
  ! تمامی زحمتکشان گرامی باد روز جهانی کارگر بر
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های سياسی   وین شاهد تظاهرات احزاب و گروه، ، روز جهانی کارگر اول ماه مه در، سال  امسال هم مانند هر

ن و پيمایی تظاهرکنندگا طول مسير راه کتاب در ها با گذاشتن ميز بسياری از آن. چپ و اتحادیه های کارگری بود

تظاهرکنندگان از . بين مردم دست زدند همچنين پخش اطالعيه سازمان خود به آگاهی رسانی در پخش موزیک و

سخنرانی  در. تجمع کردند گرد هم آمده و جا  قسمت مختلف شهر  به طرف ساختمان اپرا حرکت کرده و در آن۴

 اهميت این روز بزرگ و ضرورت مبارزه  سخنرانان به،ند پيمایی انجام شد شروع راه های متعددی که قبل از

مقابله با ریاضت  کارگران و زحمتکشان با دیکتاتوری و قدرت های بزرگ امپریاليستی اشاره کردند و خواستار

نيم ميليون بيکار  یکی از سخنرانان با اظهار این واقعيت که در حال حاضر. اتریش شدند اقتصادی و نژادپرستی در

 جا ثروتمندان هر این در!  گفت دیگر کافی است، خطر فقر زندگی می کنند زیر  اتریشی درو بيشتر از یک ميليون

سياستمداران !  دستمزدهای پایين برای ماستواجاره خانه های باال  ! تر روز غنی تر می شوند و نيازمندان فقير

 ساعت کار ١٢حرف از ، ند حالی که هزینه های اجتماعی را کاهش می ده در. روز به ما دروغ می گویند ما هر

، کارگران جوان و افراد  دانشجویان ،  ما جوانان کمونيست ! به چه قيمتی؟ به قيمت نابودی ما .در روز می زنند

که نمی خواهيم ساکت بمانيم و ببينيم که چگونه این سيستم با  بيکار دریک سازمان گرد هم آمده ایم برای این

ما امروز برای مبارزه به ! را از هستی ساقط می سازند ایش کم کم ماهمدستان سياسی خود و همپالگی ه

یکی ! مبارزه عليه امپریاليسم گرامی باد روز همبستگی همه کارگران در، روز جهانی کارگر  ! خيابان آمده ایم

 می خواهيم نشان بدهيم که برای یک جامعه بدون ظلم و ستم و داشت ما امروز دیگر از سخنرانان اظهار

، استثمار ،  حقوق زنان و کودکان  حقوق مهاجرین ،  برای کسب حقوق اجتماعی برابر برای کارگران و زحمتکشان

،و پناهندگان ما . ها آمد  باید مبارزه کرد و به خيابان و ها به دست خود  برای صلح و حق تعيين سرنوشت ملت

برای داشتن یک زندگی  ! ر دنيا نشان بدهيم سراسمحرومينامروز آمده ایم که همبستگی خود را با مظلومان و 

، ماليات بر ثروت افزایش یابد و   ! کاهش یابد ساعت کار ها افزایش یابند راحت بایستی دستمزد

 باعث فقر چه بيشتر هر واقعيت این است که در جامعه اتریش بحران نظام سرمایه داری همچنان ادامه دارد و

تند و درآمدی دارند نمی توانند به راحتی از پس مخارج زندگی خود مردم می شود حتی کسانی که شاغل هس



، آموزش و بهداشت موضوعاتی هستند که برای بسياری از  ، مسکن  مواد غذایی مناسب و معقول .بيایند بر

بيکاری به خصوص در اتریش به حد نصاب . ها غيرقابل تحمل شده است مردم سئوال برانگيز شده و نبود آن

پولدارها از طریق ، همزمان اما  به طور.   بسياری از جوانان چشم اندازی به آینده خود ندارند.سيده استباالیی ر

  . تر می شوند ها و بانک های خود پولدار سودهای حاصله از شرکت

 های خود از جلوی ساختمان اپرا به دست داشتن پالکارد های سياسی با در بعد از پایان سخنرانی ها، گروه

   چه که دراین روز بسيار چشم گير بود حضور نيروهای مبارز  آن.  راه افتادندsiGmud-FReud-parkطرف 

  

  

 

 شان و سردادن شعارهایی در بزرگداشت روز رد بود که با برافراشتن پرچم هایُک رک و، ُت و مترقی افغانی

جهانی کارگر و عليه نظام سرمایه داری خواهان پایان دادن به سياست های جنگ طلبانه و استثمارگرانه سرمایه 

شعارهایی در حمایت از مهاجران و پناهندگان و ضد سياست های نژاد پرستی . ها بودند داران و دول حامی آن

مزین به ، کنندگان با خود حمل می کردند پالکاردهایی که تظاهر. مدام شنيده می شدند، پيمایی  طی راه در

، پناهندگان باید  ، مرگ بر فاشيسم ، زنده باد سوسياليسم زنده باد همبستگی بين المللی": این شعارها بودند

  !"بمانند

سيال دمكرات که یکی از احزاب طبقه حاکم در اتریش است نيز در حزب سوشایان ذکر است که در این روز 

پيمایی جداگانه به همراه فعالين سندیکاهای  نيروهای چپ و مبارز اقدام به برگزاری راهمسيری متفاوت از 

 به Favoriten-Hernals-Leopoldau-simmering ها از چهار ناحيه  آن. کارگری وابسته به این حزب کرده بودند

حل شهرداری وین  رفته و در مschwarzenbergplatz رفته و از طریق Ring به طرف Rathauspiatzميدان 

  . راهپيمایی خود را تمام کردند

 که از طرف پيمایی اول ماه مه ، فعالين چریکهای فدایی خلق با حمل پرچم و آرم سازمان در راه در این روز

کنجکاوی بسياری  پيمایی توجه و یکی از نکات مهم راه. شرکت کردند، نيروهای چپ و مترقی سازمان یافته بود 

رفقا نيز در مقابل سئواالت . دگان نسبت به آرم سازمان بود که توجه بسياری را به خود جلب کرداز تظاهرات کنن

  .ها راجع به هویت و مواضع چریکهای فدایی خلق ایران پاسخ می دادند آن



 ، رکی ُت، های آلمانی فعالين چریکهای فدایی خلق ایران همچنين با گذاشتن ميز کتاب و پخش اطالعيه به زبان

ها عليه این  مبارزات آن  زیر سلطه جمهوری اسالمی و، ایران مورد وضعيت کارگران در گليسی و فارسی دران

کتاب بحث هایی راجع به  این رابطه با تنی چند از بازدید کنندگان ميز در. رژیم ضد کارگری آگاهی رسانی کردند

ها   خانمی اتریشی بود به صراحت گفت اینها که آن یکی از. وضعيت ایران و سرکوب مردم توسط رژیم پيش آمد

که ما جزو  این انشعابات سازمان چریکهای فدایی خلق بداند و یک مخاطب ایرانی مایل بود از! ایران را نابود کردند

و حوصله به سئواالت مراجعه کنندگان جواب می دادند و با  رفقا با صبر. کدام بخش جدا شده سازمان هستيم

مورد محکوم کردن حمله آمریکا به کشورهای  ی سازمان چه مربوط به روز کارگر و چه درتوزیع اطالعيه ها

  . خاورميانه و نقش جمهوری اسالمی به عنوان سگ زنجيری امپریاليسم آمریکا مواضع سازمان را تبليغ می کردند

 تعداد تظاهر. یافت ادامه و سپس پایان ١٣ صبح شروع شده بود تا ساعت ٩ساعت  تظاهرات اول ماه مه که از

پيمایی  پایان راه های هنری نواخته شد و در ، موزیک توسط گروه در جریان مراسم.  نفر بودند۶۵٠کنندگان حدود 

رکی و فارسی  همچنين سرود روز کارگر به دو زبان ُت . غذا و نوشيدنی تدارک دیده شده بود،ئی ا گردهمدر محل

های فدایی خلق برای جمعيت خوانده شد که مورد استقبال جمعيت رک و یکی از فعالين چریکتوسط رفقای ُت

  .گرفت قرار حاضر

!مرگ بر نظام سرمایه داری

! زنده باد سوسياليسم  !زنده باد انقالب

   اتریش-  ویندرفعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

٢٠١٧دوم ماه مه 


