
 !گزارش خبری

 (سوئد) گوتنبرگ -کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران 

 درحمایت تجمع اعتراضی

 .( سوئد)گوتنبرگ ازخیزش تود ه ای سراسری درایران 

 

 آزدیخواهان ایرانی انسان های برابرطلب و

 گوتنبرگ -مردم ایران بارزات کمیته همبستگی با م" به دعوت ،  ۸۶۶۲ژانویه  ۶۱برابربا  ۶۹۳۱دی  ۶۱شنبه روز
خیزش اعتراضی سراسری مردم ایران برای سرنگونی از پشتیبانیتجمع اعتراضی در حرکت حمایتی و"  (سوئد)

زات جسورانه مردم ایران در همبستگی با مبارمرکزی ترین میدان شهر گوتنبرگ موفق دردر حرکتی رژیم اسالمی، 
 .برپا گردیدم ضد انسانی جمهوری اسالمی در برابرکلیت نظا

یکی از  گوتنبرگدرمرکز شهر درهوایی بغایت سرد و زیرصفر،  ۶۱الی  ۶١ساعت از تجمع اعتراضی روز شنبه 

فعالین سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در شهر  با استقبال وسیع نیروهای شرکت کننده از مردم آزادیخواه ،مراکز پرتردد 

، کارگر  مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ برحکومت ضد زن" سرخ ی ر فضایی از همدلی با باندول ها د  گوتنبرگ

مبارزات مردم ایران و دفاع از کارگران عکس ها و پالکارهایی در حمایت ازوزندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

نام اشنای سندیکای شرکت واحد تهران و حومه و محمود بهشتی لنگرودی و کارگرو معلمان زندانی رضا شهابی 

 . دیگرزندانیان سیاسی برگزار شد

جانب کمیته یاد شده، کریم نوری به سوئدی و فارسی به حاضرین خوش آمد گفت ؛ اعالن داشت برنامه با ارائه چند از
با سردادن شعارهای چندی با دعوت از سخنرانان به  قطعه موسیقی از آمریکای التین و موسیقی فریبرزکرمی آغازو

 . پیش خواهد رفت 

که از دە روز پیش شروع شدە است در ادامه نارضایتی مردم سراسرایران دور جدید اعتراضات  آنستکه؛بر تهکمی
طی دە روز اخیر مردم ایران در بیش از نود  می دارندسال حاکمیت رژیم اسالمی است و تاکید  ۹۳ایران در طول 

   .شهر برای سرنگونی رژیم اسالمی تظاهرات کردەاند

نواختن چند قطعه موسیقی ، شعارهای چندی به سوئدی و فارسی ادا گردید وجمعیت اجتماع کننده با فریادی  برنامه با
سخنرانان برای ارائه بیان نظر خویش در محکوم نمودن جنایات دامه با دعوت ازدر ا .رسا با شعارها همراه شدند

شرط همه دستگیر شده گان حوادث اخیر، آکسیون  رژیم و در امر دفاع از مبارزات مردم و خواستار آزادی بی قید و
باید سپاسگزار همه مردمی بود که در این هوای . اعتراضی و حمایتی تا ساعت بعد از چهار به کار خود پایان داد 

  .بغایت سرد دوام آوردند و این حرکت اعتراضی شکوهمند را پیش بردند



قویا از خواست مردم ایران برای ؛سریعا و ( سوئد)گوتنبرگ  -کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران قطعنامه 
 .سرنگونی رژیم اسالمی و نیز مبارزه برای عدالت، برابری، رفاه و جامعه انسانی حمایت می کند

آزادی همه بازداشت شده گان، فعالین و خواستار  داردهمبستگی خود را با مبارزۀ مردم ایران بیان می کمیته نامبرده، 
 شدکارگری زندانی ،فعالین زنان ، دانشجویان و همه زندانیان سیاسی فوری و بدون قید وشرط می با

مطمئنا مارگوت والستروم وزیر خارج نیز این فریاد . فریاد می زنند" مرگ بر جمهوری اسالمی را " مردم در ایران 
بودن سرکوب مردم در ایران نا کافی " عیر قابل قبول"وزیر امور جارجه با لفافه موضع گیری اخیر . را شنیده است

ما از مارگوت والستروم می خواهیم رژیم آپارتاید جنسی را به خاطر بربریتش علیه مردم در ایران قاطعانه . است
 .محکوم نماید و اقدامات عملی را برای پشتیبانی از خواستهای مردم در دستو بگذارد

ه در ایران اتفاق می افتد نقض صریح پایه ای ترین حقوق جهانشمول شهروندی است ما از دولت سوئد می خواهیم آنچ
در اعتراض به این تعرض تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم اسالمی تعلیق نمود و پی گیر به محاکه 

 باشند کشیدن سران حکومت اسالمی به جرم جنایت علیه مردم در ایران

این حرکت اس و قدردانی ازشرکت کنندگان در، با سپ "گوتنبرگ  -کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران " 
همگان شهر گوتنبرگ از طریق اطالعیه ها و برنامه های فوق العاده رادیویی دراعتراضی برای ادامه تحرکات خود 

 . می نماید  را به شرکت در ادامه همکاری با فراخوان های کمیته دعوت

  (سوئد) گوتنبرگ -کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران 

 ۰۲۶۲ژانويه  ۶۲ برابر با ۶۹۳۱ دی ۰۲چهارشنبه 

 

 

 

 


