گزارشی از راهپیمایی روز جهانی کارگر
وین  -اتریش

روز شنبه اول ماه مه  ، 0202به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر ،تظاهراتی در شهر وین برگزار گردید .برای
برگزاری این راهپیمایی از سوی نیرو های سیاسی چپ اتریش و همچنین نیرو های چپ خلق های دیگر مقیم
این کشور فراخوان داده شده بود .تظاهرات از ساعت  22صبح آغاز و تا  20ظهر ادامه داشت و مسیر راهپیمایی
) (Staatsoper entlang dem Ring bis Rooseveltplatzبود .در آغاز راهپیمایی و در پایان آن ،نیروهای شرکت
کننده طی سخنرانی هایی دیدگاههای خود را در مورد سیاستهای مردم ستیز دولت اتریش و همچنین روز
جهانی کارگر توضیح دادند .فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در اتریش  ،ضمن حمل آرم سازمان و پوستر
بنیانگذاران چریکهای فدایی خلق ایران در این راهپیمایی شرکت داشته و اعالمیه روز کارگر تشکیالت به زبان
آلمانی و فارسی را بین شرکت کنندگان پخش نمودند.
با توجه به اینکه چند ماه مانده به روز جهانی کارگر دولت و بخشی از سوسیال دمکرات های وین که در استان
وین قدرت دارند  ،تالش می کردند به بهانه اپیدمی ویروس کرونا با فشار به نیرو های مترقی  ،محدودیت های
هر چه بیشتری علیه اعتراضات مردمی اعمال نمایند ،چند سازمان سیاسی چپ و مترقی در وین از جمله
( )Selbstbestimmtes - Österreich.atدر اعتراض به این تالشها در همین روز ،یک حرکت افشاگرانه در جلوی
شهرداری وین ( )Rathausplatzسازمان دادند .فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در این گردهمایی شرکت
نموده و با گذاشتن میز کتاب به پخش مطالب و انتشارات سازمان به زبان آلمانی پرداختند .این گردهمآیی از
ساعت  22صبح آغاز و تا  22صبح ادامه داشت و شرکت کنندگان در این حرکت ،ضمن اعتراض به تالشهای
دولت به منظور اعمال محدودیت علیه حرکتهای اعتراضی ،خواهان لغو محدودیتهای غیر واقعی در رابطه با
ویروس کرونا و همچنین توقف اخراج کارگران به این بهانه و پرداخت حقوق بیکاران شدند .در این گردهمایی،
سیاستهای ضد کارگری دولت در مواجهه با بحران سرمایه داری در زیر پوشش همه گیری ویروس کرونا از سوی
تظاهرکنندگان محکوم شد.
نکتۀ برجسته حرکات اعتراضی امسال این بود که برغم تالشهایی که توسط دولت به بهانه تاثیرات اپیدمی
ویروس کرونا جهت اعمال محدودیت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر صورت گرفت ،اما نیروهای مبارز و
مردمی اول ماه مه را گرامی داشتند.
گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در وین – اتریش
دوم ماه مه 0202

