
جشنواره "همبستگی و مقاومت"   اتریش- در وین 

 
٣ در " صدای مردم"، جشنواره  ٢٠١٧  سپتامبر در Jesuitenwiese im Wiener Prater در روز شنبه  ٢ و یکشنبه

 ساله با حضور گروه  می باشد که هر ویناین جشنواره که یکی از سنتی ترین مراسم محلی. وین برگزار شد

درعين حال که برنامه های " مقاومت همبستگی و"جشن . می شود يست برگزارهای سياسی چپ و کمون

 زمينه های مختلف ، با برپایی چادرهای بحث وگفتگوهای سياسی در فرهنگی و تفریحی و موزیک ارائه می دهد

این ،  مراسم انتخابات مجلس هفته قبل از امسال هم دقيقا چند. شرکت کنندگان را به خود جلب می کندنظر ، 

،  کتاب و پخش اعالميه جشن فرصت مناسبی برای همه احزاب چپ وکمونيست بود که با گذاشتن ميز

سياست : جمله از، موضوعاتی را که در این چند ساله اخير نگرانی هایی را در بين مردم ایجاد کرده است 

امکان عمومی از طرف  ر، کنترل حریم خصوصی مردم توسط گذاشتن دوربين های نظارت د اتریش پناهندگی در

،طور  همين احزاب راست افراطی و ، رشد فاشيسم و دولت ه ب.  را به بحث بگذارد موضوع عدالت اجتماعی

، رادیو و مجالت خصوص که رسانه های دولتی اعم از تلویزیون و  مناظره و نزاع بين نئوليبرال های ،  با بوق و کرنا

  . به عنوان یک بحث بزرگ و مهم اجتماعی به نمایش می گذارندميانه رو و نئوليبرال های راست گرا را 

،های سياسی چپ و کمونيست اتریشی   گروه های   فعالين گروه ها و سازمانجدا از، در جشنواره صدای مردم 

با گذاشتن از جمله فعالين چریکهای فدایی خلق ایران . های دیگر ساکن این کشور هم حضور فعال دارند مليت

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

اعدام در  ، به عنوان سمبل جنایت و شکنجه و اين جشن شرکت کرده و به افشای رژیم نمايش می گذاشت، در

مواضع سازمان را برای عالقمندان ، دائی خلق ایران های چریکهای ف ضمن تبليغ  اهداف و آرمان. ایران پرداختند

، هواداران  در روز دوم این جشنواره با وجود هوای نامناسب و بارندگی در ساعات اوليه روز. تشریح کردند

اعالميه هایی که ،  ۶٧ویژه تابستان ه ب،  ۶٠دهه زندانيان سياسی در  چریکهای فدایی خلق در سالگرد کشتار

 سال حاکميت والیت ٣٩مورد جنایات رژیم در طول  بين مردم پخش کردند و در  تهيه شده بود را دردر همين رابطه

،  .به بحث و گفتگو پرداختند به طور مفصل با عالقمندان فقيه اسالمی



  

  

، ،  سازمان های غيردولتی  اعضای  امسال در جشنواره صدای مردم عالوه بر فعالين جنبش های اجتماعی

، ی کارگریاتحادیه ها ، مجالت  و هنرمندان جشن .  بسياری شرکت داشتند،  هواداران احزاب چپ و کمونيست

   .آغاز و تا پاسی از شب ادامه داشت ساعات اوليه روز ازهمبستگی و مقاومت

  ، اتریش وین –فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

    ٢٠١٧سوم سپتامبر 


