ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در اﺳﻠﻮ  -ﻧﺮوژ

روز دوﺷﻨﺒﻪ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ، ٢٠١٧ﺑﻪ دﻋﻮت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺮوژ ) ، (LOﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎﯼ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ ﺷﺮوع و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺳﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن "زﻧﺪﻩ ﺑﺎد
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ" و "زﻧﺪﻩ ﺑﺎد اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ" ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان و اﻃﺮاف ﺁن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮐﺎخ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻮزﯾﮏ در ﻣﺴﻴﺮ راﻩ
ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮود اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل را ﻣﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻧﺮوژ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،اﯾﻦ روز از ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮرﯼ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ زﯾﺎدﯼ از ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﺒﺎس هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺎن را ﮐﻪ در روزهﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺁوﯾﺰان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل ﮐﻠﻴﻪ اﺣﺰاب
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻩ
ارﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮزﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﻴﺪان اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل  ،ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ  ،ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط اﺣﺰاب راﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎل هﺎ
زﻣﺎﻣﺪارﯼ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ ﺷﺎن  ،ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﺷﺪ  ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎد هﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ هﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ .در اﮐﺜﺮ
ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ هﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ درﺁﻣﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻩ  ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺷﻌﺎر هﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر هﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﯼ ﭘﺎﯾﺎن دهﻴﺪ  ،ﺷﮑﺎف و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ هﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ ،
از ﻧﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﯽ و ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ  ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺎﯾﮑﻮت و از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻴﺪ  ،اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻔﺮوﺷﻴﺪ )ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرات اﺻﻠﯽ ﻧﺮوژ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ هﺎﯼ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز و
وﯾﺮان ﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ  ،از ﺁوارﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ  ،ﻣﺮزهﺎ را ﺑﺮوﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﻴﺪ و...
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع  ،اﻣﺴﺎل ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ درﺁﻣﺪ؛ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻴﻖ و ﻃﺮح ﺟﺪﯼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
هﺎﯼ ﺷﺎن در اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯼ داﺷﺘﻨﺪ .ﺁن هﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﮐﺎن اﺣﺰاب راﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ هﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺪا از ﻣﺮدم اﺳﻠﻮ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮﯼ  ،ﻣﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺮوژ ﻧﻴﺰ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻨﺮ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و
ﺗﺸﮑﻼت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﻞ
ﭘﻼﮐﺎردﯼ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻮد در راﻩ ﭘﻴﻤﺎﺋﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ
ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد اﻧﻘﻼب
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﺳﻠﻮ  -ﻧﺮوژ
دوم ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ٢٠١٧

