
 
 

 اسالمی جمهوری امپریالیسم به وابسته رژیم سفارت مقابل در نآکسیو یک از گزارشی
 

 اتریش - وین
 

 
 

 اعتراض در الملل بین عفو فراخوان به که تظاهراتی جریان در صبح ۰۱ ساعت در ۷۱۰۲ مارس ۷۲ چهارشنبه روز

 در اسالمی جمهوری سفارت محل نزدیکی در ، زندان سال ۸۳ به ستوده نسرین محکومیت و بازداشت حکم به

 در حضور و تجمع این برگزاری از آگاهی با ایران خلق فدایی چریکهای فعالین از یکی بود، شده برگزار وین

 دیوار روی بر شعارنویسی قصد به و شد نزدیک سفارت ساختمان به رنگ اسپری داشتن دردست با محل،

 کرده تجمع محل در که هایی پلیس ، زمان همان در .کرد "اسالمی جمهوری بر مرگ" نوشتن به شروع سفارت

 وی سمت به اسالمی جمهوری رژیم سرکوب و جاسوسی النۀ از حفاظت برای خود وظایف انجام در بودند

 دور سفارت محل از را وی سرعت با و زور به و ندگرفت طرف دو از را او های دست امتم خشونت با و برده یورش

 جمهوری بر مرگ" فریاد با خلق فدایی چریکهای فعال این .بنویسد آخر به تا را شعار وی که ندادند اجازه ، هکرد

 حال همان در .بود کرده جلب خود به را رهگذران و تجمع در حاضران توجه فارسی و آلمانی زبان دو به "اسالمی

 دلیل ها آن .رسیدند محل به ، بودند تجمع برگزاری محل اطراف همان در احتماال که هم پلیس کمکی نیروهای

 امپریالیسم به وابسته رژیم که ستمی و ظلم از ها آن جواب در وی  .پرسیدند می وی از را کار این انجام

 مردم درصد ۳۱ از بیش که تنگدستی و فقر از است، داشته روا ایران مردم بر سال ۰۱ طی در اسالمی جمهوری

 که هایی بچه ، پردازند می خودفروشی به ، کودکانشان برای نان لقمه یک یافتن برای که زنانی از رگرفته،ب در را

 خود خانواده برای کمکی تا شوند می مشغول ...و گل آدامس، فروختن به ها خیابان در مدرسه به رفتن جای به

 شکم تا گذارند می فروش معرض در را نشانبد های ارگان گرسنگی و بدبختی زور از که زنانی و مردان  ، باشند

 کنند می تجمع و اعتراض شان نشده پرداخت های حقوق گرفتن برای که کارگرانی از و کنند سیر را خود خانواده

 شوند، می شکنجه و زندانی و دستگیر رژیم علیه اغتشاش جرم به ، شان معوقه مطالبات دریافت درعوض و

 به فریاد با و گفت کشور از خارج به فرارشان و رژیم عوامل میلیاردی و میلیونی های اختالس از وی  .گفت

 هم بودند ایستاده ساختمان جلوی ، حیاط در که سفارتی ماموران از نفر چند که طوری به سفارت سمت

 کف را حقتون و کنیم می پیداتون ، گذاشت نخواهیم راحتتان بروید که کجا هر باشید مطمئن گفت بشنوند



 بردن یغما به و طبیعی های ثروت غارت کشتار، دزدی، ، فساد سال ۰۱ جنایت، سال ۰۱ .گذاریم می دستتون

 .است بس دیگر زحمتکش مردم این هستی

 

 و نماندی تظاهرکنندگان جمع در بقیه مثل هم تو چرا گفت او به کنندگان تجمع به اشاره با ها پلیس از یکی

 بلکه بپردازی را دیوار کردن تمیز پول بایستی تنها نه  نوشتی؟ می چیزی دیوار روی باید حتما !ندادی شعار

 است، کرده را کار این تمام آگاهی با که گفت پلیس جواب در وی  !باشی هم ها آن طرف از شکایت منتظر

 بپردازد، ها آن به سنت یک که است محال و پذیرد می هم را عواقبش و گیرد می عهده به را خود کار مسئولیت

 را دیوار کردن تمیز پول خودشان ، دزدیدند را مردم های پول و هستند سفارتخانه دراین که دزدهایی همین

 .بپردازند

 

 تجمع از نفری چند کردند، می بازخواست را خلق فدایی چریکهای فعال این ها پلیس که حالی در که این جالب

 از قبل بود، اتریشی که کنندگان تجمع از یکی .بودند ها آن از فیلم گرفتن مشغول نزدیک و دور فاصله از کنندگان

 با را خود همراهی و تائید واقع در لب، بر رضایت خنده و تحسین عالمت به دستش شصت بردن باال با محل ترک

 .داد نشان وی اعتراضی حرکت

 

 این که این از اطمینان از بعد اما .پرداخت بودند گرفتن فیلم مشغول که افرادی از بازخواست به همچنین پلیس

   .دادند خاتمه را خود بازخواست بوده، کنندگان تظاهر سایر با ارتباط بدون و فردی اقدام،

 

 از حمایت و عمومی افکار توجه جلب هدف با ست دسترسی قابل زیر لینک در آن فیلم از بخشی که حرکت این

 .گرفت صورت ایران ستمدیده مردم مبارزات

 

  :کلیپ ویدئو لینک

https://youtu.be/mcufTQsEvP8 

https://www.youtube.com/watch?v=mcufTQsEvP8 

 

 !گردد باید نابود ، دسته و هرجناح با ، اسالمی جمهوری

 !زنجیریش سگان و امپریالیسم بر مرگ

 !سوسیالیسم باد زنده

 

 اتریش - وین در ایران خلق فدایی چریکهای فعالین

 ۷۱۰۲ آپریل اول

https://youtu.be/mcufTQsEvP8
https://www.youtube.com/watch?v=mcufTQsEvP8

