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سازمان هواداران ) ١٣٩۶ماه  بهشتی ارد١١ (٢٠١٧ گذشته در روز اول ماه مه یها ز همانند ساليامسال ن

 روها و انسانيها، ن  از سازمانیارين بسيراه فعالبه هم، ران در سوئد در شهر استکهلم ی خلق ایی فدایکهایچر

 خلق یی فدایکهایه چري کارگر شرکت نموده و با پخش اعالمیشرو و آزاده در تظاهرات روز جهاني، پی انقالبیها

به پخش نظرات سازمان و ،  یسي و انگلی، سوئدی فارسیها به زبان،  کارگر یران به مناسبت روز جهانیا

 تحت ستم مبادرت یها ت از مبارزات تودهی آن و حمایري زنجیها  و سگیجهان یدار هی نظام سرمایافشا

  .دندیورز

  

سخنرانان در کنار دفاع قاطعانه از مبارزات ، ن مراسم و تظاهرات به عمل آمد ی که در ارتباط با اییها یدر سخنران

ل ی از مسای برخیسبه برر،  جهان یگر کشورهایطبقه کارگر در سوئد و د،  تحت ستم و در راس آنان یها توده

 یانات ضدانقالبیشده جر تی هدایها تي و فعالیالملل نيسم بیه، تروری در سوری جنگ جار . پرداختندیمهم جار

ان و یجو  از ورود پناهیريه اروپا جهت جلوگی عضو اتحادی کشورهای ضد پناهندگیها استي مانند داعش، سیا

ن یل مطرح شده در ایه از جمله مساي ترکی و ضدخلقیورکتاتیه با حکومت دین اتحادی آشکار و پنهان ایهمکار

مان ي عضو کردن سوئد در پی که براییها  تالشین در مورد مبارزه برايها همچن سخنران.  ها بودیسخنران

رون آمدن سوئد يها، خواست ب ن تالشیبه ا" نه گفتن"غ يصحبت کردند و در کنار تبل، د یآ ی ناتو به عمل مینظام

 یها برداشتن گامخواست ، ن مراسم یشده در ا  مطرحیها گر خواستهی از د.کردندز مطرح ينرا  ه اروپایاز اتحاد

در ن مراسم یشتر سخنرانان ايب. ل کار روزانه به شش ساعت در روز بوديدن به هدف تقلي در راه رسیموثرتر

االت یاروپا و است در ي راست، راست و پوپولی ماورایروهايشتر نيبه قدرت گرفتن هر چه بشان  یصحبت ها

ن ی از سخنرانان ایادیتعداد ز  .روها صحبت کردندين نی ایريگ کا پرداخته و در مورد خطرات قدرتیمتحده آمر

 یها نهيت در زمي وارد فعالیدن به سود اقتصادي رسی که برایها و موسسات رون کردن شرکتيمراسم در مورد ب

 در یت بخش خدمات اجتماعیری شدند که اهداف مدصحبت کرده و خواستار آن، اند   شدهی و بهداشتیآموزش

 که به یانیجو ان و کاریجو  از سخنرانان در مورد پناهیکی.  قرار نداشته باشدیمحدوده برداشت سود اقتصاد

 کار بوده و ی داده، در جستجویه اروپا درخواست پناهندگی اتحادیجا جا و آن نیار خود را ترک کرده و در ایناچار د

ن افراد یکه چرا ا ز به علت آنيش از هر چيش و بيد پیصحبت کرده و اظهار داشت که با، غولند  مشیا به تکدی

افته و در فکر ین بردن معلول، علت را ي از بیگونه بتوان برا نیپرداخت تا بد، اند تا ترک وطن کنند  دهیخود را ناچار د

  .ن بردن آن بودياز ب

  

  . ديان رسی به پای آکنده از همبستگیخواه و چپ در فضائ ی آزادیروهايتجمع و تظاهرات امسال با استقبال ن



  ! کارگران و زحمتکشانیالملل ني بیروز باد همبستگيپ

  ! آنیري زنجیها  و سگی جهانیدار هیسرنگون باد سرما

  !رانی ای اسالمیسم جمهوريالیم وابسته به امپرینابود باد رژ

  رانی خلق ایی فدایکهای راه چریروزيمان به پیبا ا

  

   سوئد - استکهلمران در ی خلق ایی فدایکهایزمان هواداران چرسا

 ٢٠١٧ برابر با دوم ماه مه ١٣٩۶ماه  بهشتی ارد١٢


