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 Reports  زارشھاگ

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اگست ٠۶
 

 دني سو-ستکھلم  در ٢٠١٩ست گاگزارشی از تظاھرات دوم 

  
اعتراض به سرکوب کارگران و آزاديخواھان و با خواست آزادی فوری زندانيان در   ،٢٠١٩ تسگادوم  هروز جمع

 اين تظاھرات. م برگزار شدستکھل بعد از ظھر در مينت توريت شھر ۵تظاھراتی در ساعت  ،یکارگران زندان سياسی و

 نفر از ايرانيان مقيم ٢٠٠ ش ازياز سوی احزاب و نيرو ھای چپ فراخوان داده شده بود و در پاسخ به اين فراخوان ب

 ه با آرم سازمان و بنری کدنيی خلق ايران در سوئفدا فعالين چريکھای. اين شھر در اين تظاھرات شرکت کردند

در اين حرکت شرکت کرده و تعداد زيادی  دجمھوری اسالمی بو اھان به دست دژخيماننشانگر شکنجه و اعدام آزاديخو

  .توزيع نمودند از مقاالت سازمان را در ميان جمعيت

موقعيت انقالبی و "، " ]جدی[دی ماه درس ھای قيام " مقاالتی که در اين حرکت در ميان ايرانيان پخش شدندۀاز جمل

در صدمين "، "  مسلحانهۀ تئوری مبارزۀدربار"،  "وابستگی ايران به امپرياليسم ۀبار مالحظاتی در"، " وظايف انقالبی

رفرميسم در پوشش "، " ستم مضاعف به کارگران زن"، " رگبر، پيش به سوی اکتبری ديواکت رکبي بانقال دسالگر

  .می باشند" " نظر "مارکسيسم و پاسخی به يک

  جمھوری اسالمی بود بهۀھای مختلف از بنری که حاوی تصاوير شکنجه و اعدام در زير سلط توريست ھای مليت

ھای اصلی در ميان تظاھرکنندگان، حول آزادی زندانيان سياسی ، به   شعار ھا و بحث .دفعات زيادی عکس گرفتند

کارگران زندانی  ليه دادگاھی کردندر اين تظاھرات ع. زندانی و نفوذ امپرياليسم در ايران دور می زدند ويژه کارگران

 .  مورد اعتراض قرار گرفتندشعار داده شد و بيدادگاه ھای رژيم جمھوری اسالمی توسط تظاھرکنندگان
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  !کارگر زندانی آزاد بايد گردد

 !وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی نابود باد رژيم

  !پيروز باد کمونيسم   !زنده باد انقالب

  

  دني سو–ستکھلم  در فدايی خلق ايران یفعالين چريکھا

  ٢٠١٩ست گاسوم 

  


