ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺗﻈﺎهﺮات در دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ در اﺳﻠﻮ – ﻧﺮوژ

در روز ﺷﻨﺒﻪ اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،٢٠١٤ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ  ،ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﻠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ هﻮاﯼ ﺑﺎراﻧﯽ  ،ﺑﻴﺶ از هﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدم و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ُﮐﺮد و ُﺗﺮﮎ و ﻓﺎرس و ﻧﺮوژﯼ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺮدم دﻟﻴﺮ و زﻧﺎن ﺷﺠﺎع و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻴﮑﺎرﺟﻮﯼ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﺗﻤﺎم ﺗﻈﺎهﺮات اﯾﺴﺘﺎدﻩ در ﻣﻴﺪان ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺮﯼ را ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﻠﻮ راهﭙﺒﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﺪﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در هﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودهﺎﯼ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮدادﻩ ﻣﯽ ﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ "داﻋﺶ" و
دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺣﺎﻣﯽ ﺁن ﺑﻮد .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر هﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از "دﺳﺖ
داﻋﺶ از ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ!" و "زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ!" در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺪادﯼ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﭼﭗ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺮوژ و ﺟﺮﯾﺎن
هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ ﺧﻮد را از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ در ﻣﻴﺪان ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ ﺑﺎرهﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺎﺗﻮ و دوﻟﺖ هﺎﯼ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎوم ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻧﺎﺑﻮدﯼ داﻋﺶ را ﺳﺮدادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺮوژﯼ
ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺑﻮد در ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد از ﺗﺠﺎرب ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از رﺷﺎدت ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم
ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻔﺖ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ هﻢ ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﮐﻮﺑﻨﺪﻩ و ﺑﺎ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و و ﺗﺸﻮﯾﻖ و دﺳﺖ زدن هﺎﯼ
زﯾﺎد از ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯼ وﯼ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻀﺎﯼ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎدﯼ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺮوژﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺷﻮر و رادﯾﮑﺎل ﺑﻮد و ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮودهﺎﯼ ُﮐﺮدﯼ و رﻗﺺ ﺟﻤﻌﯽ ُﮐﺮدﯼ در ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻮر و
ﺣﺎل زﯾﺎدﯼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دادﻩ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد  ١٠٠ﻧﻔﺮﯼ از
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﯽ ﺷﺮت هﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ در ﺟﻠﻮﯼ ﺁن ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﻴﺪان ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺪت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات  ،اﻋﻼﻣﻴﻪ هﺎﯼ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺘﻦ "ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎن" ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﻴﻖ اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﯽ را ﺗﮑﺜﻴﺮ و در
ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب هﻢ وﻃﻨﺎن و ﺑﻮﯾﮋﻩ ُﮐﺮدهﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ از دﺳﺖ رﻓﻘﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ "درود ﺑﺮ اﺷﺮف دهﻘﺎﻧﯽ".
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از  ٢ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ راهﻤﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻧﺮوژ
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