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  ران پورتالــارشگزگ

   ٢٠١٣ می اولبرلين ــ 

 

 

  در برلين٢٠١٣ تظاھرات اول می
  

  
 

ً  اول میامروز به مانند سالھای پار،   صورت می یاھراتئی تظھای اروپا کشورۀدر ھمتقريبا

دانيم جنبش کارگری تاريخ   که میطوری. مودندنليونھا نفر اشتراک يدر آنھا م که فترگ

ً خونين دارد که   به مفھوم واقعی خود يعنی  اين نبرد است؛روز اول می يادآورطوالنی و قسما

  .اعادۀ حقوق کارگران و زحمتکشان جھان است

 بحران اقتصادی و در اوج ، نفر اشتراک می کنندھاليوني آنھا مطیکه امسال تجليل از اول می 

پيمائيھای مختلف و در روز جھانی کارگر در برلين در راھتجليل از . گيرد بيکاری صورت می
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 شب سه  تظاھرات در. شده و امروز اول می ادامه داردنقاط مختلف شھر از شب سه شنبه آغاز

زمان به آن ته بود و ھم فاشيستھا صورت گرفعليه Schöneweideنام  ه  بشنبه در منطقه ای

 در اھرات امروزتظ. به راه انداخته شد سيستم کپيتاليستی عليهِ  تظاھرات Weddingدر منطقۀ 

 صبح از ٩ طبق پالن ساعت Antikapitalistischen Walpurgisnachtبرلين تحت شعار 

 مظاھره چی البته تحت نظارت دھھا ھزاراز ھمين جا . مرکز برلين شرق سابق شروع شد

پيمائی شروع نموده و با پيمودن جاده ھای مختلف که جمعاً سه ساعت را در بر ھپوليس به را

  .گرفت، در دروازۀ برندنبورگ توقف نمودند

مانند ھا سازمان ری صدکه ديده می شد عالوه بر اتحاديه ھای کارگ در تظاھرات طوری

و بزرگ ديگر رد ستی و دھھا حزب و سازمان و نھاد اجتماعی خسازمانھای چپی مارکسي

قرار بود که امروز  Berliner Zeitungطبق گزارش برلينر تسايتونگ . سازماندھی شده بودند

 در منطقۀ کرويتسبرگ »وئما« و »ستالين «رفدارطی از جانب گروپھای تظاھرات ١٣ به ساعت

ز سال  اذکورماين روزنامه گروپھای قرار گزارش .  مگر اثری از آنھا نبود،صورت بگيرد

 متواتر برگزاری تظاھرات خود را اطالع می دھند مگر چون در دو سال  به اين سو٢٠٠۴

 از جانب اين دو گروپ دارکاتیاخير آنھا را به کلی از پالن حذف نموده بودند، امسال ھم کدام ت

جای تعجب . نده ا که امسال ھم مانع تظاھرات آنھا گرديد،رود تصور آن می. به راه انداخته نشده

زنند برای  وکراسی و آزادی بيان برای ھمه میم در کشوری که به اصطالح داد از داست

شود،   اجازۀ تظاھرات و سخنرانی داده میو دستۀ دولت فاشيستی المان ھستند، فاشيستھا که دار

 از آن را نمايان کرد که ھمۀ جھانيان چنانچه کثافات دولت فاشيستی المان در بطن پوليس آن خود

.  کنندکه قبال ذکر کردم ، موانع خلق می  ديگر طورییولی برای بعضی سازمانھا .مطلع ھستند

حرکات، اھداف و  شود که انسان حق تعيين در ھيچ يک از  ديده مییپس در چنين سيستم

 حرکت از اشتراک احزاب و سازمانھا و جای برگزاری تظاھرات و مسير. تصاميم خود ندارد

 با ھمراھی پوليس و احاطه نمودن اطراف مظاھره چيان به راه ؛شود يين میجانب دولت تع

ً پيمائی می پردازند   . نمی توانند از مسير تعيين شده انحراف نمايند، که قطعا

ضد سياستھای م بود با سخنرانيھای پرشور و بلند کردن ھزاران شعار و پالکارت أتظاھرات تو

 تجاوزات، به ضد جنگ و تسليحات، ضد  بيکاری، عليهِ اقتصادی امپرياليستی، عامالن بحران،

  .ۀ اروپا و حکومات آني و پالنھای اقتصادی اتحادطرحھا

جھان را به زوال و تغيير سيستم غير انسانی اقتصاد سرمايه داری را که ضمن اين تظاھرات 

بقۀ اتحاد و ھمبستگی خلقھا که در تسريع پيروزی ط. دھد، خواستار شدند نابودی سوق می

ست از نفرت   تبارز آشکاریيين کننده دارد، شعار داده می شد؛ و اينکارگر و ستمکشان نقش تع
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گزارشگران پورتال ھمبستگی و حمايت خود را در  .عظيم مردم از نظامھای مبتنی بر سرمايه

برلين  امسال عکسھای ذيل گوشه ای از تظاھرات باشکوه اول می .اين روز عمأل ابراز نمودند

 :دھند نشان میرا 
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  !؛ رأی ما سرنگونی رژيم آخوندھاستکنيدتحريم  را انتخابات ايران
 


