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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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 .Iran's M  آئينۀ ايران

 

  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  

  تظاھرات در وين
  .بر گزار کنندگان محترم تظاھرات در وين، درود بر شمايان  و سپاس از زحماتتان

با  و. شھر وين، اشتفان پالتز آمديم دی با مردم ايران ، در ساعت مقرر به ميدان مرکزبا احترام، به دعوتتان  در ھمدر

  .قابل چشم پوشی نيست صحنه ھای بسيار مغاير با نيت ھمدردی مواجه شديم که 

تبليغاتی برای   ۀعنوان پس زمينه  سوء استفاده از جمع، توسط بعضی ھا ، بهدر تظاھرات و پس از اتمام آن،  متوج

  .  که يقينا با نامی وعنوانی در يوتيوب مشاھده خواھند شد. وير خاصی شديم تص

   باشد؟ دآيا صداقت ، مھمترين رکن اين ھمدردی ما نمی باي

اين مردم در صحنه، اين ارتش گرسنگان، که خونشان بر کف خيابان ھای ايران ريخته شده است ،  نه برای رساندن 

  .  استه اندق حقوق پايمال شدۀ خويش به پا خاکسی به تاج و تخت، که برای احق

ای مدرسه در خيابان ھا و خود در تنگنای معيشت و حقوق ، با زخم شالق بر پيکر، جانشان  به لب آمده جکودکان آنان ب

  .اينان صاحبان اين انقالب اند. است

گونه  آنان بدون ھيچ ياد حق خواھی فر. اين نه يک انقالب ھمگانی ، که به شدت مھرزحمتکشان گرسنه بر پيشانی دارد 

  .آن و اکبری ، و ھيچ گونه ميرحسين و يا حسين هللا

  . يد اين ويژگی ھا را بشناسيم و در اين ھمدردی ھا و ھمبستگی ھا احترام بگذاريمئپس بيا

اين مأموريت  ازه، ليس شھر،  در ھنگام اخذ اجول مزد بگيران غير، نيستيم ، ال اقل از پواگر خود قادر به مھار و کنتر

  . ھر فرد خاص ممانعت گردد تا از ھر گونه سوء استفاده از جمع حاضر در صحنه، برای تبليغ به نفع . را طلب کنيم

به نمايش در اين  تنھا عکس کارگران زندانی و يا عکس کارگرانی که در زير شکنجه در زندان ھا جان باخته اند مجاز 

  .  تظاھرات است

مردمی که تاريخ  .تا صاحبان انقالب عالمت آن را مشخص کنند... ساده. پرچم ايران ھم،  نه با شيرو نه با خرچنگ 

  مرداد٢٨ملت ايران کودتای .  شد کشور خويش را فراموش می کنند در تکرار مکرر بالھت و مصائب نابود خواھند 

ياد دارد و ه فراموش نکرده و بسيار خوب ب  گويان را ھرگز »جاويد شاه«  و کاميون ھای مملو از آنچنانی ھای ]اسد[

  . نخواھد شد يھنان گرامی، ديگر ھرگز ميسر  متکرار آن ، با اجازۀ ھم
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  ١٣۵٧شعار مردم ايران در ديماه انقالب 

  ما می گيم شاه نمی خوايم            نخست وزير عوض می شه

  ر عوض می شهما می گيم خر نمی خوايم               پالون خ

  نه شاه می خوايم  نه شاپور

  ه مزدورـــــلعنت بر ھر چ

 سال  گذشته است ، ليک زخمھا ، ھمچنان تازه و ۶۴ ، ١٣٣٢ مرداد ٢٨و از کودتا ی   سال ،٣٩اگر چه از آن زمان 

  . خونريز اند

  .  که تکرار ماجرا را ھرگز ممکن نخواھد کرد

حاضر در صحنه ،  ولی سوء استفاده از ديگران . می خواھد برای خودش بکند ھر کسی آزاد است ھر تبليغی ... البته 

  .  ممنوع استًمطلقا

حاضر در ميدان  در خاتمه از تمامی ھموطنان گرامی در تمامی شھر ھای جھان، که درھمبستگی با ارتش گرسنگان

ست می شود که حرمت صاحبان اين ھای مبارزاتی ايران ،  تظاھراتی دائر می کنند ، صميمانه و محترمانه در خوا

. استفاده از جمعشان، از ايجاد اجتماعات خود داری نمايند انقالب را نگھدارند و در صورت قادر نبودن به مھار و سوء 

  .مريکا و انگليسادر صحنه ، انتخاب خواھند کرد و نه چون گذشته  رھبران آيندۀ ايران را زحمتکشان حاضر 

  بان انقالب و حاميان آنانبا احترام ويژه به صاح

  فرح نوتاش   

  جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

  قدرت زنان

 ٢٠١٨ جنوری ١وين 


