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!ویزه ضربه های شالق سیستم سرمایه داری حاکم در ایران  

          11     
استکهلم –شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا   

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

شالق  یضربه هاویژه    

رانیحاکم در ا یدار هیسرما ستمیس  

 

THE RULING CAPITALIST SYSTEM IN IRAN HAS DECIDED TO 

SMASH THE BODY OF THE IRAN'S WORKER MOVEMENT.  

THIS SHOULDN'T BE LEAVE UNANSWERED! 

  یجنبش کارگر کریبر پ رانیحاکم در ا یدار هیسرما ستمیشالق س یضربه ها

!نخواهد ماندجواب  یب  
DET HÄRSKANDE KAPITALISTISKA SYSTEMET I IRAN HAR 

BESLUTAT ATT PISKA DEN IRANSKA ARBETARRÖRELSENS 

KROPP.  DETTA SKA INTE LÄMNAS OBESVARAT! 
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کیتبر کیتبر  

!رسول طالب مقدم از زندان آزاد شد دیس  

 

و  شانیرسول طالب مقدم از زندان را به ا دیس یآزاد

کارگران شرکت واحد و جامعه  یکایخانواده محترم، سند

 .میکن یعرض م کیتبر یکارگر
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THE RULING CAPITALIST SYSTEM IN IRAN 

HAS DECIDED TO SMASH THE BODY OF THE 

IRAN'S WORKER MOVEMENT. 

THIS SHOULDN'T BE LEAVE UNANSWERED! 

Rasoul Taleb Moghadam, a member of Tehran's bus worker syndicate, was arrested 

by the Security Police on May 1, 2019, the International Workers' Day. He was 

sentenced by the " Judicial system" to 2 years in prison and 74 whips. 

On June 1, 2020, he was punished with 74 whips by the Prison Authority and 

subsequently transferred in very poor physical condition to the infamous Evin prison 

quarantine in northern Tehran. The cruelty of the Islamic regime is a continuation of 

its 41 years of crime against humanity under its disastrous rule. 

The protests of the independent Iranian Workers Organizations in the form of strikes, 

as well as the recent uprising, have shown the criminals that the people have not 

been intimidated by this thieves' looting regime, but on the contrary have decided to 

continue the struggle to overthrow the Islamic Capitalist regime. 

We will not be silent to the regime's crimes, but want to resist its cruelty against the 

Iranian labor movement with all our might and will continue to raise awareness 

among the international workers organizations. We will actively fight the Capitalist 

parasite system until it gets into the dustbin of history. 

Down with the Islamic Capitalist regime in Iran! 

Long live the International Solidarity! 

 

- Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm 
 

- Coordinating Council against the Islamic Republic's Slaughter  

- (Voice of the Khavaran) 
 

- The Iranian and Swedish Workers Solidarity Committee 
 

- Iran's Democratic Platform – Stockholm 

 

- Supporters for the Mothers of Park Laleh – Stockholm 

 
June 1, 2020 
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DET HÄRSKANDE KAPITALISTISKA 

SYSTEMET I IRAN HAR BESLUTAT ATT PISKA 

DEN IRANSKA ARBETARRÖRELSENS KROPP.  

DETTA SKA INTE LÄMNAS OBESVARAT! 

Rasoul Taleb Moghadam, medlem i Teherans bussarbetarsyndikat, arresterades av 

säkerhetspolisen på 1 maj 2019, den internationella arbetardagen. Han dömdes av 

”Rättsväsendet” bland annat till 2 års fängelsestraff och 74 piskrapp. 

Den 1 juni 2020 verkställdes 74 piskrapp av fängelsemyndigheten och därefter 

överfördes han i mycket dåligt fysiskt tillstånd till det ökända Evin-fängelsets karantän 

i norra Teheran. 

Den islamiska regimens grymhet är en fortsättning på dess 41 års brott mot 

mänskligheten under sitt katastrofala styre.  

De oberoende iranska arbetarorganisationernas protester i form av strejker, liksom 

de senaste folkupproren, har visat de kriminella makthavarna att folket inte blivit 

skrämda av denna tjuvarnas plundrarregim, utan tvärtom har beslutat att fortsätta 

kampens väg för att längre fram kunna störta den islamiska kapitalistregimen. 

Vi kommer inte att vara tysta inför regimens brott, utan vill stå emot dess grymhet 

mot den iranska arbetarrörelsen med all vår kraft och kommer att fortsätta 

medvetandegöra de internationella arbetarorganisationerna. Vi kommer att aktivt 

bekämpa det kapitalistiska parasitsystemet tills det hamnar i historiens soptunna. 

Ned med den islamiska kapitalistregimen i Iran! 

Länge leve den internationella solidariteten! 

 

- Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm 

- Rådet mot islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

- Iransk – svenska arbetarsolidaritetskommittén 

- Irans Demokratiska Plattform i Stockholm 

- Supporters för Mödrarna Park Laleh – Stockholm 

 

1 juni 2020 
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همراهی تعدادی از اعضای سندیکا و رانندگان شرکت واحد با رسول 
!طالب مقدم و همسرایشان در دوازدهم خرداد، در مقابل زندان اوین  
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رانیحاکم در ا یدار هیسرما ستمیشالق س یضربه ها  

!نخواهد ماندجواب  یب یجنبش کارگر کریبر پ  

یازدهم  خیتهران، در تار یکارگران اتوبوسران یکای، عضو سند رسول طالب مقدم

توسط  گردید وبازداشت  یتیامن سیکارگر، توسط پل ی، روز جهان۸۹۳۱ردیبهشت ماه ا  

در تاریخ  که شالق محکوم شد هفتاد و چهار ضربهسال زندان و  دوبه " قوه قضائیه"

به اجراء درآمد و پس از  زندان مسئولینوسط ت این حکم شالق ۸۹۳۳دوازدهم خرداد ماه 

.گردیدمنتقل  در شمال تهران نیزندان او نهیبه قرنط در زیر شرایط بسیار نا مناسب آن  

علیه بشریت در طول  اش بر اتیجنای ، ادامه یاسالم یجمهور میرژ این وحشیگری

 یو اعتصابات تشکلها اعتراضات .خود می باشد نکبت بار تیحاکم  چهل و یکسال

که در  هدرقدرت، نشان داد انیجان نیبه ا یمردم یزشهایهمراه با خ یمستقل کارگر

از صمم ترم  بر عکس مرعوب نشده، بلکه  چپاولگردزد و  میرژ نیا یها تیمقابل جنا

.خواهد داد ادامه  رژیم سرمایه داری اسالمی  نگونیرتا س خودمبارزاتی به راه  پیش  

کرد، بلکه با  میسکوت نخواه برعلیه جنبش کارگری میرژ اتیدر برابر جنانه تنها  نیزما 

تا سپردن این نظام  به آگاه سازی سازمان های بین المللی کارگری خود توانتوش و تمام 

.ادامه خواهیم داد به مبارزات خویش انگلی به زباله دان تاریخ  

!رانیدر ا یاسالم یدار هیسرما میباد رژ سرنگون  

!بین المللی یباد همبستگ زنده  

 

استکهلم -با روژاوا  انیرانیا یهمبستگ یشورا  

خاوران ادیفر – یاسالم یکشتار جمهور هیعل یهماهنگ یشورا  

و سوئد رانیکارگران ا یهمبستگ تهیکم  

استکهلم – رانیا کیدمکرات پالتفرم  

استکهلم –مادران پارک الله  انیحام  

۸۹۳۳خرداد ماه ۸۱  
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 یشدگان روز جهان طالب مقدم از بازداشت درسولیاحکام، س یمکرر اجرا یها با تماس
  یحکم زندان برا یکارگران شرکت واحد جهت اجرا یکایو عضو سند ۸۹کارگر 

!خرداد احضار شد ۲۱روز دوشنبه    
 

طالب  درسولیس یبا آقا یمکرر یها تماس نیاو یاحکام مستقر در دادسرا یاجرا کیگذشته از شعبه  یروزها یط
 یاجرا یبرا یاند در صورت عدم مراجعه فور گرفته شده و اعالم کرده باشد یم گذار قهیکه وث شانیمقدم و برادر ا

در  ۸۹کارگر در سال  یبازداشت شدگان روز جهان زطالب مقدم ا درسولیس. به اجراء گذارده خواهد شد قهیوث ،یرا
با  نیوروز بازداشت موقت از زندان ا ازدهیو پس از  باشد یکارگران شرکت واحد م یکایمقابل مجلس و عضو سند

گذشته  یصورت گرفته که در روزها یاحضار طالب مقدم در حال. موقتا آزاد شده بود یتومان ونیلیم ۱۹۲ قهیوث
 یو کارگران بازداشت رگرشدگان روز کا ادعا کرده بود که احکام بازداشت (ییوابسته به قوه قضا) زانیم یخبرگزار

 .هفت تپه لغو شده است
 

شرکت  تیریمد یاز سو اریکرده و بس تیدر جهت احقاق حقوق همکارانش فعال کایهاست در سند مقدم سال طالب
 .واقع شده است دیمورد تهد یتیامن یروهایواحد، حراست و ن

 
 یطالب مقدم و حکم پنج سال زندان برا یضربه شالق برا ۴۷و  دیحکم ظالمانه دو سال زندان، دو سال تبع کایسند

معلمان،  یفعاالن صنف ،یکارگر نیفعال هیعل ییاحکام ظالمانه قضا نیهمچن کایعضو سند گرید یدیحسن سع
 .باشد یاحکام ظالمانه م نیا یو خواهان لغو فور کند یکارگران را محکوم م انیو حام انیانشجود
 

تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند  
 
 

رسول طالب مقدم عضو  دیکارگر زحمتکش  س کریضربه شالق بر پ ۴۷
 یتهران و حومه زدند و برا یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 دیمنتقل گرد نیزندان او هیحکم به قرنط یجراا
 

تهران و از  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایرسول طالب مقدم عضو سند دیخرداد س ۲۱ امروز،
  گذار قهیوث دیتهد  نیو همچن شانیمکرر چند روز گذشته با ا یها پس از تماس ۸۹کارگر  یشدگان روز جهان بازداشت

 یمعرف نیاو یاحکام مستقر در دادسرا یاجرا کیخودش را به شعبه  ییکایکارگر سند نیا قه،یبه اجراء گذاشتن وث
  .کرد
کارگر زحمتکش بازنشسته  نیا گریضربه شالق بر پ 47احکام بازداشت و حکم  یمحض ورود  در اجرا به

نامناسب  اریبس طیو در شرا دیتهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گرد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند
 .منتقل شد نیزندان او نهیبه قرنط یجسم
 یپشت و یضربه شالق که باعث زخم و متورم و کبود 47حکم ظالمانه  یزندان بعد از اجرا نیو مسئول هییقضا قوه

 یو یمداوا یتر برا عیهر چه سر دیباشد با یهمسر و فرزندان و همکارانش نامبرده  م یشده است و باعث نگران
  .خارج از زندان اقدام کنند یبه مراکز درمان

 
در صورت بروز هر گونه اتفاق  دهدیو زندان هشدار م ییقضا نیبه مسئول ایکارگران شرکت واحد  قو یکایسند

 پاسخ گو باشند دیرسول طالب مقدم با دیس یکرونا در زندانها برا روسیو یدمیناگوار با وجود گسترش اپ
شرکت  رتیمد یاز سو اریکرده و بس تیدر جهت احقاق حقوق همکارانش فعال کایسند هاست در مقدم سال طالب

 یکارگر، از سو یپس از بازداشت در روز جهان شانیا. واقع شده است دیمورد تهد یتیامن یروهایواحد، حراست و ن
 است دهیمحکوم گرد القضربه ش ۴۷و  دیدادگاه انقالب به دو سال حبس، دو سال تبع ۱۲شعبه 

 
 دیس یبرا  دیضربه شالق و دو سال زندان، دو سال تبع 47حکم ظالمانه  یکارگران شرکت واحد اجرا یکایسند

 انیو حام انیمعلمان، دانشجو یفعاالن صنف ،یکارگر نیفعال هیعل ییاحکام ظالمانه قضا نیرسول طالب مقدم و همچن
 .باشد یم نهااحکام ظالم نیا یو خواهان لغو فور کند یکارگران را محکوم م

 
تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند  
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و عضو  ۸۹کارگر  یروز جهان یها یطالب مقدم از بازداشت درسولیس
  منتقل شد هیکارگران شرکت واحد به زندان فشافو یکایسند

 
دوشنبه  ۸۹کارگر  یروز جهان یها یکارگران شرکت واحد و از بازداشت یکایمقدم عضو سند طالب ولدرسیس

احکام  یاجرا کیمکرر شعبه  یها با توجه به تماس. منتقل شد هیبه زندان فشافو نیدوازدهم خرداد از زندان او
. ضربه شالق احضار شده بود ۴۷و  دیبعحکم دو سال زندان، دو سال ت یو اجرا شانیاحضار ا یبرا نیاو یدادسرا

ضربه شالق اجرا  ۴۷احکام مراجعه نمود، که متاسفانه ابتدا حکم  یطااب مقدم روز دوشنبه دوازدهم خرداد به اجرا
منتقل ( هیفشافو)را به زندان تهران بزرگ  یمنتقل شد اما چند ساعت بعد و نیرا به زندان او شانیشد و ابتدا ا

 .کردند
 

عدم . باشد یبه کارگران م یو دهن کج نیمقدم، توه طالب درسولیق در مورد کارگر زحمتکش سحکم شال یاجرا
 شانیبر ا شتریفشار ب یبرا یخطرناک و عاد میبا جرا انیبه کنار زندان یکارگر زندان نیو قراردادن ا انیزندان کیتفک

سال گذشته  وریدر شهر یپرداز مهیال بس ۵۳با  مقدم الزم به ذکر است طالب. باشد یم یو شتریب تیو آزار و اذ
 .بازنشسته شده است

 
رسول طالب مقدم  دیس ییکایطلب سند زحمتکش و حق ف،یکارگران شرکت واحد شالق زدن به کارگر شر یکایسند

دربند  ییدانشجو نیو معلمان و فعال یکارگر نیفعال یو تمام شانیو شرط ا دیق یب یو خواهان آزاد کند یرا محکوم م
 نیدردمند کارگران آگاه و فعال یتوانست صدا دیههرگز نخوا ییقرون وسطا یها با روش دارد یم  و اعالم باشد یم

 .دیرا خاموش کن یکارگر
 

تهران و حومه ینکارگران شرکت واحد اتوبوسرا یکایسند  
 

 
 
 

 

 !خاورمیانهایران و پرتوان باد جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى سرمایه دارى در 
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 در مقابل مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، 
!الکیت اجتماعی را باید برقرار کردم  

 

 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

