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  شمی صلواتی
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  شمی صلواتی

 المان -سلدر شھر ک   مبر ايرانيان نو١٩شنبه    گزارشی از اکسيون

 .مبرگزار کردي 》را بشنويد  صدای انقالب ايران《راما ھشتمين اکسيون خود   مبر نو١٩امروز 

 》صدای انقالب ايران را بشنويد《 اکسيونی با عنوانالمان -سلشنبه در شھر ک  یروزھا  الزم به ياد آوريست که ما

  .برگزار می کنيم

. به سوی مرکز شھر 》ھاوف بانھوف 《از ايستگاه قديمی قطار   ساعت سه و نيم بعد از ظھر  امروز

 .ددور از انتظار بوه  زياد و بًسردی ھوا و آمدن برف جمعيت نبستا  رغم کرديم علی  یئراھپيما》شھرداری《

 دمايه خوشحالی بو  اکسيون  که برای برگزار کنندگان  نفر تخمين زدند ۴٠٠  ن را نزديک بهاحضور حاضر  ناظران،

   یئراھپيما  شعار ھای 

 مما جمھوری اسالمی نمی خواھم نمی خواھ

  مرگ بر جمھوری اسالمی

  زندانيان سياسی آزاد بايد گردد

   ن طنين انداز بودااصرحبا صدای گرم 

به ترتيب   سلشھر ک  نااز ساکن》و سانا   نيگارا《   یالمانتن از خانمھای جوان به زبان   در جلو شھر داری، دو

 ...قرار گرفتند  نااصرح  که مورد تشويق. بودند  اول و دوم  سخنرانان

  با تشويق  که  و وضعيت فعلی ايران صبحت کرد  دستگير شدگان  در مورد  ن اکسيونيوسف يکی از فعاال  بعد پرويز

 .....رو شده ن روبااصرح  گرم

  در شھر》ايرانی《گان تاکسیرانند  تعدادی از  اکسيون  پايان يافتن  قبل از.ساعت چھار و نيم بعد از ظھر   بعد از

ی يورو ۶٠البته   .دور از انتظار بود   اکسيونھا کمک مالی کردند که برای منۀبرای ھزين  داوطلبانه يورو ١٩۵  سلک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

آن   یيورو  صد و پنجاه.  يورو شد٢۵۵ديگر در اکسيون ھم به من داده شد که جمعند    ۀسه شرکت کنند  توسط  ديگر

برای ھزينه در   اکسيون دادم  ول مالیؤمس  تحويل  را  آن  مانده  باقی   يورو١٠۵و . شد    پالکارد ھا و غير  ۀھزين

دو پرچم يک و نيم متر متقبل   را در  پرچم آبی  مخارج   ديگر ھمۀيک شرکت کنند   گرچه کافی نيست  ھفته ھای آينده

 ... آماده می شود  ھفته آينده  که. شدند

  . استهبين ايرانيان اين شھر شدشدن تداوم اکسيونھا باعث دو قطبی 

از طرف ھواداران جمھوری اسالمی تماس گرفته شده و از آنھا    سخنران ما بودندءدر بعضی موارد به جوانانی که جز

که اگر به ايران برگرديد دچار   کمونيستھا در آن دخيلند و بعضی ھم تھديد شدند  که در اين اکسيونھا که  خواسته شده

 دمشکل خواھيد ش

... 

 . داغ است   اين اکسيونھا در بين مخالف و موافقنه راجع بهابحثھا در ھر خ

 . و به ھمين دليل در اين اکسيونھا فعالند  غير حزبی، که مدافع انقالب ايرانند  ن بيشتر اين اکسيونھا جوانانی ھستندفعاال

   ھمچنان سياسی  تا فضای شھر  را خواھيم کرد  اکسيونھا ادامه پيدا کند ما سعی خودمان  تالش ما بر اين است که اين

 کار جمھوری اسالمیتوبستان با حکومت جنايه و ميدان را بر مزدوران حکومتی و کسانی که در رکاب مماشات و بد

 .مند تنگ و تنگتر کنيا

ه روند مبارزه باين اکسيونھا   ھمچنان با شرکت و دخالت خود در که ، اين است سل ما از ايرانيان شھر کیوقع و تنمات

 .ياری نمايندجمھوری اسالمی عليه 

  رای انقالبيون در ايرانبا آرزوی موفقيت ب

  سرنگونی جمھوری اسالمی ست  سياسی که آرزويشان،  نو فعاال 

ت جان ، اين اين آف  تا بتوانيم . من در باھم بودن در کنار ھمیياؤو ر  و اميد  شان را به گرمی می فشارم صميمانه دست

سرنگون باد حکومت . اد انقالب در ايرانزنده ب. رکنيمبرا از ريشه 》اسالمی  جمھوری《حکومت کثيف و جنايتکار 

 .ضد انسانی جمھوری اسالمی در ھر شکلش

 "شمی صلواتی"   ميالدی٢٠٢٢مبر نو٢٠ بامداد ٣ساعت  

 


