
 رانیمردم ا زشیاز خ تیدر حما جمهوری اسالمیگزارش تظاهرات در مقابل سفارت 

 نروژ -اسلو 

 

ها توسط رژیم جنایتکار حافظ منافع  نآرسیده میهنمان و سرکوب و کشتار  در پی خیزش مردم جان به لب

به این  در جهت اعتراض ط برخی از احزاب و نیروهای سیاسیهایی توس یه داران حاکم بر کشور ، فراخوانسرما

 ،نوامبر ۹۱ سه شنبه و در روز انتشار یافت نروژ شهر اسلو در ،بگیر و ببند و سرکوب و کشتار مردم اسیر

 .گردید پاو شکنجه حکومت اسالمی در اسلو نروژ بر اکسیونی در مقابل سفارت رژیم دار

های سیاسی در ساعت  انجمع قابل توجهی از هواداران و فعالین احزاب و سازم ،علیرغم هوای بشدت بارانی

در مقابل سفارت گرد هم آمدند و ضمن حمایت از خیزش مردمی اخیر به افشای  به وقت اسلوبعد از ظهر  سه

که به رغم هوای نامساعد به مدت یک  این حرکت اعتراضی در. رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداختند

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "، " مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهایی مانند  ساعت ادامه داشت،

از طرف شرکت کنندگان سر " زنده باد سوسیالیسم"، " زنده باد انقالب"، " مرگ بر دیکتاتور"، " نابود باید گردد

از جمهوری اسالمی  ضد خلقیاطالعیه هایی در محکومیت اعمال  ،همچنین در جریان این حرکت .داده شد

اتحاد و همبستگی  و ضرورت دفاع از مبارزات مردمها بر  نن در تظاهرات قرائت شد که در آسوی شرکت کنندگا

  . ه بودتاکید شد حکومت و دشمنان جبار مردم ایرانخلق های ایران در جهت مبارزه تا سرنگونی 

مایت از جهت حکه یکی از فراخوان دهندگان این حرکت بودند، ایران در اسلو، فعالین چریکهای فدایی خلق 

جمهوری اسالمی با هر جناح و "مان در داخل کشور، با حمل پرچم بزرگی حاوی شعار  مبارزات هم میهنان

  .حضور داشتندو نیروهای سیاسی در این آکسیون  مبارزهای  همراه با دیگر سازمان" دسته نابود باید گردد

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 "نان، مسکن،کار و آزادی"ر خروش تر باد مبارزات مردم ایران برای هر چه پ

 !زنده باد انقالب

 نروژ -اسلو فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 
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