
 م سوئد هل کمراسم روز جهانی کارگر در است

مه،   ماه  اول  یکشنبه  و  مراسم  روز  و چپ  کارگری  فعالین  از  زیادی  تعداد  با شرکت  کارگر  روز جهانی 

صبح در    ۱۰با شکوه تمام بر گزار شد. گردهمائی اولیه در ساعت  در شهر استکهلم سوئد  کمونیست  

راهپیمائی که تقریبا سه ساعت طول  از همین محل،  سپس    .صورت گرفت   Kungsträdgårdenمیدان

 به پایان رسید. انترناسیونال بعدازظهر برنامه با سرود  5و در آخر در ساعت  گرفتکشید انجام 

 

فعالین چریکهای فدائی خلق  با برافراشتن آرم سازمان و بنر های    تظاهر کنندگان، در محل تجمع اولیه

مواجه شد.   کنندگان  استقبال شرکت  با  که  نمودند  کتاب  میز  به گذاشتن  مبادرت  قابل  تعداد  مختلف 

چریکهای  اعالمیه های  همراه با  پیام فدایی  نشریه    و    ارگان کارگری سازمان  ماهنامه کارگری  توجهی 

اوکراینیی خلق به مناسبت  فدا در میان    انگلیسی  و، سوئدی  به زبانهای فارسی  روز کارگر و جنگ 

کنندگان این  توزیع شد   شرکت  در  چپ سوئد سخنرانی  نمایندۀ    گردهمایی.  مراسم  و  داشت  حزب 

 . گشتشرکت کنندگان مواجه که با استقبال  نیز برگزار شد سرود خوانی  

 

این  ایرانی در  کننده  که ان شرکت  مختلف سیاسی    مراسم  جریانات  و  جنگ  مورد    دربودند  از  اوکراین 

از مبارزات  گرانی  ووضعیت فقر   ایران بحث کرده و  حمایت می    کارگران، معلم ها، دانشجویان و...   در 

اکثر و  انداز    های شورشوقوع      آنها   کردند  چشم  را  جاری  گرسنگان  مبارزات  و  کنونی  وضع  محتمل 

فعالین سازمان   .ندضع خود را تبلیغ می کردا و مو ها تحلیل  لین سیاسی، هر یک فعامی دیدند.     مردمی 

بودند.   مشغول  مراسم  این  در  حاضر  ایرانیان  با  گفتگو  و  بحث  به  از  نیز  پرسش  ضمن  جوانی  رفیق 

ی فدایی  انشعاب های سازمان گفت : خوشحالم که شما مخالف اکثریتی ها هستید من به چریکها

افکارشان  خلق   زیادی  .  دارمگرایش  و  تعداد  بودند که چریکهای فدایی  از مراجعین  تقریبا  خلق  معتقد 

از جوانها  اصلی  جریان   برخی  باشد.  از سازمان فدائی می  بازمانده  آرمو اصیل  به  سازمان    با اشاره 

  

 

 

 



در  .  مه می دهدپرویز پویان و مسعود احمد زاده را اداامیر  راه رفیق  تاکید می کردند که این تشکیالت  

 می گرفتند.   عکس آنها قرار گرفته و در کنار آن  ورد توجه مآرم چریکها  این میان کسانی بودند که

می  اعالمیه و نشریه    سازمان که ضمن آرزوی موفقیت برای    یمرفقای کردی بود در این برنامه شاهد  

آنها را   با اشتیاق  و  د  برخواستند  رااشتندمی  از بحث های  دیگر  در مورد    فتگو  گ  در محل،  یج. یکی 

بود او  حکم  و  نوری  حمید  حکم    یاطمیناناکثرا  البته    . دادگاه  اجرای  مادر  همچنین    .نداشتند  به  یک 

و   ایران  بنر ها در مورد وضعیت  با دیدن  فرزندش توضیح می داد  جمهوری اسالمیسوئدی  یکی    .به 

برخورد غیر انسانی مقامات  رفیق افغان از  یک     . بود  جنگ اوکراین،  گفتگوو  دیگر از موضوعات مورد بحث  

و از دست  ، فشار بر آنها  ایرانهای  در فرودگاه    ستانی ها متوقف کردن افغان ایران با افغانها از جمله،  

برخی خواهان  گفت با شرایط فعلی نمی شود به ایران سفر کرد.  می  کرد و  می  صحبت    پروازدادن  

چریکها  ارتباطی با  آدرس های    ئی با تلفن دستیشان ازجوانها   . بودنددهقانی  کتاب جدید  رفیق اشرف  

سازمان به    جویای اعالمیهآمده بودند و  از تبریز    که سه نفر بودنددیگر    عکس می گرفتند . نکته جالب

شدند.زبان   که    ترکی  بودند  معتقد  و  میکردند  صحبت  اشرف  رفیق  از  تمام  عالقه  با  فصلهای  آنها 

 در ایران مدیون رفقای چریکهای تبریز است . ازمان چریکها ات مردم و س مبارزدرخشان 

بعد از ظهر مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر با موفقیت همراه با سرود انترناسیونال    5در ساعت  

 به پایان رسید. 

 !پیروز باد مبارزات طبقه کارگر
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