
   در وين"صدای مردم"جشنواره گزارشی از 

  

 

جشنواره "وین به نام مردمی یکی از زیباترین جشنواره های  )٢٠١۶(امسال  سپتامبر چهارم و  سومروزهای در

منطقه در ) پراتر (Prater ) "مردم Volks stimme fest) درشهر وين )Jesuitenwiese(  برگزار  بارهفتادمينبرای 

 .شد

 مثل فعاليت های ورزشیبازی شطرنج، اجرای زنده موزیک، مه های فرهنگی و سرگرم کننده مثل عالوه بر برنا

زمينه های مختلف  چادر بحث و گفتگو در ،، سرگرمی برای کودکان، غرفه های غذا و نوشيدنی   ساحلیواليبال

   .کردمهمانان زیادی را به خود جلب می ، انگلس  مارکس و ازجمله آثار

دوم انتخابات  انتخابات شورای محلی منطقه و دیگری دورهفته های آتی دو انتخابات مهم ازجمله   درجا که آن از

  های سياسی مناسبی را برای بحث و گفتگو بين گروه این جشنواره امکان بسيار، راه است  ریاست جمهوری در

 دل بسيارو یکشنبه وا در روز شنبه ه .وجود آورده بوده داشتند را ب جا حضور آن که در یگانهشرکت کنند وچپ 

 .بود و جمعيت زیادی را به محل جشنواره کشانده بود پذیر

با ضمن شرکت در اين فستيوال ،  عصر ٧ صبح تا ١٠در هر دو روز از ساعت ایران فعالين چریکهای فدایی خلق 

جنایات جمهوری اسالمی  ی که  و نصب پالکاردها و پوسترهایی چپها گروه سایر کنار اطالعاتی در برپایی چادر

عليه جمهوری اسالمی  به  افشاگری ميز کتاب گذاشتن طور  و همينذاشت گبه نمايش می عليه مردم ایران را 

 



زندانيان سياسی  اعالميه دررابطه با کشتار ٣٠٠ پخش در طی اين حرکت باها  آن، جدا ار ميز کتاب  .پرداختند

 امپریاليسمچهره کریه این رژیم وابسته به  چه بيشتر هر،   هار زندان د۶٧قتل عام سال  به خصوص  و۶٠دهه 

  پخش موزیک و سرودهای انقالبی فضای مطبوع و دلمراسمطول  در .نشان دادند گانهجهانی را به بازدید کنند

  .وجود آورده بوده برفقا  اطالعاتی پذیری را در اطراف چادر

بسياری از . بود چشم گير بسيارایران  از چادر اطالعاتی فعالين چریکهای فدایی خلق گانهبازدید کننداستقبال 

وضعيت کنونی سازمان و  مورد  بيشتری در به بحث و گفتگو می پرداختند و اطالعات با رفقا گانهبازدید کنند

   .ایران می خواستند اپوزیسيون در

  و"نه شرقی و نه غربی"که برخالف شعارهای  این هانی وگفتگو در مورد وابستگی رژیم به امپریاليسم ج بحث و

های  قدرتدست  اول دست در روز این رژیم از، می دهد  سر جمهوری اسالمی که "آمریکا مرگ بر"

 از تم های  ،زده است دست به کشتار  فلسطين منطقه و از جمله خلقایران وهای عليه خلق ، امپرياليستی 

گسترش در جمهوری اسالمی نقش  چنين افشاگری در رابطه با  هم.  بودگانهبازدید کننداصلی بحث با 

سياست پيشبرد  و سوريه  رژيم جنايتکار ازحمایت این حکومت و  داعشی اسالمی و گروهائی همانند ئبنيادگرا

  .بودگان هدیگر موضوعات بحث بازدید کننداز  بين اقليت های مذهبی و قومی هم "حکومت کن تفرقه بيانداز و"

با توجه به سابقه طوالنی مبارزاتی سازمان و مواضع انقالبی آن در طول حيات انقالبی  گانهبازدید کنندبعضی از 

اشتياق خود را برای آشنایی ، یا نه ، د نهای سازمان به زبان آلمانی هم وجود دار درمورد این که آیا کتاباش 

  .دمی دادن نشان  ايرانبيشتر با چریکهای فدایی خلق

   وین-  ايرانفعالين چریکهای فدایی خلق

  ٢٠١۶ سپتامبر ۵

  

 


