
 گزارش آکسیون اول ماه مه در حمایت از کارگران ایران

 هلند -آمستردام 

جهانی کارگر، کمیته ی حمایت از مبارزات کارگران و  روزبه مناسبت فرارسیدن ، 0202 روز شنبه اول ماه مه

تا  0از ساعت  باشند آن میبخشی از  در هلند فعالین چریکهای فدائی خلق ایرانکه  ،هلند - زحمتکشان ایران

 ،در حق کارگرانو افشای جنایات رژیم جمهوری اسالمی  مبارز ایران در حمایت از مبارزات کارگرانبعد از ظهر  5

 .گزار کردبر( دام)آکسیونی در میدان مرکزی آمستردام 

طبقه کارگر ایران و ی زندگوضعیت فالکتبار  در بارهب بنر های بزرگ نوشتاری صبا ن ،این آکسیون برگزار کنندگان

برای  کارگران ۀمعیشت و مبارززیست،  شرایط اسارتبارزنده از  جلوه هایی ،کارگرزنان  بر ستم مضاعف همچنین

همچنین محل آکسیون با . به نمایش گذاشتند تغییر این شرایط را در مقابل بازدید کنندگان از محل آکسیون

در خدمت به افشای این ابتکار نیز بود که شده تزئین مردم ایران  رزاتجانباختگان جنبش انقالبی و مباتصاویری از 

از اطالعیه کمیته ی حمایت در جریان این حرکت .  جمهوری اسالمی قرار داشترژیم سرکوبگر چهرۀ تبهکار 

ا از و متن آنه در بین بازدیدگنندگان توزیع گردید هلندی و فارسی ،انگلیسی های به زبانمبارزات مردم ایران، 

 . بلندگو نیز پخش شد

در این آکسیون فعاالنه  ،سازمانپوسترها و بنرهای نصب برپائی میز کتاب و  بافعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

و میز کتاب رفقا دیدن کردند و با آنها به  در جریان این حرکت عده ای از عابرین از محل آکسیون  .داشتندشرکت 

تعدادی از ایرانیان مبارز و آگاه نیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در این آکسیون شرکت . گفتگو پرداختند

ناشی از شرایط  کارگر ایران، با توجه بهحمایت از مطالبات طبقه  با هدفآکسیون روز جهانی کارگر  . کردند

 .کرونا با موفقیت برگزار گردیدویروس ی اپیدممحدودیتهای 

 !زنده باد مبارزات طبقۀ کارگر برای کسب حقوق حقۀ خویش

 !نابود باد رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی   !زنده باد انقالب

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
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