
در راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر " شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس"گزارش 

 در پاریس

، که از ابتدا به نفع "اونسا"و نیز  "س اف د ت"باستثنای )به دعوت و ابتکار سندیکاهای فرانسه 

فرانسه بصورت  به نفع بورژوازی کنار آمدند و در انتخابات ریاست جمهوری" قانون کار الخمری"

، روز اول (آشکار به نماینده ی سیستم سرمایه داری دیگری، یعنی امانوئل ماکرون تبلیغ رای می نمایند

و هزاران نفر از کارگران ... سندیکای معلمین و ـ سولیدر سود ـ ت.ژ .دعوت سندیکاهای ث مه به ماه

آغاز گشته بود و با گذر از  03.41در ساعت " رپوبلیک"فعالین کارگری در راهپیمایی که از میدان 

امسال به دلیل فضای خاص انتخاباتی و . میدان باستیل در میدان ناسیون پایان مییافت، شرکت نمودند

که دو حزب برتر سنتی فرانسه را حذف کردند، تظاهرات  رسیدن دو کاندید از نمایندگان سرمایه داری

از هزاران هزار را  و کمیت عظیمی ی بخود گرفتهکامل جنبه ی ضد سرمایه داربیش از بیش و بطور 

 .در بر داشت

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس نیز در این راهپیمایی همراه با شعارهای انقالبی و نیز 

تشکل  04، شرکت داشت و اطالعیه مشترک اول ماه مه را که با امضای  عکس های فعالین کارگری

ور بسیار وسیع بین کارگران فرانسه توزیع نمود و این مسئله با تجربه ای به فرانسه ترجمه شده بود، بط

ما در این تظاهرات وضعیت اسفبار طبقه کارگر ایران را . که از سال های گذشته داشتیم، بیسابقه بود

که محروم از تمامی حقوق اولیه است، در اطالعیه خود به کارگران و فعالین کاری فرانسه توزیع 

 .زیر تصاویری از عکس های تظاهرات اول ماه مه در پاریس را مشاهده می نمایید در. دادیم
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 سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران
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