
 «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان»به مناسبت آکسیون  تصویری گزارش
 بروکسل -۲۰۱۶نوامبر  ۲۶

 

نوامبر بنا به فراخوان و تدارکی که از پیش داشتیم به سمت ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل حرکت کردیم،  ۲۶صبح روز شنبه 
ت روز جهانی مبارزه با خشونت را برگزار کنیم و امیدوارم بودیم آکسیونی به مناسب ها سازمانجایی که قرار بود با زنانی از دیگر 
 یتعداد ها و شعارهایمان عکسب با نص زمان همی آکسیون و  ورود به محوطه محض بهوندند. یکه تعداد دیگری از زنان نیز به ما بپ

ما که رویش   های شرت دیدن تی با از رهگذاران کنجکاوانه حول ما جمع شدند و از همان دقایق اول بحث و گفتگو شروع شد.
، با «پذیر نیست! امکان یانقالبی زنان هیچ تغییر ی بدون مبارزه» ،«آزاد نیست! کس چیهاگر یک زن آزاد نباشد »بود:  شده نوشته

به خود  یچسب دل شورونشاطپخش موزیک به تعداد جمعیت افزوده شد و هوای پاییزی و سرد مقابل ایستگاه  فعالیت پرشور جمع و با
 گرفت.

ه بودیم، امسال عالوه بر فعالیت و بحث در مورد موضوع رک فراخوان مشترک دادرد و ت  ما که مثل چند سال گذشته با زنان ک  
المللی روی چند موضوع مشخص در مورد ایران تمرکز کرده بودیم یعنی معرفی و دعوت  مبارزه با خشونت بر زنان در سطح بین

که مدت کوتاهی است به شکل بیرونی  «کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان»ن به برای پیوست عابراناز 
 «.وندنزینب سکا»درخواست همبستگی برای مبارزه برای متوقف کردن اعدام همچنین و  آغاز کرده است

 و« !میخشونت بر زنان متحد شو هیبارزه علم یبرا»شعار مرکزی کارزار را به زبان فرانسه روی پرچم بزرگی نوشته بودیم: ما 
کردیم و جالب  های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی بین مردم پخش می به زبان هم فراخوان برای پیوستن به کارزار را

رای ها ب که برخی از آن این باوجودو  گرفتند یمها را  کاری کمتر بیانیه جا بود که مردم برخالف گذشته با اشتیاق بیشتر و محافظه این
 دادند. و شعارها و بحث با ما اختصاص می ها عکسه داشتند حداقل زمانی را هم به دیدن رفتن و رسیدن به قطارشان عجل

فرانسه، فارسی، انگلیسی و ایتالیایی بین  یها زبانرا به « زینب سکاوند»حمایت از  ی از طرف دیگر هم برخی از دوستان بیانیه
توضیح  جمهوری اسالمی و ... ضد زن با ساختاررا آن  ی کردند و رابطه کردند در مورد این جنایت مشخص بحث می یمردم پخش م

کردند  های بیشتری درخواست می کردند و برخی نیز بیانیه میل برای حمایت از زینب اعالم حمایت می باکمالاکثر این افراد  دادند، می
ساخته است؟! و برای فعالیت بیشتر اعالم آمادگی  ها آنبیشتری از  کار چهکردند  ذارند و سوال میتا آن را با دیگران هم در میان بگ

 ؟!کردند این بود که آیا ایمیل دادن و اعالم حمایت مجازی کمکی به توقف حکم زینب خواهد کرد کردند. سوال جالبی که برخی می می
جلوی این شکل  فعالیت ناچیزد و این نشو اعدام می در ایران مردان زیادی که درست است که روزانه زنان وو توضیح ما این بود 

فعالیت مبارزاتی برای  یده سازمانو  افراد  با علنی شدن نامکه   گیرد اما موارد معدودی هم بوده را نمی اسالمی بدوی از مجازات
نجات جان هر یک انسان هم اهمیت  ،یت این ساختارو از نظر ما در کنار مبارزه با کل حکم متوقف شده استشان  متوقف کردن حکم

 اند. دولتی و غیردولتی شده ی زنانی که مثل زینب تا این حد قربانی روابط مردساالرانه خصوصا   ،دارد



از  زنان و مردانیما با های مختلف بود و  مختلف از ملیت خوشبختانه محلی که برای آکسیون انتخاب کرده بودیم محل عبور افراد
های مختلف  ها به زبان مان برای صحبت با آن های کردیم از تمام ظرفیت سعی میو  میشد یممتفاوت روبرو  ، سنین و اقشارها تیلم

در این آکسیون همراه ما گرفتیم و چند زن بلژیکی و حتی رفقای مرد که  و از یکدیگر برای رساندن مفاهیم کمک می استفاده کنیم
 .دادند زمینه انجام در این  یبزرگهای  کمک د،بودند و حضور فعالی داشتن

ما و وقتی ما توضیح دادیم که « کند؟ سازمان دولتی شما را حمایت میکدام »نسی در اولین برخورد از ما پرسید: دختر جوان تو
... بسیار خوشحال شد و م و کنی ها فعالیت می با اتکا به نیروی تودهها هستیم و  از خاورمیانه هستیم که مستقل از دولت عمدتا  زنانی 

آمدند و فراخوان  جمعا  شد. گروهی از جوانان پاکستانی هم  با ما خواستم و خواستار تماس بیشتر گفت این همان چیزی است که من می
لی و گفت شما بسیار عا هایمان را با دقت نگاه کرده بود، می ها، شعارها و پرچم را امضا کردند. زن بسیار مسن بلژیکی که عکس

به سمت  کنجکاوانهکردند وقتی  اید. جوانان که اغلب به شکل گروهی از کنارمان عبور می تر از زنان بلژیکی عمل کرده بسیار فعال
 به همین دلیل کردند و کردند و اغلب جمعی اعالم حمایت می آمدند عالوه بر شنیدن توضیحات ما خودشان هم جمعی بحث می ما می

بعد از توضیحات  ،گشتند ایتالیایی که دنبال آدرس می ن. جمعی از جواناشد ایجاد می مند عالقهی از افراد گاهی کنار میزمان صف
 ،رک که با کمی فاصله از جمع ما مشغول صحبت بودندامضا کردند. وقتی به گروهی از دختران جوان ت   هم مان فراخوان را رفیق

دها را دوست نداریم کنیم! ما امضا نمیرد است ک   او گفتند که چون ،بیانیه حمایت از زینب را دادیم ات حیاما بعد از توض؛ ما کر 
نظام مردساالری جهانی است و ملیت یک زنیم که قربانی  نیست ما در مورد زنی حرف می افراد گفت موضوع ملیت دوست ما که می
. دو آمادگی کردندبرای امضا اعالم  هماین دختران ، زینب حال شرحو بعد از توضیح و ...  کند به زنان ترسیم می مرزی غیرواقعی

آمدند و بیانیه را « نیست! ریپذ امکان» :گفتند مرتب می که یدرحالدر مورد زینب  ما حاتیبعد از شنیدن توض انگلیسی پسر نوجوان
مان  گشاده به سمت یبا روی شناخت هم ما را میاز قبل است و  «دفاع شخصی»مربی  های بلژیکی که یکی از فمینیست امضا کردند.

بهتر از  زیچ چیهبرایش بیرون آمده و  کنجکاوانهو  هآمد و گفت مشغول خرید بلیط برای سفر با قطار بوده که صدایی از بیرون شنید
وه بر عالانگلیسی زنی  و مشتاقانه به فراخوان ما ابراز حمایت کرد. ه استای از زنان مبارز در این زمان و مکان نبود دیدن عده

این  حتما  برم چون در این زمینه فعال است و  ای را هم برای دخترم می که خودش و همراهش اعالم حمایت کردند گفت من بیانیه این
مان حمایت خواهند کرد.  دوستان حتما  کنیم و  مان اعالم می بوک کار را خواهد کرد. چند جوان گفتند که این موضوع را امشب در فیس

قدر مشکالت وجود دارد و ... با  دانستم این از ایران برگشته بود گفت کشور شما زیبا بود اما من نمی یتازگ بهه زنی بلژیکی ک
که فارسی یاد گرفته بود سعی کرد با ما اعالم همبستگی کند و با روی گشاده کمک مالی کرد و گفت تمایل دارم هر کاری  یا چندکلمه
های  بوکی برای مبارزات زنان دارند و عکس ای فیس اسپانیایی هم گفتند صفحه /ز فعالین یونانی توانم انجام دهم. یک گروه ا که می

نوجوانان و جوانان  که نیاشان خواهند گذاشت. در این روز عالوه بر  شان روی صفحه این آکسیون را امشب در صورت توافق گروه
تک  توقف کرد و تک ای بیست دقیقهکرد حدود  با دو دخترش عبور میزیادی را دیدیم، حضور کودکان هم جالب توجه بود. پدری که 

شود.  ها دچار مشکل می ّرسید که گاها برای توضیح برخی عکس شان توضیح داد، هرچند به نظر می ها و شعارها را برای عکس
ت؟ ما دوست داریم بدانیم در ذهن نظرت چیس»نگاه کرد و وقتی دوست ما از او پرسید:  دقت بهها را  عکسهم همه ای  دختر ده ساله

قابل درک بود که دیدن قطاری  کامال  و « وحشتناک هستند! من دوست دارم به خانه برگردم!»گفت: « است؟ گرفته شکلتو چه 
 ه یکیترین بخش آکسیون این بود ک اما تراژیک؛ کرده استایجاد  در او چه احساس پیچیده و سختیناپذیر از خشونت بر زنان  نپایا

به ما نزدیک شد. ما هم به او و  چند نفر دیگرشانهم مثل  ندک زندگی میاطراف ایستگاه های  الکلی خانمان که در جمع از زنان بی
رسید  گوش داد. ابتدا به نظر می مانیها امیپموسیقی و به که بیانیه را خواند مدتی ایستاد و  مان را دادیم او بعد از این های دیگران بیانیه

خواهد ما را ترک کند. او  معلوم شد که چقدر از حضور ما خوشحال است و نمی یزود بهاما  تت است و متوجه اطرافش نیسکه مس
اش را تباه کرده است و خوشحال است که ما برای نجات  و زندگیپدرش در کودکی به او تجاوز  است و« ناتالی»که نامش  گفت

 پایان آکسیون کنار ما ایستاد. تابسیار آگاهانه و  ؛کنیم زنان فعالیت می
 سوال !متحد شویم زنان هیدادن به خشونت عل انیپا یزنان جهان برا»شد:  پخش می ما  یدابه زبان فرانسه  برگزارکنندگانپیام مشترک 

 یونت جهانخشاین چگونه به : که این تر له مهمأمس و؟ هستندخشونت  ی قربانیگروه اجتماع کی عنوان بهاست: چرا زنان  نیا یاصل
های انقالبی و برانگیزاننده  های مبارزاتی و موزیک از سازمان دهندگان نیز خوانده شد و این پیام هرکدامو پیام ...« و  ؟پایان دهیم

 شد. مانع از غلبه سرما بر حاضرین می
یم و با تعداد زیادی از مردم صحبت مختلف را پخش کرده بود یها که در این چند ساعت صدها بیانیه و فراخوان به زبان  با وجود این

آکسیون را پایان دادیم به امید  اولیه، اما با همان شور و حرارت؛ جا بمانیم آن بازهم میتوانست یمانرژی داشتیم که  یقدر بهدیم، کرده بو
 یک عنوان بهن به من هم بدهید! تا های شرت آمد و گفت از تی ،مان دید آوری وسایل ی این مبارزات. ناتالی که ما را در حال جمع ادامه
شرت مبارزاتی را به تن کرد و گفت:  تی جا همان ست از ما بکند. او با شادمانینتوا میاو ، این بهترین درخواستی بود که مانخان بی
فهمی  کنم! می یزندگی م ابانیدر خاما من تا همین حاال  ،سال داشتم به من تجاوز کرد! یک سال و نیم به زندان رفت ۱۵پدرم وقتی »

او و واقعیت  یها حرفبه  که یدرحال ،از خنده و گریه از هم جدا شدیم آکنده فضاییناتالی را در آغوش کشیدیم و در « در خیابان!
تر شدیم که باید  خوشحال بودیم و مطمئن و دیگران کردیم. ناتالی هم یکی از ما بود و ما از یافتن او اش فکر می سخت و تلخ زندگی

 صدایان باشیم. صدای بی هم این کارزاردر 
 بلژیک –افغانستان(  –مارس )ایران  ۸سازمان زنان 

 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۶
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



  


