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  متکهلس ا٢٠٠٨ مارس ١گزارش تظاهرات 
  

ماه هشتاد و شش م اسفند دوازده                                                            نراي استيحزب کمون…
 

  
، در شهر استکهلم برگزار »کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران« تظاهراتی با فراخوان ٢٠٠٨روز يکم مارس 

ه گزارش است با وجود اين که هوای سرد و بارانی بود يمدر تظاهرات روز يکم مارس که تصاويری از آن ضم. شد

 در آن فعالين سياسی و اعضا و هواداران حزب کمونيست ايرانطلب، خواه و برابریهای آزادیبسياری از انسان

 .شرکت کرده بودند

  :بودخواه آمده بخشی از فراخوان کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، خطاب به مردم آزادیدر

 اسالمی به حکومتسرکوبگر  توسط نيروهای »روز دانشجو«خواه در آستانه ها نفر از دانشجويان چپ و آزادیده«

با دستگيری  ، اسالمیحکومت .روحی و جسمی قرار دارندآزار   و شکنجهشديدترينزندان کشيده شده و تحت 

بسان ديکتاتوری سلطنتی  در نظر داشت ،از آن  و بعد آذر١٦ اعتراضات  جريانخواه دردیدانشجويان چپ و آزا

 و راديکال در جنبش دانشجويی و پيوند مبارزاتی آن با جنبش به رشد جريان چپ جلو حرکت رو ،خاندان پهلوی

 آذر حکومت نظامی اعالم ١٦نيروهای سرکوبگر رژيم در آستانه . خواهانه را بگيردهای آزادیحرکتکارگری و 

  .نمودا به يک پادگان نظامی تبديل  رها برقرار کرده و صحنه دانشگاههنشده را در دانشگا

های خواه در دانشگاه آزادی و چپ دانشجوياننظامی اعالم نشده و با وجود سرکوب شديد،حکومت  اما با وجود 

 ديگر بر ضرورت  بار،داشت روز دانشجون گرامیم ايران تجمعات اعتراضی برپا کرده و ضـشهرهای مختلف

 تاکيد کردند و ندای معههای پيشرو جا و جنبشبا مبارزات طبقه کارگرخواهانه دانشجويان حرکت آزادی اتحاد و پيوند

  .مطالبات راديکال و انقالبی را رساتر کردندشعارها و رسالت تاريخی جنبش دانشجويی در برافراشتن پرچم 

   :خوانيمدر بخش ديگری از اين فراخوان می

 بخشی از اين تالش مداوم بوده و ما به سهم خود برای ادامه و ،تشكيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران«

و برای ش نموده ی در بند مجدانه تالخواه و فعالين کارگرسترش کمپين مبارزه برای آزادی دانشجويان چپ و آزادیگ

در . تداوم يک حرکت اعتراضی سراسری برای آزادی دانشجويان و فعالين کارگری زندانی شده کوشش خواهيم کرد

 اسالمی و در دفاع از دانشجويان دستگير شده کومتحعليه اين راستا روز اول مارس در شهر استکهلم تظاهراتی را 

از همه شما .  برپا خواهيم کرد و فعالين کارگری زندانی شدهو همچنين در حمايت از محمود صالحی و منصور اسانلو

 که به اين حرکت اعتراضی عليه ديکتاتوری و سرکوب کنيمدعوت میخواه و جريانات چپ و مترقی مردم آزادی

    »....ی بپيونديد اسالمحکومت

 و تلفات زيادی را بر مردم  روز قبل از برگزاری اين تظاهرات ارتش سرکوبگر ترکيه وارد کردستان عراق شدچند

، نسبت به اين اقدام تجاوزگرانه ارتش )سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(له کومه.محروم اين منطقه وارد کرد
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 فراخوان داد که تظاهرات استکهلم با هدف ای با انتشار اطالعيه فوريه٢٨اريخ  در تالعملل نشان داد وترکيه عکس

  .  ظهر آغاز شود١٢محکوم کردن دولت ترکيه، از ساعت 

ه با ر، در بادر خارج از کشور) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(فراخوان نمايندگی آومه لهدر بخشی از 

  :نين آمده استتجاوز ارتش ترکيه به کردستان عراق چ

آار و اشغالگر ترآيه بار  ماه بمباران و تهديد به عمليات نظامی، حدود يک هفته است آه ارتش جنايت٢پس از «

ديگر و در سطحی گسترده از مرزهای آردستان عراق عبور آرده و با حمايت نيروی هوايی و بمباران مكرر 

  .شده استها آيلومتری خاک آردستان عراق منطقه، وارد عمق ده

 آه در آردستان و در »ک.ک.پ «دفاع آردستان و گريالهایارتش ترآيه در جريان يورش خود عليه مردم بی

  .مرزهای ايران و عراق مستقر هستند، از هيچ جنايت و استفاده از هر نوع سالحی خودداری نکرده است

ين يورش و اقدامات ارتش ترآيه سكوت های بزرگ در سطح گسترده ای در مقابل اهای حلقه به گوش قدرترسانه

های اروپايی و آمريكا و کشورهای منطقه در هماهنگی عملی راه را برای سرآوب آزادی و سلب اختيار آرده و دولت

  .اندآسايش زندگی مردم اين منطقه هموار کرده

المللی برای هماهنگی بينآردستان با آن رو به رو هستند واين بخش ازنين وضعيت دشواری آه مردم آرد درچدر

خنثی غيرانسانی را آارانه ومقابل اين سياست تجاوزدر توطئه سكوت برآوريم و فرياد ،جريان استسرآوب آن در

  .نمائيم

 ظهر به وقت اروپای مرآزی تظاهراتی در ميدان مرآزی شهر ١٢ ماه مارس ساعت ١به همين مناسبت روز شنبه 

  .شودر میاستكهلم در آشور سوئد برگزا

*** 
دادن شعارهايی سراعالم برنامه و پس ازکميته مرکزی حزب کمونيست ايران،عضو،»فراست صالحی«مجری برنامه

، » گردديدمحمود صالحی آزادی با«، »دانشجويی زندانی آزاد بايد گردد«، »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«چون هم

ردستان عراق محکوم حمله ارتش ترکيه به ک«،»حکومت اسالمی ايرانبادسرنگون «،»اسانلو آزاد بايد گرددمنصور«

مله اين از ج...  و»زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری«، »پيروز باد جنبش انقالبی خلق کرد«، »است

  .ندشداهرات حمل میظطول توشته شده بود و درهای سوئدی، کردی و فارسی ننها به زباروی باندولشعارها بر

رابطه با يورش ارتش ترکيه به کردستان عراق سخنرانی له، در، عضو کميته مرکزی کومه»رحيم عزيزپور«سپس 

  :سخنان خود گفتبخشی از در،عزيزپور. کرد

ق مرزی کردستان عراق، و ضربه طارتش ترکيه بعد از يک دوره دو ماهه بمباران و تهديد و حمله نظامی، به منا

، بيش از يک هفته است حمله گسترده و وسيعی را شروع »ک.ک.پ«حزب کارگران کردستان زدن به نيروهای 

 به بهانه از بين بردن ،دولت ترکيه.  استکرده و بيش از ده کيلومتر در عمق خاک کردستان عراق پيشروی کرده

ده تحوالت عراق و ی در آينخواهلی هدف واقعی دولت ترکيه سهم و،اين حمله را شروع کرده» ک.ک.پ«نيروهای 

ای در زد و خواهد به عنوان يک نيروی منطقهدولت ترکيه می.  در آينده خاورميانه استنينکردستان عراق و همچ

  .مله مطرح شود معارفط و تحوالت آينده به عنوان يک بندها
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از دولت يبانی ارتش ، همچنين با بحرانی که دولت اسالمی ترکيه را فراگرفته به منظور کسب پشت در ادامه گفت،وی

تواند بدون موافقت و چراغ سبز آمريکا صورت و حمله ترکيه نمی ای زده استکارانهدست به چنين اقدامی جنايت

های عرب ا در اين ميان، برای کم توقع کردن حکومت محلی کردستان  و راضی کردن دولتکيآمر. گرفته باشد

  .بيند میای را در راستای مصالح خودمنطقه چنين حمله

ای در مقابل اين تعرض و زير پا گداشتن های اروپايی و منطقهوی، ضمن اشاره به سکوت مديای جهانی و دولت

تفاوتی را عمال به مثابه تاييدی از طرف اين کوت و بیه، اين سهای محروم ساکن اين منطقآزادی و امنيت توده

  .ها ارزيابی کرددولت

دردی با کسانی که در اين حمله له ابراز هممهوضمن محکوم کردن تعرض ترکيه گفت، ک در پايان سخنانش رحيم،

 از مبارزات بر حق مردم کردستان ترکيه و کردستان عراق برای به دست آوردن آزادی و حق ؛اندمتحمل تلفات شده

 توطئه نتوانند ايفوف خود، می تنها با اتحاد و همبستگی ص،ين منطقهخواه امردم آزادی. کندتعيين سرنوشت دفاع می

  .را خنثی و تعرض ارتش ترکيه را در هم بشکنند

 وی در بخشی .، عضو کميته مرکزی و کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران بود»بهرام رحمانی« بعدی رانسخن

  :از سخنرانی خود گفت

 شما به خاطر حضورتان در اين من از طرف خودم و از طرف کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، از همه «

  .کنمتظاهرات آن هم در اين هوا سرد و بارانی تشکر می

شان به اين حرکت ما جلب شده اند و توجهما حدود يک ساعت ديگر از اين ميدان که هزاران نفر در اطراف حلقه زده

 .، خاتمه خواهيم داد» توريتتمين«های مرکزی و شلوغ شهر، به حرکت خود در است؛ پس از راهپيمايی در خيابان

 آذر ماه امسال ١١های پشتيانی از جنبش دانشجويی ايران در داخل و خارج کشور، با دستگيری دانشجويان در حرکت

ها، احزاب چپ و خواه، نهادهای دمکراتيک، سازمانتاکنون نيروهای آزادی. آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد

از جمله به . انددهی و برگزار کردهرای آزادی دانشجويان و کارگران دربند سازمانسوسياليست اقدامات متنوعی را ب

، در خارج کشور ٢٠٠٧ دسامبر ٢٨طلب، يک کمپين سراسری در خواه و برابریدرخواست دانشجويان آزادی

حرکت .  بود فوريه١۶طلب برگزاری کمپين سراسری خواه و برابریدومين فراخوان دانشجويان آزادی. برگزار شد

هايی است که شود، در ادامه کمپينامروز ما که با فراخوان تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران برگزار می

  ...نگاران در جريان استبرای آزادی فعالين جنبش دانشجويی، کارگران، زنان و روزنامه

خواه و سرکوب افراشته است پرچم مردم آزادیای که امروز جنبش دانشجويی برخواهانهعدالت خواهانه وپرچم آزادی

ها و مطالبات دانشگاه سنگر مهمی برای آزادی و برابری، و مرکزی برای بيان خواست. شده کل جامعه ايران است

 مرداد و به ويژه ٢٨، به دنبال کودتای ١٣٣٢از سال . اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی پيشرو و راديکال است

 آذر به روز ١۶ آذر نيروهای حکومت نظامی شاه به دانشگاه تهران و کشتن سه تن از دانشجويان، ١۶پس از حمله 

 آذر را به يک روز اعتراضی ١۶طلب و سوسياليست هر سال خواه و برابریدانشجويان آزادی. دانشجو معروف شد

  .ندکن سياسی خود و جامعه تبديل می-بر عليه حکومت و در دفاع از مطالبات صنفی 
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  :ن سخنانش افزوددر پايا ،بهرام

نيز در اين ) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(لهيک مسئله ديگری که در اين روزها اتفاق افتاده و کومه«

ای منتشر کرده، حمله ارتش سرکوبگر دولت فاشيستی ترکيه به کردستان عراق با هدف سرکوب مورد اطالعيه

دولت . کنمبنابراين، من فقط کوتاه به اين مسئله اشاره می.  اين مورد صحبت کردندرفيق رحيم، در. است» ک.ک.پ«

تعقيب » ک.ک.گريالهای پ«ترکيه اهداف فراتری را از اين يورش نظامی به کردستان عراق، عاله بر سرکوب 

دوما، . واهدختری میاوال، جمهوری ترکيه از اشغال نظامی عراق توسط آمريکا و حاميانش سهم بيش. کندمی

 سوما، يکی ديگر از اهداف دولت اسالمی ترکيه از اين .نيز کرکوک برای دولت ترکيه مهم استانتخابات شهر نفت

 اين که دولت چهارم،و به عالوه نهايتا . های سياسی داخلی خود و همچنين با ارتش استگويی به رقابتحمله، جواب

زيرا اين مسئله برای دولت ترکيه که . کردستان عراق جلوگيری کندترکيه در تالش است از تثبيت دولت کرد در 

اين حمله نظامی ترکيه که با چراغ . شودحدود هجده ميليون از شهروندان اين کشور کرد زبان هستند، گران تمام می

سبز آشکار دولت آمريکا آغاز شده است با سکوت حکومت مرکزی عراق، حکومت سوريه، حکومت اسالمی و 

ها در سرکوب مبارزه بر حق مردم کرد در اين منطقه بحرانی های منطقه روبرو شده است منافع مشترک آنمتحکو

طلبانه مردم چهار بخش کردستان، نه در خواهانه و حقهای آزادیبنابراين، جنبش. گذاردخاورميانه را به نمايش می

ارزه سراسری کارگری سوسياليستی اين کشورها بر عليه ها، بلکه حضور فعال در همراهی با مببده و بستان با دولت

در هر صورت ما به عنوان کومه له و حزب . رسندهای مرکزی، از جمله به حق تعيين سرنوشت خويش میحکومت

کنيم را صريحا محکوم می» ک.ک.پ«کمونيست ايران، اين حمله نظامی دولت ترکيه به کردستان عراق و سرکوب 

همچنين ما، خواهان خروج فوری و . کنيمنوشت مردم کردستان ترکيه به دست خويش، حمايت میو از حق تعيين سر

  .قيد و شرط همه نيروهای سرکوبگر ترکيه از کردستان عراق هستيمبی

ترين خواست و مطالبه جامعه ما، آزادی فوری و بدون قيد و شرط همه دانشجويان دربند و آزادی در اين ميان، فوری

لحی اين رهبر جسور و دل سوز طبقه کارگر ايران، منصور اسانلو، رييس اتحاديه کارگران شرکت واحد محمود صا

  .ای استو ديگر دستگيرشدگان جنبش کارگری و جنبش زنان و همه زندانيان سياسی با هر باور و عقيده

 که در بازداشتگاه اداره دجی سننشجوی دان»ابراهيم لطف اللهی«داشت ياد اجازه بدهيد سخنان خودم را با گرامی

  . به پايان ببرمباخت،  اسالمی در سنندج بر اثر شکنجه جانحکومتاطالعات 

  »!سرنگون باد حکومت اسالمی ايران، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

ت در پايان پيام کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، توسط شمسی خرمی عضو کميته مرکزی حزب کمونيس

  .ايران قرائت گرديد

 توجه هزاران نفر را به خود و ، گذر از چند خيابان مرکزی استکهلمدر تظاهرکنندگان. سپس راهپيمايی آغاز شد

 ، ميدانی به نامتظاهراتمکان آخر . ندشد جلب کرده بودها حمل میشد يا بر روی باندرولشعارهايی که داده می

بهرام رحمانی سخنان کوتاهی ايراد کرد و از حضار تشکر ،  دادن شعارهايیجا پس ازدر آن. بود»  توريتتمين«

  .پايان يافت از همه شرکت کنندگان تشکر کرد و تظاهرات  نيزفراست صالحی، مجری اين حرکت. نمود
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 م استکهل٢٠٠٨ مارس کمي از تظاهرات یريتصاو  
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  ته خارج کشور حزب کمونيست ايرانکمي

  ٢٠٠٨دوم مارس 

 


