
 یاسی و محکومیت احکام اعدام!در حمایت از زندانیان ستظاهرات در استکهلم 

 

شنبه   ساعت    18روز  در  ظهر  ۳فوریه  از  این    تظاهراتی  بعد  برگزار شد.  استکهلم  سرگل  میدان  در 

آکسیون با شرکت فعالین آزادیخواه چپ و کمونیست در همبستگی با مبارزات توده های بپاخاسته در  

دار و    م از سوی رژیمبارزین انقالبی    علیهاحکام اعدام و زندانهای طویل المدت    صدور  و محکومیت ایران  

تن از فعالین سیاسی و مردم    80که حدود    ، محل آکسیونبرگزار شده بود.  شکنجه جمهوری اسالمی  

شعارهای    رکتدر جریان ح  .با بنرها و پرچم های سرخ تزئین شده بود ه بودند،  شرکت کرددر آن  مبارز  

جمله از  اسالمی"،  گ"مر  مختلفی  جمهوری  زندانی بر  کارگر  گردد"،  ،زندانی سیاسی   ،"  باید  "    آزاد 

باید فورا متوقف شوند "، آزااعدام ها  باد سوسیالیسم"، " از مبارزات  آزادی"، "زنده  باد  دیبخش  "زنده 

 مردم در ایران حمایت میکنیم" از سوی جمعیت فریاد زده شد.  

 

همچنین در طی این حرکت تعدادی از شرکت کنندگان مبادرت به سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان  

ر می شود. او  با اشاره به وضع ایران توضیح داد که شرایط زندگی توده های تحت ستم هر روز وخیم ت

امپریالیستها   به شرایط شکل گیری جمهوری اسالمی به کمک  تاکید  با اشاره  در کنغرانس گوادلوپ 

  همواره سرمایه داران از این رژیم حمایت کرده و این رژیم هم با زندان، سال گذشته    44داشت که در  

 مهیا نموده است.   را برای استثمارگرانارت آنها غشکنجه و اعدام  شرایط استثمار و 

 

سخنران های دیگر نیز ضمن تشکر از همه کسانی که از جنبش انقالبی توده های به پاخاسته دفاع  

و   فرستادند  درود  سیاسی  زندانیان  و  شدگان  اعدام  های  خانواده  به  از پشتیبانمیکنند  خویش    ی 

بپاخاسته   مردم  آنارشیست  را  مبارزات  را  خود  که  سوئدی  رفیق  یک  آکسیون  این  در  نمودند.  اعالم 

می کرد سرود هایی در باره آزادی زنان خواند و در خاتمه به فارسی گفت : " مرگ بر رهبر    معرفی

 خامنه ای".  

 

این حرکت   در  بحث های که  از  کنندگان  یکی  میان شرکت  بود  در  دو  خیلی مطرح  ثابتی    ظهور  باره 

این دلیل بسیاریبود  در مجامع عمومی  ساواک  شکنجه گر   به  در سایت ها    از زندانیان دوره شاه  و 

فاشیست با کمک   این  اکثرا معتقد بودند که در این بحث ها . کرده اند ءفشارا ا چهره پلیدشسوابق و  

 .جا باز کنددر میان ایرانیان تبعیدی دوباره امپریالیستی می خواهد   فریبکارای   رسانه

 

ی فدائی خلق ایران فعاالنه در  و نشریات چریکها  فعالین چریکهای فدایی خلق با بنر ها ، اعالمیه ها 

.  توزیع شد یان حرکت  در جر اعالمیه های سازمان    تعداد زیادی از نشریات  .شرکت داشتند  این تظاهرات

بود و چند رفیق جوان خواهان میزان   از میز کتاب خیلی خوب  و   کتاب  بازدید  زاده  رفیق مسعود احمد 

پویان  پرویز  ه حاوی  کرفقا  ی  از بنر ها  ، ن در محلبرخی از حاضرا  در طول تظاهرات    .شدند  رفیق امیر 

بودند   ای  توده  های  خیزش  جانباختگان  عکسهای  از  زیادی  گرفتندتعداد  از  عکس  یکی  قای  رف. 

    



به بیراه سازمان   دست چریکها بود حیف شد که   همه ایران  ۵۷میگفت در اول انقالب     پیشمرگه کرد

  ظهر به پایان رسید.از   و نیم بعد ۴در ساعت  این تظاهرات با موفقیت  کشیده شد.

 

 !کشان، نوکر غارتگران نابود باید گرددمهوری اسالمی دشمن زحمت ج

 استکهلم  –های فدایی خلق ایران در سوئد سازمان هواداران چریک 
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