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 Reports  گزارشھا

 

   دپلوم انجنير نسرين معروفی:گزارشگر
  ٢٠١٨ می ٠٢

 

  نبرلي  در روز کارگر،داشت از اول میتظاھرات به خاطر بزرگ

  
  

ظاھره م. مائی و تظاھرات تجليل کردند را با راھپي٢٠١٨ديروز، اول ماه می  صد ھا ھزار نفر در برلين پايتخت المان

ت ده قبل از ظھر که محل تجمع اشتراک کنندگان تعيين شده بود، به ساع Berlin Mitte  "مرکز برلين"از منطقۀ  چيان

ً مختلف که قبال مانند شروع نمودند و با سخنرانی و دادن شعار ھا و حمل پالکت ھا با عبور از جاده ھای به راھپيمائی

  .گذشته ھا مشخص شده بود، ھمان طور ادامه دادند

 "دنبورگر توربرن "تحت کنترول شديد پوليس قرار داشتند، بعد از حدود دو ساعت راھپيمائی به تظاھر کنندگان 

Brandenburger Tor وجودی که در تظاھرات احزاب و نيروھای گوناگون سياسی و غير سياسی  با. رسيدند

روز گارگر را  بودند، با آنھم ديده می شد که دولت ھای امپرياليستی روز تا روز تجليل از اول می يعنی اشتراک نموده

که زرد ی و رھبری اتحاديه ھای کارگر  اين روز را به دستۀو اداراز مفھوم واقعی آن خارج نموده و ھمۀ ابتکارات 

   .نمايندگان واقعی طبقۀ کارگر نيستند، داده اند

بزرگان و پيشقراوالن جنبش پيشرو  گرچه نيرو ھائی ھم در اين روز فعال بودند که با بلند کردن شعار ھا و تصاوير از

قشر جناح چپ کار و سازماندھی اين روز به دست نمايندگان ابت  می کردند مگر طوری که ديده می شد، اصلادي

ی که از جانب احزاب ئسخنرانی ھا  که به ھمين مناسبت برگزار شده بود،یونيدر تريب  چنانچه. استثمارگر سرمايه بود

ًتبليغات می پرداختند و اکثرا حکايت و شکايت از مشکالت و  سياسی المان صورت گرفت، ھر کدام به نفع خود به

خوشگذرانی  از اين ھم که بگذريم، اول می روز تفريح و سيل و تماشا و. خود شان می نمودند ای داخلی کشورپرابلم ھ
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 می ،کارگران در ھوای با صفا ماه می و خوردن و نوشيدن مردم شده که استفاده از يک روز رخصتی و آنھم برای

  .باشد
  :ی که نظرم را جلب کردئدر بين شعار ھا

  تسترش تسليحاخلع تسليحات درعوض گ

   نظامی و مداخالت کشورھای امپرياليستی در جھان منع فروش و صدور تسليحات نظامی و عليه حمالت

  نبدون قتل و قتال شما در ديگر کشور ھای کرۀ زمي می خواھم در صلح زندگانی کنم بدون جنگ و

  مما به خاطر صلح مبارزه می کني

  تديدگاه و عقيده نيست بلکه يک جنايت و تبھکاريس  فاشيزم يک

  ماز دروغ گفتن شما به سير آمدي

  یعليه نظامی گری سياست خارج

AfDعليه حزب فاشيستی المان          

 معليه راسيز

  مما ضرورت به درک و فھم در اين کشور داري

  ازنده باد اتحاد و دوستی خلقھ

  
  ن در شھر برلين پايتخت الما٢٠١٨به روز سه شنبه اول می 
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  یمحيط زيست و سوسياليزم واقع کار، صلح،: طوری که در پالکات نوشته شده است، اول می

  

  
  مصلح می خواھي و بالدرنگمه جا ھ صلح مبارزه می کنيم، ما در ایما بر
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  !لح زندگانی کنم، زندگی و کارکنممن می خواھم با ص!!! آمديم دروغگوئی ھای شما به سير زا

  ازند باد دوستی خلقھ!!! ما بدون تھاجم و قتل و قتال شما در ديگر کشورھا کرۀ زمين
  

  
 برگذار شده Brandenburger Tor " برندنبورگرتور "سخنرانی احزاب سياسی در تريبون که در

 دبو


