نظامی گری ،بحران ناشی ازشیوع گسترده ویروس کرونا را
مهار نمی کند!
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علیرغم مقاومتهای اولیۀ حاکمیت سیاسی ایران ،حاال دیگر گسترش ویروس کرونا
در سراسر ایران ودیگر نقاط جهان،غیر قابل کتمان است.آقایان نوروز  ۹۹۱۱را هم
با سپاهیگری وکودتای آنان سر میکنید؛ درفصل آینده با خروش مردم ما چه میکنید؟!

با «حملۀ بیولوژیک» نامیدن ویروس کرونا ،توسط خامنهای ،حکومت نظامی
کرونایی ،تمام قد وارد صحنه شد! به فرمان خامنهای ،بساط اداره و کنترل بحران
آفریده شده در کل جامعۀ ما به ستاد نیروهای مسلح به سرکردگی سرلشکر پاسدار
محمد حسین باقری داده شده و عمالً با حذف مضمونی دولت روحانی ،دولت درسایه
را جایگزین آن قراردادهاند .بدین ترتیب خامنهای درتالش است با القای اینکه شیوع
کرونا یک «حملۀ بیولوژیک» است ،سپاه پاسداران تمامی ارکان قدرت را بدست
بگیرد تاخیال خود را نیز راحت کند **.بهعبارتی ورود نیروهای مسلح ازسوی
خامنهای به بهانۀ مبارزه با کرونا ،اعالم بی اعتمادی آشکاروی به بُود حسن روحانی
برای مهاربحران ناشی ازشیوع ویروس کرونا است.می توان گفت:خامنه ای

باردیگرواینباربا "توهم توطئه" وطرح حمله بیولوژیک نامیدن ویروس کرونا ،وبا
پیش کشیدن آتش باختیاران سپاه و بسیج ،درهر کوی ومحله از جمله درحرم قم و امام
رضا درمشهد ،و ناتوانی در حل این بحران به شکاف بین دولت نا کارآمد و ملت
ایجاد می اندیشند.
دراین فاصله با دریافت فصل الخطاب خامنه ای ،سرلشکرپاسدار یاد شده ،در زمینۀ
مقابله با ویروس کرونا ،و «جنگ بیولوژیک» خواندن آن و واکنش نظامی به این
بحران ،بار دیگر آتش به اختیاران رهبری وارد صحنه شدند تا راهها را ببندند و
فضای جامعۀ ما را جنگی نموده و سیطرۀ حضور سپاه پاسداران را در غیاب قوۀ
مجریه و قوۀ مقنعنه و تعطیلی آنها تجلی یابد! به موازات توجیه حضور نظامیان
پاسدار ،نیروی سرکوب فعال و گوش بهفرمان در قوۀ قضائیه به ریاست ابراهیم
رئیسی  -قاضی القضات برگزیدۀ امام مرگ در کشتارخونین دهه شصت ،بررأس این
قوه ـ با حدت بخشیدن به احضارها و احکام صادره برای فعاالن اجتماعی ،شرایط
عمومی جامعه را در بحران گسترش فزایندۀ ویروس کرونا ،بیش از پیش با بیم و
وحشت همراه نموده است.
نگاهی به رسانههای حکومتی نشان میدهد هریک آنان تالش دارند تا این اقدام را
توجیه و افکارعمومی را از پرسشگری این عمل رویگردان سازند .این رسانهها
عنوان میکنند :سپاهیان ما سرباز نیستند ،بلکه کادر درمانند! اینجا در این وادی،
جنگی در کار نیست ،بلکه بحران است و بیماری ،از اینرو بحران امروز ،مدیریت
الزم دارد نه جنگیدن ...تنها ازاین روست که ما سپاهیان را برای رفع بحران مأمور
کردیم...
بر پایۀ همین فرمان وارونه انگارانۀ رهبر متقی ،سرلشکرباقری ،سردار جان برکف
و پا در رکاب ،رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح از «نیروهای مسلح از خلوت
کردن فروشگاهها ،خیابانها و جادهها ظرف  ۴۲ساعت آینده» خبر داده و گفته که یک
«سامانۀ نرمافزاری قدرتمند در وزارت بهداشت طراحی شده که با همکاری با
سازمان بسیج اجرایی میشود و ظرف یک هفته تا ده روز آینده تمام مردم ایران از
طریق فضای مجازی ،تماس تلفنی و درصورت ضرورت با مراجعه ،مورد رصد
قرارخواهند گرفت» « .کمیتۀ انتظامی و امنیتی به همراه وزارت کشور و استانداران
» برآنند ظرف  ۴۲ساعت « روال خلوت کردن فروشگاهها ،خیابانها و جادهها را که
با تصمیم ملی اتخاذ میشود» انجام دهند .فراترازاین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
نیز اعالم کرده است که «با نیروی نظامی ،سپاهی و انتظامی ،شهرها را دریکی دو
روزآینده خلوت خواهیم کرد» .دراین میان ،خود این پدیدۀ خلوت کردن را نیز باید
مورد بررسی قرار داد .بیگمان این چنین ساز و کار ۴۲ساعته ،تنها با پیاده کردن
قوای سرکوب و اعالن حکومت نظامی و تشدید فضای بگیر و ببند پدید میآید .خلوت

کردن خیابانها طی  ۴۲ساعت و کنترل کامل مردم از سوی بسیج ،حتی اگر با هدف
مهار انتشار ویروس کرونا باشد ،فرق چندانی با حکومت نظامی اعالم نشده ندارد و
از هم اکنون نگرانی وسیعی را در سطح جامعه ما برانگیخته است.
نکتۀ قابل توجه در صدور چنین فرمان نوعی حکومت نظامی درلوای نگرانی ابتالی
مردم به کرونا ،در شرایطی که جامعه و مبارزۀ طبقاتی پُر هزینه جاری که ظرفیت و
پتانسیل رودررویی مردم که تجلی آن در جنبش دی ماه  ۱۹و سلسله اعتراضات آبان،
آذر و مقاومت دی  ۱۸و سطوح مختلف اعتراضات را شاهدیم ،این است که خامنهای
می خواهد تحت این شرایط ویژه ،آن مطالبات بی پاسخ مانده پاسخ نگیرد .زیرا که
هرلحظه این امکان وجود دارد که روال عادی زندگی برهم بخورد ورویۀ جدیدی
حاکم شود.
امروز قرنطینه در کنار تأمین معاش مردم و تأمین هزینۀ مزدهای حقوقبگیران در
مدت زمان قرنطینه ،در کنار افزایش یارانههای معیشتی و پاسخگویی به سطحی از
تأمین اجتماعی مورد اشاره وجوه قانونی برای گروههای غیرمزدی و دهکهایی
پایینی ،حداقل اقداماتی است که حکومت باید به اجرا بگذارد تا از فاجعهای تمام عیار
جلوگیری کند .و این مطالبات باید در مقابل اعمال حکومت نظامی و سپردن اختیار
امور به سپاه پاسداران پیشروی مطالبات تشکلها و در صدر خواستههای اصناف و
سندیکاها و گروههای مرجع مردمی باشد.
با گسترس ویروس کرونا و نا امنی وضعیت زندانها ،امروز رها ساختن تمامی
زندانیان که خواست عمومی خانوادههای زندانیان سراسر ایران است ،در کنار دیگر
خواستها باید متحقق شود .این سطح از مطالبات ،بدون هیچ اما واگری ،از مطالبات
بنیادین جامعۀ امروز است و به دلیل عدم پاسخگویی به این خواستها است که
حکومت نظامی زیرعنوان مبارزه با کرونا سازمان مییابد.
نوروز در برابر ماست .جامعۀ بحرانی ،متالطم ،بیمار ،بی پول و بدهکار ،بی یاور و
پناه ،بدون تعیین بودجۀ سال  ۱۱و بدون تعیین دستمزد مزدبگیران برای سال  ،۱۱را
نمیتوان در آستانۀ نوروزی که همه بدهکار همند ،با «تصمصم ملی» که معلوم نیست
چه صیغهای است ودرفاصلۀ ۴۲ساعت ،در میان موج گستردۀ فراگیری بیماری
کرونا ،که دسته دستۀ قربانیانش را در چهار گوشۀ کشور در خفا به خاک میسپارند،
چگونه فراهم میآید؟!
بیگمان ترجمان پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یک چیزاست .اعالم حکومت
نظامی شرمگین ،پس مردم باید زودتراز ۴۲ساعت موعود ،همۀ نیازمندیهای الزم
خود از قبیل :مواد غذایی خشک ،دارو ،آب معدنی کافی ،نان و قاتق خود را برای
منازلشان فراهم آورند.

آنها که خودروی سواری شخصی دارند هم میباید وسیلۀ نقلیۀ خود را پُربنزین نمایند
و در توقفگاهها بخوابانند و صدالبته بنزین ذخیره نیز فراهم آورند؛ چرا که با این
فرمان احتماالً کلیۀ پمپ بنزینها ،فروشگاهها تعطیل و نیروهای نظامی برای نشان
دادن موقعیت خود بر سر «جنگ بیولوژیکی» اعالن شده ،با جابجایی نیروهای سپاه
در سراسر ایران عمدتا ً باسالحهای سبک و نیمه سنگین و واحدهای موتوری ،در هر
کوی و برزنی برای وحشت آفرینی ظاهر میگردند.
خلوت کردن ورودیها و داخل شهرها در فاصلۀ  ۴۲ساعت اعالم شده که وعدهاش
داده شد ،بدون رصد تمامی ایرانیان و درصورتی که الزم افتد ،مراجعۀ حضوری به
در منازل و به زعم خود دستگیری همۀ عناصر مشکوک و ناراضی و پروندهدار در
کنار چهره های شاخص جنبش مطالباتی و انتقال افراد مشکوک به بیمارستانهای
صحرایی سپاه که در مکانهای نامشخصی تعبیه کردهاند ،همه و همه میتواند جزیی
از ضمایم این کودتای اعالم نشده باشد.
درنتیجه باید بگویم :در مقابله با اقدام بافته شده که با فرمان خامنهای ،نیای آسمانی
حاکمیت توتالیتر ،با مداخلۀ نیروهای مسلح شروع شده ،تقویت جنبش همیاری
گسترده ،خودجوش و پایهای که به صورت کارگروههای مستقل درمناطق کرونا زدۀ
کشور که زیرامواج ناکارایی فلج کنندۀ ستاد مبارزه با کرونا شکل گرفته است ،مهم و
مؤثر خواهد بود .این جنبش خو دگردان خودیاری در پرتو همبستگی و حفظ استقالل
عمل خود ،در کنار جنبش تودهای وسیع و سازمان یافته ،با خود مدیریتی میتواند از
پیشروی ارتجاع و میلتاریسم فاشیستی بسیج و سپاه جلوگیرد و اقتدار مردم جامعۀ ما
را جایگزین نمایند.
چهارشنبه  ۸۲اسفند  ۸۹۳۲برابر با  ۸۲مارس ۸۲۸۲
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