گزارشی از مراسم روز جهانی کارگر ،اول ماه مه،
در گوتنبرگ ـ سوئد

طبق روال هر سال  ،گرامیداشت روز جهانی کارگر امسال ( )8102با شرکت احزاب و سازمان هایی از کشورهای
مختلف  ،همراه با جمعیتی از جانبداران مبارزات کارگری در یکی از میدان های مرکزی شهر گوتنبرگ سوئد به نام
"یرن توریت" برگزار گردید.
فضای امروز شهر گوتنبرگ مملو بود از 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 انبوه مردم که از گوشه و کنار برای برگزاری تظاهرات  ،خود را به محل
می رساندند  ،در این روز کامال بارانی و سرد  ،جلوه ی ویژه ای به شهر داده بود.
فعالین چریک های فدایی خلق ایران که از روزها قبل با فراخوان رادیویی  ،آزادیخواهان را جهت شرکت در این
مراسم دعوت کرده بودند  ،فعاالنه همچون سال های قبل با برپایی چادر اطالعاتی  ،روز جهانی کارگر را گرامی
داشتند .آنها با توزیع اطالعیه سازمان در باره روز جهانی کارگر به زبان های فارسی ،سوئدی ،انگلیسی ،آلمانی
و کردی  ،سعی در برقراری ارتباط با مراجعه کنندگان به چادر سازمان را داشتند که در این کار با استقبال مراجعه
کنندگان مواجه شدند .بطور مثال پرسش بعضی از مراجعه کنندگان ،عمدتا در مورد "شرایط موجود در منطقه،
بویژه جنگ سوریه و کشورهای درگیر در آن"" ،سازماندهی توده ای پس از اتفاقات دی ماه در سال گذشته و
نقش چریک ها در این رابطه و بویژه سازماندهی توده ها در حرکات آینده"" ،آلترناتیو سازی امپریالیست ها برای
فردای ایران"" ،سازماندهی مخفی و مسلح طبقه کارگر" و  ...از جمله مباحث مطرح شده ای بود که فعالین
سازمان ضمن مراجعه دادن بازدید کنندگان چادر اطالعاتی به مقاالت مندرج در پیام فدائی ،با آنها در موردشان به
بحث پرداختند .طبق سال های پیشین ،عالقمندان ،از جمله جوانان در کنار آرم پرافتخار سازمان قرار می گرفتند
و با آن عکس می گرفتند ،ضمنا از وجود سالح در میان آرم در شرایط امروز ،شگفت زده می شدند .یکی از این
مراجعه کنندگان جوان فلسطینی بود که با خواندن اطالعیه سازمان در مورد فلسطین عاشقانه به آرم خیره مانده
بود و در همان حال می گفت "براستی که تنها راه مبارزه با دشمن ،با همین سالح است و بس".
مارش شروع تظاهرات  ،ساعت  8بعد از ظهر از میدان "یرن توریت" این شهر نواخته شد و جمعیت که متشکل از
کارگران و نمایندگان احزاب مختلف ،شخصیت ها و فعالین سیاسی بود به سمت میدان گوستاو آدولف در مرکز

شهر حرکت کردند .شرکت کنندگان با پالکارد های کارگران جهان متحد شوید ،زنده باد اول ماه مه  ،روز
همبستگی طبقه کارگر و عکس های رهبران طبقه کارگر ،مارکس ،انگلس و لنین بصورت چشمگیری در تظاهرات
حضور بهم رساندند و توجه شرکت کنندگان را به خود جلب کرده بودند .شعارهایی که بیشتر در تظاهرات سر
داده شدند عبارت بودند از" :همبستگی بین المللی طبقه کارگر"" ،خیابان ها و میادین گوتنبرگ جای راسیست
ها نیست"" ،با تمام قدرت علیه راسیسم"" ،نه به عضویت سوئد در ناتو" .این ها شعار هائی بودند که در خیابان
های شهر گوتنبرگ طنین انداز شدند.
تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
پیروز باد انقالب! زنده باد سوسیالیسم!
کارگران جهان متحد شوید!
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