
 پيام کنفرانس استکهلم به طبقه کارگر ايران
  

 کارگران! نوبت ماست!
  

  !رفقای کارگر
طغيان اعتراضاتی که استمرار رسد.  ای از کشور به گوش می گوشه اين روزھا صدای اعتراض از ھر

ھستند. ماھی که طنين فريادھای اعتراض شما به دستمزدھای سال گذشته دی ماه ای در  تودهراسری س
ھای محروم و  دهتوھا معضل ديگر با اعتراضات  افتاده، عدم امنيت شغلی و ده حقير، دستمزدھای عقب

. جاری گشتھا  خيابانآميخت و در   ھمبه گرانی و بيکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درتھيدست 
شان، يعنی حق انتخاب  ترين حقوق به نقض اوليه، ھا بر بلندیايستاده اع ماھی که دختران و زنان شج

رابر سرکوب و حمله وحشيانه اوباش جمھوری معترضان در بآزادانه پوشش اعتراض کردند. ماھی که 
را سر دادند و خطاب به نيروھای سرکوب اعالم کردند: "بترسيد،  "مرگ بر ديکتاتور"فرياد اسالمی، 

  بترسيد، ما ھمه با ھم ھستيم".
  

پيش از اين نيز، اعتراض به ساليان متمادی فقر و تنگدستی، بيکاری و خفقان، تخريب محيط اگر 
قوبتی ع ، بیملیستم  و ھا، تضييق حقوق زنان زيست و بروز ريزگردھا و خشک شدن رودھا و درياچه

ته است، اما از پِس دی ماه، ود داش، در جامعه وجو وابستگان آنان سران و مسئوالن رژيم  تاجناي
امان شما،  راديکال و بیتحولی که مبارزات و اعتراضات  اند. اضات مردم تحولی چشمگير يافتهاعتر

تپه، گروه ملی صنايع  ھفت، کارگران نيشکر کارگران ھپکو و آذر آب ھای پيمايی مانند اعتصابات و راه
مبارزاتی که نه  .ه استزمينه آن را فراھم آوردھا اعتصاب ديگر آھن و ده ، کارگران راهفوالد اھواز

شعارھای سياسی و بيان با تر،  نيز به آن بخشيديد و مھماشکال متنوعی تنھا رشد و گسترش داديد، بلکه 
و ھا  ضرب و شتماز داديد حربه سرکوب رژيم ديگر کارساز نيست. ، نشان مقامات حکومتیتعرض به 

اين شما بوديد که در برخی و از رفقای کارگر دستگيرشده خود حمايت کرديد. تھديدھا نھراسيديد 
کنيم در ره آزادگی،  کنيم زندگی، جان فدا می زير بار ستم نمی"ھا و تظاھرات اعالم کرديد:  پيمايی راه

ھای  بودند که در خيزش معلمان و بازنشستگانشما، رزمان  ھم. و "وای از اين وضعوای از اين وضع 
  ."خيزند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی ھمه برمی": سر دادندا اعتراضی خود ند

  
  !کارگران مبارز

 نشان از تالطمی در اعماق جامعه دارد. ، ھرچند پراکنده، امامردمی و مبارزات کنونی اعتراضات
سران جمھوری اسالمی ناتوانی المللی رژيم، و  ای و بين بحران سياسی ھيئت حاکمه و وضعيت منطقه

 وارد سياسی حادی ھای، جامعه ايران را به عرصه نبردشما و توده زحمتکشگويی به مطالبات  از پاسخ
ا ت  المللی به تکاپو افتاده بورژوازی داخلی و بينچنين بحرانی است که  بهدرست با آگاھی کرده است. 
د. به مسير نبه مسير مطلوب خود ھدايت کنو آن را  رفتهرا به دست گبحران سياسی کنونی  سرنوشت

پس، به بورژوازی اجازه ندھيد  .داری با جمھوری اسالمی يا بدون جمھوری اسالمی حفظ نظام سرمايه
ھای زحمتکش سوار شود و قدرت  بر موج مبارزات شما و توده تا بار ديگر در جامه و ھيئتی ديگر

سياسی را به دست گيرد و جامعه را به قھقرايی ديگر رھنمون شود. رھبری مبارزات را در دستان 
توانمند خود گيريد و در نبرد پيشارو نقشی فعال، زنده و تأثيرگذار ايفا کنيد تا سرنوشت اين نبرد را به 

  برای اين کار، بايستی خود را سازماندھی کنيد. ھای زحمتکش رقم زنيد.  دهنفع خود و تمامی تو



  
  !ھا ، کمونيستپيشرو کارگران

ای برای آزادی، برابری و  وقت آن است که طبقه کارگر ابتکار عمل سياسی و رھبری مبارزات توده
ھا و  مستقل و سازمان ھای رفاه را در دست گيرد. کسب اين ھژمونی تنھا با تشکل کارگران در تشکل

در شرايطی که روزانه چندين اعتصاب در گوشه و کنار احزاب سياسی طبقاتی خود ممکن است. 
زمينه سازی برای و  ھای اعتصاب توان و بايد در راستای ايجاد کميته پيوندد، می کشور به وقوع می

جانبه کنونی، امکان تحوالت  ھمهھای  بحران. در شرايطی که کوشيد ات سراسریاعتصابسازماندھی 
توان و بايد برای کسب ھژمونی سياسی طبقه  ، میانداز قرار داده است سريع و راديکال را در چشم
بارزات کارگران و زحمتکشان در گروی پيوند مکسب ھژمونی سياسی  کارگر، شوراھا را برپا کرد.

خواھند بود و ھدف آن نه تنھا سرنگونی  دار آن . مبارزات مشترکی که کارگران پيشاھنگ و طاليهاست
 يک انقالب اجتماعی کارگریداری و برپايی   انقالبی جمھوری اسالمی، بلکه نابودی نظام سرمايه

توانای خودشان رقم زده ا دستان بکارگران و زحمتکشان   سرنوشتای روشن،  . تا در آيندهخواھد بود
  شود.

 !اسالمیداری جمهوری   سرمايهسرنگون باد رژيم 
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 !زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی
 

  استکھلم – ٢٠١٨سپتامبر 
 

   :امضاھا
  
 ستيکمون انياتحاد فدائ -١
 رانيا ستيکمون حزب -٢
 ستيحکمت - یکارگر ستيکمون حزب -٣
 راه کارگر سازمان -٤
 تياقل انيفدائ سازمان -٥
  تياقل هسته -٦
  


