
 

 ناپذیر!ای وقفهوظیفه ،خیزش انقالبی و شکوهمند مردم ایران  حمایت از

ورتر گذرد و آتش انقالب هر روز شعلههای محروم و تحت ستم و اختناق میهن درددیده ما میهفته از قیام توده   ۸نزدیک به  
ای از این فالت خونین فریاد مرگ بر جمهوری پاخاسته ایران در گوشههای ستمدیده اما بهشود. روزی نیست که تودهمی

 .اسالمی سر نداده و خواهان آزادی نشوند

  
در تقابل با این خیزش، رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی هارتر از همیشه از بلوچستان تا کردستان، از آذربایجان  

 کشد. تا خراسان، از خوزستان تا تهران و در سراسر پهنه این سرزمین رنجدیده رزمندگان پُرشور ما را به خاک و خون می

  
  "استکهلم  در  مردم   خواهانهآزادی مبارزات از  دفاع  شورای"البی و شکوهمند مردم ایران  در راستای حمایت از خیزش انق

بعدازظهر در میدان   ۳ساعت  (  ۲۰۲۲نوامبر    ۱۹)   ۱۴۰۱ماه  آبان  ۲۸روز شنبه   در  اعتراضی  حرکتی  به   دعوت

نموده و خواهان آن    اعالم  را  حرکت  این  از  خود  حمایت  گونه  بدین  نیز  ما  و  کرده سِرگل )میدان مرکزی استکهلم( 

هستیم که تمامی نیروهای مترقی و انقالبی در این حرکت شرکت نمایند تا بدینگونه بتوانیم در کنار هم، صدای کارگران 
 و زحمتکشان را وسیعتر از قبل پژواک داده و به گوش مردم سوئد برسانیم.

  
 ! ایرانیان آزادیخواه

کشد و اربابان جنایتکارش برای حفظ  ارگران و ستمدیدگان را به خون میدر شرایطی که دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم، ک
آلترناتیوسازی حال  در  برنامهمنافع خود  در دست هم  که دست  است  امپریالیستی هستند ضروری  های ضدانقالبی  های 

هر چه رساتر فریاد    پاخاستهدشمنان مردم ایران را افشاء و خنثی سازیم و همبستگی خود را با کارگران و ستمدیدگان به 
 بزنیم.

  

 هایش!ها و دسته سرنگون باد جمهوری اسالمی با تمامی جناح 

 سرنگون باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش! 

 تشکل، تسلیح، مبارزه، کار، مسکن، آزادی! 

 مرگ بر ستمگر؛ چه شاه باشه، چه رهبر!

 زنده باد آزادی! پیروز باد سوسیالیسم! 
  

 استکهلم  -سوئد در  ایران  خلق  فدائی چریکهای   سازمان هواداران

 ۲۰۲۲نوامبر  ۱۵، ۱۴۰۱ماه آبان   ۲۴چهارشنبه 
 


