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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ می ٠٣
  

 يدنگرايش چپ جامعه در سو ھای اسالمی و فاشيستی به حمالت مساجد و انجمن

  چپ و راديکال پارلمان سويدنۀ نمايند"آمينه کاکا باوه"عليه 

   

 و عضو رھبری حزب محيط زيست، سويدن وزير مسکن دولت "مھمت کاپالن"دوستان گرامی، پس از استعفای 

ھای مذھبی در  طور کلی مساجد و انجمن ی تبارھا و بهئ و فاشيستی ايران تبارھا و ترکيهگرايشات راست، ملی، مذھبی 

 راديکال و فعال ۀ عضو حزب چپ و نمايند"ه کاکاباوهآمين"ويژه از رفيق  بار از حزب چپ ، به  قصد دارند اينسويدن

ھای خاکستری در  ش در مھمانی گروه گرگ فاشيست که عکس-مذھبی (  کاپالنمھمت . ، انتقام بگيرندسويدنپارلمان 

س ئي ر"انخرجب طيب اردو"رھبری ، البی حزب حاکم ترکيه به) گرديدءاستعفا  مجبور به، منتشر شدسويدنھای  رسانه

   .بود) ھای ترکيھای وآذربايجانیفاشيست( ھای خاکستری فاشيست و گرگجمھور

 

 با زيرنويس ئیزبان سوماليا لمی بهاين ترتيب که ف به. اند  توطئه چيدهآمينهھا عليه  رسد اين گروه نظر می اکنون به

او خبر   بهئیا يک رفيق سومالياام. بوک خود منتشر کرده بود  نيز آن را در فيسآمينهاو فرستاده شده بود و  ی بهسويدن

 آمينه. کلی چيز ديگری است ی آن بهسويدنھاست اما زيرنويس  ئی عليه سوماليائیزبان سوماليا ھا به دھد که گفته می

اما اکنون گرايشات راست و مذھبی درخواست . کند دارد و عذرخواھی ھم می  خود برمیۀلم را از صفحبالفاصله آن ف

گرايشات راست درون حزب چپ نيز فرصت را مغتنم شمرده االن در تالشند تا . اند  چپ کردهاخراج او را از حزب

   .نوعی ايزوله کنند  را بهآمينه
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ايم تا آن   عليه گرايشات راست راه انداختهآمينهی و ايرانی و غيره يک کمپين امضاء در دفاع از ئ رفقای چپ ترکيهما با 

 شديد ۀواقع حمل چرا که اين حمله به.  بکشانيمسويدنافکار عمومی   از اين طريق بهھا و رسانه را در روزھای آتی به

اين   نيز نسبت بهسويدن کارگری و چپ ۀخود جامع.  استسويدنھا در  گرايش چپ و کمونيست  فاشيستی به- اسالمی 

توانند نام و فايل،  د ھستند میمنه از دوستانی که عالق. اند  حساس شدهًتحرک گرايشات راست و فاشيستی و مذھبی شديدا

 و دوستانی که حامی گرايش چپ ء رفقاۀاز ھم. من بفرستند تا در ليست قرار دھيم شان را به ن و آدرس اميلولفي تۀشمار

   .من بفرستند ھستند در اين کمپين فعاالنه شرکت کنند و از دوستان و اطراف خود امضاء جمع کنند و به

ً من شخصا. تاريست  باشيد و نه پارلمانسويدنکه من و شايد برخی شما نه عضو حزب چپ کنم  کيد میأدر عين حال ت

سو و گرايشات راست   سياسی بين گرايش چپ جامعه از يکئیاما اکنون يک رودر رو. ھا نيستم کدام از آن طرفدار ھيچ

نسان کمونيست و راديکال از موضع  در چنين شرايطی، ھر اًطبيعتا. و مذھبی و فاشيستی از سوی ديگر راه افتاده است

   !ماندبتواند ساکت  کند و نمی طبقاتی کارگری کمونيستی در آن شرکت می

***  

  :ای که قرار است ليست امضاھا در زير آن منتشر شوند به شرح زير است  نامه

 

Uppmaning till vänsterpakter ledning o ledare  

Låt inte Amineh Kakabavehs röst som den enda i förorterna stuckna 

Sverige är ett land som under senare år blivit alltmer segregerat. Stora grupper av invandrare 

och flyktingar har som vi kommit hit och försöker här slå rot och skapa sig en framtid. Vi har 

fått och får som alla andra kämpa för att skaffa oss ett anständigt liv och vi har inte varit helt 

utan framgångar. Invandrare och flyktingar har haft framgång och nått framträdande 
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positioner i det svenska samhället, trots att vi ibland mött diskriminering, främligsfientlighet 

och rasism.  

Vi som kommit till Sverige utgör dock inte någon enhetlig grupp. Vi har olika nationalitet 

och olika politisk bakgrund. Alla som kommer till Sverige är inte heller progressiva i sociala 

och politiska frågor. Många bär på traditionalistiska och bakåtsträvande ideologiska 

föreställningar, men inom vår organisation arbetar vi för ett samhälle där alla - män som 

kvinnor - skall ha samma rättigheter.  

En av oss som varit framgångsrik i sitt arbete är Amineh Kakabaveh. Hon har arbetat och 

arbetar bland oss, med oss och för oss. Bland oss har hon kämpat mot rasism och 

diskriminering och varit särskilt aktiv när det gäller kvinnor och barns rättigheter, och kämpat 

dagligen och stundvis mot hedersförtrycket. Hon varit ett föredöme för oss och en spjutspets i 

kampen för jämställdhet och internationellt solidaritet. Hon har ٣٠ år av sitt liv lag på 

kampen mot fascism, rasim och fle jämställdhet och förvisar. Hon var ١٣ år när hon blev 

dödsdömd av revolutiongarder i Iran just pga sitt arbete.  

Men ingen människa är ofelbar. I hastigheten kan man, särskilt om man är engagerad och 

arbetar mycket och intensivt, trampa fel. När något sådant händer hör det till ordningen att 

den som begått ett misstag ber om ursäkt - och det har Amineh gjort. Det gäller då för 

omgivningen att visa överseende och inte sparka på den olycklige som begått misstaget.  

Vänsterpart krävde inte Kaplans avgång som stadsråd fast han skrivit samarbetet med 

fascister och islamister. Vänsterpartiet krävde inte heller något ursäkt av honom.  

Amineh har bett om ursäkt och ni godtar inte. Varför?  

Vi Ander att vänsterpartiets agerande är märkligt. Om denna röst stucknas kommer ni 

automatiskt gett de reaktionära och kvinnofientliga krafterna vinna.  

Vänsterpart saknar en sådan röst och är en feminist skarp röst.  

Vi kan inte se annat än att vänsterpartiets ledning genom sin partisekreterare inte visat något 

överseende utan uppträtt på ett sätt som skadar en duktig partiföreträdare som Amineh som 

gjort och fortfarande gör ett bra och viktigt för invandrare och flyktingar i Sverige - särskilt 

bland kvinnorna.  

Men det finns också mörka krafter bland invandrare och flyktingar i Sverige som - 

exempelvis extrema nationalistiska och reaktionära islamistiska krafter med rötter i Turkiet, 

Somalien och Iran som ser Amineh Kakabveh som en av sina värsta fiender därför att hon 

står för sekularism, kvinnors rättigheter och antirasim. Vi talar här om den undervegetation 

där jihadister rekryteras.  
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Genom att driva kampanj mot Amineh Kakabaveh och blåsa upp ett misstag av en sort vi alla 

kan begå till orimliga proportioner och hota med uteslutning, kräva time-out m.m. skadar 

vänsterpartiets ledning den antirasistiska kampen och kampen för allas lika värde och sig 

själv.t.  

Vi förstår inte inte v-ledningens handlande. Vi känner Amineh sedan länge. Vi henne känner 

väl Vi vet vem hon är.  

Att driva kampanj mot henne idag när rasistiska, ultranationalistiska, islam-

fundamentalistiska och fascistiska krafter knackar på dörren och hotar demokratin visar att 

man helt förlorat perspektivet på vad som sker i Sverige och världen.  

  

 

 

 

 

 
 


