
  سوئد - از مراسم روز جهانی کارگر در گوتنبرگ یگزارش
 

   

 

جمعيتی که متشکل از کارگران ، اعضای طبق روال هر سال سنت گراميداشت روز جهانی کارگر با شرکت 

،  ، شخصيت ها و فعالين کارگری ، سازمان و گروه های مختلف ، احزاب ، سندیکاهای کارگری اتحادیه ها

شهر گوتنبرگ ) Järntorgetیرن توریت ـ (در ميدان راه آهن ، ی و غير سوئدی بود سوئدسياسی و اجتماعی 

، ضمن   نيروها و جریانات سياسی در این مراسم با شکوه .سوئد در یک روز آفتابی و بهاری برگزار شد

را در اختيار کتاب اطالعاتی خود نموده و نشریات و اعالميه های خود  ، مبادرت به برگزاری ميز برافراشتن چادر

مملو بود از پرچم های سرخ و تراکت هایی ،  ميدان همچون تمامی سال ها فضای. کنندگان قرار می دادند بازدید

  .ندکه به خوبی از دور و نزدیک دیده می شد"  گرامی بادروز جهانی کارگر "مضمونبا 

  

هزاران نفر از گوشه و .  مه شرکت کردنددر مارش های اول ماه، ، شرکت کنندگان در این روز  به روال همه ساله

به ، خود را به ميدان رسانده و در صفوف گوناگون   تظاهراتشرکت درکنار این شهر و شهرهای اطراف برای 

ها با سر دادن شعارهای انقالبی و رادیکال از آرمان های طبقه کارگر در مقابل یورش  آن. تظاهرات می پيوستند

، " همبستگی بين المللی طبقه کارگر "رهایی نظيرشعا. ن زالو صفت دفاع کردندبی رحمانه ی سرمایه دارا

،  "سوئد جای تروریسم و راسيسم نيست"

ها و ميادین گوتنبرگ جای راسيست ها  خيابان"

،  "با تمام قدرت عليه راسيسم"،  "ندنيست

   ... و"  مدرسه برای کودکانو دارو، بهداشت "

  

، امسال نيز   ایرانفعالين چریک های فدایی خلق

کتاب  اطالعاتی و ميز ، چادر مطابق سنت دیرینه

به (پخش اطالعيه اول ماه مه . خود را برپا کردند

، انگليسی  ، آلمانی ، سوئدی زبان های فارسی

در ميز . در این روز به خوبی انجام شد) و ترکی

ماهنامه " ، "پيام فدائی" مورد ، فعاالنه در کتاب امسال ضمن معرفی کتاب های منتشر شده ی سازمان

 



مسئولين چادر ضمن  . شدتبليغ و اطالعات الزم ارائه ،  سایت رسمی سازمان ، "سياهکل"و سایت " کارگری

پرسش ها عمدتا .  ، پاسخگوی پرسش های مراجعه کنندگان نيز بودند تبریک اول ماه مه به بازدیدکنندگان

... و" ترامپ"ی در ایران و حمله ی آمریکا به سوریه، پدیده ای به نام ریاست جمهورانتخابات پيرامون به اصطالح 

ضد انقالبی و ضد کارگری بودن تمامی جناح بر تاکيدفعالين چریک های فدایی خلق ایران ضمن . دور می زدند

يد را شعاری درست و مورد تایانتصابات حکومتی در ایران شعار تحریم ،  های رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی

 نزدیک به چهار دهه در صحبت و تبادل نظر با بازدید کنندگان مطرح شد که .کارگران و زحمتکشان می دانستند

، در یک موضوع  یعنی سرکوب و  ، به رغم همه به اصطالح اختالفاتی که دارند است که همه جنایتکاران حاکم

ها در راستای حفظ نظام   معنا که همه آن این به.دیرینه  دارندثابت و  ی، با هم شراکت و توافق چپاول توده ها

 خود را نشان داده و کماکان تا خوار ، چهره خونتنيده است... ، شکنجه، اعدام و  که با زنداناستثمارگرانه حاکم

  .بی وقفه ادامه خواهند دادجنایات خود را  برسر قدرت هستند، هزمانی ک

  

 گفته شد که تا زمانی که رژیم موکداهمچنين ، جمهوری اسالمی  در "انتخابات" در باره  گفتگوها جریاندر 

،  وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به مثابه حافظ نظام سرمایه داری حاکم بر ایران بر سر قدرت است

 بهبود شرایط و معيشت مردم داشت و  درنمی توان انتظاری امکان پذیر نبوده و ی واقعی و دمکراتيکهيچ انتخابات

انقالبی که به رهبری طبقه ". انقالب تنها راه نجات توده ها است"، به این معنا که  آلترناتيو ما فقط انقالب است

همچنين در پاسخ به کسانی که نامه نگاری ها برخی از مخالفين به   .کارگر ایران به پيروزی رهنمون خواهد شد

توضيح داده شد که ما هر شکل از سرنگونی با کمک   ،نگران سرنوشت کشور کرده بود ها را  آن، ترامپ 

ها  ، بلکه در صفی مستقل و انقالبی رو در روی آن را نه تنها محکومآمریکا ها امپریاليسم  بيگانگان و در راس آن

  . خواهيم ایستاد

   

 

 امسال نيز سخنگویان سندیکاها و اتحادیه ،  برقرار استر ميدان راه آهندر سخنرانی هایی که همه ساله د

از این پالتفرم برای صحبت با مردم  از گوشه و کنار جهان و نمایندگان احزاب و سازمان های مختلف های کارگری

گونه تجاوز نظامی آمریکا و ، هر  در جهانجاری مسایل اشاره به برخی از مهمترینها ضمن  آن. استفاده کردند

 روش منسوخ امپریاليست ها محکوم کردند و از حق مشروع مردم کشورهای جنگ  به مثابهرا  به سوریهروسيه

 ها همچنين سخنران. مقابله با حاکمان دست نشانده و دیکتاتور حمایت کردند دفاع از حقوق خود وزده در 



ر و همچنين از حق از مبارزات رادیکال طبقه کارگر در سوئد و کشورهای دیگ محکوم کرده وتروریسم و راسيسم را 

. از اتحادیه اروپا بودند) SwExit( امسال گروهی نيز در ميدان بودند که خواهان خروج سوئد. پناهندگی دفاع کردند

،  یدا سوئد از اتحادیه اروپا بيرون بي، تعداد کسانی که می خواهند ها اعتقاد دارند که در یک نظر سنجی جدید آن

قاد آنان بر این است که مردم کشورهای اتحادیه اروپا بازیچه ی دست سرمایه  اعت .رو به افزایش گذاشته است

، استفاده  فظ و انباشت ثروت های خودحا سود می برند و از مردم در جهت ه  آن این پيمانازدارانی هستند که 

  . ابزاری می کنند

  

 نشان ت و به خاطر ماندنی ایمثبنسبت به آرم سازمان واکنش های ، بازدیدکنندگان همچون سال های گذشته 

کنندگان با احساسات عميقی به آرم نگاه  یکی از بازدید. گرفتند  عکس می ، با ایستادن در کنار آندادند و می

، با صدای لرزان  که سعی داشت اشک هایش را کنترل کند ، ضمن این می کرد و وقتی با او وارد صحبت شدیم

راه رفيق مسعود و پویان به این ،  نبود که با رخنه ی خيانتکاران به سازمان این حق ما و این آرم پرافتخار"گفت 

در های مردم در رابطه با نفوذ اپورتونيسم   جلوه ای از برداشتاو حرف های زیادی داشت که ". روز بيافتد

کنندگان هم  زدید اما دیگر با .دا شدجو در آخر با خرید دو کتاب و نشریه از ما را نشان می داد سازمان فدایی 

 استقبال مردم .شرایطی متفاوت داشتند و با وجد فراوان از آرم سازمان عکس می گرفتند و با هم حرف می زدند

از کتاب های سازمان را بيشتری  امسال ما توانستيم تعداد  .، مقاالت سازمان بی نظير بود العيه هااز دریافت اط

پشتيبانی شان از اهداف سازمان ، های مالی خود  د کنندگان با کمکبازدیبدست عالقمندان برسانيم و همچنين 

  .دادند را نشان می

  

  !گرامی باد روز جهانی کارگر

  !سرنگون باد تماميت رژیم وابسته به امپریاليسم جهموری اسالمی

  !زنده باد کمونيسم   ! پيروز باد انقالب

  

   سوئد -گ گوتنبر درسازمان هواداران چریک های فدایی خلق ایران 

 ٢٠١٧ ماه مه سال دوم برابر با ١٣٩۶ ده اردیبهشتدواز


