
 

  !فاشيسم به پا خيزیم عليه نظام سرمایه داری و رشد

 

  

 

ها در  خواه عليه نژادپرستان و فاشيست در جریان تظاهرات نيروهای آزادیدر روز شنبه ١٢ آگوست  ، ٢٠١٧

يت تظاهرکننده یکی از نژاد پرستان با خودروی خود به ميان جمع، ایاالت متحده آمریکا  ، ویرجينيا در شارلوتزویل

بسياری از .  نفر از تظاهرات کنندگان شدبيش از شدن   و موجب کشته شدن یک دختر جوان و زخمیرفت ١٩

 این مسئله نشان می.  نيز مورد یورش وحشيانه نيروهای فاشيست قرار گرفته و زخمی شدندتظاهرکنندگان

روهای بورژوازی در سطح جنایتکارترین ني،  و آغاز ریاست جمهوری وی دهد که چگونه با پيروزی دونالد ترامپ

ها سرازیر شده تا جایی که زیر حمایت  جهان اعتماد به نفس هر چه بيشتری پيدا کرده و آشکارا به خيابان

   .حتی از دست زدن به خشونت های خيابانی وحشيانه نيز ابائی ندارند، محافل طبقه حاکم 

     

از ساعت  ، ٢٠١٧ آگوست  ١٧ چهار تا ز پنج شنبه در شهر وین در اتریش در اعتراض به این حرکت فاشيستی رو

(Mahriahilfer Str)پنج و نيم بعد از ظهر   ،  یکی از مراکز شلوغ خرید این تجمع در.  تجمع اعتراضی ای برگزار شد

این  در. را به خود جلب کرد های وین انجام شد و به همين دليل توجه بسياری از رهگذران شلوغ ترین خيابان

آمریکا صحبت کردند و هدف از این  رابطه با وقایع فاشيستی اخير در  از شرکت کنندگان با بلندگو درتجمع دو تن

آکسيون را افشاگری عليه خطر رشد نيروهای فاشيستی در سراسر دنيا و همچنين اتریش اعالم کرده و تاکيد 

ت که متحدانه عليه این نمودند که رشد فاشيسم خطری ست که تمام بشریت را تهدید می کند و ضروری اس

  .خطر به مبارزه برخاست

  

که یک " حزب آزادی"دست  اتریش هم بخشی ازدولت در ر ضرورت این اقدام تاکيد داشتند که دربتظاهرکنندگان 

این حزب با تبليغات راست گرایانه دائما نيروهای افراطی و فاشيست را  دارد و ، قرار حزب راست گرا و رسواست

پيمایی هایی که برای دفاع  راه های اخير در و خارجی ها تهييج می کند، به همين دليل در سالعليه مهاجرین 

خواه  ها عليه نيروهای آزادی حمالت خشونت آميز فاشيست، اتریش برپا شده  از حقوق مهاجران و پناهندگان در

  .و پناهندگان افزایش پيدا کرده است

  

نقالبی و کمونيستی همه نيروهای ضد فاشيستی و ضد امپریاليستی سخنرانان تاکيد می کردند که وظيفه ا

آمریکا اتفاق  چه در مقابل نيروهای افراطی راست گرا بایستند و اجازه ندهند که وقایعی شبيه به آن است که در

های بزرگی تعدادی از رهگذران با دیدن بنر ، در جریان این تجمع . افتاد دوباره و در کشور و شهر دیگری تکرار شود

محل تجمع نصب شده بود با کنجکاوی می ایستادند و به تماشا مشغول می شدند و برخی هم نظر خود  که در



کننده این  چند تن از فعالين سوسياليست برگزار. را می گفتند و با تجمع کنندگان به بحث و گفتگو می پرداختند

  .می کردندميان مردم اطالع رسانی  تظاهرات هم با پخش اعالميه در

  

دست داشتن یک چاقو به سمت تجمع  ، یکی از نيروهای فاشيست با در ساعات اوليه برپایی این تجمع در

کنندگان حمله کرد و تالش داشت که بنری را که به دو تير چراغ برق آویزان شده بود و شعار بسيار زیبا و گویای  

را پاره کرده و به پایين بکشد که با عکس العمل دو تن از " سرمایه داری مبارزه کنيمعليه با نازیسم بجنگيم و "

، پيوستن چند توریست  قابل توجه دیگر حرکت بسيار. ا به فرار گذاشتکت کنندگان در تجمع روبرو شده و پشر

های سرکوبگرانه و  ها یکی بعد از دیگری توسط بلندگو در مورد سياست آن. آمریکایی به این تجمع بود

حساب : ها گفت یکی از آن  . آمریکا را محکوم کردند رامپ صحبت کرده و وقایع فاشيستی اخير درامپریاليستی ت

ما ترامپ را مرتجع و  . ما مثل ترامپ فکر نمی کنيم . آن جداست مردم آمریکا از دولت سرمایه دار حاکم در

مپ سمبل بارز آن است مبارزه نژادپرست می دانيم و عليه او و نظام سرمایه داری امپریاليستی موجود که ترا

  .می کنيم

  

که استقبال مردم از این تجمع بسيار گسترده بود و بحث هایی که در زمينه مبارزه با فاشيسم انجام  جائی از آن

نظر گرفته بودند به طول  عميق بود، این تجمع یک ساعت بيشتر از مدتی که برای آن در می گرفت بسيار

.رات از طرف برخی نيروهای چپ و سوسياليست اتریش سازماندهی شده بوداین تجمع و تظاه . انجاميد

 

   ، اتریش وین–یران افعالين چریکهای فدایی خلق 

  ٢٠١٧هفدهم آگوست 


