
 گزارشی از مراسم روز جهانی کارگر در شهر الهه هلند

 

  
جهت ،  FNV ، بدعوت اتحادیه کارگران هلند 0931، یازده اردیبهشت  8102 روز سه شنبه اول ماه مه

کمیته میز کتاب آمستردام که فعالین   .برگزار گردید هلندمراسمی در شهر الهه  ،گرامیداشت روز جهانی کارگر 

در این مراسم شرکت فعاالنه  آن می باشند، مثل سالهای گذشته یران در هلند از اعضایچریکهای فدائی خلق ا

ما هم  و سال در آمستردام برگزار می شد هر بعد از سالها وقفه گردهمآئی و راهپیمائی روز جهانی کارگر  .کرد

 .یکی از برگزار گنندگان این روز در آمستردام بودیم

 

اتحادیه کارگران هلند به خاطر اینکه  ، ثابه روز جهانی کارگر در هلند تعطیل نیست از آنجا که اول ماه مه به م

گرفت امسال این  تصمیم، را هر چه بیشتر در میان کارگران هلند جا بیندازد  ه اول ماه مه به عنوان روز کارگراید

 .مراسم در شهر الهه برگزار شود

 

اعالم کرده بود که مراسم در شهر الهه برگزار می شود  ران هلند،اتحادیه کارگ ،ماه و اندی قبل از این روز از یک

خود بلیط وسائل نقلیه  یاتحادیه حتی برای اعضا. راهپیمائی دعوت کرده بود و از اعضای خود برای شرکت در

این اقدامات فضای مناسبی را در محیط های کارگری بوجود  .  تا محل مراسم را هم تهیه نموده بود عمومی

بود تا بتوان در مورد چنین روز مهمی با کارگران به بحث و تبادل نظر پرداخت و هم چنین با آنها از ضرورت  وردهآ

 .تعطیلی چنین روز بزرگی سخن گفت

 

از مدتی پیش به جمع مخالفان دولت پیوسته و در نقش اپوزیسیون به طرح  PVDAاز آنجا که حزب کارگر هلند 

برخوردهای راسیستی در  مخالفت باعارهائی از قبیل کار واقعی برای همه، حقوق برابر در مقابل کار برابر، ش

محیط های کاری، ارتقای وضعیت بازنشستگان چه از نظر کم کردن سالهای کار تا بازنشستگی و چه از نظر 

به همین . ان کارگران دامن زده بوداین موضع گیری بحثهائی را در می ، حقوق دوران بازنشستگی، پرداخته بود

توسط شرکت کنندگان ، دیوم مکان گردهمائی و چه در طول مسیر راهپیمائی ودلیل هم این شعارها چه از پ

 .تکرار شد

 

کارگران کارخانجات و از هزار نفر بود که بیشتر  4تا  9تعداد شرکت کنندگان در مراسم امسال حدودا 

دانشجویان و جوانان نیز آنها را همراهی  اری، اتوبوسرانی و ترام بودند کههردبازنشستگان و همچنین کارگران ش

 .می کردند

   



 

هم از شرکت کنندگان در این مراسم بودند که تعداد فعالین  فعالین سیاسی از ملیتهای مختلف ساکن هلند

 .ایرانی چه به صورت سازمانی و چه به صورت فردی قابل توجه بود

 

ا بنر تعطیلی اول ماه مه و فعالین چریکهای فدائی خلق با بنری که مزین به آرم سازمان بود از اعضای میز کتاب ب

در جریان راهپیمائی کسانی در مورد مواضع سیاسی تشکیالت سئوال . شرکت کنندگان در این گردهمائی بودند

 .می کردند که پاسخ های مقتضی به آنها داده شد

 

 !انپیروز باد همبستگی کارگران جه

 !کارگران در روز جهانی کارگر باید تعطیل باشند

 

 هلند - فعالین چریکهای فدائی خلق ایران
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