
 رسید: فاشیسم آزادگشت وجنگ جهانی دوم به پایانهفتادسال پیش اتریش ازسلطه 

 های امپریالیستی وفاشیسم مبارزه کنیم!قاطعانه علیه جنگ

 
 شدآزادعبورکرد ووین اواسط همین ماه  (Burgenlandلند)استان بورگن -سرخ ازمرزهای اتریش ارتش 1946آوریل  دراوایل

گیرشدن فاشیسم تعدادکمی زمین کارزار . حقیقت این است که دراینرفاشیسم به صدا درآمدزنگ روزهای آخترتیب بدینو

وبا خرابکاری  مقاومت آنهائی که اسلحه به دست درمقابل فاشیسم ایستادند اتریشی شرکت داشتند، ولی ازطرف دیگرمبارزه و

اکثریتی  ، ازارزشی باال وتاریخی برخورداراست.ها، مبارزه ومقاومت کردندها ویا پشتیبانی ازپارتیزاندرماشین جنگی نازی

تعدادقابل  رایب کرد.یگر خطری آنها را تهدید نمیکه د ، زمانی بربریت فاشیسم را محکوم کردندبا ترس وتاخیر آنهم اما  بزرگ

اس را به عینه احسمرگ می شد وخطر گوششان رد چرخش فکری زمانی آغازشد که دیگربمب وگلوله ازکنار هم ایمالحظه

 .اکمیت فاشیسم ونابودی آن می شدندحقربانی  خود دیگردرصورت پافشاریبعبارت کردند، می

جوانان ، درحالیکه گروههای کوچک مقاومت حول سازمان ارتش سرخ جان باختند ها درفتح وین  بیست هزارسربازتن 
اردوگاه کاراجباری  1946 سال اوایل ماه مهبخش مسلحانه شرکت داشتند. دراین جنبش رهائیکمونیست اتریش 

ند. اولین دولتی که یدانسان نابودگرد 000/100ارگاهی که درآن تکش( توسط نیروهای آمریکائی آزادگشت، Mathausenزن)وماتها

 ی دمکراتیک بود.سال درجمهوری دوم تشکیل گردید، نقطه آغازایجاد دوباره اتریش12بعداز

وسط اعضاء وفعالین حزب کمونیست وجوانان کمونیست اشیسم نازی تیه فعلمقاومت ثبت شده عملیات 80%باوجوداینکه   

د، به دلیل ها بودنهای مبارزتحت رهبری کمونیستهای پارتیزانی وگردانوتقریبن تمامی گروه به اجرا درآمد (KJVÖ)اتریش

زابی که اتریش راقبل از حاکم شد. اح داریباردیگریک سیستم استثماری سرمایه 1946سال بعداز سب قوا دراتریشعدم تنا

ریکا، انگلستان، های امپریالیستی)ایاالت متحده آمه ورطه نابودی سوق داده بودند باردیگربه کمک همه جانبه قدرتب 1938سال

راسی بورژوازی تزئین نمودند. ازآن چهره دیکتاتوری بورژوازی را بادمکوقدرت را به دست گرفتند و احیاوفرانسه( دگرباره 

، وآنهم غیرمستقیم رمایه داری کمی اجازه صحبت یافتندبخاطر آرایش چهره جامعه ونظام اقتصاد س هم نون کارگرانموقع تا ک

 وازطریق اشرافیت کارگری حزبی واتحادیه های کارگری.

 یک کشورطرفی، اتریش امروزازاعالم رسمی بی بعداز هفتادسال بعدازشکست فاشیسم هیتلری وتقریبن شصت سال  

کند. یستی کوچک وعضواتحادیه اروپاست که ازمنافع بورژوازی انحصاری خودی درابعادجهانی بطورموثر دفاع میامپریال

( Alios Mockآلیوس موک)-آن زمانوزیرامورخارجه  با طرف" اتریشبیست سال پیش درجنگ یوگسالوی هم دولت "بی

داری اتریش ازنفوذ اقتصادی امروزطبقه سرمایه ودوشرقی، یوگسالوی را ایفا نم قراول تجزیه کشورهمسایه جنوبنقش پیش

 های نومستعمراتی کشور هایخلق را ازغارت یوارزش اضافی باالی وسیاسی قابل توجهی درجنوب اروپا برخورداراست

 زند.بالکان به جیب می

 بعداز -وارد می کند که بخش بزرگی ازسودسرمایه را ازخارج-های امپریالیستیاست که رقابت بین قدرتواقعیت این   

 بندیهایوقطب های تهاجمیپیمان گیریبه همین دلیل ما شاهد شکل به شدت افزایش یافته است.2008 های سالبروزبحران

هستیم که دارای  یدرکشورهای های آتی با هدف گسترش حوزه نفوذ نواستعماریجهت تدارک جنگ ،جدیدی امپریالیستی

ها جنگ بزرگ وکوچک ویا تجاوزات هرچندتاکنون ده .باشندستم واستثمارمیشدیدن تحتمنابع خام وکارگران  عظیمذخایر

نحوی های امپریالیستی بهدیبنهای بزرگ وقطبکه قدرت اند، نباید براین باوربودهای محدودماندظامی درچارچوب منطقهن

 های بزرگجنگ بروز خطرل اخیرنشان ازها درده ساخودرا به این محدوده بسنده خواهندکرد. نه! تکامل این درگیری

آمد که امپریالیسم آمریکا بیشترین نیروی خودرا برای جنگ علیه چنین به نظر میدرزمانی نه چندان دور .دهدامپریالیستی می

 بی،لی درسوریه، ولی اخراج روسیه ازگروه هفت وهشت و جنگ .امپریالیسم چین دراقیانوس آرام متمرکزوردیف کرده باشد

نظامی مستقیم  هایهای بزرگ را به سمت جدالرتقد ها دراروپای شرقی ودریای مدیترانه،درگیری اکرائین وغیره ونیزتشدید

 .می کشاند

-کاهش سود متوسل مینگ به مثابه حل بحران وراه نجات ، به جهای درونیش به لرزه درمی آیدازبحرانسرمایه هرچه بیشتر   

بلکه  ،"جنگ باشندها "خواهانبندیوپا ویا دیگرقطبهای اتحادیه ار، امپریالیستیا بورژوازی اتریشگردد. مسئله این نیست که آ

های دیگری را آغازکنند چنان جنگبدالیل اقتصادی وسیاسی واستراتژیک هم ،رقابت فشاراین است که آنها مجبورند زیرئله مس

 جهانی جدید منتهی خواهدشد.  به یک جنگ که 

سرزمین خودی است، چون  های بزرگ برچیدن دمکراسی در که یکی ازشرایط تدارک جنگ اصله ثابت کرده استتجارب ح  

ها به وسیله . دمکراسی وسیع اما ازتحمیق تودهرونددهند آزادانه به کشتارگاه جنگ نمیکارگران که اکثریت ارتش را تشکیل می

 .جلوگیری می کند،ان سودجوفریبانه حاکممذهب، ناسیونالیسم ودیگرتبلیغات عوام

 جنگ دارد.ابطه ای تنگاتنگ برای جلوگیری ازبدین سبب مبارزه علیه فاشیسم)دراین رابطه فاشیزه کردن جامعه( ر  

های رقابت انجامد، زیراامپریالیستی به جنگ می -نظام کاپیتالیستی های انقالبی اساسن این است کهکمونیستارزیابی ما،   

-. درعین حال معتقدیم که ازجنگنیست پذیرامکان های مسالمت آمیززراه)بخصوص درشرایط بحران( تنها ادرون امپریالیستی

 جلوگیری بعمل آورد ویا پایان داد. ،های مردمتوان با سازماندهی کارگران وتودههای مشخصی می

طبقاتی رت تشدیدمبارزه رصوفاشیسم هم ازاین شیوه پیروی می کنیم وبراین باوریم که طبقه استثمارگرد برخورد بهمادر  

دراتریش اتفاق  1934)همانطورکه درسال سازد نهایتن مجبورخواهدشد نمای دمکراسی را به کناری نهاده وفاشیسم را برقرار



اساسن شاند، فاشیستی را براریکه قدرت بن دولت ،داری انحصاری درشرایط معینی خواهدتوانستافتاد( اینکه بخشی ازسرمایه

 های زحمتکش مربوط خواهدبود.تحد ضدفاشیستی کارگران وتودهبه مبارزه جبهه م

ستی وسرکوب راسی بایست مبارزه دراتریش واتحادیه اروپا علیه رفتارغیرانسانی،گیری عمومی ما این است که میجهت  

واقع زاییده اصولن مقوله پناهندگی در ای وفرارتودهگری وجنگ پیوندیابد. مبارزه علیه نظامیفاشیستی پناهندگان با

مانند صندوق بین المللی  یهایجائیکه نهاد ووابسته است، مستعمرهدرکشورهای نیمه ومداخالت نظامیاستثمارغیرقابل تصور

نظام های اقتصادی  ،(EUمختلف اتحادیه اروپا) هایوبخش(WTOسازمان تجارت جهانی) (WB) ( بانک جهانیIWFپول)

فقروجنگ به ارمغان می آورد. درست دراین مناطق  های مردم گرسنگی،برای توده کهکنندرا به آنها تحمیل می ایواجتماعی

کنند تا علیه رقبای دیگرواردعمل شوند های وابسته به خویش را تغذیه میها به صدوراسلحه مشغولند وگروهامپریالیست ،فقرزده

انند.هدف اینان اغلب دست یابی به نفت شورزاعهای قومی ومذهبی علیه یکدیگر میوبدین ترتیب اهالی مردم را تحت لوای ن

-ظاهرمی های بعدی است، سپس درتلویزیونگسترش موقعیت استراتژیک خویش برای درگیریارزان ودیگرموادخام و

 اند...هاپناهنده دردریای مدیترانه غرق شدهریزند که باردیگرصداشک تمساح میشوندو

 ها پی برده باشد بایستی دست به عمل بزند.پریالیستانگیزامفریبی وبازی تنفرکسی که به این عوام

که امروزوضعیت مبارزه طبقاتی دراتریش برای بسیاری دلگرم کننده به نظر نمی رسد، ولی تنها چشم انداز رهائی،  هرچند  

ا بدست استثمارشدگان دروسعت جهانی قدرت ر و نظامی که اکثریت سرکوبتنها در  .سرنگونی حاکمیت طبقه استثمارگراست

-)وخانواده خانواده ودوستان خودرا ترک کندودست به سفری خطرناک بزند تا برای خود بگیرند، دیگر کسی مجبورنخواهدشد،

 یک زندگی قابل قبول فراهم نماید. اش درمحل سکونتشان(

 

 شعار: هاحاکمیت نازی سال بعدازپایان 70امروز

 نه دوباره فاشیسم! نه دوباره جنگ! 

 !زنیم وارتجاع وبرپایی انقالب پرولتاریایی پیوند امپریالیسم سرنگونی تبا مبارزه جهرا 
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