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  جيم جوانان بلۀو کميت) افغانستان-ايران( چسازمان زنان ھشت مار

  ٢٠١۶ مارچ ٣٠
  

  : ويژهۀاطالعي
 ير زمان سفر روحانی به بلجيمياحتمال تغ

  

 در وضعيت امنيتی و اضطراری قرار ًشتار در فرودگاه و متروی بروکسل، اين شھر مجددادر پی حمالت انتحاری و ک

ھای  ھا و آکسيون ئی تمام راھپيماً و مقامات امنيتی، تا اطالع ثانوی تقريباپوليسطبق اطالع رسانی . گرفته است

 مارچ ٢٧ بود روز يکشنبه که بنا» عليه وحشت«طور که تظاھرات دولتی و رسمی  اعتراضی لغو خواھند شد، ھمان

ً  بروکسل در پاسخ به تماس ما تلويحاپوليس ندارند و ئیگوتمايلی به پاسخمقامات رسمی توان و . برگزار شود، لغو شد

 اعالم شده ًھرچند اين پاسخ قطعی نيست اما مشخصا. اعالم کرد که احتمال به تعويق افتادن سفر روحانی وجود دارد

خواھد بود و ساير ديدارھا به » مبارزه با تروريسم «ۀ فقط در چارچوببلجيمامات کشورھا به است که اکثر سفرھای مق

  .تعويق خواھد افتاد

 و ساير کشورھا در حال بلجيم از ءِبا استقبالی که از فراخوان شماره يک شد، ما در جريان ھستيم که دوستان و رفقا

با وجود تمام . مئين خودمان را موظف دانستيم که اطالع رسانی نمااند، بنابراي تدارک برای شرکت در اين مبارزه بوده

 سازماندھی مبارزه عليه سفر روحانی به ۀ، ما کماکان در تدارک و آمادبلجيماخبار ضد و نقيض و جو متشنج اروپا و 

.  برای موقعيت ديگری تدارک خواھيم ديد ماًدر صورت به تعويق افتادن اين سفر، مسلما.  ھستيم و خواھيم بودبلجيم

طور که تعويق سفر روحانی به پاريس به علت کشتارھای پاريس، عزم ما را در مبارزه کم نکرد، در شرايط فعلی  ھمان

ايم و در غير  آماده کرده) مارچ ٣١ و ٣٠(بروکسل نيز تا زمانی که خبر قطعی نشده ما خود را برای تاريخ اعالم شده 

  . برای تاريخ بعدی تدارک خواھيم ديداين صورت

 رژيم سرکوبگر ۀ که مبارزه عليه سفر روحانی به عنوان نمايند در اين شرايط بيش از پيش روشن شده استًقطعا

 اسالمی و ئیجمھوری اسالمی و اولين داعش منطقه، به مبارزه با ميليتاريسم و تروريسم؛ و مبارزه با بنيادگرا

از کليه  .تری برای اين مبارزه تدارک خواھيم ديد تی گره خورده است، بنابراين ما با عزم راسخداری امپرياليس سرمايه

ستيز  ھا، نھادھا و افرادی که به درستی از فراخوان شماره يک حمايت کرده و مبارزه عليه رژيم جنايتکار و زن سازمان

انند نيز انتظار داريم که از انعطاف الزم برخوردار د ھا نمی جمھوری اسالمی را جدا از مبارزه عليه کليه امپرياليست

 شماره دو آن را انعکاس خواھيم داد، خود را به ۀ در اطالعيًباشند و در صورت به تعويق نيفتادن اين سفر که ما حتما
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ای بعدی ما ھ خواھيم که منتظر اطالعيه ه ھستند نيز میاز تمام نيروھا و افرادی که بخشی از اين مبارز . برسانندبلجيم

  . تر به پيش بريم باشند تا اين مبارزه را ھر چه متحدتر و ھرچه گسترده

  به اميد پيروزی

  جيم جوانان بلۀو کميت) افغانستان-ايران( مارچسازمان زنان ھشت 

  ٢٠١۶ چ مار٢٧

  :تماس با ما
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