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 Reports  گزارشھا

  
   اتريش-فعالين چريکھای فدايی خلق در وين 

  ٢٠٢١ اپريل ١١

  "مبارزه با ظلم و ھر گونه بی عدالتی"روزه ٣سمپوزيوم 

  
صورت ه ، ب"مبارزه برای عدالت" امپرياليستی تحت عنوان  ، يک سمپوزيوم ضد٢٠٢١ اپريل ۴تا  ٢در روزھای 

اين سمپوزيوم قرار بود در پاريس و به صورت حضوری برگزار شود، اما امسال به دليل محدوديت . آنالين برگزار شد

 .صورت آنالين انجام گرفته ی از طريق فضای مجازی و بئھای اعمال شده به خاطر بيماری ھمه گير کرونا، گردھما

ی ساالنه با شرکت سازمانھای چپ و دموکراتيک و افراد مترقی و ضد امپرياليست از ئاين ھمايش که يک گردھما

کشورھای مختلف دنياست، سعی دارد به موضوع چگونگی مقاومت در برابر ظلم و ستم ناشی از حاکميت نظام سرمايه 

 مابين افراد شرکت کننده در اين برنامه و انتقال ۀمذاکرداری جھانی در چھار گوشۀ جھان بپردازد و از طريق بحث و 

ژی مشترک و سازماندھی يستراتدست يافتن به يک تجارب مبارزات فردی و جمعی جريانات شرکت کننده، برای 

  .مبارزات مشترک، در سطح بين المللی تالش نمايد

وکيل و حقوقدان که ھريک در مورد  ١٩ کشور جھان شرکت داشتند، از جمله ٢۵ نفر از ٧٢ روزه، ٣ ۀدر اين برنام

  .ن، صحبت کردنداديدگاه ھای موجود، نظرات و تجارب مبارزاتی در کشورخود برای مخاطب

برنامه ريزی شده بود، موضوع اصلی "  مبارزه با امپرياليسمۀجبھ"سمپوزيوم بين المللی پاريس که از طرف رفقای 

اختصاص داده بودند که تحت " وکالی مردم"و " گروپ يوروم"ی ی امسال خود را به عدالتخواھی برای رفقائگردھما

ان در ترکيه، برای کسب آزادی بيان و آزادی نشر ھنرانقالبی خشرايط ديکتاتوری و سرکوب شديد دولت فاشيستی اردو

  .خود، مبارزه کردند و تعدادی از آنھا جان خود را از دست دادند
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ی از وکالی مبارز و سازمان ھای چپ و کمونيست، در مورد موضوعات در طی اين سمپوزيوم سه روزه، تعداد زياد

  .مختلف از جمله زندانيان سياسی، حمايت از مبارزات مردم و ھنر مردمی و مبارزه برای عدالت سخنرانی کردند

در مورد سمپوزيوم،  ی خلق ايران با شرکت در اين ئ، يکی از فعالين چريکھای فدااپريل ٢در روز اول برنامه يعنی  

 رژيم وابسته به ۀسلط  کارگر، تحت ۀ طبقۀ ايران و وضعيت زندگی و مبارزۀشرايط ديکتاتوری حاکم بر جامع

ی خلق ايران را نسبت ئتشکيالت چريکھای فدا وی ھمچنين ديدگاه و موضع . امپرياليسم جمھوری اسالمی صحبت کرد

 کشورھای ۀان و چه به طور کلی و ھمچنين موضوع حملاير مريکا چه در مورد ابه موضوع تحريم ھای امپرياليسم 

ھيچ نيروی ملی و آزاديخواه به ھيچ بھانه ای " کيد کرد أرا بيان کرد و ت) ايران ھمچنين (امپرياليستی به يک کشور ديگر 

است که مرز بين در حقيقت، اين معيار مھمی . بزرگ در امور داخلی ايران باشد نمی تواند خواھان دخالت دولت ھای 

بنابراين، کسانی که ھم صدا . و آزاديخواه را از خدمت گزاران به قدرت ھای خارجی جدا می سازد ًنيروھای واقعا ملی 

فدای خوش  قدرت ھای بزرگ، تحريم ھای آن قدرت ھا را تائيد می کنند ، نشان می دھند که منافع مردم ايران را  با 

سرنگونی جمھوری اسالمی نه به قدرت  ند؛ و نشان می دھند که در مبارزه برای خدمتی به قدرت ھای خارجی می کن

ما مخالف ھر گونه جنگ امپرياليستی و دخالت . دوخته اند مردم ، بلکه به حمايت ھای قدرت ھای امپرياليستی چشم 

ستادن در کنار رژيم ديکتاتوری اما مخالفت با جنگ به معنای اي. دنيا ھستيم نظامی و غير نظامی امپرياليست ھا در تمام 

و   قدرت ھای امپرياليستی که آزادی ۀمخالفت با ھرگونه دخالت خارجی در امور کشور و سلط. نيست جمھوری اسالمی 

 قاطع جھت ۀمبارز انجام اين وظيفه با .  انقالبی استۀاستقالل مردم ما را با زور سرنيزه پايمال کرده اند، يک وظيف

انقالبی که به . اجتماعی امکان پذير است ش در بستر انقالبی اسالمی و حاميان امپرياليستوری  جمھۀسرنگونی سلط

تعيين کرده و آن طور که منافع اکثريت توده ھا حکم می کند،  مردم ما امکان خواھد داد تا سرنوشت خويش را خود 

 امپرياليستی در ايران به دست توده ھا و در ۀطما نابود باد جمھوری اسالمی و سل شعار .  نوينی برای خود بسازندۀجامع

به ھر گونه دخالت نظامی و غير نظامی امپرياليست ھا در امور " نه" کارگر و ۀاجتماعی به رھبری طبق يک انقالب 

  ." ايران است 

   .می شدترجمه  لمانی و روسی ای، فرانسوی، ئی، ايتاليائ زبان انگليسی، ترکی، اسپانيا٧سخنرانی ھا ھمزمان به 

گروه موسيقی از  ی که اختصاص به ھنرمردمی و انقالبی داشت، تعدادی نوازنده و ئدر جريان آخرين روز اين گردھما  

   .ھنری خود را ارائه کردند لمان، ايتاليا، يونان، روسيه و بلغارستان حضور داشتند و برنامه ھای افرانسه، 

و سرود " گروپ يوروم" آن عالوه بر خواندن يک سرود از  يک کليپ که درۀھم با ارائ" گروه ھنری وين" 

گروه ھنری انقالبی  کسيون ھای مختلفی که در يکسال گذشته در حمايت از ای ھم از ئ، عکس ھا"آفتابکاران جنگل"  

ً ريبا صبح آغاز و تق٩روز، از ساعت  اين برنامه در طول سه . برگزار کرده بودند را به نمايش گذاشتند" گروپ يوروم"

  .   بعدازظھر ادامه داشت١٨تا ساعت 

ش در  ا پی گير و بی امان خود عليه امپرياليسم و سگھای زنجيریۀبا اميد به پيروزی خلقھای قھرمان در مبارز

  !سراسر جھان

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی

  !پيروز باد سوسياليسم

   اتريش-فعالين چريکھای فدايی خلق در وين 

  ٢٠٢١ اپريلششم 

  


