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ا وجود مخالفت و اعـتـراضـات          
گسترده از طرف فعالين جنبش زنـان        
و مردم آزاديخواه و سكوالر، پارلمـان       
كردستان بـعـد از چـنـد نشـسـت در                 

 ٢٠٠٨ماههاي اكـتـبـر و نـوامـبـر               
. قانون چند همسري را تصويـب كـرد        

اين قانون آشکار و بي پرده بيحقوقـي        
و اسارت زنان در جامعه را تـثـبـيـت             
ميکند و حقوق ابتدائي زنـان را زيـر           
پا مي گـذارد و شـرايـط بـرده وار و                 
تبعيض جنسي عليه زنان را درهـمـه         

 .شئؤن زندگي برجسته مي كند
قانون مذکور به مردان حـق مـي          
دهد كـه بـيـشـتـر از يـك زن داشـتـه                    
باشند، و مردان را بعنوان ولي امر به        
زنان تحميل ميکند، انقيـاد زنـان را          

درمتن خريد و فروش آنان و در مـتـن          
. ازدواج، طالق، ارث برجسته ميکند    

اين قانون تـبـعـيـض جـنـسـي را کـه                  
مبناي آن شـريـعـت اسـالمـي اسـت               

 . عليه زنان اعمال ميکند
اين قوانين ظالمانه كه جريـانـات        
قومي، اسالمي و عشاير مسلـط بـه         
پارلمان كـردسـتـان آنـرا بـه تصـويـب               
رسانداند تعرضي آشكار عليه حقـوق      

. پــايــه اي و انســانــيــت زنــان اســت             
 ١٧كارنامه اين جريـانـات در طـول            

سال گذشته سراپا زيرپا نهادن حـقـوق        
زنــان، پــيــروي كــردن از عشــايــر و               

. ارتکاب قتلهاي ناموسي بوده اسـت      

دور تــازه تــجــمــعــات کــارگــران          
ــه از ســوم دي مــاه در                    ــرريــس ک پ
اعتراض به حکم توقيف راي هـيـئـت          
حل اختالف اداره کار سنندج از سوي       
ديوان عدالـت اداري آغـاز شـده بـود              

امروز نيز در مقابل اداره کار سننـدج        
الزم به يادآوري است    .   ادامه پيدا کرد  

کارگران پرريس روز چـهـارم دي مـاه            
نيز در مقابل اداره کار سنندج دسـت         
به تجـمـع زدنـد امـا بـه دلـيـل عـدم                    

حضور رئيس اداره کـار سـنـنـدج در              
محل کارش، به اين کـارگـران اعـالم           
شد روز شنبه هفتم دي ماه کـار آنـهـا            

  .انجام خواهد شد

   
 ما متحدانه ايستاده ايم

   کارگران، همسرنوشتان
سه ماه از مقاومت مـا كـارگـران        
ريسندگي پرريس سنندج در مـقـابـل         

در ايـن    .   ستم سرمايه داران مي گذرد  
مدت ما و خانواده هايمان فشارهـاي       
روحي و معيشتي طاقت فرسـايـي را         

اما طرز تـلـقـي مـا         .   متحمل شده ايم  
از تحمل اين فشارها به مثابه مبارزه       
طبقه کارگر براي رسيدن بـه دنـيـايـي            

عاري از ستم و استثمار، تلخي آن را        
 . برايمان به شيريني تبديل كرده است

اينک و پس از گذشت سه مـاه از         
تحمل اين فشارها، راي هـيـئـت حـل           
اخـتــالف اداره کــار ســنــنــدج کــه در            
نتيجه مبارزه متحدانه ما صادر شده      
بــود در راهــروهــاي ادارات قضــايــي         
گــرفــتــار آمــده و ايــن بــار دشــمــنــان            
طــبــقــاتــي مــا بصــورت آگــاهــانــه و           
سازمان يافته اي ميکوشند از طريـق       
تحميل يک رو در رويي فرسايشـي بـر          

کارگران، نيروي متحد و يکپارچه مـا     
. را تحليل بـرده و در هـم بشـکـنـنـد                

اجراي راي صادره از سوي هيئت حـل        
اختالف اداره كار سنندج كه بـه نـفـع            
كــارگــران صــادر شــده بــود، بــا قــرار           
ديوان عدالت اداري مـتـوقـف شـده و            
كارفرما با اين حربه در صدد است بـا         
تداوم تحميل بيش از پيش گرسنـگـي        
بر خانواده هايمان، مـا را بـه عـقـب                
نشيني از خواست هـاي بـرحـق خـود             

ماههاست که در زندانم ، زندانـي       
که قراربود اراده ام را ، عشـقـم را و                

زندانـي  .  انسان بودنم را درهم بشکند  
بـره  " که بايد آرام و رامم ميکرد چـون          

، مــاهــهــاســت بــنــدي     "   اي ســر بــراه       
زنداني هستم با ديوارهايي به بلنـداي       

  . تاريخ
ديوارهايي که قرار بود فاصله اي      
باشد بين من ومردمم که دوسـتـشـان         

دارم ، بين من و کودکـان سـرزمـيـنـم             
فاصله اي باشد تا ابديـت ، امـا مـن             
هر روز از دريچه سلولم به دور دستهـا   
ميرفتم و خود را در ميان آنها ومثـل          
آنها احساس مـي کـردم و آنـهـا نـيـز                 
ــدانــي                دردهــاي خــود را در مــنِ زن
ميديدند و زنـدان بـيـن مـا پـيـونـدي                

 .  عميق تر از گـذشـتـه ايـجـاد نـمـود              
قرار بود تاريکي زندان معناي آفتـاب   

و نور را از من بگيرد ، اما در زنـدان            
من روئيدن بنفشه را در تـاريـکـي و              

 .سکوت به نظاره نشستم
قرار بود زنـدان مـفـهـوم زمـان و              
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 فرزاد کمانگر

آمپين جھانی برای لغو قانون 
 چند همسری در آردستان عراق

با اعتراضات و پيگيريھای کارگران پرريس امروز جوابيه اداره کار 
 سنندج به ديوان عدالت ارسال شد 

 فراخوان آمك مالی به آارگران پرريس سنندج

 ٢صفحه 

 ٢صفحه 

 ۴صفحه  ٢صفحه 

 
اعتراضات و مبارزات کـارگـران       
ريسندگـي پـرريـس هـمـچـون ديـگـر                
نساجيهاي شهر سنندج در سـالـهـاي          
اخير حـول دفـاع از ابـتـدائـي تـريـن                  
حقوق کارگران و عليه يورش سرمايـه       
داران و دولت آنها شکل گرفته  که از          
جمله مبارزه عليه اخراج و نپرداخـتـن        
حقوقـهـا و کـار قـراردادي و سـفـيـد                  

امضا را دربرگرفته است، و دور اخيـر       
بــويــژه در ســه مــاه گــذشــتــه بــه يــک              
کشمکش حـاد و حسـاس بـدل شـده               

 نــفــر از کــارگــران        ٣٢اخــراج   .   اســت
بدليل تن ندادن به تغيير قرارداد کـار         
و تبديل آن به سـفـيـد امضـا کـه هـر                  

 ٣صفحه 

اتحاد و 
همبستگی عملی 

مبارزاتی 
 حياتی است 
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 ٢تاريخ اين نامه چهارشنبه     
بـا ايـن     .      اسـت   ١٣۸۷دي ماه    

نامه، يکبار ديگـر ، وسـعـت و           
عمق جنبشي انساني و عـدالـت       
خواهانه در ايران  بـراي تـحـقـق            

. حقوق انساني آشکارتر ميشود   
فرزاد کمانگر در آستـانـه اعـدام         

است و با صالبت ايستاده اسـت       
و از انسـانـيـت بـدون تـوجـه بـه                 
رنگ پوست و نژاد و جنسيت و        
بدون توجه بـه  مـرزو مـرزهـاي             
ــاع              ــه دف ــمــان جــدايــي ، صــمــي

او قلبش را به کـودکـي      .   ميکند
تقديم ميکند که مـهـم نـيـسـت            

رنگ پوستش چـيـسـت،  مـهـم             
اينست که کوتاه نمي آيد و سـر          
تمکين به ظلم و ستم فـرو نـمـي           

 !. آورد و از حقش دفاع ميکند
اين نامـه بـيـانـگـر جـنـبـش              
عميق دفاع ازانسانيت در ايـران      

زنداني در آستانه اعدام با  .   است

ــتــي از حــقــوق              ــيــن صــالب چــن
انساني، از تقديم اعضـا بـدنـش         
به ديگـران و از ادامـه زنـدگـي              

اين نامه را بعنوان .   حرف ميزند 
ســنــد انســان دوســتــي فــرزاد و          
فرزادها ، سـنـد مـبـارزه عـلـيـه              
اعدام و عليه قتل عمـد دولـتـي          

بـه  .   در دنيا وسيعا پخش کـنـيـد       
همگان فراخوان ميدهيم کـه بـه        
يــاري فــرزاد شــتــافــتــه و بــراي           
نجات جان او بهر طريق ممـکـن        

به فـرازد کـمـانـگـر         .     اقدام کنند 

ــکــومــت               ــول مــرگ ح در ســل
اسـالمــي درود مـيــفـرســتـيــم و           
يکبار ديگر اعالم ميکنيـم کـه        
براي نجات او از هـيـچ اقـدامـي          

 . فروگذار نخواهيم کرد
 

کميته بين المللي عـلـيـه       
 اعدام
 ٢۰۰۸ دسامبر ٣١

: تلفن تماس مـيـنـا احـدي            
۰۰۴۹١۷۷۵۶۹٢۴١٣ 

 net.adpi.www 

ارزش آن را در ذهـنـم بـه فـرامـوشـي                
بسپرد ، امـا مـن بـا لـحـظـه هـا در                    
بيرون از زندان زندگي کـرده ام وخـود           
را دوبــاره بــه د نــيــا آورده ام بــراي                  

 .انتخاب راهي نو
و من نيز مانند زندانيانِ پيش از        
خود تحقيرها ، توهينها و آزارهـا را          
ذره ذره ، با همه وجود به جان خـريـدم      
تا شايد آخرين نفر باشم از نسـل رنـج        
کشيدگاني که تاريـکـي زنـدان را بـه             
شوق ديدار سحر در دلشان زنده نـگـه          

 .داشته بودند
خـوانـدنـد ،      "   محاربم   " اما روزي   

يشـان  " خـدا " مي پنداشتند به جـنـگ        

رفته ام و طناب عدالتشان را بافتـنـد          
تا سحرگاهي به زندگيم خاتمه دهـنـد        
و از آن روز نـاخـواســتـه در انـتـظــار                  

امـا امـروزکـه      .   اجراي حکم ميبـاشـم    
قرار است زندگي را ازمن بگيـرنـد بـا           

تصميم گرفته ام   "   عشق به همنوعانم  " 
اعضاي بدنم را به بيماراني که مـرگ         
من ميتواند به آنها زندگـي بـبـخـشـد           

عشـق  "   هديه کنم و قلبم را با همـه ي         
که در آن اسـت بـه کـودکـي              "   ومهري

فرقي نميکند کـه کـجـا        .   هديه نمايم   
باشد بر ساحل کارون يا دامنه سبالن       
يا در حـاشـيـه ي کـويـر شـرق و يـا                      
کودکـي کـه طـلـوع خـورشـيـد را از                  

زاگرس به نظاره مي نشيـنـد ، فـقـط             
قلب ياغي و بيقرارم در سينه کودکـي     
بتپد که يـاغـي تـر از مـن آرزوهـاي                 
کودکيش را شب ها با ماه وستاره در    
ميان بگذارد و آنها را چـون شـاهـدي          
بگيرد تا در بزرگسالـي بـه رويـاهـاي            
کودکي اش خيانت نکند ، قـلـبـم در            
سينه کسي بتپد که بيقرار کـودکـانـي         
باشد که شب سر گـرسـنـه بـر بـالـيـن                 

دانـش آمـوز     "   حامد   " نهاده اند و ياد     
شانزده ساله شهر من را در قلبم زنـده          

کـوچـکـتـريـن      " نگهدارد که نـوشـت ؛         
آرزويــم هــم در ايــن زنــدگــي بــرآورده            

 .وخود را حلق آويزکرد" نميشود 
بگذاريد قـلـبـم در سـيـنـه کسـي               
بتپد مهم نيست با چه زباني صحبـت        
کند يا رنگ پوستش چه بـاشـد فـقـط          
کودک کارگري باشد تا زبـري دسـتـان          

پينه بسته پدرش ، شراره ي طغيـانـي         
دوباره در برابر نابرابريها را در قـلـبـم            

 .زنده نگهدارد
قلبم در سينه کـودکـي بـتـپـد تـا              
فردايي نه چندان دورمعلم روسـتـايـي         
کوچک شود وهر روز صبح بچه ها بـا          
لبخندي زيبا به پيشوازش بيايند واو       
را شريک همه ي شادي ها وبـازيـهـاي         
خود بنمايند شايد ان زمـان کـودکـان          
طعم فقر وگرسنـگـي را نـدانـنـد ودر              

زندان ، شکنجه   " دنياي آنها واژه هاي     
مـعـنـاي نـداشـتـه         "   ، ستم ونـابـرابـري      

 .باشد
بگذاريد قلبم در گوشه اي از ايـن        
جهان پهناورتان بتپد فقط مواظـبـش       
باشيد قلب انسانيـسـت کـه نـاگـفـتـه               
هاي بسياري از مردم وسرزمينـش را      
ــردمــي کــه                     ــراه دارد از م ــه هــم ب

تاريخشان سـراسـر رنـج وانـدوه ودرد            
 .بوده است

بگذاريد قلبم در سينه ي کودکـي       
بتپبد تا صبحگـاهـي از گـلـويـي بـا               

 : زبان مادريم فرياد برارم
 من ده مه وي ببمه باييه"

  خوشه ويستي مروف به رم
 " بو گشت سوچي ئه م دنياييه

مي خواهم نسيمـي    :   معني شعر   
را بـه    "   پيام عشق بـه انسـانـهـا      "شوم و 

 .همه جاي اين زمين پهناور ببرم
 فرزاد کمانگر

بـنـد بـيـمـاران عـفـونـي ، زنــدان                 
 رجايي شهر کرج

 ۸/۱۰/۸۷مورخ 
 ۲/۱۰/۸۷تـاريــخ نــگــارش ؛        

  اوين۲۰۹بند امنيتي 
 

نامه فرزاد کمانگر را ترجمه و وسيعا در دنيا 
 !پخش کنيد

کارگران پرريس همچون روزهـاي      
ديگر امروز نيز خواهان پاسـخ فـوري         
اداره کار سنـنـدج بـه ديـوان عـدالـت               
اداري بودند و عليـرغـم بـوروکـراسـي           
موجود که تهيه نامه و ارسـال آن بـه             

تـا يـک مـاه طـول              ادارات خـواهـان،   
ميکشد اين کارگران بـا اعـتـراض و            
پيگيري قاطعانه خود مـوفـق شـدنـد           
امروز و پس از چهار روز از دريـافـت            

نامه ديوان عدالت تـوسـط اداره کـار           
ــه                  ــاچــار ب ــنــدج، ايــن اداره را ن ســن
پاسخگويي به ديـوان عـدالـت اداري           

  .بکنند
تجمع امروز کارگران پـرريـس از         

 صبح در مقـابـل اداره کـار           ۹ساعت  
 و   ۳۰/۱۴شروع شد و تـا سـاعـت            

ارسال پـاسـخ اداره کـار سـنـنـدج بـه                  
  .ديوان عدالت اداري ادامه داشت

 ظــهـر بــه کــارگــران        ۱۲سـاعــت    
پرريس اعالم شد پاسخ اداره کـار بـه            
ديوان عدالت ارسال شده است و آنـان       
بايد به تجمع خود پـايـان دهـنـد امـا              
کارگران دست از تجـمـع نـکـشـيـده و              
تعدادي از آنان براي کسب اطـالع از           
ــه اداره پســت               صــحــت مــوضــوع ب
مراجعه کردنـد و در کـمـال تـعـجـب                

. متوجه شدند نامه ارسال نشده اسـت      
به همين دليل بار ديگر بـا اعـتـراض         
شديدي خواهان پاسخگويي اداره کار     
به موضوع پـيـش آمـده شـدنـد و در                

نهايت مسـئـولـيـن اداره کـار نـاچـار               
 ۱۴گشتند پـاسـخ خـود را سـاعـت               

ظهر در حضور نماينده هاي کـارگـران        
با پست پيـشـتـاز بـه ديـوان عـدالـت                

 . ارسال نمايند
الزم بــه يــادآوري اســت نــادر                
محمـدي مسـئـول روابـط اداره کـار              
سنندج که در ميان کارگران به تبانـي        
با کارفرمايان مشـهـور اسـت پـاسـخ            
اداره کار سنندج را به ديـوان عـدالـت           
ارسال نکرده و بـه کـارگـران بـه دروغ              
اعالم نموده بـود نـامـه را فـرسـتـاده                

است امـا بـا درايـت نـمـايـنـده هـاي                  
کارگران و فاش شدن عدم ارسال نامه       
و اعتراض شديد کارگـران وي نـاچـار         

نـامـه را ايـن دفـعـه در حضـور                    شد
نماينده هاي کارگران به ديوان عدالت      

 . ارسال نمايد
کارگران پرريـس تصـمـيـم دارنـد           
روز دهــم دي مــاه بــراي پــيــگــيــري              
مسائـل خـود بـه ديـوان عـدالـت در                 

  .تهران مراجعه نمايند
اتحاديه آزاد کارگران ايران هفـتـم       

  دي ماه هشتاد و هفت

   .وادار نمايد
در راستاي اين سياست و پـس از     
تــوقــف اجــراي حــکــم هــيــئــت حــل            
اختالف از سوي ديوان عدالت اداري،      
کارفرما با اشراف بر مستـولـي شـدن          

فقر و گرسنگي مفرط بر زندگي مـا،         
چهار نفر از کـارگـران تـمـاس             -با سه 

گرفته و آنـان را دعـوت بـکـار کـرده                
است تا از اين طريـق در مـيـان مـان               
شکـاف ايـجـاد نـمـوده و مـقـاومـت                 

 . يکپارچه ما را در هم بشکند
   !اما ياران

ما متحدانه ايستاده ايم و در اين       
شـرايــط چشـم امــيـد مــان بــه يــاري              
شماست تا اندکي از آالم تحميل شـده        
بر همسر و فرزندانمـان کـاهـش پـيـدا             
کند و کارفرما قادر نشود با استفـاده        

از حــربــه تــحــمــيــل بــيــش از پــيــش             
گــرســنــگــي بــر خــانــواده هــايــمــان،           
مقاومت مـتـحـدانـه مـا را بـمـثـابـه                  
بخشي از مبارزه طبقه کارگران ايـران       

 . در هم بشکند
 زنده باد همبستگي کارگري

دوم آذر مـاه هـزار و سـيـصـد و                 

كـارگـران شـركـت         -هشتاد و هـفـت        
  ريسندگي پرريس سنندج

: شــــــــمــــــــاره حســــــــاب                 
 بانك ملت شـعـبـه      ۱۳۳۱۹۲۵۴۳۱

حافظ سنندج به نام مـحـمـد شـريـف             
  ساعد پناه و آرش عزتي اميني

 ...با اعتراضات و پيگيريھای کارگران پرريس 

 آقای اژه ای ، بگذار 
 قلبم بتپد
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زمان کارفرما خواست دسـتـش بـراي         
اخراج باز باشد شروع اعتراض اخـيـر         

امـا از آنـجـا کـه کـارفـرمـا بـر                   .   بود
اساس قرار داد قبلي هنوز حق اخـراج    
کارگران را نداشته اسـت هـيـات حـل            
اختالف اداره کـار راي بـه بـازگشـت              
بکار کارگران ميدهد اما کارفرما از       
ايـن راي عـدول مـيــکـنــد و پـس از                  
شکايت از ديوان عدالت اداري اجراي      

و جـالـب     .   اين حکم متوقف ميـشـود     
اينست که مسئول روابـط اداره کـار            
در تباني با کارفرما از ارسـال نـامـه             
دفاع هيات حل اختالف اداره متبـوع    
خود به ديوان عدالت اداري خـودداري     
ميکند و معلوم ميشود که بارها بـر         
سر ارسال اين نامه به کـارگـران دروغ          

و مــزيــد بــر ايــنــهــا،         .   گــفــتــه اســت   
کارفرماي پرريس بـيـشـرمـانـه فشـار           
طاقت فرساي ناشي از بالتکلـيـفـي و       
گرسنگي بر کارگران و خانواده آنان را       
به ابزاري در دست خود بـراي ايـجـاد             
تفرقه در مـيـان کـارگـران بـدل کـرده                
اســت تــا شــايــد مــقــاومــت و اراده              

و در   .   کارگران را به شکست بکشانـد     
اين  ميان ارگـانـهـاي ضـد کـارگـري               
جمهوري اسالمي  طبق معمول تمـام       
و کمال در خدمت کارفرمـا و عـلـيـه             
زندگي و معيشت و حرمت کـارگـران         

 . و خانواده هاي آنان ايستاده اند
 

اين جنگ طبقاتي و اين تـوحـش        
سرمايه داران و دولـت آنـهـا عـلـيـه                  

. کارگران در سراسر ايران جريـان دارد       
گرسنگي دادن فرزندان کارگران، بـاال       
کشيدن دستمـزدهـاي نـاچـيـز آنـان و              
تبديل کردن کارگران به برده سـرمـايـه         
داران و وادار کردنشان به کـار تـحـت            
شرايط ضد انساني کـار قـراردادي و          
سفيد امضا به يـک روال عـادي بـدل              
شده و هرجا که ايـن چـپـاولـگـران بـا                
اتکا به حمايت دولت و قوانين کثيف       
رژيم اسالمي و نـيـروي سـرکـوب آن              
امکان يافته اند، کارگران را بـه ايـن            

اگر اتـحـاد     .   ورطه نابودي کشانده اند   
و  همبستگي و مبارزه کارگران نبـود        
قطعا در ابعاد بمراتب دهشتناکـتـري       
حق و حرمت و انسانيت کارگران زيـر         

ضمنا واضح است کـه     .   پا لگد ميشد  
کل اجحاف و بيحقوقي تحميـل شـده         
به کارگران در شرايط سياسـي امـروز         
ايران تماما ناشـي از تـوان سـرکـوب             
حکومت نيست بلکه تـا حـد زيـادي            

نيز بدليل نقطه ضعفها و امکانات و        
محدوديتهاي مبارزه طـبـقـه کـارگـر           
است که هنوز به يـک مـقـابلـه جـدي                
دست نـزده  اسـت، در واقـع طـبـقـه                   
کارگر هنوز با تمام قدرت راه نيفتـاده        

 . است
 

ــار                ــا ک ــي گــرچــه در ســراســر دن
حکومتهاي سرمايه داري اسـتـثـمـار         
کارگران و تحميل بيحقوقـي بـه آنـان           
است، گرچه همـه جـا بـخـصـوص در              
شرايط امروز کـه بـحـران اقـتـصـادي             
دنيا را در برگرفته گراني و بيکاري و         
ديگر مصائـب ايـن سـيـسـتـم وجـود               
دارد، اما در ايران اوضـاع از هـر دو             
سوي اين جنگ طـبـقـاتـي مـتـفـاوت             

اوال گراني که سران حـکـومـت         .   است
با رياکاري ويژه آخوندها آنرا به بحران       
کنوني نسبت ميدهند دائما در دوره        
حيات رژيم اسالمي گلوي کارگران و       

. مـردم زحــمــتــکــش را فشــرده اســت         
سالها قبل از اين بـحـران خـود سـران             
حکومت از انفـجـارهـاي اجـتـمـاعـي            
ناشي از گراني و تورم بارها بهمديگـر    
تذکر داده اند و امـروز مـيـخـواهـنـد               
فالکتي را که در تمام اين سـالـهـا بـه           
اکثريت جامعه تحميل کرده اند را بـا      

بحران از گردن خود بينـدازنـد       "   برکت" 
تا اقليت مفتـخـور و انـگـلـي کـه از                 
دسترنج کارگران ثـروتـهـاي نـجـومـي           
بهم زده است بتواند همچنان پـروارتـر      

ثانيا، هيچ کجاي دنيا اينطور     .   بشود
نيـسـت کـه از يـکـسـو شـش مـاه و                     
يکسال دستمزد بخور و نميـر کـارگـر          
را ندهند و آنرا باال بکشند و گله آيت         
اهللا هاي ميلـيـادر و سـرمـايـه داران              
حريص هر روز تروتمندتر بشوند و از      
آنسو کارگر را بـخـاطـر اعـتـراض بـه              
بيحقوقي اش و يا شرکت در مـراسـم         
اول مــه شــالق بــزنــنــد و بــه زنــدان                

اين حکومتي اسـت کـه بـه          .   بيندازند
صف کارگران گرسنه و مـعـتـرض بـه           
نپرداختن دستمزد معوقه شليک کرده     
و بر زبان فعال سنديکا تيغ کشيـده و          
براي مدافعين حقوق کارگران پاپـوش      

دوخـتـه   "   اقدام عليـه امـنـيـت مـلـي           " 
سرمايه داري در ايـران تـحـت           .   است

حـاکــمــيـت رژيــم اســالمــي يــکــي از           
وحشي ترين حکومتهاي اين سيستـم      
است که استثمار وحشيانـه کـارگـر و           
تحميل بيحقوقي به مردم از يکسو و        
چپاول و دزدي و فساد سرمايـه داران         

و آخوندهاي انگل از سوي ديگر را بـا       
ارتجاعيترين قوانيـن اسـالمـي و ول           
کردن افسار اوباشـان قـمـه بـدسـت و              
انداختنشان بجان هر کس از آزادي و         

 .  انسان حرف زده عجين کرده است
ــنــگ                 ــن ج ــگــر اي در ســوي دي
طــبــقــاتــي نــيــز، يــعــنــي در اردوي             
کارگـران، بـاز هـم اوضـاع در ايـران                

اوال ايران تنها جـائـي     .   متفاوت است 
است که اکثريت عظيم مردم آن بـراي         
ســرنــگــونــي ايــن حــکــومــت تــوحــش       
ســرمــايــه بــه حــرکــت درآمــده انــد و            
ــاه                  ــري و رف ــراب ــان آزادي و ب خــواه

خود طبقه کارگر، عـلـيـرغـم        .   هستند
معضالت و کـمـبـودهـائـي کـه بـايـد               
سريعا بر آنها فايـق بشـود گـامـهـاي             
مهمي در عرصه هاي مختلف بجـلـو        
بــرداشــتــه و در تــمــام ايــن ســالــهــا               
اعــتــصــابــات و اعــتــراضــات مــداوم       
کارگري نبض جنبش اعتراضي بـراي      
سرنگوني رژيم اسالمي را بـاال نـگـه           

تالش کارگران و رهبـران  .   داشته است 
پيشرو آنها در جهت متشکـل شـدن،          
ابراز وجـود اجـتـمـاعـي، بـاال رفـتـن                
روحيه همبستگي و اتحاد کارگران و       
گــامــهــاي عــمــلــي در ايــن جــهــت و           
سازمانـيـابـي مـبـارزات کـارگـري و              
ميزان باالي دخالت و اراده مستـقـيـم         
توده کارگران در اين مبارزات بـاعـث        
شده وزن طـبـقـه کـارگـر در عـرصـه                  

. سياست ايران بطور جدي تغيير کنـد      
و باالخره مهمتـريـن نـکـتـه و نـقـطـه                 
قدرت طبقه کـارگـر در ايـران وجـود              
ــعــنــي حــزب                 ــه ي ــق ــن طــب حــزب اي
کمونيست کارگري است که با حضور      
قدرتمند و مـحـبـوبـيـت مـيـلـيـونـي                 
ميرود که به بديل و آلترناتيو سياسي       

ايـن  .   حکومت فـعـلـي تـبـديـل شـود             
حزب که طبقه کارگر را در مبارزه بـر         
سر قدرت سياسي نمايندگي ميکـنـد       
تنها شانس جامعه ايران براي رهائـي       
از بختک حکومت اسـالمـي اسـت و            
اينها جنبه هاي مهم تفاوت ايـران از         
ساير نقاط جهان در اردوي کارگران و    

 .مردم آزاديخواه است
 

تفاوتهائي که در هـر دو جـبـهـه              
جنگ طبقاتي جاري در ايران با ساير       
نقاط دنيا اشاره کـردم نـاظـر بـه ايـن               
حقيقت است که اوال نتنها دستيبابي      
به يک جامعه آزاد و برابر بلکـه حـتـي        
يک ذره بهبود در زندگي اقتـصـادي و      
اجتماعي کارگران و مردم زحمتکـش      
به سرنگوني رژيم اسالمي گره خـورد        

ثانيا، با توجـه بـه حضـور يـک           .  است

جنبش قوي و چپ بـراي سـرنـگـونـي             
حکومت اسالمي و حضور قدرتمـنـد       
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري و نـفـوذ                
اجــتــمــاعــي و وســيــع آن در مــيــان              
کارگران و مـردم آزاديـخـواه پـيـروزي            
يک انقالب اجتماعي عليه جمـهـوري        
اسالمـي و بـرقـراري يـک جـمـهـوري                
سوسياليستي به يک امکان واقعي و       
به تنها راه رهائي جامـعـه ايـران بـدل             

و واضــح اســت چــنــيــن        .   شــده اســت  
موقعيت و امـکـانـي، کـه مـيـتـوانـد              

 ميليوني را    ٧٠سرنوشت يک جامعه    
دگرگون کند، نتنها نـبـايـد از دسـت             
برود بـلـکـه بـراي قـطـعـي شـدن ايـن                   
پيروزي و کـوتـاهـتـر شـدن زمـان آن                
دست بکار شد و سازمان پيدا کرد، و        
صف کارگران و مـردم آزاديـخـواهـي           

 . بايد متحدتر و قدرتمندتر بشود
 

اگرچه هر حرکت و تـالش امـروز         
کارگران و آزاديخواهان يک قدم بـايـد         
ما را به هدف نهائي و روز پيروزي بر          
ارتجاع حاکم نزديـکـتـر بـکـنـد، امـا              
ــيــن کشــيــدن                ــائ ــا پ واضــح اســت ت
جمهوري اسالمي نميتوان نـظـاره گـر         
حملـه افسـار گسـيـخـتـه هـرروزه بـه                 

. حقوق کارگران بود و آنرا تحمل کـرد        
زيــرا عــالوه بــر ايــنــکــه تــهــاجــم بــه             
معيشت و حرمت و انسـانـيـت مـردم         
از جانب اين چپاولگران نميتوانـد بـي         
پاسخ بماند بلکه بمعني واقعي کلـمـه        
نيز طبقه کارگر ديگر توان تحمل فقر        
و فالکت بيشتري را نـدارد و رمـقـي             

از ايـنـرو     .   برايش باقي نگذاشـتـه انـد       
براي پس زدن ايـن تـهـاجـم و حـملـه                  
افسارگسيخته سرمايه داران و دولـت      
آنــهــا بــه زنــدگــي مــردم بــايــد صــف            
کارگران و مردم آزاديخواه قدرتمند و       

بدون اين سرمايه داران     .   متحد بشود 
و حکومت اسالمي مـيـتـوانـنـد ايـن            
اعتراضات را يا سرکوب کننـد و يـا           

هـمـيـن وضـعـيـت         .   بي تاثـيـر کـنـنـد        
کارگران پرريس يک نمـونـه از مـوارد           
متعدد مشابهـي اسـت کـه سـه مـاه               
است سردوانده ميشونـد و عـلـيـرغـم            
تجمعات پي در پي در سرماي شديـد        
که تاکنون مقاومت جانانـه اي کـرده          
اند و اقـدامـات بسـيـار مـهـمـي هـم                 
انجام داده اند هنوز به نتيجه نرسـيـده         

ــن               .   اســت ــوجــه کــرد کــه اي ــد ت ــاي ب
حکومت در موقعيتي نيست که بزند      
و بکوبد و مردم را به خانه بـفـرسـتـد،            
فضاي اعـتـراضـي جـامـعـه و تـنـفـر                 
عمومي از اين رژيم چنيـن اجـازه اي           
را به آنها نميـدهـد و اتـفـاقـا هـمـيـن                  

وضعيت و خطر اين جـنـبـش عـظـيـم             
باعث شده که اين حـکـومـت نـتـوانـد             
ــتــصــادي و ســيــاســي و                ــحــران اق ب
اجــتــمــاعــي اش و در کــل بــحــران               

. حکومتي اش را پشت سـر بـگـذارد          
اما براي جلوگيري از تهـاجـم رژيـم و            
براي پيروز شـدن اعـتـراضـات جـاري            
کارگـران و ديـگـر اقشـار آزاديـخـواه               
جامعه بـايـد در مـقـابـل حـکـومـت                 

رژيم اگر  .   قدرتمند و متحد ظاهر شد    
با قدرت متحد و يکپارچه کارگران و       
حرکتهاي سراسري مواجه شود عقـب      
نشيني ميکند اما اگـر اعـتـراضـات          
کارگري باندازه کافي قدرتمند نبـاشـد    
آنرا سرکوب ميکند و با اتکا به فـقـر           
و فالکتي که به مردم تـحـمـيـل کـرده             
نيروي کارگران را فرسوده مـيـکـنـد و           
براي اينهم تمام نيرو و امکاناتـش را          

ضمـنـا بـه      .   هم به خدمت گرفته است    
اين امر مـهـم بـايـد تـوجـه کـرد کـه                    
اعتراض و مبارزه در هـر گـوشـه اي             

ــمــان،      .   وجــود دارد    کــارگــران، مــعــل
پرستاران، زنان، جوانان، دانشجـويـان      
ــاشــکــال               ــخــواه ب و کــل مــردم آزادي
مختـلـف هـم تـحـت فشـارنـد و هـم                   
مبارزه ميکنند و کنار زدن جمهـوري       
اسالمي به اولين امر مشترک همـه و         
رمز دستيابي به خواستهايشـان شـده        

بنابراين از اين نظر هـم اتـحـاد          .   است
قدرتمند در مقابل حکومت کـلـيـدي         

 .است
براي اين اتحـاد فـراگـيـر و بـراي              
مــتــحــد شــدن تــحــت پــرچــمــي کــه             
خواستهاي آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري            
طلبانه کارگران و ديگر اقشـار تـحـت        
ستم و حق طلب را نمايندگي کـنـد و            
براي اينکه مبـارزات و اعـتـراضـات           
جاري قدرتمند و متحد و هـمـبـسـتـه            
پيش برود و به نتيجه برسـد بـايـد دو             
اقدام اساسي در دسـتـور کـارگـران و             

. همه انسانهاي آزاديخواه قرار بگيـرد     
ــحــاد                ــراي ات ــزار اســاســي ب اوال، اب
مبارزاتي و ظرفي کـه مـطـالـبـات و             
خواستهاي انساني کليه اين اقشار را       
نماينـدگـي کـنـد و قـدرتـمـنـد بـودن                  
مــبــارزات را تــامــيــن کــنــد حــزب             
کمونيست کارگري اسـت، بـنـابـرايـن           

هيچ راه   .   بدور اين حزب بايد حلقه زد     
و امـکـان ديـگـري وجـود نـدارد کــه                 
مبارزه بـر سـر خـواسـتـهـا و امـيـال                   
انساني کارگر و زن و جـوان و انسـان             

. شريف آن جامعه را بـهـم گـره بـزنـد               
محبوبـيـت و دوسـت داشـتـن حـزب               

 ...اتحاد و همبستگی عملی    ١از صفحه 
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

بــا تــالش نــيــروهــاي انســانــدوســت،         
آزاديخواه، برابري طلـب، سـكـوالر و          
مــردم مــتــمــدن كــردســتــان و جــهــان          
ميتوانند اين قانون ضد زن را ملـغـي         

 .کنند
ما امضا كنندگان زيـر كـمـپـنـي           
جهاني را در راستاي خواستهـاي زيـر         

 .اعالم مي داريم 
مــلــغــي شــدن قــوانــيــن چــنــد       :   ١

 .همسري مصوب پارلمان كردستان
مقابله و مـبـارزه عـلـيـه هـر               : ٢

شکلي از بيحقوقي زن و تبعـيـض بـر           
 .اساس جنسيت

ممنوعيت بکارگيري قوانيـن    :   ٣
اسالمي و دين در زندگي اجتماعي و       

جـدائـي کـامـل ديـن از            .   در خـانـواده   
 .دولت و آموزش و پرورش

ــو            :   ٤ ــي ــات ــرن ــت ــک آل ــب ي تصــوي
ســكــوالر در مــقــابــل قــانــون چــنــد             

همسري كه مبتني بر بـرابـري كـامـل           
زن و مرد و با باالترين استانداردهـاي   
انساني باشد، و بويـژه مـوارد زيـر را             

 :ممنوع کند
 چند همسري : الف
خريد و فروش، تعيـيـن شـيـر          :   ب

 .بها و هر نوع شرطي براي ازدواج 
اعمال هـر نـوع ظـلـم و زور             :  ت  

توسط هر فرد و نهادي بر زنـان بـراي            
 انتخاب شريك زندگي ـ

هرگونه قيد و شـرطـي بـراي         :   س  
 .زنان در مورد جدائي و طالق 

  
ما همه فعاالن راه بـرابـري زن و             
مرد، آزاديخواهان و سكـوالريسـتـهـا        
را فرا مي خوانيم كه چه فـردي و چـه             
بصورت جمعي در كردستان، عراق و       
سراسر دنيا بـراي امضـاي کـمـپـيـن،             
پيشبرد آن، حـمـايـت از كـمـپـيـن و                  

 .ترويج كردن آن دست بکار شوند
  

 :امضاها
سرگول احمـد فـعـال جـنـبـش            :   ١

دفاع از حقوق زنان و مسول پيـشـبـرد        
 اين كمپين

خيال ابراهيـم فـعـال جـنـبـش            :   ٢
زنان، گـويـنـده بـرنـامـه عـربـي زبـان                  
تلويزيون سكوالر و مسـول سـازمـان          

 رهاي زن در عراق ـ
مريم جميل فعال حقـوق زنـان     :   ٣

و عضو رهبري سازمان رهاي زن در         
 عراق
مينا احدي مسـول سـازمـان         :   ٤

اكس مسلم در المان و مسول كميـتـه         
 جهاني عليه اعدام ـ

مريم نمازي مسـول سـازمـان        :   ۵
ــان و                   ــســت ــل ــگ ــم در ان ــل اكــس مس

 سكوالريست شناخته شده جهاني
سمير نوري مسول تـلـويـزيـون        :   ٦
 سكوالر

كاروان نجمدين سكوالريسـت  :   ٧
ــ        و سردربير نشريه بسوي سوسياليزم ـ

 كردستان عراق
ريبين فـاروق سـكـوالريسـت         :   ٨

فعال و عضو تحريريه نشـريـه بسـوي           
ــ كردستان عراق  سوسياليزم 

عصام شكري مسول سازمـان  :  ٩
دفاع از سكوالريزم و حـقـوق مـدنـي             

 مردم عراق
جليل شهباز عضو سازمـان  :   ١٠

دفاع از سكوالريزم و حـقـوق مـدنـي             
 مردم عراق
نور جباري فـعـال سـازمـان          :   ١١

 اكس مسلم در المان
ستار چيمنتو فعال سازمـان     :   ١٢

 اكس مسلم در المان
پــتــي دبــونــيــتــاس مســول        :   ١٣

برنامه تلويزيوني كمپ سوم بـه زبـان          
ــ انگلستان  انگليسي 

سهيال شريفي عضو شوراي   :   ١٤
عليه تبعيض، سازمان دفاع    " مركزي  

 "از حقوق زن در ايران
طـاريــق فــتـاح نـويســنـده و           :   ١۵

 سكوالريست در كانادا
سيما بهـاري مسـول راديـو         :   ١٦

 شکوفه ها ـ سوئد
سارا محمد مسول تشـكـل       :   ١٧

پال و فاطمه را هرگز فراموش نكنيـد         
 ـ سوئيد
حكيم حسن فـنـجـان رهـبـر          :   ١٨

ــات در               ــدمـ ــران خـ ــارگـ ــوراي كـ شـ
 بيمارستانهاي شهر ناصريه در عراق

براي اطالعات بيشتر و امضـاي       
 اين كمپين با ما تماس بگيريد

ــول            ــرگـــــ ــل ســـــ ــيـــــ ــمـــــ ايـــــ
ــمـــــــــــــــــــــد                        :احـــــــــــــــــــ
sargulah@yahoo.com     

ايــــــــمــــــــيــــــــل خــــــــيــــــــال          
ــم                   ــيــــــــــــ ــراهــــــــــــ   : ابــــــــــــ

c.yahoo@khayalibrahim
a 

۰۰۱۶۴۷۲۱۵۳۲۱۰  Tel:  
  
 

 ...آمپين جهانی برای لغو قانون چند     ١از صفحه 

براي پيروزي مبـارزات مـردم کـافـي            
بايد بمعني عملي و پراتيکـي  .  نيست

حزب را تـبـديـل بـه وسـيلـه پـيـروزي                 
مبارزات کارگران و مردم کرد و ايـن          
يــعــنــي بــايــد بــه حــزب پــيــوســت و             
رهنمودهايش را بکار بسـت و بـا آن            
فعاليت کرد، بايد حول حزب متحد و       
متشکل شد، اين اولين گـام اسـاسـي       

ــت ــوط بـــه               .   اسـ ــدام دوم مـــربـ اقـ
همبستگي عملي با مبارزات جـاري       
کارگران و ديگر اقشار جامـعـه اسـت          
که اينجا نيز حزب نقش مهم و جـدي          

. براي تامين آن ميـتـوانـد ايـفـا کـنـد              
نبايد اعتراض يک بخش از کـارگـران         
در يک شهر را تنها گذاشت، و گـرنـه            
همانطور که بـاالتـر اشـاره شـد رژيـم              
ميتواند آنرا سـرکـوب يـا بـي تـاثـيـر                

بعنوان مـثـال، طـرح کـثـيـف و             .   کند
اتــجــاعــي و بــغــايــت ضــد کــارگــري          
قرارداد سفيد امضـا مشـکـل فـقـط             

. بخش کوچکي از کـارگـران نـيـسـت            
کـار قـراردادي را بـه درصـد بسـيـار                 
باالئي از کارگران ايران تحميـل کـرده       
اند و سـفـيـد امضـا هـم دارد دائـمـا                  

ايـن سـيـاسـت       .   افزايش پيدا ميکـنـد    
کثيف که به هر کارخانه و هر بخشـي          

از کارگران تحميل ميشـود يـک قـدم           
پيشروي سـرمـايـه داران اسـت و بـا                
توجه به اينکه کـال کـار قـراردادي و             
بخصوص سفيد امضا کـارگـر را در           
تنگنا و ناامني بيشتري قرار ميدهـد     
باعث سوء استفاده سرمـايـه داران و          
تحميل فالکت بـيـشـتـر بـه کـارگـران              

از طرف ديگر حکـومـت در        .   ميشود
شرايطي که با اعتراضات قـدرتـمـنـد          
مواجـه نـبـاشـد بـراي خـنـثـي کـردن                  
مبارزات جاري هر از چـنـدگـاهـي و             
اخيرا نيز شروع به دستگيري فعالـيـن        
کــارگــري  و فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي           
اعتراضي ميکند تا بقيه را مرعـوب       
کند و توده کارگران را از فـعـالـيـن و              

بـه ايـن     .   رهبران خـود مـحـروم کـنـد           
تهاجمات بايد افسار زد و ايـن فـقـط           
با قدرتنمائي کارگران و ديـگـر مـردم          

وقـتـي   .   معـتـرض مـمـکـن مـيـشـود            
کارگران يک بخش دست به اعتصـاب       
و اعتراض ميزنند الزم است کارگران      
بخشهاي ديگر و نيز مردم آزاديـخـواه        
شــهــر دســت بــه اقــدامــات مــتــنــوع          
حمايتي بزنند کـه آن مـبـارزه پـيـروز              

در غيـر   .   شود و به خواستهايش برسد    
اينصورت اگر چنين مبارزه اي پيـروز       

نشود فردا نوبت تعرض و تهاجم رژيم       
به بخش ديـگـر اسـت، ايـن را هـمـه                  

امـا  .   کارگران در تجربه خود ديده انـد      
اين همـبـسـتـگـي هـا شـروع شـده و                  
اهميت آن بيشتـر مـورد تـوجـه قـرار              

در سالهاي اخير نمونه هاي     .   ميگيرد
اين همبستگـي و حـمـايـتـهـا وجـود               
داشته است اما هنوز خيلي نـاکـافـي          
است و هنوز ابتـکـارات و اقـدامـات            
عملي گوناگون بـکـار گـرفـتـه نشـده              

هــمــيــن مــورد آخــر، بــدنــبــال         .   اســت
فراخوان کارگران پرريس، جـمـع آوري        
کمک مالي براي آنان توسـط جـمـعـي           
ــدام                ــک اق ــهــان ي ــران اصــف ــارگ از ک
ارزشمند است که حاکي از ايـن اسـت       
کارگران نقش همبستگي و اتـحـاد را      
مــيــدانــنــد و در ايــن جــهــت قــدمــي           
برداشته اند، و همچنـيـن خـود اقـدام            
کارگران پرريس مـبـنـي بـر فـراخـوان             
کمک به آنان اهـمـيـت زيـادي دارد و               
نشانه اي از توجه کارگران و نياز آنهـا         

. به کمک هم طبقه ايهـاي خـود اسـت           
اما به حرکات و شيوهـاي مـوثـرتـري          
براي ايجاد همبستگي و اتحاد نـيـاز         

مثال اعتراضات کارگري بايـد     .   داريم
از طرف مجامع عمومي کارگران بـه        
جامعه اعالم شود، تا ايـن مـجـامـع            
عمومي کارگري بـعـنـوان نـهـادهـاي            
تصميم گيـري کـارگـران بـه جـامـعـه               

در اطـالعـيـه هـاي         .   معـرفـي شـونـد      
مجامع عـمـومـي بـايـد درخـواسـت              
همبستگي مبـارزاتـي و درخـواسـت          
پشتيباني از ديگر بخشهاي کـارگـري     
و نيز مـردم آزاديـخـواه شـهـر اعـالم                

و کارگران و مردم هم در پـاسـخ         .   شود
به اين فراخوانها بايد با تمام تـوان بـه           
ياري اين مبارزات و حمايت از آنـهـا           

اين رونـد بـايـد سـريـعـا بـا               .   بشتابند
اشکال پيشرو اعتصابات حمايـتـي و        
تظاهراتهاي حمايتي تکميل شونـد و       
ارتقا پيدا کنند و حکومت اسـالمـي         
و سرمايه داران بـا صـف مـتـحـد و                 

در .   قدرتمند کارگران مواجـه بشـونـد       
يک کالم بايد پيام کـارگـران و مـردم              
شريف و آزاديـخـواه بـه حـکـومـت و                
سرمايه داران بطور عملي ايـن بـاشـد          
کــه نــمــيــگــذاريــم فــالن اعــتــراض و           
اعتصاب تنها بـمـانـد، نـمـيـگـذاريـم              
اعتراض کارگران سرکوب شـود و يـا         
ــه نشــود،                  ــوج ــان ت ــواســت آن ــه خ ب
نميگذاريم فعال کارگري را بـه زنـدان          
ببريد، نميگذاريم اوباشان رژيـم زنـان         
ــد،                  ــن ــن ــت ک ــا اذي ــه ــان ــاب ــي را در خ

اين کليد پيـشـروي مـردم      .  نميگذاريم
و افسار زدن به تـعـرض حـکـومـت و              
سرکوبگران و سرمايه داران به حـقـوق        
انسانهاسـت، ايـن در واقـع دفـاع از               
خواست و مطالبـات مشـتـرک مـردم           

 .شريف است
 

راه افتادن جـنـبـش حـمـايـتـي از              
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـران و             
مردم آزاديخواه و برابري طلب جامعه      
قطعا وظايف مهمي بر دوش رهبـران       
و فعالين جنبش طبقه کارگر و ديگـر        
جنبشهاي اعتراضـي مـيـگـذارد کـه           
بايد بـراي سـازمـانـدان ايـن حـرکـت                

زمينـه  .   اقدامات الزم را انجام بدهند    
بسيار مناسبي براي ايـن حـرکـت در           
جـــامـــعـــه وجـــود دارد و فضـــاي               
اعــتــراضــي و خــواســتــهــاي انســانــي       
اکثريت مردم پشتوانـه عـمـلـي شـدن            
اين حرکت است و بايد آنـرا سـازمـان           

حزب کمونيست کارگري با تمـام   .   داد
توان براي پيـروزي مـبـارزه مـردم بـر              
حکومت اسالمي، براي جلوگيـري از       
اقدامات ضد کـارگـري و ضـد زن و              
ضد انسان حکومت و بـراي مـتـحـد             
کردن صف ميليوني مـردم کـارگـر و           
زحمتکـش تـمـام تـالـشـش را بـکـار                 
ــات و                   ــکــان ــه ام ــم ــدد و ه ــن ــب ــي م
ابزارهايش از جمله تلـويـزيـون کـانـال           
جــديــد بــعــنــوان صــداي ايــن صــف            
ميليوني را در اين راه بـکـار گـرفـتـه              

 .*به حزب خود ملحق شويد. است
 

 ...اتحاد و همبستگی عملی    ٣از صفحه 


