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محل سازمان  در (Identitäten)موسوم به تظاهرات بزرگی علیه راستهای افراطی  2018نوامبر  ۴روز یکشنبه 

سازمان داده  ،افراطی راست نیروهایاین تظاهرات در مخالفت با  وین برگزار شد. در-City  (UNO)ملل متحد 

وفاداری خود به دولت فاشیستی اتریش را نشان  ،تظاهراتاین شده بود. نئونازی ها قصد داشتند با مبادرت به 

 د.نخروج اتریش را از پیمان مهاجرت سازمان ملل متحد با تظاهرات نژادپرستانه جشن بگیر دهند و

 

می دانند و از حاکم دولت فاشیستی  ،حزب آزادی زخود را به عنوان مکملی اکه بطور رسمی نئونازی ها 

سیاست های آن پشتیبانی می کنند، خواهان تشکیل گروه های شبه نظامی خیابانی برای سرکوب مخالفان 

ی سیاه و آبی و عضو حزب الف، وزیر داخلی دولت ائت"هربرت کیکل"خود هستند. آنها از سیاست فاشیستی 

 د.لل است، استقبال و حمایت کرده انخروج اتریش از پیمان مهاجرت سازمان م ، که خواستار"آزادی"راست گرای 

زمینه را برای رشد هر چه بیشتر حرکت  ،حقیقت دولت سیاه و آبی با کنار گذاشتن توافق های بین المللی در

 در اتریش آماده می کند.و ضد مردمی های فاشیستی 

 

مکزیک می فرستد تا از ورود پناهجویان با  آمریکا به مرزرا  یشارت سرباز 15000دونالد ترامپ،  در شرایطی که

مبارزه  نخست وزیر مجارستان در "اوربان ویکتور"متحده جلوگیری کند، دولت اتریش به  تالایاهندوراس به مرز 

جرت ا از پیمان مهاد می شوند تحمجارستان مت و آمریکامتحده  تالایاعلیه "مهاجرت" می پیوندد. این نیروها با 

عقب نشینی کنند.  (خود دارد عین حال "حداقل حمایت" از پناهندگان و مهاجران را در که در)متحد  سازمان ملل

وزیر امور خارجه و صدراعظم اتریش گفته بود که برای حل بحران  "سباستین کورتز"حالی که تا یک سال پیش  در

همکاری چند ملیتی مورد نیاز است و اتریش اهمیت زیادی برای همکاری با سازمان ملل متحد قائل  ،مهاجرت

 است.

 

تا  ،اینترنت راه اندازی شد فاصله درالب ،مخالفت با خروج اتریش از پیمان مهاجرت سازمان ملل در تفرمی کهالپ در

 نفر، آن را امضاء کرده اند. 120000به امروز بیش از 

 

 



تن از طرف  600فراخوان داده شده بود، بیشتر از  Linkswende هرات که از طرف سازمان چپتظا در این

حالی که تعداد نیروهای فاشیستی و راست گرایان افراطی  شرکت کرده بودند، در سازمانهای چپ و کمونیست

 ؛ اماادامه داشته باشد 18:30قرار بود تا ساعت  شروع شد و 15:30نفر بودند. این تظاهرات از ساعت  150فقط 

 پایان یافت. 17:30محل تجمع، این تظاهرات در ساعت  آنها از با عقب نشینی راست های نژادپرست و فرار

 :ندبه شرح زیر بود نداین تظاهرات علیه نئونازی ها داده می شد شعارهایی که دربرخی از 

 

 نابود باد نظام سرمايه داری!

 ابله می کند !با نازيها مق ،فاشيست جنبش ضد

 فاشيست ها! ما نبايد اجازه دهيم فاشيست ها در خيابان پا بگيرند! ضد ،توجه توجه

 را می دزديد! که شما آزادی ما ما اينجا هستيم، صدای ما رساست، چرا

 نازی برو گمشو، هيچ کس نبودنت را احساس نخواهد کرد!

 زنده باد همبستگی بين المللی!

 

خود را با سیاست قاطع با شرکت خود در این تظاهرات، مخالفت در وین خلق ایران فعالین چریک های فدایی 

ه و بار دیگر بر مواضع ضد امپریالیستی و ضد دولت فاشیستی اتریش علیه "پیمان مهاجرت" نشان داد

 تاکید نمودند.فاشیستی سازمان خود 
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