
 اتریش -پیمائی اول ماه مه در وین گزارش راه

  
پیمائی در وین  نیرو های مبارز با راه ها و ، فعالین کارگری، کمونیست 9102 اول ماه مه ،چهارشنبه در تاریخ

   ازصبح  8پیمائی نیرو های چپ و رادیکال از ساعت  راه. روز جهانی کارگر را گرامی داشتند،  پایتخت اتریش

Staatsoper  اتشروع و ooseveltplatzR  ها و مطالبات  پیمایی خواست تظاهرکنندگان در مسیر راه. ادامه یافت

توسط تظاهر کنندگان سر شعار هایی که  هاز جمل. ار های گوناگون فریاد می زدندعکارگران را با سر دادن ش

یا پشتیبانی ها در سراسر دن های آن از کارگران و خواست. "می توان به این چند نمونه اشاره نمود داده شد

 ،"شما یها این است جواب سیاست ،در کارخانه ها اعتصاب در مدارس و "،"ما ضد امپریالیسم هستیم" ،"کنیم

 ...و"کارگران جهان متحد شوید"

 

 تماشای و سیاسی گفتگوی به محل این در عصر تا تظاهرکنندگان از بخشی یافت پایان پیمایی راه که این از بعد

  .ندپرداخت هنری های برنامه

 

در مسیر راهپیمایی با ، های دیگر چه اتریشی و چه متعلق به ملیت ،نیرو های سیاسی ،به روال هر سال

 .به تبلیغ و پخش نظرات خود پرداختند، گذاشتن میزهای کتاب و برافراشتن بنز ها و پارچه نوشته های گوناگون 

 .ندصبح تا یک بعد از ظهر بر قرار بود 8ها از ساعت  میز کتاب

 

با گذاشتن میز کتاب به افشاگری ، پیمایی  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین نیز ضمن شرکت در راه

علیه جنایات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی در ایران و منطقه پرداخته و ضمن تشریح شرایط 

در این . طالبات طبقه کارگر پرداختندبه تبلیغ م ،معیشتی توده ها و اختناق و سرکوب دیکتاتوری حاکم در ایران

ردی و مراسم پیام چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت روز جهانی کارگر به زبانهای آلمانی،انگلیسی، ک  

 .فارسی به تعداد زیاد در میان جمعیت پخش گردید

 

 !نابود باد نظام سرمایه داری

 !باد سوسیالیسم پیروز ! زنده باد انقالب

 

 اتریش –دایی خلق ایران در وین فعالین چریکهای ف
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