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اش به عربستان، فلسطیِن اشغالی و واتیکان وارد بروکسل شد تا با رسان پی�ن ناتو ماه مه و پس از سفر چند روزه ۲۴ چهارشنبه دونالد ترامپ روز
بلکه باید بروکسل را خوش نیامده تا بگویند که او نه تنها  مدندبه خیابان آ  گسرتده اعرتاضی دهی یک راهپی�ییسازمان دیدار کند. مردم بروکسل با

 ترک کند.

» ترامپ خوش نیامدی!« گان تظاهراتد دهنکه جز سازمان جوانان بلژیک یو کمیته واحد بلژیک افغانستان)-فعالیِن سازمان زنان هشت مارس (ایران
)Trump not welcome!( ،ی �ایندهدهی کرده بودند تا در برابر در صفی متحد این راهپی�یی را سازمانمعرتض در کنار سایر نیروهای  بودند

، آنارشیست ست،یانقالبی، کمونیست، فمیناز فعالین  در این تظاهرات حضور داشتند، نفر ٩٠٠٠های جهان بایستند. بیش از ستفاشیست امپریالیس
خود را با  که تالش داشتند در صف متحد همبستگی اما معرتض عادی گرفته تا مردم با گرایشات مختلف ...جنگ و عالین محیط زیست، فعالین ضد ف

جهان  آمریکا، اروپا و راست افراطی درفاشیسم و گیری اوجنشان داده و گامی در جهت مبارزه با  جهان گانمبارزات مردم آمریکا و سایر ستمدیده
  بردارند.

دهندگان این عنوان بخشی از سازماندهندگان آن مقدور نبود. ما هم به ی سازمانگیری این تظاهرات بدون کار سیاسی گسرتدهالبته امکان شکل
های باندهی رشکت داشتیم و صدها آفیش و فراخوان در سطح شهرهای مختلف بلژیک به ز تظاهرات در ماه گذشته در جلسات مختلف سازمان

ارزار را هم به شکل این ک صدها پوسرت و استیکردر آمریکا » رفیوز فاشیسم«مختلف پخش کردیم. در همبستگی با مبارزات مردم آمریکا و کارزار 
تا بتوانیم صف اهرات صحبت کردیم و اطالع رسانی کرده بودیم. با نیروهای ایرانی و غیرایرانی متاس گرفتیم و از رضورت رشکت در این تظ وسیع پخش

 سرتده و متحدی ایجاد کنیم.گ

فعالین ائتالف  های مختلف با شعارهای و مواضع مختلف در این تظاهرات رشکت داشتند از جملهاحزاب و سازمانبا این کار گسرتده در روز تظاهرات 
ِپ،  کا الها، مرکز مائوئیستی بلژیک، امبلوکفا، بلکیهای آنتاحزاِب چپ بلژیک مانند حزب کار بلژیک، احزاب تروتسکیست، گروه ،»هارت بون هارد«

فور  زالیت«امللل، سازمان عفوبینحزب سبزها،  بلوک تغییر ونزوئال و کوبا،هواداراِن پ ک ک و ی پ گ، گروه مانیفست انقالبی اروپا،  ال، ت ک پ ام
 ی این تظاهرات بودند. ... نیروهای عمده و (مارش زنان در بلژیک) »رایتز



عبور شاتو) (پتی مولنبیک و کمپ پناهجویان یمحله مانندشهر بروکسل مختلف های محلهاز و  هشدایستگاه قطار ش�لی آغاز تظاهرات از قرار بود 
 هد.در مرکز شهر به کار خود پایان د تا کرده

ها در محل محلی فعال برای تبادل نظر و ارتباط با مبارزین این تظاهرات بود. احزاب و سازمان ، خوددی رشوع تظاهرات یعنی مقابل ایستگاه نور نقطه
کنندگان با شور و حرارت شد و رشکتکردند. صدای موسیقی شنیده میدگان بحث مینکنکردند و با رشکتشان را پخش میهایمستقر بودند و اعالمیه

هم خیلی زود به محل رسیده بودیم و ب� مان فعالین هشت مارس و کمیته جوانان و دیگر همراهان ایرانی و غیرایرانی ماپیوستند. به جمع می
نه! به نام برشیت، تن به یک «در آمریکا نوشته شده بود: » رفیوز فاشیسم«در همبستگی با کارزار آن که یک طرف  را مستقر کردیم. ب�ی مانبزرگ

مردم جهان علیه «جوانان نوشته شده بود:  یو در طرف دیگر شعار مرکزی سازمان زنان هشت مارس و کمیته» اهیم داد!یست نخو شآمریکای فا
تر تصمیم گرفته ما پیشهای گذشته بود. مان حاصل کار جمعی دوستان در هفتهاین ب� و پالکاردهای .»هبی متحد شوید!مذامپریالیسم و بنیادگرایی 

نوشته شده » رفیوز فاشیسم«روی آن شعار مرکزی کارزار  کنندگان پخش کنیم، پالکارهایی کهپالکارها را درست کنیم تا بتوانیم در بین رشکتبودیم این 
بسیاری از . بربندتظاهرات  به صفها را بردارند و همراه خود توانستند با کمک مالی اندکی آنمیکنندگانی که با این شعار توافق داشتند، بود و رشکت

بسیاری از رشکت کنندگان و  این شعار صحیحی استگفتند که آمدند و درخواست می کردند که پالکارد بردارند و میافراد با شور شوق به رساغ ما می
بعاد وسیع کردند. ما هم در امی بیشرتی چسباندند. برخی افراد با رضایت کمک مالیهای خود میاستیکرهای این کارزار را روی لباسهم 
همه به نوعی درگیر صحبت با مردم بر رس مواضع بیانیه و شعار ب�مان  کردیم وهای فرانسه و انگلیسی بین مردم پخش میمان را به زبانهایبیانیه

خواستند خی میزد. بر کنید فاشیست خواندن دولت ترامپ درست نیست؟! و این سوال بحث داغی را دامن می: فکر �یپرسیدندمیبودیم. برخی 
گرایی، زنان، جنگ، همجنس یلهأ ی بیشرتی مشابه پالکارهای خودمان در مورد مسد و برخی هم از اینکه ما پالکارهابیشرت در مورد این کمپین بدانن

ها را تهیه کردیم و امکان گفتیم ما نیروی کوچکی هستیم که به اتکای خودمان این پالکار کردند و ما مینژادپرستی و ... نداشتیم دوستانه گله می
های رسخی به تن داشتند که روی آن رشت، دوستان در بلوک ما (زن و مرد) تیشدپرشوری از بلندگوی ما پخش می یم و ... موسیقیبیشرتی نداشت

و » ان هیچ تغییری وجود ندارد!ی انقالبی امکبدون مبارزه« نوشته بود: و پشت آن» اگر یک زن آزاد نباشد هیچ کس آزاد نیست!« :نوشته شده بود
کشید و ها را هم به سمت ما میسانهر  ،ن جمعیت فعال در اطراف ب� ماایو  استیکرهای نه به فاشیسم که فرم جالبی به پوشش دوستان داده بود و ...

 بپوشند و با ما همراه شوند. را های مارشتکننده هم از ما خواستند که از تیهمچنین برخی از زنان رشکت

پشت بلندگو رفتند و به » ترامپ خوش نیامدی!«تظاهرات  دهندگانسازمان گانهکنندگان تقریبا آماده شدند، چند نفر از �ایندبعد از ساعتی که رشکت
ها همچنین از مبارزات روز تو پرداختند. آنهای هلندی، فرانسه و انگلیسی به افشاگری از دولت ترامپ و اهداف او از رشکت در نشست رسان نازبان

رانان هم از یکی از سخن که این همبستگی جهانی ادامه دارد و ...این ین مبارزات که باید از آن آموخت،ژانویه یاد کردند و نقش پررنگ زنان در ا ۲۱
صربانه منتظر رشوع مارش بودند و به کنندگان بیکتاما رش  گیری این جنبش و اهدافش سخن گفت.بود و از شکل» استندینگ راک«فعالین جنبش 

 .ها صف تظاهرات رشوع به حرکت کردهمین دلیل قبل از پایان سخ�انی

ها نیز با بلندگو در حال برخی از گروه ها و کاریکاتورها و ... خالقانه روبرو بودیم. ، لباسب�ها ا،پالکارده با انواع و اقسام شعارها،در صف تظاهرات 
(نخست وزیر بلژیک) در اعرتاض » شارل میشل«های مضحک غول پیکری به شکل دونالد ترامپ و برخی عروسک شعار دادن یا پخش موسیقی بودند.

ها ترامپ دلقک بود و دیگری ترامپی که روی های هر دو نفر آورده بودند. چند نفری خود را به شکل ترامپ در آورده بودند و یکی از آنبه سیاست
ژانویه تعداد زیادی از زنان و مردان  ۲۱روز  زنان در در همبستگی با مبارزات کرد.ک تخت رونده نشسته و با تفرعن به جمعیت برخورد میی
در صف  های مختلف بود.افراد و گروه در بینهمبستگی فرم گیرترین چشم هاکاله به رس گذاشته بودند و این )Pussy hat» (های صورتیکاله«

تر های رادیکالشان در صف حضور داشتند. گروههایآزادی در آورده بودند و با مشعل یزیادی خود را به شکل مجمسه افرادامللل سازمان عفو بین
  شدند.بیشرت با شعارهای ضد سیستم، ضد نژادپرستی و سکسیسم و در دفاع از پناهجویان و ... برجسته می

 شعارهای دیگری هم به همراه داشتیم: مان که دو شعار اصلی ما را در بر داشت،اصلیما عالوه بر ب� 
 »رسنگون باد جمهوری اسالمی ایران!«
 »بدن من حق من است! نه هیچ دولت، نه هیچ مذهب و نه هیچ فردی!«
، نفرت از مسل�نان، انکار pussy grabbingهراسی، هراسی، اسالمگراجنسهراسی، همی بدون فاشیسم! بدوِن راسیسم، سکسیسم، بیگانهمنطقه«

  !»ستیزی، فاشیسمعلم، یهودی
 »سیاره ش�ره ب وجود ندارد!«

مسیر دو ساعته تظاهرات با شور و حرارت در حال دادن شعارهایی بود در متام  پالکاردها و پخش بیانیهاما کلکتیو کوچک ما عالوه بر حمل کردن این 
تهیج و شعار دادن بود و همین موضوع توجه  وقفه در حال افشاگری،کرد، چون یکی از فعالین هشت مارس بیه میجمعیت را هم با خود همراکه 

 کرد. شعارهایی چون:جلب میهم ها را کنندگان و رسانهرشکت



زنده باد همبستگی «، »؟!توان فاشیسم را متوقف کرد؟! انقالب و نه چیزی کمرتچگونه می«، »د!هو! ترامپ و پنس باید برونهی هی! هو «
دونالد ترامپ! «، »آنتی آنتی کاپیتالیستا!آ «، »نه مرز، نه ملیت، اخراج پناهجویان را متوقف کنید!«، »!حلانقالب! تنها راه«، »انرتناسیونالیستی!

والدمیرپوتین ...  ... تئوفرانکین! ... بشاراسد!... جمهوری اسالمی ... نتانیاهو ... ارسائیل ... !مشو! مارین لوپن! گمشو! گمشو! اردوغانگمشو! گ
را هراسی، گآیا آماده مبارزه با سکسیسم، راسیسم، پدرساالری، همجنس«، ...»وآ ... داعشان ... بالنگ ... گیرت ویلدرز ... فرونت ناسیونالفالمس

 »داری هستید!؟ به پیش!هراسی و ... رسمایههراسی، یهودیدیگرهراسی، اسالم

مان به ما کمک کرد و برخی از شناختیم در متام مسیر برای حمل ب� سنگینشدند یک نفر که ما اصال �یجمعیت عمدتا با این شعارها همراه می
ان از دادند. عمدتا زنکسانی که از ما پالکارد گرفته بودند، بدون شناخت قبلی در متام طول تظاهرات در بلوک ما ایستادند و با حرارت شعار می

در این تظاهرات برخالف همیشه عمدتا افراد خودشان درخواست بیانیه کردند. کردند و با اشتیاق درخواست بیانیه میشعارهای ما استقبال می
در بین جمعیت  ها را بگیرد تا همکردند. دخرت جوانی که تحت تأثیر کار افشاگرانه و شعارهای ما قرار گرفته بود درخواست کرد که بخشی از بیانیهمی

یکی از زنان جوان » ... کنید؟!پنس کیست؟ برای چه ش� از او افشاگری می«پرسید: پخش کند و هم برای پخش به محل کار خود بربد. دخرت دیگری می
خاورمیانه  یقهوقتی فهمید ما ایرانی هستیم بسیار خوشحال شد و گفت این یکی از رویدادهای مهم این تظاهرات است چون حضور ش� از منط

 از آن منطقه بسیار اندک هستند.  روهای مبارزاهمیت باالیی دارد خصوصا که نی

گرفت. وقتی از یید جمعیت پاسخ میها با تأکردند و این افشاگریمی از ترامپ افشاگری دادند و همچنینوقفه شعار میفعالین ما پشت بلندگو بی
ما اینجا «گفتند: کردند میها نگاه میبودند یا از پنجره تظاهراتخطاب به مردمی که شاهد عبور  ما فعالینشدیم های شلوغ شهر رد میخیابان

کردند. در مقابل کمپ عابرین عمدتا با لبخند همراهی می» هستیم تا سکوت را بشکنیم و بگوییم ترامپ خوش نیامده! بیایید و به ما بپیوندید!
و پناهجویانی که  ترامپ افشاگری کنیمدولت ها و خصوصا ستریالیپطلبانه و ضد پناهجویی امی جنگهااز سیاست سعی کردیمپناهجویی هم 

پخش موسیقی با هر از گاهی هم کردیم ما سعی میکه به صف مبارزه بپیوندند.  رکز ایستاده بودند را تشویق کردیمم این متعجب مقابل در بزرگ
که بر وجه انرتناسیونالیستِی  سعی کردیم بدهیم.به جمعیت انرژی جهان های نژادپرستانه در آمریکا و مردساالری در انقالبی در افشاگری از سیاست

گرا ی نیروهای واپسزی کلیهانقالب برای برانداموضوِع را به فضای راهپی�یی  و انقالبی رادیکال یکرده و با شعارهاداری تأکید ی ضدرسمایهمبارزه
داری و خطر فاشیسم در مان ضمن افشاگری از سیستم رسمایهرو در شعارهایانقالبی که قرار است برشیت را رها سازد. از این بزنیم، آن همپیوند 
ه بودیم که حضوری برجسته در صف دبه این شکل ما تبدیل به بلوکی انقالبی و رادیکال ش .همه را به اتحاد برای انقالب فرا خواندیم جهان،

سعی کردند در محلی مستقر شوند که بتوانند بیشرتین ارتباط را با جمعیت برقرار کنند  فعالین مای پایان تظاهرات هم در نقطه تظاهرکنندگان داشت.
ا همراه کردیم. جمعیت با حرارت پاسخ های فاشیستی در جهان جمعیت ر و تا آخرین لحظه با افشاگری از ترامپ و دادن شعار علیه او و سیاست

حضور ما به قدری پررنگ و داد که حتی بعد از بیش از دو ساعت راهپی�یی هنوز متایل به ادامه این مبارزه هست. داد و این نشان میمی
 های اصلی بلژیک(بسیاری از تلویزیون دند منعکس شد.هایی که خرب تظاهرات را پوشش دامان به قدری برجسته بود که در بسیاری از رسانهیشعارها
 استاندارد، رویرتز و ...) خربگزاری، و اروپا

 ف مبارزها ضمن ابراز همبستگی و تقویت صفو گیری این ائتالف و در جریان برگزاری تظاهرات، متام تالش خود را کرد تی شکلما در پروسه کلکتیو
م تالش ما متاتری برای تقویت نیروهای انقالبی پیش بگذارد. گیری روشنجلو بگذارد تا جهت وشنر هم ها و خط سیاسی خود را مرزبندیعلیه ترامپ، 

، نه مبارزات مردم در آمریکا را تنها نگذاریمنه تنها » رفیوز فاشیسم«خود با معرفی کارزار  ی انرتناسیونالیستییفهوظبرد ضمن پیشخود را کردیم تا 
طور که برای ما واضح بود که ه�ن .را تنها نگذاریم،  بلکه بخش رادیکال و پیگیر این مبارزات را برجسته و تقویت �اییمتنها مبارات زنان در آمریکا 

پیام این ایم در این سفر هم باید بتوانیم از زمان انتخاب شدن ترامپ تا به امروز مبارزات مردم آمریکا علیه ترامپ و مشخصا این کارزار را تقویت کرده
دانیم. به همین مان با بنیادگرایی جمهوری اسالمی �یمیی مستقتر به اروپا برسانیم. همچنین ما مبارزه علیه ترامپ را جدا از مبارزهزار را روشنکار 

. ستزمان با این دو قطب تاریخ مرصف گذشته ای هممنافع زنان و مردم ایران در مرزبندی و مبارزهدلیل هم تالش کردیم نشان دهیم که 
کردن این هدف موفق بودیم و ارتباطات جدیدی با افراد و جریانات مختلف خوشبختانه برخوردها و بازخوردها نشان داد که به درجاتی در متحقق 

 تر و جنبش را تقویت �اییم.برقرار شد تا بتوانیم این مباحث را در آینده عمیق

ن سازمان زنان هشت مارس (ایران   بل��ک –افغا�ستان)  –فعالنی
 ��ککمیته جوانان بل

 ۲۰۱۷مه  ۲۷
 ن�ست) ها این رسانهی�د مواضع به معنای تأ ها لینک(درج این هاي خبري این تظاهرات لینکبرخی از: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170524_02897345 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/videozone_ENG/1.2988212 
http://globalnews.ca/video/3475341/thousands-protest-against-trump-in-brussels 
https://www.rferl.org/a/brussels-trump-protest/28507149.html 
http://www.hln.be/hln/nl/3804/Belgie/video/detail/3166559/Protest-tegen-Trump-in-Brussel.dhtml 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170524_02897345
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/videozone_ENG/1.2988212
http://globalnews.ca/video/3475341/thousands-protest-against-trump-in-brussels
https://www.rferl.org/a/brussels-trump-protest/28507149.html
http://www.hln.be/hln/nl/3804/Belgie/video/detail/3166559/Protest-tegen-Trump-in-Brussel.dhtml


 گزارش تصویري تظاهرات: 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


