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استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

 

کارزار مشترک   نهاد چپ و دمکراتیک برای ٤۰فراخوان مشترک  
  !نوامبر ۱٤در  ٩۸و سراسری در همبستگی با خیزش آبان 

برای حمایت از پیکار جنبش مردم برای نان و آزادی، لغومجازات 
!اعدام وآزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی  
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 استکهلم، سوئد – 0202نوامبر  41گزارش کوتاهی از 

 اوضاعبعلت اما فراخوانده شده بود، در مراکز و ساعتهای متفاوت گردهمائی  3در شهر استکهلم 

گردهمائی ها بیشتر شده و چند  محدودیتها، کرونا قوانین جدید تجمع بعلت و جدید
در زمان بر نوام 41ما موفق شدیم شنبه . برنامه خود را کنسل کردندمائی گرده

 ،ی میز اطالعاتیبا برگزارت اعتراضی یکپ  40.22 - 44.22ساعت محدودی بین 

از قبل در مدیای . را برگزار کنیمنمایشگاه عکس و پخش اطالعیه به زبانهای مختلف 
جنبش ر، حمایت از پیکاکشوری و شهری بطور فعال خبر و بحث در مورد خیزش آبان

شرط همه زندانیان و و آزادی بی قید  مردم برای نان و آزادی، لغو مجازات اعدام
نهاد چپ و دمکراتیک در کارزار  12بیش از  سیاسی و نیز خواسته های مشترک

نوامبر وسیعا تبلیغ و  41در  89مشترک و سراسری در همبستگی با خیزش آبان 

 . گفتگو شده است
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کارزار مشترک و   نهاد چپ و دمکراتیک برای ٤۰فراخوان مشترک 
  !نوامبر ۱٤در  ٩۸سراسری در همبستگی با خیزش آبان 

برای حمایت از پیکار جنبش مردم برای نان و آزادی، لغومجازات 
!اعدام وآزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی  

 ۰۰۱۱رویترز   به روایت  خیزشی که در آن. گذشت  مت بنزینقی  یک سال از خیزش آبان دراعتراض به گران شدن

تیراندازان رژیم جنایتکار به خاک   باختگان کودکانی بودند که به دست تک نفر از جان ۷۲حد اقل . نفر کشته شده اند

سرای زخمی ا  تعدادی از. نفر توسط دستگاه های امنیتی رژیم بازداشت شدند  ۰۰۱۱بنا به گزارشات منتشره . افتادند

ها نفر  ده. در گذشتند و اجساد شکنجه شده تعداد دیگری در چند شهر ایران پیدا شد خیزش آبان بر اثر جراحات وارده

هم اکنون آنان و همه .اند  های نظام به اعدام محکوم شده در بیدادگاه ٩۰و آبان ٩۰  از دستگیر شدگان خیزش دیماه

روانی برای گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند و خواست آزادی همه  زندانیان سیاسی تحت شکنجه های جسمی و

های طبقاتی و اجتماعی و مدنی شهروندان  و آزادی در صدر مطالبات جنبش  زندانیان سیاسی در کنار خواست نان

.ایران قرار گرفته است  

ها کلیت نظام جمهوری اسالمی  رانبسر می برد، عامل اساسی این بح  ای از بحران ها جمهوری اسالمی در مجموعه  

های ارتجاعی اش در بیش از چهاردهه با تکیه بر ابزار سرکوب در برابر مطالبات برحق مردمی در  واتخاذ سیاست

داخل و مداخله و ماجراجوئی در کشورهای منطقه برای اعمال نفوذ در این کشورها و نقض حق تعیین سرنوشت آنها 

اد نهادینه، استثمار وحشیانه، غارت و چپاول، تبعیض و گرانی باعث تشدید روز افزون فقر ها در کنار فس تحریم  .است

توده ای و ناتوان از پاسخگوئی به آنها   رژیم با ترس از گسترش جنبش های. و گرسنگی اکثریت مردم ایران شده است

تعداد بیشتری از فعالین سیاسی و  برای پیشگیری از جنبش های اعتراضی، در ماه های اخیر  با ایجاد رعب و وحشت

کارگران ، زنان ، معلمان، خبرنگاران، دانشجویان و نویسندگان را بازداشت کرده است که در خطر   اجتماعی از جمله

.شکنجه و ابتالء به بیماری کرونا قرار دارند  

در اشکال متنوع ... ن، بازنشستگانها، معلمان، دانشجویا کارگران و تهی دستان شهری ، زنان، ملیت  مبارزه پیگیرانه

بازداشت های فزاینده . و آزادی ادامه دارد  بهبود وضعیت معیشتی  برای تشکل یابی و در راستای تقویت پیکار برای

فعالین کارگری، نویسندگان، خبرنگاران، فعالین جامعه مدنی، مدافعین زبان مادری و فعالین محیط زیست را   اخیر

ما ضمن . ف جلوگیری از پیوند این نیروها و وحشت رژیم از ادامه خیزش دی و آبان ارزیابی کرداساسا باید با هد

پشتیبانی از جنبش های اجتماعی خواهان لغو مجازات اعدام وآزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی خصوصا 

کاس مبارزات جاری در ایران، هستیم و تالش میکنیم که با انع ٩۰و آبان  ٩۰دی   دستگیر شده گان خیزش های

.حمایت افکار عمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب کنیم  

  آییم و از همه آزادیخواهان گرد هم می  در این راستا، همراه با دیگر تشکلهای دموکراتیک و چپ در خارج از کشور

روندان ایران علیه نظام جمهوری اسالمی حمایت جنبش نان و آزادی شه  جهان دعوت می کنیم تا باهم از مبارزات

.وصدای مبارزات مردم علیه نظام چپاول در جهان باشیم  کنیم  

 

!زندانی سیاسی آزاد باید گردد  
!اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد  

!سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران  
!زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری  

 
۰۱٩٩آبان  ۰برابر با  ۷۱۷۱اکتبر  ۷۰  
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:امضا ها به ترتیب الفبا  
سوئیس -اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی -۰  
کانادا -اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -۷  
پاریس - عقیدتی در ایران-انجمن دفاع از زندانیان سیاسی -۱  
سوئد -انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ -٤  
هامبورگ -سی در ایرانانجمن دفاع از حقوق بشر و دمکرا -۰  
سوئد -انجمن سوسیالیست ها -۰  
لندن –آلترناتیو سوسیالیستی ایران  -۲  
سوئد -گوتنبرگ -سیاسی و پناهندگان  -جمعی از فعاالن اجتماعی -۰  
استکهلم -حامیان مادران پارک الله -٩  

آلمان -زنان مستقل کلن -۰۱  
هلند–سازمان پناهندگی پرایم  -۰۰  
استکهلم -گی ایرانیان با روژاواشورای همبست -۰۷  
فریاد خاوران -شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی -۰۱  
شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه -۰٤  
لندن -شوراي همبستگي با مبارزات مردم ایران  -۰۰  
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران -۰۰  
بلژیک – فدراسیون اروپرس -۰۲  
   ونکوور -کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران -۰۰
آلمان -کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر -۰٩  
برلین -کانون پناهندگان سیاسی ایران -۷۱  
وین -کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران -۷۰  
آمریکا -کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی -۷۷  
لس انجلس -نقد و گفتگو کانون -۷۱  
فرانکفورت -کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران -۷٤  
گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ایران -۷۰  
برلین -کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران -۷۰  
سوئیس -کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران -۷۲  
هلند -کانون فرهنگی ایرانیان -۷۰  
نروژ -همبستگی برای حقوق بشر در ایرانکمیته  -۷٩  
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد -۱۱  
فرانکفورت -کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران -۱۰  
واشنگتن دی سی - ۰۱کمیته مستقل یادمان کشتارزندانیان سیاسی دهه  -۱۷  
آمریکا –کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس  -۱۱  
آنجلس لس -کنشگران آزادی -۱٤  
آلمان -آلمانی شهر اشتوتگارت -گروه همبستگی ایرانی -۱۰  
خارج کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارکری در ایران  -۱۰  
سوئیس -همبستگی با مبارزات مردم ایران -۱۲  
پاریس -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران -۱۰  
کانادا/ کلگری –همبستگی برای حقوق بشر در ایران  -۱٩  
یونان -هیئت مؤسسین کانون پناهندگان ایرانی -٤۱  
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ANNIVERSARY OF THE IRANIAN PEOPLE 'S UPRISING 

IN NOVEMBER 2019 

The executioners of the capitalist Islamic regime in Iran massacred protesting protesters, 

who had demanded a humane life with livelihoods, against poverty, homelessness and 

insecurity in life. The regime is still living in the same nightmare as on November 15, 2019, 

when it killed working and rights-seeking people in the most brutal way. The regime's violent 

class hatred means that countless people are still in prison under insecure and bad 

conditions and are subjected to severe torture. 

The popular uprising in November was costly for the regime, but it was able to maintain its 

murderous rule for a while longer. The popular uprising that began on December 28, 2017 

was the will of the majority of the Iranian population to overthrow the Islamic regime, and 

the continuation of that was the uprising in November 2019, which was a declaration of war 

by the working people, which had cried blood for more than forty years and had nothing to 

lose.  

Under forty years of rule by the bloodthirsty Islamic regime in Iran, it has retained power by 

arresting, imprisoning and torturing thousands of protesters. The regime has executed 

hundreds and dumped their bodies in water ponds and deserts. Many people are still at risk 

of execution.  

During all these years, the inhuman regime has brought about nothing but poverty, 

unemployment, homelessness, discrimination, oppression and exploitation. The regime in 

Iran has created a miserable life for the majority of the people of Iran and the Middle East 

through the export of its Islamic religion with its medieval Sharia laws. Therefore, the disgust 

to this regime has grown more and more, not only in Iran and the Middle East, but 

throughout the world. The socio-political movements in Iran have constantly developed and 

organized themselves into various forms of struggle with the aim of ending the regime.  

The Struggle Continues!  
Down with the Capitalist Islamic regime in Iran! 

Saturday, November 14, 2020 
Time: 11:00 

Sergels torg – Stockholm 
Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm 

Council Against the Islamic Republic's Slaughter - Voice of the Khavaran / 
Workers Solidarity Committee in Iran and Sweden 

Iran's Democratic Platform – Stockholm 
Women's Committee East Kurdistan – RONAK 

Supporters for Mothers of Park Laleh – Stockholm 
The Socialists Association in Sweden 
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شنبه 61 

 نوامبر 0202
 ساعت ..660
  استکهلم میدان سرگلس 

 
 

، فریاد خاوران – شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی، iraniansolidarityrojava@gmail.comم، استکهل –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا 

shorahamkari@gmail.com ،کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد ،isask@comhem.se ، روناک،  –تشکیالت زنان شرق کردستان 

 سوئد  -انجمن سوسیالیستها ، irconfederal@gmail.com، استکهلم –پالتفرم دمکراتیک ایران ، Ropa596@hotmail.com، استکهلم –حامیان مادران پارک الله 
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UPPMANING  TILL STÖD FÖR UPPRORET I 
IRAN I NOVEMBER 2019 
 

Med en gemensam uppmaning från mer än 0. iranska 
vänster och demokratiska organisationer utomlands, 
vädjar vi till stöd för och solidaritet med upproret i Iran, 
november 2019. 
 
Vi stödjer folkets kamp för bröd och frihet. Vi stöder 
kampen mot dödsstraff och kampen för en omedelbar 
frigivning av politiska fångar.  
 
Ett år har gått sedan novemberupproret i protest mot 
höjningen av bensinpriserna. Ett uppror där enligt Reuters 
1500 personer dödades. Minst 27 barn dödades av 
prickskyttar från den kriminella regimen. Enligt publicerade 
rapporter fängslades 8600 personer. Ett antal sårade fångar 
från novemberupproret dog av sina skador och torterade 
kroppar hittades i flera städer i Iran. Dussintals fångar som 
arresterades i samband med upproret december 2017 och 
november 2019 har dömts till döden vid regimens 
domstolar. Alla politiska fångar utsätts för fysisk och 
psykisk tortyr för att tvingas till bekännelser som är kravet 
för frigivning.  
 
Den sociala och civila statusen för medborgarna i Iran 
tillerkänns enbart den medborgaren som är trogen regimen 
och lever upp till regimens villkor och betingade regler. 
Kravet på frigivning av alla politiska fångar, tillsammans 
med kravet på bröd och frihet, har varit en betydande del 
av klasskampen som pågår i Iran i form av olika sociala 
och civila rörelser.  
 
Islamiska fascistrepubliken är också en av orsakerna till 
grannländernas olika kriser. Regimen gör intrång i dessa 
länders inre angelägenheter och deras suveränitet. 
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Sanktioner tillsammans med institutionell korruption, 
brutal exploatering, plundring, diskriminering och höga 
priser har förvärrat den växande fattigdomen och ökat 
hunger hos majoriteten av iranierna. Av rädsla för 
spridning av massrörelser och ovilja att ta ansvar, 
använder sig regimen av våld för att skrämma folket i syfte 
att förhindra protester. Regimen har de senaste månaderna 
riktat sitt spjut mot politiska aktivister, arbetare, kvinnor, 
lärare, journalister, studenter, pensionärer och författare 
vilka riskerar att bli torterade.  
 
Folket fortsätter kampen i olika former för att förbättra 
levnadsförhållanden och uppnå frihet. Trots ökade 
arresteringar av aktivister i sociala folkrörelser fortsätter 
kampen och organisering av folket.  
 
Därför samlas vi världen över tillsammans med 
humanistiska och progressiva krafter och uppmanar alla 
att stödja det iranska folkets kamp för frihet och mot 
islamfascism. 
 

Vi kräver frisläppande av alla politiska fångar! 
 

Vi kräver avskaffande av dödsstraff och tortyr! 
 

Avsätt den islamfascistiska regimen i Iran! 
 

Leve frihet, jämlikhet och demokrati! 
 

Vi stöder den folkliga kamp som förs i Iran för bröd och 
frihet! 

 

Novemberupproret fortsätter! 
 

26 oktober 2020 
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!آبان ادامه دارد  
 » در سالگرد خیزش آبان ۸۹«

 سیزدهمین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

 )۱۱ اکتبر ـ ۱ نوامبر ۲۰۲۰(

 

 مجمع دفاع از مبارزات کارگران درایران و پشتیبانی از 

!سندیکای مستقل هفت تپه، همزمان با سالگرد خیزش آبان  
 

 گرداولین سال  حالی برگزار می کنیم که همزمانررا د نهادهای همبستگیمجمع عمومی سیزدهمین 

. استدر ایران  ماه خیزش آبان  

خیزش آبان ۸۹، مکمل خیزش دی ماه ۸۶ نیز به مدت چند روز فضای سیاسی ایران را لرزاند و زمین 

را زیر پای رژیم اسالمی داغ کرد. رژیم سرمایه داری جمهوری اسالم با دست بردن به جیب خالی 

 میلیونها کارگر و زحمتکش تهیدست با طرح سهمیه بندی بنزین، قیمت آن را سه برابرافزایش داد.

 اقشار هماهنگ بطور ایران شهر ۱۰۰ از بیش در ۸۹ آبان ۲۲ در بنزین قیمت افزایش به اعتراضدر

 بخش با رژیم بار این .آمدند اخیابانه  به معترض جوانان و بیکاران خیرهذ ارتش گرسنه، و تهیدست

 منفعت به منفعتشان طبقاتی نظر از که  ،بود رو به رو خیابان در ای گرسنه مردم های توده از عظیمی

 توده شورش. کنند ترک را میدان توخالی وعیدهای و وعده با نبودند حاضر و خورده گره کارگر طبقه

 بقای حفظ برای رژیم .انداخت وحشت به را رژیم ر،استثما و ستم و بیکاری و فقر از مدهآ تنگ به های

رسید و هزاران نفر  ۱۲۰۰که شمار کشته شدگان تا  .زد متعرضین ی وحشیانه کشتار به دست خود

شماری از این . دستگیر و هنوز از سرنوشت تعدادی از این دستگیر شدگان خبری در دست نیست

 اسالمی جان سپرده، و پیکرهای آنها در اطراف زندانیان در زیر شکنجه های قرون وسطایی جمهوری

 . ندشهرها یا در رودخانه ها پیدا شد

های مطالباتش را درچهارچوب جناح بندیکه  ۹۹بر خالف خیزش  ۸۹و آبان  ۶۸خیزش های دیماه 

تحقق مطالباتش را خارج از چهارچوب سیاست و میکرد، خیزش گرسنگانی بود که درون رژیم جستج

و جمهوری اسالمی نابود باید ، دیگه تمومه ماجرا اصالح طلب، اصول گرا". و کردهای رژیم جستج

که  استاین افق انعکاس آن نیازهای عینی  .بر روی اکثریت جامعه گشود ، افق روشنی را" گردد

، کارکنان بهداشت و اضات کارگران و زنان و دانشجویان، معلمانسالها به اشکال مختلف دراعتر

 .استتگان و کلیه بیکارشده گان خود را نشان داده خدمات، بازنشس

، نمونه واقعی یک حرکت قهرآمیز توده ها علیه سرمایه داری در مقابله با ۸۹هر چند  خیزش آبان 

را نشان ضعف و کمبودی  ،در نبود طبقه کارگر متشکل ،۸۶رژیم بود، اما اعتراضات همچون دیماه 

ت، هر خیزش توده ایی ضمن اینکه اجتناب ناپذیر است، و تلفات که بر این خیزشها سایه افکنده اس داد

جبران ناپذیری را بدنبال دارد، اما حامل دستاوردهایی است که مبارزه طبقاتی را قدمها به جلو هدایت 

. میکند، همدلی و همبستگی را تقویت نموده، و مراحل سازمان یافتگی را تسهیل می نماید  
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که ناتوانی بعداز خیزش آبان و با پاندومی کرونا رژیم اسالمی همچون دیگر دولت های سرمایه داری 

جان و هستی مردم  ، در ایران نیزنها نشان دادندخود را در رابطه با سالمتی و بهداشت انساسیاسی 

.ه استکرونا قرار گرفت زحمتکش بر سر دو راهی گرسنگی و  

نا در تالش بوده و هست که شکاف عمیق بین جامعه و حکومت را به نفع رژیم اسالمی زیر پوشش کرو

با وجود شدت شیوع کرونا در . از طرح مطالبات اجتماعی کاهش دهدبقای خود و عقب نشاندن جامعه 

جمهوری اسالمی حلقه های استبداد و  ،کارکنان بخش خدمات بهداشتی مردم وایران و مرگ بسیاری از

دستگیر وعده زیادی را اعدام  زیادی از فعالین جنبش های اجتماعی راد و تعداد سرکوب را تنگ تر کر

نیز  اعتراضات اجتماعی برای آزادی زندانیان سیاسی که در شرایط حاد کرونایی بسر می برند و. کرد

در عین حال در چنین . سترش یافتاعدام کارگرشیرازی نوید افکاری گ اعدام بویژه با شکنجه ولغو

اعتراضات و اعتصابات کارگری بویژه اعتصاب طوالنی کارگران هفت تپه و نیز اعتصابات  شرایطی

کارگران بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و عسلویه در رابطه با پرداخت حقوق های معوقه و 

بویژه کوتاه کردن دست کارفرمایان بخش خصوصی توانست افق مطالباتی جامعه  افزایش دستمزد ها و

رژیم مجبور شد  ،علیه خصوصی سازیبا اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه . لو ببردرا به ج 

.، رستمی و اسد بیگی را خلع ید کندکارفرمای هفت تپه  

که بخاطر شرایط  کرونایی در فضای مجازی  ،اعتراضات اجتماعی در ایران ،در سالگرد خیزش آبان

آزادی بی قید و شرط  اعدام در ایران و وشکنجه حول لغو ،خود را بوضوح نشان داده و می دهد

عاصی از فقر و امروز راه رهایی کارگران و زحمتکشان  .ان سیاسی خود را برجسته کرده استزندانی

 جامعهو اراده امورمتشکل شدن میزان بیشتر گره خورده به فالکت و نکبت سرمایه جمهوری اسالمی 

بل سرکوبهای دشمن تا دندان مسلح دوام آورده و یک اتحاد میباشد، تا بتوانند در مقابه دست توانای خود 

.و همبستگی سراسری برای تغییر این مناسبات بوجود آورند  

تشکل ها در کشورهای مختلف ضمن گرامیداشت نهادهای همبستگی همراه و همگام با دیگر  

شکنجه ، لغو دییکار جنبش مردم برای نان و آزابرای حمایت از پ ۸۹جانباختگان خیزش آبان ماه 

گرد درآکسیون های سال  ۲۰ ۲۰نوامبر  ۱۱ر اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی دو

.د کردنخیزش آبان فعاالنه شرکت خواه  

!توقف فوری اعدام در ایران  

!آزادی بی قید و شرط  همه زندانیان سیاسی  

!زنده باد جنبش نان و آزادی  

!زنده باد کارگران هفت تپه  

!رنگون باد رژیم اسالمی سرمایه داریس  

 

۲۰ ۲۰ـ نوامبر ۹۹آبان   

 
http://nahadha.blogspot.com/ 

https://t.me/nahadhayehambastegi 
 

http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi
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!در سالگردآ ابن جنبش ادامه دارد  

توده ای بود که در مقابل رژمی اسالمی خروش ید و تهنا اب کش تارو  مویج 89آ ابن نود و هشت در ادامه دمیاه . یکسال گذشت  89از خزیش آ ابن 

بر بسرت رشایط اجامتعی اکرگران و س متدیده گاین بوده و هست که راه حل  89و آ ابن  89خزیش های دی . ابزداشت و زندان و اعدام فروکش کرد

این خزیش ها اب وجود مجموعه . به نریوی توده ای خویش جس تجو می کنند  خروج از حبران رسمایه داری وانتواین رژمی اسالمی در مقابل آ ن را اب اتاک

. در مه تنیده تناقضات اجامتعی وانتواین رژمی اسالمی در خروج از آ ن اجتناب انپذیر خواهد بود  

تعقیب میکرد، اب شعار  که جامعه راه حل خود را در چهارچوب جناحبندی های رژمی 99، بر خالف خزیش 89و آ ابن ماه  89خزیش های دی ماه 

طننی صدای اکرد به اس تخوان رس یده گاین بود که منافع « مجهوری اسالمی ، انبود ابید گردد »و « اصولگرا ، اصالح طلب ، دیگه متومه ماجرا »

.استخود را اب عبور از رژمی اسالمی در ایران جس تجو کرده است و هر چه بیشرت شاکف بنی جامعه و رژمی را معیقرت کرده   

ایش گذاشت، اب آ غاز پاندومی کروان، که انتواین نظام استامثرگرانه هجاین و راهاکر دولت های رسمایه داری در مقابل سالمت و جان انساهنا را به من

دومی کروان هزاران رژمی اسالمی نزی اب اس تفاده از آ ن در تالش بر آ مد که شاکف معیق خود اب جامعه را خمدوش کند ، در حایل که در رابطه اب پان

در چننی رشایطی که رژمی اسالمی رسمایه داری . نفردر ایران جان خود را از دست دادند که بدون شک از آ ن می توان یک قتل عام معد انم برد 

نه هستند ،اکرگران در اکرثیت جامعه را بر رسانتخاب دو راهی مرگ از گرس نگی و ای مرگ اب کروان قرار داده است و دانشگاهها و مدارس در قرنطی 

درسال جاری بعد از خزیش آ ابن واب وجود پاندومی کروان . حمل اکر و اب وجود ابتالی هزاران نفر از آ هنا ،راه سوم ادامه مبارزات را برگزیده اند 

و خدمات وپرس تاران در خبش درمان مبارزات اکرگری از حرکت ابزمناند و اکرگران نیشکر هفت تپه و نزی سایر خبش ها منجمهل اکرگران شهرداری ها 

اکرگران عسلویه و نفت و گاز و پرتوش میی ها و اکرگران رشکت واحد وخبش محل و نقل در هجت متحقق کردن مطالباتشان ابرها دست به  و پزشکی ،

.اعرتاض دس تجمعی زده اند  

ی توام اب اعتصاب طوالین اکرگران هفت تپه اب طرح مطالبات روشن اجامتعی و طبقایت علیه س یاست های رسمایه داری در ایران ،خصویص ساز

رانت خواری و اختالس، خلع ید رس متی و اسد بیگی را نشانه رفته است، آ ن راهی است که می تواند به صورت میداین جنبش اکرگری و دیگرخبش 

نییت کردن اکرگران هفت تپه اب مبارزات خود برای ابزگشت باکر مهاکران اخرایج و لغو احاکم زندان و ام .های جنبش اجامتعی را هبمدیگر گره زند

را در پرونده اکرگران نزی جنبش اکرگری را گاهما به جلو راند و در چننی رشایطی که حمدودیت های قرنطینه حامک است نقش پیش تازی جنبش اکرگری 

و امنییت  س یاست رژمی اسالمی درچننی رشایطی تالش برای اعدام ابزداش یت های خزیش های اجامتعی و دس تگریی و ابزداشت. جامعه برجس ته کرد

حممک کردن حلقه استبداد در داخل ایران و انتظار برای رفع موانع در س یاست خاریج و اکنون اب . کردن فضای اجامتعی و تکیه بر نظامی گری است 

در هجان و  اما حبران اقتصاد رسمایه داری. انتخاب ابیدن و فعال شدن برجام تهنا راهی است که رژمی برای جنات خود بدان متوسل شده است 

موقعیت شکننده رژمی اسالمی ، چه در سطح هجاین و چه در منطقه، رشایط را برای مبارزات خبش های خمتلف جنبش اجامتعی آ سان تر کرده است 

. ونقش لکیدی در برآ ورده کردن جنبش انن و آ زادی هر چه بیشرتبه مبارزه متشلک ورسارسی جنبش اکرگری گره خورده است  

!ن خزیش آ ابن گرامی ابداید جانباختگا  

 انن ، آ زادی ، خودمدیرییت شورایی ـ رسنگون ابد رژمی اسالمی 

 اکنون اکرگران سوس یالیست

kkargaransocialist@gmail.com 

0202ـ  نوامبر  9911آبان   
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 !های اعدام باید لغو شود حکم
 

همبستگی  ،اتحادآزادی زندانیان سیاسی در گرو   

!ماستو خستگی ناپذیرو مبارزه بی وقفه   
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 !خاورمیانهسرمایه دارى در ایران و  رژیمهایان باد جنبش سرنگونى پرتو

 در مقابل مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، 
!کرد مالکیت اجتماعی را باید برقرار  

 

 پیش بسوی ایجاد تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری!
 

 آلترناتیومناسب، ایجاد شوراهای کارگری و مردمی 

 در محل کار و زیست است، 

!سرنوشت خود را، خود می بایستی بدست بگیریم  

 

.استکهلم دیدن کنید –از صفحه فیس بوک شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

https://www.facebook.com/-شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم

?/999104242402111modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم-111204343703992/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/شورای-همبستگی-ایرانیان-با-روژاوا-استکهلم-111204343703992/?modal=admin_todo_tour
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!ادامه داردآبان   

  

 !گرامی باد ٩۸مبارزاتی آبان ماه یاد عزیزان جانباخته ی خیزش 

که خواسته آنها برخورداری از یک  دست به کشتارمعترضینی زد ،رژیم سرمایه داری در ایران

 0 بودند خواهان یک زندگی امن،زندگی انسانی، تامین معیشت، علیه فقر، بی خانمانی و 

اتحاد، ادامه اعتراضات و پیوستن به 

 !رمز پیروزیست اعتصابات سراسری
 

 

  
 
 
 
 

 شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهل

iraniansolidarityrojava@gmail.com 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی – فریاد خاوران
shorahamkari@gmail.com 

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se 

 تشکیالت زنان شرق کردستان – روناک
 حامیان مادران پارک الله – استکهلم

Ropa596@hotmail.com 

 پالتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم

irconfederal@gmail.com 
 انجمن سوسیالیستها -  سوئد

mailto:iraniansolidarityrojava@gmail.com
mailto:shorahamkari@gmail.com
mailto:isask@comhem.se
mailto:Ropa596@hotmail.com
mailto:irconfederal@gmail.com

