در حمایت از زندانیان سیاسی یکصدا به پا خیزیم!
وین  -اتریش

در روز شنبه  ۲۰اکتبر ( ،)۲۰18به دعوت یکی از سازمانهای چپ و کمونیست وین برای حمایت از زندانیان
سیاسی ،تجمعی در یکی از خیابانهای پرجمعیت وین در محل ( )Mariahilferstraße / Neubaustraßeبرگزار شد.
فراخوان این تجمع توسط مبارزین جریان ( )IA.RKPدر حمایت از زندانی سیاسی و کمونیست لبنانی ( Georges
 )Ibrahim Abdallahکه  34سال است در یکی از زندانهای فرانسه دربند و گرفتار می باشد ،برنامه ریزی شده
بود .این ابتکار از طرف رفقای فدراسیون آناتولی و همچنین فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین با استقبال
مواجه شده و آنها توانستند ضمن اعالم همبستگی و با شرکت در این حرکت اعتراضی هر چه بیشتر علیه
جنایات حاکمان سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم ایران و ترکیه که هر صدای آزادیخواهانه ای را در نطفه خفه
نموده و هزاران مبارز و کمونیست را در سیاهچال های خود به بند کشیده اند را رسوا کنند و به افشاگری
بپردازند.
در ابتدا یکی از رفقای اتریشی با خواندن مطلبی خواهان آزادی جورج ابراهیم عبدهللا ،کمونیست لبنانی شد .وی
که در سال های  1۹۷8و  1۹8۲علیه تجاوز اسرائیل به خاک فلسطین در صفوف جبهه مردمی برای آزادی
فلسطین مبارزه می کرده و سرانجام درسال  1۹8۴به دلیل اقدامات نظامی حزب انقالبی مسلح لبنان ()FARL
علیه امپریالیسم ،دستگیر و به حبس ابد محکوم می شود .وی با اینکه می بایستی اوایل سال  1۹۹۹از زندان
آزاد می شد اما تنها براساس تصمیمات سیاسی دولت فرانسه و در همکاری با دولتهای اسرائیل و ایاالت متحده
آمریکا همچنان در زندان به سر می برد.
بعد از آن یکی از فعالین چریکهای فدایی خلق در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران و افشای جنایات رژیم
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی ،بیانیه ای را به زبان آلمانی خواند و از تمام نیروهای انقالبی و همه
کسانی که برای رسیدن به سوسیالیسم و آزادی مبارزه می کنند ،خواست که پژواک بلند صدای زندانیان
سیاسی بوده و قدرت های امپریالیستی را که از حقوق بشر دم می زنند ولی در مقابل جنایات رژیم جمهوری
اسالمی بی شرمانه سکوت کرده اند را رسوا و محکوم کنند.
در طی این تجمع در کنار پخش سرودهای انقالبی و همچنین بحث و گفتگو با رهگذران که با توجه و عالقمندی
هر چه تمام تر می ایستادند و سئواالتی را در رابطه با علت تجمع مطرح می کردند ،اعالمیه هایی هم در
حمایت از زندانیان سیاسی از طرف رفقای اتریشی و ترک و فعالین چریکهای فدایی خلق در میان عالقمندان

پخش شد .شعارهایی که در این تجمع سرداده می شد عبارت بودند از" :مرگ بر امپریالیسم"" ،نابود باد
فاشیسم" و" زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی".
هرچه پرتوانتر باد اتحاد عمل نیروهای چپ و کمونیست در مقابله با امپریالیسم و دولتهای
سرسپرده اش در سراسر جهان!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین  -اتریش
بیست اکتبر ۲۰18

