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 لنداھ -  در آمستردامیمراسم اول ماه م

   
. ھای اخير برگزار شد مراسم روز جھانی کارگر در آمستردام به رسم سال،  ٢٠١٩ در روز چھارشنبه اول ماه مه

لند و ھمچنين اھای ضد دمکراتيک دولت ھ بايد خاطر نشان کرد که مراسم روز جھانی کارگر به دليل سياست

لند برگزار نمی شد تا اين که از چند سال پيش به ابتکار نيروھای اھا در ھ ارگری برای سالپاسيفيسم اتحاديه ھای ک

ن که فعاال" (ميز کتاب آمستردام"ويژه ه و ب )1e Mei committee( اول ماه مه ۀکميت ولند اچپ ايرانی در ھ

اری علنی اين روز در سطح تصميم به برگز )  آن بوده اندۀی خلق ايران يکی از نيروھای تشکيل دھندئچريکھای فدا

 در برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در ميدان دام، ،پيگيری نيروھای ايرانی  سال دو شھر گرفته شد و پس از

تصميم خود برای برگزاری مراسم اول ماه مه را اعالم کرده و به  FNV موسوم بهلند ا کارگری ھۀاتحاديسرانجام 

اين بار با شرکت وسيع و سازماندھی يی اول ماه مه بار ديگر در آمستردام  يماپ راه روز جھانی کارگر واين ترتيب 

 از چند ساعت قبل از FNVلند ا کارگری ھۀ اتحادي،در مراسم امسال. عملی شد کارگری ۀشدۀ نيروھای اتحادي

ی با تدارکات مناسب و مھيا کردن غذا و نوشيدنی در محل تجمع تظاھر کنندگان در ئپيما شروع راه

Museumplein در سايت با اطالع رسانی به اعضای اتحاديه ماه قبل  ازی از آنان پرداخته و ھمچنين ئبه پذيرا

  .  را تقبل کرده بود، که مايل به شرکت در اين مراسم بودندکسانی رفت و آمد ۀ ھزين،لندادر سراسر ھھای خود 
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کارگران و  حمايت از مبارزات ۀق که در کميتی خلئن چريکھای فدانيروھای مبارز ايرانی و از جمله فعاالبرخی 

، تصميم گرفته و  ماه مهشرکت فعال در مراسم اولاز چند ماه قبل برای ، متشکل شده اند لند ا ھ-  زحمتکشان ايران

چند دقيقه ھم ھا باعث شد در تريبون اين مراسم  اين تماس. لند در تماس بودندا کارگری ھۀ رابطه با اتحاديميندر ھ

  شرايط زيست و ۀ تا در بارداده شودزحمتکشان ايران فرصت   حمايت از مبارزات کارگران وۀندگان کميتنمايبه 

  .  کارگر ايران صحبت کنندۀکار و مبارزات طبق

در کنار ساير شرکت کنندگان در محوطه نيز نيروھای ايرانی  ، ٢٠١٩ در روز چھارشنبه اول ماه مه

Museumpleinھای  تعداد افراد و نيروھای ايرانی شرکت کننده در تظاھرات امسال نسبت به سال . تجمع کردند

از را که  نوشته ای ءد اين مراسم پخش شد، يکی از رفقای که از تريبون آزائدر سخنرانی ھا . قبل چشمگير تر بود

که در آن به گوشه  برای جمعيت خواند  تھيه شده بودلندا ھ-  حمايت از کارگران و زحمتکشان ايرانۀطرف کميت

کيد بر فقدان حق داشتن ھر أ کارگران ايران اشاره شده بود و از جمله با تۀی از شرايط زيست و کار و مبارزئھا

مايت ھا توسط رژيم جمھوری اسالمی، بر ضرورت ح سرکوب آن گونه تشکل مستقل کارگری توسط کارگران و

  .کيد شده بودأتلند از کارگران ايران اکارگران ھ

  به راه افتاده و مسافت بين اين محل تا ميدان مرکزی دامMuseumplein  جمعيت از ميدان، از سخنرانی ھاپس

Dam ندشعارھای مختلفی در طول مسير سر داده شد.  که حدود پنج و نيم کيلومتر بود را با سردادن شعار طی کرد 

ھمچنين  . ندھا بود  آنۀلند از جملاارگران ھھای صنفی ک که خواست تعطيل رسمی اول ماه مه و مطالبات و خواست

  .  ندھای نژاد پرستانه سر داده شد سياست  وراسيسم شعار ھای زيادی عليه فاشيسم و

 ۀکميتبنر ھمچنين  و  سازمانعکس رفقای بنيان گذار وآرم سازمان ی خلق ايران با حمل ئچريکھای فدان فعاال

نوشته شده بود  تعطيلی اول ماه مه که بر روی آن خواستلند ا ھ–ن حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايرا

برخی ديگر از سرودھای  سرود انترناسيونال و ،یئپيما در طول راه ھمچنين  .ی شرکت کردندئپيما در اين راه

 ند چند سخنرانی ديگر صورت گرفتDamميدان  يعنی در ،یئپيما در محل پايان راه. ندانقالبی و کارگری پخش شد

ھا  طور مشخص در آنه لند بود که باھای صنفی و سياسی و طبقاتی کارگران ھ کيد بر خواستأھا ت که مضمون آن

  .  تسھيل شرايط بازنشستگی و برخی ديگر از مطالبات صنفی کارگران صحبت شده بوداز موضوعاتی ھمچون

  !روز جھانی کارگر، زنده باد اول ماه مه 

  ھلند - ن در آمستردام ی خلق ايرائن چريکھای فدافعاال

 ٢٠١٩ می ٣

 


