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 اسالمیاعتراض به ورود روحانی رئیس جمهور جمهوری  صبح در دهساعت ،  8102جوالی  چهارمروز چهارشنبه 

. گردیدبرگزار ( Maria- Theresien-Platz) در Hofburgاز مخالفین جمهوری اسالمی در مقابل  تجمعی،  به اتریش

با توجه به اینکه در  . های خارجی خود را رسما می پذیرد اتریش مهمان که رئیس جمهورست حلی این مکان، م

 به بستن قراردادهای جدید تجاریبرنامه سفر روحانی قرار بود عصر همین روز وی با هیات همراهش جهت 

ظهر دوباره تجمعی در مقابل زبعدا پنجدرساعت مخالفین جمهوری اسالمی ، برود  "اتاق تجارت و بازرگانی"

و روابط نزدیک دولت اتریش با رژیم دار و شکنجۀ  بر پا کرده و به سفر روحانی" اتاق تجارت و بازرگانی"ساختمان 

 .جمهوری اسالمی اعتراض کردند

ی در این تجمعات نیروهای گوناگونی با ماهیت طبقاتی مختلف شرکت داشتند و به همین علت فعالین چریکها

شعارهای مبارزاتی خود در نابودی جمهوری  فدائی خلق، در مکانی جداگانه در این تظاهرات حضور یافته و

 .  اسالمی با هر جناح و دسته را سردادند

و پالکاردهایی که  دست داشتن بنر با در و( ظهرزچه صبح و چه بعدا)دو تجمع  در هر با حضور سازمان فعالین

بنری که رسوایی همکاری دولت حمل و اقشار تحت ستم ایران بود و همچنین  بیانگر خواستهای برحق طبقات

 .  در این تظاهرات شرکت کردند،  و شکنجه ایران را به نمایش می گذاشت اتریش و رژیم دار

با شرکت هم مصاحبه هایی از تظاهرات فیلم برداری می کرد و تلویزیون رسمی وین در جریان آکسیون صبح، 

صورت گرفت که در چریکهای فدایی خلق  فعالیناز جمله مصاحبه ای با یکی از  ، انجام گرفت کنندگان در تجمع

 .پرداخته شدآنجا  در تظاهرکنندگان علت حضور جریان آن به

حضور داشته  دست داشتن پرچم اقلیم خود ردهای طرفدار بارزانی هم با درچند نفراز ک  ، میان تجمع کنندگان در 

از فعالین عرب عده ای  چهار و نیم بعد از ظهرساعت  درهمچنین   .ی پرداختنددادن علیه روحان به شعار و

، " روحانی مرگ بر"، " مرگ برخامنه ای"با سردادن شعارهایی همچون خوزستان هم ضمن تجمع در محل 

روحانی  به حضورنسبت خشم خود را و شعارهایی به زبان عربی، " ریستخامنه ای ترو"، "روحانی تروریست"

 .محل را ترک نمودند، شت نیم ساعت ذبعد از گ نشان داده و، وین  در

 



چشم خود را به  به اتریش و پذیرش وی از طرف مقامات اتریشی نشان داد که چگونه دولت اتریش سفر روحانی 

و  دار روزه این رژیم و سرکوب و کشتار کارگران و همچنین اعدامهای هر بستهساله رژیم  01روی جنایتهای 

و  کردهو خروش خلق ستم دیده و به پا خواسته ایران را فدای معامالت اقتصادی خود  گرفتهنادیده  شکنجه را

 .شده استپذیرای جنایتکاری مثل روحانی 

دولت اتریش حتی برای خوش خدمتی به رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و برای اینکه احیانا 

کنفرانس مطبوعاتی  که چه در  خواسته بودخبرنگاران خود  ازنشود، از دو هفته پیش مال رژیم ع   باعث دلخوری

مورد خروج  دیدار با سباستین کورتز، در که درحضور رئیس جمهور اتریش فان دربلن انجام می شود و چه در

نی والی از روحائمسائل مربوط به حقوق بشر به هیچ عنوان س هسته ای و همینطور توافقجریان  آمریکا از

 !نکنند

 .ر به اتمام رسیدهظزبعدا هفتین آکسیون در ساعت ا

 

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 !زنده باد انقالب گرسنگان و محرومین
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