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  AA-AA گزارشگران پورتال 
  ٢٠١۴     برلين ــ دوم می 

    

 

  می در برلينماِه اول 
اھپيمائی و تظاھرات تجليل ، را با ر٢٠١۴صدھا ھزار نفر در سراسر المان ديروز، اول می 

. اول ماه می چنان که در بسا ممالک جھان عنعنه گرديده است، روز کار و کارگر است. کردند

در سابق اين روز به شکل سمبوليک به حيث روز مبارزۀ واقعی طبقۀ کارگر با استثمارگران 

نده است، و اصل سرمايه علم گرديده بود، اما امروز ازين مبارزه فقط شکل و نامی باقی ما

  . مبارزه با نيرنگ سرمايه، بسيار رنگ باخته و حالت نمايشی و فرمايشی را به خود گرفته است
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گرديدند، امروز امور  در حالی که در سابق در چنين روزی خود کارگران وارد صحنه می

 تجليل اول می به رھبری و ابتکار اتحاديه ھای کارگريی که نمايندگان واقعی طبقۀ کارگر

گرچه نيروھائی ھم درين روز فعال اند که با بلند کردن شعارھا و . گردد نيستند، اداره می

سايند، مگر اصل ابتکار و به جوالن  تصاوير بزرگان و پيشقروالن جنبش پيشرو، سينه می

احزاب سياسی از ھر قماشی . انداختن اين روز به دست نمايندگان قشر استثمارگر سرمايه است

پردازند، ولی کنِه کار اينھا جد و جھد و کوشش  وارد صحنه گرديده و به نفع خود به تبليغات می

  .دست سرمايه دار استه در تداوم استثمار ب

 و يا پورتريتھائی که از شود شنيده میبگذريم از شعارھائی که از حنجرۀ عناصر مترقی 

و تماشا و ) سير(د، اول می روز تفريح و سيلگردن  باال میبزرگان جنبش کمونستی

خوشگذارنی مردم شده؛ استفاده از يک روز رخصتی در ھوای باصفای ماه می که ماه گل و 

  .باشد  میسنبل و ھوای گوارا

  :دانم کرد، اينھا را قابل تذکر می در بين شعارھای سياسيی که نظر را جلب می

  شد ر مقابل اروپامحوری داده می که دNieder mit der Festung Europaــ 

   دست از سر اوکراين برداريدHände weg von der Ukraineــ 

در مرکز . از جملۀ ابتکارات اين روز، نويد تشکيل اتحاديۀ حفظ الصحۀ محيطی و طبيعت است

  .فعاليت چنين اتحاديه ای، برقرار ساختن مجدد اتحاد و ھماھنگی بين انسان و طبيعت خواھد بود
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  !!!!!!!!بدون انقالب، رھائی ممکن نيست

  
 


