
  
  

  
  

  يبراي قدرت گيري كارگران و ايراني سوسياليست

   

  پيتر سيموندز

  ٢٠٠٩   ژوئن١٧

  

  

   . بحران سياسي در حال گسترش در ايران مسائل بنياديني را براي طبقه ي كارگر مطرح مي كند

نتيجه ي انتخابات رياست جمهوري در جمعه ي هفته ي گذشته شكاف عميقي را در رژيم مذهبي 

نژاد و هواداران رقيب اصلي او ميرحسين موسوي بر مال كرده  هواداران محمود احمديكشور ميان 

  .است

  

 را بخورد كه بطرز ماهرانه اي توسط  اردوي ميرحسين موسوي " رنگييانقالب"هيچ كس نبايد فريب 

اليكه در ح. هدايت مي شود تا نتيجه ي انتخابات را مردود اعالم كند و راي گيري جديدي را تقاضا كند

نژاد و موسوي وجود دارد هر دو از مدافعان نظام موجود و منافع  تفاوتهاي تاكتيكي ميان احمدي

  .بورژوازي ايران هستند كه آزمون خود را پس داده اند

  

موسوي از سوي اليه هايي از روحانيون و نخبگان سياسي، همچون روئساي جمهور سابق علي اكبر 

حمايت مي شود كه به شدت منتقد ژستهاي ضد آمريكايي احمدي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي 

 به "مسرفانه"نژاد، كه تنها تحريم هاي اقتصادي بيشتر را به همراه داشته است، و صدقه دادن هاي 

در اعتراضات مخالفان در خيابانهاي تهران و شهرهاي ديگر اليه هاي مرفه تر . هستنداقشار محروم

زات انتخاباتي موسوي آنها را مخاطب قرار مي داد نقش عمده را داشته طبقات متوسط شهري كه مبار

  .اند

  

  

  



تا انجائيكه دانشجويان ، جوانان و كارگران مخالف رژيم به درون جنبش مخالفان كشيده شده اند، از آنها 

    كرد  براي كودتا در قصر توصيف ينرا به عنوان تالشآبه عنوان پياده نظام در آنچه كه تنها مي توان 

درحاليكه ممكن است تقلب در انتخابات صورت گرفته باشد، مفسران جدي تر به . سو استفاده مي شود

نژاد از حمايت گسترده ي اقشار فقير شهري و روستايي كه اكثريت  اين مسئله اشاره دارند كه احمدي

ايسه با سه رقيب  درصدي احمدي نژاد در مق۶٣آراي .مطلق جمعيت راتشكيل مي دهند برخوردار است

 است كه پيروزي غيرمنتظره اي را با بهره گيري از دشمني ٢٠٠۵خود عمال مشابه نتيجه ي انتخابات 

رفسنجاني از ثروتمندترين افراد .  نسبت به رقيبش رفسنجاني بدست آورد در ميان توده هاگسترده

  .كشور است كه به فساد شهرت دارد

  

و دمكراتيك رنگ آميزي مي كنند به سادگي پيشينه ي او را به آنان كه موسوي را با رنگهاي روشن 

  تا ١٩٨١ در مقام نخست وزيري از سال. عنوان يك مدافع تندروي رژيم مذهبي ناديده مي گيرند

، او در سركوب مخالفان سياسي، از جمله زنداني كردن و كشتار هزاران چپگرا نقش موثري  ١٩٨٩

ق،موسوي نقش محوري را در بسيج و فرستادن مردان جوان كه  در كشاكش جنگ ايران و عرا. داشت

عمدتا از اليه هاي فقيرتر جامعه جذب مي شدند به حمام خون و تحميل رياضت اقتصادي وحشيانه اي 

  .به طبقه ي كارگر بازي كرد

  

 همچون خاتمي با عنوان "اصالح طلبان"موسوي از سوي  اتحادي از محافظه كاران همچون هاشمي و 

ك ليبرال دمكرات دوباره بسته بندي شده است تا با برنامه ي كاري تنش زدايي با اياالت متحده و ي

 .تحميل دستور كار اقتصاد آزاد كه تاثيرات شديدي بر طبقه ي كارگر خواهد داشت به پيش تازد

بات را به  در حاليكه نتوانسته اند پيروزي را در دور نخست به دست آورند يا انتخاموسوي و متحدانش

دور دوم بكشانند، در تالشند تا از سرخوردگي هواداران خود كه عمدتا از طبقه ي متوسط هستند 

  استفاده ، چنانچه بدست گرفتن كامل آن ممكن نباشد،همچون اهرمي براي سهيم شدن در قدرت

  .كنند

  

المللي حمايت ميشودكه از اين تالشها با فعاليت آشكارا حزبي در اياالت متحده و در رسانه هاي بين 

هيچ كس نبايد دچار اين توهم باشد كه اين . مورد حمايت تلويحي دولت اوباما و متحدان اروپايش است

  .است تالشي براي از ميان بردن رژيم مذهبي و دفاع از حقوق دمكراتيك براي توده ها در ايران

  

  

  



ده مي كوشد تا از آشفتگي سياسي در بوده است، امپرياليسم اياالت متحچنين چنانكه در گذشته هم 

ايران در جهت پيش برد تغييراتي در رژيم كه همسو تر با منافع اقتصادي و استراتژيك خود باشد بهره 

استعماگرانه ي -اين امر پيش از هر چيز براي جلب حمايت بيشتر ايران براي اشغال نو. برداري كند

  .افغانستان و عراق است

  

ين انقالب رنگي را به پيروزي برساند،  نخستين كساني كه هزينه ي آنرا خوهند در صورتي كه موسوي ا

داد طبقه ي كارگر و فقرا هستند، چراكه رژيم جديد مي كوشد هزينه هاي عمومي را محدود، بنگاهاي 

 خصومت نه چندان .دولتي را خصوصي و سود شركتهاي محلي و سرمايه گذاران خارجي را تضمين كند

اقشار  احمدي نژاد به ناچيز هايپنهان طبقاتي موسوي و پشتيبانان ثروتمند او در تحقير علني كمك

  . خالصه مي شودمحروم

  

 عوام نژاد  موسوي به هيچ عنوان به نشانه ي حمايت سياسي از احمديارتجاعيمخالفت با كمپين 

 نظام سياسي از جمله مقام رهبري، آيت اهللا ه درچيردسته راستي نيست كه از سوي جناحهاي و فريب 

  .علي خامنه اي حمايت ميشود

  

نژاد هيچ ربطي به مبارزه ي راستين ضد امپرياليستي ندارد بلكه هدفش  ژستهاي ضدآمريكايي احمدي

محكوم كردن فساد . فشار آوردن به واشنگتن براي موقعيتي همسوتر با منافع بورژوازي ايران است

و موضع رياكارنه ي او به عنوان فردي مردمي كه همدرد فقرا مي باشد نمي تواند اين واقعيت توسط او  

  .را پنهان كند كه در دولت او شكاف اجتماعي عميق تر شده است

  

نژاد  احمدي. بيكاري، تورم، كمبود مسكن  و سطح معيشت اكثريت جامعه در كل وخيم تر شده است

  .ياليستي در طبقه ي كارگر مي نواند ژست مدافع فقرا را به خود بگيردتنها در نبود يك آلترناتيو سوس

  

در بحران كنوني، حزب استالينيستي توده و گروههاي دانشجويي مختلفي كه با به حركت درآوردن 

مستقل طبقه ي كارگر مخالفند و مي كوشند خصومت با رژيم را در جهت تقويت موسوي هدايت كنند 

در حاليكه از پيشينه ي ضديت موسوي با . ي جنايتكارانه اي را ايفا مي كننديك بار ديگر نقش سياس

. نژاد بهتر است طبقه ي كارگر به خوبي آگاهند، همچنان ادعا مي كنند كه هر كسي از احمدي

 .همانطور كه تاريخ مكررا در ايران و گوشه كنار جهان نشان داده است، اين مسير به فاجعه مي انجامد

موتور  . را به ياد آورند١٩٧٩ حت تاثير اين دست ادعاها قرار مي گيرند بايد حاصل انقالبكساني كه ت

محركه ي اجتماعي جنبش عظيمي كه در نهايت به سرنگوني محمدرضا شاه پهلوي انجاميد طبقه ي 

  .كارگر بود



  

ي را كه از  بخصوص اعتصاب كارگران شركت نفت، اقتصاد را فلج كرد و رژيم سركوبگر،اعتصابات قاطع

حزب توده با تبليغ اين توهم كه آيت اهللا خميني .سوي اياالت متحده پشتيباني مي شد به زانو درآورد

يك آلترناتيو مترقي را نمايندگي مي كند نقش مهمي را در پيوندزدن  نفرت گسترده از شاه با جناحي 

  .از روحانيت دگرانديش ايفا كرد

  

با اين حال، درسهاي تلخ اين تاريخ . ي از مبارزات انقالبي را داراستطبقه ي كارگر ايران تاريخي طوالن

 هر بخش )ذاتي (ناتواني ارگانيك: تائيدي است بر اصلي بنيادين از تئوري انقالب پيگير لئون تروتسكي

از بورژوازي در كشورهاي با توسعه ي سرمايه داري متاخر جهت تحقق آرزوهاي توده هاي كارگر براي 

  .اتيك پايه اي و  سطح زندگي درخورحقوق دمكر

  

همانطور كه تروتسكي توضيح ميدهد، تنها طبقه ي كارگر، از طريق مبارزه براي بدست گرفتن قدرت در 

. پيشتاز توده هاي ستم ديده، توانايي انجام مبارزه اي پيگير براي دستيابي حقوق دمكراتيك را داراست

 منافع بورژوايي را كه ازآن دفاع ميكنند درهم خواهد دولت كارگران و دهقانان تسلط روحانيون و

شكست و دگرگوني سوسياليستي جامعه را بر اساس منافع اكثريت و نه سود معدودي ثروتمند آغاز 

  .خوهد كرد

  

بدون . آشفتگي سياسي كنوني در ايران شكافهاي عميقي را در نظام سياسي ايران به وجود آورده است

و كارگراني در اين ميان بطور جدي درباره ي چگونگي پايان دادن به اين رژيم شك جوانان، دانشجويان 

اما تا آنجائيكه در دام اين يا آن جناح از طبقه ي حاكم باقي بمانند، نتيجه . بيدادگر بحث مي كنند

تنها مسير خروج ازاين دام .ناگزير تقويت حاكميت بورژوازي و دوري ديگر از سركوب سياسي خواهد بود

ياسي چرخش براي به حركت درآوردن مستقل سياسي كارگران و توده هاي ستمديده در مبارزه براي س

  .گرفتن قدرت و تاسيس ايراني سوسياليستي است

  

اين نظرگاه تنها به عنوان بخشي از مبارزه ي وسيعتر طبقه ي كارگر براي اتحاد دول سوسياليستي 

وظيفه ي فوري پيشاروي كارگران و جوانان . ور استخاورميانه و در عرصه ي بين المللي قابل تص

اين . ساختن بخشهايي از كميته ي بين المللي انترناسيونال چهارم در ايران و سراسر منطقه است

. نيازمند مطالعه ي دقيق تجارب استراتژيك جنبش تروتسكيستي در طي سده ي بيستم مي باشد

  .مل سياسي در اختيار مي گذارددرسهاي آن مبارزات راهنمايي ضروري را براي ع

  

  


