
گرامی باد یاد جانباختگان خیزش آبانماه 

آبان ماه سالروز خیزش قھرمانانھ مردم کارگر وزحمتکش ایران علیھ جمھوری اسالمی 
سرمایھ داران فرا میرسد. روزھاییکھ نھ فقط یادآور رشادتھای مردم بلکھ یادآورکشتار خونین 
صد ھا نفر در خیابانھای ایران بود. روزھاییکھ  نھ فقط ناتوانی رژیم سرمایھ داری اسالمی 

بلکھ شقاوت بی مرز آنرا نیز بھ نمایش گذاشت. ناتوانی وقصاوتی کھ تنھا اسلحھ این رژیم در 
مقابل مردم بوده است . بیش از چھل سال است پاسخ بھ گرانی وبیکاری وگرسنگی وفقر گلولھ 

است. خیزش آبان ماه  در آرزوی تغییر این وضعیت بھ خیابان آمد ، ھمانطور کھ کارگران 
شجاع ھفت تپھ سالھا است برای تغییر اوضاع وپایان فالکت جمعی تالش میکنند. پاسخ رزیم 

سرکوبگر وضد کارگر اما جیزی جز سرکوب وکشتارنبوده است .سرکوب و فقرنھ تنھا کاھش 
نیافتھ بلکھ روز بروز عریان تر وگسترده تر شده است.  برخورد این رژیم عقب مانده وضد 
زن و آزادی با اپیدمی کرونا نمونھ ای دیگر از ابعاد غیر انسانی وبی تفاوت بھ سرنوشت و 

جان شھروندان کشور است .علت خیزش مردم فرودست واز جملھ خیزش آبان 98 ھمین فقر 
وفالکت دم افزون است . 

 آبان ماه نشانھ ای روشن براین واقعیت بود کھ فرودستان بر انند تا بساط این حکومت را 
براندازند وبر خرابھ ھایش نظمی کارگری وشورایی بنا کنند.این خواستھ تعطیل بردار نیست 
ودوباره بھ خیابان می آید. از این زاویھ آبانماه بعنوان خیزشی از اعماق جامعھ در مقابل فقر 

وبی حقوقی مردم شایستھ بزرگداشت است .  

شورای استکھلم ھمراه با احزاب ونیروھای چپ و کمونیست خاطره جانباختگان بیشمار این 
خیزش را گرامی میدارد وبرای بلند کردن صدا وپیام این دالوران و تحقق اھدافشان اکسیونی 

در استکھلم برگذار میکند. 

بعلت شیوع کرونا وبرای رعایت پروتکل ھای بھداشتی از ھمھ اکیدا میخواھیم با رعایت 
فاصلھ وملزومات ایمنی وسالمت عمومی حرکت کنند و بھ توصیھ ھای بھداشتی توجھ نمایند. 
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