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  واحد بلجيم) افغانستان-ايران(  مارچ٨سازمان : فرستنده

  ٢٠١۶ مارچ ١٢
  

 » روز جھانی زن«گزارشی از مبارزات 
ِراھان سازمان ن و ھمدھی شده بود که ما فعاالی مبارزاتی مختلفی سازمانھا برنامهبلجيم در مارچ ٨امسال به مناسبت 

ھا به علت اھميت سياسی و مبارزاتی آن شرکت کرديم و در چند مورد  در برخی از اين برنامهبلجيم در مارچ ٨زنان 

  .ھا داشت مبارزاتی بوديم که اھدافی فراتر و متفاوت از ساير برنامهۀنيز سازمان دھند

  

  : اکسيون درمرکز شھر بروکسل– ٢٠١۶ مارچ ۵به ظھر، شن

 

امسال ھم در کنار . ی بود که به پای برگزاری آن رفتيماکسيون نتريترين و راديکال به لحاظ سياسی مھماکسيوناين 

ا در  راکسيوناين » بلجيم در مارچ ٨پلتفرم برگزاری «تحت عنوان ... ُجمعی از زنان سوسياليست ترک و زنان کرد و 

ری يي انقالبی زنان، امکان ھيچ تغۀبدون مبار« که با شعار اکسيونھدف سياسی اين . قلب شھر بروکسل برگزار کرديم

ی ھستند، بی واھمه و ئات بنيادين و ريشهتغييراين بود که بيش از پيش نشان دھيم که زنانی که خواھان » !وجود ندارد

. ايستندگرای مردساالر امپرياليستی و بنيادگرايان مذھبی میم نيروھای واپسبه شکل واقعی در دنيای مادی در مقابل تما
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 ھم تمايلی به برگزاری پوليسکه بعد از کشتارھای پاريس، سطح امنيتی کماکان در بروکسل باالست و حتی با وجود اين 

 را برگزار اکسيونم اين  ھپوليس در مرکز شھر نداشت اما ما اعالم کرديم حتی در صورت عدم توافق اکسيوناين 

ھای خشونت عليه  از ساعتی پيش از اعالم رسمی برنامه در محل حاضر شديم و با پھن کردن قطار عکس. خواھيم کرد

فرش خيابان مردم دسته دسته به ما نزديک شدند و بحث بر سر اشکال مختلف خشونت عليه زنان زنان روی سنگ

گاھی با شوک . شدندھا نزديک میپير و جوان و کودک به محض ديدن عکسشروع شد؛ مثل تجربيات قبلی زن و مرد، 

 یگرفت و گاھھای کوچک مردم باال میکردند؛ گاھی بحث در بين گروهمیو تعجب و گاھی با خشم و نفرت نگاه 

ی سرخ رنگ ما ھاشرتشد و تیھر لحظه به تعداد برگزارکنندگان افزوده می. کردنداالتی ھم از برگزارکنندگان میؤس

 متحدالشکل و ۀجلو» ... انقالبی زنان ۀبدون مبارز«و » !شودنمیرھا اگر زنان رھا نشوند، ھيچ کس «با شعار 

پيوستند، جمعی ناھمگون از زنان ايرانی، افغان، دوستان با لبان خندان و سرشار از انرژی به جمع می. درخشان داشت

ھای پناھندگی بودند تا دختران نسل دومی که متولد   ساکن کمپًکه بعضا...  و ی و بلغارستانیبلجيمُترک، کرد، ترکمن، 

 متشکل و ۀھا مبارز سالۀ ھستند؛ از زنانی که تازه ھمان روز به جمع مبارزاتی ما پيوسته بودند تا زنانی که تجرببلجيم

ِھای مبارزاتی انترناسيگرد آمدن اين جمع و شعارھا و ترانه. انقالبی داشتند  به خودمان ئیوناليستی ما چنان شور و گرماِ

ھايمان در ارتباط با در عين حال که سرگرم پخش کردن بيانيه. کرديمداد که سرمای ھوا را فراموش می ن میاو حاضر

  : پرداختيمروز زن بوديم، با مردم به بحث می

ھا را نگاه کرد ، کشيشی که با دقت عکسآلود جامعه استزنی معتقد بود که اين بھترين راه تلنگر زدن به ذھن خواب

آميز دوستان پاسخی به اين  ھای شيطنتخواھيم به بھشت برويم بايد اين کار را متوقف کنيم که لبخندمعتقد بود که اگر می

شد به محض ديدن ما  قد و نيم قد و ھمسرش رد میۀای که ھمراه با چندين بچزن  محجبه. معنای او بود ھای بی حرف

ھا را ھا آمد و تک به تک و با دقت عکس يک بچه را کناری گذاشت و ھمراه دو پسرش سراغ عکسۀر و کالسکشوھ

زنی از آسيای . کردندھا صحبت میھا با بچهچنديدن مادر ديگر نيز با ھمين دقت در مورد عکس. دادشان شرح میبرای

چند نوجوان در مورد . ريختکند و فقط اشک میتوانست صحبت شرقی چنان تحت تأثير قرار گرفته بود که نمی

دادند و به  ھای تجاوز به زنان در جنگ را نشان میسه مرد ميانسال عکس. کردندِوضعيت زنان با حجاب بحث می

مرد ديگری به سراغ ما آمد و گفت . شدکشيد و از محل دور مرد مسلمانی با تحکم دست زنش را . کردندعربی بحث می

آيد و کارمان کمی ريسک دارد، ما ھم گفتيم ھا خوش نمیفھمد که نقدھای ما به مذاق اسالمیپژوه است و میکه تاريخ

ھا ھم از اين حرکت ما خوشحال  ه ساير مردساالران و امپرياليستھا بلک ھمين است و نه تنھا اسالمیًھدف ھم دقيقا

ھای پراميد و با نشان دادن عالمت پيروزی با ما اعالم ھمبستگی زنان زيادی با لبخند، با تکان سر، با چشم. نخواھند بود

  .گرفتند ھايمان را میکردند و با اشتياق بيانيهمی

ھمبستگی با « برنامه پيام کوتاه جمعی و پيام تک تک تشکالت به زبان فرانسه خوانده شد؛ و با شعارھای ۀدر ميان

ھا زمانی که موسيقی مبارزاتی پخش شد  ست که بعد از قرائت پيامجا جالب اين. ھمراھی شد... و » جنبش جھانی زنان

مان  قبلی در رقص ھمراھیئینياز از ھر آشناای از دختران جوان رھگذر به ما پيوستند و بی ده يا پانزده نفرهۀدست

ودمان را به محل تظاھرات  داشتيم، به آن پايان داديم تا خاکسيون ۀ تمايلی که به ادامۀساعتی بعد از نيمروز با ھم. کردند

  . برسانيم

  

  

  : تظاھرات غيرمختلط زنان در شھر بروکسل– ٢٠١۶ مارچ ۵شنبه بعد از ظھر، 
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سال گذشته نيز . شددر بروکسل برگزار می) Non Mixte( بود که تظاھرات غيرمختلط زنان یامسال دومين سال

ای از زنان جوان فمينيست، چپ و راديکال که عده اين. ھای زيادی به راه انداخته بودبرگزاری اين تظاھرات بحث

احزاب دولتی و ھمچنين (تصميم گرفته بودند تظاھراتی فقط با حضور زنان برگزار کنند ھم موجب نارضايتی احزاب 

ھيچ کدام در اين حرکت شرکت نکرده و از .  زناندۀھای بزرگ و شناخته شبود و ھم سازمان...) احزاب چپ سنتی و 

 ۀھای زنان به بھانشود و سازمان کارگر میۀ اين که باعث شکاف در طبقۀحمايت نکرده بودند؛ احزاب چپ به بھانآن 

در طی . کردکدام از شور و شوق و جديت برگزارکنندگان کم نمیھا ھيچاما اين... شان در روز زن و ھایتراکم برنامه

که چطور ھای زيادی در مورد سياست تظاھرات داشتيم و اينبحثجلسات منتھی به تظاھرات در جمع برگزارکنندگان، 

. گرامردساالری و کپيتاليسم و مرزبندی با نيروھای نژادپرست و ملی/برخورد قاطع با پدر. به تضادھا برخورد کنيم

پرستی، ايجاد يک اتحاد قدرتمند در بين زنان برای حضور حداکثری آنان و مرزبندی با تفکرات ارتجاعی چون نژاد

که به بحث خوبی ھم در مورد تفاوت برخورد نقادانه به اسالم و اسالم ھراسی ... گرا ھراسی، اسالم ھراسی و  ھمجنس

 . دامن زد

مان در مرکز شھر با سرعت خودمان را به محل قرار در ايستگاه جنوبی شھر  اکسيوندر روز تظاھرات ما نيز بعد از 

 تظاھرات خيلی زود حرکت کرده و مجبور شديم دوان دوان خود را به صف پوليس رسانديم اما فھميديم به علت فشار

اگرچه تعداد شرکت کنندگان . ھای رنگارنگ در حرکت بودندزنان با شعارھای مختلف و با پرچم.  برسانيمئیپيماراه

فعال بودند و کيفيت بسيار باال يافته و با حداکثر نيرو اما ھمه بسيار سازمان) بيش از صد نفر(کمتر از سال گذشته بود 

! قربانی کافی است«شد تا بتوانيم شعار مرکزی تظاھرات يعنی در تمام طول مسير شعارھا بی وقفه تکرار می. بود

  :شعارھای. را متحقق کنيم» !خيابان را تسخير کنيم

؛ »!يابان مال زنان استخيابان برای کيست؟ خ«؛ »!ھمبستگی با زنان جھان«؛ »!آزادی من! انتخاب من! بدن من«

سرنگون باد «؛ »!دولت راسيست است، نه فمينيست«؛ »!عليه خشونت مردساالرنه، دفاع شخصی فمينيستی«

ھر چه ما «؛ »!کنندھر سه قوانين خود را ديکته می: سکسيسم، راسيسم، کپيتاليسم«؛ »! مردساالرانهئیگرادگرجنس

ھی «؛ »!ست؟ اين شکلیدانی يک فمينيست چه شکلیمی«؛ »! و نه يعنی نهرويم، بله يعنی بلهپوشيم، ھر کجا ما میمی

ن بکشند، اين راه مقابله است، خشمگين ئيکنند شما را پاھا سعی میھيچ مزخرفی را تحمل نکنيد، وقتی آن! دخترھا

و البته در » !م جنگيدايم و خواھيما آماده! بدن ما، حق ماست«؛ »!جا ھستندضدمردساالرھا اين! توجه! توجه«؛ »!باش

چون مسير حرکت . اديمدرا می» ! ھمه جا، عدالت ھيچ جاپوليس«آورد شعار  که فشار زيادی به ما میپوليسمقابله با 
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جا عبور کنيم يا ما را به سمت پياده رو ھل ًخواست ما سريعا از آن میپوليسھای مراکز خريد بود و  خيابانًما عمدتا

  . ن را گرفت و او را ھل داد که با اعتراض جمع رو به رو شدِد مگافون يکی از فعاالدر چند مور. دادمی

 يکی از شيوخ عرب در ٢٠٠٨ھای بروکسل است و سال  ترين خيابان مقابل ھتلی رفتيم که در يکی از گرانءما ابتدا

به شکل سمبليک در .  داشته استِ جنسی و خانگی در خدمت خودۀجا ساکن بوده که تعداد زيادی زن را به عنوان بردآن

بعد به . ِمقابل ھتل ايستاديم و يکی از سرودھای قديمی جنبش زنان در اعتراض به ستم جنسيتی و بردگی را خوانديم

ھای قديمی در آن محل سخنرانی کرد، اما به حرکت کرديم و يکی از فمينيست)  امنۀخان(»  زنانۀخان«سمت اولين 

فروشی قانونی و به قول  مجبور شديم سريع حرکت کنيم، چون آن خيابان يکی از مراکز تنسپوليعلت ازدحام و فشار 

 کرديم که باعث شد بعضی ء را افشاپوليسکرديم؛ ما ھم در اعتراض بود و ما نبايد زياد سد معبر می» بيزنس «پوليس

 پارکی در مسيرمان بود که در آن ئیآمآخرين محل گردھ. ھا به بيرون نگاه کنندفروش با تعجب از پنجرهاز زنان تن

 پيام ھمبستگی با مبارزات مارچ ٨ما ھم از طرف سازمان زنان . دادندھای کوتاھی میزنان از تشکالت مختلف پيام

گرای که چرا بدون مبارزه با دو واپس زنان ملی نيست بلکه جھانی است و اينۀکه مبارزجھانی زنان را داديم و اين

زنان ديگری ھم در مورد تجربيات .  برای زنان وجود نداردئیروی و رھا  سطح جھان امکان پيشمردساالر در

 مملو از ھمدلی و ھمبستگی به سمت ئیِشخصی خود حتی از تجاوز و تجاوز محارم و خشونت خانگی گفتند و در فضا

  . را به پايان برديمئیپيماآکارديون راهژيل با خواندن سرود و ھمنوازی  رفتيم و در ايستگاه سنتئیپيما محل پايان راه

  

  : در شھر بروکسلمذاکره بحث و ۀ جلس– ٢٠١۶ مارچ ۵شنبه شب، 

ِ به محلی رفتيم که يکی از دوستان ئیپيمابعد از پايان راه. بود و کماکان ادامه داشتروز مبارزاتی برای ما طوالنی
تر از ما جدا رفقای مرد که پيش. احت کوتاھی به بحث بپردازيمھنرمندمان در اختيارمان قرار داده بود تا بعد از استر

ھا را ھم به عھده گرفته بودند، غذای مختصری آماده کرده بودند و در يک فضای  مراقبت از بچهۀشده بودند و وظيف

چرا : فتال را در پيش گرؤ کردند و بعد جمع کوچک ما بحث حول اين سئیصميمی از جمع خسته اما پر نشاط ما پذيرا

 ی وجود ندارد؟ تغيير انقالبی زنان، امکان ھيچ ۀبدون مبارز

گرفت؛  آن گرفته تا تجربيات شخصی شرکت کنندگان را در برمیۀ ستم بر زن و تاريخچۀبحث خوبی بود که از ريش

گيری طبقات وجود داشته است يا ارزش افزوده و به وجود آمدن طبقات اين رابطه را که آيا ستم بر زن پيش از شکلاين

ن که چرا ھر ساله تعداد فعاالگرد جنبش زنان اشاره داشتند و اينبعضی از دوستان به داليل عقب! ستمگرانه کرده است؟

بش زنان و شکست سوسياليزم در مدرنيستی در موج سوم جناز رشد تفکرات پست. ابديی و کيفيت جنبش زنان افول م

ھای  جھانی يعنی امپرياليستۀقرن بيست گرفته تا پوالريزه شدن مردم در بين دو نيروی ارتجاعی مردساالر در صحن

رود بلکه  ارتجاعی نه تنھا نيروی انفجاری مردم به ھرز میۀکه در اين چرخمردساالر و بنيادگرايان مذھبی گفتيم و اين

دوستانی از کمبود درک علمی و تاريخی در بين نسل . رود زنان و بشريت از بين میئیيوی برای رھااميد به آلترنات

آوری در کشورھای به  يکی از دوستان آمار مربوط به تجاوز را اعالم کرد که به شکل حيرت. جوان صحبت کردند

شوند؛ از طرف  محسوب می» انبھشت زن« سه کشور در اسکانديناوی که ًظاھر دمکراتيک به شدت باالست خصوصا

که مالک تجاوز در کشورھای مختلف متفاوت است اما کماکان اين آمار ال بود و اينؤديگر صحت و سقم آمار ھم زير س

ِ خود در برخورد به امتداد تفکر سنتی و مذھبی زنانی ۀدوست ديگری از تجرب. دھندنوک کوه يخی را به ما نشان می
ھا، مراسم مذھبی و  برخورد با زنانی که کماکان در جوامع به اصطالح آزاد ھمان سنتۀند و نحواگفت که به اروپا آمده

زير سؤال  حق مھاجرت است يا به نبرد فراخواندن برخورد صحيح ۀکه نحوکنند؛ اينحتی حجاب را مصرانه رعايت می
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که در ی و اشکال متفاوت آن بود و اينبحث ديگری در مورد تعريف ستم جنسيت! ھا؟گرای آنھای واپس ديدگاهبردن

تواند نقش محوری داشته باشد؛ اين بحث ھم ميان اشکال مختلف ستم بر زن کدام يک از ارجحيت برخوردار است و می

 ۀداری قادر به پاسخ دادن به آن نيست حلق ھمراه بود؛ دوستی معتقد بود که موضوع کارخانگی که سرمايهئیھاسؤالبا 

است و خانواده خود زن در برگيرنده) قدرت باروری( ديگری معتقد بود خانواده و قدرت بازتوليد نسل مرکزی است و

دو زن جوان که با موج مھاجرت اخير به تازگی وارد اروپا . يک واحد اقتصادی است که محدود به کارخانگی نيست

ھا ھای مختلف در کمپابت ارتجاعی مردان از مليت خود گفتند، از رقۀاند و به تازگی به جمع پيوسته بودند از تجربشده

 خود را نشان دھند؛ از یتا ميزان تعصب ناموس... ھا ھا يا کمپبرای محدود کرد حقوق زنان در خارج شدن از اتاق

ن اتی در بين زناتغيير با ايجاد ً معتقد بود که شخصاافغانستاناز  یزن جوان... سختی عبور از مرزھا به عنوان زن و 

 کمپ خارج ۀھا را از محيط بستبا خالقيت آن. شان تشويق کندھا را به تحرک و مقاومت در مقابل ھمسرانتوانسته آن

ھم استفاده » ظرفيت اسالم«توان برای اين کار از او اشاره داشت که می. مند کرده استه کرده و به آموزش زبان عالق

يکی ديگر از دوستان ضمن موافقت با تشويق زنان به مقاومت و شورش . ندتوانند مخالفت کنگونه مردان نمی کرد و اين

خطرناک است، چون اسالم ھمان چارچوبی » ظرفيت اسالم« ابزاری از ۀدر مقابل مردساالری معتقد بود که استفاد

ا و قوانين ھا را ايجاد کرده و اگر ظرفيت اندکی برای سرپيچی از شوھر در آن ھست اما محتواست که اين محدوديت

 فرخنده ۀ داد؛ به عنوان مثال خود اين زن جوان شاھد کشتار وحشيانتغييرتوان با اين متد را نمی... سنگسار و حجاب و 

فيد بين اقليت ِکه ازدواج سھای ملی در ايران صحبت کرد و ايندختر ديگری از سختی ازدواج اقليت. در کابل بوده است

ای را در ايران و حتی در قدر مشکل آفرين بوده است و چه برخوردھای آزار دھنده برای خود او چترکمن و افغان

ھای او نکاسته بلکه به درد و رنج او محيط کمپ شاھد بوده است و از نظر او مھاجرت نه تنھا چيزی از محدوديت

خواھی گويند که میمیحتی در کمپ پناھندگی مردان ديگر برای طعنه به بی حجابی او به دوست پسرش . افزوده است

  !بپوشانی؟» زنت«ای ھديه بدھيم تا بر سر به تو پارچه

 شرکت کنندگان از يک روز مبارزاتی در خيابان خسته بودند اما بحث تا آخرين دقايق با حدت و ۀکه ھمباوجود اين

  .تر کنندل دنبال کرده و عميق تمايل داشتند که مباحث را با خواندن منابع مطالعاتی و بحث و جدًشدت پيش رفت و اکثرا

  

  : تظاھرات زنان بدون برگه در شھر بروکسل– ٢٠١۶ مارچ ۶يکشنبه 
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شرکت کنندگان بدون توجه به . اين تظاھرات ھم روز يکشنبه بعد از ظھر از مقابل ايستگاه قطار مرکزی شروع شد

حضور زنان .  اين تظاھرات شرکت داشتندھای خود درسرمای ھوا و بارندگی تعداد زيادی از زنان و مردان با بچه

مردم در . ھای سياسی نيز شرکت داشتندگير بود و اکثر احزاب و گروهپوست و رنگين پوست در طول مسير چشمسياه

نه مرز، نه مليت، «؛ »!قانونی شدن برای ھمه«؛ »!ماھمه بدون برگه ھستيم«: دادند تمام راه با شور و ھيجان شعار می

ھرچند قرار بود اين ... و » !ِھمبستگی با زنان بدون برگه«؛ »!ھيچ کس غيرقانونی نيست«؛ »!وقف کنيداخراج را مت

 موافقت نکرد و اعالم کرد که پوليسبه پايان برسد اما ) الحمپالس بيت( خارجی و مسلمان نشين ۀ در يک محلئیپيماراه

ژيل به پايان رسيد و برگزارکنندگان زديک به ايستگاه سنتل نيست و به اجبار تظاھرات در پارکی نواين محل قابل کنتر

 شرکت ۀ ھمًتقريبا. ھای ھنری خوبی را ديده بودند با بارش شديد باران غافلگير شدندکه تدارک سخنرانی و برنامه

د سرمای گان ھم با وجو  خود و ديگران بمانند و نوازندۀ زيادی سعی کردند برای حفظ روحيۀکنندگان خيس شدند اما عد

ھای نواخته شد و ترانه... ی التين و امريکاھای مبارزاتی آھنگ. دادندشديد با ھنرشان به اين ھمبستگی پاسخ گرمی می

روی » ھابدون برگه« مرد از تشکل ۴ھا  قابل نقد اين بود که در بخش آخر يعنی قرائت پيامۀاما نکت.  شدء اجرائیزيبا

با اعتراض ما و بعضی ديگر از زنان مواجه شدند؛ چون تمام طول راه شعار پوديوم رفتند و صحبت کردند که 

رفت که زنان خودشان پيام خود را برسانند، اين درحالی بود که ھمبستگی با زنان بدون برگه را داده بوديم و انتظار می

 سازمان دھندگان با در پايان ھم. ِزنان اين تشکل در حال فروش اقالم کمک مالی و رسيدگی به کودکان بودند

  . گرمی کردندئیِ از شرکت کنندگان خيس و سرما زده با سوپ داغ، پذيرائیرو دستی و خوش گشاده

  

  : تظاھرات روز زن در شھر بروکسل– ٢٠١۶ مارچ ٨شنبه سه

 

شود و میسازماندھی ... ِ زنان و بخش زنان احزاب و ۀ شدھای شناخته اکثر سازمانۀاين تظاھرات ھر ساله به وسيل

دھندگان در ابتدای مسير با خواندن  توان گفت سازمانمی. امسال ھم اين تظاھرات از ايستگاه قطار مرکزی آغاز شد

 داشتند، خسته کردند اما اين توقف فرصت ئیپيماتا حدی شرکت کنندگان را که تمايل به راه... ھا، نمايش و  سرود، پيام

ن تماس مان را پخش کرديم با بعضی فعاال ھایما ھم بيانيه. دار و صحبت کنندخوبی بود تا تشکالت مختلف با ھم دي

ھای دولتی را پوشش  ھمين تظاھراتًھا که عمدتاھای بعدی گذاشتيم با رسانه را برای فعاليتئیگرفتيم و قرارھا

ين نمايش موزيکالی مبنی در ميدان آلبرت. ِبعد از اين توقف يک ساعته جمعيت حرکت کرد... دھند، صحبت کرديم و می
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توقف بعدی در ميدان .  شد و گروھی از زنان و مردان در اين رقص ھمراه شدندء زمين اجراۀبر نابرابری در کر

در آن قرار دارد و ھر ساله زنان ) Gabrielle Petit( »ُگابريل پتی« زنی مبارز به نام ۀژان بود که مجسسنت

گابريل زنی بود که در جريان جنگ جھانی اول به . کند نمیتغييرکنند که چرا اسم اين ميدان به نام گابريل اعتراض می

ير شد، با مقاومت نقش زيادی داشت و وقتی دستگ... ھا، اخبار و اسلحه و  خلبانئیجاارتش مقاومت پيوست و در جابه

 به اتھام جاسوسی در زندان بروکسل اعدام شد و بعد تبديل به ١٩١۶ای ھيچ اطالعاتی به دشمن نداد و در سال قھرمانانه

ترتيب » وکالی مترقی «ۀامسال در صدمين سالگرد او ما به پيشنھاد تعدادی از زنان شبک. قھرمان جنگ جھانی اول شد

چون در . ُ زنان کرد بودًآن به راه انداختن يک کمپين در حمايت از زنان مبارز و خصوصانمايشی را داديم که ھدف از 

. اندھای طوالنی گرفتهُکرد دستگير و حبس» تروريست«ھا به اتھام ھمکاری و ھواداری از احزاب ای از آن عدهبلجيم

يش زنی چون گابريل قھرمان  افکار عمومی به اين موضوع بود که چطور صد سال پِھدف ما جلب کردن توجه

» دمکراتيک«ِآيا اگر گابريل زنده بود باز ھم حکم حبس و زندان از دولت ! ؟»تروريست«شده و امروز محسوب می

: ُ کرد تھيه کرديم با اين مضمونۀباخت با عکس گابريل و يک زن جانئیبه ھمين دليل ما پوسترھا! گرفت؟ نمیبلجيم

 گابريل ۀِبرای ھمين در مقابل مجسم» !زنان در جنبش مقاومت تروريست نيستند«؛ »!گمجنمن زنده ھستم و ھنوز می«

کنندگان را جلب کرد اما مشخص بود که   شد که توجه شرکتءنمايش کوتاھی توسط دو وکيل با ھمين مضمون اجرا

  . زياد توافقی با آن ندارند) دولتی(دھندگان سازمان

ھمبستگی جھانی «ھرچند ھمه با شعار . ت که شعارھا را تا حدی راديکاليزه کند مسير پلتفرم ما تالش داشۀدر ادام

زنان ھمه جا ھستند، مقاومت ھمه «؛ »!بدن من، انتخاب من، آزادی من«:  چونئیموافق بودند اما ما با شعارھا» !زنان

کشی، تجاوز، خشونت  زن«؛ »!خشونت عليه زنان را متوقف کنيد«؛ »! ھمه جا، عدالت ھيچ جاپوليس«؛ »!جا ھست

؟ آيا برای مقاومت !ایآيا برای جنگ آماده«؛ »!را متوقف کنيد... خانگی، ازدواج اجباری، سنگسار، حجاب اجباری و 

ای که تمايل باعث شديم عده... » !ايم و خواھيم جنگيدای؟ بدن ما حق ماست، ما آمادهای؟ آيا برای انقالب آمادهآماده

دھندگان به ما بگويند که ما  تری بدھند حول جمع ما حلقه بزنند و اين باعث شد که سازمانالداشتند شعارھای راديک

در . دھيم و نه برای پذيرش خشونتجا ھستيم و ما ھم گفتيم ما ھم برای برقراری صلح اين شعارھا را میبرای صلح اين

  .پايان اين تظاھرات ھم با بارش باران در پالس روپ به پايان رسيد

  

  :ُ تظاھرات زنان کرد در شھر بروکسل– ٢٠١۶ مارچ ٩چھارشنبه 
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 امسال ُزنان کرد که.  زن و مرد شروع شد١٠٠با حدود ) پالس دو ال مونه(اين تظاھرات ھم از مرکز شھر بروکسل 

ک اين صف رنگارنگ و موزي. ھای محلی و رنگارنگ جمع شدنددھی کرده بودند با لباستظاھرات مستقلی را سازمان

در ھمان ابتدای راه . شدندشد، نمیُ که به زبان کردی داده میئی شعارھا کرد اما متوجه ُکردی توجه عابران را جلب می

 طوالنی نبود و تا ئیپيمامسير راه.  متوقف شدندپوليس ۀُچند جوان که گويا ترک بودند و قصد درگيری داشتند به وسيل

ن ازنده باد مبارز«؛ »!زنده باد اوجاالن«؛ »!زن، زندگی، آزادی«ای رسيدن به ايستگاه قطار مرکزی با شعارھ

 بزرِگ ۀحرکت کرده و در نھايت در ايستگاه مرکزی يک پيام کوتاه خوانده شد و زنان در يک حلق... و » !گپی

  .رنگارنگ به رقص کردی پرداختند

 بلجيم واحد –)  افغانستان–ايران  (مارچ ٨سازمان زنان 

 ٢٠١۶ مارچ ١٠
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