ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت رژﯾﻢ در اﺳﻠﻮ – ﻧﺮوژ  ،در روز  ٢٠ژوﺋﻦ ٢٠١٥

در ﭘﯽ ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب  ،زﻧﺪان  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام هﺎﯼ رژﯾﻢ در اﯾﺮان و ﺑﺮاﯼ رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺑﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از اﯾﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺒﺎرز در ﺳﺎﻋﺖ  ١٣روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ژوﺋﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮ ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻧﺪ  .در اﺑﺘﺪاﯼ اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﯼ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺎط اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺎر هﺎﯾﯽ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺮدادﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎﯼ "ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"" ،اﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" و  ...ﺑﻪ هﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺮوژﯼ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺟﺮﯾﺎن ﺁﮐﺴﻴﻮن  ،ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺮق در ﺑﺤﺮان هﺎﯾﺶ
ﺑﻮدﻩ  ،اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ اش اﺳﺎﺳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺁزادﯼ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﻧﺪارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ هﻤﭽﻮن هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﻼح ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و
اﻋﺪام ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪهﺪ و ﺑﺮ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد از
اداﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻨﮕﻴﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ،در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و از
ﺟﻤﻠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ از ﻃﺎﻟﺒﺎن )ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردﻩ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ در
اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮاﺧﻮان هﺎﯼ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯼ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ در اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ! زﻧﺪﻩ ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  -ﻧﺮوژ
 ٢١ژوﺋﻦ ٢٠١٥

