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 Reports  گزارشھا

 
 سويدن -ستکھلم  خلق ايران در ئیسازمان ھواداران چريکھای فدا

 ٢٠١٩ دسمبر ٠۴
   در دفاع از قيامو گزارشی از تظاھرات عليه جمھوری اسالمی

  ايرانۀتوده ھای جان به لب رسيد

  سويدن – ستکھلم

 

از قيام اخير توده ھای تحت ستم در حمايت ،  تظاھرات و حرکات اعتراضی ايرانيان مبارز مقيم خارج کشور ۀدر ادام

 تظاھراتی در ، ظھر از  بعد١ ساعت ، ٢٠١٩ مبر نو٢٩جمعه روز ،  رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمیدر افشای  و

. گزار شدھای چپ و کمونيست بر زاب و سازمانبا شرکت اح سويدنستکھلم  در جمھوری اسالمی جاسوسی ۀمقابل الن

تظاھر . نددر اين شھر شرکت کرده بودن سياسی ستکھلم و فعاالاز ايرانيان مقيم  نفر ١٠٠ حدود در اين تظاھرات

مزدوران با خشم تمام به طرف سفارت ،  ، در يک مقطع جمھوری اسالمی عليه ئینندگان ضمن سر دادن شعارھاک

  عده ای از تظاھر کنندگان سعی کردند از راه.جه شدندامو متقابل آنان ۀو حملليس و پۀمقابلحمله کردند که با حکومت 

 تظاھرکنندگان به ۀحمل مانع ، شدت تمامونت و با اعمال خش با سويدن ليسوپ، ولی ھای ديگر به سفارت حمله کنند

 . سفارت جمھوری اسالمی شد

 و فارسی سرداده می شد از جمله یسويدنھای زيادی به شعار، ليس مدتی ادامه داشت وبا پتظاھرکنندگان شمکش ک

 ،  معلم، کارگر" ، !" نابود بايد گردد،  رژيم فقر و کشتار، جمھوری اسالمی"،  "مرگ بر جمھوری اسالمی"

 ، در جريان اين تجمع... و " دندستگير شدگان آبان ماه آزاد بايد گرد"،  !" عليه سرمايه دار! اتحاد! اتحاد، زحمتکش
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  لزوم سازماندھی و دفاعم کشور ھای مختلف عليه ليبراليسم ومورد مبارزات مرد  در"حزب عدالت"ی از سويدنيک 

گرفتن حمله و  و قاطعيت در یئقھر آميز توده  ۀاز ضرورت مبارز رفيق ديگری  .حبت کرد ص، از اين مبارزات

سرود پخش با سرانجام در ساعت سه و نيم بعد از ظھر  تظاھرات اين.  صحبت کرد مزدوران جمھوری اسالمیسفارت

  .به پايان رسيدانترناسيونال 

با آرم و پرچمھای ن تظاھرات بودند که  ايۀبرگزار کننديکی از نيروھای ستکھلم  خلق ايران در ئیفعالين چريکھای فدا

  .داشتندسازمان در اين تظاھرات شرکت 

  !جمھوری اسالمیرژيم وابسته به امپرياليسم مرگ بر 

  !انقالبی توده ھای ستمديده  خيزشپيروز باد

  سويدن -ستکھلم  خلق ايران در ئیسازمان ھواداران چريکھای فدا

 ٢٠١٩مبر  نو٣٠

 

  


