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 ندي سو–ستکھلم  خلق ايران در ئیچريکھای فداسازمان ھواداران 

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٢٣
  

  دنيو س–ستکھلم در  گزارش تظاھرات در اعتراض به اعدام نويد افکاری
  

  
 نويد افکاری توسط ۀاعتراض به اعدام وحشيان با فراخوان جمعی از نيروھای کمونيست و جريانات سياسی جھت

 بعد از ظھر، يک تجمع اعتراضی در ميدان سرگل ۵از ساعت سپتمبر ١۶جالدان جمھوری اسالمی، روز چھارشنبه 

در اين   نفر از ايرانيان مبارز٩٠حدود . رو گشته  آگاه روبشد که با استقبال ھموطنان مبارز و ستکھلم برگزارشھر 

 ۀ سياه رژيم دار و شکنجۀچھر  و فارسی ضمن افشایدنیيتظاھرات شرکت کرده و با سردادن شعار به زبان ھای سو

.  صدور اعدام توسط حکومت را محکوم کردندۀاحکام وحشيان جمھوری اسالمی، ياد نويد افکاری را گرامی داشته و

، "آزادی، زنده باد سوسياليزمزنده باد "، "نان کار آزادی"و " مرگ بر جمھوری اسالمی " از اين شعارھابرخی

 .بود" ھا در ايران بايد متوقف شوند،اعدام "،"زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

 جنايتکار حق از جنايات رژيمابراز خشم و نفرت ب در طول تظاھرات چند سخنرانی انجام شد که سخنرانان ضمن

برای سرنگونی رژيم سرکوبگر حاکم و مخالفت  جمھوری اسالمی بر ضرورت گسترش مبارزات و اعتراضات مردمی

کيد می کردند که با اعدام نويد افکاری، اين او بود که أسخنرانان بر اين واقعيت ت .کيد می کردندأبا اعدام ھای وحشيانه ت

رسواتر و بی آبروتر  دل ميليون ھا مردم ايران جای گرفت و اين رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی بود که ھر چه رد

 مردم ايران به گوش جھانيان ۀرساندن صدای حق طلبان  ايرانيان تبعيدی درۀن در اين سخنرانی ھا بر وظيفھمچني. گشت
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  حکومت رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و باندھایۀا نتيج مۀھولناک حاکم بر جامع کيد شد و گفته شد که شرايطأت

   .نيابد فاشيستی حاکم است و نبايد بگذاريم صدای مردم ايران در اين شرايط بحرانی پژواک

 انجام شد، سخنران ضمن توضيح اين "نادر ثانی"توسط رفيق  ی ودنيدر يکی ديگر از اين سخنرانی ھا که به زبان سو

 جمھوری اسالمی يک رژيم وابسته به امپرياليسم می باشد و امپرياليست ھا از طريق اين ۀشکنجواقعيت که رژيم دار و 

کيد أبر اين نکته ت. کنند  خويش بر جان و مال توده ھای تحت ستم ايران را حفظ و اعمال میۀ غارتگرانۀرژيم، سلط

 توده ھا و اجرای احکام اعدام ۀشياناسالمی و سرکوب وح نمود که برای حفظ چنين شرايطی است که جنايات جمھوری

اضافه کرد که رژيم جمھوری اسالمی برای حفظ اين شرايط در طول چھل و  رفيق سخنران ھمچنين. انجام می شود

مردمی  چرا که اين رژيم می کوشد به خاطر ترس خويش از جنبش. ھا ھزار نفر را اعدام کرده است يک سال گذشته ده

 سرمايه داران و امپرياليست ۀاز سلط  آزاد و فارغۀدام ھر کسی که برای رسيدن به يک جامعبا اعمال ديکتاتوری و اع

ن را به خيال خود ساکت کند و از اجان آمده و کمونيست ھا و مبارز ھا مبارزه می کند، کارگران و مردم گرسنه و به

   .مبارزه باز دارد

 پرداخته و از آنھا و بنرھا و پالکاردھايشان ذاکرهمصحبت و  بهی نيز با تظاھر کنندگان دنين سواتعداد زيادی از عابر

 االتی در موردؤ سءآنھا ضمن ابراز ھمبستگی با تظاھر کنندگان و مردم ايران، از رفقا .عکس و گزارش تھيه کردند

   . داده می شدءشرايط کنونی ايران می کردند که پاسخ ھای الزم به آنھا از طرف رفقا

 خلق ايران در ئیسازمان ھواداران چريکھای فدا. پايان رسيد  بعد از ظھر به۵/۶ آميز در ساعت اين تظاھرات موفقيت

   .دھندگان اين حرکت مبارزاتی موفقيت آميز بود  يکی از فراخواندنيسو

ن سياسی جريانات مختلف اعدام نويد افکاری گروھی از فعاال  حرکات اعتراضی عليهۀدر ادامسپتمبر ١٨ھمچنين روز 

 .ستکھلم رفته و تظاھراتی را برگزار کردند رژيم در ۀ خلق، به طرف سفارت خانئیفدا ن چريکھایاز جمله فعاال

  جاسوسی ،ۀاين الن  در ھراس از خشم تظاھرکنندگان و برای حراست از مزدوران النه کردۀ رژيم دردنيليس سووپ

  .  نمودگيرین را گرفته و از نزديک شدن آنھا به سفارتخانه جلواجلوی معترض

  !بايد گردد جمھوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود

  !زندانی سياسی به ھمت توده ھا آزاد بايد گردد
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