
  بروکسل - ٢٠١٢نوامبر  ٢٤

  "اتیمبارز ترانه ھایِ "فستيواِل 
 به مناسبت روز جھانِی مبارزه بر عليِه خشونِت بر زنان

 
  

محله ی  در "خانه ی خلق"در  "ھای رھايیترانه" فستيوالِ  ٢٠نوامبر از ساعت  ٢٤در روز  
 بر عليه خشونت بر زنان مبارزهبه مناسبِت  نفر ٧٠٠نزديک به  وبرگزار شد بروکسل  سنت ژيلِ 

  . گردھم آمدنددر اين محل 

دھِی اين سازمانکه  ه بودنداين فستيوال در فراخواِن خود به صراحت اعالم کردگاِن برگزارکننده
ھنرمنداِن انقالبی و بازمانده گاِن دوراِن کودتای فرانکو در اسپانيا و ديگر توسِط برنامه 

پرسنِل کمک ھمکاری و از  شده است و انجام شورش در اروپای ھادھه بازمانده گاِن انقالبیِ 
ھدِف اين فستيوال، . است مند شدهبھرهی کتاِب بروکسل ژوزف ژاکمو و خانهی فرھنگِ خانه

دنيا اعالم نقاِط داری و تمام نت بر عليه زنان در جھاِن سرمايهی علنی با خشوخود را مبارزه
منده و رز ھای انقالبی،ترانهاز  برخی -گروھیِ –ُکِر اجرای  نيزی خود را ابزاِر مبارزه. کرد

ی خود چنين انگيزهان ھمگبرگزارکننده. ميالدی معرفی کرد ٨٠و  ٧٠ – ٦٠ھای فمينيستی دھه
ھای مبارزاتی امروِز ضرورت در برابرِ  مسئوليتی کمونيستی کار درواقعچنين بيان کردند که اين

   .گيردانجام می -به سھِم خود -ھای پيش ھا و انقالبيوِن دھهکمونيستاز جانِب  است که دنيا

اين دعوِت يکی از رفقای مبارِز بلژيکی امکاِن حضور و شرکت در  بای اروپا بود که سابقه در فضای علنِی جامعهبا اين فراخواِن عجيب و بی
چنين  ی سالن،و ديدِن فضای رزمنده به محِض ورود به برنامه .ھم شدفرا "جويان چپشورای جوانان و دانش"برای يکی از رفقای فستيوال 

  .شودتقسيم  انقالبیبا فعاليِن جنبش مبارزاتی و زناِن  اتمشاھد ھايی از اينبخشکه  شد اراده

بود محِل باشکوھی  ٢٠٠٠ھای پيش از سال ھای بلژيک در دھهھا و سوسياليستسالِن محِل برگزارِی فستيوال که درواقع محِل تجمع کمونيست
در ھمين محل کارل مارکس در زماِن . شدشور و ھيجاِن تجمعاِت کارگری را يادآور می ١٨ھای زيبا با معمارِی قرن طاق بلند، ستون. بود

گاِن لنين پياِم نيز نمايندهگاِن جنبش کارگرِی بلژيک ديدار و گفتگو کرده بود و درست قبل از انقالِب اکتبر اقامتش در بروکسل چندبار با نماينده
  .* انقالب را به کارگراِن صنعتی و نساِج بلژيک رسانده بودند

بلژيک بود که به دو زباِن ندرلندز  ٩٠و  ٨٠ھای معروِف دھه کمدينِ –خوانندهو  فعاِل سياسی؛ فعاِل کارگری، Claude Semalمجرِی برنامه 
ارزيِن که بارھا در برابر زندان، برای مب استاز جمله ھنرمندانی  Claude Semal .ری کرددراتوبرنامه را به زيبايی اجرا و مُ و فرانسوی 
  .شده است زندان یبلژيک روانه و چندين بار در درگيری با پليسِ  استبلژيک کنسرت اجرا کرده  ٧٠ی مسلِح دھه

ی هبنفِش بلندی بر تن داشتند و با ترکيبی حداکثری از زنان سالخوردھای سرخ با شاِل لباسھا و ھنرمنداِن آننده در برنامه کنھای شرکتگروه
-راھی میھا را ھمآننيز مرداِن مسن  کمیبرخی دختران جوان و تعداِد  کهبودند اروپا  ٨٠-٧٠ی ھاھای دھهيا با تيپ دوراِن کودتای فرانکو و

- و ترانهھا اين گروه اسامیِ  .رفتندقبل بودند با ويلچير و عصا به روی سن میھای ھای دھهبرخی از اين ھنرمندان که درواقع اکتيويست. کردند
  :به شرح زير است اجرا کردند ی کهھاي

 La Legaی تراِن جواِن فمينيست که با ترانهگروه ُکِر دخ: Le Donne Cantante گروهِ 
با ناِم ند و ه بودشدی بلژيک در شھِر شارلوآ "ھای کارگرانترانه"ی فستيواِل ی جايزهبرنده

 :داجرا کر ی زيبادو ترانه شبدر اين  اين گروه .در آن فستيوال شرکت داشتند" زندگِی زن"

 ايتاليايیِ  یترانه La Lega  و که سمبِل مبارزاِت انقالبِی کارگراِن کشاورزی
   .داردسھِم زنان در اين مبارزات تاکيد نقش و و به  استقرن نوزدھم صنعتی 

 ی فرانسوِی ترانه L’ Hymne des femmesبه مبارزات جنبش رھايی  که
  .دارداشاره  ** -MLF-در فرانسه  زنان



 

ھای فساد اين گروه خود را متولدين محله: Le groupe Makyzard گروهِ  -
سازھای با که ی اای جواِن حرفهعده! رويدُرز ھم میھا گِل محلهآن  دانند که درمی

خوانند ھای اعتراضی میترانه... گو و الکترونيک، جاز و فالمنساکسيفون، گيتار 
 یترانهدر فستيوال، گروه  اين !و معتقدند که اعتراض عادالنه تر از مماشات است

  :دزير را اجرا کر

 ی برگرداِن ترانهchoix des armes  برای و اجرای چند ترانه
 .اجرا شدند با ھم سرايِی حضارکه گان مھاجران و پناھنده

 

را  آزادی و مبارزه، مقاومت ھایترانه ای ازمجموعه که بلژيک مترقیِ  يھوديان اتحاد رِ گروه کُ : Rue de la Victoire گروهِ  -
 :در فستيوال اجرا شدند به قرار زير ھستند اين گروه ی که توسطھايترانه .اجرا کردند

 ی شيليايِی ترانهEl pueblo unido  مبارزات رھايیدر که سمبل ھمبستگی و اتحاد  ١٩٧٣کاری از سرجيو اورتگا در -
  .بود آن دوران بخش

 فرانسوِی زيبای ی ترانهLes loup sont entres dans Paris و توسط سرژ ِرجيانی نوشته شده توسط آلبرت ويدالی  که
به ورود ارتش نازی به پاريس و اشغاِل ؛ بوددر فستيوال دومين اجرای اين گروه اين ترانه که  .است شده ی تاريخیاجرا

  . استھا استفاده کردهھای زباِن فرانسه برای معرفِی نازیکه به زيبايی از استعاره آن در طول جنگ جھانی دوم اشاره دارد

 فرانسوِی  ی وی انقالبترانهLa semaine sanglante در پاريس نوشته شده  ١٨٧١که در سال  ،از ژان باپتيست کلمنت
کشته بزرگترين  ٣٠٠٠٠اين جنايت با . اشاره دارد ١٨٧١ماه مه  ٢٩تا  ٢٢ی و به کشتاِر کموناردھا در فاصله است

  .کشتار در تاريِخ پاريس است

 فرانسوِی  و انقالبیی ترانهLes canuts  ھای ابريشمکه روی ماشين بافی استابريشمی کارخانهکه در مورد کارگراِن-
  .برددر قرن نوزدھم می Croix-Rousseی ما را به محله ی زيبا،اين ترانه. ردندکبافی کار می

  

ی که از گروھ: La chorale Ephémère گروهِ  -
و  هھای مبارزاتی بيرون آمددِل ھمين فستيواِل ترانه

رھبری  Jo Lescoاين گروه توسط . ه استشکل گرفت
 ی که برای اين فستيوال انتخاب وھايترانه و شودمی

 :ھا بودندکردند ايناجرا 
 

 یترانه Dodo Siya اولين اجرای اين گروه بود.  

 ی آلمانِی ترانهQuand ils sont venus توسط که Martin Niemoller  ھای ديپورتاين ترانه داستاِن . استنوشته شده
  .گيتار اجرا شده استساِز و به زيبايی با  کندرا بيان میدوراِن جنگ جھانی دوم 

 Senzenina است از آفريقای جنوبیمبارزاتی ای ترانه.  

 ی کاتاالنِی ترانهL’estaca  سروده و اجرا شده است در مورد آزادِی مخالفاِن فرانکوکه.  
  

که يِل بروکسل است گروِه ُکِر محله ی سنت ژ: Sons du quartier گروهِ  -
 :سه ترانه اجرا کردندی فستيوال در برنامه

 یترانه J’arrive a la ville  که توسطLhass   سروده و اجرا شده
-است که به شھِر مارسی می ویی پدربزرگ لبنانی و دربارهاست 
  ....و داستاِن غريبی او و  رسد

 ی ترانهPlus rien ne m’etonne  توسط کهTiken Jah Fakloy 
  .سروده شده است

 ی کوبايِی ترانهDuerme negrito، ی سختکه در يک رابطه مادری. است مادريک ی ی روزمرهدر مورد مبارزه که ،
  .نگھداری کندبزرگ و ھايش را با کار در شرايِط کارِی بسيار اسفناکی بايد بچه



  

 ٤٠گروِه ُکِر : Le chant commun des chorales گروهِ  -
ای که ترانه! کنترلی قدقن استھرگونه در خواندن  ندنفره که معتقد

 :راه شدھمبا ھم سرايی حضار در فستيوال اجرا کرد اين گروه 

 بسيار زيبایِ  یترانه Les mains d’or در مورد  که
  . کارگراِن صنعتی و فلزکار است

  

شد و میطرح ھا و مجرِی توانای برنامه مگان، ھنرمنداِن گروهتوسط برگزارکنندهسئواالِت مھمی انتھای فستيوال بحث و در و  برنامه در ميانِ 
ی تاريخی ازنان ريشه ی اجتماعیِ بحث شد که مبارزهموضوع اين ی بارهدر. کردندروشن می حضار برایرا مواضِع خود گان برگزار کننده

انقالبی و زناِن مبارِز کشورھای ھای و فمينيست ۶٨فعاليِن مه  ھای جھانی،جنگھای دوراِن کمونيستنيز تالِش  دارد و در دوراِن معاصر
- با تمام کاستی ھاتالِش آن. کننداجتماعی را در بستری انقالبی ھدايت ھای مخالفت اين بوده کهو يونان،  مثل اسپانيا، پرتقال ی اروپاکودتازده
 بھاتاثيرات اين کم امروزه شاھد نشد و ستی شناختهھا و ساير انقالبيون به دريستتوسط کمون ی داشتمھم ، اما دستاوردھا و نقاط قوتِ ھايش
و  ه بودھا نيز نفوذ پيدا کردتا اجراھای دروِن کابارهھا فمينيست ھایتاثيرات و افشاگری ،مبارزاتھای قبل؛ در دھه. ھستيمجا در ھمه دادن
ً –بر زنان  خشونتمبارزه بر عليِه ای برای مبارزه با مردساالری و ای را به عرصهِت بسياری از آثاِر مرتِج کابارهماھي تبديل  -جنسیعمدتا

- ھا میکه جواناِن بسياری را به کاباره ايی شدندھرد زنان تبديل به شوھا و داستانبار در موھای اھانتبسياری از ترانه در آن دوران. کرده بود
اين تالش ناديده گرفته شد و . شدوده میھا نيز سراِن کابارهگھا و خوانندهسرودھای انقالبی توسط رقصنده .دادتحت تاثير قرار می کشاند و
- پيش میدر ھمه جا ستند که آلترناتيو خود را چگونه ارتجاعيون ھ -۶٠ی دھه برعکس نسلِ –دِم تھی از سياست بينيم که در مياِن مرمی هامروز
  . گذارند

اِن نسِل مبارزه، خون و شورش؛ تماِم تالش خود را گاز بازمانده یه عنواِن بخشاعالم کرد که بکننده ی گروه برگزارنمايندهدر انتھای برنامه، 
وفاداران به آرماِن انقالب و جواناِن  یھای انقالبی و با پشتوانهسرودھا و ترانه بندند و با سالحِ کار میهبرای مبارزه بر عليِه خشونت بر زنان ب

- جنسفستيواِل تماِم فعاليِن کارگری، زنان، ھم" ای مبارزاتیھترانه"فستيواِل . مه خواھند دادی اروپا اداکار خود را در ھمه ،حساِس امروز
   .افراد تحت ستم است یگرايان و ھمه

  بستگی انترناسيوناليستیزنده باد ھم

  جويان و جواناِن چپشورای دانش
http://shorayejavanan.com  

List if music’s: 
La Lega: https://www.youtube.com/watch?v=FW6hYdMM-js  
L’ Hymne des femmes: https://www.youtube.com/watch?v=k3TSgI9qOfE 
Le groupe Makyzard: https://www.youtube.com/watch?v=s_ovJdllCso 
Les loup sont entres dans Paris: https://www.youtube.com/watch?v=KDKt4An_Dbk 
la semaine sanglante:  https://www.youtube.com/watch?v=3leg9LNV-fQ 
Les canuts: https://www.youtube.com/watch?v=HjNuE28K10M 
Dodo Siya: https://www.youtube.com/watch?v=liHTisCbrss 
Quand ils sont venus: https://www.youtube.com/watch?v=m-XY2icNZow 
Senzenina: https://www.youtube.com/watch?v=j5xp2j0F3wg 
L’estaca: https://www.youtube.com/watch?v=GZynD4bx-V8 
J’arrive a la ville: https://www.youtube.com/watch?v=3nPwpK2pzJM 
Plus rien ne m’etonne: https://www.youtube.com/watch?v=ot420w5f6_8 
Duerme negrito: https://www.youtube.com/watch?v=0Jo5mBZZGqU 
Les mains d’or: https://www.youtube.com/watch?v=EceGcqBEDh0 

  توضيح از مترجم *
** Mouvement de Libération de la Femme (feminist political movement in France, mainly active in the 60's and 
70's) 


