
 
 
 
 
 

 در ایرانآکسیون دفاع از زندانیان سیاسی  ی ازگزارش
 

  
کانون پناھندگان سیاسی و فعالین چریک ھای فدایی خلق ایران در به فراخوان ،  ۲۰۱۸مارس  ۳۱روز شنبه 

توده ھای ستمدیده کشورمان علیه نظم یک اکسیون افشاگرانه در دفاع از خیزش دی ماه ، شھر مونستر 
که در بدترین شرایط در سیاھچال ھای جمھوری اسالمی با مرگ دفاع از زندانیان سیاسی در  وظالمانه حاکم 
 .برگزار گردیدلمان آ درشھر مونستر مرکز ر در جدال اند د

 
و شعارھای  ھای مبارزاتیپوستربنرھا و با میز کتاب گذاشته شده بود و اطراف میز کتاب ، کسیون محل آدر 

خیزش اخیر بود  جان باختگانتعدادی از عکس که حاوی پوستر چریک ھای فدایی خلق  . دانقالبی تزئین شده بو
 .در این میان برجستگی خاصی داشت

 
و با  ھا شرکت داشتند لمانی و دیگر ملیتآو بیشتر نیروھای ترقی خواه  از ایرانیان در این اکسیون تعدادی 

قالبی آلمان با دیدن بنر حاوی ه یکی از چپ ھای انبرای نمون  .حضورشان از اھداف آکسیون پشستیبانی کردند
فورا ، مبارزینی که در خیزش دی ماه به دست جالدان جمھوری اسالمی کشته شده اند عکس ھای تعدادی از 
در   .قرار داد ر گرامیداشت یاد آنھا نبدر کنار ، با حس احترام و ھمبستگی مبارزاتی و دسته گلی تھیه کرده 

با ارائه فاکتھای غیر  ،رفقائی به زبان آلمانی سخنرانی نموده و ضمن توضیح اھداف آکسیون ،  این حرکت جریان
از طرف تلویزیون این آکسیون  . چھره دیکتاتوری جمھوری اسالمی را ھر چه بیشتر افشاء نمودند، قابل انکار 

 .تر به نمایش گذاشته شددر تلویزیون مونس وفیلمبرداری شد  پوسترھاپوشش داده شد و از بنر ھا و  شھر
 

لمانی پخش شد و آاز طرف کانون پناھندگان سیاسی مونستر به زبان فارسی و  اعالمیه ھایی، در این اکسیون 
به ،  منتشر شده بودجان زندانیان سیاسی در دفاع از ھمچنین اعالمیه ای که از طرف چریک ھای فدایی خلق 

 .دگردی پخشایرانیان حاضر در محل زبان فارسی بین 
 

 



پس از دو ، که با استقبال مردم و نیرو ھای مترقی آلمانی مواجه شده بود  مبارزاتی آگاھگرانه  این اکسیون
 .به اتمام رسید ساعت با موفقیت

 
 لمانآ -مونستر ایران در فعالین چریکھای فدایی خلق 

 ۲۰۱۸اول آوریل  - ۱۳۹۷دوازدھم فروردین 


