
استکھلم: تجمع اعتراضی نسبت به  برگزاری جلسه نایاک دراین شھر 

روز سـه شـنبه 6 دسـامـبر روزبـه پـارسی (بـرادر تـرتیا پـارسی که ھـردو از مھـره ھـای رسـوای "نـایاک" این 
سـازمـان رژیم سـاخـته و مـزدور  ھسـتند) بـرای عـادی سـازی چھـره خـونـبار جـمھوری اسـالمی مـبادرت بـه 
سـازمـانـدھی کنفرانسی در مـقابـل وزارت امـور خـارجـه سـوئـد در مـوزه مـدیترانـه نـموده بـود. بـا مـطلع شـدن 
نیروھـای آزادیخواه از چنین بـرنـامـه ای  تـعدادی از ایرانیان مـخالـف جـمھوری اسـالمی در سـاعـت 5 بـعد از 
ظھـر این روز در مـقابـل محـل کنفرانـس بـرای افـشای چھـره ضـد خـلقی جـمھوری اسـالمی و نـایاک و 
ھمچنین فـریبکاری دولـت سـوئـد بـه عـنوان میزبـان این جـلسه رسـوا، دسـت بـه تجـمع زدنـد. تـعدادی از 
مـعترضین بـا رفـتن بـه داخـل مـوزه سعی در گـرفـتن وقـت بـرای  شـرکت در مـباحـثات کنفرانـس نـمودنـد که بـا 
تـرتیباتی که بـرگـزارکنندگـان داده بـودنـد عـمال میسر نشـد. امـا رفیقی مـوفـق شـد درب اطـاق روزبـه را بـاز 
کرده و فـریاد بـزنـد"مـرگ بـر جـمھوری اسـالمی"، "مـرگ بـر تـو  نـایاکی"! جـدا از این ھمچنین شـعار ھـایی 
ھــم در آنــجا علیه جــمھوری اســالمی و نــایاک ســر داده شــد. ھمچنین بــا آمــدن شــورا اســماعیلیون،  
جـمعیت بـا اشـاره بـه ۶ بـار  رفـتنش بـه ایران و ھمکاری بـا جـمھوری اسـالمی و ھـمدسـت بـودن بـا  روزبـه 

پارسی با او برخورد کرده و فریاد سر دادند که ھمه شما "بی شرف" ھستید. 
بـا نـزدیک شـدن زمـان کنفرانـس ھـم تـعداد جـمعیت در سـاخـتمان و اطـرافـش و ھـم بـر شـدت تـالش بـرای 
ورود جـوانـان مـعترض بـه سـاخـتمان بیشتر شـد و شـعارھـا ھـم کوبـنده تـر  گـردید.  مـعترضین فـریاد می 
زدنــد: "روزبــه بیشرف نــایاکی"، " مــرگ بــر جــمھوری اســالمی" .آنــھا ھمچنین بــا کوبیدن پــا بــر زمین، 
سـاخـتمان محـل سـالـن کنفرانـس را بـه لـرزه در آورنـد.  چـند نگھـبان و پلیس مـانـع ورود جـمعیت بـه سـالـن 
شـدنـد امـا بـا فـشار و  فـریاد "نـھاد آمـریکایی نـایاک صـدای مـردم ایران نیست" جـمعیت بـه پشـت درب 
کنفرانـس رسید. ولی تـالش بـرای ورود بـه سـالـن عـمال امکان پـذیر نـبود. در این زمـان بـرغـم اینکه  دو نـفر 
آسـانـسور را مـتوقـف کرده بـودنـد تـا پلیس ھـا نـتوانـند بیایند امـا تـعداد افـراد پلیس بیشتر شـده و آنـھا بـا 
تـھاجـم و خـشونـت شـدید بـه جـمعیت مـعترض یورش بـردنـد. آنـھا بـا ھُـل دادن و پـرتـاب کردن مـعترضین بـه 
دیوار ھـا نـشان دادنـد که بـرای سـرکوب خـوب آمـادگی دارنـد. عکس الـعمل جـمعیت فـریاد "بیشرف"، 
"بیشرف"بـود. امـا بـرغـم این پلیس نـھایت خـشونـت را از خـودش نـشان داد.  بـطوری که دسـت یک پسـر 
جـوان آسیب دید و پلیس ھـا مـانـع نـزدیک شـدن جـمعیت بـه وی می شـدنـد. در این جـریان دو نـفر دسـتگیر 
شـدنـد و بـاالخـره پلیس ھـا جـمعیت را بـه بیرون از سـاخـتمان فـرسـتادنـد. در بیرون از سـاخـتمان ھـم پلیس 
بــه شــدت جــمعیت را مــتفرق می کرد امــا  جــمعیت فــریاد می زد :"اینھمه لشکر آمــده  بــه جــنگ 

نایاک آمده".  
بـعد از خـروج جـمعیت از سـاخـتمان و جـمع شـدن در میدان، مـا بـنر آرم چـریکھا را بـاال گـرفتیم که جـوان ھـا 
می گـفتن چـه خـوب چـریکھای فـدایی خـلق ھـم در این حـرکت شـرکت دارنـد.  در مـوقـع بـاال بـردن بـنر عکس 
سـه رفیق بنیانـگذار  سـازمـان، یک سـلطنت طـلب جـلو آمـد و  بـا خـشم گـفت که این پـرچـم را پـایین بیاور!. 
رفیقی بـه او گـفت: تـو پـرچـمت را پـایین بیاور!، چـون آن پـرچـم نـمایانـگر قـتل تـمامی این جـوانـھا در سیاھـچال 
ھـای  شـاه می بـاشـد. وقتی سـلطنت طـلب وقیح این جـواب را شنید گـفت مـا اجـازه این تـظاھـرات را 
گـرفـته ایم.  رفیقی بـه او پـاسـخ داد اگـر شـما امـروز اجـازه گـرفـته اید، مـا چھـل سـال اسـت که بـا جـمھوری 
اسـالمی می جنگیم! و اجـازه ھـم داریم! سـرانـجام سـلطنت طـلب رسـوا مـجبور بـه دور شـدن از رفـقای مـا 
شـد. یکی از نکات بـرجسـته  این تـظاھـرات انعکاس نـادرسـت آن در مـظبوعـات سـوئـد بـود. رئیس مـوزه در 
مـصاحـبه بـا روزنـامـه داگـنز نیھتر گـفت که درمحـل پلیس امنیتی حـضور داشـت.  رئیس سـتاد مـوزه ھـای  



فـرھـنگ جـھانی در این رابـطه گـفت: این بسیار غیر عـادی اسـت که شـرایط در ھـنگام بـرگـزاری یک جـلسه 
اینقدر مـضطرب بـاشـد!  سـخنگوی مـطبوعـاتی پلیس اسـتکھلم ھـم اعـالم کرد که: میتوانـم بـگوئیم مـجبور 
شـدیم از زور اسـتفاده کنیم.  مـالـه کش رژیم روزبـه پـارسی نیز گـفته اسـت که مـن نـدیدم بیرون چـه 
اتـفاقی افـتاد امـا گـفتگوی مـھم و خـوبی در بـاره نـایاک داشـتیم. بـعد ھـم در حـالیکه جـمھوری اسـالمی ھـر 
صـدای مـخالفی را خـفه می کند مـدعی شـد که:"مـتاسـفانـه عـده ای  حـاضـر بـه گـفتگو نیستند و می 
خـواھـند مسـئله را بـه شیوه دیگر حـل کنند" این مـردور اصـال بـرویش نمی آورد که نـایاک وظیفه اش تـالش 
بـرای ایجاد رابـطه بین جـمھوری اسـالمی و دولـت ایاالت متحـده آمـریکاسـت و در جـببه رژیم سـرکوبـگر 
جـمھوری اسـالمی ایستاده و عـمل می کند. نـایاک جـریان طـرفـدار رژیم جـنایتکار جـمھوری اسـالمی سـت 
که بـا البی گـری می کوشـد جـنایات دیکتاتـوری حـاکم را در خـارج از ایران شسـته و کرکس را کبوتـر جـلوه 

دھد.  
 الـبته بـرغـم تبلیغات روزبـه پـارسی و ادعـای وی مبنی بـر اینکه گـفتگوی خـوبی داشـته و کنفرانـس اش 
مـوفـق بـوده اسـت. کلیپی که از سـالـن در فـضای مـجازی منتشـر شـد نـشان می دھـد که نیمی از سـالـن 
تــقریبا خــالی بــود و بیشتر شــرکت کنندگــان ھــم ســوئــدی ھــای مُــسِن بــودنــد. این حــرکت اعــتراضی 

افشاگرانه سرانجام در ساعت ھشت و نیم پایان یافت. 

جمھوری اسالمی دشمن زحمت کشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد! 
سازمان ھواداران چریک ھای فدایی خلق ایران در سوئد – استکھلم 
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