ﮔزارش ﺗظﺎھرات  ٩ژوﺋﯾﮫ ،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 ﭘﻼﮐﺎردھﺎی اﯾن ﺗظﺎھرات ،ﺑر ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری  ،اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران
ﻧﻔت ،ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔران ،و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران ﺑود.
ھﻣزﻣﺎن اطﻼﻋﯾﮫ 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 اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﻌﺎر و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑود
ﺳﺧﻧراﻧﺎن از اﺣزاب و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﯾراﻧﯽ ،ﺳوﺋدی و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺑودﻧد.
از ﺣزب ﻋداﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ،وﯾل ﮔوت ﮐﺎرﻟﺳون و ازﺗﺷﮑل ﻗدرت ﮐﺎرﮔری ادواردو و از ﮔروه
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن 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 ﺗﻼش 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.
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