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جبهه سوم نه به اسالم سياسـي   " 
ونــه بــه مــيــلــيــتــاريســم آمــريــکــا           

 جـبـهـه سـوم جـبـهـه              : ومتحدينش  
بشريت متمدن در بـرابـر جـنـگ و              

جبهه سوم جبهه همـه     .   توحش است 
انســانــهــاي آزاده اي اســت کــه از              
ميليتاريسم و قلدرمنشي نظامي و     
ــا و               ــکـ ــريـ ــاســـي دولـــت آمـ ــيـ سـ
متحدينش، و از تروريسم اسـالمـي       
به تنگ آمده اند و ميـخـواهـنـد در            
برابر اين دو قطب تـروريسـتـي، کـه            
هر يک جنايات خود عليـه بشـريـت          
را با جنايات طرف مقابـل تـوجـيـه           

پرچم تمدن و انسـانـيـت و           ميکند،
جبهه سوم . آزاديخواهي را برافرازند

جبهه نه به ميـلـيـتـاريسـم و نـه بـه                 

ايـن جـبـهـه       .   اسالم سـيـاسـي اسـت       
سکوالرها، آزاديخواهان، طرفداران   
خلع سـالح اتـمـي هـمـه کشـورهـا،               
مخالـفـيـن مـيـلـيـتـاريسـم دولـتـي                
ــفــيــن تــروريســم           آمــريــکــا، مــخــال

فعالين جنبش آزادي زن،  اسالمي،  
مخـالـفـيـن اعـدام و سـنـگـسـار و                  
قتلهاي ناموسي و مدافعين حـقـوق       
جهانشمول انسانها در سـراسـر کـره          

ــه اعــالم        "   ارض اســت    از اطــالعــي
 " موجوديت جبهه سوم

در جهان امروز دو جبـهـه شـوم          
ودو صف مخرب و ضـد بشـري در           
مقابل هم افسار گسيختـه در حـال          
پيشروي ودر حـال تـخـريـب جـهـان              
هستند و تمام معيار هاي انسـانـي         

را به نابودي کشانده اند هـم اکـنـون            
ايــن دوجــبــه فضــاي جــهــان را                  
مليتـاريـزه کـرده انـد و دنـيـارا در                 
وحشت ونگراني و اضـطـراب بـرده           
اند وجهان شاهد  به صليب کشيـدن    
انســانــيــت تــوســط ايــن دوجــبــهــه          
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 محمدامين کمانگر   

 

در دوسال اخير جذر و مد تـقـابـل      
دو قطب تروريستي و بر بستر اتيکت        
بحران هسته اي، آمپر خطر جنـگ را         

 . افزايش داده است
پيرامون اصـل صـورت مسـئلـه           
اين تقابل و اين بحران به اندازه کافـي         
گفته و نوشته ايم و قطعا بايد باز هـم      
در مورد آن گفت و نوشت امـا هـدف           
ايـن نــوشــتــه در واقــع پــرداخــتــن بــه             

مواضع و صفبنديهاي اپوزيسيون در     
 .مقابل خطرجنگ است

اتخاذ هر موضع گيري از جـانـب        
اپوزيسيون رژيـم اسـالمـي، از زاويـه            
اهداف و استراتژي اي است که دنـبـال    
مي کنند و بر اين اساس در صـورت         
وقوع جنگ، مکان و سنگرهاي خود      

 .را مشخص مي سازند
تا هم اکنون اين مـواضـع و ايـن             
 . سنگرها روشن و مشخص شده است

گروهها و احزاب قومپـرسـت کـه         
تا حدودي در کردستان و با اتـکـا بـه             
کمک آمريکا و حکومت دسـت سـاز          
آن در عراق توانسته اند سرپا بماننـد،        
از طرفـداران پـروپـا قـرص جـنـگ و                 

بـراي  .   حمله آمريکا به ايران هسـتـنـد       
اين گروههاي قومي و ناسيوناليست،   
سهيم شـدن در قـدرت و بـا اشـغـال                  

 خطرجنگ و اپوزيسيون

 

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

  پشميبان فلسفي ۲۱جبهه سوم در قرن 
 آزادي و شرافت انسان است

 

 ۲صفحه 

 ۲صفحه 
 

 فراموش شده ها      
 سارا    

 کشتار کاروانچي ها همچنان ادامه دارد                                    اخباري از کردستان                 

 ! سينا پايمرد آزاد شد     

 ! کودکان سالم چگونه معلول ذهني و ديوانه ميشوند؟            
 ناصر احمدي  

 ١٥خبر اين بود کـه يـک اکـيـپ              
نفري از يک سازمان خيريه فرانسه کـه   

 نفرشان از اتحاديه اروپـا بـوده انـد          ٧
 کودک ١٠٣قصد داشته اند که تعداد  

بي پناه را از کشور سودان به فـرانسـه           
انتقال داده  و به سرپـرسـتـي خـانـواده           
هـاي فــرانسـوي بســپـارنــد و رئــيــس            
جمهور چاد هم با مـحـکـوم کـردن آن            
بعنوان يک کودک دزدي آشکار، نيمي     
از اين کودکان را مـتـعـلـق بـه کشـور               
چـاد اعــالم کــرد و رئــيــس جــمــهــور            
ــيــام هــراســان و                 فــرانســه نــيــز در پ

ــدا               ــدام را شــدي ــن اق مشــخــصــي اي
صدا و سيماي آمريکا    .   محکوم نمود 

ضمـن اعـالم ايـن خـبـرهـا تصـاويـر                 
مربوط به دستگيري همه مسئـولـيـن        
سازمان خيريه فرانسوي، سخـنـان دو       
رئيس جمهور، و چهره هـاي کـودکـان          

 ساله اي را که تقريبا هـمـه    ١٣ الي   ٣
ــان                    ــراس ــال و روحــي ه ــا ح ــان ب ش

ايـن خـبـر      .   ميگريستند نشان ميـداد   
در سه روز پياپي هـفـتـه گـذشـتـه، از               
وقايع مهم روز بوده و بالخره بـعـد از            

 ۵صفحه 

 اعتصاب مجدد كارگران نيشكر هفت تپه براي آزادي همكاران خود شروع شد                                                                 
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اين وضعيت هيـواليـي شـده کـه         . است  
براي بلعيده بشريت دهن باز کرده اسـت    
و از لحاظ  عرف  وشـئـونـات انسـانـي             
عقب گـرد وسـيـعـي را بـه جـهـانـيـان                    

 . تحميل کرده است 
در اين اوضاع سياه ، در اين جنگ   
و خون و کشتار دسته جـمـعـي ، فـقـط             
آواره گي فقروخشونت وسيه روزي است        

ايـن  .   که روزگار بشريت را رقم مي زنـد       
دو جــبــهــه هــر کــدام بــراي بــقــاء نــا                 
مشروعشان گورستانهاي بي مـرزي را       

وبـه افـکـار      .   دارند شيـار مـي کـنـنـد             
واحساس وروح وروان انسـانـهـا تـجـاوز          

ورمز پـيـروزي آنـهـا در بـي             . .   کرده اند 
نسـانـهـاي    جـبـهـه      " تفاوتي جبهه سـوم       

سکوالر، شرافتمند وآزاديخواه وصـلـح       
اين است که در هـر  " .   طلب جهان است    

)   جـبـهـه سـوم         (   لحظه از سکـوت مـا      
جنايتي هولناکتر ، قتل عامـهـاي بـي          
رحمانه تر و خون ريزيهاي عـلـنـي تـري            
در جلو چشمان بهت زده  دنـيـا اتـفـاق             
مي افتد و تعداد وسيع تري از انسانهـا       
را به فـجـيـع تـريـن شـيـوه تـکـه وپـاره                      
ميکنند و به معرض نمايش جهـانـيـان         

آيا اين جنگ جـهـانـي        . قرار مي دهند    
ــوم اســت کــه شــروع شــده  کــه                        س
نمودهايـش را هـر روزه وهـر سـاعـتـه                 
توسط گزارش گران مدياي جـهـان آنـرا         
مي بينيم ؟ اين جنگ ، جنگ جهـانـي     
اعالم نشده تـروريسـتـهـا اسـت کـه بـه                
گستردگي جهان ادامه دارد وهـر روزه          
جان صدها انسان بيگناه را مي گيـرد؟     
آيا اين لشکر کشيها نشان از آن نـدارد          
؟ ناوگانها آماده اند ، بـمـب افـکـنـهـا                
آماده اند ، زيـردريـايـهـا آمـاده انـد ،                  
وارتشها انگشت برماشه آماده انـد تـا          

اوضـاع   .   فرمان حمله را در يافت کنند       
دهشتـنـاک جـهـان بـا شـتـاب هشـدار                 
دهنده اي دارد به پيش مي تازد وجهان 
 .خسته وفرسوده از اين دشواريهاست 

اگر جبهه سوم نجنبد ، اگر جـبـهـه           
سوم با قدرت بـه مـيـدان نـيـايـد و در                  
مقابل ايـن اوضـاع اسـفـبـار نـأيسـتـد                 
طوفانهاي پي در پي با خشم وقهـر بـي           
رحمانه اي در راه است تا بيشتر به روي     

تا بيشتر جـنـايـت       . بشريت خون بپاشد    
کند و هواي اين اوضاع درد ناک و ايـن       

قـابـل    متمدن    آتش وخون  براي بشريت    
دره هـاي هـولـنـاک و           .   تنفس نيـسـت      

گردابهاي امان گـيـر بـه روي بشـريـت               
 . دهن باز کرده است 

اين جناياتي کـه در جـهـان  شـب                
وروز بدون وقفه در حـال جـريـان اسـت               

ــي انــدازد ،                      روح را بــه دهشــت م
ديکتاتوري اين دو جبهه جـرئـت کـرده           
است که در جلو چشم جهانيان بـه نـفـع          
اين آتش و خون بنفع اين کشتار تـکـان        
دهنده  قانون وضع کنند وقانون تغيـيـر         

اينها مـبـتـکـر بـي شـأن و بـي                 .   دهند
. حرمتي انسانهاي کره زمين هستـنـد         
وهر روزه دارند اوضاع جهان را پيچيـده     
و غم انگيز تر مي کنند  و وقـايـع نـا                 
منتظره اي جلوپـاي بشـريـت گـذاشـتـه             

نا بغه ها و رهبران اين دو جـبـهـه       .   اند  
در همان حال که از شدت بي رحـمـي و            
بي انصافي داردند خون استـفـراق مـي          
کنند و عشق عواطف و زيباييهـارا بـه          
نا بودي مي کشانند  و قـالـب ديـگـري          
در آن جايگزين مي نـمـايـنـد در عـيـن               
حال   حرکتهاي ضد انساني خودرا مي 

ودر . خواهند بسيار طبيعي جلوه دهند   
بازيهاي زباني جورج بوش بنام دفاع از       
دمکراسي خود را نشان مـي دهـد کـه            
چگونه دارند قلب حقيقـت را مـنـفـجـر            

 . مي کنند
اينها بـراي در هـم کـوبـيـدن رحـم                 
ومروت انسانـي و نـا بـودي اجـتـمـاع                 
بشري  گوي سبقت را از همديگـر مـي            
ربايند و اين مسابقه کشتار و ويراني و        
بي خان ماني را هر يک در رسانه هـاي          
وابسطه بخود در بين جهانيـان تـبـلـيـغ            

شرم اسـت بـراي       . ومنعکس مي کنند  
 بشريت ؟ 

در گذشته ها وقوع چنين مسائلـي       
غير محتمل بود اما اکنون وقـوع ايـن         
هجوم وحشيانه به انسانيـت و کشـتـار           
وسيع از آنان و سر بريدن انسانهاي بـي          
گناه و هر نوع بي حـرمـتـي بـه آنـهـا و                 
فرستادن آنها به خـانـه هـاي مـردم در               
سراسر جهان  توسط ماهواره ها چـنـان        
تعجبي را بر ذهن مردم جهان بـر نـمـي          

اين جنايات  به امـر عـادي        !     انگيزد ؟ 
اما وجـدان  .   وروز مره  تبديل شده است  

قضايي بشريت متمدن در جـهـان  تـا              
کي در سکوت  مي مـانـد ونـظـاره گـر           
اين اوضاع سهمناک اسـت ؟وقـتـي کـه            
مي بيند جلو چشم باز جهانيان بشريت    
را به با شمشير اسالم سياسي وبمبهاي       
آمريکايي تکه وپاره مي کنند ؟ تا کي       
در سکوت مي ماند وقتي مي بـيـنـنـد        
که زنان حامله ونوزادان گوشت دم توپ 

وقتيکه مي بينند دنيا بـه  !  مي شوند ؟ 
تاريکترين لـحـظـات خـويـش پـا مـي                

 .گذارد
ويتنام ، هيروشيمـا ونـاکـازاکـي و           

نظامي آمريکا در منطقه، آن آرزويي اسـت کـه مـدام                
خواب آنرا مي بينند و بر اين اساس از حملـه نـظـامـي           
آمريکا به ايران دفاع مي کـنـنـد و خـود را در کـنـار                      

بقدرت رسيدن احزاب و    .   سياستهاي آمريکا مي بينند   
جريانات قومپرست و ارتجـاعـي در کـردسـتـان عـراق              
نظير بارزاني و طالباني و ديگر باندهاي کانـگـسـتـر و           
آدم کش، به الگويـي بـراي گـروهـاي قـومـي و ديـگـر                      
باندهاي مرتجع در کردستان ايران تبديل شده اسـت و             
همگي آنها در هر دو سوي مرز از يک آبشخور تـغـذيـه        

تمام تالش اين دارودسته ها و بعد از حـملـه   .   مي کنند 
و اشغال نظامي عراق توسط آمريکا اين بوده و هسـت        
که به قيمت خانه خرابي و ايجاد يک فـاجـعـه انسـانـي،           
هر يک به حاکمي خود گمارده با کمک مالي و نظـامـي        

 .آمريکا در منطقه تبديل شوند
 

از طرف ديگر احزاب، گروهها و شخصيـتـهـاي از             
ناسيوناليسم عظمت طلـب ايـرانـي در خـارج کشـور،                 
حزب مشروطه داريوش همـايـون، جـمـهـوري خـواهـان              
ملي، بخشهايي از سلطنت طلبان و خيل سازمانـهـاي          
پرورژيـم هـمـچـون فـدائـيـان اکـثـريـت، حـزب تـوده و                         
بخشهايي از خانواده اين طيف، اعالم کرده اند کـه در          
صورت وقوغ جنگ و حمله نظامي آمريکـا بـه ايـران،             
مستقيم و غير مستقيم در کنـار جـمـهـوري اسـالمـي                
قرار خواهند گرفت و در مقابل امپرياليسم و شـيـطـان         
بزرگ از تماميت ارضي خاک کشـور و مـيـهـن دفـاع                   

 . خواهند کرد
تمامي مواضع اين جريـانـات در صـورت بـوقـوع              
پيوستن جنگ و حمله نظامي آمريکا به ايران به هـمـه       
چيز توجه دارد بجز منافع مـردمـي کـه در اثـر وقـوع                   
چنين سناريو سياهي زندگي و النه و کاشانـه شـان بـه               

 .تلي از خاکستر تبديل خواهد شد
در اين ميان مواضع بخشهايي از پس مانده هـاي           

اينها در مخالفت بـا  .  دوم خردادي نيز جاي تامل است 
جنگ و اينکه نه در کنار جمهوري اسالمي قـرار مـي            
گيرند و نه در کنار آمريکا، از صلح و دمکـراسـي داد              

صلـح خـواهـي دوم خـردادي هـا              .   سخن سر مي دهند   
فقط در مخالفت با وقـوع جـنـگ اسـت و شـرايـط و                      
موقعيت فعلي را که هنوز جـنـگـي آغـاز نشـده اسـت               

و اين نهايـت مـطـلـوبـيـت را           "     صلح" براي اينها يعني    
دارد يعني مدافع وضع موجود يعني دفاع از جـنـگـي         
که رژيم اسالمي عليه مردمي که کمر به نـابـودي آنـرا              
 .بسته اند و هر روزه دارد جنايت مي آفريند مي باشد

ماهيت اين نيروها در چـنـيـن شـرايـط و اوضـاع                  
خطيري بايد بيش  از پيش افشا و ترد شود و جـامـعـه             
تشنه نغيير، کارگران، زنان، دانشجويان و نسل جوانـي       
که سالهاست مي کوشند که از اين فرهنگ ارتجـاعـي          
خالصي يابند، بـايـد بـا ديـد بـازتـري ايـن احـزاب و                        

 . گرايشات را بشناسند و در مقابل آنها بايستند
وقوع جنگ يک فاجعه انساني براي جامعه خواهد        
بود که در اثر آن هستي و زندگي ميليونـهـا انسـان در              

وقوع جنگ براي رژيـم  .   ايران را به قهقرا خواهد کشاند     
جمهوري اسالمي از نعمات و برکات الهي خواهد بـود          

که در اثر آن نه تنها به تـداوم عـمـر نـکـبـت بـار خـود                     
بيفزايد و مردم را به بهانه جنگ همچون نعمات جنگ       

 ساله ايران و عراق خفـه کـنـد بـلـکـه مـقـبـولـيـت و                         ۸
حقانيتي را در ميان کشورهاي منطقه و مدافع خويش    

مواضع برشمرده اپـوزيسـيـون در بـاال           .   دست و پا کند   
کامال به اين امر خدمت مي کند و نقش لنگرگاه رژيم      

 .اسالمي را ايفا مي کنند
اما عالرغم تصـويـر احـتـمـالـي بـاال، شـرايـط و                     
اوضاع سياسي و اجتمـاعـي در ايـران جـبـهـه قـوي و                     
محکمي را در تقابل با بروز اين سيه روزي مي تـوانـد             

شـرايـط و اوضـاع سـيـاسـي             .   از خود بنمايش بگـذارد    
ايران، وجود جنبشهاي اعتراضي و مبارزاتي، رشـد و        
تقويت راديکاليسم، جـذابـيـت و گـيـرايـي خـواسـت و                   
آرزوهاي انساني و سوسياليـسـتـي، سـيـمـاي دفـاع از                
حقوق زنـان، ارج نـهـادن در دفـاع از حـقـوق کـودک،                       
مبارزات و اعتراضات کارگري و تالش طبـقـه کـارگـر             
براي متحد و متشکل شدن، اعتراض و مبارزات چـپ      
و سوسياليستي دانشجويان در بيرون انداختـن رئـيـس            
تير خالص زن رژيم از دانشـگـاهـا، مـبـارزه زنـدانـيـان               
سياسي در درون زندانهاي قـرون وسـطـايـي حـکـومـت                

آن حلقه و نقطه اميد قوي و روشـنـي اسـت کـه         . . . . . .   و
مي تواند قبل از وقوع هرگونه جنگي جنگ افروزان را    

 . در رسيدن به اهدافشان را نا اميد کند
جنبشهاي اعتراضي فوق در جامعه مي توانـد بـا           
شدت بخشيدن به اعتراض و مبارزه هـر روزه خـويـش            
عليه اين لکه سرطاني، عليه رژيمي که باني و عـامـل      
تمامي جنايات و فالکت مـوجـود اسـت، ايـن ورق را                 

حـزب  .   برگرداند و جامعه را از ايـن تـاريـکـي بـرهـانـد                
کمونيست کارگري براي برون رفت از اين خطر عظيمي         
که مردم ايران را تهديد مي کند، به ايـن صـف تـعـلـق             
دارد و در شــکــل دادن بــه ايــن جــبــهــه انســانــي و                       

ما و مردم مي توانيـم  .   سوسياليستي تالش کرده است 
و بايد با سرنگون کردن اين رژيم با انقالب ميـلـيـونـهـا           
انسان تشنه آزادي و سـوسـيـالـيـسـم، پـرچـم دفـاع از                       
انسانيت را در مقابل تمامي راهها و آلـتـرنـاتـيـوهـاي                

 .ضد بشري محکم بر زمين بکوبيم
شرايط و اوضاع سياسي اجتمـاعـي و مـبـارزاتـي             
امروز در ايران آن شرايطي نيـسـت کـه در عـراق و يـا                   
افغانستان زمينه را براي قدر قدرتي نظم نوين جهـانـي           
آمريکا و باندهاي کانـگـسـتـر و تـروريسـت اسـالمـي                  

اوضاع سياسي و موقعيت اعـتـراضـي    .  فراهم ميکيرد 
جنبشهاي اجتماعي مردم در ايران مي تواند با شـدت         
بخشيـدن بـه رونـد رو بـه رشـد ايـن مـبـارزه و بـراي                            
برانداختن اين بختک اسالمي نه تنها پتانسيل ايـن را            
دارد که جامعه را از اين جهنم برهانـد، بـلـکـه فضـاي                 
امن تري را براي مردم منطقه که در اثر قلدري ايـن دو          
قطب هار و وحشي به خاک سيـاه نشـانـده شـده انـد را                 

 . فراهم کند
ما حزب کمونيست کارگري به همراه طبقه کـارگـر          
و مردم آزاديخواه و برابري طلـب، نـخـواهـيـم گـذاشـت                 
جامعه و زندگي مردم بيش از اين به تـبـاهـي کشـيـده                 

جلوگيري از اين فاجعـه انسـانـي تـنـهـا در گـرو                .   شود
گسترش اعـتـراضـات و مـبـارزات چـپ، راديـکـال و                    

 .انساني و سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي است

   .   .  . ۲۱جبهه سوم در قرن       خطرجنگ و اپوزيسيون     
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يوگوسالوي  ريشه هاي زخم عميـقـي      
هستند که  بشريت هنوز بـرانـدامـش         
حمل ميکند و هنوز از آن چرک وخون 

کشتارو به خـون کشـيـدن      .     مي چکد 
زن وبچه وپير جوان فلسطيني تخريب   
کــردن خــانــه وکــاشــانــه  مــدرســه و             
بيمارستان بر سرشان و نسل کشي از     
آنها توسط ارتـش ظـالـم اسـرائـيـل،               
کشـتــار بــي مـرز و درهــم کـوبــيــدن              
اعتراضات برحق مردم ايران تـوسـط        
رژيــم فــاشــيــســتــي اســالمــي ايــران          
ــراق              ــاک عــ ــنــ ــتــ ــاع دهشــ ،اوضــ
وافغانستان، عرق شرم است بر پيـکـر        

آيا انسان بدنيا آمده براي   .     انسانيت  
؟ بـدنـيـا      . کشيدن درد و رنج وعذاب       

آمـده بـراي کشـتــن وکشـتـه شـدن و                 
سربريدن وزندان کشيدن و شـکـنـجـه           
ــراي               ــيــا آمــده ب ــدن شــدن واعــدام؟ ب
گرسنگي و آوارگي، استرس وسوختن 
وتکه وپـاره شـدن خـود وخـانـواده و                
همسايـه وهـم نـوعـانـش  در چـهـار                  

بدنيا آمده کـه    .   گوشه اين کره ارض؟     
عـده اي بـيـايــنـد زبــانـش را بـبـرنــد                  
وگردنش را بزنند و خانه وکاشانه اش        
ومـدرسـه وبـيـمـارسـتـان را بـرســرش               

؟ .   خراب کنند  و به آتـش بـکـشـنـد             
دنيا توسط اين دو جبـهـه سـفـاک در             

اگـر  .   اوج بيگناهي دارد مي سـوزد         
دنيا اين است کاش که  به دنيا نـمـي         

 ؟!آمدم 
اين عيـن فـرود آمـدن انسـان از              
مقام واالي بشري به عـالـم پسـتـي و            

کجائـيـد ، اي       . !   حيوان صفتي است    
انسانهاي آزاديخواه جهان ، بشـريـت         
به اوج بي حرمتي رسيده و انسانـيـت         

و دره هـاي      .     علناً انکـار مـي شـود        
هولناک و گردابهاي امان گير به روي       
بشريت دهن بـاز کـرده  در زنـدگـي                
انسانها لحظه هايي پيش خواهد آمد   

که خاموشي عـيـن جـنـايـت در حـق              
بشريت وسخن گفتن واعتراض کـردن      
به آن وضع  اداء وظيفه واز انسانـيـت          

اکنون اين  شرايـط   .   دفاع کردن است   
هــر انســـان     .   فــرا رســيـــده اســـت            

شرافتمندي وهر انسان با وجـدان وبـا         
انصافي بايد از خود سؤال کند که در        
اين اوضاع دهشتناک جهاني در ايـن        
جنگ تروريستي که اين دو جبهه بـه          
بشريت تحـمـيـل کـرده انـد، در ايـن                 
جنگي که بـر خـالف عـقـل و جـدان                
وانصــاف انســانــي  اســت ،مــن چــه            
وظيفه اي دارم ؟ من کجا قرار گرفتـه      
ام ؟ چگونه از خودم دفـاع کـنـم ؟ و                
مي توانم چکار کـنـم ؟ هـر انسـانـي               
روزي خواهد مرد اما اين مهم اسـت         

مـن  (   که زندگي ومرگ ايـن انسـان           
در زندگي وزيبايي وشادي و      )   وشما  

. رفاه ديگران چه تأثيري داشته  است 
کسي که به عـقـالنـيـت انسـان و بـه                 
انسانيت انسـان عـقـيـده دارد نـمـي               
تواند در اين وحشت ونگراني جهانـي        

اکنـون مـن وشـمـا بـا            .   سکوت کند   
بزرگترين وظيفه  تـاريـخ زنـدگـيـمـان             
روبرو هستيم  هيچ انسان منصفـي ،      
هيچ انسان شرافتـمـنـد وبـا وجـدانـي              
نمي تواند از بيـان حـقـيـقـت مـعـاف               

 .باشد 
بــايــد در ايــن شــرايــط حســاس           
جهاني کاري کرد، تعدادي از انسانها   
از شدت بيزاري با آمريکـا بـا اسـالم            
سياسي همسو مي شـونـد وتـعـدادي          
هم از شدت تنفر از اسالم سياسي بـا     
آمريکا همسو وهمگام مي شوند هـر      
نوع نزديکي وهمـسـويـي بـا ايـن دو              
جبه تحت هر هـرنـام و بـهـانـه اي ،                   
شريک شدن در جنايت عليه بشـريـت          

تنها راه برون رفـت از اوضـاع       .    است
دشوار امروز جهان، اعتـراض شـديـد        

وبايد به جبهـه  .  به اين دو جبهه است  
فقط وفقط جبهه سـوم     .   سوم پيوست   

اســت کــه مــي تــوانــد ايــن اوضــاع              
در ايـن    .   دردناک دنيا را مهار کـنـد          

حرکت فرمـان ايـن شـرايـط حسـاس             
جهان را در دست خـويـش بـگـيـرد و              

اگر شما .   انسانيت را به ثبود برساند     
با اين جبهه باشيد ، حـوادث جـهـان             
بنفع بشريت متمدن و آزاديـخـواه بـه           
نفع نسـلـهـاي آيـنـده چـرخ  خـواهـد                   

بايد اين جبهه بـتـوانـد ريشـ�         .   خورد
درخت تمام بديها ، جنايتها ، رذالـت        
و پستيـهـا و عـقـب مـانـدگـي هـارا                  

تا درخت انسانيت در آن      .   بخشکاند  
و .   زمين شروع بـه رشـد ونـمـوکـنـد               

حقيقت انسان در مـعـرض ومـعـيـار             
 .عمل قرار گيرد

در هر قرني چـنـد مسـئلـه مـهـم              
ــه اســت               ــوســت ــي ــوع پ ــوق ــي ب جــهــان
وسرنوشت انسـانـهـارا خـوب يـا بـد                

 . تغيير داده است 
بايد جبهه سوم ،     ۲۱ قرن اما در 

جبهه انسانيت عـرض انـدام کـنـد و              
بتواند چـهـره سـيـاه وتـوحشـزاي ايـن               
جهان را به نفع بشريت عوض کـنـد ،         
انسانيت را دوباره معنا کند وتـاريـخ       
اين قرن را بـراي نسـلـهـاي آيـنـده در                

 .. کمال شهامت ، انسانانه بنويسد
 بايد نوعي رنسـانـس ،       ۲۱ قرن  

زادگــاه دنــيــاي مــتــمــدن ، مــدرن ،             
و . انساني وتولد دوباره بشريت باشد       

اين جبهه بايد بنـام بشـريـت و بـنـام                
آزادي و جهاني آباد وآزاد بميدان آيـد       

اوضـاع سـر نـوشـت         .   و صحبت کند    
بايـد بـا تـمـام         .   سازي در پيش است     

قدرت وقوا  در مقابل قلدري آمريکـا    
از خـود  ، از          .   ومتحدينش ايسـتـاد   

انسانيت ، واز نسلـهـاي آيـنـده دفـاع             
اين جبهه در اين قرن پشتـيـبـان          .   کرد

.  فلسفي آزادي وشرافت انسان اسـت        
آنچنان بايد اعالم حضورنمايد که در      
سراسر جهان ستمکاران وبـيـدادگـران        

را پشــت مــيلــه هــاي زنــدان تــاريــخ            
ونگذارد که جهان  نه تنـهـا    ..    افکند  

ميدان تاخت وتاز وقلدري اتم بدستان   
. نباشد ، بلکه آنهارا خلع سالح کـنـد       
اين جبهه نبايـد بـگـذارد کـه فضـاي              

نبـايـد   .   استيصال بر جهان حاکم شود    
بـگـذارد کـه  انسـان دو بـاره پـا در                     
دهليزهـاي قـرون وسـطـي وجـهـالـت                

و دوران جنگ اول جهانـي و      .   بگذارد
اگـر  . دهه هاي بعد از آن تکرار شـود           

جبهه سوم نجنبد ، اگر اين جبهـه در          
اين شرايط حساس جهاني بي تفاوت      
باشد  فجايع انسـانـيـي روي خـواهـد             
داد که تاريخ جهان تا کنون  بـر خـود         

امــاّ اتــحــاد مــن وشــمــا و             .   نــديــده
اعتراضمان به ايـن جـهـل وجـنـايـت              
وتوحش که هرروزه جان صدها انسان       
بيگناه را بکام مرگ ميکشد جوابـي       
. است به نيازمنديهاي ايـن انسـانـهـا         
جوابي است به وحشـت زده گـان بـي             
پناهي که در ايـن کشـورهـا در آواره             
. گي وفقرو فالکت زندگي مي کننـد        
جوابي است به وجدان بيدار انسان وبه 

 .نسلهاي آينده 
پيش از آنکه جهان بيش از اين ،    
در گرداب جنون بغـلـتـد بـايـد دسـت              
بکار شد ونگذاشت اين فجايع بشـري      

 . روي دهد
ــر شــکــوه اســت اگــر                 چــقــدر پ
انسانهاي با وجدان وشرافتمند جـهـان     
و اين جبهه بتوانند اين جهان زخـمـي         
و خون آلود را از عالم گمراهي مهارو 
به سعادت وخوشبختي هدايت کننـد       
. وبه آغوش حقـيـقـت بـاز گـردانـنـد                
چقدر زيباست کـه صـلـح و امـنـيـت               
وآسايش وآرامـش را بـدون دغـدغـه             
ازترس ترور و تـروريسـم  وکشـتـارو              
گرسنگي بـه سـراسـر جـهـان اشـاعـه               
ــيــت را در آن                  دهــنــد و بــذر انســان

آنوقت اسـت کـه سـرنـوشـت            . بکارند  
بشريت وتاريخ  انسانـيـت آغـاز مـي          

 .گردد 

 زيبايي و صلح و انصاف در بين       
انسانها انديشه اي اسـت کـه از يـک              

و آنهم .   حقيقت سر چشمه مي گيرند      
اتحاد همسويي وهمسرنـوشـتـي  در          
بين انسانها در هر گوشه اي از جهـان       
بدون در نظر گرفتن رنـگ وپـوسـت ،          

بيائيد در سـاخـتـن ايـن           . زبان ومرز  
دنياي انسـانـي شـريـک شـويـد ، در                 
هرگوشه اي از اين جهان آنکه شـريـک         
. است  خدمت گذار حقـيـقـت اسـت              
آنکه شريک است انسانـيـت وحـرمـت          

جـبـهـه    .   انسان  را پاسداري مي کند    
بشريت متمدن ، جبهه انسـانـيـت بـه           

چرا که  نـبـرد       .  من وتو احتياج دارد  
مـا راه پـر       .       سهمگيني در راه اسـت    

فراز ونشيبي را پيش رو داريم ، آنـهـا       
نمـي گـذارنـد کـه جـبـهـه انسـانـيـت                   
بسادگي پـيـروز شـود امـا بـايـد در                 
سراسر جهان بـا اتـحـاد مـيـلـيـونـهـا                
انسان شرافتمند وبشر دوست وصـلـح       
طلب با شـعـار نـه بـه جـبـهـه اسـالم                   
سياسي به رهـبـري الـقـاعـده و رژيـم                
فاشيستـي اسـالمـي ايـران  ونـه بـه                 
جبهه مليتاريزم وتروريسم دولتي  بـه        
رهــبــري آمــريــکــا بــه ايــن کشــتــار             
وجنايات  خاتمه داد ونبايد اجازه داد 
که افغانستاني ديگر ، عراقي ديـگـر        
وفلسطيني ديگر برشانه هاي خسـتـه       
انسانيت تکرار شود والشه ضـعـيـف         

جـنـگ   .     تمدن را به نابودي بکشانند    
بس است  ، کشتار وخون ريـزي بـس          
است ، تکه وپاره کردن زنان وکودکان       

درايــن .   بـيــگـنــاه ديــگـر بـس اسـت              
کشتار بي مرز انسانيت بستوه آمـده        

جبهه سوم وبشـريـت مـتـمـدن          .   است  
بايد با شعور آگاه در  صحـنـه جـهـان           
قاطعانه دخـالـت کـنـد ايـن اوضـاع               
توحشزا را مهار کند وبه اين جنـايـت        

 .پايان دهد 
 

  زنده باد انسانيت             

هــفــتــه گــذشــتــه مــزدوران رژيــم         
مستقر در اطراف پيرانشهر بـه سـوي        
تعدادي از کاروانچي ها تـيـر انـدازي          
کرده و يک نفر به اسم زاهد پـاچلـه را             
به قتل مي رسانند و در اثر ايـن تـيـر          
اندازي، سه نفر ديگر از کاروانچي ها      

بنا به همين . بشدت زخمي مي شوند
خبر که به کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب                

 شنبه دهم آبان ماه ۵رسيده است روز 
نيز مزدوران مستقر در مسير آمـد و         
رفت کاروانچي ها و در محلي به اسم 

بار ديگر به سوي کـاروانـچـي      " کانال" 
ها تير اندازي مي کنند که براثر ايـن         
عمل وحشيانه يک نفر از آنان به اسـم          

 ساله جان خـود را       ۲۳لقمان جايمند   
 .از دست مي دهد

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
تسليت به خانواده و بسـتـگـان زاهـد            
پاچله و لقمان جايمند ايـن اعـمـال و             
ايــن جــنــايــت مــزدوران حــکــومــت           
اسالمي را محکوم کرده و از مـردم           
پيرانشهر مي خواهد کـه نسـبـت بـه             
اين اعمال وحشـيـانـه و ضـد بشـري               

 . اعتراض کنند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري    

 ۸۶ آبان  ۱۳
۲۰۰۷ نوابر   ۴  

   .   .  . ۲۱جبهه سوم در قرن      
 ۲ازصفحه 

 اخباري از کردستان     
 کشتار کاروانچي ها همچنان ادامه دارد             

 

 ساله اي به اسم سحر پرموز اهـل    ۱۶هفته گذشته دختر    :   پيرانشهر
علت اقـدام بـه     .   روستاي بندره از توابع پيرانشهر دست به خود سوزي زد      

خودسوزي اين دختر جوان، تهديد يکي از افـراد خـانـواده وي در افشـا                     
متاسفانه شـدت  .   ارتباتش با دوست پسر او نزد پدر و برادرش بوده است 

 .ناشي از سوختگي سبب مرگ سحر گرديد
بنا به اخبار ديگري که به کميته کردستان حزب رسيده است يـک زن     

 ساله به اسم فاطمه شاداب اهل روستاي گرده سور که کارگر فصلـي        ۳۵
بود، بر اثر سقوط از روي تراکتور، در زير تراکتـور قـرار گـرفـت و جـان                    

 .خود را از دست داد

 اخبار حوادث     
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انگار ديـگـر هـمـه چـيـز تـکـراري شـده اسـت                       
سـرنـوشـتـهـا هـم تـکـراري شــده اسـت امـروز اگــر                       
سالمندي از وضع فالکت بار زندگيش مي نالد بايد    
جوانان ديگـري آيـنـده خـودرا از وضـع زنـدگـي او                     

افـرادسـالـخـورده اي کـه          .   اينگونه مـجـسـم کـنـنـد          
روزگاري توانايي جسمي داشتند وکار وتالش خـود      
را درجهت تامين زندگي فـرزنـدانشـان بـکـاربـردنـد              
وامروز چون ناتوان ازانجام کارهسـتـنـد  فـرامـوش              
شده هايي هستند که گوشه هـاي خـيـابـان وپـيـاده                 
روها منتظرند کسي از راه بـرسـد وسـکـه سـيـاهـي                 
جلويشان بيندازد تا از گـرسـنـگـي نـمـيـرنـد وضـع                   
نابسامان اقتـصـادي در حـکـومـتـهـاي اسـالم زده                  
وبخصوص ايران باعث شده فرزندان پدر ومادرشـان        

پــيــرمــرد .   را گــوشــه خــيــابــان بــه گــدايــي وادارنــد           
وپيرزنهايي که در سرماي طـاقـت فـرسـا و سـخـت                 
زمستان هـم حـتـي درزيـر بـرف وبـاران از سـرمـا                       
وگرسنگي لرزيده اند تا بلکه کسي از راه برسد وپول  

چشـمـانشـان    .   يکعدد نان خـالـي را بـه آنـان بـدهـد                
هميشه منتظر است و با کوچکترين صـداي پـايـي             

امـاسـران   .   سرشان رابطـرف صـدا بـرمـي گـردانـنـد              
حــکــومــت اســالمــي چشــمــان حــريصــشــان را بــه             
ــد وســرمســت از                   ــمــي دوخــتــه ان ــيــحــات ات تســل
بلندپروازيهايشان هستند وهرگز اين افراد را نـمـي           
بينند يا مي بينند و بـه روي نـامـبـارکشـان نـمـي                    

بخودشان مي بالند که کمـيـتـه امـداد امـام              .   آورند
خميني سالمندان را تحت پـوشـش دارد امـا هـمـه                
شاهديم که حتي پولها و وسايلي که مردم جمع مي         
کنند تا بدست اين افرادبرسد از جاهاي ديگـري در            
خدمت حزب اهللا وحماس واحزاب کثيف اسـالمـي           

ديگر حتي مردم هم بـا ايـن شـيـوه         .  سر درمي آورد 
کمکهايشان را دريغ مي کنند چون مي دانـنـد کـه              
هرگز بدست اين افراد گرسنه نمي رسد چـرا کـه در            
جاهاي ديگر صرف خريد اسلحه وبمب براي اعـمـال     
تروريستي وانتحارکردن احـزاب اسـالمـي وکشـتـن            

 .مردم بيگناه مي شود
با اين وضع از جايگاه ومقام والدين سخن مـي          
رانند وبه فرزنداني که نان براي سيرکـردن خـودشـان            
ندارند توصيه مي کنندکه بايد به پدرومـادراحـتـرام        
گذاشت با اين اعمال ضد انساني وگفتار نصـيـحـت      

آميز به مردم در س اخالق مي دهند وخـودشـان از             
زيربار مسئوليتي که در برابر تک تک افـرادجـامـعـه            
وسالمندان وکودکان وزنان دارند ،شانه خـالـي مـي            
کنند واينگونه معضالت موجود درجـامـعـه را بـه            
خانواده ربط مي دهند خانواده اي که درکوچکترين        
مسائل مربوط به خود هيچ گـونـه حـق انـتـخـابـي                  
ندارد واين حکومت سياه اسالمي اسـت کـه ازبـاال         
بـرايـش تـعــيـيـن سـرنــوشـت مــي کــنـد ومــدام بــه                     
شعورمردم توهين ميکنند وخودشـان را نـمـايـنـده             
مردم وناجي آنها از طرف خدا مي دانند  خدايي که 
بهترين وسيله بـراي سـرکـوب و ارعـاب واخـتـنـاق                  

اما آنها هرگز به اين مسئله فـکـر       .   مردم بوده است  
نمي کنند که هرچه آنها خودشان را مـقـدس جـلـوه             
دهــنــد بــه هــمــان نســبــت ارتــبــاط مــقــدســات بــه              
معضـالت مـوجـود بـيـشـتـر مـي شـود و رابـطـه                         
مقدسات ومعضالت درجامعه  بـراي هـمـه روشـن             

امـروز  .   است واين دو رابطه اي مستقيم باهم دارنـد        
ديگر براي همه روشن اسـت اگـر بـخـواهـنـد ريشـه                  
معضالت جامعه را بخشکانند بايد حتـمـاً تـقـدس        
زدايي را آغازکنند چيزي که مـردم بـا آن بـيـگـانـه                

امروز آخوندها وآيت اهللا ها وبهشت وجهنم .نيستند
دروغيني که وعده اش را به مردم داده اند، درميـان   
مردم به مسخره گرفته مي شوند واز خنده دارتـريـن      

مگر تاکي ميتوانـنـد مـردم      .   جوکهاي روز هستند    
را نفهم بدانند و واقعيات را به نفع خود جهت دهند      
حاال ديگر همه گزينه ها را رژيـم  در ارتـبـاط بـا                     
مردم امتحان کرده اسـت امـروز واقـعـاً بـه انـتـهـا                    
رسيدن تمامي ترفندهايش  را شـاهـديـم و پـايـان                  

هيچ کس حتي تصورش را     .   عمرش فرا رسيده است   
سال عمر کند وهرسال بـا  ۲۸هم نمي کرد که بتواند      

بهمن، مردم بيشتر  به ايـن واقـعـيـت       ۲۲مراسمات  
مي رسند که آخرين مراسمي اسـت کـه بـراي نـزول               
خميني با هواپيماي فرانسه به ميان مردم انـقـالبـي          
ايران گرفته مي شود واين بار خود مردم هستند که       
هر آخوند ودست نشانده آمريکا ودولتهاي غربي را        

 .پس مي زنند وخودشان انتخاب مي کنند
                                                                            

 به اميد يک دنياي بهتر 

 فراموش شده ها
 سارا    

 سـالـگـي بـه         ۱۶سينا که در سـن        
اتهام قتل يک جوان ديگـر دسـتـگـيـر و              
محکوم به اعـدام شـد، بـه دنـبـال يـک                  
تالش و اعتراض سراسري و بين المللـي   
از سوي خانواده وي، دوستان وي، دانش 
آموزان شهر هامبورگ آلمان، گروه ها و 
سـازمــان هـاي مــدافـع حــقـوق بشــر و               
مخالف اعدام، کميته بين المللي عليـه       
اعدام و ده ها فعال جنبش عليه اعـدام،       

ما به سينا، خـانـواده     .  از زندان آزاد شد 
سينا و همه کساني که در کمپين نجات 
جان سينا سـهـيـم بـودنـد تـبـريـک مـي                  

ايــن گــوشــه اي از يــکــي از              .   گــوئــيــم
اطالعيه هاي کميتـه در بـاره کـمـپـيـن               

 :نجات جان سينا است
به محض تماس وکـيـل سـيـنـا بـا             " 

عفو بين الملل و رسانه ها و نـهـادهـاي           
بين المللـي، بـه طـور عـاجـل و فـوري                  
مجموعه اقداماتي در دستور گـذاشـتـه        

 . شد
تماس با نهادهاي بين المـلـلـي، بـا           
کميسيون حقوق بشر سـازمـان مـلـل و            
اتحاديه اروپا و درخواست ، دخـالـت و           
اعتراض فوري بـه امـکـان اجـراي ايـن               
حکم، در دستور فعالين کمـيـتـه عـلـيـه           

 . اعدام قرار گرفت
سازمان عفو بين المـلـل در مـورد           
اجراي ايـن حـکـم هشـدار داد و خـبـر                   
امکان اجراي حکم سينا فورا در دنـيـا           

 . منتشر شد
آخرين اخبار رسيده از ايران حـاکـي         
است که مجموعه اين اقدامات ممکـن       
. است، اجراي حکم را به عقب بيـانـدازد   
ولي باز هم براي اطمينان فعاليـتـهـا در       

 . آخرين لحظات ادامه دارد
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام بـا             
همه امکانـات و تـوان خـود در صـدد                

است که جلو اجراي اين حکم وحشـيـانـه     
 ". را بگيرد

در خبر آزادي سينا آمده اسـت کـه           
 ميلـيـون    ۱۵۰خانواده مقتول با گرفتن     
امـا ايـن هـمـه         .   تومان رضـايـت دادنـد      

اعـتـراض جـهـانـي بـه           .   واقعيت نيسـت  
اعدام کـودکـان و نـوجـوانـان و سـيـنـا                   
پايمرد، نقش بسياري در عقب نشـيـنـي      

پول خون و ديـه     .   جمهوري اسالمي دارد  
که از سوي جمهوري جـنـايـت اسـالمـي         
مــطــرح و رســم شــده اســت، يــکــي از               
بيشرمانه تـريـن رفـتـارهـا بـا انسـان و                 

جمهوري اسالمي ايـران    .   انسانيت است 
جامعه را به قهقرا کشانده و جان انسـان     
و جان جواناني چون سينا را به پول گـره        

ما همواره ضـمـن مـحـکـوم          .   داده است 
کردن اعدام و قتل عمـد دولـتـي اعـالم             
کرده ايم که جمهوري اسالمي و قوانيـن         
اسالمي است که مسؤل مستقـيـم جـان        

 . محکومين به اعدام است
 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام  
 ۲۰۰۷ /۱۱ /۰۴ 

www.adpi.net  
 

com.yahoo@manochermasori 
 

0046704917494 

 !سينا پايمرد آزاد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سينا پايمرد 

 

 

 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي      
 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه                   

.  بعدازظهر به وقت تهران برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد               ۵  تا ساعت    ۴ : ۳۰ از ساعت     

. بعدازظهر تکرار خواهد شد      ١ تا   ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت            

. برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد                       

   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
         com.gmail@tamas.nctv : ايميل  

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس
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همزمان با سفر آقاي سرکـوزي      ( اعالم اينکه   
 نفر از دستگير شـدگـان آزاد      ٧به کشور چاد    

چگونگي وضعيت اين کودکان بـدون    )   شدند
هيچ نتيجه و راه حلي، از ديـد مـردم جـهـان               

 .پنهان ماند
اما همين االن قصـد دارم شـمـا را بـه                  
پشت صحنه ببرم تا باتفاق هم به چگـونـگـي        
زندگي و به وضعـيـت واقـعـي ايـن کـودکـان               
جهان وارونه نگاه نزديکتري داشته باشـيـم و          

 . چاره اي بجوييم
اينجا يکي از مـراکـز بـزرگ نـگـهـداري              
کودکان بي سرپرست اين جهان وارونـه اسـت         
و تمامي مجموعه ها و سالن هايش عمدتـا         
بر مبناي جنسيت و سن کودکان بخشبـنـدي     

مجـمـوعـه اي کـه هـم اکـنـون کـه                   .   شده اند 
بــاتــفــاق شــمــا بــه درونــش وارد مــيــشــويــم             

 سـالـه اسـت،        ١٤ الـي      ٨مخصوص پسران   
فقط مقدمتا بگويم که يک کارشنـاس امـور      
کودکان نابينا نيز بنام داود که خودشان نـيـز          
نابينا هستند دوست و همراه من ميباشند و 
من ناچارم براي ايشان جزئيات و وقـايـع را              
شرح بدهم، لذا اميدوارم که در اين همراهي،      

 . با توضيحاتم شما را خسته نکنم
در بيرون ساختمان ايـن مـجـمـوعـه يـک              
حياط کوچک آسفالتي را ميبينيـم کـه نـرده             
بندي شده  و در گوشه اي از حياط و بر روي           
ميزي کهنه نـيـز، دو کـارتـن کـيـک تـاريـخ                     
مصرف تمام شده را ميبينيم  و آقاي خـير و        
مسني هم که احتماال هديه کننده آنـهـاسـت           
بر روي صندلي نشسته و منتظر زنگ تفريح      

در اتـاق نـگـهـبـانـي و             ۰و آمدن بچه هاسـت    
مسئولين اين مجموعه نيز دو کارمند جوان   
و ميانسالي را ميبينم که قصد دارند زنـگ          

 .سياحت را بصدا درآورند
 ساله کوتاه قدي با سـرعـتـي       ١٤ــ  پسر    

غيرعادي به کيکها حمله ميبره و در هـمـان          
 تاي آنها بقصد بلعيـدن  ٧ ـ ٨ثانيه هاي اول،   

حريصانه بردهان بـرده و خـرد خـرد کـرده و                 
 ساله اي هـم      ١٠پخش و پال ميکنه و پسرک 

که گويي رفيق و همبازي اوست، بدون دسـت    
بردن به هيچ کيکي، مثل مرغي دانه خـوار،         
صرفا از روي زمين و از الي دنـدانـهـاي او                 

 .نوک ميزند
 سـالـه ديـگـري هـم          ١٠ ـ ١٢ــ  سه پسر     

بنحوي کامال هراسان وارد مـيـشـونـد و بـه               
کيکها حمله ميبرند و هرکدامشان تـا حـدي      
که دستانشان جا ميگيرد چنگ مـيـزنـنـد و            
در وسط حياط به قاپيدن کيکهاي همديـگـه         
مشغول ميشوند و بنظرم اينها نيز دوسـتـان          

 ۰و رفقاي يک اکيـپند
 ساله و قد بـلـنـدي بـا         ١٢ــ  پسر تقريبا     

يک بند پوتين سياهي وارد حياط مـيـشـه و          

بدون هيچ عالقه اي به ايـن کـيـکـهـا، فـقـط                 
مشغول فرو بـردن بـنـد پـوتـيـن خـودش بـه                    
دهانش است و بـا اشـتـهـاي عـجـيـبـي آنـرا                   
ميجود و آب دهانش را قورت ميدهد و بـر             
زمين مياندازد و بازهم برميدارد و مـجـددا        

پسـرک  .   ميجود و آبـش را قـورت مـيـدهـد               
 کيک پودر شـده اي      ٣ـ٤ديگري هم که هنوز     

را به چنگ دارد،  بند پوتين او را ميقاپـد و            
بر دهان ميگـيـرد و مـجـددا بـرويـش پـرت                  

 . ميکند
 ساله ديگري گويا از توالت ١٠ــ  پسرک   

بلند شده و يکراست بـه وسـط حـيـاط آمـده               
خيلي بـبـخـشـيـد از تـوضـيـحـم، مـدفـوع                   ۰

بـاريـکـي هـم از پشـتـش آويـزان اسـت ودو                     
همبازي تازه واردش هم مثل پاندول سـاعـت       

 . با آن بازي ميکنند
 ١٠ــ ١٥ــ  اکنون ديـگـر حـدودا تـعـداد              

نفري در اکيپهاي گوناگون وارد حـيـاط شـده          
اند، ولي داود جان شما دست مرا بگيرين تا         
اين کودک از توالت آمده را سريعا بـه داخـل         
سالن ببريم چراکه آن پسرک قـد بـلـنـد، بـنـد                 
پوتين خودش را گم کرده و دارد به طـرف او           

 !!ميايد
ــ سالم آقا، اگه شما مسئول اين بچه هـا       
هستيد اجازه بدهيد که اين پسر را ببريـم بـه            

 !دستشويي و کمکش کنيم و بشوريمش
ــ  سالم، خيلي ممنون، خـوش آمـديـن،            
يکي از بچه ها مسئول تميزي او اسـت االن         

 . ميگم مياد
 ساله اي که گويـا ارشـد ايـن        ١٥ــ  پسر    

آسايشگاه است بنوبـه خـود و بـا انـتـخـاب                  
خودش پسر ديگري را براي انـجـام وظـايـف             

 ارشد، بـا     ۰کثيف تر اين آسايشگاه برگمارده    
امر و نهي محسوسي پسر چهارده سـالـه اي           
رو که بنحـو حـيـران و غـمـگـيـنـي بـر روي                      
تختش عميقا به فکر رفته بوده بلند ميکنـد         
و با چـنـد پـس گـردنـي مـحـکـمـي وادارش                    

 !ميکند که او را بشورد
 نـفـره،     ٣٢ــ با باز شدن در آسـايشـگـاه            

آنچنان بوي وحشتناکي بلـنـد شـد کـه بـجـز                
محل زندگي گوسفندان کوره دهات ، مکـان     

چنـد پسـر کـم        .  ديگري در ذهنم تداعي نشد 
سن و سالتر و نحيف تري نيز روي تخـتـهـاي            

 .سه طبقه شان معصومانه چرت ميزدنند
ــ آن پسرک را هم داخل توالت نتوانستند       
بشورند بلکه با آوردن به حمام و بـا گـرفـتـن            
شلنک و فشار آب، تاحدودي تميزش کردنـد،        
و او با بلوز شلوار خيس و يـونـي فـورم نـيـم                 
دگمه شده اش،  بـنـحـوي هـراسـان  راهـرو                    
باريک و کثيف سالن را دوباره به سوي حياط 

 .ترک کرد

 .   .  . کودکان سالم چگونه معلول ذهني           

بنـا بـه گـزارش دريـافـتـي              
ــه           ــب ــن ــارش ــه ــان    ١٦روز چ  آب

كــارگــران شــيــفــت صــبــح در           
كارخانه نيشكر هفت تپه دست  
به اعتصاب زدند و بـه هـمـراه            
شمار ديگري از همكاران خـود      
مــقــابــل دفــتــر مــديــريــت ايــن        

تـعـداد   .   كارخانه تجمع كـردنـد     
 ٥٠٠كارگران تجمع كننده بـه        

كارگران خبر داده   .   نفر ميرسيد 
انــد كــه عـــالوه بــر قــربـــان                 

عـلـي پـور كـه روز           )   رمضان( 
 آبان دستگير شده، ١٤دوشنبه  

امــروز صــبــح قــبــل از شــروع          
ــگــر از             ــكــي دي اعــتــصــاب ي
همـكـاران آنـهـا بـنـام مـحـمـد                
ــيــز تــوســط            حــيــدري مصــر ن
ماموران اطالعات جـمـهـوري        
. اسالمي دستگيـر شـده اسـت        
كارگران اعالم كرده اند كه اگـر        
تا امشب دو همكار آنـهـا آزاد         

 كـارگـر     ٤٠٠٠نشوند تمامـي     
نــيــشــكــر هــفــت تــپــه بــطــور            
ــصــاب           ــارچــه وارد اعــت ــكــپ ي

كارگران ني بر نيز .   خواهند شد 
 ٢٠٠٠كه تعداد آنها به حدود       

نفر ميرسد اعالم كرده انـد كـه          
از اين حركت فعاالنه حـمـايـت         

ميكنند و آنهـا نـيـز دسـت از              
اعـتـصـاب    .  كار خواهند كشيد 

امروز كارگران شيفت صبح تـا      
. پايان وقت شيفت ادامه يافـت     
معاون مدير كارخانه با ادامـه        
ــان              ــه مــي ــجــمــع كــارگــران ب ت
كــارگــران آمــد و تــالش كــرد           
. كارگران را به سر كار برگرداند     
او در مورد كارگران دسـتـگـيـر         

  .شده اظهار بي اطالعي كرد
بازداشت فعالين كـارگـري      
نــيــشــكــر هــفــت تــپــه تــقــالي          
حكومت اسالمي براي خـنـثـي       
كردن پـيـروزي اخـيـر كـارگـران            

 روزه   ١١بــدنــبــال اعــتــصــاب      
كـارگـران تـوانسـتـنـد         .   آنهاست

تشــكــيــل مــجــمــع عــمــومــي        
ــوري           ــرداخـــت فـ ــم، پـ ــظـ ــنـ مـ
دستمزدهاي معـوقـه و بـرخـي          
خواستهاي ديگر را به مديريت     

بعالوه كـارگـران     .   تحميل كنند 
حق تشكيل سنديكاي كارگري    
را نيز به مديريت قبوالنـده انـد       
و تالش براي تحميل و تشكيل      
. چنين تشكلي در جريان اسـت    
اين اعتصاب انعكاس بسـيـار       
گسترده اي در مـيـان كـارگـران          
داشت و الگوهاي آمـوزنـده اي        

. را جلوي همه كارگران گذاشت    
جمهوري اسالمي در تقالـسـت       
كه همين دستاوردها را خنـثـي       
كند و مـانـع بـرپـايـي مـجـمـع               
عمومي كـارگـران در روزهـاي         
پــنــجــشــنــبــه و شــكــل گــيــري         

پاسخ بـه ايـن       .   تشكلشان شود 
حــكــومــت هــمــان اســت كــه            
كارگران داده اند يعني مـقـابلـه        
! متحدانه و قاطع همه كارگران    
جمهوري اسالمي بايد بداند كه 
كارگـران نـيـشـكـر هـفـت تـپـه                
متحدند و در عين حال حمايت  
وسيعي را در ميان كارگران در      
ايران و در سطح جهان بـدنـبـال          

قربان عـلـي پـور و        .   خود دارند 
محمد حيدري مصر بايد فـورا       
آزاد شوند و به فضاي تهديـد و        
فشار بـركـارگـرانـي كـه حـقـوق             
بــديــهــي و ابــتــدايــي خــود را            
ميخواهند، فـورا خـاتـمـه داده          

  .شود
 

 !زنده باد اتحاد كارگري   
 !مرگ بر جمهوري اسالمي   

 آزادي، برابري،      
 !حكومت كارگري  

 
 حزب كمونيست كارگري ايران                       

   ١٣٨٦ آبان  ١٦
 ٢٠٠٧ نوامبر ٧ 

 اعتصاب مجدد كارگران نيشكر هفت تپه 
 براي آزادي همكاران خود شروع شد

پس از سه هفته از سوء قصـد بـه جـان مـن               
هنوز هيچ سرنخي از عوامل اجرايي و تصـمـيـم           
گيرندگان جنايت شوم ترور من بدست نيامـده و          
متاسفانه جديت الزم در راستاي شناسايي و يـا         
دستگـيـري تـروريسـت هـا از سـوي نـيـروهـاي                    
امنيتي و انتظامي به عمل نيامده و اين تعلل و   
تأخير باعث رواج شايعاتي از سوي جريـانـات و          
افرادي معلوم الحال شده است مبني بـر ايـنـكـه           
اين ترور به علت مسـايـل مـالـي ، اخـتـالفـات                  
درون گــروهــي و يـا در ارتــبــاط بــا مــبــارزات                 
سالهاي گـذشـتـه مـن بـوده اسـت بـنـابـرايـن از                      
مسئولين مرتبط مي خواهم كه نسبـت بـه ايـن          

 .پرونده مسئوالنه تر برخورد نمايند
 

 ;كارگران ومردم هوشيار 
 

من مجيد حميدي سالـهـاسـت در راسـتـاي             
ايجاد تشكل و اتحاد و همبستگي كـارگـران بـه        
منظور بهبود وضعيت و شرايط زنـدگـي و كـار             

آنان مشغول فعاليت علني و قـانـونـي هسـتـم و           
هــمــه تــالش و مــبــارزه مــن بــراي هــمــدلــي و                 
همگرايي ميان كارگران عليه سرمايه داري بوده       
است زيرا كه معتقدم منافـع طـبـقـه كـارگـر در                 

 .اتحاد و همدلي كارگران است
بنابراين ضمن تأكيد بر اينـكـه هـيـچ گـونـه               
دشمن شخصي نداشته و نـدارم و گـرچـه هـنـوز                 
سالمتي كاملم را باز نيافتـه ام امـا هـمـچـنـان               
مبارزه در راستاي منافع طبقه كارگر در مقابـل        
سرمايه داري را ادامه خواهم داد و از همه شـمـا       
كارگران و مردم زحـمـتـكـش و آزاديـخـواه مـي                  
خواهم صفوف و اتـحـاد طـبـقـاتـي خـود را در                    
مقابل سرمايه داري و سم پاشـي هـاي عـوامـل            

 .تفرقه انگيز فشرده تر نگاه داريد
 مجيد حميدي  
۱۵/۸/۱۳۸۶ 

 
 عضو كميته هماهنگي براي   

ايجاد تشكل كارگري و كميته دفاع از محمود        
 صالحي 

 : نامه مجيد حميدي به         
 كارگران ، مردم آگاه و زحمتكش            

 ۶صفحه 

 ۱ازصفحه 
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 ٩ــ در اتـاق کـثـيـف و کـوچـک                  
متري نيز که نصف کف آن با موکـت         
نازک و پاره پـوره اي پـوشـيـده  شـده                 
بود، چند کودک کم سن و سـال تـري              
با وسايلي که بيشتر به آشغال شـبـيـه          
بودن  بنحو عجيب و غـريـبـي بـازي             

 .ميکردند
ــــــ داود جــان، شــمــا هــمــيــنــجــا          

 ١٠وايستين، برم ببيـنـيـم اون پسـر             
ساله چرا اينقدر آرام آرام و پشـت بـه             

 !ديوار جلو مياد
ــ  سالم پسر جان، چي شده ، چـرا   

 نميري حياط ؟ 
ــ  اسم من سلمان هست، نابينام، 
من بايد مواظب خودم باشم، نميتونم 
مـثــل بــقـيــه ســريـع بـدوم وگـرنــه بــا                
هجومي که اينها ميکنند، دسـت و         

هميـشـه آخـر      !   پاي سالم هم ميشکنه 
از همه ميام و اگر تو حـيـاط چـيـزي              
مانده باشه ميخورم، ولي معموال هم   

 ! چيزي گيرم نمياد
ــ سلمان جان، تـو بـنـظـرم عـقـب              
مانده هوشي نيستي، از خيلـي بـچـه          
هاي ديگر مدرسه ما هم باهوشتري،      
 تو چرا به مدرسه نابينايان نرفته اي؟ 
ــ عموم ميگفت که بـه يـکـي از             
معلمين مدرسه نـابـيـنـايـان خـواهـم             
گفت که بيان اينجا و تو را بـبـرن بـه             
مدرسه نابينايان، اما االن ده روزه که     
.  منتظرم ولي هـنـوز کسـي نـيـومـده            
بعد از اينکه بابام تو جبهه تير خـورد       
و مرد، با مامانم ازدواج کرد و بـعـدا       
يک دختر تازه هم بدنيـا آوردنـد، امـا         
عـمــوم ديــگــه مــنـو قــبـول نـکــرد و               
مامانم هم چيزي نگفت و منو اينجا       

 .  سپردنم
ــ  صبر کن ببينـم کـيـکـي پـيـدا               

 . ميکنم برات بيارم، همينجا باش
ــ داود جان، پسري که بخـاطـرش         
آمده بوديم همان پسري بود که تکـيـه     
به ديوار ميومد، خيلي هم با هوشـه،        
چشماشم بقدري بـراق و درشـتـه کـه              

بيا برويم . نميشه فهميد که نابيناست 
داخل آسايشگاه و اين دو کيک نسبتا 
سالم رو هم بهش بده ، و شما بشنيـن         
حرفاتونو بزنيد، منهم ببينم آن پسري  
که هي پس گردني ميـخـورد و او را             
مامور شستشو و کـارهـاي کـثـيـف             

او هم بنـظـرم   ! !   اينجا گمارده اند، کيه  
 . اصال معلول ذهني نمياد

ــ سالم جليل جان، درست ميگم، 
ناراحتم کـه    !   اسمت جليل هست، نه؟   

اون ارشد آسايشگـاه ايـنـقـدر جـلـيـل              
جليل گفت و توهينت کرد و کـتـکـت          
زد، اسم مـنـهـم نـاصـر هسـت، مـن                 
معلم هستم و دوست بچه ها، با مـن          
راحت باش، برات چه کمکي ميتوانم       

 ! بکنم؟ مشکلت چيه؟
ــ آقا ناصر االن زنگ ميـخـوره و          

مـن کـالس سـوم        .   بايد سـريـع بـگـم        
راهنمايي هستم، معدلم هم همـيـشـه      
باال بوده ، هميشه نفر دوم کالسـمـون         
بودم، مخصوصا رياضيم خيلي خوبه 
خيلي هم عالقـه دارم، امـا مـا يـک               
خواهر برادر دوقلو هستيـم، خـواهـرم         
هم مثل من درسهاش خـيـلـي خـوب           
بـــود امـــا االن تـــوي اون يـــکـــي                  

دو خواهر و يـک بـرادر          .   آسايشگاهه
هفته پيـش بـابـام       .   کوچکتر هم داريم  

منو اينجا آورده ، خواهرم هيچـوقـت        
قبول نميکرد که روسري سر بـکـنـه و           
تو مدرسه  هم هميشه  ازش شکايـت   
ميکردند و بابام را ميخـواسـتـنـد، و           
مامان و مخصوصا بابام هم هميشـه    
او را ميزدنـد و مـنـهـم هـمـيـشـه از                   
خواهرم دفاع ميکردم و جـلـو اونـهـا            

االن سـه هـفـتـه شـده کـه               ۰مياستادم
خـواهــرم را ايــنــجـا آوردنــد و بــابــام              
ميگفت که چون در اينجا هم روسري        
سر نکرده، موهاشو از ته زدن و مثل        

. دلم براش يک ذره شـده   .   پسرها شده  
مـنـهـم تـو       .   و شديدا نگرانش هسـتـم     

خــونــه هــي اعــتــراض مــيــکــردم و             
ميگفتم که اگه شيوا رو نياريد خونه،  
منهم ميرم پيش اون، بابام هم گـفـت         
که باشه، تو روهم  ميبريم پيشه اون،        
و من فکر ميکردم که شوخي ميکنه    
ولي االن يکهفته است که منو هم بـه          
اينجا تـحـويـلـم دادنـد و از درس و                  
مدرسه و همه چيم انداختن، و شـيـوا          
رو هم هنوز نديدم، ميگن که ايـنـجـا           
سالنهاي پسرا از دخـتـرا جـدا اسـت             

 نگه ٣مثل اينکه شيوا را توي سالن       
، ٣ميدارند، بابام هم ميگفت سالـن        

اين نگهبانهاهم ميگويند توي سالـن      
 ۰ يک دختر سر تراشيده هست٣

 ــ چيزي خوردي؟ گرسنه هستي؟ 
ــ توي اين يک هفته خيـلـي الغـر           
شدم ، بابام دکان لبنياتي داره، ما به        
ماست و پنير و مـواد خـوب عـادت            
کرده بوديم اما با چيزهايي که اينجـا        
ميبينم ديگـه دلـم بـه غـذا نـمـيـاد،                 
توهينها و کتکهاي اين ارشـد سـالـن          
ـــرده،                ــ ـــراب کـ ـــي خـ ــ هم روحمو خيل

ــده  ــم ميـ ــذابـ ــد که شما را    .   عـ ببخشيـ
ــه مــن براي ايـن        ــري ــوندم، گـ ــ ــري هم گـ
کتکا و تـوهـيـن هـا نـيـسـت، بـراي                   
مدرسه خودم هم نيست، فـقـط بـراي         
خــواهــرم شــيــوا اســت، شــمــا اگــر               
مـيــخــواهـيــد بـه مــن کــمــک کــنــيــد             

هـم  .   خواهش ميکنم به او کمک کنيد 
قد و همرنگه منه اما ديگه نميـدونـم         

او هـمـيـشـه شـاگـرد         !  چقدر الغر شده 
 آقا نـاصـر، مـن        ۰اول کالسشون بوده  

بايد برم، مثل اينکه وقـت سـيـاحـت            
تموم شده و بايد حـيـاط و سـالـن رو               

هرقت جلوي توهين هـا و        .   تميز کنم 
زدنهاي اين ارشد سـالـن مـيـايسـتـم،           
اين مسئول و نگهبان اصـلـي سـالـن            
هم از او طرفداري مـيـکـنـه، بـار اول              
زماني که ارشد منو زد مـنـهـم اونـو          
زدم ، بعدش دوتايي افتادن به جـونـم          

اون نـگـهـبـان       .   مـنـو بـدجـوري زدنـد         
جــوانــتــر تــازه اومــده ايــنــجــا، از او            

من بايد برم، لطفا بـه    ۰ناراحتي ندارم 
خواهرم کمک کنيد، خيلـي نـگـرانـش          

 .  هسم
ــ سلمان جان، کمي خيالت راحت  
شد؟ ديدي باالخره معلـمـتـون مـيـاد           
سراغت؟ در اون مدرسه اتاق درس و        
خوابت هم خيلي راحت تر از ايـنـجـا            
است ، سـه وعـده غـذاي خـوبـي هـم                
بهتون ميدن ، االن توانسـتـي چـيـزي            
بخوري يا نـه؟ داود جـان، شـمـا هـم                
تونستيد با سلمان صـحـبـت کـنـيـد؟            
مدير سالن ميگويـد وقـت مـالقـات           

 ! تموم شده،  بايد بريم
ــ بله، آقا ناصر، کيـک هـا رو بـا             

قول دادند کـه  .   آقا داود با هم خورديم  
سه روز ديـگـه بـيـان مـن را بـبـرنـد                    

از ايـنـجـا راحـت مـيـشـم،              .   مـدرسـه  
خيلي ممنونم تنها   ۰خيلي ميترسيدم 

دوســت مــن ايــنــجــا هــمــان جــلــيــل           
غايمکي خيلي خيلي کـمـکـم       ۰هست
 ۰ميکنه

ــ بله نـاصـر جـان، مـنـهـم مـثـل                
شما، سلمان رو پسر خيلي بـاهـوشـي          

 ۰ خيلي هم مهربانه۰ميبينم

خـب، سـلــمـان جـان، تـو هـم از                 
ــاد هــم              خــودت مــواظــب بــاش، زي
مواظب باش، امروز که پـنـجـشـنـبـه           
است هيچ، گذشت و تموم شد، جمعه       
هم تعطيله، شنبه هـم بـا آقـا مـديـر                
مدرسه صحبت ميکنم، ولـي حـتـمـا        

از ۰براي يکشنبه خـودتـو آمـاده کـن          
آقا ناصر هم ممنونم که منو پيش تو        

ــا هــم              .   آورد ــم از آقــا نــگــهــبــان ــري ب
 .خداحافظي کنيم و بريم

ــــــ داود جــان، از هــمــيــن چــنــد             
برخورد کوتاه و کم فرصتي که با ايـن         
بچه ها داشـتـيـم، بـراحـتـي مـيـشـد                 
فهميد که بسيـاري از ايـن بـچـه هـا                
بيشتـر بـدلـيـل دوري از خـانـواده و                 
مدرسه و زندگي طبيعي شان بوده، و       
بدليل زندگي تحميلي و طوالنـيـشـان       
بوده، آنهم با اينچنـيـن مـوادغـذايـي           
ناجور و شرايط بهداشي ناسالـمـشـان        
بوده که اينجور معـلـول ذهـنـي شـده             

ازطرفي در خود همين يکساعت . اند
هم، من بچه هايي بـا وضـع هـوشـي             

 اگر خود مـا رو هـم         ۰سالم کم نديدم  
مدتها همينجا ول کنند صد در صـد       
 . مثل بعضي از بچه ها ديونه ميشيم

اتوبوس از دور داره ميـاد، مـنـو          
سفت بگير کمي تند بريم و بـه صـف         
برسيم، بعد با خيال راحت ميشينيم،      
اونوقت تو از سلمان ميگي که چطور       
ديديش و موضوع و داسـتـانـش چـي           
بوده، منهم از جليل و شيوا ميگم که 
چه اوضاع دردناکي بـر زنـدگـي ايـن             

اي ۰جامعه و اين کـودکـان مـيـگـذره          
کاش بتـونـيـم بـه پـرونـده و داسـتـان                  
زندگي تک تک اينها دست ببريم  و به     
آنهايي که با سرعت بيشتري مـيـشـه          
از اين جهنم لعنتي خالصشـان کـرد،      
و با تامين زندگي نسبتا سالـم تـر و             
بهتري مـيـشـه نـجـاتشـان داد يـاري               

صـبـر کـن وايسـتــيـم تــو            ۰بـرسـونـيــم   

  ۰نوبت
ــ بله، درسته کـه جـهـنـم واقـعـي              
درواقع همين نظام سرمايه و هـمـيـن          
جهان وارونه است و هـزاران و ده هـا             
هزار مجتمع بهزيستي و بـدزيسـتـي          
در همين تبـريـز و ايـنـجـا و آنـجـاي                  
جهان وجود دارند و در خـود هـمـيـن             
 ٨جامعه ايران خودمان هـم بـعـد از             

سال جنگ با عراق و بعد از اين همـه        
زلـزـلـه و فـقـر و فـالکـت و غـيـره ،                        
بهزيستيهاي متعددي گسترش يافتـه   
که مشقات  و بدبختي از سر و کـول            
همه شان باال ميره، اما با همت نهاد     
هاي اجتماعي و مردمي و بـا شـيـوه           
هاي گوناگـون و مـردمـي بـويـژه بـا                 
فشار آوردن بـه سـازمـان مـلـل نـيـز                 
ميتوان بخـشـي از ايـن مـيـلـيـونـهـا                 
کودک آواره در قاره هاي آفريقا و آسيا 
و غيره را که همگي درحال مـريضـي       
و معلوليـت و مـرگ بسـر مـيـبـرنـد                 

راســتــي .     بــدرجــاتــي نــجــاتشــان داد     
! شيوا ديگه کي بـود ؟       ! !   گفتي شيوا 

جليل رو منهم شنيدم، همون بود کـه      
کتکش ميزدند اما کـدومشـون بـود          

 که دختر بود؟ 
و سـه چـهـار        < ــ کمي برو جلو تـر     

نفر بيشتر نمونده،  بايد مثل هـمـيـن           
سلمان که بالخره پـيـداش کـرديـم بـه              
سراغ شيوا هم برويم ، هـرطـور شـده             

کافيـسـت کـه      ۰ميروم پيداش ميکنم  
يک دو تا از دوسـتـان و خـانـم هـاي                  
. نابينا را با خـودمـان هـمـراه کـنـيـم               
نوبتمان رسيد برو باال، بشين هـمـيـن         
دو صندلي پشت پله ها، هـردو تـاش       
هم خاليه، داستان اين دوقلو و شـيـوا          

ايـن شـيـوا      !     رو هم صحبت ميکنيـم    
 !!بايد شخصيت مهمي باشه

 
۰۷ ۰ ۱۱ ۰ ۰۶    

 .   .  . کودکان سالم چگونه معلول ذهني           

 
 از سايت هاي 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ديدن کنيد

www.wpiran.org 

www.rowzane.com 

 ۵ازصفحه 


