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 Reports  گزارشھا

  
  بھروز سورن 

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٨
 گزارش تظاھرات بزرگ در وين

 یامين) ژينا ( در ھمبستگی با مبارزات مردم ايران و در محکوميت قتل مھسا 

  
 ساير و اتريش شھروندان و ايرانيان از نفر ٢٠٠٠ از بيش یئراھپيما و تظاھرات شاھد وين شھر ٢٠٢٢ مبرسپت ٢٧

 اعتراضی کسيونا اين .بود امينی )ژينا( مھسا دولتی قتل محکوميت در و ايران مردم مبارزات از پشتيبانی در کشورھا

 جمله از وين – ايران مردم مبارزات از پشتيبانی کانون .بود شده ديده تدارک چپ و مترقی نھادھای از تعدادی سوی از

 می مشاھده تظاھرکنندگان ميان در اتريش مقيم کردھای و زنان وزين حضور .بود بزرگ یئراھپيما اين سازماندھندگان

 صورت نیخيابا معترضان و ايران زنان با ھمبستگی در و امينی )ژينا( مھسا برای عدالت نام هب که تجمع اين .شد

 وين شھر مرکز در پالتز ھلدن به خود باشکوه یئراھپيما ادامه در و آغاز وين شھر بشر حقوق ميدان از ،بود گرفته

 .شد قرائت متعددی ھای قطعنامه و متون مکان اين در .رسيد

 و متنوع یپالکاردھا داشتن دست در با سياسی اجتماع اين در چپ و دمکراتيک مختلف تشکلھای از حضورايرانيان

 .بود کشورمان مردم با ھمبستگی خوش ۀرايح از آغشته نمايشی اخير اعتراضات شھدای از تصاويری

 :ھمانند یئشعارھا بزرگ اعتراضی آکسيون اين طی

 یآزاد ،زندگی ،زن

 ررھب چه باشه شاه چه  ،ستمگر بر مرگ

 تماس رمز اسم مھسا ،ماست حق آزادی

 نجھا و راناي در دمکراتيک سوسياليسم ،آزادی

 هبش گم بايد آخوند ،فشفشه تانک توپ
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 هنظام کل ھدف ،پيامه آخرين اين

 هسرنگون ديکتاتور ،خونه سال امسال

 مبجنگي تا بجنگ ،ھستيم مھسا ھمه ما

 مھستي ھم با ھمه ما ،بترسيد ،بترسيد

 یا خامنه بر مرگ

 رديکتاتو بر مرگ

 .شد داده سر حاضر جمعيت سوی از مختلف زبانھای به

 .شد خوانده زير روايت هب فارسی متنی ايران مردم مبارزات از پشتيبانی کانون سوی از

  

 .کنيم محکوم را امينی )ژينا( مھسا فجيع قتل ايران مردان و زنان با ھمبسته

 حاکم ارتجاع و استبداد يوغ از یئرھا برای خود مبارزات از ھمتا بی و تازه برگی ايران مردان و زنان بيدار اکنون ھم

 گيرد قرار جھان مبارز زنان سرمشق که رود می ايران سراسر در زنان دالوری و شھامت .زنند می رقم کشورمان بر

 دوش هب دوش نيز کشورمان مردان .آنھاست انسانی و آزاديخواھانه ۀاراد نمايانگر آزادی و زندگی ،زن زيبای شعار و

 قطعی یئرھا ۀانديش و زد جوانه عمومی ھمبستگی .شد قرمز نآنا خون از خيابانھا سنگفرش و آفريدند ھا حماسه زنان

 .است کشيده شعله اجتماعی عدالت و زادیآ به دستيابی و انقالب آتش در ايران سراسر امروزه و گرديد شکوفا یئنھا و

 و دمکراتيک موازين با ديگر انقالبی ۀزمزم و خورند می پيوند ھم هب کشورمان محرومان و شدگان سرکوب موج موج

 .دارند اسالم و شرع قوانين از دور هب

 و آزاديخواھی ۀآواز روزھا اين و شد پايمال و سرکوب اسالمی جمھوری توسط سال ۴۴ ايران زنان کرامت و حقوق

 .است افکنده طنين و گرفته قرار جھانيان عمومی افکار و گانبرابرديد در و جھان در آنان یئجو عدالت

 بيش و اند پيوسته سراسری قيام اين شھدای صفوف به و يدهتغل خود خون در جوان ردانم و زنان از تن پنجاه از بيش

 ابراھيم ،عام قتل هللا آيت .ميبرند سر هب بازداشت در فرھيختگان و دانشجويان ،خيابانی معترضان از نفر ھزار از

 و است داده را خيابانھا رد اجباری حجاب به معترضان با شديدتر برخورد دستور مريکاا از بازگشت از پس رئيسی

 گرفته کار هب خيابانھا در مردم آميز مسالمت اعتراضات با مقابله برای جنگی ھای سالح بزودی که شود می بينی پيش

 بشدت آميز مسالمت اعتراضات برابر در وابستگانشان و انتظامی نيروھای خشونت که است آن گويای خود اين .شود

 خواھد راه هب ديگر خونی حمام ،داد کشته نفر ١۵٠٠ از بيش که ١٣٩٨ ]عقرب[ماهآبان از وپس يافت خواھد افزايش

 .افتاد

 .بايستند جنايات اين برابر در که است جھان سراسر آزادگان ۀھم بر

 !نيست سکوت جای

 ھمچنين و کشور خارج ايرانيان عمومی ھمبستگی به ديگر ۀلحظ ھر از بيش خود حقوق به دستيابی برای ايران مردم

 !باشيم شان رسای صدای .ھستند نيازمند المللی بين ۀعرص در بيدار وجدانھای

 نوي – ايران مردم مبارزات از پشتيبانی کانون
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