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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

٠٢.٠۵.٠٩  
  
  

  مظاهرات اول ماه مي 
   در المان به مناسبت روز كارگر2009

  
ٌ شھر المان دقيقا ۴٠٠ين مناسبت در قرار آمار رسمی که از طرف اتحاديۀ کارگری المان نشر گرديده است، به ا

اين مظاھرات در . دست به مظاھرات بزنند  ھزار عضو اين اتحاديه سازماندھی شده بود که با ساير سازمانھا۴٨۴

قمارخانۀ : ""شعار ھای اين مظاھرات عبارت بودند از. شھر ھای بزرگ و مناطق صنعتی به راه انداخته شدند

مخالفت با "، "صيانت از کارگران"، "کار برای ھمه با معاش مناسب"لگام زده شود،  نبايد توسط قانو" کاپيتاليزم

 سال بروز ٨٠که در قبال بحران اقتصادی بعد از " شيپور نارامی ھای اجتماعی"، "حرص بانک ھا و منيجر ھا

  .کرده و غيره

بز ھا، اتحاديه ھای صنفی، حقوق عالوه بر اتحاديۀ کارگری المان صد ھا سازمان ديگر مانند سازمانھای چپی، س

کفته می شود که تنھا در مظاھرات . بشر، مھاجرين، صيانت از محيط زيست و غيره به اين مظاھرات پيوسته بودند

با آنھم در اثر برخورد . برلين در حدود نيم مليون نفر اشتراک داشتند و حدود ده ھزار پوليس آنرا زيز نظاره داشت

  . مظاھره کننده توقيف شدند۵٢زخمی گرديده و  پوليس ۴٨با پوليس 

کاپيتاليزم يعنی جنگ و :" نفر دست به مظاھرات زده بودن شعار می دادند که ١۵٠٠در شھر زينگن المان که 

  ".بحران

  !".کاپيتاليزم به گور! مقاومت" در شھر اولدنبورگ که ھزاران نفر تجمع کرده بود، شعار شان اين بود که

 نفر از نازيھا ١٧۵ نفر دست به مظاھره زده  ضمن دفاع از ارزش ھای روز کار گر، بر ضد ٢٠٠٠در شھر اولم 

در نتيجه عده ای زخمی گرديده و . که در آن شھر تجمع کرده بودند، پيشروی کرده و بر ضد آنھا شعار می دادند

  .وسايلی حريق شدند

عليه  : "ند، يکی از شعار ھايشان چنين بودھمچنين در شھر ھامبورگ که ده ھا ھزار نفر اجتماع کرده بود

  ".کاپيتاليزم ، برای انقالب اجتماعی

تظاھرات به مناسبت روز کار گر در ھمه کشور ھای اروپايی صورت گرفت که در آنھا مليونھا نفر اشتراک کرده 

  . بر ضد کاپيتاليزم و عامالن بحران، بيکاری و اوضاع بد اقتصادی شعار می دادند
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 .يک و نيم مليون نفر دست به مظاھرات زده بودند که اين تعداد در مقايسه با سال قبل، پنج برابر بود پاريسدر 

  .بسياری از شعار ھای آنھا در رابطه با خرابی وضع اقتصادی و ضد اقدامات سرکوزی بود

 برای کار و امور مبارزه بر ضد بحران، تضمين  ھزار نفر دست به مظاھره زده بودند که شعار شان١٠ زوريخدر 

  .اجتماعی بود

  
 


