
  !در سوئد آمریکا هایاالت متحد ضدخلقی و سياستھای تظاھرات عليه اوباما
  

نماینده کارتلھا  و در واقع  -  آمریکاایاالت متحده باراک اوباما رئيس جمھور ،  ٢٠١٣سپتامبر  ۴ چھارشنبه
قدرت بزرگ  ٢٠پيش از رفتن به روسيه و شرکت در اجالس رھبران  -و انحصارات امپریاليسم آمریکا

وزیر و  نخست" فردریک راینفلدت"ن کشور آمده و ضمن دیدار با از سوئد به اییکروزه برای دیداری ھان ج
وزیران کشورھای دانمارک، فنالند، نروژ و  راستی این کشور، با نخست چند تن از وزرای دولت دست

  .ایسلند نيز دیدار کرد
  

سياسی و مترقی ی و نيروھا مانھااز اعالم رسمی تاريخ سفر باراک اوباما به سوئد، ساز پس
 جمھور فریبکار و رئيساین کشور، برای بيان انزجار خود از سياستھای امپرياليسم اجتماعی ساکن در 
که عامل ادامه جنگ در عراق، حمله به کشور ليبی، قاتل مردم بيگناه در پاکستان  ایاالت متحده آمریکا

، ادامه فعاليتھای ضدخلقی و غيرقانونی در رنشينبا ھواپيماھای بدون ساز جمله  ،و افغانستان
باشد و برای اعتراض به جاسوسی عليه مردم جھان و  دھھا و صدھا جنايت ديگر می و گوانتانامو

ت اعتراضی با اين حرک .اعالم تظاھرات نمودندزندانی کردن افشاگرایان خانمان و  محکوم کردن بی
   .شروع شدھای استکھلم  تجمع مردم در یکی از ميدان

 
و یکی از و فعال سياسی و اجتماعی  رادیکالھنرمند " درور فيلر"ای از جانب  به دنبال ایده

ھای موجود در این ميدان مانند سرھای  سرھای مجسمهدھندگان حرکت اعتراضی در استکھلم  ترتيب

 

  



ه ادامه فعاليت براض تای نارنجی رنگ برای اع ھای بسيار دیگری در استکھلم با پارچه مجسمه

ھانس "توسط در این محل سخنرانھای چندی از جمله . غيرقانونی در گوانتانامو پوشيده شده بود
سردبير روزنامه و یکی از فعالين سياسی و " یوران گریدر"، نماینده مجلس سوئد از حزب چپ، "لينده

ترانه  چند" ميری"و " ویه"ه و صورت گرفت گان مترقی خواننده" بھرنگ ميری"و " ميکائيل ویه"اجتماعی و 
  .نداعتراضی اجرا کرد

  
ھای  یکی دیگر از ميدانبه طرف با گذر از خيابانھای مرکزی استکھلم تظاھر کنندگان  پس از ساعتی

را  مپریاليسم آمریکاا"در طول این راھپيمایی شعارھایی ھمچون . راھپيمایی نمودند زی شھرکمر
جایزه صلح "، "اوبامای قاتل"، "المللی طبقه کارگر بينمبارزاتی  زنده باد ھمبستگی"، "سرنگون کنيم

دولت "، "اسنودن بيا اینجابيرون، برو اوباما "، "منينگ را آزاد کنيد، اوباما را زندانی" "اوباما را پس بگيرید
در  .ه شدبه کرات از طرف مردم فرياد زد" کناوباما سوئد را ترک "و  "سوئد سگ روی زانوی آمریکا

  .ایراد گردیداستادان دانشگاه و رھبران احزاب و ھنرمندان آیی پایانی نيز چند سخنرانی توسط  ردھمگ
  

که ھم زمان با  ھزار نفر شرکت کرده بودند و الزم به تاکيد است  ۴در اين تظاھرات بيش از 
در . انجام شددیگر سوئد نيز آکسيونھای گوناگونی عليه اوباما تظاھرات شھر  ١٩استکھلم در   تظاھرات

ای مختلف نيز با این راھپيمایی جدا ازسازمانھای سوئدی حضور چپھا و فعالين سياسی مليتھ
در تظاھرات استکھلم فعالين چریکھای فدایی خلق نيز شرکت . شد برجستگی ديده می

  .داشتند
  

  
  سوئد -ھواداران چریکھای فدایی خلق ایرانسازمان 

   ٢٠١٣سپتامبر  ۴
  

 
 

 
 
 
 

 


