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 شاتري - وين در ايران خلق یئفدا چريکھای نفعاال

 ٢٠١٩ اپريل ١١

  کسيونا يک از گزارشی
 یاسالم جمھوری امپرياليسم به وابسته سفارت مقابل در 

  شاتري -  وين
 

 

 اعتراض در الملل بين عفو فراخوان به که تظاھراتی جريان در صبح ١٠ ساعت در ٢٠١٩ چمار ٢٧ چھارشنبه روز

 وين در اسالمی جمھوری سفارت محل نزديکی در ، زندان سال ٣٨ به ستوده نسرين محکوميت و بازداشت حکم به

 با محل، در حضور و تجمع اين برگزاری از آگاھی با ايران خلق یئفدا چريکھای نفعاال از يکی بود، شده برگزار

 به شروع سفارت ديوار روی بر شعارنويسی قصد به و شد نزديک سفارت ساختمان به رنگ اسپری داشتن دردست

 خود وظايف انجام در بودند تجمع محل در که یئھا ليسوپ ، زمان ھمان در .کرد "اسالمی جمھوری بر مرگ" نوشتن

 ھای دست تمام خشونت با و برده يورش وی سمت به اسالمی جمھوری رژيم سرکوب و جاسوسی النۀ از حفاظت برای

 به تا را شعار وی که ندادند اجازه ، دهکر دور سفارت محل از را وی سرعت با و زور به و گرفتند طرف دو از را او

 توجه فارسی و لمانیا زبان دو به "اسالمی جمھوری بر مرگ" فرياد با خلق یئفدا چريکھای فعال اين .بنويسد آخر

 ھمان در ًاحتماال که ھم ليسوپ کمکی نيروھای حال ھمان در .بود کرده جلب خود به را رھگذران و تجمع در حاضران
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 جواب در وی  .پرسيدند می وی از را کار اين انجام دليل ھا آن .رسيدند محل به ، بودند تجمع ریبرگزا محل اطراف

 فقر از است، داشته روا ايران مردم بر سال ۴٠ طی در اسالمی امپرياليسم به وابسته جمھوری که ستمی و ظلم از ھا آن

 به ، کودکانشان برای نان لقمه يک يافتن برای که زنانی از برگرفته، در را مردم درصد ٨٠ از بيش که تنگدستی و

 می مشغول ...و گل آدامس، فروختن به ھا خيابان در مدرسه به رفتن جای به که یئھا بچه ، پردازند می خودفروشی

 در را بدنشان ھای ارگان گرسنگی و بدبختی زور از که زنانی و مردان  ، باشند خود خانواده برای کمکی تا شوند

 ۀنشد پرداخت ھای حقوق گرفتن برای که کارگرانی از و کنند سير را خود ۀخانواد شکم تا گذارند می فروش معرض

 زندانی و دستگير رژيم عليه اغتشاش جرم به ، شان ۀمعوق مطالبات دريافت درعوض و کنند می تجمع و اعتراض شان

 و گفت کشور از خارج به فرارشان و رژيم عوامل ميلياردی و ميليونی ھای اختالس از وی  .گفت شوند، می شکنجه و

 گفت بشنوند ھم بودند ايستاده ساختمان جلوی ، حياط در که سفارتی نفر چند که طوری به سفارت سمت به فرياد با

 می دستتون کف را حقتون و کنيم می پيداتون ، گذاشت نخواھيم راحتتان برويد که کجا ھر باشيد مطمئن

 مردم اين ھستی بردن يغما به و طبيعی ھای ثروت غارت کشتار، دزدی، ، فساد سال ۴٠ جنايت، سال ۴٠ .گذاريم

  .است بس ديگر زحمتکش

 شعار و نماندی تظاھرکنندگان جمع در بقيه مثل ھم تو چرا گفت او به کنندگان تجمع به اشاره با ھا ليسوپ از يکی

 شکايت منتظر بلکه بپردازی را ديوار کردن تميز پول بايستی تنھا نه  نوشتی؟ می چيزی ديوار روی بايد حتما !ندادی

 به را خود کار وليتؤمس است، کرده را کار اين تمام آگاھی با که گفت ليسوپ جواب در وی  !باشی ھم ھا آن طرف از

 دراين که یئدزدھا ھمين بپردازد، ھا آن به سنت يک که است محال و پذيرد می ھم را عواقبش و گيرد می عھده

  .بپردازند را ديوار کردن تميز پول خودشان ، دزديدند را مردم ھای پول و ھستند سفارتخانه

 کنندگان تجمع از نفری چند کردند، می بازخواست را خلق یئفدا چريکھای فعال اين ھا ليسوپ که حالی در که اين جالب

 با محل ترک از قبل بود، اتريشی که کنندگان تجمع از يکی .بودند ھا آن از لمف گرفتن مشغول نزديک و دور ۀفاصل از

 اعتراضی حرکت با را خود ھمراھی و ئيدأت واقع در لب، بر رضايت ۀخند و تحسين عالمت به دستش شصت بردن باال

  .داد نشان وی

 اقدام، اين که اين از اطمينان از بعد اما .پرداخت بودند گرفتن لمف مشغول که افرادی از بازخواست هب ھمچنين ليسوپ

   .دادند خاتمه را خود بازخواست بوده، کنندگان تظاھر ساير با ارتباط بدون و فردی

 مبارزات از حمايت و عمومی افکار توجه جلب ھدف با ست دسترسی قابل زير لينک در آن از بخشی که حرکت اين

  .گرفت صورت ايران ۀستمديد مردم

  

   :کليپ ويدئو لينک
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  !گردد بايد نابود ، دسته و ھرجناح با ، اسالمی جمھوری

 !زنجيريش سگان و امپرياليسم بر مرگ

 !سوسياليسم باد زنده
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 ٩٢٠١ پريلا اول


