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جمهوری اسالمی، در سرکوبگر و اعتراض به جنایات رژیم  ت توده های به پا خاسته در ایراندر حمایت از مبارزا

ر سفارت ننگین جمهوری اسالمی دتظاهراتی در مقابل ،  2222ژانویه  ۸۱روز شنبه بعد از ظهر  2ساعت 

 . استکهلم برگزار شد

 ۸22بیش از  ،در این تظاهرات که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد یکی از فراخوان دهندگان آن بودند

در این تظاهرات شعارهای   .مستقل شرکت کردند های چپ و کمونیست و سازمانتن از فعالین سیاسی 

ها به شرح زیر  که برخی از آن ندخیزش گرسنگان سر داده شدبسیاری علیه جمهوری اسالمی و در دفاع از 

، نه نه اصالح "، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "مرگ بر جمهوری اسالمی": بودند

ن حرکت همچنین سرود در جریان ای .و غیره "شعار ما انقالباز بغداد تا تهران، " ، "رفراندوم، اعتصاب، انقالب

 .پخش شد !انقالب...از لبنان تا ایران ، مردم خسته و فقر زده اند( انقالب در همه کشور ها )زیبای عربی 

های  سیاست افشاء و محکومیت ها سخنرانی هایی نیز صورت گرفت که مضمون آن صحبت ها ودر این حرکت 

و سقوط هواپیمای اوکرایینی ترور سلیمانی داری بعد از امراسم عزبویژه پیرامون ضد خلقی جمهوری اسالمی 

ها به  آنجلوی تظاهر کنندگان و نزدیک شدن ، سوئد با زور نیروهای پلیس   .های رژیم بود موشکدر اثر شلیک 

کنده و  سر درب سفارت را از جاتابلوی  شدند تابا این وجود تظاهر کنندگان موفق  ند؛سفارتخانه رژیم را می گرفت

این   .آن را در زیر پا لگد کوب کنند، های کثیف و ضد خلقی حکومت جمهوری اسالمی  به عنوان یکی از سمبل

 .ن رسیددر فضایی مبارزاتی و پر شور به پایاتظاهر کنندگان، سرودخوانی با ظهر  از بعد ۴ساعت  تظاهرات در

 !جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد

 سوئد -سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در استکهلم 
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