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   و بگيروببند و اخراج در ايران خودروتشديد فضاي خفقان
شركت ايران خودرو فشار هميشگي خود عليه هر جنب و جوش 

مديران . اعتراضي كارگران را بسيار بيش از پيش شدت بخشيده است
و عوامل دولتي سرمايه سخت در هراسند كه توده عظيم كارگران 

ولت عاصي نيز روي به خيابان آورند و خواسته هاي خود را از د
اين وحشت سرمايه داران فزون . سرمايه داري در خيابان مطالبه كنند

تر مي شود زماني كه آنان نارضايي و خشم كارگران را زير فشار 
عوامل دولتي . وخامت روزافزون وضعيت معيشتي مشاهده مي كنند

سرمايه در كارخانه ايران خودرو با توجه به همين مسائل چهارچشمي 
گر شركت را زير ذره بين كنترل قرار داده اند و چند ده هزار كار

تازيانه هاي تهديد را از همه سو در باالي سر آنان به چرخش درآورده 
 25 قبل از هر چيز جمعيتي از كارگران داراي پيشينه بيش از  .اند

. سال كار را به بهانه بازنشستگي پيش از موعد به خانه فرستاده اند
 است كه تا حد ممكن از خطر كارگران هدف آنان از اين كار اين

داراي تجارب مبارزاتي بيشتر و تأثيرگذاري آن ها بر روي همزنجيران 
  عوامل سرمايه همراه با اقدام باال دست . جوان خويش در امان مانند

به تشكيل يك گروه مافيايي ويژه براي كنترل همه جانبه كارگران و 
طه با موج اعتراضات جاري مهار هر نوع تحرك سياسي آن ها در راب

افراد اين باند پليسي سركوبگر كارشان اين است كه . خياباني شده اند
هر روز عده اي از كارگران را احضار مي كنند، آنان را مورد تهديد و 
ارعاب قرار مي دهند، براي آنان پاپوش درست مي كنند و سپس 

گ و مجبورشان مي سازند تا به شركت خويش در خيزش ها و جن
باند مافياي پليسي سركوبگر سرمايه . ستيزهاي خياباني اعتراف كنند

به دنبال اين تهديدات و وحشت آفريني ها و پرونده سازي ها به 
كارگران اخطار مي كند كه مدارك اخراج آن ها تكميل است و اگر 

گزارش . روزي روزگاري دست از پا خطا كنند حتماً اخراج خواهند شد
ه ايجاد چنين فضاي رعب انگيزي فقط خاص ها حاكي است ك

مشابه اين وضع در بسياري از مراكز ديگر . كارخانه ايران خودرو نيست
   88 دي 28          .كار و توليد نيز كم و بيش ديده مي شود

  كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري
=================================================================================================  

  انتخابات كانون بازنشستگان كارگران ايران خودرو درگيري درمحل برگزاري
 ايران خودرو جلوگيري كرد ته نمايندگان كارگران بازنشس انتخاب  وزارت كشور از

 كانون بازنشستكان كارگران ايران خودرو در آستانه انحالل قرار گرفت
بازنشسته ايران خودرو  ارگرك صدها ٨٨ روزيكشنبه چهارم بهمن ماه

كهولت سن براي دومين بار از راههاي دور از شهرستانها به  با وجود
تگان خود در سالن انتخاب نمايندگان كانون بازنشس محل برگزاري

تا نشان بدهند براي كارگران تشكل با همه  ساپكو گرد هم آمده بودند
 .دارد مشكالت ونارسائي ها چقدر اهميت

كارگران بازنشسته كه سالها از ايجاد هر گونه تشكل در داخل شركت 
كار محروم بودند ولي بعد از بازنشسته شدن چاره حضور  ودر حين

ي حل مشكالت ودور هم جمع شدن را داشتن وبرا وزنده بودن خودرا
چند سال پيش تشكل كانون  وبراي همين تشكل ديده بودند 

به ثبت رسانده  بازنشسته را تشكيل داده و حتي آن را در وزارت كشور
مبارزاتي  وكانون را به يكي از كانون هاي فعال در عرصه بودند 
 بر خالف كارگران كارگران بازنشسته با كوله باري از تجربه .ساختند

شاغل ايران خودرو همچنان براي فعاليت كانون خود پافشاري مي 

دي ماه به علت مشكالت زياد ودرگيري ٢٠در حاليكه انتخابات  كنند
اين بار همه آمده بودند تا اجازه ندهند كانون بازنشستگان  .برگزار نشد
تند در حضور پرشور كارگران نمايندگان يكي روي سن رف .منحل شود

ومنتظر ماندند تا .همكاران خود معروفي كردند وخودرا بار ديگر به
 .بياورند نمايندگان وزارت كشور تشريف

 ظهر سروكله نمايندگان وزارت كشور در ميات ١٢حدود ساعت 
با كمال  قصه بافي   وبعد از كلي .اعتراض كارگران وارد سالن شدند

د وزارت كشور وكمسيون وقاحت اعالم كردند اين انتخابات مورد تائي
 . نمي باشد١٠ماده 

وقتي كه همه كانديدهها روي سن بودند از آنها خواستند سالن 
ولي اين كار نمايندگان وزارت كشور با اعتراض كارگران .كنند ترك را

وكارگران اعالم كردند ما سالن را ترك نخواهيم كرد ما  مواجه شد
نمايند  . خودر انتخاب كنيمايم وبايد نمايندگان براي انتخابات آمده
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وزارت كار وقتي كه با اعتراض يكپارچه كارگران مواجه شد اعالم كرد 
وبا آوردن بهانه  .شما راي بدهيد ما انتخابات را باطل اعالم مي كنيم

كه مي گفتند  هاي مختلف وتهديد كارگران در ميان فرياد كارگران
 .ترك كردسالن را  اين يك توهين آشكار به كارگران است 

از انتخاب نمايندگان  وبدين ترتيب نماينده وزارت كشور شقاقي 
جلوگيري به عمل آورد وعمال انتخابات به هم  كارگران ايران خودرو

 خودروكار  .خورد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

 اين جنبش به كدام سو بايد برود؟
  " زنان ديگر "برگفته از سايت  
ه حركت در آمدن مردم و انتخابات اخير و وقايع بعد از آن باعث ب 

نيروهاي سركوبگر جمهوري اسالمي از . رشد روحيه انقالبي شده است
همان روزهاي اول اعتراضات از هيچ اقدام جنايتكارانه اي دريغ 

سعي كردند ... لباس شخصي ها، تك تير اندازها، بسيجي ها و . نكردند
ه عقب با ايجاد رعب و وحشت، تجاوز و شكنجه و كشتار، مردم را ب

برانند، اما معترضين به خشم آمده با تمام اين تهديدات تا كنون از 
  .پاي ننشسته و به حركت خود ادامه مي دهند

در واقع انتخابات روزنه اي شد براي سرريز شدن آتش خشم و نفرت 
خشمي كه به دليل سي سال اختناق و سانسور، . نهفته در دل مردم

نسيتي، سركوب دگرانديشي، فقر و زندان و شكنجه و اعدام، تبعيض ج
اي كه در تمام اشكال و ابعاد غير  نابرابري، اعمال قوانين قرون وسطي

  . انساني آن در دل مردم انباشته شده بود
شان بر سر  شكاف بيسابقه در ميان هيئت حاكمه و اختالف راهكارهاي

كارآمد كردن جمهوري اسالمي، شكل دهنده و زمينه ساز وقايع 
شان در جنايت، سركوب و غارتگري سي  اينان كه همه. استكنوني 

ساله اخير شريك بوده و هستند، براي حفظ نظام شان و سهم بيشتر 
كنند  داشتن از منابع اقتصادي و سياسي به جان هم افتاده و تالش مي

اما به حركت در آمدن مردم بر اساس . دركنند ديگري را از ميدان به
اعي بسيار عميق و بر بستر نفرتي گسترده از تضادهاي طبقاتي و اجتم

مردم از اين شكاف كه رژيم را  . جمهوري اسالمي رخ داده است
 و   وارد ميدان مبارزه سياسي شده تضعيف كرده سود جستند و

  .كنند قدرت خود را در خيابانها تجربه مي
اما در اين مبارزه گسترده سياسي نكته قابل توجه نقش فعال زنان 

  .ه ما زنان بيشتر بايد به آن بپردازيماست ك
نقش زنان و خصوصا دختران جوان در مبارزات اخير و حضور بي 

شان در صفوف مقدم چنان چشمگير بود كه مرتجعين حاكم هم  وقفه
ساليان دراز فشار و ستم، قرار بود . برغم ميلشان به آن اذعان دارند

 اما در عوض به منجر به پرورش زناني مطيع و فرمانبردار گردد،
اي مداوم توسط زنان و دختران جوان عليه سركوبگري و قوانين  مبارزه

زنان بصورت خودبخودي و يا آگاهانه از رعايت . ضد زن دامن زد
قوانين عقب مانده و ضد زن سرپيچي كرده و در مقابله دائمي عليه 

ن از حجاب اجباري گرفته تا ديگر قوانين ز (مظاهر گوناگون اين ستم 
به مبارزه دست زدند و در موضع جنگ و گريزي دائمي با )  ستيز

شركت وسيع و شجاعانه . نيروهاي سركوبگر دولت اسالمي قرار گرفتند
زنان از هر قشر و طبقه اي، در مبارزات چند ماهه اخير و نقش فوق 
العاده مهمي كه در اين مبارزات بازي كردند تبلور و نتيجه همين 

به همين دليل است كه مرتجعين اسالمي . استروحيه مبارزاتي 
تالش كردند نهايت وحشيگري و سبعيت را در برخورد به آنان اعمال 
كنند، غافل از اينكه اين خشونت ها تنها آتش خشم مردم و بخصوص 

حال همان زنان و دختراني كه سي . سازد زنان ما را شعله ورتر مي
مي، فرهنگ و سال زير يوغ قوانين ارتجاعي جمهوري اسال

هاي ناموسي، بي عدالتي و  سنت مرد ساالري، سنگسار و قتل
هاي آموزشي قرار داشتند به  نابرابري در محيط كار و محيط

اند كه شعارها و مطالباتشان از  آنها نشان داده. اند ميدان آمده
 "سطح چند دستكاري در قوانين ضد زن يا پيوستن به 

 و چشم اميد داشتن به "ملليال كنوانسيون هاي رنگارنگ بين
و حاضر نيستند  رود   فراتر مي"بااليي ها و راس هرم قدرت"

شان دست  اي ها و مطالبات پايه به اين آساني از خواسته
   .بكشند
اي كه متاسفانه در اين خيزش برغم  ها و مطالبات پايه خواسته

اي اصلي ها و فرياد بلند زنان، پنهان مانده و هنوز به شعاره جانفشاني
ي   شعارهاي فرياد زده شده كجا شنيده شد كه.  نشده است تبديل

اين جنبش ربطي به نابرابري و بي حقوقي آشكار زنان توسط اين نظام 
زن ستيز داشته باشد؟ آيا اين چيزي جز نتيجه نفوذ رهبري ارتجاعي 

 سعي در "رهبران سبز"سبز بر حركت مردم است؟مگر نه اينكه 
ندازي شعارهايي دارند كه به پر قباي نظامشان بر نخورد كنترل و راه ا

  و جمهوري اسالمي واليي شان آسيب جدي نبيند؟ 
آيا امروز دوستان كمپيني و همگرايي هنوز معتقدند كه 

اي زنان با پيوستن به اين يا آن كنوانسيون و  خواست پايه
با آزادي و چشم داشتن به راس هرم قدرت جواب مي گيرد يا 

رفع تبعيض جنسيتي، حقوق برابر با , برابري بي قيد و شرط
مردان در محيط كار و محيط هاي آموزشي، جدايي دين از 

اي  دولت، لغو حجاب اجباري و بطور خالصه رسيدن به جامعه
بنيادا متفاوت؟ جدا از اينكه اين خواسته ها تا چه حد تبديل به 

كه بايد بشود و نقش (است شعارهاي مبارزاتي شده يا نشده 
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اما بطور واقعي زنان و ) زنان آگاه در اين كار تعيين كننده است
اند كه مطالباتشان از  دختران جوان در اين جنبش نشان داده

تغيير " در اين وضعيت آيا هنوز ميتوان اعالم كرد .چه جنسي است
ث هاي اعالم شده اوليه جنبش مردم امري غير اخالقي و باع خواسته

نقل از مقاله نوشين احمدي خراساني ( است؟ "تجزيه و تكه تكه شدن
  ). روزي كه ايران را لرزاند10 -

بهتر است كساني كه خود را نماينده بالعزل زنان ايران مي دانند 
بيانيه هاي آقاي موسوي را با دقت و احساس مسئوليت بيشتري 

 بعد از آن نسبت به كل جنبش و باالخص جنبش زنان مطالعه كنند و
صادقانه و مسئوالنه بگويند باز هم تنها راه رهايي زنان ايران از اينهمه 

   مي دانند؟" آقايان"ستم را دنباله روي از اين
شود كه  هاي كوركورانه باعث نمي آيا خوشبيني كاذب و دنباله روي 

هاي منفي و زنگ خطرهايي كه اين جنبش را تهديد ميكند  جنبه
هاي  ؟ آيا اينكه با گذشت چندين ماه از حركتناديده گرفته شود

 هنوز نتوانسته خود را از زير رهبري و نفوذ   مردم، جنبش اعتراضي
بيرون ) كه ملغمه اي است از صف مردم و جناحي از حاكميت(سبزها 

  بكشد، زنگ خطر كم صدايي است كه شنيده نمي شود؟
ز نقشه ما نبايد ا. صفوف اين جنبش درهم برهم است! دوستان 

هاي پشت پرده اينان، هم در بين خود و  ها، ترفندها و سازش
هم با اربابانشان، غافل شويم؛ بايد هوشيار باشيم و 

انقالب .  فراموش نكنيم يابي مستقل را دهي و تشكل سازمان
 را بياد داشته باشيم كه آن چنان سرگرم و درگير 1357

 حكومت مبارزات بوديم كه نفهميديم چگونه و چطور يك
ارتجاعي سوار بر مبارزات مردم و جايگزين حكومت ارتجاعي 

  .ديگر شد 
 كروبي شعارها و -جريان سبز، تحت عنوان هواداران موسوي 

هاي مكرر خود  موسوي در بيانيه. اند هايشان را پيش كشيده خواسته
تاكيد كرده كه هم چنان خواهان نظام جمهوري اسالمي است و 

نه يك كلمه " نظرش همان جمهوري اسالمي جمهوري اسالمي مورد
آمده ": در جايي ديگر نيز گفته!  خميني است"كم و نه يك كلمه زياد

بودم تا بار ديگر مردم را به انقالب اسالمي آن گونه كه بود و جمهوري 
تفاوت اين سخنان با ديگر . "اسالمي آن گونه كه بايد باشد دعوت كنم
طلبي و دامنه   چوب اصالحرقباي موسوي چيست؟ موسوي چهار

نه سرنگوني طلب  اش را روشن بيان كرده است،  دمكراسي خواهي
است و نه اصالح طلب و نه رهبر و پيشاهنگ يك جنبش به پا 

 سال پيش و 30انقالب اسالمي "او وعده بازگشت به . خواسته مردمي
 مردم مبارز ايران   را ميدهد غافل از اينكه"جمهوري اسالمي خميني

خواهند بار ديگر با تكيه بر راه  اند كه نمي ا فرياد بلند اعالم كردهب
نيروهاي اصلي اين جنبش . خميني حركت خود را سازمان دهند

خواهند به دوره خميني و نخست وزيري موسوي  اند كه نمي كساني

بازگردند؛ دوره اي كه بدترين شكنجه ها، كشتارها و جوخه هاي اعدام 
  .اند ده و يا شنيده و خواندهرا ديده، تجربه كر

تالش ميكند تا ارزش ها و معيارهاي  "جريان سبز و اهللا اكبري  " 
نتيجه آن چيزي نخواهد بود . خود را بر جنبش غالب و تثبيت كند

هايي كه مردم تاكنون از خود نشان  بجز به هرز رفتن همه جانفشاني
بان تا حدي تر جنبش در عمل و در خيا بخشهاي راديكال. اند داده

اما اين حركت راديكال هنوز . اند تمايز خود را با صف اينان نشان داده
انعكاس سياسي و تشكيالتي ندارد و متاسفانه نتوانسته نشان دهد كه 

   .اي را دارد توانايي رهبري و سازمان دهي جنبش توده
اند اما اين قدرت فقط با  مردم به قدرت خود پي برده 

ابهام است كه  ور يك سياست درست و بييابي بر مح سازمان
بخش راديكال جنبش بايد . ميتواند نتيجه و تداوم داشته باشد

هاي بپاخاسته و از دل همين خيزش اين توانايي  با اتكا به توده
حزب سبز (را بيابد؛ تا بتواند ضمن خنثي كردن تاثيرات مقابل 

    .، تبديل به آلترناتيو انقالبي شود)و اهللا اكبر
كارگران و زحمتكشان، زنان، معلمان، پرستاران (كثريت مردم ا
بطور . كنند هايشان را بطور آگاهانه بيان نمي هنوز آمال و خواسته...) و

هاي مشخص زنان مانند لغو حجاب اجباري كه  مثال هنوز خواسته
هاي نظام ضد زن را هدف قرار ميدهد تبديل به شعار آگاهانه  ستون

هاي انقالبي زنان كه بتوانند  ايجاد تشكل. اين جنبش نشده است
هاي آگاهانه  مطالبات عيني زنان را تبديل به شعارها و حركت

تواند در تعيين اينكه اين جنبش كدام جهت را بگيرد،  كنند مي
اين ضرورتي است كه بيش . اي داشته باشد نقش تعيين كننده
تجعين مر.  اوضاع و شرايط پرتالطم است.شود از هميشه حس مي

اند كه ديگر نه ترميم شكافهاي درونيشان  حاكم نيز اين را فهميده
ممكن است و نه بازگرداندن سيل خروشان جنبش به شرايط قبل از 

ها را براي نيروهاي آگاه و زنان  اين اوضاع بهترين فرصت. 88خرداد 
چپ فراهم ميكند تا بتوانند به اين جنبش، رنگ و مسير ديگري 

    .بدهند
نان خواهان مبارزه و سرنگوني كل نظام و مناسبات وابسته به آن و ما ز

هاي  ريشه كن كردن همه روابط توليدي استثمارگرانه و همه ايده
نه "اي كه هدفش رهايي كل بشريت است  دگرگوني. سنتي هستيم

شود مگر با يك  اين ميسر نمي. "يك كلمه كم نه يك كلمه زياد
   .تمام مناسبات حاكمدگرگوني اساسي و نابود كردن 

  فرشته بهاري                                          
-------------------------------------------------------  

   مبارز آگاه ودرود بر زنان
  آگاهي و تشكل مستقل ضرورت مبارزه طبقاتي است



   گاهنامه نسيم                                                            914ه    شمار                                                         2010 ژانويه 27  
 

 4

  كارگران خاتون آباد گرامي بادكشتار ياد
 
نين روزهايي كارگران معدن خاتون آباد براي  چ سال پيش در 6

جلوگيري از اخراج و بيكارشدن و لغو قراردادهاي موقت دست به 
كارفرما به جاي . اعتصاب جمعي در محل كار خود مي زنند

پاسخگوئي به خواست به حق كارگران ابتدا با تهديد، سپس با 
گران بر فراخواندن نيروهاي اطالعاتي و انتظامي درصدد سركوب كار

اين امر در تداوم خود موجب گسترش اعتراض كارگران شده . مي آيد
عوامل سركوب حكومت . و خانواده هايشان نيز به تحصن مي پيوندند

سرمايه داري اسالمي نظير هميشه شروع به ضرب وشتم و دستگيري 
  .كارگران مي كنند

در در پي پيچيدن خبر سركوب وحشيانه كارگران و خانواده هايشان 
سطح شهر بابك، مردم خشمگين و يكصدا عليه رژيم به خيابان مي 

شهر تعطيل و جاده هاي ورود و خروج به آن توسط كارگران و . آيند
زحمتكشان به ستوه آمده از اجحافات كارفرمايان و حكومت مسدود 

  .مي گردد
مزدوران سرمايه كه از خشم مردم به وحشت افتاده بودند، براي 

 1382 بهمن سال 4 روز  مگاني شدن اعتراضات درجلوگيري از ه
دستور به گلوله بستن كارگران و زحمتكشان شهر بابك را از زمين و 

چهارتن از كارگران به نامهاي مهدوي، جاويدي، . هوا صادر مي كنند
رياحي و مدني و يك دانش آموز بنام پوراميني كشته و تعداد زيادي 

  .زخمي و دستگير مي شوند
خش خبر كشتار كارگران و برپائي اعتراضات وسيع در خارج در پي پ

از كشور و محكوم كردن اقدام جنايتكارانه حكام سرمايه داري اسالمي 
توسط نهادها و مجامع بين المللي، سران رژيم نظير هميشه با يك بام 

و دو هوا كردن، قول پيگيري خواسته هاي كارگران و محاكمه عاملين 
بك را مي دهند، تا ضمن خواباندن سر و صدا كشتار مردم شهر با

مانند تمامي جنايات تاكنوني شان آنرا شامل مرور زمان كرده تا شايد 
  . از حافظه تاريخي مردم دور شود

مردم زحمتكش ايران و در راس آنها كارگران از خطه شمال تا جنوب، 
رژيم از  از شرق تا غرب ياد جانباختگان خود و جنايات هولناك 

كوب ماهيگيران انزلي، درهم كوبيدن اعتصاب كارگران شركت سر
به بند كشيدن معلمان،  ... نفت، به گلوله بستن كارگران ديلم، 

سركوب و به زندان بردن زنان، ضرب و شتم و كشتار دانشجويان، ترور 
روشنفكران و نويسندگان، قتل هاي سياسي زنجيره اي و قتل عام 

ي به حكومت رسيدنشان نه فقط فراموش زندانيان سياسي را از فردا
نمي كنند، بلكه هر سال با برپائي گسترده تر سالگرد كشتار 
عزيزانشان متحد تر براي محاكمه آمرين و عاملين جنايات و سرنگوني 

   . حكومت سرمايه داري اسالمي خيز بر مي دارند
طبقه كارگر هر سال ضمن گراميداشت خاطره همكاران جانباخته 

 ابراز همدردي با خانواده هاي آنان و مردم شهر بابك، با درس خود با
آنان با عبور از سركوب لجام . آموزي راه خود را به جلو باز كرده است

با اين وجود هنوز . گامي بزرگ بجلو بردارند گسيخته رژيم، توانستند 
  .در نبرد طبقاتي خود راهي دشوار و طوالني را در پيش رو دارند

  لويزيون كومه لهتمطلبي از 
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  هانپايان اعتصاب كارگران ذوب آهن اصف
  .با قول و مساعدت مسئولين كارگران معترض ذوب آهن اصفهان بر سر كارهاي خود حاضر شدند

  
 دي ماه در 29 روز سه شنبه :  حقوق كارگران-خبرگزاري هرانا 

حالي كه اعتصاب رانندگان كاميون شركت احياگستران اسپادان ذوب 
مدير آهن اصفهان وارد چهارمين روز خود شده بود آقايان وكيلي 

حراست ميرلوحي رييس انتظامات و كريمي از ديسپاچركل ذوب آهن 
به ميان رانندگان آمدند و قول دادند كه حقوق آبان در چهارشنبه و 

در مورد تبديل . حقوق آذرماه در شنبه هفته آينده پرداخت شود
 با ذوب آهن نيز قول  وضعيت قرارداد رانندگان به قرارداد مستقيم

به گزارش شوراي كارگران ذوب آهن، بعد از صحبت  .پيگيري داده شد

اين مسئوالن رانندگان از شيفت عصركاري سه شنبه كار خود را از سر 
 .گرفتند و در صبح چهارشنبه حقوق هر دوماه پرداخت گرديد

در تحولي ديگر در روز سه شنبه رانندگان ليفتراك و لودر شركت 
هن براي چندين  ذوب آ600رسول ماشين در قسمت موسوم به 

ساعت دست به اعتصاب زدند كه با حضور مسئوالن شركت وقول 
پرداخت حقوق آبان ماه تا آخر همين هفته رانندگان بر سر كار باز 

  .گشتند

  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   ل ضروري استآگاهي طبقاتي و تشكل مستق: براي اتحاد ، مبارزه و پيروزي 


