
 آلمان -جهانی کارگر در کاسل  روزدر پیمایی  راهگزارشی از 

هزاران نفر از  ،از اتحادیه های کارگری آلمانتعدادی روز جهانی کارگر، به دعوت  ،9102 روز چهارشنبه اول ماه مه

 .پیمائی کردند شهر راه این فعالین کارگری از شمال شهر کاسل بطرف مرکز نیروهای سیاسی و مردم و

 

پیمایان، توجه هر رهگذری را  موزیک راه و صدای شعار ها ها وچم پر انبوه پالکاردها و ،یمائیپ در طول مسیر راه

ع مپیمایان به مرکز شهر رسیده و مبادرت به تج راه که  ، پس از آنصبح 00ساعت حدود . کرد بخود جلب می

 قطعنامهانی کرده و مبادرت به سخنرشرکت کنندگان در مراسم  اتحادیه های کارگری وفعالین  برخی از ،نمودند

فقر  ،کارگریجدا از مطالبات  ندتاکید قرار گرفته بودمورد اتی که در قطعنامه امسال موضوع .خوانده شد مراسم

 وضعیت ناهنجار پناهندگان و حمایت و، در آخر کار آموزشی برای جوانان و دورهضرورت  ،جهانی کودکان

 ، به رسم هر سالهجریانات سیاسی اتحادیه های کارگری و لینفعا بعد از پایان سخنرانی .بودپشتیبانی از آنان 

 .جا میز کتاب می گذارند نمودند که نیرو های سیاسی مختلف در آنپیمائی  راه محلیبه سمت تجمع کنندگان 

 

کشورهای نیرو های سیاسی  ها و کمونیست وکاسل اتحادیه های کارگری  فعالین ،پایان مراسممحل  در

امری که به شرکت . نشریات خود مبادرت کرده بودند با گذاشتن میز کتاب به پخشمختلف مقیم این شهر 

 ،محلدر این  .دسترسی یابندو نقطه نظرات آنان کنندگان امکان می داد به مطبوعات و نشریات نیروهای مختلف 

نندگان شرکت کاستقبال گرم میز کتاب گذاشته بودند که با مانند هر سال ،  ایران فعالین چریکهای فدائی خلق

ها پرسش های خود را در رابطه با مواضع سازمان طرح کرده که پاسخگویی  و برخی از آنروبرو گردید  در مراسم

 . ها بحث و گفتگوی سازنده ای را سبب شد به آن

 

  . سرود انترناسیونال به پایان رسیدپخش در شهر کاسل با  (9102) امسال مراسم روز جهانی کارگر

  

 رگراروز جهانی ک ،مه گرامی باد اول ماه

 جهان پیروز باد رزم دالورانه کارگران

 نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 

 آلمان - کاسلدر فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 9102اول مه 

   


