
 
  ! دین سرکوبگرانه جديقوانش در اعتراض به یتظاهرات مردم اتر

     

  

 

ش یندگان مجلس اتریب نمایتصو  بهیزوده تظاهرات ب  تجمعات ویی برپایقرار است قانون محدود کردن آزاد

 دان حقوق بشر دريم محل  دریبزرگ   تجمع١٧ساعت  در،  مارس ٢٨روز سه شنبه  ل درين دليبه هم. برسد

  . شد ک برگزارين قانون ضد دمکراتیب ای تصوین در اعتراض به تالش برایو شهر

  

ش بود یاتر حزب مردم ی از اعضایکی" ولفگانگ سوبوتکا"ش ی اتریر داخلین تظاهرات سخنان وزی اییل برپايدل

ا ی،  ردين بگیو  از تجمعات و تظاهرات ها را دریاري بسی قصد دارد جلو:ک مصاحبه اعالم کردی ه دریماه فور  درکه

، تظاهرات طرفداران اردوغان بود که به خاطر  ن کاری ای او برای از بهانه هایکی. ها را محدود کند  آنیبه عبارت

س اطالع داده ين تظاهرات به پلیاو اشاره کرده که ا.  سال گذشته برپا شدیماه جوال ه دريترک  دری نظامیکودتا

 یسپس با ژست، ش یر کشور اتریوز. ده است صدمه وارد شی تظاهرات به اموال عمومیط نشده و در

 طرفداران اردوغان یاسي، نظرات س تظاهرات ی اجازه نخواهد داد که تحت پوشش آزادد کرده کهیبکارانه تهدیفر

 یروشنه د بی مدیهال ش در طول سای ادا شده که همه مردم اترین سخنان در حالیا. دا کنديجا رواج پ نیا در

ده از یش همه جا در مقابل منافع مردم ستمدی در اتریستيالی امپریها شاهد بوده اند که چگونه دولت

ت خود قرار داده یها را مورد حما ه دفاع کرده و آنير اردوغان در ترکي نظیی هایکتاتوری سرکوبگرانه دیاستهايس

  .اند

  

عمال اعتراض و !" یريابان را بگي آمدن ما به خیم جلوي دهیما اجازه نم!  سوبوتکایآقا"تجمع کنندگان با شعار 

ق نشان ین طریا از ش ابراز داشته وی دولت اتریستيالی سرکوبگرانه و امپریاست هايس خشم خود را نسبت به

 یها  از احزاب و سازمانیارين بسيفعال. ک خود آرام نخواهند نشستي دفاع از حقوق دموکراتیدادند که برا

  :ش از جمله مطرح کردندی خویت هاسخنرانان در صحب. داشتند  حضورین تجمع اعتراضی در ایاسيس

حاال . ن بدست آمده استي خونیها یري درگین درپيهمچن ان دراز وي سالیط  در،اني بی و آزادیدموکراس"

کار  تظاهرات و تجمعات ما منافع کسب و " و مغرضانٔهیبه بهانه واه" اولفگانگ سوبوتک" شی اتریداخل ریوز

 خواهد به یم"زند  یک شده و نظم جامعه را بهم ميوجود آمدن ترافه با باعث یاندازد و  ی را به مخاطره میبرخ



 شتريق هر چه بین طریا  را گرفته و ازیشی شهروندان اتریه و انساني از حقوق اولیکی ین شکل جلویا

   .ت کندیما تقو کشور  طبقه حاکم را دریستيالی سرکوبگرانه و امپریها استيس

   

" تيامن"جاد یها قبل به بهانه ا ماه  ازÖVP و  SPÖ ی دولت ائتالفد شد کهين تاکي ها همچنین سخنرانیدر ا

ق ین طریا دولت از. رديک ما را نقض کرده و باز پس گي دموکراتیها ی از آزادیاري مردم قصد دارد بسیشتر برايب

 یول. س بهتر بتواند به سرکوب ما بپردازديما داشته باشد و با کمک پل  بریتر آسان و شتري خواهد کنترل بیم

چه   هریت نابودینها شتر بر جامعه و دري زنند همانا تسلط و کنترل بی دم مآن ها از  که آنیتيم امني دانیما م

ن ضد ين قوانیب ای تصوی حاکم با تالش برایسيدولت پل.   ماستیاسيس  وی اجتماعیها یآزاد شتريب

 مثل یستيالیامپر ستثمارگر و ایها  خود را به ما که منتقدان دولتیها  تواند اراده و خواستیک بهتر ميدمکرات

چنان به  هم م شد ويم خواست دولت نخواهيم که تسلي کنیجا اعالم م نیا ما در. ل کنديتحم، م يش هستیاتر

ما مخالف  . میجا جمع شده ا نیا رل امروز دين دليم داد به همياستها ادامه خواهين سیه ايانتقاد و مبارزه عل

ت يواقعن یا. م نشستي آن آرام نخواهیضد انسان  وی ضد مردمیها استيدر مقابل س م وين دولت هستیا

. ستي نی است، امر تازه ای به طرف احزاب راست افراطنآ یاست هايس  شتابنده دولت ویري جهت گیعنی

 ما با ، ميستی ایها م مقابل آن م دريسم هستيسم در حال رشد است ما هم که ضد فاشي اگر فاشیول

  .م کرديخواه را به هر حال متوقف ها مبارزات خود آن

 

 یاست ارتجاعيک سیشبرد يضمن پ، ه اروپا ی اتحادیگر دولت هایش همانند دیر دولتمردان اتري اخیها در سال

ن ي موضوع استفاده از دورب،" ت کشوري امنیحفظ و برقرار"و طرح مسئله " یحفاظت از حقوق شهروند"به بهانه 

 افراد ی شخصیرجوع به اطالعات و داده ها طور نيشتر مردم و همي نظارت و کنترل هرچه بی برایدئوئی ویها

 بر یاستمداران طبقه حاکم مبني سی ادعاهایرغم تمامه ز بيش نیب اترين ترتیبه ا. را دوباره مطرح کرده اند

 یت واقعيماه،  اجتماعات یها یت آزادی و حقوق بشر، با مطرح کردن قانون محدودی و دمکراسیتعهد به آزاد

  .  کندی و سرکوب گر حرکت میسيک دولت پلیو به سرعت به سمت  خود را رو کرده یادعاها

  

حزب   سازمان و٢٠ شده بود و حدود یزیست برنامه ريالي مارس از طرف حزب جوانان سوس٢٨تظاهرات 

 ۶٠٠حدود  تجمع کنندگان که تعدادشان درها،  یاتمام سخنران بعد از.  کردندتین تظاهرات حمایاز ا یاسيس

 مخالفت و،  راه یط محل موزه به راه افتاده و در  ازساختمان وزارت کشور،مقابل   در با هدف تجمع،نفر بود

 و اتحاد اجازه نخواهند داد که ینشان دادند که با همبستگ ن کاریاد زده و با ایخشم خود را با دادن شعار فر

. سازد شان محروم یه و انسانيحقوق اول ها را از  خود، آنیستيگرانه و فاش  سرکوبیها استيدولت با س

  .افتیمقابل ساختمان وزارتخانه خاتمه   در١٩ساعت  ن تجمع دریا

  

 ی کس،سوبوتکا برو گم شو":  دادند، عبارت بودند ازی که تظاهر کنندگان درطول مراسم میی از شعارهایبعض

ما همه جا "، "مي کنیتظاهرات م) یدولت( مقابله با نظارت و کنترل یما برا" ، " شهی تو تنگ نمیدلش برا

 ی میزندان"، "ی بين المللیزنده باد همبستگ"، " کنهی می که سوبوتکا خرابکاری زمان،م داشتيخواه حضور

سم يتوجه ما ضد فاش، توجه "، "ميها هست چرا که مخالف آن)  کنترل،نظارت( زارن برامون ی شنود م،ميش

 ."ميهست
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