
   اسالمی و سياست رژيمبازداشت محمود صالحی

   
  اين بازداشتمستقيم علت 

 

صالحی بدين علت بازداشت شده که حکمی که قبَال در مورد او صادر شده محمود هر چند ظاهرَا      

بازداشت او در اين لحظه به منظور ارعاب فعاالن کارگری و پيشگيری بود به اجرا گذاشته شود اما 

داشت آموزگاران در همدان نيز باز. يون های اول ماه مه در ايران صورت گرفته استاز تدارک آکس

  .تأييد می کنداين امر را 

     

   و عميق تر اين بازداشت هاعلل بنيادی تر
  

  نسبینشانگر وسعت يابی و راديکاليزه شدن جنبش های اعتراضی ماه های اخير در ايران     

ها و شيوۀ  راديکال بوديم که با شعارآمد جنبش دانشجويان چپ وبر شاهد ١٣٨٥  آذر١٦در . ستآنها

می توان از مقابلۀ  به همين طريقحرکت خود وارد ميدان شدند که درسال های اخير بی سابقه بود؛ 

  .  افشاگرانۀ دانشجويان پلی تکنيک با احمدی نژاد و اعتراض شديدشان به او ياد کرد

مواجهيم يانی راديکال در اين جا نيز با شکل گيری جر.  ايران شديمکمی بعد شاهد جنبش زنان در     

 - آن هم با چشمداشت کمک از باال–که جنبش زنان را به يک رشته خواست های مدنی يا حقوقی 

ی کوشد  بلکه م،محدود نمی کند و يا صرفآ مسئلۀ خشونت بر زنان در خانه را برجسته نمی سازد

 .قوقی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ببيند و مطرح سازد را در همۀ ابعاد حمسئلۀ زن

ی که در بورژوا و زنان روشنفکر » ۀزنان نخب« بسيج زنان در بين تودۀ مردم، جهت گيری جنبش 

برای دست يابی به حقوق برابر با مردان تنها بورژوائی زنان جنبش . اند نيست زیبورژواخدمت 

 برای آنچنان تغييرات ، بسيج زنان کارگر و زحمتکش و سازماندهی آناناما. مبارزه می کندبورژوا 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که هم وضع زنان و هم وضع جامعه را از ريشه 

اين گرايش، جنبش زنان را از جنبش کارگری جدا نمی داند و خواستار پيوند نزديک با . دگرگون کند

  . آن است

 هزاران معلم به مدت چند  تظاهرات و گردهمائی،از گرايش جنبش به راديکال شدن گريک نمونۀ دي     

روز در مقابل مجلس است که با سرکوب معلمان، زد و خورد خيابانی و دستگيری های وسيع همراه 
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 عکس يا شعار حکومتی  در اين تظاهراتيکی آنکه: دو نکتۀ مهم در جنبش معلمان چشمگير بود. بود

های تصميم گيری کشور مهم ترين نهاد  افشاگریمسئلۀ معلمان باو موضوع ديگر آنکه شد ديده نمی 

 ضمن (پيوند داده شده بود   به اين سه نهادض معلمانشورای نگهبان، حکومت و مجلس و اعترايعنی 

جنبش معلمان به رغم سرکوب آن در .  )استعفای وزير آموزش و پرورش هم بودند  خواستارهآنک

های اخير شاهد دستگيری چند معلم در شاه و همدان ادامه يافت و در روزدر شهرهای کرمان ،تهران

  .کرمانشاه و بيش از چهل معلم در همدان بوديم

 هائی بين مقامات حکومتی و  کش و قوسن در ماه های اخير شاهد ادامۀ درگيری ها وهمچني     

 به شنۀ شيوۀ برخوردزمي به ويژه در ن سنديکااي های عقب نشينینيز  سنديکای کارگران شرکت واحد و

  . بوديمائی و حکومتی های بورژونهاد

اين .  وجود داشت و ادامه داردبه طور پراکندهنيز ها ی ديگر کارگران در شهرحرکات اعتراضی      

رک  هر چند اين تالش ها با د- مجموعه در کنار تالش های پراکنده برای اتحاد عمل بين فعاالن کارگری

 باعث شده اند - به راه چارۀ قطعی نائل نمی شوداين ابرعلل پراکندگی به عمل نمی آيد و بنعميق از 

بازداشت محمود صالحی را دراين چشم انداز . های خود بر جنبش کارگری را افزايش دهدحکومت فشار

  .عمومی نيز بايد در مد نظر قرار داد

    

  داخلی و خارجی رژيم و سياست اوضاع منطقه ای و بين المللی
 

 گسترش نفوذ خود در منطقۀ خاورميانه و در آرزوی کسب وبرای حفظ حاکميت ايران   اسالمیرژيم     

 اين تالشِ . دست به هر کاری می زندبرای اينها  هژمونی منطقه ای از هيچ تالشی خودداری نمی کند و

مپرياليسم آمريکا برای گسترش سلطۀ ااز چند سال پيش  اسالمی در شرائطی صورت می گيرد که رژيم

روی آورده است و از طريق فشار آن  ترين حربه يعنی تهاجم نظامی به منطقه و اشغال مهمخود به 

      تر خوشختانه شرائط تحقق آن روز به روز دشوار تهديدی که – اقتصادی و تهديد نظامی ،سياسی

 اسالمی رژيم. تراتژی خود همراه سازد می کوشد جمهوری اسالمی را با سياست و اس- ی شودم

ها سردمداران آن به دولت های امپرياليستی اعالم کرده اند که  باربا اين امر ندارد واصولی مخالفتی 

 خواهان تضمين بقای خود و نيز آنان اما ، تأمين شودهمهمنافع  که در آن اندخواهان وضعيتی 

رسيدن بدين هدف و به طور کلی برای تداوم سلطۀ  آنان برای .هستندر اين معامله دسهم بيشتری 

ننگين خود و گسترش آن عالوه بر اينکه بخش عظيمی از منابع اقتصادی و انسانی کشور را صرف 

 در عرصۀ نيروهای طبقاتی و سياسی ،برنامه های نظامی و يا قابل تبديل به امکانات نظامی می کنند
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در عرصۀ داخلی سياست .  شرائط مساعدی برای خود فراهم سازندنيز می کوشنده ای و منطقداخلی 

قل کارگری و کشاندن نيروهای چپ و جريان های مست جمهوری اسالمی عبارت است از سرکوبِ 

های اپوزيسيون بورژوائی و خرده بورژوائی به سمت خود و يا دست کم خنثی کردن آنها بخشی از نيرو

ی از به شووينيسم و برتری ايرانی که با مذاق بخش قابل مالحظه اکه نه فقط ملی گرائی بل بر با تکيه 

را چپ يا کمونيست هائی که خود بيهوده نيست که برخی از نيرو. می آيداصطالح روشنفکران جور در

درعرصۀ . را تکرار می کنند » انرژی هسته ای حق مسلم ماست « ار شعار حکومتیِ می نامند برده و

تقويت جريان مومی پان اسالميستی با تکيه بر  اسالمی در چارچوب اهداف عمرژي سياست منطقه ای

جنبش فلسطين يعنی  دست قرار دادن مسئله آلتو  از عراق و لبنان گرفته تا طائف و سوريه، شيعی

هدف جمهوری اسالمی . يف اسرائيل است و تالش برای تضعيانينفلسطاستقالل طلبانه و آزاديخواهانۀ 

 اين است که جانشين اسرائيل  با اسرائيل نه تأمين حقوق مردم فلسطين بلکه و سياسیاتیاز جنگ تبليغ

  .می پرورد در سرا  اين آرزوی ديرينه رهاستمدت می اسال، رژيم شودهمچون قدرت برتر منطقه 

 اما از زمان سقوط طالبان و به ويژه ، اين سياست را دنبال می کندشيپها از سالجمهوری اسالمی      

موانع نيز و  در اين کشوررفتن امپرياليسم آمريکا در باتالق جنگ   و فروعراقرژيم بعث سقوط 

سياسی، اقتصادی و نظامی ای که دولت آمريکا برای به راه انداختن جنگ جديد با آن روبروست، رژيم 

روشن . دمی بينسياست هژمونی طلبانه اش در منطقۀ خاورميانه نزديک تر به تحقق اسالمی خود را 

 کم است و در ،منطقه ایطلبانۀ است که احتمال پيروزی جمهوری اسالمی در اين نبرد هژمونی 

ه خواهد  کل منطقايران وتودۀ مردم در انتظار  یو پر اختناق  آيندۀ بسيار تاريک،ورت پيروزی همص

نيسم منحط ايرانی با در واقع ترکيب شووي»  و انسجام اسالمی اتحاد ملی «شعار خامنه ای مبنی بر . بود

، هر دو دهر دو دشمن خطرناک جنبش کارگری و جنبش دموکراتيک انپان اسالميسم ارتجاعی است که 

 اعم از افغان، عرب، –با کارگران منطقه بين آنان   و، ايران در بين خوددر جهت ايجاد تفرقه کارگران

  .، مذهبی، قومی و نژادی اند و ايجاد و تقويت کينه ها و کشتارهای ملی- ترک، کرد و غيره

 می داند که اگر کارگران ايران -  اگر نه آگاهانه دست کم به طور غريزی–رژيم جمهوری اسالمی      

سياست و تشکل مستقل خود و به ويژه حزب سياسی خود و سنديکاهای مستقل از دولت، کارفرما، 

ِ ارتاست سيهای دينی و احزاب داشته باشند مانعی جدی در برابر نهاد  - پان اسالميستی  جاعی

رژيم تبليغ می کند و اين را که » وفاق ملی « و ماهيت ارتجاعی د بودخواهناين رژيم شووينيستی 

اين . متأسفانه برخی در درون جنبش کارگری هم در دام آن افتاده اند برای همۀ مردم افشا خواهند کرد

  .فعاالن را سرکوب و در نطفه خفه کند، و هم آئی ها، گرداست که رژيم می کوشد تشکل ها

ود صالحی از اين زاويه هم قابل تأمل های اخير و از جمله بازداشت محمددستگيری ها و بگير و ببن     

  .است
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  چه بايد کرد؟در مبارزه با رژيم اسالمی  
  

سياست  به طور کلی جنبش کارگری ايران، برای مقابله با سياست ضد کارگری واز برای دفاع      

شرط  با تمام نيرو برای آزادی بی قيد ودر اين لحظه  بايد ،ارتجاعی و خطرناک رژيم جمهوری اسالمی

 مبارزه ،و آزادی همۀ زندانيان سياسی معلمان ی از جملهمحمود صالحی و همۀ فعاالن جنبش کارگر

و اتحاديه های های ديگر کشورايران و بايد ماهيت رژيم جمهوری اسالمی را برای کارگران . ردک

 و با نمونه های روشن نشان داد که ايران جهنم نمود فاش  کارگرانمستقلو ديگر سازمان های کارگری 

بايد به ترويج و تبليغ ضرورت . کارگران و زحمتکشان و بهشت سرمايه داران بومی و جهانی است

ه طور خالصه بايد مبارزۀ مبارزۀ سياسی، اقتصادی و فرهنگی از منظرمنافع طبقۀ  کارگر پرداخت و ب

 در رأس همۀ اشکال مبارزه و همۀ اشکال متنوع نهادهای کارگری در جهت انقالب  رایسياسی کارگر

  .پرولتری قرار داد

  

همۀ کارگران مبارز زندانی از جمله محمود صالحی و معلمان 

  !بازداشت شده و همۀ زندانيان سياسی بايد بی درنگ آزاد گردند
  

  ٢٠٠٧ آوريل ١١، ١٣٨٦فروردين  ٢٢
 )آذرخش ( جمعی از کمونيستهای ايران 
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