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سازمان زنان ھشت مارچ )ايران  -افغانستان( -بلجيم
 ٣٠نومبر ٢٠١۶

گزارش اکسيون به مناسبت "روز جھانی مبارزه با خشونت بر زنان"
 ٢۶نومبر - ٢٠١۶بروکسل

صبح روز شنبه  ٢۶نومبر بنا به فراخوان و تدارکی که از پيش داشتيم به سمت ايستگاه مرکزی قطار در بروکسل
حرکت کرديم ،جائی که قرار بود با زنانی از ديگر سازمانھا اکسيونی به مناسبت روز جھانی مبارزه با خشونت را
برگزار کنيم و اميدوارم بوديم که تعداد ديگری از زنان نيز به ما بپيوندند .بهمحض ورود به محوطۀ اکسيون و ھمزمان
با نصب عکسھا و شعارھايمان تعدادی از رھگذاران کنجکاوانه حول ما جمع شدند و از ھمان دقايق اول بحث و گفتگو
شروع شد .با ديدن تیشرتھای ما که رويش نوشتهشده بود ":اگر يک زن آزاد نباشد ھيچکس آزاد نيست!"" ،بدون
مبارزۀ انقالبی زنان ھيچ تغييری امکانپذير نيست!" ،با فعاليت پرشور جمع و با پخش موزيک به تعداد جمعيت افزوده
شد و ھوای پائيزی و سرد مقابل ايستگاه شورونشاط دلچسبی به خود گرفت.
ما که مثل چند سال گذشته با زنان ُکرد و ُترک فراخوان مشترک داده بوديم ،امسال عالوه بر فعاليت و بحث در مورد
موضوع مبارزه با خشونت بر زنان در سطح بينالمللی روی چند موضوع مشخص در مورد ايران تمرکز کرده بوديم
يعنی معرفی و دعوت از عابران برای پيوستن به "کارزار مبارزه با خشونت خانگی ،اجتماعی و دولتی بر زنان" که
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مدت کوتاھی است به شکل بيرونی آغاز کرده است و ھمچنين درخواست ھمبستگی برای مبارزه برای متوقف کردن
اعدام "زينب سکانوند".
ما شعار مرکزی کارزار را به زبان فرانسه روی پرچم بزرگی نوشته بوديم ":برای مبارزه عليه خشونت بر زنان متحد
شويم "!و فراخوان برای پيوستن به کارزار را ھم به زبانھای فارسی ،عربی ،انگليسی ،فرانسه و المانی بين مردم
پخش میکرديم و جالب اينجا بود که مردم خالف گذشته با اشتياق بيشتر و محافظهکاری کمتر بيانيهھا را میگرفتند و
باوجود اينکه برخی از آنھا برای رفتن و رسيدن به قطارشان عجله داشتند حداقل زمانی را ھم به ديدن عکسھا و
شعارھا و بحث با ما اختصاص میدادند.
از طرف ديگر ھم برخی از دوستان بيانيۀ حمايت از "زينب سکاوند" را به زبانھای فرانسه ،فارسی ،انگليسی و
ايتاليائی بين مردم پخش میکردند در مورد اين جنايت مشخص بحث میکردند و رابطۀ آن را با ساختار ضد زن
جمھوری اسالمی و  ...توضيح میدادند ،اکثر اين افراد باکمال ميل برای حمايت از زينب اعالم حمايت میکردند و
برخی نيز بيانيهھای بيشتری درخواست میکردند تا آن را با ديگران ھم در ميان بگذارند و سؤال میکردند چهکار
بيشتری از آنھا ساخته است؟ !و برای فعاليت بيشتر اعالم آمادگی میکردند .سؤال جالبی که برخی میکردند اين بود
که آيا ايميل دادن و اعالم حمايت مجازی کمکی به توقف حکم زينب خواھد کرد؟ !و توضيح ما اين بود که درست است
که روزانه زنان و مردان زيادی در ايران اعدام میشوند و اين فعاليت ناچيز جلواين شکل بدوی از مجازات اسالمی را
نمیگيرد اما موارد معدودی ھم بوده که با علنی شدن نام افراد و سازماندھی فعاليت مبارزاتی برای متوقف کردن
حکمشان حکم متوقف شده است و از نظر ما در کنار مبارزه با کليت اين ساختار ،نجات جان ھر انسان ھم اھميت دارد،
خصوصاً زنانی که مثل زينب تا اين حد قربانی روابط مردساالرانۀ دولتی و غيردولتی شدهاند.
خوشبختانه محلی که برای اکسيون انتخاب کرده بوديم محل عبور افراد مختلف از مليتھای مختلف بود و ما با زنان و
مردانی از مليتھا ،سنين و اقشار متفاوت روبه رو میشديم و سعی میکرديم از تمام ظرفيتھایمان برای صحبت با
آنھا به زبانھای مختلف استفاده کنيم و از يک ديگر برای رساندن مفاھيم کمک میگرفتيم و چند زن بلجيمی و حتی
رفقای مرد که در اين اکسيون ھمراه ما بودند و حضور فعالی داشتند ،کمکھای بزرگی در اين زمينه انجام دادند.
دختر جوان تونسی در اولين برخورد از ما پرسيد ":کدام سازمان دولتی شما را حمايت میکند؟" و وقتی ما توضيح
داديم که ما زنانی عمدتا ً از خاورميانه ھستيم که مستقل از دولتھا ھستيم و با اتکاء به نيروی تودهھا فعاليت میکنيم و
...بسيار خوشحال شد و گفت اين ھمان چيزی است که من میخواستم و خواستار تماس بيشتر با ما شد .گروھی از
جوانان پاکستانی ھم جمعا ً آمدند و فراخوان را امضاء کردند .زن بسيار مسن بلجيمی که عکسھا ،شعارھا و
پرچمھايمان را با دقت نگاه کرده بود ،میگفت شما بسيار عالی و بسيار فعالتر از زنان بلجيمی عمل کردهايد .جوانان
که اغلب به شکل گروھی از کنارمان عبور میکردند وقتی کنجکاوانه به سمت ما میآمدند عالوه بر شنيدن توضيحات
ما خودشان ھم جمعی بحث میکردند و اغلب جمعی اعالم حمايت میکردند و به ھمين دليل گاھی کنار ميزمان صفی از
افراد عالقهمند ايجاد میشد .جمعی از جوانان ايتاليائی که دنبال آدرس میگشتند ،بعد از توضيحات رفيقمان فراخوان را
ھم امضاء کردند .وقتی به گروھی از دختران جوان ُترک که با کمی فاصله از جمع ما مشغول صحبت بودند ،بيانيۀ
کردھا را دوست نداريم؛ اما بعد از
حمايت از زينب را داديم ،گفتند که چون او ُکرد است ما امضاء نمیکنيم !ما ُ
توضيحات دوست ما که میگفت موضوع مليت افراد نيست ما در مورد زنی حرف میزنيم که قربانی يک نظام
مردساالری جھانی است و مليت مرزی غيرواقعی به زنان ترسيم میکند و  ...و بعد از توضيح شرححال زينب ،اين
دختران ھم برای امضاء اعالم آمادگی کردند .دو پسر نوجوان انگليس بعد از شنيدن توضيحات ما در مورد زينب
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

درحالیکه مرتب میگفتند ":امکانپذير نيست "!آمدند و بيانيه را امضاء کردند .يکی از فمينيستھای بلجيمی که مربی
"دفاع شخصی" است و از قبل ما را میشناخت ھم با روئی گشاده به سمتمان آمد و گفت مشغول خريد بليط برای سفر
با قطار بوده که صدائی از بيرون شنيده و کنجکاوانه بيرون آمده و برايش ھيچچيز بھتر از ديدن عدهای از زنان مبارز
در اين زمان و مکان نبوده است و مشتاقانه به فراخوان ما ابراز حمايت کرد .زنی انگليس عالوه بر اينکه خودش و
ھمراھش اعالم حمايت کردند گفت من بيانيهای را ھم برای دخترم میبرم چون در اين زمينه فعال است و حتما ً اين کار
را خواھد کرد .چند جوان گفتند که اين موضوع را امشب در فيسبوکمان اعالم میکنيم و حتما ً دوستانمان حمايت
خواھند کرد .زنی بلجيمی که بهتازگی از ايران برگشته بود گفت کشور شما زيبا بود اما من نمیدانستم اينقدر مشکالت
وجود دارد و  ...با چندکلمهای که فارسی ياد گرفته بود سعی کرد با ما اعالم ھمبستگی کند و با روی گشاده کمک مالی
کرد و گفت تمايل دارم ھر کاری که میتوانم انجام دھم .يک گروه از فعاالن يونانی  /اسپانيائی ھم گفتند صفحهای
فيسبوکی برای مبارزات زنان دارند و عکسھای اين اکسيون را امشب در صورت توافق گروهشان روی صفحۀشان
خواھند گذاشت .در اين روز عالوه بر اينکه نوجوانان و جوانان زيادی را ديديم ،حضور کودکان ھم جالب توجه بود .
پدری که با دو دخترش عبور میکرد حدود بيست دقيقهای توقف کرد و تکتک عکسھا و شعارھا را برایشان توضيح
داد ،ھرچند به نظر میرسيد که گاھی برای توضيح برخی عکسھا دچار مشکل میشد .دختر ده سالهای ھم ھمۀ
عکسھا را بهدقت نگاه کرد و وقتی دوست ما از او پرسيد ":نظرت چيست؟ ما دوست داريم بدانيم در ذھن تو چه
شکلگرفته است؟" گفت ":وحشتناک ھستند !من دوست دارم به خانه برگردم "!و کامالً قابل درک بود که ديدن قطاری
پايانناپذير از خشونت بر زنان چه احساس پيچيده و سختی در او ايجاد کرده است؛ اما تراژيکترين بخش اکسيون اين
بود که يکی از زنان بیخانمان که در جمع الکحلیھای اطراف ايستگاه زندگی میکند ھم مثل چند نفر ديگرشان به ما
نزديک شد .ما ھم به او و ديگران بيانيهھایمان را داديم او بعد از اينکه بيانيه را خواند مدتی ايستاد و به موسيقی و
پيامھايمان گوش داد .ابتداء به نظر میرسيد که مست است و متوجه اطرافش نيست اما بهزودی معلوم شد که چقدر از
حضور ما خوشحال است و نمیخواھد ما را ترک کند .او گفت که نامش "ناتالی" است و پدرش در کودکی به او تجاوز
و زندگیاش را تباه کرده است و خوشحال است که ما برای نجات زنان فعاليت میکنيم؛ و بسيار آگاھانه تا پايان اکسيون
کنار ما ايستاد.
پيام مشترک برگزارکنندگان به زبان فرانسه دايما ً پخش میشد ":زنان جھان برای پايان دادن به خشونت عليه زنان متحد
شويم !سؤال اصلی اين است :چرا زنان بهعنوان يک گروه اجتماعی قربانی خشونت ھستند؟ و مسألۀ مھمتر اينکه :
چگونه به اين خشونت جھانی پايان دھيم؟ و " ...و پيام ھرکدام از سازمان دھندگان نيز خوانده شد و اين پيامھای
مبارزاتی و موزيکھای انقالبی و برانگيزاننده مانع از غلبۀ سرما بر حاضران میشد.
با وجود اينکه در اين چند ساعت صدھا بيانيه و فراخوان به زبانھای مختلف را پخش کرده بوديم و با تعداد زيادی از
مردم صحبت کرده بوديم ،بهقدری انرژی داشتيم که میتوانستيم بازھم آنجا بمانيم؛ اما با ھمان شور و حرارت اوليه،
اکسيون را پايان داديم به اميد ادامۀ اين مبارزات .ناتالی که ما را در حال جمعآوری وسايلمان ديد ،آمد و گفت از
تیشرتھایتان به من ھم بدھيد !بهعنوان يک بیخانمان ،اين بھترين درخواستی بود که او میتوانست از ما بکند .او با
شادمانی ھمانجا تیشرت مبارزاتی را به تن کرد و گفت ":پدرم وقتی  ١۵سال داشتم به من تجاوز کرد !يک سال و نيم
به زندان رفت ،اما من تا ھمين حاال در خيابان زندگی میکنم !میفھمی در خيابان "!ناتالی را در آغوش کشيديم و در
فضائی آکنده از خنده و گريه از ھم جدا شديم ،درحالیکه به حرفھای او و واقعيت سخت و تلخ زندگیاش فکر
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میکرديم .ناتالی ھم يکی از ما بود و ما از يافتن او و ديگران خوشحال بوديم و مطمئنتر شديم که بايد در اين کارزار
ھم صدای بیصدايان باشيم.
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