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ــه               ــبــال ســفــر خــامــنــه اي ب ــدن ب

 ٨٨ کردستان، در تـاريـخ دوم خـرداد           
بيانـيـه اي بـه امضـاي دانشـجـويـان                
دانشگاههاي کردستان پيرامـون ايـن     

در مورد ايـن  .   سفر منتشر شده است
بيانيه در قـبـال سـفـر خـامـنـه اي و                  
ايـنــکـه ايـن بــيـانــيـه چــه طــيـفــي را                 
نمايندگي مي کند و چـه خـواسـت و          
مطالبه اي را عنوان مي کند، اشـاره    

گـوشـه هـايـي از ايـن            .   اي مي کـنـم  
 :بيانيه چنين است

 
آقاي خامنه اي شما چگونه خـود  

. را نماينده مردم کردستان مي دانـيـد  
ما سني ها کـوچـکـتـريـن        در حاليکه 

؟ چگـونـه   اعتقادي به ولي فقيه نداريم
اســت کــه شــمــا در ايــن ســي ســال                
بيشترين سرکوب و کشتار را عـلـيـه        
ما انجام داده ايـد و اکـنـون انـتـظـار             
داريد ما شما را بعنـوان رهـبـر خـود         

مــا دانشــجــويــان    ســتــايــش کــنــيــم؟      
ــه                ــم ک ــان اعــالم مــي داري کــردســت
کوچکترين دلبستگي به آقاي خامنـه  

ســفــر وي و اســتــقــبــال       و      اي نــداريــم  
بسيجيان از وي حـس واقـعـي مـردم           

در پـايـان ايـن        .  کردستان نمي بـاشـد    
بيانيه دانشجويان کرد خواهان آزادي   

کـرد  همکالسي هايشـان شـده انـد و            
جمهوري اسالمـي را بشـدت        ستيزي

تاکيـدهـا از مـن        .(  محکوم کرده اند
 )است

 
در اين نوشته کـوتـاه سـعـي مـي          
کنم اين را نشان دهم که ايـن بـيـانـيـه        
نظر و ديـدگـاهـهـاي دانشـجـويـان در            
دانشگاههاي کردستان را نمايـنـدگـي    

در دانشگاههاي .  و منعکس نميکند
کـــردســـتـــان دانشـــجـــويـــان چـــپ و          
سوسياليست حضور و فعاليت دارنـد    
اما هنوز اين حضور نتوانستـه اسـت     
در قامتي ظاهر شود که ميدان را بـر    
رواج اينگونه گـرايشـات کـه در ايـن             

در نوشتـه  .  بيانيه موج مي زند ببندد
تـحـت      ٨٧ اسـفـنـد         ١٥ اي بـتـاريـخ      

سخني بـا دانشـجـويـان چـپ            " عنوان 

سنديکاي کارگران شرکـت واحـد     
اتوبوسراني تهران و حومه يک تشکل 

صنفي و کارگري است و ايـن    "  کامال
سنديکا به واسطه آگاهي کـارگـران و     
با حمايت و حضور گسترده کـارگـران     

تشکيل و کماکان تـا     ١٣٨٤ در سال 
به امروز بـا وجـود فـراز و نشـيـب و                
دشواري هاي فراوان به فعاليـت خـود     

سنديکاي کـارگـران     .  ادامه مي دهد 
شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و              
حومه در مورد انـتـخـابـات دهـمـيـن          
ــاســت جــمــهــوري از هــيــچ               دوره ري
کانديدايي حمايت نمي کند و حمايت 
از هر کانديدايي را در حيطه فعاليـت  
تشکل هاي مستقـل کـارگـري نـمـي          

در نبود آزادي احزاب ، بالطبـع  .  داند 

از نهـادي اجـتـمـاعـي           تشکل ما نيز
که حاميش باشد محروم است ، حـال  
آنکه سنديکاي کارگران شرکت واحـد  
اتوبوسراني دخالت گري و فـعـالـيـت         
سياسي را حق مسلم تـک تـک افـراد          
افراد جامعه دانسته و برآن اسـت کـه       
کارگران سراسر ايران در صورت ارائـه  
منشور کارگري کانديداهاي ريـاسـت   
جمهوري و دادن تضميـن عـمـلـي بـه          
شعارهاي انتخاباتي در اين رابـطـه ،       
مي توانند در انتخابات شرکت کننـد  

 .يا نکنند
هر کدام از کـانـديـداهـاي تـايـيـد          
شده شوراي نگهبان در صدها سـالـن     
ســخــنــرانــي ، مســجــد حســيــنــيــه و          
دانشگاه که قادرند حاميانشان را در   

آرامش دور هـم جـمـع کـنـنـد و هـر                  
تبليغي را که به حال خود مفيـد مـي     

 .دانند ، انجام دهند 
اما هر نشست و تجمع کـارگـري     
با سرکوب رو به رو مي شود ، حـتـي     
خيابان و پارک هم از مردم دريـغ مـي     
شود و در طبيـعـي تـريـن جـايـي کـه              
کارگران مي توانند بدون هزينه در آن   
جمع ششـونـد ، مـورد شـبـيـخـون و                

 . هجمه و سرکوب قرار مي گيرند 
سنديکاي کارگران شرکـت واحـد     
اتوبوسراني تهران و حومه يک تشکل 

صنفي و کارگري است و ايـن    "  کامال
سنديکا به واسطه آگاهي کـارگـران و     
با حمايت و حضور گسترده کـارگـران     

تشکيل و کماکان تـا     ١٣٨٤ در سال 

اصل  مصاحبه بزبان کردي  
 است    

 ٢٥ قـرار اسـت کـه در            :  ايسکرا
جوالي انتخابات پارلمـان کـردسـتـان       

در حاليکـه اکـثـر      .  عراق برگزار گردد
سازمانهاي سـيـاسـي در کـردسـتـان             
عراق در انتخابات شرکت مـيـکـنـنـد      
شمـا ايـن انـتـخـابـات را مضـحـکـه                  

تحليل شما چيست و بـه      .  ناميده ايد
چه دليل اين انتخابات را مضـحـکـه        

 ميدانيد؟ 
گــرچــه اصــوال      : ســمــيــر نــوري      

انتخابات پارلمانـي  بـر پـايـه  اراده               

واقعي مردم استوار نيستند و همواره 
بورژوازي براي مشـروعـيـت دادن بـه         
حکومت سياسي خود تالش ميکنـد  
به نوعي راي مردم را پشت سـر خـود     
داشــتــه بــاشــد، امــا انــتــخــابــات در          
کردستان عراق  حـتـي عـاري از  آن            
ظاهر و سنتي است که بـورژواري در      

. تاريخ انتخاباتي خود اتخاذ ميکنـد 
براي روشنتر کـردن نـظـرات مـا الزم           
است که به چند نکته مهم اشاره کـنـم   

 .و دالئلم را توضيح دهم
نکته اول اينکه اين انتخابات بـر    
اساس حق شـهـرونـدي بـرابـر بـرگـزار              

نميشود و برابري زن و مـرد، بـرابـري        
شهروندان بدون در نظر گرفتن مليت، 
مذهب و زبان مد نظر نيست، بـلـکـه      

تـعـداد کـرسـيـهـا          و   پارلمان کردستان 
بين عشيره ها و افـراد مـنـتـسـب بـه           

. مذاهب مختلف تـقـسـيـم شـده انـد            
نکته دوم اينکه کردستان بـخـشـي از      
عراق است و انتخابات در چـارچـوبـه        
حکومت سياسي عراق و قـوانـيـن آن      

 
 ٢ صفحه  مزدوران رژيم باز هم جنايت آفريدند     
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بنا به خبري که به حزب رسيـده      
عـبـدال عـزيـز       " است چند روز پـيـش       

کارگر مرزي اهـل روسـتـاي      "  عثماني
از تــوابــع ســردشــت،      "  کــهــنــه خــانــه   " 

مزدوران حکومت بسوي مـاشـيـن او      

ــل                    ــت ــق ــرده و او را ب ــدازي ک ــران ــي ت
اين سومين جنايتي اسـت    .  رسانيدند

که ظرف يک هفته گذشته در مناطـق  
مرزي توسط نيـروهـاي مـزدور رژيـم         

 . روي داده است

مـامـوران      ٨٨    ارديبـهـشـت    ٢٠ 
" نـودشـه  " حکومت اسالمي در مـرز        

طه سليمي را که داراي دو فرزند بـود    
 ٢٠ هــمــچــنــيــن شــب            .  کشــتــنــد  

، نيروهاي انـتـظـامـي       ٨٨ ارديبهشت 
مستقر در مرز سردشت جوان ديگري 

 .به اسم شيرزاد ماليي را کشتند

ــم در               ــزدوران رژي ــات م ــاي ــن ج
مــنــاطــق مــرزي بــه امــري هــر روزه            

مزدوران حـکـومـت    .  تبديل شده است
در اين مناطق جهنمي بتمام معنا را   
بــراي مــردم ســاکــن در شــهــر و                     

. روستاهاي مـرزي ايـجـاد کـرده انـد           
   .  بايد جلو اين جانيان را گرفت

کميتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن              
تسليت به خانواده وبستـگـان عـبـدال       
عزيز عثماني، اين عمل جنايتکارانـه  
مزدوران رژيم اسـالمـي را مـحـکـوم          
مي کـنـد و از هـمـه مـردم شـهـر و                      
روستاهاي حومه سردشت و از هـمـه       

صــورت مــيــگــيــرد کــه خــود ايــن               
 –مذهبي     –حکومت، دولتي  ملي 

-عشيره اي است و قوانين آن قـومـي  
پـارلـمـان کـردسـتـان         .  اسالمـي اسـت    

بخشي از اين سيستم و هـمـان راه و           
 .رسم را در پيش ميگيرد

نکته سوم اينکه  نيروهاي اصلي 
حــاکــم بــر کــردســتــان بــويــژه حــزب             
دمکرات کـردسـتـان عـراق بـرهـبـري            
بارزانـي و اتـحـاديـه بـرهـبـري جـالل                 
طالباني از قبل مسـئلـه را فـيـصـلـه             
داده اند و برگزاري انتخابات و گرفتن 
مهر و امضا از مردم، تنها بـمـنـظـور     
مشروعيت دادن بـه حـکـومـت ايـن              
احزاب براي دوره بـعـد اسـت و چـيـز              
 .بيشتري را نبايد از آن انتظار داشت

 
ايــن انــتــخــابــات بــراي      :  ايســکــرا

سـال     ١٧ ناسيوناليسم کرد که مدت   
قدرت را در دست دارد،  چه اهميـتـي   
دارد و در شـرايـط سـيـاسـي کـنـونـي             
انتخابات از چه ويژگيهائي برخـوردار  

 است  ؟
ــوري        ــر نـــ ــيـــ ــمـــ ــزاب :  ســـ احـــ

ناسيوناليست تحت فشار نارضايـتـي   
شديد و اعـتـراض مـردم قـرار دارنـد            

سـالـه آنـهـا،          ١٧ وتاريخ حـکـومـت        
تاريخ چپـاول و دزدي بـوده و کـلـيـه                

تـحـت   امکانات و ثروت جـامـعـه را          
امـکـانـات    .  کنترل خود در آورده انـد    

زيستي و دارائي مقامات به حد غيـر  
قابل تصور بـاال رفـتـه در حـالـيـکـه                
مردم کارگر و زحمتکش از کـمـتـريـن     

مردم در   .  امکانات برخوردار هستند
کردستان نسـبـت بـه وضـع مـوجـود               
اعتراض دارند و نـارضـايـتـي مـردم             
روزبروز گسترده شده است  بطوريـکـه   

ط ايـن    فقـ "  مسعود بارزاني ميگويد 
مانده که ما را مقصر آب و هواي بـد    

مسعود بارزاني مـيـخـواهـد       ."  بدانند
بگويد که اعتراضات مردم نسبت بـه  
حکومت آنها بي پايه و غير منطـقـي   

است در حـالـيـکـه در هـمـيـن مـثـال                
نيزبرطرف کردن مشکـل آب کـامـال        
بعهده مقامات و ارگانهاي حکومتي 

اين  وضعيت نـاسـيـونـالـيـسـم          .  است
کرد را دچار سرگرداني کرده و بخشي 
از آنها براي جلوگيـري و خـفـه کـردن           
اعتراضات، تالش ميکنند کـه خـود     
را همرنگ مردم نشان دهند و بعنوان 

 . سخنگوي مردم ظاهر شوند
از طـرف ديـگـر جـايـگـاهـي کـه               
ناسيونالـيـسـم کـرد و مـقـامـات در                
کــردســتــان بــدلــيــل خــدمــاتشــان بــه         
آمريکا و هم پيمانانش بـدسـت آورده       
اند، بعد از جنگ   اول زيـر سـئـوال              

پشـتـيـبـانـي امـريـکـا و             .  رفته است 
دولتهاي منطقه از تمـامـيـت ارضـي       
عراق وطرفداري از  قدرتمند کـردن و    
تمرکزحکومت در بغـداد، حـکـومـت       
نــاســيــونــالــيــســت را در مــوقــعــيــت         

انـتـخـابـات     . ضعيفي قـرار داده اسـت      
براي آنهـا راه حـلـي بـراي عـبـور در                 
چنين شرايطي اسـت ودر عـيـن حـال           
مشروعيت دادن بـه حـکـومـت خـود          
براي دوره اي ديگر و تبديل شـدن بـه       
نماينده و سخنگوي مردم کـردسـتـان      
در ادامه سياستهايشان وبند و بسـت    
هائي که در آينده به پـيـش خـواهـنـد          
برد و اين در حالي است که انتخابـات  
طبق برنامه و نقشه آنها پيش بـرود و    
صف بندي طبقاتـي و قـطـب بـنـدي            

 .قدرتمند و روشنتري شکل نگيرد
مــردم در کــردســتــان       :   ايســکــرا

نــزديــک بــه دو دهــه بــا حــکــومــت               
ناسيوناليست کرد و بويژه با اتحـاديـه   
ميهني و حزب دمـکـرات کـردسـتـان        
عــراق روبــرو بــوده انــد هــم اکــنــون              
اعتراض مـردم بـه آنـهـا از هـر دوره                
ديگري بيشتر و روشنتر و به مـقـابلـه      

در ايـن    .  رو در رو انـجـامـيـده اسـت          
اوضاع اپـوزيسـيـونـي تـحـت عـنـوان             

ايـن  .  تغيير و رفرم شکل گرفته است   
اپوزيسيون تا چه حد به خواسته هـاي  

 مردم نزديک است؟ 
آنــهــائــي کــه ايــن     :  ســمــيــر نــوري  

شعارهاي پر زرق و برق را بلنـد کـرده     
اند، خودشان تا امروز هم بـخـشـي از      
کاربدستاني بـوده انـد کـه بـرنـامـه و               
سياستهايشـان بـاعـث مشـکـالت و            

نه قبال سيـاسـت   .  فقر مردم بوده است
متمايزي به پيش برده انـد ونـه حـاال          
پالتـفـرم مـتـفـاوتـي از طـالـبـانـي و                   

اينهـا رهـبـران      . مسعود طرح کرده اند
درجه دوم ناسيوناليسم کرد هسـتـنـد      

" و   "  تغيـيـر  "  که در نظر دارند با شعار
وارد مــبــارزه ســيــاســي       "  ســازنــدگــي

تا کـنـون حـتـي يـک خـواسـت                . شوند
واقعي مردم را طرح نکـرده انـد و در         
هــيــچ عــرصــه اي از زنــدگــي مــردم            
کردستان از ساده ترين خواست مـردم    

کـه شـعـار      "  تـغـيـيـر    ." دفاع نکرده انـد   
باراک اوباما در انـتـخـابـات آمـريـکـا          
بود بعد از شکست نئو کنسرواتيوهـا   
مد شده است و در سراسر دنيا خيـلـي   
ها خود را به اين شـعـار آويـزان کـرده         

رياکاري صاحبان ايـن شـعـار در          . اند
آمريکا خيلـي زود روشـن شـد و در              
اولين هفـتـه صـدارت بـاراک اوبـامـا             

ميليارد دالر ماليات دهندگان  ٧٨٧ 
ــه دزدان و                  مــردم در آمــريــکــا را ب

حـال در    .  قماربازان وال اسـتـريـت داد     
کردستان عراق افرادي چون نوشيروان 
مصطفي چه تغييري در زندگي مـردم  

 .ميخواهند بوجود بياورند ؟
کردستان در آستانه تغـيـيـر قـرار       
دارد و احتياج بـه تـغـيـيـراتـي جـدي              

اين تغييرات نـه از طـريـق راي            . دارد
دادن و مضحکه انـتـخـابـات بـدسـت           

تغيـيـر   .  ميايد و نه توسط اين نيروها
احتياج به نيروي تـغـيـيـر دهـنـده اي             
چون کمـونـيـسـتـهـا، طـبـقـه کـارگـر،                

 .آزاديخواهان و سکوالرها دارد
مسعود بـارزانـي گـفـتـه        :  ايسکرا

اين ادعا درست نيست کـه خـطـر      " که 
نيروهاي خارجي  در قبال کـردسـتـان      
تمام شده است  هنوز اين خطر وجـود    

خطر خارجي را شـمـا چـگـونـه          " دارد 
مي بيني ؟ از طرف ديـگـر اتـحـاديـه        
ميهني و حزب دمـکـرات مشـتـرکـا          

ليستي به نام ليست کـردسـتـان بـراي       
نـظـر شـمـا       .  انتخابات اعالم کرده اند
 در اين مورد چيست؟

هـمـيـشـه و در هـر            :  سمير نـوري 
شـرايـطـي بـورژوازي بـراي دور نـگــه               
داشتن مردم از مسائل داخلي، خـطـر   
خارجي را مانند شمشير دامـوکـلـس      

آنـهـائـي    .  باالي سر مردم نگه ميدارد
را که مسعود بعنوان خـطـر خـارجـي         
طرح ميکند، هـمـپـيـمـانـان بـارزانـي           

اتــحــاد و هــم     .  وطــالــبــانــي هســتــنــد  
پــيــمــانــي چــهــارجــانــبــه کــه  احــزاب          
بارزاني و طالباني دو طرف آن بـودنـد   
قبال  ماننـد دوسـت مـردم مـعـرفـي             
ميشدند و از همديگر دفاع ميکردند 
و مگر همينها نيـسـتـنـد کـه بـا هـم              

 .حکومت ميکنند
مسعود بارزاني روزي نيست کـه    
بر عليه مالکي حرف نزند و دليـل آن    
فشاري اسـت کـه مـالـکـي بـه آنـهـا                   

اختالف و تضاد آنها ربطي بـه    . آورده 
اعـــتـــراض و خـــواســـت مـــردم در              

همپيماني اتحاديه و   .  کردستان ندارد
حزب دمکرات و استراتـژي مشـتـرک      
آنها در مقابل خطر خارجي نـيـسـت،      
ــان                  ــردســت ــر مــردم ک ــراب ــا در ب ــه آن
نيروهايشان را سازمـان مـيـدهـنـد و          
ميخواهند در مضـحـکـه اي کـه راه           
انداخته اند بـه مـردم فـرصـت نـفـس               
کشيدن ندهند و ميخواهند کـه هـمـه      
چيز را تحت کنـتـرل کـامـل خـود در            

 . بياورند
 

آيــا ايــن بــنــفــع مــردم         :  ايســکــرا
کردستان نيـسـت کـه نـمـايـنـده هـاي               
واقعي خود را معـرفـي کـنـنـد ؟ آيـا             
شــمــا بــعــنــوان يــک  حــزب اگــر در                
انتخابات شرکت کنـيـد، مـيـتـوانـيـد          
وزنه را به نفع مردم تغيير دهـيـد؟ يـا      
تحت هيچ شـرايـطـي در انـتـخـابـات              

 شرکت نخواهيد کرد؟
ــوري     ــر ن مــا يــک حــزب       :  ســمــي

پارلماني نيستيم و معتقديم پارلـمـان    
راهــي نــيــســت کــه مــردم بــتــوانــنــد           
سرنوشت سياسي خود را بـنـفـع خـود       

پارلـمـان مـحـلـي اسـت           .  تغيير دهند

ــدســت کــردن قــدرت               ــراي دســت ب ب
سياسي بين نيروها و احزاب سرمـايـه   
داري رنگارنگ، به اين  مـعـنـي کـه           
نماينده هاي سياسي بورژوازي دهـهـا   
ارگان، قوانين و سنت را گذاشتـه انـد     
که مانع اين شوند که کسي دسـت بـه     
پايه ها و مقدسات آنـهـا بـزنـد و در             
شرايط سخت جلو صحـنـه مـيـاورنـد        
که  حاکميت خود را از خطـر مصـون     

با اين حال موضع مـا در      . نگه بدارند
. مورد انتخابات از اين نـظـر نـيـسـت       

ما براين باوريم که انتخابـات فـعـلـي       
ادامه سناريوي خطرنـاکـي اسـت کـه         
نزديک بـه دو دهـه جـامـعـه عـراق و                 

شـرکـت   .کردستان را در بر گرفته است
در انتخابات سهيم شدن در پروسه اي 
است که در قدم اول هويت انسانـي را    

حزب شيوعـي عـراق     .  پايمال ميکند
بر کرسيهاي شيعه در بغداد نشـسـتـه      

نميتوان در پروسه اي شرکت کرد .  اند
که از قبل قوميـت، عشـيـره بـودن و           
مذهب را بر پيشـانـي انسـانـهـا حـک           

ايــــن انــــتــــخــــابــــات     .  کــــرده انــــد    
استانداردهاي  شهروند برابر را زير پا 
گذاشته است، تو نه بعنوان شـهـرونـد      
بلکه بعنوان نـمـايـنـده قـوم، قـبـيلـه،               

وارد عشــيــره و مــذهــب مــعــيــنــي             
انتخابات ميشوي ، به هميـن جـهـت      
نه تنها قادر به سنگين تر شـدن وزنـه     
به نفع طبقه کارگر نميگـردي، بـلـکـه       
خود به بخشـي از آن واقـعـيـت تـلـخ               

 .تبديل خواهي شد
ما عليرغم اينکه مـيـدانـيـم کـه          
نيروهاي در قـدرت تـحـمـل ايـن کـه               
مردم به  حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
چپ عـراق و سـوسـيـالـيـسـتـهـا راي                
بدهـنـد را نـدارنـد، بـا ايـنـحـال اگـر                    
انتخابات طبق استانداردي که گـفـتـم     
و آزاد برگزار گردد و امکانـات بـرابـر      
بــراي هــمــه شــرکــت کــنــنــدگــان در             
انتخابات وجود داشته باشد، مطمئن 
هستيم که شانس پيروزي کمونيستها 
بسيار بـيـشـتـر از احـزاب بـورژوازي             

 .است
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اين مطلب در لينک زيـر قـابـل        .  بودم
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اما نويسندگان و کساني کـه بـه       
ــان دانشــگــاهــهــاي           اســم دانشــجــوي
کردستان اين بيانيـه را نـوشـتـه انـد،            
بنظر مي رسد هنوز در عـالـم تـوهـم         
نسبت به خامنه اي و حکومتش بسر 
مي برند و بـاورشـان شـده اسـت کـه                
گويا خامنه اي تالش کرده اسـت کـه       
خود را نماينده مردم کردستان بـدانـد     
يا درستر اين است بـگـويـم نـمـايـنـده          

تـا  .  صادر کـنـنـدگـان بـيـانـيـه بـدانـد              
جائيکه به مـردم کـردسـتـان بـر مـي             
گردد از همان روز اول سـرکـار آمـدن          
اين حکومت تا به امروز تـوهـمـي بـه       
اين حکومت و سرانش نداشتند و در   
مقابلش ايسـتـاده انـد اگـر تـوهـمـي                
وجود داشتـه بـاشـد در ايـن بـيـانـيـه                 

مردم سـراسـر کشـور و بـويـژه              .  است
مردم کردستان  خامنه اي، مـجـلـس      
نشينان و ديگر سران اين حکومت را   
نه تنها نماينده خود نـدانسـتـه انـد و           
نمي دانند بلکه آنها و حکومتشان را   

دانشـجـويـان    .  قاتالن مردم مي داننـد 
دانشگاههاي سراسر کشور به خامنـه  

. اعـطـا کـرده انـد        "  پيـنـوشـه   " اي لقب 
دانشجويان در دانشگاههـاي تـهـران،      
شيراز، اصفهان، تبريز، کرمـانشـاه و     
بقـيـه شـهـرهـاي ايـران، مـوسـوي را                 

يعـنـي در     .  لقب داده اند ٦٧ موسوي 
و در دوران نـخـسـت وزيـري          ٦٧ سال 

 ٦٧ ايشان بود که قتل عامهاي سـال    
هر کـدام از سـران ايـن            .  انجام گرفت

حـکـومـت از جـانـب مـردم و بـويـژه                   
دانشجويان در ايران، با جـانـي تـريـن         
شخصيتهاي تاريخ مقايسه شـده انـد     
آنگا مي بـيـنـيـم کـه طـيـفـي بـا نـام                   
دانشجويان دانشگاههـاي کـردسـتـان       
در بيانيه شان در اوج احتياط و توهم 
پراکني به گونه اي مي خواهـنـد ايـن      
را القا کنند که  نکند راستي راسـتـي   
خامنه اي بخواهـد خـود را بـعـنـوان            

البتـه  . نماينده مردم کردستان جا بزند
اين القا کردن نگراني اين طيف اسـت  

لحن و بـيـانـي کـه       .  نه مردم کردستان
در اين بـيـانـيـه فـرمـوـلـه شـده اسـت                 
بدرجات زيادي دارد بـه خـامـنـه اي             
امتيـاز مـي دهـد و تصـويـر تـوهـم                  
برانگيزي را در بيانيه شان به نمـايـش   

ادبــيــات، احســاس و      .  گــذاشــتــه انــد  
مطالبـات ايـن بـيـانـيـه، خـواسـت و                 
مطالبه طيفي است که مـي خـواهـد        

برسـمـيـت    "  قوم کرد" براي " اذان سني"
اين نشاندهـنـده عـمـق       .  شناخته شود

ارتجاعي و قبيله گـري ايـن بـيـانـيـه             
 . است
  

در جاي ديگري در ايـن بـيـانـيـه            
مـا سـنـي هـا         :  گفته شـده اسـت کـه         

کوچکترين اعتقـادي بـه ولـي فـقـيـه             
 نداريم

اين بيان و اين فرمولـبـنـدي نـيـز        
خواننده را بياد دعـواهـاي جـريـانـات        
مرتجع مذهبي نظير مفتي زاده مـي    
اندازد که اختالفشـان بـا خـمـيـنـي و             

. حکومت اسالمي بر سر مذهب بـود 
از کسي که خود را دانشـجـو و پـيـرو         
دانش و دستاوردهاي علمي امـروزي    
مي داند، حتي اگر بـه سـيـاسـت هـم          
کاري نداشته باشد بسيار بعيـد اسـت     
که دعواي خود بـا ولـي فـقـيـه را تـا               
ســطــح بــاد زدن جــنــگ و دعــواي               

دانشگاه و دانشجـو  .  مذهبي بکشاند
هميـشـه بـا آزاديـخـواهـي و بـرابـري                 

دخالت در   .  طلبي مترادف بوده است
سياست امروز ديگر مسئلـه مـهـم و        
اصلي در جنبش دانشـجـويـي اسـت،       

سوسيـالـيـسـم بـپـا خـيـز بـراي رفـع                   " 
شعار جنبش دانشجويي در   "  تبعيض

دانشگاهها است نـه خـواسـت عـقـب          
قطعـا  ".  سني گري" مانده و ارتجاعي 

کساني از طيف قومي مـذهـبـي هـا         
هم در دانشگاههاي کـردسـتـان پـيـدا        
مــي شــونــد کــه خــواســتــشــان را در            

مي بينند کـه  "  اذان اهل سنت"  کسب
تحقق اين خواست ارتـجـاعـي تـنـهـا           
آمال و آرزويشـان اسـت امـا هـرچـه                
هسـت بـا جــنـبـش راديــکـال و چــپ                
دانشجويي هيچگونه سنخيتي نـدارد  
ــواســت و                    ــل خ ــاب ــق ــي در م ــت و ح
مـــطـــالـــبـــات جـــنـــبـــش ســـراســـري       

ايـن  .  دانشجويي در ايـران قـرار دارد        
جنگ و دعـوا مـتـعـلـق بـه جـنـبـش                

ايـن  نـق زدنـهـا           .  دانشجويي نيـسـت  

مشـغلـه طـيــف حــاشـيــه اي قـومــي              
مذهبي در کردستان است که هـويـت     
خود را با سـنـي گـري يـا هـر گـونـه                  
القاب مذهبي ديگـري تـعـريـف مـي          

يکي از خصلتهـاي بـرجسـتـه و         .  کند
غالب بر جنبـش دانشـجـويـي تـا بـه             
امروز ايـن بـوده اسـت کـه بـه هـيـچ                    
مذهبي چه از نوع سني و چه از نـوع      

جــنــبــش .  شــيــعــي بــاج نــداده اســت        
دانشجويي در زمان حکومت پهـلـوي   
خود را چپ و سوسياليست مـعـرفـي      
ميکرد و در مقابل مـذهـب مـوضـع         

امروز کـه ديـگـر جـاي خـود              .  داشت
دارد و جنبش دانشجويي در مـقـابـل      
مذهب و نمايندگان حکومتي اش از   
ــال و                 ــکـ ــپ، راديـ ــي چـ ــعـ ــوضـ مـ
ــا               ســوســيــالــيــســتــي  در مصــاف ب
حکومت اسالمي، خامنه اي و ديگر 

. سـران ايــن رژيــم ظــاهــر شــده اســت           
شعار جنبـش  "  يک نژاد يک کره"  شعار

دانشــجــويــي اســت  کــه امــروز ايــن             
دسته از شعارهاي انترناسيوناليستـي  
و انساني در اعـتـراض و مـبـارزات             
دانشجويي دارد به سنتي جـا افـتـاده        

هـمـبـسـتـگـي بـا          .  تبديـل مـي شـود       
جنبـش کـارگـري و جـنـبـش بـرابـري                 
طــلــبــانــه زنــان يــکــي از پــرچــمــهــاي          
مبارزاتي و حـرکـتـهـاي اعـتـراضـي              
دانشجويان در اکثر شهـرهـاي کشـور      
ــان             ــيــکــه دانشــجــوي اســت ودر حــال
دانشگاههاي ايران در تـالـشـنـد کـه            
همراه با جـنـبـش کـارگـري و ديـگـر                
جنبشهاي اعتـراضـي در ايـران ولـي           
فقيه، قوانين و حکومت آنـرا يـکـبـار       
براي هـمـيـشـه جـارو کـنـنـد، آنـگـاه                   
کساني پيـدا مـي شـونـد کـه بـا نـام                  
دانشجويان دانشگاههاي کردستان با 

" ما سني هـا   "  پز بشدت عقب مانده 
به دادن بيانيه  مي پردازند و خـيـلـي        
آبکي و متوهم نسبت به حکـومـت و     
رهبر جنايتکارش اعالم مـي کـنـنـد         

. که اعتقادي بـه ولـي فـقـيـه نـدارنـد               
 .انگار تازه از خواب بيدار شده اند

 
در ادامه همين بيانـيـه هـم آورده        

مـا دانشـجـويـان کـردسـتـان            :  اند کـه   
اعــالم مــي داريــم کــه کــوچــکــتــريــن         
و  دلبستگي به آقاي خامنه اي نداريم

سفر وي و استقبال بسيـجـيـان از وي        
حس واقـعـي مـردم کـردسـتـان نـمـي               

 باشد
گويا تا قبل از سفر خامنه اي بـه  
کردستان، صادر کنندگان اين بيانـيـه   
به آقاي خامنه اي دلبستگـي داشـتـه      

لـــحـــن، بـــيـــان، مضـــمـــون و           .  انـــد
فرمولبنديهاي اين بيانـيـه هـمـيـن را          

مثال استقبال بسيـجـيـان    .  مي رساند
از خامنه اي را با حس واقـعـي مـردم      
کردستان يکي کرده اند و اين بـيـانـيـه     
مي خواهد بگـويـد مـردم کـردسـتـان           
مثـل بسـيـجـيـان نـمـي خـواهـنـد از                   

بــراي .  خـامـنــه اي اسـتـقــبـال کـنــنـد             
خامنه اي و حـکـومـتـش بـيـشـتـر از             
صادر کنندگان بيانيه روشـن بـوده و         
هست که مردم کردستان هـمـگـام بـا         
مـردم ســراســر ايــران در صــدد بــزيــر            

نمايش .  کشيدن اين حکومت هستند
قدرت جناب رهبر در کردسـتـان ايـن      

ســفــر ولـي وفــقــيــه بــه        .  را نشــان داد    
سنندج شکستي به تمام معـنـا بـراي      

. حکـومـت و طـيـف نـق زن آن بـود                  
بيانيه ايـن طـيـف خـجـوالنـه، تـوهـم               
برانگيز و تا حدي مطيع، مـي گـويـد      
مواظب باشيد که حضور بسـيـجـيـان     
در استقبال از ولي فـقـيـه را بـه پـاي              

صــادر کـنــنــدگــان    .  مـردم نــنـويســيــد    
بيانيه بايد ايـن را بـدانـنـد کـه حـس               
واقعي مردم کردستان ايـن اسـت کـه          
سر به تن اين نظـام و ايـن حـکـومـت            

شايد اگر حسي  با  بسيجيـان  .  نباشد
دچار تقارن يا اختالل شده باشد حـس    
صادر کنندگان بيانيه است نـه مـردم       

نويسندگان بيانيه تنهـا بـه     .  کردستان
اين بسـنـده نـکـرده انـد کـه خـود را                    
نماينده دانشـجـويـان دانشـگـاهـهـاي          
کردستان جا بزنند بلکه به نماينـدگـي   
از طرف مردم کردستان هم اين ژسـت  

 .آبرو باخته را بخود گرفته اند
 
اشاره اين بيانيه به سرکوب سـي   

ساله مردم کردستان نيز، هنـوز نـمـي      
تــوانــد ايــن ســرکــوب ســي ســالــه را            

نـويسـنـدگـان بـيـانـيـه           .  توضيح دهـد   
ــا                ــه ــوب ــرک ــن س ــان از اي ــظــورش ــن م
اعدامهاي دسته جمعي و صـحـرايـي      
چند دقيقه اي نـيـسـت، مـنـظـورشـان          
حمله به تجمعات کارگران و حمله بـه    
اول مــه هــا در کــردســتــان نــيــســت،           
منظورشان حمله بـه زنـان و جـوانـان           

نيـسـت،   "  امنيت اجتماعي" تحت نام 
منظور اين بيانيه از حمله سي سـالـه     
به مردم کردستان بمباران شـهـرهـا و        
اعدام و شکنجه فعالين عرصـه هـاي     
اجــتــمــاعــي و شــالق زدن کــارگــران           
نيست و منظـورشـان هـم قـتـل عـام             
کمونيستها نيست بلکه خيلي شفـاف  
و روشن منظورشان از ايـن حـملـه بـه         

که منظور از مـردم    (  مردم کردستان 

کردستان در اينجا نويسندگان بيانيـه  
ما سنـي  " حمله به سني گري و )  است
اسـت کـه دعـواي        "  ما کردها"  و "  ها

عقب مانده گرايشات حاشـيـه اي بـا        
حــکــومــت اســالمــي بــوده و امــروز           
ديگرهيچ گونه مـوضـوعـيـتـي بـراي           
مردم مبـارز و آزديـخـواه کـردسـتـان             

 . ندارد
 

چنانکه اشـاره شـد ايـن بـيـانـيـه                
بيانيه اي که خصلـت نـمـاي جـنـبـش           
دانشجويي باشد نيست بلکـه کـامـال      

امروز اگـر کسـي       .  در مقابل آن است
بخواهد با نام دانشجو بيانيه بدهـد و    
اعتراضي را عليه رهبر خامنه اي يـا  
عليـه حـکـومـت سـازمـان دهـد، بـا                 
راديکاليسمش، چپ و سوسياليـسـت   
بودنش با نقد باورهاي ملي و قـومـي   
و با مـوضـع ضـد مـذهـبـي اش در                 
مقابل نظام و سران از فـيـلـتـر عـبـور         
کــرده و عــبــور نــکــرده اش بــيــانــيــه             

کاري که در سـالـهـاي اخـيـر        .  ميدهد
چهره و سيماي جنبش دانشجويـي را    

. شکل داده و به اينجا رسانيـده اسـت    
ــه                    ــي ــان ــي ــه ب ــي ــان ــي ــن ب از ايــن رو اي
دانشجويان دانشگاههـاي کـردسـتـان       
نيست و نمايانگر نظرات طـيـفـي يـا         
تــــعــــدادي از دانشــــجــــويــــان در             
دانشگاههاي کردستـان اسـت کـه از          
مــوضــع قــومــي مــذهــبــي و بــقــول            

کـرد  "  و يـا      "   ما سنـي هـا    " خودشان 
دارد با حکومت اسـالمـي و     "  ستيزي

براي گرفتن امتيازي همچـون پـخـش      
از مسجد و "  اهل سنت" اذان به سبک 

. تــلــويــزيــون مــحــلــي مــي جــنــگــد           
احـتـيـاجـي بـه جـنـگـيـدن بـراي ايـن                    
خواست ارتجاعي و عقب مـانـده هـم      
نيست چرا که خامنه اي در سفرش به 
کردستان و در مـقـابـل شـرکـت ايـن               
طيف و جماعت ملي مـذهـبـي هـاي       
مــحــلــي در مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي       
حـکـومـتــش وعـده آزاد کـردن آن را                

 . بهشان داده است
 

بنظـر مـي رسـد کـه دسـت ايـن                 
طيف از دانشجويان در دانشگاههاي 
کردسـتـان بـه انـدازه کـافـي رو شـده                  

بيانيه شان دارد داد مـي زنـد           .  است
که تمام مسئله اش با خـامـنـه اي و          
نظام اسـالمـي حـق کشـي مـذهـبـي              
است نه حق کشي انساني کـه شـعـار        
دانشجويان در دانشـگـاهـهـاي ايـران          

 ...اين جنگ و دعوا متعلق به 
 1از صفحه 
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

روز يک شنبـه پـس از آن کـه بـه               
جعفر عظيم زاده اجازه داده شد تـا بـا     
همسرش مالقـات کـنـد، بـالفـاصـلـه            
ايشان را هـمـراه بـا دو تـن ديـگـر از                 
دستگير شدگان روز جهاني کارگر بـه    
نامهاي سعيد يوزي و محمد اشـرفـي   

اويـن انـتـقـال داده و بـه               ٢٠٩ به بند 
ضــرب و شــتــم شــديــد آن هــا مــي                

بر اساس تمـاسـهـاي گـرفـتـه         .  پردازند
شده از سوي زندانيان با خانواده هـاي    
خود، به ويژه از اعمال فشار و اذيت و 
آزار شديد فيزيکي برجعفر عظيم زاده 
خبر داده شده است، بطوري که ايشـان  
ساعت ها پس از اعمال ضرب و شتـم  
دچار سردرد و ناراحتي طاقـت فـرسـا      

ماموران اطالعات به ايـن  .  شده است

وسيله خواسته اند که نامـبـردگـان بـه       
اتهامات واهي کـه بـر عـلـيـه آن هـا               

 . مطرح کرده اند، اعتراف کنند
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمـن  
محکوم نمـودن اعـمـال وحشـيـانـه و             

بــا کــارگــران و      رفــتــارغــيــر انســانــي     
رهبران کارگري که تنها به جرم تـالش  
براي بـرگـزاري مـراسـم روز جـهـانـي                
کارگر هفته هاست در شرايط طـاقـت     
فرسا در زندان نگه داشتـه شـده و در         
سلـول هـاي بـازجـويـي مـورد آزار و                 
اذيت جسمي و رواني قرار گرفته انـد،  

مسئوليـت حـفـظ جـان و سـالمـتـي                
تمامي دستگير شـدگـان و از جـملـه             
جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مـديـره   
اتحاديه آزاد کارگران ايران را متـوجـه   
نهادهاي امنيتي و قضايي جمـهـوري   
اسالمي مي داند و بر خواسـت آزادي    
بي قيد و شرط دستگير شـدگـان روز       

 . جهاني کارگر پاي مي فشارد
   

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
  ٨٨ خرداد  ٣ 

در نتيجه کسـانـي کـه بـيـانـيـه            . است
ــمــايــنــدگــي از طــرف                 شــان را بــه ن
دانشجويان دانشگاههـاي کـردسـتـان       
منتشر کرده اند، مطلقا در راسـتـاي       
جنبش دانشجويي نيسـتـنـد و فـقـط          
منعکس کننده خواست و مطالـبـات   
طيف معيني از مذهبـيـون قـوم گـرا         

در درون دانشگاههاي کردستان است 
که در دفاع از مذهب و قـومـيـت بـه         

 . دادن بيانيه مي پردازند
 

خوشبختانه امروز با رشـد چـپ،       
با وجود فضاي آزاديخواهي و بـرابـري   
طلبي، با گسترش و تقويـت جـنـبـش       

کارگري و تشکلهايش و ضد مذهبي 
و ضد قومي گري اين جـنـبـشـهـا در          
کردستان و در ايران اين طيـفـهـا، بـي       
ربط تر و آبروبـاخـتـه تـر از آنـنـد کـه                
بــتــوانــنــد بــه نــمــايــنــدگــي از طــرف           
دانشجويان دانشگاههـاي کـردسـتـان       

عليرغم اينـکـه ايـن      . ابراز وجود کنند
گرايش عقب مانده مذهبي و قـومـي   
از هيچ اعتـبـاري در دانشـگـاهـهـاي           
کــردســتــان بــرخــوردار نــيــســت امــا          
دانشجويان چپ و سوسيـالـيـسـت در       

دانشگاههاي کردستان بايد در عقـب  
زدن و حاشيه اي کـردن ايـن گـرايـش           

. پوسيده حضور موثري داشته باشنـد 
حرکت و همگامي در راستاي جنبش 
دانشجويي در سراسر کشور، تـداعـي   
شدن و تداعي کردن ايـن جـنـبـش بـا          
خــواســت و آرزوهــاي جــنــبــشــهــاي           
اجتماعي چپ و راديکال، خالصي از 
هرگونه شـائـبـه مـذهـبـي و قـومـي،               
نــمــايــنــدگــي کــردن مــطــالــبــات                
آزاديــخــواهــانــه، بــرابــري طــلــبــانــه و        

انساني، حـمـايـت از اعـتـراضـات و               
مبارزات کارگري، حمايت از جنـبـش   
برابري طلبانه زنـان و نـقـد و افشـاي             
ماهيت اين گونه بيانيه هـاي قـومـي      
مذهبي، کـار فـعـالـيـن دانشـجـويـي             
چـــپ، ســـوســـيـــالـــيـــســـت و تـــوده           
دانشــجـــويـــان در دانشـــگــاهـــهـــاي         

 . کردستان است
 

 ٢٠٠٩ مه  ٢٥ 
 

 ...اين جنگ و دعوا متعلق به 
 3از صفحه 

به امروز بـا وجـود فـراز و نشـيـب و                
دشواري هاي فراوان به فعاليـت خـود     

سنديکاي کـارگـران     .  ادامه مي دهد 
شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و              
حومه در مورد انـتـخـابـات دهـمـيـن            
ــاســت جــمــهــوري از هــيــچ               دوره ري
کانديدايي حمايت نمي کند و حمايت 
از هر کانديدايي را در حيطه فعالـيـت   
تشکل هاي مستـقـل کـارگـري نـمـي           

در نبود آزادي احزاب ، بالطبـع  .  داند 
از نهـادي اجـتـمـاعـي           تشکل ما نيز

که حاميش باشد محروم است ، حـال    
آنکه سنديکاي کارگران شرکت واحـد    
اتوبوسراني دخالت گري و فـعـالـيـت         
سياسي را حق مسلم تـک تـک افـراد          
افراد جامعه دانسته و برآن اسـت کـه       
کارگران سراسر ايران در صورت ارائـه  
منشور کارگري کانديداهاي ريـاسـت     
جمهوري و دادن تضميـن عـمـلـي بـه          
شعارهاي انتخاباتي در اين رابـطـه ،       
مي توانند در انتخابات شرکت کننـد  

 .يا نکنند 
وليکن سنديکاي کارگران شرکت 

واحد اتوبوسراني تهران و حـومـه بـه          
عنوان يک نهاد کارگري وظيفـه خـود     
مي داند از تمام کانديداها بپرسـد تـا     
در صورت ارائـه جـواب مـنـطـقـي ،             
کارگران تصميم خود را در اين رابطـه  

ولي متاسفانه کانـديـداهـاي    .  بگيرند 
ريــاســت جــمــهــوري تــا بــه حــال در              
مطبوعات و کنفرانس ها و نشـسـت     
هاي خبري و سفر هاي شـهـرسـتـانـي        
هيچ گـونـه اظـهـار نـظـري در مـورد                
کارگران و بيکاران و مطالبـات آنـهـا      

ــد                          ــرده انـــــــــ ــکـــــــــ  .نـــــــــ
 

ــواده              ــراي کــارگــران و خــان امــروزه ب
ــه شــرکــت در                 ــق ب ــايشــان تشــوي ه
انتخابات يکي از بـي مـعـنـا تـريـن               
بحث هاي موجود مي باشد چـرا کـه       
کارگران در سه دهه گـذشـتـه ، تـمـام          
روساي جمهور از دوره جـنـگ و دوره       
سازنـدگـي و دوره اصـالحـات و هـم                
چنين رئيس جمهور مهرورز را تجربه 

 .کرده اند 
 

ما از تمام همکاران و هـم طـبـقـه اي         
ها يـمـان مـي خـواهـيـم کـه اگـر در                   
محيط کار ، خانـه ، درس و مـحـل            
زندگي شان بحث انتـخـابـات مـطـرح        
شد ،اين موضوع را از ياد نبرن که از 
خود و ديگران بـپـرسـنـد کـه بـرنـامـه             
مــدعــيــان ريــاســت جــمــهــوري بــراي        

 کارگران چيست ؟
 

نظر صريـح کـانـديـداهـاي دوره          .  ١     
دهم رياست جـمـهـوري در رابـطـه بـا             
تشکيل تشکل هاي مستقل کارگري 
و صــنــفــي بــدون دخــالــت دولــت و              

 کارفرما چيست ؟
ســرکــوب تشــکــل هــاي           .  ٢     

مستقـل کـارگـري چـون سـنـديـکـاي               
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي            
تهران و حومه را چگونه تـوجـيـه مـي       

 کنند ؟
بــا تــوجــه بــه مــطــالــبــات         .  ٣     

انباشتـه شـده کـارگـران و خـط فـقـر                  
اعالم شـده بـراي امسـال کـه مـبـلـغ                

هزار توماناعالم شده اما از آن    ٨٥٠ 
طرف دستمـزد مـاهـانـه کـارگـران را             
دويست و شصت و سه هـزار تـومـان        
تعيين نمـوده انـد ، آيـا بـه خـواسـت                 
تشکل هـاي کـارگـري کـه دسـتـمـزد              

حداقل يـک مـيـلـيـون تـومـان را بـا                   
امضاء کارگران کارخانجات سـراسـر     
کشور اعالم نمودنـد گـردن خـواهـيـد          

 نهاد ؟
نــظــر خــود را نســبــت بــه            .  ٤     

کنوانسيون هاي بين المللي کـارگـري   
، حقوق کـودک ، زنـان وحـقـوق بشـر              
اعالم نموده و بفرمائـيـد چـگـونـه بـه           

 آنها پايبند خواهيد بود ؟
نظر و برنامه خود را نسبت .  ٥     

به امنيت شـغـلـي ، ايـجـاد شـغـل ،                
و برنامه بيمه هاي بـيـکـاري       مسکن

سال ، بـيـمـه         ١٨ براي افراد باالتر از 
هاي درماني براي آحاد مردم و لـغـو       
قراردادهاي موقت که عامل فـالکـت   
و فقر ميليونها خانواده کارگري شـده    

 ، بيان نمائيد ؟
 

در طول اين سال ها به کارگران گفـتـه   
شده که فداکاري کنند و وضع فالکـت  
بار و بي حقوقي خـود رابـپـذيـرنـد در          
حالي که کارگران نه مـي تـوانـنـد بـا            
امنيت و اميد به محل کارشان بروند 

 –و نه براي آسودن به خانـه هـايشـان        
هزاران نفر لباس شـخـصـي و نـيـروي          
انتظامي را به عنوان نيرويي که هيـچ  
کار مولدي انجـام نـمـي دهـد وبـراي            

محروم کردن و بازداشتن کـارگـران از     
زندگي آزادا آنها را براي هر جا و هـر      
کــاري الزم بــاشــد بــا هــر درجــه از                
خشـونــت و اعـمــال زور آمـاده نـگــه               
داشته اند ، اما يک روز را براي بـيـان     
خواست و مطالبات کارگران از آنـهـا     

 .دريغ مي کنند 
 

اين ها موضوعاتي مختص به زمـان  
انتخابات نيست ، حال ايـن مسـائـل        
در گرو همکاري تـمـام زحـمـتـکـشـان          
است که اين سد را در مـقـابـل خـود           
مي دانند ، براي عبور از ايـن سـد و         
رسيدن به جامعه که حل مسـائـل آن       
فقط به رئـيـس جـمـهـور و مـجـلـس                 

. محول نشـده اسـت بـايـد کـوشـيـد                  
سعادت عمومي در گرو دخالت گـري  
و همکاري عمومي است و نـگـذاريـم      

. ديگران براي ما تصـمـيـم بـگـيـرنـد            
خودمان بايد ابتکار عمل را بـدسـت       

 .بگيريم 
 

 سنديکاي کارگران شرکت واحد
 اتوبوسراني تهران و حومه

  ١٣٨٨ ارديبهشت 

 انتخابات و تشکلھاى کارگرى
 1از صفحه 

ضرب و شتم شديد سه تن از بازداشت شدگان اول 
 ماه مى

مــردم آزاديــخــواه کــردســتــان مــي         
خواهد که بطور متحد و يکـپـارچـه    
به اين آدم کشي نيروهاي اسـالمـي     

 . اعتراض کنند
کميته کردستان حزب  
 کمونيست کارگري ايران 

   ٨٨ ارديبهشت  ٣٠ 
   ٢٠٠٩ مه  ٢٠ 

   

 ...مزدوران رژيم 
 2از صفحه 


