
  أيارالمجد لألول من 

الظفر للطبقة العاملة 

احتفاالت السويد بعيد العمال العالمي 

 

- ستوكهولم –محمد الكحط 

شوارع العاصمة السوٌدٌة  ازدانتكل عام وهذا العام أٌضا، رغم رداءة الجو، 

باألعالم الحمراء، راٌة الشغٌلة الخفاقة، ورفرفت الالفتات التً تحمل  ستوكهولم

عالم السالم واالستقرار الخالً من  بإقامةلطبقة العاملة وأهدافها النبٌلة شعارات ا

العسف واالضطهاد والحروب، عالم المساواة الحقٌقٌة وانتصار القٌم اإلنسانٌة على 

أنحاء العالم، شغٌلة من  مواطنون، المتوحشة الٌوم قٌم الشر التً تقودها الرأسمالٌة

رون ٌدا بٌد ٌرددون ٌسً ناضلون تقدمٌون،وم فكر وطلبة وشباب،شغٌلة  ٌد و

شعارات تنادي بالسالم والعدالة والمساواة ووقف الحروب، شوارع العاصمة 

رون وهم فرحون يالسوٌدٌة مكتظة بالحشود المؤمنة بغٍد وضاء للبشرٌة، ٌس

. ٌتعانقون ٌغنون ٌرددون نشٌد األممٌة بفرح غامر

 



 

قٌة تتقدمهم منظمة الحزب الشٌوعً العراقً شارك فً المسٌرة أبناء الجالٌة العرا

فً السوٌد، والحركة النقابٌة الدٌمقراطٌة فً السوٌد، وهم ٌرفعون شعارات الطبقة 

واألهازٌج الشعبٌة  اتٌغنون األغانً الوطنٌة، وٌرددون الشعاروالعاملة العراقٌة، 

  .ٌار، عٌد العمال العالمًأاألول من التً ترمز إلى نضاالت 

  

قت التجمعات من ساحة مٌدبورٌربالتسن إلى الحدٌقة الملكٌة وسط العاصمة ، انطل

الهٌتورٌت إلى وسط المدٌنة، مسٌرات طوٌلة حاشدة، الموسٌقى تعزف ساحة ومن 

للحشود النشٌد األممً، وفً الساحة الملكٌة، حٌث التجمع الكبٌر توالت كلمات قادة 

المسٌرة مع األمل  لتنتهًالغناء،  األحزاب والنقابات فً السوٌد، مع فقرات من

. بتحقٌق المزٌد من المنجزات للشغٌلة

 األمرٌكٌة، حٌث قام عمال شٌكاغو فً الوالٌات المتحدة 1886، أٌارفمنذ األول من 

فتحت و ،عام شارك فٌه عموم العمال والحرفٌٌن والتجار والمهاجرٌن بإضراب

، لكن حٌاتهم لم تذهب هدرا بل كانت الشعلة الشرطة النار على المضربٌن فقتلتهم

كل عام لتستمر المسٌرة فً سبٌل غٍد أفضل عٌد العمال العالمً  التً ٌتقد منها

 .للبشرٌة

ٌار، عٌد العمال العالمً، رمزا للتحدي والنضال أول من األقد كان وسٌظل ل 

فكر والفالحٌن والتحرر من العبودٌة واالستغالل واالضطهاد، وعٌدا لشغٌلة الٌد وال

 .والمثقفٌن وكل القوى التقدمٌة المحبة للسالم والتحرر والدٌمقراطٌة

  



: صور ولقطات فٌدٌو ٌوتوب من المسٌرة الجماهٌرٌة بعٌد العمال العالمً

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



: رابط لقطات الفٌدٌو

http://www.youtube.com/watch?v=Or8PpGsZcaM 

http://www.youtube.com/watch?v=sXOIprqiO9w 

http://www.youtube.com/watch?v=7-FznH5qPx8 

http://www.youtube.com/watch?v=rb3oGQCnh7o 

http://www.youtube.com/watch?v=U0ERSLt2JXk 

http://www.youtube.com/watch?v=P3v1UUlqHO0 
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