
 !اتریش  - گزارشی از یک تظاهرات در وین

 

وین به خیابانها  در Akademikerball علیه مراسم موسوم به نفر ده هزاربیش از ،  8102ژانویه  ۶۲روز جمعه  در

، سازمان یافته بود و احزاب و سازمانهای  این تظاهرات به فراخوان احزاب و سازمانهای چپ فعال در اتریش. آمدند

عده ای از تظاهرات  این روز در  .آن شرکت داشتند جوانان مبارز در خواه وفعالین حقوق بشر و زنان آزادی،  چپ

که دومین منطقه فقیرنشین وین است و ساکنین آن  بیستمنطقه  از سه و نیم بعد از ظهرساعت  کنندگان در

،  لی راست گرایان افراطی می باشند، ضدانسانی و نئولیبرا هر روز به شکلی قربانی سیاست های نژادپرستانه

حرکت کرده تا به گروه   (Schottentor)و حمل بنر و پالکاردهای خود به طرف آنها با دادن شعار  .به راه افتادند

مقابل  هدف رفتن و تجمع در . مارچ اصلی را آغاز کنند،  پنجهای دیگر تظاهرکننده بپیوندند تا در ساعت 

 نه تنها تعداد شرکت کنندگان در . می شد آنجا برگزار در  Akademikerballمراسمبود که   Hofbur ساختمان

بیانگر خشم  همچنین شعارهایی که سر می دادند یی که آنها حمل می کردند وتظاهرات بلکه بنرها و پالکاردها

 .تظاهرکنندگان نسبت به دولت نژادپرست و راست افراطی اتریش بود

 

آن شرکت می  سال مانند سال های گذشته نبود که عده ای فقط برای رقصیدن درام  Akademikerballمراسم

آن  که امسال بسیاری از اشخاصی که به نوعی وابسته به دولت فاشیستی اتریش و یا بخشی از چرا، کننند 

حزب راست افراطی  معاون رئیس دولت از -جمله هانس اشتراخه  از . شن شرکت داشتندن جای در، هستند 

سال گذشته همین . حزب نئوفاشیستی هم درجشن بال شرکت کرده بود از" مارتین سلنر"او  عالوه بر . مردم

امسال  . ، دیده شده بود حالی که یک تپانچه گازی به همراه داشت مترو در ، در شب جشن بال شخص در

 ها و مقام های مهمی در کسانی که اکثر آنها به پست. آمده بودند  چنین اشخاصی جهت پایکوبی به مراسم

که در دولت اتریش ای وابستگان به گروه های راست افراطی . دولت و وزارتخانه های مهم دست پیدا کرده اند

 ۲۶جمله این سیاست ها  از  .، جوانان و زنان می باشند ، مهاجران دنبال کننده سیاست هایی علیه کارگران

، کسر کردن کمک مالی  ، بهداشت کاهش بودجه آموزش و پرورش،  هفته ساعت در ٠۲ساعت کار در روز یعنی 

، درآمد کمتر از مردان برای زنان با  ، کاهش حداقل درآمد و رشد نا امنی شغلی ، افزایش بیکاری ماهیانه کودکان

،  آنهم در شرایطی که دولت سرمایه داران، ، حقوق اندک بازنشستگی می باشد  وجود پست های مشابه

 .دالر خرج تسلیحات نظامی می کند میلیاردها

 

این تظاهرات فعالین چریکهای فدایی خلق هم شرکت داشتند و ضمن همراهی و پشتیبانی از اهداف و  در

آتش )خواسته های نیروهای چپ و کمونیست دو اعالمیه اخیر تشکیالت را که به زبان آلمانی ترجمه شده بود 



 را در( ، جرقه های یک آتش بزرگ سوریه و تظاهرات مردمی در ایران افروزی جدید امپریالیست ها در ُكردستان

 .بین تظاهرکنندگان پخش کردند

 

نابود باد "، " مرگ برفاشیسم: "بعضی از شعارهایی که تظاهر کنندگان در طول مراسم می دادند، عبارت بودند از

آنها می گویند "،  "اط اجتماعیسیاه و آبی معنی اش چیست؟ نژادپرستی و انحط" ، " نظام سرمایه داری 

  " !امکانات رفاهی را کم می کنیم ، ما می گوییم شما را ساقط می کنیم

 

،  خالف تبلیغات رسانه ها و پلیس که پیش از این سعی می کردند این تظاهرات را خشونت آمیز جلوه دهند بر

 .سما خاتمه پیدا کردشب در جلو ساختمان دادگستری ر ۹کل بدون خشونت در ساعت  تظاهرات در

 

 اتریش  -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین 

  8102ژانویه  82

 


