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  مناف فلکی فر: فرستنده
 ٢٠١٨ اپريل ٠۴

 

 در ايرانکسيون دفاع از زندانيان سياسی ا ی ازگزارش
 

   
ی خلق ايران در شھر ئن چريک ھای فداکانون پناھندگان سياسی و فعاالبه فراخوان ،  ٢٠١٨ چ مار٣١روز شنبه 

 و حاکم ۀ کشورمان عليه نظم ظالمانۀتوده ھای ستمديد ]جدی[يک اکسيون افشاگرانه در دفاع از خيزش دی ماه، مونستر 

مرکز ر که در بدترين شرايط در سياھچال ھای جمھوری اسالمی با مرگ در جدال اند ددفاع از زندانيان سياسی در 

 .برگزار گرديدلمان ا درشھر مونستر 

انقالبی  و شعارھای ھای مبارزاتیپوستربنرھا و با ميز کتاب گذاشته شده بود و اطراف ميز کتاب ، کسيون امحل در 

در اين ميان  خيزش اخير بود جان باختگانتعدادی از عکس که حاوی ی خلق ئپوستر چريک ھای فدا . دتزئين شده بو

 .برجستگی خاصی داشت

 و با حضورشان ھا شرکت داشتند لمانی و ديگر مليتا و بيشتر نيروھای ترقی خواه از ايرانيان در اين اکسيون تعدادی 

لمان با ديدن بنر حاوی عکس ھای تعدادی اقالبی ه يکی از چپ ھای ان برای نمون .کسيون پشستيبانی کردندااز اھداف 

و  دسته گلی تھيه کرده ًفورا، به دست جالدان جمھوری اسالمی کشته شده اند ] جدی[مبارزينی که در خيزش دی ماه از 

رفقائی به ،   اين حرکتدر جريان  . قرار دادر گراميداشت ياد آنھا نبدر کنار ، با حس احترام و ھمبستگی مبارزاتی 

 ديکتاتوری ۀچھر،  فاکتھای غير قابل انکار ۀ با ارائ،کسيون المانی سخنرانی نموده و ضمن توضيح اھداف ازبان 
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 پوشش داده شد و از بنر ھا و از طرف تلويزيون شھرکسيون ااين  . جمھوری اسالمی را ھر چه بيشتر افشاء نمودند

 .تر به نمايش گذاشته شد در تلويزيون مونسو فيلمبرداری شد پوسترھا

لمانی پخش شد و ھمچنين ا از طرف کانون پناھندگان سياسی مونستر به زبان فارسی و یئاعالميه ھا، در اين اکسيون 

به زبان فارسی بين ،  منتشر شده بودجان زندانيان سياسی در دفاع از ی خلق ئاعالميه ای که از طرف چريک ھای فدا

 .دگردي پخشايرانيان حاضر در محل 

پس از دو ساعت با ، لمانی مواجه شده بود اکه با استقبال مردم و نيرو ھای مترقی   مبارزاتی آگاھگرانه اين اکسيون

 . به اتمام رسيدموفقيت

 

 لمانا -مونستر ايران در ن چريکھای فدايی خلق فعاال

  ٢٠١٨ پريلا اول - ١٣٩٧ ]حمل[دوازدھم فروردين

  


