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اطالعيه تجمع به مناسبت جشن سی ويک ساله انقالب اسالمی در ايران
زمان :چھارشنبه ،دھم فوريه ،ساعت 18.00
مکان :مقابل ويالی محل اقامت سفير جمھوری اسالمی )منطقه  13وين(
يازدھم فوريه امسال سی و يکمين سالروز انقالب اسالمی ايران است .امسال نيز مانند ھر سال
سفارت رژيم اسالمی در وين در اين روز ظيافت شامی را در محل اقامت سفير جمھوری اسالمی
برگذار ميکند.
ما معتقديم که در اين روز دليلی برای برگذاری جشن برقراری نظامی نيست ،که در واقع يک نظام
ضد بشريست 31 .سال نظام جمھوری اسالمی برابراست با  31سال ترور در داخل و خارج از
ايران ،تعقيب اعضای اتحاديهھا ،مليتھای تحت ستم ،اقليتھای مذھبی ،فعالين دانشجويی،
ھمجنسگرايان ،زنان و فعالين اپوزسيون رژيم.
اين رژيم دهھا ھزار نفر را در ايران بقتل رسانده و باعث و بانی آوارگی مليونھا ايرانی ميباشد .
نه تنھا در زمان رياست جمھوری احمدی نژاد ،بلکه  31سال است که شعار مرگ بر اسراييل بخشی
از سياست تبليغاتی رژيم به حساب ميايد .امروز رژيم اسالمی ايران فاصله زيادی تا ساخت سالح
اتمی ندارد ،تا بتواند تھديدات خود را در بر عليه اسراييل عملی کند.
رژيم جمھوری اسالمی ھوالکوست را انکار ميکند و در عين حال در چند ماه اخير با وحشيانهترين
شيوه جنبش آزاديخواه ايران را مورد سرکوب قرار داده است .رژيم در پيشاپيش سالروز انقالب
اسالمی از ترس اينکه مبادا آزاديخواھان بر ضد رژيم به خيابانھا بريزند ،دست به اعدام زندانيان
سياسی ميزند ،تا بدين ترتيب مردم ناراضی را که شجاعانه به ميدان آمدهاند بھراساند و از تظاھرات
اعتراضی بازدارد.
حال سوال اينست :آيا ديپلوماتھا و و مقامات اتريشی در اين جشن شرکت ميکنند؟ آيا نمايندگان
وزارت اقتصاد ،اتاق بازرگانی اتريش ھنوز ھم حاضرند با پس ماندهھای رژيم ھمکاری
اقتصادی را ادامه دھند؟ آيا سياستمداران اتريشی حاضرند در اين خودنمايی نمايندگيان رژيم خود را
در اختيار آنان قرار دھند؟
ما خواھان حمايت از تمامی نيروھای داخل و خارج از ايران ھستيم که برای آزادی  ،برابری جنسی
و سکوالريزم مبارزه ميکنند .ما ھمچنين خواھان آن ھستيم که رژيم اسالمی ايران بيش از اين
مورد حمايت قرار نگيرد.
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