گزارشی از تظاهرات در دفاع از کارگران هفت تپه
و علیه اعدام های وحشیانه اخیر
استکهلم  -سوئد

در حمایت از اعتصاب دلیرانه کارگران محروم نیشکر هفت تپه که حدود  ۰۵روز از آن می گذرد و در مخالفت با
موج اعدامهای رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی ،ساعت سه بعدازظهر روز شنبه  ۱۱مرداد ماه  ۱۹۱۱برابر با اول
آگوست  ،۰۵۰۵تظاهراتی در میدان سرگل استکهلم ،برگزار شد ۹۰ .نفر از ایرانیان مبارز برای حمایت از کارگران
اعتصابی هفت تپه و محکوم کردن موج اعدام و وحشتی که جمهوری اسالمی در کشور به راه انداخته در این
تظاهرات شرکت کردند .در طول تظاهرات شعارهایی به زبان سوئدی و فارسی سرداده می شدند که شعار
"مرگ بر جمهوری اسالمی"" ،کارگر زندانی ،زندانی سیاسی ،آزاد باید گردد ،ترور ،شکنجه ،اعدام ،ملغی باید
گردد!"" ،زنده باد کارگران هفت تپه"" ،زنده باد آزادی" و "زنده باد سوسیالیسم" از زمره شعارهای سرداده شده
بودند.
تظاهر کنندگان همچنین بنرهایی علیه جنایات رژیم و اعدام هایش در دست داشتند که بر آن ها عکس برخی
زندانیان سیاسی و در معرض اعدام با شعار "توقف اعدام" نقش بسته بود .در خالل این حرکت سخنرانیهایی
نیز صورت گرفت که سخنرانان از جمله رفیق مبارزی به زبان سوئدی درباره  ۰۵روز اعتصاب دالورانه کارگران هفت
تپه و خواست های آنان از جمله پرداخت حقوق معوقه و توقف خصوصی سازی ،آزادی کارگران بازداشت شده،
صحبت کردند .برخی دیگر از صحبت ها حول وضعیت کولبران محروم کردستان و کشتار آنان و جنایات
سیستماتیک جمهوری اسالمی و محکوم کردن فساد افسار گریخته در تار و پود نظام سرمایه داری حاکم بود؛
نظامی که تماما علیه کارگران و مردم ستمدیده ایران می باشد.
این تظاهرات از سوی نیروهای مختلف برگزار شد که سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم -
سوئد نیز یکی از فراخوان دهندگان این حرکت بودند .رفقای ما با آرم سازمان و بنرهای افشاگرانه در این حرکت
شرکت داشتند و برخی از نشریات سازمان نظیر ماهنامه کارگری و پیام فدایی و چندین مقاله که تکثیر شده
بودند را در میان عابرین زیادی که از محل این آکسیون دیدن می کردند پخش کردند .آن ها همچنین با عابرین در
مورد شرایط ایران گفتگو کرده و به سئواالت آن ها در مورد رویدادهای جاری ،تئوری مبارزه مسلحانه و تحلیل
شرایط جدید پاسخ می دادند .بسیاری از مراجعه کنندگان از ما عکس و فیلم میگرفتند و دیدگاه مبارزه
مسلحانه و تحلیلهای سازمان در شرایط مبارزاتی امروز مورد پرسش و گفتگو بودند .چند نفر عالقه شخصی

خود را برای عمیقتر کردن ارتباط و همکاری مطرح کردند .این تظاهرات موفقیت آمیز در ساعت چهار و نیم بعد از
ظهر اول آگوست  ۰۵۰۵به پایان رسید.
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