گسارش برگساری مراسم رَز زن در آلمان -شٍر برمه
رّس شٌثَ  8هارص ،کلیۀ گزٍّ ُا ّ جزیاًات سًاى کَ ها تا آًِا حزکت هشتزکی را تزًاهَ ریشی کزدٍ تْدین ،تَ ُوزاٍ تواهی سًاى
ّ هزداًی کَ تَ فزاخْاى ها ّ طایز گزُِّای ُوزاٍ هاى پاطخ گفتَ تْدًذ ،راص طاػت یک تؼذ اس ظِز هطاتك لزار لثلی ،در
هیذاى هزکشی شِز جوغ شذًذ .یکی اس گزٍّ ُای ُوزاٍ ها سًاى کزد شِز تزهي تْدًذ کَ اس جزیاًات هتشکل در "کٌفزاًض سًاى
پایَ" هی تاشٌذ .تؼذاد سیادی اس سًاى کزد شِز تزهي در جوغ شزکت کٌٌذگاى حضْر داشتٌذُْ .ای آفتاتی ّ هطثْع ُن تَ اطتمثال
ّطیغ اس ایي تزًاهَ کوک کزدُ .زیک اس گزٍّ ُای ُوزاٍ تٌز ُا ّ شؼارُای خْد را تَ ُوزاٍ داشتٌذ .اس لثل اس شزّع تزًاهَ
تؼذادی اس خثزًگاراى رادیْ ّ هطثْػات ُن تزای تِیۀ خثز در هحل حضْر داشتٌذ.

تؼذ اس یک خْشاهذ گْیی کْتاٍ ّ اػالم تزًاهَ جوؼیت تَ طوت یکی دیگز اس هیادیي پز رفت ّ آهذ هزکشی شِز تزاٍ افتاد .در
طْل هظیز شؼار ُایی تَ ستاى آلواًی ّ تؼضا کزدی تا ریتن هٌظن تکزار هی شذ .تخشی اس شؼارُا ایٌِا تْد:
قدرت زوان جٍاوی است.
ٌمبستگی جٍاوی مارا قدرت مىد تر می کىد.
وقطۀ شرَع ما قدرت زوان است.
 8مارش ٌمً با ٌم برای رٌایی زوان .قُاویه شریعت خشُوت َحشیاوً بر زوان ٌستىد .ما بً ایه خشُوت پایان می دٌیم.
علیً جىگ امپریالیستی ،علیً خشُوت ،علیً قدرت .وجات زمیه فقط با ٌم بستگی جٍاوی ممکه است .زودي باد اتحاد جٍاوی.
در دّهیي تْلف طف راُپیوایاى تَ دّر هیذا ِى همظذ ،هظتمز شذًذ .در ایي لظوت اس تزًاهَ کَ هیکزّفي آساد خْاًذٍ هی شذُ.ز
یک اس جزیاًات ّ افزاد شزکت کٌٌذٍ ،ایي فزطت را داشتٌذ کَ تخش ُایی اس اػالهیۀ خْد ّ یا ُز هطلثی کَ در راتطَ تا رّس
سى هایل تْدًذ را تَ اختظار تیاى کٌٌذ .تخشِایی اس اػالهیۀ ها کَ تْطظ یکی اس فؼاالى  8هارص تَ ستاى آلواًی ،لزائت شذ ،هْرد
اطتمثال فْق الؼادۀ حاضزیي لزار گزفت ّ حْل هطالة اػالهیَ تحث ُا ّ ًمذ ُایی آغاس شذ .ػالٍّ تز کظاًی کَ اػالهیَ را تظیار
پز هحتْا ّ دلیك ارسیاتی هی کزدًذ  ،کظاًی ُن تْدًذ کَ تخشا هطالة تیاى شذٍ را ًمذ هی کزدًذ .هثال یکی اس اًتماداتی کَ هطزح
شذ ایي تْد کَ شزیؼت ًَ تٌِا تزای سًاى تلکَ تزای هزداى ُن هٌفی ،ارتجاػی ّ ػمة تزًذٍ اطت حال آى کَ هتي ایي اػالهیَ ًشاى
اس ایي دارد ک َ شزیؼت تزای هزداى ًکات هثثتی در تز دارد .در پاطخ ضوي تاییذ ایٌکَ در ًِایت ّ در راطتای هٌافغ دراس هذت،
طتن تز سى ،یکی اس هْاًغ رُایی کل تشز هی تاشذ ّ اس ایي هٌظز هاًغ رُایی هزداى ُن خْاُذ تْد ،تْضیخ دادٍ شذ ،در ػیي حال
اهتیاس فزادطت تْدى تَ هزداى ،هٌافغ جٌظیتی کْتاٍ هذت آًاى را تاهیي هی کٌذ ّ در
هذُة ّ تَ طْر کل پذر طاالری تا دادى
ِ
تظیاری هْارد هْفك هی شْد کَ آًاى را در فزّدطت ًگاٍ داشتي سًاى تا خْد ُن راٍ کٌذ .در هذت تْلف جوؼیت ها تْاًظتین تؼذاد
سیادی اػالهیَ پخش کٌین.

یکی اس خثز ًگارا ِى پزتیزاژتزیي رّسًاهۀ شِز ُن تَ طزاؽ ها آهذ ّ یکی اس اػالهیَ ُای هارا گزفت ّ اجاسٍ خْاطت تا تخش
ُایی اس آى را در رّسًاهَ درج ًوایذ .در سیز تظْیز همالَ ای کَ رّس  9هارص در ایي رّسًاهَ در راتطَ تا راٍ پیوایی ها آهذٍ
را هی تیٌیذ .اس تیي هطالثی کَ گزٍّ ُای هختلف تیاى کزدًذ ،تخشی کَ هزتْط تَ طاسهاى سًاى  8هارص اطت ،تخش لاتل تْجِی
اس هتي را تَ خْد اختظاص دادٍ اطت.

تؼذ اس تخش هیکزّفي آساد یکثار دیگز شزکت کٌٌذگاى تَ طوت ًمطۀ شزّع راُپیوایی حزکت کزدًذ .در ایي فاطلَ تیش اس دٍ
گزٍّ دیگز سًاى کَ ػوذتا جزیاًات لیثزال ّ راطت سًاى تْدًذ ،در ایي هیذاى حضْر یافتَ تْدًذ ّ چادر ُایی تزای تثلیغات خْد
تز پا کزدٍ تْدًذ ّلی هجوْػا کوتز اس یک چِارم جوؼیت طف ُوزاُاى ها را ُن ًتْاًظتَ تْدًذ گزد خْد جوغ کٌٌذ .در هظیز
تزگشت ّ در گزد ُن آیی ًِایی ُن تاس تؼذاد سیادی اػالهیَ پخش شذ کَ ها ًاچار تَ چاپ هجذد اػالهیَ شذین.

رطیذى طف ُوزاُاى ها تَ هیذاى ،شْر ّ حال خاطی تَ هزاطن داد .گزٍّ سًاى "کْراژ" کَ چپ ُظتٌذ ،یکی دیگز اس گزٍّ
ُای ُوزاٍ ها تْد ،ایي گزٍّ تاتز تذّى کالم تظیار سیثایی را آهادٍ کزدٍ تْد .آًِا تٌِا تا تاسی چٌذ تي اس شزکت کٌٌذگاى ّ تا
دکْری تظیار هختظز ّ طادٍ ،در هذتی کوتز اس پاًشدٍ دلیمَ تْاًظتٌذ ایي تاتز را اجزا کٌٌذ .داطتاى ایي تاتز چگًْگی ّرّد سًاى
کار خاًَ ّ تیزّى اس خاًَ ،راٍ حل طثمۀ کارگز یؼٌی ػوْهی کزدى کار خاًگی،
تَ تاسار کار ّ تحول فشار هضاػف ّ ُن سهاى
ِ
هماّهت طزهایَ داری ،اػتظاب کارگزاى کَ هٌجز تَ اخزاجشاى هی شْد ّ در ًِایت اًمالب ،تْد .ایي تاتز ُن تا اطتمثال ّ تشْیك
طزف حضار ّ تواشاگزاى رّتزّ شذ .در لظوت پایاًی تزًاهَ گزٍّ رلض ّ هْطیمی کزدی تا لثاص ُای رًگارًگ ّ
فزاّاًی اس
ِ

سیثا تزًاهَ ُای هتٌْػی اجزا کزدًذ کَ در اًتِا جوغ تشرگی اس شزکت کٌٌذگاى اس هلیت ُای هختلف ُن تَ آًِا پیْطتٌذ ّ در دایزٍ
ای تشرگ تَ رلظی اًتزًاطیًْالیظتی پزداختٌذ.

اس طاػت  3تؼذ اس ظِز کَ تزًاهۀ ها تَ پایاى رطیذ گزٍّ ُای دّلتی ّ ًشدیک تَ دّلت تزًاهۀ خْد را در طالي شِز داری شزّع
هی کزدًذ .در ایي تزًاهَ لزار تْد یکی اس طٌاتْر ُای سى ُن حضْر یاتذ ّ سى طال را ُن اًتخاب کٌٌذ .تزای پیشگیزی اس
اطتفادۀ تثلیغاتی اس حضْر ها در ایي هحل ،ها ّرّد تَ طالي شِز داری را تحزین کزدین ّلی جلْی درب ّرّدی ایي طالي تؼذاد
سیادی اػالهیَ پخش کزدین.

هزاطن رّس سى اهظال درشِز تزهي در همایظَ تا طال ُای گذشتَ ،پز شْر تز تزگشار شذ کَ دلیل آى ػالٍّ تز ُْای خْب ّ
آفتاتی ،داشتي تزًاهَ ُای هتٌْع ّ پز تار ّ ُن چٌیي تزًاهَ ریشی ًظثت تَ گذشتَ ُذف هٌذتز ،هٌظثت ّ دلیمتز تْد.
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