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اسالمی از چيست؟.هراس ج  

١٣٨٦حاشيه ای بر اول ماه مه   
      وششماه هشتادبهشت يارددهم پانز                                                                                یجهانصديق  :ن
 

 
 رهبرانيکی از " محمود صالحی " آقای ،طراحی شده از پيش  برنامه  يک  طی   اسالمی.جماموران  پيش،  یچند

تدام در کردند و سنندجشهر مرکزی زندانروانه  و دستگير را  جنبش کارگری ايران و کردستان و با اتوريتهخوشنام

 ميليتاريزه ،جهانی کارگرروزمراسم برگذاری جلوگيری از فضای شهرها را بمنظورنيز همين سياست ضد کارگری

   .پيش گرفتند را وسيعا درشتم پليسی  تهديد، ضرب وتفتيش خانه به خانه،سياست  اين،کرده و عالوه بر

گير ت دس"اطالعاتحفاظت "ها و "لباس شخصی"ور به  توسط ماموران مشهتابحال صدها تن از مدافعان اول ماه مه

رژيم اعالم شده " قوانين"با فعالين کارگری و ديگر " صالحی"آقای جالب اينجاست، زندانی کردن  .شده اندزندانی و

آنچه  رعايت اسالمی حتی پايبند به.کرد که جديگر ثابت اخير، بار چند روزرويدادهایمنتها  . همخوانی ندارداسالمی

 "رفرم طلب"به آن ديدگاه  نيزپاسخ روشنی، شد ذکرآنچه کهالبته  .نيست ، استاعالم داشته "قوانين"خود تحت عنوان 

و به  جنبش شورايی  راه کارهای برمجددی است  ديگر تاکيداز سوی ودرون جنبش کارگری در متوهم و "ليبرال "، 

واحد بسوی تحقق يک چطررا به هم گره می زند و زير... وی، زنان  جنبش دانشجويی، کارگر می خواهدآن متدی که

 کردن مبحثباز اين نوشته  است، هدف از ذکر به  الزم  .آورد  می مبارزهميدان به  سوسياليستی  افق راديکال  يک 

يه روز  علرژيم پليسی  داريد به واکنش  عکس، آنچه که پيشاروبر. نيست" شورای"با جنبش  ابل آنو تق"  ليبراليسم "

 ١٣٨٦سال  اول ماه مه ه شددستگيرمدافعان  و ديگر" صالحی "آقای سوی ديگر به علل دستگيری از وجهانی کارگر

                                                                         .در ذيل مطرح نمايم  و الزم می دانماختصاص دارد

 الينحل ترين بحران های عصر يکی از  با رژيم اسالمی هم اکنون  برگردد،  جهانقه و تيک منطژئوپلتا آنجايکه به 

 به آگاهانهخروج از اين بن بست سياسی، اجتماعی و اقتصادی، منظور باسالمی.ج .دست و پنجه نرم می کندحاضر

راهی بيابد که  ... و"خارجی" و حوش تهديد   در حول که  بسته اميد به آن  ودامن زده استای "بحران هسته"پديده 

حال در. سازدغيان احتمالی آنها دورط و زحمتکشوه های کارگرحق تودی به مطالبات بريپاسخگوخود را از راحتر 

بمنظور سرکوب خطر از پائين اما در اساس " غرب"مقابله با حمله احتمالی  زير پوشش   ايران بورژوازیحاضر،

                                          .آرايش داده استفاکتور ٣راستای درنيروهای خود را 

خانه های دراض و  ويل سرکوبط و   ماموران عقيدتی، ارگان های عريض بودجه دادن  افزايش از طريق نخست،

 دوم، مباحث .اشاره شد، مقابله نمايد بدان  که  خطری   با ر بتواندت تراح  کند که، آن هدف را تعقيب مينظامی اش

' ت ارضیيتمام" که آری نمايد  مخدوش عمومی را آن طريق ذهن افکار کرده که از برجسته ای را تا حدی "هسته"

 با توسل به مذهبی پناه برده که تعصبات ملی وسوم، بيش از هر زمان به. داردقرار" بيگانه"معرض خطر ايران در

به   را"احمدی نژاد" آقای  اقتصادی رياضت کشی  ست سيا را متقائد نمايد که آنها و زحمتکش کارگرتوده های  آن،  

 



 

                                                        .گردن نهند... و " غرب"نفع دنيای آخرت و خنثی نمودن تهديدهای 

 قداری بهبعمل بياوريم، ابتدا الزم است م  موجوداز وضع استنتاج عملیيک پرتو مبحثی که ذکر شد، اگر بخواهيم در

عراق را به  ساله ايران و٨ به مناسبت جنگ  را"خامنه ای"و " خمينی" های گفتهحتما . برگرديمان دورچندنه  گذشته

 پايان  نقطه از سوی ديگر و جنگل تهران به مناسبت علنماز جمعهدرجداگانه  سخنرانیدو در اينجا، منظور.ياد داريد

 يک اگر چه پايان  ": داشتندچنين بيانمنطقه  ايران و خطاب به مردم، نامبردگانیآن دو سخنرانی تاريخدر. باشد ميآن

بود  و برکت الهیخير  جنگبه عبارت ديگریفراموش نکنيم که اما " ، "استنوشيدن زهرمانند برای ما  جنگ جانبه

                       ."جمهوری اسالمی باريدسر بر و تاريخیيک شرايط حساسبطن که در

اوال، آنها  . درست بود" الهیخير و برکت " بر مبنی آنهااستدالل از چند زاويه ،  مذهبی قضيه بگذريم هایجنبهازاگر 

 دوما، .دست و پنجه نرم می کردند وسيع کارگر و زحمتکش  توده های گستردهمخالفت با از بدو تشکيل رژيم اسالمی

بات و ث به يک رژيم با  اينکه حکومت اسالمی بتواند روزنهه بود کهعلم کرد قد   ای گونهآن دوران به  کشمکش های 

روزهای نخست،   داخلی، از همان  ،  پا به پای کشمکش هایسوما .متعارف تبديل بشود، بسيار محال بنظر می رسيد

يک ر داکار آمده ر سر  تازه به نهايت حکومت در  وپيدا شد   اسالمیرژيم  عليه لیلبين الم سطح  در مخالفين زيادی

  زيرجنگ هشت سالهکه  ناديده گرفت  نبايد اما، . داشت قرارحال متالشی شدنهرلحظه در و قرار داده گنديدهمنجالب

 اسالمی. ج برون رفتجهت  یحل راه  تنها  و "معجزه"به  ...و"  مقابله با بيگانه "  ،" ماميت ارضیت "ظ پوشش حف

ت ملی و مذهبی توده های متوهم ، ابتعصاز   استفاده طريق از زيرکانهآن شرايط بحرانی تبديل شد و آخوندها بسياراز

دست  از اسالمیرژيمبسيار محال بود که  عراق رخ نمی داد،جنگ ايران واگر  تا نتيج.شروع به بهره برداری کردند

                                                                    .نمايدکمر راست   توده های محرومخيزش

 درمجددا " خارجی"های "تهديد"ای و"بحران هسته"پوشش  زير، يعنیی ديگرقالب ساله، در٨ جنگ  سناريویاکنون

 بين  دستيابی به پاره ای امتيازات در صدد دولتمردان  نشده، اسالمی شليک. ج بسوی   هنوز تيری. تکرار استحال

غيان کارگری و توده ای، فرصت را غنيمت شمرده دست يک طيش ازآن جهت نجات خواز مهمتر و، منطقه اییلالمل

" انگليس"،"آمريکا"لفين خويش يعنی کشورهای توده ای را به مخاد که هرگونه نارضايتی کارگری ونکوششديدا ميو

                   .کنند تا بلکه با دست بازتری آن را سرکوب دننسبت بده... اپوزسيون و ، " يلئاسرا"، 

جامعه به بهانه  دادن بخشی ازفشار قرارزير ، به خانه خانهتفتيشها، "خلخالی"سرگيری متد ، ازموجود پليسی فضای

آن واقعيت است که بيانگر، دقيقا فعالين کارگریديگرو" محمود صالحی" کردن آقای زندانیتگيری ودس ،"یحجاببد "

 را  و توده ای خيزش کارگری طرخ ،اسالمی.ج .جدی دست به گريبان می باشد بسيار نوين واسالمی با يک بحران.ج

و " صالحی"مانند آقای  عنصرهای طريق بازداشت از   که آن به تکاپو افتادهی کردنثاحساس کرده و جهت خنبخوبی 

، بجای نهايت آنها درسمتی سوق دهد که ذهن توده های ناراضی را به ... وای"بحران هسته"زير پوشش سوی ديگراز

 وضع  يعنیبد و بدتر "آلترناتيو " دو در بينو  مجبورا  و استثمار انسان از انسان، ايجاد دنيای فارغ از هر گونه ستم 

  . عراق، يکی را انتخاب نمايندی سناريو وموجود

 نمايندگی  بهپيشرو کارگران گردد، می بر ای "هسته "مسائلسربر اسالمی.با ج شرکا و " غرب "جداليکه به ئتا آنجا

هشداستثمار انسان های  شايسته زندگیبه  ربطی  گونه   هيچاينگونه کشمکش ها شته اند که ا، بارها اعالم دطبقه خود  

 



 

 از جمله مصاحبه فعالين کارگری اظهار نظر دانم بهت بخشيدن به ادعای خويش، الزم مياينجا، جهت صح در.ندارد 

کشورهای  کارگران در ناامن و بسيار وخيم وضعيتو از سوی ديگر به "راديو صدای نو"با " محمود صالحی"آقای 

که  ندارد وجود  فعال کارگری  هيچ اوال، . ای نمايم ای مجهزشده اند، اشاره"هسته"ای که سالهاست به جنگ افزاره

 ردگسترده کارگری اعتصابات   و راضاتتاع دوما،. کند دفاع  یديگريا کشور و  المیاس.ج  افزارهسته ای ازجنگ

 رها وکش اينگونه در حلبی آبادهاآن با نگاهی مختصر به درکنارهندوستان وفرانسه، پاکستان وروسيه، چين، آمريکا، 

 عکس بر،نخواهد شدنه تنها بهتر رانکارگزندگی   دست يابد،اتمیبه اسلحه  اسالمیرژيم  اگرشود که  روشن می...و

کشورهای   صفوف ديگر  به نظام هماين  کند که  ای مستقيما کمک مي"هسته" هایارز به جنگ افاين رژيم  دستيابی

  احتمالیاحوال چنين اوضاع وبطندر و آنگاه.  بپيونددجهان  و منطقه متعارف بات و با ثسرمايه داری افسارگسيخته،

رو   از اين.شود ميبرو رو  به مراتب بيشتری واریدش بابلکه  نمی بيند  سودیتنها   نه نايرا طبقه کارگرشد، که ذکر

آلترناتيو اين رابطه،   در.بورژوازی صاحب اتم محال استو   اسالم سياسی کنار آمدن کارگران بانتيجه می گيريم که 

 دنيای بی طبقه  جستجوی بنيان گذاریبر عکس، ما در . نيستو وده نب اين دو مدلی بين هيچ گونه  انتخابکارگران ما

 اگر جنگی هم به اکيدا مشکل ما نيست و" و احمدی نژاد" جورج بوش" آقايان  بين ای"هسته "لذا، مناقشه. هستيمخود 

  معصوم و محروم فرزندانديگر ای قادرنخواهند شد که بار بهانهتحت هيچ پوشش وآنها و  ازهيچ کدام بپيوندد، وقوع 

 طبقه ،یکنونشرايط درآن نهفته است که در ما  يت موفقمز ر. بفرستند ديگری خانمان سوزجنگ هه های را به جب ما 

 و چالش های چند ماه اخير .دارد برمي جهت سازمانيابی خويش گام در وشده  و بيدار سطح وسيعی خود آگاه کارگردر

بين دررژيم  ی ا " بحران هسته  "مقوله  دهد کهمي ، نشان  کارگریاتحاد رسر ب کارگری آن تمرکز فعالين  از مهمتر

 برسر که نيست  کار در دومی" الهی معجزه "کور خوانده اند زيرا  رژيم نتيجه، سران در. نداردکارگران شنونده ای 

                                      .دولتمردان اسالمی ببارد

های مستقل کارگری، ايجاد تشکل  ن برسروسيع کارگرا تبادل نظر اعتصابات و اعتراضات کارگری،گسترش دامنه 

 فعالين جنبش  توسط  نشده مختلف  های ثبت " انجمن " و ها" کميته "،" اتحاديه "ها ، " نونکا " اقسام و انواعايجاد 

 توسط   ای"بحران هسته"جسته کردن مسئله برسوی ديگراز عوامفريبی، تهديد و   کهآن واقعيت استبيانگرکارگری 

ديگر فعالين  و  "محمود صالحی"آقای پی  در زندانی کردن پی دستگيری وروشن است که  .نيست سازی کاراسالم.ج

 و توطئه   کامال طرح،"کومه له"از" صالحی"مبنی بر طرفداری آقای اتهام پرونده سازی و  سوی ديگراز وکارگری

. حق طلب آلوده نمايندخواه ونسان های آزادی را پيشاروی اکه فضای کنونی  به آن معناستدقيقا وآگاهانه  ای است

غيان ط جهت به را روند رويدادهای حاضرتوده ای،وکارگری آن است که چالش های مسالمت آميزازاساس ترس آنها 

 به  هت وابس و ديگر فعالين کارگری" صالحی"ند که آقای دااسالمی بخوبی مي. ج.سو بدهدمت وکارگری و توده ای س

  پرونده  اينگونه طريق بسته اند که از  به آن اميد آنهااما،  .زب سياسی ديگری نيستندح  سازمان و هيچ  و"کومه له"

  عينیشواهدمنتها، . با دشواری مواجه سازند را کارگری به پيش جنبش  رو روش های ضد کارگری، روند وهاسازي

بين کارگری مرز اتحاد  و  آگاهی  که  هاستتمد  زيرا پس معرکه است  ان سرمايه دار دولتمردهدهد که کال مینشان 

نهادهای  داخل کشور، در  همبستگی ايجاد  بر ه عالو و هم کوبيده دررا دهات ايرانکارخانه های شهرها و وهاکارگاه

رو، عقب نشينی اين  از.کارگران ايران برخاسته اند حقبر  مطالباتاز به حمايت  نيز یلبين المل سطح  در کارگری   

 



 

      .رسدمحال بنظر ميش کارگری بسيار به جنبکردن

 حقيقت بيانگر اين، سوخت و ساز درونی اين جنبشاز سوی ديگر  و چالش های کارگری  ازاستنتاج کالبد شکافی

سپری شده آن روزديگر پرورده شده وبين استثمار شدگاندر" محمود صالحی"مانند آقای که اکنون هزاران رهبر است

 ی صرفآنچه که ذکر شد، تنها يک ادعا.  را خفه نمايدآنها  رضايتی  نا  بتواند صدای  صاحب کارانکه توطئه های 

   دستگيریبهاگر، .  به چشم می خوردايرانسراسر جامعه در انه روزمی باشد که يک واقعيت انکارناپذيرنيست بلکه

جه کرده باشيد، به روشنی ، تومرژي ماموران   وسيع کارگران در روز اول ماه مه امسال توسط زندانی کردنو

 فن " بر سر نزاعپيرامون " جورج بوش"مناقشه با ، از کنونی وحشت سرمايه داری ايرانشرايط در که ديدخواهيد

  و توده ای کارگری همبستگیو حکومتش، از" احمدی نژاد"بر عکس، نگرانی آقای . ای نيست"وری هستهآ

،  به هر نحوی شدهکه اختصاص يافته هدف   آنبه  اسالمی .ام تالش جتماکنون،  . می باشدمحرومان آن جامعه

اعدام   شهر سنندجمثابه سخنگوی اول ماه مه به را" جمال چراغ ويسی"که د  برگردان به دوره ای رافضای جامعه

يست که  بيدی ن و در موقعيت به مراتب بهتری قرار دارداما، اين تنها يک خيال واهی است زيرا جنبش کارگری. کرد

.شود خانه نشين  بلرزد و يابادها با اينگونه  
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