
 !علیه جمهوری اسالمینروژ اسلو  گزارشی از تظاهرات در

  

 وابسته رژیم حساب و حد بی بیدادگریهای از آمده جان به مردم سراسری خیزش و اعتراضات بدنبال

 مبارزات از حمایت برای  سیاسی سازمانهای و احزاب ها، گروه اسالمی، جمهوری امپریالیسم به

 .نمودند تجمع اسلو شهر در رژیم سفارتخانه مقابل ژانویه ۶ شنبه زرو  زحمتکشان، و کارگران برحق

  

 کنندگان تظاهر. شد آغاز 00:11 ساعت راس شده اعالم پیش از برنامه طبق اعتراضی گردهمآیی این

 ، مردم مبارزات از حمایت و رژیم وحشیانه های سرکوبگری نمودن محکوم ضمن هایی بیانیه خواندن با

 دیکتانور، بر مرگ ، گردد باید نابود دسته و جناح هر با اسالمی جمهوری مانند هاییشعار دادن سر به

 جمهوری بر مرگ و دیکتاتوری به نه ، سوسیالیسم باد زنده ، انقالب باد زنده ، آزادی باد زنده

 در تظاهرات این. نمودند تاکید کشور داخل در بپاخاسته های توده مبارزات از حمایت ادامه بر اسالمی،

ُرق پیاده و سواره نیروهای با را سفارت اطراف منطقه تمام نروژ پلیس که شد برگزار شرایطی ُُ  ُق

.  رسید پایان به سفارت مقابل در مبارزاتی فضای یک در ظهر از بعد یک ساعت در آکسیون. بود کرده

 به اسلو پارلمان طرف به پالکاردهایشان حمل و شعار دادن سر با سفارت مقابل از جمعیت سپس

 کشور این مردم با همراه نروژ مقیم ایرانیان از زیادی تعداد حرکت، این با همزمان.  آمدند در حرکت

 تا بودند نموده تجمع به مبادرت اسلو پارلمان مقابل در ایران مردم آزادیخواهانه مبارزات از حمایت جهت

 شعارهایی سردادن با اسالمی جمهوری خلقی ضد رژیم سرکوبگرانه های سیاست با را خود مخالفت

  .دارند ابراز نروژی و فارسی زبان به

 

 ، اسالمی جمهوری بر مرگ: بودند زیر شرح به نروژ پارلمان مقابل در شده سرداده شعارهای از برخی

 نیروهای از یکی ایران خلق فدایی های چریک فعالین.  سوسیالیسم باد زنده ، انقالب باد زنده

 را ستم تحت های توده مبارزات از حمایت در سازمان اعالمیه رفقا و بودند تظاهرات این هندهد فراخوان

 .کردند قرائت سفارت جلوی در حاضر جمعیت برای

 

 نروژ - اسلو در ایران خلق فدایی چریکهای فعالین
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