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  :وين - ايران در برابری و آزادی از دفاع ۀکميت

 !کنيم پشتيبانی ايران کشورمان محرومان و تھيدستان جنبش از
 اين در نفر پنجاه از بيش دستگيری و خراسان استان در ديگر شھر چند و مشھد مردم اعتراضی خشن وبسرک از پس

 پيدا گسترش ديگر شھرھای به مذھبی استبداد و تورم گرانی، بيکاری، فقر، از آمده جانه ب مردم اعتراصات استان،

 آمار طبق .زدند فرياد را خود ھای خواست گسترده ھای یئراھپيما طی بزرگ و کوچک شھر دھھا در مردم .کرد

 زندانی و دستگير نفر ھزار از بيش و زخمی نفر صدھا کشته، اعتراضات اين در نفر ٢١ گذشته روز چند طی رسمی

 .شدند

 با صدا يک اند نکرده دريافت حقوق ماھھاست که کارگرانی و بازنشستگان آينده، بی و بيکار جوانان مالباختگان،

 بر مرگ .ماجرا شد تمام ديگر اصولگرا طلب، اصالح .کند می خدائی رھبر کند، می گدائی لتم  :چون شعارھائی

 دھھا و ماکن حال به فکری کن، رھا را سوريه .ديکتاتور بر مرگ .الريجانی بر مرگ روحانی، بر مرگ ای، خامنه

 آزادی و نان : شعار در مجموع در را آن توان می که اند کرده آغاز را جنبشی ديگر شکن ساختار و مطالباتی شعار

 .کرد خالصه

 تنھا نه جنبش اين بکشانند، شکست به را مردمی جنبش اند کرده تالش نوعیه ب يک ھر حاکم ھای جناح که وجودی با

 و آزاديخواه ايرانيان و سياسی سازمانھای روشنفکران، کارگران، افزون روز پشتيبانی و حمايت از بلکه ننشسته پا از

 به نسبت توھم از اثری گونه ھيچ مردم سراسری مبارزات از دور اين شعارھای در .است بوده خوردار بر نيز مترقی

 .خورد نمی چشم به مذھبی رھبران يا مذھب

 ھای رسانه تبليغات و سعودی عربستان و اسرائيل امريکا، حمايت از که ارتجاعی گرايشات ھستند وجود اين با

 مستقل مسير از را جنبش کرده استفاده خود نفع به آمده دست به موقعيت از کنند می تالش و ندابرخوردار امپرياليستی

 .کنند منحرف آن

ۀ ھم شرط و قيد بی و فوری آزادی خواھان ، مردم ۀآزاديخواھان و طلبانه حق مبارزات از قاطعانه دفاع ضمن ما

 ھای دخالت و رژيم ۀسرکوبگران و منشانه دد رکاتح حال، عين در ما .ھستيم اخير شدگان دستگير و سياسی زندانيان

 کارگری، ھای اتحاديه آزاديخواھان، ۀھم از و کنيم می محکوم را کشورمان ۀخاست پاه ب مردم جنبش در بيگانگان
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 حرکات که خواھيم می المللی بين بشر حقوق نھادھای ۀھم و ستيز ديکتاتور و آزاديخواه سياسی سازمانھای

 .کنند پشتيبانی آنھاۀ طلبان حق جنبش از و محکوم را مردم اعتراضات عليه رژيم اخير ۀسرکوبگران

 !اسالمی جمھوری داری سرمايه رژيم باد سرنگون

 !گردد بايد ملغی اعدام شکنجه ترور گردد، بايد آزاد سياسی زندانی

 وين - ايران در برابری و آزادی از دفاع ۀکميت
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