
  سوئد –گزارشی از مراسم  روز جھانی کارگر در گوتنبرگ 

امسال به روال ھرساله مردم گوتنبرگ و سازمانھا و نيروھای سياسی  روز جھانی کارگر 
ایرانی و غير  -طبق سنت ھر ساله،  نيروھای سياسی . را در اول ماه مه گرامی داشتند

اشته و مردم قبل از مبادرت به راه در يکی از ميدان ھای بزرگ شھر ميز کتاب گذ -ایرانی
پيمائی از تجمع نيروھای سياسی بازديد کرده و نشريات و اعالميه ھائی را که مايل 

تجمع امسال عليرغم سردی ھوا از سالھای قبل پر شکوه تر و .  ھستند تھيه می کنند
داری  امری که بيانگر اوضاع ملتھب نظام ھای سرمایه. تعداد شرکت کنندگان بيشتر بود

بحران زده و بالنتيجه گرایش و  توجه ھر چه بيشتر مردم به مسایل سياسی و اجتماعی 
  . می باشد

در گردھم آئی امسال اکثر سازمانھای سياسی ايران  شرکت داشتند و به توزيع  
مطبوعات تشکيالتی خود پرداخته ويا از طريق بلندگو  شعار ھا و مطالبات شان را تبليغ 

عالين چریک ھای فدایی خلق ایران از اولين ساعات صبح، در محل حاضر شده ف. می کردند
آرم بزرگ سازمان وعکس ھای . و با برپایی چادر بزرگی  ميز کتاب خود را بر قرار نمودند

مربوط به جنبش اعتراضی اخير ، پرچم ھای سرخ، شعارھا ی  انقالبی از جمله شعار ھای  
به " زنده باد اول ماه می" و"زنده باد سوسياليسم" ،"یسرنگون باد رژيم جمھوری اسالم"

زبان ھای فارسی، سوئدی ،انگليسی دور تا دور چادر را فرا گرفته بود و محل ميز کتاب را 
 . بر جسته تر از ھميشه در مقابل ديد ھمگان قرار می داد

 

 



شرکت کنندگان غير يکی از نکاتی که در جريان ميز کتاب جلب نظر می کرد  اين امر بود که 
سلحه ای که در مرکز آرم قرار دارد  در مورد دليل وجود اين اایرانی با دیدن آرم سازمان  و 

فعالين چفخا در توضيح چرایی این اسلحه در آرم و تفاوت آن با . اسلحه سوال می کردند
بویژه اقدامات تروریستی و تبليغات دروغين امپریاليست ھا و رژیم ھای وابسته به آنان 

رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی، در مورد حقانيت مبارزه قھر آميز روشنگری  می نمودند 
در این ميان ایرانيانی  ھم بودند که سواالتی در .  که در این کار ھم بسيار موفق بودند 

ريکھای مورد جنبش اخير در ایران، آینده  جنبش و نقش چپ در آن و تاریخچه و نظرات چ
پاسخگوئی به اين سواالت  خود باعث شده بود که . مطرح می کردندايران فدائی خلق 

ميز کتابی که با استقبال . فضای پر نشاطی از بحث و گفتگو  حول ميز کتاب ايجاد شود
مردم مواجه شده وبه اعتبار عکس ھایی که در اطراف چادر نصب شده بود، توجه حاضران 

تعداد زيادی اعالميه ھای سازمان  گان  آن امکان دادتارا به خود جلب کرده بود و به برپاکنند
  .به زبانھای مختلف را در ميان مردم توزيع کنند

حضور گسترده مردم و استقبالشان از ميز ھای کتاب  شور و ھوای ویژه ای به امسال،
ميدان داده بود و باعث شد تا شرکت کنندگان در تظاھر ات اول ماه مه قبل از شروع 

خود  جھت گرامی داشت روز جھانی کارگر با مواضع و ديدگاه ھای سازمانھای   راھپيمائی
 .سياسی بيشتر آشنا شوند
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