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   اتريش–ی خلق ايران در وين ئن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١٨ نومبر ١٢

 

  "فاشيسم ، نابود باد نظام سرمايه داری مرگ بر" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

محل سازمان ملل   در)Identitäten(موسوم به  تظاھرات بزرگی عليه راستھای افراطی ٢٠١٨مبر  نو۴روز يکشنبه 

.  سازمان داده شده بود،افراطی  راستنيروھای اين تظاھرات در مخالفت با .وين برگزار شد در-City  (UNO(متحد 

خروج  وفاداری خود به دولت فاشيستی اتريش را نشان دھند و ،تظاھراتاين نازی ھا قصد داشتند با مبادرت به نئو

  .دنملل متحد با تظاھرات نژادپرستانه جشن بگيراتريش را از پيمان مھاجرت 

می دانند و از سياست حاکم  دولت فاشيستی ، حزب آزادیزخود را به عنوان مکملی اطور رسمی ه که بنئونازی ھا 

آنھا از . ھای آن پشتيبانی می کنند، خواھان تشکيل گروه ھای شبه نظامی خيابانی برای سرکوب مخالفان خود ھستند

، که "آزادی"ی سياه و آبی و عضو حزب راست گرای الف، وزير داخلی دولت ائت"ھربرت کيکل"سياست فاشيستی 

حقيقت دولت سياه و آبی با  در .داست، استقبال و حمايت کرده انمتحد لل  مخروج اتريش از پيمان مھاجرت خواستار
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در اتريش و ضد مردمی  زمينه را برای رشد ھر چه بيشتر حرکت ھای فاشيستی ،کنار گذاشتن توافق ھای بين المللی

  .آماده می کند

مکزيک می فرستد تا از ورود پناھجويان امريکا با به مرز  را یش ارت سرباز١۵٠٠٠مپ،  دونالد تردر شرايطی که

مبارزه عليه   درنگریھ نخست وزير "اوربان ويکتور"ھندوراس به مرز ايالت متحده جلوگيری کند، دولت اتريش به 

که (ل متحد ملجرت د می شوند تا از پيمان مھاح متنگریھو  مريکاا ۀت متحدالاين نيروھا با ايا. می پيوندد" مھاجرت"

حالی که تا يک سال پيش  در.  عقب نشينی کنند)خود دارد از پناھندگان و مھاجران را در" حداقل حمايت"عين حال  در

 ھمکاری چند مليتی ، وزير امور خارجه و صدراعظم اتريش گفته بود که برای حل بحران مھاجرت"سباستين کورتز"

  .ملل متحد قائل استمورد نياز است و اتريش اھميت زيادی برای ھمکاری با 

 تا به ،اينترنت راه اندازی شد فاصله درال ب، متحد مللمخالفت با خروج اتريش از پيمان مھاجرت  درتفرمی کهالپ در

  . نفر، آن را امضاء کرده اند١٢٠٠٠٠امروز بيش از 

 تن از طرف ۶٠٠ فراخوان داده شده بود، بيشتر از Linkswende ھرات که از طرف سازمان چپ تظادر اين

 ١۵٠حالی که تعداد نيروھای فاشيستی و راست گرايان افراطی فقط  شرکت کرده بودند، در سازمانھای چپ و کمونيست

 با عقب نشينی ؛ اماادامه داشته باشد ١٨:٣٠ قرار بود تا ساعت  شروع شد و١۵:٣٠اين تظاھرات از ساعت . نفر بودند

  . پايان يافت١٧:٣٠محل تجمع، اين تظاھرات در ساعت  آنھا از راست ھای نژادپرست و فرار

  :ند به شرح زير بودنداين تظاھرات عليه نئونازی ھا داده می شد ی که درئشعارھابرخی از 

  !نابود باد نظام سرمايه داری

  !ی کند ابله م با نازيھا مق،فاشيست جنبش ضد

  !ما نبايد اجازه دھيم فاشيست ھا در خيابان پا بگيرند! فاشيست ھا  ضد،توجه توجه

  !را می دزديد که شما آزادی ما ما اينجا ھستيم، صدای ما رساست، چرا

  !نازی برو گمشو، ھيچ کس نبودنت را احساس نخواھد کرد

  !زنده باد ھمبستگی بين المللی

خود را با سياست دولت قاطع با شرکت خود در اين تظاھرات، مخالفت در وين ان خلق ايری ئن چريک ھای فدافعاال

ه و بار ديگر بر مواضع ضد امپرياليستی و ضد فاشيستی سازمان خود نشان داد" پيمان مھاجرت"فاشيستی اتريش عليه 

  .کيد نمودندأت

   اتريش–ی خلق ايران در وين ئن چريکھای فدافعاال

  ٢٠١٨ مبر نوچھار

  


