گزارش نوشتاری و تصویری از شرکت طرفداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست -مائوئیست) در تظاهرات
ضد ترامپ /پنس در کشورهای شمال اروپا
روز شنبه  21ژانویه  2017یعنی یک روز پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ ریس جمهور جدید آمریکا ،در کشورهای سوئد و
نروژ همراه با بسیاری از دیگر نقاط دنیا ،جمعیتی چند هزار نفره با گرایشات و خطوط و از طبقات مختلف به خیابان آمدند تا
اعتراض خود را به نمایش بگذارند .در استکهلم این دعوت از طریق گروه فروم سرخ ( )rött forumو مارش زنان ( women’s
 )marchو در اسلو از طریق مارش زنان صورت گرفت .طرفداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست  -لنینیست  -مائوئیست)
در شمال اروپا به همراه مانیفست انقالبی سنتز نوین در اروپا (ار سی ام جی) و گروه جهان بدون مرز و جهان امپریالیسم در
این کشورها در این تظاهرات شرکت فعال داشتند و ضمن این که از طریق اطالعیه (به نام بشریت ما از پذیرفتن یک آمریکای
فاشیستی سر باز می زنیم) 1به افشاگری از دولت دونالد ترامپ /پنس پرداختند اما در عین حال مواضع کمونیستی خود را با
شعارها ،پالکارد ها و اطالعیه دیگر خود (انقالب و نه چیزی کمتر) 2بیان کردند .شعارها و پالکاردها توجه بسیاری از شرکت
کنندگان را جلب کرد.

بر روی پالکاردها شعارهایی زیر نوشته شده :
" آن دیوار زنان هستند و ترامپ بهای آن را خواهد پرداخت"
"آرامشت را حفظ کن و فاشیسم را در هم بکوب"
"دولت ترامپ /تنس باید متوقف شود"
عکس باب آواکیان تئوریسین و رهبر کمونیست در دست یکی از طرفداران قرار
دارد.

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1089&tb=gozideh&Id=77&pgn=1
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پالکاردی که به تبلیغ باب آواکیان و سنتز نوین کمونیسم می پردازد به همراه با تصویری که شباهت ترامپ
و هیتلر را به نمایش می گذارد

نمایی از میدان سرگلس توری در مرکز استکهلم! این تظاهرات به دعوت
فروم سرخ صورت گرفت!

اسلو-تصویری از یکی از هواداران حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
همراه با پالکاردهای خود .بر روی پالکاردها نوشته شده است:
" زنان ابژه ی جنسی ،ماشین جوجه کشی ،وسیله ی تولید مثل،
کیسه ی بوکس یا هرزه نیستند ...زنان انسان های کاملی هستند "
نمی توان منتظر شد و دید که فاشیسم چه می کند ،آنها آنچه را که
وعده داده اند جامه ی عمل می پوشانند و آن زمان دیگر خیلی دیر
خواهد شد"
"نگذارید فاشیسم به مسئله ای نرمال تبدیل شود"

تصویر باال :نمایی از تظاهر کنندگان در مقابل سفارت آمریکا در استکهلم -تظاهرکنندگان به دعوت فروم
سرخ بعد از پایان یافتن مراسم خود در میدان سرگلس توری به تظاهرا تمارش زنان که در مکان دیگری
در همان زمان بود ،پیوستند و از آنجا به صورت جمعیتی چندهزار نفره به سمت سفارت آمریکا رفتند.
اطراف سفارت آمریکا از فاصله چند ده متری بسته شده بود.
تصویر پایین :نمایی از تظاهرکنندگان در اسلو

صف تظاهر کنندگان به سمت سفارت آمریکا در استکهلم -هوادارن حزب کمونیست ایران (م.ل.م) بنر "نه! به
نام انسانیت از پذیرش یک آمریکای فاشیستی سرباز می زنیم" را حمل می کنند.

