گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسالمی و در دفاع از قیام
توده های جان به لب رسیده ایران
استکهلم – سوئد

در ادامه تظاهرات و حرکات اعتراضی ایرانیان مبارز مقیم خارج کشور  ،در حمایت از قیام اخیر توده های تحت
ستم و در افشای رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی  ،روز جمعه  ۹۲نوامبر  ، ۹10۲ساعت  0بعد از ظهر ،
تظاهراتی در مقابل النه جاسوسی جمهوری اسالمی در استکهلم سوئد با شرکت احزاب و سازمان های چپ و
کمونیست برگزار شد .در این تظاهرات حدود  011نفر از ایرانیان مقیم استکهلم و فعالین سیاسی در این شهر
شرکت کرده بودند .تظاهر کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسالمی  ،در یک مقطع  ،با خشم
تمام به طرف سفارت مزدوران حکومت حمله کردند که با مقابله پلیس و حمله متقابل آنان مواجه شدند .عده ای
از تظاهر کنندگان سعی کردند از راه های دیگر به سفارت حمله کنند ،ولی پلیس سوئد با اعمال خشونت و با
شدت تمام  ،مانع حمله تظاهرکنندگان به سفارت جمهوری اسالمی شد.
کشمکش تظاهرکنندگان با پلیس مدتی ادامه داشت  ،شعارهای زیادی به سوئدی و فارسی سرداده می شد
از جمله "مرگ بر جمهوری اسالمی" " ،جمهوری اسالمی  ،رژیم فقر و کشتار  ،نابود باید گردد!" " ،کارگر  ،معلم
 ،زحمتکش  ،اتحاد! اتحاد! علیه سرمایه دار!" " ،دستگیر شدگان آبان ماه آزاد باید گردند" و  ...در جریان این
تجمع  ،یک سوئدی از "حزب عدالت" در مورد مبارزات مردم کشور های مختلف علیه لیبرالیسم و لزوم
سازماندهی و دفاع از این مبارزات  ،صحبت کرد .رفیق دیگری از ضرورت مبارزه قهر آمیز توده ای و قاطعیت در
حمله و گرفتن سفارت مزدوران جمهوری اسالمی صحبت کرد .این تظاهرات سرانجام در ساعت سه و نیم بعد از
ظهر با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم یکی از نیروهای برگزار کننده این تظاهرات بودند که با آرم و
پرچمهای سازمان در این تظاهرات شرکت داشتند.
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
پیروز باد خیزش انقالبی توده های ستمدیده!
سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم  -سوئد
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