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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  )افغانستان-ايران( مارچ٨سازمان زنان 

٢٠١٧ اکتوبر ١٣  
 

 اعتراضی آکسيون و مذاکره و بحث ۀجلس گزارش
  شصت ۀدھ و ۶٧ سال باختگانجان يادمان مين٢٩ مناسبت به

 بروکسل – ٢٠١٧ برواکت ٧ و ٦

 

  مذاکرهو بحث جلسه :برواکت شش جمعه

 مجتمع در "مارچ ھشت زنان سازمان" و "بلجيم جوانان کميته" فراخوان با ٢٠١٧ اکتوبر شش جمعه روز عصر

 و بحث به شصت ۀدھ و ۶٧ سال باختگانجان يادمان مين٢٩ مناسبت به تا آمديم گرد کسلبرو در پيانوفابريک فرھنگی

 موضوع يادمان، برگزاری بر عالوه که بود اين جلسه ای چنين برگزاری از برگزارکننده جمع ھدف .بپردازيم مذاکره

 با وجدلبحث طريق از و مودهن تبديل تقويمی ًصرفا يادمانی از فراتر موضوعی به را شصتۀ دھ و ۶٧ سال عامقتل

 جايگاه و نموده اسالمی جمھوری برابر در جاری مبارزات برای ترعميق ضرورتی به تبديل را موضوع اين ناحاضر

 .دھد نشان آتی و جاری مبارزات در را موضوع اين اھميت و
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 را تاريکی که یئھاواژه .شد آغاز نهخالقا ایشيوه به ھاخانواده و سياسی زندانيان خاطرات از قطعاتی دنخوان با جلسه

 تسليم، برابر در گراآرمان نسلی و شيفته جان ھزاران مقاومت از کوچکی بخش بازتاب که یئروشنا و شکافتمی

 و خاموشی سکون، سکوت، تاريکی، با جدال در مقاومت روايت از کوتاه برشی بود؛ اعدام و کشتار شکنجه، گرد،عقب

 .فراموشی

 :شدند جمعی بحث وارد ناحاضر اصلی الؤس سه طرح اب آن از بعد

  ايران؟ در جاری سياسی ۀدرصحن ۶٧ سال و ۶٠ ۀدھ کشتار جايگاه -١

  چيست؟ "!کنيممی فراموش نه و بخشيممی نه" شعار عملی و سياسی معنای -٢

  چيست؟ متشکل سياسی مخالف به )انقالبيون( آلترناتيو یئقضا دستگاه برخورد -٣

 يکديگر با ئیزوايا ھاديدگاه از برخی ھرچند .پرداختند موضوع از جوانبی به دوستان از يک ھر فعال بحث يک در

 برای ًصرفا نه تاريخی نگاه کهاين .شد تأکيد تاريخی تحليل و تاريخ اھميت مثل موضوعاتی به ًمجموعا اما داشتند

 که ایدوره در ًخصوصا .است ضروری اوتمتف ایآينده آفريدن و حال درک برای بلکه گذشته با حسابتصفيه

 اين درونی تضادھای بر عظيم، ِتاريخی ئینماوارونه با تا است زده جانبهھمه يورش يک به دست اسالمی جمھوری

 سيستماتيک سرکوب و کشتار خشونت، که کردند طرح را موضوع اين مختلف اشکال به دوستان .بيايد فائق خودۀ دور

 رژيم اين ساختار از انکارناپذير جزئی بايد را آن و کرد محدود دوره يک به تواننمی را یاسالم جمھوری حاکميت

 تحکيم در شصت ۀدھ عامقتل و سرکوب برجستگی اما نمايدمی بروز متفاوت اشکال به مختلف ھایدوره در که دانست

 موج با ئیصداھم و ھمراھی در انقالبی و انتقادی تفکر سرکوب ضرورت از اسالمی جمھوری بنيادگرای حکومت

 مانع تا بود نسلی گسست يک ايجاد به خدمت در انقالبيون از نسلی زيکیف حذف .خاستبرمی جھان در انقالبات شکست

 ناشی شوک و دوره آن در مردم موقعيت به بحث اين در .شود مبارزاتی تجربيات و ھابندیجمع انتقال و مبارزه امتداد

 در بردگان بدرجان و باختگانجان ھایخانواده نقش ھمچنين و شد اشاره ھم جامعه گردعقب و انقالب شکست از

 دادخواھی جنبش ماھيت و موقعيت از جمع که ئیھادرک تفاوت وجود با( دادخواھی جنبش ايجاد و سکوت شکستن

 .)داشت

 مرزبندی و گيریجھت باوجود که تندداش تأکيد دوستان ھم "!کنيممی فراموش نه و بخشيممی نه" شعار اھميت مورد در

 و ايران در ھنوز شعار اين اما ... و اپوزسيون در شدنش فراگير و امروز به تا شد طرح که زمانی از شعار اين صحيح

 و "تاريخ جعل" جدی و جديد ھایپروژه خوردن کليد با امروزه ًاتفاقا و است؛ نشده فراگير کافی ۀاندازبه جنبش درون

 که بودند معتقد درستیب  ءرفقا از برخی .است شده قبل از بيش شعار اين کردن ترويج و فراگير اھميت "ملی آشتی"

 نکردن، فراموش و نبخشيدن موضوع اما شودمی ھم حقوقی دادخواھی و ھاخانواه شامل اگرچه دادخواھی موضوع

 با که بود ایآينده تخريب واقع در انقالبی و گراآرمان نسل کشتار چون بخشيمنمی ما .است خانودگی نسبت از فراتر

 در بسا چه و ايران در نفر ھاميليون سرنوشت و بخورد رقم ديگری شکل به توانستمی شصت ۀدھ انقالبی نسل وجود

 و افراد به محدود نبايد نکردن فراموش و نبخشيدن موضوع که داشتند تأکيد دوستان .دھد تغيير را جھان و منطقه

 که داد قرار ھدف را ايران شرايط در داریسرمايه نظام منافع بايد .داد قرار ھدف را نظام اين بايد بلکه ،باشد اشخاص

 انتقام تنھانه ما ھدف که دھدمی نشان درکی چنيناين .دارد ھم را ديگری اشکال به جنايات اين تکرار پتانسيل ھميشه

 برای .است شده بنا سيستماتيک کشتار و سرکوب اساس بر که است سيستمی به دادن پايان ھدف بلکه نيست گرفتن

 ۀنحو در ھا،مرزبندی اين از يکی .باشيم داشته گراواپس تفکر نوع ھر با روشنی مرزبندی بايد ما کار اين در موفقيت
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 داختنپر از مانع وقت کمبود و بود سوم سوال موضوع که شودمی نمايان اشسياسی مخالف به انقالبی نيروی برخورد

 .شد موکول بعد ۀجلس به جمع تصديق با و شد آن به

 )المونه دو پالس(بروکسل شھر مرکز در اعتراضی آکسيون :اکتوبر ھفت شنبه

 ھشت زنان سازمان" و "زنان بر خانگی و اجتماعی دولتی، خشونت با مبارزه کارزار" فراخوان با که آکسيون اين

 محل در زودتر ما خوشبختانه .شود برگزار بروکسل شھر مرکز رد ١٣ ساعت بود قرار گرفتمی صورت "مارچ

 باران کمی ۀفاصل به چون کنيم ثابت زمين روی را خود شعارھای و ھاعکس تا داشتيم کمی فرصت و بوديم حاضر

 حاضر نآکسيو محل در که دوستانی تمام .نشد ما کار ۀادام مانع ھااين از کدام ھيچ اما شد، شروع شديدی باد و رمقبی

 از بيش بوديم محل آن در که ساعتی دو در و گرفتند عھده به را کار از ایگوشه انرژی و جديت با )مرد و زن( بودند

 ديگر طرف از .است مختلف ھایمليت از مردم تردد محل ميدان اين چون .شد پخش ناعابر بين اطالعيه و بيانيه ھزار

 ھم ھاآن کنجکاوی باعث ھمين و ھستند کاری پيشبرد حال در بارانی و دب ھوای اين در ایعده که بودند شاھد مردم

 .شدمی

 و ناآمر و ۶٧ سال کشتار با ارتباط در انگليسی زبان به کوتاھیۀ افشاگران متن ما بلندگوی از ًدائما قبل سال مثل

 کهاين وجود با .کردمی جلب را توجه ھمين و شدمی پخش ... و ھااعدامۀ نحو و االتؤس و مرگ ھایدادگاه آن، نعامال

 به نبود بارندگی که فواصلی در .کردندمی تأمل بيانيه گرفتن برای ًاکثرا اما بود افراد ايستادن مانع ًعمدتا باران بارش

 از ئیھاعکس ۶٧ سال و شصتۀ دھ باختگانجان عکس کنار در که ما .کردندمی االتیؤس و پرداختندمی ھاعکس ديدن

 از ئیھاعکس بوديم، داده قرار را ناپديدشدگان حتی و زندانيان کشتارھا، ساير و یئزنجيره ھایقتل ،٨٨ گانباختجان

 داده قرار آن کنار در ھم را داریسرمايه کشورھای با اسالمی جمھوری روابط گسترش معنای و ايران در اعدام آمار

 ألۀمس روی زنان کارزار ۀدور اين مبارزات تمرکز چون نھمچني .بود تردرکقابل ئیاروپا ۀبينند برای که بوديم

 در امروز سياسی زندانی زنان از ئیھاعکس ھم ما بود، غيرسياسی و سياسی زندانی زنان بر )دولتی( جنسيتی خشونت

 جلب خود به را ناعابر از برخی توجه که بوديم داده قرار ھاعکس ساير کنار در را آن توضيحات با ھمراه ايران

 .نيست پيش سال ٢٩ به مربوط عامیقتل يادآوری و گذشته به برخوردً صرفا ما موضوع که فھميدندمی بھتر و کردمی

 ما ھدف که دادمی نشان ... و کنگو يلی،چ ترکيه، لمان،ا فلسطين، در جمعی کشتارھای به مربوط ئیھاعکس ھمچنين

 ھم دوستان از برخی .داريم مرزبندی دارد خود در را پتانسيلی چنين که نظامی کليت با ما و نيست ھم ايران به محدود

 حکم زير يا غذا اعتصاب در که غيرسياسی و سياسی زندانيان ساير و شھابی رضا از حمايت در ئیشعارھا و ھاعکس

 .بودند آورده ھمراه به ھستند، اعدام

 باعث ... و شارون و ھيتلر کنار در کنگو لاشغاۀ دور در بلجيم کارجنايت و استعمارگر پادشاه از عکس يک وجود

 اعتراض از بعد حتی او .بگذاريم آنجا را بلجيم پادشاه عکس نداريم اجازه ما بود معتقد که شد یبلجيم مرد يک اعتراض

 ھمين از برخاسته ما نظر از کنگو در بلجيم کشور کشتار و جنايت که داديم توضيح ما اما گرفت تماس ليسوپ با ما به

 "!کنيممی فراموش نه و بخشيممی نه" شعار ديدن با ديگر یبلجيم مرد يک عوض در اما ... و است داریسرمايه نظام

 يک .بدانيد خود مبارزات کنار در را ما است صحيح ھم شما انتخاب و است صحيح بسيار شعار اين گفت و آمد جلو

 .است امروز به مربوط ھااين که شودنمی باورش گفت اندخومی را زنان عکس زير توضيحات دقت با که یبلجيم دختر

 ھااعدام آمار و فرانسه جمھوررئيس و روحانی دادن دست عکس تا زدمی صدا را دوستانش حرارت با ترک پسر يک

 ما پاسخ از و "کنند؟می اعدام طناب با ھنوز ايران در مگر" :پرسيدمی مردی .دھد نشان ھاآن به را سال ھمان در

 جمھوری باد سرنگون" بزرگ شعار از جوانی مرد .کنندمی اعدام مألعام در بلکه طناب با تنھانه که شد متعجب
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 به گرفتندمی را ھابيانيه که کسانی از برخی .شويد موفق اميدوارم گفت دوستانه لبخندی با و گرفت عکس "!اسالمی

 ... و برگشتند دوباره مالی کمک دادن و گرفتن عکس برای نفریچند و خواندندمی را آن و ايستادندمی کوتاھی ۀفاصل

 اين ۀھم .کنيم استفاده مردم به دادن آگاھی برای فرصت اين از حداکثر به تا کرديم را مانتالش تمام ما ھرحالبه

 اسالمی یجمھور انقالبی سرنگونی برای و دادخواھی برای ما مبارزات از کوچکی بخش نامساعد ھوای آن در ھاتالش

 برای مانھایايده پرحرارت و گرم جمعی در اما داشتيم که جسمی خستگی وجود با ھمه آکسيون شدن تمام از بعد و بود

 کرده طرح را مبارزه اين بتوانيم ترخالقانه ئیھاطرح با بعد ۀدفع تا گذاشتيم اشتراک به را بعدی مبارزات و ھاآکسيون

 .ببريم پيش به و

  بلجيم - )افغانستان - ايران( مارچ ھشت زنان سازمان نفعاال

  ايران در زنان عليه خشونت با مبارزه کارزار نفعاال

  

   
 :ببينيد لينک اين در را ھا عکس ادامه
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ty?/1931603290497373/1931602377164131.pcb/photos/kaarzaar/com.facebook.www://https

theater&3=pe 

----------------------------------------- 

  

  جنين سقط حق جھانی روز در ئیاروپا تظاھرات گزارش
 بروکسل – ٢٠١٧ برسپتام ٢٨

 
 در جنين سقط حق جھانی روز مناسبت به اروپا در سراسری تظاھرات يک ٢٠١٧ مبرسپت ٢٨ پنجشنبه روز عصر

 شده دھیسازمان ... و سنديکاھا و باحزا زنان، تشکالت اکثر فراخوان با که تظاھرات اين در .شد برگزار بروکسل

 متشکل شکل به مختلف سياسی نيروھای .داشتند شرکت مختلف ھایمليت و کشورھا از مرد و زن ١۵٠٠ از بيش بود

 .کردمی ئیخودنما ایبرجسته شکل به "!است من حق من، بدن" شعار اما بودند؛ آمده گرد خود ھایپرچم و شعارھا با

 جوان دختران و زدند حلقه واردايره ءابتدا تظاھرکنندگان شومان ميدان مجاور پارک در تتظاھرا شروع ۀنقط در

 از .زدندمی فرياد مختلف ھایزبان به را جنين سقط حق با ارتباط در ئیشعارھا ایرزمنده شکل به و حرارت با دانشجو

 جنين سقط حق برای مبارزه يکی بود رجستهب موضوع دو .شدمی ردوبدل ارتباطات و ھابيانيه تظاھرات ابتدای ھمان

 در جنين سقط حق امروزه که ئیکشورھا يعنی ... و مريکاا اسپانيا، ايرلند، ،پولند در زنان مبارزات با ھمبستگی در

 کماکان بلجيم در چون بلجيم در جنين سقط حق برای مبارزه ديگری و است رفته ضرب زير يا ندارد وجود يا ھاآن

 امکانات شدن مجانی و حق اين تحقق برای مبارزه .است شده ئیزداجرم آن از ًصرفا و ندارند جنين سقط حق زنان

 .است بلجيم در زنان جنبش نفعاال اھداف از يکی ... و جنين سقط و بارداری از جلوگيری

 اين در جنين سقط قح برای جھان سراسر در زنان مبارزات با ھمبستگی در ھم مارچ ھشت زنان سازمان نفعاال ما

 ئیکشورھا يعنی ببريم مريکاا و اروپا مرزھای ورای به را جنبش نفعاال توجه داشتيم سعی و داشتيم شرکت تظاھرات

 و اندنشناخته باز حق يک عنوانبه را آن ًاصوال زنان و دارد سنگينی مجازات و است غيرقانونی جنين سقط کماکان که

 دولتی و قانونی خشونت اعمال با و آشکار شکل به را زنان بدن مردساالرانه روابط دستبهدست قانون و دولت مذھب،
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 که کرديممی پخش جمعيت بين در را فرانسه و انگليسی ھایزبان به مانھایبيانيه منظور ھمين به .کنندمی لوکنتر

 من بدن" ما شعار .کردندمی خوشحالی ابراز ايران زنان جنبش نفعاال حضور از و کردندمی دريافت اشتياق با اکثريت

 تنھا و کردمی جلب را توجه ھم "!است من به متعلق فردی، ھيچ نه و دولت ھيچ نه مذھب، ھيچ نه است، من حق

 در شرکت برای لمانا از که زنی .داشت اشاره مستقيم شکل به مردساالری و دولت و مذھب ھمدستی به که بود شعاری

 "!آمد نخواھد وجود به یتغيير ھيچ زنان انقالبی ۀمبارز بدون" :بود نوشته که ما ھایشرتتی از بود آمده تظاھرات اين

 کنجکاوی و شگفتی با جوانی پسر .کنيم ارسال لمانا به او برای شرتتی يک تا داد را آدرسش و بود آمده خوشش بسيار

 اصرار غربی ھایرسانه چرا که بود تعجبم و کردمی الؤس ايران در استبدادی حکومت تحت ما مبارزات نوع از

 پارلمان مقر يعنی شومان ميدان سمت به جمعيت پارک در تجمع از بعد ... و است شده بھتر ايران در اوضاع که دارند

 و اند؛آمده ھم ...و فرانسه لمان،ا اتريش، مثل ئیکشوھا از تظاھرکنندگان که فھميديم راه بين در .آمد در حرکت به اروپا

 اين به فرانسه جنوب از بلجيم زنان با ھمبستگی در ژتس سنديکای مردان و زنان از برخی فھميديم تعجب کمال رد

 دختران حضور .شدمی برگزار پاريس در ھم مشابھی تظاھرات زمانھم کهدرحالی ھمآن اندشده ملحق تظاھرات

 جمعيت .دادمی جمع به زيادی شادابی و طراوت و بود چشمگير بروکسل ِزبان لندیاھ و فرانسه ھایدانشگاه از دانشجو

 موسيقی نواختن و نفعاال از نفر چند سخنرانی با آنجا در و رسيد شومان ميدان نزديکی به فريادکنان و اشتياق و شور با

 جنين طسق برای رفراندوم برگزاری خبر داد، انرژی جمع به که موضوعاتی از يکی اما رسيد پايان به تظاھرات ... و

 به دادن پايان برای حلیراهً قطعا رفراندوم اين که دانستيممی ما مثل زنان جنبش نفعاال از بسياری ھرچند بود، ايرلند در

 و است بوده زنان جنبش رویپيش ھایگام از يکی قانون چارچوب در تغيير اما نيست زنان بدن بر لوکنتر و خشونت

 کارزار" ۀبياني و کرديم استفاده فرصت از تظاھرات پايان ۀنقط در .ديدندمی دخو رویپيش از گامی را آن ناحاضر

 جھت در ديگر گامی تا کرديم پخش جمعيت بين را "ايران در زنان عليه خانگی و اجتماعی دولتی، خشونت با مبارزه

 .باشيم برداشته ايران و اروپا در زنان جنبش بين ھمبستگی

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