
 نروژ  -استاوانگر در کارگر جهانی روز اشتمیدگرا

 

 

 و کارگری فعالین از زیادی تعداد حضور شاهد گذشته، هایسال همچون استاوانگر شهر مه، ماه اول روز در

 .پیمایی به بزرگداشت روزجهانی کارگر پرداختند که با تجمع و راه بود کارگر طبقه هواداران و نروژی مختلف احزاب

 

 و آمدند هم گرد شهر این" مردم خانه" مقابل در پیماییراه برای کنندگان شرکت سال هر روال به روز، این در

 .کردند پیماییراه کارگری های مارش نواختن همراه به شهر مرکز سمت به "مردم خانه" مسیردر طول  سپس

 

 طول در که بودند؛ کرده اعالم ار خود مطالبات و هاخواسته پالکاردهایی، داشتن دست در با کنندگان شرکت

 از برخی .گرفت می قرار بودند ایستاده مسیر حاشیه در که مردمی دیگر استقبال و تایید مورد پیماییراه مسیر

 جنسیت گرفتن نظر در بدون برابر حقوق خواهان ما" :بود قرار این از بنرها روی بر شده نوشته شعارهای

 یک برای"، "!هستیم روز در کار ساعت ۶ خواهان ما ست،کافی ساعت ۸ روزی با کار سال صد"،  !"هستیم

 به نه و (EU) اروپا اتحادیه به نه" ، !"خیزید پا به زندگی و کار امر در جدی کاری تدارک و بزرگ سازماندهی

 ...و !" ناتو به نه"، !(EEA)  اروپا اقتصادی منطقه

 

 stopp) "نروژ در گرایی اسالم کردن متوقف" عنوان تحتدر مخالفت با سازمانی  پالکاردهایی همچنین

islamiseringen av norge - SIAS)  جامعه در مسلمانان حضور مخالف اسالمی ضد گروه این .خوردمی چشم به 

برج انفجار و ۱۰۰۲ سپتامبر یازده از اخص طور به - تروریسیتی هایعملیات و باشد می جهان نقاط دیگر و نروژ

 باشند اندیشیده کهآن بی  .اند داده قرار خود آمیزتبعیض و پرستانه نژاد تفکرات بهانه را - نیویورک رد قلو دو های

 های اهریمنی ای این دار و دسته های وابسته و ضد انقالبی را ساخته و تجهیز کرده اند و یا چه قدرت که

 برای و کشورهایینیروهایی، طبقۀ حاکم چه  چه طرف از گرا،اسالم هایگروه جانب از تروریستی هایعملیات

 شهر در تازگی به نیز گروه این. اندشده دیده تدارک اهدافی چه رساندن سرانجام پیشبرد چه سیاست و

 .شروع به فعالیت نموده استر استاوانگ

 

 سخنرانی به شهر مرکز پارک در مختلف احزاب نمایندگان ، مراسم در پایان پیماییراه مسیر پیمودن از پس

 برای ناچیز هزینه کمک ها،خانواده کم درآمد همچون مسایلیسیاست دولت در  هاسخنرانی این در .پرداختند

 گرفته قرار زیر طوفان انتقاد سخنرانان بیماران و بیکار یا و افتاده کار از هایخانواده پایین بسیار حقوق کودکان،

 تشویق مورد سخنان این .شد اعتراض نیز استاوانگر شهر در هاجاده باالی بسیار عوارض وجود به همچنین .شد

 .گرفت قرار حاضران



 

 افزایش عدد ۸۸ به استاوانگر شهر در ایجاده عوارض هایایستگاه تعداد گذشته سال نوامبر از که ستگفتنی

 منطبق نمی دیدند این حد از عوارض را با درآمدهای کم خانواده ها،سیاست این به معترضین و است؛ کرده پیدا

 مرداندولت باالی بسیار درآمدهای ها همچنین آن. را وسیله ای جهت افزایش شکاف طبقاتی می دانستند و آن

 به الزم. دشمردن میبر هانابرابری اینجلوه ای از را  - سال در کرون هزار سیصد از بیشتر - جامعه مرفه اقشار و

 .بود گذشته هایسال از بیشتر امسال پیماییراه در کنندگان شرکت تعداد که است ذکر

 

اول ماه مه،  داشتگرامی برای گذشته هایسال چونهم نیز استاوانگر در ایران خلق فدایی هایچریک فعالین

 .داشتند شرکت بزرگ روز ایندر مراسم  روز جهانی کارگر،

 

 نروژ - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در استاوانگر

 ۱۰۲۲ مه دوم

  


