
 گوتنبرگ ـ سوئد درگزارشی از اول ماه مه ، روز جهانی کارگر 

و فعالین و آزادیخواهان  زحمتکشان و کارگرانجهانی کارگر، از سوی  ، امسال، اول ماه مه، روزدر شهر گوتنبرگ

 .گرفته شدبا شور و شوق فراوان جشن  ،ی دیگرهمچون تمامی شهرها و کشورهاسیاسی، 

 

با برنامه  با فراخوان رادیویی از هفته ها پیش و ایی خلق ایران، همچون سال های گذشتهفعالین چریکهای فد

چادر و میز  و در میدان آهن، اقدام به برپاییدر شهر گوتنبرگ  9102ریزی و تدارک قبلی در مراسم اول ماه مه 

، اطالعیه ی سازمان در مورد اتیروی میز اطالع. قرار گرفتکتاب کردند که مورد استقبال گرم حاضرین در میدان 

 حاضرین و مراجعه کنندگانقرار داشت که در بین  به زبان های فارسی و سوئدی" داشت روز جهانی کارگرگرامی"

و  "پیام فدایی"یعنی نشریات سازمان و کتاب های منتشر شده   همچنین در میز کتاب سازمان. توزیع می شد

 .دیده می شد "کارگریماهنامه "

چون سال های گذشته مملو بود از  ری  و سرد همراه با گاهی خورشید،روز شهر گوتنبرگ در یک روز ابفضای ام

پرچم های سرخ و تراکت هایی با زبان های گوناگون و با موضوع اول ماه مه ؛ مارش های اول ماه مه و رفت و آمد 

اری مراسم و تظاهرات  خود را به این برای برگز کهانبوه مردم که از گوشه و کنار این شهر و شهرهای اطراف 

 .جلوه ی ویژه ای به شهر و منطقه ی کارگری داده بود، محل رسانده بودند

 

آرم سازمان همچون تمامی سال ها در جای همیشگی اش نگاه ها را به خود جذب کرده و عده ای برای گرفتن 

در مورد  بعضی از اوقاتگرفتند و یا  می از آن عکس و با شوقی وصف ناپذیر تادنددر کنار آرم می ایسعکس 

 

 



، پرسش داشتند که از طرف مسئول میز آرم سازمان استاز آن جمله سالحی که در میان و آرم عالئم قدمت و 

تحریم های چرائی : به شرح زیر بودندعمده بحث های مطرح شده . پاسخ دریافت می کردندبه عنوان اطالعاتی 

رساندن صادرات نفتی ایران، قرار گرفتن نام پاسداران سرمایه در لیست تروریستی، جدید آمریکا و بویژه به صفر 

شرایط  ،به ایران سیل جاری از ابتدای فصل بهار و ورود نیروهای حزب هللا، حشد الشعبیعواقب وحشتناک 

د سال اخیر در موجود منطقه و بویژه تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز، سازماندهی توده ای پس از اتفاقات چن

رشد کارگری در ایران و نقش چریک های فدایی خلق در این تحوالت، مسئله به بویژه جنبش رو ، ایران 

سوئد پیرامون  راست های سیاست های رو به گسترشسازماندهی مخفی و مسلح توده ای بویژه طبقه کارگر، 

رفدار خصوصی سازی خدمات مهم طنیرو هائی اقتصادی کشور سوئد که  های و سیاست ل خارجی هامسائ

جهانی کارگر امسال در  پیرامون دستگیری ها در مراسم روز طول این مراسمدر  همچنین. اجتماعی هستند

در همه این موارد تحلیل ها و مواضع سازمان لوی مجلس ارتجاع در تهران، صحبت هایی در جریان بود که ج

این مباحث تکمیل تر رجوع داده می شدند تا به مقاالتی از پیام فدایی پرسش کنندگان تشریح و در صورت نیاز 

 .دنشو

 

در میدان آهن، مارش شروع تظاهرات راس ساعت دو بعد از ظهر از جنب میدان آهن نواخته شد و  تجمعدر پایان 

، لیستانمایندگان احزاب چپ و سوسی ،(اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری)جمعیتی که متشکل از کارگران 

شرکت . حرکت کردند همراه با هم بطرف میدان مرکزی شهربودند، شخصیت های سیاسی و فعال شهر 

کارگران جهان متحد "کنندگان با در دست داشتن پرچم های سرخ و با پالکاردهایی به زبان های مختلف، چون 

بصورت  با عکس چه گوارا، های سرخی طور پرچم همراه با عکس هایی از رهبران طبقه کارگر و همین "شوید

که بیشتر در تظاهرات سر داده شد، شعارهای نظیر  یشعارهای. چشمگیر و فعالی در تظاهرات حضور داشتند

انترناسیونالیسم و ضدیت با ناسیونالیسم و نازیسم موجود در جامعه فعلی سوئد، همراه با همبستگی بین 

 .ندر طنین انداز شده بودهبود که در خیابان های این ش المللی طبقه کارگر

 

 

 

 

تقریبا اکثریت احزاب  تتظاهرات راسیست های سوئد به رغم مخالف در همین روز،الزم به اشاره است که 

غرب  در" مقاومت نوردیک"یستی و خشن زجنبش ناکه توسط  این تظاهرات  .برگزار شد این کشور سیاسی

با نا آرامی گسترده ای روبرو گردید که در پی آن نزدیک به ، ( کونگ اِلو در حومه شهر گوتنبرگ"در شهر ) سوئد

دستگیر  قومی بودند،چهل تن که پانزده تن از آنان متهم به آشوبگری خشونت آمیز، تحریک علیه گروه های 

این موضوع باعث شد که تعداد قابل مالحظه ای که هر سال در میدان آهن شهر گوتنبرگ حاضر می  .شدند

آیند، به آن  ه و به عقب نشاندن این گروه نژادپرست که هر از گاهی با اجازه پلیس بیرون میشدند، جهت مقابل

الزم به توضیح   .و شدیدا نفرت و انزجار خود را نسبت به این گروه و تفکرات راسیستی اش ابراز دارندرفته شهر 

از طرف جنبش  (مختلف کشور از نقاط) نفر 911ور، حدود بمزباشد که بنا به گزارش پلیس در تظاهرات  می

 .بودند، شرکت داشتند ی رادیکال نفر مخالفان آنان که عمدتا سوئدی ها 711مقاومت نوردیک و حدود 

 !همت توده ها هوری اسالمی بهممامیت رژیم وابسته به امپریالیسم جسرنگون باد ت

 

 

 

 

 تظاهرات عده ای از راسیستهای سوئد

 

 

 



 !؛ حق مسلم کارگران است کارگری تشکل های مستقل

 !باد سوسیالیسم زنده ! زنده باد انقالب

 !کارگران جهان متحد شوید

 !اول ماه مه، روز جهانی کارگر گرامی باد

 

 سوئد -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در گوتنبرگ 

 9102ماه می  9برابر با  0921اردیبهشت  09

 


