گزارشی از تظاهرات در اعتراض به نمایش مسخره انتصابات جمهوری اسالمی
در کنار سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم  -سوئد

روز جمعه  82خرداد  ۰۰۱۱برابر با  ۰2یونی  8۱8۰در اعتراض به نمایش مسخره انتصابات جمهوری اسالمی
تظاهرات بزرگی در کنار سفارت این رژیم جنایتکار در استکهلم برگزار گردید .در این حرکت اعتراضی بیش از 0۱۱
نفر از کمونیستها و آزادیخواهان شرکت داشتند که با فریاد "زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم"" ،جمهوری
اسالمی ،سرنگون ،سرنگون"" ،نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسالمی"" ،سفارت ،این النه جاسوسی
برچیده باید گردد" و ...خشم و نفرت خود از دیکتاتوری حاکم و مضحکه انتخاباتیاش را به نمایش گذاشتند .فریاد
تظاهرکنندگان پژواک صدای میلیونها ایرانی بود که در زیر بال "خفاش وحشی خونآشام" علنا از عدم شرکت در
این نمایش سخن گفته و بر ضرورت خالصی از شر جمهوری اسالمی سخن میگویند.
یکی از نکات قابل توجه این حرکت کمبودن تعداد کسانی بود که برای رای دادن و شرکت در انتصابات حکومتی
به محل سفارت آمده بودند .بر اساس ارزیابی کسانی که از صبح زود در محل حاضر بودند  ،شاید نزدیک به ۰۱
نفر بیشتر برای رای دادن نیامده بودند .نکته بعدی تعداد زیاد نیروهای پلیس و برخورد خشونت آمیز آنها با
تظاهرکنندگان در حمایت از رایدهندگان بود .در جریان این تظاهرات  ،شش نفر از معترضین و از جمله یکی از
فعالین چریکهای فدایی خلق به دلیل اعتراض به رای دهندگانی که به تظاهرکنندگان توهین و تعرض می کردند
توسط پلیس دستگیر و بعدا آزاد شدند.
در میان این جمعیت ،پرچمهای مجاهدین و سلطنتطلبان هم به چشم میخوردند .البته قبل از شروع تظاهرات
نیروهای چپ و آزادیخواه ،سلطنتطلبان برای مدت زمانی  ۹صبح تا  ۰8از پلیس اجازه گرفته و در همان محل
تجمع کرده و علیه رژیم شعار میدادند .تظاهرات نیروهای چپ پس از پایان حرکت سلطنتطلبان ،در ساعت ۰0
شروع میشد؛ اما آنها پس از اتمام حرکتشان محل را ترک نکرده و تالش کردند تا خود را قاطی نیرو های

انقالبی کرده و با شعار احمقانه "جاوید شاه" حرکت نیروهای چپ را مخدوش کنند که جمعیت تظاهرکننده با
شعارهای خود همچون "مرگ بر دیکتاتور" و "زندهباد آزادی" به مقابله با آنها برخاستند .در این حرکت  ،تالش
تظاهرکنندگان جهت بیرون کردن سلطنت طلبان از محل تظاهرات با توجه به گوشه چشم پلیس به آنها به جائی
نرسید .جالب است که پلیس بعدا با تکیه بر این مسئله که تعداد تظاهرکنندگان ار حد مجاز در شرایط اپیدمی
کرونا گذشته است ،خواهان اعالم پایان تظاهرات شد .به این ترتیب با خرابکاری سلطنتطلبان و سوءاستفاده
پلیس از این مسئله  ،تظاهرات بسیار موفق معترضین علی ه مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی  ،زودتر از موعد
پایان یافت.
جمهوری اسالمی ،دشمن زحمتکشان ،نوکر غارتگران ،نابود باید گردد!
جمهوری اسالمی ،ماحصل گوادلوپ ،ننگت باد! مرگت باد!
پیروز باد سوسیالیسم!
سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در استکهلم  -سوئد
 0۱خرداد  ۰۰۱۱برابر با  8۱یونی 8۱8۰

