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  سناريوى سوخته 
مستند لبه دوم تيغ          

سهند حسینی   صفحه۴

برزخ واكسن كرونا؛ 

خالكوبى ها نمايان مى شوند
فواد عبداللهی

ــه  ــه ب ــه اینك ــا ب ــا، امیده ــن كرون ــد واكس ی ــول و تول ــف فرم ــال كش ــه دنب ب
ــده  ــل ش ــاس تبدی ــه ی ــا ب ام ــد  ــان ش ــاع جه ــود اوض ــر بهب ــد منتظ زودی بای
ــای  ــان رشكت هــای داروســازی و دولت ه ــت و تصاحــب زشــتی می اســت. رقاب
ــع  ــه عمــال چرخــه رسی ــه اســت ك ــع آن درگرفت ــد و توزی ــون تولی ــی پیرام غرب
ــه واكســن را مختــل كــرده اســت. نرشیــه «فــارن پالیســی» از ایــن  دسرتســی ب
ــام  ــا» ن ــن كرون ــی واكس ــع جهان ــه توزی ــت برنام ــوان «شكس ــت بعن وضعی

می بــرد. 
ــا معضــل تامیــن و توزیــع  اكنــون چندیــن هفتــه اســت کــه جامعــه آمریــکا ب
ــدازه  ــه ان ــرم می کنــد. بســیاری از ایالت هــا ب ــا دســت و پنجــه ن واکســن کرون
کافــی واکســن کرونــا ندارنــد و مجبــور شــده اند برنامــه واکسیناســیون 
ــه  ــف اینك ــا وص ــد. ب ــو کنن ــا را لغ ــن ایالت ه ــردم ای ــر از م ــزار نف ــا ه ده ه
دولــت آمریــكا بــرای تهیــه صــد میلیــون دوز دیگــر از هریــک از واکســن های 
ــا  ــت، ب ــرده اس ــالم ک ــود را اع ــه خ ــا، برنام ــزر و مدرن ــای فای ــدی رشکت ه تولی
ــور  ــن کش ــه ای ــت از آن دارد ک ــکا حکای ــت آمری ــای دول ــال ارزیابی ه ــن ح ای
ــه رشایــط عــادی،  لــی اوضــاع ب ــا رســیدن بــه ایمنــی کامــل و بازگشــت احت ت

ــه دارد.  ــا فاصل ماه ه
ــر از  ــی پایین ت ــا حت ــیون کرون ــزان واکسیناس ــه می ــی ک ــا جای ــاره اروپ در ق
دی آســرتازنکا اعــالم کــرد  آمریکاســت، بعــد از آنکــه رشکــت انگلیســی – ســو
ــد واکســن های  برخــالف وعــده ای کــه داده بــود، فقــط می توانــد ۴۰ درص
ــدی  ــه ح ــاع ب ــد، اوض ــل بده ــا را تحوی ــه اروپ ــور های اتحادی ــاز کش ــورد نی م
ــر کنرتلــی ســختی را  بــد شــد کــه مقامــات ایــن اتحادیــه تهدیــد کردنــد تدابی
ــن های  ــادرات واکس ــر ص ــارت ب ــور نظ ــه منظ ــی - ب ــای صادرات در کوریدور ه
ــود  ــی ب ــئله کاف ــن مس ــد. همی ــرا می گذارن ــه اج ــت - ب ــن رشک ــدی ای تولی
ــان  ــر می ــود باالت ــب س ــن و كس ــروش واكس ــر رس ف ــمكش ب ــوا و كش ــا دع ت
دولــت انگلســتان بــا اتحادیــه اروپــا تشــدید شــود؛ همــه می دانســتند کــه در 
پــس معــادالت پشــت برگزیــت، دولــت انگلســتان و رشکــت آســرتازنکا عمــداً 
ــه اروپــا بدهنــد تــا واکســن های خــود  می خواهنــد واکســن کمــرتی بــه اتحادی
ــه  ــید ك ــی كش ــه جای ــند. كار ب ــر بفروش ــای دیگ ــر در جا ه ــت باالت ــا قیم را ب
لی  نــد شــ ــا ایرل ــی ب ــد جنوب ــه بســ مرزهــای ایرلن ــد ب ــا تهدی ــه اروپ اتحادی
ــرتل  ــه كن ــا را ب ــته مرزه ــه گذش دی در هفت ــ ــاعت مت ــد س ــرای چن ــرد و ب ك

ــود درآورد. خ

ــالم  ــود اع ــر خ ــات اخی ــت» در تحقیق ــه اكونومیس ــر، «نرشی ــرف دیگ از ط
ــن  ــن در ۸۴ كشــور از مجمــوع فقیرتری ــردم و طبقــه كارك ــه م كــرده اســت ك
ــی  ــن های كاف ــت واكس ــه دریاف ــق ب ــال ۲۰۲۴ موف ــا س ــان ت ــورهای جه كش
ــس ســازمان  ی ــش، ر ــی پی ــد. مدت ــد ش ــت واكسیناســیون رسارسی نخواهن جه
ــوان  ــن تحــت عن ــع واكس ــری در عرصــه توزی ــن نابراب ــی بهداشــت از ای جهان

ــه۲ ــود...  صفح ــرده ب ــام ب ــار» ن ــی فاجعه ب ــت اخالق «شكس
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ــالب  ــه شکســت کشــاندن انق ــل ب ــت در مقاب ــگ و مقاوم ــاری از جن ــخ خونب   در دل تاری
ــازمان  ــوده ای، س ــاع ت ــه دف ــک ده ــنگر ی ــتان، س ــالمی، از کردس ــالب اس ــط ضدانق ۵۷ توس
ــا مقاومــت دانشــجویان و میلیــون هــا زن و  ــه و متحــزب از دســتآوردهای انقــالب، ت یافت
ــل تعــرض بــه ابتدایــی تریــن حــق انســانی خــود، از مقاومــت طبقــه  دخــرت جــوان در مقاب
ــی  ــگ و مقاومت ــت انســانی، جن ــه معیشــت و حرمــت و کرام ــل تعــرض ب ــر در مقاب کارگ
بــه وســعت رسارس ایــران جریــان داشــت کــه قریــب یــک دهــه دوام آورد! ایــن مقاومــت و 
ــس از  ــل ســال حاکمیــت جمهــوری اســالمی، پ ــس از چه ــن روزهــا و پ ــارو» ای جنــگ «روی
ــل بــار دیگــر بــه شــکل و در قامــت دیگــری بــه جــدال «قــدرت بــاال»  ه  ســه ســال قب دیــ
ــن  ــخ خونی ــار و آن تاری ــته خونب ــزی آن گذش ــال، چی ــل س ــس از چه ــر پ ــت!   اگ ــده اس آم
ــادآوری آن  ــالب ۵۷ و ی ــی انق ــه بررس ــروز ب ــه ام ــه ک ــد و آنچ ــل میکن ــروز وص ــه ام را، ب
ــون امــروز  ــراث آن انقــالب بــرای جنبــش محرومــان، بــرای انقالبی موضوعیــت میدهــد، می
ــی  ــت. انقالب ــالب اس ــوردگان» آن انق ــت نخ ــوان «شکس ــا، بعن ــت ه ــا کمونیس ــرای م و ب
ــای  ــه ه ــن اعجوب ــوف تری ــی از مخ ــدن یک ــم ش ــت آن، حاک ــه شکس ــروزی ک ــه پی ــه ن ک
قــرون وســطایی قــرن، ایــن فرزنــد خلــف و مــرشوع بــورژازی جهانــی  بــرای نجــات نظــام 
ــرد!  ــل ک ــی تحمی ــهری و صنعت ــه ش ــک جامع ــر ی ــرد و آن را ب ــن ک ــتی را ممک کاپیتالیس
ــا  ــر، م ــون پیگی ــا انقالبی ــرای م ــد و ب ــی کن ــل م ــروز وص ــه ام ــته را ب ــه آن گذش ــه ک آنچ
ــرس  ــرت و پ ــوان دخ ــوان و نوج ــون ج ــتاد میلی ــر و هش ــه کارگ ــرای طبق ــا، ب ــت ه کمونیس
ــی و توحــش حاکمیــت، آن احســاس و  و مــردم بــه تنــگ آمــده از فقــر و بــی حقوق
ــای  ــه ه ــا، ریش ــی م ــا، در روح و روان و خودآگاه ــان م ــه در اذه ــت ک ــی اس ل قدرت ــ اع
ــم و  ــب عظی ــع و مصائ ــه فجای ــروز، ن ــرای ام ــراث آن انقــالب ب ــده اســت.   می ــق دوان عمی
ــت کــه بذرهایــی  ــل ســال گذشــته صــورت گرف ــام آن انقــالب طــی چه ــه بن هالوکاســتی ک
ــه در  ــران ک ــارص ای ــروز و مع ــم ام ــر، کمونیس ــه کارگ ــی طبق ــود آگاه ــوغ و خ ــت از بل اس
ــی  ــراث انقــالب ۵۷ نســل های ــده اســت!  می ــق و محکمــی دوان ــه ریشــه هــای عمی جامع
ــی هســتند»، «قبلــی را  ــن هــا هــم رفتن ــای «ای ــد و  در روی ــه امی ــل ســال ب اســت کــه چه
ــه  ــی ب ــروز بخش ــدند و ام ــد ش ــم»، متول ــم بیندازی ــم میتوانی ــا را ه ــن ه ــم»، «ای انداختی
ــا گذشــته انــد!   ایــن آن واقعیتــی اســت کــه امــروز را بــه دیــروز و انقــالب  «میانســالی» پ
ــل  ــن ۵۷ وص ــه و بهم ــی، مرشوط ــورده قبل ــت خ ــالب شکس ــه دو انق ــران را ب ــوم در ای س

ــدارد.   ــگاه می ــل ن ــد و وص میکن
اگــر امــروز دو صــف، طرفــدران نظــام رسنگــون شــده و طرفــدران نظــام در حــال رسنگونــی 
ــوع انقــالب و انقالبیگیــری بــرای بهبــود و تغییــر  ــا هــر ن را  نــگاه کنیــم دشــمنی هــردو ب
ــی  ــد مصائب ــالش میکن ــی» ت ــزای عموم ــالم ع ــا «اع ــی ب ــد! یک ــنی دی ــه روش ــوان ب را میت
یه «مقبولیــت»  ــرای حفــظ نظــام کاپیتالیســتی آفریدنــد را دســت کــه ارتجــاع اســالمی، ب
ــه خاطــر  ــادباش» ب ــا مراســم دهــه فجــر و «ش ــری ب ــته بدهــد! و دیگ ــه گذش بخشــیدن ب
ــای  ــت ه ــن حکوم ــی از جنایتکارتری ــیدن یک ــدرت رس ــه ق ــالمی و ب ــت اس ــد هالوکاس تول
قــرن، خــود را پشــت موجــودی کــه آن را بــه قتــل رســاند یعنــی «انقــالب» و»انقالبیگیــری» 
پنهــان کنــد! هــر دو صــف، در ترســاندن مــردم از انقــالب و انقالبیگیــری و دخالــت پاییــن 
ــود و  ــراز وج ــوع اب ــرای هرن ــود، ب ــت خ ــن رسنوش ــر و تعیی ــرای تغیی ــود ب ــدرت خ ــه ق ب
ــد!   امــروز جامعــه هشــتاد میلیونــی ایــران  ل قــدرت پاییــن،  همســو و هــم جهــت ان اعــ
ــاالی رس»  ــدرت ب ــیدن «ق ــه زیرکش ــودن ب ــر ب ــکان پذی ــالب، ام ــراث آن انق ــظ می ــا حف ب
ــه  ــی ک ــد. انقالب ــکل بده ــود را ش ــوم خ ــالب س ــه انق ــی رود ک ــن»، م ــدرت پایی ــط «ق توس
ــد و تــالش میکننــد یــک انقــالب کارگــری پیــروز و موفــق  کمونیســت هــا تضمیــن میکنن
باشــد! انقــالب کارگــری کــه بــا کمرتیــن خســارت بــرای پاییــن و بیشــرتین تعــرض بــه بــاال 
و علیــه بنیادهــای اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی و نظامــی قــدرت حاکــم، بــه پیــروزی 
ــالمی،  ــالب اس ــت ضدانق ــال حاکمی ــل س ــام چه ــون ۵۷ در  ــالب و انقالبی ــد! روح انق برس
ــد ســالی اســت کــه بــر بــاالی رس بــورژوازی ایــران،  هــر لحظــه و هــر روز زنــده بــود و چن
در قــدرت و در اپوزیســیون، بــه پــرواز در آمــده اســت!   احســاس قــدرت، احســاس احــرتام 
ــاالی رس، در  ــدرت ب ــیده شــدن ق ــر کش ــه زی ــت ب ــاال، احســاس قابلی ــل ب ــه خــود در مقاب ب
ــک  ــگال ی ــار در چن ــال گرفت ــل س ــون چه ــه و در روانشناســی هشــتاد میلی حافظــه جامع
ــل  ــورد و عام ــت خ ــالب شکس ــت.   آن انق ــدنی نیس ــطایی، زدوده ش ــرون وس ــت ق حکوم
ــی اســت. انقــالب  ــت فعل ــرن، حاکمی ــم ق ــه نی ــب ب ــات قری ــه قیمــت جنای شکســت آن ب
ــه شــیوه رادیــکال  ــن ب ــراز وجــود پایی ایــی و اب ــر اســت! انقالبیگــری و قــدرت  ــی تقصی ب
ــوص در  ــری بخص ــالب و انقالبیگی ــا انق ــرد ام ــالب م ــت. آن انق ــده اس ــا زن ــه ای ام و ریش
ــادر  ــار ق ــک ب ــد و ی ــرده ان ــار انقــالب ک ــی کــه دوب ــه مردم حافظــه و روانشناســی و روحی

ــد.   ــش مــی تپ ــده اســت و قلب ــد، زن ــاال شــده ان ــدرت ب ــه بزیرکشــیدن ق ب

خط رسمی ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۳ فوریه ۲۰۲۱ حزب حکمتیست 

برزخ واكسن كرونا

ــرت  ــودآوری بیش ــر رس س ــی ب ــورژوازی جهان ــا و ب ــادی دولت ه ــی – اقتص ــت سیاس  رقاب
ــان  ــگان آن می ــر و رای ــع براب ــدم توزی ــن و ع ــكار واكس ــه احت ــال ب له، عم ــ ــن مس از ای
ــز»  ــورک تایم ــه «نیوی ــر نرشی ــی های اخی ــت. بررس ــده اس ــم ش ــع خت ــهروندان جوام ش
ــل  ــیون کام ــار واکسیناس ــدازه دو ب ــه ان ــی ب ــه تازگ ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــد ك ــان می دهن نش
ــام جمعیــت خــود، قرارداد هــای پیــش خریــد واکســن کرونــا امضــا کــرده اســت. آمریــکا 
ــود. ــت خ ــر جمعی ــش براب ــادا ش ــت و کان ــرده اس ــد ک ــرار داد منعق ــود ق ــاز خ ــر نی ــار براب چه

ــور ها  ــایر کش ــان در س ــر و محروم ــه كارگ ــرای طبق ــا، ب ــی كرون ــت در اوج پاندم ــن رقاب ای
ــی از  ــود ناش ــه در رک ــد ک ــی می کن ــی پیش بین ــک جهان ــود. بان ــد ب ــر خواه خردکننده ت
ــان  ــون نفــر از مــردم جه ــد-۱۹ طــی ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حــدود ۱۵۰ میلی پاندمــی کووی
ــور های  ــاغل در کش ــر ش ــران مهاج ــال ۲۰۱۹، کارگ ــد. در س ــد ش ــدید خواهن ــر ش ــار فق دچ
ــه خانواده هــای خــود  ــرای کمــک ب ــارد دالر از درآمــد خــود را ب ــاً ۵۵۴ میلی ــی، مجموع غرب
ــد کــه حــدود ۸۰۰ میلیــون نفــر هســتند. برآورد هــا حکایــت از آن دارد کــه در  ارســال کردن
ســال ۲۰۲۰، ایــن رقــم بــه دلیــل شــیوع كرونــا و نــرخ بیــكاری بــه یــک پنجــم تنــزل یافــت 
ــدی  ــع درآم ــا، مناب ــی کرون ــه پاندم ــا ادام ــال، ب ــن ح ــود. در ای ــابقه ب ــخ بی س ــه در تاری ک
ــی  ــوب رشق ــیای جن ــه و آس ــژه در خاورمیان ــادی بوی ــری زی ــای كارگ ــه خانواده ه ــی ک مهم
بــه كار و كمــك مالــی بســتگان مهاجــر خــود وابســته بودنــد، دچــار فروپاشــی و انقبــاض 

شــده اند.
ــه و  ــای وارون ــری از دنی ــه دیگ ــا گوش ــن كرون ــول واكس ــث ح ــه بح ــت ك ــت اینس واقعی
ــی  ــای داروی ــا و رشكت ه ــت. دولت ه ــته اس ــش گذاش ای ــه  ــه داری را ب ــه رسمای ریاكاران
ــا ۲۰ ســال  ــت کــم ت ــد دس ــی حــق دارن ــارت جهان ــی ســازمان تج ــق قوانیــن رقابت طب
ــزار  ــون و پانصده ــه دو میلی ــد. در حالیك ــگاه دارن ــی ن ــود را مخف ــوالت خ ــول محص فرم
ــد، طبقــه حاكــم و كارتل هــای آن در هــر  نفــر در جهــان جانشــان را از دســت داده ان
ــد.  ــر می كنن ــه فك ــودآوری رسمای ــر رس س ــت ب ــی و رقاب ــمكش سیاس ــه كش ــا ب ــور تنه كش
ــود  ــا كمب ــه ب ــچ وج ــه هی ــا ب ــان م ــن، جه ــانه های دهن پرك ــوچ رس ــای پ ــالف ادعاه برخ
ــه  ــروت و رسمای ــن ث ــه ای ــت ك ــن اس ــر رس ای ــث ب ــت؛ بح ــه نیس ــروت مواج ــد و ث ی تول
ــت و  ــت كیس ــت در دس ــی اس ــر جهان ــه كارگ ر طبق ــتث ــول كار و اس ــه محص ــم ك عظی
ــاه  ــت و رف ــت و بهداش ــه معیش ــش از همیش ــروز بی ــود. ام ــی می ش ــه عرصه های رصف چ
ــردن  ــان و خصوصی ك ــردن زی عی ك ــون «اجت ــه قان ــوریدن علی ــه ش ــان ب ــهروندان جه ش
ــتقیم از  ــودبری مس ــه س ــه ب ــا و رسمای ــت دولت ه ــد دس ــت. بای ــورده اس ــره خ ــود» گ س
ــالم  ــن اع ــد قدغ ــه بای ــگ و فاجع ــران و جن ــودبری از بح ــرد. س ــاه ك ــا را كوت ــران كرون بح
ــع آن بایــد از حیطــه رقابــت در بــازار  شــود. فرمــول ســاخت واكســن كرونــا، تولیــد و توزی
ــرب و  ــع معت ــام مراج ــار  ــود و در اختی ــارج ش ــی خ ــم داروی ــای عظی ــت رشكت ه و از دس
ــا قــرار گیــرد. بایــد بــه ســه دهــه ریاضــت  عمومــی درمانــی و پزشــكی در همــه جــای دنی
ــرد.  ــی ك ع ــات اجت ــگان خدم ــت رای ــه پرداخ ــا را وادار ب ــه داد و دولت ه ــادی خا اقتص
ــا-كرونا  ــای پس ــت. دنی ــر اس ــای آن امكان پذی ــورژوازی و دولت ه ــه ب ــینی ب ــن عقبنش ای
ــی  ــت آن برزخ ــت. گذش ــان نیس ــی محكوم ن و خاموش ــ ــی حاك ــه گرزچرخان ــا صحن تنه
ــرای نجــات  ــان، ب ــر رس تقســیم مجــدد جه ــی ب ــا و قدرت هــای جهان ــت رسمایه ه كــه رقاب
ــه  ــت بنی ــرج تقوی ــه را خ ــد و هم ــی افتادن ــی و درمان ــات رفاه ــان خدم ــه ج ــران، ب از بح
ــا  ــد؛ امــروز مــردم از ایــران ت ــتی خــود و دســتگاه های رسكوب گرشــان كردن میلیتاریس
ــا و  ــت دولت ه ــرم و رقاب ــر رس پالتف ــكا ب ــه و آمری ــیلی و فرانس ــا ش ــان و ت ــس و لبن تون
ــار از  ــه فش ــه دامن ــس، هرچ ــد؛ برعك ــت در نیامده ان ــه حرك ــم ب ــه ه ــم علی ــات حاك طبق
ــود،  ــر می ش ــود فرشده ت ــای خ ــت و روی پاه ــاه و معیش ــول رف ــاال، ح ــمت ب ــه س ــن ب پایی
ــا پرچــم  ــات طبقــه كارگــر و محرومــان جوامــع بــرشی ب هرچــه دامنــه اعرتاضــات و مطالب
ــه و دولت هــای  ن درجــه هــم اردوی رسمای ــه هــ ــه می شــوند، ب مســتقل خــود وارد صحن
آن وادار بــه عقبنشــینی می شــوند. كرونــا، نــه فقــط پاســخ مومیایی هــای از گــور 
ــالمی بــه  ــوری اس ــت» و جمه یل «ترامــپ» و «برگزی ــ ــی در ش ــته بورژوازی مل برخاس
ــی  ــر از آن، میخ ــی فرات ــه حت ــرد، بلك ــل ك ــر باط ــار دیگ ــت ویكم را ب ــرن بیس ــالت ق معض
ــرای  ــن ب ــد؛ كســی بیــش از ای ــازار و دمكراســی پارملانــی آن كوبی ــوت نظــام «آزاد» ب ــر تاب ب
ــر  ندت ــدان ثرو ن ــه ثرو ــعار «هرچ ــا ش ــم ب ــم و ریگانیس ــان، تاچریس ــات»، پارمل «انتخاب
شــوند، شــغل ایجــاد می شــود و چیــزی هــم بــه پایینی هــا می رســد»، تــره خــورد 
ــد؛ اكنــون و در جهــان پســا-كرونا، افســار تعــرض بــورژوازی و دولت هــای رنگارنــگ  ی كن
ــری  ــخ دخالتگ ــدن می ــا كوبی ــا ب ــهروندان، تنه ــت و آزادی ش ــاه، معیش ــطح رف ــه س آن ب

ــود.  ــار می ش ــت مه ــه سیاس ــت ها در عرص ــر و كمونیس ــه كارگ ــكنانه طبق ساختارش
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دنيا بدون فراخوان 
سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و 
بدون خطر 

سوسياليسم به 
چه منجالبى بدل ميشود..

ایشی مضحك هراسی بزرگ و 

ــره  ــردن چه ــدوش ک ــتان، مخ ــم در کردس ــردن کمونیس ــار ک ــی اعتب ــد ب پروپاگان
ــی،  ــای سیاس ــه ه ــوده ای در عرص ــت ت ــک مقاوم ــازماندهندگان ی ــربان و س ره
ــالب ٥٧،  ــود در انق ــتاوردهای خ ــاع از دس ــی در دف ــی و نظام ــی، فرهنگ ع اجت
ــل  چهــار دهــه قبــل و در دوره «قــدر قدرتــی» جمهــوری اســالمی مهــر باط
ــدان آن در تســخیر  ــداره بن ــالش ارتجــاع اســالمی و ق ــل  ت ــار دهــه قب خــورد. چه
عــی کردســتان ایــران بــا جنــگ  ایدئولوژیــک، نظامــی، سیاســی، فرهنگــی و اجت
ــارزه و مقاومتــی ده ســاله از طــرف یــک جنبــش مردمــی،  مرتقــی،  پیــرشو،  و مب
چــپ و کمونیســتی در ایــن بخــش از ایــران، شکســت خــورد! جمهــوری اســالمی 
ــا شکســت انقــالب در  ــد. تنه ــران ریشــه بدوان ــادر نشــد در کردســتان ای ــز ق هرگ
ــا عــراق و هالوکاســت اســالمی توانســت کردســتان  ــرکات جنــگ ب ــران، ب رسارس ای

ــد!  ــل کن ــل تحم ــران قاب ــوری اســالمی ای ــرای جمه ــران را ب ای

ــان  ه ٩٦ و آب ــ ــس از خیزشــهای دی ــن سیاســت شکســت خــورده، پ ــری ای از رسگی
٩٨ و اعرتاضــات و اعتصابــات کارگــری و تــوده ای بــه وســعت ایــران، بیــش از هــر 
ــت و  ــالش پس ــت. ت ــوری اســالمی اس ــروز جمه ــی ام ــت بحران ــان موقعی ــز بی چی
ــردم آزادیخــواه  ــه م ــالمی علی ــوری اس ــد جمه ــتگاههای پروپاگان ــه دس مفتضحان
ــن دوره،  ــتها در ای ــه کمونیس ــا علی ــی و خصوص ــزاب سیاس ــه اح ــتان، علی کردس
ــرب  ــت و معت ــت آن مقاوم ــی از حقانی ــز حاک ــر چی ــش از ه ــران بی ــردم ای ــرای م ب
بــودن نقــش کمونیســتها در آن، مانــدگاری تاثیــرات قابــل ســتایش آن بــرای نســل 

ــران اســت. جــوان و خواهــان مقاومــت و انقــالب در امــروز ای

ــتور  ــتان بدس ــه کردس ــالمی ب ــاش  اس ــی اوب ــه نطام ــاد و حمل ــم جه ــدور حک ص
ــی  ــه مردم ــوری اســالمی ب ــل جمه ــی از پروســه تحمی ــوان بخش ــه عن ــی، ب خمین
ــوی  ــت پهل ــه انســانی حکوم ــاه، آزادی و جامع ــرای رف ــران ب ــه در رسارس ای ــود ک ب
ــه  ــت ب ــا دس ــه ج ــالمی هم ــک اس ــل بخت ــد و در مقاب ــرده بودن ــون ک را رسنگ
مقاومــت زده بودنــد. حملــه بــه کردســتان ادامــه «انقــالب فرهنگــی» و حملــه به 
ــای چــپ و کمونیســت،  ــه نیروه ــه ب ــه ســازمانهای سیاســی، حمل دانشــگاهها، ب
ــه هــای بســیجی  ــان و رهــا کــردن افســار گل ــه تشــکل هــای کارگــری، زن ــه ب حمل
ــهرهای  ــه ش ــران و هم ــان در ته ــون و آزادیخواه ــه انقالبی ــی علی ــزب الله و ح
بــزرگ ایــران بــود. حملــه بــه کردســتان، راه انداخــ دادگاههــای صحرایــی توســط 
ــون ٥٧ و  ــوب انقالبی ــام رسک ــروژه نا ــی از پ ــی و...، بخش ــون خلخال ــی چ جالدان
عقــب رانــدن مردمــی بــود کــه بــرای رفــاه و آزادی و برابــری انقــالب کــرده بودنــد. 
ــتان، در  ــه کردس ــی ب ــل لشکرکش ــواه در مقاب ــردم آزادیخ ــت م ــه و مقاوم مقابل
ــت رسارسی  ــداد مقاوم ــز امت ــتاها نی ــهر و روس ــاران ش ــاره ب ــوپ و خمپ ــل ت مقاب
ــردم  ــی م ــرت عموم ــود. نف ــالمی ب ــوری اس ــرض جمه ــل تع ــران در مقاب ــردم ای م
کردســتان از جمهــوری اســالمی و تــن نــدادن بــه حاکمیــت ایــن ارتجــاع بــه یمــن 
ــنگر  ــه س ــتان را ب ــازمانهای چــپ، کردس ــتها و س ــی کمونیس ــش اساس ــوذ و نق نف
ــت  ــرد. مقاوم ــل ک ــتاوردهای آن تبدی ــالب ٥٧ و دس ــاع از انق ــاع از آزادی، دف دف
کمونیســتها در مقابــل ارتجــاع حاکــم، کردســتان رسخ، کردســتان چــپ و رادیــکال 
ــوچ  ــات پ ــن تبلیغ ــا چنی ــوان ب یت ــو در آورد، را  ــه زان ــوری اســالمی را ب ــه جمه ک
ــون  ــه انقالبی ــرای هم ــران ب ــتان ای ــرد. کردس ــه دار ک ــک خدش ــهای مضح ایش و 
ــه  ــه ب ــود ک ــتآوردهایی ب ــاع از دس ــنگر دف ــالب، س ــاع از آزادی و انق ــنگر دف س
قــدرت خــود در انقــالب شــان بدســت آورده بودنــد. قلــب ایــن ســنگر، بــه رهــربی 
ــی و  ع ــد اجت ــه در بع ــک ده ــش از ی ــران، بی ــمی ای ــپ و کمونیس ــان چ جری

ــود.  ــش ب ــران، پرطپ ــتان ای رسارسی در کردس
ــازمانهای  ــه س ــوص علی ــتان  و بخص ــردم کردس ــه م ــالش علی ــن ت ــری ای از رسگی
ــالب و آزادی  ــاع از انق ــنگر دف ــردن س ــزوی ک ــالش در من ــت، ت ــپ و کمونیس چ
ن چهــل ســال پیــش شکســت خــورد و امــروز کــه رسارس ایــران، از کردســتان تا  هــ
تهــران و خوزســتان و خراســان و آذربایجــان و گیــالن و مازنــدران و ... علیــه ارتجاع 
اســالمی حاکــم چــون پیکــره ای واحــد ایســتاده اســت، تــالش بــرای منــزوی کــردن 
ــل  ــتالژی چه ــا نوس ــد و ب ــه امی ــران، ب ــردم در ای ــارزات رسارسی م ــتان از مب کردس

ــه شکســت اســت.   ــش محکــوم ب ــل، از پی ســال قب
ــن  ــرور مخالفی ــره ای، ت ــای زنجی ــدام، قتله ــزار اع ــده صده ــا پرون ــی ب حاکمیت
سیاســی، کشــتار و جنایــت و توحــش در موقعیتــی نیســت کــه در قامــت 

«قاضــی» و «راوی» تاریــخ مقاومــت برحــق مردمــی کــه بیــش از یــک دهــه علیــه 
ــه  ــد. «قاضــی» و «راوی»، ک ــی کن ای ــد، خود ــی» و «راوی» جنگیدن ــن «قاض همی

ــید. ــون پاش ــان رسارس خ ــه ش ــر جامع ب
ــی کــه جمهــوری  ــی، نیروهای ــات ناسیونالیســتی و قوم ــرد جریان ــه عملک ــکا ب ات
ــا مبــارزه آزادیخواهانــه مردم و کمونیســتها  اســالمی ســنتا بــه آنهــا بــرای مقابله ب
در کردســتان تکیــه کــرده اســت، بــرای مخــدوش کــردن نفــس مقابلــه و مقاومــت 
بــر حــق در کردســتان و کمونیســتها، امــروز بیــش از هــر زمانــی مضحــک اســت. 
جــدال مــا کمونیســتها، مــا ســازماندهندگان و فعالیــن شــکل دادن بــه مقاومــت 
ــت  ــازماندهندگان مقاوم ــتان، س ــه کردس ــورش ب ــالمی و ی ــاع اس ــل ارتج در مقاب
ــاری، از  ــاب اجب ــه حج ــان علی ــات زن ــا اعرتاض ــگاهها، ت ــری و دانش ــز کارگ از مراک
ترکمــن صحــرا تــا زندانهــا و.... برگهایــی زریــن از تاریــخ جــدال طبقاتــی در ایــران 

و بــرای دســتیابی بــه آزادی و برابــری اســت.   
ــه  ــت و مقابل ــه مقام ــی علی ــدا و س ــه ص ــای ابلهان ــازی» ه ــتند س ــل «مس دلی
ــام طــول  مــردم آزادیخــواه و کمونیســتها در کردســتان و ایــن تاریــخ، در 
ــوردن  ــره خ ــط گ ــط و فق ــالمی، فق ــوری اس ــت جمه ــاله حاکمی ــل س ــخ چه تاری
ــارزه  طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه، مقاومــت  ــه مب ــارزه،  ب آن مقاومــت و مب
ــت.  ــروز اس ــط ام ــالمی در رشای ــوری اس ــی جمه ــرای رسنگون ــالش ب در آن روز و  ت
ــتگاه  ــط دس ــی توس ــدال انقالب ــورد آن ج ــل در م ــال قب ــل س ــف چه ــرار اراجی تک
پروپاگانــد حکومــت، هــراس از خطــر دیگــری اســت تــا رصف خطــر زنــده مانــدن 
آن تاریــخ در اذهــان جامعــه! دلیــل واقعــی ایــن تــالش جبونانــه هــراس از قــدرت 
ــش  ــل نق ــه دلی ــا ب ــتها دقیق ــه کمونیس ــار و اتوریت ــراس از اعتب ــتها، ه کمونیس
ــتان  ــی در کردس ع ــوده ای و اجت ــی ت ــت و جنبش ــازمان دادن مقاوم ــا در س آنه
عــی، ایدئولوژیکــی، نظامــی و  ایــران، در همــه عرصــه هــا، سیاســی، اجت
فرهنگــی اســت. هــراس از اعتبــار و اتوریتــه کردســتان رسخ و کمونیســم در 
عــی،  اذهــان مــردم آزادیخــواه در رستــارس ایــران، هــراس از تکــرار آن مقابلــه اجت

ــت.  ــران اس ــارس ای ــزب، در رست ــه و متح ــازمان یافت ــی، س مردم

ــر و  ــه کارگ ــه طبق ــی ک ــی، جنبش ــرای رسنگون ــوده ای ب ــی ت ــایه جنبش ــروز س ام
ــاع  ــای ارتج ــر پ ــن را زی ــد، زمی ــرار دارن ــه در راس آن ق ــن طبق ــتهای ای کمونیس
حاکــم بــه لــرزه در آورده اســت. مبــارزه ای کــه علیرغــم تــالش جمهــوری اســالمی 
ــه  ــن زدن ب ــی، مذهبــی کــردن آن و دام ــی، مل ــاع بــرای قوم ــف ارتج و کل ص
ــود را  ــری راه خ ــاه و آزادی و براب ــرای رف ــواه، ب ــردم ازادیخ ــف م ــقاق در ص انش
یتــوان بــا دلقــک بازیهایــی اینچنینــی عقــب  همــوار میکنــد. چنیــن جنبشــی را 

ــد.   ران

خط رسمی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست 
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۳ فوریه ٢٠٢١
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پخــش «مســتند لبــه دوم تیــغ» بخشــی از پــروژه و ســناریوی چنــد وجهــی اســت 
ــه و  ــر رضب رفت ــت زی ــد موقعی ــق آن میخواه ــالمی از طری ــوری اس ــه جمه ک
بحرانــی خــود را در جامعــه الپوشــانی و خــود را در تناســب و تــوازن قــوای بهــرتی 
ــا اعرتاضــات گســرتده اش  نشــان دهــد. تــوازن قوایــی کــه جامعــه معــرتض ایــران ب

ــه رژیــم تحمیــل کــرد.  در ســالهای ۹۶ و ۹۸ ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــری اس ــه کارگ ــد طبق ــوای جدی ــوازن ق ــن ت ــای ای ــارزه ه ــن ب اولی
ــن را  ــد و زمی ــر ش ــدرت ظاه ــا ق ــی ب ــق و پلیس ــای مختن ــم فض ــالها علیرغ س
ــردم  ــان و م ــان و جوان ــرد. اعــرتاض هــر روزه زن ــت اســالمی داغ ک ــای حاکمی زیرپ
ــوری  ــدید، جمه ــوب ش ــود رسک ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــری طلب ــواه و براب آزادیخ
ــورژوا  ــف ب ــای مختل ــازی جناحه ــن بســت  ب ــد. ب ــرده ان ــر ک ــن گی اســالمی را زمی
ــاح  ــردو جن ــت از ه ــا رصاح ــردم،  ب ــور م ــت و عب ــداوم حاکمی ــرای ت ــالمی ب اس
ــالمی، رواج  ــات اس ــق و تبلیغ ــتگاه تحمی ــوب، دس ــین رسک ــدن ماش ــل ش و تبدی
فرهنگهــای ارتجاعــی مذهبــی و ملــی، دســت بــه دامــن شــدن شــیخ و مــال و خــدا 
ــروج  ــت. ع ــه اس ــز در جامع ــوک و طن ــه ج ــده ب ــوب ش ــی منک ــوران مذهب و جان
ــه  ــه ب ــی و پشــت بســ جامع ع ــوان رهــربان اجت ــه عن ــری عمــال ب رهــربان کارگ
ــه  ــان ب ــم ش ــر توه ــردم دیگ ــت. م ــا اس ــه آنه ــکا ب ــل ات ــخصیتهای قاب ــوان ش عن
ــب،  ــالح طل ــعار «اص ــی را در ش ــور تاریخ ــن عب ــت و ای ــه اس ــت ریخت کل حاکمی

ــد.  ــوح دی ــه وض ــوان ب ــی ت ــرا»  م ــه ماج وم ــر  ــرا- دیگ اصولگ

ــا  ــته عموم ــال گذش ــد س ــادالت در چن ــم مع ــی ه ــطح جهان ــه و در س در منطق
ــان و...  بن ــراق و ل ــیع در ع ــات وس ــت. اعرتاض ــورده اس ــم خ ــوری رق ــه رضر جمه ب
حــوزه نفــوذ و دامنــه دخالتهــای جمهــوری اســالمی را بــا ســد روبــرو کــرده اســت. 
ــات  ــر رضب اعرتاض ــالمی زی ــوری اس ــه جمه ــته ب ــیاهای وابس ــا و میلیش نیروه
مــردم در ایــن کشــورها قــرار گرفتــه انــد. فرماندهــان و رهــربان عمــده و 
ــن  ــدس، در مهمرتی ــدی مهن نی و ابومه ــلی ــم س ــا، قاس ــن نیروه ــن ای متخصصی
ــت  ــدند. موقعی ــته ش ــکا کش ــرف آمری ــالمی، از ط ــوری اس ــوذ جمه ــه نف منطق
ــکان  ــت و ام ــده اس ــزل ش ــدت متزل ــه ش ــورها ب ــن کش ــالمی در ای ــوری اس جمه
ــا  ــدور ن ــت ص ــت. سیاس ــده اس ــه ش ــابق از آن گرفت ــه روال س ــرب ب ــت مخ دخال
ــن  ــه ب ــل ب ــام» در داخ ــت «نظ ــاد امنی ــرای ایج ــایه ب ــورهای همس ــه کش ــی ب امن
ــت  ــوان وضعی ــا میت ــن فاکتوره ــام ای ــ  ــا در نظــر گرف ــورده اســت. ب بســت خ
ــوری  ــهای جمه ــد. تالش ــوح دی ــا وض ــالمی را ب ــوری اس ــو زده جمه ــی و زان بحران
اســالمی بــرای عبــور از ایــن بحــران و زمینگیــر شــدنش در جامعــه ایــران را بایــد 

ــرد. ــیر ک ــی تفس ــن متن ــر چنی ب

ــارزه و  ــت و مب ــاد مقاوم ــالمی  ــورژوا اس ــام ب ــات نظ ــول حی ــه ط ــتان ب کردس
ــاع از  ــالب، دف ــاع از انق ــنگر دف ــتان س ــت. کردس ــوده و هس ــری ب ــت ناپذی شکس
ــت  ــه حاکمی ــتان تجرب ــت. کردس ــوده اس ــتها ب ــروج کمونیس ــری و ع آزادی و براب
ــلحانه  ــگ مس ــک جن ــت ی ــته اس ــردم را دارد و توانس ــورایی م ــی و ش ــوده ای ت
ــالب  ــتاوردهای انق ــاع از دس ــالب اســالمی و دف ــد انق ــا ض ــل ب ــی در تقاب ــوده ای ت
ــی  ــوده ای ــی و ت ع ــرتاض اجت ــال اع ــوالی اتص ــتان ل ــد.  کردس ــازمان ده ۵۷ را س
ــا  ــوان ت ــیراز و از مری ــان و ش ــه و اصفه ــت تپ ــا هف ــنندج ت ــتی از س و کمونیس
ــته  ــود داش ــرتاض وج ــارزه و اع ــی و مب ــدای آزادیخواه ــه ن ــی ک ــر جای ــران و ه ته
ــت در هــر دوره  ــوس همیشــگی حاکمی ــی کردســتان کاب ــن ویژگ باشــد، اســت. ای
ــربی  ــه ره ــوده ای ب ــکال، ت ــش رادی ــک جنب ــا ی ــی ب ــت. رودرروی ــوده اس ــی ب ای
ــوس  ــت. کاب ــوده اس ــالمی ب ــر روزه رسان جمهــوری اس ــتها کابــوس ه کمونیس
ــدت  ــه ش ــت ب ــه موقعی ــا ب ــالمی بن ــوری اس ــرای جمه ــدوره  ب ــه این ــی ک و ترس
ــی دلیــل  ــر اســت. ب ــار ســنگینرت و وحشــت آورت ضعیــف آن در جامعــه صدهــا ب
نیســت بــرای عبــور از ایــن کابــوس کردســتان را انتخــاب کرده اســت. کردســتان به 
نــد در آن، بــه یمــن تجربــه قــوی کمونیســتی  عــی و قدر یمــن کمونیســتم اجت
ــه ارتجــاع  ــه علی ــکال و برابــری طلبان در ســازمان دادن یــک جنبــش تــوده ای رادی
ــا توجــه بــه اعتبــار و نفــود ایــن مبــارزه و مقابلــه در جامعــه  اســالمی و قومــی، ب
ــوری  ــه جمه ــر درج ــت. ه ــوس اس ــن کاب ــخصیتهای ای ــن ش ــی از خطرناکرتی یک

اســالمی بتوانــد خللــی در ایــن موقعیــت ایجــاد کنــد، هردرجــه بتوانــد ، در ایجاد 
ــاد و  وحشــت و دســتگیری و زنــدان و همچنیــن ایجــاد شــکاف و شکســ ایــن 
ــه  ــوا را در جامعــه ب ــد تناســب ق ــارزه موفــق شــود، میتوان ســنگر مقاومــت و مب
نســبت خــود تغییــر دهــد. طــرح و ســناریویی کــه از طــرف کمونیســتها و مــردم 
ــورد. ــت خواهــد خ ــاره شکس ــت خــورد و دوب ــش شکس ــال پی ــل س ــواه چه آزادیخ

حکومــت اســالمی کوتــه بینانــه تــالش مــی کنــد تعــرض خــود را از حلقــه 
ضعیفــی رشوع کنــد و رضب شســت نشــان دهد. «کارشناســان» و «مستندســازان» 
ــرد، روی  ــتی ک ــزاب ناسیونالیس ــی اح ــت بحران ــالمی روی موقعی ــوری اس جمه
ــه  ــادی رسمای ــان در جامعــه کردســتان بعنــوان حلقــه ضعیــف زی ــاری آن ــی اعتب ب
گــذاری کــرده انــد. غافــل از اینکــه ایــن جریانــات نیــز بــه انــدازه خــود جمهــوری 
اســالمی بــه جامعــه شــهری کردســتان، بــه مبــارزه آزادیخواهانــه و برابــری طلبانه 

ــط و نچســب هســتند. ــی رب ــتان ب ــواه در کردس ــردم ازادیخ ــر و م ــه کارگ طبق

ــه  ــد ک ــان دهن ــد نش ــالش میکنن ــیانه ت ــالمی ناش ــوری اس ــازان جمه ــتند س مس
کردســتان بــدون حاکمیــت جمهــوری اســالمی مســاوی اســت بــا حاکمیــت تــرور، 
ــه مســتند  ــی ک ــر خوفناک ــا تصوی ــا الق ــد ب ــی کنن ــالش م ــت و... . ت ــدان و جنای زن
ــاک  ــابقه هولن ــد س ــی ده ــتان م ــی در کردس ــای سیاس ــغ» از نیروه ــه دوم تی «لب
ــه  ــرشوع و ب ــادی نام ــی زی ــن تالش ــد. چنی ــانی کن ــود را الپوش ــه خ و جنایتکاران
واقعیــات زندگــی مــردم در ایــران نچســب اســت. اســتقرار و حاکمیــت ایــن رژیــم 
ــرده  ــالب ک ــردم انق ــبعانه از م تیک و س ــت ــام سیس ــل ع ــک قت ــه ی ــود نتیج خ
ــه  ــه یــک هولوکاســت اســالمی و ب ــردن ب ــدون دســت ب ــم ب ــوده اســت. ایــن رژی ب
خــاک و خــون کشــیدن جامعــه ممکــن نبــود چنــد صباحــی دوام بیــاورد. جامعــه 
ایــران چهــار دهــه حاکمیــت ایــن جانیــان را بــه قیمــت کشــتار دههــا هــزار نفــر 
ــود  ــر میش ــد. مگ ــرده ان ــس ک ــتخوان مل ــا پوســت و گوشــت و اس از عزیزانشــان ب
ــا تولیــدات بنجلــی بــه نــام «مســتند لبــه دوم تیــغ»  ــا یــک ســناریوی حقیرانــه، ب ب
ــخصیتهای  ــربان و ش ــود ره ــا وج ــارص را ب ــخ مع ــدی»، تاری ــای اب ــال «روزه و رسی
ــد  ــا کردن ــش ایف ــد و نق ــهیم بودن ــخ س ــن تاری ــکل دادن ای ــه در ش ــی ک ــده ای زن
ــه در  ــی را ک ــد میلیون ــه چن ــک جامع ــت ی ــود ذهنی ــر میش ــرد؟ مگ ــف ک را تحری
عی شــکل گرفتــه  ــد تاریخــی و در دل یــک جــدال عظیــم سیاســی-اجت یــک رون
اســت را بــا چنیــن دلقــک بــازی هایــی تغییــر داد؟ چنیــن شــعبده بــازی ممکــن 
ــه  ــران هفــت تپ ــه کارگ ــی علی ــه در ســناریوهای ســوخته قبل نطورک نیســت! ه
و دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری طلــب و... رژیــم نتیجــه معکــوس گرفــت، در 

ــه ســنگ خواهــد خــورد.  ــا رسش ب ــز قطع ــورد نی ــن م ای

ــورژوا  ــم ب ــی، رژی ــی انقالب ــاز و وحشــت از رسنگون ــور از بحــران رسنوشــت س عب
اســالمی را بــه تکاپــو انداختــه اســت. جنبــش وســیع اعرتاضــی و انقالبــی، طبقــه 
ــه  ــن را ب ــرده اســت، زمی ــدام ک ــرض ان ــش ع ــن جنب ــوان رهــرب ای ــه بعن ــری ک کارگ
ــرزه در آورده اســت.  ــه ل ــرا ب ــه هــای آن ــرده و پای ــت داغ ک ــای حاکمی شــدت زیرپ
ــرده  ــل ک ــالمی تحمی ــت اس ــه حاکمی ــدی را ب ــوای جدی ــوازن ق ــود ت ــط موج رشای

ــت.  ــرار داده اس ــه ق ــر جامع ــه خــود در براب ــن حلق ــرا در ضعیفرتی ــت و آن اس
مدتهــا اســت دیگــر نــه «مســتند ســازی» هــا و رسیالهــای بنجــل و نــه دســتگیری 
ــران و  ــالمی را از بح ــوری اس ــی جمه ــی و مدن ع ــن اجت ــر از فعالی ــا نف صده
ــدار  ــی در اوج اقت ــتار حت ــوب و کش ــد. رسک یده ــات  ــی نج ــالب آت ــوس انق کاب
ــا  ــواه ب ــردم آزادیخ ــل م ــرتاض و تقاب ــد اع ــع رش ــوری اســالمی نتوانســت مان جمه
ــه  ــرای ب ــش ب ــرور نتوانســت جنب ــل و ت ــدام و قت ــل ســال اع ــت شــود. چه حاکمی
ــوازن  ــط و ت ــن رشای ــروز در بط ــد. ام ــب بران ــت را عق ــن حاکمی ــیدن ای ــر کش زی
ــی و  ــن سیاس ــه فعالی ــرتده ب ــرض گس ــیع و تع ــتگیریهای وس ــود دس ــوای موج ق
عــی، بــرای ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت نتیجــه ای جــز اســتیصال  اجت
ــا ایــن «حمــالت پیشــگیرانه»  ــرای جمهــوری اســالمی نخواهــد داشــت. ب بیشــرت ب
ممکــن نیســت بتواننــد از جامعــه ایــی کــه کمــر بــه رسنگونــی اش بســته اســت، 
ــورده، در  ــت خ ــن بس ــه ب ــده و ب ــو درآم ــه زان ــت ب ــد. حاکمی ــم بگیرن ــر چش زه
ــران  ــچ جــای ای ــه هی ــه در کردســتان و ن ــد مــردم را ن ــه بتوان ــی نیســت ک موقعیت
ــوری  ــه جمه ا ب ــ ــرتض ای ــردم مع ــال ۹۶ و ۹۸ م ــات س ــد. در اعرتاض ــوب کن مرع
اســالمی تفهیــم کردنــد. وحشــت رژیــم و اســتیصالش از همیــن مرعــوب نشــدن 

ــت! ــان اس ــای آخرش ــا زدنه ــت و پ ــا دس ــت.  اینه ــه اس جامع

اساس سوسياليسم انسان است، 
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

اختيار به انسان است..

  سناريوى سوخته 
مستند لبه دوم تيغ          

سهند حسینی  
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