
  
 مخالفين رژیم ان وهاحضور گسترده آزادیخو

   سوئد- جمهوری اسالمی در شهر گوتنبرگکه ی انتخاباتی  در مقابله با مضح

   

 

پس از رژیم مزدوران سفارت ،  همزمان با نمایشات انتخاباتی رژیم جمهوری اسالمی،  ٢٠١٧ مه ١٩روز جمعه 

 و با" چراغ خاموش"همچون دفعات قبل بطور م سرانجا،  ر مورد آدرس محل صندوق رای گيریدکاری  پنهانمدتی 

رژیم جنایتکار شایان ذکر است که .  آمدنداین شهر به ، دندارشهر گوتنبرگ  تدارکاتچی هایی که در کمک

 بطور مثال در آخرین حضور مامورین کنسولگری . است داشتهدر این شهر یک انزوای طوالنی، جمهوری اسالمی 

نشان  به رژیم و حاميان جيره خوارشقدرت خود را  یک بار دیگر،  رژیم ضد مردمیمخالفان این ، در این شهر 

ی بارها و بارها در این چند سال اخير از طرف سفارتچی ها، ، یعنی حضور عوامل جنایتکار رژیم  این پروژه. دادند

سرکوبگر تبدیل شده اسی برای رژیم ي سح که کال به یک افتضا امتحان شده استرژیم و با بهانه های گوناگون

  . است

  

ليل اعتراض هتلی که به همين منظور اجاره  به د، در نهایت مزدوران سفارت پس از حضور نا موفق در شهر لوند

این بار در یک رستوران حوالی ساختمان پليس ، برای رای جمع کردن  آمدند و گوتنبرگ به شهر ، کرده بودند

اشد که در این شهر هيچکدام از ساختمان های دولتی را در اختيار این الزم به توضيح می ب. مرکزی ساکن شدند

بدستان  از طریق چند تن از کارمقامات رژیم مجبور شدند  این بار نيز دليل، به همين  اوباشان قرار نمی دهند

 به  را در یک روز ماندهو آدرس محل رای گيری ه رستوران را اجاره کرد یک،  در این شهرخودشناخته شده 

به ،  از طریق ایميل آدرس هایی که در دفعات گذشته از مراجعه کنندگان دریافت کرده بودند،  مضحکه رای گيری

   .برسانندها  آناطالع 

  

 ، طی اطالعيه ها و ميز گرد رادیویی توسط وری اسالمی در گوتنبرگهم ج انتصاباتستاد هماهنگی اعتراض به

جمهوری  و شيادان  مردم این شهر را برای مقابله با نمایندگان جالدان، نيروهای آزادیخواه و سياسی این شهر

 برای حفاظت از بودیم که پليس این شهرحضور گسترده شاهد همچنين در این روز ما . اسالمی دعوت کردند

  . ما بين نيروهای سياسی و رای دهندگان قرار گرفته بودند، رژیممارگيری صندوق های 

  



 ها آن.  حضوری پرشور و موثر در محل داشتند بعد از ظهرساعت سه و نيم تا هشت و نيم از نيروهای سياسی

بور ایستاده بودند و با ز باندرول ها در یک صف مستحکم در مقابل رستوران م وبا در دست داشتن پالکاردها

ات و مضحکه به ، اقدام به سخنرانی و افشای جنای  شعارهای انقالبی و مترقی سر دادنبلندگوهای خود ضمن

ی مردم راآه ماهيت رژیم و بی ارزش بودن نسبت ب،   حاضرین در صف رای گيریهبکرده و اصطالح انتخاباتی رژیم 

  .سخن می گفتند ،در سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی 

  

جناح و با هر ، جمهوری اسالمی " ایران با شعارهایی نظير  حاکم بر  رژیممخالفين فریادهای  طنين کوبنده ی

شعارهایی  .  لحظه ای قطع نمی شد...و " ، می کنيم ات سرنگون جمهوری اسالمی" ، "، نابود باید گردد دسته

می ایستادند و گاها ها  آن   وير ایرانی را به خود جلب می کردغان  رهگذر به زبان سوئدی داده می شد توجهکه

   .ی کردندمطرح مرا پرسش های خود ، با موضوع تظاهرات در رابطه 

  

ضمن دعوت از ایرانيان ساکن ، چند روز قبل ، سفير جالدان جمهوری اسالمی در سوئد  - سيد رسول مهاجر 

مانعی ندارد ، ، بی حجاب و بد حجاب و حجاب دار  ، تاکيد کرده بود که حضور زنان با هر شکل و شمایلی دئسو

 صندوق های رای و مشارکت در رای دادن که تنها راه تحکيم و تقویت مردم حضور بر سر"چون موضوع اصلی 

 قبلاتفاقا حضور زنان بی حجاب این بار بيشتر از به همين دليل . می باشد "ساالری در کشورمان می باشد

  ؟!این شهر به محل رای گيری آمدنداما چه کسانی در   .مشهود بود

  

 کسانی که همچنين خود را در صف سياسيون جا زده بودند و گاری روزکه ، این شهرایرانيان ساکن تعدادی از 

اما در این ميان افرادی از . حضور داشتندطبيعتا ،  هميشه در این شوهای رژیم به هر بهانه ای شرکت می کنند

 ها آقا زاده( باید گفت سهم دانشجویان سفارشی شهرهای کوچک و بزرگ خود را به این شهر رسانده بودند که

بودند که در اثبات سرسپردگی به کسانی در ميان این گروه  . در ميان رای دهندگان کامال مشهود بود) متمولينو 

 با دخالت پليس به ها  تالشاین. هم داشتندرا در گيری با مخالفين رژیم با وقاحت حتی قصد جمهوری اسالمی 

، حاضرین مخالف را به عکس العمل  گشت جوهری خودجویی که با نشان دادن انشن، دا بطور مثال  .دپایان رسي

 که با پرچم رژیم بردوش خود وارد شد و بالفاصله با نشان  و اتفاقا بی حجاب یک دختر جوانتوادار کرد و یا حرک

ه  به یورش بمی توهين نموده و کسانی را تحریکمخالفين جمهوری اسال  به، دادن انگشت وسط همراه با خنده

با   از او گرفت و اسالمی را که به خود بسته بودتفاقا پليس این دختر را دستگير و پرچم جمهوریا  . کردطرفش

 .، به او  اجازه داد تا او در صف رای دهندگان بایستد که چنين اعمالی را تکرار نکند تعهد گرفتن از او مبنی بر این

 شهر آمده بودند تا در رای گيری شرکت داشته بودند که از نروژ به اینهم ایرانيانی ،  رای دهندگاندر ميان 

  .باشند

  

ه که با حضور خود مانع پيروزی اصولگرایان بتوجيه برخی شان این بود ،  وقتی با رای دهندگان صحبت می شد

،  برای توجيه رای دادن به رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی بعضی ها هم  .هند شدویژه رئيسی جنایتکار خوا

در هر  که اندبعضی هم عادت کرده . هاست آن "قانونی و دمکراتيک" حق "رای دادن"که مطرح می کردند 

 که نامه ی خود می گفتنددر شناس مهر نياز به وجود تعدادی هم از. ، شرکت کنند انتخاباتی با هر شکل و فرمی

 کاندیدای کهند  گفتدر جواب میمخالفين هم البته  .  در این انتخابات شرکت کنند به این خاطرمجبور هستند

 سال گذشته نشان داده ٣٨ها همچنين می گفتند که تجربه  آن. پيروز با رای مردم نيست که انتخاب می شود

برای تحکيم رژیم سرمایه داری . ..، معتدل و  ، اصالح طلب همه ی جناح ها و دسته های رژیم از اصولگراکه 

حاصل در زندگی مردم ی که این رژیم سر کار است هيچ فرجی جمهوری اسالمی اقدام کرده و می کنند و تا زمان

ط  که بساهم یک انقالب قهر آميز ، آن ب است، انقال تنها راه رسيدن به آزادیبه همين دليل هم نخواهد شد و 



فعالين چریک های فدایی . ظلم و استثمار و اعدام و شکنجه و زن ستيزی را برای هميشه از جامعه ما بر افکند

  .ای داشتندبرجسته ایران در این اعتراضات حضور فعال و خلق 

  

   سوئد-سازمان هواداران چریک های فدایی خلق ایران در گوتنبرگ 

  ٢٠١٧ ماه مه ٢١


