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اطالعيه پايانى پلنوم ٤٩
كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى 

حكمتيست (خط رسمى )
ــه  ــا رشکــت هم ــزی حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) ب ــه مرک ــوم ۴۹ کمیت پلن
ــفند ۱۳۹۹)  ــه ۲۰۲۱ ( ۹ و ۱۰ اس ــای ۲۷ و ۲۸ فوری ــزی در روزه ــه مرک ــا کمیت اعض

ــد از: ــارت بودن ــوم ۴۹عب ــتورات پلن ــزار شــد. دس برگ

• گزارش کمیته رهربی
• اوضاع سیاسی ایران و حزب

ارزیابــی از حــزب کمونیســت کارگــری  • بررســی ســند مصــوب کمیتــه رهــربی 
ایــران

• قرارهای پیشنهادی
• انتخابات

ــگان  ــاد جانباخت ــه ی ــکوت ب ــه س ــک دقیق ــیونال و ی ــا رسود انرتناس ــوم ۴۹ ب  پلن
ــه رهــربی توســط  ــه کار کــرد. گــزارش کمیت راه آزادی و سوسیالیســم رشوع ب
ــزارش  ــر گ ــالوه ب ــزارش ع ــن گ ــد. در ای ــه ش ــوم ارائ ــه پلن ــزی ب ــه مرک ــر کمیت دبی
ــزب در  ــای ح ــرشوی ه ــا و پی ــی فعالیته ــزب و بررس ــف ح ــکیالتهای مختل تش
ــای  ــژه حــزب در اپوزیســیون و نیروه ــت وی ــه موقعی ــف، ب ــای مختل ــه ه عرص
سیاســی، در جامعــه و جنبــش کارگــری و بویــژه در میــان فعالین و شــخصیتهای 
ــط مناســب بــرای تســخیر ســنگرهای دیگــر  ــات و رشای ــش، امکان ــن جنب ای
ــد گــزارش از ایــن موقعیــت منحــرص  پرداختــه شــد. اعضــا کمیتــه مرکــزی در تائی
ــای  ــرشوی ه ــی پی ــورد چگونگ ــر در م ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــزب ب ــرد ح ــه ف ب
ــود.  ــران و حــزب» ب ــوم «اوضــاع سیاســی ای ــد. دســتور بعــدی پلن بیشــرت پرداختن
ــا اوضــاع نابســامان جمهــوری اســالمی در منطقــه و  در ایــن دســتور در رابطــه ب
ــای  ــرشوی ه ــردم محــروم، پی ــر و م ــه کارگ ــا طبق ــران و در رابطــه ب ــژه در ای بوی
ــت  ــن بس ــه، ب ــن طبق ــتی ای ــش سوسیالیس ــوص گرای ــری و بخص ــش کارگ جنب
ــا اعرتاضــات بحــث  ــی ب ــی در رسکــوب و رودرروی ــم، ناتوان سیاســی-اقتصادی رژی
ــکا  ــات امری ــرات انتخاب ــه تاثی ــن ب ــن مبحــث همچنی ــد. در ای ــر ش ــادل نظ و تب
ــه شــد. جنبــش  ــرو غــرب پرداخت ــر جمهــوری اســالمی و  اپوزیســیون راســت پ ب
ــر و  ــه فق ــوده ای علی ــروز خیزشــهای ت ــکان ب ــران و ام ــر در ای ــه فق گســرتده علی
تعــرض بــه معیشــت و آمادگــی حــزب بــرای جوابگویــی بــه نیازهای ایــن جنبش 
ــه  ــه تفصیــل مــورد بحــث اعضــا کمیت در همــه ابعــاد سیاســی و ســازمانی آن ب

ــت.    ــرار گرف ــزی ق مرک
ــه در  ــران» ک ــری ای ــت کارگ ــزب کمونیس ــی از ح ــند «ارزیاب ــدی س در دســتور بع
ــوم ارائه شــد. پلنوم  ــه پلن ــود ب ژانویــه ۲۰۲۱ بــه تصویــب کمیتــه رهــربی رســیده ب

ــه تصویــب رســاند.   پــس از بحــث و تبــادل نظرایــن ســند را ب
ــوان دبیــر کمیتــه مرکــزی در پســت  در دســتور انتخابــات ابتــدا آذر مدرســی بعن
قــاء شــد. ســپس رفقــا امــان کفــا، آســو فتوحــی، ســهند حســینی، خالــد  خــود اب
ــربی  ــه ره ــوان کمیت ــی بعن ــد فتاح ــی و محم ــواد عبدالله ــدی، ف ــاج محم ح

ــدند. انتخــاب ش
ــوان «حــزب،  ــا شــهابی تحــت عن ــوم ورک شــاپی از طــرف رفیــق ثری ــار پلن در کن

عــی» برگــزار شــد. ــج اجت تبلیــع و تروی
ــه کار  ــیونال ب ــزی و رسود انرتناس ــه مرک ــر کمیت ــی دبی انی پایان ــخ ــا س ــوم ب پلن

ــان داد.   ــود پای خ
خط رسمی حزب کمونیست کارگری  حکمتیست 

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۲ مارس ۲۰۲۱  

رنگ قومى و  
مذهبى زدن به 

اعتراضات مردم ممنوع
سهند حسینی



ت  ۳۴۸
ح

٢



ت  ۳۴۸
ح

٣
ن تان خواهیم كرد... پشی

ــه  ــت تپ ــر هف ــزار کارگ ــد ٥ ه این ــی  ــم عباس ــه ابراهی ــه اینک ــم ب ــا عل ــی ب آمیل
و دههــا هــزار خانــواده آنهــا اســت، کارگرانــی  کــه اســد بیگــی اربابــش و 
ــت  ــد، پش ــو در آوردن ــه زان ــه ب ــوه قضائی ــس و ق ــت، مجل ــش را در دول همکاران
پیــام «واتــس آپــی» مخفــی شــده اســت. امــا ظاهــرا آمیلــی فرامــوش کــرده اســت 
ــر  ــه کارگ ــاب علی ــد و ارع ــراج و تهدی ــی و اخ ــد بیگ ــی اس ــده کش ــه دوره عرب ک
هفــت تپــه بــه حکــم اراده متحــد کارگــران ایــن مرکــز، مهــر باطــل خــورده اســت. 
فرامــوش کــرده اســت کــه کارگــر هفــت تپــه نــه تنهــا اختــالس بــزرگ اســد بیگــی 
ــاب  ــا طن ــور کــرد ب ــاران او در حکومــت را مجب ایــی کــرد بلکــه و بعــالوه ی را رو
ــرده  ــوش ک ــد. فرام ــه کنن ــانند و محاکم ــه دادگاه بکش ــه او را ب ــت تپ ــر هف کارگ
اســت خلــع یــد از اســد بیگــی توســط کارگــر هفــت تپــه بــه حاکمیــت تحمیــل 
ــد.  ــه را بدهن ــد قــول اخــراج او از هفــت تپ شــده اســت و حداقــل ناچــار شــده ان
ــی  ــا ب ــا و مافی ــن ســه ســال  از دنی ــی در ای ــاز ژاپن ــد رسب ــی مانن ــا ظاهــرا آمیل ام
ــش  ــا و عوامل ــا کارفرم ــران ب ــد از ســه ســال جــدال مســتمر کارگ خــرب اســت و بع
تــازه از خــواب ســنگین بیــدار شــده و حکــم میدهــد و «فرمایشــات» بــی حســاب 

ــد»! ــاب «میفرمای و کت
ــار  ــه افس ــت تپ ــر هف ــرود! کارگ ی ــتاخی  ــن گس ــار ای ــر ب ــه زی ــت تپ ــر هف کارگ
ــوری  ــای جمه ــرت روس ــه به ــن را از هم ــد و ای ــی را میکش ــد بیگ ــای اس ــی ه آمیل
اســالمی در قــوه قضائیــه، در دولــت و مجلــس و وزارت اطالعــات میداننــد. کارگــر 
هفــت تپــه ایــن درجــه از گســتاخی و حــرف مفــت و چــک بــی محــل کشــیدن را 

ــد و گســتاخان را رس جــای خــود میگــذارد. یکن تحمــل 
ــه او  ــد و ب ــدار کن ــتانی بی ــواب زمس ــه را از خ ــن ابل ــت ای ــی نیس ــرا کس ظاه
ــات شــوش  ــا در وزارت اطالع ــه تنه ــه، ن ــا در هفــت تپ ــه تنه ــش ن همپالگــی های
ــری  ــز کارگ ــران و در هــر مرک ــه وســعت ای ــه ب ــا، ک ــه آنه ــوه قضائی ــدگان ق این و 
ــت  ــه کل حاکمی ــد ک ــادآوری کن ــد. ی ــی میکنن ــال ١٣٩٩ زندگ ــه در س ــد ک ن بفه
ر و بردگــی  آنهــا، کل دســتگاه جنایــت و رسکــوب شــان، کل سیســتم اســتث
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــانی ق ــای خروش ــواج دری ــان، روی ام ــتی ش کاپیتالیس
ــا  ــران آنه ــل و نوک ــه داران و عوام ــه رسمای ــود. هم ــرق ش ــد غ ــی میتوان هــر موج
ــی داد را  ــد بیگ ــه اس ــه ب ــت تپ ــه هف ــی ک ــد درس ــرون آن، بای ــت و بی در حاکمی
ــردن  ــاب صــادر ک ــی حس ــم ب ــاب و حک ــاب و کت ــی حس ــرف ب ــد. ح ــدی بگیرن ج
حکــم تــف رسبــاال را دارد. درجــه بالهــت آمیلــی هــر چــه باشــد، بایــد شــیر فهــم 
ــا اینقــدر هــم بــی حســاب و کتــاب نیســت و آن دوره، دوره عربــده  شــود کــه دنی
ــه اســت. مــوج خروشــان نفــرت دههــا  ــان یافت ــران پای کشــی اســد بیگــی هــای ای
ــد  ــت، ض ــر و محرومی ــی و فق ــد بردگ ــش و ض ــان زحمتک ــر و انس ــون  کارگ میلی
ه  ــ ــران در دی ــر ای ــم ب ــای حاک ــی ه ــد بیگ ــد اس ــش، ض ــتبداد و توح ــاد و اس فس
ــردم  ــها م ــن شورش ــر ای ــت. اگ ــرده اس ــوض ک ــه را ع ــره جامع ــان ٩٨ چه ٩٦ و آب
محــروم در خــالء ســازمان و رهــربی و پرچــم و افــق روشــن، بــه رسانجــام نرســید، 
ــش  ــری، در دل جنب ــش کارگ ــا، در دل جنب ــن کمبوده ــن ای ــرای تامی ــالش ب ــا ت ام

ــت.  ــان اس ــران در جری ــعت ای ــه وس ــر ب ــه کارگ ــتی طبق سوسیالیس
ــت.  ــتاده اس ــود، ایس ــف خ ــوب و رشی ــدگان محب این ــت  ــه پش ــت تپ ــر هف کارگ
ــانی،  ــی انس ــرای زندگ ــود ب ــارزات خ ــا را در مب ــگاه آنه ــه ارزش و جای ــت تپ هف
ــن و  ــات حاکمی ــش و جنای ــه توح ــی، علی ر و بردگ ــتث ــی و اس ــی حقوق ــه ب علی
اســد بیگــی هــای آنهــا، بــا گوشــت و پوســت خــود ملــس کــرده اســت. عباســی ها، 
بخشــی هــا و بهمنــی هــا و ...در هفــت تپــه، نــه فقــط در قلــب کارگــران هفــت 
تپــه کــه در قلــب دههــا میلیــون کارگــر و زحمتکــش جامعــه ایــران جــای دارنــد. 
دهــن کجــی بــه آنهــا، بــی حرمتــی بــه آنهــا، توطئــه چینــی علیــه آنهــا را طبقــه 
ــی نشــیند.  ــد و ســاکت  کارگــر در ایــران مســتقیم اعــالم جنــگ بــه خــود میدان
ــز و  ــم و عزی ــور چش ــانها را ن ــن انس ــه ای ــروم جامع ــش مح ــر و بخ ــه کارگ طبق
اینــده خــود میداننــد. هــر تعرضــی بــه هــر یــک از ایــن کارگــران، هــر تعرضــی 
ــو و آذر  ــوالد، از هپک ــا ف ــه ت ــت تپ ــری از هف ــخنگوی کارگ ــده و س این ــر  ــه ه ب
ــر  ــه طبقــه کارگ ــا معــادن و نفــت و پرتوشــیمی هــا و... مســتقیم تعــرض ب آب ت
ــه  ــه بلک ــت تپ ــا در هف ــه تنه ــا ن ــی ه ــد. آمیل ــد مان ــواب نخواه ــی ج ــت و ب اس
ــران  ــه کارگ ــد حســاب دستشــان باشــد. گســتاخی علی ــری بای ــز کارگ در هــر مراک
ــی  ــازات  ــی مج ــت و ب ــنگینی اس ــرم س ــری ج ــدگان کارگ این ــخنگویان و  و س
ــران  ــد. کارگ ــر نکنن ــود درازت ــم خ ــا را از گلی ــه پ ــد ک ــان باش ــد حواسش ــد. بای مان

ــرد! ــد ک نتان خواهن پشــی

ساركوزی در دادگاه ساركوزی... 
ــت حاكمــه فرانســه بــا ادعــای «اجــرای عدالــت»، یــك  اینكــه دادگاه و هی
ــه»  ــر «عادالن ــرده اســت و تصوی ــن ب ــای گیوتی ــه پ ــور اســبق خــود را ب یس جمه ر
ــن  ــی پخمه تری ــد، حت ــت می دهن ــاركوزی بدس ــه س ــده محاكم و «شــیك» از پرون
ــالس  ــد. «اخت ی كن ــع  ــورژوازی را هــم قان ــوف ب ــتمداران فرانســوی در صف سیاس
ــخص  ــه ش ــوط ب ــا من ــه» تنه ــات محرمان ــب اطالع ــرای كس ــوه ب ــت رش و پرداخ
ــت  ــور و دول یس جمه ــدام ر ــون، ك ــرن گذشــته تاكن ــم ق ســاركوزی نیســت. در نی
و دادگاهــی در منجــالِب جهــاِن «دمكراســی بورژوایــی» رساغ داریــم كــه اموراتــش 
ســی مخفــی و معامــالت رسی، گذشــته باشــد؟! پشــت پرده محاكمــه  بــدون دیپل
ــه از جانــب بــورژوازِی  ــه آگاهان ــت ك ــاركوزی، حقایــق دیگــری نهفتــه اس س

ــوند.  ی ش ــو  ــی بازگ ــانه های اصل ــه، دادگاه و رس فرانس

ــنده  ــه و كُش ــادی» همه جانب ــت اقتص ــك «ریاض ــِل ی ــده تحمی ــاركوزی چكی س
بــورژوازی تحــِت صــدارِت دولت هــای دست راســتی آن بــه ســطحِ معیشــِت مــردم 
در فرانســه بــا آغــاز بحــراِن جهانــی رسمایــه داری و «ركــود بــزرگ» متعاقــب آن از 
ســال ۲۰۰۷ میــالدی تــا هــم اكنــون بــوده اســت. بــا بــه قــدرت رســیدِن دولت هــای 
محافظــه كار در رسارس جهــان، بویــژه در غــرب، بــورژوازی بــرای جــربان مافــات در 
ــه رسشــكن كــردن ایــن بحــران  ــه و ســودآوری آن، رشوع ب بحــران اقتصــادِی رسمای
ــطِح  ــه س ــادی ب ــیخته اقتص ــرِض افسارگس ــن تع ــرد. ای ــر ك ــه كارگ روی رس طبق
ــاركوزی  ــتی س ــت دست راس ــه، در دول ــر در فرانس ــه كارگ ــِت طبق ــاه و معیش رف
ــه آن خــط  ــتگی» كلیــد خــورد و ادام ــن بازنشس ــت «افزایــش س ــوِل سیاس ح
ل  مشــی، امــروز توســط دولــِت محافظــه كاِر فرانســه بــا ریاســت جمهــوری امانو
كان  ماكــرون بــه انحــاء مختلــف از جملــه «تصویــب قوانیــن امنیتــی جدیــد»، ك

ــان اســت.  در جری
ــه  ــه دو ده ــب ب ــه قری ــه ك ــورژوازی در فرانس ــكاِر ب ــرِض آش ــن تع ــر ای در براب
ــلیم  ــا تس ــه تنه ــر در راس آن ن ــه كارگ ــه و طبق ــت، جامع ــان اس ــت در جری اس
ــك  ــازماندهی ی ــه س ــت ب ــوازات آن دس ــه م ــه ب ــت بلك ــده اس ــرض نش ــن تع ای
مقاومــت ساختارشــكن و تــوده ای از پاییــن بــر علیــه ســاختار در بــاال زده اســت. 
از ســازماندهی اعتصابــات عمومــی در پاالیشــگاه ها، فرودگاه هــا، اســكله ها 
در میادیــن كار و برپایــی تظاهرات هــای وســیع شــهری تــا جنبــش موســوم 
ــر  ــه اخی ــی در دو ده ــكار طبقات ــمكِش آش ی كش ــی ــا»، س ــه زرده ــه «جلیق ب
ــاختار  ــر، س ــه نظ ــن نقط ــت. از ای ــته اس ــش گذاش ای ــه  ــه را ب ــه فرانس در جامع
حاكمیــت بــورژوازی در فرانســه بــار دیگــر عجــز و ناتوانــی خــود در برابــر ســمبه 
ــت  ــی» اس ــبح «خطرناك ــن آن ش ــت. ای ــرده اس ــزه ك ــر را مزم ــه کارگ ــر زور طبق پ
ــا قلع وقمــع مهره هــای  ــا ب ــور كــرده اســت ت ــت حاكمــه فرانســه را مجب كــه هی
ــم  ــه از چش ــخصیتی ك ــاركوزی - ش ــه س ــا محاكم ــار ب ــاال و اینب ــی در ب حكومت
افــكار عمومــی در ایــن كشــور منفــور و متعلــق بــه گذشــته اســت – پــز «عدالت 
ــغ  ــه تی ــر لب ــت را از زی ــاختار حاكمی ــو كل س ــا از یكس ــرد ت ــود گی ــب» بخ طل
ــِت  ــِس دول ــا آن، پارادوك ــان ب ــد و همزم ــا كن ــهروندانش ره ــه ش ــرتاض و حمل اع
ــر  ــه معیشــتی طبقــه كارگ ــاِت فروكوفت ــه مطالب ــی محــض ب ماكــرون در بی جواب
فرانســه را روتــوش كنــد. محاكمــه ســاركوزی و دفــاع از «قانــون و عدالــت»، آنهــم 
ــه  ــش ب ــوِم دولت ــاركوزی و هج ــاع از س ــی در دف ــود زمان ــه خ ــی ك از بلندگوهای
ــت  ــه عدال ــوزنی ب ــه رس س ــش از آنك ــتند، پی ــام گذاش ــنِگ  ــردم س ــت م معیش
ــول دو  ــه در ط ــانتاژی اســت ك ــده  از ش ــش درهم تنی ــع بخ ــد، در واق ــوط باش مرب
دهــه اخیــر، هــر روز توســط میدیــا و دولــت تحــت عناوینــی از قبیــل «اغتشــاش 
ــه عقــل و ذكاوت و دمكراســی در بحــران اســت»  در فرانســه وجــود دارد»، «جبه
ــد  ــد»، تولی ــه هایشــان برگردن ــه خان ــر ب و «رضوری اســت كــه مــردم هرچــه زودت

ــت.  ــده اس ــد ش و بازتولی
ــه  ــه ك ــه هرچ ــه فرانس ــت حاكم ــاختار هی ــدال در س ــوا و ج ــن دع ــت ای عاقب
نــد در جامعــه فرانســه  عــی قدر باشــد امــا قطعــاً نشــانه زمیــن لرزه هــای اجت
له اقتصــاد و نــان و معیشــت اســت. در جهــاِن پــس از كرونــا،  حــول مســ
ــم  ــال از ه ــی در ح ــوزه سياس ــان از ح ــردم جه ــت م ي ــدن اک ــناریوی عقب ران س
گســيخ اســت؛ حرکــت در جهــت عميق تــر شــدن مبــارزات بــرای احقــاق 
ــا پرچــم طبقــه كارگــر اســت. از ایــن زاویــه، فرانســه  عــی و آزادی ب عدالــت اجت
از انقــالب كبیــر تــا كمــون پاریــس، بارهــا در تاریــخ نشــان داده اســت كــه قلــب 

ــت.  ــوده اس ــان ب ــی در جه ع ــورپرایزهای اجت ــگارد و س ــوالت آوان تح
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اگــر چــه بــه انتخابــات ۱۴۰۰ هنــوز زمــان مانــده امــا تــالش جمهــوری اســالمی بــرای بــازار 
ــم اکنــون  گرمــی انتخابــات از طریــق رســانه هایشــان از ه
رشوع شــده. همــه ی قــوای دخیــل در حاکمیــت و شــخصیتهای 
ــل در  ــابقاً دخی ــا س ــی ی ــدرت کنون ــند ق ــت در مس ــز و درش ری
ــار معرکــه و  ــزم بی ــا هی ــد ت دســتگاه حکومتــی، بســیج شــده ان
ــدان  ــر فرزن ــار دیگ ــند. ب ــات باش ــور انتخاب ــ تن ــگاه داش داغ ن
خلــف نظــام از  اعتدالیــون تــا اصولگرایــان و اصالح طلبــان 
ــالمی  ــوری اس ــاء جمه ــه بق ــان ب ــه بقائش ــات ک ــر جریان و دیگ
ــا بیعــت تاریخــی شــان را در  گــره خــورده بــه صــف شــده انــد ت

ــد. ــازه کنن ــرای نجــات کشــتی درهــم شکســته نظــام ت ــالش ب ت
ــا ســیلی  ــه «ب ــبیه ب ــات بیشــرت ش ــرای انتخاب ــی ب ــای درون حکومت ــروز جناحه ــوی ام تکاپ
ــی،  ــازار گرم ــکه ب ــر س ــوی دیگ ــه س ــرا ک ــت، زی » اس ــ ــگاه داش ــام را رسخ ن ــورت نظ ص
ــده اســت.  انشــقاق وســیع جناحهــای جمهــوری اســالمی و اســتیصال مشــرتک شــان خوابی
ــی دارد و  ــادی و سیاس ــه ای اقتص ــالت پای ــه در معض ــه ریش ــتیصالی ک ــها و اس کشمکش
ــز رئیــس جمهــور از مجلــس و یــا تهدیــد  خــود را در اشــکال مختلــف از انتقــادات تنــد و تی
ــرای  ــا فلــج کــردن همــه چیــز ب ــی رئیــس جمهــور از طــرف مجلــس و ی ــه اســتیضاح دا ب

ــد. تســویه حســابهای جناحــی، خــود را نشــان میده
ــت را  ــان دول ــس اصولگرای ــاهدیم مجل ــروز ش ــه ام ــده ک ــق ش ــدی عمی ــکاف بح ــن ش  ای
ــد و  ــته ان ــف بس ــربی ص ــاح ره ــا جن ــل ب ــدرو در تقاب ــان» تن ــالح طلب ــد، «اص دور میزن
ــار رفــ خامنــه ای هســتند، بانــد رهــربی نیــز کــه خــود پدیــده ای متفــاوت  خواســتار کن
ــو  ــا لغ ــر ی ــد تغیی ــی را اراده کن ــون و رای و تصمیم ــر قان ــت ه ــی اس ــف حکومت در تعری
ــا  قــوی مقننــه و قضائیــه و  میکنــد.  کمکــش بیــن مافیاهــای قــدرت از مجلــس گرفتــه ت
ــه تــا مافیــای نظامــی اقتصــادی ســپاه پاســداران تــا جنــاح هــای مختلــف نظــام هــر  مجری

ــی شــود.  ــان م ای روز بیشــرت و بیشــرت 
بهــم ریختگــی ساختارشــان بــه حــدی اســت کــه از اینکــه چــه کســی را در مســند 
ــ  ــت و نداش ــاالی حاکمی ــای ب ــه ه ــقاق در الی ــد. انش ــده ان ــد، درمان ــرار دهن ــت ق دول
مهــره مناســب، بــرای رد کــردن ایــن بحــران، اینبــار همگیشــان را در رسدرگمــی قــرار داده 
ــا در نظــر گرفــ پیــام آن نــوع دولــت بــه منطقــه  اســت. بــازی بــا مهــره دولــت نظامــی ب
ــره  ــا مه ــگی ب ــازی همیش ــک دارد. ب ــای ش ــی، ج ــران زده کنون ــط بح ــم در رشای و آن ه
جریانــات اصــالح طلــب و اصــول گــرا و اعتدالیــون شــانس دیگــری اســت، دوره هــای قبــل 
ــاد  ــه ایج ــکا ب ــرا» و ات ــب» و «اصولگ ــن «اصــالح طل ــه انتخــاب بی ــکا ب ــا ات ــد ب ــالش کردن ت
ــای صنــدوق رای و انتخابــات بکشــانند،  ــر»، مــردم را بــه پ توهــم «انتخــاب بیــن بــد و بدت
ــردم  ــورده و م ــت خ ــام» شکس ــات نظ ــرای «نج ــز ب ــا نی ــروژه ه ــن پ ــام ای ــروز  ــی ام ول
ــد  ــد، کــه «ب ــه هــای حکومتــی مهــر باطــل زده ان ــده ایــن الی ــه پرون خیلــی وقــت اســت ب

ــد.  ــاس ان ــک کرب ــه ی ــی رسوت ــدارد و همگ ــود ن ــری» وج و بدت
ــت مخصوصــا بعــد از  ــا حاکمی ــل ب ــش مــردم در تقاب ــوا و آرای ــوازن ق ــر ت ــت تغیی در نهای
ــده در  ــن کنن ــی و تعیی ــور اصل ــوان فاکت ــه عن ــاه ب ــاه و دی م ــان م ــی آب اعرتاضــات میلیون
ــه  ــت ب ــرای حاکمی ــش رو را ب ــات پی ــت، انتخاب ــر حاکمی ــی دامنگی ــران سیاس ــق بح تعمی
کالف رسدرگمــی تبدیــل کــرده اســت و هرچــه بیشــرت دســت و پــا میزننــد بیشــرت و بیشــرت 

ــد. ــرو میرون ــات ۱۴۰۰ ف در باطــالق انتخاب
ــس  ــچ ک ــه  هی ــد ک ــی کنن ــرتاف م ــز اع ــا نی ــدارد و علن ــن ن ــی در ای ــام توهم ــار نظ ــن ب  ای
ــی  ــر جنجال ــه ه ــروز ب ــه ام ــت ک ــن رس اس ــا از ای ــد و اتفاق ــی کن ــت  ــات رشک در انتخاب
متوســل میشــود. بــه جنجــال انتخــاب بیــن دولــت نظامــی و غیــر نظامــی دامــن میزننــد، 
ــا  ــز ب ــژاد نی ــدی ن ــد، احم ــاد میزنن ــانه هــا ب ــاف و رئیســی را در رس ــه حضــور قالب مضحک
ــع  ــه نف ــرار اســت ب ــه ق ــناد ک ــاری از اس ــه ب ــا کول ــل همیشــه ب ــرور شــدن و مث ــال ت جنج
ــدان  ــید خن ــن س ــی، ای ــه. خا ــه راه انداخت ــرای خــودش معرک ــد ب ــردم محــروم افشــا کن م
ــالح  ــان اص ــی از جری ایندگ ــه  ــد، ب ــرده ان ــور ک ــت از او عب ــا اس ــان مدته ــالح طلب ــه اص ک
طلــب و بــا درک وخامــت اوضــاع حاکمیــت و نظــام، در نامــه رسگشــاده خــود بــه رهــربی 

ــذارد. ــد میگ ــام» تاکی ــظ نظ ــرای حف ــان ب ــر «بیعــت اصــالح طلب ب
ــردم  ــد. م ــده ان ــی دســت هــم را خوان ــه خوب ــی ب ــازار گرم ــن جنجــال و ب ــا دو طــرف ای ام
ــا بــاالی مســئوالن تــدارک انتخابــات ۱۴۰۰ و هوادارانشــان در  در ایــن کــه از پائیــن ت

ــاندن  ــیاه نش ــاک س ــه خ ــه و ب ــاندن جامع ــت کش ــه فالک ــببین  ب ــئولین و مس ــع مس واق
ــه  ــدارد کــه در جامع ــن ن ــدی در ای ــت هــم تردی ــد و حاکمی ــدی ندارن مــردم هســتند، تردی
یــت مــردم نــه فقــط خواهــان زیــرو رو کــردن نظــام انــد کــه مدتهــا  دوقطبــی ِ امــروز، اک
اســت جنبــش خــود بــرای ایــن زیــر و رو کــردن را راه انداختــه انــد. اتفاقــا از ایــن رس اســت 
ــی  ــود و ب ــی خ ــای جنبش ــه ه ــفناک پای ــت اس ــان وضعی ــالح طلب ــل اص ــی مث ــه جریان ک
ــردم،  ــر زور م ــرس ِ ســمبه پ ــد و از ت ــرای «حفــظ نظــام» را درک کــرده ان ــی خــود ب خاصیت
ــت  ــربی درخواس ــی از ره ــد: «خا ــالم میکنن ــد و اع ــا رس میدهن ــاد وامصیبت ــاره فری دوب
ــد  این ــا  ــرای حضــور و فعالیــت همــه نیروهــای سیاســی را ایف ــدری ب ــه نقــش پ ــرده ک ک
ــن  ــه ای ــتند». ب ــام هس ــه نظ ــادار ب ــان وف ــد. اصالح طلب ــود بدهن ــان رهنم ــه اصالح طلب و ب

ــا بدهــد. ــه آنه ــازی ب ــرت ب ــرای عن ــی ب ــر امکان ــار دیگ ــا یکب ــه آق ــد ک امی
ــرده  ــدا ک ــرتش پی ــت گس ــارس مملک ــاه در رست ــرای رف ــر و ب ــه فق ــش علی ــه جنب ــروز ک ام
ــا بــراه انداخــ جنجــال و هیایــو بــه طــرح ســواالت و «راه حلهائــی» تحــت  اســت اینهــا ب
ــکالت  ــا «مش ــات ۱۴۰۰» ی ــردم در انتخاب ــدی م ــه ج ــت، مطالب ــاد و معیش ــوان «اقتص عن
ــه  ــی ک ــد. ادعاهای ــی کنن ــازار گرم ــرای خــود ب ــردم» ب ــی م ــی نارضایت ــل اصل اقتصــادی دلی
ــان،  ــودکان خیاب ــر و زن، ک ــه کارگ ــه ب ــوزنی ربطــی ن ــد رس س ــان هــم میدانن ــی خودش حت
بیــکاران، جوانــان، دانشــجویان و هیــچ فقــرزده ای در ایــران نــدارد بلکــه تنهــا خاصیتــش، 
ــای صنــدوق رای اســت. جــواب ده ســاله ایــن حــرضات  ــه فقــر، پ کشــیدن مــردم معــرتض ب
شــکم ســیر بــه مشــکالت اقتصــادی در بهرتیــن حالــت برجــام و «گشــایش اقتصــادی» پــس 
از آن بــود کــه بــه رسعــت بــاد دود شــد و هــوا رفــت! تئــوری اقتصــاد مقاومتــی و ریاضــت 

ــردم را بدهــد.  ــا هــم نتوانســت جــواب فــوران خشــم م اقتصــادی آق
ــروز  ــه ام ــیده ک ــی رس ــه جائ ــردم ب ــاندن م ــدوق رای کش ــای صن ــه پ ــان در ب ــتیصال ش اس
ــژاد  ــدی ن ــر در دوره احم ــد، اگ ــده ان ــد رای ش ــرای خری ــوه ب ــان دادن رش ــه دام ــت ب دس
ــول در مناطــق محــروم حربــه ای بــرای خریــد رای مــردم بــود، ایــن بــار  یارانــه و تقســیم پ
ائتــالف ناجیــان نظــام و مجلــس نشــینان بــا امیــد بســ بــه حضــور بســیج در انتخابــات 
ــان  ــگاه هــا و حــوزه هــا و مجیزگوی ــد کــه بســیجی هــای متشــکل در پای ــب میکنن تصوی
ــاف  ــهرداری مع ــوارض ش ــالب، گاز و ع ــرق، فاض ــق آب و ب ــت ح ــدس از پرداخ ــاع مق دف
ــی از  ــای حکومت ــاف ه ــور در مص ــیج حض ــی از رشوط بس ــع آن یک ــه طب ــه ب ــتند،  ک هس
جملــه انتخابــات خواهــد بــود. ایــن همــه ی «اقتــدار» حاکمیــت اســت کــه بــرای تضمیــن 
ــای  ــه پرداخــت هزینــه چاهه ــات، ب ــره بیگــران و «فاالنژهــا»ی خــود در انتخاب حضــور جی
ــوری در ازاء پرداخــت  ــر کرســی ریاســت جمه ــان متوســل میشــود! نشســ ب فاضــالب ش
ن، بازنشســتگان،  یــت مــردم در ایــران، کارگــران، معلــ هزینــه چاههــای فاضــالب! امــا اک
ــات  ــند. انتخاب ــری بنویس ــکل دیگ ــخ را ش ــد تاری ــم ان ــجویان و .... مصم ــتاران، دانش گرس
ــران را نــه در کبکبــه و دبدبــه رســانه ای و تبلیغاتــی حکومــت بلکــه بایــد در روی  مــردم ای
ــن  ــم آن همی ــه پرچ ــد ک ــری دی ــه کارگ ــتی طبق ــو سوسیالیس ــ آلرتناتی ــرار گرف ــه ق صحن

ــه در برافراشــته شــده. ــا قــدرت در جامع ــروز ب ام
اغــراق نیســت اگــر بگوئیــم کــه هــر انســانی در ایــن دنیــا کــه ذره ای مســائل سیاســی را 
ــران چیســت؟ مــردم انتخابشــان  ــردم ای ــه انتخــاب م ــد ک ــه روشــنی میدان ــد ب ــب کن تعقی
ــان  را خیلــی وقــت اســت کــرده انــد و بــا صــدای بلنــد و رســا بــه گــوش حاکمیــت و جهانی
ــد،  ــی خواهن ــن نظــام را  ــردم بســیار واضــح و روشــن اســت «ای ــد. انتخــاب م رســانده ان
ــات ۱۴۰۰ ــه انتخاب ــد». مضحک ــی خواهن ــته اش  ــاح و دس ــر جن ــا ه ــت را ب ــن حاکمی ای
چیــزی جــز بــی حیثیــت تــر شــدن جمهــوری اســالمی و زدن میخــی دیگــر بــر تابوت شــان 
نیســت. جــواب مــردم بــه حاکمیــت، حضــور میلیونهــا زن و مــرد و پیــر و جــوان و معلــم 
ــی  ــام را  ــن نظ ــد «ای ــه گفتن ــود ک ــان ب ــر و بازنشســته در اعرتاضــات آب ــتار و کارگ و پرس
ــاه، امنیــت،  ــران، ســعادت و رف اینــدگان منتخــب مــردم ای ــز  ــه روی می ــم»! مطالب خواهی
ــه بــه فالکــت اســت. رای مــردم،  ــه فقــر، ن ــه ب ــری اســت. رای مــردم، ن آســایش، آزادی وبراب
ــه حاکمیــت مذهبــی اســت. در یــک کالم انتخــاب مــردم «نــه بــه  نــه بــه اســتبداد و نــه ب

جمهــوری اســالمی» اســت.
ــوالد، نفــت و .... انتخــاب  ــه، ف ایندگانــی هســتند کــه در هفــت تپ ــدگان مــردم، آن  این
ــران  ــف ای ــهرهای مختل ــان در ش ــی ش ــور میلیون ــردم، را در حض ــاب م ــد. انتخ ــده ان ش
ــی  ــادی و رفاه ــات اقتص ب ــری و مطال ــق کارگ ــات برح ــدار آن، اعرتاض ــم و پرچم ــی بینی م
ــروز در  ــن ام ــه همی ــدگان بازنشســتگانی هســتند ک این ــردم  ــردم هســتند، انتخــاب م م
ــای آزاد،  ــک دنی ــردم ی ــاب م ــد. انتخ ــور دارن ــر ش ــور پ ــران حض ــای ای ــای ج ــا و ج خیابانه
ــگان  ــری و آزادی هم ــی و براب ع ــت اجت ــه در آن عدال ــت ک ــاد اس ند وش ــعاد ــه، س مرف
ــن  ــان و فعالی ــتگان و زن ــران، بازنشس ــرتض، کارگ ــردم مع ــر، م ــه کارگ ــت. طبق ــن اس تضمی
ــه  ــات ۱۴۰۰ را ب ــا انتخاب ــد ت ــد و میرون کمونیســت مدتهــا اســت انتخــاب خــود را کــرده ان

ــد. ــل کنن ــش تبدی ــاح های ــی جن ام ــا  ــالمی ب ــوری اس ــره جمه ــر کل پیک ــل ب ــر باط مه

بازار انتخابات و حراج پست 
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نــه و از قبــل برنامــه  جنایــت جمهــوری اســالمی در رساوان و کشــتار بیرح
ریــزی شــده ســوختربان، زحمتکشــانی کــه تامیــن 
ــال  ــد و انتق ــه خری ــان ب ــود و خانوادهایش ــی خ زندگ
ــه  ــغولند، و ب ــتان مش ــران و پاکس ــرز ای ــوخت در م س
قتــل رســاندن ده تــن و زخمــی کــردن بیــش از ۵۰

ــه  ــازمان یافت ــت س ــری از جنای ــرگ دیگ ــان ب ــر از آن نف
ــت.  ــروم اس ــردم مح ــه م ــالمی علی ــوری اس جمه

ــون زده  ــت طاع ــن مملک ــه در ای ــی ک ــردم محروم م
اســالمی بــرای زنــده مانــدن و ســیر کــردن شــکم 
کلیــه  گــردی،  زبالــه  بــه  خــود  کــودکان  گرســنه 
ــوختربی و .....  ــا س ــربی ی ــی، کول ــن فروش ــی، ت فروش
مشــغولند، در ایــن رسزمیــن معــادن طــال و دریــای نفــت و... از تهــران تــا مریــوان 
ــه ســطح معیشــت وســفره  ــا گیــالن تعــرض ب ــز، از اهــواز ت ــا تربی و از بلوچســتان ت
هــای مــردم سیاســت نهادینــه نظــام کاپیتالیســتی حاکــم اســت. فالکــت اقتصــادی، 
ــده مانــدن و فــرار از مــرگ  ــد و زن ــداد مــی کن فقــر و گرســنگی در ایــن جامعــه بی
دراثــر گرســنگی بــه داده زندگــی جامعــه تبدیــل شــده اســت. امــا تــالش بــرای زنــده 
ــدن، بــرای بقــاء، بــرای ذره ای آســایش و تکــه ای نــان نیــز از تعــرض وحشــیانه  مان
ــران و  ــان ته ــت. روزی دستفروش ــان نیس ــیاه در ام ــم س ــن نظ ــظ ای ــای حاف نیروه
ســنندج و ... مــورد تعــرض اوبــاش رژیــم قــرار میگیرنــد، روزی کولربان و ســوختربان 
ــد و  ــرار میگیرن ــپاه ق ــای س ــای نیروه ــه ه ــدف گول ــرض و ه ــورد تع ــا م در مرزه
روزی کارگــر معــرتض بــه ایــن توحــش و فقــر ســازمان یافتــه، حکــم شــالق و زنــدان 
ــیع و  ــرتاض وس ــه حــق اع ــتان ب ــرز پاکس ــر ســوختربان در م ــد.  کشــتار اخی میگیرن
ــگاه  ــه پاس ــه ب ــت. حمل ــال داش ــه دنب ــتان را ب ــروم در بلوچس ــردم مح ــرتده م گس
ــردن  ــال ک ــد م ــان، لگ ــای آن ــش کشــیدن خودروه ــه آت ــی، ب هــای نیروهــای انتظام
پرچــم جمهــوری اســالمی، اشــغال فرمانــداری رساوان، و ... جمهــوری اســالمی 
ــه  ــد و ب ــع کن ــران قط ــاط ای ــایر نق ــا س ــه را ب ــن منطق ــات ای ــرد ارتباط را وادارک
نوعــی ایــن منطقــه را بــه محــارصه در آورد. آتــش خشــم مــردم محــروم بلوچســتان 
جمهــوری اســالمی را بــه هــراس انداخــت و شــهرهای مختلــف بلوچســتان چهــره 
ــود  ــه خ ــی ب ــای نظام ــک و نیروه ــور تان ــا حض ــگ ب ــغالی دوره جن ــهرهای اش ش
ــد.  ــع ش ــه قط ــن منطق ــی کال در ای ــی و تلفن ــات اینرتنت ــان ارتباط ــت و همزم گرف
ــن  ــه ای ــرای توجی ــری ب ــد از دیگ ــی بع ــالمی یک ــوری اس ــئولین و رسان جمه مس
ــدادی  ــد. تع ــرف آمدن ــه ح ــود، ب ــت خ ــاد دهشــتناک جنای ــف ابع ــش و تخفی توح
از امــام جمعــه هــای شــهرهای کردســتان فریــاد وا مصیبتــا رس دادنــد و بــه بهانــه 
ــوم  ــن اعرتاضــات را محک ــط ای ــه فق ــالمی، ن ــوری اس ــم جمه ــدن پرچ ــال ش ــد م لگ
ــل  ــد، بلکــه خواهــان مجــازات مــردم معــرتض شــدند! کشــتار ســوختربان و قت کردن
ــر کشــیدن  ــه زی ــاورد امــا ب ــن مفتخــوران نی ــروی ای ــه اب ــردم معــرتض خــم ب عــام م
ایندگــی از طــرف «اهــل تســنن»  پرچــم اللــه خــون شــان را بــه جــوش آورد و بــه 
ــا  ــان شــدند. اینه ــواده قربانی در کردســتان خواهــان مجــازات مــردم معــرتض و خان
هــم بــه نوعــی خواســتند تصویــری مذهبــی از اعرتاضــات مــرد در  بلوچســتان بــه 

ــد.  ــت بدهن دس
امــا ایــن همــه تصویــر نیســت. کشــتار ســوختربان در بلوچســتان، نیروهــای قومــی 
و ناسیونالیســت را بــه یــاد همبســتگی «ملــل» و «اقــوام» انداخــت. تــالش کردنــد 
قربانــی شــدن ده نفــر زحمتکــش و اعــرتاض مــردم در رساوان بــه فقــر و فالکــت و 
ــا تبلیغــات  ــد. ب ــر خلــق بلــوچ» خفــه کنن ــر هیاهــوی «ســتم ب کشــتار خــود، را زی
ــع مشــرتک  ــی و مناف ــه جــدال قوم ــاه را ب ــان و رف ــر رس ن ــدال ب ــود  ج ــی خ میدیای
«خلــق بلــوچ»و «کــورد» و «تــورک» تقلیــل دهنــد و همــه نیروهای ناسیونالیســت 

و قومــی را بــه دفــاع از «خلــق بلــوچ» دعــوت کردنــد.  
یــت جمعــی از فعالیــن سیاســی و مدنــی کــورد از خلــق  نامــه «اعــالم ح
ونــه برجســته ایــن تــالش از طــرف ناسیونالیســتهای کــرد بــود  آزادیخــواه بلــوچ» 
ــاع  ــوچ» و دف ــواه بل ــق آزادیخ ــرتاض «خل ــز اع ــم رم ــا اس ــات را ب ــن اعرتاض ــه ای ک
ــا مســئله قومیــت  ــرا ب ــی کــورد» از آن ــوط و جهــت دار»فعالیــن سیاســی و مدن من
ــه دستفروشــان  ــه ب ــل حمل ــی» کــه در مقاب ــن سیاســی و مدن ــد. «فعالی ــگ بزنن رن
ــه  ــودن آنهــا خفــه خــون گرفت ــه جــرم «فــارس» ب ــان و ... ب تهــران و شــیراز و اصفه

ــات  ــاد زدن احساس یه ب ــت ــتان را دس ــش در بلوچس ــدن ده زحمکت ــی ش ــا قربان ام
ــد. ــی میکنن قوم

ــای  ــد از نیروه ــا تقلی ــه ب ــدن از قافل ان ــب  ــرای عق ــم ب ــی ه ــی و خلق ــپ مل چ
ــر طمطــراق  قومــی هویــت طبقاتــی مــردم زحمتکــش بلوچســتان را زیــر شــعار پ
ــدان  ــه می ــوچ» ب ــارزات مــردم بل و پرچــم «بلوچســتان تنهــا نیســت»، «دفــاع از مب
آمــد و بــه ســیاق ناسیونالیســم کــرد کــه کارگــر و اقشــار محــروم در بلوچســتان را 
در «خلــق آزادیخــواه بلــوچ» هضــم کردنــد، اعــرتاض کارگــر و اقشــار محــروم مــردم 
در بلوچســتان را در «مبــارزات مــردم بلــوچ» حــل کردنــد. ایــن «چــپ» شناســنامه 
ــرتض،  ــوان مع ــر، زن، ج ــنامه کارگ ــم، شناس ــش رژی ــی توح ــرب قربان ــوخترب و کول س
ــد.  ــه آن میزنن ــی ب ــر قوم ــد مه ــد و بع ــواه را چــک میکنن ــب و آزادیخ ــری طل براب
چپــی کــه از رس بدهــکاری تاریخــی خــود بــه «ملــل تحــت ســتم» و اثبــات دوســتی 
ــای  ــه ج ــی را ب ــت قوم ــت، هوی ــع ناسیونالیس ــای مرتج ــواع نیروه ــه ان ــود ب خ

ــرار میدهــد. ــی ق ــت طبقات هوی
ــد  ــه بیاموزن ــت تپ ــران هف ــد و از کارگ ــه بزن ــت تپ ــه هف ــد رسی ب ــن «چــپ» بای ای
ــه  ــد ک ــرد! بیاموزن ــرک و ک ــارس و ت ــرب و ف ــر ع ــه کارگ ــت ن ــر اس ــر، کارگ ــه کارگ ک
چگونــه تــالش در دامــن زدن بــه تفرقــه قومــی در میــان کارگــران و همزمــان بــردن 
اینــده خلــق عــرب» را هوشــیارانه خنثــی  کارگــران زیــر پرچــم نیروهــای قومــی «
کردنــد. ایــن چــپ را بایــد فرســتاد و اعرتاضــات مــردم پاکســتان را  بــا شــعار «نــان 
ــا  ــانش داد ت ــوختربان نش ــاع از س ــان» را در دف ــت ج ــه قیم ــان ب ــت» و «ن کار امنی
ــی  ــه مســئله قوم ــت اســت ن ــان و معیشــت و امنی ــی ن ــد مســئله اصل ــاد بگیرن ی
بلــوچ. بــه طــور واقعــی «چــپ خلقــی» و « چــپ ملــی» بــه دلیــل ویژگــی و ســنت 
ــض تحــرکات  ــا نب ــش ب ــروج و افول ــض و ع ــر کارگریشــان هرچــه  نب ــی و غی سیاس
ــر و  ــارزه کارگ ــا مب ــرت ب ــیار بیش ــدازه و بس ن ان ــ ــه ه ــت، ب ــگ اس هن ــی ه قوم

ــط اســت.  ــی رب اعرتاضــات معیشــتی و رفاهــی ب
ــر  ــه ب ــی ک ع ــکال اجت ــات رادی ــردن اعرتاض ــی ک ــی و مذهب ــل قوم ــد در مقاب بای
ــتها  ــتاد. کمونیس ــرد، ایس ــی گی ــورت م ــتی ص ــادی و معیش ــکالت اقتص ــ مش م
ــود در  ــوالت موج ــن تح ــان در بط ــف مهمش ــی از وظای ــران یک ــر ای ــه کارگ و طبق
ــی  ــی و مذهب ــات قوم ــردن نقــش مخــرب جریان ــی ک ــران، خنث ــه متالطــم ای جامع
بایــد باشــد. رنــگ قومــی و مذهبــی زدن بــه اعرتاضــات برحــق و رادیــکال جامعــه، 
ــل در  عــی دخی ــای اجت ــان طیفه ــه در می ــی جــز ایجــاد شــکاف و تفرق نتیجــه ای
ــه  ــی ک ــر جریان ــا ه ــخص و ی ــت. ش ــد داش ــت نخواه ــا حاکمی ــدال ب ــارزه و ج مب
اعــرتاض بــه کشــتار ســوختربان در رساوان را و اعــرتاض بــر علیــه کشــتار کولــربان در 
کردســتان و اعــرتاض بــر علیــه تعــرض بــه دستفروشــان و بازنشســته هــا را در تهران 
ــا فارس  ــا اعــرتاض قــوم کــرد ی و ســنندج و ... بــه عنــوان مبــارزه قــوم و خلــق بلــوچ ی
عــی چیــزی جــز ایجــاد  و تــرک جــا بزنــد قطعــا نتیجــه سیاســی اش در ســطح اجت
شــکاف در میــان آدمهــای منتســب بــه اقــوام و مذاهــب مختلــف نخواهــد داشــت. 
چنیــن اتخــاذ سیاســتی بــه غایــت ارتجاعــی اســت و کمونیســتهای جامعــه قطعــا 
ــا ایجــاد اتحــاد و صفــی طبقاتــی جامعــه را از  در برابــرش ســد خواهنــد بســت و ب
قومــی و مذهبــی کــردن مصــون خواهنــد کــرد. در جــدال طبقاتــی در ایــران آنچــه 
کــه عیــان اســت، جامعــه حــول مســئله معیشــت و اقتصــاد پوالریــزه شــده اســت. 
ــه  ــروم جامع ــای مح ــر و طیفه ــه کارگ ــا طبق ــه عموم ــی ک ــه ای ــت و مطالب خواس
ــر  ــه کارگ ــران طبق ــالمی ای ــورژوا اس ــت ب ــول حاکمی ــه ط ــد. ب ــرار دارن در راس آن ق
ــط  ــود رشای ــرای بهب ــالش ب ــرت و ت ــی به ــت زندگ ــرای خواس ــر روزه ب ــی ه در جدال
ــه  ــر ب ــن طبقــه در راس اعــرتاض عمومــی ت ــوده اســت. ســال ۹۶ و ۹۸ ای ــش ب زندگی
ــا  ــذار ب ــر گ ــروی تاثی ــا نی ــه تنه ــه مثاب ــت و ب ــرار گرف ــران ق ــه ای ــای کل جامع پهن
ــوالد  ــران در ف ــر ای ــه کارگ ــل شــد. طبق ــکا تبدی ــل ات ــود رهــربان رسشــناس و قاب وج
خوزســتان، در هفــت تپــه، در پرتوشــیمی هــا، در رشکــت واحــد و اتوبورسانیهــا، در 
ــه  ــرب کشــور، جامع ــا غ ــوب و از رشق ت ــا جن ل ت ــران از شــ ــف ای شــهرهای مختل
ــن  ــد. در بط ــی کردن ــادی و معیشــتی قطب ــات اقتص ــت و مطالب را حــول خواس
ــران و بــر مــ بحــران عمیــق رژیــم و زمینگیــر شــدنش  ــزه شــده ای جامعــه پوالری
ــه  ــای وســیعی از جمل ــران، طیفه ــده ای ــدان آم ــه می ــه معــرتض و ب ــر جامع در براب
ــدرت در  ــا ق ــربان ب ــوختربان و کول ــکار، س ــران بی ــتگان، کارگ ــان، بازنشس دستفروش
ــارزه وســیع  ــن مب ــارزات و در بطــن ای ــام ایــن مب ــارزه همــراه شــدند. در  ــن مب ای
عــی بــا قاطعیــت مــی تــوان گفــت کــه هیچکــدام از اعرتاضــات حــول مســائل  اجت
ــدن  ــر ش ــه گی ــث هم ــی باع ــن ویژگ ــت و همی ــکل نگرف ــی ش ــا مذهب ــی و ی قوم

ــه شــده اســت.  خواســتهای مشــرتک و اساســی در جامع
هــر تالشــی در قومــی و مذهبــی کــردن اعرتاضــات و مبــارزات جــاری، تــالش 
ــت و  ــربان کمونیس ــد داد. ره ــی خواه ــه معن ــاد تفرق ــکاف و ایج ــاد ش ــرای ایج ب
کمونیســتهای حکمتیســت قطعــا در مقابــل چنیــن تالشــی قــرار خواهنــد گرفــت 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــد محکم ــاد س ــرش ایج و در براب

رنگ قومى و  مذهبى زدن به 
اعتراضات مردم ممنوع

سهند حسینی




