
  !بزرگداشت روزجهانی کارگر در اسلو

در تاریخ اول ماه مه امسال، بزرگداشت روز جهانی کارگر در اسلو با راهپيمایی و برگزاری یک 
نروژ جزو کشورهایی است که اول ماه مه را به عنوان روز جهانی .مراسم مبارزاتی برگزار شد

ر تمام شهرهای این کشور کارگر به رسميت می شناسد و هر ساله مراسم هایی رسمی د
اسلو پایتخت نروژ نيز از این قاعده . از سوی نهادها و سندیکاهای کارگری برقرار می شود

اول ماه مه هر سال ميدان کارگر شهر اسلو پذیرای کارگران، احزاب، . مستثنی نبوده است
رسمی سازمان ها و سندیکاهای کارگری داخلی و خارجی است که در جامه های کارگری و 

به این شکل جشن می به همراه گروه های موسيقی و ارکسترهای بزرگ روزجهانی کارگر را 
و به این وسيله طبقه سرمایه  وزیر کار دولت نروژ نيز شرکت داشت مراسم امسالدر . گيرند

خود را  به تجمع بزرگ کارگران، دار حاکم بر این کشور سعی کرد که با فرستادن نماینده دولت
چند شرکت کنندگان با  جمع بزرگی ازحضور مراسم با . حقوق طبقه کارگر جلوه دهدمدافع 

به  ،نماینده سندیکاهای کارگری آغاز و پس از اجرای موسيقیو از جمله سخنرانی سخنرانی 
  .شکل راهپيمایی در مرکز شهر ادامه یافت

شمگيری در این سازمان ها و احزاب خارجی از جمله احزاب و سازمان های ایرانی حضور چ
جمهوری "پالکارد با فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ نيز همراه . مراسم داشتند

حضور شاخص خود را به نمایش گذاشته و ضمن " اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
زبان های  راهپيمایی در سطح شهر اقدام به پخش پيام چریکهای فدایی خلق ایران به

يسی و فارسی کردند و پس از اتمام مراسم و راهپيمایی نيز در مراسمی که به منظور انگل
  . گرامی داشت این روز تدارک دیده شده بود شرکت جستند

مراسم گرامی داشت اول ماه مه در شهر اسلو با همکاری احزاب و سازمان های کمونيست 
چریک های فدایی خلق ایران برنامه ریزی و تدارک دیده شده بود که  يندیگر از جمله فعال

مراسم با اجرای سرود انترناسيونال آغاز شد و . استقبال مناسبی نيز از آن صورت گرفت
رفيقی که اجرای برنامه را به عهده داشت با اعالم یک دقيقه سکوت برای بزرگداشت 

ا آغاز کرده و شعر زیبایی از سعيد سلطانپور را جانفشانان راه ازادی و سوسياليسم برنامه ر
حزب کمونيست ایران سخنانی در باب موانع يکی از رفقای پس از این . برای حضار خواند

در بخش بعدی یکی از رفقای فعالين چریکهای . تشکل یابی طبقه کارگر در ایران ایراد کرد
سخنان ار ایراد کرد که گرامی داشت اول ماه مه برای حضدر سخنانی را فدایی خلق 

هم چنين در ادامه برنامه و بخش قرائت بيانيه . مورد استقبال حاضرین قرار گرفتسخنرانان 
به مناسبت اول ماه مه توسط رفيق مجری برای حضار  چریکهای فدایی خلق ایرانها، پيام 

  . خوانده شد

   



ایران در نروژ دیوار  در تمام طول مراسم پالکارد و شعارهای فعالين چریکهای فدایی خلق
مراسم با اعالم همبستگی با طبقه  ،در پایان نيز. سالن برگزاری مراسم را آذین کرده بود

مراسم اول ماه مه در اسلو برنامه موفقی در بزرگداشت روزجهانی کارگر . کارگر به پایان رسيد
   .از طریق اتحاد عمل بين نيروهای انقالبی در این شهر بود
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