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  فريبا امير خيزی: گزارشگر

  ٢٠١٩ مارچ ١٣
  

  ئیِگزارشی از سومين روز راھپيما
  ٢٠١٩ مارچ ٨ کارزار زنان در بروکسلۀروز  سه

 

  
 

ن کارزار زنان که ھمراه با حاميان کارزار دو روز مبارزاتی را در شھرھای  فرارسيد؛ و فعاالمارچ ٨باالخره روز 

ً خصوصا در ئیًقطعا دو روز راھپيما. ھاگ پشت سر گذاشته بودند نيز خود را به بروکسل رساندند ھامبورگ و دن

ر چه بيشتر زمان کننده بود اما ھ  بين سه کشور به لحاظ جسمی خستهئیجا ھا جابه  و ساعتھالندھوای نامساعد در 

که برخی از دوستان نيز بعد از  ًخصوصا اين. گرفتيم شديم و از يکديگر نيرو و انرژی می گذشت بيشتر باھم آشنا می می

  .وارد بروکسل شديم تری، پاسی از شب گذشته، ھاگ با ما ھمراه شدند و با جمع بزرگ  متحدمان در دنئیراھپيما

 زياد بود ھرکدام کاری را بلجيمشده در  نييھای تع چون تعداد برنامه.  آغاز شد،زود، اما پرانرژیمارچ صبح روز ھشتم

کردند، دوستانی  برخی عازم تدارک جشن شب شدند، برخی مصالح مبارزاتی تظاھرات را آماده می. به عھده گرفتيم

 در سنترال استيشن ١٢عت اولين گروه حدود سا... ن کارزار را به عھده گرفتند و  فعاالئیجا  ھماھنگی و جابهۀوظيف

به ما ... حاضر شدند و دوستانی که از طريق فراخوان کارزار با ما تماس داشتند از گنت، آخن، کلن و پاريس و 
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عنوان بخشی از اولين اعتصاب سراسری زنان در  ما به طرف ازيک دليل حضور ما در اين محل اين بود که. پيوستند

ھم از ما » مارچ ٨کلکتيو «ن اعتصابی حاضر باشيم و از طرف ديگر زنان خواستيم در مرکز تجمع زنا  میبلجيم

بنرھا، پالکاردھا و . روزه و اھداف کارزار صحبت کنيم  سهئیدعوت کرده بودند که در مورد روند راھپيما

شی از  بخبلجيم کارزار در فعاالنچون . ھا را جلب کرد ن و رسانهامان از ھمان دقايق اول توجه حاضر استيکرھای

» چھلمين سالگرد مبارزات زنان ايران عليه حجاب اجباری« با موضوع حاضرانتدارک اين اعتصاب بودند اکثريت 

 کارزار را فعاالن با ئیھا ھا مصاحبه  ھمان روز و برخی رسانهبلجيمکه راديوی سراسری  ً داشتند مضافا اينئیآشنا

 ۀ طبق برنام١٣ساعت . کردند ال میؤات در دو کشور قبلی س در مورد کم و کيف تظاھرحاضرانپخش کرده بودند؛ و 

تظاھرات «ای از  بنر کارزار را که روی آن تصوير زيبا و خالقانه.  کارزار فرصت صحبت داده شدفعاالنقبلی به 

تی حجاب اجباری مرکز خشونت دول«نقاشی شده بود و شعار »  در پيوند با مبارزات زنان خيابان انقالب۵٧زنان سال 

 کارزار خيلی کوتاه در مورد خاستگاه اين فعاالننقش بسته بود روی پوديم بردند و يکی از » !عليه زنان در ايران است

 مذھبی و دخالت خارجی، موقعيت ئیضرورت مبارزه با بنيادگرا... ، چھلمين سالگرد مبارزات زنان ايران ئیراھپيما

 ايران با مبارزات جھانی زنان عليه سيستم مردساالر طبقاتی و امروز زنان ايران، ضرورت پيوند مبارزات زنان

خواھيم صدای زنان ايران را  ما از شما می«: او در پايان اين پيام اعالم کرد. ضرورت ھمبستگی جھانی صحبت کرد

» !شما ببينيمتقويت کنيد و اميدواريم که پرچم مبارزات زنان ايران عليه حجاب اجباری و ساير اشکال ستم را در دستان 

 قرار گرفت و برخی از اين زنان با ما ھمراه شدند تا خودمان حاضراناين صحبت کوتاه مورد استقبال و تشويق ... و 

  .را به مقابل سفارت جمھوری اسالمی برسانيم

ودند تا ھا گذاشته ب برخی پالکاردھای کارزار را پشت شيشه. مان ھم منعکس بود شور و شعف مبارزاتی اما در اتوبوس

دھی ملزومات مبارزات بعدی  ای در حال سازمان خواندند و عده برخی سرود می. از اين طريق توجه مردم را جلب کنند

گذاشتيم و سرودی که روز قبل در  وارد جمع شده بودند را بيشتر در جريان اھداف کارزار می دوستانی که تازه. بودند

ھاگ با خالقيت ھنری دو نفر از دوستان کارزار متولدشده بود تمرين  دنھمين اتوبوس در مسير سفر از ھامبورگ به 

  .کرديم می

زنی که قرار (وقتی به مقابل سفارت رسيديم خبردار شديم که ماشين حامل سيستم صوتی به علت بيماری دختر راننده 

تواند در محل حاضر  نمی) ندمان برا بود در ھمبستگی کامل با جنبش زنان ايران در اين روز ماشين سنديکا را برای

درنھايت با . نمود ھرچقدر درک شرايط يک مادر تنھا با کودکی بيمار سھل بود اما رفع مشکل تکنيکی مشکل می. باشد

سرنگون باد «بنر اصلی کارزار در کنار بنر . بنرھا و پالکاردھا را نصب کرديم. امکانات موجود کار را پيش برديم

ھم طبق روال اين چند روز در کنارشان » !کنيم بخشيم و نه فراموش می نه می« و بنر نصب شد» !جمھوری اسالمی

ھای بيش از چھار ھزار زندانی اعدامی تحت حاکميت جمھوری  قرار گرفت؛ پرچمی که شعار روی آن تلفيقی از نام

  .اسالمی بود که با فرم گرافيکی به شکل شعار درآمده بود

 نفر در محل ٣٠٠ھم به ما پيوستند و جمعيتی بيش از ... ، فرانسه و المان، بلجيموستانی از المللی و د کم حاميان بين کم

را بين جمعيت پخش کردند و برنامه با ... ھای مبارزاتی و  گردن  کارزار پالکاردھا و دستمالفعاالن. حاضر بود

ًجبور بوديم ميکروفون را صرفا در زمان محدود بود و ما م.  عليه دولت ضد زن جمھوری اسالمی شروع شدئیشعارھا

شان با جنبش زنان ايران را  مان قرار دھيم تا بسيار کوتاه دليل حضور و ھمبستگی المللی اختيار نمايندگان متحدين بين

 ۀاتحادي«، »کمک سرخ«، »کمپين رزا«، »داری چپ ضد سرمايه«، »مارش جھانی زنان«نمايندگانی از . بيان کنند

 زنان ايران ۀھا اھميت چھل سال مبارز در اکثر اين پيام. ھای کوتاھی دادند پيام» جنبش زنان کرد «،»زنان سوسياليست
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ترين  ؛ اما مھم)شوند زودی در سايت کارزار درج میھا ب اين پيام(ی زنان اشاره شد و ضرورت ھمبستگی جنبش جھان

و ساير ( زنان ايران عليه حجاب اجباری ۀ مبارزروشنی و بدون تزلزل ازب مان موفقيت سياسی ما اين بود که متحدان

يکی از دستاوردھای تدارک سياسی ما با  کردند و اين  اسالمی و دخالت خارجی حمايت میئی، عليه بنيادگرا)اشکال ستم

 مبارز افغان که در ھمبستگی در محل تظاھرات ۀخوانند» شکيب مصدق«بين  دراين .اين جريانات سياسی بود

جمعيت را با فرياد برابری طلبی زنان سراسر جھان » !شايد جھان بھتر شود«د، نيز با خواندن آھنگ  بو حاضرشده

داد تا تمام کيفيت اجرای زيبای شکيب را در محل تظاھرات داشته باشيم اما  ھرچند کمبود فنی اجازه نمی. ھمراه کرد

شايد «داد؛ البته در انتھا شکيب مصرع  ازتاب میکالم آتشين و حضور شکيب صدای دادخواھی زنان افغانستان را نيز ب

مه ھمچنين يکی از در اين برنا. ر داد که با تشويق حضار ھمراه بودييتغ» !بايد جھان بھتر شود«را به » جھان بھتر شود

صحبت کوتاھی در مورد شرايط زنان افغانستان )  افغانستان–ايران  (مارچ از سازمان زنان ھشت زنان افغانستان

 ئیاو که در اثر سه روز راھپيما.  کارزار زنان پيامی از طرف کارزار قرائت کردفعاالندر انتھا يکی از . اشتد

آتيش  «ۀِخوانی تران  با ھمحاضران کارزار و فعاالن. صدايش گرفته بود با تمام وجود و استقامت اين پيام را به پايان برد

  .کسيون مبارزاتی را به پايان بردندا متولد شده بود، ئیکه در مسير ھمين راھپيما» !بزن به روسری

 سمبوليکی در مقابل سفارت ئیکسيون در مقابل سفارت ايران، شعارگويان حرکت کرديم تا راھپيمااپس از پايان 

ھای اجتماعی و  جمعيت ضمن دادن شعار سرنگونی جمھوری اسالمی، ھمبستگی جنبش. جمھوری اسالمی داشته باشيم

حق زن، نه شرقی، نه «و » !ما انقالب نکرديم تا به عقب برگرديم«با شعار ... دی زندانيان سياسی و خواست آزا

  . را زنده کرد۵٧ زنان سال ۀياد تظاھرات پرشکوه و جسوران» !ست غربی، جھانی

سمبوليک به اين حرکت .  رسانديمامريکا خودمان را به مقابل سفارت ١۶ھا شده و ساعت  بار ديگر سوار بر اتوبوس

گری رژيم  خواستيم نفرت عميق زنان و مردم ايران را از ھرگونه دخالت می. لحاظ سياسی برای ما بسيار اھميت داشت

شان   دارند و حقوقء به مبارزات خودشان اتکاً صرفائینشان دھيم که زنان ايران در راه رھا.  نشان دھيمترمپفاشيستی 

؛ھمچنين »!نه به نام ما«: در اين محل شعار مرکزی ما اين بود. کنند ب نمیرا از ھيچ قدرت ارتجاعی مردساالری طل

 امريکا«، »!نه به فاشيسم«، »!حل انقالب تنھا راه! ، نه پنسترمپنه «، »! و پنس بايد بروندترمپ! ھوھو ! ھی ھی«

 کارزار پيام کارزار را فعاالندر اين بخش يکی از ... » ! بيرون از عراق و افغانستانامريکا«، »!بيرون از خاورميانه

 را امريکا نظامی ۀ و تأثيرات حملائت کرد که وضعيت زنان افغانستان نيز پيامی قرقرائت کرد و فرخنده زن افغان

  .داد بازتاب می

جمعيت زيادی که در .  پيوستبلجيم کارزار به تجمع اوليه برای تظاھرات روز جھانی زن در فعاالن جمع ١٧ساعت 

ھا  نظير بود؛ تنوع و رنگارنگی نيروھای سياسی، شور و شوق و خالقيت  بیبلجيمھای پيشين و در ابعاد  با سالقياس 

روزه يک سرود   سهئیصف راھپيما آمد به با حضورما و پيام خوش. بسيار زياد بود و منتظر ورود صف کارزار بودند

که  قدری جمعيت زياد بود که ما برای اين به.  آغاز شدئیراھپيما» !ھمبستگی جھانی زنان«جمعی خوانديم و با شعار 

 اين تظاھرات بود ۀبنر مارش جھانی زنان که فراخوان دھند. خودمان را به اول صف برسانيم زمان زيادی صرف شد

يه  زنان ايران علۀسال  کمی قرار داشت تا مبارزات چھلۀدر ابتدای اين صف قرار داشت و بنر کارزار ھم به فاصل

به (ھای جنبش زنان در ايران تمرکز داشت   که روی خواستهئیما ھم با پالکاردھا. حجاب اجباری برجسته شود

حق «،»!نه به حجاب اجباری« چون ئیقرار گرفتن شعارھا. ھمراه شديم) یھالندھای فارسی، فرانسه و انگليسی و  زبان

در کنار شعار ... و» !مذھب از زندگی زنان کوتاهدست «، »!حق کار«،»!حق طالق«، »!جنين حق سقط«، »!حضانت

، »! زنان ملی نيست، جھانی استۀمبارز«، »!بدن من حق من است، نه ھيچ دولت، نه ھيچ مذھب و نه ھيچ فردی«
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تا  شان ترين حقوق داد که زنان در ايران چه راه سختی را برای مبارزه برای اوليه نشان می... و » !باد انقالب زنده«

کرد، ترک، عرب، بلوچ متحد عليه جمھوری « چون ئیھمچنين شعارھا.  کامل در پيش دارندئی و تا رھابرابری

ھم ... و » !نه به نام ما«، »!مرگ بر جمھوری اسالمی«، »!نه به اعدام«، »!باد ھمبستگی جھانی زنده«، »!اسالمی

با صف بيش از . ی در ايران و جھان داشت زنان با ساير مبارزات جارۀنشان از پيوند و در ھم تنيدگی اين مبارز

بدن «، »!بدن من حق من است«، »!ھمبستگی جنبش زنان«ھای بروکسل ھمراه شديم و شعار   زن در خيابان١۵٠٠٠

 کند نيز ءمان برنامه اجرا  جوانی که قرار بود شب برایۀخوانند» JoBee«. را فرياد زديم... و » !من انتخاب من است

 پالکاردھا، تصاوير و شعارھا جالب و ۀخالقيت ساير زنان تھي. کرد نار صف ما حرکت میدر ھمبستگی در ک

ھا و  دادند و برخی با لباس تری می برخی شعارھای سياسی. خواندند برخی زنان در طی مسير آواز می. رنگارنگ بود

وضوح اکثريت جمعيت را  بود و بهشور و ھيجان جمع باال . کردند ھای سمبوليک پيامی به ديگران مخابره می آرايش

ھا و احزاب و تشکالت مختلط از  بلوک زنان در ابتدای صف تظاھرات بود و اتحاديه. دادند زنان جوان تشکيل می

در انتھای تظاھرات در ميدان لوکزامبورگ جمعيت با شور و شوق تظاھرات را به . آمدند مردان و زنان ھم در ادامه می

 شروع به رقص کردند و برخی از دوستان کارزاری نيز در اين رقص ئیفريقااا نوای موسيقی پايان بردند و برخی ب

 که به مناسبت اين روز ئی زيباۀتران) جوی(ی بلجيميکی از خوانندگان مشھور، جوان و مترقی . پرشور ھمراه شدند

 فعاالنازآن  ن خوانده شد و پسساخته بود را به جمعيت تقديم کرد و سپس پيام کوتاھی از طرف مارش جھانی زنا

 ئیما نيز ضمن معرفی چھل سال جنبش زنان در ايران به راھپيما. کارزار به پوديم دعوت شدند تا پيام کوتاھی بدھند

اين در حالی بود که اصل . ما را ھمراھی کرد» ھمبستگی جھانی«روزه و اھداف آن اشاره کرديم و جمعيت با شعار  سه

ما مجبور بوديم زودتر از اتمام برنامه ميدان را . انگليسی در بين جمعيت توزيع شد/ ی ھالند/ رانسهھای ف پيام به زبان

  .را ببينيم» جشن ھمبستگی«ترک کنيم تا تدارک 

يکی ديگر از خوانندگان جشن امشب با ما ھمراه شد و در طی مسير با » Leman«در مسير رسيدن به محل تظاھرات 

. کرديم او را ھمراه می... و » !بالچاو«ھا مثل  خوانی برخی از ترانه آورد و ما نيز با ھم ه وجد مینواختن گيتار ھمه را ب

» جشن ھمبستگی زنان«وقتی به محل . وقفه خوانديم و از يکديگر نيرو گرفتيم ھای ترام بی در تمام متروھا و ايستگاه

تمام روز چند رفيق مرد غذا را . ک کارھا را ديده بودند و حاميان کارزار آماده بودند و تدارفعاالنرسيديم تيمی از 

. ، روز حضور زنان در آشپزخانه نيستمارچچون معتقد بوديم حداقل ھشت . تدارک ديده بودند و منتظر ما بودند

خيلی زود دوستانی به ما ملحق شدند و جمعی از ... دوستان ديگری تدارک نگھداری از کودکان را دادند و 

وارد ...  در مورد مبارزه با مردساالری جھانی و ئیدگان تظاھرات زنان با دادن شعار ھمبستگی و شعارھادھن سازمان

)  نفر٣٠٠بيش از (ر کرد، تعداد جمعيت به طرز باورنکردنی زياد و متنوع و پرشور بود ئين تغون شدند و جو سالوسال

ل بحث داغ در مورد موضوعات مختلف و ھای کوچک مشغو ھا نشسته بودند و برخی در گروه برخی روی صندلی

شد و اين  دانستند، جای خالی پيدا نمی ًخصوصا تظاھرات موفق آن روز بودند و ھمه خود را در اين موفقيت سھيم می

 . کردندءتظاھرکنندگان خسته با خوردن غذای لذيذ و نوشيدنی گرم تجديدقوا. تنوع و ھمبستگی ھمه را به وجد آورده بود

ًبايد در اختيار زنان باشد اما مجددا از شکيب مصدق خواھش ) استيج(» صحنه«ه معتقد بوديم روز زن ک باوجود اين

 زيبا ۀکرديم برايمان بخواند تا سرودی که صبح به علت نقص تکنيکی نشنيده باقی ماند را بشنويم او نيز با دو تران

. ی در مورد جھان بدون مرز آغازی توفنده برای برنامه بودا و ترانه» شايد جھان بھتر شود «ۀبرنامه را آغاز کرد، تران

 اين ئیروزه جمعيت را در جريان روند راھپيما  سهئیمدراتور برنامه نيز با بيان اھداف کارزار و نتايج راھپيما

 و ئیانياھای اسپ  به زبانئیھا  با صدای زيبايش ترانهکوئیيسفمينيست مک ۀخوانند» سيلويا ابالس«.  قراردادئیراھپيما
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 را نشان يکوسًھا مستقيما وضعيت زنان مک به اشکال ستم بر زن اشاره داشت و يکی از آن  کرد کهءفرانسوی اجرا

ی امريکاکه زنان مبارز  ًخالف محتوای دردناک آن با ريتم زيبا جمعيت را به رقص وادار کرد خصوصا اينداد اما  می

اش که در  سيلويا و گروه موسيقی.  و با سيلويا آشنا و ھمراه بودندھا التين که در جشن حاضر بودند با اين ترانه

لمان . سپردند» لمان« زنان صحنه را به ۀجا حضور داشتند با آرزوی مبارزات رزمند ھمبستگی با جنبش زنان ايران آن

ھای  ه خواندن آھنگ سفرکرده بود نيز ببلجيم به المان انقالبی و چپ ترک که برای شرکت در اين جشن از ۀخوانند

 اوج اجرای او زمانی بود که سرود ۀھای انگليسی، ترکی و کردی جمعيت را ھمراه کرد؛ نقط انقالبی به زبان

 کرد؛ او به شکل ويژه برای شرکت در اين جشن تالش کرده بود تا اين ءرا به زبان فارسی اجرا» آفتابکاران جنگل«

او نيز با بھترين . زده او را ھمراھی کردند زبان پرشور و شگفت يت فارسیترانه را به فارسی بنوازد و بخواند و جمع

ھای  معطلی ترانه او ھم بی. االصل سپرد ولندی پ ۀخوانند» JoBee«آرزوھا برای جنبش انقالبی زنان صحنه را به 

 اختتاميه برای اين بھترين» !نايست! ادامه بده «ۀتران.  کرد که جمعيت را به تحرک و رقص درآوردءپرشوری اجرا

ن وکه ھمه تمايل داشتند که در اين جمع پرشور، صميمی و مبارزاتی بمانند ما مجبور بوديم که سال باوجود اين. جشن بود

 ۀ با جنبش زنان در ايران و ھمبستگی برای ادامئیآشنا... در کنار شورونشاط و انرژی بخشی و . را ترک کنيم

 اجباری و ساير اشکال ستم بھترين دستاوردی بود که اين جشن مبارزاتی داشت تا مبارزات زنان ايران عليه حجاب

  .بريم ن در سراسر جھان به پيشا به قدرت جنبش جھانی زنان و ساير مبارزءمان را با اتکا  ۀبتوانيم مبارز

  فريبا اميرخيزی
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