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 بصورت آنالین ،"مبارزه برای عدالت"ضد امپریالیستی تحت عنوان سمپوزیوم یک ،  ۲۲۲۲آوریل  ۴تا  ۲روزهای  در

به دلیل محدودیت های امسال اما  ،ودش برگزارو به صورت حضوری قرار بود در پاریس  سمپوزیوماین . برگزار شد

 .انجام گرفتبصورت آنالین  ، گردهمایی از طریق فضای مجازی وکرونا بیماری همه گیر اعمال شده به خاطر

از  و ضد امپریالیست افراد مترقی و ی چپ و دموکراتیکسازمانهابا شرکت یک گردهمایی ساالنه این همایش که 

ناشی از حاکمیت نظام ستم مقاومت در برابر ظلم و ، سعی دارد به موضوع چگونگی ستکشورهای مختلف دنیا

طریق بحث و گفتگو مابین افراد شرکت کننده در این برنامه  از بپردازد وجهان  ۀگوش چهاردر سرمایه داری جهانی 

و مشترک استراتژی یک به  دست یافتن، برای جریانات شرکت کنندهو جمعی مبارزات فردی  انتقال تجاربو 

 .تالش نمایدبین المللی  ، در سطحمشترکزات مبارسازماندهی 

مورد  که هریک در و حقوقدان وکیل ۲۱جمله  از ،شرکت داشتندجهان  کشور ۲۲نفر از  ۲۲ ،روزه ۳این برنامه  در

 .صحبت کردندبرای مخاطبین، ، نظرات و تجارب مبارزاتی در کشورخود ی موجودها دیدگاه

موضوع  ،برنامه ریزی شده بود" جبهه مبارزه با امپریالیسم"رفقای سمپوزیوم بین المللی پاریس که از طرف 

اختصاص داده بودند " وکالی مردم"و " گروپ یوروم" خود را به عدالتخواهی برای رفقایاصلی گردهمایی امسال 

برای کسب آزادی بیان و آزادی  ،در ترکیه که تحت شرایط دیکتاتوری و سرکوب شدید دولت فاشیستی اردوغان

 .جان خود را از دست دادندتعدادی از آنها مبارزه کردند و  ،هنرانقالبی خودنشر 

در مورد موضوعات  ،چپ و کمونیست از وکالی مبارز و سازمان های تعداد زیادیدر طی این سمپوزیوم سه روزه، 

 .سخنرانی کردند مردم و هنر مردمی و مبارزه برای عدالتمبارزات حمایت از  مختلف از جمله زندانیان سیاسی،

مورد  در وم،یسمپوز  نیبا شرکت در ا رانیخلق ا ییفدا یکهایچر نیفعال از یکی ل،یآور ۲ یعنیدر روز اول برنامه  

وابسته به  میسلطه رژ و مبارزه طبقه کارگر، تحت  یزندگ تیو وضع رانیجامعه ا حاکم بر یکتاتورید طیشرا

را  رانیخلق ا ییفدا یکهایچر التیتشک  عو موض دگاهید نیهمچن یو. صحبت کرد یاسالم یجمهور سمیالیامپر

موضوع حمله  نیو همچن یو چه به طور کل رانیا چه در مورد  کایآمر سمیالیامپر یها مینسبت به موضوع تحر

و آزاديخواه  یمل یهیچ نیرو" کرد  دیکرد و تاک انیرا ب( رانیا  نیهمچن) گریکشور د کیبه  یستیالیامپر یکشورها

 اریمع نیا قت،یدر حق. ايران باشد یبزرگ در امور داخل  یتواند خواهان دخالت دولت ها ینم یبهانه ا چیبه ه



. سازد یجدا م یخارج یرا از خدمت گزاران به قدرت ها خواهیو آزاد  یواقعاً مل یروهاین نیاست که مرز ب یمهم

دهند که  ینشان م، کنند  یآن قدرت ها را تائید م یگ، تحريم هابزر یقدرت ها که هم صدا با  یبنابراين، کسان

 یدهند که در مبارزه برا یکنند؛ و نشان م یم یخارج یبه قدرت ها یخوش خدمت یفدا را  رانیمنافع مردم ا

. دوخته اند چشم  یامپريالیست یقدرت ها یبلکه به حمايت ها، نه به قدرت مردم  یاسالم یجمهور یسرنگون 

اما . میهست ایدن در تمام  ها ستیالیامپر ینظام ریو غ یو دخالت نظام یستیالیما مخالف هر گونه جنگ امپر

مخالفت با هرگونه دخالت . ستین  یاسالم یجمهور یکتاتورید میدر کنار رژ ستادنیا یمخالفت با جنگ به معنا

و استقالل مردم ما را با زور سرنیزه پايمال   یکه آزاد یستامپريالی یدر امور کشور و سلطه قدرت ها یخارج

و  یاسالم یسلطه جمهور یمبارزه قاطع جهت سرنگون با  فهیوظ نیانجام ا. است یوظیفه انقالب کیکرده اند، 

که به مردم ما امکان خواهد داد تا  یانقالب. است ریامکان پذ یاجتماع  یحامیان امپريالیست اش در بستر انقالب

خود  یبرا ینیکند، جامعه نو یتعیین کرده و آن طور که منافع اکثريت توده ها حکم م خويش را خود  سرنوشت

انقالب  کیبه دست توده ها و در  رانیدر ا یستیالیو سلطه امپر یاسالم یما نابود باد جمهور شعار . بسازند

 رانیا در امور  ها ستیالیامپر ینظام ریغ و یبه هر گونه دخالت نظام" نه"طبقه کارگر و  یبه رهبر یاجتماع 

 ." است

 یترجمه م  یو روس یآلمان ،یفرانسو ،ییایتالیا ،ییایاسپان ،یترک ،یسیزبان انگل ۲ها همزمان به  یسخنران

  .شد

 یقیگروه موس نوازنده و  یداشت، تعداد یو انقالب یکه اختصاص به هنرمردم ییگردهما نیروز ا نیآخر انیدر جر  

  .خود را ارائه کردند یهنر  یو بلغارستان حضور داشتند و برنامه ها هیروس ونان،ی ا،یتالیاز فرانسه، آلمان، ا

آفتابکاران "  و سرود " ورومیگروپ "سرود از  کیکه در آن عالوه بر خواندن  پیکل کیهم با ارائه " نیو یگروه هنر" 

گروپ " یانقالب یگروه هنر از  تیگذشته در حما کسالیر که د یمختلف یها ونیهم از آکس یی، عکس ها"جنگل

تا  بایصبح آغاز و تقر ۱روز، از ساعت  در طول سه  مهبرنا نیا. گذاشتند شیبرگزار کرده بودند را به نما" ورومی

 .  بعدازظهر ادامه داشت ۲۱ساعت 

امپریالیسم و سگهای با امید به پیروزی خلقهای قهرمان در مبارزه پی گیر و بی امان خود علیه 

 !در سراسر جهان زنجیریش

 !همبستگی بین المللی دزنده با

 !سوسیالیسم پیروز باد

 

 اتریش - فعالین چریکهای فدایی خلق در وین

 ۲۲۲۲م آوریل شش

 


