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 Reports  گزارشھا

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٨ اکتوبر ٣١
  

  ٢٠١٨بر و اکت٢۶ از شب ھمبستگی یگزارش کوتاھ
 ٢۶ طلب در ايران در خواه و برابری ھا و مردم تحت ستم و آزادی شب ھمبستگی با اعتصاب کارگران، مبارزات خلق

کميته ھمبستگی کارگران ايران و « و »ھای ايران ھا و خلق  دموکراتيک جنبشپالتفرم«ستکھلم از طرف بردر شھر واکت

  . زار شد برگ»دنيسو

باختگان راه آزادی و سوسياليسم و پخش سرود انترناسيونال  ياد جان   با يک دقيقه سکوت به رابرنامه، نگين وطنیرفيق 

   .کردآغاز 

داری اسالمی در ايران سخت در بحران است و روزی  رژيم سرمايه«: ه شد کهکنندگان گفت در ادامه از سوی برگزار

نان، دانشجويان، بازنشستگان، بيکاران، رانندگان کاميون، مالباختگان، کشاورزان، نيست که کارگران، معلمان، ز

دست به ... ھای تحت ستم در ايران، از کردستان تا خوزستان، از بلوچستان تا آذربايجان، تھران و اصناف و خلق

نبرد فرا   و تبعيض را بهو خرافات، زندان و اعدام، ستم و استثمار اعتصاب، تحصن و اعتراض نزنند و حکومت جھل 

 ۀ ايران قرار داده تا با مبارزۀسازی را در مقابل جامع  افق تحول بزرگ و سرنوشتۀدھند  اين وقايع نشانۀھم. نخوانند

 قدرت پائين کشيده و سرنوشت و مديريت جامعه را ۀداری اسالمی در ايران را از اريک متشکل و متحد، رژيم سرمايه

  ». به دست خويش گيرندًمستقيما

  . ادامه پيدا کردئیبارخدا  بھزادرفيق توسط دنیيزبان سو  برنامه نيز با توضيحاتی به

  . ارائه گرديد بھرام رحمانی جنبش کارگری توسط رفيق ۀن شناخت شداز فعاالمحمود صالحی سپس پيام رفيق 

حمايت از  پيام ھمبستگی و ھا ستکھلم، سنديکاليسترانی  گران اتوبوسرکاسازمان  ۀت مديرأعضو ھي  نيما گلکاررفيق

  .  ارائه دادندیدنياعتصابات و اعتراضات مردمی در ايران را به زبان فارسی و سو

 پيام خود را در دفاع از جنبش کارگری و مبارزات مردم و نيز ،ھا  از طرف حزب عدالت سوسياليستروبرت بيلکی

  .ن رسانداھمبستگی و پيوند مبارزات در ايران را به اطالع حاضر نياز به

 مطالبات و ، پيام خود را در ھمبستگی با شب ھمبستگی)پژاک( از سوی حزب حيات آزادی بابکری امير رفيق

  . کشان و مردم تحت ستم را ارائه دادند ھای کارگران، زحمت خواسته
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تصابات و  کارگر و اعۀ کمونال ضمن حمايت از مبارزات طبقۀن کارگری و فعال اتحادي از فعاال،يوران گوستاوسن

وقفه از آزادی کليه زندانيان سياسی را طرح  کشان و مردم در ايران، فراخوان دفاع بی ھای اعتراضی زحمت تحصن

  . نمودند

ھمبستگی با مبارزات برای يک  پيام ،)روناک(   شرق کردستانزنان تشکيالت  از سوی انجمنعطاریخاور  رفيق

  . زندگی انسانی بدون زور و تبعيض را ارائه نمودند

 متحد و متشکل برای ۀمبارز نياز مبرم به کيد بهأ ت،دنيھا در سو  از طرف انجمن سوسياليست،حميد شھرياریرفيق 

ھمبستگی  و نيز نياز بهکشان و مردم  دست کارگران، زحمت داری در ايران و گرفتن قدرت به سرنگونی رژيم سرمايه

  . کيد کردندأالمللی را ت بين

 ضمن ھمبستگی و اتحاد با مبارزات و ،ھای ايران  و خلقھا  از سوی پالتفرم دموکراتيک جنبش کريمیآزاد رفيق

  . اعتراضات جاری، خود مديريتی جامعه به دست خود مردم را نياز يک زندگی انسانی طرح نمودند

  .درکارائه نظاراتش را  دنیيزبان فارسی و سو نيز به دني سازمان سراسری کارگران سو دبير کلاريک بوک رفيق

تپه، سخنرانی ، يکی از نمايندگان کارگران نيشکر ھفتاسماعيل بخشیشب ھمبستگی بعد از استراحت کوتاه سخنرانی 

  .  داده شد پخش و نمايش١٣٩۶  ]جدی[ماه تپه و نيز تظاھرات مردم مراغه در دھم دیسنديکای ھفت  زنۀنماينديک 

 انقالبی کردستان ۀاحمد کايا خوانند  و نيز سرودی از انقالبی خواندۀچند سرود و تران يا صادقیؤر  رفيقرفيق ھنرمند

  .  پخش شدرگر توسط ستارگان جوان افغانستان و سپس سرود کا»ن اميبه پا خيز از عزيزتر«نام  ترکيه، به

  رھبران و کهھای ترکيه دموکراتيک خلقوضيحاتی در مورد حزب ت شب ھمبستگی با تريبون آزاد ادامه يافت،

 در مورد دفاع از یئھا بحث .اند، داده شد  فاشيست دستگير شدهانخرجب طيب اردودستور  نمايندگان و اعضايشان به

 شدن و متشکل  ياری رساندن بهستکھلم،طور مشخص در شھر  ه سياسی، بھای فعاليت راديکاليسم و سوسياليسم در محيط

ايران و مقابله و افشاگری از سنديکا   مستقل درھای تشکلدفاع از  يابی در خارج کشور و نيز طرح نياز به سازمان

اش، برای حمايت فعاالنه از سنديکای کارگران  ا کمک نيروھای امنيتی و نظامی بی ايران اسالمحکومتسازی دولتی 

شب . کيد گرديدأ اسالمی زير عناوين دروغين تحکومت ۀپروژتپه در مقابل  شرکت واحد و سنديکای نيشکر ھفت

  .  در فضائی گرم و صميمانه خاتمه يافت...حسين  اشعار خيام توسط رفيق ۀھمبستگی با ارائ

  

در » مراد قيصری « رفيقیئ ه ترکينگار  توسط روزنامه، از اين شب ھمبستگیلينک خبر و گزارش تھيه شده*

  : نيوزتخبرگزاری فرا
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  ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

  ويدنسته ھمبستگی کارگران ايران و کمي

  ٢٠١٨بر و اکت٢٧
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