
 ! توده هایزش جاري آلمان در دفاع از ختظاهرات در مونستر از یگزارش

   

 

م دار و شکنجه یه رژيران علیده ای ستمدیزش توده هاي از خیبانيت و پشتیدر حما ، ٢٠١٨ه ی ژانو١٣روز شنبه 

 یدر مقابل شهردارآلمان ، شهر مونستر خواه یآزادان يرانی با حضور ایون مبارزاتيک آکسی،  ی اسالمیجمهور

افته بود؛ ی توده ها سازمان یزش جاري که در دفاع از خین حرکت افشاگرانه مبارزاتیر اد . ن شهر برگزار شدیا

 هم در دفاع از ی هائیسخنران،  سر داده شد ی اسالمیتکار جمهوریم جنایه رژي که علیجدا از شعار هائ

  .راد شدی بپاخاسته ایمبارزات و مطالبات توده ها

  

ن از ی از مبارزی و برخی آلمانی از چپ هایتعداد،  ی اسالمیجمهوران مخالف يرانیون عالوه بر اين آکسیدر ا

با مردم بپا ، ون يافته و ضمن شرکت در آکسیز حضور ي ها نیونانیردها و رکها ، ُک مختلف از جمله ُتیت هايمل

 در باره ی ضمن سخنرانی از جوانان چپ آلمانیکی، ن حرکت یان ایدر جر.  کردندیران اعالم همبستگیخاسته ا

  .ران اعالم کردی خود را با مردم ایهمبستگ،  حاکم یکتاتوری دیران و محکوم نمودن سرکوب های اتيوضع

  

ن نقاط ی از شلوغ تریکیهم با نصب بنر و آرم سازمان در محل تظاهرات که ایران  خلق یی فدایکهاین چريفعال

ان مردم ي را در میش جارزي سازمان در رابطه با خیه هايون فعاالنه شرکت نموده و اعالمين آکسیدر ا، شهر بود 

ن ینظرشان به ا،  ختلفم یدن تجمع مزبور و بنر های گذشتند با دی شهر که از محل میاهال . ع نمودندیتوز

 آرم  . کردندین حرکت سئوال می ایدر باره دالئل برگزار، ستادن و خواندن شعار ها یحرکت جلب و ضمن ا

 یکهاین چريفعال، ن حرکت یان ایدر جر.  خود جلب کرده بود را بهی از جوانان آلمانیادیز توجه تعداد زيسازمان ن

 ترجمه شده بود ی را که به زبان آلمانیزش جاري سازمان در باره خیه هاي از اعالمیکیمتن ، ران ای خلق یفدائ

  .ت حاضر  قرائت نمودندي اطالع جمعیرا برا

 

 تيبا موفقدر ساعت سه بعد از ظهر ،  ظهر  در مرکز شهر شروع شده بود ١٢ه که از ساعت ی ژانو١٣ون يآکس

  .ديان رسیبه پا

 

   آلمان -ران در مونستر ی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

 ٢٠١٨ه ی ژانو١٣


