
 !گرامی باد مبارزه علیه امپریالیسم درروز جهانی کارگر 

  

توسط بسیاری از احزاب و گروه های  ،روزجهانی کارگر ی به مناسبتتظاهرات ،۸۱۰۲ روز سه شنبه اول ماه مه در

با  این نیرو هابسیاری از،  صبح۰۰قبل از شروع  راهپیمایی درساعت . شددر وین برپا  و کمونیست سیاسی چپ

به  ،ن میز کتاب در طول مسیر راه پیمایی تظاهرکنندگان و پخش موزیک و همچنین پخش اطالعیه سازمان خودگذاشت

به حزب سوسیال دمكرات که یکی از احزاب طبقه حاکم در اتریش است نیز   .آگاهی رسانی در بین مردم دست زدند

ت از نیروهای چپ و مبارز اقدام به برگزاری در مسیری متفاوهمراه فعالین سندیکاهای کارگری وابسته به این حزب 

داخل به طرف صبح از چهار نقطه شهر وین  ۲۳.۱ سال درساعت  طبق روال هر آنها .راه پیمایی جداگانه کرده بودند

کریستین کرن رئیس حزب سوسیال  .گرد هم آمده و تجمع کردندمقابل ساختمان شهرداری حرکت کرده و در  شهر

ما بر این سرمایه داری غلبه ": سخنان خود این طور اظهار داشتالبالی بل تاالر شهرداری در در مقا اتریش دمكرات

 ."!نخواهیم کرد

اجتماعی را کاهش و در عوض ساعات کار رفاه برنامه های به تدریج اتریش نئولیبرالی  دولتاین درحالی است که 

ریش بحران نظام سرمایه داری همچنان ادامه دارد و هر واقعیت این است که در جامعه ات  .روزانه را افزایش می دهد

کاهش در برابر تنی چند از سخنرانان تجمع کنندگان را به ایستادگی و مبارزه . چه بیشتر باعث فقر مردم می شود

 درما باید با مبارزه گفتند که انجام می شود دعوت کردند و  سیاهآبی و که توسط  دولت اجتماعی رفاه برنامه های 

 .درهم خواهد شکستاین دولت را  ،مبارزه کنیم و تنها وحدت کارگران شتراخهو ا رتزدولت کوبرابر حمالت پوپولیستی 

از تمام سازمان ها و احزاب چپ خواستند که در مورد چگونگی سازماندهی مقاومت در مقابل فاشیسم و راست 

 !منسجم شوندگرایی افراطی 

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

همچنین با گذاشتن میز کتاب و پخش اطالعیه به زبان های رفقا .  چپ و مترقی سازمان یافته بود ، شرکت کردند

ران در ایران ، زیر سلطه جمهوری اسالمی و مبارزات آن ها ، انگلیسی و فارسی در مورد وضعیت کارگ ردیک  آلمانی ، 

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

با توزیع رفقا به سئواالت مراجعه کنندگان جواب می دادند و . به وضعیت ایران و سرکوب مردم توسط رژیم پیش آمد

و فروش کتاب و همینطور اعالمیه اول ماه مه در مورد وضعیت نابسامان کارگران و زحمتکشان اطالعیه های سازمان 

 جمهوری اسالمی صحبت کرده و از این طریق وابسته به امپریالیسم درایران و ظلم و ستم به آنان توسط رژیم 

   



نندگان از میز فعالین چریکهای فدایی خلق با تایید این که چریکهای یکی از بازدید ک. مواضع سازمان را تبلیغ می کردند

ایستاده و آن را وابسته به  فدایی خلق تنها تشکیالتی است که همچنان محکم در مقابل این رژیم جنایتکار

ل مراسم او .کرد و آرزوی موفقیت برای چریکهای فدایی خلق نمود فعالیتهای سازمان تشکر از، می داند  امپریالیسم

تعداد تظاهر کنندگان  . ادامه و سپس پایان یافت .۰صبح شروع شده بود تا ساعت  ٩ماه مه که از ساعت 

راه هنری نواخته شد و در پایان  های هدر جریان مراسم ، موزیک توسط گرو .نفر بودند راهپیمائی چپ ها چند هزار

 .داشت گفتگو در بین تجمع کنندگان ادامه Votivkirche در مقابل پیمایی

  !نظام سرمایه داری نابود باد

 !زنده باد سوسیالیسم   ! زنده باد انقالب

 اتریش – وین فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در 

  ۸۱۰۲ماه مه  .


