فراخوان:آکسیون در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران
ایرانیان آزادیخواه!

رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی  ،خیزش بزرگ توده ای آبان ماه را
وحشیانه سرکوب نمود .دیکتاتوری حاکم با کشتن بیش از  0011نفر و بازداشت بیش
از ده هزار نفر ،قیام مردمی که برای نان و کار و آزادی بپاخاسته بودند را به خون
نشاند .این رژیم ددمنش به این همه جنایت نیز بسنده نکرده و به دنبال سرکوب این
قیام مردمی ،تا امروز تعداد زیادی از معترضین و بویژه جوانان مبارز و به جان آمده را
در سراسر کشور دستگیر و سیاهچال هایش را از زندانیان سیاسی پر نموده است.
بر اساس گزارشاتی که از زندانهای جمهوری اسالمی به بیرون درز نموده همه
واقعیات بروشنی گواه این می باشند که جان این زندانیان به طور جدی در خطر
است .تعدادی از آنها پس از شکنجه های وحشیانه سر به نیست شده اند و تا کنون
اجساد برخی از آن ها در رودخانه ها ،سدها و بیابان ها پیدا شده اند.
در دفاع از جان بازداشت شدگان خیزش آبان ماه و در همبستگی با هزاران خانواده
ای که عزیزانشان در چنگال دژخیمان جمهوری اسالمی در زیر شدیدترین شکنجه ها
قرار دارند و در افشای جنایات سردمداران جمهوری اسالمی یک آکسیون افشاگرانه
درساعت چهار بعد از ظهر رور شنبه  01ژانویه در Ort:Ecke Mariahilferstr./Amerlingstr.
برگزار می شود.
بیائید تا دست در دست هم افکار عمومی را از خطری که جان بازداشت شدگان قیام
اخیر را تهدی د می کند  ،آگاه ساخته و بر این واقعیت تاکید کنیم که قیام آبان  ،بار دیگر
نشان داد که شرط تحقق خواستهای مردم ما سرنگونی جمهوری اسالمی و تمامی
دار و دسته های درونی آن می باشد.

زمان :ساعت  4بعد از ظهر روز شنبه 81 ،ژانویه 0202
مکانOrt:Ecke Mariahilferstr./Amerlingstr. :
مرگ بر امپریالیسم و مزدورانش!
جمهوری اسالمی ،دشمن زحمتکشان ،نوکر غارتگران ،نابود باید گردد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
پیروز باد انقالب!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین -اتریش
 00ژانویه 0101

