
 
 

 ـ نروژ گزارشی از روز جهانی کارگر در استاوانگر
 

  
امسال نیز همانند سال های قبل ، مراسم روز اول ماه مه ، روز جهانی کارگر در شهر ساحلی استاوانگر در 

در . در نروژ همانند برخی از کشورها ، اول ماه مه تعطیل رسمی می باشد. جنوب غربی نروژ برگزار شد

مایندگان سندیکا های کارگری ، احزاب و تشکل های مختلف نروژی و همچنین نمایندگان مراسم امسال ن

سازمان ها و  احزاب خارجی که ساکن این کشور سردسیری اروپای شمالی می باشند ، در گردهمایی 

از مقابل خانه مردم در مرکز  ۳۱مراسم روز جهانی کارگر راس ساعت . روز جهانی کارگر شرکت داشتند

در ابتدا شرکت کنندگان در این گردهمایی با در دست داشتن پالکاردهایی در صفی منظم . شروع شد شهر

 . قرار گرفتند تا به سمت محل تجمع و سخنرانی ها راه پیمایی کنند و در آن جا مراسم را ادامه دهند

 

ه این روز را  هر چه به روال هر سال ، گروه های موسیقی در طول مسیر راه پیمایی ، آهنگ های مربوط ب

پر شورتر می نواختند و به این وسیله همگان را به حفظ و  تداوم سنت های این روز بزرگ و ادامه مبارزه 

  .برای دست یافتن به حقوق بیشتر دعوت می کردند

 

در میان شعار هائی که تظاهرکنندگان سر می دادند و یا با خود حمل می کردند مخالفت با خصوصی سازی 

، جلوگیری از رکود شدید کار در این شهر ، همبستگی با نسل های آینده ، پایان دادن به جنگ های  ها

 .امپریالیستی در دیگر کشورها از جمله سوریه و مبارزه با سرمایه داری برجستگی بیشتری داشت

 

ض به رشد و گروه های چپ نیز در این میان با شعارهای اعتراضی علیه سیاست های دولت حاکم و اعترا

گسترش بیکاری در نروژ و به ویژه در شهر نفتی استاوانگر که در دو ، سه سال اخیر دستخوش تغییرات 

بزرگی شده است و تعداد بسیار زیادی از کارمندان و کارگران شاغل در شرکت های نفتی و مرتبط با این 

ز دست داده اند ، خواهان تغییرات اساسی در وضعیت حاکم و خروج از این روند صنعت ، شغل خویش را ا

 .بودند

 

    



فعالین چریک های فدایی خلق در این شهر ، امسال نیز همانند سال های گذشته با شرکت در این 

گردهمایی ، بار دیگر با کارگران سراسر جهان و باالخص کارگران رنجدیده ایران که تحت سلطه رژیم 

کوبگر جمهوری اسالمی در شرایط بسیار نا بسامان و ظالمانه زندگی می کنند ، اعالم همبستگی سر

کردند ، و با پخش اعالمیه سازمان به زبان انگلیسی ، این آگاهی که توده های تحت ستم و کارگران زحمت 

ها را به شرایط ظالمانه کش ایران تحت چه گونه حاکمیتی به سر می برند را به میان مردم بردند تا توجه آن 

 .ای که جمهوری اسالمی در ایران شکل داده هر چه بیشتر جلب کنند

 

یکی از نکات جالب این مراسم ، خالقیت چند تن از پناهجویان ُکرد ایرانی در این شهر بود که با حمل چندین 

ها ، همدردی خود را با کارتن و چسباندن عکس های کولبران ُکرد در ایران و نوشتن شعارهایی بر روی آن 

کولبران کشته شده ماه های اخیر در ایران اعالم کردند و همین طور صدای آن ها و رنج هایی که از 

سیاست های چپاولگرانه و زورگویانه جمهوری اسالمی می کشند را به جامعه کارگری نروژ و جهان 

 .رساندند

 

 !زنده باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

 !مبارزات کارگران ایران و جهان در مبارزه برای نابودی سیستم سرمایه داری پیروز باد
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