
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 گزارشھا

  
  اروی  ن–ی خلق ايران ئن چريکھای فدافعاال :فرستنده

 ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
  

 ۶٠ ۀکسيون اعتراضی در گراميداشت ياد جانباختگان قھرمان دھاگزارش 
  !سياسیو در دفاع از زندانيان 

 

کسيون ا، اروی و افغان در نايرانی، به دنبال فراخوان ھای جداگانه چند نيروی سياسی ٢٠١۵مبر  سپت٢۵روز جمعه 

 و در دفاع از زندانيان سياسی و کارگران در بند در مقابل پارلمان ۶٠ ۀی در بزرگداشت ياد شھدای قھرمان دھاعتراضي

از ايرانيان و افغان ھای آگاه و معترض گرد ھم آمدند تا با اعتراض به عده ای کسيون ادر اين .   برگزار شداروین

سرکوب کارگران و زحمتکشان ، قتل و کشتار آزاديخواھان و خلق ھای تحت ستم ايران توسط رژيم وابسته به 

ان  جانيان حاکم که حتی يک روز ھم ماشين شکنجه و کشتارشۀ سال٣٧امپرياليسم جمھوری اسالمی، تبھکاری ھای 

ويژه کارگران در بند را به گوش ه عليه توده ھای تحت ستم متوقف نشده را ، محکوم کنند و صدای زندانيان سياسی و ب

  .افکار عمومی برسانند

کسيون با مارش انترناسيونال شروع شد و سپس نيروھای حاضر در مراسم با خواندن اطالعيه ھای خود به محکوم ا

زندانی : "برخی از شعار ھا  با اين مضمون بودند.  رژيم و سر دادن شعار پرداختندۀنمودن سياست ھای سرکوبگران

ن در جريان اين مراسم، فعاال".  زنده باد سوسياليسم"و " کارگر زندانی آزاد بايد گردد"، !"سياسی آزاد بايد گردد

ا قرائت اطالعيه ای ضمن کسيون بودند، با که از فراخوان دھندگان اين ارویی خلق ايران در نئچريکھای فدا

 جمھوری اسالمی و ھم چنين کشتار و قتل عام زندانيان ۀ سال٣٧ ،  جنايات ۶٠ ۀبزرگداشت ياد جانباختگان قھرمان دھ

در بخشی از اطالعيه . انيان سياسی و کارگران در بند شدندد را محکوم کردند و خواستار آزادی زن۶٧سياسی در سال 

 که بر سر آرمان ۶٠ ۀداريم ياد مقاومت و ايستادگی و پايداری شھدای قھرمان دھ گرامی می"ن سازمان آمده بود فعاال

  ".ھای شان ايستادند و ھم چنين در مقابل درد و رنج بازماندگان اين کشتار سر تعظيم فرود می آوريم

  . با پخش يک سرود کارگری خاتمه يافت١٧کسيون در ساعت ااين 

  اروی ن–يران ی خلق ائچريکھای فدان فعاال

  ٢٠١۵مبر  سپت٢۶

  

  

  

  


