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 در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلمايرانيان گزارش کوتاهی از تظاهرات 
  

 تظاهراتی  در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم با شرکت بيش از پانصد نفر ٢٠٠٩ -٠۶-٢۶روز جمعه 
 بودژه در استکهلم  بيش از يک هفته  بوي،بود که ايرانيان مقيم سوئدی  پيگير بدنبال تظاهراتهایحرکتاين . برگزار شد

  . کردندمیکه هرروزه در ميدان مرکزی شهر برگزار
 

 
  

 :  يه شده است فرياد ميزدندکه از تورهای آهنی تّه جمهوری اسالمی مده در پشت ديوارهای سفارت آمردم به خشم
  ."سالمی مرگت فرا رسيدهجمهوری ا" و "مرگ بر ديکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"

ديگر ونشان دادن عالمتهای لمپنی با دست با  باغ سفارت پرسه ميزدند  ی کارکنان سفارت که در محوطه، پس از مدتی
بر اثراين  پس از چند ی .دهند خود را بی خيال نشان کردند  سعی میظاهرًا تمسخر تظاهر کنندگاناعضاء بدِنشان و

 در يک لحظه يکی از نرده ها .  سفارت پرداختند محوطههنیآ یه ها به تکان دادن نرِدکات خشم مردم باال گرفت ورح
يکی از مزدوران  هنگام اين در ،د سفارت وارد شدن ی باغفرو ريخت و تعدادی نزديک به يکصد وپنجاه نفر به محوطه

 طرف سٌربی به قتل ميرسانند به هایه  چاقو و گلوله ضرب تظاهر کنندگان را ب کهبه شيوی همکارانش درايرانسفارتی 
تی از گوش و گردن او را مورد اصابت چاقوی خود مدست و قسگرديد  و موفق   کنندگان حمله ورٌ شدهريکی از تظا
سفارت بدست آورده محوطه اطراف ساختمان چوبهايی که در با ساير تظاهر کنندگان که متوجه اين امر شدند . قرار دهد
در حال فرار مورد ضرب چوبدستی تظاهر کنندگان قرار  لیو ،ديگردفرار به ناچار  اود و  حمله کردنویبودند به 
  .گرفت

با کشيدن مزدوران از ديگر ساختمان وارد شوند که يکی درون دويدند تا بهساختمان سفارت  سمت  بهتظاهر کنندگان 
با بر سر او ريختند وه متوجه او شده بودند کی ، اما چند نفر آنها را داشتسویاسلحه ی کمری خود قصد تير اندازی به 

بتواند ازاسلحه ی خود استفاده کند بدرون ساختمان  اوبدونه اينکهنقش زمين کردند ورا  ویش وپاي زدن چوب به دست
. شدندتظاهر کنندگان سنگباران محوطه ساختمان سفارت  در موجودخودرو های تمام  در اين اوضاع .گريخت سفارت

پليس که  .رد کردندرا ٌخ ی جمهوری اسالمی خانه سوسان با چوب و سنگ تقريبًا تمام شيشه های جتظاهر کنندگا
 ايران تلقی خاکمثابه بخشی ازبجا که سفارتخانه آناز  ( .ی سفارت نظاره گر ماجرا شدنردها غافلگير شده بود از پشت 

 دقيقه ١٠نزديک به حادثه  اين ) بشود سفارتوطهوارد محسفير جمهوری اسالمی ی  نست بدون اجازهاميشود پليس نمی تو
  رار تقاضای کمک سفي فرصت پاسخ به ودشوبه اطراف سفارت جمع  که نيروی  کمکی پليس نآپيش از ادامه يافت و 

توسط پليس  تن از تظاهر کننده گان ٢ در اين ماجرا .ر کنندگان موفق به گريز از محوطه ميشوندهتظا، پيدا کند
 .شدنددستگير



  
  

م تلخ خشمشان را به حاميان و کارگزاران رژيم جنايت و عط  موفق شدند کهاستکهلم در مبارزايرانيان  به اين ترتيب
 فکری گرايشاتشرکت کنندگان با  و ه بود به ابتکار نيروهای چپ برگزار گرديداين تظاهرات .ِشانندکشتار به چِِ

  .هيچ محدوديتی در حمل شعار و پالکت وجود نداشتاين تظاهرات در . شرکت داشتند آندر گوناگون
  مردمیخشمباز تاب ، بود مان  داغ ديده ی سرزميناناين حرکت رزمنده که حقيقتًا گوشه ای از خشم و نفرت مردم 

 با خون فرزندانشان می  جمهوری اسالمی رات و جنايتحضور و بقای حکومت نکّب که هر روز و هرلحظه بهای است
   .پردازند

ّما حاميان جمهوری اسالمی که  درآنجا حضور نداشتند، جهت وارونه جلوه دادن اين حرکت،  به دروغ پردازی و پخش ا
  شايعات بی اساس پرداختند

اعالم   به تازه گیاگر چه  اداره ميشود" حزب توده "  فکریاين صفحه با درايت  جريان (   com.peiknet.wwwپيک نت   صفحه ی  اينترنتی  نگاه کنيد به 
  .)نيست  "حزب توده " ارگان  "پيک نت"   که اندکرده

  
 .ه خود فروخته گانی از اين دست، خود را درمقابل مردم قرار داده و جانب قدرت حاکم را می گيرنداين اولين باری نيست ک
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 برای خنثی کردن جنبش
  اعتراضی ايرانيان خارج از کشور 

  اسالمی. عوامل ج
  سفارت ايران 
  در سوئد را 
  !اشغال کردند

ه بقاي    ردن حرکت خودجوش وبعد از ظهر امروز، عاملين حسين شريعتمداری ک ی ک ا هدف خنث رده، ب امی را در سوئد سازماندهی ک ای شبکه سعيد ام
د، سفارت جمهوری ردم داخل کشور بوجود آورده ان ا م دردی ب اتی و هم ای انتخاب ه کودت زرگ را علي ه جنبشی ب ان خارج از کشور ک سراسری ايراني

ارگریاين طرح با هم. اسالمی در استکهلم را باصطالح تصرف کردند    دگان خود را حزب کمونيست ک کاری کارکنان سفارت صورت گرفت و اشغال کنن
ده. معرفی کردند  امی برعه زی آن را حسين شريعتمداری و حسن شايانفر تحت سرپرستی سعيد ام ه ري ه پاي يعنی همان تشکيالتی که سالها گفته شد ک

ا                     ا هدف ه ا همسو ب د شريعتمداری    داشته اند و تمام فعاليت های خارج کشور آنه وبتی بان ه ای و ن ران است    -ی مرحل از پيش از.  حسن شايانفر در اي
يم اروپاست                 ان مق در. کنفرانس برلين، تا بعد از آن کنفرانس و تا امروز که هدف اصلی فشار به دولت های اروپائی برای جلوگيری از اعتراضات ايراني

انيان معترض در اروپا، تظاهراتی را در که برابر سفارت خانه های جمهوری اسالمی سازمان خرداد می گذرد، هيچگاه اير     ٢٢ روزی که از کودتای      ١٢
ران است                       ه داده بودند به خشونت نکشيدند زيرا هدف اصلی جلب حمايت مردم اين کشورها و ديگر خارجيان نسبت به رويدادهای کودتائی و خونين اي  ب

هپيک نت خبر رسيده است که سازماندهندگان اعترا        دارک تهي ی هستند، در ت ض به کودتا در کشورهای اروپائی که عمدتا نسل جوان و دانشجويان ايران
را گذاشته ه اج بيانيه ای در افشای حرکتی هستند که با کمک سفارت جمهوری اسالمی در سوئد و در همسوئی با ستاد کودتاگران در تهران، در سوئد ب

   شد


