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   می در برلين اولتظاھرات باشکوهِ 
 در پايتخت المان، ھی تظاھرات پرشکو،جنبش کارگریارتباط ه ، ب2012می ماِه  اول امروز،

ً خونينی داردجنبش کارگری تاريخ طوالنی و.  صورت گرفت اين   و روز اول می يادآور قسما
  . پيکار است

از . شرق سابق شروع شد صبح از مرکز برلين 9برلين، طبق پالن ساعت  تظاھرات امروز
 Unter den Linden جادۀ پيمودن با راه پيمائی شروع نموده وه ب ھمينجا ھزاران مظاھره چی

ً سه ساعت را دربر گرفت، در  و عبور از کنار سفارت اضالع متحدۀ امريکا که جمعا
Brandenburger Tor)  به اين ترتيب به يک بخش از اين . توقف نمودند)  برندنبورگدروازۀ

 در فضای آزاد و ھوای خورد و نوشبا توأم  مباحثاتِ تظاھرات خاتمه داده شد ولی سخنرانيھا، 
 Kreuzberg  به بعد در منطقۀ 18طبق پالن از ساعت تظاھرات . ھم ادامه داشتھنوز بی آفتا

  .برلين ادامه يافت
 دھھا حزب و ی و چپسازمانھایصورت عمده از طرف اتحاديه ھای کارگری، ه تظاھرات ب

افغانستان "پورتال نمايندگان . سازماندھی شده بود  ديگربزرگسازمان و نھاد  اجتماعی خرد و 
 خود ھمبستگی و حمايت تظاھرات حضور يافته و بالوسيله از ھمان آغاز " آزاد ـ آزاد افغانستان

  . داشتندين روز عمالً ابرازا ازرا
 سياستھای ضدو پالکارت   شعاربلند کردن ھزارانتظاھرات توأم بود با سخنرانيھای پرشور، 
  ....م سرمايه داری جھانی، عليه تجاوزات و اقتصادی امپرياليستی، عليه غارتگری نظا

که جھان را به زوال و نابودی را انسانی اقتصاد سرمايه داری  تظاھرکنندگان تغيير سيستم غير
اتحاد و ھمبستگی خلقھا و مبارزۀ طبقاتی که در تسريع پيروزی . دھد، خواستار شدند سوق می

  .شد داده میر ، شعادن کننده داري نقش تعيانر و ستمکشگ کارۀطبق
  

  به آرزوی آزادی خلقھای ستمکش جھان از يوغ امپرياليزم جھانی

  :اينک توجِه خوانندۀ عزيز را به قسمت مصور گزارش جلب ميکنيم
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  !!!!!!!!بدون انقالب، رھائی ممکن نيست
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  !!!!!!سرمايد داران را سلب مالکيت کنيد
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  ـ جنگسرمايه ــ بحران ـ
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 !!!!ضد جنگ و تسليحات برخيزيده مشترکاً ب
  

  
 

Marxismus = Marx is muss = مارکس يک ضرورت است     


