ﭘﻴﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﺮان

ﮐﺎرﮔﺮان! ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ!
رفقای کارگر!
اين روزھا صدای اعتراض از ھر گوشهای از کشور به گوش میرسد .اعتراضاتی که استمرار طغيان
سراسری تودهای در دی ماه سال گذشته ھستند .ماھی که طنين فريادھای اعتراض شما به دستمزدھای
حقير ،دستمزدھای عقبافتاده ،عدم امنيت شغلی و دهھا معضل ديگر با اعتراضات تودهھای محروم و
تھيدست به گرانی و بيکاری ،دزدی و چپاول ،فقر و سرکوب درھم آميخت و در خيابانھا جاری گشت.
ماھی که دختران و زنان شجاع ايستاده بر بلندیھا ،به نقض اوليهترين حقوقشان ،يعنی حق انتخاب
آزادانه پوشش اعتراض کردند .ماھی که معترضان در برابر سرکوب و حمله وحشيانه اوباش جمھوری
اسالمی ،فرياد "مرگ بر ديکتاتور" را سر دادند و خطاب به نيروھای سرکوب اعالم کردند" :بترسيد،
بترسيد ،ما ھمه با ھم ھستيم".
اگر پيش از اين نيز ،اعتراض به ساليان متمادی فقر و تنگدستی ،بيکاری و خفقان ،تخريب محيط
زيست و بروز ريزگردھا و خشک شدن رودھا و درياچهھا ،تضييق حقوق زنان و ستم ملی ،بیعقوبتی
پس دی ماه،
جنايات سران و مسئوالن رژيم و وابستگان آنان ،در جامعه وجود داشته است ،اما از ِ
اعتراضات مردم تحولی چشمگير يافتهاند .تحولی که مبارزات و اعتراضات راديکال و بیامان شما،
مانند اعتصابات و راهپيمايیھای کارگران ھپکو و آذر آب ،کارگران نيشکر ھفتتپه ،گروه ملی صنايع
فوالد اھواز ،کارگران راهآھن و دهھا اعتصاب ديگرزمينه آن را فراھم آورده است .مبارزاتی که نه
تنھا رشد و گسترش داديد ،بلکه اشکال متنوعی نيز به آن بخشيديد و مھمتر ،با بيان شعارھای سياسی و
تعرض به مقامات حکومتی ،نشان داديد حربه سرکوب رژيم ديگر کارساز نيست .از ضرب و شتمھا و
تھديدھا نھراسيديد و از رفقای کارگر دستگيرشده خود حمايت کرديد .اين شما بوديد که در برخی
راهپيمايیھا و تظاھرات اعالم کرديد" :زير بار ستم نمیکنيم زندگی ،جان فدا میکنيم در ره آزادگی،
وای از اين وضع وای از اين وضع" .و ھمرزمان شما ،معلمان و بازنشستگان بودند که در خيزشھای
اعتراضی خود ندا سر دادند" :من اگر برخيزم ،تو اگر برخيزی ھمه برمیخيزند".
کارگران مبارز!
اعتراضات و مبارزات کنونی مردمی ،ھرچند پراکنده ،اما نشان از تالطمی در اعماق جامعه دارد.
بحران سياسی ھيئت حاکمه و وضعيت منطقهای و بينالمللی رژيم ،و ناتوانی سران جمھوری اسالمی
از پاسخگويی به مطالبات شما و توده زحمتکش ،جامعه ايران را به عرصه نبردھای سياسی حادی وارد
کرده است .درست با آگاھی به چنين بحرانی است که بورژوازی داخلی و بينالمللی به تکاپو افتاده تا
سرنوشت بحران سياسی کنونی را به دست گرفته و آن را به مسير مطلوب خود ھدايت کنند .به مسير
حفظ نظام سرمايهداری با جمھوری اسالمی يا بدون جمھوری اسالمی .پس ،به بورژوازی اجازه ندھيد
تا بار ديگر در جامه و ھيئتی ديگر بر موج مبارزات شما و تودهھای زحمتکش سوار شود و قدرت
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
نفع خود و تمامی تودهھای زحمتکش رقم زنيد .برای اين کار ،بايستی خود را سازماندھی کنيد.

کارگران پيشرو ،کمونيستھا!
وقت آن است که طبقه کارگر ابتکار عمل سياسی و رھبری مبارزات تودهای برای آزادی ،برابری و
رفاه را در دست گيرد .کسب اين ھژمونی تنھا با تشکل کارگران در تشکلھای مستقل و سازمانھا و
احزاب سياسی طبقاتی خود ممکن است .در شرايطی که روزانه چندين اعتصاب در گوشه و کنار
کشور به وقوع میپيوندد ،میتوان و بايد در راستای ايجاد کميتهھای اعتصاب و زمينه سازی برای
سازماندھی اعتصابات سراسری کوشيد .در شرايطی که بحرانھای ھمهجانبه کنونی ،امکان تحوالت
سريع و راديکال را در چشمانداز قرار داده است ،میتوان و بايد برای کسب ھژمونی سياسی طبقه
کارگر ،شوراھا را برپا کرد .کسب ھژمونی سياسی در گروی پيوند مبارزات کارگران و زحمتکشان
است .مبارزات مشترکی که کارگران پيشاھنگ و طاليهدار آن خواھند بود و ھدف آن نه تنھا سرنگونی
انقالبی جمھوری اسالمی ،بلکه نابودی نظام سرمايهداری و برپايی يک انقالب اجتماعی کارگری
خواھد بود .تا در آيندهای روشن ،سرنوشت کارگران و زحمتکشان با دستان توانای خودشان رقم زده
شود.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادﯼ ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﺻﻔﻮف اردوﯼ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ!
سپتامبر  – ٢٠١٨استکھلم
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اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ  -ﺣﮑﻤﺘﻴﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﻗﻠﻴﺖ
هﺴﺘﻪ اﻗﻠﻴﺖ

