تظاهرات شورا علیه نشست اعضای پارلواى سوئذ
با نواینذگاى رژین جنایتکار جوهوری اسالهی

پٌجؼٌثَ ًْ 4اهثز ،تذػْت ػْرای حوایت اس هثارسات آسادیخْاُاًَ هزدم ایزاى ،تظاُزاتی در هقاتل
هجلض طْئذ در هیي تْریت تزگشار ػذ .در ایي تظاُزات کَ طَ طاػت طْل کؼیذ تیغ اس ً 051فز
ػزکت داػتٌذ .اػضای ػْرا اس صثح تا طاػت  2در حزکتِای پزاکٌذٍ ػزکت کزدٍ تْدًذ.

در طْل تظاُزات اطالػیَ اًگلیظی ػْرا هیاى ػاتزیي تْسیغ هیؼذ کَ در آى تَ هواػات دّلت طْئذ
تا جوِْری اطالهی ّ ،هٌافغ تجاری دّلت طْئذ کَ تَ طزکْب طیاطی فؼالیي کارگزی ّ هخالفیي
طیاطی در ایزاى ارجحیت دارد ،اػارٍ داػت .ایي اطالػیَ در پایاى تظاُزات تَ اطالع ػزکت کٌٌذگاى
رطیذ .در طْل تظاُزات ػؼارُای هزگ تز جوِْری اطالهی ،سًذٍ تاد آسادی ،سًذٍ تاد طْطیالیظن،
سًذاًیاى طیاطی آساد تایذ گزدًذ ،طفارت جوِْری اطالهی تایذ تظتَ ػْد ،دّلت طْئذ خجالت تکؼیذ کَ
تا قاتلیي ًؼظتیذ ... ّ ،طز دادٍ هیؼذ .طیاّع داًؼْر ،قاطن خاک سار ،هِزًْع ػفیؼی ّ حویذ فزّتي
اس جاًة ػْرا ،پز اّکَ اس حشب طْطیالیظتِای ػذالتخْاٍ طخٌزاًی کزدٍ یا ػؼارُای تظاُزات را
اػالم ًوْدًذ .تزیثْى ػْرا هثل ُویؼَ تزای طزًگًْی طلثاى ّطْطیالیظتِا تاس تْد ّ تٌی چٌذ اس
ػزکت کٌٌذگاى در تظاُزات تَ طخٌزاًی ّاجزای طزّد پزداختٌذ.

هْضغ ػْرا ایٌظت کَ ًَ فقط تایذ ًوایٌذگاى جوِْری اطالهی در طْئذ پذیزفتَ ًؼًْذ تلکَ طفارت ّ
جاطْص خاًَ آى تظتَ ػْد .طزاى حکْهت اطالهی تایذ تَ جزم جٌایت ػلیَ هزدم در دادگاُِای ػلٌی
هحاکوَ ػًْذ .ها ًؼظت ّ تزخاطت دّلت ّ اػضای پارلواى طْئذ تا جٌایتکاراى ّ طزکْتگزاى
اطالهی را قْیا هحکْم هیکٌین.

شورای حوایت از هبارزات آزادیخواهانه هردم ایراى /استکهلن
ًْ 4اهثز 2101

در حاشیَ تظاُرات رّز ًْ 4اهبر در هقابل هجلس سْئذ

حضْس هؼتشضبى اص سبػت ُطت صجح هذاّهب اداهَ داضت .گشُِّبی هختلف دس ًخستیي سبػبت
سّص دس هحل حبضش ضذٍ ثْدًذ .قشاس ثْد یب آسصّ ایي ثْد کَ دس صْست اهکبى اص حضْس هضدّساى

سژین اسالهی دس هجلس سْئذ جلْگیشی ضْد .هتبسفبًَ دستشسی ثَ آًِب هیسش ًطذ  .ثب ایي ُوَ اهب
تظبُشات هذاّم اص عشف گشُِّبی هتفبّت تب سبػتِباداهَ داضت.
ّیژگی ُای تظاُرات ایي دّرٍ
ایذٍ ُوَ با ُن کَ قذهتی عْالًی دس استکِلن داسد آخشیي ًفسِبی خْدسا هیکطذُ .وَ ثَ یبد هی آّسین
کَ عشفذاساى ایي ایذٍ هخبلف ضؼبس هشگ ثش جوِْسی اسالهی ثْدًذ  .تظبُشات سکْت دس ُویي
استکِلن ثشگضاس هیکشدًذ ّ اص قلن ُبی ضکستَ ّدُبى ُبی ثستَ ثشای اػتشاض استفبدٍ هیکشدًذ فقظ
ثشای آًکَ ًگْیٌذ هشگ ثش جوِْسی اسالهی  .سبل گزضتَ ایي ایذٍ ثَ ضکل سًگیي کوبى ّ سجض ّ...
خْدسا ًطبى داد  .هشگ ثش دیکتبتْس سادیکبلتشیي جلٍْ ایي ُوَ ثب ُوی ُب ثْدٍ است.اهب دس تظبُشات
سّص ًْ 4اهجش ایي ایذٍ دس ضکل ُواٌُگی ُوَ با ُن ثشّص کشد.
اص هطخصبت حشکت اخیش ایي ثْد کَ صف ثٌذی ُب هطخص تش ضذٍ ثْد ّعشفذاساى جٌجص سجض
ّحتی ضیشّخْسضیذی ُب ثطذت کن ثْدًذ .آخشیي تُْوبت سجض ّ ُوَ ثب ُن  ،دس اختالط ثب حضة
کوًْیست کبسگشی ّ گشٍّ تبصٍ ثَ هیذاى آهذٍ ای ثٌبم ُوجستگی کبسگشاى ایشاى ّسْئذ کَ دس ائتالف
ثب سبیشیي کویتَ ای ثٌبم «کویتَ تظبُشات» یب چیضی ثَ ایي ًبم تطکیل دادٍ ثْدًذ ًوْد یبفت .الجتَ ایي
گشٍّ «هذافغ جٌجص کبسگشی» قجال ُن ّجْد داضتَ است اهب تب کٌْى ّدس سبل گزضتَ چٌیي فشاخْاى
ُبیی ًویذاد ایٌجبس تحت ػٌْاى «هقبثلَ » ثب سکتبسیسن تالش ًوْد ُوَ سا ثبُن « ُوبٌُگ » کٌذ
.هبحصل ایي ُوبٌُگی کویتَ تظبُشات یب چیضی ثَ ایي ًبم ثْد .تؼذاد ی اص سجضُب دس ایي کویتَ
حضْس داضتٌذ .اهیذ هیشفت کَ ًیشُّبی پشاکٌذٍ ثب ایي سیبست جوغ ضًْذ اهب دس ػول حذّدًضدیک
ثیست ًفش کَ تؼذادی اص آًِب سجض ثْدًذ گشد آهذٍ ثْدًذ .ایي ساثغَ سا ثَ ایي خبعش ثبیذ ػوذٍ دیذ کَ
خصلت ًوبی ّضؼیت کًٌْی ً.طبًَ آخشیي ًفس ُبی ایذٍ ُوَ با ُن است صیشا کَ :
1ـ سجض تحلیل سفتَ است ّثسیبسی اص هتُْویي اص آى ّ تُْن خْیص ػجْس کشدٍ اًذ.
2ـ تجشثَ هشدم دس ایي دّساى ثَ ًسجت اّایل جٌجص سجض صهیٌَ ُوَ با ُن سا ُش چَ ثیطتش خطکبًذٍ
است.
3ـ استذالل چپ سفْسهیست ثشای تْجیَ ُوکبسی ثب ثْسژّاصی ّجٌبحِبی حکْهتی کَ هذتی دس
پْضص ُوکبسی ثبسجض ّ سلغٌت هؼٌب هی گشفت  ،عشفذاساًی ثسیبس کوتش اص گز ضتَ داسد.
 4ـ ًْع پْضیذٍ ایي استذالل کَ دًجبل چپ سجض ثْد ّسجض سا دس ػوْهیتص قجْل ًذاضت ایٌک ثَ کوک
گشفتَ ضذٍ است  .تب سفْسهیسن خْدسا تْجیَ کٌذ.ثؼذ اص حضة کوًْیست کبسگشی ایٌک کویتَ
ُوجستگی کبسگشاى ایشاى ّسْئذ تئْسی پشداص ایي ًحلَ اص تفکش دس استکِلن است  .آًِب تحت پْضص
ایٌکَ سجض دس ػوْهیتص اص هیبى سفتَ  ،خْاُبى ُوکبسی ُوَ ثب ُن دس هقبثل سژین هی ضًْذ  .آًِب
اص جولَ دس ایي ساثغَ هٌتقذیي هستقین ّغیش هستقین ضْسا ثْدًذ ّاص ًقذ سکتبسیسن هْجْد ّ ثَ ػطق
سشاصیش ضذى «تْدٍ ُب» ثَ صف تظبُشاتطبى ّػذٍ ثِطت ُوَ ثب ُن سا دادًذ .هذػی ضذٍ ثْدًذ کَ
ػلت ایٌکَ ُضاساى ایشاًی دس تظبُشات ضشکت ًوی کٌٌذ سیبست چپ گشا ّسکتبسیسن ضْسا یب احضاة
ّافشاد چپ کبسگشی ّسْسیبلیست است  .ایي استذالل ًیض دس استکِلن اقجبلی ًیبفتّ .ثش تؼذادضبى کَ

ًیبفضّد ُیچ ثلکَ هْجت فبصلَ گشفتي چپ کبسگشی اص آًِب ضذ .ثشای آًِب کَ هتُْوٌذ ایي تجشثَ
ثسیبس گشاًجِبیی است .ضبیذ ّقت آًست کَ دّس «ُوَ با ُن» سا ثشای ُویطَ خظ ثکطٌذ.
 5ـ اًتخبة آگبُبًَ دس صف ثٌذیِب ّسؼت گشفتَ است .آصادیخْاُبى ثب تبهل  ،ضیٍْ ُبی اػتشاض
خْدسا اًتخبة هی کٌٌذ ّ صیش ثبس ُش آلتشًبتیْی ثَ ساحتی ًوی سًّذ ً.گبٍ ثَ آیٌذٍ دس اًتخبة اهشّص
داسد ًقص ػوذٍ تشی هی یبثذ
ثذیٌسبى یکجبس دیگش دسستی خظ هطی ضْسا ثبثت ضذ ًَ اص سْی ضْسا ثلکَ اص سْی کسبًی کَ هٌقذ
ضْسا ّ هٌبدی ُوَ با ُن ثْدًذ .ضْسا اص آغبص اػالم کشدٍ ثْد کَ عشفذاس ُوَ ثبُن ًیست ثلکَ ُوَ
سا تطْیق هیکٌذ کَ حْل خْاستَ ُبی خْد ّتحْالت اسبسی دس ایشاى گشد آیٌذ .هب ثَ ُوَ کسبًی کَ
هٌقذ ضْسا ثْدٍ اًذ صویوبًَ تْصیَ کشدٍ این کَ خْدسا هتطکل کٌٌذ ّ ًظشاتطبى سا دس ػول
ثیبصهبیٌذّ .ثَ جبی فطبس ثش ضْسا کَ پشًسیپ ُبیص سا صهیي ثگزاسد ثسْی تحقق آسهبًِبی خْد
ثشًّذ  .دس یک جبهؼَ پیطشفتَ ًوی تْاى احضاة ّاًذیطَ ُب ّعجقبت هختلف سا صیش چتش ُوَ با ُن
سبًسْس کشد  .ایي ایذٍ هی تْاًذ ثَ فبضیسن هٌجش ضْد  .اهب ُوکبسی حْل هطتشکبت اسبسی ّ
هلضّهبت یک اًقالة دس ایشاى ّسشًگًْی اًقالثی سژین  ،خْاست ّهْضْع کبس ضْسا است .آغْش
ضْسا ثشای ُوکبسی دس ایي صهیٌَ ثبص است
چیضی هِوتش اص ایي دسخصْصیبت ّضؼیت کًٌْی ًوی تْاى گفت.
دس سبػبت آخش تظبُشات هثل ُویطَ چٌذ ًفش ثب پشچن ضیشّخْسضیذّ ػالئن ُوَ ثب ُن ثَ حبضیَ
تظبُشات ّاسد ضذًذ .آًِب ُشکذام ثضسگتشیي پشجن هوکي سا ثب خْد داضتٌذ .آًِب هیذاًٌذ کَ ضْسا هبیل
ثَ ُوکبسی ثب آًِب ًیست ،اهب ُشثبس حبضش ضذٍ ّ دسایي ساثغَ جذل هیکٌٌذ .سیبست ضْسا تزکش
هذاّم ثَ آًِب است ثی آًکَ ثب آًِب دسگیش ضْد .تب هبدام کَ ضؼبس ُب ّ ثشًبهَ ُبی ضْسا سا هختل ًکٌٌذ
.ایي هذاسا قبثل تحول است .
ضبیبى رکش ّ آهْصًذٍ است :کَ دس آًسْی هیذاى ُوضهبى هجبُذیي تظبُشات داضتٌذ  .ثشای ایٌکَ
اختاللی دس تظبُشات پیص ًیبیذ تْافق کشدین تب صهبًیکَ هب سخٌشاى داسین آًِب سکْت کٌٌذ ّ ّقتی
آًِب سخٌشاى داسًذ هب سکْت کٌین ثَ ایٌصْست ّقت تب سبػت  3تقسین ضذ ّ آًِب صّد تش اص آًکَ
ّقتطبى توبم ضْد هحل سا تشک کشدًذ.
رکش ایي هسبئل ثَ ایي خبعش است کَ گفتَ ثبضین هخبلفت ُبی ػویق ًظشی اگشچَ هبًغ اص ُشگًَْ
ائتالف ُوَ ثب ُن است اهب هجْصی ثشای پشخبضگشی ّدػْای فشقَ ای ًیست  .فشٌُگ ًْیٌی الصم
است تب ثشخْسد ُب سیبسی ثبضٌذ ّاستذاللی ّاختالفبت ّاقؼی سا ثَ سبیَ ًجشًذ ً .قذ ّهجبسصٍ ّاقؼی
سا ًجبیذ ثب دػْی ضخصی اضتجبٍ گشفت.
شْرای حوایت از هبارزات آزادیخْاُاًَ هردم ایراى ـ استکِلن

.

