
  !ها حق زندگی برای همه انسان
  !پناهجویان باید بمانند
  های پناهنده ستيز دولت گزارشی از تظاهرات مردم اتریش عليه سياست

  

 

اعتراض به سياست های  شهر وین در  نفر در٣٠٠٠ظهر بيش از  زا  بعد٢ساعت  در ٢٠١۶  نوامبر٢۶روز شنبه 

 ,Westbahnhofلاین تجمع در مح .  زدندتظاهراتا دست به اتحادیه اروپهای  ضد پناهندگی دولت اتریش و دولت

Christian-Broda-Plat برگزارشد. 

  

می باشد؛ مسایل پناهندگی  مشاور حقوقی درکه ) Michael Genner( در این تظاهرات يکی از سخنرانان به نام

اعتراض  به کروواسی توسط دولت پناهندگان  بسياری از و اخراج در اتریشدر سخنانش به قوانين پناهندگی

ادامه کمر بندی وین سخنرانی تجمع کنندگان با گذشتن از جلوی پارلمان  مسير خود را به طرف این  بعد از . نمود

 به معترضين های خواستدر این تجمع .  اجتماع کردندBallhausplatzدر مقابل دفتر صدراعظم اتریش  در دادند و

  :قرائت شدشرح این 

 

خراج پناهجویان اعتراض می کنيم و می خواهيم که دولت اتریش بالفاصله افراد اخراجی را دوباره ما به شدت به ا

شان مهيا  ها و فرزندان پليسی را برای آن گونه فشار هر از به اتریش برگرداند و امکان زندگی مناسب و به دور

ما می خواهيم که دولت  .بول کندها را ق ما خواهان این هستيم که دولت اتریش درخواست پناهندگی آن .کند

ها امکان تحصيل و آموزش و رشد در یک  ها را به رسميت بشناسد و برای کودکان آن حق و حقوق انسانی آن

طریق بالکان  قانونی از زمستان سال گذشته به طور این پناهجویان در  .جنگ و گریز فراهم نماید محيط به دور از

 .آورده شدند رتوسط مقامات اتریشی به این کشو

  

ها و دیگر  ی اعتراض دارند و برای آنستانتجمع کنندگان همچنين اعالم کردند که به اخراج پناهجویان افغان

بنا به گفته معترضين . با خانواده را درخواست می کنند  حق تجدید دیداربا تاکيد برپناهجویان حق پناهندگی دائم 

 به کشور نامعلوم با سرنوشتی ستانی افغان پناهجوی٨٠٠٠٠حدود ،  نکند ها را تضمين اگر اتحادیه اروپا ماندن آن

بسيار ها  برای آناجباری به افغانستان است که بازگشت  طیرایو این در ش !! خود برگردانده خواهند شد

ما خواهان رعایت حقوق پناهندگی :  به همين دليل هم تظاهرکنندگان فریاد می زدند که.خطرناک خواهد بود

 .پناهجویان هستيمهمه ای بر

  



با دادن مردم گروه های موزیک تظاهرکنندگان را با نواختن طبل همراهی می کردند و ، راهپيمایی  طول مسير در

پناهندگان باید بمانند    " شعار می دادندتظاهر کنندگان. های خود تاکيد می کردند بر خواست شعارهایی

زنده باد " ،  "برای همه می خواهيم ما آموزش و پرورش و کار"،  "باید بيرون انداخت را روبرت هوفر

پناهندگان "،  "انسانی حق زندگی دارد هر"،  "همبستگی یعنی مقاومت"،  "لیلهمبستگی بين الم

 "!مرگ بر فاشيسم و نژادپرستی "و" سلب مالکيت از ثروتمندان" ، "باید بمانند

  

 های سياست درقبال را خود نفرت و خشم و داده سر حرکت این در مردم که بود هائی شعار از بخشی ها این

 دوبلين کنوانسيون به استناد با اتریش دولت حقيقت در.  دادند نشان داری سرمایه های دولت پناهندگی ضد

 پناهندگی درخواست باید اول وهله رد کنند، می فرار کشورشان از جنگ و بودن تعقيب تحت دليل به که افرادی(

 بایستی ماه ۶ گذشت از بعد آن رد صورت در ، نمایند اعالم رسند می که اروپا اتحادیه عضو کشور اولين به را خود

 قبول از خواهد می) شوند برگردانده بودند شده ثبت و کرده پناهندگی تقاضای آن در که کشوری اولين به

 .کند خالی شانه نپناهنجویا قبال در مسئوليت

  

  ، ضمن پيشبرد یک سياست آشکار ارتجاعی و پناهنده ستيز اتحادیه اروپاهای  دولتدر چنين شرایطی ست که 

درسطح بين المللی راجع به خطر حرکت پناهجویان به اروپا و بحران پناهندگان به راه ی تبليغات گوش خراش

بار  هاستونی حاصل پيشبرد کدام سياست این سئوال که شرایط بحرانی دردناک کن ،در این فضا . انداخته اند

  .قرار گرفته است درمقابل چشم همگان دیگر

  

 ظالمانه ناشی از حاکميت نظام نتایجبحران کنونی پناهندگان تنها یکی از تمامی شواهد حاکی از آنند که 

تمامی   درسرمایه انحصاری آنای که امپریاليستی  کشور .  از جمله در همين اتریش می باشدسرمایه داری

سود  از بابت استثمار و غارت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، مناطق اروپای مرکزی و شرقی فعال است و

سيل ، جریان بحران پناهندگی اخير  در. می کندطبقه حاکمه در این کشور ها و  سرشاری را نصيب کنسرن

ها در خاورميانه و آفریقا  د خلقی امپریاليستها قربانيان جنگ ض که بخش بزرگی از آنانسان های بی گناه آواره 

 اجبارا خانه و کاشانه خود  بين المللی،آرزوی کمک و حمایتدر با روح و جسمی مجروح و زخم دیده می باشند 

این فاجعه بذری است که خود امپریاليست ها با سياست در نتيجه،  .کرده اند به سوی اروپا حرکت و را ترک کرده

های   و اکنون با سياستخود کاشته اندهای ضد خلقی  و با به راه انداختن جنگ غارتگرانه های ضد مردمی و

ضد پناهندگی و وحشيانه خود عليه قربانيان این جنگ، بار مصایب جنایات خود بر دوش توده های ستمدیده را 

  .چند برابر می کنند

  

ها گروه  ميان آن کرده بودند که ازشرکت  ختلفیمگروه ها و سازمان های  ٢٠١۶ نوامبر ٢۶شنبه روز  در تظاهرات

.می توان نام بردر را یهای ز

SLP (Sosialistische LinksPartei)   

Linkswende 

Junge Link 

Der Funke 

Antifaschistische Aktion 

KPÖ  

IA*RKP (Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei) 

KJÖ (Kommunistische Jugend Österreich)  



Flüchtlinge Willkommen! 

Asyl in Not! 

  

   وین-فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

  ٢٠١۶  نوامبر٢۶


