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  خواهی چپ و آزادیروهايورود ن

م در استکهلی سفارت خانه حکومت اسالمبه  
  ١٣٨٨تير   ٦شنبه                                                                                                                                یبهرام رحمان

     
در آن شرکت  نفر ۵٠٠ به فراخوان نيروهای چپ در مقابل سفارت حکومت اسالمی در سوئد برگزار شد که حدود  آکسيونیروزدي

مع اعتراضی خود را جدر مقابل سفارت ت  معترضمعيتج ،٢٠٠٩ جمعه بيست و ششم يونی از ساعت سه بعد از ظهر .کرده بودند

حکومت ضد «، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«، » اسالمیمرگ بر جمهوری«معترضين با سر دادن شعارهايی هم چون  .آغاز کردند

 اعتراض خود را نسبت به سرکوب شعارهای ديگر، و» ، نمی خواهيمحکومت سنگسار نمی خواهيم«، »م، نمی خواهيزن نمی خواهيم

  .و وحشی گری های حکومت اسالمی نشان دادند

 می به وجود  يتس حسا و با رفتار توهين آميز سفارت قدم می زدنددر محوطهنيز  عوامل حکومت اسالمیدر برابر اين تظاهرات، 

جمعيت   سرانجامکهجا ادامه يافت  کننده ماموران سفارت تا آن ها و رفتار تحريک توهين .ندشد تظاهرکنندگان می خشمسبب آوردند و 

  . شدندوارد سفارت های محافظ را کنار زدند و  خاردار و نرده سيم  از آناننفر ٣٠ بيش از وا داشت و واکنش معترض را به

 و پراکنده شدند و سپس حدود هفت تن از آنان، با چوب سراسيمهنخست  مامورين سفارت با اين واکنش و ورود معترضين به محوطه،

 توانستند اپرداختند و حت که هيچ سالحی همراه نداشتند، به مقابله  با اينمعترضين نيز. ور شدندو چاقو و هفت تير به معترضين حمله

  .ده کند، خلع سالح کردندتير کلت خود استفا خواست از هف میکه را  ان ماموريکی از

پس از اين اقدامات  .آسيب وارد آمد  ماشين چند به وشکستيشه های ساختمان سفارت  بسياری از ش،در اين حرکت اعتراضی

  . سفارت خارج شدندمحوطه معترضين بالفاصله از 

يکی از آنان به دليل چاقو خوردن و  زخمی عترضين از م نفر٣  اين مرکز ترور،، ميان معترضين و مامورين سفارتدرگيری در

   .روانه بيمارستان شد

 ، روزنامه ها،ونیيکانال های تلويز سفارت حکومت اسالمی در سوئد، درمقابلدر  نيروهای چپ و آزادی خواهحرکت اعتراضیخبر

س گسترده ای پيدا کاانع سی ان ان بی بی سی و،تلويزيون آمريکاای بين المللی مانند هرسانه درهم چنين  وی سراسری سوئدهاراديو

های آن و اقدام موثر در  خانه دادن به تحريکات مزدوران سفارت حکومت اسالمی، پاسخيیخو  درنده وحشی گری وپاسخ به .کرد

کشورهای در  خواه آزادی فعالين چپ و از سویاست که می تواند ای  ، تجربهمبارزاتی روحيه افزايش بر برابر وقاحت آنان، افزون

  .تکرار شودديگر 

 جانبه ای دست به سرکوب همه يانه و به شکل وحشدنصادر می کنها را » ندا«  دستور کشتن اسالمی، حکومتسران جانیهنگامی که 

 ند و يا برایکغال ش انقالبی خارج کشور است که اين مراکز ترور را ا چپ و اپوزيسيون مسلم حقد،نزن طلبی مردم ايران می حق

  .انجام دهندديگری آن ها اقدامات گسترده بستن 

 »پيک نت«يعنی  ،سايت توده ای ها به وجود آورد،  در ميان مردم داخل و خارج کشوردر بازتاب اين خبر، که موجی از شادی و اميد

  :چنين است» پيک نت«خبر .  اسالمی نسبت داده استحکومتبی شرمانه اين حرکت را به عوامل 

  !اشغال کردند در سوئد را سفارت ايران اسالمی. عوامل ج اعتراضی ايرانيان خارج از کشور کردن جنبشبرای خنثی «

بعد از ظهر امروز، عاملين حسين شريعتمداری که بقايای شبکه سعيد امامی را در سوئد سازماندهی کرده، با هدف خنثی کردن حرکت 

زرگ را عليه کودتای انتخاباتی و همدردی با مردم داخل کشور بوجود خودجوش و سراسری ايرانيان خارج از کشور که جنبشی ب

اين طرح با همکاری کارکنان سفارت صورت گرفت و .  در استکهلم را باصطالح تصرف کردندآورده اند، سفارت جمهوری اسالمی



يعنی همان تشکيالتی که سالها گفته شد که پايه ريزی آن را حسين . اشغال کنندگان خود را حزب کمونيست کارگری معرفی کردند

 و تمام فعاليت های خارج کشور آنها همسو با هدف های شريعتمداری و حسن شايانفر تحت سرپرستی سعيد امامی برعهده داشته اند

از پيش از کنفرانس برلين، تا بعد از آن کنفرانس و تا امروز که .  حسن شايانفر در ايران است-مرحله ای و نوبتی باند شريعتمداری

 خرداد ٢٢ روزی که از کودتای ١٢در . هدف اصلی فشار به دولت های اروپائی برای جلوگيری از اعتراضات ايرانيان مقيم اروپاست

می گذرد، هيچگاه ايرانيان معترض در اروپا، تظاهراتی را در برابر سفارت خانه های جمهوری اسالمی سازمان نداده بودند زيرا 

هدف اصلی جلب حمايت مردم اين کشورها و ديگر خارجيان نسبت به رويدادهای کودتائی و خونين ايران است واين کار در برابر 

ساختمان سفارت خانه های جمهوری اسالمی در نقاط پرت پايتخت های اروپائی ممکن نيست، بلکه در پررفت و آمد ترين نقاط اين 

به پيک نت خبر رسيده است که سازماندهندگان اعتراض به کودتا در کشورهای اروپائی که عمدتا نسل جوان و . شهرها ممکن است

ک تهيه بيانيه ای در افشای حرکتی هستند که با کمک سفارت جمهوری اسالمی در سوئد و در دانشجويان ايرانی هستند، در تدار

  ».همسوئی با ستاد کودتاگران در تهران، در سوئد به اجرا گذاشته شد

امل اطالعايت عو سپاه پاسداران وا ب گسترده ایهای اوايل انقالب همکاری های امنيتیسالاکثريتی در -يم که طيف توده اینفراموش نک

 اما سرانجام حکومت .کردند معرفی مي امنيتیينمامورها را به  مخالفين حکومت وبه ويژه کمونيستاين طيف،. حکومت اسالمی داشتند

همواره صف اپوزيسيون نيزدر ها،اين. دنموها را به صف اپوزيسيون پرتاب  آنردباين طيف ، پس ازاين که استفاده خود را ازاسالمی

فاع در د»  نتکپي«هنگامی که  . نکرده اند اسالمی حکومتتی با کليتمخالفهرگز وهستند» جناح اصالح طلب درون حکومت «مدافع

 خود های رسوايی بهچه بيش ترنسبت ميدهند هر حکومت اسالمی و موسوی اين چنين اقدام نيروهای معترض را به شريعتمداری هااز

 نيروهای چپ با وابستگی های سازمانی و يا منفرد و هم چنين بسياری از ، عالوه بر حضور فعالن تظاهراتاز سويی در اي.د افزايمی

 اين  بنابراين،. از آن ها بودیجوانان پرشور و زنان و پدران و مادران شرکت کرده بودند که فعالين حزب کمونيست کارگری بخش

، با هدف تحريف افکار عمومی و در حمايت از يک جناح ل حکومت اسالمیشيوه خبررسانی توده ای ها، هم چون خبررسانی عوام

بی شک گردانندگان حزب توده و هم فکرانش هم چون عوامل حکومت اسالمی نگران سرنگونی اين . حکومتی صورت می گيرد

ب توده نيز به دليل با سرنگونی حکومت اسالمی و محاکمه سران آن، سران حز. حکومت آدم کش و آزادی کش و تروريست هستند

  اقدام جسورانه و به موقعزنده باد .همکاری با ارگان های امنيتی و جناح های اين حکومت، ده ها هزار شاکی خصوصی خواهند داشت

  .عترض ايران شدند مهمه کسانی که اين حرکت با شکوه را آفريدند و باعث دلگرمی مردم

زود مردم  ومت اسالمی در استکهلم توسط نيروهای چپ و آزاده اين است که دير يا پيام تسخير سفارت حک و مهم تريناصلی ترين

  سرنگونیمانند دوران ، کاخ های خامنه ای و احمدی نژاد را تسخير خواهند کرد و از راديو و تلويزيون سراسری ايران،معترض

  !انیس شاد و ان مرفه،برپايی جامعه ای آزاد، برابر،به اميد سرنگونی حکومت اسالمی و . حکومت پهلوی، سرود آزادی سر خواهند داد

  
   در استکهلم و تجمع مردمتخريب شده سفارت حکومت اسالمیدر  ی ازتصوير
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