مراسم اول ماه مه در آمستردام  -هلند

در روز چهارشنبه اول ماه مه  ، 9102مراسم روز جهانی کارگر در آمستردام به رسم سال های اخیر برگزار شد.
باید خاطر نشان کرد که مراسم روز جهانی کارگر به دلیل سیاست های ضد دمکراتیک دولت هلند و همچنین
پاسیفیسم اتحادیه های کارگری برای سال ها در هلند برگزار نمی شد تا این که از چند سال پیش به ابتکار
نیروهای چپ ایرانی در هلند و کمیته اول ماه مه ( )1e Mei committeeو بویژه "میز کتاب آمستردام" (که فعالین
چریکهای فدایی خلق ایران یکی از نیروهای تشکیل دهنده آن بوده اند) تصمیم به برگزاری علنی این روز در
سطح شهر گرفته شد و پس از دو سال پیگیری نیروهای ایرانی  ،در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در میدان
دام ،سرانجام اتحادیه کارگری هلند موسوم به  FNVتصمیم خود برای برگزاری مراسم اول ماه مه را اعالم کرده و
به این ترتیب روز جهانی کارگر و راه پیمایی اول ماه مه بار دیگر در آمستردام این بار با شرکت وسیع و
سازماندهی شدۀ نیروهای اتحادیه کارگری عملی شد .در مراسم امسال ،اتحادیه کارگری هلند  FNVاز چند
ساعت قبل از شروع راه پیمایی با تدارکات مناسب و مهیا کردن غذا و نوشیدنی در محل تجمع تظاهر کنندگان
در  Museumpleinبه پذیرایی از آنان پرداخته و همچنین از ماه قبل با اطالع رسانی به اعضای اتحادیه در سایت
های خود در سراسر هلند ،هزینه رفت و آمد کسانی که مایل به شرکت در این مراسم بودند را تقبل کرده بود.
برخی نیروهای مبارز ایرانی و از جمله فعالین چریکهای فدایی خلق که در کمیته حمایت از مبارزات کارگران و
زحمتکشان ایران  -هلند متشکل شده اند  ،از چند ماه قبل برای شرکت فعال در مراسم اول ماه مه ،تصمیم
گرفته و در همین رابطه با اتحادیه کارگری هلند در تماس بودند .این تماس ها باعث شد در تریبون این مراسم
چند دقیقه هم به نمایندگان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران فرصت داده شود تا در باره
شرایط زیست و کار و مبارزات طبقه کارگر ایران صحبت کنند.
در روز چهارشنبه اول ماه مه  ، 9102نیروهای ایرانی نیز در کنار سایر شرکت کنندگان در محوطه Museumplein
تجمع کردند .تعداد افراد و نیروهای ایرانی شرکت کننده در تظاهرات امسال نسبت به سال های قبل چشمگیر
تر بود .در سخنرانی هایی که از تریبون آزاد این مراسم پخش شد ،یکی از رفقا نوشته ای را که از طرف کمیته
حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران  -هلند تهیه شده بود برای جمعیت خواند که در آن به گوشه هایی از
شرایط زیست و کار و مبارزه کارگران ایران اشاره شده بود و از جمله با تاکید بر فقدان حق داشتن هر گونه
تشکل مستقل کارگری توسط کارگران و سرکوب آن ها توسط رژیم جمهوری اسالمی ،بر ضرورت حمایت کارگران
هلند از کارگران ایران تاکید شده بود.

پس از سخنرانی ها ،جمعیت از میدان  Museumpleinبه راه افتاده و مسافت بین این محل تا میدان مرکزی دام
 Damکه حدود پنج و نیم کیلومتر بود را با سردادن شعار طی کرد .شعارهای مختلفی در طول مسیر سر داده
شدند که خواست تعطیل رسمی اول ماه مه و مطالبات و خواست های صنفی کارگران هلند از جمله آن ها
بودند .همچنین شعار های زیادی علیه فاشیسم و راسیسم و سیاست های نژاد پرستانه سر داده شدند.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران با حمل آرم سازمان و عکس رفقای بنیان گذار سازمان و همچنین بنر کمیته
حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند که بر روی آن خواست تعطیلی اول ماه مه نوشته شده بود
در این راه پیمایی شرکت کردند .همچنین در طول راه پیمایی ،سرود انترناسیونال و برخی دیگر از سرودهای
انقالبی و کارگری پخش شدند .در محل پایان راه پیمایی ،یعنی در میدان  Damچند سخنرانی دیگر صورت گرفتند
که مضمون آن ها تاکید بر خواست های صنفی و سیاسی و طبقاتی کارگران هلند بود که بطور مشخص در آن
ها از موضوعاتی همچون تسهیل شرایط بازنشستگی و برخی دیگر از مطالبات صنفی کارگران صحبت شده بود.
زنده باد اول ماه مه  ،روز جهانی کارگر!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمستردام  -هلند
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