
 !تظاهرات عظیم نیروهای چپ علیه دولت نژادپرست اتریش
 

 

در این . گرفت صورتوین علیه دولت جدید اتریش  شهر گسترده ای درتظاهرات ،  ۷۱۸۲ دسامبر ۸۱دوشنبه  وزر

 (Heldenplatz) "میدان قهرمانان"بخش های مختلف شهر به طرف  از نفر چندین هزارصبح  03:۱ساعت  درروز و 

 .بزنند یاعتراضیک تجمع دست به  "آبی -سیاه"موسوم به ائتالفی  آنجا علیه دولت ردند تا درحرکت کوین 

دادن سربا  شان را نسبت به دولت جدیدخشم  مخالفت و یشخوشکوهمندمارش طی  درتظاهرکنندگان 

زه نخواهند داد اجا خود با همبستگی و اتحادبه همگان اعالم کردند که و با این کار  نشان داده های مختلفشعار

. شان محروم سازد ی، آن ها را از حقوق اولیه و انسان که دولت با سیاست های سرکوبگرانه و فاشیستی خود

شرکت  مبارز و جوانانآزادیخواه  ، فعالین حقوق بشر و زنان احزاب و سازمانهای چپ و کمونیستدراین تظاهرات 

آن در رابطه  سیاست های بهاعتراض به دولت و  در ش آموزدان ۸۱۱۱بیش از در همبستگی با این حرکت . کردند

 نژادپرستیدولتی که علیه  بخش های مختلفی از جامعه به واقع .دست به اعتصاب زده بودندآموزش و پرورش با 

به خیابانها آمده ،  هزینه های رفاهی را سرلوحه برنامه کاری خود قرارداده است کاهشو  تبعیض جنسیتی، 

 .بودند

 

دست خواهد داشت و حزب راست  اقتصادی کشور را در حزب مردم اتریش بیشتر امور دولت ائتالفی جدید در

وقوع ه نزدیک ب آینده بسیار آنچه که دربا توجه به این مسئله  ؛را افراطی مسئولیت وزارتخانه های مهم کشور

دولت  هدفچرا که . واهد شدآنچه که هست خ از این است که وضعیت زندگی اکثر مردم بدتر، می پیوندد 

 که از برنامه دولت جدید در. و زنان است ویانجپناه،  ، جوانان کارگرانحقوق به  تعرض گسترده تر ائتالفی جدید

 درنه تنها حقوق زنان  چه بیشتر سرکوب هر،  مردم تشکیل شده محافظه کارحزب راست افراطی آزادی و حزب 

 جمله از نیز اعالم شده است کهحقوق انسانی آنها پایمال کردن تی زمینه های اجتماعی و آموزشی بلکه ح

نابرابریهای اجتماعی بیش از بیش تقویت خواهد  در برنامه ضدمردمی آنها. آنهاست منع حق سقط جنین یکی از

چه  به جای فراهم کردن تسهیالت آموزشی هر .شدت خواهد گرفتها نسبت به خارجی افکنی نفرت شد و

 در .راس کارهای دولت جدید خواهد بود برنامه استراد آنها به کشورشان در ،پناهجویان و فرزندانشانبیشتر برای 

کمک هزینه های خانوادگی و تقلیل ،  زحمتکشان درآمد سقوط هر چه بیشترنزدیک بایستی انتظار  آینده بسیار

به نیز آموزشی و سازمان های  یانتقاد فرهنگ و هنر حمایت دولت از. مراقبت های بهداشتی را داشته باشیم

 .شدت محدود خواهد شد

 

 



 در مقابلشروع یک مبارزه جدی مقدمه ای برای احتماال  اعتراضات امروزشرایط بحرانی جامعه نشانگر آنست که 

معترضان  یک عده از .خواهد بودنئولیبرالی دولت ائتالفی سیاه و آبی  ، نژادپرستانه و برنامه های جنسیتی

ماموران توسط البته که  ن آن نشان دادندبه آتش کشید یک کیسه گالبی وروی  بر با ریختن قیرا خشم خود ر

به طرف مجلس  "قهرمانان وین"هنگامی که گروهی از معترضان از میدان  همینطور آتش نشانی خاموش شد و

عضای ا علت این تظاهرات به .دستگیرشدند تظاهرکنندگان از نفر 0درگیری هایی صورت گرفت و ، راهی شدند 

 چشم معترضین و تحت محافظت شدید امنیتی از از به دوراجبارا دولت جدید و رهبران دو حزب آزادی و مردم  

 .پشتی مجلس به داخل ساختمان برده شدندب در

 

 در رات واین تظاهقبل از اما باید در نظر داشت که . تظاهرات شرکت داشتند در نفر هزار ۸۱تا  ۶ بین این روز در

 گراتز شهر دربرای نمونه . نیز تجمعاتی در شهر های مختلف اتریش رخ داده بود ۷۱۸۲ دسامبر ۸۶شنبه  روز

(Graz ) اینسبروک  شهر در. نفر به خیابانها آمده بودند ۷۱۱۱تقریبا(Innsbruck) سالزبورگشهر  و در (Salzburg) 

فریاد  صدها نفر (Linz) لینز شهر در همین طور .ه بودندنفر علیه دولت دست به تظاهرات زد هزار ۴تا  ۷بین 

 .سر داده بودندعلیه دولت را اعتراض 

 

ذکر است و بسیاری را به خشم آورد شرکت نکردن اتحادیه  شایانآنچه که در جریان این حرکت بزرگ اعتراضی 

ادیه اعالم کرد که سندیکای هئیت مدیره و سخنگوی اتح عضو اریک فوگلر .بود امروز کارگری اتریش درتظاهرات

حتی اگر برخی از شاخه های ؛ آبی شرکت نمی کند -اعتراضات اعالم شده علیه دولت سیاه  کارگری اتریش در

می شود مسائل را حل کرد و باید تا جایی  "مسالمت آمیز"که از طریق  اعالم کرد او  !آن شرکت کنند اتحادیه در

به طعنه  حزب سوسیالیست های جوان به دنبال این مواضع سازشکارانه !ک پرهیز کردااصطک که امکان دارد از

تا خواسته های خود را ارائه  دمی باشطرف دولت جدید  از "دعوت نامه" رهبری اتحادیه منتظراعالم کرد که 

و  رگرکا مقابل دولت ضد آنها در سازماندهی کارگران و تقویت روحیه مبارزه درصورتی که نقش اتحادیه  در!! دهد

 .زن ستیز اتریش است

 

های کوچک معترض اعالم  خاتمه یافت اما گروه "قهرمانان وین" در میدان ظهر ۸۷رسما ساعت  تظاهرات امروز

را با دولت ائتالفی  مخالفت خود،  دادن شعارسر آنجا می مانند و با پخش موزیک و  شب در کردند که تا پاسی از

زنده باد : "طول مراسم می دادند، عبارت بودند از یی که تظاهر کنندگان درابعضی از شعاره  .ادامه خواهند داد

 ."داریه نابود باد نظام سرمای"، " مرگ برفاشیسم"،   "همبستگی بین المللی

 

تمام . اعالم شد ۷۱۸۱ژانویه  ۸۱ برای روز سراسر کشور یک تظاهرات گسترده در، در جریان این حرکت فراخوان 

و ضد انسانی  سرکوبگرانهی سیاسی و مدنی و تمامی انسانهای آزاده که مخالف سیاستهای احزاب و سازمانها

اعالم آمادگی کرده اند تا بتوانند حمالت وحشیانه از باال را با ، حرکتی سازماندهی شده  دولت جدید هستند در

خود را برای که همه مردم  وقت آن رسیدهآنها معتقد هستند که . مبارزه طبقاتی متضاد از پایین جوابگو باشند

، در میان مهاجران و  ای فرهنگ و رسانهمراکز ، در  ، شرکت ها و ادارات ، دانشگاه ها تظاهرات در مدارس

آماده کرده و تا می توانند نیرو اتحادیه ها  و در شو پرور آموزش و ان، پرستار ها ، در بخش بیمارستان پناهندگان

 .کنند سازماندهیگرد آورده و  اتریش دپرست و زن ستیزعلیه دولت نژا های بیشتری را 

 

   ، اتریش  وین – فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 ۷۱۸۲ دسامبر ۸۱


