سمپوزیوم ۳روزه "مبارزه با ظلم و هر گونه بی عدالتی"

در روزهای  ۲تا  ۴آوریل  ، ۲۲۲۲یک سمپوزیوم ضد امپریالیستی تحت عنوان "مبارزه برای عدالت" ،بصورت آنالین
برگزار شد .این سمپوزیوم قرار بود در پاریس و به صورت حضوری برگزار شود ،اما امسال به دلیل محدودیت های
اعمال شده به خاطر بیماری همه گیر کرونا ،گردهمایی از طریق فضای مجازی و بصورت آنالین انجام گرفت.
این همایش که یک گردهمایی ساالنه با شرکت سازمانهای چپ و دموکراتیک و افراد مترقی و ضد امپریالیست از
کشورهای مختلف دنیاست ،سعی دارد به موضوع چگونگی مقاومت در برابر ظلم و ستم ناشی از حاکمیت نظام
سرمایه داری جهانی در چهار گوشۀ جهان بپردازد و از طریق بحث و گفتگو مابین افراد شرکت کننده در این برنامه
و انتقال تجارب مبارزات فردی و جمعی جریانات شرکت کننده ،برای دست یافتن به یک استراتژی مشترک و
سازماندهی مبارزات مشترک ،در سطح بین المللی تالش نماید.
در این برنامه  ۳روزه ۲۲ ،نفر از  ۲۲کشور جهان شرکت داشتند ،از جمله  ۲۱وکیل و حقوقدان که هریک در مورد
دیدگاه های موجود ،نظرات و تجارب مبارزاتی در کشورخود برای مخاطبین ،صحبت کردند.
سمپوزیوم بین المللی پاریس که از طرف رفقای "جبهه مبارزه با امپریالیسم" برنامه ریزی شده بود ،موضوع
اصلی گردهمایی امسال خود را به عدالتخواهی برای رفقای "گروپ یوروم" و "وکالی مردم" اختصاص داده بودند
که تحت شرایط دیکتاتوری و سرکوب شدید دولت فاشیستی اردوغان در ترکیه ،برای کسب آزادی بیان و آزادی
نشر هنرانقالبی خود ،مبارزه کردند و تعدادی از آنها جان خود را از دست دادند.
در طی این سمپوزیوم سه روزه ،تعداد زیادی از وکالی مبارز و سازمان های چپ و کمونیست ،در مورد موضوعات
مختلف از جمله زندانیان سیاسی ،حمایت از مبارزات مردم و هنر مردمی و مبارزه برای عدالت سخنرانی کردند.
در روز اول برنامه یعنی  ۲آوریل ،یکی از فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با شرکت در این سمپوزیوم ،در مورد
شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایران و وضعیت زندگی و مبارزه طبقه کارگر ،تحت سلطه رژیم وابسته به
امپریالیسم جمهوری اسالمی صحبت کرد .وی همچنین دیدگاه و موضع تشکیالت چریکهای فدایی خلق ایران را
نسبت به موضوع تحریم های امپریالیسم آمریکا چه در مورد ایران و چه به طور کلی و همچنین موضوع حمله
کشورهای امپریالیستی به یک کشور دیگر (همچنین ایران) را بیان کرد و تاکید کرد "هیچ نیروی ملی و آزاديخواه
به هیچ بهانه ای نمی تواند خواهان دخالت دولت های بزرگ در امور داخلی ايران باشد .در حقیقت ،این معیار

مهمی است که مرز بین نیروهای واقعاً ملی و آزادیخواه را از خدمت گزاران به قدرت های خارجی جدا می سازد.
بنابراين ،کسانی که هم صدا با قدرت های بزرگ ،تحريم های آن قدرت ها را تائید می کنند  ،نشان می دهند که
منافع مردم ایران را فدای خوش خدمتی به قدرت های خارجی می کنند؛ و نشان می دهند که در مبارزه برای
سرنگونی جمهوری اسالمی نه به قدرت مردم  ،بلکه به حمايت های قدرت های امپريالیستی چشم دوخته اند.
ما مخالف هر گونه جنگ امپریالیستی و دخالت نظامی و غیر نظامی امپریالیست ها در تمام دنیا هستیم .اما
مخالفت با جنگ به معنای ایستادن در کنار رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی نیست .مخالفت با هرگونه دخالت
خارجی در امور کشور و سلطه قدرت های امپريالیستی که آزادی و استقالل مردم ما را با زور سرنیزه پايمال
کرده اند ،یک وظیفه انقالبی است .انجام این وظیفه با مبارزه قاطع جهت سرنگونی سلطه جمهوری اسالمی و
حامیان امپريالیست اش در بستر انقالبی اجتماعی امکان پذیر است .انقالبی که به مردم ما امکان خواهد داد تا
سرنوشت خويش را خود تعیین کرده و آن طور که منافع اکثريت توده ها حکم می کند ،جامعه نوینی برای خود
بسازند .شعار ما نابود باد جمهوری اسالمی و سلطه امپریالیستی در ایران به دست توده ها و در یک انقالب
اجتماعی به رهبری طبقه کارگر و "نه" به هر گونه دخالت نظامی و غیر نظامی امپریالیست ها در امور ایران
است".
سخنرانی ها همزمان به  ۲زبان انگلیسی ،ترکی ،اسپانیایی ،ایتالیایی ،فرانسوی ،آلمانی و روسی ترجمه می
شد.
در جریان آخرین روز این گردهمایی که اختصاص به هنرمردمی و انقالبی داشت ،تعدادی نوازنده و گروه موسیقی
از فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،یونان ،روسیه و بلغارستان حضور داشتند و برنامه های هنری خود را ارائه کردند.
"گروه هنری وین" هم با ارائه یک کلیپ که در آن عالوه بر خواندن یک سرود از "گروپ یوروم" و سرود "آفتابکاران
جنگل" ،عکس هایی هم از آکسیون های مختلفی که در یکسال گذشته در حمایت از گروه هنری انقالبی "گروپ
یوروم" برگزار کرده بودند را به نمایش گذاشتند .این برنامه در طول سه روز ،از ساعت  ۱صبح آغاز و تقریبا تا
ساعت  ۲۱بعدازظهر ادامه داشت.
با امید به پیروزی خلقهای قهرمان در مبارزه پی گیر و بی امان خود علیه امپریالیسم و سگهای
زنجیریش در سراسر جهان!
زنده باد همبستگی بین المللی!
پیروز باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق در وین  -اتریش
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