ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺸﻨﻮارﻩ "ﺻﺪاﯼ ﻣﺮدم" در وﻳﻦ

در روزهﺎﯼ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺴﺎل ) (٢٠١۶ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ وﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺟﺸﻨﻮارﻩ
ﻣﺮدم" ) ( Volks stimme festدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﺗﺮ ) ( Praterﺷﻬﺮ وﻳﻦ در ) (Jesuitenwieseﺑﺮاﯼ هﻔﺘﺎدﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﺟﺮاﯼ زﻧﺪﻩ ﻣﻮزﯾﮏ ،ﺑﺎزﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ورزﺷﯽ ﻣﺜﻞ
واﻟﻴﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ  ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻏﺮﻓﻪ هﺎﯼ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽ  ،ﭼﺎدر ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ  ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد.
از ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ در هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﯾﮕﺮﯼ دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ در راﻩ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﭼﭗ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد .هﻮا در روز ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر دل
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﯾﺎدﯼ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در هﺮ دو روز از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٧ﻋﺼﺮ  ،ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺑﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﭼﭗ و ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮐﺎردهﺎ و ﭘﻮﺳﺘﺮهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و هﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺪا ار ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎب  ،ﺁن هﺎ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ  ٣٠٠اﻋﻼﻣﻴﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
دهﻪ  ۶٠و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ۶٧در زﻧﺪان هﺎ  ،هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺮﯾﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ و ﺳﺮودهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻄﺒﻮع و دل
ﭘﺬﯾﺮﯼ را در اﻃﺮاف ﭼﺎدر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮد.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن از ﭼﺎدر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﻮد .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن و وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﻴﻮن در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد واﺑﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎرهﺎﯼ "ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ" و
"ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ" ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ دهﺪ  ،اﯾﻦ رژﯾﻢ از روز اول دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻗﺪرت هﺎﯼ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر زدﻩ اﺳﺖ  ،از ﺗﻢ هﺎﯼ
اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﺑﻮد .هﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮوهﺎﺋﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ داﻋﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ از رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺳﻮرﻳﻪ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﺖ
"ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ" ﺑﻴﻦ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ هﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺁن در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ
اش درﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﮐﺘﺎب هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ هﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ  ،ﯾﺎ ﻧﻪ  ،اﺷﺘﻴﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان  -وﯾﻦ
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