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   استکهلم٢٠٠٨ مارس م در تظاهرات يک»بهرام رحمانی«سخنان 
  

  :است» مينت توريت«کيند سخنان بهرام رحمانی در ميدان سرگلستوری و آنچه که در زير مالحظه می
  

من از طرف خودم و از طرف کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، از همه شما به خاطر حضورتان در اين 
  .کنم تشکر می هوا سرد و بارانین اي آن هم درتظاهرات

  
 شده جلب  مابه اين حرکتشان اند و توجه حلقه زده اين ميدان که هزاران نفر در اطرافازما حدود يک ساعت ديگر 

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

 ماه  آذر١١يان در  با دستگيری دانشجوی ايران در داخل و خارج کشور، دانشجوي جنبشزهای پشتيانی احرکت
 احزاب چپ و ،ها سازمانخواه، نهادهای دمکراتيک،ی آزادیتاکنون نيروها. هنوز هم ادامه دارد غاز شده و آامسال

به از جمله . اندی و برگزار کردهده را برای آزادی دانشجويان و کارگران دربند سازمانسوسياليست اقدامات متنوعی
 در خارج کشور ،٢٠٠٧  دسامبر٢٨ در ی کمپين سراسرطلب، يکخواه و برابری دانشجويان آزادیستدرخوا

ديم که در آن آکسيونی را برگزار کر ميدان  همين در و کمونيستخواه آزادیهایگزار شد که ما و نيروها و سازمانبر
طلب برگزاری کمپين سراسری خواه و برابری فراخوان دانشجويان آزادیندومي .درده بودن نفر شرکت ک٣٠٠حدود 
، در شودمی تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران برگزار با فراخوانحرکت امروز ما که .  فوريه بود١٦

. در جريان استنگاران  است که برای آزادی فعالين جنبش دانشجويی، کارگران، زنان و روزنامهیهايادامه کمپين
 در جهت سرنگونی حکومت اسالمی و  به عنوان حزب کمونيست ايرانبنابراين، يک وجه مبارزه روتين و دايمی ما

 افشای حکومت اسالمی در نزد يی با هدفهاونيبرپايی حکومت کارگری با روابط و مناسبات شورايی، برگزاری آکس
  .خواه جامعه ايران استطلب و عدالتیهای برابر از جنبش حمايت و پشتيبانیجلبم جهان و ردافکار عمومی م

  
خواه و  که امروز جنبش دانشجويی برافراشته است پرچم مردم آزادیایخواهانهخواهانه و عدالتزادیآ پرچم

ها و  و مرکزی برای بيان خواست، آزادی و برابری مهمی برایدانشگاه سنگر. سرکوب شده کل جامعه ايران است
 مرداد ٢٨، به دنبال کودتای ١٣٣٢از سال . لبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی پيشرو و راديکال استمطا

 ١٦ آذر نيروهای حکومت نظامی شاه به دانشگاه تهران و کشتن سه تن از دانشجويان، ١٦و به ويژه پس از حمله 
 يک را به  آذر١٦  هر سالياليستسب و سوطلخواه و برابری دانشجويان آزادی.آذر به روز دانشجو معروف شد

  .کنند تبديل می خود و جامعه سياسی-صنفی  حکومت و در دفاع از مطالبات ر عليه بی اعتراضروز
  

دانشجويان در .  داشته باشدانهای اير نتوانست جای پايی در دانشگاه١٣٣٢ آذر ١٦حکومت پهلوی از بدين ترتيب، 
  که از دل چرکين حکومت پهلوی بيرون زده بودحکومت اسالمی. فعال داشتند مردم ايران، شرکت ١٣٥٧انقالب 

  ترکمن صحرا، کردستان، حمله به تجمعات زنان، کارگران، دانشجويان،با حمله  راسرکوب خونين انقالب بهمن
انقالب « طرح ارتجاعی حکومت اسالمی، با. آغاز کرد... ها وهايی سياسی، بستن رسانهانحالل احزاب و سازمان

های در واقع حکومت پهلوی که در سرکوب انقالب مردم و جنبش . بست١٣٥٩ها را در سال دانشگاه» فرهنگی
حکومت اسالمی  . به سرانجام رساندترين شکلی خشنترين و وحشیاجتماعی ناکام مانده بود حکومت اسالمی به

 ياليستس دانشجويان چپ و سکوالر و سو اساتيد وازها هزار نفر ها را باز کرد ده دانشگاه٦٢ که در سال هنگامی
 سران . و خرافات مذهبی را نيز در دروس درسی گنجانده بود بود را پاکسازی کردههای سراسر کشوردانشگاه

د تا نقش کنترل پليسی را در دنبه وجود آور» دانشجويان خط امام« ارگان سرکوبی را به نام حکومت اسالمی،
ها و  در کارخانه،» کارشوراهای اسالمی« و »خانه کارگر« نيز به نام  را ارگان مشابهیهان آ.ندها ايفا کدانشگاه
  .تغيير نام داد» دفتر تحکيم وحدت«شجويان خط امام بعدها به ندا. ها برای کنترل کارگری به وجود آوردندکارگاه

  
در . به نمايش گذاشتند ١٣٨٢ سال د را درموجوديت علنی خو  و سوسياليستطلبخواه و برابریدانشجويان آزادی
 های دانشگاه بسياری از به و سپس آغاز شد تهرانهای در دانشگاهای اعتراضات گسترده،١٣٨٢خرداد ماه سال 

 برگزار کوی دانشگاه تهران اعتراضی را دريک حرکت  ، دانشجويان دانشگاه تهران. رسيدکشور نيزشهرهای 
 ، وارد اعتراض پنج روزه شد، با حمله به دانشگاه تهران و تبريز١٣٧٨ تير ١٨ز  اجنبش دانشجويی که. کردند

، نهضت  به تدريج از توهمات دو خردادی، در آن دوراناين جنبش. شديدا سرکوب گرديد به بازبينی خود پرداخت
موضع سالمی  حکومت ايت کل بر عليه برای اولين بار، سال اين دانشجويان در.دور شد...  و مشارکتیآزادی،
جز تداوم خفقان و ه  دستاوردی بچهي اين بود که  نيزدرون حکومت» اصالح طلبی« جريان شان از و ارزيابی.گرفتند

 در برای اولين بار حضور موثر خود را  و سوسياليستدانشجويان چپ. نداشته استسرکوب و فقر و فالکت 
، » برابری،آزادی« سرخ های پالکاردچپ دانشجويان ن بار برای اولي، آذر همان سال١٦ در . نشان دادنداعتراضات
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 و  حمايت از جنبش کارگری در کهی و پالکاردهاي»توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد«، »م يا بربريتسوسياليس«
ها، با وجود خفقان و سانسور شديد دانشجويان سوسياليست سايت.  بسيار برجسته بودندبودبرافراشته  جنبش زنان

...  از جمله نظريات مارکس، انگلس، لنين و دانشجويان چپ و کمونيست. کردندستاسيهای خود را ، وبالگنشريات
جنبش دانشجويی از همين تاريخ با ت  سير تحوالاين. تبليغ کردندای در سطح گستردهجنبش کارگری و انقالب را 

 . پيوستند از دانشجويان به اين جريانزيادی هر روز تعداد . به پيشروی خود ادامه دادتریسرعت هر چه بيش
 نقش دانشجويان چپ و .کردند دانشجويان چپ اعالم موجوديت ،های زيادی در سراسر کشورهمچنين در دانشگاه

به مناسبت   وقتخاتمی، رييس جمهور  سال در آن.تر بود نسبت به سال قبل گسترده١٣٨٣ آذر ١٦ سوسياليست در
  حکومت و خاتمی تبديل شد، به محاکمهچپ توسط دانشجويان  که سخنرانی ویمده بود آذر به دانشگاه تهران آ١٦

  و١٣٨٤ سالدر  ١٦. خاتمی با اهانت و فحاشی به دانشجويان سالن چمران دانشکده فنی را ترک کردبه طوری که 
 با گرايشات ويی مرزبندی جنبش چپ دانشجانردر اين دو .دگرديطلبانه برگزار با شعارهای چپ و برابری ١٣٨٥

نژاد رييس همچنين در اين دو سال گذشته، دانشجويان چپ، دو بار احمدی. تر شدليبرال و رفرميست نيز شفاف
- اند و تصاوير او را در مقابل چشمانش سوزاندهجمهوری تيرخالص زن حکومت اسالمی را از دانشگاه فراری داده

  .اند
  

 اين تصور را داشتيی  فعالين و رهبران چپ جنبش دانشجودستگيری با  آذر امسال،١٦ در مقطع حکومت اسالمی
 اين تصور سران حکومت خوش خيالی بيش نبود و بااما .  آذر را بگيرد١٦ های اعتراضی حرکتکه جلو برگزاری

های کشور برای آزادی رفقای خود و در محکوميت حکومت شجويان تمام دانشگاهن زيرا دا. مواجه شدشکست
های راديکال  ديگری به سوی سياست مهم بدين ترتيب، جنبش دانشجويی گام.سازمان دادندای را گستردههای حرکت
  . برداشت و سوسياليستیو چپ

  
  گذشته، اعتراضی روز چهارشنبهتجمعدر . دو حرکت دانشجويی بسيار برجسته بوده استدر روزهای اخير 

هايی  صبح با خواست٩اين تجمع اعتراضی از ساعت . دانشجو شرکت داشتنددانشجويان دانشگاه شيراز، هزاران 
 ظهر ادامه ز بعد ا٦ شروع شد و تا ساعت ... و رييس دانشگاه و دانشگاه پادگان نيست»صادقی«نظير برکناری 

  .يافت
   

اعتراض به  اهرود درهای صنعتی، آزاد و غيرانتفاعی شبيش از سه هزار نفر از دانشجويان دانشگاهقبل از اين نيز 
  هفته گذشتهشنبه پس از سه روز تحصن در دانشگاه آزاد، شنبه و يک...مديريت ومشکالت صنفی، آموزشی و سوء

  .شدند و پيگيری خواسته هايشان ندهای اصلی شاهرود تجمع کرددر يکی از خيابان
 

نيروهای گارد ويژه . ت پايانی شب ادامه يافتتجمع دانشجويان که از ساعات ابتدايی روز شنبه آغاز شده بود تا ساعا
کاظم  «، در اين لحظات.شده بودند  مستقرضد شورش، نيروهای امنيتی و پليس شاهرود در اطراف تجمع دانشجويان

راضی کردن دانشجويان به  بين دانشجويان حاضر شد و سعی نمود با مجلس هفتم، در نماينده شاهرود در» جاللی
 ٨ساعت .  مردم نيز به اين حرکت اعتراضی دانشجويان پيوستند رفته رفته.شود اما موفق نشد پايان داده تجمع،

  در.دند و در صحن دانشگاه صنعتی به اعتصاب خود ادامه دادندنموشب، دانشجويان به سوی دانشگاه راهپيمايی 
 .اعتراض خود ادامه دادند، به  دانشگاه صنعتی شاهرود در مقابل ساختمان مرکزی دانشجويان نيزشنبهروز يک

 در جريان بوده که همگی به عناوين مختلف  نيزهای شهر ديگراين دو حرکت اعتراضات در دانشگاهعالوه بر 
  .های اعتراضی استدهی و هدايت حرکتدهنده قدرت رهبران و فعالين اين جنبش در سازماننشان

 
ها در شرکت آن. گيری طبقاتی آنان است جهتهای اخير، در سالهای مهم فعالين جنبش دانشجويیگی از ويژهیيک

 اين رهبر جنبش کارگری ايران ،ها برای آزادی محمود صالحی دانشگاهدرهايی اعتراضات کارگری و برگزاری کمپين
 ؛شوندبرد و با وجود بيماری شديد، حتی مانع معالجه وی می فروردين سال گذشته در زندان بسر می٢٠که از 
 يا حضور ؛کنند اسانلو با وجود اين که چشم وی مورد عمل جراحی قرار گرفته، اما او را از زندان آزاد نمیمنصور

 آذر، روز ١٦ هایتر گرامی داشتامروزه برگزاری هر چه با شکوه.  در اعتراضات زنانی دانشجويين جنبشفعال
 امر مبارزه مهم و روتين جنبش دانشجويی ،دانشجو، هشت مارس، روز جهانی زن، اول ماه مه روز جهانی کارگر

 دانشجو توسط نيروهای امنيتی در ١٤توان به دستگيری به عنوان نمونه، می .های سراسر ايران استدر دانشگاه
 و شعارهايی  سوسياليستی داردگيری جهت اقداماتهمه اين .جريان اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران اشاره کرد

، » متحد جنبش کارگری و زنان استجنبش دانشجويی«، »لغو آپارتايد جنسی«، » بربريتسوسياليسم يا«نظير 
دانشجويی بر عليه ستم و گيری جنبش  جهتاين تری نيز به شکل زنده...و» آزادی برابری«، »مرگ بر ديکتاتور«

  .گذارند در اتحاد با جنبش کارگری را به نمايش میداریاستثمار سرمايه
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پذير  امکان٧٠ و ٦٠های ها مانند سالاند که سرکوب هم جانبه آنهای اجتماعی ايران به جايی رسيدهجنبشامروزه 
ها و بگير و به بندهايی که با هدف اقدامات وحشيانه حکومت اسالمی بر عليه فعالين اين جنبشبنابراين،. نيست

ها را به  ترس آن بر عکسين حکومت، بلکه است نه نقطه قوت سران اراه انداختهآفريدن رعب و وحشت در جامعه 
  .گذاردنمايش می

  
  نشان سور و خفقان و سرکوب حکومت اسالمی،ن سا زيراست که بيست و نه سال تجربه مبارزاتی درالزم به تاکيد 

های اجتماعی به خصوص جنبش ها و مطالبات جنبش با زبان خوش خواستن اين حکومت،اداده است که سر
-توان اين حکومت را به عقب و رفرميستی و ليبرالی نمیاعتدالیهای بنابراين، با سياست. دنپذيرنمیدانشجويی را 

، ها تودههای راديکال و با اتحاد و قدرت اجتماعیتنها با استراتژی سوسياليستی و با اتخاذ سياست. نشيتی وادار کرد
گی را به حکومت اسالمی تحميل کرد و از اين طريق ها و مطالبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنبايد خواست

  . ساختهموارراه را برای انقالب اجتماعی 
  

نيز در اين مورد ) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(لهيک مسئله ديگری که در اين روزها اتفاق افتاده و کومه
دستان عراق با هدف سرکوب ای منتشر کرده، حمله ارتش سرکوبگر دولت فاشيستی ترکيه به کراطالعيه

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

تعقيب » ک.ک.گريالهای پ«دولت ترکيه اهداف فراتری را از اين يورش نظامی به کردستان عراق، عاله بر سرکوب 
دوما، . خواهدتری میل نظامی عراق توسط آمريکا و حاميانش سهم بيشاوال، جمهوری ترکيه از اشغا. کندمی

سوما، يکی ديگر از اهداف دولت اسالمی ترکيه از اين . نيز کرکوک برای دولت ترکيه مهم استانتخابات شهر نفت
اين که دولت و به عالوه نهايتا چهارم، . های سياسی داخلی خود و همچنين با ارتش استگويی به رقابتحمله، جواب

زيرا اين مسئله برای دولت ترکيه که حدود . ترکيه در تالش است از تثبيت دولت کرد در کردستان عراق جلوگيری کند
اين حمله نظامی ترکيه که با چراغ سبز . شودهجده ميليون از شهروندان اين کشور کرد زبان هستند، گران تمام می

-ت حکومت مرکزی عراق، حکومت سوريه، حکومت اسالمی و حکومتآشکار دولت آمريکا آغاز شده است با سکو
ها در سرکوب مبارزه بر حق مردم کرد در اين منطقه بحرانی های منطقه روبرو شده است منافع مشترک آن

طلبانه مردم چهار بخش کردستان، نه در خواهانه و حقهای آزادیبنابراين، جنبش. گذاردخاورميانه را به نمايش می
ها، بلکه حضور فعال در همراهی با مبارزه سراسری کارگری سوسياليستی اين کشورها بر عليه  و بستان با دولتبده

در هر صورت ما به عنوان کومه له و حزب . رسندهای مرکزی، از جمله به حق تعيين سرنوشت خويش میحکومت
کنيم و را صريحا محکوم می» ک.ک.پ«کوب کمونيست ايران، اين حمله نظامی دولت ترکيه به کردستان عراق و سر

همچنين ما، خواهان خروج فوری و . کنيماز حق تعيين سرنوشت مردم کردستان ترکيه به دست خويش، حمايت می
  .قيد و شرط همه نيروهای سرکوبگر ترکيه از کردستان عراق هستيمبی
  

 بدون قيد و شرط همه دانشجويان دربند و ترين خواست و مطالبه جامعه ما، آزادی فوری و فوری،در اين ميان
، رييس اتحاديه کارگران شرکت  منصور اسانلو اين رهبر جسور و دل سوز طبقه کارگر ايران،آزادی محمود صالحی

  . استای و همه زندانيان سياسی با هر باور و عقيدهدستگيرشدگان جنبش کارگری و جنبش زنانديگر  و واحد
  

 که در بازداشتگاه اداره  سنندجیشجوی دان»ابراهيم لطف اللهی «دداشت ياگرامی را با اجازه بدهيد سخنان خودم
  .به پايان ببرم باخت،  اسالمی در سنندج بر اثر شکنجه جانحکومتاطالعات 

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

  
 ٢٠٠٨ مارس ميک


