
 ! گزارش فعالین چریکهای فدایی خلق از راهپیمایی روز جهانی کارگر در وین

 

مردم آزادیخواه،  هزار  نفر از فعالین کارگری و 03دقیقه صبح روز اول ماه مه، بیش از  03و  7از حدود ساعت 

جهانی کارگر امسال را های اصلی شهر وین روز  نیروهای چپ و مدافع طبقه کارگر، با تجمع در یکی از خیابان

شعارهایی بر علیه مظالم نظام سرمایه  نجمعیت سپس با حمل پالکاردهای بزرگ و با سرداد. جشن گرفتند

بسیاری از شعارهای . داری و همچنین دفاع از حقوق کارگران به راهپیمایی در مسیرهای تعیین شده پرداخت

ریش بود که می کوشد بار بحران اقتصادی را هر چه های ضد کارگری دولت ات این روز در اعتراض به سیاست

با توجه به رشد سریع بیکاری و فشارهای هر چه بیشتر . بیشتر بر سر طبقه کارگر و اقشار محروم سرشکن کند

های فعالین کارگری در این روز  سرمایه داران برای تشدید استثمار کارگران، یکی از برجسته ترین خواست

یکی دیگر از نکات . افزایش حداقل دستمزد و همچنین سایر مطالبات کارگران بود خواست های مربوط به

 . برجسته تظاهرات امسال حضور تعداد بیشتری از جوانان مبارز و آگاه در این راهپیمایی بود

خود  در طول مسیر راهپیمایی نیروهای انقالبی و مترقی با برپا کردن میز کتاب و پخش نشریات و اعالمیه های

 . به کار تبلیغی و ترویجی در میان جمعیت می پرداختند

 

های گذشته با حمل بنر بزرگی حاوی تصاویر افشاگرانه بر علیه  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران همچون سال

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و شعارهایی همچون 

در این راهپیمایی شرکت کرده و همچنین با برپایی یک " پیروز باد مبارزات کارگران ایران و جهان" ، "گرددنابود باید 

های آلمانی، انگلیسی و فارسی را در  جهانی کارگر به زبان میز تبلیغاتی، صدها اعالمیه سازمان در مورد روز

 

 



ز کتاب، در مورد مواضع سازمان بحث و گفتگو میان جمعیت پخش کردند و با عالقمندان و بازدید کنندگان از می

همچنین ماهنامه های کارگری چریکهای فدایی خلق و ویژه نامه کارگری سازمان به مناسبت روز جهانی . کردند

از ظهر  دقیقه بعد 03و  20راهپیمایی روز جهانی کارگر در ساعت حدود . کارگر نیز در میان عالقه مندان توزیع شد

   .به پایان رسید
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