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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ اگست ٢۴
  ظريف به اين کشور و  عليه سفرسويدنگزارشی از تظاھرات ايرانيان در 

  ! يک رژيم جنايتکارۀ از نمايندسويدنميزبانی مقامات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منتشر شد، مطلع شديم سويدن ۀوزارت امور خارج  از جانب]اسد[ مردادماه٢۵ای که در روز پنجشنبه  در پی اطالعيه

منفور و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در پی ديدار خود از فنالند و  که محمدجواد ظريف، وزير خارجۀ رژيم

. باشد  میسويدن مھمان رسمی دولت) امروز و فردا (]اسد[ مردادماه٣٠ و ٢٩با مقامات اين کشور در روزھای  مالقات

 خلق ايران ئیاجمله ھواداران چريکھای فد در پی اين اطالع، تعدادی از سازمان ھا و جريانات چپ و انقالبی از

از ايرانيان و نيروھای مبارز برای شرکت در اعتراضاتی که عليه  و  در محکوميت اين سفر منتشر کردهئیھا بيانيه

  .وزير خارجه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی، سازمان يافته بود، دعوت کردند  ازسويدندعوت دولت 

رساندن صدای اعتراض کارگران، زنان و جوانان و توده  رای ايرانيانی مواجه شد که بۀاين تظاھرات با شرکت گسترد

سرکوبگر و جنايتکار جمھوری اسالمی و حمايت امپرياليست ھا از موجوديت آن و   ايران عليه رژيمۀھای ستمديد

   .اين رژيم در مقابل انقالب گرسنگان، در محل تظاھرات جمع شده بودند حفاظت از
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سازماندھی يک نيروی بزرگ و تجھيزات کامل به   باسويدنليس سرکوبگر وبح، پ صۀاز سوی ديگر، از ساعات اولي

 که قرار بود ظريف ئیجا (سويدن ۀکه به وزارت امورخارجرا  ئیگذرگاه ھا منطقه ريخته و تمامی راه ھای ورودی و

به ھمراه  ليسوپھای  تعداد بسيار زيادی از ماشين.  بسته بودند،ختم می شد)  شوندئیآنجا پذيرا و ھمراھان او در

ن تجھيز شده او سرکوب معترض ل جمعيتوليس برای کنتروھای سوار بر اسب و يا پياده به ھمراه سگ ھای پ ليسوپ

حفاظت از يک مھمان جنايتکار و حمايت از منافع رژيم  ليس سرکوبگر آن، برایو و پسويدندر حقيقت دولت . بودند

  قبلی و بسيج نيرو، کمر به سرکوبۀل ساخته بودند و با نقشيک ميدان جنگ تبدي  تظاھرات را بهۀمتبوع وی، منطق

جوانان ايران و ميزبانانش به  نی بسته بودند که برای اعتراض به رژيم دزد و وابسته و قاتل کارگران و زنان وامعترض

  .اين تظاھرات آمده بودند

 و شعارھای بسياری به زبان ھای به راه افتاد سويدن ۀپس از تجمع اوليه، جمعيت به سوی ساختمان وزارت خارج

 ظريف"، "سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی ":آنھا به شرح زير بودند ی سرداده شد که برخی ازسويدنفارسی و 

  ...و "  تعطيل بايد گردندسويدندر  جاسوسخانه ھای رژيم"، " فريبکار) سويدننخست وزير (جنايتکار، استفان لوون 

ھای تحت ستم ايران را از  کردند صدای توده می که تالشرا ليس تمامی افرادی ون پارموأدر جريان اين تظاھرات، م

وزارت امورخارجه برسانند، با استفاده از اسب، سگ و باتوم، به طور وحشيانه ای  خيابان ھا به کريدورھا و اتاق ھای

گرفته و چند نفر نيز  ح قراردر اين تھاجمات چند تن از معترضان مورد ضرب و جر. دادند تھاجم خود قرار می مورد

  .دستگير شده و به بازداشتگاه فرستاده شدند

ی اش و سويدنجمھوری اسالمی و ميزبانان و حاميان  ستکھلم عليه وزير خارجۀ منفورتظاھرات ايرانيان آزاده در 

وغين مقامات رغم تمامی ادعاھای دره خوبی نشان داد که چگونه و بن، بامعترض  باسويدنليس و پۀبرخورد وحشيان

 حاکم و دولت ۀ، چگونه منافع طبق"حقوق زنان"و " دمکراسی"و " حقوق بشر"و " آزادی" مورد دفاع از  درسويدن

  .سرکوبگر و زن ستيز نظير جمھوری اسالمی گره خورده است  با رژيم ھای وابسته وسويدن

. وجود داشتبيشتر  قابل توجه ۀش، يک نکتو ميزبانان در حاشيۀ تظاھرات موفقيت آميز ايرانيان عليه ظريف جنايتکار

 ئین چريکھای فدان چپ و فعاالبا پرچم ھا و پوسترھای خود به جمع فعاال طلبان در ابتدای حرکت، برخی از سلطنت

کرده و سپس  ن و ايجاد مزاحمتا با پخش سرود با صدای بلند، شروع به تحميل خود به سايرءو ابتدا خلق نزديک شده

 ايران ھستند، خود را به ۀتوده ھای ستمديد  و پرچم ھای خود که سمبل ارتجاع و دشمنی با منافعکوشيدند تا با شعارھا

اض کمونيست ھا و چپ و تحميلی به طور طبيعی نمی توانست با اعتر اين عمل غير دمکراتيک. جمع ما تحميل کنند

 کتاتوری شاه و رضا خان قلدر و جنايات پنج دھه حکومت ضد خلقی و ديۀنگردد که تجرب روه ی روبھای انقالبي

که اين دار و دسته، که  جالب آنجاست. ساواک و ارتش ضد خلقی پھلوی بر حيات و ھستی مردم ما را به ياد دارند

ھمچون جمھوری اسالمی، حياتشان با اعمال  دشنمی شان با توده ھای تحت ستم بر ھيچ کسی پوشيده نيست و

ن اخورده، زمانی که با اعتراض ما به خاطر مخدوش کردن صفوف معترض ا گرهديکتاتوری و پايمال کردن حق توده ھ

اما . دفاع می کنند"  خودحق دمکراتيک"ازن اشدند، مدعی شدند که با تحميل خود به جمع مبارز روه دست آنھا روبه ب

 ايران و طرفدار آزادی ۀمديد مدافع منافع مردم ستًاگر واقعا  ھای آنھا خواستند کهئیزمانی که عده ای در مقابل زورگو

  ھم زدن و مخدوشهساواک را محکوم کنيد، آنھا سکوت اختيار کرده و با تالش برای ب و دمکراسی ھستند جنايت ھای

 ۀورود ناخواست. دادند  به ھمگان نشانًن، ماھيت ضد دمکراتيک خود و ادعاھايشان را علنااکردن صفوف معترض

  .اعتراضی، زودتر از زمان مورد نظر، خاتمه يابد شد که اين بخش از حرکتطلبان به جمع منجر به آن  سلطنت
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بنرھای بزرگ حاوی تصاوير جنايات جمھوری   با حمل پرچم وسويدنن سازمان در در جريان اين تظاھرات، فعاال

ژيم جمھوری ی درافشای رسويدنتعداد بسيار زياد اعالميه ھای فارسی و  اسالمی عليه کارگران و مردم محروم ايران،

مبارزاتی  ثيرأ به خاطر مھمانداری از جنايتکاران در ميان جمعيت پخش کردند که تسويدندولت  اسالمی و محکوميت

  .بسيار مثبتی داشت

  !جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد گردد

  !زنده باد انقالب گرسنگان برای نان، کار و آزادی

  سويدن خلق ايران در ئیسازمان ھوادار چريکھای فدا

  ٢٠١٩ست گا ٢٠

  
  
 

  


