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  دنسوي -  خلق ايرانئیھواداران چريکھای فداسازمان 

 ٢٠١٣ سپتمبر ١٠
  

  تظاھرات عليه اوباما
  !سويدن در امريکا ه اياالت متحد ضدخلقیو سياستھای 

  

 کارتلھا و ۀنمايند  و در واقع -  امريکا ۀاياالت متحدک اوباما رئيس جمھور بار،  ٢٠١٣مبر  سپت۴ چھارشنبه

برای ھان  قدرت بزرگ ج٢٠پيش از رفتن به روسيه و شرکت در اجالس رھبران  -امريکاانحصارات امپرياليسم 

وزير و چند تن از وزرای  نخست" فردريک راينفلدت"ن کشور آمده و ضمن ديدار با  به ايسويدناز يکروزه ديداری 

  . و ايسلند نيز ديدار کردرویانمارک، فنالند، نوزيران کشورھای د راستی اين کشور، با نخست دولت دست

اين اجتماعی ساکن در سياسی و مترقی ی  و نيروھامانھا، سازسويدنک اوباما به خ سفر باري از اعالم رسمی تارپس

 ۀ که عامل ادامامريکا ۀ اياالت متحدجمھور فريبکار سيو رئسم ياليکشور، برای بيان انزجار خود از سياستھای امپر

با ھواپيماھای بدون از جمله  ،، قاتل مردم بيگناه در پاکستان و افغانستاناجنگ در عراق، حمله به کشور ليبي

باشد و برای  گر میيت دي دھھا و صدھا جنا و فعاليتھای ضدخلقی و غيرقانونی در گوانتاناموۀ، ادامرنشينس

اعالم تظاھرات گرايان ءزندانی کردن افشاخانمان و  اعتراض به جاسوسی عليه مردم جھان و محکوم کردن بی

   .شروع شدھای استکھلم  ت اعتراضی با تجمع مردم در يکی از ميدانن حرکي ا.نمودند
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  دھندگان حرکت  و يکی از ترتيب و فعال سياسی و اجتماعی راديکالھنرمند " درور فيلر"ای از جانب  به دنبال ايده

  

ھای بسيار ديگری در استکھلم  ھای موجود در اين ميدان مانند سرھای مجسمه سرھای مجسمهاعتراضی در استکھلم 

  در اين محل .  فعاليت غيرقانونی در گوانتانامو پوشيده شده بودۀه ادامبراض تای نارنجی رنگ برای اع با پارچه

  

سردبير " ريوران گريد" از حزب چپ، سويدن مجلس ۀ، نمايند"ھانس لينده"توسط سخنرانھای چندی از جمله 

ه  صورت گرفتگان مترقیخوانند" بھرنگ ميری"و " ميکائيل ويه"ن سياسی و اجتماعی و روزنامه و يکی از فعاال

  .ند کردء ترانه اعتراضی اجراچند" ميری"و " ويه"و 
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 زی شھرکھای مر يکی ديگر از ميدانبه طرف با گذر از خيابانھای مرکزی استکھلم  تظاھر کنندگان پس از ساعتی

زنده باد "، " را سرنگون کنيمامريکامپرياليسم ا" ھمچون ئی شعارھائیدر طول اين راھپيما.  نمودندئیراھپيما

منينگ را آزاد " "جايزه صلح اوباما را پس بگيريد"، "اوبامای قاتل"، " کارگرۀالمللی طبق بينمبارزاتی  ھمبستگی

اوباما " و "امريکا سگ روی زانوی سويدندولت "، "سنودن بيا اينجابيرون، برو اوباما "، "کنيد، اوباما را زندانی

استادان  پايانی نيز چند سخنرانی توسط ئیآ ردھمدر گ .ه شداد زديبه کرات از طرف مردم فر" کن را ترک سويدن

  .ايراد گرديددانشگاه و رھبران احزاب و ھنرمندان 

استکھلم در  تظاھراتکه ھم زمان با  د است يکأ ھزار نفر شرکت کرده بودند و الزم به ت۴ن تظاھرات بيش از يدر ا

 جدا ئیدر اين راھپيما. افتيانجام گوناگونی عليه اوباما تظاھراتی  نيز آکسيونھای سويدنديگر  شھر ١٩

در تظاھرات . شد ده میيز با برجستگی ديای مختلف نتھياسی ملين سی حضور چپھا و فعاالسويدنازسازمانھای 

  .داشتند خلق نيز شرکت ئین چريکھای فدااستکھلم فعاال

  

  

  سويدن -  خلق ايرانئیھواداران چريکھای فداسازمان 

   ٢٠١٣مبر  سپت۴

  

  

  

  

  

  

 

 


