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               7     
استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا    

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

8  8 !روز جهانی زن گرامی باد 

!آزادی زن، آزادی جامعه است  

 

!سخنرانی، بحث و گفتگو  

7  mars 2020 kl. 13.00 – 17.00 

T- Centralen NBV öst, klara södra kyrkogatan 20 

 گردهمائی و راهپیمائی
8 mars 2020. Kl. 13.00, Sergelstorg – Stockholm 
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 2222فوریه  22شب همبستگی بین المللی 

در مورد اوضاع جهانی،  ،مراسم با خوش آمدگوئی به حاضرین شروع به کارکرد

ی خواست تغییر دولتها در کشورهای مختلف، مبارزات وسیع جنبشهای اجتماعی

نئولیبرالیسم، و سیاستهای شکست خورده سرمایه داری گندیده سیستم حاکم و 

سازماندهی هرچه وسیعتر جنبشهای اجتماعی و همکاری مشترک هرچه بیشتر و 

ضرورت هدایت جامعه به دست خود شهروندان از طریق اداره خود مدیریت 

پخش موزیک و . شد صحبتن المللی به همبستگی بی شورایی و نیاز هر چه بیشتر

پیامها از طرف مسئول . آواز خوانی رفیق کاله در بین برنامه ها صورت گرفت

ران سوئد، سندیکالیستها شاخه کمیته های روژاوا، نماینده سازمان سراسری کارگ

، شورای همکاری و سراسری مبارزات شیلی و صحبت در مورد اوضاع استکهلم

م عراق و نیز اوضاع سیاسی و مبارزات مردم شیلی ارائه کنونی و مبارزات مرد

در مراسم در مورد مبارزه مشترک و دشمن مشترک ، مبارزه علیه . گردید

خصوصی سازیها و سیاستهای متجاورزگرانه و سرکوب گرانه و شدت هر چه 

بیشتر ستم و استثمار و تبعیض در سطح جهان و افزایش فقر هر چه بیشتر مردم 

درد ما، درد مشترکی است و مبارزه ما نیز همچنان مشترک . تگو شدبحث و گف

شب همبستگی بین المللی با تاکید به سازماندهی هرچه بیشتر، ایجاد شرایط . است

و نهادهای اجتماعی و نیز هم سوئی مبارزه علیه سیستم مستقل همکاری تشکلها 

ما هم هست و  حاکم و سیاستهای نتولیبرالیسم و تاکید که مبارزه آنان، مبارزه

در فضایی گرم و پر انرژی به  مراسم. همبستگی جهانی کارگران مرزی نمیشناسد

                                                              . پایان دادکار خود 

 
https://youtu.be/RhJ0q7X3DLM 

 

https://youtu.be/RhJ0q7X3DLM
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Internationell solidaritetsafton 22/2 2020                

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava, i Stockholm 

Koordineringsrådet mot Islamiska Republikens Slakt – Khavarans Röst 

Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén 

Irans Demokratiska Plattform – Stockholm 

Självständiga Solidaritetsrådet för Sociala Rörelser i Iran 

Stöd till mödrar, Park Laleh – Stockholm 

organiserade en internationell solidaritetsafton 22/2 i Sundbybergs 

Allaktivitetshus.  

Hälsningar framfördes från följande organisationer: 

  

 

 

 

 

Erik – Rojavakommittén, berättade om 

olika kampanjer och engagemang de utför 

till stöd för Rojava. 

 

 

 

 

 

Arvid - framförde hälsning från lokala 

SAC klubben i Sundbybergs LS 
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Adolfo Ovalle – framförde en hälsning 

från Stockholm Chile 

samordningsorganisation 

 

Stockholm 22:a februari 2020 

 

Kamrater, 

Vi står här för att överföra en hälsning från Stockholm – Chile samordnings 

organisation. Denna organisation bildades strax efter att de stora protester och 

demonstrationer började i Chile. Dessa spreds på kort tid till hela landet vilket 

orsakade att regeringen, parlamentet och alla partier hamnade i kris… hela 

etablissemanget krisade p.g.a. det avski majoriteten av folket känner mot dem som 

gång på gång svikit sina löften och arbetar oavbrutet för att administrera ett nyliberalt 

kapitalistiskt system. Vi har så mycket gemensamt mellan våra länder, mer än det 

som kan skilja oss geografiskt eller annat. Många av oss är veteraner i den politiska 

kampen och i det internationella solidaritetsarbetet, dels att vi är med i kampen mot 

det nyliberala systemet som är bestämmande i nästan hela världen. Detta förenar 

oss här i Sverige. Därför stödjer vi alla kampen mot förtryck och orättvisor, för frihet 

och demokrati vare sig det är i Sverige, Irán eller rund om i världen. Vi anser att 

denna kamp ska föras aktivt, inte bara genom deklarationer som inte 

uppmärksammas i etablerade media. Under många år har vi träffats i 

demonstrationer på gator och torg, även med andra organisationer bland annat mot 

det grova förtrycket i flera länder där USA och NATO är direkt eller indirekt skyldiga 

till brott mot mänskligheten. I kampen mot nyliberalismen och dess konsekvenser har 

våra organisationer och enskilda personer som motsätter sig denna reaktionära 

utveckling en plats. Därför har de växande sociala rörelsena här i Stockholm och i 

världen en viktig roll i denna kamp. 

Proletärer i alla länder, förena er ! Leve kampen för frihet och socialism i Irán! 

Stockholm – Chile samordnings organisation 
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Susanne Amin – framförde sin hälsning 

och berättade om situationen i Irak 

 

Patricia – framförde sin hälsning och 

berättade om situationen i Chile. 

Negro mata paco – gatuhund: en symbol 

för kampen mot förtryck och nyliberalism i 

Chile. 

Tills värdighet blir till en ny vana 

”Hasta q la dignidad sea costumbre la 

tesis” 

Detta är ett slagord som sprider sig allt 

mer i kampen mot förtryck i Chile. 

 

De chilenska kamraterna uppmanar till att bojkotta varor från Chile. 

Det innebär att vi ska också bojkotta norsk lax, som odlas i Chile. 

Att slå på ekonomin i Chile, kan tvinga förtrycket att backa. Det 

kanske också lär norrmännen och övriga att söka mer demokratiska 

samarbetspartners.  
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Kale Attash   

sjöng kurdiska kampsånger.  

 

Möteshållare var Rebecca 

Hybbinette 

 

Alla medverkande  tydliggjorde, att när 

vi förstår att andras kamp är också 

min kamp, kan vi agera tillsammans i 

solidaritet. Det framfördes en 

medvetenhet om behovet av 

samarbete mellan olika organisationer 

inklusive svenska dito. Vi talade om 

behovet av organisering. Vi påminde 

om Joe Hills uppmaning: organisera, 

organisera, organisera! Vi återkom till 

behovet av att organisera opinion. Att 

vi ska gräva där vi står.  

Vi talade om behovet av att höja 

medvetenhetsnivån om situationen i 

samhället och i världen.  

Kvällen genomfördes i fin solidarisk 

anda.   
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Världens arbetare, förena er! 
Den politiska makten är i fel händer! Makten måste flyttas över till oss alla! Då är alla 

människor verkligen är delaktiga och bestämmer över sina egna öden! Vi behöver 

tillsammans protestera mot hela det kapitalistiska systemets förtryck som drabbar 

människorna. Vi behöver visa vår styrka för borgerligheten och makthavarna och 

kräva ett mänskligt samhälle utan utsugning och lönearbete.  

Vi vet att föreningsfrihet, strejkrätt och grundläggande rättigheter fortfarande 

förvägras människor i många länder. I många länder attackerad arbetarnas möten 

och demonstrationer med militär. I andra länder vill man att arbetarna ska bli statister. 

Dä manas arbetarna till tålamod och man säger att kompromissen är den bästa 

utvägen samt erbjuder samarbete med kapitalet för "nationens intressen", "tillväxten" 

och "konkurrenskraften". 

Alla vet att världen är full av rikedomar och möjligheter. Ändå tyngs de flesta ner av 

otrygghet och fattigdom. Aldrig förr har det mänskliga samhället i så hög grad som 

idag haft möjlighet att skapa välstånd åt alla. samtidigt har massorna aldrig varit så 

fullständigt berövade Detta välstånd. Den enorma teknologiska utvecklingen, som 

skulle kunna tillfredsställa allas våra materiella behov, används endast för att öka 

kapitalets profit. 

Den kapitalistiska samhällsordningen, med sina skiftande beteckningar, såsom privat 

eller statlig, demokrati eller diktatur, har samma innehåll och visar sig på alla 

områden sakna alternativ för folkflertalet. I utvecklade kapitalistiska länder möter man 

ett stort antal människor som lever under svåra levnadsförhållanden och vars 

försörjning blivit en olöslig gåta. 

Arbetarna har förlorat mycket av sina landvinningar under senare år. Många 

arbetaraktioner och protester pågår dagligen världen över men har ännu inte nått 

målet. Arbetarna måste stå enade och starka mot lönearbetssystemet och den 

privata äganderätten. 

På olika sätt visar medborgarna sitt missnöje med de parlamentariska partierna,  och 

visar stor medvetenhet samt vilja till förändring. Det visar också att de inte längre tror 

på partiernas löften. Bråket de etablerade partierna emellan handlar inte om de 

viktiga samhällsfrågorna eller de grundläggande krav som verkligen skulle kunna 

ändra medborgarnas position och situation, utan handlar mest om att tvinga och 

påverka medborgarna att acceptera ständiga försämringar och nedskärningar. 

Arbetarna behöver en organisation och en samling som från grunden tar upp kampen 

 mot kapitalets normer och för ett mänskligt samhälle. 

Man har inte på lång lyssnat på arbetarna. Det finns olika partier och organisationer 

som bär arbetarnas namn och Gör anspråk på att företräda oss, men de har 
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ingenting att göra med våra krav och intressen. Det saknas starka organisationer för 

oss som producerar samhällets rikedomar, för oss som tillgodoser samhällets behov.  

Vi arbetare behöver förnya och modernisera våra organisationer. Vi måste utforma 

dem så att vi själva bestämmer, gemensamt och kollektivt. Så att vi själva har 

makten att avsätta dem som inte för vår talan trots att de haft uppdraget att göra det. 

Så att vi själva kan aktivt påverka både arbetslivet och samhällslivet i övrigt. 

Arbetarna protesterar och strejkar över hela världen, och riktar kraftfulla angrepp mot 

borgerligheten, men fortfarande är slagskraften svag. Det behövs en mer offensiv 

organisering mot borgarklassen.  

Ett arbetar -internationalistiskt samarbete är därför livsnödvändigt. Vi bör utbyta mer 

erfarenheter och odla närmare kontakter på internationell nivå. Vi har ju inga 

nationers intressen att ta hänsyn till, vi har ingen nytta av att delta i den kapitalistiska 

marknadskonkurrensen. Vi har inget gemensamt med kapitalet och borgerligheten. 

Det gäller oavsett vilket ursprung vi har, Sverige, Amerika, Ryssland eller i vilket land 

som helst. Däremot har vi en fiende gemensam med arbetarna och det arbetande 

folket i övriga delar av världen: kapitalistklassen.  

Vi behöver skapa ett samhälle och en värld för allas deltagande och allas behov, 

oavsett var vi råkar vara födda. Våra intressen och idéer tillhör hela mänskligheten. 

Det är vi som klass som kan göra slut på alla problem i samhället genom att ta 

makten i våra egna händer, för allas bästa och lycka. 

Det är dags att säga stopp, att säga nej till alla borgerliga och andra nuvarande 

politiska partier. Både dem som sitter vid makten och dem som är i opposition. Det är 

dags att säga att vi vill avskaffa lönearbetet, utsugningen och det privata ägandet av 

produktionsmedlen. Det är dags att säga det högt: vi kan själva styra samhället. 

 Vi kan inte godta rådande förhållanden eller de "lösningar" som innebär dagliga 

försämringar för oss. Våra protester ljuder allt högre. Varje dag utgår en maning till 

internationell arbetarenighet och solidaritet. Nödvändigheten av detta är inte mindre 

idag än förut, tvärtom. 

Den omedelbara uppgiften är att organisera arbetarklassens sociala kamp mot 

nedskärningar och försämringar. Det handlar alltså om att bekämpa nyliberalismen. 

Arbetarna behöver organisera sig på olika sätt för rätten till arbete, rätten till bostad, 

till vård och skola. Allas rätt till välstånd och välfärd.  

Vi tillsammans kan upprätta ett samhälle utan klassuppdelning, utan skillnader, där 

produktionsmedlen inte är lika med privat eller statlig egendom. Ett fritt och mänskligt 

samhälle som grundar sig på allas hoparbetade kollektiva samhällsrikedomar.  

Varje dag pågår kampen för förbättringar av människors livs- och arbetsvillkor. 

Denna kamp måste ledas och formas med hjälp av arbetarorganisationer som går 

hand i hand i kampen mot utsugning, misär och fattigdom. 
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Vi måste avskaffa det kapitalistiska systemet och grunda ett nytt samhälle baserat på 

ekonomisk och social jämlikhet, politisk frihet och allas åtnjutande av materiell och 

moralisk välfärd. Det behövs en organisation, en samling och ett forum för 

arbetarklassens internationella solidaritet, som kan förstärka och utveckla 

arbetarklassens socialistiska rörelse i hela världen. En rörelse som varje dag kämpar 

för ständiga förbättringar av livs- och arbetsvillkoren i det nuvarande samhället, men 

som också tar kampen för att avskaffa lönearbetet. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqByrnY0tEc&list=RDgqByrnY0tEc&start_radio=1 

Leve arbetarnas 

internationella solidaritet! 
Vi ställer oss helhjärtat på de protesterande folken i världen 

sida. Vi hedrar alla de som de som fallit offer för regimernas 

våldsamma attacker. Så det folk världen över gör det är i allra 

högsta grad en protest och en tydlig signal till alla regimer 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 

arrestering och fängelse 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 kallas islamistisk, liberal eller nyliberal så är 

det ändå samma kapitalistiska grundstrukturer som orsakar 

problemen i alla länder. Oavsett var vi kämpar 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 hela världen!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gqByrnY0tEc&list=RDgqByrnY0tEc&start_radio=1
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Det finns ett alternativ kvar, kämpa 

tillsammans och ta över 

samhällsordningen!  

Kamp behövs för att försvara våra gemensamma rättigheter! 

 Splittring inom klassen är det som arbetsköparna alltid önskat och de har gjort allt för 

att enighet mellan oss inte ska förverkligas.   

Det är viktigt med en gemensam kamp för arbetarklassen för att få möjlighet att visa 

sin styrka som en klass och diktera sina krav och alternativ för hela samhället.  

Idag ser vi nationalism, rasism, begränsningar av mänskliga rättigheter, hyllningar av 

de starka männen och ensam är stark dyker upp hit och dit. 

Liberaler och hela borgerligheten skryter om att välfärden har blivit billigare på grund 

av marknaden, men miljonerna rann i väg, ner i de redan rikas fickor. 

Marknadsförespråkare pratade varmt om valfrihet och mer frihet på jobbet men 

kontroll på arbetsplatserna ökade, munkavle sätts på oliktänkande och klassklyftorna 

ökade. 

Vi fick en slags marknadsstat där egenintresset gjorde att fusk och korruption blev 

vardag för kapitalister och banker.  

Sjukvård, utbildning och skolan, omsorg … privatiseras och blev vinstdrivande 

affärer. 

Vad vi ser överallt i världen är en snabbt växande kris för liberalismen. 

Allt öppnar för förakt för liberalismen. Men tyvärr rör liken fortfarande på sig.  

Den mest extrema formen av liberalism, som brukar kalls nyliberalism, som predikar 

om vikten av den ekonomiska människan om att vi alla ska vara egoistiska 

vinstjägare, kämpar hårt mot gemensamma intressen.  

De senaste 40 åren ser vi tydligt hur marknaden förstört alla framgångar och den 

mänskliga utvecklingen. 

Aldrig förr har det mänskliga samhället i så hög grad som idag haft tillgångar och 

möjligheter till de förutsättningar som krävs för allmänt välstånd, samtidigt har aldrig 

massorna varit så fullständigt berövade möjligheterna till välfärd. Trots den enorma 

teknologiska utvecklingen, som skulle kunna tillfredsställa våra materiella behov, 

används den endast för att öka kapitalets profit. 
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Vi behöver alla vara med och hjälpa till för byggandet av ett samhälle för vårt 

gemensamma intresse, med trygghet och garanterad försörjning, bostad, vård, 

utbildning och pension som går och leva med.  

Nu handlar det om den sociala rörelsens kamp med arbetarklassen i spetsen.  

Då är det viktigt med arbetarnas enighet och kamp, och inte bara försvara rättigheter 

utan utveckla och ändra på klasstyrkan och förhållandet.  

Solidaritet och enighet är grunden för arbetarklassen framgångar.   

Att arbetsköparen attacker mot våra största maktmedel inte är alls någon slump, det 

är början av en större attack mot vår organisationsrätt och alla framgångar. Vi ser nu 

att de flesta parlamentariska partier attackerar hela arbetsrätten för kapitalets bästa.   

Kapitalister med sina liberala parasiter vill tysta arbetare och vill få billigare 

arbetskraft. De kämpar för mer makt och för att få möjlighet att ge lägre lön och 

sämre anställningsvillkor samt teckna billigare avtal.   

Vi behöver stå starka mot inskränkning av våra självklara rättigheter och fortsätta 

kampen för bättre arbetsrätt. Inte bara försvara utan med hjälp av vår styrka ändra på 

maktförhållandet för arbetarna och arbetande folkets intresse.   

Vi lever i en tid då sociala rörelser och arbetarklassen i spetsen kan ändra på den 

ohållbara situationen för majoriteten.  Vi behöver även förnya våra fackföreningar, ta 

lärdom av hamnarbetarnas organisations form och kamp. Enighet är viktigt för att vi 

kan ta tillbaka våra ockuperade organisationer och med medlemmars delaktighet och 

inflytande kämpa för våra rättigheter och intressen.  

Vi arbetare behöver förnya och modernisera våra organisationer där vi själva 

bestämmer, gemensamt och kollektivt, där vi själva väljer och avsätter de som inte 

för fram vår talan, där vi själva deltar aktivt både i arbetslivet och i allt som rör 

samhället. 

Den omedelbara uppgiften är att organisera arbetarklassens sociala kamp mot 

nedskärningar och försämringar, mot inskränkning av arbetsrätten och strejkrätten, 

arbetarna behöver organisera sig på olika sätt för allas rätt till välstånd och välfärd. 

Det behövs en mer offensiv organisering mot hela borgarklassen, och varför inte 

ständigt protestera och strejka tills de tar tillbaka sina kriminella förslag om 

strejkrätten och försämring av arbetsrätten! 

Vår enighet är vår styrka och strejkrätten är vårt viktigaste vapen mot brott och 

kriminella handlingar från arbetsköparna.  

Länge leve det självstyrande rådet 
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Folkets kamp fortsätter och har blivit 

starkare mot mördarregimen i Iran! 

Mördarregimen i Iran har skakat under november månad och såg hur de kämpande 

folkrörelserna i Iran stark visat sina missnöje och viljan att störta Islamiska imperium 

efter 40 år mord, förtryck, fängelse, tortyr, fattigdom och svält för majoriteten. 

 Öppna krig pågick på gator och torg i mer än 100 städer.  Folket inte bara i Iran utan 

folket i Irak, Libanon, Syrien och övriga delar av mellanösten stå stark mot denna 

diktauriska regim och dess agenter och alla typ reaktionära beväpnade styrkor.  

Mördarregimen i Iran har öppnat eld mot folkprotester i olika städer och har dödat 

mer än 1500 personer och har arresterat flera tusen som befinner sig under svåra 

tortyrer och många av dem har förlorat sitt liv och hittades i olika delar av landet. Den 

brutala islamiska regimen har inga gränser och kapabel för att begå vilka kriminella 

handlingar.   

Amerikanska regimen har mördat en av islamiska regimens mördare som i praktiken 

var bra för regimen i Iran för att utnyttja det att tysta kamp och motsättningar men 

glädjen var kort och regimen har skjutit ner en turistplan som kostade 176 personers 

liv. Folket i Iran har visat stark sitt hat mot mördarregimen i Iran och gick ut på gator 

och torg och studenterna gick ut i olika platser och protesterade stark med folkens 

deltagande. Folket har upprepade Islamiska regimen ska störtas och ska bort och vi 

vill inte ha verken kung eller ledare… 

Upproret i Iran fortfarande pågår på olika sätt, protester och strejker från arbetarna, 

lärare, studenter, vårdpersonalen, pensionärer mm.  

Förutom föräldrar som miste sina nära och kära, har flera arbetarorganisationer och 

folkrörelser har uppmanat till att aktiv delta i olika ceremonier ute i landet och 

fortsätta kampen mot den härskande regimen.  

Regimen har placerat sina kriminella beväpnade styrkor i olika gator och torg för att 

tysta ner protester och manifestationer. Men vi ser massiv attack från folket och 

regimens rädsla är så tydlig och ser att de faller ner precis som tidigare diktaturen 

nämligen shahregimen.  

Vi måste stå eniga mot den kriminella regimens handlingar och är den enda utvägen 

för ett mänskligt liv är att störta islamiska regimen här och nu.   
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Hjälp oss att stå stark mot 
den kapitalistiska islamiska 

regimen i Iran! 
 Det mullrar under den rabiat kapitalistiska, islamiska regimen i Iran. Den 

svingar desperat och förgäves sitt svärd för att förlänga greppet om makten i 
sin rädsla att hamna på historiens soptipp. 

Redan från början har regimen ägnat sig åt att kväva all kritik och sociala 
protester och samtidigt, förskingra allmänna, gemensamma medel och landets 
tillgångar. Avrättningar och arresteringar, mord och terror har varit vardagliga 
händelser från regimens sida. Regimen har gett sig på alla individer, grupper, 
samfund, föreningar, förbund och institutioner som höjt sina röster i protest. 
Ingen journalist, student eller författare har skonats om regimen fått kännedom 
om deras kritiska tänkande. 

Trots denna kontroll och detta förtryck har en bred allmänhet genom direkta 
protester och via olika sociala, politiska arbetareorganisationer, lärare samt 
studenter och pensionärer fortsatt sin kamp mot regimen i Iran. Den folkliga 
kampen mot regimen i Iran blir allt tydligare, hårdare och större för var dag. 

Solidariteten mellan organisationer och föreningar har blivit starkare i sitt stöd 
till den folkliga kampen i Iran mot den islamiska regimen och kräver ny 
samhällsordning och vill störta sittande regimen.  

Vi behöver stöd av alla arbetarorganisationer, demokratiska och progressiva 
krafter för ett gemensamt agerande till stöd för folkets kamp mot regimen i 
Iran.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbaS5o_yBME 

https://www.youtube.com/watch?v=jbaS5o_yBME
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 یادداشتی از یک سفر 
در راهپیمائی سراسری در اروپا شرکت نمودند و بعد از برگشت شورای همبستگی با روژاوا اعضا و فعالین دو تن از 

ه سواالت ، باز سفر خود به اعضای شورای همبستگی کاملی گزارش شفاهی دادن ضمن ه شورای همبستگی در جلس

 . را در زیر مالحظه میکنید رفقایادداشت سفر  .خ دادندپاسنیز رفقا 

 .چند ساعت دیگر می رسیم استکهلم، سالم

های زیادی از آن آموختم برای اولین  رسراهپیمایی بزرگ یک مدرسه انترناسیونال بزرگ بود که من به نوبه خودم د

فرهنگ و ملیت متفاوت زیر یک سقف جمع ٫زبانهای گوناگون٫بار روح همبستگی همکاری و همدلی افراد مختلف 

شدیم در یک میدان با سرودهای انقالبی خلق کرد رقصیدیم و در یک خیابان شعار آزادی قهرمان یک انقالب با 

 .یکدیگر فریاد زدیم

الن بزرگ مثل اعضای یک خانواده با همدیگر غذا خوردیم و با قلبهای سرشار از شادی و مهر و محبت در یک س

نفری زیبای اسپانیایی کشاند  ۲ماری دختر جوان اسپانیایی با آن ساز کوچکش همه را به رقص . کنار یکدیگر خوابیدیم

سال کاشت  ۳سارا از جنبش زاواتیستها و  .را نشان داد که روی یک درخت بود اش در کلن و مراد عکسهای خانه

سیدنی که چند سال از من پیر تر تمام مدت راه رفت و عکس و فیلم تهیه کرد و از  .درخت در صحرا صحبت کرد

پیتر از استرالیا و حمایت آزادیخواهان آنجا تز روژاوا صحبت  .مبارزات مردم آفریقای جنوبی و ناسون مندال حرف زد

 .کرد قلب انسان را پر از گرما می ردار متز و نانسی از روژاوااستقبال شه .کرد

شد با سرود انترناسیونال زنان فرانسوی انسان را به وجد می  پرچمهای زرد با عکس آپو و هوایی که گاهی طوفانی می

وقتی من  ۶نفری به گونه ای مینیاتوری تجربه کردیم و راکل مسیول کمون شماره  ۰۱کومون را در گروهای . آورد

 .در موقع پخش اعالمیه سیگار خریده بودم به انتقاد کشید و من خوشحال شدم

سوسیالیسم را هر گز فراموش نخواهم کرد و ٫برابری٫هواداران آزادی   عظمت آخرین روز با حضور هزاران نفر

اندیشه و عمل ٫روح  ما فقط یک هفته با .ها بعد از به آغوش کشیدن یکدیگر گریه می کردند لحظه جدایی که خیلی

  .سوسیالیستی با هم زندگی کرده بودیم و این چنین نسبت به یکدیگر احساس عشق و عالقه و محبت می کردیم

  .حمل وسایل وتهیه محل اطراق شبانه زحمت کشیدند٫درود به همه رفقایی که در تهیه غذا 

م در حالت عادی و هم در مصاحبه های درود به رفقای جوان و تحصیل کرده که با دانستن زبانهای مختلف ه

 .های سیاسی کمک بزرگی بودند خبرنگاران روزنامه و تلویزیون و بحث

 .درود به رفقای سازماندهنده راهپیمایی که همه چیز را دقیق و منظم برنامه ریزی کرده بودند

 . انی شدهرفیق عبدهللا اوجالن که اندیشه هایش سالهاست جه pkkبا آرزوی آزادی رهبر بزرگ 

 بژی بژی روژاوا، بژی بژی کردستان

 استکهلم ( ۰۳۳۲بهمن ۲۲)۲۱۲۱فوریه  ۰۱دوشنبه 

 حمید
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تعیین مزدهرساله، نمایش توحش رژیم 

 !سرمایه داری اسالمی در ایران است
نمایندگان واقعی کارگری هیچ نقشی در . تعیین حداقل مزد از طریق شورای عالی کارصورت میگیرد

در شرایطی که حق تشکل و . ساعت کار، مرخصی، باز نشستگی، بیمه و غیره ندارندتعیین مزد، 

اعتصاب وجود ندارد، زمانی که مبارزه برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری عواقب سرکوب، زندان 

را بهمراه دارد، مذاکره دو طرفه ما بین خریداران کار و فروشندگان نیروی کاردر رژیم حاکم بی 

کارفرمایان و صاحبان سرمایه در همراهی با دولت و تشکلهای دست ساخته رژیم مانند . معنی است

شوراهای اسالمی، انجمنهای صنفی، انجمنهای اسالمی و خانه کارگر در اتحاد با هم، قوانین کار را 

 . طراحی کرده و تدوین می نمایند

نفره و احتساب  4زینه خانوار با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط ورشکسته مالی، محاسبه سبد ه

البته در نظر گرفتن . میلیون تومان برآورده میشود 8مزدحداقل و خط فقر  89رشد تورم در سال 

این دستگاه  سرکوبگرو دزد با . یب استدر حسابهای رژیم مانند همیشه غا... نرخ تورم و گرانی و 

آمارهای نیم بندش خبر از تورم بیشتر میدهند و سبد مورد نیاز هر خانواده را میلیونها تومان تخمین 

میزنند، اما با وقاهت تمام دولت، نمایند گان کارفرمایان و نمایندگان دست ساز رژیم برای کارگران و 

د که فقر و بی حقوقی بیشتری را برای اکثریت جامعه اعمال مزدبگیران به راحتی به توافق میرسن

 . حداقل مزد در ایران جزو پائین ترین مزدهای کشورهای همتراز است. کنند

درصدی مزدها صحبت میشود، در  51از سوی دست اندرکاران و مقامات حاکم در مورد افزایش 

با توجه به این . درصد است 44بیش از  حالی که نزخ تورم برطبق خود دستگاه و ارقام و آمار دولتی

میلیون تومان در  55تا  54مبلغی بین  88نفره شهری در سال  4اوضاع هزینه زندگی یک خانوار 

 . ماه باید باشد

حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمعات، . نمایندگان کارگران و مزدبگیران جایی در تصمیمات ندارند

رژیم بی وقفه . گندیده سرمایه داری در ایران موجود نیست حق بیان نظر، حق اعتراض در این نظام

و تعطیل ناپذیر حمله به سندیکاها ، سازمانها و کمیته های کارگری، اعتراضات و تجمعات کارگری 

را سیستماتیک به پیش برده و فعالین و ... و گردهمائی اعتراضی معلمین، بازنشستگان، دانشجویان و 

کارگران ، . و زحمتکشان در زندانها و یا زیر کنترل مافیایی رژیم هستند نمایندگان واقعی کارگران

زحمتکشان و مزدبگیران در هیچ کجا دراین دستگاه با قوانین کاری ضد انسانی اش نمایندگی 

 . نمیشوند، حتی برای تعیین حداقل مزدشان

ت متحد و متشکل با تامین معیشت همگانی خواست مبرم و نیاز عاجل اکثریت مردم است که میبایس

 . بدست آوردسراسری  و مبارزه و اعتراض پیگیر

جنبش مبارزه برای مزد با متشکل کردن هر چه بیشتر کارگران، با اعتراض و اعتصاب و مبارزه 

 . پیگیرو تعطیل نا پذیر میتواند توازون قوا را به نفع کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران تغییر دهد
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 ! دیگراول ماه مه از نوعی 

 گزارش تدارک برگزاری اولین نشست سراسری 

 کمیته برگزار کننده روز اول ماه مه در خارج از کشور

  

 

در  0404بدینوسیله به اطالع میرسانیم که اولین نشست سراسری تدارکاتی برگزاری روز اول ماه 

خارج از کشور به دعوت شورای مستقل همبستگی با جنش های اجتماعی در ایران در تاریخ یکشنبه 

این اجالس در محیطی گرم و . دبرگزار ش 5989هفدهم ماه فوریه برابر با بیست و هفتم بهمن ماه 

. لبریز از همبستگی به بررسی چگونگی چنین وظیفه مشترک وسراسری در خارج از کشور پرداخت

پشتیبانی موثرتر از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و پیوند , ایجاد صف متحد و سراسری

این اجالس در .رای این تجمع بودگسترده فعالین و نهادهای مدافع آنان در خارج از کشور انگیزه ای ب

نهادهای کارگری و مدافع حقوق , پی دعوتنامه ای صورت گرفت که مخاطب آن فعالین کارگری

فعالین هنری و همه آنان که هر ساله در خارج از کشور بطور سراسری اما , کارگران و زحمتکشان
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این اقدام و گام . بود, یدارندمجزا ومحلی به استقبال اول ماه مه میروند و این روز را خجسته م

مشترک عمومی و متحدانه ما میتواند بر مبنای پشتیبانی از مطالبات عمومی کارگران و زحمتکشان 

مشارکت در برگزاری این روز حول این مطالبات میتواند بر توان . کشورمان باشد و ضروری است

 .آنان را طنین بیشتری بیافکندمحلی ایرانیان خارج از کشور نیز بیافزاید و صدای اعتراضات 

شرکت کنندگان با طرح پیشنهاداتی برای اقدام مشترک سراسری به مباحثات خود ادامه دادند و با 

تشکیل گروههای کاری برای تداوم فعالیتهای خود برنامه ریزی کردند که نتایج حاصله بزودی به 

 .اطالع افکار عمومی خواهد رسید

مثبت و سازنده پس از ساعاتی همدل و همبسته به این , یار صمیمانهشرکت کنندگان در محیطی بس

 .محورهای مشترک دست یافتند

 :نام

 کمیته ی سراسری برگزارکننده مراسم اول ماه مه در خارج کشور

نهادهای , فعالین سیاسی و اجتماعی و هنری و رسانه های آزاد, از تمامی فعالین کارگری و نهادها

گی برای دخالت با حقوق برابر در این تجمع جهت برگزاری هر چه باشکوه تر حقوق بشری و پناهند

 .این روز دعوت می کنیم

نظر به اینکه این روز تجلی همبستگی جهانی کارگران است و نظر به اینکه کارگران و جنبشهای 

گران حاکم اجتماعی دیگر جز به توان بیکران خود به حمایت های بین المللی نیز در مقابله با سرکوب

مخاطب این مجموعه مدافعان حقوق انسانی و نهادهای کارگری بین المللی نیز , چشم دوخته اند

 .میباشند

این مجموعه در شرایط کنونی تنها برگزاری سراسری و متحدانه روز اول ماه مه حول مطالبات 

 .عمومی جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی دیگر را در برابر خود خواهد داشت

تدابیری , ین اجالس برای تداوم ارتباطی و انجام وظایف خود ضمن تشکیل گروههای کاری مقدماتیا

 .را در نظر گرفت و اقدام خواهد کرد

 .فوریه ساعت ده شب بوقت اروپای مرکزی تعیین شد 08همچنین تشکیل اجالس بعدی در تاریخ 

خواست مشارکت در این حرکت جمعی را از تمامی فعالین و نهادهای برگزارکننده روز اول ماه مه در

 .داریم

 آدرس موقت برای تماس

Iransolidarity@gmx.at 

info@gozareshgar.com 

 20.02.2020 
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 !خاورمیانهپرتوان باد جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى سرمایه دارى در ایران و 

 

.ن کنیداستکهلم دید –از صفحه فیس بوک شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

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

?/555044949449880modal=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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