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كارگران هفتتپه بدهكار
هيچكسى نيستند!
خالد حاج محمدی

جــدال کارگـران هفــت تپــه بــا کارفرمــا و دولــت و حامیــان آنهــا ،آینــه ــام ایــی
از ماهیــت دولــت جمهــوری اســﻼمی ،از ماهیــت بــورژوازی ای ـران بــه عنــوان
طبقــه ای آگاه بــه مناقــع طبقاتــی خــود ،و بیــان پیچیدگــی هــای یــک مبــارزه و
جــدال طبقاتــی میــان آنهــا بــا کارگ ـران هفــت تپــه اســت .خودآگاهــی کارگـران
هفــت تپــه ،پختــه شــدن آنهــا در ایــن جــدال ،اتحــاد و پیوســتگی آنهــا و درک
اهمیــت و نیــاز بــه ایــن اتحــاد در ایــن جنــگ ،عــروج رهــﱪان و ســخنگویان
دلســوز و بــا اتوریتــه در دل ایــن مبــارزه ،تــﻼش کارگ ـران ب ـرای افشــای حیلــه
و نیرنــگ و برنامــه هــای کارفرمــا و دولــت ،تــﻼش ب ـرای جلــب ح یــت هــم
طبقــه ای هــا و صــده هــا مســئله دیگــر ،کارگـران هفــت تپــه را نیــز بــه انــدازه
صدســال از مبــارزه در دوران آرام تــر و غیــر بحرانــی تــر ،آمــوزش داده اســت
و صاحــب تجربــه کــرده اســت .نــگاه بــه تاریــخ مبــارزات هفــت تپــه بــا همــه
ف ـراز و نشــیب هــای آن ،بــا شکســت هــا و پیــروزی هــا ،عقــب نشــینی هــا و
پیــﴩوی هــا ،بــا بررســی همــه زوایــای ایــن جنــگ طبقاتــی و خصوصــا جــدال
رودررو و بــی پــرده چنــد ســال اخیــر ،یکــی از منابــع بــا ارزش تاریــخ مبــارزه
طبقاتــی ،تاریــخ یــک جــدال واقعــی در همــه ابعــاد آن در جنبــش کارگــری ایـران
اســت .ایــن جنــگ قطعــا تــا جامعــه طبقاتــی برقـرار اســت و نیــاز طبقــه حاکــم
بــه اســتث ر و بردگــی طبقــه کارگــر ،کــه قانــون و فرهنــگ و سیاســت در ایــن
جامعــه را رقــم میزنــد ،پابرجاســت .امــا تــا امــروز کارگـران هفــت تپــه بــه یمــن
ایــن تجربــه و ایــن درجــه از اتحــاد و خودآگاهــی ،دســتاوردهای بزرگــی را بـرای
جنبــش کارگــری ای ـران کســب کــرده انــد.
باﻻخــره و مســتقل از ﴎانجــام ایــن جــدال و آینــده آن کــه قطعــا بــه فضــای
عمومــی جامعــه و تــوزان قــوای طبقاتــی و بــه موقعیت طبقــه کارگر و کمونیســم
ایــن طبقــه در ابعــاد همــه جانبــه تــری بســتگی دارد ،امــا خلــع یــد از اســد بیگــی
و ﴍکایــش ،دســت رد زدن بــه ســینه قــوه قضائیــه و مراکــز پلیســی و اطﻼعاتــی و
آزادی کارگـران ،ســخنگویان و اینــدگان و حامیــان کارگـران هفــت تپــه ،تحمیــل
دوفاکتــوی تشــکل و مجامــع عمومــی و اینــدگان واقعــی و منتخــب بــه عنــوان
طــرف حســاب دولــت و کارفرمــا در ایــن جــدال ،تامیــن و حفــظ اتحــاد باﻻیــی
در میــان کارگـران ایــن مرکــز و افشــا و طــرد همــه دسیســه هــا بـرای انشــقاق و
چنــد دســتگی در میــان آنهــا و ،...پیــروزی بزرگــی ب ـرای طبقــه کارگــر ای ـران در
ایــن دوره تاریخــی اســت .ایــن تجربــه را بایــد مــرور کــرد ،بایــد نوشــت ،بایــد
خوانــد و بایــد در اختیــار همــگان قـرار داد و بایــد از آن آموخــت.
امــا و بــدون تردیــد ایــن جــدال گوشــه ای از یــک جــدال بزرگــﱰ میــان دو طبقــه
اصلــی کارگــر و بــورژوازی ای ـران در همــه ابعــاد سیاســی ،اجت عــی ،فرهنگــی
و ،...در جامعــه ایـران اســت .کارگــر هفــت تپــه در ایــن جــدال تجربــه گرانبهایــی
را بــا فــداکاری و هوشــیاری نصیــب جنبــش مــا کــرده اســت ... .صفحــه۲
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كارگران هفت تپه...
هفــت تپــه ای هــا نشــان دادنــد کــه صــف کارگــر متحــد و آگاه در زیــر ح یــت هــم طبقــه ای
هــای خــود و مــردم آزادیخــواه ،چقــدر میتوانــد بـرای بــورژوازی ایـران و دولتشــان مایــه دردﴎ
و خطــر باشــد و ب ـرای طبقــه کارگــر و مــردم محــروم متنفــر از ســتم و اســتث ر ،مایــه امیــد.
آنهــا الگویــی از مبــارزه و مقاومــت ،از ایســتادگی و هوشــیاری در مقابــل طبقــه کارگــر ق ـرار
دادنــد کــه قابــل تکثیــر ،قابــل بدســت گیــری و مایــه امیــد میلیونهــا کارگــر و خانــواده کارگــری
در ایـران و حتــی فراتــر در جنبــش کارگــری خــارج از ایـران هــم هســت.
امــا دسیســه هــا ،حقــه بــازی هــا ،تهدیــد هــا و تــﻼش بـرای ارعــاب ،هنــوز هــم ادامــه دارد و
ادامــه هــم خواهــد داشــت .مذاکـرات اخیــر اینــدگان کارگـران بــا اینــدگان دولــت و مجلــس
و مقامــات و هیئــت هــای آنهــا ،توافقــات و قــول و قرارهــای اخیــر و از جملــه خلــع یــد از
اســد بیگــی و بخــش خصوصــی و پرداخــت حقــوق هــای معوقــه و ،...بــه روال همیشــه،
بــدون فشــار و قــدرت کارگ ـران بــه انجــام یرســد و ایــن را خــود هفــت تپــه ای هــا صدهــا
بــار تجربــه کــرده انــد .در ایــن دوره و در امتــداد توطئــه هــای اســد بیگــی و همراهــان او در
هفــت تپــه و در میــان دســتگاه حاکمیــت ،پرداخــت نکــردن حقــوق تعــدادی از اینــدگان و
ســخنگویان کارگـران هفــت تپــه ،آقایــان یوســف بهمنــی ،ابراهیــم عباســی ،امیــد آزادی ،محمــد
امیــدوار و حســن کهنکــی ،کار شــنیع و کثیــف اســد بیگــی و همراهــان او بــا هــدف نفــاق
میــان کارگـران و زهــر چشــم گرفـ از اینــدگان و ســخنگویان آنهــا اســت کــه یتوانــد مــورد
نفــرت و بیـزاری عمیــق هــر انســان باوجدانــی نباشــد.
کارگ ـران هفــت تپــه بــی تردیــد ایــن بــار هــم چــون همیشــه نــه تنهــا پشــت رفقــای خــود
را خالــی نخواهنــد کــرد ،کــه جــواب قاطــع بــه ایــن اقــدام شــنیع کارفرمــا را خواهنــد داد.
چنیــن اع لــی از جانــب کســی کــه پرونــده دزدی و اختــﻼس او ﴎ بــه فلــک کشــیده و بــه
همــت کارگـران هفــت تپــه ،پتــه اش روی آب افتــاد و پــرده از چهــره اش برداشــته شــد ،کســی
کــه محاکمــه اش از ﴎ اجبــار بــه حاکمیــن و ﴍکای اســد بیگــی تحمیــل شــد ،بــار دیگــر
بــه روشــنی نشــان میدهــد کــه اســد بیگــی هــای ایــن جامعــه ،مولتــی میلیاردرهــای حاکــم،
روســای جمهــوی اســﻼمی از بــاﻻ تــا پاییـ ٍن اعضــای یــک تــن واحــد ،روســای یــک سیســتم تــا
مغــز اســتخوان ارتجاعــی و ضــد کارگــری انــد .اســد بیگــی بــا علــم بــه ایــن حقیقــت و زیــر
چــﱰ عمومــی جمهــوری اســﻼمی و دســتگاه ﴎکــوب او میتوانــد چنیــن افســار گســیخته زندگــی
کارگــر هفــت تپــه ،ســخنگویان و اینــدگان آنهــا و خانــواده هایشــان را بــه ســخره بگیــرد .ایــن
حقیقــت بخشــی از تجربــه بــزرگ طبقــه کارگــر در تاریــخ مبــارزات خــود از آق دره ،خاتــون
آبــاد ،عســلویه ،معــادن و نفــت و گاز و پﱰوشــیمی و ماشــین ســازیها ،تــا ترانســپورت و ذوب
آهــن و هفــت تپــه تــا هپکــو و آذر آب و ...اســت.
امــا و در ایــن میــان نبایــد موشــدوانی عــده ای در لبــاس کارگــر و بــا ادعــای دلســوزی ب ـرای
کارگـران و بــا هــدف تخریــب شــخصیت رهـﱪان و ســخنگویان آنهــا را فرامــوش کــرد .در ایــن
دوره و در دل مبــارزات هفــت تپــه از درون و بیــرون ایــن مرکــز ،عــﻼوه بــر تــﻼش و پرونــده
ســازی حاکمیــن و دســتگاه پلیــس و اطﻼعــات و رســانه هــای آنهــا ،شــاهد تــﻼش عــده ای
فرصــت طلــب بـرای پیــدا کــردن تکــه پــاره مــدارک ســوخته بــا تــﻼش در تخریــب ﴍیفتﱰیــن،
معتﱪبرتریــن و دلســوزترین ســخنگویان و اینــدگان کارگــر هفــت تپــه بــوده ایــم .اگــر اولــی
هــا رسـ اینــدگان و مســئولین و حقــوق بگیـران سیســتم حاکــم بــر جامعــه ایراننــد ،دومــی
هــا ﴎبــاز بــی جیــره و مواجبــی هســتند کــه آگاهانــه آب بــه آســیاب حاکمیــت ضــد کارگــر در
ایـران میریزنــد .طــی ایــن چنــد ســال کارگــر هفــت تپــه در کنــار زنــدان و شــکنجه و پرونــده
ســازی ،در کنــار تــﻼش بـرای ایجــاد فضــای ارعــاب و پلیســی در ایــن مرکــز ،در کنــار حملــه بــه
منــازل اینــده هــای خــود ،در کنــار ســناریوهای ســوخته قــوه قضائیــه و شــکنجه گـران و آدم
کشــان آنهــا ،در کنــار خﱪچینــان و ع ـ ل کارفرمــا و مراکــز اطﻼعاتــی ،همــواره تــﻼش کــرده
اســت ،نقــش موریانــه هــای درون و بیــرون ایــن مرکــز علیــه اتحــاد صفــوف خــود را نیــز خنثــی
کنــد و ﴎ بلنــد بیــرون آیــد .کارگـران هفــت تپــه همــه ایــن دامهــا و توطئــه هــا و بعــﻼوه نقش
موریانــه هــای حاشــیه جــدال بــزرگ خــود را نیــز تــا کنــون افشــا و نقــش بــر آب کــرده انــد.
کارگــر هفــت تپــه راه نقــد و بررســی نقادانــه هیــچ کســی را از فعالیــت و مبــارزه خــود نگرفتــه
اســت .امــا هیــچ کارگــر فهیمــی یتوانــد انزجــار و نفــرت خــود از بــی حرمتــی و پاپــوش دوزی
و موشــدوانی علیــه رفقــای خــود ،اینــدگان و ســخنگویان خــود را بــه کســی ببخشــد.
هفــت تپــه ای هــا ،اسـ عیل بخشــی هــا ،یوســف بهمنــی هــا ،ابراهیــم عباســی هــا و محمــد
خنیفرهــا و  ...همــه کارگرانــی کــه در ایــن جــدال در کنــار هــم ایســتاده انــد ،مســتقل از
آینــده جــدال آنهــا ،افتخــارات بزرگــی را تــا امــروز نصیــب طبقــه کارگــر ایـران کــرده انــد ،آنهــا
بدهــکار هیــچ احــدی در ایــن جامعــه نیســتند .آنهــا چهــره هــای محبــوب و قابــل احـﱰام در
جامعــه ایراننــد و در قلــب میلیونهــا انســان جــای دارنــد .نــه ســناریوی ســوخته وزارت اطﻼعات
و نــه تــﻼش عوامــل اســدبیگی نــه موشــدوانی موریانــه وار عــده ای فرصــت طلــب ،نــه فقــط
ﴎســوزنی بــه اعتبار اینــدگان واقعــی کارگـران هفــت تپــه لطمــه یزنــد ،کــه برعکــس نشــان
دهنــده هـراس دشــمنان طبقــه کارگــر از ایــن طبقــه و ایندگانــش اســت.

اطﻼعیه پایانی پلنوم  ۴۸كمیته مركزی...
دستور جلسه پلنوم عبارت بود از
گزارش کمیته رهﱪی )فعالیتهای ایندوره و موقعیت حزب(
•
اوضاع سیاسی ای ران
•
کنگره آتی حزب
•
انتخابات
•
در مبح ــث گ ــزارش ،دبی ــر کمیت ــه مرک ــزی ع ــﻼوه ب ــر تاکی ــد ب ــر تاثی ـرات کرون ــا ب ــر
فعالیته ــای ح ــزب ،بوی ــژه فعالیته ــای عمل ــی آن ،ب ــه سیاس ــتهای ح ــزب در برخ ــورد
بــه مســائل سیاســی و اجت عــی اینــدوره و تاثیــرات آن بــر تقویــت کمونیســم
اجت ع ــی و دخالتگ ــر و ب ــر تقوی ــت موقعی ــت ح ــزب در ابع ــاد سیاس ــی و اجت ع ــی
پرداخ ــت.
اهم نکاتی که گزارش بر آنها تاکید داشت عبارت بودند از
سیاس ــت ح ــزب در برخ ــورد ب ــه بح ـران کرون ــا ،تاثی ـرات اجت ع ــی ای ــن سیاس ــت
در اوﻻ متح ــد ک ــردن م ــردم ب ـرای مقابل ــه مس ــتقیم ب ــا ای ــن بح ـران و دوم ــا در ط ــرح
توق ــع و انتظ ــار و فش ــار ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در تامی ــن امکان ــات بهداش ــتی و ...
یک ــی از ون ــه ه ــای ب ــارز سیاس ــت فع ــال ،دخالتگ ــر و اجت ع ــی ح ــزب در برخ ــورد
ب ــه معض ــﻼت اجت ع ــی ب ــود.
دخال ــت ح ــزب در مس ــائل و معض ــﻼت سیاس ــی و عمل ــی جنب ــش کارگ ــری و بویژه
در مس ــائل نظ ــری مط ــرح در می ــان فعالی ــن رادی ــکال و سوسیالیس ــت کارگ ــری ،عط ــف
توج ــه بخش ــی از ای ــن فعالی ــن ب ــه مباح ــث و اس ــتقبال از ای ــن دخال ــت ،یک ــی دیگ ــر
از ش ــاخص ه ــای پی ــﴩوی ح ــزب در این ــدوره ب ــود.
دخال ــت فع ــال ح ــزب در ج ــدال ب ــا ناسیونالیس ــم و نیروه ــای ناسیونالیس ــت ،از
ناسیونالیس ــم عظم ــت طل ــب ای ران ــی ت ــا ناسیونالیس ــم ک ــرد ،ت ــﻼش در بس ـ س ــدی
قــوی در مقابــل آن و تاثیــرات سیاســی آن ،از پــژاک تــا فرشــگرد و رضــا پهلــوی،
ای ــن ح ــزب را بعن ــوان این ــده تقاب ــل کمونیس ــتی ب ــا ناسیونالیس ــم ،ب ــاج ن ــدادن ب ــه
جریان ــات و نیروه ــای ناسیونالیس ــت راس ــت ی ــا چ ــپ ،ع ــروج داد.
در دس ــتور اوض ــاع سیاس ــی ای ـران ضم ــن اش ــاره ب ــه موقعی ــت جهان ــی و بح رانه ــا و
کشمکش ــهای هم ــه جانب ــه ،بح ـران اقتص ــادی جمه ــوری اس ــﻼمی و ب ــن بس ــتهای آن،
ب ــه بح ـران سیاس ــی و اع ﱰاض ــات طبق ــه کارگ ــر و بخ ــش مح ــروم جامع ــه ،ب ــه تش ــدید
اختﻼف ــات در ب ــاﻻ تح ــت تاثی ــر اع ﱰاض ــات پایی ــن و تاثی ـرات آن ب ــر فض ــای سیاس ــی و
ت ــوازن ق ــوا در جامع ــه ای ـران پرداخت ــه ش ــد.
در ایــن بحــث بــه موقعیــت اپوزیســیون راســت و چــپ و افــق و آرمــان و
سیاس ــتهای دوره گذش ــته و امیده ــا و نقش ــه ه ــای آنه ــا و جای ــگاه کمونیس ــم و نق ــش
ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ،ب ــه امکان ــات و موان ــع در س ــیر ﴎنگون ــی و س ــیر
پی ــﴩوی کمونیس ــم اش ــاره ش ــد.
همچنی ــن ب ــه معض ــﻼت ام ــروز طبق ــه کارگ ــر و بخ ــش مح ــروم جامع ــه ،موقعی ــت
معیش ــتی و فق ــر و عواق ــب زینب ــار آن ،تحریمه ــای اقتص ــادی و عواق ــب مخ ــرب آن
و همزم ــان ب ــه کرون ــا و تش ــدید بح ـران اقتص ــادی و لط ـ ت آن ب ــه جنب ــش اع ﱰاض ــی
طبق ــه کارگ ــر و ب ــی مس ــئولیتی جمه ــوری اس ــﻼمی پرداخت ــه ش ــد.
در بخشــی دیگــر از مبحــث اوضــاع سیاســی ایــران ،آینــده تحــوﻻت جامعــه
ای ـران ،رابط ــه حاکمی ــت ب ــا پایی ــن جامع ــه ،مب ــارزات دوره آت ــی طبق ــه کارگ ــر و م ــردم
آزادیخ ــواه ،ﴐورت دخال ــت پیگی ــر و آگاهان ــه کمونیس ــتهای طبق ــه کارگ ــر و بوی ــژه
نق ــش و وظیف ــه ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( در ای ــن راس ــتا پرداخت ــه ش ــد.
در دس ــتور کنگ ــره ده ــم ح ــزب ،پلن ــوم تصمی ــم گرف ــت ب ــا توج ــه ب ــه ادام ــه بح ـران
کرون ــا و غیرممک ــن ب ــودن برگ ــزاری کنگ ــره در آین ــده ای نزدی ــک ،ــام تصمی ـ ت و
اقدام ــات مرب ــوط ب ــه کنگ ــره لغ ــو خواه ــد ش ــد .برگ ــزاری کنگ ــره ح ــزب ب ــه مح ــض
مناس ــب ب ــودن ﴍای ــط و ام ــکان برگ ــزاری آن در اولوی ــت کار کمیت ــه مرک ــزی ق ـرار
خواه ــد گرف ــت.
در دس ــتور انتخاب ــات ابت ــدا آذر مدرس ــی بعن ــوان دبی ــر کمیت ــه مرک ــزی در پس ــت
خ ــود ابق ــاء ش ــد .س ــپس رفق ــا ام ــان کف ــا ،ثری ــا ش ــهابی ،خال ــد ح ــاج محم ــدی ،س ــهند
حس ــینی ،ف ــواد عبداله ــی و محم ــد فتاح ــی بعن ــوان کمیت ــه ره ــﱪی انتخ ــاب ش ــدند.
پلن ــوم ب ــا س ــخ انی اختتامی ــه آذر مدرس ــی و ﴎود انﱰناس ــیونال ب ــه پای ــان رس ــید.
حزب کمونیست کارگری ای ران حکمتیست خط رسمی
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در حاشيه شايعه استعفاءجانسون در
بهار آينده
امان كفا

در ایــن هفتــه ،جرایــد انگلیــس از تصمیــم بوریــس جانســون بــه اســتعفا از پســت
نخســت وزیــری خــود در بهــار آتــی ،خــﱪ دادنــد .خــﱪی کــه گرچــه مــورد تاییــد دفــﱰ
نخســت وزیــری ق ـرار نگرفــت ،امــا انــکار هــم نشــد .جانســون علــت ایــن تصمیــم
را کــه بــا تعــدادی از اعضــای حــزب محافظــه کار و پارﳌــان در میــان گذاشــته بــود،
ناکافــی بــودن حقــوق ماهانــه خــود نســبت بــه دوره قبــل از نخســت وزیــری اعــﻼم
کــرده اســت.
امــا نــه غبطــه خــوردن بــه درآمدهــای میلیونــی تریــزا مــی ،تونــی بلــر و دیگــر
ﴎدمــداران ســابق دولــت بریتانیــا ،و نــه »تصمیــم شــخصی« جانســون ،دلیــل واقعــی
ایــل وی بــه کنــاره گیــری از پُســت نخســت وزیــری نیســت .جانســون جــاه طلــب تــر
و آشــنا تــر از ایــن هــا بــه سیاســت و سیاســتمداری در ایــن کشــور اســت .جانســون
کامــﻼ بــه ایــن امــر واقــف اســت کــه موقعیــت او بــا دیگــر سیاســت مدارانــی کــه پــس
از پایــان دوره نخســت وزیــری خــود بــه پــاس قدردانــی حکومــت از تﻼششــان ب ـرای
حفــظ نظــام موجــود ،بــه مقــام هــا و پُســت هــای دیگــری بــا درآمدهــای مناســب آن،
منتصــب شــده و مــی شــوند ،متفــاوت اســت .او مــی دانــد کــه اشــغال صندلــی جدیــد،
کــه ب ـرای سیاســتمداران دیــروزی نــه فقــط در بریتانیــا بلکــه در امــی کشــورهای
ﴎمایــه داری ،چــه در آمریــکا و چــه در ایـران ،یــک نُــرم عمومــی حکومــت هــا اســت،
بـرای او آمــاده نشــده و ــی شــود .جانســون ،همچــون هــم پیـ ن خــود ،ترامــپ ،مــی
دانــد کــه چنیــن موقعیتــی بـرای آنهــا موجــود نبــوده و نیســت.
جانســون در یــک دوره خــاص ،بــا ســوار شــدن بــر اعﱰاضــی عمومــی مــردم علیــه کل
ســاختار حاکــم و بــر خــﻼف خواســت و سیاســت عمومــی بــورژوازی انگلیــس بــه
ســوی قــدرت خیــزش برداشــت .او ســپس ،در پایــان ســال  ،۲۰۱۹بــاز بــا همیــن پرچــم
ساختارشــکنانه و بــا ادعــای پایــان دادن بــه بﻼتکلیفــی جامعــه ،بــا شــعار »یکــﴪه
کــردن« برگزیــت ،انتخــاب شــد .انتخابــی کــه عمــﻼ هرچــه در ســاختار موجــود در
بریتانیــا مبنــی بــر حفــط ارتبــاط بــا بــازار اروپــا ،بعنــوان سیاســت عمومــی طبقــه
حاکــم بــود ،رشــته بــود را پنبــه کــرد و بــا کوبیــدن بــر طبــل »خــروج از اروپــای واحــد
بــدون توافــق« ،دور ــای معضــﻼت اقتصــادی ،اجت عــی و سیاســی عمیــق تــری را در
مقابــل جامعــه ق ـرار داد .بح ـران کرونــا ،سیاســت ﻻقیدانــه دولــت جانســون ،تاثیـرات
اقتصــادی و اجت عــی آن بــر زندگــی میلیونهــا نفــر در انگلیــس ،نیــز بــه ایــن مشــکﻼت
اضافــه شــد .جامعــه انگلیــس ،از بــورژوا تــا کارگــر آن ،خــود را بـرای ورود بــه دوره ای
از بــی افقــی ،نامعلومــی ،ﴎدرگمــی تــوام بــا معضــﻼت اقتصــادی و اجت عــی آمــاده
میکنــد.
کرونــا ،نــه فقــط بــه مثابــه یــک اپیدمــی ،بلکــه بــه مثابــه یــک کاتالیــزور ،موقعیــت
شــکننده ایــن ﴎدرگمــی و بــی افقــی را هــم حادتــر و هــم آشــکارتر در مقابــل جامعــه
قـرار داد .اگــر کرونــا در ﴎتــاﴎ دنیــا ،بــی لیاقتــی دولــت هــا و ﻻقیــدی آنــان در حفــظ
جــان و زندگــی شــهروندان هــر کشــوری را بــه ایــش گذاشــت ،در بریتانیــا ایــن امــر
بــه مراتــب حادتــر در مقابــل جامعــه ق ـرار گرفــت .در طــی ایــن چنــد مــاه اخیــر،
مــردم بریتانیــا شــاهد باﻻتریــن تعــداد مبتﻼیــان و قربانیــان کرونــا در اروپــا بــوده
و هســتند .دولــت بریتانیــا ،نــه بــه ﴎعــت و شــدت دیگــر کشــورهای اصلــی اروپــا،
نظیــر آﳌــان و فرانســه ،بلکــه دیرتــر از دیگـران اقــدام بــه قرنطینــه عمومــی مــردم کــرد.
در عیــن حــال بــاز برخــﻼف ســایر کشــورهای اروپایــی ،ب ـرای »راه انــدازی اقتصــاد«
زودتــر و بــا ﴍایــط بازتــری ،بازگشــت بــه حالــت »عــادی« را اعــﻼم کــرد .بـرای ونــه
مقایســه ســاده ای بــا آﳌــان ،تــا همیــن جــا نشــان داده اســت کــه دولــت جانســون
هیــچ برنامــه قابــل اتکایــی نــه در مقابلــه بــا ایپدمــی کرونــا و نــه بـرای رفــع معضــﻼت
اقتصــادی مــردم ،ارائــه نکــرده اســت .پــس از جلســه امــروز جانســون بــا اتحادیــه
کارفرمایــان در مــورد برگزیــت ،کــه حتــی نیــم ســاعت هــم طــول نکشــید ،اینــدگان
ایــن اتحادیــه یکبــار دیگــر از نامعلومــی مذاکـرات دولــت جانســون بــا اتحادیــه اروپــا
اب ـراز نارضایتــی کــرد.

در عیــن حــال ،وضــع مــردم نیــز بــا بیــکاری هــای دائــم و نــا
امنــی هــای شــغلی ،تــورم و گســﱰش فقــر و  ...روز بــه روز
بدتــر شــده و مشــکﻼت اقتصــادی مــردم ابعــاد وســیعﱰی کــرده
اســت .ﴍایــط اســفناک معیشــتی و زندگــی زیــر خــط فقــر
میلیونهــا نفــر در ایــن »امپراطــوری« بــه حــدی رســیده اســت
کــه بســیاری از خانــواده هــای کــم درآمــد قــادر بــه تهیــه ســه
وعــده غــذا بـرای کــودکان خــود نیســتند! علیرغــم ایــن ﻻیحــه
تامیــن غــذای گــرم بـرای کــودکان و شــاگردان مــدارس در دوره
تعطیــﻼت مــدارس ،بــا مخالفــت دولــت و اینــدگان حــزب محافظــه کار در مجلــس
مواجــه شــد و بــه تصویــب نرســید!
امــروز دولــت جانســون ،در مقایســه بــا ســایر دول اروپایــی ،بــا باﻻتریــن بــی اعتـ دی
عمومــی روبــرو اســت .در حــال حــاﴐ ایــن دولــت نــه از اعت ـ د بــورژوازی و نــه از
اعتـ د مــردم برخــوردار اســت .در ایــن چنیــن ﴍایطــی ،واضــح اســت کــه مــردم حتــی
بــه اخطارهــا ،بکــن و نکــن هــای دولــت در مــورد کرونــا وقعــی نگذارنــد و بــه وعــده
هــای دولــت مبنــی بــر تســلط بــر اوضــاع و بهﱰیــن بســته هــای اقتصــادی بـرای کمــک
بــه مــردم بــاور ندارنــد.
امــروز آنچــه در بریتانیــا کامــﻼ آشــکار اســت ایــن اســت کــه جانســون و دولتــش ،ایــن
اینــدگان پوپولیســم راســت کــه بــا پرچــم »ســاختار شــکنی« بــه قــدرت رســیدند،
راتــب ورشکســته تــر از دیگــر دولــت هــای بــورژوازی اروپــا بـرای ارائــه پاســخی بــه
اقتصــاد و زندگــی مــردم هســتند .اســتعفاء جانســون فـرار از قبــول مســئولیت فــردی در
قبــال بحرانــی اســت کــه وی شــخصا در ایجــاد آن نقــش داشــته اســت .دولــت انگلیــس
در ســال آینــده ،پــس از خــروج قطعــی بریتانیــا از اروپــای واحــد و پــس از بح ـران
کرونــا ،نــه فقــط دولتــی از نظــر اقتصــادی نیمــه ورشکســته و بــا میلیاردهــا پونــد
قــرض ،کــه دولتــی بــی اعتبــار ،بح ـران زده ،بــا نخســت وزیــری ناﻻیــق و آینــده ای
نامعلــوم و تاریــک خواهــد بــود .جانســون از همیــن میـراث بــه جــا گذشــته خــود فـرار
میکنــد .اســتعفاء جانســون »دفــاع پیشــگیرانه« از اعتبــار باقــی انــده خــود اســت.
اگــر در دوره ای ،چهــره هایــی چــون جانســون توانســتند در غیــاب چــپ کمونیســت،
اعـﱰاض عمومــی مــردم علیــه کل ســاختار موجــود را بــا پرچــم راســت بــه عقــب براننــد،
در همیــن چنــد مــاه ،کرونــا بــا پــرده بــرداری از امــی تناقضــات جامعــه ،بــی اعتبــاری
و شکســت همیــن پوپولیســم راســت را در ارائــه پاســخی درخــور بــه معضــﻼت جامعــه
نشــان داد .ایــن هـ ن واقعیتــی اســت کــه جانســون را کــه حتــی مــورد قبــول احـزاب
رســمی بــورژوازی نبــود را بــه ایــل »اســتعفا« در چنــد مــاه آینــده کشــانده اســت.

دنيا بدون فراخوان
سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر سوسياليسم
به چه منجﻼبى
بدل ميشود..
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تروريسم اسﻼمى و
مبارزين دروغين ضد تروريسم
آسو سهامی

روز پنجشــبه  ۱۶اکتــﱪ معلــمِ یکــی از مــدارس فرانســه کــه
کاریکاتورهایــی از محمــد را بــه دانــش آمــوزان خــود نشــان
داده بــود ،بــه ســنت همیشــگی تروریســم اســﻼمی از ســوی
فــردی کــه فریــاد اللــه اکــﱪ ﴎ مــی داد بــه قتــل رســید و
ﴎش بریــده شــد» .ســاموئل پتــی« معلــم تاریــخ و جغرافیــا،
از اوایــل اکتــﱪ امســال درســی را بــا موضــوع »آزادی بیــان«
ﴍوع کــرده بــود.
واقعیــت اینســت کــه ایــن جنایــت هولنــاک جامعــه جهانــی را تــکان داد و حضــور
ه ـزاران نفــر در بحبوبــه کرونــا در خیابانهــای شــهرهای پاریــس ،لیــل ،نانــت ،تولــوز،
اسﱰاســبورگ ،مارســی و بــوردو فرانســه ،در گرامــی داشــت یــاد ایــن معلــم قربانــی،
علیــه جنایــت اسﻼمیســت هــا ،در دفــاع از آزادی بیــان و سکوﻻریســم نشــان از ایــن
دارد کــه هیــچ مانعــی ــی توانــد جامعــه را در دفــاع از ارزشــهای انســانی خــود بــاز
دارد.
ایــن حملــه در حالــی صــورت گرفــت کــه مجلــه شــارلی ابــدو همزمــان بــا برگ ـزاری
جلســه محاکمــه متهـ ن بــه همدســتی در حملــه بــه تحریریــه ایــن نﴩیــه در ســال
 ۲۰۱۵کــه بــه دنبــال انتشــار کاریکاتــوری از پیامــﱪ اســﻼم صــورت گرفتــه بــود و منجــر
بــه کشــته شــدن ش ـ ری از کارمنــدان ایــن مجلــه شــد ،بــار دیگــر کاریکاتورهایــی از
پیامــﱪ اســﻼم را منتــﴩ کــرده بــود.
همزمــان بــا وقــوع ایــن جنایــت در یکــی از بزرگﱰیــن مراکــز خریــد در شــهر اســتانبول
فروشــگاه بزرگــی افتتــاح گردیــد کــه اقــﻼم تبلیغــی »داعــش« از قبیــل کتــاب ،فیلــم و
همچنیــن تــی ﴍت هــا و پرچــم هایــی بــا عکــس ره ـﱪان داعــش و لوگوهــای ایــن
جریــان را بــه فــروش مــی رســاند.
ضمــن محکــوم کــردن ایــن جنایــت هولنــاک از ســوی نگارنــده ایــن م ـ  ،وقــوع ایــن
جنایــت در ایــن زمــان و اوضــاع از زوایایــی قابــل تامــل اســت.
نخســت اینکــه دیــن و مذهــب همیشــه ه ننــد ابــزاری در خدمــت ﴎمایــه داری
جهانــی بــوده تــا بــا کمــک آن بــه غــارت ،چپــاول ،جنــگ افــروزی خــود ادامــه دهــد و
هــر موقــع ،هــر جــا و ه نگونــه کــه خــود ﻻزم مــی دانــد آنـرا در خدمــت بگیــرد .قبــل
از اشــاره بــه تاریخچــه خونیــن و پــر از جنایــت اســﻼم ،بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد
کــه بــورژوازی جهانــی خــود پــرورش دهنــده و ســازمانده بنیــاد گرایــی مذهبــی درســده
هــای اخیــر بــوده و آنـرا در خدمــت منافــع خــود بــکار گرفتــه اســت .آنهــا هــر زمــان و
در نقطــه ای از جهــان کــه احتیــاج داشــته انــد بــه منظوردخالــت در آن منطقــه بـرای
منافــع خــود ،بــه منظــور تقابــل بــا حریفــان مرتجــع خــود و بـرای چپــاول ثروتهــای آن
منطقــه ،همیشــه دیــن و تفکـرات ناسیونالیســتی را بــاد زده و بــه خدمــت گرفتــه انــد.
در ایــن جنــگ و جدالهــا ،ایــن دولتهــا بعضــا راســا دســت بــه ســازماندهی گروههــای
تروریســت مذهبــی ،باندهــا و گانگســﱰهای نظامــی و شــبه فاشیســتی زده انــد و
همیشــه تــﻼش کــردن بــا اســتفاده از عقــب ماندگــی هــای فرهنگــی و سیاســی ،بــه
اشــاعه نفــاق قومــی و مذهبــی بپردازنــد و در ایــن راه مــردم محــروم و فریب خــورده را
بــه خدمــت گرفتــه انــد .در چنیــن فضایــی دولتهــای بــزرگ و کوچــک ،قدرتهــای جهانــی
و منطقــه ای هــر کــس بــه میـزان زور و تــوان نظامــی خــود بــه قیمــت کشــتار ،ویرانــی
و آوارگــی مــردم بــا پــس زدن دیگــر حریفهــای مرتجــع خــود ،تســلیحات نظامــی را بــه
فــروش مــی رســاند و از ســوی دیگــر ضمــن چپــاول ثروتهــای منطقــه ،نیــروی کار و
متخصــص ارزان آواره گان و زنــده مانــدگان را بــه خدمــت گرفتــه انــد.
در زمــان و مــکان دیگــری کــه دنبــال بهانــه ای ب ـرای ایجــاد تــرس ،عــدم امنیــت و
ﴎکــوب اعﱰاضــات مردمــی و یــا بــه رواج تفکــر راسیســم ،نــژاد پرســتی و مهاجرســتیزی
و غیــره بــوده باشــند ،همیــن تفکـرات فاشیســتی ،مذهبــی و قومــی بــوده انــد کــه در
خدمــت بــورژوازی و علیــه جنبشــهای مﱰقــی و آزادیخواهانــه بــکار گرفتــه شــده انــد.
اســﻼم سیاســی در ایــن عــﴫ یکــی از همیــن تفکــرات تنــدرو اســت کــه از ســوی
ﴎمایــه داری جهانــی پــرورش یافتــه و سپانســوری شــده انــد ،از اخــوان اﳌســلمین و

جنبــش شــیعه گــری بــه رهــﱪی خمینــی گرفتــه تــا القاعــده ،طالبــان و داعــش ،النــﴫ
و صدهــا گــروه و بانــد مذهبــی و قومــی و....
چــه کســی مــی توانــد منکــر ح یــت همــه جانبــه کشــورهای »متمــدن غربــی« و
رســانه هــای بــزرگ آنهــا در بــه قــدرت رســاندن خمینــی و مصــادره انقــﻼب  ٥٧از ســوی
ایــن گــروه شــود .چــه کســی مــی توانــد منکــر پــرورش و ح یــت کشــورهای ﴎمایــه
داری و خصوصــا آمریــکا در ایجــاد ،ســازماندهی و مســلح کــردن گــروه هــای تنــدرو
اســﻼمی بــر علیــه شــوروی ســابق و همچنیــن ســازماندهی و مســلح کــردن طالبــان و
القاعــده در افغانســتان شــود تــا بعدهــا وجــود ایــن گــروه هــا بهانــه حضــور نظامــی
آمریــکا در منطقــه را تأمیــن ایــد.
داعــش و جبهــه النــﴫ و دههــا گــروه اســﻼمی و قومــی و آدم کــش بــه نــام ارتــش
آزاد ســوریه توســط همیــن دولتهــا و در راس آنهــا آمریــکا و دولتهــای بــزرگ غربــی
بــه عنــوان »جنگجویــان آزادی« ) (freedom ﬁghterو بــه نــام مقابلــه بــا دیکتاتــوری
اســد ،ســازماندهی و آمــوزش دیدنــد ،اســلحه و پــول امکانــات و تکنولــوژی مــدرن در
اختیارشــان گذاشــتند و میدیــای رســمی در دفــاع از آنهــا بــه عنــوان پیــام آوران »آزادی
و دمکراســی« بــه دنیــا معرفــی شــان کردنــد .جریاناتــی کــه تــا هــم اکنــون هــم مــوی
دمــاغ ــدن بــﴩی در کل خاورمیانــه هســتند.
در جریــان اعﱰاضــات طبقــه کارگــر در کشــورهای غربــی در بحبوبــه بح ـران ﴎمایــه
داری کــه جنبــش نــود ونــه درصــدی هــا پــا گرفــت و مــی رفــت کــه بــه یــک جنبــش
جهانــی علیــه ﴎمایــه داری تبدیــل شــود و کل ایــن نظــام را بــه خطــر فروپاشــی
روبــرو کنــد ،پیدایــش داعــش و پــرورش رهﱪانــش از ســوی دولتهــای ﴎمایــه داری و
ح یتشــان از ســوی همیــن دولتهــا و تروریســمی کــه بــه کار گرفتــه شــد تــا امــی
ایــن بحرانهــا زیرنــام خطــر تروریســم ﴎکــوب و یــا بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود
وخــود همیــن آزادی نیــم بنــد بیــان کــه نتیجــه ســالهای مبــارزات طبقــه کارگــر بــود
زیــر نــام خطــر وجــود اســﻼم سیاســی و تروریســم نیــز بــه زیــر ســوال رفــت تــا ﴎمایــه
داری بــه عمــر ننگیــن خــود و چپــاول دســﱰنج طبقــه کارگــر ادامــه دهــد.
و اکنــون نیــز ،گســﱰش ویــروس کرونــا در پیــک دوم ایــن بیـ ری در دل بــی مســئولیتی
کامــل و بــی ﴍمانــه دولتهــای بورژوایــی حاکــم ،شــدت بیشــﱰی یافتــه اســت و بیشــﱰ
کشــورهای ﴎمایــه داری را بــا بحــران کمبــود وســایل و خدمــات پزشــکی ،مــرگ و
میــر روزافــزون طبقــه پاییــن جامعــه روبــرو کــرده اســت و امــی آن کبکبــه و دبدبــه
دنیــای ﴎمایــه داری بــه زیــر ســوال رفتــه و بــه چالــش گرفتــه شــده اســت .از ســوی
دیگــر مراکــز کار و تولیــد ،هتــل هــا و رســتوران هــا تعطیــل شــدند ،میلیونهــا نفــر از
کارگ ـران و کارکنــان در ﴎتــاﴎ جهــان بیــکار گشــته انــد و ســونامی بیــکاری بــه راه
افتــاده اســت .میلیونهــا نفــر بــه لشــکر عظیــم بیــکاران و بــه ارتــش ذخیــره کار اضافــه
شــده اســت و خطــر طغیانهــای تــوده ای در مقابــل کشــورهای ﴎمایــه داری قــرار
گرفتــه اســت.
ﴎمایــه داری کــه وجــود ایــن خطــر را احســاس کــرده اســت و از عواقــب سیاســی و
اجت عــی چنیــن فاجعــه ای بــه خوبــی مطلــع اســت بــی شــک بــه ه ننــد همیشــه از
وجــود اســﻼم سیاســی و تروریســم اســتفاده مــی بــرد تــا بــا خارجــی ســتیزی و میــدان
دادن بــه جریانــات دســت راســتی ،راسیســتی و فاشیســتی ،اعﱰاضــات حــق طلبانــه
طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم را منحــرف کنــد و اکنــون و بــا جنایتــی کــه تروریســتهای
اســﻼمی در فرانســه مرتکــب شــدند ،ب ـرای ﴍوع چــه جایــی بهــﱰ از فرانســه کــه از
ســنت مبارزاتــی قــوی برخــوردار اســت و آخریــن ونــه آن جنبــش جلیقــه سبزهاســت.
ایــن بهانــه را نیــز از طریــق شــارلی ابــدو ایجــاد کــرده و چــه زمانــی مناســبﱰ از حــاﻻ
یعنــی همزمــان بــا محاکمــه آســانژ)محاکمه قــرن( در انگلســتان کــه جنبــش دفــاع از او
مــی رود ابعــاد وســیع جهانــی بــه خــود بگیــرد .
بــی شــک تنهــا در صــورت گســﱰش یــک جنبــش رادیــکال تــوده ای مــی تــوان از یــک
ســو از آزادیهــای فــردی ،و بیــان دفــاع کــرد و از ســوی دیگــر شکســت پــروژه هــای
ﴎمایــه داری را در تعــرض بــه امنیــت شــغلی ،جانــی و زندگــی انســان هــا را تضمیــن
کــرد .ﴎمایــه داران و دولــت هایشــان کــه در ایــن دوره و بــا توجــه بــه وضعیــت و
ـﴬر شــده انــد ،قصــد دارنــد بــا تحمیــل برنامــه هــای شــدید ریاضــت
بحـران کنونــی متـ ّ
اقتصــادی  ،پیامدهــای بحــران کرونــا بــر اقتصــادی ﴎمایــه داری را جــﱪان کننــد و
همزمــان نیــز بــا ایجــاد ناامنــی در جامعــه بــا اســتفاده از حربــه تروریســم اســﻼمی
ســعی در بــه انح ـراف کشــاندن و یــا بــه حاشــیه رانــدن اعﱰاضــات و ﴎکــوب آن را
ادامــه در صفحــه بعــد
دارنــد... .
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اين توطئه هم محكوم به
شكست است!
پيرامون تيراندازى اخير عوامل رژيم در هفت تپه

بنــا بــه اخبــاری كــه از جانــب كارگـران و فعالیــن هفــت تپــه در شــبكه هــای مجــازی
منتــﴩ شــده اســت ،عوامــل و جیــره بگی ـران رژیــم دیشــب در ﴍكــت هفــت تپــه
دســت بــه تیرانــدازی زده و خســاراتی بــه بــار آورده انــد!
جمهــوری اســﻼمی پــس از شکســت از صفــوف متحــد كارگ ـران هفــت تپــه ،كــه تــن
بــه بردگــی در ســایه قوانیــن ارتجاعــی حاکــم نــداده انــد ،بویــژه در مقابــل پیــروزی
كارگـران در آزادی اینــدگان ،همــکاران و حامیــان خــود و در خلــع یــد از كارفرمــا ،در
صــدد اســت تــا انتقــام خــود را بــا نــا امــن کــردن محیــط کار و »امنیتــی« کــردن مبــارزه
کارگ ـران از آنهــا بگیــرد.
جمهــوری اســﻼمی همــه راههــا را ب ـرای بــه شکســت کشــاندن اعتصابــات کارگــران
هفــت تپــه طــی کــرد .راه انداخ ـ شــورای اســﻼمی در مقابــل تشــکل و اینــدگان
مســتقل کارگ ـران هفــت تپــه ،دامــن زدن بــه تفرقــه در صفــوف كارگ ـران بــر حســب
زبــان و قومیــت و مذهــب و  ،...دســتگیری و شــکنجه اینــدگان و ســخنگویان کارگران،
اعـﱰاف گیــری زیــر شــکنجه و »ســناریوی ســوخته« ،پرونــده ســازی امنیتــی علیــه آنــان،
ﴐب و شــتم و تهدیــد ســخنگویان واقعــی ،اخـراج از کار آنــان و باﻻخــره تیرانــدازی بــه
منــزل اینــدگان کارگـران توســط اوبــاش کارفرمــا و رژیــم همــه و همــه راههــای اســت
کــه جمهــوری اســﻼمی ب ـرای عقــب رانــدن کارگ ـران هفــت تپــه و ﴎکــوب اعﱰاضــات
آنــان طــی کــرده اســت .توطئــه هایــی کــه توســط کارگــران هفــت تپــه و در راس
تروریسم اسﻼمی و ...
وزیــر کشــور فرانســه بــدون ارائــه جزئیاتــی در خصــوص عملیــات پلیســی در رابطــه بــا
قتــل »ســاموئل پتــی« اظهــار داشــته» :ایــن عملیــات حاصــل تصمیــم اتخــاذ شــده در
جلســه روز یــک شــنبه شــورای دفــاع و لزومــا تنهــا افـرادی را کــه مرتبــط بــا تحقیقــات
قتــل ســاموئل پتــی هســتند را هــدف ــی گیــرد«.
ﻻزم بــه تذکــر اســت کــه تنهــا بــا گســﱰش جنبــش کارگــری ،تــوده ای و ضــد ﴎمایــه
داری مــی تــوان تعرضــات دولــت هــای ﴎمایــه داری را بــه عقــب رانــد و در ایــن زمــان
کــه ﴎمایــه داری در ضعیــف تریــن وضعیــت بــه ﴎ مــی بــرد نبایــد اجــازه داد کــه
بح ـران کرونــا و خطــر تروریســم ایــن جنبــش رادیــکال را بــه عقــب نشــینی وادارد و
تنهــا همیــن جنبــش رادیــکال کارگــری و تــوده ای اســت کــه مــی توانــد از بــه قــدرت
رســیدن اح ـزاب دســت راســتی و فاشیســتی و تحمیــل گرســنگی و بیــکاری بیشــﱰ بــه
مــردم جلوگیــری کــرد.
از ســوی دیگــر مــی تــوان دوبــاره تاکیــد کــرد کــه تاریــخ ادیــان و مذاهــب از هــر نــوع
آن ،همــواره بــا ﴎکــوب ،شــکنجه ،تفتیــش عقایــد ،زنــدان و کشــتار ،تجــاوز بــه زن و
کــودک آزاری و...هم ـراه بــوده اســت .در ایــن میــدان اســﻼم و مســیحیت و یهودیــت
و ...جملگــی از یــک ق شــند .اینجــا تنهــا اشــاره ای اج لــی بــه گوشــه ای از جنایــت
اســﻼم سیاســی واقعیــت وجــودی ایــن ایدئولــوژی را بـرای مــا عیــان مــی کنــد .اســﻼم
سیاســی بــه مثابــه یــک تفکــر ضمــن تــﻼش بــرای گشــﱰش خــود و بدســت گرفــ
قــدرت سیاســی در طــول تاریــخ از هیــچ جنایتــی رویگــردان نبــوده اســت.
»لشــکری از لجــن و پشــم و اعتقــاد! آن هــا آمدنــد ،آرزوهــای مــن را کشــتند ،آن هــا
مــن را غنیمــت صــدا مــی زدنــد! آن زمــان دیگــر نادیــا نبــودم ،آن روز دخــﱰی بــودم بــا
روحــی زخمــی کــه از نفــس هایــم خــون میچکیــد ،آن روز هیــوﻻی ظریفــی بــودم کــه
بــا جهــان قطــع رابطــه کــرده بــودم ،در مــن انســان مــرده بــود و ﻻشــه ای بــودم کــه
حتــی مومیایــی هـزار ســاله اش ارزش نداشــت ،آن روز مرگــی بــودم در روحــی! بعــد از
آن زنــی مــی مــرد ،زنــی حاملــه مــی شــد ،زنــی خودکشــی مــی کــرد ،زنــی خودســوزی...
زنــی هــزار رکعــت ــاز جــﱪ مــی خواند!خــدا شــاهد بــود آمدنــد پــدرم را بــه دو
قســمت نامســاوی تقســیم کردنــد؛ ﴎش را بــرای »وطــن« جاگذاشــتند و بدنــش را
زیــر خــاک دفــن کردنــد کــه »نفــت« شــود! خــدا شــاهد بــود بـرادر کوچکــم را لخــت
زیــر آفتــاب نگــه داشــتند و بــه او شــهادتین یــاد مــی دادنــد؛ بایــد مــی گفــت اللــه
بزرگــﱰ اســت! خــدا شــاهد بــود او از فــرط عطــش و بــی آبــی جــان داد!«)قســمتی از
ســخ انی نادیــا مـراد دخــﱰى كــردى كــه ســه ســال ــام غنيمـ ِ
ـت داعــش بــود (.شــنیدن
صحبتهــای نادیــا ه ننــد یــک رشــته زنجیــر متصــل مــا را بــه دوران حاکمیــت کلیســا،
کنیســه و مســاجد و ..میــﱪد.
اســﻼمگرایان تنــدرو از طالبــان و داعــش تــا حــزب اللــه لبنــان و جمهــوری اســﻼمی

آن اینــدگان واقعــی آنــان همگــی بــه شکســت انجامیــد .ایــن توطئــه هــا نــه فقــط
کارگـران هفــت تپــه را مرعــوب نکــرد کــه عــزم و اتحــاد شــان را بـرای پیــروزی بیشــﱰ
و بیشــﱰ کــرد.
ایــن توطئــه جبونانــه بـرای ناامــن كــردن هفــت تپــه هــم از طــرف پیــﴩوان ایــن بخــش
از طبقــه كارگــر ایـران ،بﴪعــت خنثی میشــود.
ســیر رویدادهــا در هفــت تپــه یــك بــار دیگــر ایــن حقیقــت را ثابــت كــرد كــه پاشــنه
آشــیل رژیــم كجاســت! نقطــه ضعــف ایــن نظــام بــا هــر ســه قــوه آن ،بــا عوامــل و
آجــودان هــای آن ،اتحــاد طبقــه كارگــر در ایـران اســت .طبقــه ای کــه قلــب پیــﴩوی
جامعــه ای ـران بــه ســمت رفــاه ،برابــری و آســایش ،اســت .از ایــن نقطــه نظــر ،ركــز
ویــژه رژیــم و پادوهــای آن در هفــت تپــه اصــﻼ مایــه تعجــب نیســت؛ امتحــان كــردن
اشــكال متفــاوت تاكتیــك هــای ضــد كارگــری و ضــد انســانی ،از طــرح ایجــاد تفرقــه در
صفــوف هفــت تپــه ای هــا تــا بــه پــا كــردن دادگاه هــای فرمایشــی رهـﱪان هفــت تپــه،
از نقشــه تــرور فعالیــن هفــت تپــه تــا تیرانــدازی امــروز پادوهــای رژیــم در ﴍكــت،
همــه و همــه ،حــاوی یــك پیــام روشــن انــد :چشــم اســفندیار ایــن نظــام ،قــدرت
متشــكل و اتحــاد یكپارچــه در صفــوف طبقــه كارگــر اســت؛ هفــت تپــه ایــن ویژگــی و
ایــن خودآگاهــی طبقاتــی را ایندگــی میكنــد!
متوســل شــدن بــه اســلحه و تیرانــدازی در مقابــل نیــاز میلیونهــا انســانی كــه توقعشــان
از زندگــی ،چیــزی كمــﱰ از رفــاه و آزادی و آســایش نیســت ،راه بــه جائــی ــی بــرد.
گلولــه ایــن نظــام بــه ســنگ خــورده و بــه ســمت قلــب خــودش ك نــه كــرده اســت.
ارعــاب و گروكشــی ،ایــن طــرح هــای جبونانــه ،در مقابــل صــف آبدیــده كارگرانــی كــه
بــه نقطــه قــدرت خــود ،یعنــی اتحــاد طبقاتــی ،پــی بــرده انــد ،محكــوم بــه شكســت
و رســوایی اســت.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
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دههــا ســال اســت بــا شــعار اللــه اکــﱪ ،بــه زنــان تجــاوز مــی کننــد ،مخالفــان خــود را
گــردن میزننــد ،بــدار میکشــند ،شــکنجه میکننــد و بدینوســیله تــرس ،خفقــان و ﴎکــوب
را در جامعــه نهادینــه کــرده انــد.
از فرمــان خمینــی بــرای حملــه بــه کردســتان گرفتــه تــا اعــدام زندانیــان سیاســی.
ســحرگاهان دهــه شــصت زمانــی کــه بــا دعــای »ربنــا«ی شــجریان بیــدار مــی شــدند
تــا دســته دســته جوانــان را بــه قتلــگاه بﱪنــد و بــه دار آویزنــد ،از فرمــان تــرور ســل ن
رشــدی و تعیــن جایــزه بــرای ﴎ او گرفتــه تــا قتــل هــای زنجیــره ای کــه عزیزانــی
ه ننــد »جعفرپوینــده و محمــد مختــاری« را در بیابانهــای خلــوت ته ـران بــه قتــل
رســاندند ،همــه و همــه تنهــا در خدمــت بقــا و بــاز تولیــد تخــم وحشــت و خفقــان و
اســتمرار سیســتم ﴎمایــه داری بــوده اســت.
از پروســه قتــل و عــام هـزاران تــن از مــردم کردســتان عـراق توســط رژیــم بعــث کــه
زیــر نامــه »انفــال« )ســوره ای در قــرآن( گرفتــه تــا ــب گــذاری هایــی کــه تنهــا مــردم
بــی گنــاه را قربانــی کــرده ،همــه و همــه از تفکـرات مذهبــی و قومــی ﴎچشــمه مــی
گیرنــد .فرمــان تــرور و کشــتار غیــر مســل نان و مخالفیــن سیاســی در دیــن اســﻼم
امــری عادیســت و حتــی بــه امــی مســل نان واجــب شــده اســت و آنـرا در ﻻبــه ﻻی
متــون قـران ،بــه وضــوح مــی تــوان دیــد.
بــه میــدان آمــدن ه ـزاران نفــر از مخالفــان ﴎمایــه داری و نئولیﱪالیســم در کشــور
شــیلی و بــه آتــش کشــیدن کلیســای ســانتیاگو از ســوی معﱰضیــن در ایــن کشــور در
روز ســه شــنبه  ٢٠اکتــﱪ و همچنیــن بــه خیابــان آمــدن و اعـﱰاض پزشــکان و پرســتاران
در شــهر بارســلون اســپانیا در اع ـﱰاض بــه بــی توجهــی و ناکارآمــدی دولــت ،کمبــود
دارو و امکانــات پزشــکی در همیــن روز از یــک ســو و بــه خیابــان آمــدن مــردم فرانســه
در گرامیداشــت یــاد »ســاموئل پتــی« معلــم تاریــخ و جغرافیــا کشــته شــده بــه دســت
تروریســتهای اســﻼمی از دیگــر ســو مــی توانــد پاســخی بــه دولتهــای ﴎمایــه داری،
فرقــه هــای مذهبــی و آدم کــش و حامیانشــان در ﴎاﴎ جهــان باشــد کــه آلﱰناتیــو
سوسیالیســتی ﴐوریســت.
مبــارزه بــا تروریســم اســﻼمی ،مقابلــه بــا فرقــه هــای قومــی و مذهبــی ،جریانــات
راسیســتی و دســت راســتی ،خشــک کــردن لجنـزار بازتولیــد ایــن جریانــات در جامعــه،
مقابلــه بــا اســتفاده دولتهــای بورژوایــی از ایــن جریانــات عهــد عتیــق علیــه مبــارزات
برابــری طلبانــه ،دفــاع از حقــوق متســاوی انســانها و آزادی عقیــده و بیــان ،کار مــردم
متمــدن و بﴩیــت آزادیخــواه جهــان اســت .پایــان دادن بــه تروریســم اســﻼمی و زمینــه
هــای رشــد آن ،پایــان جنــگ و جنایــت در جهــان ،پایــان توحــش و بربریــت گروههــا
افراطــی از مذهبــی تــا راسیســتی و ناسیونالیســتی ،کار جنبــش سوسیالیســتی طبقــه
کارگــر اســت .دولتهــای حاکــم بــر جهــان خــود عوامــل بازتولیــد و ســازندگان و تولیــد
کننــدگان ویــروس مذهبــی ،قومــی و راسیســتی درجهــان در خدمــت حفــظ نظــام
کاپیتالیســتی هســتند.
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شرمتان باد!

اطﻼعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست )خط رسمى(
بیــش از ده هــا شــهر و شــهرک و صدهــا روســتا از شــهرهای جنــوب نفــت خیــز تــا
ﴍق و غــرب ایـران فاقــد آب آشــامیدنی ســا هســتند .در اســتان کردســتان ،شــهرهای
ســنندج ،بانــه ،قــروه ،بیجــار و کامیــاران و ده هــا روســتای منطقــه آب آشــامیدنی
ســا ندارنــد.
ســال هــا اســت در بــاره آب نوشــیدنی شــهر ســنندج شــک و ابهــام وجــود دارد .در
ســال هــای اخیــر چنــد بــار تانکرهــای حمــل مــواد پﱰوشــیمی بــه ســد قشــﻼق ســقوط
کــرده و آب را مســموم ــوده اســت .کارشناســان از تــه نشــین شــدن مــواد شــیمیایی در
عمــق ســد و عبــور از دریچــه هــای خــروج آب هشــدار دادنــد ولــی هــر بــار مســوولین
دولتــی بــر آن ﴎپــوش مــی گذارنــد.
آخریــن گـزارش از ســنندج از ورود فاضــﻼب روســتاهای اطـراف ســد به شــبکه آب شــهر
خــﱪ مــی دهــد .بــر اســاس اعــﻼم محیــط زیســت شهرســتان ســنندج ،فاضــﻼب روســتای
دو هـزار نفــری »ســارو قامیــش« حــدود  ١٠لیــﱰ در ثانیــه بــدون هیــچ تصفیــهای وارد
ســد وحــدت میشــود .در حالــی کــه ایــن کار بــا ســاماندهی فاضــﻼب روســتاهای
اطـراف ،بویــژه روســتای  ٢٠٠٠نفــری »ســاروقامیش«حل مــی شــود!
مدتهاســت مــردم ســنندج از کیفیــت و طعــم و بــوی آب شــکایت دارنــد .امــا
مســوولین اســتان از جملــه مدیرعامــل ﴍکــت آب و فاضــﻼب شــهری اســتان کردســتان
نیــز همچنــان موضــوع را انــکار میکنــد! آب ســنندج حتــی در شســ وســایل و
ظــروف مﴫفــی نیزقابــل اســتفاده نیســت .مــردم نگراننــد کــه احتـ ﻻ مــاده ای بــه آب
نوشــیدنی شــهر اضافــه شــده و از مســوولین اســتان مــی خواهنــد کــه ثابــت کننــد ایــن
شــک و تردیــد درســت نیســت .مدیرعامــل آب و فاضــﻼب »آبفــا« کردســتان هــر بــار بــا
توجیهاتــی بــی اســاس تــﻼش کــرده از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی کنــد.
ایــن وضعیــت و از جملــه جــرم بســیار زیــاد آب ،ســﻼمت مــردم شــهر را بــه خطــر
انداختــه و ممکــن اســت مســمومیتهایی در میــان مــردم ایجــاد کنــد .از جملــه
مردمــان زیــادی دچــار درد کلیــه شــده و پزشــکان دلیــل اصلــی آن را وضعیــت نامطلوب
آب ســنندج اعــﻼم کردهانــد .مــردم نگ ـران ســﻼمتی خــود و فرزندانشــان هســتند.
تغییــر در بــو و طعــم بــد آب نوشــیدنی بانــه و ســنندج ،قطعــی مکــرر آب در بعضــی
از شــهرها و حتــی اثبــات آلودگــی آب نوشــیدنی شــهر بیجــار بــه نفــت ،تنهــا بخشــی از
مشــکﻼتی اســت کــه در ایــن ســال هــا وجــود داشــته و دارد.
زمانــی کــه مــردم بــه آب ســا دسﱰســی نداشــته باشــند ،درگیــر بی ریهایــی مــی
شــوند کــه هزینههــای جــﱪان ناپذیــری دارد.
اســتاندار کردســتان تــا وکیــل مجلــس و مســوولین آب و فاضــﻼب شــهر حــرف هــای ضد
و نقیــض مــی زننــد .دولتمــردان محلــی حتــی مشــکل ســﻼمت آب را بــه مــردم اطــﻼع
ــی دهنــد و یــا طفــره رفتــه و از طریــق رســانه هــای وابســته بــر واقعیــت ﴎپــوش
مــی گذارنــد.
مــردم ســنندج بـرای تامیــن آب نوشــیدنی بــه ســمت دســتگاههای تصفیــه ،خریــد آب
معدنــی و تهیــه آب از چشــمهها روی مــی آورنــد و ایــن کارهزینــه باﻻیــی بــه مــردم
تحمیــل مــی کنــد.
روحانــی ،ایــن روبــاه مــکار ،بــا هیجــان احمقانــه ای مــژده مــی دهــد کــه اجــازه یافتــه
اســت اســلحه بخــرد .از شــکوفایی اقتصــاد حــرف مــی زننــد در حالــی کــه مــردم نــان
هیــچ ،حتــی آب ســا ب ـرای نوشــیدن ندارنــد .ﴍمتــان بــاد! هــر روز صدهــا نفــر از
کرونــا مــی میرنــد ،تنهــا در کردســتان هــر مــاه ده هــا نفــر در تصادفــات جــاده هــای
ناامــن از بیــن مــی رونــد .تنهــا در  ٦مــاه اول ســال  ٩٩حــدود  ١٥٠کولــﱪ کشــته و
زخمــی شــده انــد .در حالیــک کولــﱪی ننــگ جامعــه بــﴩی اســت .هــر مــاه ده هــا
کارگــر در حــوادث کار جــان خــود را از دســت مــی دهنــد .بســیارند کســانی کــه زیــر
بــار معیشــت بخــور و یــر کمرشــان خــم شــده و بــه حیــات خــود خا ــه مــی دهنــد.
زنــدان و شــکنجه و اعــدام هــا را بــه ایــن ایــن لیســت مصیبــت بــار اضافــه کنیــد.
مردم
آب آشــامیدنی ســا ابتدایــی تریــن نیــاز بــﴩ اســت .مــا بــرای نــان ،بــرای مــزد،
ب ـرای امنیــت و آزادی و معیشــت و حتــی ب ـرای آب بایــد بجنگیــم .در ایــن مملکــت

ب ـرای هــر چیــز کوچــک بایــد جنگیــد! ب ـرای تامیــن و تضمیــن آب نوشــیدنی ســا
صدهــا هـزار نفــر ،درب اســتانداری را از پاشــنه در آوریــد .از کارشناســان انساندوســت
بخواهیــد مــدام آب نوشــیدنی شــهر را آزمایــش و صحــت ســﻼمت آن را تاییــد کننــد .بــه
دولتمــردان فاســد و دروغگــو اعتـ د نکنیــد .ایــن جانیــان ﴍم ــی کننــد ،بــه صــورت
مســوولین ایــن نظــام جنایتــکار کــه مخاط ـرات جــان و ســﻼمت خــود و فرزندانتــان
را انــکار مــی کننــد ،طفــره مــی رونــد و شــانه بــاﻻ مــی اندازنــد ،تــف کنیــد! خــود
را آمــاده کنیــد و یکپارچــه شــوید تــا خــود نظــارت و کنــﱰل بــر ســﻼمتی و امنیــت و
تامیــن معیشــت کامــل و آب نوشــیدنی ســا را برعهــده بگیریــد .نگذاریــد ایــن جانیــان
بــا ســﻼمت خــود و فرزندانتــان بــازی کننــد! دســت روی دســت نگذاریــد .زندگــی در
ایــن جهنمــی کــه ب ـرای مــا ســاخته انــد را نبایــد تحمــل کــرد.
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نگ ران نباشید جناب تاجزاده...
تاج ــزاده یك ــی از ای ــن پهل ــوان پنبهه ــای »خدمتگ ــذار« نظ ــام اس ــت ك ــه ت ــا دی ــروز مع ــاون
وزی ــر ارش ــاد در دول ــت موس ــوی و مع ــاون پیش ــین دول ــت خا ــی ب ــوده اس ــت و علیرغ ــم
می ــل باطن ــیاش ،بع ــد از دودش ــدن مفتضحان ــه »اصﻼحطلب ــان« در عرص ــه سیاس ــت ای ـران،
ظاه ـرا ام ــروز از س ــنگر دش ــمنی ب ــا م ــردم پ ــا ب ــه ف ـرار گذاش ــته اس ــت .ب ــا ی ــك تی ــر دو
نش ــان میزن ــد :ه ــم ب ــه ام ــام دخی ــل میبن ــدد و ه ــم نی ــروی اپوزس ــیون را ب ــه رخ مقام ــات
میکشــد .مســئولین را پنــد و انــدرز میدهــد کــه بهــﱰ اســت بــه برخــی »خطاهــا و
اش ــتباهات« گذش ــته اق ـرار کنن ــد .ت ــا باﻻخ ــره ﴍایط ــی مهی ــا ش ــود ك ــه در آن هم ــه اعض ــاء
خان ــواده ﴎ س ــفره حاكمی ــت ﴍفی ــاب ش ــوند.
بــه هــر انــدازه ایــن عنــاﴏ »خائــن« بــه نظــام در بنیانگــذاری خونیــن جمهــوری
اس ــﻼمی س ــهم بیش ــﱰی ب ــه عه ــده گرفتهان ــد ،ب ــه ه ـ ن میــزان ه ــم ام ــروز در ره ــﱪی
ای ــن »اپوزس ــیون حکومت ــی« ب ـرای خودش ــان كس ــی ش ــدهاند .هرچ ــه می ـزان دخالتش ــان
در س ــازماندهی ب ــه ق ــدرت رس ــیدن جمه ــوری اس ــﻼمی و در حاكمیتمان ــدن آن ک ــه ب ــه
بهــای یــك نسلكشــی تاریخــی شــکل گرفــت ،بیشــﱰ بــوده باشــد ،بــه هــ ن مقــدار
ه ــم مقامش ــان در ره ــﱪی ای ــن ش ــبکه از ناراضی ــان نظ ــام ،باﻻت ــر اس ــت .اینه ــا عم ــری در
حكومــتداری و مهندســی اختنــاق و اســتبداد» ،تجربــه« كســب كردهانــد و در واقــع
نس ــخه بروزش ــده دی ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی ان ــد؛ قوانی ــن و حاكمی ــت و اب ــزار ﴎك ــوب
»جدی ــدی« نی ــاز دارن ــد ك ــه بت ــوان ب ــا تكی ــه ب ــر آن توقع ــات ام ــروز نس ــل پرش ــور و انقﻼب ــی
ک ــه تح ــت حاکمی ــت ارتج ــاع اس ــﻼمی آقای ــان ،از ابتداییتری ــن امکان ــات زندگ ــی انس ــانی
مح ــروم ش ــده را بكوبن ــد .یت ــوان و نبای ــد مق ــام و منزل ــت ش ــامخ ای ــن تفالهه ــای دور
ریختهشــده جمهــوری اســﻼمی را در ایــن »اپوزســیون« ندیــده گرفــت.
تاج ــزاده نگ ـران اس ــت؛ اق ـرار ك ــرده اس ــت ك ــه اساس ــا دی ــر ش ــده اس ــت؛ از زبانهكش ــیدن
دوب ــاره جنبش ــی نگ ـران اس ــت ك ــه از دی ـ ه  ۹۶حك ــم ب ــه ﴎنگون ــی كام ــل نظام داده اس ــت
و ب ــا ع ــروج طبق ــه كارگ ــر از هفتتپ ــه ت ــا ف ــوﻻد و ﴍك ــت نف ــت ،پرچ ــم سیاس ــی خ ــود را
ب ــه اهت ــزاز درآورده اس ــت .تاج ــزاده نگ ـران اس ــت؛ در ای ــن جنب ــش ،جایگاه ــی ن ــدارد؛ نس ــلی
ك ــه زی ــر قوانی ــن منح ــوس اس ــﻼمی و ماش ــین حكومت ــی اینه ــا ب ــزرگ ش ــده اس ــت ،طبق ــه
كارگ ــری ك ــه ام ــروز م ــیرود ك ــه متح ــد و یكپارچ ــه ش ــود و در فری ــاد اع ﱰاض ــش ب ــه فق ــر
و بی ــكاری ،پاش ــنه آش ــیل نظ ــام آقای ــان و اپوزیس ــیون واقع ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ش ــود را
یت ــوان ب ــا مق ــام امث ــال تاج زادهه ــا و مش ــﱰیان ناراض ــی نظ ــام یك ــی دانس ــت.
تاج ــزاده ب ــه ص ــورت خ ــود خن ــج میكش ــد؛ خی ــال میكن ــد میت ــوان جامع ــه را از حرك ــت
انداخ ــت؛ م ــردم را ب ــه خف ــت و رضای ــت ب ــه وض ــع موج ــود كش ــاند؛ »ب ــه ای ــن جمه ــوری
اس ــﻼمی اعتق ــادی ن ــدارم ام ــا گزین ــه به ــﱰی ه ــم از ای ــن نظ ــام ﴎاغ ن ــدارم« ،ح ــرف نش ــد!
ای ــن ش ــعبدهبازیها آش ــنا اس ــت؛ ت ــف ﴎب ــاﻻ اس ــت! جمه ــوری اس ــﻼمی »گزین ــه« نیس ــت،
بلك ــه ی ــك دس ــتگاه ت ــا بی ــخ دن ــدان مس ــلح و ﴎكوبگ ــر اس ــت! گزین ــه واقع ــی ن ــزد ماس ــت؛
نــزد مــا و میلیونه ــا انس ــانی كــه در تــدارك نقشــه بزیــر كش ــیدن ایــن نظ ــام در یــك
انق ــﻼب كارگ ــری و سوسیالیس ــتی هس ــتیم .گزین ــه رهای ــی و ب راب ــری ن ــزد جنبش ــی اس ــت
ك ــه ب ــه كم ــﱰ از ج ــارو ك ــردن ای ــن طبق ــه سیاس ــی حاك ــم و جناحه ــای فاس ــد آن رضای ــت
یدهــد؛ چشــم اســفندیار نظــام تاجزادههــا ،در اعتصابــات قدر نــد كارگــری اســت؛
در امی ــد و امی ــال میلیونه ــا زن ــی اس ــت ك ــه ب ـرای آت ــش زدن قوانی ــن اس ــﻼمی و آپارتای ــد
جنســی ،لحظــه شــ ری میكننــد .ایــران امــروز ،صحنــه میــدانداری ارتجــاع اســﻼمی
ده ــه  ۶۰نیس ــت؛ صحن ــه »اصﻼحطلبی«گ ــری ای ــن و آن جن ــاح نیس ــت؛ آن دوران گذش ــت.
جامع ــه ام ــروز بــا پرچ ــم »اصــﻼح نظ ــام« بــه می ــدان نیامــده اس ــت .مقهــور تبلیغــات
»زن ــده ب ــاد« نات ــو و ت رام ــپ و تحری ــم اقتص ــادی نش ــده اس ــت .ب ــا پرچ ــم »رضاش ــاه روح ــت
ش ــاد« ب ــه حرك ــت در نیام ــده اس ــت .محت ــوای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای م ــردم
چی ــزی ج ــز رف ــاه ،آزادی و امنی ــت ،محی ــط زیس ــت س ــا و تحكی ــم حق ــوق جهانش ــمول
انس ــان ،لغ ــو قان ــون اع ــدام و مب ــارزه ب ــا فس ــاد و اخت ــﻼس ،زن آزاری و ک ــودک آزاری ،زن ــدان
و مستندســازی و  ...نیس ــت .ای ــن واقعی ــت را ام ــروز ب ــه روش ــنی میت ــوان در ه ــر دم و
ب ــازدم مبارزات ــی جامع ــه دی ــد .ع ــروج ای ــن انتخ ــاب از پایی ــن و ری ــزش در صف ــوف مقام ــات
در ب ــاﻻ ،مهمﱰی ــن ش ــاخص اوض ــاع ام ــروز در جامع ــه ای ـران اس ــت .تاج ــزاده ب ــه چ ــه زبان ــی
اع ــﻼم كن ــد ك ــه نگ ـران ﴎنگون ــی ب ــه ش ــیوه ی ــك انقﻼبكارگ ــری و تس ــخیر ق ــدرت توس ــط
كمونیســتها اســت.

