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  . شد  برگزارسوئد

  

 و در اين  ادامه داشت۵و تا ساعت شده  بعد از ظهر شروع ٣ساعت حدود اين حرکت اعتراضی از 

دن و برچيده ش خواهان آزادی فوری زندانيان سياسی هائیبا سر دادن شعار رفن ۵٠٠ بيش ازفاصله 

 ها  باندرول .به سخنرانی سخنرانان گوش دادند شده وجمهوری اسالمی بساط حکومت زور و شکنجه 

ها بودند فضای  از فعالين سازمانهای چپ و يا دوستداران آنکنندگان که اکثرا  تظاهرهای سرخ   و پرچم

ه کنندگان ب ر تظاه"مرگ بر جمهوری اسالمی"فرياد   .داده بودمرکزی شهر  مبارزاتی خاصی به ميدان

  ايندر مورداند و نه  کان اصالح جمهوری اسالمی دل بستهداد که آنها نه به ام نشان میتمام روشنی 

 با هر جناح و یو شکنحه جمهوری اسالم  نابودی رژيم دارها تحقق مطالبات تودهشرط  واقعيت که

شتن رااف با بردر سوئد   ايران خلق سازمان هواداران چريکهای فدائی. توهمی دارندباشد  می، دسته

  .کننده در اين حرکت مبارزاتی بود  های شرکت يکی از نيروم سازمان رآ

  

در همين محل با توجه به اين واقعيت که از قبل اعالم شده بود که پس از پايان اين تظاهرات قرار است 

سر  بودند مخالف ما اعالم کرده آن رساندرکاران   و دستکنندگان تظاهرات ديگری برگزار شود که برگزار

پس در تظاهرات ما کنندگان  شرکت از بخش بزرگی ،باشند می" مرگ بر جمهوری اسالمی" شعاردادن 

با وجود اختناق ایران چرا و چگونه در شرايطی که مردم در محل باقی ماندند تا ببينند ،  آناز پايان 

فرياد نابودی اين رژيم را سر ،   گلوله و باتوم و در مقابل بارانب ضربات چوزيرموجود در کشور و 

 خواستند این رفقا می.  عده ای در خارج از کشور حاضر به دادن اين شعار مبرم نيستند،دهند می

 از پس .حد امکان رادیکال سازند  روند حرکت را تا سرها و اران تالش خود را به کار برند تا شعهمزم

هایی که با  ، نيروها  اکثريتی–توده ای  ،طلبان سلطنت ،ها سبزحضور ، اينکه تجمع دوم شکل گرفت 

اند،  پرنسيپی را پرنسيپ خود کرده بی" مطرح بودن"روند و افرادی که برای خودنمایی و  هر باد می

 مرگ جمهوری اسالمیمخالف ها  شد فهميد که چرا آن از همين جا هم می. چشمگير بودبسيار 

  .هستند

  

مرگ های  باقی مانده بودند شروع به سر دادن شعارينپيشرفقائی که از تظاهرات ، با شروع تظاهرات 

 ایرانی سخنراننجا بود که نخستين آجالب . کردندو آزادی زندانيان سياسی بر جمهوری اسالمی 

یکی از افرادی که در خالل مدتی در اعتراض به عملکرد جمهوری اسالمی در باالی همان (مراسم 



پس   .مهوری اسالمی را فرياد زدجمرگ بر  صحبت خود شعار در پايان )اعتصاب غذا کرده بودند، ميدان 

سر شروع به نيز بار دیگر ما ی رفقا. تکرار شدنيز  سوئدی يکی از سخنرانان جانب اين امر از از مدتی

بخش بزرگی کردند که با استقبال و آزادی زندانيان سياسی مرگ بر جمهوری اسالمی های دادن شعار

 اتجمهوری اسالمی عليرغم همه تشبث قطعیگر روشن شد که نابودی جمعيت مواجه شد و بار دياز 

  . باشد لبی اکثريت مردم ايران میقست اخو،  طلبشان  صالح اهای  صف  همای و   توده-ن اکثريتینيئخا

  

 اين ، مواجه شدهای غربی رسانه با سکوت های چپ نيروحرکت که  اينبا اين بود که  نکته جالب ديگر

   .ه شدپوشش دادها   وسيله اين رسانهه ب وسيعاجمع کرده بود که افراد بيشتری را حرکت 

  

  نادر ثانی

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٧ -١٣٨٨ مرداد ۵


