
! اتریش - وین زا لوگزامبورگ دربرگزاری کنفرانس ر    

 

 

وین و در ساختمان دبیرستان  زا لوگزامبورگ در شهربرای اولین بار کنفرانس ر  ،  ۲۱۰۲ماه مارس  ۳و  ۲روزهای  در

 – روزنامه ما"این برنامه که از طرف . شد هیتزینگ برگزار Unsere Zeitung – DIE DEMOKRATISCHE""منطقه 

حمایت و پشتیبانی  سازمان سیاسی کمونیست و چپ مورد ۰۱طرف  از، سازماندهی شده بود  "دموکراسی

جمعه و شنبه را شکل  کنار برگزاری برنامه های فرهنگی که شروع و پایان این کنفرانس در روز در. گرفته بود قرار

که  ندنرانی و معرفی کتاب وجود داشت، سخ کارگاه آموزشی ۳۱، دو بحث به صورت پانل و بیش از  داده بودند

میان شرکت کنندگان فراهم می کرد که از قسمت های مختلف اتریش به این  در بستری برای بحث و تبادل نظر

 .برنامه آمده بودند

شنبه  روز آخر کارگاه ها در شنبه و دیگری بعد از اتمام کار صبح روز دو میزگردی که یکی در ، در در این برنامه

. اتریش و در سراسر جهان صورت گرفت ، بحث و گفتگو در مورد وضعیت جنبش های اجتماعی در شد اربرگز

آخرین ، فعاالن اتحادیه ها و سیاستمداران محلی در مورد فعالیت های خود صحبت کردند و برخی از ناشران 

چپ ، کار فیلم و روابط تجاری  کارگاه ها در مورد امکان و محدودیت رسانه های . انتشارات خود را ارائه دادند

اتریش و جهان و موضوع وضعیت کنونی  طور وظایف جنبش های ضد فاشیست در جهانی صحبت کردند و همین

 . گرفت در کوبا مورد بحث قرار

این کنفرانس  اعضای سازمان های چپ و کمونیست و بسیاری از سازمان های غیر رسمی در طیف وسیعی از

در  . همچنین کارگاه های مختلف شرکت کردند همچنین شرکت کنندگان در بحث های میزگرد و . شرکت داشتند

اهمیت "ها درمورد  یکی از میزگرد در . ، اختالف نظرهای اساسی وجود داشت که بحث برانگیز بود بعضی موارد

 .بحث و گفتگو شد "زا لوگزامبورگ امروزایده های ر  

را به  شخصیت او ،" زا لوگزامبورگراز ر  "، با اجرای یک قطعه نمایش به نام  ترزن تئا یک بازیگر، شنبه  روز در

در این نمایش این هنرمند   .جنبش کارگری اروپا به نمایش گذاشت ، نظریه پرداز و سیاستمدار عنوان یک مبارز

نوان یک کمونیست زا و مبارزه اش برای حقوق کارگران از وی به عضمن حمایت بی قید و شرط از دیدگاه های ر  

 .نام بردخ متعهد و منحصر به فرد در تاری

صندلی  نفر ۰۱۱داخل سالن برای نشستن  در . این کنفرانس بود آنچه که قابل توجه بود تعداد بازدیدکنندگان از

بازدید کننده به  ۰۱۱حدود ، همگان شاهد بودند و تخمین زده می شد که  طور حالی که آن گذاشته بودند در



اطراف سالن ایستاده و یا  بسیاری در،  ندسالن اصلی برگزار شد طی دو سخنرانی که در مه آمده بودند و دربرنا

هشت و ساعت  شنبه شروع شد و روز ظهر از بعد 5جمعه ساعت  روز کنفرانس در . روی زمین نشسته بودند بر

 .با اجرای موزیک اعتراضی و کارگری به پایان رسید نیم شب

که یک روزنامه " دنیای جوان"توسط آلمان کنفرانسی در برلین  نچنی، ابتدای ماه ژانویه  تذکر است که درالزم به 

 .معرفی می کند ، برگزار شده بود" مارکسیست گرا"و " چپ"خود را به عنوان یک جریان  آلمانی است و

ارتباط با  خصوص دره الت بکتاب و پخش اعالمیه های تشکی فعالین چریکهای فدایی خلق هم با گذاشتن میز

طور سرکوب دراویش توسط رژیم وابسته به امپریالیسم  خیزش دی ماه توده های به تنگ آمده ایران و همین

 جامعه و فشار در مورد فقر و ستم موجود در ، با بازدیدکنندگان کنفرانس به بحث و گفتگو جمهوری اسالمی

پرداختند و  ، شده است یالیسم جمهوری اسالمی به مردم واردسلطه رژیم وابسته به امپر اثر مضاعفی که بر

 .همچنین در چند کارگاه آموزشی و سخنرانی شرکت کردند

 .برگزار شود ۲۱۰۲اوایل ماه مارس سال  زا لوگزامبورگ قرار است دردومین کنفرانس ر  

 ، اتریش وین –فعالین چریکهای فدایی خلق ایران 

 ۲۱۰۲مارس  سوم


