گزارشی از مراسم روز جهانی کارگر در استاوانگر نروژ

در گرامیداشت روز جهانی کارگر )اول ماه مه  ، )8102مانند سال های گذشته اتحادیه های کارگری و تشکل
های مختلف کارگری و چپ به همراه بنرها و پالکاردهای خود در مقابل "خانه مردم" شهر استاوانگر نروژ دست
به تجمع زده و با پخش اعالمیه های خود  ،خواهان همراهی دیگر اقشار جامعه برای دستیابی به حقوق حقه
خود شدند.
ساعت دوازده و نیم بعد از ظهر  ،راهپیمایی شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر به سمت
"پارک شهر" شروع شد و اتحادیه های مختلف با پرچمهای خود به همراه نواختن مارش کارگری به سوی محل
سخنرانی حرکت کردند .در طول مسیر راهپیمائی تا محل سخنرانی ،مردم در دو طرف خیابان ایستاده بودند و از
شرکت کنندگان در مراسم تجلیل کرده و عکس و فیلم می گرفتند .نکته قابل توجه در راهپیمایی امسال حمایت
مردم از خلق فلسطین بود؛ به این صورت که دسته ای از شرکت کنندگان با بنری تحت عنوان "اسراییل را
بایکوت کنید ،رهایی برای فلسطین" حضور داشتند که تعداد قابل مالحظه ای از تظاهر کنندگان در حمایت از
مردم بی دفاع و تحت ستم فلسطین  ،پشت این بنر به همراه پرچم های فلسطین ایستاده و شعار روی بنر را
تکرار می کردند .یکی از نکات جالب این تظاهرات این بود که مدافعان خلق فلسطین مورد استقبال مردم قرار
گرفته و در مسیر راهپیمایی تعداد زیادی از افراد تماشاچی ،به صف آن ها می پیوستند و حمایت خود را از خلق
مظلوم فلسطین اعالم می کردند.
در محل سخنرانی هم طبق برنامه ریزی همه ساله افرادی از نمایندگان اتحادیه های کارگری ،پشت تریبون
حاضر شدند و نظرات خود را در حمایت از طبقه کارگر و افشای ستم هایی که از جانب دولت های حامی
سرمایه داری بر کارگران اعمال می شود را با تظاهرکنندگان در میان گذاشتند .سخنرانان از دستمزد پایین،
بیکاری ،قراردادهای ناپیوسته کاری ،شرایط سخت کار برای زنان (در مورد بارداری و کمی دستمزد کارگران زن
نسبت به همکاران مرد آنها) و… گرفته تا اعتراض به بی توجهی برخی از مردم به سیاست های دولت و نیاز به
تغییر دولت به صورت جدی ،در این مراسم صحبت شد .سخنرانان ،همچنین انزجار خود را از جنگ های
امپریالیستی که سراسر دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب کشته و زخمی شدن و آوارگی توده های
کشورهای مختلف از جمله سوریه ،فلسطین و… شده است فریاد زده و خواستار عدم ارسال سالح به آن
مناطق و پایان دادن به این جنگ های ضد خلقی شدند .سخنرانان همچنین از شرایط سختی که پناهجویان با
آن روبهرو هستند سخن گفتند و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت آن ها بودند .جالب بود که این
سخنان هر بار با تشویق های شدید شرکت کنندگان مواجه شده  ،بطوری که صحبت های سخنرانان بار ها
قطع می شد.

فعالین چریک های فدایی خلق ایران نیز با پالکارد مخصوص خود در این مراسم شرکت کرده و حمایت خود را از
کارگران و زحمت کشان سراسر دنیا به ویژه کارگران تحت ستم ایران اعالم کردند .آنها با پخش نظرات خود
خواستار اتحاد همه کارگران برای رهایی از چنگال استثمار و استبداد سرمایه داری حاکم بر ملتها شدند.
مراسم امسال روز جهانی کارگر با اجرا و همخوانی سرود انترناسیونال توسط شرکت کنندگان در این مراسم به
پایان رسید.
کارگران جهان متحد شوید!
فعالین چریک های فدایی خلق ایران استاوانگر  -نروژ
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