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  نديسو - ستکھلمسازمان ھواداران چريکھای فدايی خلق ايران در 

  ٢٠٢٠ اگست ٢٠
 

 نحق کارگران ايراھمبستگی با مبارزات و اعتصابات ب گزارشی از تظاھرات

 دني سو-ستکھلم 

  

نيروھای چپ و کمونيست در روز  جمعی از،  مطالبات شاندر ھمبستگی با کارگران اعتصابی در ايران و حمايت از

 تجمع دنيستکھلم در مقابل مجلس سودر " مينت توريت "ظھر در ميدان بعد از ٣، ساعت  ٢٠٢٠ست گا ١۵ شنبه

تظاھرکنندگان با   .ن سازمان ھای سياسی شرکت داشتندھموطنان مبارز و فعاال نفر از ۴٠ در اين حرکت حدود. کردند

ھا بر آزادی کارگران زندانی آزادی کارگران زندانی ، ھمراه با عکس ھای آن  ی حاوی شعارئدر دست داشتن بنرھا

ن به اين اعابر ی سردادند که موجب جلب توجهدنيجمعيت شعارھای زيادی به زبان ھای فارسی و سو. فشردند پای می

  . آکسيون می گشت

 نابود باد رژيم تروريست جمھوری"، "باد آزادی، زنده باد سوسياليسمزنده  ":تعدادی از اين شعارھا به شرح زير بودند

کارگر، دانشجو، معلم، "  ،"درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر"، "حمايت، حمايت از کارگران اعتصابی"، "اسالمی

در طول اين حرکت، چند سخنرانی صورت ...  و " کارگر ھفت تپه حمايتت می کنيم"، " داراتحاد، اتحاد، عليه سرمايه

سخنرانان و   نظرۀکارگر ايران از نقط ۀمحتوای آن ھا توضيح در مورد اوضاع سياسی و وضعيت طبق گرفت که

در اين صحبت ھا ، ضمن . کارگران بود  نيروھای مبارز و راديکال از اعتصاباتۀضرورت حمايت قاطع و پيگيران

 داری در ايران  سخت و بی امان و حساس و پر خطر با نظام سرمايه  کارگر، امروز در نبردیۀذکر اين واقعيت که طبق

 .کيد شدأمبارزات کارگران عليه رژيم و عليه سياست ھای اقتصادی خصوصی سازی حکومت، ت ددرگير است، بر تشدي
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رفقای ما عالوه بر نمايش بنر . کننده در اين حرکت بودند  نيروھای شرکتۀی خلق ايران از زمرئفعالين چريکھای فدا

، "یئفدا پيام "شريات سازمان نظيراسالمی و حمايت از مبارزات کارگران، تعدادی از ن ی حاوی جنايات جمھوریئھا

 ، اعالميه"انفجار در بيروت و فرياد انقالب "ۀاعالمي ی از جملهئھا ھمچنين نوشته ھا و اعالميه و " کارگریۀماھنام"

 چريک ۀ، شعری در بار"  خوددسته بگير ببند، بکش، گور خود کنی ب "عليه اعدام کارگران و جوانان مبارز با نام

 اشاراتی به مغايرت ديدگاه ھای"و مقاالت " ای رفيق سترگ زحمتکشان "اد رفيق بھروز دھقانی با نامفدايی خلق زنده ي

را بين شرکت کنندگان توزيع  "ايران ی خلقئچريکھای فدا  مسلحانه مورد نظرۀدر شناخت مبارز"و " رفيق جزنی

   .تمام رسيدا و نيم بعداز ظھر، با سرود خوانی به ۴ اين تظاھرات، در ساعت  .کردند 

  !بايد گردد جمھوری اسالمی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود

  !زندانی سياسی، کارگر زندانی آزاد بايد گردد

  !پيروز باد سوسياليزم!  زنده باد انقالب
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