
خاویار برای شما، بحران برای ما!

 

Opernbal درمنطقه  در ساعت ۶ بعد ا ز تجمع اعتراضی عليه مراسم بال کی ، ٢٠١٧ فوریه ٢٣ روز پنجشنبه ظهر

 .برگزار شداتریش  در شهر وین Rudolfsheim-Fünfhaus کارگری

 و ز سوی ثروتمندان اتریش یورو می باشد و هر ساله امراسم بال جشنی است که قيمت بليط ورودی آن ٢۵٠

برای تهيه یک بليط  امسال  .البته بهای بليط برای قسمت لژ خيلی گرانتر می باشد .  برگزار می شودها برای آن

۵٠٠٠لژ می بایست  در از سرمایه داران و متمولين اتریش نفر  ٢٠۵٠٠  حدود با این اوصاف. خته می شدپردایورو 

شعار ،  همين دليل هم مردمی که عليه این مراسم تظاهرات بر پا کرده بودند  به .این مراسم شرکت کرده بودند

  . بود" !خاویار برای شما، بحران برای ما"اصلی شان 

 (KJÖ)وانجمن دانشجویان کمونيست به عهده سازمان دهی این تظاهرات را جوانان کمونيست  (KSV)اتریش 

  .داشتند

 ،سط یکی از نمایندگان حزب جوانان کمونيست اتریش انجام شد که تو ایسخنرانی، در  در آغاز این تجمع

 افقرتعداد  حالی که  در: گفت ورا مورد خطاب قراردادسياستمداران طبقه حاکمه اتریش ثروتمندان و ، سخنران 

و بيش از نيم ميليون بيکار وجود دارد، رسيده است   به مرز یک ميليون نفر  هر روز فزونی می گيرد واتریش در

با خيال آسوده به جشن و پای کوبی پرداخته و پول هایی که بایستی سياستمداران و متمولين عده قليلی از 

  . خرج عيش و نوش خود می کنند چنين مراسم هایی  را درجامعه مصرف شود برای رفع مشکالت موجود در

د انتقاد قرار داد که به ور را به شدت م"آزادی اتریش" راست افراطی  سياست حزب سخنان خود،ادامه وی در

 با سپر ،جامعه و علل آن و پيشنهاد راه حل برای از بين بردن این مشکالت موجود در فقر بيکاری وجای برخورد با 

تالش می کند تا اذهان عمومی را از  ،ها عليه آنناآگاه تحریک مردم کوشش در جهت پناهندگان و  دادن بال قرار

 سيستم بقایبه در هيات حاکمه دیگر همقطاران سياسی خود  و در کنارکرده علل اصلی ابن مصایب منحرف 

  . ظالمانه سرمایه داری کمک نماید

  در.ی نمی توان دیداروپایی دیگر هيچ کشور دررا اتریش  شکاف طبقاتی موجود درتقریبا عمق وی متذکر شد که 

سطح باال رفاه و راحتی  جمعيت اتریش ازد از  فقط یک درص،افزایش پيدا می کند روز  هرانبيکارارتش حالی که 

   !اتریش یک کشور سرمایه داری است که بانک ها و شرکت های بزرگ آن را اداره می کنند! برخوردار هستند



 به )MariahilferStraß( ماریا هيلفراشتراسه و اجرای موزیک تجمع کنندگان از مسيراتمام سخنرانی  بعد از

منطقه ای که محل حقوق بشر   راهپيمایی تظاهرکنندگان در.ندحرکت کردجهت رینگ  رو داپرا ساختمان سمت 

 تظاهر ها مانع عبور آن. موزه شهر وین قرار دارد از طرف عده زیادی پليس مسدود شد ناميده می شود و در کنار

این محل تا ساعتی   تجمع دربه همين دليل! کنندگان برای رفتن به نزدیکی ساختمان اپرا از مسير رینگ شدند

محل تجمع نشان دهنده  پليس در بيشمار حضوراما ! چند با دادن شعار و همچنين پخش موزیک ادامه پيدا کرد

و سياست های فاشيستی و راسيستی حاکم  سيستم مخالفين خشمگين عليه حضور ازترس و زبونی دولت 

 ! بود در محل مورد نظرشانآن

برگزار می  ساله هر ٩٠ و اوایل دهه ٨٠اواخر دهه   که درعليه مراسم بالاضی  اعترتجمعذکر است که تالزم به 

 و ليل زد به د،عليه دنيای سرمایه تبدیل شده بودگروه های چپ و کمونيست برای مبارزه یک تریبون به و شد 

وحشيانه له حمبه دليل طور  و پليس رخ داد و همينکنندگان  تظاهر بين ١٩٩١ سال  درآخرین بارخوردهایی که 

 زخمی عده زیادی و شدها  درگيری های شدیدی بين آن  که موجبکنندگان  به تظاهر)فاپو( حزب دست راستی

  . خود را از دست دادسابق  و اهميت به حاشيه رانده شد به تدریج،  شتبر جای گذا

ادغام دو   ازیولت جدیدبود که د ٢٠٠٠در سال تظاهرات عظيمی که عليه مراسم بال در اتریش برگزار شد آخرین 

ن  آدر. آمده بود کار سر ) راست افراطیحزب( حزب سياه و آبی یعنی حزب مردم اتریش و حزب آزادی اتریش

به نمایش داری اتریش  سرمایه نظامنفرت و مخالفت خود را عليه  شرکت کرده و نفر ١۵٠٠٠ تظاهرات بيشتر از

  .گذاشتند

  . نفر بود۵٠٠در حدود امسال  تظاهرات اد شرکت کنندگان درتعد، به گفته سخنگوی جوانان کمونيست

 :، عبارت بودند ازطول مراسم می دادند درکنندگان  شعارهایی که تظاهربعضی از 

 

 "، سرمایه هم باید بميره بایستی از بين بره )Ball(بال  "

  "این سيستم، سيستم نابرابری است"

  بودند این قرار د ازشعارهایی که در حمایت از پناهندگان داده ش

 "پناهندگان باید بمانند"

  "انسانی حق زندگی دارد هر"

  "زنده باد همبستگی بين المللی"

 :حمل می کردند به این معنی بوددر صف اول راهپيمائی شعاری که تظاهرکنندگان 

  "بحران برای ما، خاویار برای شماها"

 :ازعبارت بودند ، ننده در این تظاهرات های شرکت ک گروه
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