گزارشی از چگونگی برگزاری اول ماه مه در اسلو  -نروژ

به رسم هر ساله  ،اتحادیه سراسری کارگران در نروژ ( ، )LOبه مناسبت برگزاری اول ماه مه  ،روز جهانی
کارگران یک فراخوان عمومی برای برگزاری تظاهرات در سطح عمومی پخش کرد .در نروژ این روز تعطیل عمومی
ست و به همین دلیل امکان شرکت در این مراسم برای عموم مردم وجود دارد .بنا به اظهارات مسئولین
تظاهرات ،در این مراسم بیش از ده هزار نفر شرکت کرده بودند .جمعیت قابل توجهی از ساعت اولیه روز در
میدان کارگر اسلو که میدان مرکزی نیز نامیده می شود ،جمع شده و فعالین احزاب و سازمان های سیاسی ،
نمایندگانی از بخش های مختلف کارگری و حامیان طبقه کارگر با حمل پالکارد هایی که نشان از تعلق آن ها به
اردوی طبقه کارگر بود و نام بخش ها و واحد های اشتغالی آنان بر روی پالکارد هایشان نوشته شده بود ،در این
میدان حاضر شدند .همچنین تعداد زیادی شعارهایی که بر روی پارچه نوشته شدند به چشم می خوردند که
حاوی مطالبات تظاهر کنندگان بودند.
در آغاز جمعیت به چند سخنرانی گوش کرده و پس از یک و نیم ساعت ،با پخش سرود انترناسیونال که پایان
بخش سخنرانی ها بودند ،تظاهرکنندگان به طرف خیابانهای مرکزی شهر حرکت کردند و پس از گذشتن از مقابل
پارلمان نروژ ،با سر دادن شعارهایی در حمایت از کارگران  ،مانند زنده باد اول ماه مه  ،زنده باد سوسیالیسم
مبادرت به بازگشت به نقطه تجمع اولیه خودشان کردند .گروه های ُکر در طول مسیر با نواختن موزیک به
تظاهرات شور و حال دیگری بخشیده بودند .در طی مسیر رسانه های رسمی مانند تلویزیون نروژ با گرفتن
عکس و فیلم به این راهپیمایی تا حدودی پوشش خبری دادند .راه پیمایان با تشویق مردمی روبرو می شدند
که در طول نزدیک به دو کیلومتر مسیر راه پیمایی در کنار خیابان ایستاده بودند.
برخی از خواستها و مطالبات مطرح شده از سوی اتحادیه های کارگری شامل  ۹ماده بودند که اعتراض به رشد
شکاف طبقاتی در راس آن ها قرار داشت .تظاهرکنندگان همچنین خواهان حمایت بیشتر از کارگران و اقشار کم
درآمد در بخش های خدماتی  ،درمانی و رفاهی بودند .خواست کاهش ساعات کاری از  8ساعت به ۶
ساعت در روز و  ۰۳ساعت در هفته ،حمایت بیشتر از بازنشستگان و حق بیمه ملی  ،برسمیت شناختن
فلسطین  ،مبارزه با افراط گرایی و پایان دادن به سیاست ترویج نفرت قومی و نژادی از دیگر مطالبات تظاهر
کنندگان و فعالین اتحادیه ها بودند.

مراسم اول ماه مه امسال در ساعت دو با بازگشت جمعیت به میدان مرکزی بپایان رسید .در تظاهرات امسال
شاهد حضور فعالین احزاب و سازمانهایی از دیگر کشورها که در اسلو ساکن هستند ،بودیم .فعالین چریکهای
فدایی خلق در اسلو ،همراه با فعالین و نیروهای دیگر سازمانهای سیاسی در این گردهمایی و راه پیمایی حضور
داشته و روز جهانی کارگر را پاس داشتند و تعداد زیادی اطالعیه های سازمان به مناسبت روز جهانی کارگر را به
زبانهای انگلیسی و ُکردی و فارسی در این تظاهرات در میان جمعیت پخش کردند.
زنده باد اول ماه مه  ،پیروز باد سوسیالیسم!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در اسلو  -نروژ
دوم ماه مه 9۳0۹

