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  ش وين ، اتري–ايران   خلقئیفعالين چريکھای فدا 

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٠٩
  

 شتريا-در وين"  مردمصدای "ۀشنوارج
  

  
وين در شھر " صدای مردم "ۀجشنوار، به روال ھر سال) ٢٠٢٢(مبر سوم و چھارم سپتدر روزھای شنبه و يکشنبه

برگزار و با استقبال تعداد بسياری از مردم وين و  Jesuitenwiese im Wiener Prater اين جشنواره در. برگزار شد

می  در شھر وين ھای محلی يکی از سنتی ترين مراسم" صدای مردم "ۀجشنوار. رو مواجه شدمترقی و پيش نيروھای

جشن،  در اين  .و شرکت اھالی وين برگزار می شود باشد که ھر ساله با حضور گروه ھای سياسی چپ و کمونيست

در   .دم توضيح می دھندبرای مر نيرو ھای سياسی با بر پا کردن چادرھای تبليغاتی و پخش نشريات، مواضع خود را

 .شود  میءفعاليت ھا برنامه ھای فرھنگی و تفريحی و موزيک نيز اجرا کنار اين

 احزاب چپ وکمونيست می باشد که با گذاشتن ميز کتاب و پخش اعالميه و نشريه، ۀھم اين جشن فرصت مناسبی برای

الزم می دانند دامن  در مورد موضوعاتی که حثهابمتبليغ مواضع خود در ميان مردم بپردازند و به فضای بحث و  به

  .ھای زيادی در اين رابطه صورت گرفت در جشن امسال با توجه به جنگ امپرياليستی اوکراين بحث. بزنند

 ن سياسی سازمان ھای مليت ھای ديگر ساکناز گروھھای چپ و کمونيست اتريشی، فعاال در اين جشنواره ھر ساله جدا

گذاشتن ميز کتاب و   خلق ايران بائیفعالين چريکھای فدا   امسال ھمچون سالھای گذشته. ارنداتريش ھم حضور فعالی د

می گذاشت، در  سازمان و بنرھائی که جنايات رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را به نمايشبرافراشتن آرم 

  .رداختند پ ددمنش ديکتاتوری حاکم بر ايرانۀاين جشن شرکت کرده و به افشای چھر
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خلق ايران، مواضع سازمان را در رابطه با  اھداف و آرمان ھای چريکھای فدائی  تبليغ ن سازمان در اتريش ضمنفعاال

 شب بر قرار بود با ٧ صبح تا ١١ ميز کتاب که از ساعت ۀاين برنام .مندان تشريح کردنده مسائل مختلف برای عالق

 به خريد تعداد ءميز کتاب و صحبت و بحث با رفقاندگان ضمن رجوع به  مواجه شد و  مراجعه کناستقبال خيلی زيادی

 اعالميه در رابطه با جنگ امپرياليستی اوکراين و ھمچنين ١٠٠ھمچنين بيش از  .زيادی از کتابھای سازمان پرداختند

 اعالميه در رابطه توزيع .لمانی در ميان جمعيت توزيع گرديداھای ديگری در مورد شرايط افغانستان به زبان  اعالميه

 نفر در اين بحثھا شرکت ۵٠انجاميد و بيش از  با جنگ اوکراين به شکل گيری بحث ھای سازنده ای در اين مورد

  .نمودند

 خلق در سالگرد کشتار ئیبارندگی ، ھواداران چريکھای فدا در روز دوم اين جشنواره با وجود ھوای نامناسب و 

در بين مردم  ،که در ھمين رابطه تھيه شده بودرا  ئیاعالميه ھا،  ۶٧يژه تابستان به و  ،۶٠ ۀدھ زندانيان سياسی در

مندان به ه به طور مفصل با عالق ،  سال حاکميت واليت فقيه اسالمی۴٣ جنايات رژيم در طول پخش کردند و در مورد

  . پرداختندباحثهمبحث و 

  روزۀفرھنگ مردمی می باشد از ساعات اوليھمبستگی و مقاومت و   آشکاری ازۀکه جلو"  مردمصدای "ۀجشنوار

  .آغاز و تا پاسی از شب به مدت دو روز ادامه داشت

  ش وين ، اتري–ايران   خلقئیفعالين چريکھای فدا
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