
  اسلو– های اخير گزارشی از دو روز تظاهرات در اعتراض به اعدام

  

های مختلف چپ و سایر طرفداران آزادی و دموکراسی در  تظاهراتی از طرف طيف،  ماه می ١١در روز سه شنبه 
می تظاهر کنندگان در ابتدا در منطقه ای که ک. ایران در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در شهر اسلو برپا گردید

که عکس هایی از اعدام شدگان اخير را با خود  یحالپائين تر از النه جاسوسی رژيم قرار دارد تجمع  نموده و در 
مرگ بر "هایی که حاوی شعارهای مختلفی مثل  حمل می کردند با برافراشتن پرچم های سرخ و پالکارت

های  که به زبان "می نابود باید گرددجمهوری اسال" ، "زندانی سياسی آزاد باید گردد" ، "جمهوری اسالمی
 بعد از ظهر با ۵برنامه در ساعت .  فارسی و نروژی نوشته شده بود ، حرکت اعتراضی خود را شکل دادند

ان فارسی و نروژی داد بچه در ایران می گذرد و علت تجمع به ز توضيحاتی که یکی از تظاهرکنندگان در مورد آن
  .شروع شد

ه جمعيتی حدود دویست تا سيصد نفر به نظر می رسيدند شروع به دادن شعارهای سپس تظاهر کنندگان ک
ها و کسانی که به  های سياسی و چپ در ميان تظاهر کنندگان فعالين اکثر سازمان. رزمنده ضد رژيمی نمودند

ود را با هيچ جریان سياسی تعلق نداشتند ديده می شدند که با شرکت خود در این تظاهرات انزجار و مخالفت خ
جمهوری "از جمله شعار . سر دادن شعارهای کوبنده بر عليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی اعالم می کردند

که از طرف یکی از هواداران چریکهای فدائی خلق با صدای بلند داده " اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
تظاهرات همچنين تعدادی از معترضين افغانستانی و در این .  توسط تظاهرکنندگان  تکرار می شد ومی شد

  .ها نيز حضور داشتند تعداد انگشت شماری از سبز

طرف سفارت جمهوری ه  دقيقه سخنرانی و فرياد شعارهای رزمنده ، همه تظاهرکنندگان ب۴۵تقریبا بعد از 
 چوب به در ورودی آن حمله اسالمی در اسلو براه افتاده و همين که نزدیک این النه جاسوسی شدند با سنگ و

ه در نتيجه این حمله تعداد زیادی از پنجره ها شکسته و چندین اتومبيل مزدوران جمهوری اسالمی ب.  نمودند
موقعيت خود را تقويت نموده بود به ، در این موقع پليس که با آوردن نيروی کمکی . شدت خرد گردیدند

در این حال که . طرف پياده روها کشانده ها را پراکنده و ب ت آنتظاهرکنندگان حمله نموده و با توسل به خشون
، بر اثر حمله آنان عده ای زیر در تظاهرکنندگان را تعقيب می کردنپرتاب  گاز اشک آو پليس با باتوم ونيرو های 

ها زنانی  تعدادی از تظاهرکنندگان بر اثر گاز اشک آور بشدت صدمه دیدند که برخی از آن. دست و پاها افتادند
ن نيرو های به دنبال حمله پليس و پراکنده شدن تظاهرکنندگا. جلو صف تظاهرکنندگان قرار داشتند بودند که در

 تظاهرکنندگان را احاطه  موتور سوار در عقب قرار داشتند،اسب سوار در جلو و تعدادیپليس که تعدادی پليس 
  . ها نمی دادند کرده و اجازه خروج از محل را به آن

خواست  کنندگاندر این جريان سه نفر از تظاهرکنندگان بوسيله پليس دستگير شدند و پليس از بقيه تظاهرات 
. اما تظاهر کنندگان اعالم کردند که تا این سه نفر آزاد نشوند محل را ترک نخواهند کرد . که پراکنده شوند



 بعدا هر سه در عمل هم.  آزاد خواهند شدزودیه ب ين پليس قول داد که دستگير شدگانسرانجام يکی از مسئول
جا که عده ای مردم با  از آن. ها را ده هزار کرون نروژ جریمه کردند نفر دستگير شده آزاد شدند اما یکی از آن

. کودکان خود به تظاهرات آمده بودند با حمله پليس و پرتاب گاز اشک آور دچار آسيب و ناراحتی های دیگر شدند
يت دست داد و یکی از کودکانی که زیر دو سال داشت اجبارا یک شب را در مبچه ها حالت مسموبه  چند تن از 

کننده هم مسموم  تظاهراب گاز اشک آور چند تن از مردان همچنين به دليل پرت. نس بيمارستان گذراندااورژ
  .شدند

که در این روز .  بر پا گردید می تظاهرات دیگری در مقابل النه جاسوسی١٢ به دنبال اين حرکت روز بعد يعنی
 متری سفارت را با ميله سد بندی کرده بودند تا کسی قادر به نزديک شدن به ساختمان سفارت ٢٠٠تقریبا تا 

پيمائی به سمت پارلمان نروژ  تظاهرکنندگان بعد از یک ساعت سر دادن شعارهای کوبنده شروع به راه. دباشن
پيمائی  تظاهرکنندگان در جريان اين راه. ر رفت و آمد مردم قرار دارد نمودندترین مناطق از نظ یکی از شلوغ که در

های نروژی و فارسی توجه بسياری از رهگذران را به خود جلب نموده و برخی از  با سر دادن شعارهایی به زبان
ز طرف کميته مدافع در اين روز ا.  رهگذران با تکان دادن سر و با عالمت دست تظاهرکنندگان را تائيد می نمودند
ن در سخنان کوتاهی جمهوری پناهندگان خارجی فردی سخنرانی نمود و ضمن حمایت از اهداف تظاهر کنندگا

  .  را محکوم نموداسالمی

   نروژ - هواداران چريکهای فدائی خلق ايران
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