ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ راﺳﺖ
ﺑﺮاﯼ رﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ١۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
اﺗﺤﺎد اﺣﺰاب راﺳﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ،ﺑﻴﻮﻗﻔﻪ ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وﺳﻴﻌﺘﺮ اداﻣﻪ دادﻩ
و ﺑﻪ رﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪ .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻗﺪم ﻋﻠﻢ ﮐﺮد ،ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ را
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و دﺑﮕﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ ازاﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ درﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .دوﻟﺖ راﺳﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯽ ﭘﺮوا و اﻓﺴﺎرﮔﻴﺴﺨﺘﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
را ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و در ﺗﺪارﮎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻮد هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرارزان و ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ.
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ درﻣﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ  ،رﺑﻮدﻩ و اﺣﮑﺎم ﺷﻼق ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اﺧﻼل ﻣﻴﮑﻨﺪ.
ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان و ﺳﻮﺋﺪ
هﻤﻪ اﻓﺮاد و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﻓﺮا ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات  ١۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺤﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﻓﺎهﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ  ١۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺮاﯼ ﭘﺨﺶ ،ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺟﻠﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﻳﺮان و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
اﺣﮑﺎم ﺷﻼق ،ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دﻳﮕﺮﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻓﺸﺎﮔﺮﯼ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ
ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ را ﻳﺎرﯼ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
 ١٦ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

KL. 17:30
Samling på Sergels torg
اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ هﺎﯼ اﭼﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎهﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ و ﺑﻴﻤﺎران
وﻳﺮان ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﻧﺒﻌﻴﺾ و ﺁزار ﺑﻴﮑﺎران
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺪارس  ،ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺣﻤﻠﻪ دادﮔﺎﻩ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﻘﻮق اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎر ارزان
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
و...
اﺗﺤﺎد ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻟﻮﮐﺎﻟﻬﺎﯼ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭼﭗ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

Demonstration mot högerpolitiken den 16 september

 DEMONSTRERA MOT HÖGERPOLITIKENför rättvisa och gemensam välfärd
protestera mot bland annat:
• Attackerna på de sjuka och sjukförsäkringen.
• Raseringen av a-kassan och trakasserierna mot de arbetslösa.
• Angreppen på allmännyttans hyresgäster.
• Privatiseringen av vård, skola, omsorg och statliga företag.
• Den nya reaktionära skolpolitiken.
• EG-domstolens attacker mot kollektivavtalen och de fackliga
rättigheterna att bekämpa social dumpning.
• Övergreppen på asylrätten och de papperslösa.
• Den nya imperialistiska utrikespolitiken.
• FRA-lagen i allmänhet och hela övervakningssamhället i synnerhet
• Den klimatfientliga bilpolitiken

Det är dags att ta ställning mot högerns attacker på all form av
välfärd i det här landet, att samla och utveckla en offensiv social
rörelse för rättvisa och solidaritet.
Kom med du också!

Septemberalliansen är ett nätverk av lokala fack, protestgrupper mot
utförsäljning av hyresbostäder, mot privatiseringar och avveckling av
kommunala skolor, feminister, invandrargrupper, papperslösa, miljöoch vänsterorganisationer.

Stoppa
Irans arbetarfientliga
illgärningar och politik nu!
Iranska regimen attackerar, arresterar, fängslar och dödar arbetaraktivister och strejkande
arbetare. Att hävda organisations- och strejkrätt är det samma som att begå ett brott för den
Irans islamiska regim. Tusentals afghanska arbetare och flyktingar attackeras och utvisas på
ett barbariskt sätt.
Arbetare, kvinnor, studenter, lärare, nationer och andra folkgrupper lever under en
barbarisk regim.
Första maj-aktivister och organisatörer, talesmän för bussförarnas organisation, de strejkade
arbetarna i Haftape fängslas.
Islamiska regimen försöker, med hjälp av kriminella handlingar, försvåra och stoppa
arbetarnas organisering, första maj firanden och strejkande.
Gardister och beväpnade styrkor dödade strejkande arbetarna i Khaton Abad.
Arbetarna i Iran har under lång tid kämpat mot både den gamla shah regimen och den
islamiska regimen för att kunna fira arbetarnas internationella dag och har oavbrutet
kämpat för att 1 maj ska vara en fri dag. Kamp för organisering och rätten att organisera,
har alltid varit ett framskjutet krav för iranska arbetare.
Det är en självklar rättighet att arbetarna ska kunna arrangera egna firanden på första maj,
bilda organisationer fria från arbetsgivaren, staten och de på regimen baserade
organisationer.
Det ska vara en självklarhet att arbetare ska kunna organisera sig fritt och strejka för sina
rättigheter. Organisationsrätt åt alla. Organisering och möte är allas rättigheter.
De senaste åren har arbetarklassen i Iran, lyckats med bättre organisering och omfattande
protester, kämpat för sina rättigheter. Islamiska regimen bemöter arbetarna på ett våldsamt
och kriminellt sätt. Arbetarna i Iran var emellertid inte ensamma, ett starkt internationellt
stöd och solidaritet har bidragit från arbetarorganisationerna världen över. För att kunna gå
vidare och lyckas vinna rätt till fri organisering, rätt att strejka, att få uteblivna löner att
utbetalas omedelbart, löner att kunna leva på, anställning och anställningstrygghet, sociala
försäkringar, skola och vård och arbete för unga som utgör majoritet i Iran bör vara
självklar för alla.

Hjälp oss att kunna stå stark mot
den iranska islamiska regimens arbetarfientliga handlingar
Vi kräver omedelbar frigivning av alla arbetaraktivister
Vi fördömer den iranska regimens kriminella och arbetarfientliga politik

Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén
isask@comhem.se

