گزارشی از تظاهرات علیه جنایات ترکیه در کردستان سوریه در اسلو  -نروژ

در پی هجوم ددمنشانه رژیم جنایتکار ترکیه به کردستان سوریه  ،فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ با
صدور فراخوانی جهت محکوم نمودن کشتار مردم ستمدیده کرد  ،به همراه دیگر سازمانهای سیاسی کرد از
ایران  ،ترکیه  ،سوریه و عراق  ،در یک تظاهرات بزرگ که برای محکوم کردن این لشکرکشی با چراغ سبز
امپریالیستها برگزار شده بود  ،شرکت نمودند .این تظاهرات در روز شنبه  21اکتبر  1122برگزار شد.
در ساعت  ۳بعداز ظهر  ،جمعیت خشمگین و کثیری که تعدادشان چهار هزار نفر تخمین زده می شد با در دست
داشتن پرچم و پالکارد ها و شعارهایی در حمایت از مردم کردستان که زیر بمباران ارتش ترکیه  -عضو ناتو  -قرار
دارند در میدان ترافیک انتن اسلو تجمع کرده و بطرف دفتر وزارت امورخارجه نروژ حرکت کردند .شعارهایی که
مرتب در طول این حرکت اعتراضی با خشم از طرف معترضین در همبستگی با خلق کرد سر داده می شد
عبارت بودند از "ما شما را حمایت میکنیم" " ،مرگ بر اردوغان" " ،اردوغان تروریست است" " ،اردوغان فاشیست
است" " ،زنده باد خلق کرد" " ،دولت ترکیه بایکوت باید شود" " ،ترکیه را تحریم کنید" و  ...جمعیت تظاهر کننده
با اعالم همبستگی با مردم کردستان  ،خواهان اقدامی ملموس توسط جامعه جهانی برای توقف جنگ و پایان
دادن به فاجعه کشتار خلق کرد بودند .علیرغم هوای نامساعد و بارندگی مداوم ،این اکسیون به مدت سه
ساعت با ایراد سخنرانی و سرود خوانی ادامه داشت و در پایان با شعار "مرگ بر رژیم ترکیه" " ،ترکیه  ،خاک
کردستان را ترک کن" خاتمه پیدا کرد .در مسیر راهپیمایی ،جمعیت از طرف مردمی که در کنار خیابان قرار
داشتند مورد تشویق قرار می گرفتند.
یک نکته قابل اهمیت دیگر این حرکت این بود که در همین روز برخی از سازمانهای کردی با گرایش
ناسیونالیستی ،صبح و بصورت جداگانه دست به یک تجمع زده بودند که تعدادشان بگفته شاهدان نزدیک به
 ۰11نفر بود .نکته دیگر اکسیون روز شنبه که ما در آن شرکت داشتیم همه سازمانها و احزاب شرکت کننده
دارای گرایش چپ بودند .این اکسیون از طرف مردم نروژ نیز مورد استقبال شایان توجهی قرار گرفت  ،بطوری که
تعداد نروژی های شرکت کننده در تظاهرات به  ۰11تا  ۰11نفر می رسید .در این تظاهرات  ،از پیر و جوان گرفته
تا زن و مرد و کودک  ،از گروه های سنی مختلفی شرکت داشتند .گستردگی و ابعاد حمایت مردمی از این
تظاهرات باعث شد که برخی رسانه های مختلف ،از جمله تلویزیون دولتی نروژ به این حرکت اعتراضی پوشش
خبری بدهند.
مرگ امپریالیسم و سگان زنجیریش!
مرگ بر حکومت فاشیستی ترکیه قاتل خلق کرد و ترک!
زنده باد خلق رزمنده کرد که برای آزادی می جنگد!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ
 21اکتبر 1122

