
 گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات و اعتصابات برحق کارگران ایران

 سوئد - استکهلم

جمعی از نیروهای چپ و کمونیست در ، و حمایت از مطالبات شاندر ایران در همبستگی با کارگران اعتصابی 

مقابل مجلس سوئد استکهلم در در " مینت توریت"در میدان  بعد از ظهر ۳ساعت ،  0202آگوست  ۵۱روز شنبه 

 . های سیاسی شرکت داشتند نان مبارز و فعالین سازمانطنفر از همو ۰2در این حرکت حدودا . تجمع کردند

بر  ها عکس های آن همراه با، آزادی کارگران زندانی  حاوی شعارتظاهرکنندگان با در دست داشتن بنرهایی 

های فارسی و سوئدی سردادند که  جمعیت شعارهای زیادی به زبان .آزادی کارگران زندانی پای می فشردند

زنده باد آزادی، " :تعدادی از این شعارها به شرح زیر بودند. موجب جلب توجه عابرین به این آکسیون می گشت

، "حمایت، حمایت از کارگران اعتصابی"، "جمهوری اسالمی نابود باد رژیم تروریست"، "الیسمزنده باد سوسی

هفت تپه  کارگر"، "کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد، علیه سرمایه دار"  ،"ود بر کارگر، مرگ بر ستمگردر"

ها توضیح در مورد اوضاع  در طول این حرکت، چند سخنرانی صورت گرفت که محتوای آن  ...و " حمایتت می کنیم

ایت قاطع و پیگیرانه نیروهای مبارز و سیاسی و وضعیت طبقه کارگر ایران از نقطه نظر سخنرانان و ضرورت حم

امروز در نبردی سخت  ،این واقعیت که طبقه کارگرذکر ضمن ، ها  در این صحبت. رادیکال از اعتصابات کارگران بود

بر تشدید مبارزات کارگران علیه رژیم و  ،داری در ایران درگیر است  و بی امان و حساس و پر خطر با نظام سرمایه

 .تصادی خصوصی سازی حکومت، تاکید شدهای اق علیه سیاست

نمایش عالوه بر رفقای ما . فعالین چریکهای فدایی خلق ایران از زمره نیروهای شرکت کننده در این حرکت بودند

پیام "یی حاوی جنایات جمهوری اسالمی و حمایت از مبارزات کارگران، تعدادی از نشریات سازمان نظیر بنر ها

در بیروت و فریاد  انفجار"اعالمیه  ی از جملههمچنین نوشته ها و اعالمیه های و "یماهنامه کارگر"، "فدایی

شعری ،  "گور خود کنی بدست خود ، بکش،بگیر ببند"علیه اعدام کارگران و جوانان مبارز با نام  اعالمیه، "انقالب

اشاراتی "و مقاالت " زحمتکشانای رفیق سترگ " ده یاد رفیق بهروز دهقانی با نامدر باره چریک فدایی خلق زن

بین  را "چریکهای فدایی خلق ایران در شناخت مبارزه مسلحانه مورد نظر" و "به مغایرت دیدگاه های رفیق جزنی

 . اتمام رسید بهبا سرود خوانی  و نیم بعداز ظهر، ۰، در ساعت این تظاهرات  . کردند وزیعشرکت کنندگان ت

 !، دشمن زحمتکشان، نابود باید گرددجمهوری اسالمی، نوکر غارتگران

 !زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد

 !پیروز باد سوسیالیزم ! زنده باد انقالب
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