
 نروژ اسلو در کارگر جهانی روز مراسم از گزارشی
 

  
 از .شد برگزار اسلو شهر در گذشته سالهای همچون کارگر، جهانی روز مراسم ،8102 مه ماه اول شنبه سه روز

 از بزرگی جمعیت ، شود می برگزار رسمی بطور کارگر روز مراسم و است رسمی تعطیل نروژ در روز این که آنجا

در برخی نواحی توام که در هوای نسبتا سرد امسال تظاهرات  در حالیکه .کنند یم شرکت مراسم این در مردم

 مراسم در نفر هزار صد هشت تقریبا ، گزارشها برخی اساس بر اما ،برگزار می شد  با برش برف و باران بود

 این کنند می سعی یکزمو نواختن و پایکوبی با روز این در مردم که است این واقعیت .داشتند شرکت امسال

  .نمایند گزاربر ملی جشن یک مثابه به و شکوهتر با چه هر را مراسم

 

 شروع انترناسیونال سرود نواختن با اسلو شهر کارگر میدان در ظهر هددواز ساعت در کارگر جهانی  روز مراسم

 که شد شروع ها سخنرانی نآ از بعد .کردند می همراهی را موزیک ،سرود خواندن با کنندگان تظاهر و شد

 احزاب و ها سازمان و کارگری های اتحادیه نمایندگان بیشتر که هاسخنران .انجامید طول به ساعت یک حدودا

 اطالعیه خواندن با ای و نمودند مطرح را شانتمطالبا و مواضع سخرانی ضمن ، بودند مختلف های ارگان و چپ

 .پرداختند اضعشانوم تشریح به خود های

 

 وفصف سراسر در موزیک های گروه ،راهپیمایی طول در  .کرد راهپیمایی به شروع یتجمع ها سخنرانی از بعد

 شور مراسم به ، نروژی جوان دختران اکروباتیک زیبای رقص و انترناسیونال موزیک نواختن با کنندگان ظاهرت

 ابراز را خودشان احساسات فیلم و عکس گرفتن با خیابان کنار مردم بود شده باعث که امری  .بودند داده خاصی

 احزاب و ها سازمان مطالبات و خواست ، شد که هائی سخنرانی و شد می داده که هائی شعار روی از .نمایند

 و سالمندان و بازنشستگان حقوق از حمایت ،بیکاری رفع ،همه برای شغل ایجاد از ندبود عبارت هکنند شرکت

 .اجتماعی تامین های سرویس برای بیشتر مکهایک همچنین و پناهندگان اخراج عدم و پناهجویان از حمایت

 روز باد زنده و سوسیالیسم باد زنده ،زادیآ باد زنده :ندشد می شنیده بیشتر راهپیمائی طول در که هائی شعار

 .ندبود هم ماه اول

 

از جمله  ؛شرکت داشتند ایرانیان جمله از مختلف ملیتهای به متعلق سیاسی جریانات ، امسال تظاهرات در

به زبان های روز جهانی کارگر را  به مناسبتسازمان  اعالمیهکه  ایران در اسلوچریکهای فدائی خلق فعالین 

 .کردندچپ ایرانی و ملیت های دیگر توزیع  ردی و انگلیسی بین تظاهرکنندگان نروژی و سازمان هایک   ،فارسی

 .ه پایان رسیددر ساعت دو بعد از ظهر با نواختن سرود انترناسیونال بمراسم روز جهانی کارگر 

 

 !هزنده باد اول ماه م

   



 !نابود باد نظام سرمایه داری

 !باد انقالب پیروز

 !زنده باد سوسیالیسم
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