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کردن، شکنجه،  رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن، با زندانی

اعدام و کشتار مخالفین و تحمیل فقر و بیکاری، افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به 

حیات خود ادامه داد. کماکان اکثریت جامعه از بی حقوقی کامل برخوردارند. نبود حق 

تشکل، اعتصاب، آزادی بیان، قلم و تجمع بر کسی پوشیده نیست. سرکوب مخالفین، 

ذهبی، کارگران، زنان، جوانان و تمامی نیروهای مترقی از روش اقلیتهای ملی و م

 حکومتی این رژیم ضد انسانی است.

 شورا برای مقابله و افشاگری از این رژیم تشکیل شده است.

شورا علیه کشتارهای جمعی دهه شصت، علیه کلیت رژیم جمهوری اسالمی و خواهان 

ایران است و به هیچ دولت و یا سرنگونی جمهوری اسالمی توسط مبارزات مردم در 

 نیروهای وابسته به دولتها اعتماد و وابستگی ندارد.
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 اهداف و آئین نامه 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی

 ) فریاد خاوران (

 اهداف شورا 

رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن، با زندانی کردن، شکنجه، 

اعدام و کشتار مخالفین و تحمیل فقر و بیکاری، افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به 

حیات خود ادامه داد. کماکان اکثریت جامعه از بی حقوقی کامل برخوردارند. نبود حق 

لم و تجمع بر کسی پوشیده نیست. سرکوب مخالفین، تشکل، اعتصاب، آزادی بیان، ق

اقلیتهای ملی و مذهبی، کارگران، زنان، جوانان و تمامی نیروهای مترقی از روش 

 حکومتی این رژیم ضد انسانی است. 

 شورا برای مقابله و افشاگری از این رژیم تشکیل شده است.

ری اسالمی و خواهان شورا علیه کشتارهای جمعی دهه شصت، علیه کلیت رژیم جمهو

سرنگونی جمهوری اسالمی توسط مبارزات مردم در ایران است و به هیچ دولت و یا 

 نیروهای وابسته به دولتها اعتماد و وابستگی ندارد. 

 

 روش کار

انتشار اطالعیه و اخبار مبارزات به زبانهای فارسی و سوئدی -  

مشورت جمعیبرگزاری جلسات بحث و گفتگو، بحث آزاد و شور و  -  

برگزاری شبهای همبستگی  -  

تماس با نیروهای مترقی دیگر کشورها برای همکاری -  

جلب همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مترقی مردم در ایران  -  

تشکیل گروههای کاری  -  

برگزاری آکسیونها و گردهمائی های اعتراضی و افشاگرانه از رژیم جمهوری اسالمی  -  
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 آئین نامه

ت در شورا فردی است.شرک -  

همه اعضا دارای یک رای هستند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. -  

شورا مستقل است و به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی وابستگی ندارد. -  

تمامی تصمیات در شورا جمعی است. -  

گزار میشود.مجمع عمومی اعضا باالترین ارگان تصمیم گیری است و هر ماه یکباربر -  

مجمع عمومی محل تصمیم گیری، تعیین گروههای کاری، انتخاب هیئت هماهنگ  -

 کننده، اهداف و شکل کار شورا است.

هیئت هماهنگ کننده در مجمع عمومی شورا انتخاب شده و مسئولیت هماهنگی  -

 تصمیمات مجمع عمومی اعضا و فعالیتهای توافق شده در مجمع عمومی است. 

سئولیت داوطلبانه است.پذیرش م -  

اعضا میتوانند پیشنهادات خود را به مجمع عمومی ارائه داده تا بعد از بحث و تبادل  -

 نظر تصویب گردد. 

هیئت هماهنگ کننده هرهفته تشکیل جلسه داده و به اطالع کلیه اعضا زمان و مکان  -

نمایند. جلسات را میرساند و اعضا در صورت عالقه میتوانند در جلسات شرکت   

تمامی جلسات گروههای کاری شورا برای شرکت اعضا عالقمند آزاد است.  -  

گروههای کاری در صورت تقبل مسئولیت موظف به اجرا و دادن گزارش به مجمع  -

 عمومی هستند. 

کرون می باشد.  100حق عضویت شورا حداقل  -  

 

shorahamkari@gmail.com 

 

 مصوب مجمع عمومی شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی )فریاد خاوران( 

2016سپتامبر  25  
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!باید برچیده شود جمهوری اسالمی  کلیت نظام  

 و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری رژیم
 به بدو از رژیم این.  داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و شاه زمان که در تبعیض
 و بحران سیاسی در اکنون و داشته دستور در و سرکوب را حمله رسیدنش، قدرت

 گرانی، بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی
هیچ جناح و دسته و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی

باید گندیده گروه و جمعی از این رژیم دوست مردم در ایران نیست. کلیت این نظام 
 برچیده شود. 

 با که اسالمی، جمهوری مسلح دندان به تا حکومت سیاه پا سرا دورانیکی از 60 ی دهه

  دهه این با تنها نه را انسانی جنایات این رژیم است، شده نوشته انسان هزاران خون

 به المدت طویل های ُحکم دادن و بیشتر اعدامهای و دستگیریها به بلکه نداد، خاتمه

 بیشتر چه هر کشیدن دربند به را موجودیتش و حیات ادامه و بخشید، تداوم زندانیان

 به دولتش و روحانی آمدن کار سر با جائیکه تا. است زده گره آزادیخواهان و مبارزان

 افزایش دستگیریها و اعدامها شمار ایران؛ جامعه بحرانی بشدت شرایط از ترس علت

های مختلف زندان، حمله به اعتصابات  بند به وحشیانه و یافته سازمان حمله. است یافته

 این بیشتر چه هر توحش از چهره تنها نه و اعتراضات و شالق زدن کارگران اعتصابی

 که بحرانی از اسالمی جمهوری مزدوران که است این گواه بلکه دارد می بر رژیم

 با حکومتی سران. اند وحشت در بشدت هستند رودرو آن با و گرفته فرا را ایران جامعه

 علیه بر اعتراضی و حرکت هر از خواهند می وحشت و رعب جو ایجاد و سرکوبها این

. نمایند جلوگیری موجود شرایط  

 ی ودستگیرتبعیض، ستم و استثمار، خواست جامعه ای برابر و آزاد عاری از هر گونه 

 است. شکنجه، زندان و اعدام برای کل آحاد جامعه در گرو سرنگونی جمهوری اسالمی 

 ت!اس سیاسی زندانیان از مملو رژیم زندانهای
 

 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط  زندانیان سیاسی 

!به مبارزه برخیزیم متحد و متشکل  
2016سپتامبر    

هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران (شورای   

shorahamkari@gmail.com 
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به اعتراض دسته جمعی فراخوان   

زندانیان سیاسی دهه شصت توسط رژیم  هزاران امسال در شرایطی سالگرد کشتار 

ارتجاعی جمهوری اسالمی در ایران از راه می رسد که این بار اعترافاتی از درون 

رژیم حاکی ازنحوه کشتار هزاران زندانی  در دهه شصت به بیرون درز کرده است. 

و نوکران  پخش نوار منتظری و اظهارات جانیان مختلف عکس العمل جناح های رژیم 

و کار به مجلس ارتجاع اسالمی کشانیده  هرا در پی داشت ح طلب بیرون از رژیماصال

.ه استشد  

جنایتکاران حاکم در ایران به اشکال مختلف  دستور کشتار هزاران زندانی سیاسی در 

و یا آخوندهای ریز و درشت در دهه شصت را متوجه سمبل ارتجاع یعنی خمینی 

غیراز اصالح طلبان درون تگاه حاکم را نجات دهند. می کنند تا بتوانند کل دسحاکمیت 

نیز جریانی در اپوزیسیون  رژیم که می گویند فراموش نکنید ولی ببخشید، درعین حال

 "عناصری"رژیم شکل گرفته که با شعار دادخواهی در تالش برای به محاکمه کشانیدن 

را از تیر رس  رژیم ت کلی عمال مستقیما در کشتار دست داشته اند واز رژیم هستند که 

جمعی دیگر از مرتجعین اصالح طلب اجتماعی  خارج سازند.  معترض جنبش های

بیرون از حاکمیت به چاپلوسی و تکاپو افتاده اند تا رژیم اسالمی شان را یاری رسانده و 

 جا نباختگان دهه  شصت را نیز مقصر میدانند.

دهه شصت و تمامی دستگیریها، کلیت رژیم جمهوری اسالمی در ایران بانی کشتار 

زندان کردن فعالین کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی، شکنجه و اعدام هستند. راه فرار 

  و توجیهی برای این جانیان و نوکران حامیشان باقی نمانده است. 

نیاز به یک حرکت جمعی از تمامی کسانی است که علیه کشتار دهه شصت توسط رژیم 

ند و کلیت این رژیم را باعث و بانی این فاجعه میدانند، می باشد. جمهوری اسالمی هست

همگان  را دعوت به پیوستن به حرکتی عمومی  کرده تا بتوانیم با شور و مشورت 

همگانی، حرکتهای اعتراضی و افشاگرانه هرچه بیشتر، پیوسته، درازمدت و موثرتری  

 را با کمک یکدیگرو دخالت همگان سازمان دهیم.

زی ما در اتحاد و سازماندهی ماست!پیرو  

  شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران (

shorahamkari@gmail.com 
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علیه زندان،کشتارواعدام 
 متحد و متشکل بپاخیزیم!

 
کارگران و توده های تحت  جمهوری اسالمی،با گذشت بیش از سه دهه از عمر رژیم 

بلکه تحت حاکمیت  ،ستم نه تنها تغییری در بهبود زندگی فالکت بارشان ایجاد نشده است
استثمار و سرکوب، فقر و گرسنگی به باالترین حد خود رسیده است، طوری که حد 

فاصل بین دارا و ندار، عمیقتر شده، هر روزه توده های کارگر و زحمتکش را به کام 
که با دستمزدهای  چند و مزدبگیران و فالکت بیشتری سوق می دهد. کارگران نیستی 

برابر زیر خط فقر و یا بیکار سازیهای وسیع دست و پنجه نرم می کنند، زنانی که 
شدیدترین بی حقوقی ها و ستم مضاعف تحت حاکمیت رژیم اسالمی را با پوست و 

ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده احساس میکنند، جوانانی که ابتدایی خود استخوان 
است و قربانیان اصلی معضالت اجتماعی همانند، بیکاری، اعتیاد هستند، تجارت دختران 

، زندان ،جوان و فحشاء و خشونت های گوناگون که در نهایت بازتاب آن به سرکوب
و محرومیت ختم میشود. همه اینها از معضالت واقعی جامعه ایران است که  شکنجه

 یلیونها انسان با آن دست بگریبانند.م

 

تورم و گرانی سر سام آور فقر و تیره روزی، بی خانمانی، فقدان ابتدایی ترین حقوق و 
آزادی ها، بی عدالتی، بیکاری و اختناق و سرکوب، عرصه زندگی را بر توده های 

نی زحمتکش هر روز تنگتر نموده و سبب شده اعتیاد و فساد هر روز از مردم قربا
بگیرد و بطور ناخواسته آنها را بسوی یک زندگی مرگبار و غیر انسانی سوق دهد، 

 اعتیاد و فحشاء درصد باالیی را رقم میزند و رو به فزونی است. 
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علیه فعالین کارگری، معلمان، پرستاران و هر انسان آزادیخواهی که  سرکوب و تهاجم
مبارزه دست میزند سازمان داده شده  خود به اعتراض وانسانی برای حق و حقوق اولیه 

است. دستگیریها تنها به فعالین کارگری ختم نشده بلکه دهها فعال جنبشهای اجتماعی 
دیگر و انسانهای معترض را هم در بر گرفته است. تداوم و شدت دستگیریها و اعدامها 

از طرف جمهوری اسالمی بخصوص با رو کار آمدن دولت روحانی شدت یافته، و 
 عب و وحشت مواجه نموده است.رامعه را با فضایی از ج

موج وسیعی از اعدامها که هر روز رو به افزایش است نه تنها توجه جوامع بین المللی 
. احکام اعدام یکطرفه را بر انگیخته بلکه جامعه ایران را هم بشدت تکان داده است

ی بی طرف برخوردار صادر شده و زندانیان و مجرمین از هیچ حقوق قانونی و دفاع
 نیستند. 

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(، وظیفه خود را مقابله 
پیگیرانه علیه اسطوره اعدام دانسته و برای ایجاد یک حرکت وسیع عمومی، با ایجاد 

 بحث و تبادل نظر، خبر رسانی به مراکز بین المللی و افکار عمومی این وظیفه را پیش
 خواهد برد. 

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(، علیه تمامی و انواع 
اعدام است و حق زندگی را برای تمامی انسانها حتی کسانی که بدالیل مختلف دست به 

کار خالفی زده باشند، میداند. به جای اعدام می باید جامعه با کمکهای مختلف درمانی و 
یک زندگی انسانی یاری رسانند. جزای هیچ عملی مرگ  اجتماعی مجرمان را نیز به

 نیست. 

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(، همگان را فرامیخواند 
که برای مبارزه علیه زندان و اعدام و از میان بردن این رفتار و قوانین قرون وسطائی 

 کم به ایستیم! بپا خواسته و متحد و متشکل در مقابل استبداد حا

 

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران

 
 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

2016اکتبر   

shorahamkari@gmail.com 
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 بمناسبت سالگرد کشتار جمعی دهه شصت در ایران،

 کلیت رژیم جمهوری اسالمی در ایران بانی 

 کشتار دهه شصت است!

امسال در شرایطی سالگرد کشتار هزاران  زندانیان سیاسی دهه شصت توسط رژیم ارتجاعی 

جمهوری اسالمی در ایران از راه می رسد که این بار اعترافاتی از درون رژیم حاکی ازنحوه 

رون درز کرده است. پخش نوار منتظری و کشتار هزاران زندانی  در دهه شصت به بی

اظهارات جانیان مختلف عکس العمل جناح های رژیم  و نوکران اصالح طلب بیرون از رژیم 

 را در پی داشته و کار به مجلس ارتجاع اسالمی کشانیده شده است.

جنایتکاران حاکم در ایران به اشکال مختلف  دستور کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه 

صت را متوجه سمبل ارتجاع یعنی خمینی و یا آخوندهای ریز و درشت در حاکمیت می کنند ش

تا بتوانند کل دستگاه حاکم را نجات دهند. غیراز اصالح طلبان درون رژیم که می گویند 

فراموش نکنید ولی ببخشید، درعین حال نیز جریانی در اپوزیسیون رژیم شکل گرفته که با 

الش برای به محاکمه کشانیدن "عناصری" از رژیم هستند که  مستقیما در شعار دادخواهی در ت

کشتار دست داشته اند و عمال  رژیم جمهوری اسالمی  را از تیر رس جنبش های اجتماعی  

انقالبی و مترقی خارج می سازند. جمعی دیگر از مرتجعین اصالح طلب بیرون از حاکمیت به 

ژیم اسالمی شان را یاری رسانده و جانباختگان دهه شصت  را چاپلوسی و تکاپو افتاده اند تا ر

 نیز مقصر میدانند.

کلیت رژیم جمهوری اسالمی در ایران بانی کشتار دهه شصت و تمامی دستگیریها، زندان 

کردن فعالین کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی، شکنجه و اعدام هستند. راه فرار و توجیهی 

حامیشان باقی نمانده است.   برای این جانیان و نوکران  

طبق آمار خود رژیم صدها هزار نفرکماکان در زندان بسر می برند و طبق آمار جهانی ایران 

در کنار امریکا و چین بیشترین میزان اعدام را بکار می گیرند و ایران به مقام دوم در اعدام 

اجتماعی در ایران، بحران کردن رسیده است. بحران اقتصادی جهان امروز و به تبع آن بحران 

سیاسی درون رژیم را به جایی رسانیده است که حتی دوستی  و توافق با امریکا و دیگر دولت 

های سرمایه داری جهانی راه نجاتی برایش در پی نداشته است. دادخواهی از جانباختگان 

عی میسر درکشتار دهه شصت تاریخا تنها با سرنگونی  رژیم  وبر بستر یک انقالب اجتما

 خواهد گردید و این را تجربه مبارزات اجتماعی در کشورهای مختلف ثابت نموده است.

دهه شصت در ایران همچون نمونه های تاریخی  در شیلی واسپانیا و اندونزی و ... بر بستر  

یورش ارتجاعی سرمایه برای از بین بردن شرایطی انقالبی  شکل گرفت  که در طی آن 

اسالمی قادر شد به کشتار جمعی انقالبیون و آزادیخواهان بپردازد. با عروج ارتجاع فاشیست 
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بحران اقتصادی و بموازات شکل گیری جنبش های اجتماعی برانواع و اقسام جریانات 

ارتجاعی با هدف حفظ مالکیت خصوصی به تحرک در می آیند تا مانع رشد مبارزات اجتماعی 

تثمار شوند. اکنون چند سالی است که هم پای رژیم برای از میان بردن تبغیض، ستم و اس

اسالمی وبا ایجاد فضای جنگی داعش در منطقه به تحرک  دست زده است و پا به پای داعش 

 انواع جریانات ناسیونال فاشیستی در اروپا فضای تحرک پیدا کرده اند.

ع ارتجاع در ناتوانی از افق رفع بحران اقتصادی کنونی ، فضای مناسب برای عروج انوا

مقابل نیازهای اجتماعی در قرن بیست و یکم را فراهم کرده است و در فقدان جنبش اجتماعی  

متشکل ضد سرمایه داری  در جهان، زندگی را بر انسانها تیره و تار گردانیده است. رژیم 

جمهوری اسالمی در ایران بخشی از این ارتجاع  است. جمهوری اسالمی در دهه شصت و با 

تفاده از موقعیت جنگ با عراق توانست با بسیج ارتجاع اسالمی، نهادهای انقالبی و مترقی اس

را قلع و قمع کند و هزاران انسان آزادیخواه، مترقی و کمونیست را ترور، تیرباران و اعدام 

کرد. جمهوری اسالمی دربحران عمیقی دست و پا میزند، وبا وجود دستگاه سرکوب و اعدام و 

عله های خشم درون جامعه در مقابلش، آتشی است که زیر خاکسترنهفته است. اتفاقی زندان، ش

نیست که فعالین ونماینده گان این خشم اجتماعی روزانه بازداشت و زندانی، شکنجه و اعدام  

 می شوند.

بحران اقتصادی رژیم اسالمی در ایران با خود بحرانهای معیشتی، فقر و افزایش بیکاری، 

اجتماعی ناشی از آن و نیز بحران سیاسی درون رژیم و افزایش فشار ودستگیری، بحرانهای 

زندان و اعدام را به همراه آورده است وراه حل آن به مبارزات اجتماعی گره خورده است. 

متشکل شدن  و سازماندهی مبارزات علیه کلیت رژیم اسالمی در ایران تنها راه برای رسیدن 

ر و انسانی است که همه شهروندان از یک زندگی امن و مرفه به یک جامعه آزاد، براب

 برخوردار شوند. 

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران ( در استکهلم همگان را فرا 

 میخواند که متحد و یکپارچه در کمپینها و کارزارهای اعتراضی، در گردهمائی ها و آکسیونها

یم جمهوری اسالمی شرکت کنیم. علیه کلیت رژ افشاگرانه  

 سرنگون باد رژیم جهموری اسالمی

باد گرامی دهه شصت جانباختگان تمامی یاد  

2016سپتامبر  5  

  شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران (

 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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 با تشدید رعب و وحشت، زندان، شکنجه و اعدام، 

 رژیم جمهوری اسالمی در ایران می خواهد 

از بحران سیاسی و اجتماعی نجات دهد ! خود را  

                          

حاکم شدن رژیم جمهوری اسالمی جهت سرکوب جنبش انقالبی برای ایجاد جامعه ای آزاد و برابر   

در سال پنجاه و هفت، تاریخا مثل هر نیروی ارتجاعی وضد انقالبی هراسان در جهان، نمی توانست 

ل بدون اعدام و زندان و شکنجه و ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه قابل تصور باشد. بدلیل متشک

نبودن کارگران، زنان، جوانان و دیگر نیروهای اجتماعی مترقی وعدم امکان دخالت سیاسی در امور 

جامعه در آخربا زندان و شکنجه وترورو اعدام ، رژیم به حیات ننگین خود ادامه داد. تاثیربحران 

ر موقعیتی جهانی و منطقه ونیز تحریمهای اقتصادی در دوران دولت احمدی نژاد رژیم اسالمی را د

کاملن بحرانی قرار داد. امید جناح های رژیم و نقطه سازش آنها برای خروج از بحران این باربه 

دولت روحانی و با شعار امید و تدبیر، اعتدال و تامل گره خورد. سالها از سر کار آمدن دولت 

آزارو فشار بر روحانی در ایران می گذرد و طی این مدت هزاران نفر اعدام شده اند و شکنجه و 

زندانیان سیاسی و فعالین کارگری دربند بمراتب بیشتر شده است و رعب و وحشت در ایران به 

اشکال گوناگون شدت یافته است. رِژیم با سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های اقتصادی 

نئولیبرالیستی دولت روحانی به اصالح در قوانین کار، خصوصی سازی ها ، افزایش بیکاری ، 

اصالح دربیمه های اجتماعی و تسهیل در اخراج ها پرداخت. ارتجاع اسالمی در ایران تمامی ظرفیت 

های ارتجاعی خود را بکار گرفته، دستگاه سرکوب خود را در جهت کنترل جامعه بی وقفه قویتر 

انها ، بکار میگیرد. دستگیری و شکنجه زندانیان سیاسی و فشار بر خانواده های آنان ، حمله به زند

دستگیری فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی وتمدید حبس آنها و اجرای اعدام ها در ایران رو به 

 افزایش است .        

 بیوقفه در مقابل وحشیگریهای رژیم جمهوری اسالمی در ایران باید متحد و مشتکل ایستاد!

 

دام در ایران بکوشیم!به اشکال مختلف برای آزادی کیله زندانیان سیاسی و لغو اع  

 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

2016اکتبر   

shorahamkari@gmail.com 

 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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 گردهمائی عمومی
 علیه زندان و شکنجه، علیه احکام و حبسها، علیه کشتار و اعدام

  

جمهوری اسالمی ایرانسرنگون باد رژیم   

تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسالمی با خواست آزادی کلیه 

 زندانیان سیاسی، قطع اعدامها و لغو احکام صادر شده!

18.00، ساعت 2016اکتبر  10دوشنبه   

Sergels torg – Stockholm 

و صدای اعتراض مخالفین  یمهمگان را فرا میخوانیم که به این تجمع اعتراضی بپوند  

.. قدرت ما در اتحاد و تشکل یابی ماستیمعلیه دیکتاتوری و استبداد در ایران را رساتر کن  

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

shorahamkari@gmail.com  

 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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 دولتهای حاکم است!، دست ساخت پناهندگی
میلیونها انسان درخاورمیانه و کشورهای آفریقائی درآوارگی کامل هستند. این انسانها، ازکودک وبزرگ سال 

راهی  به دورازجنگ وکشتار به امید گذران زندگی درمحلی امن و ود شده ومحل زندگی خمجبوربه ترک 

 کشورهای دیگر شده اند.

ها نیست بلکه بربریت  حاکم است نه تنها آزادی انسان ...سوریه، عراق، افغانستان، ایران و رآنچه که اکنون د

ازآن اوضاع ناهنجاردرآن  خوشحال، دولتهای غربی. شرکتهای نفتی وتسلیحاتی استبه معنای کامل کلمه 

سازمانهای جنایتکاری همچون القاعده، النصر،  ،خرابی، ناامنی، کشتار، عقب ماندگی مذهبی .مناطق هستند

، استحاکم از این قبیل داعش وطالبان، جمهوری اسالمی ایران، انصارالشریعه،  الشباب، بوکوحرام،

بس طوالنی  شانکه سودهای کالن برایاست  ، مهم اینی ندارندباکدولتهای غربی و شرکتها از این مسئله 

 و ادامه یابد.تضمین شده 

وپناه بردن به این کشورها جزفرارازدرچنین شرایط طاقت فرسا، برای میلیونها انسان ستم دیده، راهی به 

، حتی اگربا خطرمرگ همراه باشد، همانگونه که تاکنون هزاران تن درآبهای بین نمانده استباقی  محلی امن

بعد از گذشت چند ماه چهره  .رو آوردندچند صدهزاری پناهجویان به اروپا  سیلقاره ای جان باخته اند. 

 به زمزمه کردن و پیدا کردن بهانه هایی برای اخراج آنها هستند.  واقعی این دولتها عریان شده و شروع

دولتهای اروپایی با دولتهای دیکتاتور و استبدادی وارد مذاکره و همکاری شده تا بتواند بخشی از پناهندگان 

 را اخراج کرده و برای این کار از دست زدن به هر حرکت ضد انسانی واهمه و ابائی ندارند. 

، رژیمهای فاشیستی و ضد انسانی مانند جمهوری اسالمی در ایران و دولت افغانستان که در زیر این دولتها

نفوذ طالبان و داعش و دیگر نیروهای مذهبی و تروریستی است را همکار و دوست خود میدانند و زندگی 

ها بی توافتند. آنها هزاران انسان را به خطر جدی می اندازند. این کشورها را امن میدانند و به سرنوشت آن

 منافع مالی و اقتصادی خود را مقدمتر بر حقوق انسانی و زندگی هزاران انسان میدانند. 

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی )فریاد خاوران( تمامی دولتهای درگیر در جنگ سوریه 

حکوم کرده و از حق پناهندگی برای مانند، آمریکا، روسیه، دولتهای اروپایی، ترکیه، ایران ، قطر و ... را م

تمامی کسانی که مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند هستیم. همکاری با دولتهای ارتجاعی مانند 

جمهوری اسالمی ایران و دولت افغانسان را محکوم کرده وبه سهم خود در مقابل اخراج پناهندگان ایستادگی 

و تمامی نهادها و تشکلهای کارگری، مترقی و انسان دوست را میکنیم. تمامی انسانهای مترقی، آزادخواه 

 برای یک مبارزه مشترک دعوت می نمائیم. 

 اخراج پناهندگان ممنوع!

 زنده باد انسانیت!

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

2016اکتبر   

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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 فراخوان به گردهمائی عمومی علیه اخراج متقاضیان پناهندگی!   

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی )فریاد خاوران( همگان را فرا میخواند که به 

میدان  استکهلم، اکتبر در 22گردهمائی اعتراضی علیه اخراج متقاضیان پناهندگی در روز شنبه 

به ایستیم. یکصدا پناهندگان اخراج پیوسته و در مقابل سیاستهای ضد انسانی، علیه  ،15ت سرگل ساع  

باید در مقابل دولتهایی که برای منافع اقتصادی و سیاسی خود، انسانها را آواره کرده اند، محکم 

ز شرایط ایستاد. هزاران انسان با شرایط سخت و ناگوار آواره شده و تعدادی موفق شدند که خود را ا

غیر انسانی به محلی دیگر برسانند تا بتوانند به یک زندگی انسانی و امن دست یابند، اما تمامی 

کشورهایی که زمانی درها را باز کردند، امروزماسکهای دروغین را برداشته و چهره واقعی خود را 

ا حاکمان ضد انسان و بار دیگر عریان کردند و با طرح و برنامه های ضد انسانی و قرار داد نویسی ب

ایران و... دارند.  قرون وسطائی، قصد اخراج آنها را به قتل گاههای مانند افغانستان،  

باید یکصدا علیه جمهوری اسالمی در ایران که بیش از سه دهه دیکتاتوروار و استبدای علیه اکثریت 

نستانیهای مقیم در ایران شهروندان عمل میکند و شرایط صد چندان بدتر برای مهاجرین، بویژه افغا

 ایجاد کرده است، ایستاد و افشاگری کرد.

باید علیه دولت افغانستان که مجری سیاستهای طالبان، داعش ودیگر نیروهای ارتجاعی و تروریستی 

 است و اکثریت شهروندان از هیچ امنیتی برخوردار نیستند، ایستاد و افشاگری کرد.

دولتهای امپریالیستی و سرمایه داری برای کسب منافع  سوریه و جنگ در جریان، یکه تازی 

اقتصادی و سیاسی بیشترشان است و حیات و زندگی هیچ فرد و انسانی در مقابل منافع آنها ارزشی 

ندارد. دهها دولت و جریان ارتجاعی دخیل در جنگ سوریه برای حل وفصل منافع و کسب قدرت 

شته، زخمی و آواره اند.میلیونها انسان کبیشترو شوم خود هستند.   

سنگسار، کشتار،  شکنجه، خاورمیانه امن نیست و هیچ گوشه ای را نمیتوان یافت که از زندان،

بیکاری، جنگ و بی خانمی و نا امنی بی بهره باشد.  ،فقرتجاوز،   

 علیه اخراج پناهندگان بی وقفه باید ایستاد!

 ننگ و نفرت بردولتهای حاکم!

 زنده باد انسانیت!

 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

2016اکتبر   

shorahamkari@gmail.com  
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 زنده باد مبارزه خستگی ناپذیرمردم کوبانی!
بلکه به عزم مبارزه بر علیه داعش، توحش و  ،نه تنها با عزم دفاع از کوبانی درود به زنان و مردان آزاده ایی که

به مردم مقاوم کوبانی که با اراده ایی درود بربریت دست پرورده سرمایه جهانی، به نبردی قهرمانانه برخاستند. 

راسخ و اتحادی محکم و استوار زیر رگبار گلوله و آتشبار سنگین توپخانه و خمپاره اندازجنایتکاران داعش ایستادند 

مت کردند، رنج و آواره گی را تحمل نمودند و تمام این مشقات را بجان خریدند تا تحقق آزاد زیستن و آزادگی و مقاو

از جان گذشتگی   را در مقابل جهانی که در بردگی و اسارت بسر میبرد، به مردم کوبانی و جهانیان عرضه نمایند.

  .د و همبستگی را به جهانیان عرضه کردزنان و مردان مبارز کوبانی الگوی موفقی از استقامت، اتحا

خواست یک زندگی انسانی در مقابل آدمکشان داعشی، این محصول سیاست تجاوز مبارزه کوبانی، مبارزه 

امپریالیستی به منطقه خاورمیانه، این سپاهیان جهل و تحجر بنیادگرایی و این منادیان تاریکی، بردگی و خفقان 

خود، رژیم جمهوری اسالمی ایران، القاعده، طالبان، النصره، اخوان المسلمین، حزب است! که مانند همتایان دیگر 

هللا و غیره، از عمق زباله دان متعفن تاریخ سر برآورده اند. هدف این لشکر سیاه و جهالت تسلط بر منابع، غارت و 

 استثمار قرون وسطائی و به بردگی کشاندن مردم زحمت کش درمنطقه است. 

یک مبارزه هدفمند و آگاهانه که آشکارا توجه تمام آزادیخواهان و جنبشهای اجتماعی جهان  ،رزه کوبانیجنگ و مبا

را بخود جلب نمود و زبانزد تمام دنیا شد. حتی رسانه های بورژوایی هم نتوانستد منکر انعکاس این مبارزه حق 

تجاع، امپریالیسم را افشاء کرد. ماهیت دار و دسته طلبانه شوند. کوبانی با ابعاد مبارزاتیش توطئه ها و سیاستهای ار

کرد و عرب و تکیه بر ناسیونالیسم، به  ،های مزدور و جیره خواری که با براه اندازی اختالفات شیعه و سنی

 مقاومت و مبارزه توده ها خط بطالن می کشند را افشاء نمود. 

دوش به دوش مردان برای آزادی و برابری جنگیدند و حماسه آفریدند. در جهانی که  کوبانیزنان رزمنده و آزاده 

زنان در نابرابری جنسیتی و طبقاتی بسر میبرند و در هیچ عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با مردان برابر 

خی عرصه ها به اثبات نیستند، زنان کوبانی با مبارزه، مقاومت و استقامت استراتژیکی برابری مرد و زن را در بر

رساندند. اینها به تمام رجز خوانها و مدافعان بورژوا طرفدار حقوق زن ثابت نمودند که برابری زنان با مردان در 

عرصه های اجتماعی و اقتصادی تنها با مبارزه و حضور مستقیم و دخالتگری زنان بدست خواهد آمد. زنان کوبانی 

رزه از خود نشان دادند سمبل آزادگی و برابری اند و الگویی برای تمام زنان دنیا با رشادت و ذکاوتی که در این مبا

 خواهند بود!

مسئله کوبانی و پیروزیش تنها به کوبانی ختم نمیشود، مسئله جنبش کارگری جهانی و منطقه خاور میانه است. در 

اند که مورد تهاجم وحشیانه و قرون کوبانی و یا هر نقطۀ دیگر خاورمیانه، در اساس این کارگران و زحمتکشان 

در مقابل ارتجاع  این مبارزانوسطایی ارتجاع سرمایه داری قرار گرفته و می گیرند. دستاوردهای مثبت مبارزات 

جهانی به تقویت جنبشهای اجتماعی و توده ایی منطقه کمک خواهد نمود. سنتهای قوی مبارزاتی و طبقاتی مبارزات 

و راه گشای مبارزات آزادی خواهانه و حق طلبانه برای تمام ملیتهایی  همعاصر ثبت شد مردم کوبانی، در تاریخ

 خواهد بود که از ستم طبقاتی نظام سرمایه داری در عذابند.

شاهد ستم، استثمار، دستگیری، زندان، سرکوب، شکنجه، تجاوز، سنگسارواعدام توسط  سه دههمردم ایران بیش از 
و گرسنگی، بیخانمانی، بیکاری، اعتیاد و خودفروشی نتایج حکومت اسالمی در ایران بوده دولت اسالمی هستند. فقر 

و هست. سالیان درازی است که هیوالی مذهبی، داعشی در هیئت مجاهد؛ القاعده و طالبان از مردم افغانستان و 
که به اشکال مختلف قوانین قرون وسطائی مذهبی را  میکندسعی  سالهاستمنطقه قربانی میگیرد. دولت ترکیه نیز 

و کماکان  استکه با مقاومت شدید زنان و مردم مترقی ترکیه روبرو حمله وحشیانه به کردها، به مردم تحمیل کند، 
کشمکش روزانه در مقابل حمالت ارتجاعی دولت ترکیه به حریم مردم و دیکته کردن فرمی از عقب افتادگی و 

 در جریان است. و قومی می خرافات اسال



 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهور اسالمی      
15 

گاهنامه فریاد خاوران                         
  

در خاورمیانه نیروهای ارتجاعی مذهبی با همکاری و همراهی با امپریالیسم آمریکا و دیگر همراهان اروپایی اش 
شکل گرفته تا بتوانند با مهار و سرکوب مردم و تحمیل عقب افتاده ترین، بی حقوق ترین نرم زندگی انسانی، منافع 

ایه و امپریالیستها را تامین کنند. طالبان، القاعده، گروههای بنیاد گرای ارتجاعی و سیاسی و اقتصادی صاحبان سرم
آدمکش و دولت اسالمی، داعش، نمونه هایی از نیروهای ساخته و پرداخته امپریالیسم برای مهار اعتراض و خفه 

 کردن صدای مترقی و پیشروی مردم اند.

زنان و مردان جسور و دلیر کوبانی در مقابل دولت اسالمی، تروریستها و آدمکشان حرفه ای داعش به مقاومت و 
و از یک زندگی انسانی،  مبارزه برخاسته و در یک مبارزه جمعی و توده ای با امکانات محدود و نابرابر ایستاده 

برای دفاع از زندگی و شان و حرمت انسانی میجنگند. دور از خرافات مذهبی و ملی دفاع میکنند. مبارزان کوبانی 
دولتهای امپریالیستی و حامیان منطقه اشان همراه با سازمانهای دست ساخته حقوق بشری و بین المللی شان، 

به نمایش گذاشتند. آنها کماکان امید به این نیروهای ارتجاعی دست  هاارتجاعی بودن ودروغین بودن خود را بار
در مقابل نه تنها  این دولحمله به شهرهای عراق که با مقاومت مبارزین کرد روبرو است، دارند. ساخته خود 

سکوت کرده، بلکه با کمک دولتهای منطقه مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دولت فاشیستی 
جنگ در سوریه که میلیونها  گیرند.را نشانه میو دیگر مبارزان ترکیه سینه طرفداران و داوطلبان دفاع از کوبانی 

دول ارتجاعی دخیل در جنگ را این انسان را قتل عام و آواره کرده است، هدفی جز تامین منافع اقتصادی و سیاسی 
 بهمراه ندارد.  

دخالتگری مردم در اداره امور میتوانند در مقابل هر قدرتی ایستاده و مبارزین در کوبانی نشان دادند که از طریق 

و نیروهای نظامی بدون اتکاء  زنان و مردان رزمنده کوبانی توانستند در این جنگ نابرابر دوام بیاورند یروز شد.پ

، فقط در نهایی . راز موفقیت و پیروزیمیسر نبودکانتونها و شوراها امکان مقاومتشان در مقابل دشمن  به

همبستگی و اتحاد توده های مردم است که با شور و مشورت و هم نظری آن را به انجام رسانند. امروز آنچه که باید 

در کوبانی و منطقه و نزد جهانیان برجسته گردد، نیروهای نظامی ای که تحت نظر کانتونها و یگانهای ویژه مردمی 

، می تواند ادامه یابد و هم بر کل امورات شهری مقاومت و مبارزهه هدایت می شوند و در پرتو رای همگانی است ک

 مردم نظارت داشته باشند و خود قانونگذار و مجری قانون باشند.

 
 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

shorahamkari@gmail.com 

زنان انجمن حق  

Kvinnorsratt.se 

استکهلم –حامیان مادران پارک الله    

Mothers of Laleh park in Stockholm 

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

isask@comhem.se 

mailto:shorahamkari@gmail.com
mailto:isask@comhem.se
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18.00گردهمائی سه شنبه اول نوامبرساعت   

Mariatorget 

 همبستگی جهانی با زنان

 و مردان مبارز کوبانی!
ما همبستگی خود را با مبارزه برای انسانیت، آزادی، مساوات و برابری، مبارزه برای 

یک زندگی درخور انسانی، بدور از تبعیض، ستم و استثمار، که توسط زنان و مردان 

کوبانی علیه دولت اسالمی و تمامی طرفداران و حامیانش، کماکان در جریان است،  

 همگان را به پیوستن به روز همبستگی جهانی کرده واعالم 

 با مبارزان کوبانی دعوت میکنیم.

 
 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

 انجمن حق زنان

استکهلم  –حامیان مادران پارک الله   

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

   Kvinnors rätt 

Mothers of laleh park in Stockholm 

Iransk- Svenska arbetarsolidaritets kommitté (ISASK) 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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!پشتیوانی له خه باتی کوبانی  

باتکارا نه ی که له شاری عیزت و افتیخار بو ئه و خه کوبانی و هه ر وها له هه مو به ش  

راگرانه و ماندو نه ناسانه توانیان مالو ژیانی  کوردوستان له سوریه، روژاوا توانین یه شیوه یکی خو

ئه مریالیسمی جیهانی )داعش( بپاریزن. هیزه کانی پاراستنی  خویان له ده ستی کونه په ره ست ترین

له گه ل گه ل "یه په گه" هیزی یه کینه ی پاراستنی ژنان "یه په ژه" خه بات ئه که ن به دژی هیزه  

.کانی داعش که   له له راستی دا به رهه می ئه مپریالیسمی جیهانین 

یکی تایبه تی برگری و خه بات به دژی گروپه و دیکتاتوره کانیک که  یه په گه" ئه کریت به نمونه"

ریزگاری له به رژوه ندیه کانی سه رمایه داری جیهانی ئه کات له مپریالیسم که پا به رهه می ئه

 کوشت و کوشتار و تاالن کردن و ویران کردن و سوتاندن به بی ئه وه ی هه ستی ویژدانی ریگای

.بزویت و به شیوه یکی نا مروفانه و چاوچنوکانه و به دبینانه وه   

تی قورسیان کردوه له هه ل گرساوه له مه یل بهکوبانی، پیر و گه نج، دلیرانه خه با ژنان و پیاوانی  

ئه که ن به  ژیان و عه دالت له کاتیک دا که پاریزگه رانی سه رمایه داری توهین ئه که ن و ته جاوز

.سه ر ژیانی کریکارانی و زحمتکیشان دا  

 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

 انجمن حق زنان

استکهلم –مادران پارک الله حامیان   

 مبارزه زنان ایران برای آزادی

 انجمن جوانان آویار

 انجمن نسل کردها در سوئد 

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

   Kvinnors rätt 

Mothers of laleh park in Stockholm 

Iranska kvinnor kamp för frihet 

Ungdomsföreningen Awyer 

Föreningen Kurdiska generationen i Sverige 

Iransk- Svenska arbetarsolidaritets kommitté (ISASK) 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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امروز دنیاینابرابری اقتصادی در   
دنیا مملو از امکانات اقتصادی و مالی است، کارگران و زحمتکشان دنیا تولید کنندگان 

اصلی ثروت هستند، اما سهم آنها کمترین حد از ثروتهای تولید شده است و در قبال 

سرمایه تولید شده فقط چند درصد ناچیزی را بعنوان مزد دریافت میکنند، تا بتوانند زنده 

باز تولید کنند و سود و سرمایه بیشتری بیافرینند.   بمانند و برای سرمایه  

 فقر در سراسر دنیا بیداد میکند.

درصد دنیا تقریبا هیچ ثروتی  80یک درصد دنیا دارای بیشترین ثروت دنیا هستند. 

 ندارند. 

 دو درصد دنیا برابر با نیمی از جمعیت دنیا ثروت را به خود اختصاص داده اند. 

یلیارد نفر تشکیل میدهند.م 7جمعیت دنیا را   

تریلیون می باشد.  223کل ثروت دنیا   

درصد کل ثروت دنیا را به خود اختصاص داده اند.  43یک درصد ثروتمندان دنیا   

درصد از ثروت دنیا را برخوردارند.  6درصد جمعیت دنیا فقط  80  

ت دارند. میلیون نفر از جمعیت دنیا ثرو 3نفر از ثروتمندان دنیا برابر با  300  

در دنیای امروز اختالف طبقاتی عمیقتری هر لحظه رو به افزایش است و مداومن تعداد 

ثروتمندان کمترو تعداد فقرا بیشتر میشود. اموال و امکانات دنیا دست اندکی از صاحبان 

سرمایه متمرکز شده است و با قدرت مالی و اقتصادی خود دنیا را آنطور که به نفعشان 

ن داده اند. آنها سیاستمدارنی را در راس حکومت میگمارند تا منافع آنها را است، سازما

 با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... حفظ و افزایش دهند. 

 در مقابل این سیستم  و نظام برده داری مدرن باید یکصدا و محکم است.
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 راسیسم و فاشیسم است! نژادپرستی، پایه و اساسناسیونالیسم 

ناسیونالیسم با ساختن ملیت ها، ساختار جامعه را طوری بازسازی کرده است که امکان 
جغرافیای سیاسی فراهم آورده است. تقدس خون، متفاوت  رقابت سرمایه را در مکانهای

خاک و زبان، کهنه پرستی، منزه جلوه دادن ملیت "خود"، اهریمن سازی از ملیتهای 
دیگر از ویژه گیهای فکری ناسیونالیسم است. برای  دیگر، اشاعه تنفر ملتی از ملتی

اشاره به محصول ناسیونالیسم میتوان به وقایع افغانستان، یوگسالوی در دهه نود میالدی، 
نسل کشی رواندا و کشتار در فلسطین و اسرائیل و وقایع چچن اشاره کرد. بلوک غرب 

سالوی احتیاج داشتند تا به جنگهای بین ملتهای آذربایجان و ارمنستان، چچن و یوگ
هژمونی خود را بر دنیا تثبیت کنند. تا بهره کشی انسان از انسان را موجه جلوه دهد و 

 نابرابری اجتماعی را ازلی و ابدی قلمداد کند. 

ناسیونالیسم فلسفه ای است برای مشروعیت بخشیدن به کشتن انسان به دست همنوعش. 
انقیاد کشیدن انسان را موجه جلوه میدهد. فلسفه ای است ایدئولوژی است که استثمار و به 

که ساخت، انباشت و بکارگیری سالحهای کشتار جمعی و پاکسازی قومی را توجیه 
خود اکنون به درجه ای از زوال و اضمحالل  ناسیونالیسم در پروسه تاریخی میکند.

خواهد نمود. بشریت را تهدید  صاحبان سرمایهرسیده، اما بعنوان سالحی در دست 
ناسیونالیسم و راسیسم، دو پدیده و آفریده های جامعه سرمایه داری هستند، هر روزه در 
متن تاریخ  تولید و باز تولید می شوند. کاهش رفاه عمومی برای توده های مردم در 
جوامع پیشرفته صنعتی و نابودی کامل آن در بخش های دیگری از جهان، نشانه های 

 ستند.زنده این تحول ه

از آنجا که نظام کارمزدی انسانها را مجبور میکند تا برای ادامه بقاء، نیروی کار خود 
گریزی از این ندارند تا  ،را، درست مثل هر کاالی دیگری در بازار بفروشند، انسان ها

به تبع مناسبات میان کاالها همنوعان خود را بدیده رقیبان خود بنگرند و در لباس 
ران در مقابل هم قرار گیرند. بر اساس منطق سرمایه وجود هر انسانی کارگران و بیکا

تهدیدی است برای دیگری. و این درست همان چیزی است که راسیسم و ناسیونالیسم بر 
 آن پای می فشارند. 

ایده و نظرنیستند، راسیسم و فاشیسم   

 راسیسم و فاشیسم جنایت علیه انسانیت اند!
2016نوامبر   

(هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاورانشورای   

shorahamkari@gmail.com 

 انجمن حق زنان
استکهلم -مادران پارک الله   

سوئد –اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران   
 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

mailto:shorahamkari@gmail.com
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12 november 2016, kl. 11 

Sergels torg - Stockholm 

 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسالمی ) فریاد خاوران(

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 
 انجمن حق زنان

استکهلم -مادران پارک الله   
سوئد –اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران   

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
 

November 2016 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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Hela Islamiska regimen i Iran är skyldiga till massmord av 

politiska fångar! 

Vi fördömer Islamiska regimen omänskliga handlingar 

mot alla olikstänkande i Iran! 

!باید برچیده شود جمهوری اسالمی  کلیت نظام  

Namn                    email                Tfn 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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Nationalism 
är grunden för 

rasism och fascism! 
 

Nationalstaten är den borgerliga klassens skapelse för att få ett enhetligt rum 
till att utveckla produktion och handel, i stället för som hos tyskarna vilka var 
splittrade i cirka 300 städer och furstendömen. 
 
Nationalism användes vid koloniseringen av Afrika och dess gökunge; 
rasismen i slutet av 1800-talet. Nationalism och rasism är två tjänliga 
parhästar. En nödvändighet för skapandet av nationalstaten var och är 
fortfarande identiteter. Varje stat beskrev sig själv som något särartat vilket 
skiljer ut oss mot dem. 
 
Nationalism är tjänlig för att bevara de bestående maktstrukturerna, där sätts 
människor mot varandra, vissa grupper förhärligas medan andra demoniseras. 
Världen delas i olika länder med konstgjorda gränser inom vilka kapitalet 
bestämmer vardagen, därav de ökade klassklyftorna. Nationalism verkar inom 
konstruerade geografiska gränser och förespåkar inte bara exploatering av ett 
land, ett folk, utan drar sig inte för starta krig och konflikt med andra människor 
som befinner sig på andra sidan av de konstgjorda geografiska gränserna.  
 
Blodsband, jord och språk, konservatism och gammal identitets tänkande 
rustas upp och förfinas, samtidigt som hat och fiendskap mellan olika 
folkgrupper frodas. Folket vilseleds från klasskamp till fiendskap med andra 
folk och andra länder. 
 
Nyligen har man i staden Shiraz, i Iran, firat minnet av en rasbiolog, Korosh 
som var den första att mynta rastermen arier. Antal människor som vallfärdat 
till orten var flera tusen som dessutom var uppbakade av regimen. 
 
Under hela 90- talet mördades miljontals människor i Afghanistan, 
Jugoslavien, Tjetjenien, Irak och på andra ställen genom de krig som 
motiverades med nationalismen, fast det verkliga motivet har alltid varit att 
kväva klasskampen och skapa gynnsamma situationer för exploatering av 
människor och natur så långt det går.  
 
Nationalism är en idé för att legitimera mord på en annan människa. 
Nationalism är en ideologi som ser exploateringen av människor som naturligt. 
Produktion av vapen och export av dessa ses som en nödvändig ekonomisk 
och politisk handling.  
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Krig och etniska konflikter är nationalismens kännetecken och alstras fram 
medveten för att stärka och möjliggöra imperialismens hegemoni och 
kapitalets makt över arbetet. Kapitalism och rasism är bundna till varandra och 
reproduceras med historiens gång.  
 
Eftersom människorna inte har något annat alternativ för sin fortlevnad än att 
sälja sin arbetskraft, ses det naturligt att definiera andra människor som sina 
konkurrenter och att bekämpa andra blir en konsekvens av den kapitalistiska 
logiken. Enligt denna logik är varje människa ett hot mot en annan människa 
och det exakt vad rasismen och nationalismen bygger hela sin strategi och 
värld på. 
 
Politikerna har genom att kapa och reducera välfärden, vilken är ett resultat av 
arbetarrörelsens mångåriga kamp för ett värdigt liv, skapat hat och rädsla 
människor i mellan. Den nuvarande ekonomiska situationen används av 
högerextrema rörelser för att splittra, föra bort fokus från de rikas ökade makt. 
Exempelvis är levnadsstandarden lägre än på 1970-talet. 
 
 

Rasism och fascism är vare sig ide 
eller ideologi utan bedrägeri, brott 
och allvariga hot mot mänsklighet. 

 

 
 

November 2016 

 

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 
shorahamkari@gmail.com 

Mothers of Laleh park – Stockholm 

Kvinnors rätt 
Internationell allians för stöd till arbetarna i Iran-Sverige 
Iransk - Svenska arbetarsolidaritets kommitté (ISASK) 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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Enade kamp mot den Iranska islamiska regimens 

kriminella handlingar! 

Mer än tre decennier har passerat sedan den islamiska republiken styrt Iran med ett absolut 
järngrepp. Resultatet är; fattigdomen breder ut sig och hårt arbetande människor blir allt 
sjukare, tröttare och hungriga. Arbetslösheten tär på individen och samhället som en gammal 
utspridd cancer. Regimen är väl medveten om folkets ilska och styrkan underifrån. Därför 
försöker de öka kontrollen och sätta samhället i en total rädsla.  
 
Låga löner som är under minimilönen, under fattigdoms normer. Kvinnornas är dubbelt 
förtryckta, arbetslöshetens tärande effekt, och avsaknaden av hopp och glädje hos 
ungdomar inför framtiden har förlamat samhället och ökat kriminaliteten i dess mest 
fasansfyllde former. 
 
Pojkar och flickor säljer sina kroppar för bröd, unga och gamla söker tröst i narkotika, 
föräldrar säljer sina barn för att kunna försörja familjen, samtidigt som ledarna för regimen 
badar i miljarder dollar och anskaffat sig oerhörda rikedomar på bekostnad av folkets 
fattigdom och misär.  
 
Inflation blir allt vidare och genomsyrar vardagen allt djupare medan regimen anfaller 
arbetaraktivister, kväver lärarproteser, sjuksköterskornas kamp och förbjuder alla som kräver 
förbättring och grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
All kamp och försök för ett bättre liv och ett friare samhälle har bemöt med våld och död, inte 
minst under Ruhanis tid som såg till att samhället sätts i ett totalt skräcktillstånd och splitring 
där blir människorna är misstänksamma mot varandra och förstörs all grund för enad kamp 
för bröd och frihet. 
 
Ruhani fortsätter regimens avrättningspolitik och avrättningarna har blivit fler. De senaste 
avrättningarna har avsaknats av rätt till försvar för de dödsdömda vilket uppmärksammats 
världen över och väckt avsky men också intresse för aktion och protest.  
 
Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord ser det som en plikt att anordna 
protester mot avrättningar, dödsdomar och fängelsestraff i Iran och visa solidaritet med alla 
familjer vars medlem/medlemmar har fängslats, torterats och avrättats av den kriminella 
islamiska regimen i Iran.  
 
Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord ser livet som en existentiell rätt för var 
och en. Ingen människa ska få dödsstraff på sig, gäller även en med farlig kriminell 
bakgrund.  
 
Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord vill solidariska samhälleliga 
förebyggande insats för alla och frihet i dess vida bemärkelse för alla medborgare.  
 
Det är mot denna bakgrund som Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord kallar 
till protest möte och aktion för politiska fångars frihet och mot dödsstraff och avrättning, i en 
enad kamp mot den islamiska republikens tyranni och förtryck i Iran  

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 

Oktober 2016 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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Hela Islamiska regimen i Iran  

är skyldiga  

till massmord av politiska fångar! 
Islamiska regimen i Iran har från dag ett efter maktövertagandet arresterat, fängslat och 

avrättat oliktänkande och progressiva krafter. De angrep arbetare och dess 

arbetarorganisationer, nationella minoriteter, andra religiösa grupper, kvinnor, socialister mm. 

De fortsätter fortfarande med beväpnade styrkor attackerar strejker. Politiska fångar torteras. 

Arbetare saknar organisationsrätt och strejkrätt. Fattigdom, arbetslöshet och missär är 

majoritetens verklighet i dags läget. Yttrande frihet existerar inte i Iran. Mellan 3 - 4 personer 

avrättas dagligen av olika anledningar i Iran.  

Det har gått närmare trettio år sedan den Islamiska härskande regimen i Iran avrättade 

tusentals av de politiska och oliktänkande fångar efter summariska rättegångar.  

Vi uppmanar allmänheten till en rad gemensamma aktiviteter och till ett brett fördömande av 

den Islamiska regimen i Iran. 

Dessa grymheter får aldrig falla i glömskans mörka fält. Detta är ett öppet sår hos det iranska 

folkets själ och kollektiva minnen. 

Det krävs ett brett och en mångfacetterad aktivitet för att åstadkomma en rättvis och 

oberoende utredning av dessa grymma avrättningar begångna av den despotin i Iran under 

1980-tal och framåt.  

De avrättades anhöriga har under alla dessa år upplevt och upplever än idag en stark och 

bottenlös saknad, samtidigt med fullständig maktlöshet. Deras energi att nå någorlunda 

klarhet och förklaring, har inte fått gensvar och bemöts med hån och repressiva åtgärder från 

regimens sida.  

Under senaste tiden har den härskande islamiska regimen i Iran försökt att smita undan 

ansvaret med en billig taktik, nämligen olika schatteringar i regimen skäller på varandra i 

syftet att oskyldigförklara de ansvariga och försvara hela islamiska regimen.  

Vår aktivitet innefattar ett brett politiskt och mediemässig närvarande framöver för att 

åstadkomma en internationell och oberoende utredning. 

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord 

(Khavarans rop) 

2016 

shorahamkari@gmail.com 

mailto:shorahamkari@gmail.com
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Stoppa arresteringer, fängelsestraff, 
tortyr och avrättningar omedelbart! 
 
Den Islamiska republikens maktövertagande i Iran 1979, var ett medvetet försökt att 
kuva folkligt revolutionära rörelser i syfte att hindra uppbyggandet av ett samhälle 
baserat på frihet, jämlikhet, en sekulär och rättvist samhälle. Den iranska Islamiska 
regimen kunde inte agera annorlunda än sin reaktionära natur. Regimen i Iran är 
bara ett exempel ur historiens likasinnade totalitära välde, vilkas reaktionära politik 
kan inte fortleva utan förtryck och tyranni. Den Iranska islamiska regimens existens 
går som alla andra mörkbruna regimer hand i hand med ständiga massavrättningar, 
tortyr och skräckinjagande politik varför den har kunnat fortsätta sin blodiga makt 
över landet. På grund av den totala förskräckelsen som råder i samhället råder total 
frånvaro av arbetarorganisationer, kvinnoorganisationer och en organiserad folklig 
rörelse på den sociala och politiska arenan och de som vågar sig in i kampen 
förväntar sig inget annat än fängelse, tortyr och dödsdom.  
 
I spåret av den globala krisen och kontinentens ekonomiska kris samt embargot mot 
Iran har regimen, speciellt under Ahamadinejhads tid, kunnat leda det iranska 
samhället i en total kris och kaos utan någon utväg i sikte. Nu gör delar av regimen 
som ser sina intressen bejakad av nyliberalismen ett desperat försök att rösta fram 
Ruhani i liberalismens och civilsamhällets namn utan att skämmas för det faktum att 
just under Ruhanis styre har tusentals oliktänkande avrättades, fängslades, 
torterades och på mystiska sätt undanröjdes.  
 
Ruhani regimen genomför sina påstådda reformer hastigt och utan folkets 
medverkan och deltagande vilket har accelererad som privatisering och ännu en 
större arbetslöshet, destruktiva arbetslagar som gör att arbetarna kan sparkas lett 
och undergräva möjligheter till sociala försäkringar som ännu inte finns så mycket 
av. Iran är i Ruhanis och den Islamiska republikens järngrepp och förtryck är större 
än någonsin tidigare. 
 
Därför är det viktigt och nödvändigt att:  
  
- kontinuerligt  och solidariskt stå i en enad kamp mot diktaturregimen i Iran. 
 
- kämpa för att dödsdomen upphävs för alltid och politiska fångar friges omedelbart.  

 

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens 
massmord (Khavarans rop) 

Oktober 2016 

shorahamkari@gmail.com 
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Protest möte 
 

Stoppa arresteringer, 
fängelsestraff, tortyr och 
avrättningar omedelbart! 

 

  

10 oktober 2016, kl 18.00 

Sergels torg – Stockholm 

Enade kamp mot den Iranska islamiska regimens kriminella handlingar! 

shorahamkari@gmail.com  

 

mailto:shorahamkari@gmail.com


 شورای هماهنگی علیه کشتار جمهور اسالمی      
28 

گاهنامه فریاد خاوران                         
  

Stoppa utvisningarna omedelbart! 
 
Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (khavarans rop) kallar 
allmänheten till ett massiv protest mot utvisningarna av asylsökande 
omedelbart.  
 
Vi måste visa vårt motstånd mot en inhuman flyktingspolitik och utvisningar av 
folk som har sökt skydd här i Sverige. Vi måste slåss mot alla stater vilka 
ruinerar människors liv och tvingar dem på flykt för att gynna och bevaka sina 
ekonomiska och politiska intressen. Tusentals människor har under svåra 
tragiska förhållanden lämnat sina hemländer för att nå ett drägligt mänskligt liv 
och känna sig trygga, istället möts de av stängda dörrar från länder som en 
gång hade dörrarna öppna och utövade generösare flyktingspolitik. En sådan 
politik tjänar bara diktatorer som regimerna i Iran, Afghanistan och liknande. 
 
Vi måste höja en enad röst mot den islamiska republiken i Iran som mer än tre 
decennier utövat förtryck och våld mot medborgarna och ännu värre mot de 
afghaner som lyckas ta sig till Iran. Dessa behandlas som andra klassens 
medborgare, billig arbetskraft under omänskliga förhållanden.  
 
Vi måste visa avsky och protestera mot afganska staten som spelar talibaner 
och islamiska staten( daish ) i händerna genom att göra deras vilja till sin 
politik. Det är de som dikterar den religiösa extrema politik i dagens 
Afghanistan.  
 
Syrien och kriget är inget annat än imperialismens planerade krigsföring för att 
bevaka och tillfredsställa sina ekonomiska och politiska intressen utan att bry 
sig ett dugg om människan och mänskliga värden.  
 
Det som pågår i Iran, Afghanistan, Irak, Syrien etc är ingen arabisk vår, utan 
utvecklades till ett helvete för människorna som befinner sig i området, ett 
helvete skapat av imperialismen och dess springpojkar för att trygga sin makt 
och kapitalets hegemoni. Mellanöstern är inte ett tryggt område, mellanöstern 
blöder av makthavarnas krig och härjningar.  
 

Vi måste stå stark mot alla utvisningar av flyktingar! 
 

Skam och avsky åt rådande politiska makter! 
 

Länge leve mänskligheten! 
 

 Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 
Oktober 2016 

shorahamkari@gmail.com 
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Solidaritet med Kobanes kamp! 
Ära och heder åt frihetskämparna i staden Kobane liksom i hela syriska Kurdistan, Rojava, 

som bestämt, ihärdigt och oförtrutet försvarar sina hem mot den av världsimperialismen 

skapade ISIS (daesh).  

Kobanes YPG (folkets försvarsenhet) tillsammans med kvinnornas försvarsenheter YPJ 

hjältemodiga kamp mot ISIS krigare, vilka i sanningens namn är imperialismens produkt. 

YPG kan med rätta definieras som ett föredöme för uthållighet och resolut motstånd mot 

grupper och diktaturer frambragt ur imperialismen, vilka bevakar och gynnar 

världskapitalismen genom att mörda och härja, ruinera och bränna ned utan samvete, 

omänskligt, cyniskt och skurkaktig. 

 

Kobanes kvinnor och män, unga och gamla har tappert fört en hård kamp, sprungen ur en vilja 

till liv och rättvisa. Allt medan kapitalismen och dess försvarare kränker och våldtar hårt 

arbetande människors existens.  

 

Folkets kamp i Kobane har också varit medveten och framgångsrik såtillvida att även deras 

fiender inte bara erkänner Kobanes lysande triumf utan dess världsomfattande rykte att 

vederlägga, avliva alla teorier, påstående och analyser som utgår ifrån konflikter mellan 

religioner, grupper och etnicitet. 

 

Folkets kamp i Kobane har illustrerat kvinnornas betydelse i samhällens öde, och kvinnornas 

avgörande roll i all kamp mot förtryck och orättfärdiga krig mot oskyldiga människor. 

Kvinnornas kamp i Kobane äger rum sida vid sida med män och sker i en värld där 

kvinnoförtryck är en konsekvens av kapitalismens och patriarkalismens dominans och just 

därför medför en avgörande innebörd för klasskampen inte bara i Kobane, utan i alla samhälle 

där imperialismen planerar samma situation som den har alstrat fram i Syrien. Folkets kamp i 

Kobane är inte bara en kamp mot ISIS utan en klasskamp för frihet från kapitalets ok och en 

kamp för nationell emancipation.  

 

Kobanes triumf får sin egentliga, betydelse enbart om resultatet av denna kamp bevaras, 

fortsätter och utvecklas. Triumfen i Kobane blev möjligt tack vare allas deltagande och 

upprättande av råd samt självständigheten hos enskilda krigaren. Utan Råd och folkliga 

kommittéer skulle denna triumf vara omöjligt i ett ojämlikt krig  Kobane är ett tydligt bevis på 

att folkets styre och armens disciplin under folkliga råd är en fungerande taktik och strategi 

för ett rättfärdigt krig och förvalta stadens myndighet och vardag. 

 
November 2016 

Rådet mot den Iranska Islamiska regimens massmord (Khavarans rop) 
shorahamkari@gmail.com 

Mothers of Laleh park – Stockholm 

Iranska kvinnor kamp för frihet 

Ungdomsföreningen Awyer 

Föreningen Kurdiska generationen i Sverige 

Kvinnors rätt 

Kvinnorsratt.se 

Iransk- Svenska arbetarsolidaritets kommitté (ISASK) 
isask@comhem.se 
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shorahamkari@gmail.com 

 
Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord ser det som en plikt att anordna 

protester mot avrättningar, dödsdomar och fängelsestraff i Iran och visa solidaritet med alla 
familjer vars medlem/medlemmar har fängslats, torterats och avrättats av den kriminella 

islamiska regimen i Iran. 
 

Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord ser livet som en existentiell rätt för var 
och en. Ingen människa ska få dödsstraff på sig, gäller även en med farlig kriminell 

bakgrund. 
 

Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord vill solidariska samhälleliga 
förebyggande insats för alla och frihet i dess vida bemärkelse för alla medborgare. 

 
Det är mot denna bakgrund som Rådet mot den Iranska islamiska regimens massmord kallar 
till protest möte och aktion för politiska fångars frihet och mot dödsstraff och avrättning, i en 

enad kamp mot den islamiska republikens tyranni och förtryck i Iran. 
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