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               4     
استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا    

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

 یاد عزیزان جانباخته ی خیزش مبارزاتی 

!گرامی باد ۸۹آبان ماه   

 

!خاورمیانهپرتوان باد جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى سرمایه دارى در ایران و   

 ئی عمومی گردهما

 دسامبر  26 شنبه  5روز 

 سوئد -  استکهلم Sergelstorgدر  00.11ساعت 
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دی  5دسامبر،  62  

سوئد –گزارش گرامیداشت عزیزان جانباخته آبانماه در استکهلم   

با هم در استکهلم به سازماندهی گردهمائی به یاد جانباختگان و متحد همگامی  ،تشکل در همراهی 11

خواست آزادی فوری دستگیر . گردهمائیی به زبان فارسی و سوئدی برگزار شد ،پرداختندآبانماه 

علیه دولت کشتار جمهوری سرمایه داری مبارزه فعال ، ان و آزادی تمامی زندانیان سیاسیشدگ

م در ایران، همبستگی بین المللی بخشی از شعارهای این گردهمائی اسالمی، دفاع از مبارزات مرد

ما تسلیم : در طول برنامه موزیک. شرکت نمودندوسیع ی در این گردهمائی تعداد کثیر بود که

نمیشویم به زبان فرانسه، نان کار آزادی به زبان فارسی، خیابان خروشاوه به زبان کردی، چگووارا 

رسیده قرائت شد و نیز از  پیامهایه به زبان اسپانیایی و تصور کن به زبان انگلیسی پخش گردید؛

دیگر شعارهایی که به زبان فارسی و . ن تشکلهای مختلف  پیامهایی نیز ارائه گردیدطرف نمایندگا

رهبر قاتل را ستایش کنیم؛ استقالل، آزادی،  -کشته ندادیم که سازش کنیم : سوئدی فریاد زده شد

 فریاد خشم مردم –در سیستم خود مدیریتی شورایی؛ زنده باد روژاوا، ایرانیه تبعیدیه آزاده  –رهایی 

ر جوی گردهمائی د. ایران شو؛ مرگ بر رژیم کشتار در ایران، جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده

پرشور برگزار شد و در خاتمه با فراخوان اتحاد و تشکل یابی هر چه بیشتر، ایجاد جنبشهای 

اعتراضی و مبارزاتی در خارج کشورکه میلیونها هستیم، به یاری و پشتیبانی صفوف میلیونی 

مبارزان داخل برخیزیم، خود را در شهرهای مختلف سازمان دهیم و حول مبارزات جنبش اجتماعی 

در ایران همراه و همسو عمل کنیم. بدون شک، تحقق خواسته های اساسی اکثریت جامعه در 

چارچوب نظام حاکم در ایران مطلقا ممکن نیست و از این رو همبستگی و اتحاد میان مبارزات حق 

طلبانه جنبشهای اجتماعی و کارگری، با سرنگونی رژیم سرمایه داری اسالمی در ایران، شرایط 

برای مناسبات انسانی نوین فراهم خواهد کرد. زنده باد همبستگی و اتحاد هر چه بیشتربرای سرنگونی 

 کامل رژیم سرمایه داری اسالمی در ایران و خاورمیانه. 

 خواست و آبانماه مبارزاتی خیزش جانباختگان مبارزه ادامه و گرامیداشت برای که شما همه از تشکر

 تظاهراتها و ها گردهمائی در و میتپد دلتان آبانماه سراسری خیزش شدگان دستگیر تمامی آزادی

 .میکنید فعال شرکت

 !خاورمیانهپرتوان باد جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى سرمایه دارى در ایران و 

 !وان بادادامه راه جانباختگان آبانماه پرت
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 به همه حضارعزیز از طرف 

استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   
فریاد خاوران –شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی   

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد 
استکهلم –پالتفرم دمکراتیک ایران   

 لماستکه –شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران 
 کمیته ی پژاک استکهلم
 سازمان زنان روناک

 پالتفرم زاگرس
 سازمان دمکراتیک یارسان

استکهلم –حامیان مادران پارک الله   
 جبهه متحد برای آزادی، عدالت و برابری

  !خوش آمد میگویم

ما امروز اینجا جمع شدیم که علیه یکی از خونخوارترین رژیمها در خاورمیانه اعتراض و 

نیم و افکار عمومی جهانی را هرچه بیشتر علیه این جالدان رژیم سرمایه داری افشاگری ک

اسالمی در ایران آشنا کرده و به همبستگی از خیزش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در 

. ایران دعوت کنیم  

ما امروز اینجا گردآمده ایم که در همراهی با مردم در ایران یاد عزیزان جانباخته خیزش 

ی آبانماه را گرامی بداریممبارزات  

ما امروز همبستگی و دفاع از مبارزات در روژاوا، عراق، لبنان و شپلی ، فرانسه و دیگر 

. اعتراضات به حق علیه نئولیبرالیسم و تمامی دولتهای سرمایه داری را با هم فریاد میزنیم  

.ه افتخار میکنیمآذر نه تنها دفاع بلک 11ما از گردهمائی اعتراضی دانشجویان جسور در   

. ما از ا عتراضات معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار و جنبشهای اجتماعی حمایت میکنیم  

ما از مبارزات و اعتصاب کارگران و دیگر زحمتکشان دفاع کرده و خواهان آزادی کارگران 

.  زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم  

د وشرط تمامی دستگیر شدگان خیزش قهرمانانه و مبارزاتی ما خواهان آزادی فوری و بدون قی

. آبانماه هستیم  

. به یاد جانباختگان آبانماه با هم دست میزنیم  

https://youtu.be/QABV0VY0PNs 

https://youtu.be/QABV0VY0PNs
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Vi hälsar alla hjärtliga välkomna, vi har samlat 

 här idag att  

HEDRA DE MÄNNISKORNA SOM MISTE SINA 

LIV UNDER NOVEMBERUPPRORET 2019 I 

IRAN! 

 De kriminella kapitalistiska makthavarna i Iran massakrerade 

protesterande medborgare vilkas krav inte var något annat än 

människovärdiga liv och uppehälle, samt att bekämpa fattigdomen, 

hemlösheten och otryggheten.  

Den islamiska förbrytarregimen, i rädsla för att störtas, attackerade 

befolkningen på brutalast möjliga sätt. Hundratals har dödats, 

tusentals har fängslats och varje dag hittas några av de torterade 

kropparna i floder runt omkring städerna. Därför, på begäran av 

familjemedlemmar till de hängivna kämpar som dödats, kommer en 

ceremoni äga rum den 26 december i Iran och utomlands. 

Låt oss alla stödja denna ceremoni, vart vi än är och ansluta oss till 

den här kampanjen i hela landet. Vi måste försöka 

förvandla denna dag till en fortsättning av 

kampen mot den härskande regimen i Iran. 

ALL STYRKA ÅT RÖRELSERNA SOM 

BEKÄMPAR DEN ISLAMISKA 

KAPITALISTREGIMEN I IRAN OCH I 

MELLANÖSTERN!  

LÄNGE LEVE 

SJÄLVFÖRVALTNINGSRÅDEN I IRAN OCH 

MELLANÖSTERN! 

Ned med mördarregimen i Iran! 

Länge leve Folkets kamp i Iran! 
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 !گرامی باد ۸۹یاد عزیزان جانباخته ی خیزش مبارزاتی آبان ماه 

دژخیمان رژیم سرمایه داری در ایران دست به کشتارمعترضینی زدند که خواسته آنها 

عیشت، علیه فقر، بی خانمانی چیزی بیش از برخورداری از یک زندگی انسانی، تامین م

رژیم جنایتکار اسالمی بطور وحشیانه به آنها هجوم آورده و . و نا امنی در زندگی نبود

با ترس و وحشت از سرنگونی خود، صدها نفر را کشته و هزاران نفر را دستگیر و 

زندانی نموده است، وهر روز اجساد شکنجه شده دستگیرشدگان درسد و رودخانه ها 

 .میشوندپیدا 

دسامبر در ایران بنا به خواسته اعضای خانواده ی جانباختگان،  ۶۲پنجم دیماه برابر با 

قرار است که مراسم گرامیداشت تمامی عزیزان قتل عام تشکلهای کارگری و مترقی 

شده برگزار شود، ما نیز در پشتیبانی از این مراسم، به این کمپین سراسری پیوسته و 

  !حاکم در ایران تبدیل نمائیم سرمایه داری امه مبارزه علیه رژیماین روز را، به اد

https://youtu.be/gS2RdNEA9U8 

رژیم جنایکار سرمایه داری اسالمی هزاران نفر را در خیزیش مبارزاتی آبانماه دستگیر 

از فعالین کارگری و اجتماعی را برای  تعداد بیشماری در این چند روز گذشته کرده و

اعتصابی هفت تپه و شرکت کنندگان بازجویی به بیدادگاههایش کشانده است و کارگران 

.کرده است سالها زندان محکومو حامیانشان را با در مراسم اول ماه مه   

جان تمامی دستگیر شدگان در خطر جدی قرار دارد و تا کنون ده ها نفر را در زیر  

جه کشته اند و ده ها نفر هر روز در گوشه و کنار کشورکه به قتل رسیده اند، پیدا شکن

. میشوند  

ما خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان خیزش اعتراضی آبانماه و تمامی زندانیان 

!سیاسی هستیم  

همگان را فرامیخوانیم که متحد و متشکل علیه این رژیم جنایتکار اسالمی سرمایه 

ه و با هر توان و امکانی که داریم به کمپین آزادی دستگیرشدگان یاری داری بپاخاست

رسانیم و افکارعمومی جهانی را در جریان این فجایع قرار داده و حمایت و همبستگی 

!آنها را جلب نمائیم  

جمهوري سرمایه داري اسالمی در ایران و علیه پرتوان باد جنبش سرنگونی 

 !خاورمیانه

 !در ایران و خاورمیانه ت شورائیزنده باد خود مدیری

https://youtu.be/gS2RdNEA9U8
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 !رهبر قاتل را ستایش کنیم    کشته ندادیم که سازش کنیم،

 !در سیستم خود مدیریت شورایی،  استقالل، آزادی، رهایی

Just nu pågår protester och motstånd i Rojava, och sociala 

uppror i Iran, Irak, Libanon, Chile, Frankrike och många 

andra länder mot dess styrande brottsliga stater. Dessvärre 

har värdefulla människor förlorat sina liv och tusentals 

andra har arresterats och fängslats. Därför uppmanar vi 

alla frihetssinnade människor att tillsammans stödja 

kampen i Rojava och samtidigt kräva omedelbar frigivning 

av de arresterade människorna, vilket alla riskerar sina liv i 

fängelserna. Vi måste försöka på ett revolutionärt sätt 

organisera oss och effektivare stå upp för en framgångsrik 

och fokuserad kamp.  

Vi kräver att de arresterade måste friges omedelbart! 

Länge leve Självförvaltningsrådet i Rojava! 

Länge leve den Internationella Solidariteten! 

Internationell solidaritet! 

Länge leve Rojava! 

Länge leve folkets kamp i Iran! 
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در ایران مبارزات ضد استبدادی و عدالتجویانه و همچنین طبقاتی همواره ادامه  دارد. 

برای پیشروی هر چه بیشترپیوند جنبشهای اجتماعی با یکدیگر علیه ستم، تبعیض و 

 استثمار، برای آزادی و برابری و یک زندگی انسانی با تامین معیشت امکان پذیر است. 

 وچپاول   سرکوبگرانه سلطه به آن، اقتصادی و سیاسی وابستگان   و داری سرمایه  رژیم
 و بیکاری محرومیت، فقر، و پرداخته زحمتکشان و کارگران سوی از شده تولید ثروتهای
 بیشمار آسیبهای و خوابی قبر و کارتن فروشی، تن اعتیاد، نشینی، حاشیه گرانی،
 .است داده شدت را اختالسگری و دزدی و اجتماعی

 

 جریان در وقفه بی درایران داری سرمایه جمهوری علیه مبارزه گذشته، سال 04 در
 دانشجویان، زنان، معلمین، کارگران، اعتراضی وگردهمائی اعتصابات .است ودهب

 اقلیتهای نگاران، روزنامه نویسندگان، حقوقدانان، کشاورزان، بیکاران، بازنشتسگان؛
 فعالین بشر، حقوق حامیان دستفروشان، کامیون، رانندگان هنرمندان، مذهبی، و ملی
 ماه دی وسیع اعتراضات .هستیم و بوده اهدش را جامعه اقشار دیگر و زیست محیط
 سراسری درخیزش و کرد اعالم باطل را جناح و دسته و فرقه هر با نظام کلیت 6931

 و سیاسی اجتماعی، ستمهای علیه و گندیده رژیم این سرنگونی خواهان 6931 مبارزاتی
 بشهایجن و خود به اتکا با اجتماعی سراسری انقالب یک انداز چشم و شد اقتصادی
  .داد نوید اجتماعی

https://youtu.be/Dkkp6oA9UUc 
 

 

https://youtu.be/Dkkp6oA9UUc
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 !فریاد خشم مردم ایران شو، ایرانیه تبعیدیه آزاده

 جمهوری اسالمی مرگت فرا رسیده!

 

   

پیام سازمان سراسری کارگران سوئد به مردم مبارز در ایران و 

وری تمامی دستگیرشدگان و اتمام خشونت و خواست آزای ف

پیام را در زیر به زبان سوئدی . توحش حاکمان در ایران شدند

:مشاهده میکنید  
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Solidaritetshälsning till de kämpande folken i Iran. 

SAC Syndikalisterna ställer sig helhjärtat på de protesterande folken i Iran sida. 

Den 26/12 är en internationell dag för att hedra alla de som de senaste 

månaderna fallit offer för regimens våldsamma attacker. Den iranska regimen 

har försökt förbjuda familjerna till de 100-tals mördade arbetarna att prata 

med media, hålla begravningar eller minnesstunder. Så det vi alla gör den 26:e 

är i allra högsta grad en protest och en tydlig signal till den Iranska regimen att 

de förlorat all legitimitet. 

Över hela världen gör folk nu uppror mot det rådande systemet. Överallt 

försöker makten att slå ner det hårt och brutalt. Men maktens metoder 

avslöjar deras rädsla för folkets solidaritet. På alla sätt och vis försöker de att 

söndra och härska. Från individuell lönesättning till regelrätta militära attacker. 

Metoderna skiljer sig men motiven är de samma. Dom vet att deras makt är vår 

splittring och deras fall är vår sammanhållning.  

Även fast regimen där kallas islamistisk och regimen här kallas liberal, så är det 

ändå samma kapitalistiska grundstrukturer som orsakar problemen i båda 

länder. Arbetsplatsdiktatur och ett allmänt underskott på demokrati. Oavsett 

om vi kämpar på en arbetsplats i Sverige eller om vi kämpar på gatorna i 

Teheran så är vår kamp den samma. En kamp mot hopplöshet, maktlöshet och 

misär. En kamp för jämlikhet, värdighet och rättvisa. 

Solidaritet med de kämpande folken i Iran!!! 

Ned med mördarregimen i Iran! 

Fördöm mördarregimen i Iran! 

Länge leve folkets kamp i Iran! 

https://youtu.be/Ybv3TkAVpcM 

https://youtu.be/Ybv3TkAVpcM
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اتحاد، ادامه اعتراضات و پیوستن به 

 !رمز پیروزیست اعتصابات سراسری

 
ساعت صفر و اعالم افزایش سیصد درصدی قیمت سوخت ، ساعت صفر و پردە برداری از چهرە کریه و 

ضد مردمی حکومت جنایتکار، ساعت صفر و به یاد آوردن کشتار دهه شسصت، خاوران، لعنت آبادها و 

نایات و کشتار با این تفاوت که رژیم و ئامران جنایاتش، افسار گسیخته تر عمل نمودە امروز تکرار همان ج

اعدامیان را شبانگاە نه تنها در گورهای دسته جمعی به خاک میسپارند بلکه صدها پیکر مورد شکنجه قرار 

انداخته اند  گرفته را در سدها، رودخانه و دریاچه ها ، پشت ساختمان دانشگاهها و میان جادە های شهری

با کشتار عریان . و البته با علم به آنکه این جنایات در کوتاه مدت کشف میشود و غرض هم همان میباشد

سعی در سرکوب هرچه بیشتر اعتراضات مردمی را دارند، که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، 
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رای برآوردە نمودن نیازهای هشتاد درصدشان ب مردمی که طبق آمار ارائه شدە از جانب خود حکومت،

 .اولیه، نان،،، نیاز به کمکهای بالعوض دولتی دارند

کشتار و سرکوب تهیدستان، و پابرهنگان ،فرودستان وآزادیخواهان به درازای عمر ننگین حکومت حاکم بر 

صل اولین ف ٨٩۸۹آبان . ایران وجود داشته اما رژیم هیچگاه توان ریشه کن نمودن آن را نداشته است 

کشتار و . انقالبی در هیبت به تمام معنای مردمی خود.انقالب مردمی در سراسر ایران را شاهد بودیم

شکنجه و زندان، مردم جان به لب آمدە را که برای طلب مطالبات بر حق خود که همانا سرنگونی رژیم 

 ..ان را تسلیم نخواهند کردمیباشد، ثابت قدمتر نمودە و اینبار تا سرنگونی مطلق ، سنگرهای پر شکوە خیاب

اینگونه . ایران گورستان جوانانی است که جرمشان فقط این بود برای رفاه و برای آزادی به خیابانها آمدند

در سیاهی، پشت درهای بسته اینترنت، در مقابل بی تفاوتی جهان، بیرحمانهو دسته جمعی کشتار شدند، اما 

 .پیروزی از آن شما ملت متحد خواهد بود

تا به بار نشستن درخت آزادیتان ، تمامی آزاداندیشان و فعالین حقوق انسانی و کسانی که دل در گرو 

جنگ شما جنگ ما . برابری و آزادی دارند در میادین و خیابانهای محل اقامتشان ، پشتیبانتان خواهند بود

غیر انسانی حاکم بر جهان، به  بحران سیستم به غایت. مخالفان سیستم استثمار انسان بر انسان نیز میباشد

این . درجه ای از فساد و تباهی رسیدە که در اقصی نقاط جهان هر روز تنش و اعتراضات مردمی را شاهدیم

خواست مردم . اعتراضات بیشتر به انقالبی جهانی شبیه میباشد تا خواست تغیر محلی در نقاط پر تنش

ا خاور دور، با زیرمجموعه مشترک ، اسباب اتحاد ملتها آمریکای جنوبی تا خاورمیانه غرق در بحران و ت

 .و خلقها را فراهم نمودە تا بتوان همگی در یک سنگر به دفاع از خواسته هایمان بر آئیم

ماشین کشار و سرکوب را با پیوستن به اعتصابات در تمامی ارکان شغلی و کاری ، تشکیل شوراهای 

و پزشکی و استمراراعتراضات و حضور در میادین و خیابانها، از کار انداخته مردمی و کمیته های خبری 

و در این واپسین ساعات عمر ننگینن حکومت ضد بشری با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را نصیب خود 

 .سازید

دە و پالتفرم دمکراتیک ایران تمامی احزاب و تشکلهای مردمی و مدنی را به پیکار با رژیم ایران خوان

 .پشتیبانی خود را با مردم آزادیخواە و برابر طلب اعالم میدارد

 پالتفرم دمکراتیک ایران

 ۶١٨۸/٨۶/۶٢استکهلم 
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در ایران 89دی ماه  5  

 در گرامیداشت جانباختگان خیزش آبان ماه

خیزش آبان ماه . رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته است 

یم پر هزینه بود و تنها با اتکا به دستگاه سرکوب و کشتار توسط جانیانش برای رژ

بیانگر تصمیم اکثریت جامعه  61اگر دی ماه .دفرصتی دیگر برای خود دست و پا کر

ودر ادامه چنین تصمیمی جنگ رودر  69برای برداشتن جمهوری اسالمی بود ، آبان 

ر برای از ون گریسته بودند ودیگروی کارگران و مردمی بود که بیش از چهل سال خ

 روند حرکت سیاسی و اجتماعی جامعه چنین است که جنبش ها. دست دادن چیزی نداشتند

مرگ رژیم را به صدا در  متشکل کردن خود هستند و با انواع صدا قاموس ناگزیراز

اگر چه جنایتکاران در طی چند هفته گذشته صدها نفر را شکار کردند و .  اندآورده 

اران نفر را به گروگان گرفته، به زیر شکنجه برده و اجساد زیر شکنجه را درسدها و هز

آنان که باد می کارند  " بیابانها انداخته اند ، ولی از این حکم تاریخی مبرا نیستند که 

".طوفان درود خواهند کرد  

بش آذر دانشجویان که فرزندان کارگران هستند، سرنخ مسیر اتحاد جن 11در سالروز 

نان کار آزادی ـ " های اجتماعی را در دست گرفتند و فراتر از آن طنین آلترناتیو آنها 

تا حق خود " بازنشستگان و معلمان با صدای خود .را بصدا درآوردند"اداره شورایی 

. روز دوشنبه دوم دی ماه فراخوان تجمع اعتراضی داده اند" از پای نمی نشینیم   نستانیم

حکم قطعی برای کارگران و حامیان و فرزندانشان نیز واضح است که  وبا وجود این ها

.جز از سر استیصال و ناتوانی رژیم نیست  
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در خیابان ها و حمایت و  رامیداشت جانباختگان خیزش آبان ماهدی ماه در گ 5فراخوان 

بش اجتماعی ما را در می تواند هر چه بیشترصفوف اتحاد و همبستگی جن ،تقویت آن

.  فشرده تر و صدای ما را رساترکند رژیم جنایتکارجمهوری اسالمی مقابل  

 سرنگون باد جمهوری اسالمی

شورایی زنده باد خود مدیریت  

 کانون کارگران سوسیالیست

6108دسامبر   

پالتفرم زاگرس، سازمان عالوه بر پیامهای رسیده از طرف 

ز در نیدمکراتیک یارسان، کمیته پژاک استکهلم، پالتفرم یارسان 

. پیام خود را ارائه دادندگردهمائیی   
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 (89)گرامیداشت یاد جانباختگان آبانماه 

 

و همدلی با  8931با درود و سپاس از حضور و همبستگی شما عزیزان در گرامی داشت یاد جانباختگان آبان ماه 
 .ان قرار گرفتندهای داغدار که مورد کشتار نیروهای سرکوبگر حکومت اسالمی در ایر خانواده

توان بیان داشت که این اعتراضات مردم در داخل که به نحوی مسالمت آمیز و مدنی برگزار  در این خصوص می
 گردید؛

و دیگر قوانین عادِی [ آزادی اجتماعات و تجمعات] قانون اساسی در تصریح ( 72)از یک سو به استناد اصل 
تورانی در ایران، کاملن قانونی بوده و مردم بر اساس / م تیرانیمربوط به حقوق شهروندِی تدوین شده توسط نظا

المللی همچون اعالمیه جهانی  حقوق شهروندِی که نه تنها در قوانین داخلی تصریح گردیده، بل، بر پایه قوانین بین
و اجتماعی ، اسناد و معاهدات اروپایِی حقوق بشر، در دفاع از حقوق حقه ِی فردی [دوگانه]حقوق بشر، میثاقین 

اند که طی چهار دهه توسط قانون گذار فقهی در  خود بپاخواسته و در پی دریافت حقوق از دست رفته اشان بوده
 .قانون اساسی و دیگر قوانین عادی مورد تجاوز و تحمیل قرار گرفته است

ِی اعتراضات مدنی از دیگر فراز این سرکوب ها و کشتارهای فزاینده که با قطع اینترنت و ممنوعیت پوشش خبر
مردمی، مانع اطالع رسانِی دقیق گشته و بر روند کشتارو سرکوب مردم افزوده است، با توجه به اینکه هیچیک از 

دستگیرشدگان حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشته و به دلیل فقدان دادرسی منصفانه و عادالنه و به ویژه نبود 
رهبری آن نظام و نقش مستقیم قوه قضاییه در سرکوبها و خارج شدن از  عدالت قضایی و وابستگِی قوه قضاییه به

طرفِی قضایی است و با مطمح نظر قرار دادِن بیم از تکرار کهریزک های دیگر، اقرار و اعتراف گیری تحت  اصل بی
این سرکوبها و که البته مسئولیت تمامی . های دولتی و اعدام آنان وجود دارد ها از رسانه زور و شکنجه و پخش آن

 !ی خامنه ای رهبر این نظام است[ آقا]کشتارها بر عهده 

افزون بر این تمامی این موارد مصداق بارز و روشن جرائم علیه خشونت، نسل کشی، کشتارجمعی، جرائم جنگی و 
اقین و تجاوز بوده و به دیگر سخن این جرائم براساس اعالمیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، میث

 .المللی محسوب می گردند دیگر قوانین و قواعد آمره بین الملل در زمره جرائم بین

با سقوط نظام استبدادی اسالمی در ایران و تدوین قانون اساسی نوین که بر ( 7272)امید واثق است که در سال 
المللی ،  ن و قواعد آمره حقوق بیناساس احترام به انسان و کرامت انسانِی دارای حقوق بشری و نیز بر مبنای قوانی

 .سال عاری از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی ، قومی و غیره باشد

 .توسط این نظام جنایتکار اسالمی جان باختند[ چهاردهه]با احترام به همه جانباختگان که در مقاطع مختلف زمانی 

ئول کمیته حقوقی پالتفرم دموکراتیک نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر و مس
 .ایران

72،87،7283   -    5،82،8931 
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  آبانماه، در مبارزاتی و اجتماعی خیزش در جانباخته عزیزان یاد گرامیداشت ضمن ما

 و عقیدتی سیاسی زندانیان شدگان، دستگیر تمامی شرط و قید بدون فوری، آزادی خواهان
  .هستیم ماعدا و ترور شکنجه، بازداشت، توقف

 که کشور خارج در مبارزاتی و اعتراضی جنبشهای ایجاد شدن، متشکل و اتحاد با تنها
 در را خود برخیزیم، داخل مبارزان میلیونی صفوف پشتیبانی و یاری به هستیم، میلیونها
 همسو و همراه ایران در اجتماعی جنبش مبارزات حول و دهیم سازمان مختلف شهرهای

 حاکم نظام چارچوب در جامعه اکثریت اساسی های خواسته تحقق ک،ش بدون .کنیم عمل
 طلبانه حق مبارزات میان اتحاد و همبستگی رو این از و نیست ممکن مطلقا ایران در

 ، ایران در اسالمی داری سرمایه رژیم سرنگونی با کارگری، و اجتماعی جنبشهای
 .کرد خواهد فراهم نوین انسانی مناسبات برای شرایط

 مبارزاتی خیزش جانباختگان مبارزه ادامه و گرامیداشت برای که شما همه از کرتش
 در و میتپد دلتان آبانماه سراسری خیزش شدگان دستگیر تمامی آزادی خواست و آبانماه

 .میکنید فعال شرکت تظاهراتها و ها گردهمائی

 داری یهسرما رژیم کامل سرنگونی برای بیشتر چه هر اتحاد و همبستگی باد زنده
  .خاورمیانه و ایران در اسالمی

 jämställdhet jämlikhet, frihet, för kämpar som alla er tackar Vi
 i människor kämpande de inte glömmer som Ni rättvisa. och
 nyliberalism och diktatorer barbari, mot mellanösten och Iran

 systemet. kapitalistiska och 

solidariteten. internationella eLev 

https://youtu.be/VOgFZfRVaww 

 

https://youtu.be/VOgFZfRVaww
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.استکهلم دیدن کنید –از صفحه فیس بوک شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

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

?/666140909449331modal=admin_todo_tour 

***** 

 !فراخوان گزارشگران در همبستگی با فراخوان مادران داغدار در روز پنجم دیماه

همچنین از سوی بسیاری از . اغدار قربانیان اعتراض های خیابانی آبانماه بمثابه یادروز آنان اعالم شده استپنجم دیماه از سوی مادران د
سکوت تحت هیچ شرایطی . اصناف فرهنگی و دانشجویی فراخوان عای مشابهی ارائه شده است, نهادهای اجتماعی و شخصیتهای کارگری

ر مستقیم نوجوانان و معترضان را ظرف چند روز در سراسر کشورمان بانجام رساندند و در نظام استبداد اسالمی حاکم که کشتا. جایز نیست
در اینروز میبایستی پاسخ و خروش میلیونی مردم گرسنه , برخی نقاط حتی برای ایجاد رعب و وحشت اجساد آنها را در خیابانها باقی گذاشتند

کشته شدگان و مجروحانی که بازداشت شده بودند از باالی سدها و رودخانه ها مکررا پرتاب اجساد . و تشنه آزادی و برابری را دریافت کنند
روزانه بر آمار کشته شدگان و بازداشت شده ها افزوده .اجساد تعدادی از قربانیان این تهاجم خونین در بیابانها رها شدند. گزارش شده است

 . فع شان انسانها این سرکوب وحشیانه را محکوم کرده اندتا امروز تمامی مراجع و نهادهای حقوق بشری و مدا.میگردد

در همبستگی با این کمپین با  1969اجتماعی و هنری ضمن همدردی با مادران داغدار وخانواده های قربانیان ابانماه , ما فعالین سیاسی

 .و یاد این عزیزان را زنده نگاه میداریم! مبرگزاری و شرکت در آکسیونهای این روز در خارج از کشور بر دامنه این محکومیت میافزائی

 .ما همچنین با ادامه مبارزه و راه آنها تا محو کامل کلیت حاکمان جنایتکار می کوشیم

 گزارشگران

 1969برابر با یک شنبه اول دی    1121121.16

www.gozareshgar.com          egozareshgar1001@yahoo.d 

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
http://www.gozareshgar.com/
mailto:gozareshgar1001@yahoo.de
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 اطالعیه  

 شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران 

 !در پشتیبانی از فراخوان سراسری پنجم دیماه

 حق جنبش   کشتار   و بسرکو محکومیت در اجتماعی و کارگری مستفل   فعاالن   و ها تشکل از بسیاری

 سراسری گرامیداشت   خواستار   ,گذاشت برجای مجروح هزاران و کشته صدها که آبانماه ای   توده طلبانه  

 سخت در وقایع این شده دستگیر هزاران مردمی گزارشات طبق بر .اند شده خیزش این در شدگان کشته

 و ها رودخانه در شدگان بازداشت و انزندانی از بسیاری اجساد .دارند قرار شکنجه تحت شرایط ترین

 حاکم استبداد زندانهای در دیگر کشتاری خطر .میشوند پیدا اهالی توسط و شده رها بیابان و سدها پشت

 ایران در دسامبر 11 با برابر دیماه پنجم ها شخصیت و نهادها از بسیاری توسط و اکنون هم .دارد وجود

 .است شده اعالم رفته دست از عزیزان تمامی یاد گرامیداشت
 سراسری کمپین این به هستیم که کجا هر در ایران مردم با همبستگی در نیز مستقل شورای فعالین ما

 .پیوندیم می حاکم استبداد با مبارزه میلیونی کاروان به و پیوسته
 اسالمی جمهوری سرکوب و استبداد بساط باد برچیده
 ایران در یاجتماع های جنبش با همبستگی مستقل شورای

Iransolidarity@gmx.at 
63.12.2019 
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Iranska solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm      استکهلم                                      -شورای همبستگی ایرانیان با روزاوا  

 خواهان بستن

 تمامی سفارتخانه ها و کنسولگریهای

 رژیم کشتار اسالمی ایران

 !در تمامی کشورها شویم

سال حکومت رژیم خونخوار اسالمی درایران با زندان، شکنجه،  .4

. ترضین و دستگیری آنان در قدرت باقی مانده استاعدام، کشتار مع

این رژیم ضد انسان چیزی جز فقر، بیکاری، تبعیض، ستم و  حاکمیت

 .است بهمراه نداشتهاستثمار و بی خانمانی 

به میدان آمده تا بساط این جانیان در در ایران جنبشهای اجتماعی 

 . حکومت را یکسره کنند

و خاورمیانه  با استفاده ازصدور  این دژخیمان در قدرت، در ایران

اسالم قرون وسطائی، زندگی سختی را برای اکثریت مردم خاورمیانه 

 .بوجود آورده اند

 تنفر از رژیم اسالمی سرمایه داری در خاورمیانه هر روز وسیعتر و 

 . وسیعتر میشود

 . انزجار از این رژیم در کل دنیا هر روز فریاد زده میشود

 . ا نه تنها در ایران بلکه کل دنیا باید برچیدبساط این رژیم ر

محل جاسوسی و سازماندهی  ،سفارتخانه ها و کنسولگریهای این رژیم

 . این النه ها را بر سر این مزدوران باید فروریخت. ترور است


