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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

  
  فرح نوتاش   

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١٠

  
  مردم ايران پشتيبانی عظيم مردم وين از مقاومت دليرانۀ

 نفر در ۵٠٠٠ کورير وين گزارش کرد که ۀامروز روزنام

مردم ايران در تظاھرات وين شرکت پشتيبانی از مبارزات 

 .کرده اند
اين . براستی امروز ايرانيان و مردم وين افتخار آفريدند

ھمبستگی، اين اتحاد ھدفمند، اين خلوص و يکپارچگی ضد 

 اين ۀبر گزار کنند. ياد ماندنی خواھد بوده امپرياليستی ب

تظاھران منظم، با ھمبستگی سازمان ھای آلترناتيو 

" روزا"زنان کرد ، " اوستا"ين الملل ، سوسياليست ب

فمينيست ھای اتريشی، تشکيالت بين المللی حمايت از 

پناھندگان، سازمان کردی فيکوم، برخی گروه ھای 

سوسياليست و کمونيست و کانون پشتيبانی از مبارزات مردم 

  .ايران بوده است

 در کارلز پالتز شروع و در ساعت ١۴اين تظاھرات ساعت 

  .ر شوايتزر پارک پايان يافت د١٧.٣٠

 اين تظاھرات توسط يکی ازمبارزان قرائت ۀولی در مسير حرکت، در مقابل سفارت ايران در وين توقف کرده و بياني

 .شد

  .اين يک مبارزۀ فرامرزی عليه ھر نوع استثمار و ستم است: ی از اين بيانيه اين چنين استئبخش ھا

داری در جھان است که با جنگ، تخريب محيط زيست ، بحران ھای اقتصادی، اين مبارزه عليه يک نظام سرمايه 

توسط رژيم ھای ديکتاتوری جان " ال جی بی تی کيو"ۀ گرسنگی، تبعيض جنسی، نژاد پرستی و دشمنی با جامع

  .بسياری را می گيرد

بی تفاوتی قدرت ھای غربی . اين مبارزه ای است که ما فقط به اتکای قدرت خودمان می توانيم آن را به پيش ببريم

جای ه ب.  و فقط به منافع سياسی و اقتصادی خود اھميت می دھند آنھا نگران حقوق بشر نيستند. گويای ھمه چيز است
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ی ھر کسی را که در سطح بين المللی يا در ايران، از رژيم بھره ی ھائتحريم، که به ضرر مردم تمام می شود، بايد دارا

  .ور شده است مصادر شود

نيروھای ارتجاعی و سلطنت طلب با حمايت 

ثير بگذارند و أامپرياليسم غرب، در تالشند بر جنبش ت

رژيم کھنۀ غير دموکراتيکی جايگزين ديکتاتوری 

  .فعلی بشود

مقاومت از . اد مکنيم به شاه و بايدن اعتمئما می گو

 ن وا معلمتاعتصابا. پائين ساخته می شود

خود سازمان . ی بر اين امر استئدانشگاھيان الگو

دھی از پائين در شرکت ھا، دانشگاه ھا و محله ھا، 

نه تنھا می تواند رژيم را سرنگون کند، بلکه زمينه را 

 ۀبرای در دست گرفتن اقتصاد، جامعه و ادار

  .ھيا می سازددموکراتيک آن ھا م

. شعارھا، بازتاب شعار ھای درون ايران بودند

بسياری از مردم شرکت کننده در اين تظاھرات از 

ملل مختلف جھان بودند و دل و جانشان با مردم در 

  .صحنۀ ايران بود

 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی

 پيروز باد مبارزات بی امان  و دليرانه مردم ايران

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com 

Women’s Power 

 ٢٠٢٢بر و اکت٨وين  

 

 


