
گزارش تظاھرات ٩ ژوئیھ، در حمایت ازاعتصابات گسترده کارگران ایران در  استکھلم 
فراخوان دھنده شورای استکھلم بھ ھمراه احزاب و سازمان ھا و نیروھای چپ وسوسیالیست بودند. 

 شعارھا و پرشمار پالکاردھای این  تظاھرات، بر حمایت از مبارزات کارگری ، اعتصاب کارگران 
نفت، تاکید بر ھمبستگی بین المللی کارگران، و بر علیھ جمھوری  اسالمی سرمایھ داری  ایران بود. 
ھمزمان اطالعیھ بھ زبان سوئدی با ھمان مضامین و توضیح بیشتر بر مطالبات و اعتصاب  

کارگران پروژھای نفت و پتروشیمی در میان عابرین پخش و صوتی از بلندگو پخش می شد. 
برنامھ شامل پخش ترانھ سرودھای انقالبی، شعار و سخنرانی بود 

سخنرانان از احزاب و فعالین چپ و سوسیالیست ایرانی، سوئدی و آمریکای التین بودند. 
از حزب عدالت سوسیالیست ھا، ویل گوت کارلسون و ازتشکل قدرت کارگری ادواردو و از گروه 
ھمبستگی با زندانیان سیاسِی امریکای التین آدولفو، سخنان پر شوری در ضرورت حمایت بی دریغ  

از مبارزات کارگری و دیگر اقشار درایران، ھمبستگی با اعتصابات جاری کارگران نفت، انتر  
ناسیونالیسم کارگری و با امید بھ پیروزی این مبارزات سخن گفتند.از نکاتی کھ در سخنان رفقای 
غیر ایرانی ما قابل تعمق بود، وقوف انان بر اوضاع ایران، کارگران، زنان و دیگر اقشار بود کھ 
این آگاھی و بھ روز بودن بر شرایط جاری را، نھ نتیجھ مطبوعات و  رسانھ ھای غالب کھ نتیجھ 

فعالیت وارتباطات نیروھای سوسیالیست  در خارج از کشور باید ارزیابی کرد. 
سخنرانان دیگر، صدیقھ محمدی از حزب کمونیست ایران،  رضا پور کریمی از سازمان فداییان 
اقلیت، سیوان کریمی از حزب کمونیست ـ حکمتیست، بھروز خباز فعال کارگری و نادر ثانی از 
چریک ھای فدائی خلق و…بودند.  شورای استکھلم دست ھمھ دوستانی کھ در این تظاھرات کنار ھم 
بودیم را بھ گرمی می فشارد، این تظاھرات بخشی از تالش جمعی ما، نیروھای چپ و کمونیست و 
آزادیخواه ، جھت جلب حمایت آزادیخواھان جھان و آنانی کھ وضعیت موجود را بر نمی تابند و در 

جھت برقراری دنیایی عاری از استثمار و نا برابری میکوشند، بود.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران 

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم 

شورا ـــ استکهلم 



 

 


