
 

!متحدانه بر علیه راسیسم به پا خیزیم  

زحمتکشان ۀبر تود را جنگ ، کشتار و بی خانمانی گسترده ای ،در شرایطی که نظام سرمایه داری جهانی فقر و فالکت 

روبه  ،ره و کنار همین جهان سراسر نابرابفاشیسم در گوشوناسیونالیسم  ،جهان تحمیل کرده استسراسرو فرودستان 

از بیکاری ،کاهش فرودستان جامعه خشم  منحرف کردنهدف با  جریانات نژادپرست و فاشیستی. است گرفته  افزونی

مو  نشان کردن انسانهائی با رنگ پوست، با و به طور کلی عمیق تر شدن نابرابریهای طبقاتیامکانات رفاهی اجتماعی 

توده ها رها می کنند بر اتحاد  در ضمن اینکه نظام موجود را از تیررس خشم و یا زبانی دیگر به عنوان عامل بد بختها

فاشیستی و نژادپرستانه را  ،ضد انسانی و اعما ل طبقاتی کارگران ضربه زده و خطرنا کترین و وحشیانه ترین افکار

                                      .رواج می دهند

متحت نا یسازماندر (دانمارکسوئد، فنالند، نروژ،)سکاندیناویا،چندین تشکل نازیستی در6102سال   

NMR   که    زمانی ،0991دهۀ  میانۀبه  سوئدی نازیستی گروه پیشینۀ .ادغام شدند"    شمالی  جنبش مقاومت اروپای"

هر چند در آنزمان این . بر می گردد ه بودنداز زندان آزاد شد" مقاومت سفید آریائی" به نام تروریستی اعضای فرقه ای

جنبش " 0991سال  ،پی آنو در ها سازمان دادر"جوانان ملی  "ازآنها توانستند  تعدادیفرقه تقریبا از هم پاشیده بود ولی 

اکثر اعضاء این . ه اندادغام شد "جنبش مقاومت اروپای شمالی" که در حال حاضر در  بدهند را تشکیل "مقاومت سوئد

این گروه در حال  .هستند... حکومیت به جرائم ضرب وشتم، تجاوز، دزدی ومگروه به ِویژه رهبرانشان دارای سوابق 

سیستی وجود جریانات را. استحاضر از اکتیو ترین گروها در حوزۀ فعالیت های راسیستی نازیستی  در اسکاندیناوی 

ه هم جریانات بو هم جنس و نزدیک بودن این " دمکراتهای سوئدی"  ، در سوئد حزبدر پارلمان های این کشورها

.در سطح جامعه  شده است ایناناتکاء به نفس و امکان تحرک بیشترتقویت و بازسازی موجب   

بطرف یبه همراه راهپیمائ تظاهراتی را ( کونگس ترد گوردن) باغ شاه میدان نوامبر در استکهلم ــ  06روز   NMR 

است که منظور " حمله و تجاوز بیگانگان را متوقف کنید" یکی از شعارهای این گروه . پارلمان سازمان داده است 

نفرت پراکنی و ایجاد جو تهدید و ارعاب بر علیه مهاجران و پناهنده گان از اهداف این  .سوئد هستند درمهاجران 

نگیرد هر روزه شاهد هر چه افزونتر رشد تحرکات آنان  در صورتیکه مقاومتی در مقابل آنان صورت .تظاهرات است 

.و خانه هایمان خواهیم بود و خیاباندر کوچه ... رب و شتم واز آتش زدن اماکن زیستی پناهندگان تا ض  

 

که شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران ـ  در سوئد شبکه ای از نیروها و فعالین چپ) فوروم سرخ 

ت،اتحادیه ی، اتحادیه کارکنان سرویس و ارتباطات و ترانسپورا کالت اتحایهبه همراه تش( استکهلم را هم شامل میشود

ــ جوانان کارگر ساختمانی ــ دانشجویان و دانش آموزان علیه ( تکنسین برق) کارکنان هتل و رستوران، جوانان برقکار

نازیست ها سازمان داده تظاهرات وسیعی را در تقابل با این تحرکات نژادپرستانه ..... و ، ابتکار فمینیستی راسیسم 

.است  

مردم ایران ـ استکهلم از همۀ آزادیخواهان و انسانهائی که دل در گرو رهائی و  نۀشورای حمایت از مبارزات آزادیخواها

.بهتررا دارند دعوت می کند که در این تظاهرات شرکت کنند یدنیائ  

در میدان مرکزی شهر سرگلس توری 00.11نوامبر، ساعت  06شنبه   

 زنده باد آزادی ـــ زنده باد سوسیالیسم

 شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران ـ استکهلم

 


