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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  بھروز سورن

   ٢٠٢٢ اکتوبر ١٠
 !از مارش بزرگ ھمبستگی با مبارزات مردم ايران در شھر وينگزارش تصويری 

  

  
 !نيست اسالمی جمھوری جاسوسان خلوت حيات ديگر وين شھر

 -ميزان -مھرما ١۶ با مصادف ٢٠٢٢ سال برواکت ھشتم شنبه روز ،کشور داخل در مردم خيزش گيری اوج با ھمزمان

 چھار از بيش .بود تاريخش در اسالمی جمھوری مخالف ايرانيان تظاھرات بزرگترين شاھد وين شھر خورشيدی ١۴٠١

 به اعتراض فرياد و داشتند شرکت امينی )ژينا( مھسا برای عدالت و ايران مردم با ھمبستگی کسيونا در نفر ھزار

 از اتريشی شھروندان و ايرانيان قدرت نمايش اين .دادند سر را آنان جاری جنايات محکوميت و حاکم استبداد سياستھای

 می حفاظت اتريش ليسوپ سوی از که اسالمی جمھوری سفارت حوالی خود ۀادام در و آغاز شھر اين کارلزپالتز ميدان

 و افشاگر متونی قرائت با ھمراه اسالمی جمھوری سرنگونی و ديکتاتور بر مرگ شعارھای سردادن با و متوقف شد

 ھمچنين و شھر اين سوسياليست نيروھای ھماھنگی با بزرگ سياسی نمايش اين.دادند ادامه را خود ھمايش آگاھگرانه

 چه باشه شاه چه ستمگر بر مرگ شعار تکرار با و بود شده سازمانيابی وين – ايران مردم مبارزات از پشتيبانی کانون
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 شھر مقيم کردھای ھمچنين و جوانان و زنان حضور .بود کرده مشخص را ديکتاتوری نوع ھر با خود فاصل حد رھبر

 .بود چشمگير بسيار وين

 باالبردن با ھويت بی و الوقت ابن اپورتونيستھای و طلبان سلطنت از شماری انگشت تعداد ھميشه که ھمچنان سفانهأمت

 علی کنند ثرأمت را ھمايش اين در کنندگان شرکت طوالنی صفوف شورانگيز و يکدست فضای تا داشتند تالش یئپرچمھا

 تمامی بر که آنھا دروغ و تبليغاتی ترفندھای.بود شده داده آنان به یئھشدارھا آن برگزارکنندگان سوی از آنکه رغم

 کرد مشاھده تصاوير از يکی در نتوا می را ،است عيان کشور از رجخا در اپوزيسيون راستين و اصيل نيروھای

 اعتمادی بی به شعارھا ميان در ).شوند نمی ديده عکس در و اوست سر پشت فرد اين یئ فرقه پرچم با ربط بی جمعيت(

 .شد کيدأت کشورمان مردم انتھای بی نيروی بر تکيه اھميت بر و اشاره طلبان سلطنت و بايدن به

 گذشته روزھای در و نيست کسيونا تنھا اما بود شھر اين مقيم ايرانيان تاريخ نمايش بزرگترين تظاھرات اين هچ اگر

 هب کشورمان مردم مبارزات با ھمبستگی برای اقداماتی سياسی ديگر ھای طيف و بشری حقوق نيروھای از یئبخشھا

 .بودند رسانده انجام

 شھر در اش وابسته نھادھای و اسالمی جمھوری ۀجاسوسخان به روشن ًکامال یئپيامھا بزرگ کسيونھایا اين برگزاری

 که اين سپس و کشورمان مردم جاری مبارزات با وين ساکن ايرانيان غالب بخش ھمبستگی اند آنجمله از داشت وين

 شنيده بلند باصدای حاکم وحوش و  نسرکوبگرا یئرسوا کوس .نيست آنھا جاسوسان برای امنی محل ديگر وين شھر

 تحت را خود وابستگان از پرشمار اسالمی جمھوری سفارت اخير سال دو در دريافتی اطالعات اساس بر .شود می

 داشت کوتاھی سخنرانی پشتيبانی کانون اعضای از يکی برنامه انتھای در .است کرده وارد کشور اين به دانشجو عنوان

 کسيونا اين مکمل شورانگيزی و رزمی سرودھای .شد قرائت ءاعضا از ديگر يکی توسط نيز فارسی به نوشتاری و

 .بود ايران دالور زنان آن سأر در و مردم مبارزات از حمايتی

 عرفی و سياسی فرھنگ فاقد که ناحاضر از شماری انگشت تعداد انجاميد طول هب ساعاتی که برنامه اين انتھای در

 جمعيت که پرداختند شاه رضا با ارتباط در شعاری تکرار به خود بلندگوی با تظاھرکنندگان صفوف انتھای در ،ھستند

 فاقد طيف اين سفانهأمت.داد نشان واکنش آن به يکپارچه و رسا صدای با اش برنامه با مرتبط شعارھای طرح با حاضر

 اين برگزارکنندگان برای انان با یئآوا ھم و ھماھنگی نوع ھر امکان و ھستند منطقی ديالوگ برای الزم ھای شرط پيش

 .است مسدود ھمايش

 دببيني اينجا را تصاوير ۀادام 

 :شعارھا

 مبجنگي تا بجنگ ،ھستيم مھسا ھمه ما

 رديکتاتو بر مرگ

 ررھب چه ،باشه شاه هچ ستمگر بر مرگ

 دگرد بايد آزاد زندانی دانشجوی

 دگرد بايد آزاد عقيدتی سياسی زندانی

 دش جوانه ،نشد زخم ،زدند تبر مرا چه ھر

 مبجنگي تا بجنگ ،ھستيم باھم ھمه ما

 نايرا تا افغانستان از طالبان بر مرگ

 ... و
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 زياد استقبال با که شد قرائت افغانستان زنان از پشتيبانی و ھمبستگی در نيز متنی سياسی بزرگ مارش اين طی در

 .شد مواجه کنندگان شرکت
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