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فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران  -وين
 ٢٨مارچ ٢٠١۶

گزارشی از تظاھرات در محکوميت تجاوز ناتو به يوگسالوی
در وين اتريش !

روز پنجشنبه  ٢٤مارچ  ٢٠١٦در سالگرد حملۀ نيرو ھای متجاوز پيمان نظامی ناتو به يوگسالوی و تجزيۀ اين کشور،
نيروھای چپ اتريشی يک تظاھرات ايستاده در  stephansplatzدر شھر وين برگزار کردند .اين تظاھرات با شرکت
ده ھا نفر در ساعت  ٦بعد از ظھر شروع و تا چندين ساعت ادامه يافت .برنامه با يك دقيقه سكوت به ياد توده ھای تحت
ستمی که در جريان تجاوز ناتو به يوگسالوی جان باختند ،شروع شد و سپس سخنرانان مختلف به ارائۀ تحليل ھای خود
از اين اقدام امپرياليستی و دالئل جنگی که به تجزيۀ اين کشور منحر شد پرداخته و آن را محکوم نمودند.
بيش تر سخنرانان در صحبت ھای خود نه تنھا حمله به يوگسالوی بلکه تجاوزات ناتو در کشور ھای ديگر را ھم
محکوم نمودند.
در ادامۀ برنامه نيرو ھای جوان با موزيک زنده به گرامیداشت ياد قربانيان اين جنگ امپرياليستی پرداختند .فعاالن
چريکھای فدائی خلق ايران در وين جھت اعالم ھمبستگی خود با مبارزات کارگران و ستمديدگان اين کشور و
محکوميت سياست ھای تجاوزگرانۀ ناتو در اين حرکت شرکت کردند.
برگزار کنندگان تظاھرات متن کوتاھی که رفقاء جھت اعالم ھمبستگی خود در اختيار آن ھا قرار داده بودند را از
بلندگو به سمع شرکت کنندگان رساندند .در اين متن  ،ضمن دفاع از حق تعيين سرنوشت خلق ھا بر ضرورت نابودی
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سلطۀ امپرياليستی و تجاوزات امپرياليستی جھت مھيا شدن امکان بروز آزادانۀ ارادۀ خلق ھا برای تعيين سرنوشت خود
تأکيد شده بود .در جريان اين حرکت تعدادی از نشريات سازمان در ميان عالقه مندان نيز پخش شدند.
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