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 Reports  زارشھاگ

 
  المان-ورتمونددخلق ايران در  یئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢١ می ٠۶

 المان- دورتموند-رتظاھرات روز جھانی کارگ گزارشی از

  

ناشی از ھمه گيری ويروس کرونا و از جمله مقررات فاصله گذاری  ۀرغم شرايط ويژه ، ب٢٠٢١روز شنبه اول ماه مه 

) Frieden Platz" (ح صلميدان" کارگر در شھر دورتموند در محل جھانی لمان، مراسم روزا اجتماعی از سوی دولت

 .برگزار گرديد) DGB(از طرف اتحاديه کارگری 

باال  لمان از جملهاتوجه خود را به افشای سياست ھای ضد کارگری دولت   کارگریۀن اتحاديدر اين مراسم ، فعاال

  . معطوف کرده بودندغيره کارآموزی و بازنشستگی و دوره ھایبردن سن 

آمازون  يکی از آنان که در شرکت. لمان نيز سخنرانی نمودنداخارجی در  ارگراندر جريان اين مراسم دو نفر از ک

آمازون در شرايط ويروس کرونا پرداخت و   شرکتۀاستثمارگرانه و سودجويان مشغول به کار بود به سياست ھای

سخنان او با . قبلی کار خيلی بيشتری بر دوش کارگر می گذارند مطرح کرد که چگونه کارفرمايان با ھمان حقوق

  .شرکت کنندگان ھمراه گشت استقبال زياد

 نفر از اعضای اتحاديه دص اپيدمی ويروس کرونا تنھا به دوۀليس به بھانوپ يکی از نکات مھم اين تظاھرات اين بود که

يادی و تعداد ز یئلمانی و ترکيه ارغم اين محدوديت، سازمان ھای چپ ه اما ب. ی را داده بودئدر راھپيما اجازه شرکت

ی به افشای نظام سرمايه داری و تبليغ ئراھپيما ن سياسی به شکل مستقل ضمن شرکت در ايناز نيروھای مبارز و فعاال

  .نظرات و مواضع خود پرداختند
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ھم با حمل آرم و پوستر ھای سازمان در اين مراسم شرکت کرده و به بحث  لمانای خلق ايران در ئفعالين چريکھای فدا

 مھم اين که از طرف جريانات سياسی و اتحاديه ۀنکت. پاسخ دادندآنان  االتؤکت کنندگان پرداخته و به س شر بااظرهنمو 

  .ی خلق ايران گرفته شدئفدا چريکھای عکس ھای بسياری از آرم و پوستر ھای کارگری و مردم،

 نلماای خلق ايران در ئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠٢١اول ماه مه 

 


