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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠٢٠ اگست ٠۵

  از تظاھرات در دفاع از کارگران ھفت تپهگزارشی
  ر اخيۀھای وحشيان  اعدامو عليه

  سويدن-ستکھلم

   

موج   روز از آن می گذرد و در مخالفت با۵٠ کارگران محروم نيشکر ھفت تپه که حدود ۀدليران در حمايت از اعتصاب

اول برابر با  ١٣٩٩ ]اسد[ مرداد ماه١١روز شنبه  ھای رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی، ساعت سه بعدازظھر اعدام

  نفر از ايرانيان مبارز برای حمايت از کارگران٣۵  .کھلم، برگزار شدستتظاھراتی در ميدان سرگل  ،٢٠٢٠ست گا

انداخته در اين تظاھرات  اعتصابی ھفت تپه و محکوم کردن موج اعدام و وحشتی که جمھوری اسالمی در کشور به راه

جمھوری مرگ بر  "فارسی سرداده می شدند که شعار ی ودنيی به زبان سوئدر طول تظاھرات شعارھا. شرکت کردند

زنده باد "، "!ملغی بايد گردد شکنجه،  اعدام،  ،زندانی، زندانی سياسی، آزاد بايد گردد، ترورکارگر "، "اسالمی

  . شعارھای سرداده شده بودندۀزمراز " زنده باد سوسياليسم"و " زنده باد آزادی"، "کارگران ھفت تپه

زندانيان  ی عليه جنايات رژيم و اعدام ھايش در دست داشتند که بر آن ھا عکس برخیئھمچنين بنرھاتظاھر کنندگان 

ی نيز صورت ئھا اين حرکت سخنرانیدر خالل . نقش بسته بود" توقف اعدام "سياسی و در معرض اعدام با شعار

 کارگران ھفت تپه و ۀ دالوران روز اعتصاب۵٠ ۀدربار یدنيسخنرانان از جمله رفيق مبارزی به زبان سو گرفت که

پرداخت حقوق معوقه و توقف خصوصی سازی، آزادی کارگران بازداشت شده، صحبت  خواست ھای آنان از جمله

کشتار آنان و جنايات سيستماتيک  و  ُبرخی ديگر از صحبت ھا حول وضعيت کولبران محروم کردستان  .کردند
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 عليه ًنظامی که تماما  خته در تار و پود نظام سرمايه داری حاکم بود؛يسسالمی و محکوم کردن فساد افسار گا جمھوری

   .ايران می باشد ۀکارگران و مردم ستمديد

 -ستکھلم ی خلق ايران در ئنيروھای مختلف برگزار شد که سازمان ھواداران چريکھای فدا اين تظاھرات از سوی

افشاگرانه در اين حرکت   ما با آرم سازمان و بنرھایرفقای.  نيز يکی از فراخوان دھندگان اين حرکت بودنددنيسو

را در  که تکثير شده بودند و چندين مقاله یئپيام فدا  کارگری وۀشرکت داشتند و برخی از نشريات سازمان نظير ماھنام

 ط ايرانن در مورد شراياآن ھا ھمچنين با عابر. کسيون ديدن می کردند پخش کردندا ن زيادی که از محل ايناميان عابر

 .تحليل شرايط جديد پاسخ می دادند  مسلحانه وۀاالت آن ھا در مورد رويدادھای جاری، تئوری مبارزؤ کرده و به سحثب

سازمان در شرايط  ھای  مسلحانه و تحليلۀگرفتند و ديدگاه مبارز لم میاز مراجعه کنندگان از ما عکس و ف بسياری

ارتباط و ھمکاری  تر کردن  شخصی خود را برای عميقۀچند نفر عالق  .دند بوحثبمبارزاتی امروز مورد پرسش و 

   .به پايان رسيد ٢٠٢٠ست گااول  آميز در ساعت چھار و نيم بعد از ظھر اين تظاھرات موفقيت .مطرح کردند

  دنيسو-  ستکھلمی خلق ايران در ئچريکھای فداسازمان ھواداران 

  ٠٢٠٢ست گااول  - ١٣٩٩ ]اسد[ مردادماه١١شنبه 

 

  


