
  !سال ١٨راهپيمایی روز جهانی کارگر در آمستردام پس از 

سال، در روز جهانی کارگر،  ١٨در تاریخ چهارشنبه اول ماه مه، برای اولين بار  پس از 
در سالهای اخير بر طبق يک روال جا افتاده  . راهپيمایی بزرگی، در آمستردام هلند برگزار شد

و در آمستردام  برگزار می شد" روتردام"اهپيمایی در مراسم اول ماه مه به شکل تظاهرات و ر
با برپایی جلسه صورت نمی گرفت  و گراميداشت روز جهانی کارگر صرفا ای هيچ راهپيمائی 

، امسال "ميز کتاب آمستردام"اما با تالشهای پيگير فعالين  .در سالن جشن گرفته می شد
، و تشکلهای مبارز )SP" (وسياليستحزب س"، )FNV(فعالين اتحادیه های کارگری از جمله 

فعالين ميز کتاب  انقالبی و فعالين جنبش زنان و فعالين کارگری ترک، پالتفرم ضد راسيستی و
سته، اول با سازماندهی این حرکت برج) شامل فعالين چریکهای فدایی خلق ایران(آمستردام 

به خيابانهای آمستردام  به صورت مارش و راهپيماییماه مه را آنطور که شایسته آن است، 
  . کشاندند

شروع شد و )Beurs Plein(از بورس آمستردام بعد از ظهر  ٧در ساعت تظاهرات اول ماه مه 
ی با شعارهای ، ضمن حمل پالکاردها و بنرهای خود،)نفر ٧٠٠در حدود (جمعيت شرکت کننده 

در یکی از شلوغترین " اول ماه مه تعطيل بايد گردد"و   "زنده باد سوسياليسم"  نظير
این حرکت توجه تمام عابرین را به تظاهرات جلب . خيابانهای آمستردام به راهپيمایی پرداختند

 Brakke(سالن در تن از تظاهر کنندگان  ۵۵٠ ، نزدیک بهپس از انجام راهپيمایی. کرده بود
Grond ( های کارگری اجتماع کرده و به سخنان سخنرانان و از جمله نماینده گان اتحادیه

  . گوش فرا دادند
  

در زمان برگزاری مراسم در سالن، نيروهای انقالبی و مترقی نيز اقدام به برپایی ميز کتاب 
فعالين چریکهای فدایی خلق در آمستردام نيز با قرار دادن نشریات و اعالميه های . کردند 

یکی از کانالهای برغم آنکه . به توزیع آنها پرداختند در محل سالن سازمان به زبانهای مختلف،
پرداخت، اما  از این مراسم به گرفتن فيلم و ضبط برنامهمحل، تلویزیونی هلند نيز با حضور در 

   .هلند پخش نشد" مدیای آزاد"هيچ خبری از این حرکت برجسته در باصطالح 
  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
  ٢٠١٣ماه می  ۵
  
 
   

   


