغيير آن و از سـيـاسـت حـرف بـزنـد               
هيچکس نميتواند خود را نـزديـک بـه       
منصور حکمـت قـلـمـداد کـنـد و از                
بورژوازي ملي مترقي، از احـتـرام بـه          
مذهب و يا مـذهـب تـوده هـا حـرف               
بزند ويا از تماميـت ارضـي و سـرود             
ملي و آخونـد خـوش خـيـم وبـدخـيـم                

 .  بگويد و بنويسد.... و
 

اما پيروز شدن جنبش کمونيـسـم       
ــزب                      ــري و در راس آن حـ ــارگـ کـ
کمونيست کارگري در ايـران بـايـد بـا            

. درايت و پختگي تمام پيش ميـرفـت       

 
  . . .  در پرتو مصافهاي اصلي            

 ۳صفحه  

 ۱ازصفحه  
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ميدانيم راهي را که در پيـش گـرفـتـه            
ايم ما را با ناماليمات زيـادي روبـرو          

مـيـدانـيـم کـه        .   کرده و خـواهـد کـرد         
الزامأ هـمـسـنـگـران ديـروز دوسـتـان              

ميـدانـيـم    .   امروز و فردا نخواهند بود    
که اين قطار مرتب مسافرانش تغيير      

کساني پـيـاده و کسـان        .   خواهند کرد 
همچنانکه در  .   ديگري سوار ميشوند  

دوران منصور حکمت کساني از ايـن        
گـفـتـنـد     .   قطار پياده شدند و رفـتـنـد         

حزب در رسيدن به اهدافش شـکـسـت         
قرار بود آنها اين پـرونـده   . خورده است 

را کنار بنهند و پيـروزي را    "   شکست" 
امــا ديــديــم کــه چــه        .   دنــبــال کــنــنــد   

حــزب راه   .   سـرنــوشـتــي پـيــدا کـردنــد        
خودش را رفت، نيرو گرفت، به جنگ       
با دشمنـان رنـگـارنـگـش رفـت و بـه                 

تـا  .   اهداف تعيين شده نزديکـتـر شـد        
همين حاال هر آدم منصفي ميـتـوانـد         
اين پديده ها را ارزيـابـي و مـقـايسـه              
کند و حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و               
پيشرويهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري را              

 . ببيند
اما دوستان منشعب که قرار بود      
از حــزب بــرونــد و مــنــشــأ اثــري در              
جامعه باشند در کـنـفـرانـس اولشـان            
اعالم کردند بعد از شش ماه بـايـد ده           
برابر بشوند، در يک پروسه زمانـي بـه          
اين نتيـجـه رسـيـده انـد کـه اشـتـبـاه                   

مــتــوجــه شــدنــد کــه دنــبــال         .   کــردنــد
مـــا .   تـــوهـــمـــات راهـــي شـــده انـــد         

خوشحاليم که همان روز اول گـفـتـيـم            
اشتباه مـيـکـنـيـد کـه از ايـن حـزب                  

اما ايـن دوسـتـان بـا وجـود             .   ميرويد
اينکه به اشتباهات خود پي برده اند،       
توهمات کاذب هنوز بـه آنـهـا اجـازه             
ــمــيــدهــد کــه کــل حــرکــتــشــان و                 ن

گويـا هـنـوز      .   سياستشان را نقد کنند   
. ما مقصر هستيم که آنها رفـتـه انـد           

آنها انشعاب کردند اما امروز مظـفـر        
محمدي ميگويد مـا انـحـالل طـلـب            

 !  هستيم
 

اگر چه سرشان به سـنـگ خـورده           
است اما دنياي وارونـه ايـنـهـا اجـازه             
نميدهـد حـقـايـق را آنـطـور کـه بـود                   

ــنــد   ــن ــي ــب ــد و تــالش          .   ب دوســت دارن
ميکنند حزب کمونيست کارگري هم     
به سرنوشت آنها مبـتـال مـيـشـد، در             
حاشيه تحـوالت جـامـعـه نـظـاره گـر               
ميبود تا اعالم کنند تـئـوريـهـايشـان          

اما سير حـوادث و    .   درست بوده است  

محـکـمـي حـقـايـق تـعـدادي از ايـن                  
. دوستان را به تعمق وادار کرده اسـت        
. ما از اين باز بيني استقبال ميکنيـم       

امـا اگـر واقــع بـيـنـي و صـداقـت و                    
صميميت در مرکز اين تحول فـکـري         

ادامـه  .   قرار نگيرد به جايي نـمـيـرسـد       
اين توهمات خام خياليهاي بـعـدي را       

ايـن  .   به اين دوستان ديکته مـيـکـنـد         
توهم و عدم شناخت، آنها را بـه ايـن             
ــه                   ــه ب ــه اســت ک ــت ــداخ ــت ان صــراف
فراکسيون اسمـاعـيـل بشـارت چـراغ           

البته انصافـأ عـلـي       .   سبز نشان دهند  
جوادي خود در اين راستا پـيـش قـدم           
شد و حرفهاي کورش مدرسي عـلـيـه          
حزب کمونيست کـارگـري را تـکـرار            

 . کرد تا بگويد راه برايش باز کنند
 

من، تالش براي ايـن وصـلـت را            
حـدث مـيــزدم امــا سـرعــت ســقــوط            
فراکسيون را تا اين حد پـيـش بـيـنـي             

جالب اين اسـت ايـن بـازي          .   نميکردم
مــنــشــعــبــيــن   -کــمــدي فــراکســيــون     

امـا  .   کساني را بـه وجـد آورده اسـت            
وصلت فراکسيون با آنهـا نـه راه حـل             
مشکالتشان که تعمـيـق سـردرگـمـي          

بــي افــقــي   .   شــان را بــه دنــبــال دارد         
ضربدر بـي افـقـي و بـي پـرنسـيـبـي                   

به هر حال اتفاق جـالـبـي در          .   ميشود
حزب طبق معـمـول   .   حال افتادن است 

بايد کارش را بکند و در مصـافـهـاي           
اصلي مبارزه طبقاتي بـه سـرنـوشـت           
جامعه و ميليونها انسان بـايـد فـکـر           

 . کند و طرح و نقشه داشته باشد
 

کساني که از حزب فاصله گرفتـه       
اند، آنطرف تر مشـغـول ازداوجـهـا و            

بـازبـيـنـي از       .   طالقهايشـان هسـتـنـد      
ــد حــزب                  ــي ــه ق ــدادي ک ــع ــب ت ــان ج
کمونيست کارگري را زده بودند آغـاز        

کساني تـالش مـيـکـنـنـد          .   شده است 
بازبيني و سمت گيري به چپ داشـتـه          
باشند، کساني هم  چـراغ  رهـنـمـاي             
سمت راست را زده و منـتـظـر تـايـيـد              

اين بازي تماشـايـي     .   همراهان هستند 
هـر  .   چند ماه ديگر به پايان مـيـرسـد         

کس به سر کـار و زنـدگـي خـود بـاز                  
بيـان لـفـظـي و قصـد ايـن               .   ميگردد

ازداوج و طالقها قرار است کمک کنـد   
که حزب کمونيست کارگري تـوجـهـي        

اما اين دوسـتـان     .   به آنها داشته باشد   
بــايــد بــدانــنــد مــعــاملــه اي در کــار            

سياست بازي بچه گانه  سطح      .   نيست

پايين توجه کسي را جلب نـمـيـکـنـد،           
 . فقط مايه تاسف خواهد شد

 
فراکسيون پا نگرفته و منشعبين     
گر گرفته، عمليات ايذايي عـلـيـه      

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

اما با تاسف فراوان در شـرايـطـي         
کـه حـزب کـمـونــيـسـت کـارگـري در                 
جدالـي سـرنـوشـت سـاز وارد گـودي               
استخر سياست شده است، تعدادي از      

و "   نـويـد بشـارت     " درون تحت عنـوان      
از زاويه مـنـافـعـي       "   فراکسيون" اخيرأ  

کوچک و حقير لوله تفنـگـهـايشـان را           
روبه اين حزب چرخانـده و عـمـلـيـات             
ايزايي را عليه اين حزب تشديد کـرده        

رهبري اين عمليات ايزايي عليـه     .   اند
حزب را قبأل منـشـعـبـيـن بـه عـهـده                

براي اينها کـه کـار ديـگـري           .   داشتند
نــمــيــتــوانــنــد انــجــام دهــنــد جــبــهــه          
اصليشان جنگ با حزب کمـونـيـسـت         

امـا نـاتـوانـي وعـدم          .   کارگـري اسـت    
قدرتشان در مقابل حزب،  آنها را بـه          
پارتيزانهـاي بـدون پـايـه اجـتـمـاعـي               
تبديل کرده است که هر از چندگـاهـي         
اگر موفق شونـد سـنـگـري را خـراب              

در مقابل اينها کافي اسـت      .   ميکنند
ما تعدادي نگهبان داشته باشيم و در       
جبهه هاي اصلي سـيـاسـت در ايـران            

. جنگمان را با دشـمـن پـيـش بـبـريـم               
اينها دشمن ما نيستند اما در صـف        

. دوستان نادان اسم نويسي کـرده انـد         
شايد هـمـيـن حـد کـافـي بـاشـد کـه                    

 . مواظب باشيم خرابکاري نکنند
 

 ايــنــهــا مــتــوجــه ايــن حــقــيــقــت        
نيستند که بـا تضـعـيـف ايـن حـزب                
شکست قطعي خودشان را قبل از هر       

اما اين اتفاق بـه     .   چيز امضا کرده اند   
نسبت جنگي عظيم در ميدان اصلـي       
سياست در ايران و در ابـعـادي بـيـن               
الــمــلــلــي بســيــار حــاشــيــه اي و بــي            

تفنگداران اين جـبـهـه      .   سرانجام است 
ايذايي چه از بيرون و چه از درون کـه             
زير اسم منصور حکمت علـيـه حـزب          
کمونيست کارگري شليک ميـکـنـنـد،        
شکست خوردگان ديروز و به حـاشـيـه         

 .رفتگان امروزند
 

 اينها همان کساني هسـتـنـد کـه          
قبأل هشدارهاي ما را جدي نگرفتنـد       
و بجاي سياست گذاري بـه سـيـاسـت            

به سـابـقـه خـود        .   بازي متوصل شدند  
قبأل اگر کسـي     .     دلخوش کرده بودند  

مـيــخــواسـت بــه حـزب کــمـونــيــســت           

کارگري حـملـه کـنـد بـايـد مـنـصـور                 
اکنون براي حمله بـه     .   حکمت را ميزد  

حزب بايد حـمـيـد تـقـوايـي را مـورد                
ــرار داد                 ــاي ســخــيــف ق ــه ه ــمل . ح

پوپوليستهاي مورد نقد ديروز حمـيـد       
تــقــوايــي، امــروز ادعــا مــيــکــنــنــد           

. کمونيسمشان منصور حکمتي است   
آرزو براي هر کسي مجـاز اسـت امـا            
انصــاف و صــمــيــمــيــت اگــر نــبــاشــد         
فعاليت سياسي جمعي دير يا زود بي       

اسناد اتحاد مبارزان   .   معني ميشود 
و حزب کمونيست ايران را نگاه کنيـد        
تا سابقه ها هم در جاي واقـعـي خـود            

 . قرار گيرند
 

رفــــقــــاي مســــتــــعــــفــــي بــــا           
سردوشيهايشان رفتند و گفتند، خـود      
منـصـور حـکـمـت در تـئـوريـهـايـش                 

ظـاهـرأ بـه      .   تجديد نـظـر کـرده اسـت         
شـدن مـنـصـور       "   رويزيونيـسـت  " دليل  

آن .   حکمت استعفـا دادنـد و رفـتـنـد            
هنگام منصور حکمت در قيد حيات      

اکـنـون کـه خـودش         .  بود و جواب داد 
نيست تـعـدادي مـيـخـواهـنـد فـرقـه                
خودشان را علم کنند و اسم مـنـصـور        
حکمت را بر آن آويزان کنند تا شـايـد           

اين همان بـاليـي      .   خريداري پيدا شود  
است که چپ غير کارگري و حـاشـيـه           

مـنـصــور   .   اي بـر ســر مـارکـس آورد           
حکمت همين را هم پيش بيني کـرده         
بود و قبل از مرگش گفته بـود رفـقـا             
نرويد فرقه هاي حکمتـيـسـت درسـت          

اتحاد حـزب را نـگـهـداريـد و              .   کنيد
حــزب راي و قــرار و قــطــعــنــامــه و               

 .مصوبه باشيد
 

 اکــنــون رفــقــاي فــراکســيــون کــه       
خـيــلــي بــه مــنــصــور حـکــمــت قســم           
ميخورند ميگويند مصـوبـه اي کـه           
نظر آنها نباشد را قبول ندارند و عليـه    

! ! . آن در جــامــعــه قــيــام مــيــکــنــنــد          
همچنانکه منشعبين نـظـر اکـثـريـت           
اعضا و کـادرهـاي ايـن حـزب را بـه                
سخره گرفتند و گنگره و راي و نـظـر             

ايـنـهـا هـمـان        .   آنها را تحقيـر کـردنـد       
کساني هستـنـد گـويـا مـيـخـواهـنـد               
ــق               ــريـ ــأ از طـ ــمـ ــيـ ــقـ ــتـ ــردم مسـ مـ
ــدســت            ــايشــان حــکــومــت ب شــوراه

؟ اگر يکي از اينها بـه فـرض           ! بگيرند
در يک جامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـي بـه                  
استاندار يک استان انـتـحـاب شـود و            
مردم ناراضي بـاشـنـد، بـايـد چـکـار               
کـنـنـد کـه کـس ديـگـري را جـايـش                    

آيا همين داستـان امـروز را       .   بگذارند
 تکرار نميکنند؟  

 
 :نکاتي خطاب به اين دوستان 

 
ــه ايــن رفــقــاي                    ــه هــم ــايــد ب ب
فراکسيون، منشعبين و فـراکسـيـون         
اعالم نشده درون منشعبين يـک بـار          

زيـرا اولـيـن      ( براي آخرين بار بگويـم،      
بار تقريبأ سه سـال و نـيـم  قـبـل در                   

هـمـه   )   جواب کورش مدرسي نوشـتـم     
هـر کـدام     .   ما اکنون خودمان هستيم   

درکــي کــه از مــارکــس و مــنــصــور            
حکمت سوسياليسم داريـم را دنـبـال           

صميمانه تر ايـن اسـت کـه           .   ميکنيم
نقد و نظرتان را به اسم خـودتـان و نـه              
آويزان شدن به منصور حکـمـت بـيـان           

همه ميدانيم بـه انـدازه تـعـداد           .   کنيد
سازمانهاي چپ تفسـيـر از مـارکـس           
وجود دارد، متاسفانه اين بال را شـمـا    

. بر سر منصور حکمـت هـم  آورديـد            
فقط ميتوانم بگويم سعي کنيـد روي        

 . پاي خودتان بايستيد
 

حزب کمونيست کارگري هـرچـي       
هست، دارد در جامعه فعالـيـتـش را          

بهتر است شما هم همان کار      .   ميکند
نميتوانيد تا ابد علـيـه مـا         .   را بکنيد 

فـحــاشـي کـنــيـد و از مـا پشـت پــا                   
مگر نـمـيـگـوئـيـد مـا چـپ               .   بگيريد

ســـنـــتـــي هســـتـــيـــم خـــوب شـــمـــا           
بـرويـد   "   کمونيستهاي خيلي راديکال  " 

در جامعه کارتان را انـجـام بـدهـيـد،             
چـرا صـبــح تــا شــب بــه مــا لــيـچــار                

جـامـعـه کـه دسـت مـا             .   ميـگـوئـيـد    
نيست فقط اين حزب دست ما اسـت         
" و شما معتقد هستيد اين حـزب هـم         

بورژوايي است، چپ سنتي اسـت، در        
ــســت                 ــي ــچــي ن ــي ــران اســت، ه ــح ب

خوب جـواب مـا خـداحـافـظـي            . . . . " و
شما حزب و    .   محترمانه از شما است   

ســازمــان و فــراکســيــون خــودتــان را          
آدمــهــاي عــاقــل ومــنــصــفــي     .   داريــد

. باشيد جامعـه بـراي هـمـه جـا دارد              
اميدوارم که رشد کنيد و در جـامـعـه           

لـطـفـأ بـه مـا آويـزان             .   شما را ببينيم  
نشويد ما ديگر مسئوليتي در قـبـال         

خـودتـان مسـئـول       .   اعمال شما نداريم  
مـا  .  اعمال و سياست خودتان هستيد 

آرزو ميکنم که شـمـا را درراس يـک              
حــرکــت اجــتــمــاعــي در کــنــار خــود          

قطعأ اين بهتر از اين خـواهـد        .   ببينيم
بود که ما با صف سيـاه جـامـگـان و           
سلطنت طلبان و نيروهاي اسالمـي و       

بـه امـيـد      .   روبرو شويم . .   قوم پرست و  
 .درايت بيشتر براي همه شما
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مـا فـقـط      )     نه به مدارس اسـالمـي      ( 
مخالف مدارس اسالمي هسـتـيـم و          

نــه بــه مــدارس     (   در کــمــپــيــن دوم          
گويا نقش اسالم سياسي و   )    مذهبي

ويژه گيهاي مدارس اسالمـي نـاديـده         
گــرفــتــه مــي شــود در صــورتــي کــه            
اينطوري نـبـوده و نـيـسـت پـس اگـر                 
اينطوري نيست چـه دلـيـلـي دارد از              
همين اولش نگويـم کـه مـا بـه طـور                
عموم چه چيزي را نمي خواهيـم و بـه            
طور مشخصتر کجا را مي خـواهـيـم         
بزنيم و افشا کنيم بـه نـظـرم پـالتـفـرم              
ما بايد واضح و روشن هـمـه چـيـز را              
ــه هــمــيــن خــاطــر                تصــريــح کــنــد ب
پــالتــفــرمــي را کــه ارائــه داده ايــم،              
تلفيقي از اين دو پالتفرم قـبـلـي مـي            
بــاشــد در واقــع کــودکــان مــقــدمــنــد          

نه به مـدارس    ( کمپيني را به اين اسم      
 )! مذهبي، نه به مـدارس اسـالمـي            

 که به طور واضـح و         اعالم کرده است  
روشن مي خواهيم اينرا بگـويـيـم کـه           
ما ممنوعيت مدارس مذهبي را بـه         
طور عموم مي خواهـيـم و بـر نـقـش               
اسالم سياسي و ويژگيهـاي  مـدارس          
اسالمي که چه نقش اسفناکـي را در           
دنياي امروز بازي مي کند را افشا و         
ترد کنيـم  بـنـابـر ايـن نـقـش اسـالم                    
سياسي را با مذهب مسـيـحـيـت در            
قرون وسطي مي شود مقايسـه کـرد،         
مذهب مسيحيت هم چنين قـابـلـيـت         
ضــد انســانــي خــود را بــه نــمــايــش              
گــذاشــت بــا زور و تــرور، ارعــاب و              
آدمکشي و تحميل عقايد مذهبي به      

زنــان و مــردان از طــريــق           ,   کــودکــان
کليسا و ارباب و رجـوع  حـاکـمـيـت               
سياه خود را تـحـمـيـل مـي کـرد  و                    
انســانــهــا را تــحــت نــام مــرتــديــن و            
جادوگران مي سـوزانـدنـد بـالخـره در            
اروپا اعتراضات و مبارزات وسيـعـي    

سياه و ارتجـاعـي        عليه اين حاکميت  
به وقوع پيوسط و قدرت کـلـيـسـا بـه             
عقب رانده شـد مـذهـب را از دولـت               
جدا کردند و مذهب را از قـونـيـن و                
آموزش و پرورش رانـدنـد و در واقـع             
اين حاکميت سياه و ارتجاعي پائـيـن        

 .کشيده شد
اما در  قرن بيستم چـه؟ در قـرن             
حاضر و همين امروز اسالم سـيـاسـي         
است که  به عنوان يک حاکميت سيـاه         
و ارتجاعي  کارش را با تـرور، بـمـب           
گذاري، کشتار انسانها، بي حـقـوقـي         
زن، تحميل حجاب،تحـمـيـل عـقـايـد           
مذهبي از طروق کانالـهـاي سـازمـان          

يافته، زندان و رعب و وحشت  پـيـش           
مي برد و نه تنهـا در خـاورمـيـانـه و                
شمال آفريقا بلکـه در دل کشـورهـاي             

کـارشـان   اروپايي و امريکاي شمالـي       
را با بمـب و عـمـلـيـات انـتـحـاري و                   

 مدعي سـهـم      کشتار  پيش مي برد و     
خـــواهـــي در قـــدرت ســـيـــاســـي و             
ميـدانـداري بـراي ايـفـاي نـقـش  در                  
حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگـي      
جامعه مي بـاشـد و از ايـن رو يـک                  
کارزار وسيع مـالـي، تـبـلـيـغـاتـي را               
جهت ايجاد و يـا گسـتـرش مـدارس             

 . اسالمي آغاز کرده اند
و از طرف ديگر دولتهـاي غـربـي        
به جريانات اسـالمـي پـر و بـال مـي                
دهند و با سوبسيتهاي کـه داده مـي            
شــود ايــن جــريــانــات ارتــجــاعــي را           

گفـتـنـي اسـت کـه          .   تقويت مي کنند  
اينجا اشاره کـنـم، سـه هـفـت، قـبـل                 
نــيــامــکــو صــابــونــي وزيــر، بــه هــم            
پيوستگي سـوئـد، از طـرف هـمـيـن               
جريانات ارتجاعي بـه مـرگ تـهـديـد            

الـبـتـه بـه       شد به خاطر اينکه او هـم           
 مـمـنـوعـيـت مـدارس           سبک خـودش  

مذهبي و نه بـه حـجـاب کـودکـان را               
مي خواهد و حاال مجبـور اسـت کـه            
جلسـاتـش را طـبـق گـفـتـه، پـلـيـس                   

اين اولين بـار    .   مخفيانيه بر گذار کند   
نـيـسـت کـه گـروهـاي ريـز و درشـت                   
اسالمي  با تـرور و رعـب و وحشـت              

آنــهــا روش    .   مــتــوصــل مــي شــونــد      
کارشان اين است، مـدارس اسـالمـي         
هـم يــکـي از ايــن کــانـالــهـاســت کــه               
مذهب و قـوانـيـن مـذهـبـي را بـراي                
شستشوي مغزي  کودکان  دايـر مـي      
کنند و آماده شـان مـي کـنـنـد بـراي                

هـر جـا هـم        .   اهداف سياهي که دارند 
شرايط را مساعد مي بينند قـوانـيـن         

تا حاال در    .   شريعت را علم مي کنند    
سوئد چند بـار بـا اشـکـال گـونـاگـون                
خواسته اند کـه بـعـضـي از قـوانـيـن                 
شريعت به جامعه تحميل کننـد ولـي         
ــن روزهــاي اول از طــرف                  ــي ــم از ه
جامعه، نـه مـحـکـمـي گـرفـتـنـد در                  
کانادا هم چنين تالشي کردنـد دولـت         
مي خواست دادگاهاي شريعت را بـه        
رسميت بشناسد اما تالششان در هـم       

بــه هــر حــال  بــا ايــن            .   کــوبــيــده شــد  
توضيحات خواستم اينرا تصريح کنـم    
که حاميان مدارس مذهبي بـه طـور          
عموم دولتهايي هستـنـد کـه بـا تـز،               
نسبيت فرهنگي ،، به اين جـريـانـات          
ــال و پــر مــي دهــنــد                 ارتــجــاعــي ب

حمايتشان مي کنند و از طرف ديگـر        
جريانات اسالمي هستند که شـرايـط       
را به اصطالح مساعد مي بـيـنـنـد و            
مي خـواهـنـد بـاج هـم  بـگـيـرنـد و                      
همچنين  مدارس اسـالمـي را بـراي            
اهداف سياه خود به لحاظ اقتـصـادي        
و غيره حمايت مي کنند بنابر اين بـه      
نظر من  نقش و تاثير هر مذهـبـي را            
در ابعاد اجتماعي مي توان توضـيـح        
داد و به طور عينـي مـوجـوديـت هـر            
مذهبي  مورد ارزيابي، نقد، افشـا و          

مذهب مسيـحـيـت و       .   ترد قرار گيرد  
مذاهب ديگر را هم گذشته از حمايت       
دولتها بايد در موقعيت اجتماعي آن       
گذاشت، به طـور مشـخـص مـذهـب             
مسيحيت را يک بار انداختنـد و ايـن          
مذهب مهار شده است در واقـع ايـن           
نقشي را که اسالم سياسي بـازي مـي       
کند را ندارد بنابر اين همين پديده را         
مي تـوان بـه مـدارس مـذهـبـي هـم                  
تعميم داد چونکه بدون شک پشت هـر        
مدرسه اي مذهبي به طور مسـتـقـيـم          
يا غيره مستقيم مـذهـبـي خـوابـيـده             
است و از آنها حـمـايـت مـي کـنـد و                  
بستگي به قدرت و نقشي که مذاهـب   
در جــامــعــه بــازي مــي کــنــنــد دارد           
کليسا، مسجد و سينـگـاگ و غـيـره            
مدارس مذهبي را در جهـت مـنـافـع           
خود حمايت و هدايت مي کنند و از          
طرف ديـگـر وقـتـي مـا بـه مـدارس                 
اسالمي به طور ويژه در قـرن حـاظـر             
نگاهي بيندازيم مـي بـيـنـيـم کـه آن                
قابليت ضد انساني، ضد کودکي کـه        
مدارس اسالمـي از خـود بـروز مـي              
دهد دو بعالو،  دو نيست آنهم هم بـه           
همين خاطر که مـذهـب مسـيـحـيـت            
مهار شده است و اگر نه جـاي شـکـي            
نيست هر مذهبي که قدرت سيـاسـي        
را در دست داشته باشد همان قابليـت        
ضد انساني را از خود نشـان خـواهـد           

اينـرا الزم دانسـتـم اشـاره کـنـم               .   داد
تحميل عقايد مـذهـبـي بـه کـودکـان             
خصيصه، هر مذهبي به طور عـمـوم          
مي باشد ولي جدا سازي ميان دخـتـر       
و پسر، تـحـمـيـل حـجـاب کـودکـان،                
ممانعت از فعالـيـتـهـاي اجـتـمـاعـي             
براي کودکان جز، خصوصياتي اسـت       
که مدارس اسالمي به شدت از خـود         

 . بروز مي دهد
 

اين فعاليـتـهـا در      : عبدل گلپريان 
چه ابعادي مطرح است؟ منظورم وجه      

با تـوجـه   .   داخل و خارج کشوري است   
به اينکه عمده فعاليت نهاد معطـوف       
به اين مدارس در کشورهاي اروپي و        

آمريکا است، چه پالتفـرم و خـطـوط           
مشخصي براي اينگونـه مـدارس در         
داخل کشور داريد؟ يـا کـال مـدارس            
کودکان در ايران را چگـونـه وارد ايـن          
فاکتور مي کنيـد؟ يـا چـه رهـنـمـود               
مشخصي در اين زمينه براي فعاليـن      
 دفاع از حقوق کودک در ايران داريد؟

 
جـواب ايـن     : کريـم شـا مـحـمـدي         

سوال کار سختي است، بـراي هـمـيـن           
کارهاي زيـادي را بـايـد در دسـتـور                
گذاشت و انجام داد، قبل از اينکه بـه         
طور مشخص روي فعاليتها انگشـت      
بگذاريم الزم است به يک نکتـه اشـاره       

در يک دو ده، اخيـر،   .   اي داشته باشيم  
دولتهاي غربي بخصوص آمريکا کـه       
حــاضــر نشــده کــنــوانســيــون حــقــوق         
کودکان را امضـا کـنـد خـود ايـنـهـا                
بودند که مدارس مذهـبـي را دوبـار،           
به وجود آوردند و جان تـازه اي بـه آن              
دمــيــدنــد، و اســالم ســيــاســي را در            
جهت،، نظم نوين جـهـانـي،، سـاخـتـه            
اند، در واقع دولتها و گروهاي ريـز و           
درشت اسالمي  دسـت پـرورده خـود            
اينها است،  پديد، مدارس مـذهـبـي          
هم در بتن، نظم نوين جهـانـي، قـابـل            
توضيـح اسـت،  بـنـابـر ايـن  مـا و                      
انسانـهـاي طـرفـدار دفـاع از حـقـوق                
کــودکــان را بــيــشــتــر از هــر زمــانــي           
موظف مي کند که پرچم انسانيـت و         
حقوق جهاني کودکان را در مـقـابـل            
اين همه بي عدالتي و مـحـرومـيـتـي            
که به کودکان تحمـيـل مـي شـود بـه               
طور هر چه وسيعتر و متشکل تـر بـر        

آنهايي که در اين سيستـم نـا         .   افرازيم
عادالنه و نا برابر نفعي دارند با زبـان          
خوش اجازه نـمـي دهـنـد کـه حـقـوق                
کودکان رعايت شود و نـمـي گـذارنـد            

آنــهــا مســجــد و     .   کــاري پــيــش بــرود    
کليسا دارند، کشـيـش و مـال دارنـد             
رسانهاي عـمـومـي در اخـتـيـارشـان              
هست دولت و غيره هم دارنـد کـه راه            

ما بـايـد     .   آزادي کودکان را سد  کنند    
با راه انداختن کمپينهاي وسيـعـي در         
سطح جهان در مقابلشان بيستيم  تـا         
تغـيـري دربـهـبـود شـرايـط  زنـدگـي                  

 .کودکان به وجود آيد
به هر حال با اين توضـيـح کـوتـاه            
خواستم اين را بيان کنم کـه بـه طـور              
عموم بانيان نقض حقوق کودکـان چـه      
کساني هستند، يا بـهـتـر مـي تـوان              
گفـت چـه سـيـسـتـمـي اسـت کـه راه                    
تحقوق احقـاق کـودکـان را سـد مـي               

 .کند
 به سوال شما به طور کنکرتـر بـر          

مي گردم همانطور کـه اطـالع داريـد           
نهاد کودکان مقدمند کمپيني اسـت         

 در مـبـارزه بـراي احـقـاق             بين المللي 
ــاه کــودکــان از هــمــه                   حــقــوق و رف
امکانات و راه هاي قانوني مـمـکـن،          
از فعاليت بعنوان يک گروه فشار روي       
دولتـهـا و نـهـادهـاي مـخـتـلـف، تـا                   
ــيــنــگ هــا و                ــت ــراخــوان دادن مــي ف
تظاهرات ها و سـازمـانـدهـي عـمـل              

اگـر  .   مستقيم مردم، را بکار ميگيرد    
ما موفق بشويم  در چـنـد کشـور از               
کشورهاي غرب دولتها را بـه عـقـب           
بــنــشــانــيــم و مــمــنــوعــيــت مــدارس        
ــان و                  ــودک ــجــاب ک ــي و ح ــب ــذه م
سمبلهاي مذهبي را به آنها بقبوالنيم      
ضربه، کاري را هم بر اسالم سـيـاسـي          
و هــم بــر مــدافــعــيــن تــز، نســبــيــت             
فرهنگي، در سطح بيـن الـمـلـل وارد            
آورده ايم و تاثير مستقيـم آنـهـم روي            
حکومتهاي اسالمي خواهـد بـود در         
مورد ايران که مـذهـب از آمـوزش و           
پرورش علي العـمـوم جـدا نـيـسـت و               
حکومت اسالمي تـا چـنـگ ودنـدان           
مصلح است بايد به طور مشخـصـتـر         
و در فرصتي ديـگـر بـه آن پـرداخـت                
ــران                  هــمــيــن را اشــاره کــنــم، در اي
جــمــهــوري اســالمــي بــه اصــطــالح            
کنوانسيون  حقوق کودکان را امضـا         
کرده است اين حکـومـت چـنـان ضـد             
کودک است که انسـان نـمـي دانـد از               
کجا شروع کند کـه حـقـوق کـودکـان              

آنجا چيزي رعايت نمـي  .   رعايت شود 
امنيت و زنـدگـي کـودکـان در            .   شود

ســطــح وســيــعــي زيــر ســوال اســت،            
اعتيـاد،کـودکـان خـيـابـانـي، فـقـر و                
ــروش                ــد و فـ ــريـ ــي، خـ ــگـ ــنـ ــرسـ گـ

مصيبـتـي اسـت کـه         . . . . . . .   کودکان  
زندگي کودکان را به مخاطره انداخته      
است تنها راه ممـکـن ايـن اسـت کـه               
بساط اين حکومت را جمع کرد ولـي         
تا فرا رسيدن  چنين روزي، فـعـالـيـن             
دفاع از حقوق کودکـان و انسـانـهـاي            
کودک دوست و شريف مي توانند از،        
روشـــهـــاي قـــانـــونـــي گـــرفـــتـــه تـــا           
فستيوالهاي مختلـف بـا شـعـارهـاي           
راديکال که در بيـانـه، حـقـوق کـودک             
درج شده است بـه مـيـدان بـيـايـنـد و                 
جمهوري اسـالمـي را چـه در سـطـح               
ايران چه در سطح بـيـن الـمـلـل افشـا               
ــن                    ــي ــن ــد چ ــاه ــاال ش ــا ح ــد ت ــن ــن ک
فستيوالهايي بوده ايم گسـتـرش ايـن          
نوع فسـتـيـوالـهـا در سـطـح هـر چـه                   
وسيعتر جـمـهـوري اسـالمـي را زيـر               

 . فشار خواهد گذاشت
 *  * * 
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بر اسـاس خـبـري کـه بـه کـمـيـتـه                    
کردستان حزب رسيده است، يـك جـوان         

 ساله به اسم كمال رحماني پور اهـل  ٢٢
نقده بوسيله علي رضا وندي سـرهـنـگ          

. دوم سپاه با شليک گلوله به قتل رسـيـد         
 سـالـه     ۲۲در اتفاقي تراژيك اين جوان       

 .جان خود را از دست داد
كمال رحماني پور از يک خـانـواده           

ايـن جـوان عـاشـق دخـتـري             .   فقير بـود   
ميشود كه پدرش بـه اسـم عـلـي رضـا               
وندي پاسدار و سرهنگ دو م سپاه بـوده    

پدر دختر هنگامي كـه مـتـوجـه         .  است
ميشود دخترش بـا ايـن پسـر ارتـبـاط              
دارد در يک توطئه اي طـراحـي شـده او             

 .را به قتل ميرساند
اين پاسدار ساعت دوازده شـب بـه          

دخترش ميگويد كه بـه كـمـال دوسـت             
پسرش زنگ بزند و او را دعـوت كـنـد              

دختر اين كار را انجـام      .   كه نزد وي برود   
وقتي كمال بـه آنـجـا مـيـرود             .   ميدهد  

پاسدار نامبرده او را به گلوله ميبندد و        
 . از ناحيه پا كمال را زخمي ميکند

بعد از زخمي شدن اين پسـر جـوان           
ميخواهد فرار كند اما پاسدار مـذکـور        
او را دستگير ميکند و اجازه فرار به او      

همـسـايـه هـا از ايـن مـاجـرا                .   نميدهد
مــطــلــع مــيــشــونــد، بــه پــلــيــس خــبــر           

نيروي انـتـظـامـي بـه مـحـل              .   ميدهند
عـلـي رضـاونـدي       .   تيرانـدازي مـي آيـد       

كارت پاسداري خود را نشان ميدهـد و         
كسي تيراندازي  .   ميگويد خبري نيست  

 . نكرده و آنها را رد ميكند
اما نيروي انتظامـي كـه اعـتـمـاد             

نميكند در بيرون در منزل ايـن پـاسـدار         
لحظه اي بعد صـداي     .   منتطر مي ماند  

دو گلوله ديگر مي آيد نيروي انتظامـي        
در اين هنگام بـا شـلـيـک       .   وارد ميشود 

 گلوله پاسدار نامبرده علـي را از پـا            ٤
نــيـروي انـتــظـامـي جــوان         .   مـي انـدازد    

زخمي را دستبند ميزند و ميـخـواهـنـد          
در اين هنگام اين پاسدار    .   با خود ببرند  

قاتل از پشت باز هم به اين جوان شليك         
ميكند و يك تير هم به کـمـر او اثـابـت               

بدين ترتـيـب ايـن پسـر جـوان             .   ميکند
 . همانجا جان خود را از دست ميدهد

  
جـوانـان و مـردم        !   مردم آزاديـخـواه   

 !شهر نقده

اين قتل و جـنـايـت بـايـد جـواب                 
اين پاسـدار قـاتـل بـه         .   درخور را بگيرد  

جرم قتل يک انسان بـايـد بـا اعـتـراض               
ايـن قـتـل و        .   وسيع مـردم روبـرو شـود        

جنايت اما در شـهـري مـثـل نـقـده از                  
. حساسيت بـيـشـتـري بـرخـوردار اسـت            

مردم بايد هشيـار بـاشـنـد سـران رژيـم               
جنايتکار اسالمي و عوامل مـزدور آن        
از يک طرف و ناسيوناليستهاي کـرد از         
طرف ديگر تالش ميکنند ايـن وقـايـع           
را به پايـه اخـتـالفـات قـومـي تـبـديـل                  

آنها گفته اند قاتل فـارس زبـان       .   بکنند
و مقتول کرد زبان بوده اسـت و هـمـيـن              
مسئله نگراني جـدي در مـيـان مـردم              

زيـرا مـردم در ايـن          .   ايجاد کـرده اسـت     
شــهــر ســابــقــه جــنــگ جــريــانــات                   
نــاســيــونــالــيــســت کــرد و نــاســيــونــال           

 ۱۳۵۷اسالميهاي ترک در ابتداي قيام   
 .ديده اند
 
از همين حاال شـايـعـه اي پـخـش               

شده است که اختالفات زباني فـارس و          
مـردم  .   کرد يک دليل قـتـل بـوده اسـت            

بايد بـا هشـيـاري و حسـاسـيـت تـمـام                  
خواهان محاکمه و مجازات اين قـاتـل         

مـهـم   .   به جرم قـتـل يـک جـوان بشـونـد              
نيست که قاتل يا مقتول به چـه زبـانـي             
حرف مـيـزنـنـد و يـا بـه چـه مـلـيـتـي                        

مــهــم ايــن اســت     .   مــنــتــســب شــده انــد    
فرهنگ و قوانين ارتجاعي اسالمـي و        
حاکميت سياه اين رژيم چنين فجايـعـي        

 .را در بتن خود ميپروراند
ايــن قــاتــل بــايــد بــه جــرم قــتــل،             

مردم نقـده و    .   محاکمه و مجازات شود   
شهرهاي اطراف بايد با اعالم همـدردي       
با اين خـانـواده در مـراسـم ايـن جـوان                  
شرکت کننـد و نـفـرت خـود را عـلـيـه                   

کـمـيـتـه     .   حکومت اسالمي ابراز دارنـد    
کردستان حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
صميمانه به خانواده و بستگان و رفقاي       
کمال تسليت ميگويد و مـردم نـقـده را            
فرا ميخواند که در مقابل اين جـنـايـت           

 .سکوت نکنند
  

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 يکي از فرماندهان نيروي مسلح رژيم اسالمي                         
  ساله را به قتل رساند            ۲۲در شهر نقده يک جوان            

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

از سايت هاي حزب کمونيست کارگري 
 ايران ديدن کنيد

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

 به  ايسکرا کمک مالي کنيد

 

  جمهوري اسالمي بايد برود 
 

  ايران      با رهبران حزب کمونيست کارگري                        شنود    گفت و     
 
  : در مورديبحث  
 

جمهوري اسالمي، بحران هسته اي حکومت و احتمال حمله نظامي آمريکا،         وضعيت  
  نقش و سياستهاي حزب در اين شرايط    چپ در جامعه ايران، و موقعيت راست و   مبارزات مردم،

 
 

  و خليل کيوان ، محمد آسنگرانمينا احدياصغر کريمي، حميد تقوائي،  :کلن  -آلمان
 ۱۸ساعت   مارس ۳۱شنبه 

Kalk-Kapelen Str.9 a 
 

  و خليل کيوان شهال دانشفر  حميد تقوائي،  :استکهلم  -سوئد
  بعدازظهر  ۷ آوريل ساعت۵  پنجشنبه 

  Husby Träff  هوسبي ترف 
 

 شهال دانشفر حميد تقوائي، : يوتبوري  -سوئد
  بعد از ظهر  ۵ريل ساعت  او۷شنبه 

Framtidshuset    واقع درÅngpannegatan 9A    در منطقهBackaplan 
 

 حميد تقوائي ، حسن صالحي : مالمو  -سوئد
 ۱۷ اوريل  ساعت ۸يکشنبه  

Ystad vägen 42   لوکال فدراسيون پناهندگان ايراني۵طبقه   
  

 حسن صالحي ، منصور فرزاد  :تامپره  -فنالند
  ۱۷ آوريل ساعت ۱۴شنبه    
  (Opiskelijankatu 5 )  ٥اوپيس کليان کاتو 

 
 اصغر کريمي :ليون  -فرانسه
 )ساعت و محل بعدا اعالن ميشود(  آوريل۱۴شنبه 

 
 فاتح بهراميحميد تقوائي،  :تورنتو   -کانادا
 ۱۸ساعت  آوريل ٢١شنبه 

 تورنتو ، نورث يورك سنتر
 
  

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران                         
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