گزارشی از تظاهرات " نه! به عضویت در هسته نظامی اتحادیه اروپا"

روز سه شنبه  ۲۱دسامبر  ، ۱۱۲۲تجمعی اعتراضی از ساعت  ۲۲تا  ۲۱در محل حقوق بشر واقع در Platz der
 Menschenrechterدرشهر وین برگزار شد .فراخوان این تجمع از طرف جریان موسوم به "حزب کمونیست اتریش"
داده شده بود و هدف آن اعتراض به تصمیمات دولت ائتالفی جدید  ،یعنی حزب آزادی و حزب مردم در ارتباط با
شرکت اتریش در قراداد نظامی اتحادیه اروپا بود.
در این تظاهرات سخنرانی هایی صورت گرفت و در افشای قرارداد نظامی جدیدی که دولت اتریش امضا کرده از
جمله ع نوان شد که بی طرفی جزء اصلی قانون اساسی اتریش است و تنها کسانی که می توانند در مورد
پیوستن اتریش به این قراردادها تصمیم بگیرند  ،مردم اتریش هستند .این اقدام دولت اتریش در جهت تشدید
سیاست های جنگ افروزانه از سوی اتحادیه اروپا می باشد که منافع خاصی در شکل گیری این اتحاد نظامی
دنبال می کنند .سران قدرت اتحادیه اروپا منافع خاصی در شکل گیری این هسته نظامی دارند چرا که آنها می
خواهند اصل ائتالف در سیاست خارجی و امنیتی را دور بزنند  ،که تا کنون بسیاری از تالش های اتحادیه اروپا
درجنگ افروزی را مانع شده است.
اخیرا مقامات بلند پایه اتریش از جمله وزیر امور خارجه و صدر اعظم اتریش قرارداد "همکاری اتحادیه اروپا برای
ایجاد ساختار دائمی" را با موافقت رییس دولت اتریش "کریستین کرن" امضا کردند .هدف اصلی از این کار
"تشکیل هسته نظامی اتحادیه اروپا" است که در آن کشورهای اتحادیه اروپا با هم متحد می شوند از لحاظ
قابلیت های نظامی در مقابل یکدیگر تعهداتی را متقبل شوند .که معنای آن بوجود آوردن یک قدرت نظامی بزرگتر
است که منافع بزرگترین انحصارات سرمایه داری اروپا علیه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم جهان و رقبای این
اتحادیه را به پیش ببرد .با امضای این قرارداد کشورهای امضاءکننده  ،از جمله به انجام اقدامات ضد مردمی زیر
مکلف می شوند:
افزایش دائمی بودجه نظامی کشوربه نسبت  ٪۱تولید ناخالص داخلی  ،جدیدا دولت ائتالفی اتریش (حزب راست
افراطی آزادی و حزب پوپولیستی مردم) اعالم کرده که یک بودجه  ۲,۳میلیارد دالری برای اینکار اختصاص داده
است .در حالی که بودجه هزینه های اجتماعی را بیش از  ۲۱میلیارد دالرتقلیل داده اند .یعنی پولی که بایستی
در بخش های بهداشتی  ،مراقبتی  ،آموزشی  ،زنان و دیگر بخش های اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد ،
صرف اهداف نظامی و ضد م ردمی دولتهای امپریالیستی حاکم بر اتحادیه اروپا خواهد شد.

آماده بودن نیروهای نظامی کشور های عضو برای ماموریت های خارج از کشور( ،که در واقع منافع امپریالیستی
را با استتارهای مختلف دنبال می کنند) یعنی مشارکت سربازان اتریشی در ماموریت های جنگی اتحادیه اروپا
در سراسر جهان! این جنگ ها به طور آشکار به ویژه با هدف تجارت آزاد و دسترسی به مواد اولیه کشورهای
مورد تهاجم انجام میگیرد و باعث گسترش هر چه بیشتر سلطه خانه خراب کن نظام سرمایه داری جهانی می
شود .این جنگها نه تنها حیات و معاش مردم در مناطق عملیاتی را نابود می کنند ،بلکه خطر حمالت تروریستی
را در اتریش نیز افزایش می دهند.
تمرکز بر روی صنایع نظامی زیر نام امور دفاعی  ،به طوری که راه برای تشکیل و گسترش یک مجتمع نظامی -
صنعتی امپریالیستی هر چه بیشتر باز شود.
در سخنرانی های انجام شده همچنین تاکید شد که این قرارداد به وضوح با اصل بیطرفی اتریش تناقض دارد.
مقامات اتریش برخالف خواست مردم  ،می خواهند محتوای بی طرفی را نادیده بگیرند چرا که آنها با هدف
نظامی سازی  ،منافع امپریالیستی بزرگترین سرمایه داران حاکم بر اتریش و اتحادیه اروپا را دنبال می کنند .به
عنوان مثال  ،مشارکت در بسیج نیروهای متحد علیه روسیه! چرا که ناتو به دنبال حرکت دادن سریع و آسان
نیروهای نظامی در سراسر اتحادیه اروپا به مرزهای شرقی  ،از جمله از طریق اتریش به سوی رقیب خود یعنی
روسیه است ؛ و یا مشارکت نیروهای نظامی اتریش در ثبات نظامی بخشیدن به یک رژیم وابسته و طرفدار غرب
در لیبی و همچنین شرکت در ماجراجویی های استعماری فرانسه در حیاط خلوت آفریقا!
مشارکت در این هسته نظامی اروپا یعنی سرمایه گذاری میلیاردها دالر از منابع متعلق به مردم اتریش در امر
ساخت و تهیه جنگ افزارها و قربانی کردن جان انسانها .سخنرانان در انتها اضافه کردند که خواهان اتریشی
هستند که بر اساس بی طرفی  ،یک سیاست صلح آمیز را دنبال و از حل مسالمت آمیز اختالفات و خلع سالح
بین المللی حمایت می کند  ،نه همراهی با نیروهای نظامی اتحادیه اروپا !
درحین سخنرانی ها  ،بسیاری از مردم در مخالفت با این قرارداد نظامی اتحادیه اروپا  ،یک طومار اعتراضی را
علیه سیاستهای جنگ طلبانه و نظامی دولت اتریش امضا کردند.
برخی از شعارهایی که در طی برنامه توسط تجمع کنندگان داده می شد عبارت بودند از:
نه به همکاری ساختاری در سیاست امنیتی اتحادیه اروپا!
پایان دادن به همه مأموریت های خارجی نظامی اتریش!
نه به دولت اتحادیه صنعتی!
عدم مشارکت در نیروی نظامی اروپا!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران – وین  ،اتریش
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