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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال از برلين

  ٢٠٠٩ مارچ ٢٨
  اولقسمت 

  

 تظاھرات عظيم در برلين مصور از گزارش
   

)۶(  
  

ست انه ھای امپريالي ه دو در حاليکه در دوران حاکميت به اصطالح جنگ سرد، رس ان را ب ا جھ يدند ت ی سخت می کوش
د، " شرق"و " غرب"قطب امپرياليستی  ان بقبوالنن تقسيم نمايند، امروز نيز با ھزار حيله وترفند تقال دارند تا به مردم جھ

رد صميم می گي ان ت ردم جھ ات وممات م ر حي ه ب ين طرز . که جھان کنونی يک قطبی بوده وفقط ھمان قطب است ک چن
چه ھم ديروز وھم امروز، جارچی ھای .  داشت ونه ھم امروز می تواند از اعتباری برخودار باشدحتصديدی نه ديروز

ا قطب ديگری  د، را سرمايه ھای امپرياليستی، می کوشند ت ه دھ دافع آن خاتم ه ھستی سرمايه وقطب م د ب ه می توان ک
د. کتمان نمايند دافعين بقط. اين قطب ، قطب توده ھای ملياردی کرۀ ارض ما می باش ام م د، تم ه حرکت آي اه ب ه ھرگ ی ک

  .سرمايه را به مثابه خاشاکی از جلو راھش برخواھد داشت
ی می باشد ه . تظاھرات روز بيست وھشتم مارچ برلين يکی از نمود ھای مقدماتی حرکت چنين قطب ن تظاھرات ک در اي

ده در آن٣٠از ش بيش بنا بر احصائيه ھای برگزارکنندگان د ھزار تظاھر کنن وده بودن دان  شرکت نم ار ديگر مي ، يک ب
ده " الکساندر" زار تظاھر کنن ه لمقابل ادارات مرکزی دولت فدرال، در زير پای ده ھا ھ ۀ شان ب رزه و آوای رزمجويان

  .در آمد
ا حزب،  واداران محيط زيست وده ھ ارگری، نيروھای چپ ، ھ تظاھرات که به صورت عمده از طرف اتحاديه ھای ک

ه سياست ھای اقتصادی سازمان ونھا ارزه علي د اجتماعی خورد وبزرگ ديگر فراخوانده شده بود، ھر چند به غرض مب
ه "گسترش ليبراليزم" و" جھانی سازی سرمايه"امپرياليستی به ويژه آنچه به نام  ا ب د، ام مسما گرديده ، برگزار می گردي

ه عالوه شعار ،رمايهنسبت کثرت وتنوع نيروھای شرکت کننده وپاشنه ھای آشيل دنيای س  در ھمان حد ، محدود نمانده ب
رد ه شعار ھائی به خاطر حفظ محيط زيست، ضديت با ناتو وجناياتی که از طرف آن صورت می گي ، در اسرع وقت ب

  .ھمگانی مظاھره چيان مبدل گرديد
زاز آن با بيش از ده ھزار بيرق سرخ به مجمری از آتش فروزان مبدل " الکساندر"در اين روزميدان اد واھت سيم ب شده، ن

ه ھای  ه دشتی از الل ا اينکه ب ند و ي وده باش بيرق ھا شعله ھای سرکشی را مانند بود، که قصد خرمن بيداد سرمايه را نم
  .سرخ در فصل بھاران شباھت پيدا نموده بود که با وزش نسيم بھاری با اھتزازش چشم ھا را خيره می سازد

ورش ريختن ده ھا ھزار انسان بر رو ی خيابان به خاطر محکوميت سرمايه ونظام مبتنی برآن، در واقع نمايشی بود از ي
انی ه غارت گری ھای نظام سرمايه داری جھ ی علي ه اصطالح يک قطب ای ب ا از . قطب ديگر در دني ن حقيقت نتنھ اي

ودتپالکار ده ب ته ش االی آن نوش ر ب ه ب ه نمی توان" کوچک آن پسر خورد سالی ک را گرفت ددخلک م ا سخنرانی ، "ي  وي
ته  ":سخنرانی که می گفت وزيعی وجود نداش مسأله بر سر توزيع نيست، بلکه ايجاد چنان جامعه ايست که در آن ديگر ت

ائی ا" باشد ر افراشتن  عکس ھ زاره وده ھا شعار ديگر خود را به چشم وگوش بيننده و شنونده می زد، بلکه ب رد ھ ز م
ز " کارل مارکس" شتر از ھر چي سيزم، بي ه خاطر مرگ مارک ه نظام ھای سرمايه داری ب د از جشن ھای اولي م بع آنھ

  .ديگری بن بست وبيچارگی نظام سرمايه داری را بازگو می نمود
شابھی در پ ای م اھره ھ شيد، مظ ا ک ر روی خيابانھ سان را ب زار ان ا ھ ه ده ھ اھرات ک ن تظ ا اي ان ب دن، ھمزم اريس، لن

ن ھای فرانکفورت وبسياری از شھر  يش از اي ه ب د ک ه پاسداران سرمايه ھوشدار دادن ه، ب ديگر اروپا نيز صورت گرفت
نھم . به جرم جنايات سرمايه مجازات شوندبازی نموده ايشان بدانھا اجازه داده نخواھد شد که با ھستی  ما واي ن ش اينک اي
کوه   اھرات پرش ائی از آن تظ ه ھ سگوش ت عک ه روي رب گران . ھای بک يله گزارش ه وس ا ب ه عکس ھ ه پيداست ک ناگفت
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ال ،پورتال رای پورت صاصی ب ه صورت اخت ده و ب ستان آزاد"عکاسی ش ستان -افغان ده است"  آزاد افغان ال گردي . ارس
د د، مانن ده می گيرن ه عھ ست خويش ب ه در محيط زي الی ک  برخی گزارشگران پورتال در ھر جائيکه ھستند، با نقش فع

ياه"سرمايه روان اند وروز ديگر به خاطر نماينده" سفيد"ھای ديگر که روزی به دنبال نماينده ھای  اره می آن " س و پ گل
سندانه  کنند، منفعالنه زندگی ننموده، با آگاھی واطمينان به حقانيت مبارزه مردم خويش، از موضع آزاديخواھانه وترقی پ

دپورتال در تمام اجتماعات نمايندگی شاء می نماين ين .  نموده ، در حد توان جنايات ناتو را در افغانستان اف چنانچه در ھم
زرگ حيثيت قطره٣٠تظاھرات  ع ب ا آن جم سه ب د در مقاي ضيه   ھزار نفری ھر چن م ق ا آنھ تند، ب ا را داش ل دري در مقاب

ا ، جم غفيری ازتظاھر کنندگان راافغانستان و جنايات ناتو را در آن جا طرح نموده اروئی ب ا وروي ردم م  به حمايت از م
دھارخی از آن شعاريج نمودند، که شما در ذيل بناتو بس دهد يام.  را می بيني داد ديگری از عکس ھای در آين وانيم تع  بت

ود کيفيت آن  ار وبھب شديد ک ا ت ما را ب دريغ ش ته، پاسخ حمايت بي ديم داش د تق دگان ارجمن ما خوانن گرفته شده را خدمت ش
  : بدھيم

  
  
  

  "، جنگ کھنهدرئيس جمھور جدي: "بر روی پالکارت نوشته است
منظور از چنين شعاری در حقيقت عدم تغيير سياست ھای تجاوزکارانۀ امپرياليزم امريکاست در قبال افغانستان وعراق 

 گويا تر واما خود تصوير. با شدت وحدت بيشتردر مسير اوليۀ خويش روان است" اوباما"به" بوش"که با وجود تغيير 
  .از آن است که بخواھيم توضيحی برای آن بنويسيم
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  بپردازند] قروض خود را[بانکھا ومؤسسات بايد خودشان 
  به پيش به طرف سوسياليزم حقيقی
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  .خود با نظام سرمايه مصاف دھد" دخلک"پسر کوچکی که آماده است به دفاع 
  

  ا سوسياليزم است ويا توحشآيندۀ جھان ي: با تأسی از آن جملۀ معروف
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  گسترش ناتو
  بر سينۀ ناتو دست رد ميزنيم

  جنگ نمی خواھيم
 


