
گزارشی از آکسیون ده دسامبر در استکھلم 

روز شـنبه ١٠ دسـامـبر در میدان سـرگـل اسـتکھلم تـظاھـراتی در دفـاع از جـنبش انـقالبی تـوده ھـای 
سـتمدیده بـرای سـرنـگونی رژیم سـرکوبـگر جـمھوری اسـالمی و اعـتراض بـه اعـدام ددمـنشانـه کارگـر مـبارز 

محسن شکاری و محکوم کردن احکام اعدام  معترضین دربند برگزار شد. 
در این تجـمع اعـتراضی که بـا شـرکت نیروھـای چـپ، سـوسیالیست و کمونیست در ھـوای بسیار سـرد 
بـرگـزار شـد شـعارھـای بسیاری بـه زبـان سـوئـدی و فـارسی سـرداده شـد و سـخنرانی ھـایی نیز صـورت 

گرفت. 
بـرخی از سـخنران ھـا از بـربـریت جـمھوی اسـالمی در اعـدامـھا و اینکه مـحسن شکاری بـه خـاطـر مـبارزات 
درخـشان و اعـتراضـات خیابـانی مـردم رنـج دیده در سـه مـاه اخیر ھـدف قـرار گـرفـت و مـورد انـتقام واقـع شـد، 
سـخن گـفتند.  یکی از سخـرانـھا تـاکید داشـت که دیکتاتـوری حـاکم دوبـاره آزمـایش می کند تـا ببیند آیا  
امکان ادامـه سـرکوبـگری را دارد امـا این بـار از مـردم پـاسـخ گـرفـتند: "خـامـنه ای فـاسـد، مـا ھـمه مـحسن 
ھسـتیم ". سـخنرانـھا بـر ضـرورت ھمبسـتگی مـردم جھـت جـلوگیری از گسـترش اعـدامـھا تـاکید داشـتند و 
بـرخـاً خـواھـان قـطع روابـط اقـتصادی اروپـا بـا جـمھوری اسـالمی شـدنـد. سـخنرانی ھـم ضـمن فـریاد" نـابـود بـاد 
کاپیتالیسم ، زنـده بـاد سـوسیالیسم " تـاکید کرد که بـرغـم سـرکوب ھـای وحشیانـه دیکتاتـوری حـاکم امـا 
تـظاھـرات اعـتراضی بـرای بـرچیده شـدن نـظام سیاه جـمھوری اسـالمی صـد بـرابـر شـده اسـت. تـظاھـراتی 

که نشان می دھد مردم در پی خواست آزادی و برابری برای خوشبختی ھستند.   
در این تـظاھـرات ضـمن تـاکبد بـر خـواسـت تـوده ھـای بـه پـا خـاسـته بـرای انـقالب و نـابـودی رژیم جھـت 
رسیدن بـه نـان ، کار ، مسکن ، آزادی و اسـتقالل تـعدادی سـرود مـترقی پـخش شـد . ھمچنین فـایل 
صـوتی زنـدانی سیاسی لیال حسین زاده نیز پـخش شـد که در آن ضـمن بـر شـمردن تـوھین ھـا و شکنجه 
ھـای دژخیمان جـمھوری اسـالمی گـفته شـده بـود که مسـئولین بـه او فـشار می آورنـد که ھـزینه ھـایت را 

خودمان می دھیم از ایران برو . آنھا "می خواستند از من اپوزیسیون صادراتی بسازند". 
از جـمله شـعارھـائی که در این آکسیون سـر داده شـد شـعارھـای زیر می بـاشـد:"سـرنـگون بـاد رژیم 
تـروریستی ایران"، "اعـدام در ایران را مـتوقـف کنیم"، "کارگـر زنـدانی ، زنـدانی سیاسی بـه ھـمت تـوده ھـا 

آزاد باید گردد"، "سفارت تروریست ایران بسته باید گردد" . 
فـعالین چـریکھای فـدایی خـلق بـا بـنر ھـا وآرم سـازمـان در این حـرکت شـرکت داشـته و نشـریات سـازمـان از 
جـمله پیام فـدایی، مـاھـنامـه کارگـری و اعـالمیه ھـای  مـختلف را پـخش کردنـد. در طی این حـرکت چـند خـبر 
نــگار از بــنر ھــا عکس گــرفــتند و دو رفیق کرد بــا تشــریح شــرایط کردســتان و ســرکوب ھــای جــمھوری 
اسـالمی بـر ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه بـرای بـرانـداخـتن جـمھوری اسـالمی تـاکید نـمودنـد. این تـظاھـرات در 

ساعت ۴ و نیم بعد از ظھر با موفقیت به پایان رسید.  
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