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 محل در وین در "مردم صدای" جشنواره ، ٢081 سپتامبر دوم یکشنبه و یکم شنبه روز در

 Wiener Prater im Jesuitenwiese وین محلی مراسم ترین سنتی از یکی که جشنواره این. شد برگزار 

 . شود می برگزار کمونيست و چپ سياسی های گروه حضور با ساله هر باشد، می اتریش در

 

 بحث چادرهای ، موزیک و تفریحی و فرهنگی های برنامه بر عالوه "مقاومت و همبستگی" جشن در

 جنسی تبعيض نژادپرستی، ، گری نظامی با مبارزه جمله از مختلف، های زمينه در سياسی وگفتگوهای

 جنبش های دیدگاه و استراتژی مورد در بحث ، اجتماعی حقوق کاهش عليه مقاومت همچنين و

 .ندکرد می جلب خود به را جشن در کنندگان شرکت از بسياری توجه پناهندگی،

 

 چپ سياسی های گروه بر عالوه شد، می برگزار بار مين 7٢ برای امسال که ،"مردم صدای" جشنواره در

 از،  کشور این ساکن دیگر های مليت به متعلق های سازمان و ها گروه فعالين اتریشی، کمونيست و

 ميز گذاشتن با هم ایران خلق فدایی چریکهای فعالين  .داشتند حضور هم ترکيه و برزیل مکزیک، جمله



 به را اسالمی جمهوری امپرياليسم به وابسته رژيم جنايات که بنرهائی و سازمان آرم برافراشتن و کتاب

.  پرداختند اسالمی جمهوری سرکوبگر رژیم افشای به و کرده شرکت جشن اين در گذاشت، می نمايش

 .بودند کرده شرکت جشن در کثيری جمعيت اما بود، بارانی و متغير بسيار هوا روز دو این در که این با

 

 جلب برای و آمده بوجود ایران در که ای انقالبی شرایط به توجه باایران  خلق فدایی چریکهای فعالين

 عمل اتحاد" اعالميه ، حاکم دیکتاتوری عليه بپاخاسته و ستمدیده های توده از بيشتر چه هر پشتيبانی

 بين در کثيری تعداد به بود شده ترجمه آلمانی به که را "است ضروری کشور از خارج در انقالبی های نيرو

 پخش، بودند کرده برپا چادر جشن این در که چپ و کمونيست های سازمان طور همين و کنندگان شرکت

  .کردند

 

 برپایی به دعوت را کشور خارج مردمی و مبارز نيروهای تمام ایران، خلق فدایی چریکهای اعالميه، این در

 و گرسنگان خيزش به طریق این از تا کرده رژیم های سفارتخانه مقابل در دائمی های تظاهرات

 .برسانند یاری بيشتر هرچه شان عادالنه مطالبات به یابی دست برای زحمتکشان

 

 و سياسی اوضاع بيشتر چه هر تشریح برای بود خوبی فرصت کنندگان شرکت بين در اعالميه این پخش

 .داشت همراه به بازدیدکنندگان با را گفتگوهایی و بحث آن دنبال به که ایران در حاکم اجتماعی

 با مبارزه و مقاومت برای کمونيست و چپ احزاب تمامی کردن بسيج هدف با واقع در امسال جشن

 وضع با اخير ساله چند در بویژه که اتریش نئوليبرال دولت فاشيستی و گرایانه راست های سياست

 های بيمه و آموزشی بودجه کاهش اجتماعی، های کمک بودجه کاهش جمله از مردمی ضد قوانين

 است، کرده ایجاد مردم بين در را هایی نگرانی پناهندگان، به مربوط حقوق بيشتر چه هر کاهش درمانی،

 .بود شده برپا

 

 ادامه زنده موزیک اجرای با شب از پاسی تا و آغاز روز اوليه ساعات از مقاومت و همبستگی جشن

 .اشتد

 

 اتریش - وین ، ایران خلق فدایی چریکهای فعالين

 

 ٢081 سپتامبر ششم


