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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  گزارشھا

  

 )بلجيم واحد  (- )افغانستان - ايران( چمار ھشت زنان سازمان

   ٢٠١٧ فبروری ٢٢

  

  بروکسل در ترمپ معاون "پنس" حضور به اعتراض اکسيون گزارش
 بورکسل – ٢٠١٧ فبروری ٢٠ دوشنبه

 
 مقابل بروکسل در پنس حضور به نضامعتر از نفر صد حدود صبح نيم و نه ساعت ٢٠١٧ فبروری ٢٠ دوشنبه روز

 )Lights for Rightsبروکسل در( "زنان مارش" فراخوان با اعتراضی حرکت اين .کردند تجمع اروپا پارلمان

 بلجيم وزيرنخست با قبل روز و بود آمده بروکسل به اروپا ۀاتحادي نمايندگان با ديدار برای پنس .بود شده سازماندھی

 در" پنس"مذاکرات و ديدار با ھمزمان که بود اين کنندگانشرکت و برگزارکنندگان تمايل .بود کرده ديدار "ميشل شارل"

 محل در ساعت آن در نتوانند داشتند تمايل که کسانی از زيادی تعداد که شد باعث موضوع اين و باشند حاضر محل

  .باشند حاضر
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 .بودند شده حاضر محل در خالقانه بسيار شعارھای با و فراوان باانرژی ناحاضر شديد باد و سردً نسبتا ھوای باوجود

 به اعتراض در ھم "المللبين عفو سازمان" البته .بودند نزناً مشخصا و اروپا ساکن ھایمريکائیاً عمدتا کنندگانشرکت

 نفعاال از ایعده و بود کرده ھمبستگی اعالم اکسيون اين با ًرسما "جويانپناه ورود ممنوعيت" بر مبنی ترمپ فرمان

  .داشتند شرکت اکسيون اين در بلجيمی سياسی نفعاال از معدودی و سازمان اين

 محل در بسيار تراکم با ويژه گارد و ليسوپ و بود امنيتی شدت به اروپا پارلمان ۀمنطق محل رديدا اين حساسيت خاطر به

َفمن گروه" زنان از نفر دو ھوا سردی باوجود و اکسيون ابتدای ھمان در .بودند حاضر  در ایدقيقه چند برھنه نيمه "ِ

 Grab patriarchy by" :زدندمی فرياد و ندبود نوشته را شعارھا اين شانھایبدن روی کهدرحالی شدند حاضر محل

the balls" و "Pence get out of our pants". حاضر محل در کهرا  ھائیرسانه انبوه توجه فمن نفعاال حضور 

 بسيار شعارھای و اھداف با محل در ناحاضر کهدرحالی شد منعکس ھارسانه در بخش اين ًعمدتا و کرد جلب بودند

 را اجتماعی ھایجنبش از وسيعی طيف ،اخير مدت اين اعتراضات اکثر مانند و داشتند حضور تریسياسی و وسيع

 :بود اين خالقانه پالکاردھای اين از برخی مضمون .دادندمی پوشش

 جمھوريخواھان بايد" ،"!گمشو برو پنس" ،"!نيامدی خوش گراستيز،جنسھم و نژادپرست سکسيست، مدارسياست"

 زيست، محيط از خواھدمی کسی چه  :پنس" ،"!کنيممی اعتماد زنان به ما" ،"!ديوار به نه" ،"!کنيم قفمتو را گراافراط

 ،"!کمتر مزخرفات بيشتر، فمينيسم" ،"کند؟ محافظت شما افراطی مذھب مقابل در ما برابری و پروش و آموزش

 و !برخاست بايد است، شدهواقع دحملهمور زنان حقوق" ،"!کنممی پرداخت من !بکش ديوار يک خودت اطراف ترمپ"

  ... و "!کرد متقابل ۀمبارز

 ،"!بروند بايد پنس و ترمپ" :زدندمی فرياد اکسيون دقايق آخرين تا پرانرژی ھمه اما نبود زيادی جمعيت کهاين باوجود

 به نه !پنس به نه !ترمپ به نه" ،"!کنيد مبارزه !شويد متحد !سياه !سفيد" ،"!ايمنبوده جدا ھرگز ما !شويد متحد"

 ... و "!گمشو برو ستيز گراجنسھم و نژادپرست ضدزن، پنس" ،"!فاشيست مريکایا به نه و !ھاکالن کوکالس

 :بود اين مانشعارھای از برخی .بوديم حاضر اکسيون اين در مانشعارھای با ھم چمار ھشت زنان سازمان نفعاال ما

 ماشين جنسی، ابژه بوکس،کيسه زنان" ،"!زنان فرودستی نه!نژادپرستی نه !یئھسته ھایسالح نه !اخراج نه !ديوار نه"

 فاشيست ۀنمايند اين پنس حضور به اعتراض در ھمچنين ... و "!ھستند کامل انسان زنان !نيستند ... و کشیجوجه

 ھم ما بود، "اليفز پرو" گرایواپس جنبش از دفاع در که مريکاا در جنين سقط حق ضد تظاھرات در بنيادگرا و مسيحی

 به نه !دولت به نه است متعلق من بدن" ،"!است خودش بدن صاحب زنی ھر" :بوديم گرفته دست به را شعارھا اين

 حاضر آنجا )بود نوزاد که( اشنوه و دختر با ھمراه که مسنی زن ... و "!است من به متعلق !فردی ھيچ به نه !مذھب

 چند .کردمی تأئيد را ما شعار شادمانی با بود ايستاده ما مقابل "!انتخاب حق طرفداران از سلن سه" :پالکارد با و بود

 اين که رسيدمی نظر به و خواندندمی را (we shall overcome) "!شد خواھيم پيروز روزی ما" ۀتران ترمسن زن

 با گذشته ھایدھه ِپيشروی مبارزات پيوند منتظر بايد که دادمی نشان اين است، جديد و عجيب ترھاجوان برای آھنگ

 خواھران شما که است خوب چقدر که گفتند کرديممی پخش زنان ھمين بين را مانھایبيانيه کهوقتی .باشيم نوين جنبش

 يهبيان دقت با که ھم زنی .ھستيم جنبش اين از بخشی که شما کنار فقط نه ما که گفتيم پاسخ در و ھستيد ما کنار در ايرانی

 اشاره( !بمانيم خيابان در که است مھم !است درست بله :گفتمی و بود بروکسل در زن روز ۀبرنام جويای خواندمی را

 شما از چرا من اما !ھستيد؟ تروريست و خطرناک ھایايرانی شما يعنی" :گفتمی خنده با جوانی دختر )ما بيانيه تيتر به

 ھرچند اکسيون اين گفت بايد .گذاشتنمی توضيحی ھيچ برای جائی جمع دهخن شليک و "!ھستم؟ شما عاشق و ترسمنمی

 و مريکاا در فاشيسم عروج عليه مبارزه اين اھميت و جديت که بود داده قرار ھم کنار را کسانی از جمعی اما کوچک
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 رو پيش حاد رايطش پس از تا کرد مستحکم را مبارزه صفوف بايد که بود روشن شانبرای و بودند کرده درک را جھان

 ديدار قرار پايان در .کرد مبارزه ھم مردم بين روابط در حتی ستم و تبعيض اشکال تمام عليه بايد راه اين در و بيائيم بر

 .کرديم يادآوری را می ماه در ترمپ حضورً خصوصا و آتی مبارزات در

  ٢٠١٧ فبروری ٢٠

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