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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Reports  گزارش ها

  
  :يادداشت پورتال

و خصوصًا از خانم طاهره بنياد شمس، " تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس" پورتال ارجمنداز خوانندگان 
کارها، بيش از حد و تراکم معذرت ميخواهيم، که نسبت مشکالت تخنيکی  راپورتر گرانقدر ما در برلين،

  .يمنايل ميگردايشان  گزارش  نشردير تر به 
  
 AA-AAادارۀ پورتال                                            

  
 
 

  :گزارشگر پورتال از برلين 
  طاهره بنياد شمس

   ٢٠٠٩ می ١٨
 
 
  
  

  مانگزارشی از تظاهرات سرتاسری ال
  

  برلين
  

اين تظاهرات که توسط اتحاديه .  تظاهراتی در شهر برلين برپا شده بود٢٠٠٩بتاريخ شانزدهم ماه می 
های کارگری اروپا سازماندهی گرديده بود، همزمان در تمام شهرهای بزرگ اروپائی مثل لندن، 

  .بروکسل، مادريد، پراگ ، پاريس و غيره در سطح بسيار وسيع صورت گرفت
  .انها و نهادهای متعدد اروپائی ازين اکسيون حمايت کرده و عمًال در آن اشتراک ورزيده بودندسازم

هدف اين تظاهرات گسترده، اعتراض به تشديد وضعيت بحران اقتصادی و پائين آمدن سطح زندگانی 
  .مزدبگيران، از جمله کارگران اروپائی بود

ايرانی و " هشت مارچ"حد سازمان مختلف المان و واهمچنان نهادها و تشکالت چپ ايرانی از شهر های 
افغانی در شهر برلين، حضور داشته و همبستگی و پشتيبانی خود را در صف مستقل اعالم نموده و با 
پرچم ها و شعارها و پخش اعالميه ها به محکوم نمودن جمهوری اسالمی ايران ، به عنوان رژيم ضد 

  .انسانی و بخصوص ضد کارگران، پرداختند
کارگران زندانی بايد هرچه "ارچ ايرانی و افغانی واحد برلين، نيز با شعارهائی از قبيل سازمان هشت م

، به اعتراض از بی حقوقی مطلق طبقۀ کارگر ايران و افشای هرچه بيشتر دولت " زود تر آزاد گردند
انستان دست نشاندۀ کرزی و اشغال افغانستان توسط امپرياليست ها، پرداخته و صدای مردم ايران و افغ

  .را به گوش مردم المان هرچه رسا تر رسانيده و در پهلوی ديگر اعتراض کنندگان ايرانی، قرار داشتند
تالش ما در اين اکسيون بازهم دفاع از حقوق انسانها و  تقبيح نقض حقوق زنان، کودکان و کارگران در 

کوم نمودن چنين رژيم های ايران و افغانستان بوده ، که ضمن آن افکار عمومی اروپا را برای مح
مرتجع ، که هر روز به اعدام، شکنجه، بمباردمان، دستگيری و زندانی ساختن، در مقابل چشمان مردم 

  .انجام ميدهند، جذب نمائيم
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ما زنان سازمان هشت مارچ ايرانی و افغانی، تا آخرين لحظه تالش خواهيم نمود، تا صدای فعالين 
 های شان را به گوش جهانيان رسانيده و از مطالبات اساسی و برحق کارگری زندانی و صدای خانواده

  .کارگران معترض ايرانی و افغانی در ايران، قاطعانه حمايت کنيم
  

  ژيم جنايتکار جمهوری اسالمی ايرانمرگ بر ر
  

  مرگ بر دولت دست نشاندۀ کرزی
  

  ر امپرياليزم جهانیبمرگ 
  

  ايرانی و افغانی" هشت مارچ"مسؤول بخش افغانستان،  سازمان 
 واحد برلين 

 


