
  آلمان–گزارش کوتاهی از مراسم اول ماه مه در هانوفر 
 

  
  

چپ ها و ، گذشته با شرکت تعداد زیادی از فعالين کارگری های به روال سالدر هانوفر   اول ماه مه مراسم

 مليت های دیگر در روز دوشنبه رد ورک و ُکمارکسيست لنينيست های آلمانی و همچنين فعالين گروه های ُت

 . برگزار شد ٢٠١٧ه اول ماه م

  

پيمایی در مسيرهای  جمعيت با راه سرانجام و شهر شروع شدمختلف از نقاط صبح  ١١در ساعت پيمایی  راه

 تظاهر کنندگان با حمل پرچم ها و بنرهای مختلف. به یکدیگر پيوستنددر محوطه شهرداری شهر نهایتا ، مختلف 

 به سياست و سردادن شعار" روز جهانی کارگر، باد اول ماه مه زنده "نوشته شده بود  از جمله ها که بر روی آن

.  اعتراض کردند، تر بين ثروتمندان و فقرا منجر شده  های ضد مردمی دولت آلمان که به شکاف طبقاتی عميق

  

Faustwiesse  بر پا شد  هم مانند سال قبل در پارکی به نامایران فعالين چریک های فدایی خلق چادر تبليغاتی 

. در آن گرد آمده بودندپيمایی  پس از راهردها و ُک ها رکلمانی و ُتآچپ مترقی و گروه های فعالين  بسياری ازکه 

به تبليغ مواضع چریکهای فدایی خلق پرداخته و با ، رم سازمان و نشریات سازمان آبا گذاشتن ميز کتاب و رفقا 

  .  عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی پرداختندتوضيح وضعيت کارگران در ایران به افشاگری

  

 یتمامبه گونه ای که ،  سازمان بسيار برجسته و دلگرم کننده بودميز کتاب استقبال مردم از چادر تبليغاتی و 

 در تمام مدت رفقا . ر ميان جمعيت توزیع گشتد،  ندهای مختلف چاپ شده بود اعالميه هایی که به زبان

ها در مورد اوضاع ایران، شرایط زیست و کار و  واالت آنئبا مراجعه کنندگان و پاسخ به س بحث و گفتگو لمشغو

بيشتر مراجعه کنندگان جوانان بودند و  . های انقالبی و کمونيستی بودند مبارزه طبقه کارگر و وضعيت سازمان

یکی از انتقادات .  و ارتباط با سازمان بودند و خواهان برقراری تماسگرفتند مرتب از ميز و آرم سازمان عکس می

مراجعه کنندگان کمبود نشریه و کتاب های سازمانی به زبان آلمانی بود چرا که مراجعه کنندگان آلمانی می 

  .ادامه داشتبعد از ظهر  ٦ روز کارگر تا ساعت گردهمایی. خواستند با نظرات سازمان بيشتر آشنا شوند

  

  !ز همبستگی بين المللی کارگرانزنده باد اول ماه مه رو

  !نابود باد نظام سرمایه داری در سراسر جهان

  

  لمانآ -هانوفر فعالين چریک های فدایی خلق در 

٢٠١٧ ماه می ٢ - ١٣٩٦ اردیبهشت ١٢


