
  تظاهرات ضد جنگ در استکهلم
  

گروه ضد جنگ در استکهلم،  روز به مناسبت سومين سال حمله نطامی آمریکا و متحدانش به عراق، 
، ساعت یک بعد از ظهر، تظاهراتی در ميدان مرکزی شهر استکهلم، ميدان ٢٠٠۶ مارس ١٨شنبه 

نيروهای اشغالگر آمریکائی و در این تظاهرات، تظاهرکنندگان خواهان خروج . سرگل برگزار می کند
 تظاهزات در این. را محکوم خواهند کردحمله نظامی به ایران خواهند شد و هرگونه متحدانش از عراق 
  .    جهان همزمان برگزار خواهد شدبيش از صد شهر

  
که از ابتدای شکل گيری گروهای ضد جنگ، به ویژه در ) در تبعيد(زندانيان سياسی ایرانکانون 
و عميقا مخالف هرگونه اقدام نظامی و سرکوبگرانه از طرف هر رژیم و است م همراه آنها بوده استکهل

  .، فعاالنه در این تظاهرات شرکت خواهد کردحکومتی است
  

حمله نطامی به . اند بودهدفاع مردم  های بی تودههمواره ها و اقدامات سرکوبگرانه  قربانيان اصلی جنگ
جتماعی توسط های ا  نخواهد کرد، بلکه زمينه را برای افزایش سرکوبردمکی به مکمایران، نه تنها 

ها تحميل خواهد  کند، خرابی و ویرانی و فقر و گرسنگی را به آن  میجانيان اسالمی حاکم بر ایران مهيا
  . کرد

  
 و عراق هستند،  مدعی برقراری دمکراسی در کشورهای استبدادی مانند ایرانهائی که امروز حکومت
 را عراقهای حاکم بر ایران و  های جنایتکاری چون رژیم گيری حکومت  که زمينه شکلهستندهائی  همان

  . به حکومت رساندندها را به خاطر منافغ استثمارگرانه خود  ایجاد کرده و آن
  

 مدعيانهمين  اگر المی را نيزد و جمهوری اسنوین به حمله نطامی به ایران نه می گمردم ایرا های توده
  . به زباله دان تاریخ خواهند سپردچون رژیم سلطتنی شاه  همدمکراسی بگذارند، ناخلف 

  
خواه، مخالفان جنگ و سياه روزی   از مردم آزاد اندیش و آزادی) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

  . خواهد به طور وسيع در تظاهرات ضد جنگ شرکت کنند ها می توده
  

  !ای بر سر مردم عراق آوردند عههایش چه فاج پالکی يد آمریکا و همببين
  
  

   وحد سوئد- )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ١٣٨٤ اسفند ٢۵  برابر با ٢٠٠۶ مارس ١۶

  
  
  

  


