
راهپيمایی بزرگ در هلند– روز کارگر در آمستردام 

   

این .   برگزار شدتظاهرات بزرگی به مناسبت روز جهانی کارگر ، ٢٠١٧روز دوشنبه اول ماه مه  در آمستردام

اسم شرکت کنندگان در مر.  شکل گرفته و سازماندهی شده بودFNV  تظاهرات به دعوت اتحادیه بزرگ کارگری

پيمائی  راهتجمع  Jonas Daniel Meijerpleinر   Museumplein نموده و سپس بسویتدا دروز جهانی کارگر در اب

در انتهای .  نفر شرکت داشتند٧٠٠٠ در این مراسم بيش از ، بنا به اعالم سخنرانان اتحادیه کارگری. نمودند

مستردام و آ فعالين چریکهای فدائی خلق در هلند و اعضای کميته ی ميز کتاب ،  اتحادیههبرانر، سخنرانی 

  .ها تکرار کردند را بار" اول ماه مه تعطيل باید گردد"، شعار  ، با صدائی رسا دادی از شرکت کنندگانعت

کارگران و مردم به فراخوان اتحادیه پاسخ ،  نيست تعطيل رسمیکه روز جهانی کارگر در هلند  با توجه به این

 روز جهانی کارگر که چند سالی است در آمستردام  نشان می دهد که جشناین واقعيت. بودکارگری قابل توجه 

 همچنين باید در نظر داشت تالش اتحادیه  . کم کم دارد به سنت جا افتاده ای تبدیل می شود،برگزار می شود 

 احزاب با توجه به قدرت نمائیمزبور برای برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم به این امر هم برمی گردد که 

اتحادیه FNVدر جریان انتخابات اخيرراست افراطی  ها به   می خواست با نمایش قدرت خود در خيابان ،  در هلند

   .نوعی به این قدرت نمائی پاسخ دهد

 ایرانی شرکت نيروهای. نيز حضور داشتنددر مراسم روز کارگر امسال نيرو های سياسی از مليت های مختلف 

نيز ضمن يز کتاب آمستردام و فعالين چریکهای فدائی خلق ایران رفقای م . نيز مشهود بودبا حمل بنر های خود 

ادند که  را سر می د"ی کارِی روز اول ماه مه در هلندتعطيلی با حقوق و مزایا"شعار از جمله حمل بنر های خود 

 شعارهای ضد . های سياسی ترکيه نيز سرداده می شد  نيرو های یکی از سازماناتفاقا همين شعار از سوی

یکی از نکات جالب این تظاهرات آن بود . پيمائی بود مایه داری از شعارهای اساسی شرکت کنندگان در راهسر

ین شعار ضمن همنوائی با ا،  در حالی که شعار های رادیکالی می دادند هاکارگران و پرستاران بيمارستان که 

این . وز تعطيل به رسميت شناخته استراول ماه مه را به عنوان ، آمستردام   AMCاعالم کردند که بيمارستان

  .را روشنی می بخشيدو عملی شدن آن شعار مزبور  تحقق اندازخبر مهم چشم 

 بعد از ٦ تا حدود ساعت ه بودپيمائی روز جهانی کارگر در آمستردام که از ساعت یک بعد از ظهر شروع شد راه

 پليس به بهانه این، ت ی از تظاهرادر مقاطع.  بودبارز و حضور پليس جهت کنترل اوضاع کامال ظهر ادامه داشت

تالش نمود تا برای تظاهرکنندگان ، ها حمل می کردند باید پالستيکی باشد  ه بنر ها را با آنکه چوب هائی ک

  . مشکل ایجاد کند که البته موفق نشد

    



را کارگر سازمان در رابطه با روز جهانی  اعالميه، پيمائی  در جریان این راهن اایرفعالين چریکهای فدائی خلق 

  .وسيعی پخش کردند بطور

  !پيروز باد همبستگی کارگران جهان

  هلند -  آمستردامرد فعالين چریکهای فدائی خلق ایران

٢٠١٧دوم ماه مه 

   


