
  ، سوئددر استکهلم ١٣٩٢سال  کارگر جهانی روز از مراسم یگزارش

همچون اکثر ، ، در استکهلم پایتخت سوئدن کارگریيفعالدر پی فراخوان سازمانهای چپ و 
فرارسيدن دند تا در صفوفی گوناگون گرد هم آمکارگران و فعالين سياسی  ن کشوریشهرهای ا

  .گرامی بدارندبا تداوم مبارزه بر عليه نظام ظالمانه سرمایه داری را روز جهانی کارگر 
  

صبح  و شعارهای سازمانی خود در پالکاردها، پرچمها سازمانهای چپ طبق روال هر ساله با
های گوناگون در  و پخش اطالعيهتجمع کرده و ضمن سخنرانی روز کارگر در اماکن گوناگون 

 مورد شرایط اقتصادی، سياسی و اجتماعی کنونی در سطح سوئد، اروپا و جهان و با طرح
امپریاليسم این دشمن استهای تجاوزگرانه يس افشاگری در مورد بهگر های طبقه کار خواسته

  .پرداختندطبقه کارگر 
  

جریانات چپ و کمونيست از   در شرکت دش یرا م این روز بزرگجلوه روشنی از جهانی بودن 
حضور برای نمونه  .دیدمراسم ن یدر ا شمول انهکشورهای گوناگون و طرح شعارهای ج

و ا سازمانهای کمونيستی آمریکای جنوبی یو  ، ایرانییمنی ،عراقی، سوری هایکمونيست
های مردم منطقه،  با اشاره به اینکه دشمن اصلی تودهنها یا. مائی برجسته بوديره در راهپيغ

مبارزه با د داشتند که يت تاکين واقعیباشد بر ا میامپریاليسم و در وحله اول امپریاليسم آمریکا 
  .مبارزه با امپریاليسم نيست دا ازارتجاع ج

  
پس از سر دادن شروع به راهپيمایی کرده و ت يجمع، ی ابتداییها سخنرانیان یپاپس از 

 ها در طول این راهپيمایی .طلبانه در مکان دیگری تجمع کردند و برابریفریادهای آزادیخواهانه 
که به پاس راهپيمایی  در این .داده شدسر های کارگران  شعارهایی در مورد خواستهباز هم 

دن به مطالبات بر حق کارگران برگزار شده يهای طبقه کارگر برای رس مبارزات و جانفشانی
  .ه بودندنفر شرکت کرد انهزار، بود

  
 اعالميه سازمان پخشهواداران سازمان نيز در این مراسم و راهپيمایی شرکت کرده و ضمن 

ان بحثهائی که با یسی در جريسوئدی و انگل در مورد روز جهانی کارگر به زبانهای فارسی،
ط زندگی و مبارزه یت آنها در مورد شراکنندگان در مراسم داشتند پاسخگوی سئواال شرکت

  .ان در مورد مسائل گوناگون بودندمواضع سازمو  رانیا طبقه کارگر
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