
 النه جاسوسي جمهوري اسالمي در استكهلم

   در معرض خشم آنان كه خواهان سرنگوني
  !، قرار گرفت  باشند  كليت اين رژيم مي

  

  
  

نيم بعد از ظهر خانه را به قصد  و  تير ماه حدود ساعت يک۵روز جمعه 
پيوستن به رفقايی که قرار بود در مقابل النه جاسوسی اين رژيم گرد آيند، 

اين حرکت در اعتراض به آنچه اين رژيم ضدخلقی وابسته به . ترک کردم
های   سال عمر ننگين خود به سر توده٣٠امپرياليسم در خالل بيش از 

فراخوان اين حرکت . آورد سازمان يافته بود ستم ما آورده و می تحت
کميته برای آزادی کارگران " ماه مه از جانب ٢٢اعتراضی نخستين بار در 

قرار بود ). ١(منتشر شده بود "  استکهلم-اول ماه مه در ايراندستگير شده 
 اتحاديه جهانی کارگری در مقابل النه ۴که در راستای فراخوانی از سوی 

جاسوسی جمع شده و ضمن دفاع از حق و حقوق پايمال شده کارگران ايران، 
خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران و فعالين کارگری از 

پس از رويدادهای اخير و آنچه .  دستگيرشدگان اول ماه امسال گرديمجمله



که رژيم جمهوری اسالمی و مزدورانش در رخدادهای پس از 
اند اين فراخوان نيز  های مبارز ما آورده بازی انتصابات بر سر توده شب خيمه

ا ای در ارتباط ب مطابق با شرايط جاری تغيير يافته و اين بار با افزودن جمله
 مبارزات با همبستگى ستاد"آنچه در اين اواخر روی داده است از جانب 

در اين فراخوان از ). ٢(دعوت به تجمع شده بود " استکهلم – ايران در مردم
های بر حق  در اين تظاهرات ضمن حمايت از خواسته: "جمله آمده بود

دی بدون کارگران در دفاع از حق و حقوق خود در مقابل رژيم، خواستار آزا
   و همراه  و کليه زندانيان سياسی شده  مه قيد و شرط دستگيرشدگان اول ماه

با مبارزات مردم ايران فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی و دفاع از آزادی 
کميته "الزم به تذکر است که هر دو جريان ." مردم ايران را سر خواهيم داد 

هايی متشکل از  کميته...." .همبستگى  ستاد"و ...." برای آزادی کارگران 
ای  نيروهای چپ، مبارز و آزاديخواه استکهلم هستند که مطابق با شيوه

مرسوم در اين شهر در شرايط ويژه به شکل موضعی و موقت برای 
پرداختن به موضوعی مشخص برای مدتی محدود به وجود آمده و در 

  .کنند راستای اهداف معين فعاليت می
  

اه اتوبوسی رسيدم که قرار بود به همراه چند تن از رفقا ساعتی بعد به ايستگ
از آنجا سوار اتوبوسی به مقصد محوطه النه جاسوسی جمهوری اسالمی در 

شناختم که  نيمی را به خوبی می.  نفر در آنجا بودند۵٠حدود . استکهلم شويم
نيمی . اند و هستند تمامی از مبارزان عليه کليت نظام جمهوری اسالمی بوده

با چند تن از رفقا مشغول گفتگو . آشنا بودند هايی ناآشنا و يا نيمه ديگر چهره
شنيدم که اتوبوسی چند دقيقه پيش با بخشی ديگر از معترضين آنجا را . شدم

دقايقی چند در آنجا . ترک کرده و اتوبوسی ديگر بزودی به راه خواهد افتاد
ويدادهای چند روز اخير های گوناگون، بيشتر در مورد ر بوديم و در زمينه

خواستند که برای سرعت  ای می عده. اتوبوسی آمد. در ايران، گفتگو کرديم
بخشيدن به کار از در عقب اتوبوس سوار شوند که با اعتراض راننده و 

کنم و نخواهيد توانست به  اگر اين کار را بکنيد حرکت نمی"تهديد او که 



مواجه شدند و از "  اعتراض کنيدسفارت رفته و نسبت به کشتارها در ايران
در مدتی که . اينرو همگی با سرعت کمتری از همان در جلو سوار شديم

منتظر اتوبوس بوديم افراد ديگری نيز به آنجا آمده بودند و به اين دليل 
زمانی که اتوبوس پر شد، حدود نيمی از جمعيت در ايستگاه جا مانده بودند و 

ن در اتوبوس، الی در مانده بود که با حتی دست فردی پس از بسته شد
سروصدای او و اين و آن در باز شد و او توانست دست خود را از آن ميان 

اتوبوس در حاليکه خانمی به اعتراض خود نسبت به کار راننده . بيرون کشد
حدود يک ربع بعد به ايستگاه نزديک النه جاسوسی . داد به راه افتاد ادامه می
 شروع در حال پياده شدن بودند و با وجود اينکه راننده چند نفر. رسيديم

، "اگر بنشينيد شما را در جلوی سفارت پياده خواهم کرد"اعالم کرد که 
  .همگی پياده شده و فاصله باقيمانده را پياده طی کرديم

  

  
  

حدود .  بعد از ظهر شده بود٣ساعت . به نزديکی النه جاسوسی رسيديم
دو ماشين پليس در آنجا .  را به آنجا رسانده بودند نفر پيش از ما خود١٠٠

 متری در ٢۵" (کنسولگری" متری در ١٠بود و معترضين را در حدود 
. متوقف کرده بودند) شود رويی که به حياط النه جاسوسی ختم می ماشين

زن و . شد آشناهای بسياری را در آنجا ديدم و هر لحظه به تعداد ما اضافه می



 ميانسال و نوجوان همه در کنار هم شعارهايی راديکال مرد، سالخورده،
عليه تماميت جمهوری اسالمی سر داده و عليه جناياتی که اين رژيم 

  . کردند  سال مرتکب شده است اعتراض می٣٠ضدخلقی در خالل بيش از 

  
  

ما در مضحکه انتصابات شرکت نکرده بوديم و از اينرو به آنجا نرفته بوديم 
؛ در آنجا بوديم تا گام کوچکی در راه رهايی "را پس بگيريمرای خود "که 
اند پس  ستم برداريم؛ تا بتوانيم ميهنمان را که به تاراج برده های تحت توده

جالب اينجا بود که چند سوئدی هم در کنار ما بودند تا به ما در . بگيريم
د را با در ميان معترضين چند نفر خو. راهی که برگزيده بوديم ياری رسانند

عصا و صندلی چرخدار به محل تظاهرات رسانده بودند تا در کنار ديگران 
  .ها را سر دهند فرياد توده

  



  
  

  :از جمله اين شعارها را به ياد دارم. شعارها بسيار بودند
  !ـ مرگ بر جمهوری اسالمی

  !ـ اين النه جاسوسى بسته بايد گردد
  !ـ بترسيد بترسيد، ما همه با هم هستيم

  !رگ بر ديکتاتورـ م
  !ای ـ مرگ بر خامنه

  !ـ مرگ بر رهبر وقيح
  !ـ زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  !ايم"ندا"ماايم، ما فرياد " ندا"ـ 
  !خوايمخوايم، نمیـ حکومت زور نمی

  !خوايمخوايم، نمیـ حکومت ضدزن نمی
  !خوايمخوايم، نمیـ حکومت سنگسار نمی

  !شه یـ سيدعلی پينوشه، ايران شيلی نم
  !اس ـ کل نظام نشانه

  
  .شد بسياری از اين شعارها به نوبت به زبانهای فارسی و سوئدی داده می



  
طلب، از جانب نيروهای  فراخوان اعتراض از سوی اپوزيسيون سرنگونی

رو در ابتدا از ديگران خبری نبود اما  چپ و راديکال داده شده بود و از اين
شد  ها نيز پيدا شد و پرچمهای آنها را میپس از مدتی سر و کله برخی از آن

ای و  توده"و طيفهای گوناگون " سبزپوشان"در اينجا و آنجا ديد اما از 
شايد که برای شرکت در نماز جمعه خود را به (خبری نبود " اکثريتی

خواستيم  کشيده بوديم و نمی های ستم ما فرياد توده!!!). مسجدی رسانده بودند؟
از کنار مقر نمايندگان رژيم گذر کنيم و (!!!!)  سکوت توانستيم در و نمی

  .مردم خشمگين را به سکوت دعوت کنيم
  

  
  

مردم حاضر از دو سو در جنب النه جاسوسی جمع شده بودند و از هر 
ديگر حضور چند خبرنگار نيز در . آوردند طرف به جانب ديگر فشار می

" کنسولگری"ار در پس از گذشتن ساعتی به کن. ميان جمعيت مشهود بود
های نزديک، خود را به آنجا رسانده بودند  چند تن نيز از خانه. رسيده بوديم

بسياری به خوبی . کرديم با آنها صحبت می. که ببينند چه خبر است



آشنا " ندا"های ما چه آمده است، با نام و چهره  دانستند که بر سر توده می
کرد و حرکت  به خوبی کار می" تانتظاما. "کردند بودند و از ما حمايت می

بسياری از آنان . ساخت ها از کنار جمعيت را ممکن می ها و دوچرخه اتومبيل
گذشتند با کالم و يا با اشاره حمايت خود را از ما اعالم  که از کنار ما می

  .کردند می
  

  
  

چند تايی از . در کنار حصار سيمی و آهنی حياط النه جاسوسی بوديم
ها به حياط آمده و در آنجا قدم زده و به  ه جاسوسی از ساختمانکارمندان الن

اشکال گوناگون تظاهرکنندگان را مسخره کرده و به تحريک جمعيت مشغول 
های النه  ها و درختان و از پشت پنجره چند نفری نيز از پشت بوته. بودند

پس از دقايقی يکی از . جاسوسی سرگرم فيلمبرداری و عکس گرفتن بودند
سوی حصار به نزديکی ما آمده، سوار يک ماشين نسبتًا  رمندان از آنکا

. ، ايجاد سروصدا و تحريک شد"کار"زدنی شده و مشغول به  بزرگ چمن
  :چند شعار تازه در پاسخ به اين تحريکات به کار گرفته شد

  !ـ مزدور برو گمشو



  !آيم تو ـ مزدور بيا بيرون، وگرنه ما می
  

  
  

. شديم  نفر می۴٠٠تعداد معترضين بيشتر شده بود و ديگر شايد حدود 
های حاضر توانايی کنترل معترضين را که از رژيم در خشم بودند و  پليس

حصار . ان النه جاسوسی به التهاب آمده بودند نداشتندبا تحريکات مزدور
ها طوالنی بود و پس از  بيرونی حياط النه جاسوسی نسبت به تعداد پليس

 ٣٠شايد حدود (دقايقی بخشی از حصار فرو ريخت و بخشی از معترضين 
  . توانستند خود را به حياط النه جاسوسی برسانند) نفر

  

  

  



و چماق و چاقو و اسلحه کمری به سوی چند تن از مزدوران با چوب 
معترضين حمله کردند و يکی از مزدوران به ديگران فرمان داد که 

جالب اينجا بود که يکی از اسلحه به دستان ". با تير بزنيد"و " بزنيدشون"
به . زن به کنترل معترضين مشغول بود همان مزدوری بود که در نقش چمن

 به زمين انداخته و مورد ضرب قرار  ساله حمله کرده، او را۶٠خانمی 
يکی از معترضين را با چاقو زدند و با چماق و چوب چند نفر ). ٣(دادند 

  . ديگر را مصدوم کردند
  

  

  
برخی از معترضين به کمک آنها که مورد حمله قرار گرقته بودند شتافته و 

های ساختمان  شيشه. مشت و لگد و سنگ و چوب به مزدوران حمله کردندبا 
النه جاسوسی و چند ماشين که در حياط پارک شده بود نيز هدف سنگها 

کم يکی از پليسها هم برای آرام کردن اوضاع اسلحه خود  دست. قرار گرفتند
  .را بيرون کشيده و به آنان که در حياط النه جاسوسی بودند اخطار کرد

  



  
  

معترضينی . پس از چند دقيقه ماموران پليس توانستند بر اوضاع مسلط شوند
که خود را به حياط رسانده بودند از آنجا بيرون آمده و در کنار ديگران قرار 

 ٧٠شايد حدود (پس از گذشت چند دقيقه ديگر ماشينهای کمکی پليس . گرفتند
پخش شده بود و لحظه خبر يورش و درگيری . به محل رسيدند) پليس با سگ

. شد به لحظه به تعداد ايرانيان حاضر، افراد کنجکاو و خبرنگاران اضافه می
جالب اينجا بود که برخی از افرادی که برای پاسخ به پرسشهای خبرنگاران 
به سوی آنها شتافتند از افرادی بودند که از ابتدا در محل حضور نداشته و از 

خبر نداشتند و به قول يکی از رفقا تنها در رو از کم و کيف رويدادها  اين
و " دزديده"فکر آن بودند که جريان را از افراد و جريانات چپ و مبارز 

آنان کسانی بودند که تنها برای مطرح . خود و افکار خود را مطرح سازند
ها هستند تا نامشان  کردن خود و نام خود همواره طالب گفتگو با رسانه

هايشان به کار افتاد تا حضور خود را اعالم  فاصله تلفنگويی بال. مطرح شود
کنند، در حاليکه اين تظاهرات ربطی به آنان نداشته و اهدافش کيلومترها 

  !دورتر از اهداف آنان بود
  



  
  

بار ديگر همه در خارج از محوطه النه جاسوسی بوديم اما اعتراضات به 
يکی از رفقای مجروح را برای درمان به سوی شهر . پايان نرسيده بود

خواهند مزدور مجروحی را با ماشين از النه  شنيديم که می. روانه کرديم
ورودی نشسته و جاسوسی بيرون ببرند، از اينرو همه بر زمين بيرون در 

 سال حکومت ننگين جمهوری اسالمی ٣٠رفيقی که در خالل . راه را بستيم
بسياری از عزيزان خود را از دست داده بود به شدت منقلب شده بود؛ اشک 

گفت که به دست  رفيق ديگری از برادرش می. زد ريخت و فرياد می می
ر از زندانيان سابق بسياری از ابراد حاض. دژخيمان رژيم از پای افتاده بود

يکی از دو رژيم سلطنتی پهلوی يا جمهوری اسالمی و يا هر دوی أنان 
 سال رفتم ايران، ٣٠باالخره پس از "گفت که  رفيقی به شوخی می. بودند

رفقايی شروع به سخنرانی و دادن توضيحات به "! اونهم بدون گذرنامه
 بر سر او و مادری از آنچه جمهوری اسالمی. فارسی و سوئدی کردند

زد که چگونه جمهوری اسالمی  گفت و فرياد می اش آورده بود می خانواده
 فرزند و ۴زندان، شکنجه و مرگ را به خانواده او تحميل کرده و از جمله  

شد و جمعيت هر  شعارها پشت سر هم تکرار می.  برادر او را کشته بودند۴
  .کرديم یناپذيری خود را با کليت رژيم تکرار م لحظه آشتی

  



  
  

. رساندند ای خود را به محل می  گذشته بود اما هنوز افراد تازه٧ساعت از 
شعار . چندتايی با خود نوشابه و آب و چندتايی با خود گل آورده بودند

پليس در . ها ادامه داشت ها و سخنرانی ها، صحبت ها، مصاحبه کردن دادن
شد پليس مخفی بودند همه جا حاضر بود و چند نفر هم که حدس زده می 

در خالل اين مدت پليس دو نفر از . مشغول عکس گرفتن و فيلمبرداری بودند
  .معترضين را دستگير کرده و با خود برای بازجويی برد

  
. ساعتی ديگر در آنجا بوديم و سپس تصميم گرفتيم که آنجا را ترک کنيم

راننده . رسانديمگروهی با هم به راه افتاديم و خود را به ايستگاه اتوبوس 
در اتوبوس . اتوبوس ايرانی بود و با رويی گشاده و صميمانه پذيرای ما شد

، "بهاران خجسته باد"نوای سرودهايی چون . شروع به خواندن سرود کرديم
که در اتوبوس " ای جوانان، رفقا، قهرمانان"و " سر اومد زمستون"

ای  ادامه مبارزهتک ما برای  انداز شده بود، نشانگر خواست تک طنين
ناپذير تا سرنگونی کليت نظام جمهوری اسالمی و سلطه اربابان  آشتی

  .امپرياليست آن بود
  



 بود که به خانه رسيده و انعکاس حرکت روز را در ١٠ساعت يک ربع به 
های  اميدوار شدم که انعکاس خبر حرکت ما به توده). ۴(ها ديدم  رسانه

پيش از . طپد هم خواهد رسيد  برای آنان میمبارز در ايران، آنان که قلب ما
خوابيدن با چند رفيق در اينجا و آنجا گفتگوهايی داشتم و همه آنان اين 

  .کردند حرکت و انعکاس آن را مثبت ارزيابی می
  

افشای "به ) ١٠٧پيک هفته شماره " (نت پيک"فردای آنروز باخبر شدم که 
ای  شنی بار ديگر ماهيت تودهو به طور رو(!!!) حرکت ما پرداخته " ماهيت

وقتيکه به سايت آنها سر زدم، .و ضدمردمی خود را به نمايش گذاشته است 
در زير تيتر ). ۵(به راستی سرم بار ديگر از اين همه وقاحت سوت کشيد 

. اعتراضی ايرانيان خارج از کشور عوامل ج برای خنثی کردن جنبش"
: از جمله آمده است!" دنداسالمی سفارت ايران در سوئد را اشغال کر

عاملين حسين شريعتمداری که بقايای شبکه سعيد امامی را در سوئد "
سازماندهی کرده، با هدف خنثی کردن حرکت خودجوش و سراسری 
ايرانيان خارج از کشور که جنبشی بزرگ را عليه کودتای انتخاباتی و 

 اسالمی در اند، سفارت جمهوری همدردی با مردم داخل کشور بوجود آورده
اين طرح با همکاری کارکنان سفارت . استکهلم را باصطالح تصرف کردند

صورت گرفت و اشغال کنندگان خود را حزب کمونيست کارگری معرفی 
شرمی بسيار الزم است تا بتوان چنين مزخرفاتی را سر هم کرده  بی" .کردند

 ای کامًال اما بديهی است که چنين وقاحتی از خائنين توده! و عرضه نمود
به راستی معترضين مقابل سفارت رژيم دار و شکنجه را کجا و ! آيد برمی

ما را ! را کجا؟" بقايای شبکه سعيد امامی"و " عاملين حسين شريعتمداری"
آيا اين ما هستيم که سر در هر آخوری ! را کجا؟" کارکنان سفارت" کجا و 
 داريم، به آنجا رفته رای های جاسوسی رفت و آمد دائم کنيم، به النه فرو می

ای  توده"رويم تا به دنبال رای خود باشيم يا خائنان  دهيم و باز به آنجا می می
های کم و  ها و يا نزديکی ؟ در جمع ما افراد بسياری با وابستگی"و اکثريتی

زياد به سازمانها و جريانات گوناگون سياسی در حال و يا در گذشته وجود 



ای نيز حضور داشتند که در هيج سازمان و يا جريانی  داشتند، افراد آزاده
عضو نبوده و نيستند؛ آنچه مسلم است اين است که حرکت ما وابسته به هيچ 

های سياسی تنها  سازمان و جريان مشخصی نبود و گذشته از وابستگی
های خائن در ادامه برای  ای توده. ستم ايران بود های تحت صدای کوبنده توده

های عليل آنان، اين حاميان "مغز"تواند از  زخرفاتی که تنها میم" اثبات"
 روزی که از کودتای ١٢در : "اند که آنها نوشته. بيرون آيد" امام"واقعی  

 خرداد می گذرد، هيچگاه ايرانيان معترض در اروپا، تظاهراتی را در ٢٢
دو  مگر يکی -های جمهوری اسالمی سازمان نداده بودند خانه برابر سفارت

مورد در روزهای اول که هنوز ابعاد اعتراضات شکل منطقی و هدفمند خود 
 زيرا هدف اصلی جلب حمايت مردم اين کشورها و ديگر  -را پيدا نکرده بود

خارجيان نسبت به رويدادهای کودتائی و خونين ايران است و اين کار در 
های  ايتختهای جمهوری اسالمی در نقاط پرت پ برابر ساختمان سفارت خانه

اروپائی ممکن نيست، بلکه در پررفت و آمد ترين نقاط اين شهرها ممکن 
و البته اين گفته به اندازه کافی دروغ و مزخرف است که نيازی به " .است

در خالل همين روزها هم در چندين آکسيون ايرانيان در . توضيح ندارد
های جاسوسی  نهچندين شهر، از جمله در استکهلم، برای اعتراض در کنار ال

 شيخ بار  آری گويا اين خادمين به درگاه. جمهوری اسالمی جمع شده بودند
ديگر خواستار نشان دادن درجه وقاحت خود و نشانگر خيانت خود هستند اما 
بايد بدانند که نيازی به چنين کاری نيست؛ ما آنها را به خوبی شناخته و بر 

  !ماهيت ضدخلقی آنان آگاهی کامل داريم
  

بار ديگر حرکتی ديگر عليه تماميت جمهوری اسالمی پايان يافت اما مبارزه 
داری جهانی هم در آنجا، هم در  برای سرنگونی اين رژيم وابسته به سرمايه

  .اينجا و هم در بسياری ديگر از نقاط جهان ادامه دارد
  

  !های تحت ستم پيروز باد مبارزات آزاديبخش توده
  !داری جهانی می، سگ زنجيری سرمايهسرنگون باد جمهوری اسال



  !رزمند درود بر آنان که عليه رژيم جمهوری اسالمی می
  !برقرار باد سوسياليسم

  
  نادر ثانی

  ١٣٨٨ تيرماه ٨استکهلم، دوشنبه 
  
)١:(  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administratör/Mina%20dokument/Site/Farsi-
Political/komiteh_faaliyathaye_hamejanebeh_26june2009.htm

  
)٢:(  

http://www.nadersani.net/Farsi-Political/farakhane_26jun2009_farsi.pdf
 

)٣:(  
http://www.youtube.com/user/hroya#play/all/uploads-all/2/AjLD_torAQk

 

توانيد با استفاده از  تصاويری از اعتراضات، يورش و درگيری را می): ۴(
  لينک زير ببينيد

http://www.youtube.com/user/hroya
  

)۵:(  
http://www.peiknet.com/
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