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به خلق  محکومیت حمله دولت فاشیست ترکیه بعد از ظهر تظاهراتی در 2ساعت  ، 1122 اکتبر 21در روز شنبه 

و نیروهای نفر از مردم آزادیخواه  چند هزار  .شد گزاراستکهلم بر "نور بان توریت"در میدان  ،سوریه ردرنجدیده ک  

 پنج از شرکت بیش از  برخی گزارشات  .در این تظاهرات شرکت کردندسوئد " حزب چپ"نظیر  ،سیاسی چپ

تعداد شرکت کنندگان را در  ،خبری در سوئد  کانال چند،  .خبر دادند در این تظاهرات در استکهلم نفر هزار

 رد سوریه و علیه در طول تظاهرات، شعارهای زیادی در دفاع از خلق ک  . هزار نفر اعالم کردند ده هاسراسر کشور 

، "فاشیست و قاتل است، اردوغان " تظاهر کنندگان از جمله فریاد می زدند. سرداده شدتجاوز نظامی ترکیه 

نابود باد " ،"نه به همکاری با امپریالیسم، نه به سرمایه داری "، "باید متوقف شودجنگ اردوغان حمله نظامی و "

 ...و " به پا خیزید علیه دولت ترکیه و ارتش ضد خلقی آن" ،"سرمایه دارینظام 

نسبت به مردان و شرکت برجسته جوانان سوئدی در زنان  بیشتر تعدادیکی از نکات برجسته این تظاهرات وجود 

در مورد ریسک حث برخی از موضوعات مورد ب .فضای بحث های سیاسی نیز بسیار گرم بود. این حرکت بود

که اروپا هیچ کار عملی برای توقف جنگ  و ایندار و دسته مزدور داعش در منطقه دوباره  عواقب قدرت گیری

 .، بودندنمی کند

در مسیر . رم سازمان فعاالنه در این تظاهرات مردمی شرکت داشتندآفعالین سازمان در استکهلم با حمل 

  .فیلم برداری کنندیا عکس بگیرند و سازمان اجازه می گرفتند که از آرم با رجوع به رفقای ما تظاهرات افرادی 

بعداز ظهر ادامه یافت و در طول حرکت چند بار سخنرانی هایی علیه دولت  5این مارش بزرگ تا ساعت 

در طول راهپیمایی نوای سرود تظاهر کنندگان نیز در سراسر . فاشیست ترکیه و جنایات آن انجام شد

  .تهای حاکم بر ترکیه طنین انداز بودو علیه فاشیس "روژوا"مردم ستمدیده بین المللی با همبستگی 

 !رد سوریه محکوم استرکیه به خلق ک  یورش ارتش مزدور حکومت ت  

 !رکیهمرگ بر رژیم فاشیست حاکم بر ت  

  !رد که برای آزادی می جنگدزنده باد خلق رزمنده ک  
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