بیانیه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری بمناسبت خیزش دیماه ۹۶
پایان سیطره گفتمان اصلح طلبی و
آغاز دوران نوین در ایران و خاورمیانه
تظاهرات مردم در دیماه  ۹۶نقطه آغاز یک دوران نوین در تحولت سیاسی ایران است .خیزش دیماه
که با تظاهرات در بیش از یکصد شهر همراه بود ،به بیست سال حاکمیت گفتمان جنبش اصلح طل..بی
در ایران که با رئیس جمهور شدن خاتمی در سال  ۷۶عروج کرده بود ،خ.اتمه داد و می..رود ت.ا جنب.ش
انقلب .ی و بران..دازی را ب..ه گفتم..ان غ..الب تب..دیل کن..د .ای..ن تغیی..ر گفتم..ان ت..اثیرات عمیق..ی ب..ر جریان..ات
سیاس..ی ،نظ..امی ،امنی..تی ،و دیگ..ر بان..دهای ح..اکم خواه..د گذاش..ت و ع..واقب مهم..ی ب..رای جنبش..های
اجتم..اعی ،طبق..اتی و همچنی..ن ک..ل نیروه..ای اپوزیس..یون و ش..به اپوزیس..یون در ب..ر خواه..د داش..ت .ب..ا
فروکش اعتراضات علیه رژیم اسلمی دوره فعل و انفعالت درونی کل نیروه..ای سیاس..ی و جنبش..های
اجتماعی و طبقاتی برای منطبق کردن خود با اوضاع تازه آغاز شده است .با جابجایی های حاصل از
ای..ن فع..ل و انفع..الت ،ادام..ه اعتراض..ات علی..ه ک..ل رژی..م اس..لمی گس..ترده ت..ر ،ب..ا ق..درت بیش..تر و در
شرایط متفاوت و با صف بندی های جدی..د در می..ان نیروه..ای فع..ال در ص..حنه سیاس..ت ای..ران ص..ورت
خواهد گرفت.
شکست تجربه خونبار و ویرانگر  ۴۰سال حاکمیت مذهب بر جنبشهایی که از مشروطیت تا کن..ون در
تاریخ سیاسی ایران ریشه دارند ،تاثیرات مهمی خواهد داشت .یک..ی از بزرگ..ترین انش..عابات در تاری..خ
لیبرالیسم ایران ب..ر س..ر نق..ش و جایگ..اه دی..ن در پی..روزی جنب..ش س..نت  -م..درنیته اس..ت .جن..اح ق..وی ت..ر
لیبرالیسم ایران از همان زمان مشروطیت پیروزی حرکت سنت  -مدرنیته را در گرو مماشات ب..ا دی..ن
و عروج یک روایت خوش خیم از دین اسلم می دانست .با تجربه چهار ده..ه دخ..الت م..ذهب ح..تی در
کوچک ترین امور زندگی خصوصی مردم ،و با اعتراضات مردم برای سرنگونی رژیم اسلمی و به
ویژه امتناع آشکار آنها از استفاده از فرهن..گ اس..لمی ب..رای بی..ان خواستهایش..ان ،لیبرالیس..م ای..ران اگ..ر
بخواهد موضوعیت سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند ناچ..ار اس..ت ت..ا ه..م خواه..ان پای..ان عم..ر رژی..م
اس..لمی ش..ود و ه.م خواه..ان پای.ان دادن ب.ه ه..ر ن..وع دخ..الت دی.ن در زن..دگی سیاس..ی و اجتم..اعی م..ردم
ایران گردد.
جنبش دیماه  ۹۶که زمین سیاست در ای..ران را عمیق..ا ش..خم زد ،ال..ف ،خ..ط بطلن..ی ب..ود ب..ر چه..ار ده.ه
اس..تفاده از م..ذهب ب..رای حف..ظ نظ..ام س..رمایه داری ک..ه ابت..دا ب..رای شکس..ت انقلب  ۵۷و رهان..دن نظ..ام
بح..ران زده س..رمایه داری در نظ..ام شاهنش..اهی از خط..ر س..قوط ب..ود و در ادام..ه ب..رای دف..اع از من..افع
آخوندها ،نهادهای مذهبی ،مقامات رژیم و سپاهیانی که خود ب.ه بزرگ..ترین ص..احبان س.رمایه و ص..نایع
تب..دیل ش..دند .و ب ،خ..ط پای..انی ب..ود ب..ر دو ده..ه تجرب..ه شکس..ت خ..ورده جنب..ش اص..لحات سیاس..ی در
دستیابی به اهدافی که خودشان آنرا اعلم کرده بودند .اکنون عرص..ه اص..لی و مح..وری سیاس..ت ای..ران
دیگ..ر منازع..ات جریان..ات درون رژی..م اس..لمی و بی..ن اص..لح طل..ب و اص..ولگرا نیس..ت بلک..ه بی..ن دو
قط..بی ک..ل رژی..م و مردم..ی اس..ت ک..ه خواه..ان پای..ان عم..ر رژی..م اس..لمی هس..تند .خی..زش دیم..اه  ۹۶ب..ا
خواستهای اقتص..ادی و سیاس..ی در ه.م تنی.ده خ..ود بی..انگر خواس..ت بنی..ادی "ن.ان و آزادی" اس..ت بعن..وان
محور و چتر اتحاد همه مردم علیه رژیم اسلمی.
جنبش اصلحات سیاسی با رئیس جمهور شدن خاتمی کوشید که آینده رژیم اسلمی را ب..ر کلی..ت طبق..ه
ص..احبان س..رمایه و ص..نایع متک..ی کن..د ت..ا نماین..دگان جناحه..ای گون..اگون ای..ن طبق..ه بتوانن..د از طری..ق
انتخاب..ات ب..ه ق..درت برس..ند و دول..ت را در راه من..افع خ..ود بک..ار گیرن..د .ب..ا شکس..ت تجرب..ه اص..لحات

سیاسی ،لیبرالها ب..رای نماین..دگی ص..احبان س..رمایه و ص..نایع ای..ران ی.ک فرص..ت ب..ی ب..دیل م..ی یابن..د ت..ا
حریف عمده جنبش کارگری و سوسیالیستها در سیاست ای..ران ش..وند .فس..اد ،دیکت..اتوری ،کش..تار ،فق..ر،
بیکاری ،ب.ی حق..وقی زن.ان ،فق.دان ح..ق تش.کل و اعتص..اب ک..ارگری ،دس..تمزدهای ی.ک س..وم خ.ط فق..ر،
ض..ربات مهل..ک ب..ه فرهن..گ ،ادبی..ات ،هن..ر و ب..ه وی..ژه موس..یقی و فج..ایع سیاس..ی ،اجتم..اعی و زیس..ت
محیطی که رژی..م اس..لمی بب..ار آورده اس..ت ناش..ی از ک..ارکرد نظ..ام س..رمایه داری تح..ت پوش..ش اس..لم
است و خواست "نان و آزادی" مردم ایران تنها با بران..دازی ای..ن سیس..تم طبق..اتی و غی..ر انس..انی بدس..ت
می آید .منتها ارتجاع اسلمی حاکم بر ایران برگ برنده لیبرالها خواهد بود تا هم.ه ای..ن بلی..ا را ن..ه ب..ه
گردن نظام سرمایه داری بلکه به گردن حاکمیت دین بیاندازند تا از ای..ن طری..ق اس..لم را قرب..انی حف..ظ
نظام سرمایه داری کنند.
در دوران شاه نیز اندیشه لیبرالی که بعضا به جریانات سوسیالیست هم سرایت ک..رده ب..ود ،دیکت..اتوری
حاکم و همه رنج و محنت کارگران و زحمتکش..ان را ن..ه از م..اهیت نظ..ام س..رمایه داری بلک..ه از نتای..ج
وابستگی سرمایه داری ایران به امپریالیسم جا میزد .اکنون نیز میرود تا علت دیکتاتوری ،بی حق...وقی
و فقر و فلکتی که کارگران و مردم بدان دچارند ،موضوع محوری مباحثات فعالین جنبش کارگری و
سوسیالیستها با لیبرالها شود.
در میان جنبشهای اصلی اجتم.اعی و طبق..اتی ،نظی..ر جنب..ش ک..ارگری ،رف..ع س.تم مل..ی ،جنب..ش زن.ان ب.ه
وی..ژه علی..ه حج..اب اجب..اری و ب..رای آزادی پوش..ش ،خی..زش دیم..اه  ۹۶بیش..ترین ت..اثیر را ب..ر جنب..ش
دانشجویی خواهد داشت .با سرکوب خونبار جنب..ش دانش..جویی در س..ال  ۵۹ب.ه ره..بری رئی..س جمه..ور
وقت ،بن.ی ص..در ک.ه منج..ر ب.ه دس..تگیری ،کش..تار و اخ..راج هم.ه دانش..جویان و اس..تادان سوسیالیس..ت و
آزادیخ..واه ش..د ،رژی..م اس..لمی در گورس..تان س..کوتی ب..ه ن..ام دانش..گاهها ،تش..کلهای دانش..جویی تحکی..م
وحدت حوزه و دانشگاه را ایجاد کرد .در طی همه این سالها تشکلهای دانشجویی تحت کنترل رژی..م و
از س..ال  ۷۶اساس..ا تح..ت کن..ترل اص..لح طلب..ان ب..وده اس..ت و ه..ر تش..کل و ی..ا حرک..ت خ..ارج از آن ب..ا
دستگیری و شکنجه و زندان سرکوب شده است .با پایان سیطره گفتمان اصلح طلبی میرود ت..ا جنب..ش
دانش..جویی نی..ز از زی..ر نف..وذ اص..لح طلب..ان خ..ارج ش..ود و ب..ه جنب..ش انقلب..ی ب..رای س..رنگونی رژی..م
اس..لمی بپیون..دد .چرخ..ش جنب..ش پ..ر تع..داد و میلی..ونی دانش..جویی ک..ه در تم..ام تاری..خ خ..ود ت..ا قب..ل از
سرکوب و کشتار س..ال  ۵۹هم.واره از پایگاهه..ای مه..م مب.ارزه ب..ا دیکت..اتوری و اساس..ا چ.پ گ..را ب..وده
است ،یک ضربه سنگین به اصلح طلبان اس..ت و ب.ه ق..درت جبه.ه م..ردم در مقاب..ل رژی..م اس..لمی م..ی
افزاید.
عدم موفقیت ناسیونالیسم عربی در تحقق اهدافی که داشت با انقلب ایران در سال  ۵۷هم دوره گش..ت
و قدرت یافتن جناح اسلمی اپوزیسیون شاه که منفعت اروپا و آمریکا آنرا ایجاب میکرد باعث رشد و
گسترش جنبشهای اسلمی در کشورهای منطقه ش..د .ب.ا پای.ان ک..ار داع.ش در س..وریه و ع..راق ،ع..روج
جنبشی در ایران با شعار "آخوندها حی..ا کنی..د ،مملکت..و ره..ا کنی..د" ب..ه تم..امی جنبش..های غی..ر م..ذهبی در
منطقه جان و روحیه تازه خواهد داد .در راستا و در ادامه تاثیر تحولت ایران در صد سال گذشته در
کشورهای منطقه ،پایان یافتن عمر حکومت دینی در ایران تاثیرات مهمی در تضعیف ارتجاع اسلمی
در منطقه خواهد داشت .مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلمی می رود تا ابعادی فراتر از مرزهای
ایران بیابد و کمر ارتجاع اسلمی در کل منطقه را بشکند.
خواستهای گسترده سیاسی ،اقتص..ادی و اجتم..اعی ک..ارگران و م..ردم ای.ران در چ..ارچوب نظ..ام ح..اکم و
سیستم سرمایه داری قابل تحقق نیست .نظام مدافع صاحبان سرمایه و صنایع زی..ر چ..تر حم..ایتی اس..لم
بانی همه بلیایی است که گریبانگیر مردم ایران است و لذا حفظ ای.ن نظ..ام تح..ت ه..ر پرچ..م و رن.گ و
لعاب متفاوت دیگری نمی تواند جوابگوی مطالبات وسیع و اساسی م..ردم ای..ران باش..د .عب..ور از رژی..م
اس..لمی و نظ..ام س..رمایه داری لزم..ه بن..ای ج..امعه ای اس..ت ک..ه رف..اه و آزادی را ب..رای م..ردم ای..ران

تض..مین کن..د .در ای..ن راس..تا جنب..ش ک..ارگری ای..ران و جن..اح چ..پ و سوسیالیس..ت آن مس..ئولیتی س..نگین
بدوش دارند تا بسرعت در محل های زیست خود متشکل شوند ،تشکلهای خ..ود در مح.ل ک.ار را ایج..اد
کنن..د ،و آن..را ت..ا ایج..اد تش..کل ه..ای ک..ارگری در س..طح ش..هر ،منطق..ه و سراس..ری ادام..ه دهن..د ،ح..زب
سیاسی خود را ایجاد کنند و برای اعتصابات سراسری آم.اده ش.وند .س.رنگونی رژی.م اس.لمی در گ.رو
اتحاد جنبش کارگری شامل بازنشس.تگان و معلم.ان ،ب.ا جنب.ش دانش.جویی ،زن.ان ،جنب.ش رف.ع س.تم مل.ی
ح...ول خواس...ت مح...وری "ن...ان و آزادی" و ب...ا ترکی...بی از تظ...اهرات خیاب...انی ،اعتص...ابات ک...ارگری،
اعتصاب عمومی و در نهایت قیام است.
سرنگون با رژیم اسلمی سرمایه
پیروز باد مبارزه برای نان و آزادی
زنده باد سوسیالیسم
شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری
 ۷بهمن  ۲۷ - ۱۳۹۶ژانویه ۲۰۱۸

