
 

 

  تنبرگ ـ سوئد در گوی اعتراضیونهاي از آکسیگزارش خبر

  ن در ایرادهیستمد مردم زشيخ ازدر حمایت 

  

 

 در مرکز شهر یده کشورمان تظاهرات بزرگیزش مردم ستمدي از خیبانيدر پشت،  ٢٠١٨ه یروز شنبه ششم ژانو

" ران ـ گوتنبرگی با مبارزات مردم ایته همبستگيکم "ین تظاهرات که از سویدر ا. برگزار شدسوئد گوتنبرگ 

 مختلف از جمله یتظاهرکنندگان با سر دادن شعارها.  نفر شرکت داشتند٣٠٠ک به ینزد، شده بود فراخوان داده 

ون ين آکسیدر ا. تکار به گوش همگان رساندندیم جناین رژیخشم و نفرت خود را از ا" ی اسالمیمرگ بر جمهور"

، سوئد یلي از شیو هنرمندانراد شد ی ای و سوئدیرانیندگان سازمان ها و احزاب ای از طرف نمایی هایسخنران

  . کردندیران را همراهی ای مردم به جان آمده ی اعتراضیزش هاي با خیون همبستگيران، آکسیو ا

  

 در اعتراض به ی مختلفیر شهر گوتنبرگ شاهد تظاهرات هاي اخیران در روزهای در ایبا توجه به اعتراضات مردم

ت ی مقاومتش، پژاک با حمای ملیلق با شوران خیمجاهد.  بودی اسالمیسرکوب مردم توسط جمهور

 مختلف اقدام ی خائن ، در زمان های های توده ا- یتی ها، سبزها و اکثری، سلطنت طلبان و شاه الله"ک.ک.پ"

  .کرده بودند ن شهری در اییماي راه پیون و حتي آکسیبه برگزار

  

برگزار شد، نسبت به " ران ـ گوتنبرگیا با مبارزات مردم یته همبستگيکم"اما تظاهرات روز شنبه که توسط 

ن حرکات ی که در اکثر ای از نکاتیکی.  قابل توجه تر بود، افته بود ین شهر سازمان ی که در ایحرکات گوناگون

ون مشابه اما با ي در چند آکسیست کارگرين حزب کمونيشرکت فعال،  را به خود جلب نموده بود یاريتوجه بس

که در تظاهرات سلطنت طلبان شرکت داشت از شرکت در ين حزب در حالیا. د مختلف بویاسي سیرو هاين

ده و در یغ نورزی خائن هم دری ها و توده ایتیروز و اکثری دیا همان سبزهایان ی گرایاصطالح مله تظاهرات ب

جهت ان ین جری ایار هاي ها معیلي که باعث شد خیامر.  خواندیام خود را ميز شرکت و پي آنها نیمراسم ها

  .ب قلمداد کنندي فاقد پرنسیانیر سئوال برده و آنرا جریگر را زی دیرو هاي با نیهمکار

  



  ی اسالمیتکار جمهوریم جنایت رژيسرنگون باد تمام

  رانیپاخاسته اه درود بر مردم ب

  

  گوتنبرگ ـ سوئد در رانی خلق ایی فدایک هاین چريفعال

 ١٣٩۶ ی د١٧ر با ی برا٢٠١٨ه ی ژانوهفتم

 


