ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ

ﻳﮏ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺿﺮورﯼ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ!
جامعه ايران بار ديگر آبستن يک تحول سياسی سرنوشتساز شده است .اعتراضات تودهای و کارگری از ھر سو
حران انقالبی تمام عيار سوق میدھد .جمھوری اسالمی بهعنوان رژيم
ت يک بُ
زبانه میکشد و جامعه را به سم ِ
ِ
اسالمی سرمايهداران ،مردم کارگر و زحمتکش را در وضعيتی قرار داده است که بهراستی بيش از ھر زمان
"چيزی بهجز زنجيرھايشان برای از دست دادن ندارند" .رويدادھای دی ماه  ٩٦که نقطه عطفی در سير کشمکش
سياسی و طبقاتی در ايران بود ،در تداوم خود بار ديگر با موج اعتراضات تودهای و کارگری قد علم کرده است.
قابل دوام نيست .جمھوری
ت متخاصم اجتماعی میدانند که وضع کنونی
امروز ھمه نيروھا و جنبشھای طبقا ِ
ِ
ت بخش عظيمی از جامعه ايران تمام شده و مسئله جايگزينی آن به دستور روز بدل شده است.
اسالمی در ذھني ِ
نمايندگان سياسی اپوزيسيون بورژوائی ،تالش دارند روند دست بهدست
اپوزيسيون ُمجاز تا
ت حاکم اعم از
طبقا ِ
ِ
ِ
ت مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد .کل بحث
شدن حاکميت سياسی بورژوازی اسالمی با کمترين دخال ِ
شکست خورده اصالحطلبی اسالمی ،رفراندم ،آشتی ملی و آلترناتيوسازی برسر مصون نگاهداشتن ماشين دولتی
عمل انقالبی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسياليست جامعه است.
بورژوائی و ارگانھای سرکوب آن از گزن ِد
ِ
ما در جدال جاری برای سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی ،درھم کوبيدن تمام ارگانھا و نھادھائی که قدرت
ت حاکمه بر آن استوار است ،مبارزه میکنيم .از نظر ما ،سرنگونی جمھوری اسالمی بايد به يک انقالب
طبقا ِ
کامل سياسی و اقتصادی از بورژوازی و استقرار يک نظم نوين کارگری و سوسياليستی
اجتماعی ،به خلع يد
ِ
ت
ت عظيم بر اکثري ِ
ت اکثري ِ
ت متناظر با اين دولت حکومتی از طراز کمون و شوراھا ،حاکمي ِ
منجر شود .حکوم ِ
عظيم است .حکومتی که با از ميان برداشتن تضادھای طبقاتی ،شرايط بقای طبقات به طور کلی ،و بدينسان
حاکميت خود را به عنوان يک طبقه از ميان برمیدارد و بهجای جامعۀ کھنۀ بورژوائی با طبقات و تضادھای
طبقاتیاش ،اجتماعی خواھيم داشت که در آن آزادی و شکوفائی ھر فرد ،شرط آزادی و شکوفائی ھمگان باشد.
ت ايران تبديل شده است ،اساسیترين سوال چگونگی تعيين
در شرايطی که سرنگونیخواھی به بستر اصلی سياس ِ
ت متمايز اجتماعی و جنبشھا و احزاب
تکليف با جمھوری اسالمی و تعيين تکليف مسئله قدرت سياسی است .طبقا ِ
سياسیشان ،ھر کدام تصويری از سرنگونی و دولت و نظام آتی به دست میدھند .معنای "براندازی" برای
ت طرفدار ترامپ و راه حلھای نظامی و کودتائی ،اعم از سلطنتطلبان و
ت بورژوائی و اردوی راس ِ
جريانا ِ
ت آمريکا و ھمپيمانان آن اميد بستهاند،
ت ناسيوناليست که به حماي ِ
سازمان مجاھدين خلق و احزاب و جريانا ِ
ت مرکز و جمھوریخواه که ھمواره طرفدار جناحی از رژيم بودند و اکنون تماما ورشکست و
ھمينطور جريانا ِ
ت برگزاری "رفراندم" و "انتخابات آزاد" در ھمين رژيم ،از اساس ارتجاع دفاع میکنند؛
بیافق شدند و با خواس ِ
يعنی سازش و بند و بست در باال ،حفظ اساس دستگاه سرکوب ،سازش با اسالم سياسی و دستگاه دين و نھادھای

نظامی و امنيتی ،کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی ،قيچی کردن اعتراض تودهای از سياست ،وعده
تغييرات جزئی و اصالحات ،تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمايهداری.
ت برگزارکننده اين کنفرانس ،که بخشی از نيروھای متعلق به کمپ کارگر و سوسياليسم ايران ھستيم،
ما جريانا ِ
ت بورژوائی و ھر نوع آلترناتيوسازی از باالی سر طبقه کارگر و
اعالم میکنيم در مقابل ھر نوع بند و بس ِ
ت بورژوائی ،که ماھيت اساسی و مشترک آنھا تداوم استثمار و سرکوب و
زحمتکشان خواھيم ايستاد و به ھيچ دول ِ
بیحرمتی است ،رضايت نخواھيم داد.
اين کنفرانس اعالم میکند يک آلترناتيو سوسياليستی ممکن ،ضروری و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن تالش
میکنيم .نيروی اين آلترناتيو وسيع است .کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به
ت مردساالرانه را به مصاف طلبيدهاند ،جوانانی که از
ستوه آمدهاند ،زنانی که وسيعا آپارتايد جنسی و تبعيضا ِ
بيکاری و بیآيندگی به جان آمدهاند ،مردمانی که عليه فجايع زيست محيطی و درماندگی رژيم جنبش وسيعی برپا
کردهاند ،آزاديخواھانی که خواھان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قيد و شرط انديشه ،بيان و تشکل ھستند،
ب آزادی و برابری تالش میکنند ،اين توده عظيم میتوانند و بايد
تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعيض و کس ِ
جای خود را در اردوی آلترناتيو سوسياليستی پيدا کنند.
ما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و سازمانھای مستقل کارگری در جريان
ت رو به گسترش جاری و اتحاد آن با جنبشھای اجتماعی و اعتراضی پيشرو با چشمانداز و
اعتصابات و اعتراضا ِ
استراتژی سوسياليستی است که میتواند سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی و مناسبات طبقاتی حاکم را
ب نظام سرمايهداری را به روی جامعه بگشايد .از اينرو ،دولت برآمده از
تضمين کند و افق رھايی از کليه مصائ ِ
انقالب ،که بايد دولتی شورائی و کارگری باشد ،با انحالل ارتش ،سپاه پاسداران ،نيروھای انتظامی و کليه
ايدئولوژيک جمھوری اسالمی و الغای قانون
ارگانھای سرکوب و بوروکراتيک حاکم و نھادھای تبليغاتی و
ِ
اساسی و ساير قوانين ضد انسانی جمھوری اسالمی ،با مسلح کردن کارگران و مردم انقالبی براى دفاع از آزادى،
ت ضد انقالب جمھورى اسالمى و مقابله با تعرض ھر نيروئى به آزادىھا و حقوق مردم،
ب مقاوم ِ
براى سرکو ِ
سرنگونی جمھوری اسالمی را اعالم و با اجرای اقدامات بنيادی زير بهعنوان معنای سرنگونی جمھوری اسالمی،
پيشروی انقالب کارگران و زحمتکشان را تضمين میکند:
ت کارگران و زحمتکشان از طريق ارگانھای اعمال اراده مستقيم مردم .گسترش شوراھا در
 -١برقراری حاکمي ِ
محل کار و زيست تا سطوح شھری و منطقهای و سراسری بهجای حاکميت جمھوری اسالمی با تضمين حق رای
ت مستقيم تودهای .حق ھر
عمومی ،ھمگانی ،آزاد ،مخفی و برابر ھمه شھروندان با بهکارگيری ھمه
اشکال مشارک ِ
ِ
عزل نمايندگان توسط انتخابکنندگان ،در
حق
ِ
فرد باالتر از  ١٦سال برای کانديد شدن و احراز ھر مقام انتخابیِ .
تمام سطوح ،ھر زمان که اکثريت آنھا اراده کنند.
ت سران جمھوری اسالمی در دادگاهھای علنی.
 -٢دستگيری ،محاکمه و مجازا ِ

ت اعدام .لغو شکنجه.
 -٣آزادی کليه زندانيان سياسی .لغو "جرم" سياسی و برچيدن زندان سياسی .لغو مجازا ِ
 -٤جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پروش .آزادی مذھب و بیمذھبی .لغو تمامی قوانين مذھبی ،برچيدن و
انحالل بنيادھا و موسسات مذھبی حکومتی .مصادره اموال و دارائیھای اين موسسات توليد جھل و خرافه و کليه
موقوفات و تخصيص آن به نيازھای فوری مردم.
 -٥برقراری کنترل کارگری بر توليد و توزيع.
 -٦تضمين تامين معيشت و رفاه ھمه شھروندان متناسب با استانداردھای دنيای امروز ،توسط شوراھا و نھادھای
منتخب کارگران .تامين بيمه بيکاری مکفی برای ھمه افراد آماده بهکار باالی  ١۶سال و کليه کسانی که به علل
جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند .تضمين آموزش و بھداشت و سالمتی رايگان شھروندان.
 -٧رفع کامل ھرگونه تبعيض و ستم جنسيتی از طريق لغو نظام آپارتايد جنسی ،لغو کليه قوانين ضد زن و
تبعيضآميز ،اعالم و اجرای برابری کامل و بی قيد و شرط بين زنان و مردان در ھمه شئون زندگی فردی و
اجتماعی و ايجاد فرصتھای برابر در ھمه عرصه ھا ميان آنان.
 -٨ممنوعيت کار حرفهای برای کودکان .تامين و تضمين برخورداری ھمه کودکان از آموزش و بھداشت و
سالمت و شادی و ايجاد شرايط مناسب برای رشد و شکوفائی آنانُ .جرم جنائی دانستن ھر گونه تعرض و سوء
ت کودکان توسط دولت.
استفاده جنسی از کودکان و محافظ ِ
 -٩نفی ھر گونه ستم و تبعيض و نابرابری در جامعه از طريق اعالم و اجرای برابری کامل حقوق ھمه
شھروندان ،صرفنظر از جنسيت ،مذھب ،مليت ،نژاد و تابعيت .نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با بهرسميت شناختن
حق تعيين سرنوشت و حق جدائی با مراجعه به آرا خود آنھا .ما در عين حال خواھان اتحاد آزادانه و داوطلبانه
ِ
ھمه ساکنين ايران ھستيم و بر اين باور ھستيم که اين اتحاد به سود طبقه کارگر و تودهھای زحمتکش است.
 -١٠اعالم و اجرای آزادی بی قيد و شرط عقيده ،بيان ،مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل ،تحزب و اعتصاب.
ممنوعيت تفتيش عقايد.
 -١١لغو اسرار بازرگانی .لغو ديپلماسی سری.
 -١٢اقدامات فوری و برنامهريزی درازمدت برای حفظ محيط زيست و منابع حياتی آب ،خاک و ھوای سالم.
 -١٣برقراری مالکيت اجتماعی بر بخشھای کليدی صنعتی ،بانکی ،خدماتی و تجاری در دوره گذار انقالبی.
...

اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی برای سوسياليستھا و طبقه
کارگر و اردوی چپ جامعه محسوب میشود .ما کارگران و زحمتکشان ،کمونيستھا و جريانات سياسی چپ و
انقالبی ،تشکلھای کارگری و تودهای ،جنبش برابری زن و مرد و ساير فعالين سياسی و اجتماعی را به تالش
برای پيروزی بر جمھوری اسالمی با يک پرچم سوسياليستی فرامیخوانيم .برای اين اردو حياتی است که افق و
ب قوای سياسی و
معنا و
مضمون سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی را تودهگير کند و در ھر مرحله و تناس ِ
ِ
مبارزه جاری به آن متکی شود.
کنفرانس استکھلم ،کمونيستھا ،کارگران و مردم زحمتکش و آزادیخواھان را به پيوستن به آلترناتيو
سوسياليستی ،به ايفای نقش در شکل دادن و پيروز کردن آن ،به برافراشتن اين افق در مبارزه جاری فراخوان
میدھد .ما وارد دورانی تعيينکننده شدهايم که سرنوشت نسلھای متمادی را رقم میزند .تصميم و اراده و پراتيک
انقالبی امروز ما میتواند و بايد به اين دوره و آينده شکل دھد .آلترناتيو سوسياليستی ُمبرم و ممکن است و بايد در
روند مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و فردای آن به کليه مشقات و مصائب تاکنونی سرمايهداری پايان
دھد.

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادﯼ ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﺻﻔﻮف اردوﯼ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ!
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