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روز ظهر از بعد  ۳ساعت  ،توسط رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمیبدنبال سرکوب وحشیانه کارگران مبارز هپکو 

در شهر استکهلم تظاهراتی در مقابل سفارتخانه ننگین رژیم جمهوری اسالمی ،  (0202)سپتامبر  02جمعه 

 یکارگرضد دفاع از مبارزات و حقوق به حق کارگران هپکو و افشای هر چه بیشتر چهره سیاه رژیم  جهتسوئد ، 

در جریان این تظاهرات که شمار زیادی از افراد و فعالین و . جمهوری اسالمی در افکار عمومی بر گزار شد

نیست و مخالف دیکتاتوری حاکم در آن شرکت کرده بودند، درب و دیوار سفارتخانه با نوشتن نیروهای چپ و کمو

همچنین . تزیین شد...  و " مرگ بر سرمایه داری"،  "درود بر کارگران هپکو"و " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعار 

رب ورودی ساختمان تظاهر کنندگان با پرتاب سنگ به شیشه های النه مزدوران رژیم و شکستن شیشه های د

خشم خود " نابود باید گردد، این النه جاسوسی "و " مرگ بر جمهوری اسالمی"سفارتخانه و سردادن شعارهای 

به نمایش را و نفرت مردم ستمدیده ایران و بویژه کارگران محروم در مقابل رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 

  .دگذاردن

حاکم بر زندگی و محیط کار کارگران و سرکوب های ددمنشانه  این تظاهرات با سخنرانی در مورد شرایط جهنمی

تن از ایرانیان مبارز و مخالف در آن شرکت کرده بودند  02این تظاهرات موفقیت آمیز که حدود . حکومت ادامه یافت

، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با بنر ها و آرم سازمان. از ظهر به پایان رسید در ساعت چهار و نیم بعد

نابود باد "،  "نابود باد رژیم جمهوری اسالمی" فعاالنه در این تظاهرات شرکت کرده و شعار هایی را با مضمون 

همچنین . به فارسی و سوئدی به نمایش درآوردند... و " زنده باد همبستگی بین المللی کارگران"،  "امپریالیسم

یداری کارگران هپکو، جلوه ای از رزم قهرمانانه کارگران پا" از اعالمیه های سازمان تحت عنوانرفقا تعداد زیادی 

 .در میان جمعیت پخش کردندمبارزاتی را در این حرکت " ایران با سرمایه داران است

 !هر چه پر صالبت تر باد رزم کارگران ایران علیه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی

 سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد
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