
استکھلم: گزارشی از تظاھرات در حمایت از خیزش گرسنگان در ایران 

روز شـنبه ٢١ مـاه مـه تـظاھـراتی بـه حـمایت از خیزش کارگـران و تھیدسـتان و در اعـتراض بـه گـرانی نـان و 
… و سـرکوب اعـتراضـات مـردمی اخیر بـرگـزار شـد. این تـظاھـرات بـه دعـوت تـعدادی از نیرو ھـای چـپ از 
جـمله "شـورای دفـاع از مـبارزات آزادیخواھـانـه مـردم در اسـتکھلم" و فـعالین چـریکھای فـدایی خـلق ایران در 
سـوئـد صـورت گـرفـت. در این حـرکت مـبارزاتی که از سـاعـت ٣ بـعدازظھـر در "مینت تـوریت" اسـتکھلم آغـاز 
شـد، حـدود 150 تـن ازنیروھـای چـپ کمونیست و آزادیخواه و فـعالین سیاسی مـبارز شـرکت کردنـد. در 
طـول این گـردھـمایی شـعارھـای زیادی بـه زبـانـھای سـوئـدی و فـارسی در محکومیت جـمھوری اسـالمی و 
حـمایت از خیزش کارگـران و زحـمتکشان ایران بـرای نـان و آزادی سـرداده شـد از جـمله "مـرگ بـر جـمھوری 
اسـالمی"، "کارگـر زنـدانی ، مـعلم زنـدانی ، زنـدانی سیاسی آزاد بـاید گـردد"، "زنـده بـاد آزادی ، زنـده بـاد 

سوسیالیسم"، "سفارت جمھوری اسالمی تعطیل باید گردد" و ...  
در طـول  حـرکت سـخنرانی ھـای مختلفی نیز صـورت گـرفـت. از جـمله یکی از فـعالین سیاسی وابسـته بـه 
حـزب چـپ سـوئـد در سـخنان خـویش در بـاره چـرایی مـخالـفت بـا عـضویت در نـاتـو صـحبت کرد. وی ھمچنین 
بـه مـقایسه ای بین سیاسـت خـصوصی سـازی در ایران و سـوئـد پـرداخـت و  بـر مـاھیت ضـد مـردمی و 
غـارتـگرانـه شـرکت ھـای واسـطه و پیمانکار تـاکید کرد و اضـافـه نـمود که گسـترش خـصوصی سـازی بـا 
تـقویت این شـرکتھای اسـتثمارگـر بیانـگر سیاسـت غـالـب نـظام سـرمـایه داری اسـت. سـخنران بـعدی دربـاره 
ھمبسـتگی کارگـران، مـعلمان و خیزش اخیر گـرسـنگان که در آینده ابـعاد ھـر چـه وسیع تـری خـواھـد یافـت  
صـحبت کرد و تـاکید کرد که بـاید بـه سـازمـان دادن قـدرت طـبقه کارگـر فکر کرد. یکی دیگر از سـخنرانـان از 
شـدت فـقر و فـالکت تـوده ھـا و سـرکوب ھـای خـونین زحـمتکشان تـوسـط رژیم سـخن گـفت. سـخنران بـعدی 
بـا تـوجـه بـه جـریان مـبارزات رشـد یابـنده تـوده ای در بـاره پـتانسیل انـقالبی که در جـریان اسـت و نـشانـگر 
پـایان عـمر رژیم می بـاشـد و عـطش تـوده ھـا بـرای سـرنـگونی صـحبت نـمود و بـر ضـرورت گسـترش مـبارزات 
جـاری و بـویژه اھمیت مـبارزه ھـمزمـان بـا لیبرالـھا و سـلطنت طـلبان و تـمامی دشـمنان طـبقه کارگـر تـاکید 

کرد.  
در جـریان این حـرکت، رفیق نـادر ثـانی از فـعالین چـریکھای فـدایی خـلق بـه زبـان سـوئـدی سـخنرانی کرد. 
وی بـا مـقایسه قحـطی گـرسنگی ١٩١٧ در سـوئـد بـا ایران از لـزوم انـقالب بـرای در ھـم شکستن نـظام 
اسـتثمارگـرانـه حـاکم بـه مـثابـه عـامـل گـرسنگی و فـقر و سـرکوب تـوده ھـا سـخن گـفت. رفیق نـادر در جـریان 
صـحبتھایش بـا ارائـه فـاکتھای مـتعدد در بـاره تجـلیات فـاجـعه بـار ۴٣ حکومـت شکنجه و فـشار اقـتصادی 



مـرگـبار بـر کارگـران و زحـمتکشان صـحبت کرد و عـنوان کرد که جـنایاتی نظیر کشتار سـراسـری مـبارزین در 
دھـه 60 و قـتل عـام سـال 67 بیانـگر یک قـانـونـبندی حـاکم بـر جـامـعه تـحت سـلطه مـا یعنی سـلطه 
دیکتاتـوری مـطلق می بـاشـند. سـخنران سـپس مـطرح کرد که از آنـجا که نـفس وجـود اتـحادیه ھـا و جـریان 
ھـای سیاسی مسـتقل در جـامـعه ایران مـمنوع اسـت، تـنھا راه بـاقیمانـده بـرای  کارگـران و مـردم بـه جـان 
آمـده، اقـدام مسـتقیم و  آمـدن بـه خیابـانـھا و اعـتراض بـه مـنظور بـرآورده شـدن تغییرات رادیکال در مـناسـبات 
اسـتثمارگـرانـه جـاری سـت. رفیق سـخنران یادآوری کرد که ١٠۵ سـال پیش سـوئـد در مـعرض یک انـقالب 
اجـتماعی بـود و امـروز شـرایط ظـالـمانـه حـاکم بـر مـردم در ایران فـریادگـر ضـرورت انـقالب اسـت. وی اضـافـه 
کرد کاسـه صـبر کارگـران و محـرومین بـه سـر رسیده و مـردم تحـمل شـرایط فـاجـعه بـار کنونی را نـدارنـد. او 
تـاکید کرد که مـردم آگـاه ایران امـروز بیش از ھـر مـقطع دیگری می دانـند که رژیم جـمھوری اسـالمی که 
بـرای تـحقق سیاسـتھا و خـواسـته ھـای امـپریالیستھا روی کار آمـده نمی تـوانـد بـه ھیچ اصـالح و رفـرمی در 
وضـع غیر قـابـل تحـمل کنونی دسـت بـزنـد و تـنھا حـربـه اش اسـتقاده از خـشونـت و قھـر ضـد انـقالبی سـت. 
بـنابـراین ھیچ راھی در جـلوی تـوده ھـای تـحت سـتم بـه جـز پـاسـخ بـه خـشونـت عـریان رژیم بـا تـوسـل بـه قھـر 

انقالبی وجود ندارد. 
در این تـظاھـرات فـعالین سـازمـان بـنرھـا و آرم سـازمـان را بـه نـمایش درآورده و  عکس ھـایی از جـانـباخـتگان 
مـبارزات مـردمی اخیر را در محـل قـرار داده بـودنـد. نشـریات سـازمـان نظیر پیام فـدایی و اعـالمیه ھـایی از 
جـمله اعـالمیه در مـورد مـبارزات اخیر و دادگـاه حـمید نـوری در میان جـمعیت پـخش شـد. ھمچنین اطـالعیه 
آگـاه گـرانـه ای بـه زبـان سـوئـدی در بـاره شـرایط مـبارزات مـردم ایران بـه تـعداد زیاد در بین مـردم پـخش شـد. 

این تظاھرات در ساعت چھار و نیم بعد ازظھر پایان یافت . 
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