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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١٩ می ١١

 اتريش-نگزارش راه پيمائی اول ماه می در وي

  
پيمائی در وين  نيرو ھای مبارز با راه ھا و ن کارگری، کمونيست، فعاال ٢٠١٩ ی اول ماه م، چھارشنبهدر تاريخ

   از صبح ٨پيمائی نيرو ھای چپ و راديکال از ساعت  راه. روز جھانی کارگر را گرامی داشتند،  پايتخت اتريش

erStaatsop ات شروع و Rooseveltplatz  ھا و مطالبات  ی خواستئپيما تظاھرکنندگان در مسير راه. ادامه يافت

داده توسط تظاھر کنندگان سر ی که ئ شعار ھاهاز جمل. ار ھای گوناگون فرياد می زدندعکارگران را با سر دادن ش

ما " ،"ھا در سراسر دنيا پشتيبانی کنيم ی آنھا از کارگران و خواست. "می توان به اين چند نمونه اشاره نمود شد

کارگران " ،" شمایھا  اين است جواب سياست،در کارخانه ھا اعتصاب در مدارس و "،"ضد امپرياليسم ھستيم

 ...و"جھان متحد شويد

 تماشای و سياسی حثھایب به محل اين در عصر تا تظاھرکنندگان از بخشی يافت پايان یئپيما راه که اين از بعد

   .پرداختند ھنری ھای برنامه

ی با گذاشتن ئدر مسير راھپيما، ھای ديگر  چه اتريشی و چه متعلق به مليت، نيرو ھای سياسی،به روال ھر سال

 ھای ميز.به تبليغ و پخش نظرات خود پرداختند، ميزھای کتاب و برافراشتن بنز ھا و پارچه نوشته ھای گوناگون 

  .ند صبح تا يک بعد از ظھر بر قرار بود٨از ساعت  کتاب
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با گذاشتن ميز کتاب به افشاگری عليه ، ی ئپيما ی خلق ايران در وين نيز ضمن شرکت در راهئن چريکھای فدافعاال

جنايات رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی در ايران و منطقه پرداخته و ضمن تشريح شرايط معيشتی توده 

در اين مراسم پيام .  کارگر پرداختندۀ به تبليغ مطالبات طبق، و اختناق و سرکوب ديکتاتوری حاکم در ايرانھا

ردی و فارسی به تعداد زياد لمانی،انگليسی، کُ ای خلق ايران به مناسبت روز جھانی کارگر به زبانھای ئچريکھای فدا

  .در ميان جمعيت پخش گرديد

  !نابود باد نظام سرمايه داری

  !باد سوسياليسم پيروز ! زنده باد انقالب

   اتريش–ی خلق ايران در وين ئن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١٩ ی م٢

 

 


