
  !شیلت اتره دوين علی از تظاهرات بزرگ مردم ویگزارش

  
ه ی ژانو ن یو  در شهریميتظاهرات عظ، ش ی چپ فعال در اتریبه فراخوان احزاب و سازمانها،  ١٣٢٠١٨روز شنبه 

ن تظاهرات یا در. افته بودیش سازمان ی دولت اتری ضد مردمیاستهاين تظاهرات در اعتراض به سی ا.شد برگزار

ن ی با ایهمبستگ در. خواه و جوانان مبارز شرکت داشتندین حقوق بشر و زنان آزادي چپ، فعالیسازمانهااحزاب و 

 ان و معلمانز آن در رابطه با آموزش و پرورش دانش آموزيض آمي تبعیاست هاياعتراض به دولت و س حرکت و در

، ی که نژادپرستیه دولتيعه علجام  ازی مختلفیبه واقع بخش ها .  در تظاهرات شرکت کرده بودندیاريبس

ابانها آمده ي خود قرارداده است ، به خی را سرلوحه برنامه کاری رفاهینه های و کاهش هزیتيض جنسيتبع

     ابانيخ در  Mariahilferstraße چند نفره در یگروه ها ظهر در از ک بعدیساعت  درت يجمع. بودند

Christian-Broda-Platzجمع کردند  ت. 

ن ی این مدنيفعال طور نيهم  فراخوان دهنده تظاهرات ویاسي سین احزاب و سازمانهايفعال از چند نفرابتدا  در

 یحزب) ÖVP(حزب مردم:  داشت  از سخنرانان اظهاریکی. د صحبت کردندی دولت جدیکشور درمورد عملکردها

م ي با هم تصمی همکار است که دریان راست افراطیک جری) FPÖ( یحزب آزاد ه دار ویمتعلق به طبقه سرما

سخنران در ادامه گفت آنها به زنان و حقوق شناخته . ن ببرندياز قبل از ب شتريرا هر چه بدارند حقوق کارگران 

 خواهد یشتريش بیخشونت راست هر روز افزا، ن دولت یات ايشده شان تعرض خواهند کرد و در صورت ادامه ح

حمالت  روز ک هرين نژادپرستانه و ضد دموکراتيم که به خاطر قواني کنی زندگیرکشو م دري خواهیما نم. افتی

هفته، کاهش   ساعت در۶٠ یعنیروز  در  ساعت کار١٢  . شودی به حقوق کارگران و زحمتکشان میگسترده ا

آمد  ، کاهش حداقل دریکاريش بیانه کودکان، افزاي ماهیبودجه آموزش و پرورش، بهداشت، کسر کردن کمک مال

 ی مشابه، حقوق اندک بازنشستگی زنان با وجود پست هایمردان برا ، درآمد کمتر ازی شغلیو رشد نا امن

ب خالف قانون ين ترتی کند و به ای میحات نظاميخرج تسل اردها دالريليه داران، می که دولت سرمایدرحال

" یعنیش ی اتریاساس ی طرفیب تماشا کردن تمام  مان نشستن وز: داشت  در ادامه اظهاریو.  کندی عمل م"

احزاب راست در . مي کنیستادگی ای و ضد کارگری، نژادپرستیتيجنس قانون ضد برابر د دریما با. شده است

 صدراعظم و از(  کنند برعکس کورتزی نمیندگیت مردم را نمایت هستند اما آنها منافع اکثری اکثریمجلس دارا

 منافع آنها، دست در ه دار ویطبقه سرما ت ازیحما در) یدپرست آزادنده حزب نژاینما(و اشتراخه ) حزب مردم

ستم ين سید ايئايب! ميد آن را متوقف کنیما با. ن مورد توافق دارندیا  کنند و دری وضع مین تازه ايدست هم قوان

دا يد ادامه پی نبادا کند وي تواند ادامه پین شکل نمیت به اين وضعیم، این ببريب  را با هم ازیه داری سرمایاقتصاد

ک ما را محدود يم تا حقوق دموکراتيد مقاومت کنیبگذار. مي مبارزه کنید با نژادپرستید ما بایونديکند، به ما بپ

ما فکر . مينده خود هستیما نگران آ  ازیاري کنند، بسی میش زندگیآسا  در رفاه وی که تعداد کمیدرحال. نکنند



 ینده ما را روشنیتنها مبارزه است که آ. ميئايرون بيت بين وضعیا  ازده است کهيم زمان آن  فرا رسي کنیم

  !  همهی مناسب برای مناسب ولی زندگیطور برا ني و همیت اجتماعيجاد امنی ایمبارزه برا. ديخواهد بخش

 یتظاهرات روز شنبه حداکثر ده هزار نفر شرکت کنند اما به گفته خود رسانه ها  شد که دری مینيش بيپ

 اعالم ی آب- اهيه دولت سين تظاهرات، خشم و نفرت خود را علیا با حضور خود در  نفر۶٠٠٠٠ش از ي بیدولت

  . کردند

آنها به دعوت حزب چپ و   ازیکی ن تظاهرات شرکت کردند ویران هم در ای خلق ایی فدایکهاین چريفعال

زش توده ي سازمان درمورد خیها از نوشته یکی یکال است، ترجمه آلمانیک حزب رادیش که یست اترياليسوس

مردم به پا  ريزش اخيان خیجر آنها را در و  حاضران قرائت کردیران را برایده اي زحمتکش و جان به لب رسیها

   : اد زدندی،  فریت بالفاصله بعد از صحبت ويجمع. گرفت ت قراريتوجه جمع ار مورديخاسته گذاشت که بس

!ین المللي بیزنده باد همبستگ

 یباق) Heldenplatz" (دان قهرمانانيم" در یادیت زياما جمع. ديان رسیبه پا ظهر از ات در ساعت شش بعدتظاهر

ان تظاهرات گفته یآنطور که در جر. دنديش را به مبارزه طلبیدولت اتر، ک و سردادن شعاریبا پخش موز ماندند و

  .شود  چپ برگزاری طرف احزاب و سازمانها ازینده مجددٌا تظاهرات و تجمعاتی آیهفته ها  شد قرار است دریم

نابود باد "، " سميمرگ برفاش: " دادند، عبارت بودند ازی که تظاهر کنندگان در طول مراسم میی از شعارهایبعض

ند ی گویآنها م"،  "ی و انحطاط اجتماعیست؟ نژادپرستي اش چی معنیاه و آبيس"، " یه دارینظام سرما

 یعنی ، مقاومت، مقاومت،مقاومت" ،  "! مي کنیم شما را ساقط ميی گوی ما م،مي کنی را کم میامکانات رفاه

! است شماستيمقابل س  پاسخ ما در، اعتصاب در کارخانه،اعتصاب در مدرسه "،"! اعتصاب در سراسر کشور

جاره ها را  ا،دی دست بردارینژادپرست  از"،  "!مي مقاومت آماده هستی ما برا، فردا اعتصاب،امروز تظاهرات"،  "

  "!دی دستمزد ها را باال ببر،دیاورين بيپائ

  شی اتر- نی  و دررانی خلق ایی فدایکهاین چريفعال

 ٢٠١٨ه ی ژانو١٣


