
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

 
  ژفدايی خلق ايران در نرو فعالين چريکھای

  ٢٠١٩ دسمبر ٠۶
  

  کسيون اعتراضیاگزارش 
 رویا ن-اسلو  /١٣٩٨ ]عقرب[دفاع از جان دستگير شدگان قيام آبان ماه در

  

 کارگران، زحمتکشان، گرسنگان و پابرھنگان جان به لب رسيدۀ ميھنمان و به ١٣٩٨ ]عقرب[در پی خيزش آبانماه

 ٢٠١٩مبر  نو٣٠روز شنبه  ،جمھوری اسالمی  مزدوران رژيم وابسته به امپرياليسمۀوسيله خون کشيدن آن ھا ب خاک و

اعتراض به اين جنايات،  جمعی از نيروھای چپ و مخالف جمھوری اسالمی، با انتشار فراخوان ھای مختلف برای

اين حرکت اعتراضی، با ھدف افشای جنايات . کردند  بر پارویاکسيونی را در مقابل سفارت رژيم در شھر اسلوی نا

نظم سرمايه داری حاکم عليه خيزش گرسنگان و رساندن صدای ھزاران تن از  اسالمی حافظرژيم سرکوبگر جمھوری 

  . برگزار گشترویاقيام اخير و خانواده ھايشان به افکار عمومی و مردم آزاديخواه ن دستگير شدگان

جاسوس   در مقابلن سياسی احزاب و نيروھای مختلفحضور تعداد قابل توجھی از ايرانيان و فعاال در اين حرکت که با

جمھوری "، " مرگ بر ديکتاتور "ی نظيرئ حکومت در اسلو، برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن سردادن شعارھاۀخان

 ، حمايت خود از جنبش انقالبی مردمرويژیابه زبان ھای فارسی و ن... و "  گردداسالمی با ھر جناح و دسته نابود بايد

را ... يلی و چعراق گرفته تا  نبش ھای سراسری خلق ھای تحت ستم از لبنان وی ناپذير از جئی جدائايران به عنوان جز
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کيد أجھان عليه امپرياليسم و نظام سرمايه داری جھانی ت اعالم کردند و بر ھمبستگی مبارزاتی خلق ھای تحت ستم

به اين حرکت " دهجمھوری اسالمی مرگت فرا رسي "پس از يک ساعت با شعار کسيون،ااين  در نشرکت کنندگا .کردند

که جلوه ای  کسيون اعتراضی بودندا ی خلق ايران از فراخوان دھندگان اينئچريکھای فدا نفعاال  .اعتراضی پايان دادند

رژيم جمھوری اسالمی را به نمايش  از حمايت ايرانيان خارج کشور از مبارزات خلق ھای ايران برای سرنگونی

   .گذارد

  یپرياليسم جمھوری اسالموابسته به ام نابود باد رژيم

  ن کارگران و ستمديدگاۀدالوران پيروز باد رزم

  رویای خلق ايران در نئفدا فعالين چريکھای

  ٢٠١٩مبر  دس٢

 
  


