گزارش مراسم روز جهانی کارگر در شهر کاسل آلمان

در اول ماه مه امسال ،شهر کاسل شاهد راهپیمائی و تجمع فعالین کارگری و تعداد زیادی از نیروها و سازمان
های سیاسی و انسان های انقالبی پیشرو و آزاده برای بزرگداشت این روز مبارزاتی بود .راهپیمایان با تجمع در
میدان شهر ) (königs plalzنخست به سخنرانی ها گوش داده و سپس به پارکی که جهت تجمع شرکت
کنندگان در تظاهرات تعیین شده بود حرکت کردند .سخنرانان بیشتر روی کمی حداقل دستمزد و ضرورت کاهش
مالیات ها صحبت کردند .همچنین با توجه به رشد نیرو های راست در آلمان  ،برخی از سخنرانان وابسته به
اتحادیه های کارگری و نیرو های سیاسی ،مردم را به مبارزه هر چه فشرده تر علیه فاشیسم و راسیسم
فراخواندند .شعار محوری امسال مراسم روز کارگر در کاسل "زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان" بود
که از سوی تظاهرکنندگان فریاد زده می شد.
در محل تجمع شرکت کنندگان در مراسم ،نیرو های سیاسی مختلف  ،با گذاشتن میز کتاب به توزیع آثار سازمان
خود پرداختند .میز کتاب فعالین چریکهای فدائی خلق ایران از جمله این میزها بود که با استقبال شرکت کنندگان
مواجه شد .مراجعه کنندگان به میز کتاب با طرح پرسش های خود در صدد بودند تا هر چه بیشتر با مواضع
سازمان ما آشنا شوند .در پاسخ به این پرسش ها  ،رفقا ضمن افشای ماهیت استثمارگرانه سرمایه داری
جهانی به افشای چهره منفور رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و شرایط دردناکی که این رژیم
برای کارگران ایران شکل داده است پرداخته و جنایات جمهوری اسالمی علیه کارگران و ستمدیدگان را تشریح و
افشاء می کردند.
در جریان راهپیمائی و تجمع  ،اعالمیه چریکهای فدائی خلق ایران در باره روز جهانی کارگر به زبانهای فارسی ،
آلمانی  ،انگلیسی  ،کردی و ترکی پخش گردید.
در پایان مراسم  ،بعضی از شرکت کنندگان به رقص های کردی و ترکی پرداختند .پایان پخش مراسم روز جهانی
کارگر در شهر کاسل  ،سرود انترناسیونال بود که از سوی جمعیت با آن همراهی می شد.
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