
 
   تير در استکهلم١٨گزارشى از تظاهرات باشکوه 

 
" ستاد حمايت از مبارزات مردم در ايران" بدعوت ، ٢٠٠٩ جوالى ٩ تير برابر با ١٨امروز 

 تير و در حمايت از مبارزات پر شکوه مردم ايران عليه ١٨تظاهراتى بمناسبت دهمين سالگرد 

ت مردم ايران دربرگيرنده احزاب چپ و ستاد حمايت از مبارزا. جمهورى اسالمى برگزار شد

احزاب ديگر چپ که عضو .  سازمانهاى زنان و فعالين سياسى چپ است،سوسياليست و کمونيست

  . اين ستاد نيستند در هماهنگى با ستاد جزو برگزار کنندگان و شرکت کنندگان اين تظاهرات بودند

در باالى ميدان . ت شرکت داشتند نفر در اين تظاهرا١٠٠٠عليرغم هواى بارانى شديد قريب 

همواره جمعيت زيادى از عابرين با تظاهرات همراه بودند و به سخنرانان و شعارها و موج 

 .مرکزى شهر استکهلم توجه ميکردندپرچمهاى سرخ در ميدان 

تظاهرات با خوش آمدگوئى ليال قرائى و پيا اطيابى بزبانهاى فارسى و سوئدى و سر دادن شعار 

ليه جمهورى اسالمى آغاز و بدنبال آن نمايندگان جريانات و نهادهاى سياسى ع

  سخنرانان اين تظاهرات شامل؛ . سخنرانى کردند

Göran kärrman ی جمعیابي اطديجمش ، سوئدستياليجوانان سوس از  شرمنوراني 

 ، سوئدیستيالي عدالت سوسحزباز  پر اوکه وسترلوند ،ی شورائستي کموننياز فعال

 حزب ی دانشجوئهياتحاداز نگمر ي رتياد ،راني استي کمونحزبرهاد شعبانى از ف

 از نارسوني عمتس ،ی کارگرسمي اتحاد کمونحزباز   دانشوراوشيس ،چپ سوئد

 از شبکه نيناد ،راني ای کارگرستي از حزب کمونی بهارامکيس ،حزب چپ سوئد

 طول تظاهرات برنامه هاى هنرى نيزدر.  بودندانجمن حق زن ازیدي رشايمارو ،ستي حکمتحزباز  زادهنيرحمان حس ،زنان استکهلم

  . قزانلو تئاترى اجرا کردندمهناز ورويا صادقی و ،کرد یهنرنمائ  و پ پهی مارني التیکائيگروه آمر ،سرود استوار شعراوري. اجرا شد

يخواه در تهران و در طول تظاهرات اخبار رسيده از ايران و تظاهراتهاى مردم آزاد

هاى مرگ بر تبريز و مهاباد و مشهد به اطالع شرکت کنندگان ميرسيد و فرياد

شروع شد و بمدت  عصر۵تظاهرات استکهلم ساعت . يشدمجمهورى اسالمى شديدتر

 دفاع از ،دو ساعت و نيم با شعار عليه جمهورى اسالمى و نظام گنديده سرمايه دارى

ه حقوق و مبارزه آزاديخواهان

 برنامه هاى هنرى ،مردم ايران

يافت و با قرائت قطعنامه ادامه 

دادن سرپخش سرود وستاد و 

  . عليه جمهورى اسالمى بپايان رسيدشعار

يخواه در تهران در طول تظاهرات اخبار رسيده از ايران و تظاهراتهاى مردم آزاد

و تبريز و مهاباد و مشهد به اطالع شرکت کنندگان ميرسيد و فريادهاى مرگ بر 

 عصر شروع شد و بمدت دو ساعت و نيم با شعار عليه جمهورى اسالمى و ۵تظاهرات استکهلم ساعت . جمهورى اسالمى شديدتر ميشد

 برنامه هاى هنرى ادامه يافت و با قرائت قطعنامه ستاد و  ،ه مردم ايران دفاع از حقوق و مبارزه آزاديخواهان،نظام گنديده سرمايه دارى

 به جسارت و ،شرکت کنندگان در تظاهرات امروز استکهلم. پخش سرود و سر دادن شعار عليه جمهورى اسالمى بپايان رسيد

  د و قلبهايشان و مشتهاى گره کرده شان با آزادمنشى مردم ايران و عزم راسخ شان براى بزير کشيدن جمهورى اسالمى درود ميفرستن

  . مردم آزاديخواه ايران و اعتراض برحق و عادالنه شان عليه نظام جنايتکار جمهورى اسالمى است



    استکهلمري ت١٨در تظاهرات مردم ايران   ستاد حمايت از مبارزاتقطعنامه 
 ی برابر،یآزاد "ی برارانياز مبارزات مردم اري ت١٨ شرکت کنندگان در تظاهرات ما -

. ميکني متي حمای اسالممي رژیو سرنگون" و رفاه  

 را راني طلبانه مردم بپاخواسته ای و برابرخواهانهي مبارزات آزادانهي سرکوب وحشما -

  .ميکنيمحکوم م

 ی جنسدي آپارتالي و تحم،ی اعمال حجاب اسالم،یزي را بخاطر زن ستی اسالممي رژما -

 .ميکنيمحکوم م

  .ميکنيجامعه محکوم م بری مذهباهي ستياعمال سه دهه حاکم را بخاطری اسالممي رژما -

   .ميکنيمردم محکوم م بری خانمانیو فالکت و ب فقرلي را بخاطر تحمی اسالممي رژما -

محکوم  یاجتماع ویاسي سیهايآزاد ویمدن نقض حقوق را بخاطری اسالمميرژما -

   ميکنيم

 حقوق زنان و ،ی و شناخته شده کارگری اهي را بخاطر نقض حقوق پای اسالممي رژما -

  .ميکنيحقوق جوانان محکوم م

 اني زندانی تمامی شدگان و آزادري دستگهي شرط کلدي و بدون قی فوری خواهان آزادما -

 تيم، ممنوع، لغو مجازات اعدا"جرم سياسى"ما خواهان لغو مقوله  - . مي هستیاسيس

  .ميروان افراد هستمجازات متضمن تعرض به جسم و نوع هرايشکنجه و

 و ی مذهبی مذهب و بی دارند، آزادی که منشاء مذهبی و مقرراتني قوانهي از دولت و آموزش و پرورش، لغو کلني ديی خواهان جداما -

  .مي نظام سکوالر هستکي

  .مي همگان هستی مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب براان،ي بده،يط عق و شردي قی بی آزادان،ي بی خواهان آزادما -

   .مي و آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش هستی خواهان آزادى پوشش، لغو حجاب اجبارما -

  .ميه مردم هست مردم در سه دهه گذشته در دادگاههاى منتخب و عادالنهي علتي جناني و عاملني آمری خواهان محاکمه تمامما -

 و در هم هاي لغو جدا ساز،ی لغو حجاب اجبار،ی و فردی و شرط زن و مرد در حقوق مدندي قی کامل و بی و آزادی خواهان برابرما -

 همه شهروندان، ی حقوقی خواهان برابرما -   .مي هستی جنسديشکستن آپارتا

   .مي هستتي نژاد و تابعت،ي مذهب، ملت،يصرفنظر از جنس

 ني بی در بانکهای اسالممي سران رژی بانکی حسابهایاهان منجمد کردن تمام خوما -

   .مي هستیالملل

 ني مراجع بی در تمامندگانشي و اخراج نمای اسالممي خواهان رد اعتبار نامه رژما -

 ی تشکل هاندگاني حداقل دستمزد مکفى توسط نمانيي خواهان تعما -  .مي هستیالملل

 تومان ونيلي مکي دي حداقل دستمزد بای کنونطيشرادر. مي هستی کارگریسراسر

 معادل حداقل دستمزد ی بازنشستگمهيآماده به کار، پرداخت بوکاري همه افراد بیبرا ی مکفیکاري بمهي خواهان پرداخت بما -  .باشد

 همگان ی مسکن مناسب براني سطوح، تامی در تمامگاني و قابل دسترس، آموزش راگاني خواهان طب و درمان راما -  .مي هستیرسم

  . استی اسالممي کامل رژی بحق و عادالنه مردم منوط به سرنگونی که تحقق خواستهاميکني اعالم مما -   .ميهست

  !ی اسالمی بر جمهورمرگ
  !مرگ بر سرمايه دارى

   استکهلم-ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران 
 ٢٠٠٩ جوالى ٩ - ١٣٨٨ تير ١٨

 


