ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﯼ از ﺁﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎﯼ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ـ ﺳﻮﺋﺪ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ در اﯾﺮان

روز ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ، ٢٠١٨در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻴﺰش ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ "ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ـ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ"
ﻓﺮاﺧﻮان دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٠٠ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
"ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﮕﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻮﺋﺪﯼ اﯾﺮاد ﺷﺪ و هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺷﻴﻠﯽ ،ﺳﻮﺋﺪ
و اﯾﺮان ،ﺁﮐﺴﻴﻮن هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻴﺰش هﺎﯼ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﯼ اﯾﺮان را هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان در روزهﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺷﺎهﺪ ﺗﻈﺎهﺮات هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ ،ﭘﮋاﮎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
"پ.ﮎ.ﮎ" ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﺷﺎﻩ اﻟﻠﻬﯽ هﺎ ،ﺳﺒﺰهﺎ و اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ  -ﺗﻮدﻩ اﯼ هﺎﯼ ﺧﺎﺋﻦ  ،در زﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن و ﺣﺘﯽ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻈﺎهﺮات روز ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ "ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ـ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ" ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﭼﻨﺪ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﯾﺎ هﻤﺎن ﺳﺒﺰهﺎﯼ دﯾﺮوز و اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ هﺎ و ﺗﻮدﻩ اﯼ ﺧﺎﺋﻦ هﻢ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪﻩ و در
ﻣﺮاﺳﻢ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﻴﻠﯽ هﺎ ﻣﻌﻴﺎر هﺎﯼ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ
هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدﻩ و ﺁﻧﺮا ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻧﺴﻴﺐ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
درود ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ـ ﺳﻮﺋﺪ
هﻔﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ٢٠١٨ﺑﺮاﯾﺮ ﺑﺎ  ١٧دﯼ ١٣٩۶

