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 ۴فوریه  ۱۷ - ٢٠٢٠بهمن ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

برزخ واكسن كرونا؛
خالكوبىها نمايان مىشوند
فواد عبداللهی
ب ــه دنب ــال كش ــف فرم ــول و تولی ــد واكس ــن كرون ــا ،امیده ــا ب ــه اینك ــه ب ــه
زودی بای ــد منتظ ــر بهب ــود اوض ــاع جه ــان ش ــد ام ــا ب ــه ی ــاس تبدی ــل ش ــده
اس ــت .رقاب ــت و تصاح ــب زش ــتی می ــان ﴍكته ــای داروس ــازی و دولته ــای
غرب ــی پی رام ــون تولی ــد و توزی ــع آن درگرفت ــه اس ــت ك ــه عم ــﻼ چرخ ــه ﴎی ــع
دسﱰس ــی ب ــه واكس ــن را مخت ــل ك ــرده اس ــت .نﴩی ــه »ف ــارن پالیس ــی« از ای ــن
وضعیــت بعنــوان »شكســت برنامــه توزیــع جهانــی واكســن كرونــا« نــام
میبــرد.
اكن ــون چندی ــن هفت ــه اس ــت ک ــه جامع ــه آمری ــکا ب ــا معض ــل تامی ــن و توزی ــع
واکس ــن کرون ــا دس ــت و پنج ــه ن ــرم میکن ــد .بس ــیاری از ایالته ــا ب ــه ان ــدازه
کافــی واکســن کرونــا ندارنــد و مجبــور شــدهاند برنامــه واکسیناســیون
دههــا ه ــزار نفــر از م ــردم ای ــن ایالتهــا را لغــو کننــد .ب ــا وصــف اینكــه
دول ــت آمری ــكا ب ـرای تهی ــه ص ــد میلی ــون دوز دیگ ــر از هری ــک از واکس ــنهای
تولی ــدی ﴍکته ــای فای ــزر و مدرن ــا ،برنام ــه خ ــود را اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ،ب ــا
ای ــن ح ــال ارزیابیه ــای دول ــت آمری ــکا حکای ــت از آن دارد ک ــه ای ــن کش ــور
ت ــا رس ــیدن ب ــه ایمن ــی کام ــل و بازگش ــت احت ل ــی اوض ــاع ب ــه ﴍای ــط ع ــادی،
ماههــا فاصلــه دارد.
در قــاره اروپــا جایــی کــه میــزان واکسیناســیون کرونــا حتــی پایینتــر از
آمریکاس ــت ،بع ــد از آنک ــه ﴍک ــت انگلیس ــی – س ــو دی آس ـﱰازنکا اع ــﻼم ک ــرد
برخــﻼف وعــدهای کــه داده بــود ،فقــط میتوانــد  ۴۰درصــد واکســنهای
م ــورد نی ــاز کش ــورهای اتحادی ــه اروپ ــا را تحوی ــل بده ــد ،اوض ــاع ب ــه ح ــدی
ب ــد ش ــد ک ــه مقام ــات ای ــن اتحادی ــه تهدی ــد کردن ــد تدابی ــر کنﱰل ــی س ــختی را
در کوریدوره ــای صادرات ــی  -ب ــه منظ ــور نظ ــارت ب ــر ص ــادرات واکس ــنهای
تولیــدی ایــن ﴍکــت  -بــه اجــرا میگذارنــد .همیــن مســئله کافــی بــود
تــا دعــوا و كشــمكش بــر ﴎ فــروش واكســن و كســب ســود باﻻتــر میــان
دول ــت انگلس ــتان ب ــا اتحادی ــه اروپ ــا تش ــدید ش ــود؛ هم ــه میدانس ــتند ک ــه در
پ ــس مع ــادﻻت پش ــت برگزی ــت ،دول ــت انگلس ــتان و ﴍک ــت آس ـﱰازنکا عم ــدا ً
میخواهن ــد واکس ــن کم ــﱰی ب ــه اتحادی ــه اروپ ــا بدهن ــد ت ــا واکس ــنهای خ ــود
را ب ــا قیم ــت باﻻت ــر در جاه ــای دیگ ــر بفروش ــند .كار ب ــه جای ــی كش ــید ك ــه
اتحادی ــه اروپ ــا تهدی ــد ب ــه بس ـ مرزه ــای ای رلن ــد جنوب ــی ب ــا ایرلن ــد ش ـ لی
ك ــرد و ب ـرای چن ــد س ــاعت مت ـ دی در هفت ــه گذش ــته مرزه ــا را ب ــه كن ــﱰل
خ ــود درآورد.
از طــرف دیگــر» ،نﴩیــه اكونومیســت« در تحقیقــات اخیــر خــود اعــﻼم
ك ــرده اس ــت ك ــه م ــردم و طبق ــه كارك ــن در  ۸۴كش ــور از مجم ــوع فقیرتری ــن
كشــورهای جهــان تــا ســال  ۲۰۲۴موفــق بــه دریافــت واكســنهای كافــی
جه ــت واكسیناس ــیون ﴎاﴎی نخواهن ــد ش ــد .مدت ــی پی ــش ،ر ی ــس س ــازمان
جهان ــی بهداش ــت از ای ــن ناب راب ــری در عرص ــه توزی ــع واكس ــن تح ــت عن ــوان
»شكس ــت اخﻼق ــی فاجعهب ــار« نــام بــرده بــود ...صفح ــه۲
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در دل تاری ــخ خونب ــاری از جن ــگ و مقاوم ــت در مقاب ــل ب ــه شکس ــت کش ــاندن انق ــﻼب
 ۵۷توس ــط ضدانق ــﻼب اس ــﻼمی ،از کردس ــتان ،س ــنگر ی ــک ده ــه دف ــاع ت ــوده ای ،س ــازمان
یافت ــه و متح ــزب از دس ــتآوردهای انق ــﻼب ،ت ــا مقاوم ــت دانش ــجویان و میلی ــون ه ــا زن و
دخ ــﱰ ج ــوان در مقاب ــل تع ــرض ب ــه ابتدای ــی تری ــن ح ــق انس ــانی خ ــود ،از مقاوم ــت طبق ــه
کارگ ــر در مقاب ــل تع ــرض ب ــه معیش ــت و حرم ــت و ک رام ــت انس ــانی ،جن ــگ و مقاومت ــی
ب ــه وس ــعت ﴎاﴎ ای ـران جری ــان داش ــت ک ــه قری ــب ی ــک ده ــه دوام آورد! ای ــن مقاوم ــت و
جن ــگ »روی ــارو« ای ــن روزه ــا و پ ــس از چه ــل س ــال حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،پ ــس از
دی ـ ه س ــه س ــال قب ــل ب ــار دیگ ــر ب ــه ش ــکل و در قام ــت دیگ ــری ب ــه ج ــدال »ق ــدرت ب ــاﻻ«
آم ــده اس ــت! اگ ــر پ ــس از چه ــل س ــال ،چی ــزی آن گذش ــته خونب ــار و آن تاری ــخ خونی ــن
را ،بــه امــروز وصــل میکنــد و آنچــه ک ــه امــروز ب ــه بررســی انقــﻼب  ۵۷و یــادآوری آن
موضوعی ــت میده ــد ،می ـراث آن انق ــﻼب ب ـرای جنب ــش محروم ــان ،ب ـرای انقﻼبی ــون ام ــروز
و ب ـرای م ــا کمونیس ــت ه ــا ،بعن ــوان »شکس ــت نخ ــوردگان« آن انق ــﻼب اس ــت .انقﻼب ــی
ک ــه نــه پی ــروزی ک ــه شکس ــت آن ،حاک ــم ش ــدن یک ــی از مخ ــوف تری ــن اعجوب ــه ه ــای
ق ــرون وس ــطایی ق ــرن ،ای ــن فرزن ــد خل ــف و م ــﴩوع ب ــورژازی جهان ــی ب ـرای نج ــات نظ ــام
کاپیتالیس ــتی را ممک ــن ک ــرد و آن را ب ــر ی ــک جامع ــه ش ــهری و صنعت ــی تحمی ــل ک ــرد!
آنچ ــه ک ــه آن گذش ــته را بــه امــروز وص ــل م ــی کنــد و بــرای م ــا انقﻼبیــون پیگی ـر ،م ــا
کمونیس ــت ه ــا ،ب ـرای طبق ــه کارگ ــر و هش ــتاد میلی ــون ج ــوان و نوج ــوان دخ ــﱰ و پ ــﴪ
و مــردم بــه تنــگ آمــده از فقــر و بــی حقوقــی و توحــش حاکمیــت ،آن احســاس و
اع ـ ل قدرت ــی اس ــت ک ــه در اذه ــان م ــا ،در روح و روان و خودآگاه ــی م ــا ،ریش ــه ه ــای
عمی ــق دوان ــده اس ــت .می ـراث آن انق ــﻼب ب ـرای ام ــروز ،ن ــه فجای ــع و مصائ ــب عظی ــم و
هالوکاس ــتی ک ــه بن ــام آن انق ــﻼب ط ــی چه ــل س ــال گذش ــته ص ــورت گرف ــت ک ــه بذرهای ــی
اس ــت از بل ــوغ و خ ــود آگاه ــی طبق ــه کارگ ــر ،کمونیس ــم ام ــروز و مع ــاﴏ ای ـران ک ــه در
جامع ــه ریش ــه ه ــای عمی ــق و محکم ــی دوان ــده اس ــت! می ـراث انق ــﻼب  ۵۷نس ــل های ــی
اس ــت ک ــه چه ــل س ــال ب ــه امی ــد و در روی ــای »ای ــن ه ــا ه ــم رفتن ــی هس ــتند«» ،قبل ــی را
انداختی ــم«» ،ای ــن ه ــا را ه ــم میتوانی ــم بیندازی ــم« ،متول ــد ش ــدند و ام ــروز بخش ــی ب ــه
»میانس ــالی« پ ــا گذش ــته ان ــد! ای ــن آن واقعیت ــی اس ــت ک ــه ام ــروز را ب ــه دی ــروز و انق ــﻼب
س ــوم در ای ـران را ب ــه دو انق ــﻼب شکس ــت خ ــورده قبل ــی ،مﴩوط ــه و بهم ــن  ۵۷وص ــل
میکن ــد و وص ــل ن ــگاه می ــدارد.
اگ ــر ام ــروز دو ص ــف ،طرف ــدران نظ ــام ﴎنگ ــون ش ــده و طرف ــدران نظ ــام در ح ــال ﴎنگون ــی
را ن ــگاه کنی ــم دش ــمنی ه ــردو ب ــا ه ــر ن ــوع انق ــﻼب و انقﻼبیگی ــری ب ـرای بهب ــود و تغیی ــر
را میت ــوان ب ــه روش ــنی دی ــد! یک ــی ب ــا »اع ــﻼم ع ــزای عموم ــی« ت ــﻼش میکن ــد مصائب ــی
ک ــه ارتج ــاع اس ــﻼمی ،ب ـرای حف ــظ نظ ــام کاپیتالیس ــتی آفریدن ــد را دس ــت یه »مقبولی ــت«
بخش ــیدن ب ــه گذش ــته بده ــد! و دیگ ــری ب ــا م راس ــم ده ــه فج ــر و »ش ــادباش« ب ــه خاط ــر
تول ــد هالوکاس ــت اس ــﻼمی و ب ــه ق ــدرت رس ــیدن یک ــی از جنایتکارتری ــن حکوم ــت ه ــای
ق ــرن ،خ ــود را پش ــت موج ــودی ک ــه آن را ب ــه قت ــل رس ــاند یعن ــی »انق ــﻼب« و«انقﻼبیگی ــری«
پنه ــان کن ــد! ه ــر دو ص ــف ،در ترس ــاندن م ــردم از انق ــﻼب و انقﻼبیگی ــری و دخال ــت پایی ــن
ب ــه ق ــدرت خــود ب ـرای تغییــر و تعییــن ﴎنوشــت خ ــود ،ب ـرای هرنــوع ابــراز وج ــود و
اع ـ ل ق ــدرت پایی ــن ،همس ــو و ه ــم جه ــت ان ــد! ام ــروز جامع ــه هش ــتاد میلیون ــی ای ـران
بــا حفــظ میــراث آن انقــﻼب ،امــکان پذیــر بــودن بــه زیرکشــیدن »قــدرت بــاﻻی ﴎ«
توس ــط »ق ــدرت پایی ــن« ،م ــی رود ک ــه انق ــﻼب س ــوم خ ــود را ش ــکل بده ــد .انقﻼب ــی ک ــه
کمونیس ــت ه ــا تضمی ــن میکنن ــد و ت ــﻼش میکنن ــد ی ــک انق ــﻼب کارگ ــری پی ــروز و موف ــق
باش ــد! انق ــﻼب کارگ ــری ک ــه ب ــا کمﱰی ــن خس ــارت ب ـرای پایی ــن و بیش ــﱰین تع ــرض ب ــه ب ــاﻻ
و علی ــه بنیاده ــای اقتص ــادی و سیاس ــی و فرهنگ ــی و نظام ــی ق ــدرت حاک ــم ،ب ــه پی ــروزی
برس ــد! روح انق ــﻼب و انقﻼبی ــون  ۵۷در ــام چه ــل س ــال حاکمی ــت ضدانق ــﻼب اس ــﻼمی،
ه ــر لحظ ــه و ه ــر روز زن ــده ب ــود و چن ــد س ــالی اس ــت ک ــه ب ــر ب ــاﻻی ﴎ ب ــورژوازی ای ـران،
در ق ــدرت و در اپوزیس ــیون ،ب ــه پ ــرواز در آم ــده اس ــت! احس ــاس ق ــدرت ،احس ــاس اح ـﱰام
ب ــه خ ــود در مقاب ــل ب ــاﻻ ،احس ــاس قابلی ــت ب ــه زی ــر کش ــیده ش ــدن ق ــدرت ب ــاﻻی ﴎ ،در
حافظ ــه جامع ــه و در روانشناس ــی هش ــتاد میلی ــون چه ــل س ــال گرفت ــار در چن ــگال ی ــک
حکوم ــت ق ــرون وس ــطایی ،زدوده ش ــدنی نیس ــت .آن انق ــﻼب شکس ــت خ ــورد و عام ــل
شکس ــت آن ب ــه قیم ــت جنای ــات قری ــب ب ــه نی ــم ق ــرن ،حاکمی ــت فعل ــی اس ــت .انق ــﻼب
ب ــی تقصی ــر اس ــت! انقﻼبیگ ــری و ق ــدرت ای ــی و اب ـراز وج ــود پایی ــن ب ــه ش ــیوه رادی ــکال
و ریش ــه ای ام ــا زن ــده اس ــت .آن انق ــﻼب م ــرد ام ــا انق ــﻼب و انقﻼبیگی ــری بخص ــوص در
حافظ ــه و روانشناس ــی و روحی ــه مردم ــی ک ــه دوب ــار انق ــﻼب ک ــرده ان ــد و ی ــک ب ــار ق ــادر
ب ــه بزیرکش ــیدن ق ــدرت ب ــاﻻ ش ــده ان ــد ،زن ــده اس ــت و قلب ــش م ــی تپ ــد.
حزب حکمتیست خط رسمی  ۱۵بهمن  ۳ ۱۳۹۹فوریه ۲۰۲۱

برزخ واكسن كرونا
رقابــت سیاســی – اقتصــادی دولتهــا و بــورژوازی جهانــی بــر ﴎ ســودآوری بیشــﱰ
از ایــن مســ له ،عمــﻼ بــه احتــكار واكســن و عــدم توزیــع ب رابــر و رایــگان آن میــان
شــهروندان جوامــع ختــم شــده اســت .بررســیهای اخیــر نﴩیــه »نیویــورک تایمــز«
نش ــان میدهن ــد ك ــه اتحادی ــه اروپ ــا ب ــه تازگ ــی ب ــه ان ــدازه دو ب ــار واکسیناس ــیون کام ــل
ــام جمعی ــت خ ــود ،ق رارداده ــای پی ــش خری ــد واکس ــن کرون ــا امض ــا ک ــرده اس ــت .آمری ــکا
چه ــار ب راب ــر نی ــاز خ ــود ق ـرار داد منعق ــد ک ــرده اس ــت و کان ــادا ش ــش ب راب ــر جمعی ــت خ ــود.
ای ــن رقاب ــت در اوج پاندم ــی كرون ــا ،ب ـرای طبق ــه كارگ ــر و محروم ــان در س ــایر کش ــورها
خردکنندهتــر خواهــد بــود .بانــک جهانــی پیشبینــی میکنــد کــه در رکــود ناشــی از
پاندم ــی کووی ــد ۱۹-ط ــی س ــالهای  ۲۰۲۰و  ،۲۰۲۱ح ــدود  ۱۵۰میلی ــون نف ــر از م ــردم جه ــان
دچ ــار فق ــر ش ــدید خواهن ــد ش ــد .در س ــال  ،۲۰۱۹کارگ ـران مهاج ــر ش ــاغل در کش ــورهای
غرب ــی ،مجموع ـا ً  ۵۵۴میلی ــارد دﻻر از درآم ــد خ ــود را ب ـرای کم ــک ب ــه خانوادهه ــای خ ــود
ارس ــال کردن ــد ک ــه ح ــدود  ۸۰۰میلی ــون نف ــر هس ــتند .برآورده ــا حکای ــت از آن دارد ک ــه در
س ــال  ،۲۰۲۰ای ــن رق ــم ب ــه دلی ــل ش ــیوع كرون ــا و ن ــرخ بی ــكاری ب ــه ی ــک پنج ــم تن ــزل یاف ــت
ک ــه در تاری ــخ بیس ــابقه ب ــود .در ای ــن ح ــال ،ب ــا ادام ــه پاندم ــی کرون ــا ،مناب ــع درآم ــدی
مهم ــی ک ــه خانوادهه ــای كارگ ــری زی ــادی بوی ــژه در خاورمیان ــه و آس ــیای جن ــوب ﴍق ــی
ب ــه كار و كم ــك مال ــی بس ــتگان مهاج ــر خ ــود وابس ــته بودن ــد ،دچ ــار فروپاش ــی و انقب ــاض
شــدهاند.
واقعیــت اینســت كــه بحــث حــول واكســن كرونــا گوشــه دیگــری از دنیــای وارونــه و
ریاكارانــه ﴎمایــهداری را بــه ایــش گذاشــته اســت .دولتهــا و ﴍكتهــای دارویــی
طبــق قوانیــن رقابتــی ســازمان تجــارت جهانــی حــق دارنــد دســت کــم تــا  ۲۰ســال
فرم ــول محص ــوﻻت خ ــود را مخف ــی ن ــگاه دارن ــد .در حالیك ــه دو میلی ــون و پانصده ــزار
نفــر در جهــان جانشــان را از دســت دادهانــد ،طبقــه حاكــم و كارتلهــای آن در هــر
كش ــور تنه ــا ب ــه كش ــمكش سیاس ــی و رقاب ــت ب ــر ﴎ س ــودآوری ﴎمای ــه فك ــر میكنن ــد.
برخــﻼف ادعاهــای پــوچ رســانههای دهنپركــن ،جهــان مــا ب ــه هیــچ وجــه بــا كمبــود
تولیــد و ثــروت مواجــه نیســت؛ بحــث بــر ﴎ ایــن اســت كــه ایــن ثــروت و ﴎمایــه
عظیــم كــه محصــول كار و اســتث ر طبقــه كارگــر جهانــی اســت در دســت كیســت و
ﴏف چ ــه عرصههای ــی میش ــود .ام ــروز بی ــش از همیش ــه معیش ــت و بهداش ــت و رف ــاه
شــهروندان جهــان بــه شــوریدن علیــه قانــون »اجت عیكــردن زیــان و خصوصیكــردن
ســود« گــره خــورده اس ــت .بای ــد دســت دولتهــا و ﴎمایــه بــه ســودبری مســتقیم از
بح ـران كرون ــا را كوت ــاه ك ــرد .س ــودبری از بح ـران و جن ــگ و فاجع ــه بای ــد قدغ ــن اع ــﻼم
ش ــود .فرم ــول س ــاخت واكس ــن كرون ــا ،تولی ــد و توزی ــع آن بای ــد از حیط ــه رقاب ــت در ب ــازار
و از دس ــت ﴍكته ــای عظی ــم داروی ــی خ ــارج ش ــود و در اختی ــار ــام م راج ــع معت ــﱪ و
عموم ــی درمان ــی و پزش ــكی در هم ــه ج ــای دنی ــا ق ـرار گی ــرد .بای ــد ب ــه س ــه ده ــه ریاض ــت
اقتص ــادی خا ــه داد و دولته ــا را وادار بــه پرداخ ــت رای ــگان خدم ــات اجت ع ــی ك ــرد.
ایــن عقبنشــینی بــه بــورژوازی و دولتهــای آن امكانپذیــر اســت .دنیــای پســا-كرونا
تنه ــا صحن ــه گرزچرخان ــی حاك ـ ن و خاموش ــی محكوم ــان نیس ــت .گذش ــت آن برزخ ــی
ك ــه رقاب ــت ﴎمایهه ــا و قدرته ــای جهان ــی ب ــر ﴎ تقس ــیم مج ــدد جه ــان ،ب ـرای نج ــات
از بح ـران ،ب ــه ج ــان خدم ــات رفاه ــی و درمان ــی افتادن ــد و هم ــه را خ ــرج تقوی ــت بنی ــه
میلیتاریســتی خــود و دســتگاههای ﴎكوبگرشــان كردنــد؛ امــروز مــردم از ایــران تــا
تون ــس و لبن ــان و ت ــا ش ــیلی و ف رانس ــه و آمری ــكا ب ــر ﴎ پﻼتف ــرم و رقاب ــت دولته ــا و
طبق ــات حاك ــم علی ــه ه ــم ب ــه حرك ــت در نیامدهان ــد؛ برعك ــس ،هرچ ــه دامن ــه فش ــار از
پایی ــن ب ــه س ــمت ب ــاﻻ ،ح ــول رف ــاه و معیش ــت و روی پاه ــای خ ــود فﴩدهت ــر میش ــود،
هرچ ــه دامن ــه اع ﱰاض ــات و مطالب ــات طبق ــه كارگ ــر و محروم ــان جوام ــع ب ــﴩی ب ــا پرچ ــم
مس ــتقل خ ــود وارد صحن ــه میش ــوند ،ب ــه ه ـ ن درج ــه ه ــم اردوی ﴎمای ــه و دولته ــای
آن وادار بــه عقبنشــینی میشــوند .كرونــا ،نــه فقــط پاســخ مومیاییهــای از گــور
برخاســته بورژوازیملــی در شــ یل »ت رامــپ« و »برگزیــت« و جمهــوری اســﻼمی بــه
معض ــﻼت ق ــرن بیس ــتویكم را ب ــار دیگ ــر باط ــل ك ــرد ،بلك ــه حت ــی ف رات ــر از آن ،میخ ــی
ب ــر تاب ــوت نظ ــام »آزاد« ب ــازار و دمك راس ــی پارﳌان ــی آن كوبی ــد؛ كس ــی بی ــش از ای ــن ب ـرای
»انتخاب ــات« ،پارﳌ ــان ،تاچریس ــم و ریگانیس ــم ب ــا ش ــعار »هرچ ــه ثرو ن ــدان ثرو ندت ــر
شــوند ،شــغل ایجــاد میشــود و چیــزی هــم بــه پایینیهــا میرســد« ،تــره خــورد
یكن ــد؛ اكن ــون و در جه ــان پس ــا-كرونا ،افس ــار تع ــرض ب ــورژوازی و دولته ــای رنگارن ــگ
آن بــه ســطح رفــاه ،معیشــت و آزادی شــهروندان ،تنهــا بــا كوبیــدن میــخ دخالتگــری
ساختارشــكنانه طبقــه كارگــر و كمونیســتها در عرصــه سیاســت مهــار میشــود.
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ه راسی بزرگ و ایشی مضحك
پروپاگان ــد ب ــی اعتب ــار ک ــردن کمونیس ــم در کردس ــتان ،مخ ــدوش ک ــردن چه ــره
رهــﱪان و ســازماندهندگان یــک مقاومــت تــوده ای در عرصــه هــای سیاســی،
اجت عــی ،فرهنگــی و نظامــی در دف ــاع از دســتاوردهای خــود در انقــﻼب ،٥٧
چهــار دهــه قبــل و در دوره »قــدر قدرتــی« جمهــوری اســﻼمی مهــر باطــل
خ ــورد .چه ــار ده ــه قب ــل ت ــﻼش ارتج ــاع اس ــﻼمی و ق ــداره بن ــدان آن در تس ــخیر
ایدئولوژی ــک ،نظام ــی ،سیاس ــی ،فرهنگ ــی و اجت ع ــی کردس ــتان ای ـران ب ــا جن ــگ
و مب ــارزه و مقاومت ــی ده س ــاله از ط ــرف ی ــک جنب ــش مردم ــی ،مﱰق ــی ،پی ــﴩو،
چ ــپ و کمونیس ــتی در ای ــن بخ ــش از ای ـران ،شکس ــت خ ــورد! جمه ــوری اس ــﻼمی
هرگ ــز ق ــادر نش ــد در کردس ــتان ای ـران ریش ــه بدوان ــد .تنه ــا شکس ــت انق ــﻼب در
ﴎاﴎ ای ـران ،ب ــرکات جن ــگ ب ــا ع ـراق و هالوکاس ــت اس ــﻼمی توانس ــت کردس ــتان
ای ـران را ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران قاب ــل تحم ــل کن ــد!
از ﴎگی ــری ای ــن سیاس ــت شکس ــت خ ــورده ،پ ــس از خیزش ــهای دی ـ ه  ٩٦و آب ــان
 ٩٨و اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات کارگ ــری و ت ــوده ای ب ــه وس ــعت ای ـران ،بی ــش از ه ــر
چی ــز بی ــان موقعی ــت بح ران ــی ام ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .ت ــﻼش پس ــت و
مفتضحان ــه دس ــتگاههای پروپاگان ــد جمه ــوری اس ــﻼمی علی ــه م ــردم آزادیخ ــواه
کردس ــتان ،علی ــه اح ــزاب سیاس ــی و خصوص ــا علی ــه کمونیســتها در ایــن دوره،
ب ـرای م ــردم ای ـران بی ــش از ه ــر چی ــز حاک ــی از حقانی ــت آن مقاوم ــت و معت ــﱪ
ب ــودن نق ــش کمونیس ــتها در آن ،مان ــدگاری تاثی ـرات قاب ــل س ــتایش آن ب ـرای نس ــل
ج ــوان و خواه ــان مقاوم ــت و انق ــﻼب در ام ــروز ای ـران اس ــت.
ص ــدور حک ــم جه ــاد و حمل ــه نطام ــی اوب ــاش اس ــﻼمی ب ــه کردس ــتان بدس ــتور
خمین ــی ،ب ــه عن ــوان بخش ــی از پروس ــه تحمی ــل جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه مردم ــی
ب ــود ک ــه در ﴎاﴎ ای ـران ب ـرای رف ــاه ،آزادی و جامع ــه انس ــانی حکوم ــت پهل ــوی
را ﴎنگــون کــرده بودنــد و در مقابــل بختــک اســﻼمی همــه جــا دســت بــه
مقاوم ــت زده بودن ــد .حمل ــه ب ــه کردس ــتان ادام ــه »انق ــﻼب فرهنگ ــی« و حمل ــه به
دانش ــگاهها ،ب ــه س ــازمانهای سیاس ــی ،حمل ــه ب ــه نیروه ــای چ ــپ و کمونیس ــت،
حمل ــه ب ــه تش ــکل ه ــای کارگ ــری ،زن ــان و ره ــا ک ــردن افس ــار گل ــه ه ــای بس ــیجی
و حــزب اللهــی علیــه انقﻼبیــون و آزادیخواهــان در تهــران و همــه شــهرهای
ب ــزرگ ای ـران ب ــود .حمل ــه ب ــه کردس ــتان ،راه انداخ ـ دادگاهه ــای صح رای ــی توس ــط
جﻼدان ــی چ ــون خلخال ــی و ،...بخش ــی از پ ــروژه نا ــام ﴎک ــوب انقﻼبی ــون  ٥٧و
عق ــب ران ــدن مردم ــی ب ــود ک ــه ب ـرای رف ــاه و آزادی و ب راب ــری انق ــﻼب ک ــرده بودن ــد.
مقابل ــه و مقاوم ــت م ــردم آزادیخ ــواه در مقاب ــل لشکرکشــی ب ــه کردس ــتان ،در
مقاب ــل ت ــوپ و خمپ ــاره ب ــاران ش ــهر و روس ــتاها نی ــز امت ــداد مقاوم ــت ﴎاﴎی
م ــردم ای ـران در مقاب ــل تع ــرض جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــود .نف ــرت عموم ــی م ــردم
کردس ــتان از جمه ــوری اس ــﻼمی و ت ــن ن ــدادن ب ــه حاکمی ــت ای ــن ارتج ــاع ب ــه یم ــن
نف ــوذ و نق ــش اساس ــی کمونیس ــتها و س ــازمانهای چ ــپ ،کردس ــتان را ب ــه س ــنگر
دفــاع از آزادی ،دفــاع از انقــﻼب  ٥٧و دســتاوردهای آن تبدیــل کــرد .مقاومــت
کمونیس ــتها در مقاب ــل ارتج ــاع حاک ــم ،کردس ــتان ﴎخ ،کردس ــتان چ ــپ و رادی ــکال
ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه زان ــو در آورد ،را یت ــوان ب ــا چنی ــن تبلیغ ــات پ ــوچ
و ایش ــهای مضح ــک خدش ــه دار ک ــرد .کردس ــتان ای ـران ب ـرای هم ــه انقﻼبی ــون
ســنگر دفــاع از آزادی و انقــﻼب ،ســنگر دفــاع از دســتآوردهایی بــود کــه بــه
ق ــدرت خ ــود در انق ــﻼب ش ــان بدس ــت آورده بودن ــد .قل ــب ای ــن س ــنگ ر ،ب ــه ره ــﱪی
جریــان چــپ و کمونیســمی ایــران ،بیــش از یــک دهــه در بعــد اجت عــی و
ﴎاﴎی در کردس ــتان ای ـران ،پرطپ ــش ب ــود.
از ﴎگیــری ایــن تــﻼش علیــه مــردم کردســتان و بخصــوص علیــه ســازمانهای
چــپ و کمونیســت ،تــﻼش در منــزوی کــردن ســنگر دفــاع از انقــﻼب و آزادی
ه ـ ن چه ــل س ــال پی ــش شکس ــت خ ــورد و ام ــروز ک ــه ﴎاﴎ ای ـران ،از کردس ــتان تا
ته ـران و خوزس ــتان و خ راس ــان و آذربایج ــان و گی ــﻼن و مازن ــدران و  ...علی ــه ارتجاع
اس ــﻼمی حاک ــم چ ــون پیک ــره ای واح ــد ایس ــتاده اس ــت ،ت ــﻼش ب ـرای من ــزوی ک ــردن
کردس ــتان از مب ــارزات ﴎاﴎی م ــردم در ای ـران ،ب ــه امی ــد و ب ــا نوس ــتالژی چه ــل
س ــال قب ــل ،از پی ــش محک ــوم ب ــه شکس ــت اس ــت.
حاکمیتــی بــا پرونــده صدهــزار اعــدام ،قتلهــای زنجیــره ای ،تــرور مخالفیــن
سیاســی ،کشــتار و جنایــت و توحــش در موقعیتــی نیســت کــه در قامــت
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»قاض ــی« و »راوی« تاری ــخ مقاوم ــت برح ــق مردم ــی ک ــه بی ــش از ی ــک ده ــه علی ــه
همی ــن »قاض ــی« و »راوی« جنگیدن ــد ،خود ای ــی کن ــد» .قاض ــی« و »راوی« ،ک ــه
ب ــر جامع ــه ش ــان ﴎاﴎ خ ــون پاش ــید.
ات ــکا ب ــه عملک ــرد جریان ــات ناسیونالیس ــتی و قوم ــی ،نیروهای ــی ک ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی س ــنتا ب ــه آنه ــا ب ـرای مقابله ب ــا مب ــارزه آزادیخواهان ــه مردم و کمونیس ــتها
در کردس ــتان تکی ــه ک ــرده اس ــت ،ب ـرای مخ ــدوش ک ــردن نف ــس مقابل ــه و مقاوم ــت
ب ــر ح ــق در کردس ــتان و کمونیس ــتها ،ام ــروز بی ــش از ه ــر زمان ــی مضح ــک اس ــت.
ج ــدال م ــا کمونیس ــتها ،م ــا س ــازماندهندگان و فعالی ــن ش ــکل دادن ب ــه مقاوم ــت
در مقاب ــل ارتجــاع اس ــﻼمی و یــورش ب ــه کردس ــتان ،س ــازماندهندگان مقاومــت
از م راک ــز کارگ ــری و دانش ــگاهها ،ت ــا اع ﱰاض ــات زن ــان علی ــه حج ــاب اجب ــاری ،از
ترکم ــن صح ـرا ت ــا زندانه ــا و ....برگهای ــی زری ــن از تاری ــخ ج ــدال طبقات ــی در ای ـران
و ب ـرای دس ــتیابی ب ــه آزادی و ب راب ــری اس ــت.
دلی ــل »مس ــتند س ــازی« هــای ابلهانــه ص ــدا و س ــی علی ــه مقام ــت و مقابل ــه
مــردم آزادیخــواه و کمونیســتها در کردســتان و ایــن تاریــخ ،در ــام طــول
تاری ــخ چه ــل س ــاله حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،فق ــط و فق ــط گ ــره خ ــوردن
آن مقاوم ــت و مب ــارزه ،ب ــه مب ــارزه طبق ــه کارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه ،مقاوم ــت
در آن روز و تــﻼش بــرای ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی در ﴍایــط امــروز اســت.
تک ـرار اراجی ــف چه ــل س ــال قب ــل در م ــورد آن ج ــدال انقﻼب ــی توس ــط دس ــتگاه
پروپاگان ــد حکوم ــت ،ه ـراس از خط ــر دیگ ــری اس ــت ت ــا ﴏف خط ــر زن ــده مان ــدن
آن تاری ــخ در اذه ــان جامع ــه! دلی ــل واقع ــی ای ــن ت ــﻼش جبونان ــه ه ـراس از ق ــدرت
کمونیس ــتها ،هــراس از اعتب ــار و اتوریت ــه کمونیســتها دقیق ــا بــه دلی ــل نقــش
آنه ــا در س ــازمان دادن مقاوم ــت و جنبشــی ت ــوده ای و اجت ع ــی در کردســتان
ایــران ،در همــه عرصــه هــا ،سیاســی ،اجت عــی ،ایدئولوژیکــی ،نظامــی و
فرهنگــی اســت .هــراس از اعتبــار و اتوریتــه کردســتان ﴎخ و کمونیســم در
اذه ــان م ــردم آزادیخ ــواه در ﴎت ــاﴎ ای ـران ،ه ـراس از تک ـرار آن مقابل ــه اجت ع ــی،
مردم ــی ،س ــازمان یافت ــه و متح ــزب ،در ﴎت ــاﴎ ای ـران اس ــت.
ام ــروز س ــایه جنبش ــی ت ــوده ای ب ـرای ﴎنگون ــی ،جنبش ــی ک ــه طبق ــه کارگ ــر و
کمونیســتهای ایــن طبقــه در راس آن قــرار دارنــد ،زمیــن را زیــر پــای ارتجــاع
حاک ــم ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت .مب ــارزه ای ک ــه علیرغ ــم ت ــﻼش جمه ــوری اس ــﻼمی
و کل صــف ارتجــاع بــرای قومــی ،ملــی ،مذهبــی کــردن آن و دامــن زدن بــه
انشــقاق در صــف مــردم ازادیخــواه ،بــرای رفــاه و آزادی و ب رابــری راه خــود را
هم ــوار میکن ــد .چنی ــن جنبش ــی را یت ــوان ب ــا دلق ــک بازیهای ــی اینچنین ــی عق ــب
ران ــد.
حزب کمونیست کارگری ای ران حکمتیست خط رسمی
 ۱۵بهمن  ۳ ۱۳۹۹فوریه ٢٠٢١

دنيا بدون فراخوان
سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر
سوسياليسم به
چه منجﻼبى بدل ميشود..
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سناريوى سوخته
مستند لبه دوم تيغ
سهند حسینی
پخ ــش »مس ــتند لب ــه دوم تی ــغ« بخش ــی از پ ــروژه و س ــناریوی چن ــد وجه ــی اس ــت
کــه جمهــوری اســﻼمی از طریــق آن میخواهــد موقعیــت زیــر ﴐب رفتــه و
بح ران ــی خ ــود را در جامع ــه ﻻپوش ــانی و خ ــود را در تناس ــب و ت ــوازن ق ــوای به ــﱰی
نش ــان ده ــد .ت ــوازن قوای ــی ک ــه جامع ــه مع ــﱰض ای ـران ب ــا اع ﱰاض ــات گس ــﱰده اش
در س ــالهای  ۹۶و  ۹۸ب ــه رژی ــم تحمی ــل ک ــرد.
اولی ــن ب ــارزه ه ــای ای ــن ت ــوازن ق ــوای جدی ــد طبق ــه کارگ ــری اس ــت ک ــه در ای ــن
ســالها علیرغــم فضــای مختنــق و پلیســی بــا قــدرت ظاهــر شــد و زمیــن را
زیرپ ــای حاکمی ــت اس ــﻼمی داغ ک ــرد .اع ـﱰاض ه ــر روزه زن ــان و جوان ــان و م ــردم
آزادیخــواه و ب رابــری طلبــی اســت کــه بــا وجــود ﴎکــوب شــدید ،جمهــوری
اس ــﻼمی را زمی ــن گی ــر ک ــرده ان ــد .ب ــن بس ــت ب ــازی جناحه ــای مختل ــف ب ــورژوا
اســﻼمی بــرای تــداوم حاکمیــت و عبــور مــردم ،بــا ﴏاحــت از هــردو جنــاح
و تبدیــل ش ــدن ماش ــین ﴎک ــوب ،دس ــتگاه تحمی ــق و تبلیغ ــات اس ــﻼمی ،رواج
فرهنگه ــای ارتجاع ــی مذهب ــی و مل ــی ،دس ــت ب ــه دام ــن ش ــدن ش ــیخ و م ــﻼ و خ ــدا
و جان ــوران مذهب ــی منک ــوب ش ــده ب ــه ج ــوک و طن ــز در جامع ــه اس ــت .ع ــروج
ره ـﱪان کارگ ــری عم ــﻼ ب ــه عن ــوان ره ـﱪان اجت ع ــی و پش ــت بس ـ جامع ــه ب ــه
عن ــوان ش ــخصیتهای قاب ــل ات ــکا ب ــه آنه ــا اس ــت .م ــردم دیگ ــر توه ــم ش ــان ب ــه
کل حاکمی ــت ریخت ــه اس ــت و ای ــن عب ــور تاریخ ــی را در ش ــعار »اص ــﻼح طل ــب،
اصولگ ـرا -دیگ ــر وم ــه ماج ـرا« م ــی ت ــوان ب ــه وض ــوح دی ــد.
در منطقــه و در س ــطح جهان ــی ه ــم مع ــادﻻت در چن ــد س ــال گذش ــته عمومــا
ب ــه ﴐر جمه ــوری رق ــم خ ــورده اس ــت .اع ﱰاض ــات وس ــیع در ع ـراق و لبن ــان و...
ح ــوزه نف ــوذ و دامن ــه دخالته ــای جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــا س ــد روب ــرو ک ــرده اس ــت.
نیروهــا و میلیشــیاهای وابســته بــه جمهــوری اســﻼمی زیــر ﴐب اع ﱰاضــات
مــردم در ایــن کشــورها قــرار گرفتــه انــد .فرماندهــان و رهــﱪان عمــده و
متخصصی ــن ای ــن نیروه ــا ،قاس ــم س ــلی نی و ابومه ــدی مهن ــدس ،در مهمﱰی ــن
منطقــه نف ــوذ جمهــوری اس ــﻼمی ،از طــرف آمریــکا کش ــته ش ــدند .موقعیــت
جمه ــوری اس ــﻼمی در ای ــن کش ــورها ب ــه ش ــدت متزل ــزل ش ــده اس ــت و ام ــکان
دخال ــت مخ ــرب ب ــه روال س ــابق از آن گرفت ــه ش ــده اس ــت .سیاس ــت ص ــدور ن ــا
امن ــی ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب ـرای ایج ــاد امنی ــت »نظ ــام« در داخ ــل ب ــه ب ــن
بس ــت خ ــورده اس ــت .ب ــا در نظ ــر گرف ـ ــام ای ــن فاکتوره ــا میت ــوان وضعی ــت
بح ران ــی و زان ــو زده جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــا وض ــوح دی ــد .تﻼش ــهای جمه ــوری
اس ــﻼمی ب ـرای عب ــور از ای ــن بح ـران و زمینگی ــر ش ــدنش در جامع ــه ای ـران را بای ــد
ب ــر چنی ــن متن ــی تفس ــیر ک ــرد.
کردســتان بــه طــول حیــات نظ ــام بــورژوا اســﻼمی ــاد مقاومــت و مبــارزه و
شکس ــت ناپذی ــری ب ــوده و هس ــت .کردس ــتان س ــنگر دف ــاع از انق ــﻼب ،دف ــاع از
آزادی و ب راب ــری و ع ــروج کمونیس ــتها ب ــوده اس ــت .کردس ــتان تجرب ــه حاکمی ــت
تــوده ایــی و شــورایی مــردم را دارد و توانســته اســت یــک جنــگ مســلحانه
ت ــوده ای ــی در تقاب ــل ب ــا ض ــد انق ــﻼب اس ــﻼمی و دف ــاع از دس ــتاوردهای انق ــﻼب
 ۵۷را ســازمان دهــد .کردســتان لــوﻻی اتص ــال اعــﱰاض اجت عــی و تــوده ایــی
و کمونیســتی از ســنندج تــا هفــت تپــه و اصفهــان و شــی راز و از مریــوان تــا
ته ـران و ه ــر جای ــی ک ــه ن ــدای آزادیخواه ــی و مب ــارزه و اع ـﱰاض وج ــود داش ــته
باش ــد ،اس ــت .ای ــن ویژگ ــی کردس ــتان کاب ــوس همیش ــگی حاکمی ــت در ه ــر دوره
ایــی بــوده اســت .رودررویــی بــا یــک جنبــش رادیــکال ،تــوده ای بــه رهــﱪی
کمونیســتها کابــوس هــر روزه ﴎان جمهــوری اســﻼمی بــوده اســت .کابــوس
و ترس ــی ک ــه این ــدوره ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی بن ــا ب ــه موقعی ــت ب ــه ش ــدت
ضعی ــف آن در جامع ــه صده ــا ب ــار س ــنگینﱰ و وحش ــت آورت ــر اس ــت .ب ــی دلی ــل
نیس ــت ب ـرای عب ــور از ای ــن کاب ــوس کردس ــتان را انتخ ــاب کرده اس ــت .کردس ــتان به
یم ــن کمونیس ــتم اجت ع ــی و قدر ن ــد در آن ،ب ــه یم ــن تجرب ــه ق ــوی کمونیس ــتی
در س ــازمان دادن ی ــک جنب ــش ت ــوده ای رادی ــکال و ب راب ــری طلبان ــه علی ــه ارتج ــاع
اس ــﻼمی و قوم ــی ،ب ــا توج ــه ب ــه اعتب ــار و نف ــود ای ــن مب ــارزه و مقابل ــه در جامع ــه
یکــی از خطرناکﱰیــن شــخصیتهای ایــن کابــوس اســت .هــر درجــه جمهــوری

اس ــﻼمی بتوان ــد خلل ــی در ای ــن موقعی ــت ایج ــاد کن ــد ،هردرج ــه بتوان ــد  ،در ایجاد
وحش ــت و دس ــتگیری و زن ــدان و همچنی ــن ایج ــاد ش ــکاف و شکس ـ ای ــن ــاد و
س ــنگر مقاوم ــت و مب ــارزه موف ــق ش ــود ،میتوان ــد تناس ــب ق ــوا را در جامع ــه ب ــه
نس ــبت خ ــود تغیی ــر ده ــد .ط ــرح و س ــناریویی ک ــه از ط ــرف کمونیس ــتها و م ــردم
آزادیخ ــواه چه ــل س ــال پی ــش شکس ــت خ ــورد و دوب ــاره شکس ــت خواه ــد خ ــورد.
حکومــت اســﻼمی کوتــه بینانــه تــﻼش مــی کنــد تعــرض خــود را از حلقــه
ضعیف ــی ﴍوع کن ــد و ﴐب شس ــت نش ــان دهد» .کارشناس ــان« و »مستندس ــازان«
جمهــوری اســﻼمی روی موقعیــت بح رانــی احــزاب ناسیونالیســتی کــرد ،روی
ب ــی اعتب ــاری آن ــان در جامع ــه کردس ــتان بعن ــوان حلق ــه ضعی ــف زی ــادی ﴎمای ــه
گ ــذاری ک ــرده ان ــد .غاف ــل از اینک ــه ای ــن جریان ــات نی ــز ب ــه ان ــدازه خ ــود جمه ــوری
اس ــﻼمی ب ــه جامع ــه ش ــهری کردس ــتان ،ب ــه مب ــارزه آزادیخواهان ــه و ب راب ــری طلبانه
طبق ــه کارگ ــر و م ــردم ازادیخ ــواه در کردس ــتان ب ــی رب ــط و نچس ــب هس ــتند.
مســتند ســازان جمهــوری اســﻼمی ناشــیانه تــﻼش میکننــد نشــان دهنــد کــه
کردس ــتان ب ــدون حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی مس ــاوی اس ــت ب ــا حاکمی ــت ت ــرور،
زن ــدان و جنای ــت و . ...ت ــﻼش م ــی کنن ــد ب ــا الق ــا تصوی ــر خوفناک ــی ک ــه مس ــتند
»لب ــه دوم تی ــغ« از نیروه ــای سیاس ــی در کردس ــتان م ــی ده ــد س ــابقه هولن ــاک
و جنایتکارانــه خــود را ﻻپوش ــانی کن ــد .چنیــن تﻼش ــی زی ــادی نامــﴩوع و بــه
واقعی ــات زندگ ــی م ــردم در ای ـران نچس ــب اس ــت .اس ــتق رار و حاکمی ــت ای ــن رژی ــم
خــود نتیجــه یــک قتــل ع ــام سیســت تیک و ســبعانه از مــردم انقــﻼب کــرده
ب ــوده اس ــت .ای ــن رژی ــم ب ــدون دس ــت ب ــردن ب ــه ی ــک هولوکاس ــت اس ــﻼمی و ب ــه
خ ــاک و خ ــون کش ــیدن جامع ــه ممک ــن نب ــود چن ــد صباح ــی دوام بی ــاورد .جامع ــه
ای ـران چه ــار ده ــه حاکمی ــت ای ــن جانی ــان را ب ــه قیم ــت کش ــتار دهه ــا ه ـزار نف ــر
از عزیزانش ــان ب ــا پوس ــت و گوش ــت و اس ــتخوان ﳌ ــس ک ــرده ان ــد .مگ ــر میش ــود
ب ــا ی ــک س ــناریوی حقی ران ــه ،ب ــا تولی ــدات بنجل ــی ب ــه ن ــام »مس ــتند لب ــه دوم تی ــغ«
و ﴎی ــال »روزه ــای اب ــدی« ،تاری ــخ مع ــاﴏ را ب ــا وج ــود ره ـﱪان و ش ــخصیتهای
زن ــده ای ــی ک ــه در ش ــکل دادن ای ــن تاری ــخ س ــهیم بودن ــد و نق ــش ایف ــا کردن ــد
را تحری ــف ک ــرد؟ مگ ــر میش ــود ذهنی ــت ی ــک جامع ــه چن ــد میلیون ــی را ک ــه در
ی ــک رون ــد تاریخ ــی و در دل ی ــک ج ــدال عظی ــم سیاس ــی-اجت عی ش ــکل گرفت ــه
اس ــت را ب ــا چنی ــن دلق ــک ب ــازی های ــی تغیی ــر داد؟ چنی ــن ش ــعبده ب ــازی ممک ــن
نیس ــت! ه نطورک ــه در س ــناریوهای س ــوخته قبل ــی علی ــه کارگ ـران هف ــت تپ ــه
و دانش ــجویان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب و ...رژی ــم نتیج ــه معک ــوس گرف ــت ،در
ای ــن م ــورد نی ــز قطع ــا ﴎش ب ــه س ــنگ خواه ــد خ ــورد.
عب ــور از بح ـران ﴎنوش ــت س ــاز و وحش ــت از ﴎنگون ــی انقﻼب ــی ،رژی ــم ب ــورژوا
اس ــﻼمی را ب ــه تکاپ ــو انداخت ــه اس ــت .جنب ــش وس ــیع اع ﱰاض ــی و انقﻼب ــی ،طبق ــه
کارگ ــری ک ــه بعن ــوان ره ــﱪ ای ــن جنب ــش ع ــرض ان ــدام ک ــرده اس ــت ،زمی ــن را ب ــه
ش ــدت زیرپ ــای حاکمی ــت داغ ک ــرده و پای ــه ه ــای آن ـرا ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت.
ﴍای ــط موج ــود ت ــوازن ق ــوای جدی ــدی را ب ــه حاکمی ــت اس ــﻼمی تحمی ــل ک ــرده
اس ــت و آن ـرا در ضعیفﱰی ــن حلق ــه خ ــود در ب راب ــر جامع ــه ق ـرار داده اس ــت.
مدته ــا اس ــت دیگ ــر ن ــه »مس ــتند س ــازی« ه ــا و ﴎیاله ــای بنج ــل و ن ــه دس ــتگیری
صدهــا نفــر از فعالیــن اجت عــی و مدنــی جمهــوری اســﻼمی را از بحــران و
کابــوس انقــﻼب آتــی نجــات یدهــد .ﴎک ــوب و کشــتار حت ــی در اوج اقتــدار
جمه ــوری اس ــﻼمی نتوانس ــت مان ــع رش ــد اع ـﱰاض و تقاب ــل م ــردم آزادیخ ــواه ب ــا
حاکمی ــت ش ــود .چه ــل س ــال اع ــدام و قت ــل و ت ــرور نتوانس ــت جنب ــش ب ـرای ب ــه
زی ــر کش ــیدن ای ــن حاکمی ــت را عق ــب ب ران ــد .ام ــروز در بط ــن ﴍای ــط و ت ــوازن
ق ــوای موجــود دس ــتگیریهای وس ــیع و تع ــرض گس ــﱰده ب ــه فعالیــن سیاســی و
اجت عــی ،بــرای ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت نتیجــه ای جــز اســتیصال
بیش ــﱰ ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی نخواه ــد داش ــت .ب ــا ای ــن »حم ــﻼت پیش ــگی رانه«
ممک ــن نیس ــت بتوانن ــد از جامع ــه ای ــی ک ــه کم ــر ب ــه ﴎنگون ــی اش بس ــته اس ــت،
زه ــر چش ــم بگیرن ــد .حاکمی ــت ب ــه زان ــو درآم ــده و ب ــه ب ــن بس ــت خ ــورده ،در
موقعیت ــی نیس ــت ک ــه بتوان ــد م ــردم را ن ــه در کردس ــتان و ن ــه هی ــچ ج ــای ای ـران
مرعــوب کنــد .در اع ﱰاضــات ســال  ۹۶و  ۹۸مــردم معــﱰض ایــ ا بــه جمهــوری
اس ــﻼمی تفهی ــم کردن ــد .وحش ــت رژی ــم و اس ــتیصالش از همی ــن مرع ــوب نش ــدن
جامع ــه اس ــت .اینه ــا دس ــت و پ ــا زدنه ــای آخرش ــان اس ــت!

اساس سوسياليسم انسان است،
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است..

٤

انتشارات حزب حكمتيست  -خط رسمى

