ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺁﮐﺴﻴﻮن در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪام هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻋﺪام هﺎ و ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ،ﺁﮐﺴﻴﻮﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥ﺁﭘﺮﯾﻞ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ددﻣﻨﺶ )ﺳﻔﺎرت
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮﯼ ﻧﺮوژ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺗﻌﺪادﯼ از اﯾﺮاﻧﻴﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرز و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﭼﻢ هﺎ و ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁن هﺎ ﺷﻌﺎر ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁزادﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺑﻨﺪ  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﺗﻈﺎهﺮت ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪﻩ و ﺷﻌﺎر هﺎﯼ "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ" و
"زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد"  ،ﺑﺎر هﺎ ﺳﺮ دادﻩ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺁﮐﺴﻴﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ  ١ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺮوع و در ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ هﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در اﯾﻦ
ﺁﮐﺴﻴﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪام هﺎﯼ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ هﺮاس و وﺣﺸﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ
اﺳﻼﻣﯽ از رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺑﺠﺎن ﺁﻣﺪﻩ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺮوژ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪور
دﯾﺮهﻨﮕﺎم ﻣﺠﻮز ﺑﺮاﯼ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﻮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﮐﺴﻴﻮن  ،ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺮوژ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮑﺎهﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻈﺎهﺮات در راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺮوع و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﭘﻴﺶ رﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ
 ٢٦ﺁﭘﺮﯾﻞ ٢٠١٥

