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 Reports  گزارشھا

 
  لمانا -ی خلق ايران در مونستر ئن چريکھای فدافعاال
  ٢٠١٨ جنوری ١۶

  

 !لمان در دفاع از خيزش جاری توده ھااتظاھرات در مونستر 

  
 

 ۀ ايران عليه رژيم دار و شکنجۀ حمايت و پشتيبانی از خيزش توده ھای ستمديد ، در٢٠١٨ جنوری ١٣روز شنبه 

لمان ، در مقابل شھرداری اين اجمھوری اسالمی ، يک آکسيون مبارزاتی با حضور ايرانيان آزاديخواه شھر مونستر 

ان يافته بود؛ جدا از  مبارزاتی که در دفاع از خيزش جاری توده ھا سازمۀدر اين حرکت افشاگران.  شھر برگزار شد

شعار ھائی که عليه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی سر داده شد ، سخنرانی ھائی ھم در دفاع از مبارزات و مطالبات 

  .پاخاسته ايراد شده توده ھای ب

يت ن از ملالمانی و برخی از مبارزادر اين آکسيون عالوه بر ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ، تعدادی از چپ ھای 

ُھای مختلف از جمله ترکھا ، کردھا و يونانی ھا نيز حضور يافته و ضمن شرکت در ھا و کشور پا ه کسيون ، با مردم باُ

 ۀلمانی ضمن سخنرانی در بارادر جريان اين حرکت ، يکی از جوانان چپ .  ايران اعالم ھمبستگی کردندۀخاست

  .وضعيت ايران و محکوم نمودن سرکوب ھای ديکتاتوری حاکم ، ھمبستگی خود را با مردم ايران اعالم کرد
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ی خلق ايران ھم با نصب بنر و آرم سازمان در محل تظاھرات که يکی از شلوغ ترين نقاط شھر ئن چريکھای فدافعاال

در رابطه با خيزش جاری را در ميان مردم توزيع بود ، در اين آکسيون فعاالنه شرکت نموده و اعالميه ھای سازمان 

اھالی شھر که از محل می گذشتند با ديدن تجمع مزبور و بنر ھای مختلف ، نظرشان به اين حرکت جلب و .  نمودند

آرم سازمان نيز توجه تعداد .  ال می کردندؤ دالئل برگزاری اين حرکت سۀضمن ايستادن و خواندن شعار ھا ، در بار

ن چريکھای فدائی خلق ايران ، متن در جريان اين حرکت ، فعاال. لمانی را به خود جلب کرده بوداز جوانان زيادی ا

 برای اطالع جمعيت حاضر  ،لمانی ترجمه شده بودا خيزش جاری را که به زبان ۀيکی از اعالميه ھای سازمان در بار

  .قرائت نمودند

 شھر شروع شده بود ، در ساعت سه بعد از ظھر با موفقيت به  ظھر  در مرکز١٢ که از ساعت جنوری ١٣کسيون ا

 .پايان رسيد

  

  لمانا -ن چريکھای فدايی خلق ايران در مونستر فعاال

  ٢٠١٨ جنوری ١٣

 

  


