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كاسل در لقخ ييفدا يكهايچر نيفعال كتاب زيم  

 برگزار شد ی اییمايپ راهدر شهر کاسل ) ٢٠١٧(روز دوشنبه  کارگر، ی روز جهان، وز اول ماه مهداشت ريدر گرام

   برگزار شدین مراسم با شکوه خاصیا،  طبق معمول هر سال . در آن شرکت داشتند هزار نفر ک به دویکه نزد

 ی از کشورهایاسي سی وگروه هایارگر کیه های اتحادنيع فعاليحضور وس،  ییمايپ ر راهيدر تمام مس و

ن ی که در ایدو شعار اصل. حرکت داده بود نی به ایاريبس شور شان، یشعارها بنر ها و با پرچم ها ومختلف 

زنده باد " یگرید  و " کارگری روز جهان، زنده باد اول ماه مه" شعار یکی، د ي رسیتظاهرات به گوش م

  . بود" کارگرانیلن الملي بیهمبستگ

 

ل یمسا ه عمد. پرداختندیدان شهر به سخنراني در می کارگریه هایاتحادندگان یسال، نما عمول هرطبق م

و اعتراض  یتگسبازنش یایحقوق و مزا مانند یمطالبات کارگرها و  خواست،  ها ین سخنرانیمطرح شده در ا

کمتر با  ساعت کار  وها اتين آوردن مالي پائخواست ، ی درمانیمه هاي ب، فقدان ین کارگري پائی دستمزدهابه

   . گشتیم وفقه شرکت کننده ها همراه ی با استقبال بها هر بار ن خواستیطرح ا . بود ...وعادالنه دستمزد 

 و یاسي سیروهاي ن محل تجمعیعنی ،  که از قبل اعالم شذه بودی به محلتظاهر کنندگان ،یبعد از سخنران

ن گفتگو و يغ و همچنيمشغول تبل، ز کتاب ي میروها با برگزارينن ین ايجا فعال رفتند که در آن ی کارگریه هایاتحاد

 یکهاین چريفعال. ن مراسم شرکت داشتندیدر از ين یرانی ایاسيانات سی جر ازیبرخ. تبادل نظر با مردم بودند

  .غ مواضع سازمان پرداختنديز کتاب به تبلي می خلق با برگزارییفدا

 

 اول ماه مه به یه هايش اعالمخمبادرت به پ،  ییمايپ ر راهيمام مسدر تن ي همچنن محل ویان سازمان در يفعال

ن يز کتاب فعالي از م گذشتهیها سالمطابق معمول   .ند کردیترک و یسي انگل، ی فارس، یمان آلیها زبان

 . دمآبه عمل  یاستقبال خوب، کها یچر

  

 د تايس کوشيپل. بود PKK یه اي ترکیروهايس به نيکاسل حمله پلامسال در اهرات اول ماه مه ظ از نکات تیکی

،  کنندگانمقاومت تظاهر  اعتراض و کند اما با توجه بهیده و جمع آورين کشيیان را پاین جری ای بنرهاپرچم ها و

  . شدینيدار به عقب نشاس ويپل سرانجام

  

   کارگرانی جهانیزنده باد اول ماه مه ، روز همبستگ



  !یه داریمرگ بر نظام سرما

 !زميلايزنده باد سوس   ! زنده باد انقالب
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 ٢٠١٧ مه ماه دوم

 


