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   پس زمينه

 نفر از كنشگران و 120 با حضور بيش از 1392 آذرماه 14در تاريخ » ن زناي مدنتيانداز فعال ها و چشم چالش«نشست 
 با هدف 1392 كه از تيرماه  شدتدارك ديده جمعي توسطاين نشست . گرديد برگزار  در تهرانعالقمندان حوزه مسائل زنان

 و در صورت امكان همسوسازي برخي فعاليت ها، مجموعه جلسات بحث و گفتگويي را به صورت تعامل بيشتر بر اشتراكات
 است كه در مجموعه پرسش هايي و مسائل ارائه شده در اين نشست، طرح و بسط برخي از مقاالت. مند برگزار كرده است نظام

، دعوت از مقاالتهدف از انتشار متن كامل . ست قطعي و نهايي نرسيده اجمع بندياين جلسات صورت گرفته و البته هنوز به 
  . ساير فعاالن و عالقمندان براي مشاركت جهت تعميق و تكميل مباحث است
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  رياخ دهه دو در زنان جنبشي دستاوردها بر كوتاهي مرور

  ناهيد كشاورز

ب مانده حاكم بر وضعيت آن جنبش زنان ايران، جنبشي است كه از درون تعارض ميان شرايط پيش رونده زنان و مناسبات عق
يعني تضاد ميان شرايط پيشرونده و مناسبات بازدارنده، زمينه ايجاد جنبشي براي تغيير وضعيت حاكم بر . ها برباليده است

اين جنبش در بستر ساخت فرصت ها و تهديدهاست كه مجال ظهور مي يابد و يا به سمت . زندگي زنان رافراهم مي كند
  كنشگران زنان ايران با استفاده از فرصت هايي كه در دوره بعد از جنگ و اصالحات به دست آوردند .نهفتگي ميل مي كند

 ، اين جنبش توانست 1384توانستند مقدمات بروز عيني جنبشي را فراهم كنند كه با وجود گسترش تهديدها پس از سال 
با وجودي كه به دليل انسداد . لبات خود را مطرح كند سال مقاومت كند و گسترده تر از مراحل پيشين، مطا4حداقل به مدت 

سياسي بعد از كنار رفتن اصالح طلبان از قدرت، پيش بيني مي شد كه فعاليت كنشگران زن به حاشيه برود، اما جنبش زنان 
  .در اين دوره از دوره هاي پيشين بسيار قدرتمند تر رخ نمود

زنان هم در حوزه تحصيالت عمومي و هم . يشرويي در وضعيت زنان هستيم شاهد تحوالت پ1357در سال هاي پس از انقالب 
 درصد پذيرفته شدگان دانشگاه ها در سال تحصيلي 54,5تحصيالت عالي به رشد قابل توجهي دست يافته اند، به طوري كه 

 1386-1385صيلي  را زنان تشكيل مي دهند گرچه با اعمال سهميه بندي جنسيتي به نفع مردان، در سال تح1384-1385
 در عرصه اقتصاد اگر چه آمار آشتغال زنان هم چنان نسبت به دوران پيش از انقالب تغييرات 1. درصد رسيد49,5اين رقم به 

 اما نرخ 2 سال و بيشتر را تشكيل مي دهند10 درصد جمعيت زنان 13,9 تنها 1385چنداني نكرده است و زنان شاغل در سال 
 اين امر نشان دهنده هجوم 3.ان جوان و تحصيل كرده در سال هاي پس از انقالب افزايش يافته استبيكاري زنان به ويژه زن

. همچنين در زمينه ساختار جمعيتي و خانوادگي ايرانيان، شاهد تحوالتي هستيم. زنان جوان و تحصيل كرده به بازار كار است
كاهش سريع نرخ . ن ميانگين سن ازدواج مردان و زنان اشاره كردكه از آن ميان مي توان به كاهش نرخ باروري زنان و باال رفت

 فرزند براي هر زن در 2 به  1365 فرزند براي هر زن در سن باروري در سال 6,4 ساله از متوسط 15باروري زنان در فاصله اي 
جامعه ايراني و در ، يكي از سريع ترين موارد كاهش باروري در جهان است و نشان دهنده تحوالت مهمي در 1379سال 

 همچنين زنان توانسته اند در عرصه هاي هنر 4.موقعيت زنان با وجود قوانين و سياست هاي مخالف حقوق زنان در كشور است
و ادبيات، فضاهاي تازه اي را براي خود ايجاد كنند اما بر خالف تمام تحوالت عيني كه در شرايط زيست زنان يه وجود آمده 

به طوري كه قوانين و عرف حاكم بر زندگي .  بر زندگي زنان با شرايط عيني زندگي آنان تطابقي ندارداست، مناسبات حاكم
در اين بستر است كه . زنان مبتني بر فرودستي آنان است و  در بستر اين مناسبات، زنان از تبعيض هاي فراواني رنج مي برند

  .عادالنه تفسير مي شود شكل مي گيردزمينه هاي هويتي و سازماني براي تغيير مناسباتي كه نا

، به تدريج بستري براي زمينه سازي بازخيزش جنبش 1370پس از پايان جنگ و آغاز دوره بازسازي و توسعه اقتصادي در دهه 
در دوره اصالحات با باز شدن . در اين مقاله اين دوره دوره زمينه سازي جنبش زنان ناميده شده است. زنان فراهم مي شود

ي فضا و  بهره گيري از امكانات و فرصت هايي كه به طور نسبي در اختيار نهادهاي مدني قرار داشت، كنشگران زنان نيز نسب
در اين جا اين دوره، دوره نهادسازي . و گفتمان حقوق زنان را در جامعه ايران ترويج دهند. توانستند نهادهاي خود را برسازند

د افزايش تهديدها در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، جنبش زنان توانست با درك با وجو. جنبش زنان ناميده شده است

                                                           
 .موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي:  آمار وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري-1
 .معيت، نيروي كار و سرشماريدفتر آمارهاي ج:  مركز آمار ايران-2
 .شاخص هاي كليدي نيروي كار در ايران:  مركز آمار ايران-3

4- Ladier-Fouladi, Marie, «Nouvelle identité des femmes iraniennes : questions démographiques, questions de 
genre», Espace, Populations, Sociétés, 2004, p 45. 
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شرايط جديد وارد مرحله مطالبه محوري شود و تهاجمي تر از دوران پيش، مطالبات و خواست هاي مشخص خود را مطرح 
  .سازد

ل هاي گذشته، مي توانيم به آن چه كه به در اين جا با مروري كوتاه بر دستاوردهاي جنبش زنان در حوزه هاي گوناگون در سا
دست آورده ايم با نگاهي دقيق تر بنگريم تا براي دوباره فعال ساختن جنبشي كه در سال هاي گذشته به دليل انسداد سياسي 

بران و اجتماعي جامعه ايران به تعبير ملوچي وارد مرحله نهفتگي خود شده بود، تالش هايمان را بر نگهداري دستاوردها و ج
   . نداشته ها متمركز كنيم

در حوزه سازماندهي به تدريج كنشگران جنبش زنان از محافل با ساختار بسته و درون گرا به ايجاد سازمان ها و گروه هاي 
علني تر و بازتر گرايش پيدا كردند، در دوره پسا اصالحات از يك طرف به دليل فشارهاي سياسي و از طرف ديگر به دليل 

اما عناصر تشكيل دهنده ائتالف . ي عملي، كنشگران زن به سمت ايجاد ائتالف هايي خواسته محور  گرايش يافتندضرورت ها
  . ها به تدريج به جاي تقويت هويت جمعي بر هويت هاي فردي تمركز يافتند

جنش بر آن تاكيد در مورد چگونگي سازماندهي، در تمامي دوره هاي جنبش سازماندهي دمكراتيك ارزشي بود كه كنشگران 
در دوره نهادسازي بين سازمان هاي مستقل زنان و شبكه هاي زنان تمايل به سازماندهي شبكه اي و افقي وجود . مي كردند

در . در اين گروه ها، تالش مي شد در تصميم گيري همه اعضاء شركت كنند و با اجماع به تصميم مشتركي دست يابند. داشت
در همين رابطه تاكيد بر روابط افقي، نداشتن . ئتالف هاي كنشگران زنان، سازماندهي شبكه اي دارنددوره مطالبه محوري اكثر ا

رهبري متمركز و مشاركت اكثر كنشگران در تصميم گيري و دسترسي برابر همه كنشگران به اطالعات درون جنبش از ارزش 
الش شد تا برخي مكانيزم هاي اين شيوه سازماندهي در جريان عمل ت. هاي اين مقاطع به ويژه مرحله مطالبه محوري است

مانند تقسيم كار چرخشي، گسترش شبكه روابط درون گروهي و برون گروهي، اطالع رساني شفاف در مورد تصميمات و 
 در واقع بين ارزش هاي. اتفاقات ايجاد شود اما اين مكانيسم ها ناقص بود و هنوز به ساز و كارهاي كامل تري احتياج هست

به طور مثال با اين كه كمپين يك ميليون امضاء در مورد .  دمكراتيك  و نحوه عملياتي كردن اين ارزش ها چالش وجود دارد
سازماندهي افقي هم به گفتمان سازي پرداخت و هم در جريان عمل تجارب قابل توجهي داشت اما هم چنان  اين چالش 

  .برايش باقي مانده است

نتخاب ابزار روندي كه در سه مرحله وجود دارد؛ حركت  از توانمندسازي دروني به  سمت استراتژي در سطح استراتژيك و ا
در اين جريان كنشگران واقع گرا تر مي شوند به طوري كه مي پذيرند از همه ابزارها استفاده كنند در حالي . هاي ترويجي است

نشگران بود، به طوري كه استفاده از برخي ابزارها براي كنشگران كه در  سال هاي اول ظهور جنبش، ابزارها وابسته به هويت ك
براي زنان مستقل البي با سياست گذاران و قانون گذاران تابو محسوب مي شد و براي زنان .  مختلف تابو محسوب مي شد

چند بعدي تر و اما در دوره مطالبه محوري كنشگران به سمت استراتژي هاي . نزديك به دولت تجمع تابو محسوب مي شد
ابزارها متنوع تر مي شود اما نقطه عزيمت كنشگران مستقل از دولت هم چنان تاكيد بر تغيير از . پيچيده تر حركت مي كنند

در واقع با تاكيد بر اين ارزش سعي مي شود استراتژي به كار گرفته شده با گفتمان هاي كنشگران . پايين محسوب مي شود
  .پيوند يابد

م انداز و اهداف  استراتژي هاي جنبش زنان نيز بايد گفت كه شاهد روندي در جنبش هستيم كه از مطالبات در زمينه چش
پراكنده، كالن، مبهم و شعار گونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حركت مي كند به طوري كه مطالبه محوري به يكي از 

  . عناصر مهم گفتماني جنبش زنان تبديل مي شود

ط قوت جنبش زنان در دوره مطالبه محوري، كه از دستاوردهاي جنبش زنان محسوب مي شود را مي توان اين به طور كلي نقا
ايجاد اميد به تغيير در شرايط نااميدي، تاكيد، تمركز و پي گيري خواسته هاي مشخص، تاكيد بر اصالحات از : طور خالصه كرد
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راي ترويج حقوق زنان، تاكيد بر ساختار شبكه اي و افقي، فراايدئولويك پايين و ارتباط چهره به چهره با قشرهاي مختلف مردم ب
تلقي كردن مطالبات جنبش، استفاده از ابزارهاي گوناگون براي پيشبرد جنبش، تاكيد بر نيروي انساني براي پيشبرد حقوق 

. مت و كنش مسالمت آميز تاكيد كردزنان، تاكيد بر جوانان به عنوان نيروي پيش برنده تغيير و تاكيد بر قانون گرايي، مقاو
همين طور يكي از ارزش هاي اين دوره مراقبت و همياري ميان كنشگران جنبش بود، امري كه نمونه هاي آن را در حمايت 

امري كه پيامدش . كنشگران از اعضاي زنداني شده خود و خانواده هايشان در اين دوران و دوران بعد به نمايش گذاشتند
  . ن برابري خواهانه جنبش زنان در جامعه بودگسترش گفتما

در سطح گفتمان سازي يا چارچوب بندي هويتي كنشگران جنبش زنان در طي مراحل مختلف جنبش شاهد يك روند حركت 
 تالش براي خلق يك گفتمان -3 بازتعريف رابطه با امر مذهبي، امر سياسي، جايگاه مردان و -2 نفي ايدئولوژي مسلط، -1از 

به عنوان نمونه . در مراحل آغازين تمركز طيف هاي مختلف جنبش زنان بر مرز بندي با ايدئولوژي مسلط بود.  هستيمبديل
و با نقد قرائت هاي توتاليتر از مذهب، زمينه هاي نوعي » زن مسلمان«زنان مسلمان تالش مي كردند با فرا رفتن از الگوي 

 سعي مي كردند با فرا رفتن از هژموني كالن روايت هاي ايدئولوژيك، رابطه خود زنان سكوالر. فمينيسم اسالمي را فراهم كنند
به تدريج در مرحله نهادسازي تجارب جديدي اتفاق . مستقل تعريف كنند) چه دولت و چه احزاب مخالف(را با قدرت سياسي 

نظيم رابطه با حوزه سياسي و همين افتاد كه كنشگران جنبش زنان توانستند در عرصه هاي مختلف تنظيم رابطه با مذهب، ت
در اين دوره آن چه كه در تعريف هويت مستقل  .  طور رابطه با مردان به بازتعريف اين رابطه و تنظيم هاي جديد دست يابند

به طوري كه گاهي در جريان همكاري با نيروهاي سياسي و مردان اين . كنشگران حائز اهميت بود، پيشبرد منافع زنان بود
در مرحله مطالبه محوري، گفتماني عملگرا و واقع گرا در ميان . ن فراهم مي شد كه منافع بيشتري نصيب جنبش زنان شودامكا

اكثريت فعالين جنبش زنان ايجاد شد كه ضمن حفظ هويت مستقل، توانست گفتمان حقوق برابر را به ميان احزاب و جنبش 
ن دليل ميسر شد كه در اين دوره جنبش زنان از آن ميزان قدرت و توان اين امر به اي. هاي اجتماعي و سياسي ديگر ببرد

همچنين به دليل تاثير گذاري جنبش زنان، . برخوردار بود كه بتواند از گارد دفاعي خود خارج شود و با ديگران وارد تعامل شود
. د به جنبش زنان توجه بيشتري نمايندديگر نيروهاي اجتماعي نيز به اين نتيجه رسيدند كه بايد در معادالت و محاسبات خو

اين موضوع به شكل يكسان قابل تعميم به همه . آن چه كه در اين جا روايت مي شود، نشان دهنده برايند وضعيت موجود است
  . طيف هاي جنبش نيست و هنوز چالش هايي ميان گفتار هاي كنشگران و كنش هاي عملي آن ها وجود دارد

ري هر جنبش، تغييراتي است كه در افكار عمومي، حمايت نخبگان از جنبش و تغيير ارزش هاي مردم و گذاراز نشانه هاي تاثي
  .در زير به برخي از اين پيامدها كه نشان دهنده دستاوردهاي جنبش زنان هستند، اشاره مي كنيم. نخبگان است

  تاثير بر افكار عمومي

ان حوزه جنبش هاي اجتماعي، پيش شرط مهم موفقيت جنبش ها را دو تن از جامعه شناس) Tarrow(و تارو ) Snow(اسنو 
توانايي نمايندگان جنبش ها براي ارائه تفسيري جديد از ارزش ها و انگيزه هاي خود به منظور انطباق دادن آن ها با جهت 

در جنبش زنان ايران  1. گيري هاي خاص بخش هايي از افكار عمومي  كه اين جنبش ها مايل به بسيج شان هستند، مي دانند
به ويژه در دوره مطالبه محوري، كنشگران جنبش با ارائه تفسير جديدي از فمينيسم، تاكيد بر گفتمان برابري زن و مرد، تاكيد 
بر حقوق بشر،  گسترش تفسيرهاي همخوان با حقوق زنان از اسالم، باز نمايي مسئله زنان به عنوان مسئله جامعه كه متشكل از 

دان است  و نه مسئله مختص زنان و تاكيد بر ضرورت همكاري همه اقشار و گروه هاي اجتماعي در تغيير وضعيت زنان و مر
زنان و استفاده از امكانات و منابع گوناگون براي تغيير شرايطي كه ناعادالنه تفسير مي كردند توانستند تاثير مهمي بر افكار 

  .ندعمومي جامعه ايران و نيز جامعه جهاني بگذار

                                                           
 .104-105، صص 1384دوناتال و دياني، ماريو، مقدمه اي بر جنبش هاي اجتماعي، انتشارات كوير، تهران،  الپورتا، به نقل از دو-1
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مهمترين ابزارهاي . مهمترين استراتژي كنشگران جنبش زنان در هر سه دوره جنبش، ترويج گفتمان حقوق زنان بوده است
مورد استفاده كنشگران براي ترويج گفتمان حقوق زنان استفاده از رسانه هاي موجود، ايجاد رسانه هايي براي جنبش، برگزاري 

اگر به جامعه امروز ايران نگاه كنيم مي بينيم كه .  مردم و كار چهره به چهره بوده استسمينار، كارگاه  و نيز رفتن به ميان
جنبش زنان با توجه به امكانات محدودي كه در اختيار داشته است توانسته همدلي افكار عمومي با مطالبات خود  را گسترش 

 در دو مرحله يكي در پايان سال اول كمپين در به طور مثال نظر سنجي هايي كه كنشگران كمپين يك ميليون امضاء . دهد
 سال در تهران و چند شهر ديگر از جمله اصفهان، تبريز،رشت و مشهد انجام داده اند، نشان مي دهد 4تهران و ديگري در پايان 

ت احساس كه كنشگران توانسته اند تا حدودي اين كمپين را به شهروندان بشناسانند و شهروندان اين شهر ها با اين حرك
 نفري و در ده محله شهر تهران انجام شده بود، نشان مي 1000نظر سنجي سال اول كمپين كه با نمونه اي . همدلي مي كنند

امري كه به دليل بسته بودن فضاها و دسترسي نداشتن به رسانه هاي .  درصد مردم تهران با كمپين آشنايي دارند18,8داد كه 
 و توسط جمعي از فعاالن كمپين  در شهر 1389 نظر سنجي دوم كه در شهريور 1. داشتعمومي، نشان از موفقيت كمپين

 درصد پاسخگويان با جنبش زنان 73 محله تهران صورت گرفت، نشان مي دهد كه 13 نفري در 295تهران و با نمونه اي 
ن يك ميليون امضاء را مي  درصد پاسخگويان كمپي33 كه نشان مي دهد  يافته هاي پژوهش همچنين . آشنايي داشتند 

در اين نظر سنجي .  كه در مقايسه با سال اول شناخت مردم از كمپين در شهر تهران تقريبا دو برابر شده است2.شناختند
پرسش هاي ديگري در مورد نگرش پاسخگويان به حقوق زنان پرسيده شده است كه مرور پاسخ هاي آن ها به اين پرسش ها، 

 75كه حدود نظر سنجي نشان مي دهد يافته هاي . شتر مردم به برابري حقوقي ميان زن و مرد استنشان دهنده اقبال بي
 بودن ديه زنان ف درصد پاسخگويان مخالف نص82. درصد پاسخگويان به ميزان زيادي موافق حقوق برابر زن و مرد هستند

 درصد پاسخگويان 85 .ندهستاي زنان و مردان  درصد پاسخگويان موافق برابر شدن حق طالق بر80. هستندنسبت به مردان 
 درصد 74هستند و  درصد پاسخگويان موافق سپردن حق سرپرستي فرزند به مادر 71 .هستندمخالف تعدد زوجات براي مردان 

  3.ندهستپاسخگويان مخالف نصف بودن سهم ارث زنان نسبت به مردان 

امري كه در پاره . اقبال روزنامه ها به اخبار و مطالب اين جنبش نيز ديدنمود توجه افكار عمومي به جنبش زنان را مي توان در 
اي از موارد توسط روزنامه نگاران متعلق به جنبش زنان توسعه يافته است اما در ادامه روزنامه نگاران ديگري را به كار در اين 

  . حيطه ترغيب كرده است

اي اخير بر آن تاكيد مي كردند، بسياري از مردان را به حاميان گفتمان برابر خواهي كه كنشگران جنبش زنان در سال ه
برخي از روزنامه نگاران مرد  برابري حقوقي زن و مرد  را به عنوان امري كه به نفع هر دو جنس است، . جنبش زنان تبديل كرد

  . ترويج مي دادند

  تاثير بر نهادهاي جامعه مدني و احزاب

برخي نشان هاي اين . عه مدني و احزاب در سال هاي اخير را مي توان از زواياي مختلف ديدتاثير جنبش زنان بر نهادهاي جام
خاطره جمعي برخي از كنشگران جنبش زنان كه . تاثير در عملكرد نهادهاي جامعه مدني و احزاب سياسي قابل مشاهده است

سط احزاب سياسي چپ و راست و سكوالر و مذهبي  فعال بودند، از ناديده انگاشتن مسائل و مطالبات زنان تو1979در انقالب 
پس از به قدرت رسيدن اصالح طلبان و گسترش گفتمان دموكراسي خواهي . به بهانه پرداختن به مسائل مهم تر حكايت دارد

سائل در ميان نوانديشان ديني، باز هم برخي از مردان نوانديش ديني مسائل زنان را ناديده گرفتند و حل آن ها را به حل م
                                                           

 .2007 اوت 29 گزارش سال اول كمپين، سايت تغيير براي برابري، -1
 درصد 32. با داوطلبان كمپين، با اين حركت آشنا شده اند درصد پاسخگويان از طريق ارتباط 33  از ميان افرادي كه كمپين يك ميليون امضاء را مي شناختند؛ -2

 درصد از طريق شبكه هاي 13 درصد از طريق سايت هاي اينترنتي، حدود 18سپس به ترتيب، حدود . بواسطه شبكه دوستان و خانواده خود با كمپين آشنا شده اند
  . كمپين آشنا شده اند درصد از طريق مطبوعات با حركت2 درصد صدا و سيما، و 3ماهواره اي، 

 .2011 ژانويه 23 گزارش توصيفي يافته هاي نظرسنجي كمپين،سايت تغيير براي برابري، -3
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امري كه اين بار با واكنش  كنشگران زن مواجه شد و نمود اين . سياسي جامعه و دمكراتيك شدن جامعه ايران حواله دادند
اما كم كم برخي از مردان . بحث ها را مي توان در شماره هاي متعدد ماهنامه زنان در سال هاي پس از اصالحات باز جست

  .سئله زنان پرداختند و برخي از آن ها به كنشگران اين عرصه بدل گشتندسياسي خود به نقد نگاه سياسيون به م

اكنون بسياري از احزاب چپ و راست چه در داخل كشور و چه احزاب اپوزيسيون در خارج از كشور بخش زنان دارند و در 
حزاب را مي توان در نمود مشخص گسترش گفتمان زنان در ميان ا. برنامه هاي خود بر بهبود وضعيت زنان تاكيد دارند

  . سال اخير ديد كه كانديداها براي جلب آراي زنان، به حقوق زنان توجه نشان مي دادند8انتخابات هاي 

 درصدي به زنان در انتخابات مجلس هشتم 30از نمونه هاي تاثير جنبش زنان بر احزاب سياسي مي توان به تخصيص سهميه 
  .امري كه با فشار زنان حزب مشاركت در برنامه اين حزب گنجانده شد. دتوسط حزب مشاركت ايران اسالمي تاكيد كر

در . تاكيد جنبش زنان بر فعاليت مسالمت آميز و قانوني يكي از مواردي بود كه بر ديگر جنبش هاي اجتماعي نيز تاثير گذاشت
همواره بر رفتارهاي بي خشونت  برگزار كردند، با وجود خشونت پليس آن ها 2006 و 2005تجمعاتي كه زنان در سال هاي 

 قانون اساسي كه 27همچنين كنشگران جنبش زنان درنوشته ها، بازجويي ها و نيز در دادگاه  ها بر اصل . پاي مي فشردند
  .دفاع قانوني آن ها از حق تجمع به كنشگران ديگر هم تسري يافت.  مبين  آزادي تجمعات است، پاي مي فشردند

اين زنان ديگر . زنان بر جنبش هاي اجتماعي مي توان به حضور پررنگ زنان در جنبش سبز اشاره كرداز ديگر تاثيرات جنبش 
 فرهاد خسرو خاور در مقاله اي 1 شركت كردند و هيچ نشاني از مطالبا ت زنان با خود نداشتند1979زناني نبودند كه در انقالب 

اي كه در طول چند هفتة پيش از انتخابات و هفتة پس از آن روي  در تظاهرات فزاينده«:اين ويژگي را به تصوير كشيده است
چنين . ها بود خورد و آن حضور همگام و مشترك زنان و مردان در آن داد، ويژگي قابل مالحظه ديگري نيز به چشم مي

هاي   در عرصهفرهنگ اختالط آزاد زن و مرد حضوري حكايت از اعتراض تظاهركنندگان به فرهنگ جداسازي جنسيتي و تأييد 
به اين ترتيب، در جنبش سبز، جوانان نه تنها خواستة سياسي خود را كه نظام سياسي باز . گوناگون اجتماعي و سياسي داشت

ها و حقوق زن و مرد در  بندي خويش به برابري آزادي اند در عمل نيز بر اعتقاد و پاي مند بود به صراحت مطرح كرده و قانون
اين حضور مشترك نشان ديگري از حركت جوانان به سوي . زنند  اجتماعي و سياسي مهر تأييد ميهاي فعاليت همة عرصه

بناسازي نهادهاي جامعة مدني نوين است كه در آن برابري زن و مرد به عنوان امري طبيعي نيازي به توسل به احكام و 
 عرصة فرهنگي و سياسي در آستانة پيوستن به تاريخ اعتقادات الهي و مذهبي ندارد و نظام پدرساالري چه در خانواده و چه در

 2» .است

  اثير بر مراجع و روحانيونت

در سال هاي اخير بحث حقوق زنان در ديدگاه هاي  آيت اهللا صانعي به عنوان يكي از مراجع بزرگ شيعه بسيار پررنگ شده 
 مورد حقوق زنان انتشار داده است كه در موارد دفتر او در قم كه توسط يكي از پسرانش اداره مي شود، جزواتي را در. است

متعددي همچون ديه، قصاص، شهادت، بلوغ دختران، ارث زن از شوهر،  واليت برفر زندان و طالق زن، نظرات آيت اهللا صانعي 
ت رفع با نظرات مشهور فقها كه منشاء قوانين مربوط به زنان در ايران است، تفاوت هاي آشكاري دارد و گام هايي در جه

 در قم منتشر شده اند و شايد بتوان از تاثير گسترش 2004اين جزوات همگي پس از سال . تبعيض از زنان محسوب مي شود
وجود » حقوق زنان«در سايت آيت اهللا صانعي، بخشي به نام . مطالبات زنان دراين سال ها بر  انتشار فتاواي جديد سخن گفت

                                                           
1Voir Khosrokhavar, Farhad, Le mouvement des femmes en Iran, Cahiers du genre, n° 33, 

L’Harmattan,  2002 
 ). 1388(2010، زمستان 4، ايران نامه،سال بيست و پنجم، شماره »يك در ايرانحركت نوين دموكرات: جنبش سبز« خسرو خاور، فرهاد، -2
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رد مسائل روز زنان و نيز مصاحبه ها و اظهار نظرهاي او در مورد حقوق زنان به ويژه در دارد كه شامل فتاواي جديد او در مو
  . اولين بار صريحا از برابري ديه زن و مرد سخن گفت2002آيت اهللا صانعي در سال . مصاحبه با روزنامه نگاران غربي است

  تاثير بر حكومت

الحاتي كه در قانون مدني اتفاق افتاد، موقعيت حقوقي زنان بدتراز پيش ، با لغو قانون حمايت خانواده و اص1979پس از انقالب 
از تشكيل مجلس شوراي اسالمي اول و مجلس خبرگان اول قانون اساسي چيزي . شد و قدرت مردان در خانواده افزايش يافت

ه شدند كه از موقعيت حقوقي و نگذشته بود كه اندك نمايندگان زن راه يافته به اين دو مجلس با هجوم نامه هاي زناني مواج
 1.اجتماعي خود گله داشتند و از اين نمايندگان مي خواستند كه براي بهبود وضعيت آن ها به اقداماتي دست بزنند

البته زنان نزديك به حكومت به ويژه در سال هاي آغازين حكومت اسالمي در پيش برد منافع زنان، معذوريت هايي نيز 
 وجه نمي خواستند در وفاداريشان به حكومت اسالمي ترديدي شود و يا تالش هايشان با تالش هاي آن ها به هيچ. داشتند

  .زنان سكوالر هم جهت خوانده شود

در سال هاي بعد با گسترش مطالبات زنان، زنان نزديك به حكومت در مجلس و دولت تالش هايي براي اعمال برخي اصالحات 
اين امر به ويژه در مجلس ششم قانون گذاري كه اكثريت با اصالح . ماعي زنان ايجاد كردنددر قوانين مدني و نيز موقعيت اجت

طلبان بود و كميسيون زنان مجلس، در ارائه اليحه هاي اصالح قانوني فعال بود، بيشتر به چشم مي خورد كه در مواردي با سد 
 سال 13وان به افزايش سن ازدواج براي دختران به از جمله دستاوردهاي حقوقي مجلس ششم مي ت.شوراي نگهبان روبرو شد 

اين مصوبه .  سال تعيين شده بود9تا قبل ازاصالح اين ماده قانوني ، سن ازدواج دختران .   سال اشاره كرد15و براي پسران به 
ن نيز مانند ، در مجلس ششم ز1133با اصالح ماده . در شوراي نگهبان رد شد اما در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد

. پيش از اصالح آن اختيار مطلق طالق در دست مرد بود. مرد مي تواند با رعايت شرايط به دادگاه مراجعه و تقاضاي طالق كند
 سال 7از ديگر اصالحات حقوقي در زمينه زنان مي توان به سن حضانت فرزند اشاره كرد كه براي هم فرزند دختر و هم پسر، 

اين طرح هم با اشكال شوراي نگهبان مواجه شد و در مجمع تشخيص مصلحت .  سال بود2نت پسر قبال سن حضا. تعيين شد
همچنين در اين دوره قانون اعزام دانشجو به خارج اصالح شد و شرط تاهل كه از موانع اعزام دختران دانشجو . نظام تصويب شد

  2.به خارج از كشور بود حذف شد

از اولين اقدامات مجلس . م و  تغيير دولت، رويكرد به اصالح وضعيت زنان تغيير يافتبا روي كار آمدن مجالس هفتم و هشت
چرا كه در نگاه برخي از نمايندگان مجلس هفتم كه به جناح . از برنامه چهارم توسعه بود» عدالت جنسيتي«هفتم حذف واژه 

اسالمي برخي گروه ها از جمله فمينيست ها را اين واژه مي توانست موجبات برداشت هاي غير «محافظه كار وابستگي دارند، 
 اما با وجود همه مخالفت ها از طرف نهادهاي مختلف حكومتي با حقوق زنان و تالش هاي زنان براي ايجاد 3» .فراهم كند

در تصادفات برابري ديه زن و مرد . تغييرات حقوقي، در اين دوره نيز برخي اصالحات در قوانين مدني مربوط به زنان اتفاق افتاد
  .و اصالح قانون ارث بري زن از شوهر از جمله مصاديق اين اصالحات هستند

                                                           
1-Voir Yavari-d’HelencourtNouchine Le féminisme post-islamiste en Iran, Revue des mondes 
Musulmans et de la Méditerranée, Sommaire n° 85-86, P99-120 . 

 .40-42، صص )1383تير(2004ژوئيه _ -،ژوئن110، ماهنامه زنان، شماره » مجلس ششمعملكرد زنان در« ابراهيمي، زهرا، -2
با حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه، فقط يك زن «نگاه كنيد به ابراهيمي، زهرا، .  سخن حسن عباسي نماينده مجلس هفتم در مورد حذف اين واژه-3

 .26، ص )1383شهريور (2004و سپتامبر ، اوت 112، ماهنامه زنان، شماره »مخالفت كرد
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   در جنبش زنانيستينتالي اوركردي به روينقد:  جنبش زناني نظري شناسبيآس

  زهره اسدپور

...) مه ريزي و نوع تشكيالت، سازماندهي، ساختار، تصميم گيري، برنا(ي پراتيك  ي جنبش زنان  در حوزهي آسيب شناس درباره
مقاالت و مطالب بسياري منتشر شده است كه به خوبي بر نقاط ضعف و قوت جنبش نور تابانده و راه حل هايي براي برون رفت 

  . از چالش هايي كه جنبش زنان در ايران در اين حوزه با آن مواجه است ارائه داده اند

 اين در. ان از منظر تئوريك توجه الزم را دريافت نكرده استاما در اين ميان به نظر مي رسد كه آسيب شناسي جنبش زن
ي نظري نگاهي انتقادي داشته باشم به يكي از موانعي كه مانع كسب دانشي مبتني بر واقعيت از  نوشته كوشيده ام تا در حوزه

  .موقعيت و مسايل زنان مي شود

ايل زنان ارائه دهيم، بر اساس اين تصوير است كه شناسايي دانش ما از زنان به ما امكان مي دهد تا تصويري از موقعيت و مس
از .  ي راه حل هايي جمعي و جنبشي براي برون رفت از مخمصه هايي كه زنان به آن دچارند شكل مي گيرد اولويت ها و ارائه

   .اين رو شناخت موانعي كه برساختن دانشي درست را دشوار و گاه غير ممكن مي سازد بسيار اهميت دارد

 به عنوان ساكنان شرق -به باور من يكي از  مهمترين موانع براي برساختن دانش مبتني بر واقعيت، ناشي از  شكل رابطه ي ما
براي بررسي اين رابطه پيش از هر چيزجا دارد به  نگاه انتقادي ادوارد سعيد به .    با غرب است-يا به شكلي ويژه تر خاورميانه 

...  فرهنگي، اقتصادي، جغرافيايي، تاريخي، و –ه در پي توصيف و تحليل شرق از جنبه هاي مختلف  يا دانشي ك»شرق شناسي«
  . براي مخاطب غربي است پرداخت

ادوارد سعيد اشاره مي كند كه با برتري يافتن قدرت غرب بر شرق، و ورود به دوره ي استعمار، شرق و به خصوص خاورميانه  
اين مستشرقين دامنه ي وسيعي از علوم به هدف شناخت شرق را توليد . نطقه بوده استشاهد هجوم  سيل مستشرقين به م

با جستجويي ساده مي توان نام محققان غربي فراواني  را يافت كه در حوزه هاي مختلفي چون تاريخ ، هنر، فرهنگ و . كرده اند
ن به سادگي در اين حوزه ها سخن گفت و به يافته هاي شرق، جايگاه مرجعيت علمي را يافته اند تا آنجا كه نمي توا... دين و  

سرزمين هاي « بايد به نقش سياحاني كه دست به نوشتن خاطرات خود از »دانشمند«در كنار اين مستشرقين . آنان اشاره نكرد
ستشرقين  كه مهر ادوارد سعيد معتقد است اين خاطرات سياحان  در كنار كارهاي م.  شر ق زده اند نيز اشاره كرد»اسرار آميز

علمي بر خود دارند، تصويري از شرق غير قابل دسترس كه به علت بعد مسافت نمي توان ارتباط بي واسطه اي با آن داشت را 
  . به مخاطب غربي ارائه كرده اند

ود، ادامه سعيد با يادآوري اين  كه شكل گيري دانش به شدت متاثر از بستر اجتماعي اي است كه آن دانش در آن خلق مي ش
به عبارت .  مي دهد  كه قدرت سياسي يكي از مهمترين عوامل موثر درشكل گيري بستر اجتماعي و تاريخي توليد دانش است

ديگر دانشي چون  شرق شناسي نه تنها نمي تواند  بي طرف و خنثي نسبت به رابطه ي قدرت بين غرب و شرق باشد، بلكه به 
همان طور كه دانش در خدمت انعكاس و استمرار سلطه بر مي آيد، . بطه يك طرفه نيستاما اين را. شدت از آن متاثر است

و از اين رو است كه مثال شرق حتي براي شناخت تاريخ و . رابطه ي سلطه نيز، جايگاه هژمونيك به چنين دانشي مي بخشد
  .     توليد مي كند- در اين جا غرب-تمدن و فرهنگ و دين خود، نگاه به دانشي دارد كه مرجعيت دانش

با  بررسي چند قرن آثار مستشرقان غربي مي كوشد تا  وجوه )  شرق شناسي (»اورينتاليسم«ادوارد سعيد در كتاب عظيم خود 
در اين راستا او در مي يابد تصويري كه غرب از شرق دارد تصويري است متاثر از برتري و . مشترك اين آثار را بر مال سازد

اين آثار كه دانش شرق شناسي را شكل داده اند، شرق مرموز، اسرارآميز، غير عقالني، سلطه پذير و واپس در . سلطه ي غرب
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اين تصوير وقتي در برابر غرب عقل گرا، مترقي، و سلطه گر قرار مي گيرد، ناخودآگاه توجيه كننده ي . گرا  توصيف مي شود
. سي توجيه اخالقي اين رابطه ي سلطه را نيز به دست مي دهدو البته شرق شنا. رابطه ي سلطه بين غرب و شرق مي شود

شرق قرباني عقب ماندگي و واپس گرايي و بي توجهي به عقالنيت ، نيازمند غرب عقالني مترقي و قدرتمند است تا نجات «
  . »...يابد

توصيف شرق ) شرق شناسي( يسماورينتال همچنان كه اليه ي آشكار.به زعم سعيد، شرق شناسي دو اليه ي آشكار و پنهان دارد
اشاره دارد،  اليه ي پنهان شرق شناسي يا اورينتاليسم را مي توان از ... به صفاتي چون واپس گرا، غير عقالني، نيازمند منجي و 

 شرقي و تصوير و موقعيت و منزلت او »زن«توصيف ماهيت و ميزان سكسواليته ي شرقي دريافت كه در پيوندي تنگاتنگ با 
    . است

 به خصوص فمينيسم خاورميانه –گرچه سعيد خود به تحليل جنسيتي اورينتاليسم نپرداخته است، اما اثر عظيم او بر فمينيسم 
خوانش فمينيستي از اورينتاليسم سعيد، آن چه را كه او اليه ي پنهان شرق شناسايي مي خواند، . تاثير ماندگاري گذاشته است

در اين خوانش با رجوع به تصوير زن شرقي در دانش شرق شناسي ، اين تصويركه  . ا مي دهدبه مركز و جوهر شرق شناسي ارتق
فمينيسمي كه نگاهي نقادانه به اورينتاليسم دارد، .  قرباني، فاقد عامليت و نيازمند نجات دهنده است، به چالش گرفته مي شود

د در برداشته باشد، اما در نهايت واقعي نيست و برساخته اي معتقد است اين تصوير گرچه مايه هايي از واقعيت را نيز مي توان
  .   مي آيد-است كه به كار توجيه  و ابقاي رابطه ي سلطه كه زماني در استعمار و حال در امپرياليسم تجلي مي يابد

مثال جمله ي معروفي به عنوان . هاي تكان دهنده اي نيز از كاربرد تصوير زن قرباني شرقي براي توجيه سلطه وجود دارد مثال
 در -از يكي از ژنرال هاي انگليسي مقيم مصر در دوره ي استعمار نقل مي شود كه  استعمار را وظيفه ي اخالقي  استعمار گر

او در اين توجيه با زباني سخن مي گويد كه براي .  مي داند تا زن مصري را از دست مرد مصري نجات دهد–اين جا انگلستان 
او از دانشي بهره مي جويد كه مستشرقين براي مدتهاي مديدي درباره اي شرق توليد .  و قابل فهم استغرب شناخته شده

قرباني اي كه هدف انواع رفتارهاي وحشيانه از ضرب و شتم و . دانشي كه زن شرقي را قرباني مرد شرقي مي شناساند. كرده اند
قرباني اي كه شرافت اخالقي امر به .  وسي هاي جنسي مرد شرقي استزنداني كردن و پوشيده ماندن و بي پناهي دربرابر بواله

در اين توجيه اخالقي جايي براي اين سئوال باقي . مداخله براي نجات او مي دهد، مداخله اي كه در اين جا همان استعمار است
آزادي زنان مصري متعهد مي بيند، در نمي ماند كه چرا اين افسر عالي رتبه كه تا به اين حد خود را به لحاظ اخالقي نسبت به 

  . بازگشت به كشور خود از مخالفين سرسخت حق راي به زنان است

.   است- همسر جورج بوش-مثال متاخر تر از كاربرد امپرياليستي اين رويكرد اورينتاليستي به زن شرقي  مصاحبه ي الرا بوش
 ي حمله ي آمريكا به افغانستان دارد مي گويد سربازان آمريكايي الرا بوش در مصاحبه اي كه پس از اشغال افغانستان درباره

اين بار نيز قرار است مقاصد سود طلبانه ي رابطه ي سلطه، . هم اكنون براي نجات زنان  افغانستان به آن كشور هجوم برده اند
 تمسك مي جويد و شرحي ساده -نستاني اين جا افغا–از اين رو الرا بوش باز به تصوير زن قرباني شرقي . توجيهي اخالقي بيابد

زني كه انقدر دربند است كه نمي تواند ناخن هايش را مانيكور كند و يا با . از ميزان دربند بودن زن افغانستاني مي دهد! فهم
  .... دخترش آهنگي گوش كند و برقصد و 

تاليستي مايه هايي از واقعيت نيز دارد، به اين دو مثال به خوبي نشان مي دهد كه چگونه تصوير زن شرقي كه در دانش اورين
  .كار تاييد و توجيه سلطه مي آيد

به عبارت ديگر .  اي دربند و نيازمند نجات از شرق، از ديگر سو به كار برساختن غرب نيزآمده است»ديگري«برساختن 
است، زن قرباني فاقد ... ، عقالني و از شرق ، موجب معنا دار شدن غرب مترقي... همچنان كه تصويري واپس گرا، غير عقالني و

نگاهي انتقادي به موضع گيري هاي فمينيسم . عامليت شرقي نيز،  از مرد و زن غربي،   منجي و رهايي بخش برساخته است
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  است - اين جا فمينيست -غربي در برابر زن شرقي مويد اين گفته ي موهانتي است كه به نظر مي رسد اين بار اين زن سفيد
  .  ايد نقش  منجي زن شرقي را از مرد شرقي بازي كندكه ب

اين شرايط  زماني پيچيده تر مي شود كه جايگاه هژمونيك غرب در توليد دانش، نا گزير معيار هاي خود را براي توليد دانش 
يد مي كنند بيش از به اين معنا كه تالشي نا پيدا ميان متفكران شرق ايجاد مي شود تا در دانشي كه تول. جهان شمول مي كند

اين بار برخورد . اين جا است كه ما با پديده ي خود اورينتاليسم مواجهيم. هر چيز تاييد دانش هژمونيك را كسب كنند
در واقع به جاي اين كه اين جايگاه . كنشگر شرقي صورت مي گيرد/اورينتاليستي با شرق نه از سوي غرب كه از سوي محقق

  . د، پذيرفته شده و معيارهاي آن دروني مي شودهژمونيك به چالش گرفته شو

آسيبي كه اكتيويسم . اين پذيرش هژموني زماني مخرب تر مي شود كه به تالش براي كسب مقبوليت در غرب منجر مي شود 
بط چنداني به باور من اولويت بندي و شناسايي مسائل زن ايراني ، در موارد متعددي بي آنكه ر. ايراني از آن بسيار رنج مي برد

به مسائل واقعي زن ايراني داشته باشد، برگرفته از اولويت بندي اي است كه براي مخاطب داراي موقعيت هژمونيك غرب قابل 
مخاطب غربي كه در بستري از تمركز قدرت و دانش قرار دارد، ترجيح مي دهد و آموخته است . فهم تر و قابل پذيرش تر است
ترجيح مي دهد زن شرقي را نه موجودي كنشمند كه در . ني حجاب و سنگسار و حرمسرا بداندكه زن شرقي را دربند و قربا

حوزه ي عمومي و خصوصي براي برابري مي جنگد، نه زني كه خواهان بهبود معيشت و برابري در بازار كار، كه قرباني سنگسار 
ي چون معيشت كه زندگي توده هاي زنان را بيش از اين رو است كه مي بينيم امر. و سنگدلي مرد متحجر شرقي است بشناسد

  . از پيش به خود مشغول داشته است، توجهي به مراتب كمتر از سنگسار و حجاب دريافت مي كند

اين موضوع وقتي ابعاد عجيب خود را نشان مي دهد كه مي بينيم گاه فمينيست هاي چپ و كمونيست ايراني نيز،  برخالف 
را به اولين اوليت ها و ... ، يك سره معيشت زنان را ناديده مي گيرند و حجاب و سنگسار و سنت بلند مدت مبارزاتي چپ

  1.مسايل زنان ايران ارتقا مي دهند

بخش . بايد اذعان كرد كه خوانش اورينتاليستي از مسايل زنان با مقاومت هاي ارزشمندي نيز در منطقه مواجه شده است
ر سالهاي اخير كوشيده اند تا با ديده ي ترديد به اين تصوير زن شرقي بنگرند  و با بزرگي  از فمينيست هاي خاورميانه د

پژوهش در واقعيت زندگي زنان اليه هاي پررنگ عامليت ، تالش براي تغيير، و چانه زني در سيستم مردساالري براي بهبود 
  .    شرقي وارد ميكندتصويري كه خللي جدي در تصوير اورينتاليستي از زن . شرايط خويش را بيابند

مسئله ي مهم فمينيسم در اين خوانش از اورينتاليسم اين است كه اگر غرب به واسطه ي مناسبات قدرت و جايگاه برتري كه 
در اين مناسبات دارد،  اصلي ترين توليد كننده ي دانش نيز هست، دانشي كه بي ترديد بي طرف نيست و در رابطه ي دو 

 غرب ياري مي رساند، نبايد به اين انحصار تن داد و بايد كوشيد تا دانشي از شرق بنا كرد كه در آن  طرفه به تثبيت موقعيت
  .  نباشد»ديگري اي اسرار آميز و واپس گرا و غير عقالني«شرق آن 

. است مي بيندتقابلي كه مقاومت را در تاييد و توجيه هر آن چه كه در شرق . اما اين كوشش مي تواند به تقابلي كور بدل شود
ليال ابولغد فمينيست برجسته ي مصري معتقد است سعيد خود به خوبي به اين بزنگاه آشنا بود و مي دانست هم چنان كه بايد 

او يكي از منتقدان اصلي . به رابطه ي متقابل توليد دانش و قدرت، توجه داد، نبايد از جهان شمولي اصول انساني نيز غافل شد
اتيك خاورميانه بود و اين باور رايج غلط كه دمكراسي ، پديده اي غربي است كه در شرق بيگانه است و نظام هاي غير دمكر

  .  قابل دسترس نيست را رد مي كرد

                                                           
 ها خواسته نياي بند تياولو شكل است، انتقاد مورد كه چه آن اما ندارد، سنگسار قانون لغو ضرورت ا يپوشش،ي آزاد تياهم دري ديترد سندهينو كه استي هيبد 1

 . باشد تهداشي چندان ربط زناني ها توده نظر به رسدي م نظر به ديبع كهي اي بند تياولو. است
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به اين اعتبارو در خوانشي فمينيستي ، گرچه بايد به دانشي كه غرب از زن شرقي و جايگاه او، نيازها  و نقش او، ارايه مي دهد 
هم تنيدگي آن را با جوهر قدرت كه در پي حفظ نقش مسلط غرب است در نظر داشت، جوهر قدرتي كه در مشكوك شد و در 

 بهره مي برد، اما نبايد از آن سوي بام »زن قرباني شرقي «بسياري از موارد براي توجيه سلطه طلبي و مداخله در شرق از تصوير
به باور من حفظ موضع منتقد .  برآمد– اينجا ايران -ر جامعه ي شرقيافتاد و در قامت توجيه كننده وضع غير قابل توجيه زن د

زيرا به سادگي ممكن است انتقاد از سلسله مراتب قدرت بين . خاورميانه اي به مراتب سخت تر  است/ براي فمينيست شرقي
بپذيريم  كه  .  منجر شودشرق و غرب و مقابله با سلطه طلبي در مقياس جهاني، به توجيه سلطه طلبي و سلسله مراتب بومي

اما همان تالش بي وقفه ) برخالف تصوير اورينتاليستي از وضعيت زنان(  وضعيت موجود نبوده اند»قربانياني تسليم«زنان ما 
تاريخي براي تغيير، براي قابل تحمل ساختن شرايط، براي چانه زني و يافتن يا ايجاد  رخنه اي درپوسته ي ضخيم سلطه، خود 

و تاييد،  توجيه و بزك كردن آن به بهانه ي بومي ... ن دليل براي وجود چيزي است كه بايد كمر به تغيير آن بستگويا تري
  . بودن، كشيدن خط بطالني است بر همه ي تالش هاي آگاهانه و نا آگاهانه ي زنان

ابري خواهانه به متوني است  كه مثالي كه مي توان از اين رابطه ي تقابلي طرح كرد، تالش براي  منتسب كردن معنايي بر
اساسن ظرفيت قرائتي برابري خواهانه را ندارند، با بهانه ي مقاومت در برابر سلطه و يا ارائه ي خوانشي بومي از فمينيسم و 

بر راه نا گفته پيدا است، چنين تالش هايي نه تنها را ه به رهايي نمي برد كه گشودن بي راهه اي ديگر است  در برا.  برابري زن
آن چه كه بايد به انديشيد و براي آن برنامه ريخت،  حركت در خطي جداي از اين اين دو مسير انحرافي است، خطي . برابري

  .  كه مي تواند افق رهايي زن را بيش از هميشه دست يافتني سازد
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  رانيا زنان جنبش در ها تيقوم و اقشار شهرها، از ها گروه و فعاالن انيم تعامل نحوه

  محمدپور سهينف

 نژاد، طبقه، ت،يقوم ت،يمل جمله از بشري زندگ مختلف ابعاد به كه ستين زولهياي گريدي اجتماع جنبش هر مانند زنان جنبش
ي ها مدتي برا كه استي مطالبات انباشت و قبض و ضيتبع جهينتي مترقي اجتماعي ها جنبش تمام. باشد ارتباطي ب مذهب و

ي اريبس انيميي ها شباهت و اشتراكات تواني م نيبنابرا. است شده سركوب تعمداًي حت و تهگرف قراري توجهي ب موردي طوالن
 منافع جاديا و آنها نيبي همدرد حس وجودي معنا به لزوما ها شباهت نيا اما. افت يجهان سراسر دري اجتماعي ها جنبش از

 جنبش اگرچه مثال طور به. ندينما اثري ب را گريكد يو داشته منافع تضاد گريكد يبا ها جنبشي برخ بسا چه ست،ين مشترك
 نديبرا ا يكنند تيتقو را گريهمد كه ستين نياي معنا به صرفا دارند،ي اشتراكات وجهي تيقومي ها جنبش ايي طبقاتي ها

 مطالبات واريد معموالً چون ان،يم نيا در. اند گرفته قرار هم با تقابل در كه دارد وجوديي ها نمونه بلكه باشند، داشتهي مثبت
 نيا البته. شودي م مطالبات گريدي فداي حت ا يگرفته قرار هيحاش در زنان مطالبات اغلب است، تر كوتاه گريد مطالبات از زنان
ي كل طور به. است غيت لبه بر رفتن راه مسئله نيا نيق يقطع. باشد تكرو ديبا زنان جنبش كه ستيني معن نيا به قطعا

 استيسي ناكارآمد نشانه طبقه، چه و مذهب چه نژاد، چه باشد، تيجنس به مربوط چه بشر حقوق از كدام هر از تيمحروم
 ا يباشند همسو گريكد يبا حقوق نيا. ستين ريپذ امكاني بشر حقوق نيا تمام تحقق بدوني دموكراس كامل تحقق. است حاكم

 تواني نم ستند،ين گريكد يطول در نهايا كه حال نيع در. ادد قرار تياولو در ا يدادي برتري گريد بر راي ك يتواني نم نباشند،
 تمامي دموكراس ك يديشا. زندي م دامن گريد تيمحروم به حقوق نيا از كدام هر از تيمحروم. كرد تصور هم عرض در را آنها
  .باشد خواهانه يبرابر وي بشر مطالبات همهي راهگشا تواندي م ريخ ا يداردي خارج وجود جهان در نكهيا از جدا اريع

 كه همانقدر او. بداند مهمتري گريد از را خودي وجودي ها مولفه از كدام چيه تواندي نم كرد، مذهبِي سن رِيفق زنِ ك يمثال
ي اجتماع طبقه زانيم همان به شود،ي و بر ضيتبع و خشونت ليتحم باعث او تيجنس همانقدر ديشا و است كرد ك ياست زن
. شود او بر هاي باالدست و زيآم ضيتبعي ساختارها جانب از خشونت ليتحم باعث دارد كهي مذهب اي كندي مي زندگ آن در كه
 مرد به اوي كينزد حس بسا چه اما د،ينماي پندار همذات نباشند او مذهب هم و تيمل هم طبقه، هم كهي گريد زنان با ديشا
 و بودن زن تواني نم قطعاي تيوضع نيچن در نيبنابرا. نباشد  زنان ريسا بهي كينزد حس از كمتر زين خود نژاد هم و طبقه هم

  . دانستي فرد نيچن مطلق تياولول را زنانه مطالبات

 و ها تيقوم نژادها، جامعه، اقشار انيم در توانسته زنان جنبش ايآ كردي بررس ديبا دهيتن هم در و دهيچيپ تيوضع نيا در
 مختلف طبقات و قشرها مطالبات ندهينما را خود توانسته چقدر گريد عبارت به ا يكند؟ باز خودي برايي جاي اجتماع طبقات

 حق و گرفته زيآم ضيتبع نيقوان اصالح از گسترده اريبس و رنگارنگ فيط كي ما كشور در زنان مطالبات د؟ينماي معرف زنان
ي برخ به نسبت اگرچه رانيا در نزنا جنبش من نظر به. شودي م شامل را جان ترس بدوني زندگ ك يتا ها ورزشگاه به ورود

 خود مطالبات اههيس از را آن هرگز داده، نشاني كمتر توجه طيشرا ا يزماني اقتضا به ها تيقوم و طبقات از زنان مسائل
 مركز، از دورتر و تر كوچكي شهرها و ها هيحاش در زناني زندگ تيفيكي حداقلي ارتقا خاطر به نيهمچن و. است نكرده حذف
 وي اصل مسئله مطالبه ك ينكهيا علت بهي حت اي. است نبرده اد ياز زين را مردان و زنان مطلقي برابري برا خود باتمطال سطح
 چشم آن از د،يايب حساب به لوكس ايي يايرو خاصي قشري برا مطالبه ك يا يستين جامعه زنان اتفاق به بيقر تياكثر
 از ممانعت اي ياجباري ها ازدواج اي يناموس عيفجي ها قتل نهيزم در النفعا ازي بخش كهي حال در مثالي برا. است  دهينپوش
 گذرنامه گرفتن حق ا يطالق حق آوردن بدستي برا زنان حقوق فعاالن از گريدي بخش كردند،ي م تيفعال ها دختربچه ليتحص
 ر،يخ ا يخواهندي م طالق حق كه شودي م سواليي روستا زنان ازي وقت نمونه طور به. كردندي م تيفعال همسر تيرضا بدون
 طالق حق نكهيا به رسد چه كندي نم هم فكر شوهرشان از شدن جدا به طيشرا نيبارتر خشونت دري حت كنندي م عنوان آنها

  . بخواهند
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 رانيا در زنان جنبشي اصل چالش. دارد ميمستقي بستگي مذهب وي نژاد ،يطبقات ،يتيقوم تنوع به مطالبات گسترده فيط نيا
 حقوق وي مدن فعاالن قيطر از ها تيقوم و اقشار و شهرها نيب ارتباط جاديا و است شهرها و اقشار نيب تعامل و تعادل ادجيا

 دهيچيپ مراتب بهيي هاي دشوار و مسائل باي رامونيپ يشهرها فعاالن كه داستيپ ناگفته. است ريپذ امكان مناطق آن در زنان
 و فعال ارتباطي برقرار در چندان كه است نيا است وارد زنان جنبش بر نهيزم نيا در كهي نقد. هستند رو به رو مركز از تر
 فعاالن نظر از شيب و كم مختلف اقشار مطالبات اگرچه گريد عبارت به. است نكرده عمل فعال گريكد يبا شهرها تعامل جاديا

ي كاف و كاملي رسان اطالعي حت ميبود شاهد گاها. تسين شهرها نيب فعال ارتباط جادياي معن به نيا است، نمانده دور به مركز
ي م اتفاق افتاده در وي ا هيحاش نقاط خصوصا زنان حق در كهي عيفجا هيعل جانبه همهي اتحاد و گريد يشهرها تيوضع از

 خبهن ويي مركزگرا خطر به را زنان جنبش كه استي جدي ها بيآس ازي ك يمسئله نيا من نظر به. ديريگي نم صورت افتد،
 با مسئله نيا اما كند،ي م آغاز را آن متوسط طبقه كه استي جنبش جهان نقاط اكثر در زنان جنبش اگرچه. كشاندي ميي گرا

 نخبهي حت. رود فراتر اش هياول فعاالن رهيدا از بتواند كه است موفقي جنبش و دارد، تفاوت متوسط طبقه بهي ارزش نگاه داشتن
 و نخبه افراد متوسط، طبقه از ها حركت زين كوچكي شهرها دري حت رايز ست،ين زنان نبشج بري ردايا هم صرف بودن گرا

 تر قيدقي رسان اطالع ضمن تا. شود برقرار شهرها فعاالن و نخبگان نيب فعال ارتباط كه است نيا مهم. شودي م آغاز روشنفكر
 صورتي شگيهم روند ك يصورت بهي ار يهم وي شياند هم نيا است، گريدي شهرها خاص كهي مسائل و شهرها تيوضع از
  .ديريگ

 و مجرم تن بر زنانه لباس پوشاندن. ميبود شاهد وانيمري انتظامي رويني سو از شيپي چند كهي زيآم نيتوه اقدام مثالي برا
 يعذرخواه به منجري حت و شد مواجه منطقه آن مرداني حت و زنان سابقه كم اعتراض با كه شهر سطح در آن گرداندن
 به و نگرفت صورت كشور سطح در گريد فعاالن توسط آن ازي فعال تيحما متاسفانه شد، كشوري انتظامي روين كل فرمانده
ي زندگ و مرگ مسئله مناطقي برخ در رانيا در زيآم ضيتبع نيقوان ازي اريبس مثال طور به اي. شد بسندهي رسان اطالع اندك
ي مي انسان عيفجا به منجر روزه هر است،ي دمياپ كي يناموسي ها قتل كهي مناطق در نابرابر هيد قانون مثال طور به. است
ي صدا شاهد كه استي موارد نهايا. ندارنديي پاسخگو بهي اجبار قانون مقابل در نه و منطقهي عموم افكار در نه مجرمان و شود
  فعاالن دوش بر اقدامات همه و مينبود هرهاش فعاالن از تيحما دري عاجل اقدام ويي همصدا و مينبود زنان جنبش ازيي رسا
 مرهون شتريب هم نهايا من نظر به كه اند شده مطرحي جهان سطح در كه اند بوده هميي ها پرونده البته. است بودهي محل
  .زنان جنبش خود تا بوده زناني وكال وي بشر حقوقي وكال

 طور به شهرها دري نيچن نيايي ها نشست و ها كارگاه جلسات، جاديا رينظيي راهكارها از تواني م مهم نياي  اب يدستي برا
 بهي ابيدستي برا فشارها فيتضع به است ممكن مطالبات تنوع رايز. كرد استفاده مند عالقه فعاالني تمام از دعوت با مداوم

 به شهرها فعاالن كمكي حت ا يو مشتركي ها پروژه انجام و مناسب تعامل و فعال ارتباط با عوض در نجامد،يب مطلوب جهينت
  .نمود تيتقو و همبسته را زنان جنبش تواني م گريكدي
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  زنانيابي و تشكل ي مدني هاتيق فعالبه حنگاهي 

   زنگنهكزادي ن

 حق در درجه اول مناسبات سلطه در نيناقض ا.  كه نقض شده باشددي آي به صورت مسئله در مي وقت»يابي تشكل حق«
سلب حق . عمل مي كند ي جامعه مدني به علت كم كاراي قانون ي از مجراتيكم حاني عدم تمكقياز طر كه جامعه است

 به شكل اي ي توسط مناسبات مردساالرانه حاكم بر جامعه مدنيعني ميمستق تواند به شكل ي ميدر جامعه مدنزنان  يابيتشكل 
 ري به تاخاي ي جنسيت مدار هاضيتبع و نابرابري ها درون جامعه به جز گري دادن به مسائل دتي اولوقياز طري عني ميرمستقيغ

  . فتدي اتفاق بمطالبات برابري خواهانه جنسيتيانداختن طرح 

 در ي كردن مطالبات اجتماعنهي نهادبه ويژه در زمينه ي مهميهاد از آن دستاوري است كه برخورداري حق مدنكي يابيتشكل 
 در حوزه يابيحق تشكل عالوه بر اين .  دارديار سلطه را در پ مطالبات به ساختديكته كردن ي برابياي مردم و سازمان انيم

در . اهميت بيشتري مي يابد جنسيتي زيسركوب آمتحديد كننده و  ني مردساالرانه و قواني فضاي كشور داراكيزنان در 
ها، از ضرورت بسياري نتيجه، پرداختن به لزوم فعاليت هاي مدني براي زنان و پيش بردن گفتمان آزادي و پويايي تشكل يابي آن

 يرابطه درون ، زنان با ساختار قدرتيرابطه تشكل هااين ضرورت را مي توان به طور اجمالي در سه سطح . برخوردار است
  .ي بررسي كرد زنان با جامعه مدنيرابطه تشكل ها و  زنانيتشكل ها

   زنان با ساختار قدرتي تشكل هارابطه

 از يابي حق تشكل هي از كشورها مانند تركيدر تعداد معدود.  متقابل داشته اندي رابطه ااي ها در سراسر دنتي ها و حاكمتشكل
 با مبارزات ي و نهاد سازيابي به حق تشكل يابي كه در اكثر كشورها، دستي اعطا شده در حالي به جامعه مدنتي حاكميسو

براي مثال . رخي كشورها هر دو تجربه را داشته اندگاهي ب.  حاصل شده است و از پايينمدت يطوالن، ريگي شده، پيزيبرنامه ر
  .  گروه دوم استي در زمره كشورها، پس از انقالبراني دسته اول و اي جزو دوره پهلورانيا

 ايمشاركت اين  حال ساز و كار ني با ا، استدهي ورزيادي همواره بر مشاركت شهروندان اصرار زي اسالمي جمهورتيحاكم
 لي مشاركت زنان را تسهنديفرآنه تنها  كه دارد يي برخالف ادعا،تيم حاكگريبه عبارت د.  است فراهم نشدهاينامشخص است و 

  خردي و معاونتيتيري به مناصب مددني رس و يا دادنيآن هم در حد را – ني كند بلكه مشاركت آنها را به مشاركت نمادينم
  به ويژه در زمينه مسائل زنان،راني اي در جامعه مدنيابيق تشكل  ح،يخي روند تاركي در لي دلنيبه هم.  دهدي ملي تقل–

 ي از درون جامعه مدندي بايابي به قصد تشكل ي نهادسازقي رو است كه ساز و كار مشاركت از طرنياز هم.  نشده استنهينهاد
  .  شودحميل تتيساخته و به حاكم

 با هدف تي حاكمي شود بلكه در مواردينكردن امكانات ختم نم به فراهم يابي تشكل نهي در زمتيدخالت حاكمز سوي ديگر، ا
 مثال جلسات قرآن به يبرا.  انجامدي متي ورود به كنترل و اعمال محدودني شود اما اي ميابي تشكل ندينظارت وارد فرآ

 ني چنتي حاكمهنكي ارغمي اراده در سطح خرد بوده است اما عللي تحمي براي ابزاريخي به صورت تاري تشكل سنتكيعنوان 
 كند و اعتبار ي مجادي آنها در استقاللشان خلل اي كند اما با اصرار به نظارت و ورود به حوزه سازماندهي مديي را تاييتشكل ها

  دشوارقيطر ازسازمان هاي مردم نهاد  يري در شكل گتي حاكمي تواند دخالت رسمي مگريمثال د.  كنديآنها را  خدشه دار م
 ي مي است كه همواره بر آن پافشاريتي دولت در واقع نقض ني از سوي عملكردنيچن.  آنها باشديت رسمثبفرآيند  يساز
 ي كنترل بر تشكل ها، آنها را به ابزارجادي با اتي موارد حاكميدر برخ.  شودي جا ختم نمني به همي گاهتي نقض ننيا. كند
  . بردي مني آنها را از بيرد اصل كند و كاركي ملي جامعه تبددر خود ي انتشار ارزش هايبرا
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   زناني تشكل هاي درونابطور

 زنان تنها محدود به ي مشاركت برااز يك سو بايد توجه داشت كه. اين رابطه را مي توان در دو سطح عمده بررسي كرد
 برخوردار ين جامعه مديياي پوي براياتي حتي از اهمي مشاركت اجتماعنهي زنان در زميابي و تشكل ستي نياسيمشاركت س

 حق ني به ايابي دستي دانست بلكه براتي حاكميي توان تحفه اعطاي را نميابي تشكل ي حال، فراهم شدن فضانيبا ا. است
   . كرديطراحز، هدفمند و از پايين متمركاي برنامه بايد  نشده، نهينهاد

 مختلف است و ي با فرهنگ ها و آرايازگار ستي قابليعني در تنوع آن سميني فميروينكه  مد نظر داشت دي باگري دي سواز
 ي منزواي رو به همان اندازه كه به ادغام نشدن در نياز هم. شكل بگيرد و توانمند شود تنوع ني اقي با تصددي باتغييراتهسته 

و  عطفرمني غيوضع چارچوب ها.  توجه كردزي زنان ني تشكل هايون دريبه انزواهابايد  شود، ينشدن از هسته قدرت توجه م
 تشكل ندي شدن فرآفي دامن بزند و منجر به ضعي درون گروهي هايي تواند به جداي مطالبات و راهبردها منهيبسته در زم

 ي به عرصه هاان جذب كنشگران فعال زند،ي آي فضا به وجود مني كه در ايخطر بزرگ.  تشكل ها شوددني از هم پاشاي يابي
 لي به دلي قومتي مثال زنان اقليبرا.  دهدي پاسخ م، زناني نشده آنها در تشكل هاهدي ديازهاي است كه به نيگري ديتيفعال

كه در  نندي بي مراي روند زي طلب متي هوي زنان به سراغ تشكل هاي طلبانه شان در تشكل هاتيپاسخ نگرفتن مطالبات هو
 ت مسئله در مورد زنان طبقانيا.  ندارند خودي و مطالبات ويژهتي قوميخي تاري حرمان هاانيب ي براي فرصتگروه هاي زنان

هستند كه چون  زنان طبقه متوسط ني ا، كه به تازگي مطرح شدماني زايمرخصافزايش مثال در بحث . مختلف هم صادق است
. در الويت ايشان است، متضرر مي شوند و به پيامدهاي مخرب اين طرح زودتر و بيشتر آگاه مي شوند ي شغلي و ارتقاشرفتيپ

 ني چن،وند ري مني فرزندان از بي و نگهداريخانگ  كار،اشتغال چرخ دنده فشار ري زفرودست كهزنان طبقات حالي كه براي در 
در نهايت اين پرسش ايجاد مي شود كه چگونه بايد اين .  مغتنم محسوب شوديفرصتدر نگاه اول مي تواند  ي احهيال

ان قوميت ها و طبقات مختلف را پيدا كرد تا بتوان با ديدن مطالبات همه به چندگانگي ها را حل كرد و نقطه گره گاه منافع زن
  صورت جامع و نظام مند، آنها را حول مطالبات مشتركي متشكل كرد؟

  ي زنان با جامعه مدني تشكل هارابطه

 لي ها به دل نوع تشكلنيا.  تشكل ها به باال متصل هستنديبرخ. دو سمت دارد ي زنان با جامعه مدني تشكل هارابطه
يعني جامعه  نيي به پا تشكل هايي كه كهيدر حال.  ظاهر شده اندي بعضا قوراني در ايابي بودن ساز و كار تشكل يشيفرما

تا د، ن شويمرتبط م -چه در سطح جذب كنشگر داوطلب و چه در متشكل كردن جامعه محلي با هدف ارتقاي آگاهي–مدني 
كنشگر داوطلب براي جنبش زنان بگذريم، جذب اگر از طرح بحث تشكل يابي به منظور . ند قدرت ظاهر شده اي بحدود زيادي

بسيار  ي در سطح جامعه محلي دهد كه آنها در نهادسازي گذشته نشان مي گذرا به كارنامه فعاالن زنان در سال هاينگاه
  .  ظاهر شده اندفيضع

 رابطه با ياتي برخوردارند بلكه بعضا ضرورت حينيي پااريجربه بساز تنه تنها  عرصه ني زنان در اي هاتشكلواقعيت آن است كه 
 نكته توجه داشت كه فعاالن ني به اديبا.  اندافتهيدر نرا  خواهانه در بطن جامعه ي كردن مطالبات برابريمردم به منظور درون

 كه مطالبات مطرح شده يدر صورت. ند زنان جامعه دارجلب همدلي و همراهي به ازين،  خواهانهي مطالبات برابرشبردي پيزن برا
 اتيتجرب.  شودي مواجه مياديزهاي  ي آن با دشواريريگي، پنشود برخوردار ي كافتي جنبش زنان در جامعه از حماياز سو

و خواست و حمايت  نبوده ي مردماتمطالبهمسو با  كه يحقوق اعطا شده ااحقاق  دهد كه ينشان مدر سراسر دنيا  ياريبس
   .تاس  شدن آن صرف شدهي دروني برايادي زي زمان و انرژاي مواجه شده و ستاست، با شكر پي نداشته ايشان را د

 به طور ياسي است كه احزاب سني در اي مدني و تشكل هاياسي احزاب سي تفاوت اصلمي توجه داشته باشديبااز سوي ديگر 
 ني متفاوت است به همي مدنيدرت در تشكل ها كنند اما ساز و كار كسب قي كوشش مياسي كسب قدرت سي براميمستق
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بلكه تالش مي كنند تا با تغيير از پايين و كار .  كنندي نمي نشاندن افراد خود در مناصب دولتي براي آنها معموال كوششليدل
  . در ميان نيروهاي محلي، مطالبات خود را به اهرم فشار تبديل كنند

 از فعاالن در جامعه ي قدرتمند و منسجمي تشكل هاازمنديق كردن مطالبات خود ن و محقي سازي طرح، درونيبرافعاالن زنان 
 كردن مطالبات خود را داشته كتهي تشكل ها توان ارائه و دني اهيرابطه دوسواز طريق  تا با ند هستي زنان محلاني و در ميمدن
 به خواسته ياسي در قدرت سميكل ها به طور مستق شدن تشمي سهي تالش براا باي تي با اتكا به حاكمند بخواهنكهينه ا. ندباش
  . ند برسانيشها

مسير براي پيشبرد  ،ند باشحضور داشته تي در حاكميستيني فمئولوژيدي با سابقه و اي توانمنديروهاي قطعااگر نندي فرآنيدر ا
اصلي  گراني از بازكيبا فقدان هر  زنان يابي و تشكل ي بالندگنديفرآبايد به خاطر داشته باشيم . مطالبات هموارتر خواهد شد

  . خواهد شديدستخوش مشكالت و موانع فراواناين عرصه يعني زنان، فعاالن زنان، حاكميت و جامعه مدني، 

  

  طرح بحث

 با تالش براي حق فعاليت مدني و تشكل يابي يكي از حقوقي است كه در شرايط فعلي، تالش براي تحقق آن بايد هم راستا
پيش از  براي طرح بحث در اين زمينه و حصول توافق و تعيين استراتژي، الزم است. طرح مطالبات برابري خواهانه صورت گيرد

  :هر چيز، براي پرسش هايي از اين دست پاسخي واضح و حساب شده داشته باشيم

 ي همچنان انرژاي دارند؟ يابي تشكل ي براي برنامه عملت،ي زنان در صورت باز شدن فضا از سمت حاكمفعاالن ايآ -
   باز شدن فضا متمركز كرده اند؟يخود را حول تخاصم با باال برا

 ،ي جلب مشاركت محلي جامعه رفته اند و با بهره جستن از روش هامتن زنان به گروه هاي جنبش از كيكدام  -
    كرده اند؟ي سطح واكاوني زنان را در اي هاتيمطالبات و اولو

 ي بهتر است با استفاده از روش هااي ببرند ي خود را درون اجتماعات محلي جنبشي هاتي اولوديعاالن زنان با فايآ -
   خود همسو كنند؟مطالبات  ها را با تي اولوني كنند و سپس اي محلي هاتي اقدام به استخراج اولويمشاركت

يي،  دانش، تواناي در سطح محلي تشكل سازيرا فعاالن زنان تا چه اندازه بت،يدر صورت باز شدن فضا از سمت حاكم -
   و تجربه دارند؟برنامه 

 زنانفعاالن

   زنان
(Grassroots) يمدن جامعه 

  تيحاكم
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  زناني ها تشكل و ها حركتي رو شيپي ها چالش

  يعل دالرام

 هر در موجودي فضا فراخور به ها تيفعال نيا و گذردي م دهه چند رانيا در زنان حقوق با مرتبطي جمعي ها تيفعال آغاز از
 و كارزارها زنان،ي ها سازمان زنان، اتينشر زنان،ي خانگ و كوچك محافل. است گرفته خود به متفاوتي ليشما و شكل دوره
 با بعضا كه بوده ها سال نيا طول دري جمع تيفعال مختلف اشكال ازي همگ .. و فعاالن كوچك و بزرگي ها شبكه ها، نيكمپ

  . است شده مواجه زينيي ها چالش

ي كل ي دسته دو با عمدتا ميكن بسنده رياخ ي دهه دو در زناني ها تيفعال ي سابقه هب و ميگرد بر عقب بهي ليخ مينخواه اگر
 در كهيي ها چالش. اند بوده مواجه آن با همواره زناني ها حركت و ها تشكل رسدي م نظر به كه ميشوي م مواجه ها چالش از

  . اند داشته خود از رونيب با كهيي ها چالش و آمده ديپد آنها درون

ي ها آموخته بهي نگاه با آنهاي كلي بند صورت كه ها، چالش از ك يهر اتييجزي واكاو نه است نظر مورد نوشته نيا در آنچه
 تا  گاه و كرده رهنمون تيفعال ازي ديجد اشكال به را ما گاه كه استيي ها تيموقع از تر نانهيب واقع شناخت منظور به گذشته

ي م نشان مختلفي ها دوره در ها چالش نيا ازي برخ تكرار. است داشتهي پ در را نماي جمعي عملي ب كه رفته شيپ جا بدان
  .رنديگ قرار مانيرو شيپ زين ندهيآ در آنها ازي اريبس همچنان ديشا كه دهد

  ي دروني ها چالش -1

 در عموما كه چرا. است ان ازي ريناپذ اجتناب جزء ها چالش انواع با مواجهه ديآي م انيم بهي جمع تيفعال از صحبت كهي زمان
 گرد متنوع ي ستهيزي ها تجربه با و گوناگون نيسن از متفاوت،يي كردهايرو مختلف،ي ها زهيانگ باي افرادي جمعي ها حركت

  . سازدي م مواجه چالش با را جمع آن در اقدام وي ريگ ميتصم گاه امر نيهم و نديآي م هم

 به رويي ها چالش نيچن با شيب و كم زين آنها كه دهدي م نشان گذشته يها سال در زناني ها حركت و ها تشكل بهي نگاه
ي ار يبه آنهاي برخ از عبوري برا را زمان تنها زين گاه و دهيبرگز راي متفاوتي كارها و ساز آن با مواجهه در گاه كه اند بوده رو

  .شد خواهد اشاره ها چالش نيا ازي برخ به ادامه در. اند گرفته

  متنوعي تفكرها با بزرگي ها جمع ا يهمفكر كوچك يها جمع -1-1

ي كي. ميشوي م مواجه ها گروه و ها جمع ليتشك در عمده كرديرو دو با زنان ي حوزهي جمعي ها تيفعال به گذراي نگاه با
  .متنوعي تفكرها با بزرگي ها جمع ليتشكي گريد و عمل در همسو و همفكر افراد آمدن هم گرد به معطوف كرديرو

 و رديگي م بر در را افراد ازي كم تعداد ابتدا در عتايطب استيي سو هم وي همفكر بر تمركز كه آن تيماه ليدل به اول ردكيرو
 هياول نفر چند توسط افراد عموما و نداشته وجودي متقاض افراد ي همهي برا ورود امكاني عن يدارد،ي نشيگز حالتي حدود تا

 است، شده انتخاب موجودي ها تيمحدود ليدل به گاه تيفعال از شكل نيا. شوندي م دعوت جمع در حضور به و شده انتخاب
ي ها تيمحدود هم و بود گرفته شكل نيشيپي فكري هاي كينزد ليدل به هم كه شصت دهه در زنان محافلي ها تجربه مانند
 در و داشتهي ليتحم جنبه لزوما تيفعال از شكل نيا كه ستين معنا بدان نيا اما. داشتي موثر نقش آني ريگ شكل در زمان
يي ها فرصت ليدل به و آگاهانه كامال تيفعال از شكل نيا انتخاب يموارد در بلكه. است شده دهيبرگز باالجبار ها دورهي تمام
ي برخ بروز ازي اديز زانيم تا تواندي م هم عمل دريي همسو وي همفكر كه چرا. دهدي م دست بهي جمع ي وهيش نيا كه بوده
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 ك يجيتروي براي خوب انتخاب تواندي م هم و كندي ريشگيپ دهدي مي رو آرا تعارض ليدل به كهي احتمالي ها لشچا
  . باشد) است مشترك جمع آني اعضا انيم كه(كرديرو

 يشتريب اقبال با رياخي ها سال در كه استي ا تجربه دارد، باور متنوعي تفكرها با بزرگي ها جمع ليتشك به كه دوم كرديرو
 هم گرد هستند همسو ريغ زيني گاه و همسو گريكد يبا گاه كه مختلفي ها دگاهيد باي افراد كرديرو نيا در. بوده رو به رو

 امر نيهم و هستند باز عموما ها جمع نيا. ندينما تالشي مشترك هدف بهي ابيدستي برا تا كنندي م تالش عموما و آمده
 عملكرديي ها تجربه نيچن در. كندي م كمك شتريب مطالبات كردن تري عموم به و كرده فراهم راي شتريب افراد حضور امكان
 است تيفعال از شكل نياي ها نمونه ازي ك يامضا ونيليم ك ينيكمپ. ستين كسان يلزوما مشترك اهداف بهي ابيدست در افراد
 زيآم ضيتبع نيقوان رييتغ هدف بهي ابيستدي براي همگ كه آورد فراهم را عالقمند افراد ازي ا گسترده گروه حضور امكان كه

 انيم دريي ها چالش موجب زين امر نيهم و نبود همسو گريكد يبا لزوما حركت نيا كنشگران عملكرد اما كردند،ي م تالش
  .شد حركت نيا كنشگران

 به مختلفي ها دگاهيد انگريب و كنند عمل تر منسجم است ممكن آنكه با همسو كوچكي ها گروه گفت تواني م مجموع در
 جذب امكان و هستند فشار وي رونيبي ها بيآس معرض در بزرگي ها گروه از شيب اما باشند زنان ي حوزه در موضوع كي

 وسوسه زنان ي حوزه كنشگراني برا همچنان آنكه با زين بزرگي ها گروه چارچوب در تيفعال و دارند هم راي كمتر افراد
  .شودي م موجب را ها تيفعال نيا در اختالفات بروز گاه كه است مواجهي عمل وي نظر دمتعدي ها چالش با اما است زيبرنگ

  اهداف در تنوع ا يمتمركزي گذار هدف -1-2

 قرار مقابلمان در موضوعات ازيي باال بلند فهرست شك بدون ميكني م صحبت جامعه ك يدر زنان مسائل با رابطه در كهي زمان
ي م قرار خودي ها تيفعال هدف را موضوعات از ك يكدام ما نكهيا. است برخوردار تياهم از شيب و كم زين ك يهر كه رديگي م

 گاه ها حركت و ها سازمان ها، جمع. بوده مواجه چالش با همواره كه استي مسائل جمله از ميكني م انتخاب را آن چرا و ميده
 با موضوع نيا البته. اند كردهي م دنبال را هدف ك يبهي ابيدست تنها گاه و داده قرار خودي ها تيفعال دستور در را هدف چند
 هر آنكه بري مبن رسدي م نظر به ابتدا آنچه خالف بر. است نبوده ارتباطي ب زين)  بزرگ ا يكوچكي ها جمع(آنها تيفعال شكل
 زنان ي حوزه در كنند، تيفعال حوزه نيچند در توانندي م و دارند راي شتريب اهدافي ريگيپ توان باشند تر بزرگ ها جمع چه

 عنوان به. اند داشته خود كار دستور در را هدف نيچند زمان ك يدر كه اند بوده تر كوچكي ها سازمان و ها جمع عموما
 هشتاد دهه اواسط تا و كرده آغاز هفتاد دهه اواسط در را خودي ها تيفعال كه زناني دولت ريغي ها سازمان ازي اريبس نمونه

 تيفعال و داشته كار دستور در را هدف نيچند همزمان ده،يرسي نم هم نفر 20 به اناني اعضا تعداد گاه و اند هبود فعال زين
 تا گرفته زناني شياند هم جمع رينظيي ها تجربه از بزرگي جمعي ها حركت اما. اند دادهي م انجام آنها به معطوف زين رايي ها

 گاه اي(ي ا مرحله اهداف ا يو شده متمركز هدف ك يبر ا يعموما .. و سنگسار با مبارزه كارزار ا يامضا ونيليم ك ينيكمپ
  . اند گرفتهي پ را)روز موضوعات با مرتبط و دسترس در ،ي مقطع

 ازي برخ رفتن نيب از به منجر  بعضا  اي كرده ادغام خود در را زناني ها تشكل و ها گروه بزرگ،ي جمعي ها حركت كهيزمان در
يي شناسا هدف عنوان به آنها كه استي موضوع همان زنان ي مسئله نيتر مهم ايآ كه آمده انيم به ها پرسش نيا شدند، آنها

 را موضوع نيا تياولو چگونه آنها است نيچن اگر و اند؟ كرده متمركز آن بر را خودي ها تيفعال و ها روين تمام و كرده
 برخوردار شده گرفته نظر در هدف به نسبتي كمتر تياهم از لزوما زنان ي حوزه در گريد موضوعات ايآ اند؟ كردهيي شناسا
  شود؟ معطوف زنان حوزه در گريد موضوعاتي ريگيپ بهي جمعي ها حركت توان ازي بخش دينبا ايآ و است

 كار به زنان جنبش ازيي ها بخش در تواني م راي گذار هدف اشكال نيا از ك يهر گفت بتواني نظر صورت به است ممكن
ي گذار هدف سو ك يازي عني. نبوده نيچن عمل در اما كند كمك آنيي ايپو به تواندي م كه است موضوع نيا اتفاقا و بست
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 واحد هدف ك يبر ها حركت نيا شتريب كه شده موجب امر نيهم و بوده تر اجماع قابل و تر راحت بزرگي ها جمع در واحد
 ا يو شده حذف زمان طول در تر كوچكي ها گروه عمدتا بزرگ،ي ها گروه ليتشك با همزمان گريد طرف از شوند، متمركز
  .است نموده قيتشو بزرگي ها گروه در جذب به را آنها امر نيهم  و اند شده دهيد كمتر

 به. است بوده مواجهيي دهايتهد با داده دست به كهيي ها فرصت با همزمان زين) بزرگي ها گروه(تيفعال از شكل نيا اما 
 كردهي م دنبال را واحد يهدف كه متنوعي تفكرها با بزرگي جمع حركت ك يعنوان به امضا نيليم ك ينيكمپ هنمون عنوان

 خود كار دستور به را زنان ي حوزه كنشگران ليپتانس ازي ا عمده بخش بوده موفق اش مطالبه كردني عموم در كه همانقدر
  .است رانده هيحاش به را زنان مسائل ريسا بيترت نيبد و داشته معطوف

 و ليدل و زمان ك يدر متنوع اهداف ا يهدف ك يانتخاب با رابطه دري گذار هدف چالش كه دهدي م نشان شد گفته آنچه
 پاسخ بهي ابيدست و است مطرح حوزه نيا در همچنان داردي تنگاتنگ ارتباط زيني جمع تيفعال شكل با كه آنها انتخاب منشا
  .باشد بحث موضوع تواندي م آن با رابطه دري اي عمل و روشن

  ييگرا عمل بايي گرا آرمان نسبت -1-3

 سال چند در ديشا اما ستيني ديجد بحث زناني جمعي ها تيفعال ي حوزه دريي گرا عمل با آن نسبت ويي گرا آرمان بحث
  . است شده پرداخته آن به شتريب گرا عمل سمينيفم موضوع شدن مطرح با همزمان و گذشته

 كنشگران ازي بخشي جمعي ها حركتي برخ به انتقادات نيا بارها زين عمل در حوزه نيا به مربوطي نظري اه بحث از جدا
ي برخ گريد طرف از. ندارد وجودي ستينيفمي ها آرمان با آنان عمل انيمي نسبت گاه و هستند گرا عمل صرفا آنها كه شده وارد
 و داده قراري عملي ب ي ورطه در راي كنشگر نباشد عمل به معطوف كهيي راگ آرمان كه اند نموده مطرح را دهيا نيا زين آنان از
 نگهي نظر ي حوزه در تنها را زنان به مربوط موضوعات و مسائل ها، بحث كه چرا كندي مي ته درون از را آن مفهوم تينها در

  . بود خواهدي كنشگر مانع كه شوندي مي اي طلب تنزه به منجر و داشته

 مانع گاه موضوع نيهم و دارد وجود زناني ها حركت و ها گروه انيم در همچنان چالش نيا رسدي م نظر بهي رو هر به
يي گرا عمل ويي گرا آرمان ازي نسبت چه كه پابرجاست همچنان پرسش نيا پس. است شده انان انيم مشتركي ها تيفعال
  .باشد نداشتهي جمعي ها آرمان باي تناقض هم و كند حفظ را حوزه نيا دري كنشگر تيماه هم تواندي م

  يخارج/ يداخل چالش -1-4

 ي حوزه در) كيآكادمي ها چهرهي برخ ژهيو به (شده شناختهي ها چهره ازي بخش آنكه ليدل به گذشتهي ها سال طول در
  .است داشته وجود خارج و داخل ساكني رانيا نيفعال انيم زيني ارتباطات شيب و كم اند بوده ساكن رانيا از خارج در زنان

 مختلفي ها حوزه در نظر هم اي نسل هم فعاالن انيم روابط به محدود و داشتي شخص ي جنبه شتريب ابتدا در ارتباطات نيا 
 تر بزرگي ها حركتي ريگ شكل با آن از بعد و هفتاد ي دهه اواسط در زنان يها تشكلي ريگ شكل با همزمان بايتقر اما. بود
 از خارج در انها جيترو و ها حركت به وستنيپ ت،يحما چون روابط ازي گريدي ها جنبهي اطارتب امكانات گسترش زين و

  .گرفت شكلي خارج وي داخل فعاالن انيم زين رانياي مرزها

 روابطي برقرار به امر نيهم و داد گسترش راي خارج وي داخل نيفعال انيم گفتگو امكاني مجاز ارتباطات گسترش و رشد
  . كرد كمكي جمع ماتيتصم گرفتن وي همفكر گاه و انآن انيم تر منسجم
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 انيم ارتباط بحث كشور از خارج به زنان نيفعال ازي اريبس مهاجرت ي گسترده موج و  88 انتخابات از پس عيوقا با همزمان
ي بزرگ شبخ زنان جنبش سو ك ياز كه چرا. شد ليتبدي جمع تيفعال يها چالش ازي ك يبه خارج و داخل ساكن زنان نيفعال
 احساس راي جمعي ريگ ميتصم وي همفكر به ازين همچنان اما  بود داده دست ازي كيزيف صورت به را خود ليپتانس و روين از
  .بود داخل به معطوف عموماي جمع ماتيتصمي اجرا گريدي سو از و كردي م

 ماتيتصم و گفتگوها اساسا  ،يعملي ها تيفعال امكان عدمي حدود تا و طيشرا التهاب ليدل به و  88 عيوقا از پسي مدت تا
 طيشرا رييتغ با و اندك اندك اما كند طلب را واحدي ايجغراف ك يدر حضور كه نبودي اقدام به معطوف مايمستق زيني جمع
 وي داخل كنشگراني رو شيپ راي اريبسي ها پرسش امر نيهم و شود گرفته سر ازي عملي ها تيفعال دوباره تا بود الزم
ي ريگ ميتصم نيا در ديباي كسان چه شود؟ گرفتهي جمع صورت به ديباي ماتيتصم چه كه نكهيا مثال طور به داد، قراري خارج

 به ديبا رانيا داخلي ها تيفعال با مرتبطي هاي ريگ ميتصم تنها ايآ باشد؟ شكل چه به ديبا گفتگو زميمكان كنند؟ مشاركت ها
 و ساز شيب و كم آنها ازي برخ آنكه با و است باز همچنان كه گريدي اه پرسشي اريبس و شود؟ گذاشتهي جمع مشورت
 در گفتگو بوده، چالش نيهمي امدهايپ از گاه كهي اختالفات ليدل به و افتهيني منسجم زميمكان همچنان اما كرده دايپيي كارها
  . رسدي م نظر بهي ضرور آنها با رابطه

  يرونيبي ها چالش -2

 در هم و ها سازمان ا يها جنبش گريد با ارتباط در مثالي مدن جامعه ي گستره در هم تواندي م تيفعال كي يرونيب طيمح
 در. شود ميترسي الملل نيب اي يا منطقهي ايجغراف در اسيق نيهم به وي خصوص بخش ا يتيحاكم با ارتباط دري ملي ايجغراف
  . است شده اشاره هستند، ا يبوده مواجه آن با ها طيمح نيا ازي برخ در زناني جمعي ها حركت كهيي ها چالشي برخ به ادامه

  قدرت / تيحاكم با نسبت -2-1

. است تيحاكم با آنها نسبت بوده، مواجه آن با زناني جمعي ها تيفعال كهي ا عمدهي ها چالش ازي كي گذشتهي ها سال در
ي ها تيفعال با ارتباط در تيحاكم عملكرد تابباز و اند شده داده قراري واكنش موضع در شتريب زنان نيفعال تقابل نيا در

 چگونه را خود آنان آنكه از جدا(ونياپوزوس گاهيجا در زنان نيفعال دادن قرار عموما غالب كرديرو كه دهدي م نشان زناني جمع
  . است بوده آنان بر فشار و ديتحد آن تبع به و بيرق اي) كنندي م فيتعر

 در بايتقر كه دهدي م نشان زنان نيفعال ي تجربه اما بوده همراهيي ها ضعف و شدت با فمختلي ها دوره در چه اگر نگرش نيا
 ها ده نمونه عنوان به( شهرها گريد و تهران در زنان نيفعالي ريدستگ رينظيي ها تجربه. است نبوده تنشي بي ا دوره چيه

ي ها تشكلي برخ تيفعال مجوز لغو بزرگ، و كوچكي هايي گردهما و جلسات زدن هم بر ،)امضا ونيليم ك ينيكمپ در مورد
  .است زناني جمعي ها تيفعال بهي اعتمادي ب با توام نگرش ينوع قيمصاد ازي همگ آناني ها تيسا كردن لتريف زنان،

 تيفعال در زنان ي حوزه كنشگران ازي برخ مشاركت جلب جهت دريي ها تالش زين) اصالحات ي دوره(يكوتاه ي دوره در
 در سو ك ياز كه چرا. است داشتهي پ در رايي ها چالش خود زين موضوع نيا كه شده تيحاكم ي بدنه ازيي ها بخشي ها

 ا يجذب ميب علت نيهم به و نبوده زناني ها تيفعال و ها حركت ي همه به كساني يكرديرو كرد،يرو نيا زين دوران همان
 بحث  گريدي سو از و كرده تيتقو را مستقل ي بدنه ازي بخش شدني دولت ا يتيحاكم در زنان جنبش بدنه ازي بخش ادغام
 زين زناني جمعي ها حركت دري درون مطرحي ها چالش از همواره خود قدرت با نسبت گريدي معنا در ا يتيحاكم با نسبت
 ريتاث و ممهي ها چالش ازي ك يهمچنان كه گذشته ي دهه دو در تنها نه چالش نيا كه رسدي م نظر بهي رو هر به .است بوده
  .است زناني جمعي ها تيفعال بر گذار
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  يجهان ،يا منطقه ،يمل -2-2

 تياهم ازي زيچ نكته نيا اما است هيشب گريكد يبه شيب و كم گاه كه هستند مواجهي مسائل با ايدن مختلف نقاط در زنان
ي نم كنندي مي زندگ آن در كهي نيمسرزي فعل تيموقع وي خيتار -ياجتماع ي نهيزم ن،يقوان فرهنگ، ، زناني زندگي ايجغراف
  .است دادهي متفاوتي سوها و سمت مختلفي كشورها در زناني جمعي ها تيفعال به كه است موضوع نيهم اتفاقا و كاهد

 آمدهي ار يبه ترجمه سنت عمدتا نبود، سريم چندان مختلفي كشورها در نيفعال انيم ارتباطي برقرار امكان كهي زمان شتريپ
 نظر از دينبا زين را تيواقع نيا البته. رنديبگ قرار گوناگوني نظري ها شهياند انيجر در نيفعال كه كردي م كمك يحدود تا و

 صاحب و فعاالن لزوما نه بود افته يتوسعه جوامع مسائل با مرتبط و غربي فكر سنت شدي م ترجمه آنچه عموما كه داشت دور
  .ايدن نقاط گريد دري نظران

ي كشورها از زنان نيفعال و كرده رييتغي اديز حدود تا الگو نياي مجازي ايدن در ارتباطي برقرار امكان سترشگ با امروزه اما
 رشد به تواندي م و داشتهي فراوان تياهم خود نكته نيا شك بدون. اند افته يرا گريكد يبا تجربه انتقال امكان شتريب مختلف

 زين را ايدن مختلف نقاط در زنان نيفعال انيم مشتركي هاي همكاري خبر بستر و نموده كمك حوزه نيا كنشگراني آگاه
 نمونه عنوان به. شود مشابه مسائل با كشور چند در مشتركي ها تيفعالي براي ا هيما دست تواندي م گاهي حت. آورد فراهم

 رشد و كنندي م نرم جهپن و دست مشترك مسائل باي اديز حدود تا اند شده واقع انهيخاورم ي منطقه در كهيي كشورها
  . شود مشتركي موضوع با رابطه در آناني جمعي ها تيفعال بسترساز تواني م گاه ارتباطات

 به. است داده قرار زناني جمعي ها حركتي رو شيپ زين رايي ها چالش آورده، فراهم كهيي ها فرصت با همزمان امكان نيا اما
ي ها دوره ، ها نشست ها، كنفرانس در حضور ن،يفعال ريسا با ارتباطي قراربر امكان در نهفتهي ها فرصت ازي ك يمثال طور

 نيا. شودي م ارائه حوزه نيا كنشگراني برا ايدن مختلف نقاط در كه استي متعدد ... وي مطالعاتي ها فرصت وي آموزش
ي م فراهم  شوندي م مند بهره آن زا كهي افراد از دسته آني برا را تجربه وي آگاه انتقال امكان خودي خود به چه اگر موضوع

 كننده نيتع نقش اتفاقا كه  بزرگتري ها جمع به آن ي افزوده ارزش بازنگشتن عمال و آنها ازي برخ شدني شخص بحث اما آورد
  زين را اند بوده فعال آن در كهي طيمح ترك به كنشگران ازي برخ بيترغي حت گاه و اند داشته را افراد بهي بخش تيهو دري ا

  . داشت دور نطر از دينبا امكان نياي امدهايپ عنوان به

 با رابطه در تواني نم كه استي حق كند،ي م فيتعر خود تيفعالي برا كنشگر كهيي فضا اي يزندگ محل انتخاب آنكه وجود با
 دست بهي جمع حركت ك يدر كهي اجتماعي ها هيسرماي برخ شدني شخص ا يرفتن هدر به بحث اما گرفت دهيناد فرد هر

  .گذشت در آن ازي راحت به بتوان كه ستيني بحث زين آمده

 شك بدون و كنندي مي زندگ رانياي مرزها از خارج در زنان جنبش ي بدنه ازي بخش آنكه به توجه با ژهيو به حاضر حل در
 اي يا منطقه ،يمل ،يمحل(تيفعال ي حوزه فيتعر بحث كه رسدي م نظر به است كرده رييتغي حدود تا انان تيفعال ي حوزه
ي ها زميمكان و ها چالشي نيب شيپ وي بررس ضرورت امر نيهم و است برخورداري اريبس تياهم از آني چگونگ زين و) يجهان

  . طلبدي م را آن رامونيپ داتيتهد و ها فرصت با مواجه

 ها جنبش ريسا با تعامل -2-3

 در گذشته انيسال در كه اند بودهي اجتماعي ها جنبش جمله ازي همگ .. و زنان ،يكارگر ،ييدانشجو يها تشكل و ها جنبش
  . اند بوده مواجهيي فرودها و فراز بايي ها دوره در زين ك يهر و كردهي م تيفعال رانيا
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 نمونه عنوان به(است آنان ازي برخ انيمي مقطعي ها ائتالف ازي شكل انگريب گذشته ي دوهه دري اجتماعي ا جنبش بهي نگاه
 در آنچه اما) يكارگري ها حركت ريسا ا يواحد شركتي كايسند بايي دانشجوي ها حركت ازي برخي همكار و تالفائ بحث
 مختلفي ها دوره دري رونيبي فشارها فراخور به آنها كه استيي ها تيحما بحث است برجسته شتريب آناني جنبش نيب روابط

  .اند نموده گريكد ياز

 گريكد يباي اجتماعي ها جنبش ازي برخي مقطعي مانيپ هم وي دست هم ديمو كه شد گفته آنچه رينظ مواردي برخ كنار در
 و چپي ها حركت طرف از بارها زنان جنبش نمونه عنوان به. است بوده مطرح آنان انيم زيني جدي نقدها همواره است،
 زنان ژهيو به زنان گريد مطالبات و ازهاين بهي توجه كه استي متوسط ي طبقهي جنبش كه گرفته قرار انتقاد موردي كارگر
 نموده عنوان چپي ها حركت و ها انيجر با رابطه در را نقد نيا زين زنان جنبش ازي بخش گريد طرف از. ندارد كارگر ي طبقه

 كتحر گريد با ارتباط در تواني م را انتقادات دست نيا ازي متعدد موارد. كنندي م نگاه طبقه موضوع به كورجنسانه آنان كه
  .است سازنده و بحث قابل موثر، خود گاهيجا در شك بدون كه كرد جستجو زيني اجتماعي ها جنبش و ها

 نيا داده قرار هستند و بوده مواجه آن با زناني جمعي ها حركت كهي رونيبي ها چالش ي  دسته در را موضوع نيا آنچه اما
ي عموم مانع گريكد يبا منسجم ارتباط نداشتن اما هستند گريكد يبايي هاي كينزدي دارا تايماهي اجتماعي ها جنبش كه است
 و موانع مقابل در آنها شتريبي ريپذ ضربه بهي حت گاه و شده مختلفي ها دوره در آنان انيميي افزا هم و مطالبات كردن
  .هاست جنبش انيم تعامل موضوع دادن قرار بحث مورد تياهم بري گواه امر نيهم و است شده منجر زيني رونيبي فشارها

  يبند جمع

 و بوده مواجه آن با زناني جمعي ها حركت كه بوديي ها چالش ازي بخش قطعا گرفت قراري بررس مورد نوشته نيا در آنچه
 از ك يهر با رابطه در اقدام وي اب يشهير ،ييشناسا كه دهدي م نشان مختلفي ها دوره در آنها  ازي برخ شدن تكرار اما هستند

  .  است تياهم حائز اندازه چه تا آنها

 در شده اغراقي حدود تا ها چالش نيا ازي برخ ريتاث با رابطه در كه دهدي م نشان دادهي رو گذشته دهه دو در آنچه بهي نگاه
 اغراق صورت به همواره "تيحاكم با نسبت" چالش نمونه عنوان به. اند نداشته گريدي برخ ازي شتريب تياهم لزوما كهيحال
 ها جمع ليتشك نحوه اي يدروني گذار هدف آنكه حال) ستين دهيپوشي كس بر آن تياهم انكه با(گرفته قرار بحث وردمي زيآم
  . است شدهيي ها دوره دري عملي ب باعث گاه و بوده تياهم حائز اندازه همان به گاه زين

 شده شناخته آنها تمامي برا چندان كه استيي ها حوزه در زناني رو شيپي ها چالش ازي بخش كه رسدي م نظر به نيهمچن
 كهي مجازي ايدن بحث نمونه عنوان به. پندارندي نمي جد چندان هنوز را آن به پرداختن تياهم و ضرورت ا يو ستين

 به زين رايي دهايتهد ، آورده فراهم .. و اتيتجرب انتقال گفتگو،ي برا كهيي ها فرصت كنار در و نموده ميترس را ديجديي ايجغراف
ي دهايتهد با مواجه و آني ها فرصت از استفادهي برايي ها زميمكان اي گرفته قرار توجه مورد كمتر است، داشته نبالد
  .است شده پرداخته زناني زندگ بر) بازار(يخصوص ي حوزه راتيتاث به كمتر ا يشده دهيشياند رامونشيپ

 هر با مواجههي براي چيپ نسخه و زناني ها تشكل و ها حركتي رو شيپي ها چالش ي همه انيب نه شد گفته آنچه تينها در
 گريد موارديي شناسا و ك يهري بررس ضرورت دوباره ديشا تا بود عمدهي ها چالش ازي برخي كل فيتوص كه آنها از كي
  .شود آنها با مواجههي برايي راهبردها نيتدو خصوص دري جمع تالش ساز نهيزم و شدهي ادآوري
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   بازنگري در راهبرد مطالبه محوريشرايط جديد و ضرورت

  كاوه مظفري

دندگي بر روش ها و ابزار مترادف با مقاومت و پايداري نيست؛ نقد و بازنگري تجارب است كه مي تواند مسير و  تعصب و يك
  .فرايند تحقق ارزش ها و آرمان ها را صيغل زده و استوار كند

، و در حاشيه آن، افول تظاهرات بيروني ساير جنبش 89 و 88 هاي  سركوب و فرونشست اعتراضات جنبش سبز در سالپس از
با . گران به ضرورت بازنگري در روش ها و استراتژي فعاليت هاي مدني پي بردند هاي اجتماعي، بسياري از كنشگران و تحليل

. ي و همه جانبه باقي نگذاشتاين وجود تندباد رويدادها و تشديد فشارها و سركوب فعاليت ها مجالي براي نقد و بازنگري جمع
سياست « كه مي توان به عنوان نمونه به مفهوم سازي حول عبارت –اگرچه تالش هايي جسته و گريخته صورت گرفت 

  .  اما اين تالش ها محدود ماند و نتوانست ديگر فعاالن را تشويق به همراهي كند–اشاره كرد » مردمي

مطالبه « گيري هايي كه در صورت بندي فعاليت ها رايج شده بود، با عبارت ، يكي از جهت88در بحبوبه اعتراضات سال 
 بويژه جنبش زنان –عبارتي كه از چندسال پيش از آن، به موجب فعاليت ساير جنبش هاي اجتماعي . معرفي مي شد» محوري

 دادن به فعاليت هاي سياسي  به تدريج به استراتژي غالب در سمت و سو88 مطرح شده بود، اما در جريان اعتراضات سال –
برخالف خاستگاه مطالبه محوري كه محدود به فعاليت هاي مدني بود، با تصاحب اين رويكرد توسط فعاالن سياسي . تبديل شد

اگر در ابتدا، منظور از مطالبه محوري عمومي ساختن يك خواست . به تدريج ماهيت آن با توجه به اهداف سياسي عوض شد
عه بود؛ پس از مدتي مراد از مطالبه محوري مجموعه اقداماتي شد كه بتواند صداي خواست هاي اجتماعي و مدني در سطح جام

به عبارتي، اگر از منظر كنشگران مدني، مطالبه .  به گوش صاحبان قدرت برساند– مخصوصاً بواسطه رسانه ها –سياسي را 
؛ از ديد فعاالن سياسي رساندن اين صدا به باال در مركز توجه محوري ابزاري براي تقويت و تجميع صداي مردم در پائين بود

  . قرار گرفت

بدين ترتيب، با كمرنگ شدن مبناي مردمي استراتژي مطالبه محوري و برجسته شدن جنبه سياسي آن، عمالً اين استراتژي 
شيدن براي پاسخگويي صاحبان تبديل شد به برجسته ساختن يك مطالبه بواسطه فعاليت هاي رسانه اي و سرانجام انتظار ك

شايد حتي در . و به تدريج، در چارچوب سياست نهادين موجود، عمالً استراتژي مطالبه محوري بي فايده شد. قدرت رسمي
چارچوب يك سياست نمايندگي نيم بند، اين نوع مطالبه محوري هنوز محلي از اعراب داشته باشد، اما در شرايطي كه دستگاه 

  .  سمت تماميت خواهي ميل مي كند، عمالً طلب خواسته اي از آن توجيه استراتژيك نداردسياست رسمي به

شايد بتوان گفت كه همين تغييرات سبب شد كه رويكرد مطالبه محوري ناكارآمد شود و به عبارتي بسياري از تالش ها و 
در تقابل با اعتراضات و . ا پاسخگو نمي دانستزيرا كه قدرت حاكم خود ر. فعاليت ها و هزينه دادن ها با بن بست مواجه شود

سياست . براي حفظ موقعيتش چنان گارد بسته بود كه هيچ مطالبه اي را از ترس بر هم خوردن موازنه قوا گردن نمي نهاد
زعه و باال بويژه آنكه به دليل قطبي شدن منا. مطالبه محوري نيز از قدرت و منابع كافي براي تغيير موازنه قوا برخوردار نبود

اگرچه اين شرايط باعث تشديد بحران مشروعيت دستگاه حاكمه به دليل تراكم . رفتن هزينه ها، ريزش نيروها نيز آغاز شد
در نتيجه، تا پيش از ماجراي . مطالبات شد، اما چشم انداز و جهت گيري بديلي براي فرا رفتن از اين وضعيت شكل نگرفت

  . نشگران سياسي و جنبش سبز در موقعيت انفعال و بالتكليفي قرار داشتند عمالً بسياري از ك92انتخابات 

 آغاز شد، اين سوال طرح مي شود كه آيا مي توان 92انتخابات رياست جمهوري ] و حتي پيش تر از[اما با نرمشي كه همزمان 
 اصالح طلبان مواجه هستيم؟ يا اگر مجدداً به استراتژي مطالبه محوري بازگشت؟ آيا دوباره با شرايطي مشابه هشت سال دولت

  در شرايط متفاوتي قرار داريم، نيازمند چه جهت گيري و استراتژي هستيم؟
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  ي نرمش قوامعادله

شد كار ساده اي نيست، اما به سادگي مي توان گفت كه فشار منتقدان و » نرمش حاكميت«تحليل اينكه چه عواملي باعث 
، حتي توانايي تحميل هاشمي »انتخاب بين بد و بدتر«طرفداران سياست . ثر نبودمخالفان سياسي در اين خصوص چندان مو

آنهايي هم كه . رفسنجاني را به عنوان كانديداي انتخابات نداشتند، چه رسد به اينكه بتوانند مانع تقلب در انتخابات شوند
به عبارت ديگر، هيچ . جريان اصلي سياست نداشتندمنفعالنه گزينه تحريم را تكرار مي كردند، عمالً ابزاري براي اثرگذاري بر 

. مخالف از چنان قدرتي برخوردار نبودند كه بتوانند موازنه قوا را به سمت انتخابات آزاد برهم بزنندمنتقد و يك از جريان هاي 
  . 1آراء سوق دادبلكه، عواملي خارج از اراده آنها بود كه مهندسي انتخابات را به سمت چنان آرايش و چنان شمارشي از 

با اين وجود، عوامل و فشارهايي كه باعث چنان نرمشي شد، عالوه بر تغييراتي كه در سياست خارجي حاكميت ايجاد كرد، 
به طوري كه اختالف بر سر .  به دنبال داشت– البته در محدوده جناح هاي درون حاكميت –تبعاتي نيز در سياست داخلي 

در نتيجه در ميان جناح هاي حاكميت در . جي به اختالفات و تنش هاي جناحي دامن زدچگونگي مواجه با فشارهاي خار
اما اين . برخي موقعيت ها جابجايي هايي رخ داد، تا جايي كه براي عبور از بحران بخشي از قدرت به جناح ميانه رو تنفيذ شد

با اين حال، جابجايي جناح ها ممكن . نده است شكنكم دوام ووضعيت از آنجايي كه تحت فشار عمدتاً بيروني شكل گرفته، 
بدين ترتيب، بايد گفت كه . شكاف هايي كه شايد بتواند به فرصتي براي منتقدان بدل شود. است منجر به برخي شكاف ها شود

ري دارد، اگرچه شكاف بين جناح ها شباهتي با دوره اصالحات دارد، اما از آنجايي كه جناح ميانه رو پايگاه اجتماعي ضعيف ت
  .شكنندگي اين وضعيت بيشتر است

  قواي جنبشمعادله 

اما در جريان تغيير و تحوالت . بديهي است كه در شرايط فعلي موازنه قوا به سود صاحبان قدرت و به ضرر منتقدان برقرار است
درت و منافع اجتماعي را نوساناتي كه ممكن است دسترسي منتقدان به منابع ق. اجتماعي اين موزانه دچار نوساناتي مي شود

در اين ميان، جنبش زنان زماني مي تواند موازنه قوا را به سمت خود تغيير دهد كه منابع قدرت بيشتري را . كمتر يا بيشتر كند
به عبارت ديگر، مبناي اصلي قدرت جنبش زنان ناشي . به واسطه نمايندگي طيف وسيع تري از ذينفعان بالقوه اش، بسيج كند

هر مقدار كه جنبش زنان بتواند مشاركت بخش گسترده تري از ذينفعانش را در . اش است نفعي ذي گروه هايندگينمااز توان 
قالب هاي مختلف نهادي و غير نهادي جلب كند، هم مشروعيت بيشتري كسب مي كند، هم قدرت بيشتري براي كنشگري 

  .بسيج مي كند

ها و ستم هاي ساختار مردساالر در رنج هستند، ذينفعان اوليه جنبش زنان اگرچه در وهله نخست زناني كه صرفاً از تبعيض 
ذينفعان بالقوه جنبش زنان، صرفاً از مناسبات . محسوب مي شوند، اما دايره ذينفعان جنبش تنها محدود به آنها باقي نمي ماند

باشند كه عالوه بر تبعيض هاي ] مردانييا حتي [مردساالرانه حاكم بر جامعه متاثر نمي شوند، بلكه ممكن است شامل زنان 
بنابراين، اگر بتوان براي مسائل و اولويت هاي آنها . جنسيتي بواسطه ساير ساختارهاي تبعيض آميز نيز مورد ستم قرار گيرند

  .نيز تمهيدي انديشيد، طيف گسترده تري از ذينفعان پتانسيل آن را دارند كه به نيروهاي جنبش زنان افزوده شوند

  

  
                                                           

 به دليل عدم دسترسي به شواهد كافي، نمي توان با قاطعيت اين عوامل را برشمرد و وزن هر كدام را مشخص كرد، اما به صورت كلي مي توان به سه  1
 گسترش اعتراضات -3  بحران هاي اقتصادي و مالي ناشي از تحريم، و-2 تشديد فشار دولت هاي غربي، بويژه تهديد حمله نظامي، -1: عامل اشاره كرد
  .اقتصادي مردم
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  قاطع تبعيض هات

اگرچه عامل مبنايي فرودستي زنان و تبعيض ها و ستمي كه بر آنها روا داشته مي شود، برآمده از ساختار مردساالري است؛ اما 
بايد اذعان داشت كه عالوه بر اين ساختار تبعيض آميز، ساختارها و شكاف هاي اجتماعي ديگري نيز هستند كه باعث تشديد 

» 1تقاطع باوري«ساختارهايي كه هر كدام مباني و منطق خاص خود را دارند و به تعبير . عه مي شوندفرودستي زنان در جام
اگرچه ممكن است در واقعيت، به لحاظ موازنه قوا، يكي از ساختارها بر . هيچ كدام بر ديگري توفق ماهيتي و ساختاري ندارند

  . كدام به تنهايي ديگري را تعيين نمي كندديگري ارجحيت و تسلط پيدا كند، اما در تحليل نهايي هيچ 

 -1: در جامعه ايران، عالوه بر مناسبات تبعيض آميز مردساالري مي توان حداقل به چهار ساختار تبعيض آميز ديگر اشاره كرد
 گرايي  مركزگرايي مبتني بر ملي-3 استبداد ناشي از حكومت تماميت خواه، -2ساختار طبقاتي ناشي از نظام سرمايه داري، 

هر كدام اين ساختارها، مسبب تضادها و شكاف ها و متعاقباً تبعيض ها و .  تقدس گرايي ناشي از ساختار مذهبي-4افراطي، و 
در مواقعي، تبعيض ها و ستم هاي ناشي از آنها خاص و منحصر به فرد است؛ اما اغلب اين ستم ها . ستم هايي در جامعه هستند
به طور مشخص، آن زماني كه ستم و تبعيض ناشي از اين ساختارها با تبعيض . طع پيدا مي كنندو تبعيض ها همپوشاني و تقا

هاي جنسيتي ناشي از مردساالري تالقي پيدا مي كند، ستمي مضاعف را ايجاد كرده و سطح گسترده تري از جامعه را تحت 
  . تاثير قرار مي دهد

در .  ناديده گرفته شده يا مورد تهديد قرار مي گيرداقشار مختلف اجتماعي منافع زنان در ،بواسطه هر كدام از اين تبعيض ها
نتيجه، زناني كه عالوه بر تبعيض جنسيتي، متاثر از تبعيض هاي ديگري هستند، عالوه بر مسائل و خواسته هاي جنسيتي، به 

مايندگي تمامي زنان ساكن در در چنين تعريفي، اگر جنبش زنان داعيه ن. مسائل و خواسته هاي ديگري نيز توجه دارند
جغرافياي ايران را دارد، بنابراين تمامي آنهايي كه به نوعي متاثر از اين تبعيض ها هستند، ذينفعان اصلي جنبش زنان ايران 

  . محسوب مي شوند

  كدام اهداف كدام افراد؟

اولويت «كه تعيين هدف اصلي بواسطه بدين نحو . است» اصلي«الگوي رايج در تعيين اهداف استراتژيك، تمركز بر يك هدف 
با اين استدالل كه اگر تمام توان و نيروها بر روي يك هدف متمركز شود، احتمال تحقق آن . ميان اهداف اتفاق مي افتد» بندي

بدين ترتيب كه مطالبات بر اساس اولويت . استراتژي مطالبه محوري نمونه بارز چنين رويكردي است. هدف بيشتر مي شود
مي توان گفت كه اولويت . ي انتخاب مي شود و تمام توان و نيروي جنبش براي پيگيري مطالبه اي خاص متمركز مي شودبند

 :بندي عموماً به دو شيوه انجام مي شود

در اولويت بندي نظري به اتكاء مباني نظري و ايدئولوژيك استدالل مي شود كه يك موضوعي : »نظري«اولويت بندي  .1
به عنوان نمونه، گفته مي شود كه ابتدا بايد به دموكراسي برسيم، بعد ساير . ت ارجحيت و تقدم داردبر ساير موضوعا

 .مسائل را پيگيري كنيم

شيوه ديگر اولويت بندي، فارغ از ايدئولوژي است و بر اساس محاسبه توان و موقعيت نيروها : »عملي«اولويت بندي  .2
 و تكامل چنين شيوه اي را مي توان در الگوهاي پراگماتيستيِ محض امتداد. در يك موازنه قوا استدالل مي كند

 .مشاهده كرد

در شيوه اولويت بندي . براي انتخاب اهداف، محدود شدن ذينفعان است) چه نظري، چه عملي(نقطه ضعف روش اولويت بندي 
هايي براي زايش جديد پيش بيني نظري، به دليل قطبي شدن منازعه، سطح هزينه ها باال مي رود و از آنجايي كه ظرفيت 
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در شيوه اولويت بندي عملي نيز، همواره اين احتمال . نشده، به تدريج دايره ذينفعان و كنشگران محدود و محدودتر مي شود
بويژه جريان اصلي كه بواسطه رسانه ها تبليغ (وجود دارد كه جنبش در موقعيتي واكنشي قرار گيرد و تحت تاثير مسائل روز 

اهداف و اولويت هايش را تعيين كند و به مانند شيوه قبلي در بلندمدت دايره ذينفعان و كنشگرانش كوچك و محدود ) دمي شو
 .  به فعاالن حرفه اي شود

موقعيت و (و هم شرايط عملي ) ايدئولوژيك و آرماني( كه هم به شرايط نظري –اما شايد روش ديگري براي تعيين اهداف 
شيوه اي كه به موجب تحليلي نظري از تقاطع ساختارها، اساساً معتقد به اولويت .  قابل تصور باشد–د توجه كن) موازنه قوا

مجموعه ابعادي كه بتواند بيشترين . در اين شيوه، تركيب و مجموعه اي از ابعاد مد نظر قرار مي گيرد. بندي تك بعدي نيست
گاه هاي ميان  ه تركيبي، تالش مي شود تا نقطه هاي تالقي و گرهدر شيو. سطح تقاطع ساختارهاي تبعيض آميز را پوشش دهد

براي كنشگري و جلب مشاركت ذينفعان انتخاب » حوزه هايي«شكاف هاي اجتماعي مختلفي كه زنان را احاطه كرده به عنوان 
ه قشر خاصي از زنان بدين ترتيب، طيف گسترده تري از ذينفعان مورد خطاب قرار مي گيرند و مطالبات جنبش محدود ب. شوند

 . نمي شود

اينكه در تقاطع تبعيض ها، اهداف و . گاه ها براي انتخاب مطالبات، نحوه انتخاب مطالبات نيز مهم است به غير از تمركز بر گره
انتخاب اهداف توسط كنشگران جنبشي . مشخص مي شود، مسئله اي حائز اهميت است» چه كسي«مطالبات جنبش توسط 

كنشگران مدني . سك را دارد كه موضوعي را برجسته كند كه الزاماً منعكس كننده دغدغه هاي ذينفعان نباشدهمواره اين ري
الزاماً، آن مواردي كه براي . تجربه هاي متعددي از تفاوت آراء و اهداف شان با مسائل و دغدغه هاي ذينفعان شان دارند

چرا كه ذينفعان به . ت ذينفعان را به خود مشغول كرده استكنشگران مدني ريشه اي است، همان مسائلي نيست كه ذهني
البته، اين نقد وارد است كه نگرش ذينفعان تحت تاثير گفتمان مسلط قرار . صورت عيني مبتال به ساختارهاي متقاطعي هستند

ميان آنها تضعيف مي دارد، اما مسئله اينجاست كه وقتي ميان ذهنيت كنشگران و ذينفعان فاصله وجود دارد، زمينه مشاركت 
ذينفعان فراهم شود تا از قلم افتادن منافع واقعي آنها به » حداكثري«شايد راه حل اين باشد كه شرايط مشاركت . شود

  . برسد» حداقل«

ي طراحي و پيگيري شود كه با مشاركت ذينفعان »فرايند«به جاي تعيين اهداف توسط كنشگران، از اين رو، ضرورت دارد كه 
بدين ترتيب، اين .  برنامه ريزي شود به صورت جمعيجامعه محلي اهداف و مطالبات شكل گرفته و براي تحقق آنهادر سطح 

اگرچه در . فرصت ايجاد مي شود كه نهادها و تشكل هاي گسترده تري با دخالت مستقيم زنان در اعماق جامعه رشد پيدا كند
ن است باعث پراكنده شدن مجموعه نيروها و قواي جنبش در جبهه كوتاه مدت اتخاذ چنين رويه اي در تعيين اهداف ممك

هاي مختلف شود؛ اما در بلندمدت از آنجايي كه چنين رويه اي امكان جلب مشاركت و بسيج طيف گسترده تري از ذينفعان را 
  .فراهم مي كند، به توان و قواي جنبش مي افزايد

استراتژي مطالبه محوري زماني توسعه يافت كه توانست به . ري رجوع كنيمدر آخر الزم است كه مجدداً به تجربه مطالبه محو
به عبارت ديگر، برجسته كردن مطالبات اين فرصت را فراهم كرد تا تشكل يابي . رويكردي براي بسيج و سازماندهي تبديل شود

اق نمي افتد؛ تعيين يك مطالبه جلب مشاركت و تالش براي ساختن نهادهاي مردمي، خود به خود اتف. جهت و معنا پيدا كند
اما، مسئله اينجاست كه مطالبات از كجا . به عنوان هدف مي تواند انگيزه و محرك موثري براي نهادسازي و تشكل يابي باشد

منشاء مي گيرد؟ كج رفتن استراتژي مطالبه محوري از آنجايي آغاز شد كه مبداء مطالبات فراموش شد و به جاي آن مقصد 
حال آنكه بسياري از مطالبات جنبشي الزاماً مخاطبي در سطح .  مد نظر قرار گرفت– آن هم صرفاً در سطح سياسي –مطالبات 

سياسي ندارد، به عنوان نمونه طرح مطالبه حول كاهش خشونت عليه زنان، نه تنها جامعه سياسي، بلكه عرصه گسترده اي را 
اني مي توان از مطالبه محوري اعاده حيثيت نمود كه منشاء و مبداء آن، از اين رو، زم. در جامعه مدني مخاطب قرار مي دهد

 .  يعني قابليت مطالبات براي شكل گرفتن تشكل هاي مدني مجدداً مورد توجه قرار گيرد


