
 سوئد - استکهلمدر  ۷۹۳۱مراسم روز کارگر سال  گزارشی از

 

  

 فعالین ی مبارز ورفقا( ۰۹۳۱اردیبهشت ماه  ۰۰) ۸۱۰۲در روز اول ماه مه ، امسال نیز همانند سالهای گذشته 

سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد در شهر استکهلم، در کنار و در زیر پرچم و باندرول 

فدایی خلق ایران، به همراه بسیاری از سازمانها، نیروها و انسانهای انقالبی، پیشرو و آزاده به  چریکهای

فراخوان برخی از احزاب و جریانات گوناگون کمونیست و چپ پاسخ مثبت داده و در چند مراسم و تظاهرات که از 

یکهای فدایی خلق ایران به زبانهای شرکت نموده و با پخش اعالمیه روز جهانی کارگر چر، جانب آنان برگزار شد 

به پخش نظرات سازمان و افشای سرمایه داری جهانی و سگهای زنجیری آن و حمایت از ، فارسی و سوئدی 

 .مبارزات توده های تحت ستم مبادرت ورزیدند

 

نگ و رو مراسم روز کارگر امسال ر  انتخابات پارلمانی سوئد برگزار خواهد شد و از این( ۸۱۰۲)در سپتامبر امسال 

هایی که امسال در ارتباط با روز کارگر  در سخنرانی. بویی به نشانه انتخاباتی که در راه است به همراه داشت

سخنرانان در کنار دفاع سرسخت از مبارزات توده های تحت ستم و در راس آنان طبقه کارگر در ، به عمل آمد 

ری در سوریه، فعالیتهای هدایت شده و سوئد و دیگر کشورهای جهان از جمله به مسائلی همانند جنگ جا

المللی، جنگ تحمیلی در سوریه، وضع اسفناک پناهجویان در  ضدانقالبی جریاناتی مانند داعش، تروریسم بین

گوشه و کنار جهان، سد هر چه بلندتری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان ایجاد کرده اند و 

 .دیه اروپا با حکومت دیکتاتوری و ضدخلقی ترکیه پرداختندهمکاری آشکار و پنهان اتحا

 

پناهجویان، شرایط زندگی و امرار معاش افرادی که از اروپای  و یکی از محورهای سخنرانیها در مورد پناهندگان

انات روزها وابستگان به جری که ایناند و جو بسیار بدی  شرقی برای بهتر کردن شرایط زندگی خود به سوئد آمده

یکی از سخنرانان بخش بزرگی از . بود، اند طلب، نژادپرست و نازیست در کشور به وجود آورده راست، فرصت

دیدگان استوار کرده و از آن شرایطی گفت که  سخنان خود را بر محور نشان دادن همبستگی با این ستم

 .و باعث آوارگی و فقر شدید گشته استها تحمیل کرده  داری در گوشه و کنار جهان بر توده سرمایه

 

محور دیگری از سخنرانیهای در مورد مبارزه برای تالشهایی که برای عضو کردن سوئد در پیمان نظامی ناتو به 

. به این تالشها خواست بیرون آمدن سوئد از اتحادیه اروپا نیز مطرح گردید" نه گفتن"عمل می آید بود و در کنار 

ن مراسم به قدرت گرفتن هر چه بیشتر نیروهای ماورای راست، راست و پوپولیست در اروپا و بیشتر سخنرانان ای

 .گیری این نیروها صحبت کردند ایاالت متحده آمریکا پرداخته و در مورد خطرات قدرت

   



 

سساتی که برای رسیدن به سود ئبخش بزرگی از سخنرانان این مراسم در مورد بیرون کردن شرکتها و مو

و خواستار آن شدند که  اند به صحبت پرداخته های آموزشی و بهداشتی شده وارد فعالیت در زمینه اقتصادی

 .بخش خدمات اجتماعی در محدوده برداشت سود اقتصادی قرار نداشته باشد

 

تر و موثرتری در راه رسیدن به تقلیل  شده در این مراسم برداشتن گامهای جدی های مطرح از دیگر خواسته

 .ار روزانه به شش ساعت بودساعات ک

 

اند، دلیلی دیگر برای آن  ای که در آن به تصویر درآمده در دست داشتن باندرول سازمان و تصاویر بسیار و گوینده

شده بود که افراد بسیاری از ملیتهای گوناگون به سوی ما آمده و درباره سازمان، شرایط موجود در جمهوری 

پرسیده و با ما ، تکشان، شرایطی که به زنان و جوانان تحمیل شده است اسالمی، وضع طبقه کارگر و زحم

 .گفتگو کردند

 

 !پیروز باد همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان

 !سرنگون باد سرمایه داری جهانی و سگهای زنجیری آن

 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی ایران

 

 ریکهای فدایی خلق ایرانبا ایمان به پیروزی راه چ

 سوئد - استکهلمسازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در 

 ۰۹۳۱ماه  اردیبهشت ۰۴

 


