
 8931 گزارش آکسیون اعتراضی در دفاع از جان دستگیر شدگان قیام آبان ماه 

 نروژ -اسلو 

 

میهنمان و به خاک و ۀ جان به لب رسید زحمتکشان، گرسنگان و پابرهنگان کارگران، 8931آبانماه در پی خیزش 

 9383نوامبر  93روز شنبه  ،جمهوری اسالمی امپریالیسم وابسته به رژیم بوسیله مزدوران ها نخون کشیدن آ

 ختلف برای اعتراض به این جنایات،های م ، با انتشار فراخوانجمعی از نیروهای چپ و مخالف جمهوری اسالمی

با هدف افشای جنایات  ،این حرکت اعتراضی. اسلوی نروژ بر پا کردندشهر آکسیونی را در مقابل سفارت رژیم در 

لیه خیزش گرسنگان و رساندن صدای هزاران عحافظ نظم سرمایه داری حاکم رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

 . برگزار گشتنروژ مردم آزادیخواه و افکار عمومی  تن از دستگیر شدگان قیام اخیر و خانواده هایشان به

با حضور تعداد قابل توجهی از ایرانیان و فعالین سیاسی احزاب و نیروهای مختلف در مقابل که این حرکت در 

، " مرگ بر دیکتاتور"، شرکت کنندگان ضمن سردادن شعارهایی نظیر برگزار شد ،جاسوس خانه حکومت در اسلو

حمایت خود از جنبش  ،های فارسی و نروژی به زبان ...و " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

نان و عراق انقالبی مردم ایران به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از جنبش های سراسری خلق های تحت ستم از لب

را اعالم کردند و بر همبستگی مبارزاتی خلق های تحت ستم جهان علیه امپریالیسم و ... گرفته تا شیلی و 

جمهوری "پس از یک ساعت با شعار  ،کسیونآشرکت کنندگاه در این  .تاکید کردند جهانی نظام سرمایه داری

 فراخوان از ایرانفعالین چریکهای فدایی خلق  . به این حرکت اعتراضی پایان دادند "اسالمی مرگت فرا رسیده

برای مبارزات خلق های ایران بودند که جلوه ای از حمایت ایرانیان خارج کشور از کسیون اعتراضی آاین  دهندگان

 . سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی را به نمایش گذارد

 نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 رزم دالورانه کارگران و ستمدیدگانپیروز باد 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ

 9383دسامبر  9

 


