
 در وین اتریش  "جشن مردمبرگزاری برنامه "گزارشی از 

 

در وین  های سیاسی چپ و کمونیست    گروه  دمکراتیک،بر اساس یک سنت قدیمی  سالهاست که  

  که همواره با استقبال مردم مواجه شده است.   پاسداری از آزادی بیان جشنی برگزار می کنند  جهت

نیز در روزهای    Jesuitenwiese imدر  سپتامبر به روال سنت هر ساله "جشن مردم"    5و    4امسال 

Wiener Prater    شهر   محلیها و جشن های  این جشنواره یکی از سنتی ترین مراسم    . شد برگزار  

  جشنوارهاین    می شود.  برگزاراز مردم این شهر  چندین هزار نفر  شرکت    با ساله    می باشد که هر   وین

تعداد زیادی از اهالی شهر را به خود    ،و موزیک و هنرنمائی هنرمندان  ، فرهنگیبا برنامه های ورزشی 

امسال در مجموع،  تخمین زده می شد که    ،بر اساس نظر سازماندهندگان این رویداد  جلب می کند.

 شرکت داشتند.هزار نفر در این جشن  60نزدیک به  

 

گروه های سیاسی چپ و کمونیست    متنوع،  برنامه های هنریبرگزاری  جدا از    ،در طول این جشنواره

  می پردازند.   شان در میان مردمبا گذاشتن میز کتاب به توزیع انتشارات خود و تبلیغ مواضع و آرمانهای  

فعالین سیاسی چپ    ،یشی جدا از سازمانهای چپ اتربنابراین، برنامه جشن مردم فرصتی ست که  

 .کنند فعاالنه شرکت در آن مقیم وین  از کشور های مختلف نیز 

 

این مراسم حضور  امسال نیز   با گذاشتن میز کتاب بزرگی در  اتریش  فعالین چریکهای فدائی خلق در 

های گوناگون تزئین شده بود و کتابها و مقاالت سازمان به    بنرعکس ها و  طراف میز کتاب با  ا  داشتند.

در واقع    ، هر میز کتاب  ،در طول این جشنواره زبانهای آلمانی و فارسی در دسترس همگان قرار داشت.  

بنر ها و شعار    به جزبه مرکزی برای تجمع و بحث در باره مسائل گوناگون سیاسی بدل می شود.  

نوشته هائی هم در کنار میز کتاب قرار داده شده بود که برای    مان ما، معرف مواضع ساز  های انقالبی

آنها    نمونه از  یکی  دهه    در  سال    60کشتار  تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام  قتل    توسط    67و 

اسالمی   جمهوری  بوددژخیمان  شده  داده  توضیح  آلمانی  زبان  توجهبه  مساله  این  از    .  بسیاری 

می   جلب  خود  به  را  کتاب مراجعین  میز  محل  از  بازدیدکنندگان  دیدن    ،کرد.  جمهوری  با  جنایات  آثار 

و    اسالمی   ایستادند  رامی  نوشته  پارچه  همچنین    متن  کردند.  می  زیادی  مطالعه  از تعداد 

کال استقبال     رفتند. می گعکس  می ایستادند و  عکسها و بنر ها و آرم سازمان    در کنار  ، بازدیدکنندگان

قاب کتاب  میز  از  بودمردم  توجه  جشنواره،    .ل  این  برگزاری  طول  اعالمیه  در  ها  های  صد  نوشته  و 

جمله   از  مختلف،  مسایل  مورد  در  فدایی خلق  از  چریکهای  با      200بیش  رابطه  در  اعالمیه سازمان 

افغانستان   بهرویدادهای جاری در  بود  زبان   که  ترجمه شده  به همراه  آلمانی  از  ،  زیادی  نسخه  تعداد 

آلمانی  ؟" چه می گویندخلق  چریکهای فدائی  "  مقالههای   قابل  تعداد    بین مردم پخش شد.  به زبان 

 بفروش رفت.   های سازمان نیزکتاباز  توجهی 

 

   



و    شتصبح شروع و تا دیر وقت شب ادامه دا 9حدود  ساعت  برنامه های این جشنواره در هر دو روز از  

فضای بحث و گفتگو در محل میز کتاب    با توجه به  د.یدر تمام این مدت نوشیدنی و غذا بفروش می رس

 های الزم دادهشد پاسخ    به پرسش هائی که در باره اوضاع ایران و موقعیت جمهوری اسالمی می

 شد.   می

 

طرح و با مواضع آنها  و مبارز  بازدیدکنندگان می توانستند سواالت خود را از گروه های چپ  به طور کلی  

و موضوعات  با توجه به تنوع برنامه ها  نکته مهم دیگر این جشنواره این واقعیت بود که  آشنا شوند.   

بحث،   و    مورد  نظرات  براحتی   سلیقه صاحبان  توانستند  می  متفاوت  پسند    های  مورد  یا  برنامه  و 

 د.نپیدا کن امه های مختلف در میان طیف گوناگون جریانات سیاسی و برنرا موضوعات دلخواهشان 

 

   وین –فعالین چریکهای فدایی خلق ایران 
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