ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺗﺠﻤﻊ و راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در اﺳﺘﺎواﻧﮕﺮ  -ﻧﺮوژ
هﺸﺘﻢ ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺷﺎد ﺑﺎد.
در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٨ﻣﺎرس  ،٢٠١۵هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎواﻧﮕﺮ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺮوژ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﺪﻩ زﯾﺎدﯼ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺁﮔﺎﻩ و ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز در ﭘﺎرﮎ ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﺑﺰرگ  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﻼع هﻤﮕﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ ،اﻋﺘﺮاض هﻤﻪ اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﺮوژ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻩ ﺷﺪ ،در راﺳﺘﺎﯼ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻗﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﯼ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﯼ اﺟﺒﺎرﯼ و ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روز ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺷﻐﻞ هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
روﺑﺮو ﺷﺪ.
هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن  ،ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت هﺎﯼ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎﯼ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄۀ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ،در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوﯼ ﺣﻘﻮق در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺒﻌﻴﺾ هﺎﯼ ﻓﺎﺣﺶ در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﮑﺎن ﺑﺎردار ﺷﺪن ﺁﻧﺎن و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧۀ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮان را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ هﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮ هﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪﯼ ﻧﺮوژ ﺑﺮاﯼ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﯼ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺮوژﯼ هﺎ ﺑﺎﯾﺪ هﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻴﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد ﺁورﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﻧﺮوژ ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ  Hoyre Partyﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن روﯼ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اش هﺠﻮم ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺮوژ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

هﻢ ﭼﻮن ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﺳﺘﺎواﻧﮕﺮ ﻧﻴﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺣﻤﻞ ﺑﻨﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁن ﺷﻌﺎر ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﺑﺮ اهﺪاف ﺧﻮد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ،ﺑﺮاﺑﺮﯼ هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ و دﻓﺎع
از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺣﺎﺿﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯼ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺟﻠﺐ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺁن هﺎ ﺑﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ  ٨ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﻧﺮوژ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد و در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
وﯾﮋﻩ اﻣﺮوز در ﻣﻮرد روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ از ﯾﮑﯽ از ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯼ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﻧﻴﺰ درج ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ راهﻤﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮏ هﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  -ﻧﺮوژ
 ٨ﻣﺎرس ٢٠١۵

