گزارشی از مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در استکهلم  -سوئد
با رسیدن روز جهانی کارگر طبق معمول هر ساله  ،تظاهرات و گردهمایی های بزرگ و کوچکی متشکل از
نیروهای چپ و انقالبی سوئدی و خارجی و احزاب و اتحادیه های کارگری این کشور ،برای بزرگداشت این روز و
نشان دادن همبستگی بینالمللی کارگران در شهر استکهلم در سوئد برگزار شد.

امسال ( )2091نیز به روال هر ساله ،فعاالن سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران با شرکت در این
حرکات ،همبستگی خود را با کارگران و ستمدیدگان جهان نشان دادند .از جمله این حرکات شرکت فعال در دو
راه پیمایی اعتراضی و حضور در دو گردهمایی بود.
دو مسئله اجتماعی مطرح در سوئد و یک مسئله جهانی ،اول ماه مه امسال را تحت تاثیر خود قرار داده بود .از
سویی دولت تازه سوئد با اتخاذ سیاستهای بسیار راست روانه و ارتجاعی ،اعتراضات بسیاری را در جامعه
برانگیخته و از این رو بخش بزرگی از شعارها و سخنرانی های اول ماه مه  ،به این امر اختصاص داده شده بود.
دولت امروز سوئد که پس از گذشت چهار ماه از انتخابات مجلس سوئد در سال گذشته و در پی توافقی که در
ماه ژانویه امسال بین احزاب سوسیال دمکرات ،سبزها ،مرکز و لیبرال ها به قدرت رسید ،گام به گام
خواستههای بورژوازی سوئد را برآورده میکند .دو حزب یاد شدۀ نخست در باال ،یعنی سوسیال دمکراتها و
سبزها ،برای دستیابی به قدرت و تشکیل دولت  ،سیاستی آن چنان راست در پیش گرفتهاند که حتی راستتر
از دولت هایی است که تا به امروز در سوئد با شرکت احزابی راستتر از این احزاب به اجرا درآورده بودند .از
جمله این سیاست ها محدود کردن حق اعتصاب و قدرت بیشتر دادن به خریداران نیروی کار در اخراج کارگران و
کارمندان میباشد.

از سویی دیگر ،مسئله نزدیک شدن تاریخ انتخابات مجلس اتحادیه اروپاست که این امر نیز تاثیر خود را بر
شعارها و محتویات سخنرانی های اول ماه مه گذاشته بود.
و اما مسئله بینالمللی بسیار مطرح این روزها در جامعۀ سوئد ،تحوالت سیاسی و اجتماعی جاری در
ونزوئالست .بدیهی است که این امر نیز تاثیر خود را بر حرکات موجود گذاشته بود.
از جمله شعارهای صفوفی که ما آن ها را همراهی کردیم این شعارها بود:


سوسیال دمکراسی ،خیانت به طبقه!



نه به ناتو!



سوئد از اتحادیه اروپا بیرون بیاید!



زنده باد فلسطین ،نابود باد اسرائیل!



سرنگون باد امپریالیسم آمریکا!



همبستگی بینالمللی ،مبارزه متحد طبقه کارگر!



مبارزه کارگران ،مبارزه زنان!



نه به فاشیسم ،نه به سرمایهداری!

ما در تجمعی که از جانب حزب چپ سوئد در میدان "کونگزت ِِردگوردن" ،جایی که بسیاری از احزاب چپ سوئدی و
خارجی جمع میشوند ،نیز حضور یافتیم .ما در این جا دو بنر بزرگ چریکهای فدایی خلق ایران حاوی شعار
"کارگران جهان متحد شوید" و آرم سازمان را نصب کرده و در یک بنر بزرگ دیگر تصاویری از گوشهای از جنایات
رژیم کارگرستیز و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی را بر روی زمین پهن کرده و به نمایش درآوردیم .محل
استقرار رفقای ما مکانی بسیار پر رفت و آمد بود و شمار زیادی از شرکتکنندگان در تجمع و عابران با توقف در
محل به عکس گرفتن از آرم و بنرهای سازمان پرداخته و با دقت ،تصاویر حاوی جنایات جمهوری اسالمی در حق
توده های تحت ستم ایران را نگاه میکردند .برخی از جوانان ،به ویژه جوانان افغانستانی ،با دیدن بنرها و تصاویر

ایستاده  ،و از خودشان در کنار آن ها عکس میگرفتند .آن ها با نقل تجارب خود ،جمهوری اسالمی را یکی از
بزرگترین عوامل جنایات علیه خلقهای تحت ستم منطقه میدانستند .همچنین جوانان سوئدی با دیدن آرم
سازمان به گفتگو با رفقا میپرداختند و در بارۀ مبارزه قهرآمیز و مسلحانه با دشمن به بحث و گفتگو
میپرداختند .برخی از ایرانیان نیز از صداقت و جانفشانی رزمندگان چریک فدایی خلق ایران و مبارزات آنان علیه

رژیم شاه و جمهوری اسالمی صحبت میکردند و به طور خاص عالقه و احترام خود به رفیق اشرف دهقانی و
مبارزات او و یارانش را به شیوه های مختلف ابراز میکردند .در جریان این گفتگوها اشخاصی بودند که در مورد
مواضع کنونی سازمان و تحلیل های آن از شرایط فعلی سوال میکردند و رفقا پاسخهای الزم به آنان را می
دادند.
در جریان این مراسم برخی از نشریات و مقاالت سازمان در مورد وابستگی رژیم به امپریالیسم و همچنین
جزوۀهای "موقعیت انقالبی و وظایف انقالبی" و "مالحظاتی درباره وابستگی ایران به امپریالیسم"در بین تعداد
زیادی از ایرانیان و افغانستانی های شرکت کننده در مراسم و گردهمایی اول ماه مه پخش شد .رفقای سازمان
همچنین نشریات و آدرس سایتها و شبکههای اجتماعیای وابسته به چریکهای فدایی خلق ایران را به عابران
و عالقهمندان معرفی میکردند.
تجمع دیگری که ما در آن شرکت کردیم  ،مراسمی بود که با دعوت بسیاری از فعاالن احزاب چپ و اتحادیههای
کارگری برای محکوم کردن سیاستهای ضدکارگری دولت امروزی سوئد برگزار شده بود.
در تمامی مراسم یاد شده در باال  ،اعالمیه بزرگداشت روز کارگر چریکهای فدایی خلق ایران به چهار زبان
فارسی ،سوئدی ،انگلیسی و کردی در میان تودههای مردم پخش شد.
مراسم یاد شده در باال  ،برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در استکهلم از ساعت  99صبح شروع و تا ساعت ۶
بعد از ظهر ادامه یافت.

زنده باد اول ماه مه ،روزهمبستگی بینالمللی کارگران!
نابود باد رژیم کارگرستیز و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش!
زنده باد انقالب! زنده باد سوسیالیزم!
سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سوئد ـ استکهلم
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