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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر  

   ٢٠١١                برلين ــ دوم می 
 

  

  

  ٢٠١١ اول می مراسمزارش ــگ
   جهانی طبقۀ کارگراتحادروز 

بی حد و حصر سرمايه داران و   مسبب آن استثمار است وروز طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشانکه  ،اول می
  .دگرددر اکثر کشورهای جهان برگزار مي جيره خوارانش می باشد، 

 استثمار ،و زندگی، فقر و بيکاری کار  خواسته ها و شرايط ناگواربخاطرروز اتحاد و همبستکی اين روز 
 عليه نظام سرمايه داری کارگران.  سنگينی ميکندشانبر شانه هاي که روز تا روزت اس کارگران کار ینيرو

دست به تظاهرات ميزنند و با برافراشتن پرچمهای کارگری و شعارهای کوبنده سرمايه داران و حکومتها را 
شعار  يسم رانظام سرمايه داری و تجاوزات امپرياليستی و بوجود آمدن سوسيالاستثمار  برچيدن مخاطب ساخته،

  .ميدهند

روز اول می در برلين با اشتراک سازمانها، احزاب سياسی، اتحاديه های کارگری و اشخاص انفرادی به ساعت 
. ختم گرديد" براندنبورگ"شروع شده و بعد از سه ساعت راهپيمائی در دروازۀ  "ميدان ويتنبرگ"از ده صبح 

های   سيستمهو اعتراضات علي و دادن شعارها  نهای کارگری  و خواند  موسيقی نواختن  با  راهپيمائی همراه
 از جمله  ــنقاط جهان  کشورهای آسيائی و افريقائی و ديگررتجاوزات نظامی امپرياليستها ب غير انسانی و
  .  از همه زيادتر توجه تظاهرکنندگان را به خود معطوف ميساخت ــافغانستان و ليبيا

سو شهر  ينداز آنزمان ب. ناتو مواجه ميباشد بمباردمان باکشور ليبيا امسال  ماه مارچ ١٨از چنان که ميدانيم، 
 تخريب قرار گرفته که منجر بهــ  "کروز"ی متنوع ــ به شمول نوع  و شهرهای ديگر مورد فير راکتهاطرابلس

شورشيان روی نتقال اسلحه به برای ا تری راگبازهم پالن بزر ناتو.  استتعداد زيادی سرکها و تعميرات گرديده
ممالک امپرياليستی با وانمود کردن .  است نمودهءتقاضا  تجاوز مستقيم را از ممالک ديگرًا و واضحدست گرفته

 با آن کشور قطع کرده و قلمرو آن را مورد هجوم هوائی  عاليق خود،استحکمفرماينکه در ليبيا خانه جنگی 
  .خود گرفته اند

  :ت اعالم داشتند کهتظاهرکنندگان بصراح

  بماننداز بين ببرند و رژيمی را که نميتوانند تحت کنترول خود داشته باشند، می خواهند ممالک عضو ناتو 
بيا ي لهعلي ما اين جنگ امپرياليستی غرب را . را جانشين آن بسازنده اینشاند عراق و افغانستان  رژيم دست

  :چشم ميخوردندهای ذيل از جمله بشعار  !رد ميکنيمشديدًا 
  

  !! !  سازيددر ليبيا متوقفرا مداخالت نظامی 
 !!! خارج گردند فوری از افغانستانبصورتلمان اعساکر 
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لبانۀ طن از افغانستان و ختم سياست جنگ ری قوای عسکری الماوختم جنگ افغانستان ، خروج ف

  !!!!!!!داريمتقاضای را المان حکومت 
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