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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

  
  بلجيم) افغانستان-ايران( مارچ٨سازمان زنان 

 ٢٠١٩ جنوری ١۵
  

   "!مھاجرت عدالت" تظاھرات گزارش

  بروکسل – ٢٠١٩ جنوری ١٢ شنبه

  
 تظاھراتی جويانپناه و نامھاجر حقوق حامی انجمن و سازمان ٧٠ از بيش فراخوان به ٢٠١٩ نوریج١٢ شنبه امروز

 نفر ٢۵٠٠ از بيش تظاھرات اين در .شد برگزار بروکسل در بلجيم دولت ضدمھاجرتی ھایسياست به اعتراض در

 .شتنددا شرکت

 وزير و داخلی وزير وزير،نخست) "فرانکن – ژانبون – ميشل" دولت ھایسياست بودند کرده اعالم گاندھند فراخوان

 یم ادامه ھاسياست اين نکنيم کاری آن برابر در اگر و ھستند کشنده مھاجرت مورد در (مستعفی ِپناھندگی و مھاجرت

 دختر "مودا" و }اخراج ۀپروس در پوليس توسط پيش سال ٢٠{ "آدامو سميرا" قتل که کردند يادآوری ھاآن .ابندي

 در پناھجويان به حمله .شوند پيگيری کماکان بايد و شوندنمی فراموش }پوليس شليک اثر در گذشته سال{ دوساله

 ھایسياست ۀجنتي ھمه ... و جرمی ھيچ بدون برگه بدون ِجويانپناه دستگيری و ماکسيميليان پارک و عمومی ھایمکان

 دادخواھی ًمثال داشتند تأکيد نيز مشخصی ھایخواسته روی گاندھند فراخوان .ھستند دولت ۀنژادپرستان و ضدمھاجرت
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 ھایسياست توقف ؛)خانوادگی شکل به( برگه بدون پناھجويان تمام برای فوری و عمومی عفو ؛"مودا" برای

 در نامھاجر به یپوليس حمالت توقف ن؛امھاجر عليه دولت ِیپوليس ونتخش و مردساالرانه نژادپرستانه، سيستماتيک

 مراکز؛ اين در فرزندان و خانواده روی فشار و )اخراج جھت( بسته ھایکمپ توقف خصوصی، و عمومی فضاھای

 مراکز گشايش ن؛امھاجر به کمک و ھمبستگی اعالم در افراد سرکوب و ارعاب مجازات، انگاری،مجرم سياست توقف

 .ھاانسان ۀھم مھاجرت برای ئیھاکانال کردن باز و جويانپناه از استقبال مومیع

 جويانپناه تمام برای مھاجرت ۀادار به نزديکی علت به که بود بروکسل )نورد( شمالی ايستگاه تظاھرات شروع محل

 گرد کمکم جمعيت ١۵ ساعت .اندکرده سپری آن در را سختی ساعات و ھاشب روزھا، ًعمدتا ھمگی و آشناست محلی

 حرکت انرژی و شور با شديد باران بارش وجود با و کردند باز را بنرھا و پالکارھا و کرده ردوبدل را ھابيانيه و آمدند

 موج ۀدور در جويانپناه اسکان محل که "ماکسيميليان پارک" مقابل از جمعيت کوتاھی سخنرانی از پس .کرديم آغاز را

 .کرديم عبور بود، مھاجرت

 حضور تظاھرات اين در زيادی کودکان حتا و مسن و جوان مردان و زنان باران باراش و نامساعد ھوای رغمبه

 مردی .کرد طی باران زير را ـ بود نيز سنگفرش یبخش که ـ تظاھرات مسيرتمام دارچرخ صندلی با زنی ًمثال داشتند؛

 گاننوازند و گانخوانند از گروھی کرد،می محافظت باران از نکنندگاشرکت ديگر چتر زير را کوچکش نوزاد

 خيس ًکامال که وجودی با و خواندندمی تظاھرات صف کنار مسير طی در جمعی شکل به را ئیزيبا سرودھای-ترانه

 .دادندمی نشاط و شور جمعيت به حرکت اين با و دادندمی ادامه بود شده کرخ سرما از شانھایدست و بودند شده

 حرارت با و داشتند ھمراه به ایخالقانه شعارھای داشتند، جمع به بخشيدن انرژی در زيادی سھم جوانان و نوجوانان

 ـ نامھاجر تعداد بار اين مھاجرت به مربوط ھایتظاھرات از بسياری خالف که بود پيدا امر ظاھر از و دادند؛می شعار

 حقوق از دفاع برای مبارزه ضرورتبه بيشتری ِنامھاجر و جويانپناه داد،یم نشان که است بيشتر ـ ئیغيراروپا

 .گيرندمی سھم آن در و برده پی مھاجرت و گیپناھند

 دوستان و بلجيم در ايرانی سياسی نفعاال ديگر با ھمراه زنان کارزار و چمار ھشت زنان سازمان نفعاال از برخی ما

 انترناسيوناليستی و انقالبی ،رزمنده کوچک، جمعی ُترک و ُکرد سوسياليست زنان ارکن در فلسطينی، زنی و مانیبلجيم

 تمام در که بوديم ئیھاگروه معدود جز و شديممی شناخته تظاھرات اين در مانپالکاردھای با ھم ما .بوديم داده تشکيل را

 ،"!جنسيت نه !مليت نه !مرز نه" :مختلف ھایزبان به مضامين اين با ئیپالکاردھا .داديممی شعار تظاھرات مسير

 سکسيسم، راسيسم، ِبدون !فاشيسم بدون ۀمنطق" ،"!خورد نخواھند شکست متحد مردم" ،"!جھانی ھمبستگی باد زنده"

 ستيزی،يھودی علم، انکار مسلمانان، از نفرت ،grabbing pussy ھراسی،اسالم گراھراسی،ھمجنس ھراسی،بيگانه

 !ھشدار" ،"!است انقالب حلراه تنھا ... کردستان تا يمن از فلسطين، تا سوريه از ايران، تا افغانستان از" ،"!فاشيسم

 وجود گراھراسیجنسھم و سکسيسم پرستی،نژاد فاشيسم، برای ئیجا ھيچ" ،"}!ھستند اينجا{ ھافاشيستآنتی !ھشدار

 جديد شعارھای ساختن در حتا و کردندمی تکرار حرارت با را ما شعارھای جوان گانکنند شرکت از برخی ... "!ندارد

 ھافاشيست از ما" ،"!ھاآن نسل سومين يا دومين اولين، ھستيم، نامھاجر فرزندان ھمگی ما" :کردندمی ھمکاری ما با

 آن وقعم چه !آمديدخوش نامھاجر !خواھيم؟می چه ما" ،"!کنيد متوقف را اخراج !مليت نه !مرز نه" ،"!تريمپرحرارت

 را ... و جنگ نئوليبراليسم، ناسيوناليسم، سکسيسم، مردساالری، نژادپرستی، داری،سرمايه" ،"!حاال !کنيم؟می طلب را

 به کوچکش پسر و نوجوان دختر با ھمراه مادری ... و "!انقالب و رييتغ مبارزه، ۀآماد !ھستيم آماده ما" ،"!کنيد متوقف

 جديت با او و سپرديم دستش به را ميکروفون ما و بدھد شعار خواھدمی )ساله ٨-٧ً االاحتم( پسرم گفت و شد نزديک ما

 و بود طوالنی راه چون .کردندمی تکرار شادمانی با جمعيت و دادمی را "!... ھستيم نامھاجر فرزندان ھمه ما" شعار
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 از کوچکی بخش يادآور اما دادمی رژیان جمعيت به مبارزاتی ھایموزيک شنيدن بود کرده خسته را ھمه سرما و باران

 .کنندمی و کرده طی "امنيت" به رسيدن برای پناھجويان که بود دشواری شرايط و سخت مسيرھای

 خشن برخوردھای و دولت گیپناھند ھایسياست افشای در کوتاھی ھایسخنرانی نفعاال از برخی تظاھرات انتھای در

 چمار ھشت در روزهسه ئیپيماراه برای زنان کارزار ھایبيانيه ھم ما .کردند يرادا نامھاجر و جويانپناه به یپوليس و

 بين را بيانيه صدھا اما باريدمی باران که باوجودی شديممی بحث وارد ھاآن با و کرديممی پخش را ٢٠١٩

 اسالمی جمھوری مشروعيت بحران جاری، مبارزات ايران، در زنان وضعيت مورد در و کرديم پخش کنندگانشرکت

 در مردم و اندايستاده مبارزات اول صف در زنان کهاين و کرديم صحبت مردم زندگی شرايط بر آن تأثير و ھاتحريم و

 اين در ھمچنين و شانھایدولت نه دارند کشورھا اين مردم و مترقی نيروھای ھمبستگی به نياز زنانً خصوصا و ايران

 ھمبستگی )زن بر ستم اشکال ديگر و اجباری حجاب عليه( زنان مبارزات ًخصوصا و مردم مبارزات با بايد شرايط

 .ھاقدرت ديگر و امريکا امپرياليستی گریدخالت مقابل در سکوت نه و اسالمی جمھوری ارتجاعی دولت با نه کنند

 ھاخيلی .کنند رسانیاطالع اي شوند ھمراه ما با که کنندمی تالش گفتندمی و کردندمی ھمبستگی اعالم مشتاقانه ھمگی

 ھایبيانيه باران بارش باوجود .کردندمی قدردانی ما تالش از و کنيدمی شما که است کاری بھترين اين گفتندمی

 ۀبياني با زيستمحيط از حمايت علت به که نيز برخی .گذاشتندمی کيفشان در سرعت با و گرفتندمی را خوردهخيس

 طی در شما گفتندمی برخی .بخوانند را بيانيه اينترنت در ًبعدا که گرفتندمی عکس ھابيانيه از دنداشتن توافق کاغذی

 ...و باشيد خاورميانه زنان صدای توانيدمی که داديد نشان ھم تظاھرات

 شويم شکخ و گرم کمی کوچکی ۀکاف در تا شديم خارج تظاھرات از بوديم گرفته جمع از که اميدی و باانرژی پايان در

 ديگری نظرنقطه شد، نشينھم ما با اتفاقی که افغانستان  از یجوان مرد .داشت ادامه کماکان ؤال برانگيزس ھایبحث اما

 حقی چه ما !اند؟فرستاده نامهدعوت ما برای مگر !کنيد؟می تظاھرات نامھاجر حقوق برای چرا" :گذاشت ما مقابل

 ۀپروس سال ھفتً شخصا که مھاجری دھان از راست احزاب رتجاعیا ھایاستدالل شنيدن "!است؟ شده پامال که داريم

 ھایجنگ مورد در بحث وارد او با .نبود راحت بود، گذاشته سر پشت گیپناھند ھایکمپ در را نافرجام گیپناھند

 کشورھای ديگر و امريکا ارتش برای افغانستان در شما مگر" :گفتيم .شديم ... و سرمايه منافع امپرياليستی، ارتجاعی

 کشورشان منابع غارت و تخريب و شدن استثمار برای سوم جھان کشورھای کارگران مگر !بوديد؟ داده نامهدعوت ناتو

 و فاشيستی تفکرات نفوذ ميزان شدمی ھم جانبی ؤال برانگيزس بحث ھمين در ... "!اند؟داده نامهدعوت دارانسرمايه به

 داريم پيش در سختی راه که فھميديم قبل از ترعميق ما امروز .فھميد نامھاجر خود حتا و مردم بين در را مھاجرتی ضد

  .نيستيم تنھا و ھستيم حقبه ما اما

  بلجيم - )افغانستان – ايران( چمار ھشت زنان سازمان نفعاال

  بلجيم - ايران در زنان عليه خانگی و اجتماعی دولتی، خشونت عليه مبارزه کارزار نفعاال

 ٢٠١٩ نوریج ١٣
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