
  !  بادیاول ماه مه، روز رزم مشترک کارگران جهان گرام

  

 و ین کارگريگر شاهد تجمع فعالی کارگر، شهر گوتنبرگ در سوئد بار دیدن اول ماه مه، روز جهانيبا فرا رس

 ین روز باز فرصتیشه ايهمچون هم. ن شهر بودی این اصلیادي از میک ی مختلف دریت هاي چپ از ملیروهاين

روز .  باشدی برخوردار می در تجمعات کارگرین شهر که از سابقه طوالنی قدرت طبقه کارگر اشی نمایشد برا

.  قبل با شکوه تر برگزار شدی نسبت به سال هایفي و کین شهر، به لحاظ کمی کارگر امسال در ایجهان

 از ی اثریفرو کش کرده بود و حت) یسبز الله(ش، تب و تاب جنبش به اصالح سبز يامسال بر عکس سال پ

ن گروه ي از فعالین روز برخی است که در ایاد آوریالزم به . ده نشدی هواداران فرصت طلب آن هم دیگردن فراز

ها بدون درک   آن. غ مواضع خود داشتندي در تبلی هستند با حضور خود سعیرانی که عمدتا ای اسالمیها

استفاده ء ن فرصت سویصرفا از ا، ات کارگران ها و مطالب و بدون توجه به خواست"  کارگریروز جهان"ت ياهم

  . کردندی و جهت دار خود را مطرح میکرده و حرف ها و مواضع تکرار

  

 ن شهر بود، هزاران تن از باورمندان به خواستی در ای بهارین روزهاین و گرم تری تری از آفتابیکین روز که یدر ا

ست ها که با يالی سلطه امپری جمع شدند تا با خواست نابودگر به دور همیک بار دی کارگر یها و مطالبات طبقه 

 ید بر ضرورت نابودي سرخ را به اهتزاز درآورند تا ضمن تاکیپرچم ها، ده است ي تنیجنگ و استثمار و بهره کش

ه یجنبش ضد سرما پس از گسترش  کارگران به خصوصیک صدا از جنبش انقالبیک دل و ین نظام ظالمانه یا

 خود را با آن یهمبستگ  مختلف، دفاع کنند وی در کشورهای سال گذشته و اعتصابات سراسر در طولیدار

را در ) %٩٩( ها یا همان جنبش نود و نه در صدیت و یر جنبش وال استري توان تاثید نمی تردیب.  ندیاعالم نما

ن یدان و در اين میر در اگیک بار دیها با شور و شوق فراوان  رهروان آن. ده گرفتی تجمع امسال نادیگستردگ

  که بعضا مردم از گردنیادی زیشعارها و تراکت ها.  کردند که مبارزه عادالنه همچنان ادامه داردیاعالم م شهر

 که همه شاهد یطیهم در شرا آن.  دادین جنبش را میت از ایزان کرده بودند نشان از تداوم و حمای آوخود

 خود را بر دوش کارگران و ی استثمارگرانه یاست هاي بار سی جهان در سطحیه داریهستند چگونه نظام سرما

شتر به يدر تالش  است تا با فشار هر چه ب" یاضت اقتصادیر "یاست هايغ سيزحمتکشان انداخته و با تبل

  . خود را حفظ کندی نجومیکارگران سود ها

   

  

  

ز کتاب توانستند ضمن پخش ي و میالعات چادر اطیی خلق طبق سنت هر ساله با برپایی فدایک هاین چريفعال

شنبه به تاریخ (  و بحث آزاد به مناسبت اول ماه مه در پالتاکی مربوط به اول ماه مه، تراکت سخنرانیه هاياعالم



ت ی از جنای که گوشه اییژه عکس هایشعارها و بو. گران برسانندی، مواضع سازمان را به اطالع د)پنجم ماه مه

) بطور مثال، کشتار دهه شصت (ی موسویری که در زمان نخست وزییت هایکنجه و جنا دار و شی جمهوریها

ها و پوستر ها عکس  ن بنری از ایادی زیتعداد.  ع مردم مواجه شدي گذاشت با استقبال وسیش میرا به نما

د شد که ياکن رابطه تيدر هم.  رفقا پاسخ داده شدیرامون آن مطرح نمودند که از سوي را پیواالتئگرفتند و س

 ندارند و ما یم فرقیتکار رژین جنايچکدام از سردمداران و مدافعي با هی و از جمله موسویاصالح طلبان حکومت

ران یسم در ايالی وابسته به امپریه داری به مثابه حافظ سرمای اسالمیم جمهوریت رژي تمامیخواهان سرنگون

ش برنامه يدن آفی فعال بوده با دییر جنبش فدا دی گفت خود زمانی که می از کسانیکی. ميبوده و هست

 کرد که   ید مطرح ميبا تاک" رانی طبقه کارگر ایابیدر باره موانع سازمان " مه در پالتاک ۵شنبه   روزیسخنران

رد ، چون هستند احزاب و ي قرار گيشتر مورد توجهد بی است که باین مواردی تری از اساسیکین موضوع یا

 با شرکت خود ین جلسات پرسش و پاسخي چن.   زنندیطبقه کارگر جا م" ندهینما" که خود را ییسازمان ها

 .ار راه گشا باشدي تواند بسین آن ميکارگران و فعال

  

  شمار مردمين ساعات روز قبل از حضور بيز کتاب در اولي و میر چادر اطالعاتیتصو

  

 آرم سازمان  .ن روز بودیگر از موارد مثبت ای دیکیها، ک یرامون چري آنان پی جوان و پرسش هایحضور چهره ها

گر قرار گرفت، ی دیها تين مليان و فعاليرانیش مورد توجه اي پیکه در جنب چادر زده شده بود، همچون سال ها

 کردند ی میستادن در کنار آرم و عکس گرفتن سعیز با اي نی که بارها از آن عکس گرفته شد و عده اییتا جا

ن آرم به وجد آمده ی ای از اصالت اجزایرانیر اين غیحاضر.  خود حفظ کنندین روز را برای از ایاد ماندني بیخاطره ا

ست ها و يالی امپریغ وارونه ي که به اشتباه و با تبلیبودند، بطور مثال وجود داس و چکش در کنار سالح، در زمان



 ی با آن مقابله میت با لشکرکشیف و در نهایعرسم تی بخش را با ترورییشان که هرگونه مبارزه رها نوکران

  . دادندید قرار ميکتاتورها مورد تاکی دی سرنگونیرا برا آن د ويکنند، برعکس آنان وجود سالح را تائ

  

ک یپ رزم زنان چريو کلیدیژه ویوه ب (ی دی و سییام فدايز کتاب قابل توجه بود و  فروش کتاب، پياستقبال از م

د کنندگان از ی انجام شد و بازدین روز به خوبیدر ا) یی رهای از مبارزه زنان برایان ـ جلوه اری خلق ایی فدایها

  . نشان دادندی فدائیکهایت شان را از چری خود حمای مالیز کتاب با کمک هايم

  

 و ید بر ضد انقالبي خود  ضمن تاکین مراسم در چهارچوب مواضع سازمانی خلق در ایی فدایک هاین چريفعال

 مستقل ی تشکل هایران که همانا آزادی، از مطالبات بر حق کارگران ای اسالمیم جمهوری بودن رژید کارگرض

ها در حد رشد  ش دستمزدی افزایله ار با توجه به مصالح کارگران، مسئن قانون کی، حق اعتصاب، تدویکارگر

ت ي تمامیها را سرنگون دن به آنيط رسدفاع کرده و شر.... ض و ي، رفع هرگونه ستم و تبعین اجتماعيتورم، تام

 نظام ی کارگران وابسته است به نابودید داشتند که تجربه نشان داده رهائي اعالم کرده و تاکی اسالمیجمهور

 ی غربیها  دولتی اقتصادیم های که در مورد تحریو در پاسخ به پرسش هائ .  حاکم بر کشوریه داریسرما

 کارگران و زحمتکشان ی تر شدن سفره یخال، ن امر یشد که ارمغان اي داده محي توض،شد يوال مئران سیه ايعل

 یها استيل هم ما ضمن مخالفت با سين دليبه هم.   باشدی میکاري و بیه روزيو گسترش  فقر و س

ن امر به دست مردم رزمنده یواهان تحقق ا،خ ی اسالمی جمهورید بر ضرورت سرنگونيها و با تاک ستيالیامپر

  .مي باشیخود م

     

 یدر زمان ها) مارش (ییمايشش راه پ، نه هر ساله یرین شهر و بنا به سنت دی شود که در ایادآور میان یدر پا

ا یا آغاز و ی یها به نوع  آنی شود، که همه ی گوناگون انجام میها، شعارها و پرچم ها مختلف و با آرم ها، بنر

 روز یعي شهر به رنگ سرخ درآمده و در سطح وسین روز همه جایادر . ردي گیدان صورت مين میشان در ا انیپا

 یز مذبوحانه مين) که در قدرت اند(برال يان احزاب لين میهرچند که در ا.  شودی کارگر پاس داشته میجهان

  . باز کنندی خود جائی براین کارگريان مردم و  فعاليکوشند تا با روش فرصت طلبانه در م

  

  ! کارگری باد روز جهانیگرام

  !ی اسالمیسم جمهوريالی وابسته به امپریه داریم سرمایسرنگون باد رژ

  !سمي زنده باد کمون!  روز باد انقالبيپ

  !دیکارگران جهان متحد شو

  

  سوئد  - گوتنبرگ  دررانی خلق ایی فدایک ها یسازمان هواداران چر

 ٢٠١٢ مه ٢

  
 


