ﮔﺰارش ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در اﺳﻠﻮ  -ﻧﺮوژ !

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ "ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ هﺸﺖ ﻣﺎرس" دادﻩ ﺷﺪ  ،در ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٨
ﻣﺎرس  ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در اﺳﻠﻮ در ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ
از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺸﺖ ﻣﺎرس در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺮوژ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد و ﯾﮏ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ  ٨ﻣﺎرس در ﻧﺮوژ ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻋﺎت ادارﯼ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﻩ  ٨ﻣﺎرس ﻧﻴﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﯼ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از
ﻧﻴﺮوهﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﻤﻨﻴﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در دﺳﺖ هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻣﺮاﺳﻢ  ٨ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل در اﺳﻠﻮ ﺑﻴﺶ از  ١٥٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ٦ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﻧﻴﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮ ع  ،اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﺷﺎن را "ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ" ﻗﺮار دادﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل "ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ و زﻧﺎن و ﻣﺎدران
ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ" ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺑﯽ ﭘﻨﺎهﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
هﺎ ،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﻴﺪان ﺑﻪ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎرﻟﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
هﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎز ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ ٨ .ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل روزﯼ ﺳﺮد و از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد  ،اﻣﺎ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ رﻏﻢ هﻮاﯼ ﺳﺮد  ،ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق در اﯾﻦ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﭼﭗ ﻧﺮوژﯼ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺁرم و ﭘﻼﮐﺎرد ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ راﻩ ﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ روﯼ ﺑﻨﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻌﺎر "زﻧﺪﻩ ﺑﺎد  ٨ﻣﺎرس  ،روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺰم" و "ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ زن ﺳﺘﻴﺰ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺁرم و ﺑﻨﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮوژﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ
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