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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

  
  شاتري - انا خلق ايران در ويئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ می ٠٧

  ش اترياناوي  روز جھانی کارگر درئیگزارشی از راھپيما
  

  

   
  

اجتماعی از سوی دولت اتريش،  رغم شرايط شيوع کرونا و مقررات فاصله گذاریه  ، ب٢٠٢٠روز جمعه اول ماه مه 

 Stadtoper  صبح از١١اين تظاھرات ساعت . شد  برگزاراناتظاھراتی به مناسبت روز جھانی کارگر در شھر وي

تظاھرکنندگان عالوه بر رعايت فاصله با يکديگر حق  .دند کرئیراھپيما Rathausشروع و شرکت کنندگان به طرف 

 برگزاری ميز کتاب به سنت ۀھمچنين اجاز. و پرچم ھای خود را حمل کنند  توانستند بنرپخش اعالميه نداشتند، اما می
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ن مبارز و فعاال رغم اين محدوديت ھا در اين تظاھرات ، صدھا تن از نيروھایه ب. گذشته ، نيز داده نشد سال ھای

 .شرکت داشتند... ی و ئسياسی سازمان ھای چپ اتريشی و ترکيه 

داران و دولت در تالش بودند تا با   تاريخی برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در اتريش، سرمايهۀبا توجه به سابق

در "  اول ماه مهیپالتفرم اتحاد انقالب" جلوگيری کنند اما با تالش دستاويز شيوع ويروس کرونا ، از برگزاری اين روز

   : متشکل ازاناوي

AABF (Föderation der Alevitischen Gemeinden in Österreich/Wien), ADHF (Föderation für 

Demokratie) 

  نتوانستند جلوی اين حرکت راًبود عمال" کارگری را در خيابان ھا جشن بگيريم روز جھانی مبارزات"که شعارشان 

شد اين روز با توجه به شيوع کرونا ، در حد امکان با موفقيت برگزار  عکس، مقاومت اين پالتفرم باعث هب  .بگيرند

را به وضوح " گيرد مبارزه در خيابان ھا شکل می "ن کمونيست را کهاديگر حقيقت اين شعار مبارز امری که بار. شود

ارزه برای دست يابی به جامعه ای عاری از ستم را در مب  از مقاومت، اميد و عشق بهئیاين چنين نمونه ھا. نشان داد

  مردم جھان نشان می دھد تا برای دفاع از کرامتۀوجود می آورد و ھمچنين به ھم درون ھر انسان آزاديخواھی به

نشوند، چرا که اين ھا جز سود و   سرمايه دارانۀانسانی، برای حقوق و آزادی ھای خود بجنگند و تسليم قوانين ساخت

اين راه حتی از به بردگی کشيدن انسان ھا و نابودی جان شان   خود، فکر ديگری در سر ندارند و درۀفزايش سرمايا

زحمتکشان جھان در بر دارد، سودآوری روز  آن چه که سرمايه داری برای مردم به خصوص  .روی گردان نيستند

  .افزون فقر و بدبختی برای کارگران استمقابل ، تشديد روز افزون برای خود و دولت ھای وابسته اش و در

  !ئیزنده باد ھمبستگی ، وحدت و مبارزه برای رھا

نفر،  ٨٠٠حدود "  ماه مهاول پالتفرم اتحاد انقالبی " اين برنامه يعنیۀبرگزارکنند ۀ، طبق گفتدراين چنين روز باشکوھی

ُترک، کرد، اتريشی، ن سازمان ھای انقالبی و کمونيست که شامل فعاال از نيروھای احزاب و ايرانی و  مريکای التين،اُ

 ۀجشن گرفتند و بار ديگر با شعارھای کوبند  ، روز جھانی کارگر را با ھمانافيليپينی بودند، در مقابل ساختمان اپرای وي

  .گوش جھانيان رساندند  کارگران و زحمتکشان را به  آن، صدایۀکشند خود عليه سيستم سرمايه داری و نقش شوم و

داری  تمامی انسان ھای مبارز و کمونيست بود که روز کارگر را، در اين شرايط بحران سرمايه اين يک پيروزی برای

بار ديگر با اين حرکت خود تودھنی بزرگی به  جشن بگيرند و" روز مقاومت "که با شيوع کرونا تشديد گرديده، به نام

   .سرمايه داری جھانی بزنند

 در رابطه با شرايط بحران سرمايه داری و اين که اين ئیانقالبی، سخنرانی ھا ش سرودھایدر اين روز عالوه بر پخ

مبارزاتی کارگران و  ، سعی دارد بار ديگر به دستاوردھای وجود بحران اقتصادیۀنام کرونا و به بھان سيستم به

يا بيکار کردن بسياری از مردم، ماليات ھا و  زحمتکشان حمله کند و با تنزل حقوق کارگران و زحمتکشان و افزايش

  .خود از طريق تشديد استثمار کارگران بيابد، صورت گرفت فرصت دوباره ای برای تنفس و زنده ماندن

مراسم با خواندن پيام ھای ھمبستگی و مبارزاتی خود و ھمچنين خواندن  ھمچنين بسياری از شرکت کنندگان در اين

ترکيه را  ۀ پشتيبانی کردند و سياست رژيم ديکتاتوری حزب عدالت و توسعاز رفقای گروپ يوروم سرود دسته جمعی،

  .انقالبی و آزادی زندانيان سياسی شدند محکوم کردند و خواستار پايان دادن به تمامی ممنوعيت ھای ھنری اين گروه

بعد از ساعتی با  شروع شده بود، انادر مقابل ساختمان اپرای ويصبح  ١١ شرکت کنندگان در اين مراسم که از ساعت

 باشکوھی به طرف ساختمان شھرداری به حرکت درآمدند و در ۀسازمان ھای سياسی، با رژ جمع شدن تمامی احزاب و

در   .به پايان رسيد ١۴  روز جھانی کارگر با پخش موزيک و چند سخنرانی ديگر در ساعتئیجا سرانجام گردھما آن
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مردمی که  ھمچنين  . شان سرداده شدندۀو دولت ھای دست نشاند ، فاشيسمعليه کاپيتاليسم ئی شعارھائیطول راھپيما

  .را با آنان نشان می دادند لم و تشويق راھپيمايان، ھمبستگی خوديابان ھا بودند با گرفتن عکس و فدرخ

وی چند ميتينگ افشاگرانه از س  قبل از شروع اين تظاھرات در مقابل شھرداری شھر ، يکًالزم به ذکر است که اوال

نيم ادامه داشت و سپس بيشتر شرکت کنندگان برای   صبح تا ده و٩سازمان چپ اتريشی برگزار شد که از ساعت 

طبق اخبار موجد در  در اين روز ًثانيا. حرکت کردند Stadtoper  سمت شرکت در تظاھرات روز جھانی کارگر به

  .برگزار شد" پراتر "ۀ در منطقاناشھر وي ه ای ازھم به مناسبت روز جھانی کارگر در گوش تجمع ديگری ،سطح شھر

  شاتري - انا خلق ايران در ويئیفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢٠سوم ماه مه 

  
  


