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  3  /روایتی از درون  
  

  
  

  

  گشایش کتاب 

  

-تبعيضکمپين یک ميليون امضاء برای تغيير قوانين «اعالن عمومی پنحم شهریور، سالروز در آستانه 

در سالگرد روز همبستگی ( 1385 خرداد 22آميز صلح تجمع  پس از برپاییاین کمپين،.  قرار داریم»آميز

 تجمع در آن.  منظور پيگيری قطعنامه پایانی آن تجمع آغاز به کار کرددر ميدان هفت تير، به )زنان ایران

شان در همچون سال گذشته، انگيزه شرکتتند شرکت داشو متنوع فکری زنان های مختلف که گروه

-تبعيضیعنی تغيير قوانين  مطالبات حقوقی آناناما . حقوقی بودهای استهخوتجمع، بيان مشکالت و 

 که طی صد سال در جنبش زنان ایران استهایی خواسته) ن مربوط به خانوادهبه ویژه تغيير قواني (آميز

از این رو . استدرخواست شده زنان ایرانی مختلف از سوی های شکلهایی مطرح و به فرودبا فراز و 

ور هم گرد آمدند و های مختلفی از زنان د، گروهدر ميدان هفت تيرآميز  مسالمتتجمعرگزاری آن بپس از 

مشورت پرداختند و تبادل نظر و به متعدد های در نشست ،تجمعآن پيگيری مفاد قطعنامه برای 

اد تا  از خرد، ماهکه حدود سه(ها مشورتو ها نشست سرانجام کمپين یک ميليون امضاء، از دل همين

کارزار دسته جمعی،  این 1385 شهریور در پنجسرانجام شد و ریزی پی) جاميدبه طول انشهریور ماه 

 پخش ، به همراه»چهرهچهره به «با روش  یک ميليون امضاء آوری جمع:حرکت خود را رسما آغاز کرد

  .مردمبا  و گفتگوی مستقيم و صميمانه  موجود،قوانينتاثير  ی در موردآموزشهای جزوه

 تن از فعاالن پنجاهکه بيش از ) 85 از خرداد تا شهریور(مقدماتی های طی نزدیک به سه ماه نشست

در آن شرکت داشتند، سه سند نهایی تنظيم ها مختلف و از برخی  شهرستانهای جنبش زنان از گروه

ميليون امضاء  یک آوری برای کار مشترکی که قرار است تا جمع» ميثاق حداقلی«شد، اسنادی که 

  . ادامه یابد

تمایل داشته باشد پای که دی ست که هنگام گفتگو با مردم، هر شهرونکمپين ا» بيانيه«اولين سند، 

کمپين است که در آن، روش و اهداف این کمپين و چگونگی کار » طرح«دومين سند، . کند ميآن را امضاء

با هایی  دفترچه، و باالخره سومين سنداجرایی کمپين به اختصار مشخص و تعریف شده،های کميته

   1.شودمی  توزیع امضاءآوریتگو با مردم برای جمعاست که هنگام گف»  تاثير قوانين در زندگی زنان«نام 

متفاوت اعضاء و همدالن و امضاء کنندگان بيانيه کمپين را با های تالشمجموعه این سه سند که 

، دهدد می به یکدیگر پيون» عملیـبه مانند ریسمانی فکری  «مختلفهای گوناگون و هویتهای دیدگاه

ميثاق مشترکی است که در بخش بزرگی از جنبش کنونی زنان مورد وفاق قرار گرفته کارپایه و اولين 

                                                 
ی تاثير هادفترچه« در ميدان هفت تير بيش از پنج هزار نسخه از 1385 خرداد 22دو هفته پيش از برگزاری تجمع  1

های مختلف برای آماده های گروهدر ميان مردم توزیع شده بود، و پس از تجمع، در نشست» قوانين بر زندگی زنان

سازی طرح کمپين، توسط تعدادی از حقوقدان کمپين همچون شيرین عبادی و نيز گروه آموزش کمپين، بازخوانی و 

 .تکميل، و متن آن به شکل کنونی درآمد
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  1.است، از این روست که در تاریخ جنبش معاصر زنان دارای اهميت فراوان است

***  

، یاران و کنشگرانی پرشمار به خود جذب آميزتبعيضر قوانين امروز کمپين یک ميليون امضاء برای تغيي

در واقع . خود، به وجود آورده است و شبه سازمانی برای پيشبرد مبارزات غيررسمیای و شبکهکرده 

. جدید مدنی ارتقاء یابدیک جنبش  یتازه و گشودههای توانسته به افقاین کوشش همدالنه و متحد، 

، از مرزهای هاآنجدید و به کارگيری های »روش«و بلوغ خود، و کشف در مسير رشد این حرکت 

 شود ميناميده» نکمپي« به عنوان ایران و خاورميانه مرسوم است وآن چه که در مفهومی و عملی 

پتيشن «حول یک به طور مرسوم  کمپينی نيست که جنبش یک ميليون امضاء،.  فراتر رفته استعمال

برداشت نادرست از این یا به دليل  ،با اعضایی محدود فعاليت کندیا باشد شده  سازمان داده »اینترنتی

 سایت  وبو انتشار آن در یک »از این طرف و آن طرف مطالب و اخبار آوریجمع« محدود به فعاليتی واژه،

ن  از آهاست که امروزمرسومی های مدلفراتر از این کارزار دسته جمعی، بلکه  باشد،منحصر  اینترنتی

  .شود مينام برده» کمپين«به عنوان 

به منظور تغيير قوانين ) امضاءیک ميليون  آوریجمع(  مشخصکارزار دسته جمعی که با هدفاین 

به  به مجالس قانونگذاری در ایرانها این امضاءو برای ارائه ) از طریق گفتگوی چهره به چهره (آميزتبعيض

مکان،  بیسيال وهر روز کسانی در این شبکه وجود آورده که غيررسمی به ای  راه افتاد، امروز شبکه

در شهر کنند و آگاهی جنسيتی از قوانين را  میآیند، مدتی کار میروند و گاه میرفت و آمد دارند، گاه

. گردند میدوباره باز و گویند میمدتی آن را ترکپس از  پراکنند، برخی  میزادگاه خودهای و محله

برای  جدید هم ميزبانانی هر بار . کنند می و زمانی دیگر فراموششسازند میاز آن خودزمانی آن را 

 و از حاضراناما ساختارنيافته و غيرثابت زنده و فعال ای   به این ترتيب شبکهاین رفت و آمدها وجود دارد،

 بخشيدن به سرعتآن و نه یارای توقف نه است که کسی را جاری  وقفه بی تالش غایبان،سابقٍٍٍٍۀ

دیگر حتا «:  به درستی اشاره کرده که1386 خرداد 22 روز  شيرین عبادی در مراسم.استاش حرکت

  .»توانيم کمپين یک ميليون امضاء را متوقف کنيم  نمیاگر ما هم بخواهيم

ادعای رهبری این حرکت گسترده را داشته باشد یا خود را متولی تواند   نمیهيچ فرد و گروهیامروز 

تواند به تمامی خود را در آن بيابد و آن را آیينه تمام   نمی و گروهیفرد چون به راستی هيچ آن بداند، 

  از طرف دیگر هيچ فرد و هيچ گروهی از جنبش زنان هم. قلمداد کندهایش ایدهعقاید و نمای افکار و 

در آن به یادگار از وجودش را یی هاتواند کتمان کند که تکه  نمیتواند آن را از آن خود نداند چوننمی

روست که ما با جنبشی نوین هم از این . بيند میاز خود را در آنهایی گذاشته است چراکه بخش

ها  گروهفراتر از افراد واش گرایانهشعاع پرتوهای عملم که سروکار داریدارای بافتی متکثر و چندمرکزی 

  .است رایج آن در ایران به معنای »کمپين«یک عملکرد و نيز فراتر از 

***  

است که برخی نگارنده شخصی های غدغهو دها و اما مجموعه مطالب این کتاب حاصل برداشت

آن، پيشتر در این جا و آن جا، منتشر شده، اما شاید وحدت موضوعی مطالب، علت تدوین های قسمت

ک مضمون واحد یعنی کمپين یک پراکنده درباره یهایی  دغدغه: در قالب یک مجموعه باشدهاآنمجدد 

  !آميزتبعيضميليون امضاء برای تغيير قوانين 

                                                 
  .کمپين، افزوده شده است» طرح«و » بيانيه«، دو سند یعنی ندگان، در بخش ضميمهخوانع بيشتر برای اطال.  1
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منتشر شده ) تغيير برای برابریسایت زنستان و سایت (های زنان ر در برخی از سایتمطالبی که پيشت 

-در واقـع حاصـل پرسـش      ام  ه افـزود  هاآنکه به منظور انسجام بيشتر مطالب به        ای    تازههای  و نيز بخش  

-آنتعدد و گاه حساسيت برانگيزی است که در طول یک سال گذشته در جنبش زنان کـشورم بـا           مهای  

که در این مجموعه بـرای ایـن       ) و صد البته ابطال پذیر    (قطعيت نيافته   های  ، گرچه پاسخ  امه روبه رو بود   ها

ها عـضو   بـه عنـوان یکـی از صـد     ـام  یبـه داوری و برداشـت شخـص   ام هارائـه کـرد  ها و دغدغهها پرسش

زیـرا جنـبش   . ، همخوان نيستاین جنبشگردد، و لزوما با قضاوت و برداشت دیگر فعاالن  میباز ـکمپين  

و هـا   یک ميليون امضاء به مانند هر جنبش اجتماعی نوین در عصر کنونی، سرشار از تفسيرها، برداشت               

  .متنوع و رنگارنگ استهای نگرش

- جامعه چند فرهنگی، انعکاس بالواسطۀد در این جنبش نوپاومختلف موجهای تمایالت، افکار و فرهنگ

 برای ظهور و شکوفایی هر چه بيشتر آن،به ویژه که فضای باز و بافت کثرت گرای . استمان 

اعضا و همراهانش، بستر مناسبی تدارک دیده و در این راه موفق نيز های استعدادها و عقاید و سليقه

   .بوده است

ران صدیقی است که  یا هموطنان و و انتشار مجموعه حاضر، ادای دین به کمپين و در تدویناصلیدليل 

سرشار کرده تازه، های و معرفتناب، های از تجربهمرا  هاآنسال همکاری و همدلی با نزدیک به یک 

کوچه به کوچه با یکدیگر گام  نشستيم و چه آنان که  که چهره به چهره به گفتگوهاآنه چ(است 

 که قدم به قدم آثار کردیم و چه عزیزانییمان را رد و بدل ها به نامه، ایدهنامهم، چه کسانی که برداشتي

نشانی از خود برجای نام و هيچ با فروتنی،  که و نيز یارانیام شاهد بودهرا از دور هایشان فعاليتمثبت 

ضای خالق و انرژی مصمم شدم تا به سهم خود، بخشی کوچک از فمن هم در نتيجه . )اندنگذاشته

  . سازمو مکتوب  را مستند )کمپين ایجاد شده حول یعنی فضا و روابط(این مدرسه زنانه آفرین 

های و تجربهها  کمپين نيز با مستند کردن برداشتبا انتشار این مجموعه، دیگر اعضا و یاراناميدوارم 

تردید بخشی  بی.به ثبت برساننددیگری از واقعيت جوشان این جنبش نوپا را های غنایی خویش، بخش

-  می ساخته»در حين حرکت«موجود، های دیدگاه وها ، قضاوتهافعاليتبه عنوان جنبش زنان از تاریخ 

 امروز شاید وظيفه و مکتوب خواهد شد، بنابراینبعدها ساخته » تاریخ« بخش دیگرش به عنوان شود، و

های دغدغهو ها تفسيرها، برداشتیا آن باشد که پوپرثمر و ما به عنوان عضوی از این حرکت یکایک 

-و تجربهها روایتبتوانند بعدها بر بستر این » مورخان«مکتوب سازیم تا  ،به هر شکل و صورتخود را 

  . این حرکت اجتماعی را بازآفرینی کنند،مکتوبهای 

 عنوان یکی از اعضای نگارنده بهجنبش نوین بر این  وجهی به هرحال مجموعه حاضر نيز حاصل تاثير چند

دالیل و چرایی طرح ام هکه در فصل اول، سعی کردام ه فصل عرضه کرد4آن را در قالب . است آن

در .  مطرح سازم،هزندگی روزمرهای ن را از زاویه نگاه خود و واقعيتمورد نظر کمپي» مطالبات حقوقی«

تبعات و یک ميليون امضاء و جنبش » نماد«به عنوان » گفتگوی چهره به چهره«فصل دوم، روش 

این مجموعه به مسائل بغرنج روابط درونی کمپين اختصاص سوم فصل . شده است توصيف ایش،پيامده

مناسبات متقابل ميان اعضای کمپين را از عملکردها و و تناقضات موجود در ها در این فصل، چالش. دارد

 و در فصل آخر یعنی فصل. امهش قرار دادشخصی، مورد بحث و کنکاهای منظر تجربه زیسته و برداشت

اجتماعی و احزاب سياسی و به های  به تعامالت بيرونی جنبش یک ميليون امضاء با دیگر جنبشچهارم

   .امهاشاره کرد»  فرامليتی زنانهای جنبش«با خصوص 

  نوشين احمدی خراسانی
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  حقوقیهای خواستهای توجيه  براده سچند دليل

  امضاء کمپين یک ميليون 

  

  

شهروند درجه دوم    مان ایران،  در سرزمين زادگاه   که ما را     یآميزتبعيضما زنان از وجود قوانين ناعادالنه و        

 حقـوق انـسانی     پردازد حق و   می »جایگاه زن «وقتی به   نظام حقوقی کشور ما     . ایمکند در رنج   می تلقی

-تبعـيض قـوانين  اثر حاکميت  روابط خانوادگی بر    .کند می تعریف حقوق یک مرد،      او را نيمی از    و اجتماعی 

ایـن قـوانين،   . است و حقوق زنان در آن نادیده انگاشته شده است     پيدا کرده    معيوب    شکل و بافتی   ،آميز

حـران کـرده و      مـذاهب مختلـف دچـار ب       وهـا   ، زبـان  هازندگی زنان را در سراسر جامعه پهناورمان از قوميت        

  .  استرا برانگيخته» دردی مشترک«

 فاجعـه بـارتر  ، اجتماعی و اقتـصادی   زندگی زنان از طبقات محروم    بر  ،  آميزتبعيضقوانين  این   تاثيرتردید  بی

پيرو (، مسلمان شيعی )دارای رفاه نسبی(آرده   ي متوسط تحصيل   اگر براي من، زن طبقه    چرا که   . است

يـابي بـه     امكان دسـت  در عين حال،    آه  ) زبان رسمی و قوم مسلط    (ان  و فارس زب  ) کشور مذهب رسمی 

و داشـتن   امکانـات مـالی     را بـا    ناعادالنـه   قـانون   تـوانم    مـی  در نتيجـه  ، و   ام داشتههم  اطالعات را   دانش و   

یعنی قـوم،   (ی تعریف شده توسط قوانين      »هنجارها«برای زنانی که از این      تاحدودي دور بزنم، اما     ،  وکيل

براي صدها هزار زن از اقشار متوسط پايين و طبقات محروم           فاصله دارند و    ) ن مسلط رسمی  مذهب و زبا  

 از ،اي  چنـگ زدن بـر تبـصره   بـا  سـرگيجه آور،  هـای  انبوه گرفتاریراه نجات از ها در پي يافتن   آه در دادگاه  

 رنـج   آميزتبعيضقوانين  وجود این   روند،   هاي خانواده باال و پايين مي      ي دادگاه  آننده هاي طويل و خسته    پله

  .گذارد می گسترده تری تغيير آن، بر زندگی آنان تاثير مثبت و و از این رو اصالح وآورتر است

تواند  می سرپرستی کودکان قانون  اصالح   اندمحروم شده شان   آودآانسرپرستی  از  زناني آه   در زندگی   

چـون آـساني     آـه هـم   (هـاي محـروم      نوادهصدها هزار دختر از خـا     در زندگی   ،  مهم به شمار آید   ای    واقعه

امكانات مالي، و دستيابي به تحـصيالت عـالي و  امكـان مـسافرت بـه خـارج،                   داشتن  نيستند آه مثال از     

 قـوانين   ، وجـود     زناشـویی ببندنـد      دپيونـ خواهنـد    وقتـي مـي   )  آنند ، و مجرد زندگی   ازدواج را نفي  بتوانند  

معمـوال  ،   نظـر ايـن دختـران      از،   کـردن  ، به خصوص آه ازدواج    ردتواند تاثير شگرف بگذا    می ،خانوادهعادالنه  

 خوانـده بـه يـك پدر    الاقـل   رهانـد و     مـي ...) پـدر و بـرادر و عمـو و دايـي و           (چنـد پدرخوانـده     سایه  ها را از     آن

  .دهد تقليل مي) شوهر(

-آنبـه  را شغل بيرون از خانه آنان را خانه نشين کرده و اجازه داشتن شان  شوهرانزناني آه در زندگی   
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زنـان و دخترانـي   در زنـدگی   .تواند تاثير مهمی داشته باشد    می خانوادهقانون   و اصالح  دهد تغيير ها نمی 

هـا را تنهـا      آنـد بلكـه آن     هـا حمايـت نمـي      شوند و قانون نـه تنهـا از آن         مورد خشونت واقع مي   خانه   درآه  

هـا زن شـوهردار آـه        بـراي ميليـون    .کنـد  مـی  کمک بسياری النه  دو عا انسانی  قوانين  استقرار  گذارد،   مي

 »تعـدد زوجـات  «ظالمانـه   آامـل قـانون      لغـو  ،شود می  سپري »هوو«عمرشان در اضطراب حضور ناگهاني      

  .است تاثيرگذار وامري ترديدناپذير 

 ایـران  وضـعيت زنـان   ،  » و انـسانی   برابرقوانين  «ا ندارد آه با تصويب      پرواضح است هيچ عقل سليمي ادع     

- مـی  )اگر صورت بگيـرد    (دانيم آه اين تغييرات    يابد، بلكه همه مي    طور آامل بهبود مي    براي هميشه و به   

ايجـاد فـضاي مناسـب بـراي        : ي راه  بـراي ادامـه    البتـه    وتواند در زندگی روزمره زنان تاثير بسزایی بگـذارد          

بـراي  تـر    آن و اقـدامات گـسترده     اجـرای   اجراي صحيح آن قوانين، بسترسازي فرهنگي براي پشتيباني از          

   .استو ناگزیر شك الزم   بي،همان قوانيناز حفظ و حراست 

 در برابر ضرورت تغيير    حکومت جمهوری اسالمی   اما متاسفانه هنوز بخشی از تصميم سازان و مسئوالن        

. کننـد  مـی قوانين که زندگی خانوادگی بسياری از زنان را با مشکالت چندوجهی روبرو ساخته، مقاومـت        

اندازد کـه مـسئوالن    میشود که شنونده را به این شبهه   می بيانهایی  نان استدالل با چ ها  این مقاومت 

به راستی باشند، آیا و در نتيجه، نگران و تصميم سازانی که باید بيش از ما از وضعيت جامعه خود مطلع 

   جامعه ندارد؟مشکالت که ارتباطی با » جهانی خودساخته«کنند یا در  می مملکت زندگیدر همين

  

  

  »خانه سياه است«

عشق و ايثار و محبـت و صـميميت         نهاد خانواده سمبل    «شنويم آه    بسيار مي  دولتی از برخی مسئوالن  

ای  روزمـره تلـخ و  های گویی آنان خود را از واقعيتروایت اخالقی و زیبایی شناختی،  و بر پایه این    »است

  ).مانینوعی روایت در(سازند  میگذرد دور میاد خانوادهکه در نه

 اگـر بـه   . شك آنـيم »صميميت و صفا و عشق«رد آه به اين دا شماري ما را وامي  حقايق بي درحالی که 

 بينيم که نهاد خـانواده     می ،آمارها آه تنها بخش آوچكي از واقعيت هستند نگاهي بياندازيم         و  ها  گزارش

 بخشی از ایـن مـشکالت       گوناگون است که  های   دستخوش مشکالت فراوان و نابسامانی     ، امروز در ایران 

  .  به وجود آمده استآميزتبعيضتحت تاثير قوانين 

  بيـرون به طـور اتفـاقی   مان  روزمره زندگی های  و روایت ها  ی که از البالی گزارش    تلخ و دردناک  های  واقعيت

-و نابـسامانی هـا  بر آشـفتگی شود   می منعکسها  و جسته  و گریخته در صفحه حوادث روزنامه        ،  زندمی

 فرا«ي  هاخانوادهبه جای تکيه زدن بر      دارد که    می  ما را بر آن    اتفاقاگذارد و  می شماری مهر تاکيد  ی ب های

 بـرویم  به دنبال رفع موانع در نظـام حقـوقی           “هستندبا عشق و صميميت همراه      ”آه  و رمانتيک   » واقعی

   .در برابر ایجاد چنين عشق و صفایی قد علم کرده استاز قضا که 

آل  اي آه مملـو از صـميميت، امنيـت و محبـت باشـد ايـده              از زنان ايراني، زندگي در خانواده     براي بسياري   

بـا  کـه   هـايي    چنـين خـانواده   )  از جامعـه   کـوچکی هـای    در بخـش   جز   به(جاست آه    است، اما مسئله اين   

 شود و اگر هم پيدا شـود در برخـي مواقـع      ندرت پيدا مي   بهگذرانند   می آگاهانه زندگی صميميت و عشق    

در اگر نه  ( زن و مرد را  ، رابطه تثبيت شده است   آميزتبعيض که توسط قوانين     مهار مردان  قدرت بي همين  

ي تفـويض شـده      چون اختيارات گسترده  کند   می ویرانگر روبرو های  و با تنش  معيوب  سرانجام  ) همه موارد 

شكل بگيرد،  و آزادانه    سالم   ،نهاي عادال  رابطهدهد   نمی فقط اجازه  و جامعه به مرد، نه       قانونگذاراز سوي   
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ه ورطـه سـوء اسـتفاده از        بـ مهار، خواهی نخواهی     بی قدرتويض  فتتوجه به   را با   بسياری از مردان    بلكه  

   .کشاند میقدرت خود 

 ثابــت آــرده اســت آــه نظــام  کــه تحــت قــوانين اســالمی زنــدگی مــی کنــيمتجربــه زنــدگي بــه مــا زنــان

و حـق طـالق یکجانبـه بـرای      پرتو ساختار حقوقی چنـد همـسری،   ازمهار مردساالري،    ستيز و بي   عدالت

آنــد آــه  چنــان نــسبت بــه هــم بيگانــه مــي هــاي ايرانــي، آن را در بــسياري از خــانوادهمــرد، زن و شــوهر 

  .تجربه کنندبا یکدیگر و برابر ي انساني   ادر رابطهرا » عشق و صميميت«توانند  نمي

 و زير سايه قوانين مردمحور، رخ »نهاد خانواده«تفاقا در ها عليه زنان و دختران ا بيشترين خشونت

 و از این روست که تبيين قوانينی که بتواند از حقوق انسانی افراد خانواده حمایت کند بسيار دهد مي

طرح ملي بررسي پديده خشونت «های یافته. احتمالی بر آنان استهای مهم و بازدارنده خشونت

این  درصد از آل پاسخگويان در 7/52دهد که  می نشان»زاستان آشور مرآ28 عليه زنان در خانگي

آه شامل به هایی  خشونتدگي مشترك تا آنون قربانياند آه از اول زن پژوهش ملي اعالم آرده

 در این .اند  است، بودهجز آنهاي پي در پي و  گيري  ، بهانهآاربردن آلمات رآيك ، دشنام ، داد و فرياد

اند آه شامل  تجربه آردهرا خشونت فيزیکی  از زنان ايراني از اول زندگي مشترك خود،  درصد8/37ميان 

 از زنان ایرانی تحت درصد 7/27و . است...  ديگر، لگد زدن وشيئی با مشت يا ، زدنسيلي زدن

شامل شده و بندی طبقه» از رشد اجتماعي و فكري و آموزشيممانعت «که به عنوان ي یها خشونت

، ممانعت از آاريابي و اشتغال و ايجاد ، دوستانه و اجتماعيهاي فاميلي وديت در ارتباطاد محدايج

  1.، قرار دارندهاي اجتماعي است محدويت در ادامه تحصيل و مشارآت در انجمن

 145 حـدود    »مردان بيش از يك همسر    « جمعيت   1365تا   1355  در دهساله بين سال   ایران،  در آشور ما    

در مجموعه قـوانين    قانون تعدد زوجات    در آن زمان    که  ( 55 است، يعني اگر در سال       درصد افزايش داشته  

 مـرد بـيش از يـك زن داشـت، امـا در              10فقـط    مرد ،    هزاراز هر   ،  )با قيد و بندهایی مهار شده بود      خانواده  

-هداشـت  چنـد زن  ، مـرد 24 مـرد   هزار  ر  از قانون تعدد زوجات، از ه      قيد و بندها  آن  با برداشتن   ،  1365سال  

بيـات  تجراما ام هدر دهه اخير نيافت »ن دارای بيش از یک همسرمردا«تعداد آمار دقيقی از   متاسفانه   2.اند

دهـد کـه احتمـاال در دهـه          می نشاندور و نزدیک    های   بسياری از خانواده   زندگی  های  شخصی از روایت  

تحـت حمایـت کامـل    از مردانی کـه  اخير، تعداد مردانی که چند همسر دارند افزایش یافته باشد، بگذریم          

دهنـد تـا زنـی     مـی رحمـی طـالق   بـی زندگی زناشویی، زنان خود را به راحتی و با     ها  قانون، پس از سال   

  .بگيرندتر جوان

 امنيت و آياان پرسيد قانونگذارباید از ماست از این رو های حال و روز بسياری از خانوادهاین فجایع، 

و حق طالق یکجانبه برای  »انون تعدد زوجاتق« قوانينی هم چون چنين خانواده با وجود عشق در

  پذير است؟  امكانساسا مردان، ا

و زندگی ، اين اعداد و ارقامدر پس درنگ بر این آمارها، شاید ما را به این بصيرت مجهر کند که ای  لحظه

 سوزد و تباه میبه آرامیشان  هست و نيستپناهي آه   بيزنانيعني قرار دارد ها  انسانهستی 

ای   روزنه مفری وای،نيم و حتا به فکر چارهک میهمه ما مسئوليم، ما که این فجایع را نظاره. شودمی

                                                 
 که توسط »استان آشور  مرآز28طرح ملي بررسي پديده خشونت خانگي عليه زنان در «های  بخشی از یافته1

گزارش در روزنامه کارگزاران، (رائه شد  در دانشگاه تهران ا1384مجری طرح دکتر محمود قاضی طباطبایی در آذرماه 

  )1385 دی 3
 .این پژوهش در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه، موجود است.  2
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 1000پرسم که با این حساب، از هر  میاز خود. برنمی آیيمبرای نجات از این همه حقارت و سيه روزی 

اما از از بين نرفته باشد، متالشی نشده و ظاهر حتا اگر در ) 65به رقم سال ( خانواده 24خانواده حداقل 

دانيد چقدر آمار خودسوزي زنان افزايش داشته، بسياري از  ميآیا . اندشدهو پر پر متالشی که درون 

خواهند  ها نمي آنند چون خانواده غير از خودسوزي را در پرونده درج ميآنند و عواملي  ها را ثبت نمي آن

   . شود»آبروريزي«

 خودکشی بين زنان 1376دهد که در سال  میی که در استان لرستان انجام گرفته است نشانتحقيق

و باالخره . اند دار بيشترين تعداد خودآشي را داشته زنان خانهبوده است و  برابر مردان متاهل دومتاهل 

ن فعال و  زنا1. درصد به علت اختالف خانوادگي روي داده است8/45ها يعني  ي خودآشي عمدهآن که 

 تا اندحق خواه در کمپين یک ميليون امضاء با دیدن و شنيدن و لمس این فجایع غيرانسانی مصمم شده

يم آن به مجالس  یک ميليون امضاء و تسلآوری، و با جمعشانبا کوشش دسته جمعی و همت زنانه

و تغيير این قوانين موفق به اصالح ی، صدای زنان را به مسئوالن مملکت خود برسانند تا شاید قانونگذار

 متاسفانه از سوی برخی از مقامات به مزدوری آمریکا و تالش برای براندازی نرم حکومت، شوند ولی

 ناروا، یک لحظه، های اما اگر مسئوالن و مقامات به جای وارد آوردن این تهمت  !شوند میمتهم

 عرب خوزستانی که  یا و،ستانلر منطقه زنانورد، یا  یا ک، یا بلوچ،خودشان را جای آن زن محروم ایالمی

زنند قرار دهند، شاید از ابراز این  میرکشیشوهروی ناچاری دست به خودسوزی یا از فرط تحقير و از 

  . شدند میبه زنان عدالت خواه، شرمندهها و تهمتها برچسب

نتایج تحقيقی در یک  شاید برای بسياری از مسئوالن مدافع کيان خانواده، تکان دهنده باشد وقتی

 درصد از زنانی که 20دهد که حدود  مینشان)  زنجان استانشهرستان خدابنده در(شهرستان کوچک 

زنان کردند و تعداد  میچند همسره زندگیهای در خانواده مورد خشونت قرار گرفته بودند در خانواده

 این آمارها تنها از یک 2. است نفر تجاوز آرده116از در این شهر کوچک طی یک سال  ديده خشونت

 تنها تحت حمایت قانون نهاش که در آن مردانای   ميليونی ماست، جامعه70شهر کوچک در جامعه 

و هم از این روست  .دهند میمورد خشونت فيزیکی قرارنيز زنان متعدد خود را گيرند، بلکه  میچند زن

، هابخشی از این افسردگیبه راستی آیا . تميزان افسردگي ميان زنان چندين برابر مردان اسکه 

  ؟ موجود نيستبه دليل قوانين ناعادالنه گسترده نسبت به زنان های و خشونتها خودکشی

کـه در مـورد     پـژوهش مفـصلی     . تاریـک اسـت   هـا   جامعـه مـا بـيش از ایـن        در  تصویر روابط خانوادگی امروز     

بسياری از مـادران از حـضور       «دهد که    می شانانجام گرفته ن  در سرزمين مادری ما     وضعيت زنان روسپی    

 تـرس از شکـستن حـریم        هلـ اهند، اما بـه دالیـل مختلـف، از جم         آگشان    پدران و برادران در خلوت دختران     

کنند، بلکـه اغلـب تمـامی     نمینه تنها لب به سخن بازبار پاشی آن و یا پيامدهای خشونتخانواده و فرو 

دهد که   می  این تحقيق نشان   3.»ریزند می ين دختران قربانی فرو   فریادهای دل سوخته خود را بر سر هم       

                                                 
نيز  و 1376، ویژه نامه زنان، اسفند فرهنگ توسعه، »زنان قربانيان اصلی خودکشی در ایران«، عسگری، ساميه 1.

 .سالنامه آماری کشور

 و تنها در ن، در شهرستان زنجا1379هری و با همکاری استانداری زنجان در سال این تحقيق توسط شهال طا.  2

  : ميان مراجعان به پزشکی قانونی شهرستان خدابنده انجام شده است

http://www.irwomen.net/first.php?id=140 

، سال جتماعیرفاه ا، فصلنامه »گری یپامناسب بستری زمينه ساز برای روسازدواج ن«، عليایی زند، شهين.  3

  .1381، پایيز 5دوم، ش 
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 ،ایـن دختـران   هـای    درصد از ازدواج   36 و حدود    اند سالگی ازدواج کرده   17 درصد از زنان روسپی قبل از        88

کننـد ضـربه پـذیری       مـی   سـالگی ازدواج   17سـن    در واقـع دخترانـی کـه زیـر           )همان(.تحميلی بوده است  

بـوط بـه سـن ازدواج       آمار کافی نيست کـه بخـواهيم قـوانينی را کـه مر            بخش از   مين   آیا ه  .بيشتری دارند 

   سال افزایش دهيم؟18م و سن ازدواج را به است تغيير دهي

  

  ايـن . دهـد  مـی  ایرانـی را نـشان    هـای   متعددی از شرایط موجود برخـی از خـانواده        یر  تصاو ،هااین گزارش  

 کـرده  تغيير و اصـالح قـوانين موجـود   را مصمم به ان ایران   جنبش زن است که   زنان  تلخ زندگی   های  واقعيت

بـه جـای   توانـست   مـی  هـا خـانواده بـر  اش بود که سـایه ای   به گونه کشور  قوانين  در حالی که اگر     . است

ایـن  عقـل سـليمی     مطمئن باشيد کـه هـيچ       را ایجاد کند    عشق و امنيت    تفرقه و پشتيبانی از خشونت،      

  . کرد نمیقوانين را نقد

  

و روحـانيون    از مـسئوالن  برخـی    در ایـن ميـان    : اخالقی برای رفع مشکالت خانوادگی    های  ظهموع

روابـط انـسانی بـين      تـضمين کننـده     کـه    و انـسانی     عادالنه  ی و تدوین قوانين     قانونگذار به جای    اسالمی

:  درس اخـالق بدهنـد     ،بـه مـردان   بـا نـصايح شـعارگونه اخالقـي         کننـد    می سعیباشد،  افراد یک خانواده    

های آموزه«و نظایر این    » احترام به زن واجب است    «یا  » کتک زدن زن در اخالق اسالمی صحيح نيست       «

  آشـکارا کهـ  نظام اخالقی خانوادگی   که تعریف آقایان ازبينيم میاما تکان دهنده است وقتی. »اخالقی

مجزا تـشکيل شـده   مال کاز دو بخش  گویی ا ـ شود می موجود تبليغآميزتبعيضدر توجيه و تحکيم قوانين 

» قـانون «شـان کـه بـه صـورت         شـوهران   نـسبت بـه    زنانو تکاليف     اخالقی بخش مربوط به وظایف   : است

 و بـرایش مجـازات تعيـين        شـود، به آنان دیکته می   » چماق قانون «درآمده است و در نتيجه وظایف زنان با         

) نظـایر آن حـل زنـدگی شـوهر و     زن از شوهر، اسکان زن در م»تمکينقانونی وظيفه « برای نمونه(شده  

مانـد و  شان  در همـان سـطح وعـظ و نـصيحت مـی     اما در عوض، وظایف اخالقی مردان در قبال همسران     

 نظـایر ایـن      و »کتـک زدن زن اخالقـی نيـست       «برای نمونـه    . هيچ پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی ندارد      

رسد توجيه کنندگان  می به نظر.ونی نداردپشتوانه قانهيچ   متاسفانهشود میکه به مردان داده اندرزها

 و پند   کنند نقایص قوانين موجود را به کمک ایجاد یک نظام اخالقی           می  سعی ، خانواده آميزتبعيضقوانين  

 نـه  شـود،  می امروز با ضوابط حقوقی اداره پيچيدهاین درحالی است که جوامع.  حل و فصل کنند   ،و اندرز 

   .با نصيحت کردن

خيـل عظـيم جمعيـت در         امـروز و   و پرشـتاب    زندگی ماشينی  با وجود  است که فرض کنيم   خام اندیشانه   

چرا حاکم کرد ها در خانوادهرا  روابط انسانی    ،اخالقیهای  درسنصایح  و    با  بتوان  ،  کالن شهرهای کشور  

 هـا  ميليـون موعظـه،  توان بـه زور   نمیونشينند واقعا کم شمارند  میدرس اخالقپای  که یکه مخاطبان 

امـا بـا   پایبنـد نمـود   » اخالقيات«به کند،  میرحم، زندگی بیشهروندی را که در روابط اجتماعی خشن و  

قـوانين  طریـق  از سـپس  کـرد و  و تنظـيم  توان روابط انسانی را تعریـف   میو ضوابط حقوقی عادالنه   قانون  

  . تاثير گذاشتبر فرهنگ و نظام اخالقی جامعه،  ،و عادالنهانسانی 

امنيـت  عـشق و    فـضاي خـانواده سرشـار از         وجـود داشـت و    معجزه   امکان   ،اخالقیهای  درسا  اگر تنها ب  

و این همه دردسر را باشند مدافعان حقوق برابر به دنبال تغيير قوانين      معنا بود که     بی ،شد می برای زنان 

 را تعـدیل کـرد      لخ قـوانين  توان، زهر ت   نمی با اخالقيات فقط  اما متاسفانه چنين نيست و نه        .بخرندبه جان   

جامعـه را  های که ارزشاست   موجود   آميزتبعيضهمين قوانين   از منظر روابط متقابل پدیدارها، اتفاقا       بلکه  



  11  /روایتی از درون  
آرام آرام زیـر ضـرب قـرار    و نظمی اجتماعی آفریده که حتا اخالقيات انـسانی را  است  تحت تاثير قرار داده     

   .کردن آن استمتالشی داده و درحال 

  

  

  خانواده نهاد بر  آميزبعيضتقوانين تاثير 

 چگونگی رابطـه زن و      :گذارد می ثيرزندگی روزمره ما تا   آشکار و پنهان    در زوایای     موجود آميزتبعيضقوانين  

- مـی  تاثيررابطه زنان با یکدیگر     بر  ،  کند می تعریف و تعيين  دهد، ارتباطات مادر و فرزند را        می مرد را شکل  

از ایـن رو نظـام حقـوقی هـر          . دهد می با توجه به مختصات خود شکل     را  » ویژهنظمی  «و در نهایت    گذارد  

  . تلقی شوددر آن جامعه ها تواند آیينه روابط موجود بين انسانمیای  جامعه

زنـدگی  و ميـزان و حـدود روابـط در          آیـد، بلکـه نـوع       نمـی هـا   به کار محـاکم و دادگـاه      قوانين هر کشور تنها     

قوانينی که رابطه   . دهد می جهتی وجدان و اخالق جمعی ما را        کند و به قول    می مشخصرا  شهروندان  

را در آن جامعـه      چگـونگی توزیـع قـدرت        کنـد در حقيقـت     مـی  در جامعـه تعریـف    بين دولت و شـهروندان را       

از یـک   در واقع   کند،   می  که رابطه افراد را در نهاد خانواده تعریف        قوانين و مقرراتی  سازد اما   می  مشخص  

 کند میو هویت و جایگاه هر فرد را در این نهاد تعریفدهد  میشکلراد را در خانواده رابطه درونی افسو 

 اسـت   منظـر از این   . کند می تعيينرابطه بيرونی این نهاد را با جامعه         در بافتی وسيع تر،      و از سوی دیگر   

 نظم درونی   یعنیآید  میها  و دادگاه بط به کاری بيش از محاکم       روا» تعریف کننده «به عنوان   » قانون«که  

  . کند میتعریف و معيننيز جامعه را و عمومی 

  

- می یکی از ارکان مهم جامعه تلقی     خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی       : نظم حاکم بر نهاد خانواده    

تواند نظم اجتماعی آن جامعه  میحاکم است، جامعه سلول بنيادین یعنیهاد نظمی که بر این ن شود و   

از این رو قوانين و مقرراتی که بر نهـاد خـانواده حـاکم اسـت، در حـوزه خـانوادگی                     . را تحت تاثير قرار دهد    

 رساختار نظام جنسيتی را در نظـم کـالن جامعـه متـاث    در نتيجه، کند و  میماند و از آن فراروی     نمی باقی

قوانين «بنابراین پرداختن به نظم و مقررات حاکم بر نهاد خانواده که بخش مهمی از آن توسط                 . سازدمی

  . برخوردار استبسياری شود از اهميت  میدر نظام حقوقی هر کشوری تعریف» خانواده

- مـی  يم،کنبندی  اگر بخواهيم جوامع معاصر را به لحاظ نظم کلی که بر نهاد خانواده حاکم است تقسيم               

د خـانواده بـر      نظم موجـود بـر نهـا       هاآنجوامعی که در    : سازیممتفاوت را از یکدیگر مجزا      نظم  توان دو نوع    

» چنـد همـسری   «قرار گرفته و جوامعی که این نظم، بر مبنای نظام           » ک همسری ت«پایه و اساس نظام     

گونـه  واهی نخـواهی دو     این دو نوع نظـام حـاکم بـر نهـاد خـانواده در جوامـع مختلـف، خـ                   . بنا شده است  

بـا  جنـسی   های  دیگر نظام البته  . آورد می به وجود و در اجتماع    متفاوت از نظم جنسی را در نهاد خانواده         

 قریـب بـه اتفـاق       کنم چرا کـه در اکثریـت       نمی که در این جا به آن اشاره      در جهان وجود دارد      گوناگون صور

حقـوقی نيـز   های سيستم. د خانواده حاکم است دو نوع کلی از نظم جنسی بر نها  جوامع معموال همين  

از (ایـسه ایـن دو نظـام    از همـين رو در اینجـا صـرفا بـه مق    . انـد غالبا بين این دو نظام جنسی تعریف شده   

  .پردازم می) حقوق و زندگی زنانمنظر هویت،

  

نهـاد  ،  »تک همسری «در نظم جنسی با مشروعيت      : در دو نظام متفاوت   » نظم جنسی «مقایسه  

تـاثير حقـوقی و     روابـط جنـسی خـارج از ازدواج         شود و    می تعریف» یک زن و یک شوهر    «اده بر محور    خانو
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 قلمـداد » نامـشروع «کيفری بر جایگاه زن یا شوهر در این نهاد ندارد، یعنی روابط خارج از  ازدواج هرچنـد                   

چنـد  «عيت  درحالی که در نظم جنسی بـا مـشرو        . شود اما قوانين کيفری برای آن وضع نشده است        می

» چنـدین زن صـيغه ای  «و » همـسر  ـزن  چنـدین  «و »  واحـد مـرد یـک  «، نهاد خانواده بر محـور  »همسری

مـشروعيت دارد و در نهـاد خـانواده         عمال برای مرد    روابط جنسی خارج از ازدواج      یعنی  تعریف شده است    

جایگاه »  واحد زن«یک  در نظم جنسی چند همسری،      چرا که اساسا    . گذارد می تاثيرات متفاوت حقوقی  

تواند از طریق ازدواجی دیگـر       می ، از سوی مرد   »یک زن و یک مرد    «از این رو رابطه جنسی      . خاصی ندارد 

خـارج از ازدواج اول بـرای مـردان در چنـين نظـام حقـوقی بـه رسـميت             رابطه جنسی   در واقع   . نقض شود 

سـازد،  مـشروع   ازواج  را تواند رابطه جنسی خـارج از  می»صيغه«قرارداد سپس، و  شناخته شده است    

  . شده استبرایش مجازات در نظر گرفته  ،هااز این چارچوباما بيرون 

+ تـک همـسری    «، نظم جنسی حاکم بر خانواده با نوعی نظم          »تک همسری «های  نظامحقيقت در   در  

-شـود، امـا در نظـام       می و تعيين تعریف  » نامشروع«و بدون مجازات حقوقی خاص برای روابط        » معشوقه

» نهایـت صـيغه    بـی  +چنـد همـسری     «الـب   ، نظم جنسی حاکم  بـر خـانواده در ق          »چند همسری «های  

تـک  «در نظـام جنـسی   . شـود  مـی  کيفـری بـرایش در نظـر گرفتـه         مجـازات     ،و در خارج از آن    تعریف شده   

 معـشوقه   شود که در آن، داشـتن      می اتی تنظيم ، نهاد خانواده عمدتا بر پایه مقرر      »معشوقه+ همسری  

  . ر حقوقی بر نهاد خانواده نداردتاثي

 زنی که در چارچوب نظم تک همسری حاکم بر نهاد خانواده قرار گرفتـه، همـواره ایـن                   ،به این ترتيب  پس  

توانـد او را از امتيـازات حاصـل از قـرارداد ازدواج،            نمـی  »به لحاظ حقـوقی   «اطمينان را دارد که هيچ رقيبی       

هـای  خارج از ازدواج هرچنـد تـا حـدودی از طریـق عـرف و سـنت                » روابط نامشروع «در واقع   . محروم سازد 

زن «تواند امتيازات یک  نمی بخشد، اما هيچ گاه به لحاظ حقوقی و قضایی         می جامعه به مردان امتيازاتی   

یگانـه زنـی اسـت کـه در نظـام حقـوقی خـانواده، بـه         » همـسر  ـزن  «را نفی کند، یعنـی یـک   »  همسرـ

در چنـين نظـام   . گـردد  مـی حقـوق ناشـی از زناشـویی بـه او تفـویض     شـود و کليـه    میرسميت شناخته 

شـود،   مـی قلمـداد »  همـسر ـزن   «، بـه اصـطالح رقيـب   حقوقی، زنی که در روابط جنسی خارج از ازدواج

  . تحميل کند»  همسرـزن «تواند بر  میاز زاویه عاطفیفقط را اش رقابت

نواده حـاکم اسـت، امتيـازاتی کـه از قـرارداد            اما در جوامعی که نظام حقوقی چند همـسری بـر نهـاد خـا              

مـورد تهدیـد قـرار    » رقيـب «تواند به راحتی از سوی  میآید، میبه وجود»  همسرـزن  «ازدواج برای  یک 

، هيچ گونـه امتيـاز خاصـی بـرای یـک زن در              امعجواین  یعنی نظام حقوقی ازدواج در      . گرفته و از بين برود    

) بـا ازدواج مجـدد مـرد     (تواننـد بـه همـان انـدازه        مـی  »رقبـایی  «لحظهندگی زناشویی در بر ندارد و هر        ز

  ....).کند و میکه در آن زندگیای   یا خانه،امتيازاتی مانند ارث بردن از مرد(امتيازات او را کاهش دهند 

و نيـز   بـرای مـرد     ) و سـهل الوصـول    (یکجانبه   حق طالق    ، حقوقی آميزتبعيضاز سوی دیگر در چنين نظام       

بایـد  ) در قـانون تثبيـت شـده   » نفقه بگير«که از طریق تعریف زن به عنوان (زن به مرد  » ستگی مالی واب«

زیرا اگر حق طالق مرد و   .کند این نظام حقوقی را پشتيبانی       های  مرد باشد تا سایر پاره    در حيطه اختيار    

امکـان ایـن کـه نظـام     ، نـشود و پـشتيبانی   و وابستگی زن بـه مـرد از طریـق قـانون تثبيـت      زن برابر باشد 

حـق برابـر    «در واقـع وجـود      . یابـد  مـی   دوام بياورد بـه شـدت کـاهش        ، بتواند  صيغه چندهمسری به همراه  

 به مرور برد و مییر سئوالرا به شدت ز   ناعادالنه  م حقوقی   ، امکان دوام و قوام چنين نظ      »طالق برای زن  

  .دکن میزمان پایه های آن را سست و شکننده

امتيـازات  ،  قـرار دارد   »تک همـسری  « بر مبنای    بسياری از جوامع سکوالر که       در   انوادهدر نظام حقوقی خ   
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منحـصر بـه   تاحدود زیادی، مـستحکم و  کند  میاز طریق قرارداد ازدواج کسب»  همسرـزن  «حقوقی که 

حاکميـت   »چنـد همـسری  « حقـوقی   نظـام  ه کـه  ایران و برخی از کـشورهای خاورميانـ  اما درفرد است،  

نيست بلکه بـه  این گونه کند  میاز طریق قرارداد ازدواج کسب»  همسرـزن  «تيازات حقوقی که ، امدارد

  .تواند در معرض تهدید قرار بگيرد می»زن دوم و سوم و چهارم«لحاظ حقوقی به طور دائم از سوی 

توان  می حقوقی چند همسری مانند ایران، بخشی از نظم جنسی حاکم بر نهاد خانواده را             های  در نظام 

قـانون  «قـوانينی همچـون     ،  »صـيغه «،  »تعدد زوجـات  «قانون  یعنی در کنار    . در قوانين کيفری جستجو کرد    

» قـانون سنگـسار   «و  » رسـاند    می به قتل را  اش  همسر به اصطالح خائن   مردی که   برای  مجازات  کاهش  

از پيچيـده  ای   مجموعـه ،هـا و نظـایر ایـن کيفرهـا و مجـازات    ) مجازاتی برای روابط خارج از ازواج     به عنوان   (

تـک  «ایـن درحـالی اسـت کـه در نظـام حقـوقی بـر مبنـای                  . دهـد  می نظم حاکم بر نهاد خانواده را شکل      

 روابـط     نيـست زیـرا    تاحـدودی عملـی   بـرای روابـط خـارج از ازدواج           کيفـری   های  اعمال مجازات » همسری

 کـه در   نيـست قابل تـصور اساسا را که چ (بداندتواند در کل منتفی نمیای  خارج از ازدواج را هيچ جامعه     

امـا در نظـام     ). و امتيازات جنسی برای مردان کامال محدود شود       » جنسیطلبی  تنوع  «جهان مردساالر،   

 تعـدد  قـانون  تنـوع رابطـه جنـسی بـرای مـردان از طریـق      از آن جایی کـه  حقوقی بر مبنای چند همسری    

برای رابطه جنسی به غير کيفری ان تحقق مجازات ، بنابراین امکشود میتامين صيغه قانون زوجات و نيز

  .آید میبه وجودها از این چارچوب

یعنـی  (چنانچه نظام حقوقی از چنـد همـسری بـه تـک همـسری تغييـر کنـد                    :نکته حائز اهميت، این که    

بـرای  کيفـری   هـای   جـازات امکـان اجـرای اعمـال م      رسد   می به نظر ) قوانين تعدد زوجات و صيغه لغو شود      

در نظـام   رسـد    مـی   چـرا کـه بـه نظـر        .شـود منتفـی   در اسـاس    نيز   )مانند سنگسار (ارج از ازدواج    روابط خ 

 در نظـر گرفتـه      »کنتـرل زنـان   « بـه منظـور      ، غالبـا  حقوقی چندهمسری مجازات برای روابط خـارج از ازدواج        

ان همـواره بـرای مـرد     ،  بـه روابـط خـارج از ازدواج       » مـشروعيت بخـشی   «های  شده و نه مردان چرا که راه      

   1.وجود دارد

- نمـی  تک همسری، زنـان مـورد ظلـم و سـتم قـرار     سکوالر و نظام   در جوامع بی معناست که ادعا کنيم      

نيـز  ایـن واقعيـت   اما  وجود دارد،  چند همسری این نابرابری و ستماسالمی ونظام  گيرند و تنها در جوامع    

تاحـدود   م کـه برشـمرد  وانينیمجموعه قـ حضور ی تک همسری، با    نظام حقوق در  است که   غيرقابل انکار   

حقـوقی  نظـام   در زیـرا . از نظـام حقـوقی چنـد همـسری اسـت      تـر   عادالنـه  ،جایگاه و حقـوق زنـان      زیادی،

قلمـرو آن  کـه در آن نظـم، زنـانی کـه در       شـود    مـی  و مـسلط  بر نهاد خانواده تحميل     نظمی  چندهمسری  

هستند از زنانی ) پناه تر بیحقوقی،و به لحاظ (کنند، به لحاظ روحی و هویتی  آسيب پذیرتر  میزندگی

  . گذرانند میکه تحت نظام حقوقی بر مبنای تک همسری زندگی

، چنـد  هـا ، همه خانواده )همچون ایران  (چنين جوامعی  طرح این مسائل بدین معنا نيست که در          تردیدبی

هـا  انوادهمتفاوت تک تک خـ    های  چنين نظمی در ورای ارزش    همسری هستند، بلکه به این معناست که        

                                                 
ر دو به رسميت شناخته شده و امکان طالق در ه» تعدد زوجات«برای نمونه هم در یهودیت و هم در اسالم که .  1

 برای روابط خارج از هاآنهمچون سنگسار در هر دو ای  سختگيرانههای ، مجازاتها برای مردان بيشتر استآن

- میباعث) یعنی زنا(است، اما در ميان ارامنه و مسيحيان پروتستان، روابط خارج از ازواج ازواج امکان پذیر شده 
کيفری منجر نمی شود بلکه های  یعنی عمل زنا، به مجازات.به دست آورندشود که هم زن و هم مرد امکان طالق 

بگذریم از (نوادگی است عاملی برای تعریف مجدد روابط خاآميز است در نتيجه، رفتاری غيراخالقی و خيانت

  ). مسيحيان کاتوليک که اساسا طالق را به رسميت نمی شناسند
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در مجموعـه   شـان    هـای تک همسره هرچند اکثریت را دارا باشـند امـا ارزش          های  خانوادهکند و    می عمل

- می نادیده انگاشته ،  )جامعه باشد های  که باید به عنوان یک ميثاق ملی، برآیند ارزش        (قوانين مملکتی   

خواهی نخـواهی   ،  يم شده ی تنظ بر مبنای چندهمسر  موجود که   کيفری  قوانين  یعنی برای نمونه،    . شود

هرچنـد  هـایی  از ایـن رو چنـين خـانواده   . شـود  می نيز تحميل تک  همسری    های  با ارزش هایی   خانواده بر

- مـی محـسوب اقليـت   ،به لحاظ قوانين کـشوری  اما استمثال در ایران به لحاظ آماری تعدادشان بيشتر        

 با توجه به زورمنـدی قـوانين      شان    نی مد های، روابط و ارزش    و خشن   و در یک نظام حقوقی فراگير      شوند

، همـواره متزلـزل و شـکننده اسـت        بـرای مـردان،     » دهامتيازات گستر «حضور وسوسه    و   جزای اسالمی، 

  مورد پـذیرش و ارزیـابی قـرار        ، متاسفانه مدنی و مدرن  ی  ها نيز این ارزش    ایران در محاکم قضایی  وانگهی  

  .گيردنمی

  

-نظام حقوقی بر مبنای چند همسری گذشته از تبعـيض         : نظام حقوقی چند همسری   هویتی  ابعاد  

بـر  ، تاثيرات پيچيده هویتی و روحی بر زندگی خانوادگی و           کند می تحميلر زندگی زنان    ی که ب  قانونهای  

  . گذارد میبر جایبين زن و شوهر نيز رابطه 

 را از   ، رابطـه زن و شـوهری       قائل شـده اسـت     ، مشروعيت چند همسری در چنين نظام حقوقی که برای       

نهـاد خـانواده در     . سـازد  مـی  دور) و اطمينـان بخـش    (رابطه ی بين یک زن و مرد با ابعاد گوناگون انسانی            

زمانی خانواده، محل کار و توليـد  . جوامع مختلف برای تامين نيازهای گوناگون بشری به وجود آمده است      

امـروز امـا نهـاد خـانواده در     . ده داشـت و توليد مثل را برعه خوراک، آوریو جمعبود و در واقع وظيفه توليد       

نهـاد  «ایجـاد    برعهـده دارد امـا       وظيفـه توليـد مثـل را         و هرچنـد     جوامـع از کـار و توليـد مجـزا شـده           بيشتر  

 نيازهـای عـاطفی و      ، از سـوی دیگـر     . نهاد خانواده افزوده است    برنيز   وظيفه سنگين آموزش را      1»کودکی

  .  معاصر است نيز برعهده این نهاد گذاشته شده استاحساس تعلق و هویت که نياز مهمی در جوامع

 اسـت کـه بـه         احساس ثبات نسبی و  نياز عـاطفی          پاسخگویی به  ،نهاد خانواده متعدد  از جمله وظایف    

حتا باروری سامانه عشق، و بالندگی آن نيز در افق          امروزه  . رسد این نهاد باید آن را مرتفع سازد        می نظر

به عنوان یک عنصر مدرن در نهاد خانواده نقش مهمـی           » عشق«به ویژه آن که     ( وظایف خانواده قرار دارد   

بـرای ایـن نهـاد      ) به خصوص جوانـان   (الاقل در اذهان مردم      یانگيزه و اهداف متعدد   از این رو    ) یافته است 

بـه دليـل    بنابراین در جوامع معاصـر      .  است رفع نياز جنسی و توليد مثلی فراروی کرده       متصور است که از     

مختلفـی اسـت کـه بـا ابعـادی کـه            و عملکردهای   ، نهاد خانواده دارای ابعاد      زندگیهای  اوت در  سبک   تف

  .گذشته داشت متفاوت استهای خانواده در قرن

 یعنی  »نهاد خانواده کهنه  دهای  رکارک«بنای  رسد نظام حقوقی چند همسری اساسا بر م        می اما به نظر  

 درونـی و    خته و پرداخته شـده اسـت و قـادر نيـست روابـط             طراحی و سا  » توليد مثل «رفع نياز جنسی و     

در فـضای جهـانی      ، ایـن نظـام حقـوقی      ناتوانی و محـدودیت   . به درستی تنظيم کند   را   نهاد خانواده    مدرن

ملل مختلف بـه یکـدیگر، مـسبب        های  و عرضه تجربه  ها   و انتقال سریع فرهنگ    ات ارتباط   در عصر  شدن و 

زیرا از یک سو برداشت و تصور معاصر شهروندان از پيونـد ازدواج،             .  است شدهنهاد خانواده   بروز بحران در    

بينـيم کـه نظـام       مـی  تصوری متفاوت یعنی بيش از رفع نياز جنـسی و توليـد مثلـی اسـت امـا از سـویی                    

تواند تنظيم کننده نياز جنسی و توليد مثلی باشد و از تبيين دیگر موارد،  میحقوقی چند همسری صرفا   

                                                 
جدهم بر اساس اندیشه جداسازی جمعيتی و آموزش اخالقی به يبه نظر فيليپ آریس نهاد کودکی در قرن ه.   1

 )1382 سعه نشرتو مهاجر،قره داغی و احمدی خراسانی،  ترجمههای فمينيستی،فرهنگ نظریه(. وجود آمد
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- نمی مااز همين منظر است که در چنين نظام حقوقی، زنان امروز جامعه. است) ر پاسخگوو غي(ناتوان 

- می متعددی روبه رو  های   چنين نظام حقوقی منطبق سازند، در نتيجه با بحران         توانند نيازهای خود را بر    

ز زی، همسرکشی، فـرار ا    منفی مانند خودسو  های  شوند که فقط یکی از موارد بحران، گسترش واکنش        

  . استخانه و نظایر این فجایع

شـود کـه کـل نظـام خـانوادگی در ایـران را شـکننده و                  مـی  این امر، تناقضاتی را سـبب      است که    یطبيع

کنم در ادامـه نـشان دهـم کـه چگونـه             می شدن این مسئله سعی   تر  برای روشن . متزلزل ساخته است  

گـذارد و نـسبت بـه     مـی تـاثير منفـی   بر ذهن و روان و هویت زنـان  ،نظام حقوقی بر مبنای چند همسری 

  ادعاناکارآمدتر است، و برخالف آن چه مدافعان این نظمبرای جامعه امروز ایران  ،تک همسری های  نظام

از این روسـت کـه اسـتقرار نظـام          . باثباتی را در جامعه ما ایجاد کند      های  تواند خانواده  نمی عمال کنندمی

است که نه تنهـا بـه نفـع زنـان کـه بـه نفـع کـل جامعـه و                      هایی  حقوقی تک همسری یکی از درخواست     

  .ست ااری و ثبات نهاد خانواده در کشور ماپاید

  

 چنانچـه گفتـه شـد در نظـام حقـوقی چنـد              :نظـام حقـوقی چنـد همـسری       زنانگی و مردانگـی در      

داده شده است   تقليل  نسی و توليد مثلی     به یک رابطه ج   در تحليل نهایی    همسری، رابطه زن و شوهر      

. نگی نيز بـه شـدت تـاثير گـذار اسـت     بر ساختار زنانگی و مردا    » نظام حقوقی بر مبنای چند همسری     « .

در رابطه مردان   ) و نه انسانی  (باعث تقویت و غلبه وجه اقتصادی        قانون تعدد زوجات و صيغه    برای نمونه،   

ابعـادی  » سـاخت مردانگـی  «شـود   مـی وجود این نظام حقوقی به خـودی خـود، سـبب   . شود می با زنان 

اجـازه  اش  به مرد بر مبنای ميـزان دارایـی        ،   وقینظام حق این  تحت حاکميت   چون  .  به خود بگيرد   اقتصادی

تـوان  مردانگـی بـا گـسترش       قـدرت    گسترش   ،بنابراین. داده شده است که تعداد زنان خود را انتخاب کند         

حقوقی تک همسری، سـاخت مردانگـی دارای ابعـاد    های  ، اما در نظام   دارداتنگی  گتنپيوند  ) ثروت(مالی  

بـرای  ) الـزام مـالی   (لزوما مبنای اقتصادی    » معشوقه داشتن «. ستنيعریان و تحقيرآميز    اقتصادی چنين   

شـود و از ایـن     مـی  ی مـرد سـنجيده    یـ عمدتا بـا دارا   مرد به همراه ندارد، اما صيغه و داشتن چند همسر،           

  .بخشد میابعادی اقتصادی به ساخت مردانگیزاویه 

، تـا حـدودی متفـاوت     )ایرانهمچون  (وامع دارای نظام حقوقی چند همسریدر جاما ساخت زنانگی نيز     

قـانون تعـدد زوجـات و       وقتـی     . از جوامعی است که تحت حاکميت نظام حقوقی تک همسری قرار دارنـد            

منحصر بـه   ،آن است که در مجموعاش  وجود داشته باشد نتيجه    ی در امر طالق برای مردان     گيرساننيز آ 

چرا که در نظام چنـد همـسری هـر          . شود می منتفی،   برای زنان  »همسر یک مرد بودن   «فرد بودن نقش    

تواند زنش را طالق دهد و یـا ایـن کـه همـسر دیگـری بـر مجموعـه                     می لحظه که مرد واقعا تصميم بگيرد     

   .همسران خود بيافزاید

دهـد کـه     مـی   نيـز نـشان    و برخـی از ممالـک مـشابه در خاورميانـه           روانشناسی زنان در جامعـه خـود مـا        

آن که   بی ، و شود می سی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل        ، هرا »هراس از ازدواج مجدد شوهر    «

همخوان باشـد، ایـن هـراس        یا ساختار خانوادگی طبقات متوسط جدید با این مسئله           خود متوجه باشند  

ها هرچند در اکثر خانوادهبه وجود آمدن این فاجعه امکان در واقع . شود می حافظه تاریخی زنان منتقل    به

 را بـر قلـب و روح زن،       خواهی نخواهی سایه شـوم هميـشگی خطـر          اق نيافتد اما    اتفممکن است هرگز    

ميزان معينی خدشـه دار و      شود، رابطه زن و مرد تا        می سبب» هراس«تاثير این    حداقل   .کند می حميلت

  .شودمعيوب 
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ویـت  و ه منزلت  از آن،   بتواند  یک زن   که  نيست  ای    روشن است که در چنين وضعيتی پيوند ازدواج، رابطه        

ی که در آن تک همسری رایـج        بينيم در تاریخ جوامع    می از همين روست که   . اخذ کند مشخص و پایداری    

و  انـد  مطرح بوده  »زنان صاحب منزلت  «همواره به عنوان    بلندآوازه،  پادشاهان و مردان    » همسران«بوده ،   

 هم برای زنان محسوبمهای  یکی از جایگاه،»همسری«اکنون نيز در چنين جوامعی بيش و کم، جایگاه 

ل اتکـاء و    د کـه قابـ    بخـش  مـی   بـه زن   به دليل وجود تک همـسری،     » همسر یک مرد بودن   «زیرا  . شودمی

  1.نيز هستداوری از سوی جامعه 

 از )تـاریخ مکتـوب  (و خـاطره ای   بـه نـدرت بحـث    چنـد همـسری،    نظام  ی در تاریخ جوامع تحت سلطه    اما  

 و اگـر زنـی در زنـدگی یـک مـرد        وجـود دارد   »یک مرد بزرگ  همسر«پادشاه یا   رئيس جمهور یا    همسر یک   

اش بـه دليـل عـدم ثبـات       » همـسری «یعنـی نقـش       . مادر اوست و نه همسرش      غالبا بزرگ مطرح باشد  

جامعه و فرهنگ عمومی نيز بـه نوبـه    تلقی شود،    و برای تاریخ نگاران    تواند جایگاه مهمی برای زنان    نمی

نقش «زنان یعنی ای  از این رو یکی دیگر از وظایف کليشه    . ی دارد خود در پيدایی این وضع، سهم بسزای      

و همـين امـر، پيامـدهای پيـدا و          ) آن هـم مـادری یـک پـسر        (گيـرد    مـی  به خود ای     ابعاد گسترده  »مادری

  . در زندگی زنان داردپنهانی 

  

بـا وجـود نقـش مهـم و         : در نظام حقـوقی چنـد همـسری       »خانواده خونی «جایگاه هميشه برتر    

هـای  ویژگـی بـا توجـه بـه       ، اما    در همه جوامع مردساالر    در زندگی زنان  ) شوهر، پدر و برادر   (نگ مردان   پرر

را » همـسری « و نقـش  کنـد  مـی  بر ایـن سـاخت تحميـل      نظام ارزشی چند همسری     ساخت زنانگی که    

 رابطـه بـين  در واقـع   . شـود  می به دشواری ممکن  شوهر  از  زن  ، هویت گرفتن    سازد می برای زنان کمرنگ  

با توجه به قانون تعدد زوجات، شکننده و  متزلـزل اسـت بنـابراین عنـصر                 در چنين نظام حقوقی     زن و مرد    

  . تاحدودی منتفی است ،شوهردار از مردی خاصزن پایداری برای هویت گرفتن 

تـامين نيـاز جنـسی و       «در دایـره تنـگ      نهاد خانواده   اهداف  از سوی دیگر در نظام حقوقی چند همسری،         

چرا که وقتی نهاد خـانواده امکـان وجـود همزمـان چنـد همـسر را بـرای یـک مـرد                       . قرار دارد  »ثلیتوليد م 

دهـد کـه    مـی نـشان کنـد   مـی خـانواده تحميـل  ساختار صيغه را به عنوان یک نهاد بر   کند و نيز     می تعریف

زن شـوهردار    در چنين نظامی،  . تواند عبور کند   نمی  و توليد مثلی    جنسی رابطه  زن و مرد از دایره      رابطه  

 ن خـواهی نخـواهی، درصـدی از       چـو داشته باشد   ثبات بلندمدت زندگی خود اطمينان      به  تواند   نمی هرگز

شود از این    می بر زندگی زناشویی او تحميل    ) کند نمی که تمام عمر گریبان زن را رها      شبحی  (ی  ثباتبی

بـه خـانواده    رفع نياز ثبات عاطفی، برای ،پس از ازدواجها سال حتا زن شوهردار  ،در یک فراگرد پيچيده   رو  

تداوم به دليل   (شود در حفاظه تاریخی زنان این وابستگی         می ماند و باعث   می خونی خود وابسته باقی   

  .بازتوليد شودها بين نسل) ناعادالنهساختار حقوقی 

 قـانون   ی کـه  زنـان بـا توجـه بـه تزلزلـ         شود که    می سببنظم حقوقی   در واقع تاثير ناخودآگاه سلطه  این        

خـود  » پـدری «به خانواده کند،  میایجادرابطه زناشویی در و مجموعه قوانين وابسته به آن   تعدد زوجات   

قانون با وجود ) خانواده غيرخونی یا غيربيولوژیک(چون خانواده جدید . به عنوان یک حامی ابدی نگاه کنند     

                                                 
الزم به ذکر است که منظور از کاهش نقش همسری، به معنای ازبين رفتن این نقش در چنين جوامعی نيست .  1

های زنان نگاه کنم وگرنه وجود انواع و اقسام ریف قوانين، به نقش و تعبلکه در این جا سعی کرده ام از دریچه تلقی
تواند تاثير تعاریفی که قوانين بر جامعه و خانواده تحميل میهای مختلف در جوامعی با نظام چندهمسری فرهنگ
کنند تاثير گرچه نمی توان کتمان کرد که مجموعه تعاریفی که قوانين یک جامعه ارائه می. کند کمرنگ سازدمی

  .گذارداش را خواهی نخواهی بر روابط بين افراد باقی میناخودآگاه
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را بـرای زنـان     ياز بـه اطمينـان و ثبـات         نو نيز سهل الوصول بودن طالق از سوی مرد،          تعدد زوجات و صيغه     

و تـشکيل خـانواده جدیـد،    ، زن بـه رغـم ازدواج     » عينـی  _روانـی   «و در یـک جـایگزینی       سـازد    نمی فراهم

- می  به خانواده خونی خود متکی و وابسته       ،ثباتکسب احساس   همچنان به لحاظ عاطفی و به منظور        

  . ماند

تـا  (مردان گذاشته شـده     به اختيار   شتغال زنان نيز    از سوی دیگر در نظم حقوقی چند همسری که حق ا          

بـه  ناخودآگاه  زن شوهردار   تعریف شده،   » نفقه بگير «و در آن زن     ) وردحقوقی بتواند دوام آ   نابرابر   این نظم 

 به خانواده پدری خود وابسته) خانواده زن و شوهری   (ثباتی مالی و روحی در خانواده غيرخونی         بی دليل

 مالی و روحی رها شـده و پشتوانه  بیحقوق و بیکه زن کامالای  ن نظم ناعادالنه زیرا در چني  . شودمی

شـریک  «جلـوگيری کنـد و نـه        اش  از اشـتغال  تواند به راحتی او را طالق دهد و در عين حال             می ، هم مرد

- مـی  مانـد کـه    مـی   پس فقط خانواده خونی برای زن باقی       شوهر است، » نفقه بگير «شوهر بلکه   » مال

 بـر اسـاس     اسـت  ممکـن که هر لحظـه     (اش  برای بازگشت احتمالی  ناهگاهی اقتصادی و عاطفی     تواند پ 

شود رابطه بين خانواده بيولوژیک      می باعثهمچنين  این امر   . محسوب شود )  اتفاق بيافتد  تصميم شوهر 

  . باقی بماند، »وابستگی و اجبار«و سرشار از با خانواده غيربيولوژیک همواره نابرابر 

 اساسـا قـراردادی پایـدار محـسوب       ) ازدواج(قـرارداد   چند همسری، با توجه به موارد ذکر شـده،           در نظام  

، ولی در نظام حقوقی تک همسری، حداقل بر مبنای یک رابطه پایدار فرضی بين یک زن و مرد شودنمی

عامـل   به هرحال اتکاء به خـانواده پـدری، بـه عنـوان یـک             . شده است از نظر قانونی، پشتيبانی     استوار و   

 زن همواره نسبت بـه پـدر و   ،شود که در ضميرناخودآگاه خویش میباعثو اقتصادی  روانی ـموثر روحی  

ایـن  . )معينـی هـای  الاقـل تـا سـال    (برادر خود بيشتر احساس وابستگی کند تا رابطه جدید با همسرش        

- می زن از شوهریابیهویت به ناگزیر باعث عدم  ـکند میکه از دو منبع مادی و روانی تغذیه ـناپایداری 

  . شود

 است که ) شوهرش بهنسبت( زن از پيوند متزلزل خانوادگی یابیعدم هویتذهنيت، یعنی شاید همين 

نـام خـانوادگی زن در زمـان ازدواج    ، با چنين نظام حقوقی ناعادالنه    از دیرباز در کشورهایی     تا  سبب شده   

جایگـاه   هنگام ازدواج را یک نقطه مثبت بـه نفـع   هرچند برخی این عدم تغيير نام فاميل زن به  . تغيير نکند 

 کنند، درحالی که به نظر  می  قلمداد ) فرانسه آمریکا یا  نسبت به مثال  (زنان در کشورهایی مثل ایران      برتر  

بـرای نمونـه   . نشانه تزلزل رابطـه زن و شـوهری در چنـين کـشورهایی اسـت     موضوع اتفاقا رسد این   می

 یا  ؛دادند می د زوجات چند زن نام خود را به نام شوهرشان تغيير          اگر قرار بود بر طبق قانون تعد      تصور کنيد   

بـه بيـرون پرتـاب    شـان   آسان از سوی مردان، زنان قرار بود بـه راحتـی از زنـدگی شـوهران              های  در طالق 

  در جوامـع  در صـورتی کـه  شد چنين قانونی مبنی بر تغيير نام خانوادگی زن اجرا شود؟  می چگونهشوند  

به دليل ، شی و اخالقی که بر مبنای ازدواج دائم یک زن و یک شوهر استوار استنظام ارزتک همسری 

 زن از شـوهرش بـا تغييـر نـام خـانوادگی           یـابی ، هویـت   وجود دارد  پایداری رابطه زن و شوهر    تصوری که از    

در مجموعـه نظـام     ای    دهنـده ثبـات چنـين رابطـه        نـشان که  البته  صد  شود و    می اش، پشتيبانی و کامل   

  . استآنان حقوقی 

  

، بر روابط بين نظام حقوقی چند همسریهای ارزشاما : تاثير منفی بر ساخت روابط زنان با یکدیگر

. سـازد  مـی  نامطمئن و از رقابت و سوء ظن سرشـار        را با یکدیگر    آنان  گذارد و روابط     می زنان نيز تاثير  خود  

حـساس نيندیـشيده و ناخودآگـاهی از        ا) بـه ویـژه زنـان جـوان       (، زنـان    نظام حقـوقی  یعنی با توجه به این      
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برای یکدیگر محسوب   )  هوو (یرقيبتوانند   می »بالقوه«یک از آنان    کنند چون هر     می رقابت با یکدیگر پيدا   

و برخوردارنـد، همـواره امکـان       » جذابيت جنـسی  «تا وقتی از    با یکدیگر   زنان  روابط  به همين دليل،    . شوند

کـه  ای  در واقـع نظـم بغـرنج و چنـد الیـه     . کند می محدودراآميز سالم و غيررقابت عميق،  فضای ارتباطات 

ناخودآگاه زنان شوهردار از    » دورگزینی«شود، برای نمونه در      می توسط این قوانين بر زندگی زنان تحميل      

  .یابد میبروزنيز زنان مجرد یا بيوه، و ترس پنهان از آنان 

سـت، ميـان زنـان در همـه جـا وجـود دارد و اساسـا                 از این د  هایی  و رقابت ها  ، ترس ها هرچند کشمکش 

نظام مردساالری در سطح جهانی است امـا در جـوامعی بـا نظـام حقـوقی تـک              تسلط موذیانه   ناشی از   

توانند بـا حمایـت قـانون        نمی دست یابند و  » معشوقه«توانند به جایگاه     می ، فقط »دیگر«همسری، زنان   

ارد شـوند، از سـوی دیگـر حـق طـالق در چنـين نظـام                 بـه زنـدگی خـانوادگی و      » همـسر دوم  «به عنـوان    

نيست و از  مردو تصميم اشتغال زنان وابسته به نظر همچنين حق حقوقی برای زن و مرد یکسان است 

-این ترس جنس  طبيعی است که    در نتيجه   این رو وابستگی اقتصادی زن به مرد در مجموع کمتر است،            

، همـسر دوم در قامـت  » رقيبی«جنس ترس از    با   ،»معشوقه«در مقام   » رقيب«از وجود   ها  و اضطراب ها  

   1.در ماهيت، و در رفتار، متفاوت است

و زنان با یکدیگر در نظام حقوقی که بر مبنای چنـد           رسد که ساختار  روابط ميان زنان با مردان           می به نظر 

بيش و کـم  _ ها  الیهدر هر کدام از دارد که   شکننده و  ناپایدار     چندالیه،   یساختار همسری تعریف شده،  

که چنين نظام حقوقی    هایی  ارزشاز این رو    . زند می اعتمادی و گاه رقابت و تقابل، موج       بی عناصری از _ 

نس و نيـز بـين   ج ميان دو ،روابطمجموعه از ای    بخش قابل مالحظه  شود که    می کند، سبب  می باز توليد 

و در نتيجـه    باشـد   غيرقابـل اطمينـان     و  آميـز   شـک عميق و جوهری خـود، روابطـی        های  خود زنان، در الیه   

 در ایـن  .آیـد به حـساب  ) وح هر دو طرف باشد  که موجد آرامش قلب و ر     (بخش  آرامش  ای    پشتوانهنتواند  

آن چه به نـاگزیر اطمينـان بخـش و          رسد   می مجموعه روابط ناپایدار در نظام حقوقی چندهمسری به نظر        

   . است»زندرابطه مادر با فر«ماند،  میپایدار باقی

  

در جوامعی با ساختار زنانگی ناشی از نظام حقوقی چندهمـسری، ایفـای             : زندگی مادران  یثباتبی  

- مـی  و بـه زن هویـت خاصـی       شـود    می دارای اهميت بسيار  ) به ویژه مادری برای یک مرد     (نقش مادری   

تبـدیل   حيـاتی سيار رابطـه بـ  بـه  در نبود دیگر روابط اطمينان بخـش،  » پسر_ مادر «در واقع رابطه   . بخشد

  . که هم برای فرزند پسر و هم برای خود مادر، از اهميت برخوردار استشده است 

. برای رسيدن به هویت مادری است     ای    ازدواج برای زن، وسيله   به دليل جایگاه مادری در چنين نظامی،        

از طریــق آن کــه  شــود مــینــان تبــدیلیگانــه نقــش کليــدی در زنــدگی زبــه بــه ایــن ترتيــب زیــرا مــادری، 

در جامعـه  شـان   از طریـق فرزنـدان  د نـ توان مـی د ونـ یاب مـی د، هویتی پایدارنکن می آزادی پيدا » تاحدودی«

د، و چـه بـسا اگـر فرزنـد پـسر نيـز              نـ د و نيز به یک رابطه عاطفی و باثبـات نيـز دسـت یاب              نرویت پذیر  شو   

نظـام  درحـالی کـه در      .  دنـ سـت یاب   به جایگاه محکم تـری د      »مادرشوهر«د در آینده در مقام      نداشته باش 

برخـوردار  و منزلـت  از اهميت مانند جایگاه مادری نيز » همسری «جایگاه حقوقی بر مبنای تک همسری،   

   .شود میتلقیهویت ساز و برای زنان است 

ای  گيـرد و حتـا بـه صـورت حاشـيه           مـی  به نوعی با جامعه در ارتباط قرار      هایش   از طریق بچه   »مادر_ زن  «

جایگـاه تثبيـت شـده    »  همـسر _ زن «درحـالی کـه     (شـود  مـی شده در معادالت اجتمـاعی وارد    هم که   
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هـای  برای نمونه نقـش مـادر هنگـام ازدواج پـسر، یکـی از نقـش      . )آورد نمیاجتماعی برای زن به ارمغان  

حـوزه  « هرچنـد ایـن نقـش نيـز در           .مهمی است کـه در کـشورهایی مثـل ایـران بـرای مـادران وجـود دارد                 

و البته در قبال این تفـویض اقتـدار،     (بخشد   می  است، با این حال به آنان اقتداری هرچند محدود         »خانگی

شـهال  ). را برعهـده گيرنـد    _   دختـران خـانواده      عروسـان و  _تـر   کنترل زنـان جـوان    رود که    می از آنان انتظار  

کنـد کـه اکثـر زنـان         مـی  به این موضـوع اشـاره     » زنان کتک خورده  «اعزازی در کتاب پژوهشی خود به نام        

خـود  » مـادر شـوهر  «که طی روند پژوهش مذکور با آنان مصاحبه شده است، بر نقش  ای    خشونت دیده 

   2.اندتاکيد بسيار داشتهشان  در اعمال خشونت در زندگی

مسير زنـدگی  رسد با توجه به وظيفه سنگين و طاقت فرسایی که نقش مادری بر      می به نظر به هرحال   

- مـی کنـد در تحليـل نهـایی سـبب         می تحميلدر جوامعی با نظام حقوقی چند همسری،        زنان    و هویت   

ای   و بـه رابطـه     گيـرد تحـت تـاثير شـدید قـرار         ) پـسر _ به ویژه رابطه مـادر      (فرزند را   _ شود که رابطه مادر     

ا ب_ بيش از حد ظرفيت     _ یعنی وقتی قرار باشد یک نقش و وظيفه واحد، بار سنگينی            . معيوب تنزل یابد  

بـه چنـين رابطـه تـک بعـدی، محتـاج و          زندگی زنـان را     همه ابعاد روحی، معنوی و مادی       خود حمل کند و     

زیـرا  . زنـد  مـی   به مشکالت بسياری دامن    ،ایجاد شده در این چارچوب    فضای تنگ   شک   بی وابسته سازد 

 و  بخـواه   ، دل چنين بار عظيمی سـرانجام باعـث خواهـد شـد کـه رابطـه مـادر بـا پـسر، از یـک رابطـه آزاد                          

  . از وابستگی و اجبار تبدیل شودای  کند و به ملغمهتنزل انسانی 

  

در جـوامعی کـه تحـت       شاید در قضاوتی سطحی و نگاهی گذرا، این طور به نظر آید که              : جایگاه مردان 

در کـه  ) نـابرابر (بسيار زیـاد    های  با وجود امکانات و فرصت    حاکميت نظام حقوقی چند همسری قرار دارند        

 و  طـالق یکطرفـه و آسـان، قـدرت اقتـصادی          حـق   تعدد زوجات، صـيغه،     : ز جمله   اقرار گرفته   ار مردان   اختي

ایـن  توانند لـذت و امنيـت عـاطفی پایـدارتری داشـته باشـند ولـی                  می مردانظاهرا  ... وفردی  های  آزادی

قی کـه اساسـا     زیرا در چنين نظام حقـو     . گذارد نمی نصيب بی ساخت معيوب نه تنها زنان که مردان را نيز        

بر مبنای نيازهای جنسی و توليد مثلی تعریف شده است، مسلما مردان نيز در جوامع امروزی که مانند                  

 مطمـئن، تواننـد بـه یـک رابطـه امـن و       نمـی زنان از نهاد خانواده انتظار یک رابطه عاطفی و پایدار را دارنـد     

، تحليل نهـایی   از این رو در      .ر مادران خود بجویند   توانند د  می دست یابند و تنها رابطه پایدار با زنی دیگر را         

  . شود میاربرخوردمتا ه بیویژه و، از جایگاه »مادر و پسری«هم برای مادر و هم برای پسر، این رابطه 

 را کـه از او      پسرشسازد تا    می  قفسی به ناگزیر  پسر   _ از رابطه مادر     یابیاز یک سو مادر به دليل هویت      

ایـن رابطـه را     و دوام   کند برای هميشه اسير نگه دارد تا شاید پایداری           می داری کسب هویت، اقتدار و پای   

پـسر نيـز تنهـا پـشتوانه عـاطفی قابـل اعتمـاد در جـنس                   از سـوی دیگـر     .حفظ کند  عمر برای خود     تا آخر 

برای ازدواج و رسيدگی و کنترل در حوزه خـصوصی خـانواده جدیـد              نيز  کند و    می مخالف را در مادرش پيدا    

 از همين روست که خود    شاید. به مادرش وابسته است   ) زنان اش احيانا  به ویژه برای کنترل زن، یا       (خود  

اسـت  شان  کنند تنها تکيه گاه    می  که ناخودآگاه احساس   اندنظمی شده و دلبسته   مادران ایرانی، اسير    

شـود کـه    مـی باعـث هـا  نهمه ایـ . از دست بدهندرا ) مادری( »تنها جایگاه«خواهند این  نمیدر نتيجه و  

برای هر دو  تنزل یابـد، قفـسی کـه    و حقير  تنگ   و   دنيایی سترون وابستگی متقابل مادر و پسر به مثابه        

  .گردندمیشان  شوند و مردان اسير زندان بانان زنان میدر آن زنان به ناچار زندان بانان جنس خود

                                                                                                                                            
 .های حقوقی اشاست اما دومی یک نهاد است با مجموعه پشتوانه» سی احساـاخالقی «اگر اولی در حوزه .  1
 .1381، نشر سالی، خشونت خانوادگی، زنان کتک خوردهاعزازی، شهال،  2
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روابـط اجتمـاعی مـا،      تر   در بافت وسيع   ،یحضور و عملکرد نظام حقوقی بر مبنای چند همسر        در حقيقت   

مـا  کنـد و زنـدگی       مـی   حرکـت  قوانينفراتر از خود    حتا   که   شده است را سبب   و سرکوبگر   نظمی پيچيده   

  .  قرار داده استعقيمتنگ و های زنان را عمال تسخير کرده است یعنی در قالب

که رد پایش در قـوانين خـانواده و    بند این مجموعه قوانين در ساختار حقوقی چندهمسری به هرحال بند  

 و متـصلبی بـه وجـود آورده و آن    مشود در حقيقت، بافت متـراک   می به وضوح مشاهده  ... قوانين کيفری و  

جامعـه   رامـا د . نهاد خانواده حـاکم گردانـد  چنان نيرومند شده که توانسته یک نظم اجتماعی فراگير را بر    

بـه وجـود    نـسل جـوان از نهـاد خـانواده       نيازها و سطح انتظارات   دایره  جوان ما، با توجه به تحوالتی که در         

تنش خواهی نخواهی باعث بروز و تعاریف بسته و متصلب قوانين موجود از سوی دیگر،    ،   از یک سو   آمده

  . شده استدر نهاد خانواده و بحران 

و ) ون امـضاء خواسـته اصـلی کمپـين یـک ميليـ     (ایـن مجموعـه قـوانين    اصالح و بازنگري در  ،نتيجه این که 

روابـط  و رسـاند   مـی  بـه ثبـات نهـاد خـانواده یـاری     ،تغيير نظام حقوقی از چند همسری به تـک همـسری   

  . کند میانسانی تری را بين زنان و مردان حاکم

  و ضرورت تغيير قوانين تلخ و خشن های واقعيت

یک جنبش  خواسته فعاالن نه فقط، آميزتبعيضتغيير قوانين دهد که  میامروز شواهد بسياری نشان

. تبدیل شده استو حساس مهم ای  بسياری از زنان به خواستهدر ذهن اغراق  بیکه ميليون امضاء

 آکادميک نيز شهادتهای  آمار و ارقام و پژوهش موجود از سوی جامعه راآميزتبعيضعدم پذیرش قوانين 

دهد که در بين  می انجام شده نشان1381 و 1379های  که در سالیتحقيقدو دهند برای نمونه می

که در بين دانشجویان ها  این پژوهش1. موافق نيستندآميزتبعيضزنان دانشجو، اکثر آنان با این قوانين 

 درصد از پرسش شوندگان با نابرابری دیه زن و 75دهد که حدود  مینشانانجام گرفته دانشگاه تهران 

 درصد 65  و اندز با نابرابری شهادت بين زن و مرد مخالفت کردهاز آنان ني درصد 68. مرد مخالف هستند

نيز مواردی بودند که بيشترین تعدد زوجات ازدواج موقت و . اندنيز مخالف ارث نابرابر زن و مرد بوده

پرسش شونده با رصد از افراد  د90بيش از مخالفت با آنان در بين دانشجویان وجود داشته است یعنی 

  . انديغه مخالفت کردهچندهمسری و ص

دیگری که حول   های  و فعاليت ها  و انبوه مقاالت و نيز  حرکت      ها  ، بحث ها گزارش ،هامجموعه این پژوهش  

متعلـق  ای  دهد که خواست تغيير قـوانين خواسـته   می وجود دارد جملگی نشانآميزتبعيضتغيير قوانين  

رسـد هنـوز برخـی از تـصميم      مـی ال بـه نظـر  با این ح . به یک بخش کوچک و خاص از جامعه زنان نيست         

سازان و مسئوالن کشور با این بهانه که این خواست، تقاضای اقليتی از زنـان اسـت، از تغييـرات الزم در        

تغييـر و اصـالح   اما پرسش این است که حتا اگر آنان به این بهانه کـه درخواسـت       . زنند می باز قوانين سر 

تبعات و نتـایج    توانند آنان    می مسئوالنکنند، اما آیا     می  زنان نمایندگی  کوچکی از های  را تنها گروه  قوانين  

کـه سـهم   ای    نيمـی از جامعـه را نادیـده بگيرنـد؟ آن هـم نيمـی از جامعـه                 زیانبار ایـن قـوانين در زنـدگی         

سـهم  «انجـام گرفتـه    هـای   بسياری، حداقل در زندگی خانوادگی دارند، به طوری که بر اسـاس پـژوهش             

تهيه غذا، تميز   خدمات خانوار همچون نگهداري از فرزندان، آمك به آموزش فرزندان، افزوده شزنان در ارز

                                                 
 پایان نامه کارشناسی ای،هویت جدید و تغيير نگرش زنان نسبت به احکام رسالهبندی فرجی، مهدی، صورت.  1

 فرجی، مهدی و : نگاه کنيد بهو ؛1379م اجتماعی، دانشگاه تهران، لوارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده ع

به شيوه ها این پژوهش. 1381دفتر تحقيق و توسعه صدا، کاظمی، عباس، بررسی هویت زنانه و وضعيت دینداری، 

 . نمونه انتخاب شده است350انجام شده و ای  چند مرحلهای ی خوشهگيرنمونه
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هاي غذايي و لبني، رقمي  توليد فراورده آردن منزل، خريد مايحتاج منزل، فعاليت صنايع دستي و تهيه و

بـوده و باقيمانـده    درصـد ايـن ارزش افـزوده    15 یآننـده  مردان تـأمين   درصد است؛ در حالي آه65بالغ بر 

  1».ساير اعضاي خانواده است مربوط به

آنـان در   هـای   به هرحال اگر مسئوالن جامعه با وجود نقش مهم زنان در زنـدگی خـانوادگی، بـه خواسـته                  

- نمـی اهميتـی ) یعنـی قـوانين خـانواده   (ارتبـاط دارد      شان    رابطه با موضوعی که به زندگی و سرنوشت       

که این همه در ظاهر برای      ( این قوانين بر نهاد خانواده       بار  مدهای فاجعه ه پيا توانند نسبت ب   می دهند، آیا 

  اعتنا باشند؟ بی)شوند میآن تقدس قائل

تـاثير نظـام حقـوقی و       حاکی از آن اسـت کـه        و انبوهی از شواهد و آمار و ارقام         مسئوالن  خود  های  گفته

در بـسياری از خـانواده       و از هـم پاشـيدگی     ، عامـل مهمـی در تزلـزل         خـانواده  آميـز تبعيضقوانين  عملکرد  

بسياری از  های  توانند چندهمسر داشته باشند، خانواده     می وقتی مردان بر اساس قوانين موجود     . است

رواج «: گوید میبرای نمونه یکی از مسئوالن شهرستان نوشهر طی مصاحبه خود. شود میهم پاشيده

بـا  و  .از مهم تـرين مـسائل زنـان در ايـن شـهر اسـت      چند همسري و افزايش آمار طالق در نوشهر يكي 

 آارهـاي خـالف   ، چنـد همـسري  ،برخي مـردان   و مطالبات زياده خواهانهتوجه به توريستي بودن نوشهر

 ،رواج چنـد همـسري در ايـن شـهر     .چشمگيري يافته اسـت  عرف و طالق در شهرستان نوشهر افزايش

  2».تاثير منفي گذاشته استرا سست و بر روح و روان زنان ها آانون خانواده

 از هـر    «برای مردان در قانون حق طالق یک جانبه در نظر گرفته شده طبيعـی اسـت کـه                   هنگامی که   یا  

 درصـد  10آمتـر از   و شـود  تقاضـا از سـوي آقايـان ارايـه مـي      9 تقاضاي طالق ارايـه شـده بـه دادگـاه،     10

در هـا  موجود، بيـشترین طـالق  های آمارت شهادبنا به  از سوی دیگر  .3»ها در جامعه توافقي است      طالق

 13دهد دختران زیر  میبه دليل قانونی است که اجازهها و بخشی از این طالق.دهد میسنين پایين رخ

حقيقـات انجـام شـده      ت« بـرای نمونـه      . سال یعنی هنگامی که هنوز کودکی بـيش نيـستند ازدواج کننـد            

در واقـع    4».افتـد  مـی   سـال اتفـاق    22ایران در سنين زیر      درصد از وقوع طالق در       35 تا   30دهد   می نشان

-خـانواده و پایداری   دهد که افزایش سن ازدواج یکی از مسائلی است که در قوام              می این مسئله نشان  

 سال و برای پسران 13نقش دارد، در حالی که طبق قوانين خانواده در ایران سن ازدواج برای دختران ها 

انجـام  توانند  می کاری که  هستند حداقل ها  م پاشيدگی خانواده   نگران از ه   اگر مسئوالن .  سال است  15

  .دهند باال بردن سن قانونی ازدواج است

 نبایـد حيـرت زده شـوند        ل و اسف باری که قوانين ایجاد کرده است، البد مسئوالن            دبا این وضعيت نامتعا   

در هـا   درصد قتل  40«: ی اعالم کند  که آقای سجادپور رئيس پليس آگاهی تهران در یک مصاحبه مطبوعات          

هــای زنــان در قتـل . دهنـد  مــیخــانوادگی هـستند و نيمــی از مقتـوالن را زنــان تـشکيل   هـای  ایـران، قتــل 

  5»رسند میک خانواده خود به قتلخانوادگی توسط افراد درجه ی

                                                 
 . 1385 تير 26خبرگزاری ایسنا، .  1

ــد همــسري درنوشــهر آمــار طــالق را افــزايش داده اســت  ر« 2 ــی،  »واج چن ــان ایران ــر 6، ســایت کــانون زن  :1384 تي
http://www.irwomen.net/news.php?id=88 

ا خبرگزاری فارس ارائه در گفتگو ب ايب رئيس آميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالميناین آمار را  3

 .کرده است

 :1384 بهمــن 2، ســایت کـانون زنـان ایرانـی،    »دافتـ  مـی  سـال اتفـاق  22درصـد وقـوع طـالق در سـنين زیــر      35«.  4
http://www.irwomen.net/news.php?id=1263 

 .1386 رداد، مبه نقل از خبرگزاری ایسنا.  5
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همـه  از  لزومـا   مـردان   کـه   گوینـد    مـی  برخـی : موجود در افزایش خـشونت در خـانواده       تاثير قوانين   

استاد جامعه شناسـی     در حالی که شهال اعزازی،       خبر ندارند که قانون برایشان در نظر گرفته       امتيازاتی  

قـانون پـشت آنهاسـت و بـه آنهـا       یک تصور کلی در ذهن مردها وجود دارد که«: گوید میعالمهدانشگاه 

اگر مردی زن « که »ه فراشقاعد«اسالمی داریم به نام   در قانون مجازاتای  ماده. دهد میحق باالتری

از  به نظر من مردهـا یـک تـصور مبهمـی    . »تواند هر دو را بکشد میری ببيندمرد دیگ خود را در حال زنا با

گویند بـه او سـوء ظـن     میبعد کشند و میاین ماده دارند، به همين دليل در بسياری از موارد زن خود را

قتل رسانده بود به بازپرس گفته بود، زنش خوابيـده   بهدریکی از همين موارد مردی که زنش را . داشتيم

کرده به نظرش رسيده زن با کس دیگری رابطـه دارد و او   میپسرعمویش صحبت در حالی که با بود و او

سوء ظن دارند، شان  زن کنم مردان تصوری مبهم دارند که اگر بگویند به میفکر. با روسری خفه کرده را

توان  میبنابراین رد پای قانون را. شود میکم و در واقعيت هم مجازات آنها. ودش میکمترشان  مجازات

  1».کرد در افکار عمومی مردها پيدا

کننـد،   مـی  دهد که اقتداری که مردان از قوانين نابرابر کسب         می متعدد نشان های  از سوی دیگر پژوهش   

ــان در خــانواده اعمــال   ــر زن ــاثي مــیدر افــزایش خــشونتی کــه ب ــ«. گــذارد مــیرکننــد ت ژوهش بررســي پ

 نفـر از  200بـا روش پيمـايش   و  انجام گرفتـه  84در اسفندماه  همسرآزاري در شهر روانسر آرمانشاه آه

دهـد بـين     نـشان مـي  ،ابزار پرسشنامه و مصاحبه مورد سنجش قـرار داده  زنان متاهل شهر روانسر را با

هـر   و داري وجـود دارد  معنـي   مـستقيم و رابطـه نقش خود و خشونت عليه زنان  مرد از اقتدارگرايانه تصور

در ميـان  بـه طـوری کـه    . تـر اسـت   ها آم تر باشد، ميزان خشونت عليه آن اقتصادي زنان بيش چه سرمايه

سـواد چنـداني   شـان   اآثريـت ، انـد کـه در ایـن پـژوهش مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه          ای    زنان خشونت دیده  

. انـد  بـوده   هـا شـاغل     صـد آن   در 5/12  ازدواج آـرده و فقـط      ها بـه شـيوهء سـنتي         درصد آن  5/78  و شتندندا

 در واقـع  2».انـد شـته اقتـصادي ندا  اسـتقالل قرار گرفتنـد  مورد مطالعه خشونت دیده که بنابراين اآثر زنان 

ارث نـابرابر بـين     ، همچنـين    کنـد  می منوطکه در خانواده اشتغال زن را به اجازه شوهر          ای    قانون ناعادالنه 

شـود کـه همـواره زنـان از سـرمایه       مـی  سـبب در قـانون خـانواده   هـا  سياری دیگر از تبعيض، و بزن و مرد 

شتيبانی ایـن   ، بـا پـ    مردان در خـانواده   نه  مو هي اقتدار  از طرف دیگر    اقتصادی کمتری بهره داشته باشند و       

 وتـر  گـسترده زنـان در خـانواده    خـشونت عليـه     شود که    می نتيجه این معادله سبب   . قوانين، افزایش یابد  

   .کند میو مشروعيتی قانونی پيداشود تر عادی

 که قوانين ایجـاد کـرده و سـبب از    موجودهای الن در توجيه نابرابری این درحالی است که برخی از مسئو      

-این نابرابری» نفقه«و  » مهریه«کنند که داشتن     می شود ادعا  می اقتصادی زنان های  بين رفتن پشتوانه  

بـر  «. گوینـد  مـی  درحـالی کـه آمارهـا چيـز دیگـری         . شود می به ایجاد توازن منتهی    و   کند می را جبران ها  

زنـان مطلقـه     درصد78دهد که  مینشاناحوال آشور  اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت

گرفتن مجبور به گذشـتن از مهريـه خـود      درصد براي طالق41مهريه خود را هنگام طالق دريافت نكرده و 

                                                 
: 1386 تيـر  سـوم  شـهال اعـزازی،    دکتـر  بـا ، گفتگـو »قوانين ما نسبت بـه نگـرش کلـی جامعـه عقـب ترهـستند              «.  1

http://wechange.info/spip.php?article729 
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  23  /روایتی از درون  
تحقيـق   1.»دانـ  اي دريافـت نكـرده   درصد زنان هيچ وقت نفقه 89اين در حالي است آه بيش از . شوند مي

 ماننـد مهريـه، نفقـه،   (قم درهنگـام طـالق   شهرستان حقوق مالي زنان  ميزان تاميندیگری نيز که در آن 

زنان دهد که  می نشانقرارگرفته  مورد ارزيابي)المثل، استرداد جهيزيه و انتقال تا نصف دارايي مرد اجرت

. باشــند حقــوق مــالي خــود در هنگــام طــالق مواجــه مــياخــذ بــراي  قــم بــا مــشكالت و موانــع بــسياري

آامـل مهريـه طـالق     بـدون دريافـت    رصـد زنـان قـم    د91 براساس تحقيق صورت گرفته درايـن دانـشگاه،   «

  2».گيرند مي

  

شـروط  عی هـستند کـه      و قانونگذاران مد  برخی از مسئوالن     :هم حکایتی دارد  » شروط ضمن عقد  «

یکـی از   بـر اسـاس نتـایج       ، این درحالی است که      حقوق زنان در خانواده باشد    ضامن  تواند   می ضمن عقد 

وردار بـراي تـداوم زنـدگي زناشـويي برخـ       ضـمانت آـافي  زشروط ضمن عقد ا«: انجام گرفتههای پژوهش

از سـوی دیگـر حتـا اگـر     ) نهمـا (» . است  شدهدر ازدواج تبديل ي تشريفاتينبوده ومتاسفانه به موضوع

کنـد امـا بایـد پرسـيد وقتـی قـرار اسـت               مـی   برخی از حقوق زنان را تامين      ،فرض کنيم شروط ضمن عقد    

 آن هـم صـرفا بـا        ،  تامين شـود  ) مانند شروط ضمن عقد   (» ثانویه«از طریق قراردادهای    » حقوق یک فرد  «

- مـی ردادی را امضاء کنند، چطـور   شخصی کسانی که قرار است قرا     های  سليقهتکيه بر تعهد اخالقی و      

   صحبت کرد؟زنان  » و حقوقحق«به رسميت شناختن از توان 

بـا  این حقوق   تواند وجود داشته باشد و       می  اگر شروط ضمن عقد برای تضمين حقوق زنان        از سوی دیگر  

اء بـه   ه جـای اتکـ    تواند به قانون تبدیل شده و بـ        نمی  این شروط  ندارد پس به چه دليل    مغایرتی  » اسالم«

  شود؟ این درحـالی اسـت کـه همـه           متکی   قانونو مشروعيت    به قدرت    سليقه و تعهد اخالقی مردان،      

چـه مـسئله    جـوان،   هـای   زوجزنـدگی مـشترک     آغـاز   دانيم، صحبت از شروط ضـمن عقـد، آن هـم در             می

امان در ایـن شـرایط نابـس      خواهند   می بغرنجی برای خانواده و دختران و پسرانی است که        دردسر ساز و    

بـه دليـل پـيش      هـا   بـسياری از ازدواج   متاسـفانه   تجربه هم نشان داده است کـه        . تشکيل خانواده بدهند  

به بن بـست رسـيده اسـت، در حـالی کـه           ان ابتدا   ماز ه  ،کشيدن مسئله شروط ضمن عقد از سوی زن       

ختر جـوانی کـه   کرد که د نمیشد، این توهم را ایجاد میاجراآمد و  میدراگر این شروط به صورت قانون  

به قول بعضی کسان،    دست پيدا کند و یا      » اضافی«خواهد به حقی     می خواستار چنين شروطی است،   

  ؟! سازدر ازدواج را خدشه دا» شگون «،در همان ابتدای زندگی مشترک» حق طالق«با مطرح کردن 

يمی از جمعيت   نبرای  ای    پایدار و تضمين شده    در عمل، هيچ حق و حقوق      به هرحال شروط ضمن عقد      

هـستند  شود بلکه این شروط صرفا یک قراردادهـای بينـافردی            نمی محسوبجامعه ما   زنان  کشور یعنی   

و نـه   شـود    مـی  تلقـی » هدیـه «بيـشتر یـک     در بسا مـوارد،     و  آیند   می به حساب » زیاده خواهی «که گاه   

  . وی جامعه به رسميت شناخته شده استحقی که از س

شـناخته  آن را بـه رسـميت       اش  کرد که جامعه از طریق قوانين مصوب      » قح«توان صحبت از     می هنگامی

توانند قراردادهـای مختلـف و گونـاگونی         می )زن و مرد  ( ، وگرنه خارج از شروط ضمن عقد هم افراد           باشد

در دانشگاه تربيت مدرس    نتايج يك پايان نامه     . برای آغاز زندگی زناشویی خود بگذارند و به آن عمل کنند          

بـا   ضمن عقد به خـود اختـصاص مـي دهنـد،           تفاوت حقوقي آه زنان در شروط     «که در آن     1383 در سال   
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در سـاختار حقـوقي     دهـد کـه      مـی  مـورد بررسـی قـرار گرفتـه نـشان          1»آنچه قانون براي آنان تعيين آرده     

 مـرد  خواست طالق را به وآالتدادگاه حق درکه در مواردي و  .از مردان دارندتر پايين زنان مقامي طالق،

دسـتگاه   امـا بـا توجـه بـه رويـه مـرد سـاالرانه حـاآم بـه          ،)یعنی در شروط ضمن عقـد  (به زن داده است

بينـا فـردی    هـای   توافـق  ، در واقع به دليل آن که ایـن شـروط          .قضايي اين موارد نيز ناديده گرفته مي شود       

و در بـسياری از مـوارد هـم    گيرنـد    می شوند، از این رو از سوی محاکم نيز کمتر مورد اعتنا قرار            می تلقی

از ثبـت ایـن شــروط   سـردفتر،   بـسياری از دفـاتر ازدواج بـه دلخــواه    ،دیـده شـده کـه اساسـا هنگــام عقـد     

  .کنند میخودداری

از طریق قانون  به رسميت شناخته نشود و مانند شروط ضمن عقد، بيشتر            »حقی«از سوی دیگر وقتی     

که در  (د ناخودآگاه در روابط زناشویی      گرد می  سبب اماد به عروس تلقی شود،    از سوی د  » هدیه«به یک   

از طرف » دین«،  احساس )اعطا کردهرا » هدیه«را دریافت کرده و مردی که این   » هدیه«آن زنی که این     

 غالبـا کـه   آن   به ویـژه     ،، تقویت شود  »فردی ضعيف تر  «به  نسب  از طرف مرد    » جوانمردی«زن و احساس    

در ایـن  شـود و حتـا اگـر        مـی  مواجـه هـا   نوادهخـا هـای   عقد با مقاومت   گرفتن شروط ضمن     ،پيش از ازدواج  

بيشتری به رابطه او بـا شـوهر        » دین«احساس  کشمکش خانوادگی زن بتواند این شروط را دریافت کند          

  .شود میتحميلاش آینده

  

تـاثير منفـی نظـام       :دهـد  مـی   زندگی و جـان مـردان را هـم زیـر ضـرب قـرار               ،آميزتبعيضقوانين  

- نمـی  خـتم زندگی زنان   محدوده   نابرابر خانواده فقط به   قوانين   ایران به خصوص  چندهمسری در   حقوقی  

- مـی  کند، مردان را نيـز در معـرض خطـر قـرار            می که برای زنان ایجاد   هایی  ، بلکه با توجه به ناامنی     شود

ــد ــ«: ده ــه در   ب ــشي آ ــده،  15ر اســاس پژوه ــشورانجام ش ــتان آ ــرد   اس ــت م ــل خيان ــد ٦٧  عام  درص

شوهر یکی از عوامل همسرکشی در بين زنـان         ازدواج دائم يا موقت      یعنی   2»ها بوده است    يشوهرآش

  .شناخته شده است

 وجود قانونی کـه اشـتغال زنـان را منـوط بـه اجـازه                :از جمله (در واقع زنانی که با توجه به عوامل مختلف          

تواننـد شوهرشـان را بـه        نمی ، یا امکان گرفتن طالق ندارند   از ارث برابر محروم هستند،      ،  )کند می شوهر

کننـد و مـورد انـواع و اقـسام      میتلفها دادگاهراهرو  در  شان    زندگیعمر و   ها  سالو  طالق، راضی کنند    

خـواهی نخـواهی بـه       بـه عمـل آیـد،        هـا آنگيرند بدون آن که حمایتی از طرف قـانون از            می خشونت قرار 

 افـرادی   :سـازد  تبـدیل     ی خطرنـاک  بـه افـراد   ن را   ممکن است آنـا   آیند که    می  بن بستی گرفتار   دامچاله و 

 زنـدگی خـود بلکـه زنـدگی شـوهران  و             نـه فقـط   تواننـد    می کهآینده  به   از اميد    ای    بارقهبدون  درمانده و   

  . اندازندرا نيز به خطرشان  فرزندان

هـا   بـر پايـه پـژوهش   «: نویسد می کمپينیاز فعاالن جوان نسل پنجمرابطه مریم حسين خواه   همين  در  

زنـدگي   فرضـيه یعنـی  انـد،    و از استقالل مـالي برخـوردار نبـوده    آش خانه دار بودهشوهر چهار پنجم زنان

اگر اين موضوع را در آنـار آمـار     .در زندگی آنان امکانپذیر نبوده است     مستقل و جداگانه نيز به خودي خود        

                                                 
انجام گرفته و در ر ثبت ازدواج در شهرستان سمنان در يكي از دفاتاین تحقيق . 1384 مرداد 26خبرگزاری فارس، .  1

 مجتمع قضايي خانواده به خصوص در مواردي آه قانون به زنان حق تقاضاي طالق در آراي قضايي مربوط بهآن 

  .بررسي شده است، طالق داده
  .»رشو استان آ١۵بررسي همسرآشي در «، نتايج طرح 1381 بهمن 18 روزنامه ايران،.  2

 



  25  /روایتی از درون  
س تحقيقـي آـه در اسـفند مـاه     بر اساکه خاطر داشته باشيم  باالي خشونت عليه زنان قرار دهيم و به

د از  درصـ ٩/٤٧ درصـد زنـان از همـسر آزاري روانـي و      ٩/٨٧ :انجـام شـد   سـال گذشـته در شـهر تهـران    

، ستهو اين آمار در بسياري از شهرها و مناطق دورافتاده بيشتر نيز              برند  همسرآزاري جسمي رنج مي   

ا نيـز بـه   خـشونت ر   در معـرض زنانني از نوهاي خانوادگي و قا  هاي اجباري و نبود حمايت      ازدواج همچنين

. شود  تر مي    آسان )عنوان تنها راه ممكن    به(شان    ل اين زنان براي قتل شوهران     یآن اضافه آنيم، درك دال    

فرساي  بودن پروسه طاقت اين در حالي است آه با وجود عموميت داشتن خشونت عليه زنان و يكسان

» محمد آشوري«و » شهال معظمي«هاي آشوري  پژوهش هطالق براي همه زنان، اين نوع واآنش بنا ب

هـا بيـشتر در طبقـاتي از اجتمـاع صـورت       سواد رواج دارد و اينگونه قتـل  بي بيشتر در بين زنان آم سواد و

. انـد  نداشـته  ت آميـز بـراي حـل مـشكالت    مآه اعتقادي بـه خـانواده مـدني و گفـت و گـوي مـسال       گرفته

-در زنان نيـز ، ازدواج      نشان مي دهد  » همسرآشي«گير در جرم    ي در هابررسي وضعيت زندگي خانواده   

آمـوختن حرفـه و هنـر، تربيـت در خـانواده پدرسـاالر و        ي زودهنگام و محروميت آنان از تحصيل دانش وها

 به عنوان پدر يا همسر در خانواده، توان برابري زنان با مردان را سلب آرده رياست بي چون و چراي مرد

خـشونت پـذيري و    دي و ناآگاهي و وابستگي اقتصادي به همسر، زمينه بزه ديـدگي، سوا و به دليل بي

حدي برسد آه زنان از سـويي تـوان    اطاعت بي چون و چرا از او فراهم مي شود و وقتي آه خشونت به

 قدرت مقابله بـه مثـل بـا آن را در خـود     ،يافتن يك همدست تحمل آن را نداشته باشند و از سوي ديگر با

و دسـت بـه   شوند  میمتوسل اندهاي خشونت آميز آه از آودآي با آن مواجه بوده روش  به همان  ببينند

 بسياري از حقوق دانان هـم بـا تاآيـد بـر تغييـر قـانون طـالق، معتقدنـد اگـر          .زنند همسرانشان مي قتل

فتـه  حـق در نظـر گر    طالق راحت در نظر گرفته شـده اسـت بـراي زن نيـز ايـن      همانطور آه براي مرد حق

  1.» خودداري آنند، از قتل،با استفاده از آن تواند يكي از راهكارهايي باشد آه زنان شود، اين موضوع مي

  

موجـود حـائز اهميـت      مـسئله دیگـری کـه در مـورد قـوانين            : تعاریف رسمی  بيرون از چارچوب     انیزن

تـشکيل  در راه ه مـانعی  بلکـه بـ   سـازد    مـی  را متزلـزل  ها  خانوادهکيان  نه تنها   موجود  قوانين  است این که    

 ،دختـران جـوان   رصـد    د 80 بـيش از   «طبق تحقيقات انجام شـده      . جدید نيز تبدیل شده است    های  خانواده

مـادران اولويـت را در    رصـد از  د42  وقائـل هـستند  نـسبت بـه خانـه داری    براي اشتغال اهميت بيـشتري  

 2».انشان در بيرون از خانـه هـستند  اشتغال دختر رصد آنان معتقد به د58  اشتغال دخترانشان دانسته و 

یابـد بـه   بـه طـرز چـشمگيری کـاهش     این مسئله است که باعث شده تمایل به ازدواج در ميـان دختـران         

: معتقـد اسـت   )  یک ميليـون امـضاء     و از وکالی زحمتکش کمپين    (زهره ارزنی وکيل دادگستری     طوری که   

يافته آـه ايـن رونـد همچنـان روبـه افـزايش        ، تمايل دختران جوان به ازدواج يك درصد آاهش83در سال «

دليل شرايط موجود آه البته نـسبت بـه گذشـته تغييـر و تحـوالتي       است، چرا آه امروزه دختران جوان به

   1».پندارند ميخود زندگي مشترك را عامل محدودآننده در زندگي از جمله اشتغال  آرده است، ايجاد

کـه در آن نـه      (که دختران جوان با توجـه بـه قـوانين موجـود             حاکی از آن است     ها  و پژوهش ها  گزارشاین  

و درآمـدزایی   مـانع اشـتغال     بـه راحتـی     توانـد    مـی  در خـانواده دارد بلکـه     بسيار نامتعـارف     قدرت   ، مرد فقط

                                                 
   زنستان سایت ،»رآشي، طغيان زنان در برابر خشونت و نابرابریشوه «. 1

جامعـه  هـاي اجتمـاعي ايـران، انجمـن      مجموعـه مقـاالت آسـيب    ،  «همسر آـشي  «شهال معظمي،   : و نگاه کنيد به     

  1383شناسان ايران، تهران، نشر آگه، 
 .1385 اردیبهشت 24خبرگزاری ایرنا، .  2
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 بایـد بـه ایـن پرسـش     انقانونگـذار و  از ایـن رو مـسئوالن       . زننـد  مـی  ، از ازدواج سر باز    )شودنيز  همسرش  

  ؟اندبخشی از جامعه زنان را از ازدواج بازداشته،  ظالمانهاین قوانيناز فظ و دفاع ح باپاسخ دهند که چرا 

شـوند، بـر اسـاس آخـرین         مـی   سرپرستی ،، توسط زنان  هابخشی از خانواده  کشورمان  از سوی دیگر در     

اقتـصادی و  با توجه بـه شـرایط        2».ه است فر اعالم شد  ن ميليون   سه« تعداد زنان سرپرست خانواده      ،آمار

براسـاس  «بـه طـوری کـه        در حـال افـزایش اسـت،         وقفه بی  موجود، آمار زنان سرپرست خانوار     جتماعیا

در واقع  3.»دپيوندن  هزار زن در آشور با جدايي از همسر خود به جرگه زنان مطلقه مي 60 ساالنه   ،آمارها

 از حاکميـت    غالبـا ناشـی    هـزار زن بـا معـضالتی کـه           60دهد که ساالنه حـداقل       می نشانها  این گزارش 

شوند، چه برای گرفتن طالق و چه برای گرفتن حـضانت و             می روبروها  در دادگاه  است   آميزتبعيضقوانين  

- مـی  و چه آن جا که بدون پشتوانه مالی توسط شوهران خود بـه راحتـی رهـا                شان    سرپرستی کودکان 

 مواجـه شـان   ی کودکـان  ل سرپرسـت  و تازه پس از طی کردن این مراحل قانونی اکثر آنان با مـشک             . شوند

  .ندگردمی

یعنـی نگـه    تواند حضانت    می را ندارد و فقط   اش  ن حق سرپرستی کودکان   طبق قانون هيچ مادری در ایرا      

اگـر  ) پـدر و جـد پـدری    ( مـردان    هيچ گاه   در واقع   .  از آن خود کند    )در صورت رضایت مرد   (  را کودکانشداری  

ایـن بـدان معناسـت کـه     . مادر کودک بـسپارند د را به توانند حق سرپرستی کودکان خو    نمی دنبخواههم  

مهـم و   هـای   یگيـر هنگـام تـصميم   ، یا هنگام عمل جراحـی، و در مجمـوع           شانازدواج فرزندان هنگام  زنان  

تواننـد   نمـی  به طور قانونی  طبق قانون هيچ جایگاهی ندارند و       بر  شان    در زندگی کودکان  سرنوشت ساز   

 ،ی و بـدون حـضور پـدر        را خود به تنهای    مادری، فرزندش اگر  یعنی  . دنقشی در این تصميمات داشته باشن     

اش ، وقتی پای تصميماتی همچون ازدواج، عمل جراحی یا تصميم در مورد اموال کـودک            دبزرگ کرده باش  

در چنـين تـصميماتی نقـش       توانـد    مـی  فقط پدر یا جد پدری است کـه       آید، هيچ حقی ندارد و       می به ميان 

  .بيافریند

هيچگاه ها  ، نابارور هستند، یعنی زنان در این خانواده       هابخشی از خانواده  ذکر شده،   های  نمونهافزون بر   

بــه ویــژه در قــانون » مــادر«شــوند و تعــاریف رســمی کــه از زن یعنــی  نمــی»مــادر«طبــق قــوانين موجــود 

 ص آمـار دقيقـي در خـصو   «: بنا به گزارشـی . شود نمیاساسی  ارائه شده است شامل حال این زنان

  10آمـار نـازائي در تهـران،    دست آمـده، ه ها ب اما آنچه بر اساس سرشماري. ناباروري در ايران وجود ندارد

   4.»درصد است

-با توجه به همين قوانين موجود، از شهروندی جامعه خـود محـروم شـده              از زنان ایرانی نيز     گروهی دیگر   

 تحـت ظلـم     ،، با توجه به قـوانين موجـود       اندکردهی ازدواج   ستانزنانی که با مهاجران افغان    برای نمونه   . اند

هـزار ازدواج    70به گفته یکی از مسئوالن سفارت افغانـستان       «آماری  های  دادهطبق  . مضاعفی قرار دارند  

اين در حـالي اسـت آـه وزارت آـشور ايـن آمـار را در                  .زنان ايراني با مردان افغان تاآنون ثبت شده است        

 موجـود،   آميـز تبعـيض  اما در این ميـان بـر اسـاس قـوانين             1».م آرده است   هزار ازدواج اعال   50 تا   45حدود  

 به بعد صـورت گرفتـه،   1380افغان را آه از سال  وزارت آشور ايران ازدواج زنان و دختران ايراني با مردان«

ازدواج دختـر يـا زن ايرانـي بايـد بـا      کـشور،  آه بر اساس قوانين داخلـي   غيرقانوني اعالم آرده است چرا

                                                                                                                                            
 .1385 شهریور 6خبرگزاری ایسنا، .  1
 1385 اسفند 8، سایت کانون زنان ایرانی، »ميليون زن سرپرست خانواده در ایران  3«.  2
 .1386 مرداد 16خبرگزاری ایسنا، .  3
  .1384 شهریور 14خبرگزاری فارس، .  4



  27  /روایتی از درون  
 مـسوول دولتـي صـورت گيـرد و اگـر غيـر از ايـن باشـد ازدواج آنـان غيرقـانوني محـسوب            الع مقامـات اطـ 

 ). همان(» شود مي

در تنوع گوناگون و های طيفدارای یکدست نيست و جامعه زنان در ایران نتيجه بگيرم که می خواهم 

وق گسترده و نامتعارف  و حقموجودنابرابر  بخشی از زنان به دليل قوانين :ستهامنافع و خواسته

شده در قانون تعریف جایگاه یعنی تنها » مادری«جایگاه به بخشی نيز . ورزند می، از ازدواج امتناعمردان

مانند زنانی که با مردان افغانی دیگر ، بخشی )حتا اگر بخواهند(یابند  نمیاساسی برای زنان دست

- نمیجود به رسميت شناختهن موه از سوی قوانيکنند ک میزندگیهایی ، در خانوادهاندکردهازدواج 

کنند  میشود، بخشی دیگر که زنان سرپرست خانواده هستند از حق سرپرستی کودکانی که بزرگ

   .برخوردار نيستند) را برعهده دارندشان  یعنی حضانت(

 حمایت از هر کدام از این گروه از زنان با مشکالت متعددی دست به گریبان هستند که قانون به جای

در . کند میآنان مشکالت بيشتری را تحميلزندگی گيرد، بلکه بر میشان  آنان، نه تنها حذف یا نادیده

به ایرانی جامعه زنان و مشکالت خاصی را در ها آن گرفتارییقين، به ها واقع این تنوع و تکثر زندگی

و تر ابعاد گستردهکند بلکه ها نمیآنآورد که قوانين ناکارآمد موجود نه تنها کمکی به حل  میوجود

  . کند میرا بر آنان تحميلفاجعه آميزتری 

  

  چرا تاکنون قوانين به نفع زنان تغيير نکرده است؟

 سالهاست در کشور ما در جریان است و قدمتی صـد        آميزتبعيض با وجود آن که نقد و اعتراض به قوانين          

به وجود  زنان  ی و فرهنگی جامعه ما تحولی در قوانين به نفع           ساله دارد اما به دليل بافت پيچيده سياس       

  . به طوری که امروز به معضلی بزرگ و ظاهرا الینحل تبدیل شده است2نيامده است

هـاي آن را بـه       ي مـصوبات، مـواد وتبـصره        همـه   مشكل نظام حقوقي موجود در مـورد زنـان، آن اسـت آـه             

روشـن اسـت آـه      . زنـد  گيرد، گره مـي    ن صورت مي  تفسيرهاي غالب و مسلطي آه توسط شوراي نگهبا       

توانند تفسير خودشان را بر شوراي نگهبان و در جامعه غالـب و مـسلط آننـد آـه                  يي مي  نيروها و نهادها  

انـد،   هاي جامعه از قـدرت     ترين بخش  بخش وسيعي از زنان آه جزو محروم      به طبع   . اند داراي قدرت و ثروت   

چـرا آـه نفـوذ و تـسلط هـر           . باشـد عرضـه آننـد      نفع آنـان     را آه به  قادر نيستند تفسير غالب و مسلطي       

. هاي مختلـف در يـك جامعـه در اختيـار دارنـد             تفسير و گفتماني، بسته به ميزان امكاناتي است آه گروه         

يقين گروهايي آه در مملكت ما ثروت بيكران نفت و قدرت آنتـرل فرهنـگ و اطالعـات و هـزاران امكـان                        به

خود را بر جامعه و بر نهادهـاي  خاص توانند تفسير  را در انحصار دارند مي    ) اي ت رسانه از جمله قدر  ( ديگر  

 .  گذاري مسلط آنند قانون

جاسـت آـه     موجـود بـا منـافع زنـان در آن         “ نظام حقـوقي  ” خواهم تاآيد آنم آه نقطه تالقي و تصادم          مي

ي  هـا   انتـصابي موجـود در حـوزه       هـاي   گيرنـد بلكـه تفـسيرپذيرند و بـه قـدرت           قوانين از خـود، منـشاء نمـي       

                                                                                                                                            
 ، سایت کانون زنان ایرانی»هاي قانوني ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني بازخواني تبعيض«.  1
 تعدد زوجات 1354 در قانون حمایت از خانواده و سپس در اصالحيه آن در سال 1346الزم به ذکر است که در سال  2

 20به  سال و برای پسران 18محدود شد و طالق منوط به اجازه دادگاه گردید و حداقل سن ازدواج برای دختران به 

برای اطالعات بيشتر در مورد جزئيات تغييرات (سال افزایش یافت و نيز اصالحاتی در حوزه شغلی زنان به عمل آمد 

های مهرانگيز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی فعاليت«توانيد به کتاب حقوقی طی یک صد سال گذشته می

  ). مراجعه کنيد1382 نشر توسعه، ، نوشين احمدی خراسانی و پروین اردالن،»زنان در ایران
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ترين حلقـه جامعـه محـسوب        اند درنتيجه زنان آه ضعيف     ، مشروط و وابسته   فراقانوني و نهادهاي نيرومند   

هاي مثبت و  تغييرات الزم را در قـوانين ايجـاد             توانند با توجه به نيازهاي خود، تفسير       شوند واقعا نمي   مي

تـر   شـكل  تر و هرمـي  اي عمودي ابي حكومت با شهروندان رابطهي ميان نهادهاي انتص    هر قدر رابطه  . آنند

شود و زنان بـراي حـضور و تاثيرگـذاري در رونـد              باشد زنان و حقوق آنان بيش از بقيه به حاشيه رانده مي           

  . شوند رو مي اصالح قوانين و تغيير شرايط خود، با موانع بسيار بيشتري نسبت به مردان روبه

 نظـام حقـوقی در جامعـه مـا، و مجموعـه جوانـب فرهنگـی و تـاریخی، تغييـر و              با توجه به تصلب ساختار    

اصالح قوانين به نفع زنان، بسيار دشوار شده است، شاید به دليل همين دشواری کار بـوده کـه تـاکنون                     

رسد تنهـا راه بـرای     می از این رو به نظر    .  صورت گرفته است   آميزتبعيضاصالحات بسيار اندکی در قوانين      

هـای   و اصالح این قوانين به نفع زنان، استفاده از همه امکانات موجـود و فعـال کـردن همـه ظرفيـت              تغيير

از تقویت گفتمان برابری خواهانه در حوزه روشنفکری دینی تا پشتيبانی از گفتمان حقـوق           : جامعه است 

هـای  ر ميـان جنـبش    بشری، از کار در ميان نخبگان تا تالش در ميان مردم، از بردن خواسته حقوق برابر د                

در افکار عمومی چنان طنين انـداز شـود         » حقوق برابر «تا به تدریج گفتمان     ... مدنی تا احزاب سياسی و    

  . که بتواند ساخت متصلب موجود را که هيچ جایگاهی برای زنان قائل نيست به عقب نشينی وادارد

. صـت و ظرفيتـی چـشم پوشـی کـرد          توان از هيچ فر    نمی  به این تغييرات حداقلی، واقعا     یابیبرای دست 

  خواسته محـوری کمپـين یـک ميليـون امـضاء در جامعـه بـسترسازی                به اندازه کافی برای بيان    یعنی اگر   

- نمـی  نشود، ساخت متصلب و پرخاشجوی نظام حقوقی، امکان و فرصتی برای تغيير به نفع زنان باقی               

  . گذارد

  

  حقوقی کمپين یک ميليون امضاءمطالبات  نقدهایی بر

 واقعيـات دی  زورمنـ تلخـی و    با وجـود     :همه زنان نباشد  » اولویت«تغيير قوانين مهم است حتا اگر       

- می برخی از منتقدان ادعا   قوانين به وجود آمده است،      زندگی زنان که تاحدود زیادی تحت تاثير عملکرد         

دولتـی در   های  شنظرسنجی که یکی از بخ    آنان به   . ولویت زنان نيست   ا آميزتبعيضقوانين  تغيير  کنند که   

اولویـت مقـدم زنـان اسـت و تغييـر           » اشتغال«که  گویند   می وکنند   می امور زنان انجام داده است استناد     

یـک ميليـون    کمپين  خواسته محوری   در نتيجه،   . شود نمی محسوب اولویتی برای زنان     آميزتبعيضقوانين  

  . را در نظر نگرفته است) تغالیعنی اش(اولویت زنان چرا دهند که  میرا مورد پرسش قرارامضاء 

 که اولویت دارترین اندنخست باید خاطر نشان کرد که فعاالن کمپين یک ميليون امضاء این ادعا را نداشته

 موضـوعی را انتخـاب   ،، بلکـه کمپـين  انـد در دستور کار خود قـرار داده را موضوعی که مربوط به زنان است   

  . »آیدبراز پس آن «بتواند کرده که به قول معروف 

» اولویت دارترین مسئله همه زنـان     «تواند   می  این ادعا که یک جنبش در یک مقطع خاص         ، داشتن امروزه

توانـد بـسيار متفـاوت       مـی  مختلـف زنـان   هـای   گروههای  زیرا اولویت . را نمایندگی کند بسيار دشوار است     

 وجـود دارد ادعـای نماینـدگی        ناموفقی  کـه در کـشورهای دیگـر نيـز          های  باشد بنابراین با توجه به تجربه     

یک ميليون امضاء   جنبش  بنابراین کنشگران   . از اساس، غيرواقعی  است    » اولویت دارترین خواسته زنان   «

 که انگشت روی اولویت دارترین و مهم ترین موضوع مربوط به همـه زنـان                اندهيچگاه ادعای آن را نداشته    

لکـه  ، ب )توانـد چنـين ادعـایی داشـته باشـد         نمـی  چون عمال هيچ کس و هـيچ گروهـی         (اندایران گذاشته 

 تـا   انـد ، سـعی کـرده    شانتاثيرگذاریمعين   مشکالت و ميزان     ،هابا توجه به محدودیت   فعاالن این جنبش،    

  .بگذارند، انگشت تاکيد جامعه را گرفتار کردهروی مشکالتی که بخش بزرگ تری از زنان بر  حد ممکن 
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یک ميليـون امـضاء انتخـاب       جنبش   به چند دليل از سوی فعاالن        آميزتبعيضقوانين  و اصالح   خواسته تغيير   

  : شده است

 از روزی کـه بـا پيـروزی       .صد سـاله دارد   ای    ، پيشينه آميزتبعيضنخست  آن که درخواست تغيير قوانين        _ 

اولين  ومجلس قانونگذاری تاسيس شد بار نخستين برای )1285یعنی سال (در ایران  مشروطيتانقالب 

مبـارزات حقـوقی زنـان نيـز آغـاز           ،رسـيد تصویب  به  و  ن  یدوتتوسط نمایندگان مردم    اساسی کشور   ن  قانو

جنبش حقوقی زنان ایران های خواستی ترین یکی از محوربه  آميزتبعيض تغيير قوانين ، از آن زمان1.شد

ارتقـاء  زنـان  دامنـه داری در جنـبش   های برای زنان به فعاليت   » حق رای «کسب   ،برای نمونه شد و   مبدل  

جمعيــت نــسوان « همچــون ای  زنانــههــای یقه دولــت آبــادی و انجمــنصــدزنــان فعــالی همچــون . یافــت

دخترانـه  ایجاد مـدارس  و فعاالن حقوق زنان، عالوه بر فعاليت برای   ها  و بسياری دیگر از انجمن    » وطنخواه

 بـه  مجـالت نوپـای خـود    قـوانين، در نـشریات و   و به رسميت شناخته شدن حق آموزش برای زنان توسط       

از این  . کردند می یگيررا پی مسئله افزایش سن قانونی ازدواج،  و مشکالت زنان در خانواده            طور جدی،   

 برخـورداریم و همـين امـر پـشتوانه          آميـز تبعـيض در نقد قوانين    و پرمایه   روست که امروز ما از ادبيات غنی        

  .بسياری مهمی برای کمپين یک ميليون امضاء است

بحث  انتخاب شد  آن بود که       به عنوان خواسته محوری کمپين       آميزتبعيضقوانين  تغيير  يل دومی که    لد_ 

 اکثـر هـای   یکی از مطالباتی اسـت کـه در ليـست درخواسـت           ) به ویژه تغيير قوانين خانواده    (تغيير قوانين   

را اولویـت اوليـه      آميـز تبعيض، تغيير قوانين    زنانهای  ممکن است برخی از گروه    : زنان وجود دارد  های  گروه

- ليـست   اولویت دوم یا سوم یا چهارم خود، اما مهم آن است کـه در  اکثـر                 خود بدانند و برخی دیگر آن را      

مختلف زنان حکایت دارد، تغيير قوانين ناعادالنه و تحقيرآميز به          های  گروهمتنوع  های  که از خواسته  هایی  

  .خورد میچشم

کـه  جنبش مـستقل زنـان       پتانسيل آن را دارد تا فعاالن        آميزتبعيضنين  دليل سوم آن است که تغيير قوا      _ 

 کـار و    ،در اختيـار ندارنـد، در مـورد آن        ) همچـون اشـتغال   (دیگـر   های   در زمينه  هيچ ابزاری برای ایجاد تغيير    

 هرچند نه مهم ترین و اولویت دارتـرین بلکـه فقـط یـک سـری دسـتاورد                 (فعاليت کنند و یکسری دستاورد      

  .به ارمغان بياورندشان  برای خودشان و زنان هم وطن) حداقلی

اسـت کـه نـه آنقـدر      ای    ، خواسـته  آميـز تبعـيض  آن است که تغيير قوانين       ،دليل چهارم برای این انتخاب    _ 

کوچک و محدود است که نتواند بخش بزرگی از زنـان را بـسيج کنـد و نـه آنقـدر بـزرگ و دسـت نيـافتنی                            

  .موجود نباشداش رنما و امکانی برای تحققکه هيچ دواست ) کالن روایتی(

» مهـم تـرین  «و » اولویـت دارتـرین  «، »بهترین«هميشه در جامعه ما این تفکر غالب بوده است که یا باید   

 _ قهرمـانی  نگـرش (گویـا ایـن تفکـر دو قطبـی و پدرسـاالرانه      . کار عالم را انجام داد و یا هيچ کـاری نکـرد   

رسـد اگـر در جامعـه مـا ایـن            مـی  درحالی که به نظر   . رایت کرده است  به جنبش زنان نيز س    ) آخرالزمانی

 بهتـر «که  ای     آن وظيفه  ،و هر جنبشی  کرد که هر کس و هر گروه         می برداشت فمينيستی و زنانه رشد    

                                                 
آميز، به ویژه در حوزه قوانين خانواده های گسترده زنان در طول یک قرن گذشته برای تغيير قوانين تبعيضفعاليت.   1

های زنان برای کوشش.  جاری و مطرح بوده است ایران همواره در کشور ماا فراز و فرودهایی همراه بود اماهرچند ب

سی به ساختار سيااز زنان در هایی ظهور گروهشان  طی بيش از پنج دهه باعث  حقوقیدستيابی به مطالبات

زنان حقوقی  برخی از مطالبات 1346 قانون حمایت خانواده در تصویبتا این که .  شدشانگيری مطالباتمنظور پی

اطالع بيشتر برای . ( شدبه نفع زنانبيشتر  این قانون باز هم مشمول تغييراتی 1353و سپس در را تحقق بخشيد 

، اليز ساناساریان، ترجمه »جنبش حقوق زنان در ایران«توانيد به کتاب  می ایرانمبارزات حقوقی زناناز گستردگی 

 ).يدفرمایمراجعه .1384سانی، نشر اختران، نوشين احمدی خرا
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نجـام آن بـا توجـه بـه     کـه ا عملی  ای    یعنی برنامه (در دستور کار خود قرار دهد       را   »برمی آید اش  از عهده 

 جامعه ما احتماال در بسياری از جهات تغييـر کـرده            ، در آن صورت   )باشد» ممکن«ش، واقعا   توان و نيروهای  

اما این که بنشينيم به اميد آن که بهترین و اولویت دارترین کار دنيا را انجـام دهـيم،                   . رفت می بود و پيش  

  . داشته استو رکود نگه انفعال که جامعه را در » آرمانشهری«تفکری است 

پراکنده و  ای    حول هر نوع درخواست و مطالبه     انرژی فعاالن جنبش زنان     دهم   می ن نيز ترجيح  م تردیدبی

و نيـز بـر ایـن بـاورم کـه           ،  )فراوانـی در کـشورمان وجـود دارد       هـای   آن هـم وقتـی محـدودیت       (شودنصرف  

درازمـدت صـورت گيـرد بـه یقـين بایـد دارای یـک سـری                 هـای   فعاليـت تـوان    می که حول آن  هایی  خواسته

» رتـرین اولویـت دا  «و  » مهم تـرین  «منطق این گزینش صرفا با      قابل اتکاء و منطقی باشد، اما       های  یژگیو

  .شود نمیمسئله زنان تعریف

ی دسـتور کـار   و برگزیـدن    » انتخـاب «مهم برای فعاالن جنبش زنان همـواره        های  تردید یکی از دغدغه    بی

تـرین دسـتور کـار       » مناسـب «تن زمـان و مکـان،       است که با توجه به شـرایط و امکانـات و بـا در نظـر گـرف                 

برخـوردار باشـد کـه     هـایی   و ظرفيـت  هـا   محسوب شود و در واقع آن دستور کار و برنامه عمـل، از قابليـت              

 از .ازمان داد و به وحـدت و همـاهنگی رسـاند        را س و پراکنده   مختلف  های  بتوان حول آن، فعاليت و حرکت     

ن محدود و بسته و کوچک باشد که نتوان نيروهای جدیـد اجتمـاعی             ناآنچاین رو چنين دستور کاری نباید       

ن که  و آرمانشهری باشد که به دليل آ      و نه آنچنان بزرگ     جنبش زنان را فعال سازد      های  را جذب و ظرفيت   

ایجـاد  ای    وجود ندارد، حول آن نتوان هيچ حرکت مشخص و پيـشبرنده          اش  ازی برای تحقق  اندهيچ چشم 

  . کرد

توسط فعاالن کمپين یک ميليون امضا، » آميزتبعيضتغيير قوانين موضوع انتخاب «رسد  مینظربنابراین به 

و از همـه   ،است» مناسب«انتخابی سنجيده و با توجه به شرایط دشوار کنونی، انتخابی هوشمندانه و    

 ،ابتـدا از همـان  توانـسته  ) تغييـر قـوانين  (مـشخص و حـداقلی    آن است که ایـن خواسـته    تر  ميدوارکنندها

و ارج   این توافق، به خـودی خـود دارای اهميـت            ز فعاالن جنبش زنان را بدست آورد و       توافق جمع بزرگی ا   

  .کار عالم هم نباشد» مهم ترین«و » اولویت دارترین« هرچند ،بسيار است

  

  سازنده فرهنگ جامعه ،قانون

گی روزمـره زنـان را بـه تغييـر و           در بافـت زنـد    گرایشی در جامعه ما وجود دارد که هر گونـه تغييـر و تحـول                

این فرهنگ باوران، ظاهرا معناگرا هـستند و تحقـق دموکراسـی       . دهد می جامعه تقليل » فرهنگ«اصالح  

بـه دیگـر سـخن،    . داننـد  مـی   جامعه امکان پذیر   ارتقای دانش تک تک افراد یک     جنسيتی را صرفا از طریق      

 و اصالح نظـام حقـوقی کـشور،         آميزتبعيضر قوانين   پندارند که مبارزات اعتراضی زنان برای تغيي       می چنين

  . امری سطحی و فاقد عمق و ریشه است

اسـت امـا    و حيـاتی    بسيار مهـم      ،جامعهو معرفت و نگرش شهروندان       تغيير و تحول در فرهنگ       تردیدبی

ل واحد، تقليـ یک عامل  به ای،تحقق هر خواستههای متنوع  اسلوب یا    حرکتی این که هر عمل و کنش و      

است که در طول یک » اندیشیسياسی«رسد بيشتر ناشی از همان تفکر غالب  میشود، به نظر داده  

تفکـری  یعنـی  . حاکم بـوده اسـت  ما ایرانيان های و نگرش ها  اندیشهها،  ارزشبر جهان   صد سال گذشته    

 یک معيار خـاص   با  فقط  را  ای  که هر نوع حرکت و فعاليت و تالش و خواسته         گرایانه  و تقليل » تک عاملی «

تفکـر تـک   «اگـر در گذشـته ایـن نـوع     . کنـد  میگيرد و الجرم، حذف    می بقيه جوانب را نادیده   سنجد و   می

کردنـد،   می و کسانی که آن را نمایندگی     ها  نمود و گروه   می رخ» سياسی«ظاهری  هيئت و   در  » عاملی
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، »اندیشییگانه«این تداوم مروز ادانستند، موکول و متوقف می »تغيير حاکميت«هر تغيير و تحولی را به 

به عنوان یـک  » فرهنگ«، آن هم »فرهنگی«تغيير تمام تاکيد را بر   بار  اینو  به خود گرفته    ظاهری متفاوت   

، متمرکـز  دردخـوری پيـدا نمـی کنـد    امر و کنشی معنا و دست مایه بـه   که در هيچ    انتزاعی و مبهم    عامل  

  . استنموده

نـشانه  و سـرنگونی آن،     » حاکميـت سياسـی   « تک عاملی به سوی       تفوق اندیشه  ، برتری و    در گذشته 

در داخـل   ولـی   ) عمدتا در خارج از کشور نمایندگانی دارد       البته امروز هم این تفکر وجود دارد اما       (رفته بود   

آن چه در این ميـان مهـم اسـت          ولی  را نشانه رفته است،     » فرهنگ«بار  نگرش خطی، این  کشور، همان   

، نمود یافته» غيرسياسی«به اصطالح  که در ظاهری کامال متفاوت و    فکری» لمانهعا«آن که این گرایش     

 » معيار خـود «با  فقط  را  ای  است یعنی هر حرکت و هر خواسته      تعصب آلود   های  هنوز دارای همان ویژگی   

کـه هـر کـدام در حـوزه     را مطلقا درست   امور و نيز همه  دهد   می مهری قرار  بی موردسنجد و بنابراین    می

   . دگير میزندگی را نادیدههای و جنبهسایر عوامل در نتيجه کاهد  میفروبه یک عامل ود معنا دارند، خ

بر تغييـر  یکجانبه تاکيد سپس بر تغيير حاکميت و    یکجانبه  تاکيد  (این نگرش   از سوی دیگر در هر دو شکل        

و هـا   روشنسبت بـه    ای    هباز و منصفان   شناخت   ،هيچ کدام متاسفانه  مشاهده کرد که    توان   می )فرهنگ

در نتيجـه، در  برخوردار نيـستند  اجتماعی های  جنبشهای  مردمی به خصوص از نحوه فعاليت     های  حرکت

تک عامـل   «از این   » انحرافی«که به نظرشان    هایی  و خواسته ها  و تالش  هاسرکوب حرکت قام حذف و    م

جنبـه  بـه عنـوان پتکـی اسـت کـه            زاعـی انتهـای   در واقع این تک عامل    . آینداست بر می  شان    »انتزاعی

سـازند و   مـی خيـالی و انتزاعـی  ای  پدیـده آنان از یک مفهـوم ماننـد فرهنـگ،     . سلبی دارند و نه ایجابی  

هـيچ نـوع حرکتـی غيـر از خنثـا      ازی اندایجاد و راهکنند که اساسا به کار  میآن را به ابزاری تبدیل  سپس  

  . آیدنمیها ساختن دیگر حرکت

مــسبب توانــد  مــی، بــالقوه»خــودپيغمبربين«خطــی و  تفکــر گونــههرو » اندیــشییگانــه«ه غلبــاساســا 

فرهنـگ،  «در قالـب شـعار      فارغ از آن که در شـکل سياسـی یـا            فروپاشی و تخریب زندگی به شمار آید،        

زننـد و هـر حرکـت و هـر      مـی »فرهنـگ «تغييـر  حـرف از   وقفـه    بـی  از کـسانی کـه     امارخ بنماید،   » فرهنگ

کنند، باید پرسيد به راسـتی       می تخطئه» فرهنگی«این پتک   ر خواسته و هر کوششی را با        اعتراض و ه  

بيننـد   می مشخص تغيير این فرهنگ را چگونه     های   چيست و مکانيزم   کنيدمراد می  که از فرهنگ     معنایی

؟ کنـد  نمـی ان ربـط پيـدا  مـورد نظرتـ  » فرهنـگ «شـود بـه    مـی که هر حرکت و فعاليتی که در جامعه انجام     

و احيانـا برگـزاری جلـساتی بـا         » اهميت فرهنگ «احتماال به جز سخنرانی کردن و مقاله نوشتن در باب           (

» غيرفرهنگـی «، بقيـه کارهـا      »مهـم اسـت   خيلی  فرهنگ  «به منظور تاکيد بر این که       » نخبه«حضور زنان   

   ). است

ها و قــوانين  از ابــزار و وســایل و اجنــاس مــصرفی، منــشورجمی مجموعــه منــس «،فرهنــگمــراد از اگــر 

ما داریـم از  پس باشد،  1»و باورها و آداب و رسوم   ها  گوناگون اجتماعی، اندیشه  های  اساسی برای گروه  

- مـی .گيـرد  مـی زنـدگی را در بـر  هـای  همه جنبهعين زندگی است یعنی گویيم که    می سخنای    پدیده

 و  »قالـب محـدود   « اسـت کـه عينيـت آن در یـک         ای    پيچيـده گـسترده و    م بگـویم فرهنـگ مجموعـه        هخوا

از جانـب بعـضی کـسان،       ) یا همان فرهنـگ   ( تغيير زندگی    ، پس به چه دليل    نداردخارجی  مشخص وجود   

 یعنـی اگـر     شـود؟  مـی  کوبيـده گرای جامعه مدنی و جنبش زنان       عملچماقی شده و دائم به سر فعاالن        

                                                 
  .1383گی، های فرهن، ترجمه منوچهر فرهومند، دفتر پژوهشنظریه علمی فرهنگمالينوفسکی، برانيسال،  1
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الش در آن تـاثير  پـس چطـور هـر حرکـت و تـ     دارد متنوع و همه سویه عينـی  های   این همه جنبه   ،فرهنگ

-جدا کرد و سپس در هيئت مقولـه      اش  عينی و انضمامی  های  را از جنبه  این پدیده   توان   می ندارد و چطور  

توان سـاختار  میاساسا چگونه انتزاعی، آن را برای تخطئه مبارزات اعتراضی و مدنی به کار گرفت؟         ای    

مجموعـه ســاختارهای حقــوقی،    زیــراجــدا سـاخت،  جامعــه فرهنـگ آن  بافــت حقـوقی یــک جامعـه را از   

کـه  تاکيـد کـنم     خواهم   می .گذارد می دهد و بر آن تاثير     می را شکل ، فرهنگ   اقتصادی و سياسی جامعه   

  . آید نمیکنشیبه غير از به انفعال کشاندن هر ی کار مفيد، به هيچ  نقداین ابزار

ز دیگـر سـاختارها   اکـه بتـوان   اسـت   کـامال مـشخص   جامعـه نـه یـک دسـت و نـه یـک پدیـده         فرهنگ یک   

کنيم، در واقـع     می تالش حقوقی هایييرش داد، ما در حالی که برای خواسته       تغمتمایزش کرد و سپس     

پس خيلی روشن است که دستاویز بعضی کسان در برافراشـتن           . گذاریم می در فرهنگ جامعه هم تاثير    

 گـر افراشـته شـده و       کـه بـار دی     سابق است » سياسیکار  «همان چماق   در واقع   » فرهنگیکار  «چماق  

   .کند میتخطئهمبهم، رحمانه هر حرکتی را با معياری انتزاعی و بی

  

-جنبـه از  » فرهنـگ «گروه  معتقدان به     :  تاثيرات چندوجهی بر زندگی روزمره     حقوقی،های  جنبش

سبت بـه تغييـر     نـ ) »عميـق «آـار   (اي توجيه اهميت آـار فرهنگـي        برآنان  . پردازند می دیگر نيز به نقد   ای    

آـه   د و از آن، بـراي  توجيـه آن         جويـ   سـود مـي    »حق راي زنـان   «از جنبش   ) »سطحي«آار  ( قوانين ضدزن   

الن ایـن نگـرش،     حـام . دآنـ  اسـتفاده مـي   است  » فرهنگ«و اصل بر    تغييرات قانوني چيز مهمي نيستند،      

حـق راي بـراي زنـان       پيـروزی و کـسب       در جهان و در ايـران آـه بـه            »جنبش حق راي زنان   «آنند   ادعا مي 

 گذارنـد و اعـالم     مـی  حتا یـک گـام جلـوتر      ! ؟در زندگي زنان نداشته است    مهمی  شد هيچ تاثيري    منتهی  

ود حق راي زنان از      خاطر وج  ه احزاب سياسي ب   وها  » دولت«باعث شده آه    کنند که کسب حق رای      می

  .آنان سوء استفاده آنند

  قلمـداد آـردن،   » حق راي «محدود به دستيابي به     فقط   را   )و ايران (حق راي زنان در جهان      عظيم  جنبش  

اگر ما زنـان امـروز، قـادر هـستيم در           . آيد تفسيري سنتي و  مردانه از تاريخ مبارزات زنان باشد           نظر مي  به

آفرينـي   نقـش مـان   بـرای بهبـود زنـدگی      ا تشکيل کمپين یک ميليون امضاء     ، گرد هم آیيم و ب     ي خود  جامعه

به دور انصاف خرد و   از   .اند آه آن زمان مبارزه آرده     ایمپر برکت زنانی تکيه زده    های  در واقع بر یادمان   آنيم  

اگـر  . ميافتـه ارائـه آنـي      گونـه تقليـل    را اين یمان  هامادربزرگشورانگيز و چند وجهی     تاريخ مبارزات   است که   

 ،هـا و از پرتـو آن تـالش  انـد،   زنان در اروپا و آمريكا و در ايران چندين دهه براي گرفتن حق راي تـالش آـرده   

آنـان،  انـد شـايد گـرفتن حـق راي بـراي       وجـود آورده  در جامعـه خـود بـه   و فرهنگی تغييرات مهم اجتماعي    

انگيـزه  ( وصـل  ي صـرفا ريـسمان  ي حـق را  در واقـع خواسـته  . بـوده اسـت  آن مبارزات  ترين دستاورد    آوچك

  . بوده استجنبش عمومي زنان در آن دورهچندوجهی های   براي هماهنگي فعاليت)مشترک

را بـرهم زده و     ي خود    عمومي جامعه حوزه  اند، فضاي شهري و      ها آمده   اگر زنان براي حق راي به خيابان      

 بـرای کـسب   گيردشوار و نفسطي مبارزات ها  آن. اند جامعه تحميل آردهبافت مردانه    رتصويري زنانه را ب   

تـوانيم در فـضاي بهتـري تـنفس      اند آه امروز ما مـي      وجود آورده   نسل مردان و زنان جديدي را به       ،حق راي 

زنـان را در جامعـه      مـستقل   هـاي    اند و نوشتن براي خواسـته       ها داشتن مجالت زنانه را باب آرده       آن. آنيم

 گـرد   »حـق راي  کسب  «ي    آه حول خواسته    پيش  سال ، هفتاد شصتا  مهای  مادربزرگ .اند  آرده  نهادينه

هـا،   ند تا بعدها زنان از گروهآوردند و بستري فراهم ي خود را دگرگون آرد  ي اجتماعي جامعه   آمدند، چهره 

  . جامعه برخوردار شوندحوزه عمومی  در »حضور« از حق گوناگون،های  فرهنگها، نژادها و طبقات، قوم
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انـد، تغييـرات فرهنگـي، ارزشـي و          ه ايـن زنـان آوشـنده بـراي حـق راي مبـارزه آـرده               هـايي آـ    طي دهـه  

رو تقليل اين جنبش اجتماعي و محـدود جلـوه دادن    اند و از اين وجود آورده  به اجتماعي بسياري در جامعه  

و از محـدودیت افـق نگـاه منتقـدان حکایـت             ، آمي غيرمنصفانه  ، حق راي  فقط به کسب  دستاوردهاي آن   

  . دارد

آنيم احتماال اين مـسئله       اآنون از حق راي خود استفاده نمي        زنان گذشته از اين مسئله اگر برخي از ما       

اين آه ما از    . ست ا گذار تاثيرواقعا  گيريم آه وجود يا عدم وجود آن در زندگي اجتماعي زنان             را ناديده مي  

ي متفـاوت     دو مقولـه   ده باشد لب ش آه آن حق از ما س      حقي استفاده نكنيم و به آن اهميت ندهيم تا آن         

هـر نـوع فعاليـت      : خواهم نتيجه بگيرم   می  بنابراین .گذارد است و تاثيرات مختلفي بر موقعيت ما زنان مي        

عـالوه بـر مـضامين      ) همچـون کمپـين یـک ميليـون امـضاء         (مثبت مدنی و تـالش حـق خواهانـه همگـانی            

گـری هـم دارد کـه گـاهی آن دسـتاوردهای         ، جوانب گوناگون و تبعـات و برکـات مختلـف دی           یشهاخواسته

جانبی بيش از تحقق خود آن خواسته در زندگی زنان تاثيرگذار است و اگر مـا بـه تـاریخ مبـارزات زنـان در                     

خودمـان را نيـز بـه    هـای  و تـالش ها توانيم فعاليت نمینگاه کنيم به یقين یا جهان فقط از یک دریچه       ایران  

  . درستی درک کنيم

-در زندگی و تـالش جمعـی امـروز        هایی  یمان سبب بازگشایی افق   هایخ مبارزات مادربزرگ  فهم فرایند تار  

 با دیدی باز و متکثر      توانيم امروز  نمی رسی کنيم، خواهد بود و اگر تاریخ را با دیدگاهی تنگ نظرانه بر          مان  

هـان را   از همين روست که منتقدانی که جنـبش حـق رای زنـان در ج              . خود سازمان دهيم  های  به فعاليت 

ای  دریچـه اندازند با    می به کمپين یک ميليون امضاء نيز نگاهی      کنند، برای نمونه وقتی      می  بررسی چنين

یک ميليون امـضاء    جنبش  نگرند، غافل از آن که       می مطرح شده در آن   های  تنگ، صرفا به عناوین خواسته    

شـود، بلکـه بـا کليـه         نمـی  تعریـف هـایش   فعاليت و حرکتی چندوجهی و متکثر است که صرفا با خواسته          

  .  قرار گيردمورد قضاوتتواند  میعملکردهایش



   جنبش یک میلیون امضاء  / 34
  

  

  

  

  

  

  

  جنبش یک ميليون امضاء، جنبش عصر جدید ایران

  

 بـه   و  دست در دست یکـدیگر نهادنـد        ایران  مختلف جنبش زنان    های   فعاالن نسل  1385 شهریور   در پنجم 

بـرای تغييـر یـک سـری قـوانين مـشخص،            امـا   ،  قيـدتی فکـری و ع   ) دو گـاه متـضا    (دور از تمایالت مختلـف      

و و پيوسته، کردند، فعاليتی دامنه دار همبستگی و فعاليت دسته جمعی خود را به افکار عمومی اعالم        

  . حرکت و فعاليت مقطعینه اتحاد کوتاه مدت به منظور یک

ختلـف مردمـی بـر      مهـای   گـروه و  هـا   انجمـن و  هـا   ، احـزاب، جمعيـت    هاکه سازمان بوده و هست    مرسوم  

به و عقيدتی   سياسی، مذهبی   های  فکری و معرفت شناسانه و نيز بر پایه اندیشه        های  اساس مشرب 

چه مـذهبی،   (همبستگی بر مبنای ایدئولوژی و افکار و عقاید         . پردازند شوند و به فعاليت ب     گرد هم جمع    

ق تاریخی که در جنـبش      عميهای  ای قدمت و ریشه   مدلی است دار  ...) یا سوسياليستی، فمينيستی و   

  .زنان نيز مرسوم بوده است

هـای  توافـق بـر اسـاس     بـار،   و افـرادی گـرد هـم آمدنـد، کـه ایـن              ها  گروهاما در جنبش یک ميليون امضاء،       

» خواسته«یک  بر مبنای    ، یعنی معينو  » خاص«، بلکه بر پایه توافقی      قرار نداشت عقيدتی و ایدئولوژیک    

حقـوقی مـشخص و   های ه این توافق و همبستگی؛ یک سری خواسته کارپای. شکل گرفت ) حقوق برابر (

  . هاو عقيدهها و مکتبها سياسی و ایدئولوژیهای لمس شدنی است و نه مشرب

مانند » صنفی«ای     است، آن هم نه خواسته     »خواسته محور «ل کمپين، مدلی    می خواهم بگویم مد   

بنابراین همه شـهروندان  ، »مدنی«ای  استه، بلکه خوشغلی و توليدیهای  در محيط صنفیهای  تشکل

توانند عضو کمپـين     می ، به سهولت    شانو طبقاتی و صنفی   فکری و عقيدتی    های  ایرانی فارغ از گرایش   

، تــالش کننــد و در عــين حــال، از ایــدئولوژی و مــشرب فکــری و آميــزتبعــيضباشــند و بــرای تغييــر قــوانين 

   .سياسی خود نيز پاسداری کنند

باالخره و کمپين، بيانيه، توضيح طرح (، سه سند کمپين است   این همبستگی برای   و حداقلی    عاممعيار  

شـهروندی کـه    این سه سند، مشخص کننده آن است که هـر           ). تاثير قوانين بر زندگی زنان    های  دفترچه

 خـود بـه     توانـد  مـی  تالش خود را پس از امضاء بيانيـه ادامـه دهـد،           بيانيه کمپين را امضاء کند، اگر بخواهد        

توانـد در   میهر آسيانعطاف پذیری کمپين چنان است که چراکه  . شودتبدیل  کمپين  در   عضو داوطلبی 

حد بضاعت خود به آن کمک کند و از آن بهره بگيرد و الزم نيست که حتما وارد یـک گـروه و کميتـه خـاص              

قی و گفتگو با دیگران در      حقوهای  همه ما برای پخش دفترچه    . شود که بتواند اهداف کمپين را پيش ببرد       

ده یا  وارد    توانيم تالش کنيم بدون این که لزوما از یکسری مراحل عبور کر            می  امضاء آوری و جمع  ،مورد آن 

واسـطه یـا دسـت بـه         بـی  یـا با واسطه   امضاها را،   توانيم   می  امضاء هم  آوریاز جمع پس   . شویم گروهی
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خـواهيم   می اگر بيش از این نيز    . ست برسانيم اه امضاء آوریبه بخشی از کمپين که مسئول جمع      دست  

  .مختلف کمپين عضو شویمهای توانيم در کميته میشویمها شریک در فعاليت

، امضاء جمع کنـد  تواند فقط به اندازه یک برگه امضاء یا صدها برگه  می بنابراین هر کسی در حد توان خود      

آن است که همه این کارهای کوچک با        کمپين  ه قوت    ولی نقط  .بپردازدفعاليت  به  ها  و گروه هایا در کميته  

   .شود میآید و به حرکتی بزرگ تبدیل میواحد و به منظور هدفی واحد گرد همای  توجه به بيانيه

بـا  هر فردی چگونگی امضاء بيانيه مشخص و معين است یعنی ) یعنی توضيح طرح(در سند دیگر کمپين  

توانـد بـا     مـی  کمپـين های  کمپين و توزیع دفترچه   این  های  استهروش گفتگوی چهره به چهره و توضيح خو       

 فردی که امضاء جمـع    این که   حاال   .به گفتگو بنشيند و امضای او را طلب کند        تمایل داشت   هر کسی که    

کند، چـه لباسـی بـر تـن دارد و در             می فعاليتها  کند یا فردی که در کميته      می کند یا فردی که امضاء    می

و  بـه کمپـين   ... و کنـد  مـی کند و کجای این جهان زندگی    می با خود حمل  ای    و انگيزه سر چه ایدئولوژی    

شود و هر  نمی از کسی برای عضویت در کمپين امتحان ایدئولوژی گرفته.کند نمیاهداف آن، ربطی پيدا

يـشتر   هرچـه ب  آوریکمپـين و جمـع    هـای   راهی برای گسترش خواسته   ،  ابتکاربا خالقيت و    تواند   می کس

، خود و دیگران را سازمان دهد  و در این جهتامضاء و گفتگو با مردم بياببد و به جمع بزرگ کمپين بپيوندد

  .ابعاد جدیدی به این حرکت اجتماعی ببخشدتازه و های تجربهو 

در  اسـت و از همـين روسـت کـه            آميـز تبعـيض مشخص کرده قوانين    را با تنها چيزی که      اش  کمپين تکليف 

. طبقه، صنف، مرام، سبک زندگی و هيچ چيز دیگر در این جهان  موضع خاصـی نـدارد                 یا  ی،  ایدئولوژمورد  

در . کمپين کاری ندارد چه کس یا کسان و چه گروه و چه جناحی قـرار اسـت ایـن قـوانين را تغييـر دهنـد                         

قـرار  ، مشخص نکـرده و  آميزتبعيضرا با هيچ کس و هيچ چيز دیگری غير از قوانين         اش  واقع کمپين تکليف  

بـرایش  هـدف   تکليف دارد و تا آخر همـين یـک          هدف و یک    یک  فقط  این کمپين   . هم نيست مشخص بکند   

  . آميزتبعيضتغيير قوانين : باقی خواهد ماند

خاص فکری و عقيدتی ندارد، یعنی حتا هویـت فمينيـستی بـه معنـای دقيـق      » هویت«کمپين  از طرفی،   

 خـاص  هویـت «ا ورود به این کمپين بـه یـک   یعنی کسی ب. دیگرهای کلمه هم ندارد، چه برسد به هویت    

تواننـد در ميـان اعـضای     میهمها از این روست که ضدفمينيست   . شود نمی دوخته » و ایدئولوژیک  فکری

 قـوانين بـرای مخالفـت بـا    شـان     و دليـل   ،داشته باشند اگر، با تغييـر قـوانين موافـق باشـند           حضور  کمپين  

 کـه ناشـی از      باشدای    که به خاطر مشکالت اجتماعی    بلشان     خواهران زنان و منافع  حتا  ، نه   آميزتبعيض

   .این قوانين است

. بپـردازیم فعاليـت   بـه   و بـرای کمپـين      کنـيم    بيانيه را امـضاء      ای،کند که با چه انگيزه     نمی به هرحال فرقی  

 اگرچـه از   ،بيانيـه را امـضاء کننـد و بـه ایـن حرکـت کمـک کننـد                 توانند   می هماین یا آن دولت     افراد مخالف   

لجبازی بـا   به خاطر   «از مخالفت با این قوانين به قول معروف،         شان    ولی انگيزه حقوق زنان متنفر باشند،     

از آن خـود بداننـد      و ایـن حرکـت را       توانند آن را امـضاء کننـد         می دولت هم این یا آن    موافقان  .  باشد »دولت

 وجود چنين قـوانين تحقيرآميـزی      که    باشد یمخالفت با این قوانين، ضربات حيثيت     برای  شان    هرچند دليل 

   ).هرکسی از ظن خود شد یار کمپين... (زند، و الی آخرمیشان  مشروعيت دولت مطبوعبه 

 است و نـه ایـدئولوژی محـور یـا هویـت      »خواسته محور«که مدل کمپين که مدلی    تاکيد کنم   خواهم   یم

   .را قبول داشته باشدو عام کمپين حداقلی بيانيه فقط محور، هرکس را برمی تابد به شرط آن که 

قـانون متعلـق بـه همـه مـردم اسـت و       «آن اسـت کـه     نيـز   این مدل برای فعاليت حول تغييـر        روشن  دليل  

  .»بنابراین همه آنان فارغ از هر ایدئولوژی و مرام و مسلکی باید در مورد آن نظر بدهند
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از جملـه مـدل    هـا   و بـا دیگـر مـدل      کمپـين چيـست     » خواسـته محـور   «مـدل   هـای   و اما، پيامدها و ظرفيت    

  دارد؟هایی و همخوانیها چه تفاوت» هویت محور«یا » ایدئولوژی محور«

، صـدها عـضو کمپـين، در حـالی بـا یکـدیگر کـار مـشترک و                   »خواسته محـور  «مدل   ر نخست این که د    ـ 1

 کامال  کنند که به لحاظ عقاید سياسی ایدئولوژیک و معرفت شناسی ممکن است            می همدلی و فعاليت  

: گذارد و نتيجه اش    می حضور این تنوع و تکثر، سرانجام بر روابط ميان اعضاء به شدت اثر            . متفاوت باشند 

  .درون کمپين استگرایانه ی بافتی نرم و منعطف از روابط آزاد و کثرتگيرشکل

 کرده کـه    خوشبختانه فرصت و مجالی را برای کنشگران و فعاالن کمپين ایجاد          » خواسته محور « مدل   ـ 2

-تهاز خواسـ » با توجه به گرایش خاص فکری خـود «هر فرد، آزادانه و بدون منع و مانعی، مختار است که    

بـه شـدت   که ممکن اسـت ایـن روابـط، حزبـی و     (زندگی و روابط خویش  رکمپين دفاع کند و آن را د      های  

 و یعنــی یــک شــهروند ایرانــی بــا داشــتن ایــدئولوژی چــپ       . گــسترش دهــد ) سياســی هــم باشــد  

) آميـز تبعـيض تغيير قوانين   (تواند و حق دارد عضو کمپين باشد و خواسته محوری آن             می سوسياليستی،

در عـين حـال کـه یـک مقـام      .  بدانـد و در روابـط گروهـی و همفکـران خـویش، تـرویج کنـد        را خواسته خود  

 خـود بدانـد و آن را در    را از آنآميـز تبعيضتواند و حق دارد خواسته تغيير قوانين  میروحانی و مذهبی نيز  

-خواهم بگـویم کـه نهـضت    می.خویش ترویج کندو ميان همفکران علميه یا در روابط خصوصی      های  حوزه

آورند که هر کـس     می را برای شهروندان به وجود    هایی  و فرصت ها  معموال ظرفيت » خواسته محور «های  

بـرای دسـتيابی بـه یـک خواسـته واحـد و       توانـد   میبا هر ایدئولوژی و مشرب فکری، آزادانه و خودمختار،      

   .ظرفيت و توان خود به فعاليت بپردازدبا توجه به ميزان بضاعت و مشخص، 

، مبانی اعتقـادی و ارزشـی، عامـل         »ایدئولوژی محور «و جریانات   ها  و سازمان ها   بنابراین اگر در گروه     ـ 3

- مـی  قبول ندارند معموال کنار گذاشته    که آن ایدئولوژی و نظام فکری را        » دیگرانی«وحدت اعضاء است و     

توانند آزادانه و بـدون   میشود و همه مردم نمی، کسی کنار گذاشته »خواسته محور «شوند اما در مدل     

  .ایدئولوژیک، به فعاليت بپردازندهای وحشت از حذف یا برچسب

کمپـين؛  » خواسته محور  «و پر تنوع مدل   گرا   نکته مهم و قابل فکر، این است که با تکيه بر بافت کثرت             ـ 4

 و  ،آیـد  مـی  ی و تقسيم متوازن قـدرت و اختيـار، بـه وجـود            گيرچه بخواهيم یا نخواهيم؛ تعدد مراکز تصميم      

همـه و   ... زیـسته، و  هـای    تجربـه  ترنگارنگ، حضور و کثـر    های   گونه گونی آراء و عقاید، طيف      ،تعدد مراکز 

جدید را برای همـه کـسانی   ای  تجربهن بر این، افزورساند،  می یاری»بی طرفی کمپين«همه به تداوم    

مقياسی نه چندان    در   ، گرچه از زیست دموکراتيک  ای    تجربه: کند می هدیهکه درگير این جنبش هستند      

  .و در سطحی محدودتر از جامعه خودپهناور، 

  

  »مکان« بیهستی: هویت زنان

گيـرد و در نتيجـه بـالقوه          خاص نشات نمي   »مكاني«مان از    هاي اجتماعي، هويت   ما زنان مانند ديگر گروه    

 هـاي  بنابراين، قابل فهم اسـت آـه بـيش از ديگـر گـروه             . براي تعامل و گفتگو نداريم    نهادینه شده   فضايي  

در معناي  (باشيم، زيرا زنان    خاص خود   های  و سازمان هاي مدني     انجمن ،اجتماعي، نيازمند ايجاد نهادها   

آه مـثال    اند درحالي  ستند و فاقد مكان بالفعل و مشخص براي تعامل        هايي جدا از هم ه     جزيره) عام آلمه 

آورد، آـارگران را آارخانـه و محـل آارشـان            وجود مي  بخشد و آنان را به     دانشگاه به دانشجويان هويت مي    

، آموزگاران در فضای مدرسـه      بخشد آورد، پرستاران را بيمارستان هويت مي      وجود مي  دهد و به   هويت مي 

  ... وخورند میآموزشی با یکدیگر پيوندهای و مکان
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 از  »زنـان «هاي مختلف اجتماعي است آه       بخش گروه   يكي از عناصر مهم و هويت      »مكان«در واقع عنصر    

شايد به  . خلق آنند از آن خود     »یمكان«ه زنان همواره مجبورند     روست آ  از اين . ي چنداني ندارند   آن بهره 

هـاي اجتمـاعي بـه        بـيش از ديگـر اليـه       آنـان صدسال گذشـته،    بينيم در طول يك    همين دليل است آه مي    

  . اند روي آورده)  چه در شكل سنتي  يا مدرن(ها و نهادهاي جمعي  ها، دوره ها، محفل تشكيل انجمن

هـايي بـراي حرآـت و    »فضا«ه نهادهاي مدرن زنانه ـ نيازمند  ويژ  ـ به »شده  خلق«اما اين نهادهاي مدني 

تواننـد   تواننـد دوام بياورنـد و گـسترش پيـدا آننـد، يعنـي نمـي        تند وگرنه نميشان هس  هاي بيان خواسته 

هـاي   نهادهـاي مـدني و فعاليـت      همکـاری بـا     به   بيرون آورده، هویت بخشند و       زنان را از جزاير خود    یکایک  

، فـضاهايي   )آوچـه و خيابـان و محلـه، و امـاآن عمـومي            (بنـابراين، فـضاي شـهر       . اجتماعي ترغيب آنند  

  .اند نهادهاي مدرن مدني براي ادامه حيات خود، سخت به آن محتاجهستند آه 

آـه بنـا بـه ضـرورت        )  مـسلک  هاي دوسـتان هـم     ها، محفل  ها، مهماني  مثل دوره (هاي سنتي زنانه     جمع

ي فضاهاي خانگي است و طبيعـي        شود، به نوعي ادامه     براي تعامل بين زنان ساخته  مي       »يابي مكان«

 زنانـه آـه      اي خانگي، از تحرك آمتري برخوردار باشـند، امـا نهادهـاي مـدرن             است آه به همان ميزان فض     

منبعث از فضاهاي عمومي و شهري هستند براي ادامه حيات خـود نيازمنـد همـان فـضاها و مناسـباتي                     

روست آه تداوم نهادهاي مدني زنان بـستگي بـسيار زيـادي بـه               از اين . اند هستند آه از آن ناشي شده     

هرچه بيشتر در فضاهاي عمومي دارد و در فقدان ارتباط با ايـن فـضاها، چنـين    “  شدن سهيم”درآميزي و   

  .فلج خواهند شدبه تدریج نهادهايي 

  

قـادر نيـستند   ) به هزار و يـك دليـل و مـانع       (از زنان    بسياري   : سهيم شدن در فضاي شهري    ضرورت  

آنند تـا    نند و معموال فرصت نمي     را در ميان سيل خروشان تبليغات مردساالرانه جستجو آ         »ما«هاي   پيام

بدين . شمار ما بگردند كاندها و نهادهاي به دنبال معدود مجالت، آتاب» ياب هاي آسان پيام«در ميان انبوه 

رسـد   نظـر مـي   بـه . هـا را بيـابيم   هـا و فـضاهاي شـهر آن     توانيم در خيابـان     هستيم آه مي   »ما«سبب اين   

  .زند  است آه حرف اول را مي»گيرنده پيام«ين ل آمده و اآنون ا رو به زوا»دهنده پيام«ي اقتدار  زمانه

آــه داراي اقتــدار و  نيــستند »دهنــدگان پيــام« ايــن »مجــازي« و هــم در دنيــاي »واقعــي« هــم در دنيــاي 

بخشند يا محكوم به شـنيده نـشدن         شان را منزلت مي    شان هستند آه پيام    اند بلكه مخاطبان  »هميتا«

دنبال مخاطـب     هستند آه مجبورند به    »دهندگان پيام«روست آه اين      از همين  .آنند تا فراموش شوند    مي

آيـد   سراغ ما نمي مخاطب ديگر به  .  را جستجو آنند   های واقعی و مجازی   شهرهای  کوچه پس کوچه  تمام  

روشـن اسـت    . ( وجـود دارد   »دهنده ها پيام  ميليون«اند و    شدت متكثر شده   دهندگان به  اآنون پيام  چون هم 

  ). است»مجازي«يار دشوارتر از دنياي  بس»واقعيت«ي  ايجاد ارتباط در پهنه و یابیبمخاطآه 

 »تـصاحب «، راه و روشي مناسـب و مـدنی بـراي    آارگيري روش سياست خياباني براي همين منظور، به  

 »انقالبـي «گوينـد روش     اي مـي   طور آه عده   اين روش آن  . فضاهاي عمومي است  و  ها  مکانسهم خود از    

آميز در یک    كه روشي منطبق با طبيعت مناسبات شهري و مدرن است يعني روشي مسالمت            نيست بل 

هـاي مختلـف زنـان،       واسـطه بـا شـهروندان و گـروه         جدید بـراي ارتبـاط بـي      » فرهنگی_ رفتاری  «چارچوب  

 این. ها ارتباط برقرار آرد    توان با آن   هاي عمومي و فضاي شهري نمي      هايي آه در جايي غير از مكان       گروه

مـان  اجتمـاعی آميـز  تواند راهگشای امکانات بدیل متکثر در مبارزات صـلح  می »فرهنگی_ رفتاری  «الگوی  

 در واقـع روش و    . ميـان شـهروندان   » فضای مـشترک  «چارچوبی دمکراتيک و مشارکتی برای ایجاد       . باشد

 قـره   : تاريخ ايران  ياد ماندني آن زن شجاع     ، مصداق اشعار به   »آمپين يك ميليون امضاء   « در   فعاليتمبناي  
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  :است، وقتي آه سرود) تاج زرين(العين 

  رو گر به تو افتدم نظر، چهره به چهره، رو به

   شرح دهم غم تو را، نكته به نكته، مو به مو

  ام ات، همچو صبا فتاده از پي ديدن رخ

  خانه به خانه، در به در، آوچه به آوچه، آو به آو

  

  

آه سياستي   (»سياست خياباني «و اما، آاربست     :»يسياست خيابان «هاي مختلف ظهور     شكل

هاي مختلف بروز    در شكل ) اصالحي براي تغيير تدريجي فرهنگ و تلطيف و آارآمدي فضاي شهري است           

 در ميدان »سياست خياباني«، )روز همبستگی زنان ایران( خرداد 22براي نمونه اگر در سالگرد : آند مي

و بـاز  (گيرد، اما در تـداوم خـود    آميز صورت مي  به قوانين تبعيض   هفت تير به شكل تجمع اعتراضي نسبت      

دهـد    تغيير شكل مي   »آوري يك ميليون امضاء    جمع«در قالب جنبش    ) قوانين ناعادالنه هم به منظور تغيير     

گفتگوي چهره به چهره بـا مـردم از طريـق حـضور در آوچـه، خيابـان،                  : هاي نوین مشارکتی مانند    و شيوه 

-خـانوادگی، مناسـبت   هـای   ها، مراسم و جشن    ها، ورزشگاه  هاي توليدي، تاآسي    آارگاه ، مترو،  اتوبوس

آوري امضاء    جمعارتقای آگاهی و    هاي مردم را براي       به خانه   ها، و باالخره مراجعه    مذهبي، آرايشگاه های  

  .گزيند برمي

  

 و  تـازه بروز صدها ایده    باعث  و دیگر فضاهای عمومی     ورود به خيابان     :رابطه متقابل خيابان و اندیشه    

هـایی  ایـده .  اسـت  »اندیشه با خيابـان   و جوشان   رابطه متقابل   «حاصل  ها   شده است که این ایده     هخالق

در واقع  . شوند می به بحث گذارده  مختلف کمپين   های  در ميان جمع  و فعاالنه   شوند   می که هر روزه توليد   

 و وارد شدن بـه عرصـه خيابـان، باعـث شـده بـه                »گفتمان« از دیوار قطور     جنبشاین  آميز  با عبور موفقيت  

بـه قـول    . به هـم نزدیـک شـود      مان  و عمل مان  حرفبه تدریج   شویم و   تر  جوهره اصلی جنبش زنان نزدیک    

، هـر روز کـه   ایمکسب کردهای   و هویت تازهایممعروف دیگر پایمان در هوا نيست و روی زمين قرار گرفته          

زنـد و    مـی  جرقهمان  در ذهن جدید  هایی  کنيم ایده  می گفتگومان  نانهموطدر خيابان و پارک و تاکسی با        

بندد و با ایـن   میدر ذهن و ضميرمان نقشها ، بسياری چيزها و خاطره   »کوچک«ناب و   های  با این تجربه  

م ز از جـ   ،کـالن نگـر   هـای   لآاز ایـده    در نتيجـه     ،شـویم  می زندگی وارد هستی واقعی   به تدریج در    بار  کوله

 کوچکی قلمداد شود چـرا      وردتواند دستا  نمی این امر هرگز  . مگيری می و از غایت انگاری فاصله     ،اندیشی

کنـشگران  که این روند نوین پر برکت اگر آگاهانه و بـا شـادابی ادامـه یابـد سـرانجام نـسلی از مـدیران و           

شـان   انیاجتماعی را در جنبش زنان رشد خواهد داد که اگر در حال حاضر بـه واسـطه مـرز سـنی و جـو                       

سبب دهند ولی ده سال آینده باعث سرافرازی جنبش زنان خواهند بود و          می از خود بروز  هایی  ناپختگی

  .و مشکالت زنان این مرز و بومها رفع بسياری از بن بستساز 

-افـق (شان  مستقل و زنانهقادر خواهند بود اندیشه و عمل  این جوانان نسل پنجمی     در چند سال آینده     

) حوزه عمـومی  (خيابان  پهنه  کنند چرا که از     و به جامعه عرضه     را توليد   ) یی تازه در جنبش زنان    معناهای  

سـپس  گذارنـد و     مـی  به نمایش و جمعی و با پرهيز از خشونت        برند و آن را در حرکتی منسجم         می بهره

تخيـل  مـضاء   نسل جـوان کمپـين یـک ميليـون ا         در واقع   . کنند می بازتوليدشان    هایو پژوهش ها  در تئوری 

توانـد زمينـه سـاز       مـی  زند و این خود    می  گره ،زندگی روزمره و جوشان   عينی  های   را به شریان    خود زنانه
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  . روزمره گرددمثبت و پایدار در زندگی  برای تحوالتی ،گرایانهو عمل» معرفتی زمينی«

  

بـسيار  هـاي    در شكل تواند   مي) ارتباط مستقيم با مردم   (سياست خياباني    :خيابانیهای  تنوع برنامه 

آـار   هـاي پـر جمعيـت شـهرمان نيـز بـه        ها و محلـه     در پارك  »تئاتر خياباني «ديگري از جمله برگزاري     متنوع  

در واقـع يكـي ديگـر از ابزارهـاي      تئاتر خياباني به عنوان بخـشي مـوثر از سياسـت خيابـاني،            . گرفته شود 

ندگي زنان و ترسيم و ترويج حقوق برابـر         مطمئن و جذاب براي ترويج آگاهي نسبت به شرايط ناعادالنه ز          

آـه  (هاي آشنايي با قوانين   به مانند توزيع جزوه»تئاتر خياباني«اجراي . زبان ساده و مردمي ـ است ـ به 

  آوریجمـع به طور قطع در جلـب آراي شـهروندان بـراي            ) به زبان ساده توسط فعاالن آمپين منتشر شده       

  . ؤثر باشدتواند بسيار م  مي»يك ميليون امضا«

همگـانی  عمومي است، تا هم از امـاآن        حوزه  هاي شهر و     ، محله  کمپين یک ميليون امضاء     ي عمل  حوزه

شايد از ايـن منظـر، زنـان موفـق           .و تلطيف نماید    عمومي را زنانه  فضاهای  ي   مردانهبافت  بهره ببرد و هم     

زندگي «، مشكالت و دردهاي )و آموزش زنانآوري امضا  جمعگفتگو برای (شوند با وجود هدفي مشخص 

ي عمومي آوچك و سـيالي بـراي        هامکانپيوند دهند و در نتيجه،      »  عمومي حوزه«شان را به     »خصوصي

آسي نتوانـد بـه سـادگي، آن را از            پرنشاط و جذاب  آه        و مکانی  خود و ديگر شهروندان ايجاد آنند، فضا      

هـاي مـسكوني و     و در فضاي صميمي مجتمـع    ها ها، آوچه  يعني فضاهايي آه در خيابان    . زنان پس بگيرد  

مدتي بـين مـا زنـان ايجـاد خواهـد آـرد، پلـي آـه                  هاي ارتباطي آوتاه   شود و پل   هاي مردم ايجاد مي    خانه

شـود و بـه هـوا        دود مـي  «سـرعت     خواهـد شـد و هرچنـد بـه          مـان سـاخته    ي شـهرهاي   وار در پهنـه     جرقه

  .شکند می فضاهاي عمومي راي  ولي آرام آرام، اقتدار عبوس و مردانه»رود مي

  

 به عنـوان آـنش خـالق و ابـزاري           »سياست خياباني «: روش چهره به چهره یا دموکراسی از پایين       

آميـز در چنـد      ايـن روش مـسالمت    . ي مدافعان حقوق برابـر قـرار دارد        هاي ورزيده  مستقل، اآنون در دست   

گـران   بـراي نمونـه آـنش   .  داشـته اسـت  گران ـ  سال اخير برآات و فوايد بسياري ـ حداقل براي خود آنش 

مورد سنجش ) ي عمل اجتماعي در حوزه(هاي نظري خود را در بطن زندگي روزمره  اند برداشت  توانسته

خـود را محـك بزننـد،       ) ي تحمـل   آسـتانه (اند روي پاي خود بايـستند و ميـزان تـوان             قرار دهند، موفق شده   

تدريج ياد بگيرند، در مورد حقوق مسلم و ناديـده گرفتـه              به ي برخورد و تعامل با نيروهاي انتظامي را        نحوه

ي ســطوح مملكــت، حــساسيت ايجــاد آننــد و در قبــال آن بياموزنــد و بياموزاننــد،   ي زنــان در همــه شــده

خواهانـه زنـان     هاي مختلف فكري جنبش بيافرينند، حرآت حق       چنين طراوت و شادابي خاصي در اليه       هم

خـصوص، قـدر و ارزش يـاران خـود را بهتـر درك آننـد و                  ثبـت آننـد، بـه      ت »جنبـشي مـستقل   «را به عنـوان     

تـري در   نشيب، قدم به قدم بـه مراحـل تكامـل يافتـه     هاي پرفراز و آم   ي اين مجموعه   سرانجام از دل همه   

ي آـار خـود،      در ادامـه   کنـشگران کمپـين      .دسـت يابنـد   ) دموآراسي از پايين  (آاربست سياست خياباني    

د آرد آه نه تنها خود فعاالن ايـن آـارزار، آـه             نجربي گرانبها و پرارزش را ثبت خواه      هاي ت  شك اندوخته  بي

هـايي از ايـن دسـت        زيرا حرآـت  . هاي اجتماعي از آن سود خواهند برد       پردازان جنبش  بيش از آنان، نظريه   

سـت  پرسـش اینجا  ... آمك شـاياني بكنـد    ) در مورد تحوالت اجتماعي   (هاي نوين    تواند به توليد نظريه    مي

با آزمون و خطا همراه است و خواهی نخواهی تابع مواضـع تغييریابنـده      به طبع   که این سبک نوآورانه که      

  رفتار جمعی است آیا ادامه خواهد یافت؟
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پـيش از آن کـه بـدانيم فعاليـت           :دامه خواهد یافت مشروط بر آن که از تخيل زنانه فاصله نگيـرد            ا

. شـد آغـاز   اساسـا چطـور     این جنبش دسـته جمعـی        به یادآوریم که     تواند ادامه یابد یا نه باید      می کمپين

که بنيادش نهادنـد    هایی  نمود، حتا گروه   می »ناممکن«امری  به ظاهر،   یک ميليون امضاء وجودش     کمپين  

تـوان   مـی   از این رو   ،بودتخيل جمعی   اما آن چه او را هستی بخشيد        . نداشتنداش  تصوری از ادامه حيات   

  . نيز بسته به تخيل جمعی ماستاش تصور کرد که تداوم

، دست نيافتنی استرمانتيک و ی یامضاء آرزویک ميليون  آوریرسيد که جمع می به نظر،در آغاز کار

دليل همين شاید به . تجربه بیدانشجوی جوان وتعدادی زن شوریده حال و آرزوی بلندپروازانه گروهی 

 به نظر» بی اهميت«ن و تفکرات مردانه، مضحک و نمود که حتا از سوی مسئوال میآنقدر غيرواقعی

زمخت را زورمند و  تخيل زنانه ی صدها زن و مرد، واقعيت يد، اما کمپين یک ميليون امضاء به یاریرسمی

  . آرام و سيال و پرتوان جاری شد راه یافت و مردمانهای به درون خانهبه تدریج در هم شکست و 

چهره به «ضاء توانست با گذشته نيز پيوند یابد و سروده ی جاودانه تخيل زنانه کميين یک ميليون ام

مدنی های ی زرین تاج را از بطن تاریخ بيابد و بازآفرینی کند و روشی تازه در حرکت»چهره، کو به کو

اما این تخيل دختران و پسران . نمود می»غيرواقعی«البته این روش هم در ابتدا ناممکن و . بنياد گذارد

پيشين به ویژه نسل سوم های بود که بر بستر تجارب گرانبهای نسلایرانی های نجم فمينيستنسل پ

 از واقعيت فرسوده و عبوس، فراروری کرد و آن را وارونه ساخت تا آن جا که وبه بار نشست جنبش زنان 

ياری از شود بلکه بس نمیدیگر نه تنها روشی خام و غيرواقعی قلمداد» چهره به چهره«اکنون روش 

چرا که تخيل . کنند میاجتماعی توصيههای  این روش مدنی را به دیگر جنبش،مدافعان حقوق بشر

را تثبيت کرده و بسياری هستی گرفته است و حيات تازه خود زنانه ی ما اکنون به عنوان واقعيتی نو، 

  .شهر را در نوردیده استهای کوچهکوچه، پس 

  

آن اسـت از آن     و نتيجـه    که کمپين حاصـل     ای     تخيل زنانه  : روزمره زندگیاعماق روابط    از   »تخيلی«

پـایش بـر زمـين    تخيلـی متواضـعانه اسـت کـه     نيـست بلکـه     و اراده سـاالر      »قهرمانانه«های  تخيلدست  

» عينيـت زنـدگی روزمـره   «سرچـشمه الهامـات تخيـل زنانـه از قـضا همـين       زیـرا  . زندگی روزمره قـرار دارد  

با ها شود و در ظاهر همه راه  می ما زنان به رازی حل ناشده و یاس آور بدل         ماست زیرا وقتی که زندگی      

شـود و بـه      مـی  فعـال ) ی اجتمـاعی  پـرداز قدرت خيال (مان  نيروی تخيل ،  گردد می بست و ابهام مواجه   بن  

آفـرینش گـر    هـای   و سرچـشمه  زنانـه اعـضای کمپـين       منابع جوشان تخيـل     در واقع    . گردد می دنبال چاره 

 دارد و بـه طـور مـستقيم از     ی اجتماعی دقيقا با رمز و رازهای تجربه زیسته فرد فرد زنان پيونـد             پردازخيال

بـا تکيـه بـر قـدرت تخيـل مـان،            کنـيم کـه      مـی  این امکـان و ظرفيـت را پيـدا        در نتيجه   . شود می سيرابآن  

  .بتابانيممان و رنگ و روشنایی را بر تاریکی زندگیو شادمانی پرتوهای نور 

، و ایـن همـان قـدرت الیزالـی اسـت کـه              ایـم ز کودکی با چنين تخيلی پرورش یافته و بزرگ شده         ما زنان ا  

  .ذهنيت بسته اقتدارگرایان پدرساالر اساسا از درک و فهم آن عاجز است

 که با تکيه بر چنين پـشتوانه        ایمبازآفرینی کنيم، آموخته  مان   که واقعيت را با تخيل     ایمما به تجربه آموخته   

یـاس و   هـای   ، بـر روایـت    هـا ، عنصر مقاومت و پایداری را در وجودمان زنده نگه داریم و بر تلخـی              نيرومندی

  .یمان غلبه کنيمهابر تنهایی و ترسو باالخره دلزدگی 

تازه و امکانات های  که افقایم بلکه سرانجام موفق شدهایمنه فقط به فشارها تسليم نشدهما زنان 

در روند و . جدید در مبارزه مدنی کشف کنيمبندی  تازه و شکل»فرم« قالب جایگزین و تحول یابنده را در
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به مکانی » خصوصی«را وارونه ساختيم و از محلی مان های»خانه«بود که رنج خيز این مکاشفات 

یمان محلی برای وورد هاپذیرایی خانههای اگر تا پيش از کمپين اتاق. تبدیل کردیم» عمومی«

بسياری گشوده شد و های امروز درهای خانهمان بود، به مدد تخيل جمعیها »خودی«و » آشنایان«

  .ها گشته است»فرهنگسرا«تبدیل به ها خانه

گشودیم امروز که  می»محفل دوستان هم نظر«به روی فقط را مان های خانهاین، دراگر تا پيش از 

یمان را به مکانی هاخانهمان  هيل زنان، به مدد تخاندبستهمان فرهنگسراها و اماکن عمومی را به روی

یمان هم چون مکانی هاپذیرایی خانههای اتاقهای امروز تصاویر و عکس. ایمعمومی تبدیل کرده

» بی اعتمادی«غلبه یافته در فرهنگ اطمينان بخش شود و تحولی  میعمومی در فضای مجازی پخش

  .زند میجامعه استبدادزده ایرانی را رقم

 و  »حوزه انتزاعی گفتمـان   « نه در    »روش گفتگوی چهره به چهره    «جمعی ما یعنی    نوین رفتار    بندیشکل

به دسـت آمـده     گرایانه  بلکه از بطن روابط زندگی روزمره و برگرفته از تخيل عمل          مان    هجدا از تجربه زیست   

 اسـت کـه   چنين. این تخيل زنانه همچنين ما را به تفسيرهای روشن و راهگشا مجهز کرده است            . است

هـای  یعنـی بـر انعکـاس جنبـه    مان  هتوانيم بر تخيل زنان  می برای توفيق و تداوم کمپين یک ميليون امضاء،       

که هایی و چالهها عينی و انضمامی زندگی تکيه کنيم و با کمک گرفتن از این پشتوانه بر بسياری از دام

و از   .رده اسـت بـه تـدریج غلبـه کنـيم          کـ حفـر   مـان   نظم موجود پدرساالر، در راه پيشرفت و بهبود زنـدگی         

هزار و یـک شـهرزاد   «اکنون » یک شهرزاد قصه گو  «همين روست که به یاری همين تخيل زنانه، به جای           

  . واحد که پر از غصه است» قصه«با یک هرچند داریم » قصه گو

 خانـه بـه   کننـد و  مـی  را سينه به سينه نقلکوچکای  قصه پرغصه دفترچه شهرزادان قصه گوی کمپين،     

شفاهی شهرزاد، شهرزادهای قصه گوی کمپين بـسيارند        های  امروز به جای روایت   . کنند می خانه حمل 

کننـد   می را از آن خود   ها  غصه خانه پر  های   قصه ،کنند و در عوض آن     می که روایتی واحد را در شهر تکثير      

  .سازند میی مکتوب از آنه های واژ گلو

تخيل نيرومندمان از تفسيرهای مقلدانه یعنی      توانيم با مدد گرفتن از خيالپردازی اجتماعی و          می  ما ،آری

کنند فاصله بگيریم وهرچه بيشتر به  میکه اقدامات بزرگ اجتماعی و آرمانشهری را تجویزهایی از روایت

  .نزدیک شویمیعنی به همين زندگی، مان جهان واقعی تخيل جمعی

به طبع  ) هی موثر در زندگی ما زنان     به عنوان تکيه گا   (خيالپردازی اجتماعی   های  مولفهتر   به بيان روشن  

، ان، خـود سـوزی زنـ      هـا ت، بن بس  ها، تحقيرها، حق کشی   هااز درون ساختار تجربه، و مشاهده ناروایی      

شود ولی هنگامی    می زندگی روزمره در جهان تخيل ما زنان ایجاد       های  فرار دختران از خانه و انبوه تلخی      

هـای   بار دیگر بـه زمـين سـخت واقعيـت    ،ه از جهان تخيلکند ک میقابليت گره گشایی و سدشکنی پيدا 

 خـود را  ،واقعـی زنـدگی  های ید و در آميزش و انضمام مجدد با ساختار تجربه روزمره و صورت            آجاری فرود   

هـای  و سرچـشمه  ها  و غایت ها   پر وسواس ریشه   یاگر تخيل ما زنان در دامچاله جستجو      . بازآفرینی کند 

برای هميشه از ریـشه و      بار   و تصور کند که ساختارهای ستم و سلطه را یک          ظلم و نابرابری گرفتار شود    

کـه در   بـود   خواهـد   آميـز   همان سردرگمی بيمـارگون و سفـسطه      اش  نتيجه) نگرش آخرالزمانی (بن برکند   

از مـردم بـه دالیلـی واهـی از       هـایی   شود کـه گـروه     می آناش  ، بار کرده بودند و حاصل     گذشته بر ما زنان   

 در شهرسـتان    زهره امين یکی از اعضای کمپين     . کنند می  خودداری ،با حداقل خواسته  ای    يهامضای بيان 

هـا  احتمـاال ایـن دسـته   . کنـد مـی بندی مختلف تقسيمهای  به دسته کنند   نمی امضاء کسانی را که     کرج،

-بمانند یـا کلبـه  » آسمانی«، یا در همان آرمان شهرهای       معیخواهند با فاصله گرفتن از این تخيل ج       می
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 _ 1 «: نویــسد مــی، زهــره امــينتنهــایی حفــظ کننــدهــای خــود را در اعمــاق چــاه» هــنمحقــر ذ«هــای 

ترسـند   می آنان که از هزینه دادن     _ 5/ شکاکان   _ 4/ خياالن   بی  _3/ نااميدان   _ 2 /روشنفکران پر ادعا  

فع توجـه بـه منـا      بی افراد _ 9/ سياسی کاران    _ 8/ سياست گریزان    _ 7/ جزم اندیشان مذهبی     _ 6/ 

مـا اینجـا غریـب      «کننـد    مـی  یا کسانی کـه ادعـا     » باید از آقامون بپرسيم   «گویند   می و زنانی که  / جمعی  

  1.»کنم نمیوقت هيچ جا را امضاءمن هيچ «گویند  میکسانی که _10و باالخره » هستيم

  

از برکـت  گـذرد دسـتاوردهای متنـوعی     میدر مدتی که از تولد کمپين برابری  : تولد معنا و ادبيات نوین    

شـمار تبعـات     بـی  یکی از . نصيب فعاالن آن شده است    » گفتگوی چهره به چهره   «به کارگيری روش نوین     

مثبت این بدعت در روش، تحت تاثير قرار گرفتن ذهنيـت و بـاور خـود فعـاالن و کنـشگران اسـت، تحـولی                         

ی اسـت زیـرا     گيـر لتدریجی اما پيوسته در نگرش و نگارش فعاالن جنبش زنان در حـال شـک              آرام و   بسيار  

شخصی کنشگران زیر پرتوهای درخشان این بدعت و نوآوری در          های  معناها، اثرات مفهومی، و برداشت    

، قرار گرفته اسـت یعنـی بـا مغلـوب شـدن فـرم کهنـه و شکـسته شـدن سـاختار شـکل و تحـول                 »فرم«

ن بـا مـردم   کـه بـه حـذف فاصـله ميـان کنـشگرا      (در روش مبـارزه بـرای کـسب حقـوق برابـر           آميـز   جسارت

ای  معنـایی تـازه   های  ، ناگهان نهال ادبيات نوین در مرغزار جنبش زنان گل داد و مژده داد که افق               )انجاميد

  . مجال بروز یافته است) حتا در بين منتقدان کمپين(در ميان فعاالن این جنبش 

فراهم آمده چشم انداز وسيعی برای ظهور و فعال شدن مسيرهای گوناگون و ابزارهای جدید مدنی 

مسير تازه معرفتی ها کنيم ده میخالق اجتماعی است که مشاهدهگرایی است و از پرتو همين عمل

های فی است به انبوه تجربهکا. در زندگی روزمره گشوده شده استمان برای کاربرد خرد جمعی

 بخش کوچه به ـری در وب سایت تغيير برای براب) برآمده از این روش تازه(مکتوب شده فعاالن کمپين 

تواند دستمایه تحليل و آناليز این تحول در جنبش زنان ایران قرار  میاین مکتوبات.  مراجعه کنيمـکوچه 

 بر اساس »کوچه به کوچه«بخش های برای نمونه در گزارش کميته رسانه کمپين، تجربه. بگيرد

اما به بود از سوی مردان نوشته نشده ای  در ابتدا هيچ تجربه: جنسيت بدین ترتيب تحليل شده است

 وهستند  جوان گاننویسندنفر از  51 تجربه نوشته شده  95از . دیدتر توان پررنگ میحضور آنان راتدریج 

در ،  یک ميليون امضا کمپينیکی از اعضای .دهند میشان را مردان جوان تشکيل نفر7از این تعداد نيز 

-از مکان او. دهد میمورد بازبينی قراردرج شده، » کوچه به کوچه«بخش   فضاهایی را که در2مقاله خود

یعنی ها و آپارتمانها از خانه: برد مینامگفتگوی چهره به چهره انجام شده  هاآنکه در هایی 

در  را تکرار، اکنونمان  هکرديم و زندگي روزمر   استراحت ميتا پيش از اين تنها در آنجا هايي که مکان«

خيزش مادران «از  جواهری جلوه. »نشينيم  هايمان مي آنها به بحث بر سر قوانين و تاثيرشان بر زندگي

وسايل حمل و ، هاي درس کالسهمچون هایی مکاناز نيز و » سنتي  مراسممذهبی و های سفرهدر 

هايي که  مثال«: نویسد میگوید و میهاي تفريحي مکان  وروش پوشاک زنانهپاساژهاي ف، نقل عمومي

هاي روشنفکري،  پاتوق. هاي مورد توجه اعضاي کمپين هستند آورده شد تنها مجموعه کوچکي از مکان

هاي خياطي،  هاي نمايش و محل کار داوطلبان به خصوص کارگاه ها، سالن ها، نمايشگاه همايش

                                                 
  : ، زهره امين، سایت تغيير برای برابری»آنهایی که امضاء نمی کنند«. 1

http://wechange.info/spip.php?article587 

 ، اسفندماه 6 .شجواهری، ، جلوه »کنيم میکه از نو خلقهایی مکان«، )خبرنامه مرکز فرهنگی زنان (نامه زن 2

1385.  
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داوطلبان به جمع آوري  هاي ديگري هستند که در آنها ها، مکان ها و شرکت ها، و اداره ها، مطب آرايشگاه

  )همان (.»اند امضا مشغول

 امضاء تقریبا هر روز آوریکه داوطلبان کمپين برای گفتگو در مورد قوانين و جمعهایی تحليل از مکان

 از تجارب غنایی و متراکم فعاالن کنند تنها یک وجه از وجوه و زوایایی است که میمراجعهها بدان

این حرکت های شاخصمنصوره شجاعی یکی از اعضای کمپين  .تواند مورد ارزیابی قرار بگيرد میکمپين

که تحت فشارهای بيرحمانه  ایتاثير کمپين در جامعه«: کند میاجتماعی نوین را چپنين ارزیابی

برخی  شود از طریق میی و رکود سوق داده، فرهنگی واجتماعی به سوی نوميد، سياسیاقتصادی

کمپين بدون پرس و جو  اقبال عمومی نسبت به ماهيت ومطالبات ـ 1. قابل ارزیابی استها شاخص

حضور فعاالنه و مستقل از ساختار سلسله مراتبی جوانان در  ـ 2/  گزاران ویا اعضای آن پایهباره در

های ن بيش از پيش داوطلبان برای کمک رسانی به کميتهپيوست ـ 3 / و اهداف کمپينها پيشبرد برنامه

افزایش  ـ 5 / آموزشی به ویژه در شهرستانهاهای افزایش تقاضا برای برگزاری کارگاه ـ 4  /مختلف کاری

حضور اخبار کمپين در ميان اخبار رسمی  ـ 6 / پردازند میکه به درج اخبار کمپينهایی و وبالگها سایت

مختلف برای های تعداد امضاکنندگان بيانيهافزایش  ـ 7 / عمومی و رسمیهای سانهجهانی از طریق ر

 کنندگان امضا خارج ازحلقه آشنایان واعضای آوریجمع افزایش ـ 8 / اعتراض به دستگيری اعضای کمپين

 تاثير قوانينهای ان برای تکثير و چاپ دفترچهدرخواست روزافزون داوطلب ـ 9 / .هميشگی جنبش زنان

  1.»برزندگی زنان

  

  اجتماعی ر در بافت تغيي و »گفتگوی چهره به چهره«

، و ایجاد حساسيت در افکار عمـومی        آميزتبعيضبا هدف تغيير قوانين     کنشگران کمپين یک ميليون امضاء      

به نسبت به قوانين موجود که زنان را از حقوق برابر و انسانی محروم کرده است طی چند سال گذشته 

مهـم و مانـدگار     هـای   تجربـه «بـا پـشت سـر گـذاردن         و  انـد   روی آورده گرایانه  عملهای  ه سياست بناگزیر  

روش  سـرانجام بـه      ،و ميـادین شـهر    هـا    از جمله برگزاری چنـدین تجمـع صـلح جویانـه در پـارک              »خيابانی

یعنـی آمـوزش و     ،  »جنـبش زنـان   «کـه روش و حرکتـی نـوین در بافـت            »  با مردم  گفتگوی چهره به چهره   «

 در حـال حاضـر ایـن کوشـندگان          .دسـت یافتـه انـد      اسـت،    با هدف کنش در جهت تغيير اجتمـاعی       گو  گفت

خود را با دیگر فعاالن جامعه مدنی کشور در ميان نهند        ) گرایانهسياست عمل (سعی دارند که روش تازه      

را در کنـار  آینده در پهنه مبارزات مدنی ایران به تدریج حق اهليت کسب کند و جـای خـود    های  تا در سال  

  .بگشایدها دیگر روش

-تکثـر «مثبت و دلنشين این حکمت عملی، سـرعت بخـشيدن بـه فرآینـد               های  شمار ویژگی  بی یکی از 

سـی سـال    هـای   زیـرا تجربـه   .  ماست »و گشودگی هرچه بيشتر در بافت متراکم روابط اجتماعی        گرایی  

 در فـضای عمـومی جامعـه      و گشودگی   اخير که در حافظه کنشگران نيز بازتاب دارد نشان داد که تلطيف             

تـر  ر بافت وسيع  ، د هافلسفی و معرفت شناسانه در محيط تنگ محفل       های   انجام بحث  اتواند صرفا ب  نمی

های فلسفی از این دست معموال در پاسخ به رمز و رازها و پرسش            های   کالن روایت  .سرایت کند جامعه  

کننـد در    نمـی  ربـط چنـدانی پيـدا     » ندگی روزمره ساحت ز «شوند و به     می هستی شناختی تکرار و تکرار    

  . مانند میاجتماعی ناتوانبغرنج در بافت و اصالحات آرام و تدریجی نتيجه از ایجاد تغيير 

                                                 
: ، منصوره شجاعی، سایت تغيير برای برابری»انکمپين یک ميليون امضاء تجسمی واحد از مطالبات حقوقی زن«.  1

http://wechange.info/spip.php?article698 
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سـت کـه   هاو سال(تواند  نمی،زندگی روزمرهبافت فلسفی بدون رخنه در   های  گفتمانچنين  که  واقع  به  

هرگونه گشایش و تکثـر     در شرایط کنونی ایران     بنابراین  . ذارد عملی بر وضعيت ما زنان بگ      تاثير) نتوانسته

کنـد یعنـی تحـول در        مـی  عبـور » عمـل «نيز خـواهی نخـواهی از دروازه        مان  در روابط اجتماعی و حقوقی    

، متاسـفانه   تکراری که به دليل گسست از زندگی روزمره       های  گفتمان نه درجا زدن در      ،»ساختار شکل «

  . تبدیل شده اند» کليشه«به 

  

 بـا وجـود آن کـه خواسـته تغييـرات حقـوقی،              آميـز تبعيضدر حوزه نقد قوانين     : دایره بسته نقد حقوقی   

، »قـانون «و » حقـوق «یک صد ساله در جنبش زنان است امـا بـه دليـل آن کـه بحـث دربـاره              ای    خواسته

موثر گروهـی  به شدت تخصصی شده بود، نقد آن نيز خواهی نخواهی در دایره فعاليت مثبت و    ای    حوزه

توانـست در پهنـه      نمـی  در چنين فضایی نقـد قـوانين      . بودو اسيرمانده   خاص از متخصصان حقوق، محدود      

. توانند در این عرصه وارد عمل شوند میهستند که» حقوقدانان«جامعه عموميت یابد چراکه گویی فقط 

درگير و معترض به قوانين     های  گرفت و سازمان   می از این رو نقد قوانين در بافت کوچکی از جامعه صورت          

گرفتند کـه در راس آن الزامـا بایـد یـک             می هرمی و سلسله مراتبی، چارچوب    های  نيز به ناگزیر در شکل    

  . حقوقدان وجود داشته باشد

در رونــد مبــارزات حقــوقی زنــان، از زمــان مبــارزات حقــوقی مهرانگيــز  سلــسله مراتبــی » فرمــی«چنــين 

در ایران وجود داشت و تـا پـيش از آغـاز بـه کـار کمپـين یـک ميليـون                   ) يشحدود پنجاه سال پ   (منوچهریان  

در واقع اگـر در زمـان مهرانگيـز         . حقوقی ما زنان، سایه افکنده بود     های  و اعتراض ها  امضاء، بر کليه حرکت   

از ) با حضور یک وکيل در راس هـرم موسـسه         (در حوزه قوانين    ها  انجمنو مدل هرمی    » فرم«منوچهریان  

حقـوقی، در نـيم قـرن پـيش، فرمـی جدیـد و کارگـشا و مـوثر در رونـد مبـارزات                        های  گيری پرونده طریق پي 

آمد، اما تا پيش از کميپين یک ميليون امضاء، بافت تک بعدی و کهن سال ایـن                  می حقوقی زنان به شمار   

ایـن کـه   مدل، متاسفانه خود به مانعی در حوزه نقد همگانی بر قوانين تبدیل شـده بـود یعنـی بـه دليـل               

داد جنبش زنـان در حـوزه نقـد          نمی سایه خود را بر فراز جنبش حقوقی زنان گسترده بود ناخودآگاه اجازه           

  .قوانين، به جنبشی فراگير و همگانی مبدل شود و به  محملی برای مشارکت گسترده زنان ارتقاء یابد

) ود کارکردهـای مثبـت و مانـدگار   با وج(، بر روند مبارزات اجتماعی زنان   »ساختار«تسلط دیرینه سال این     

در انحـصار تعـدادی انگـشت شـمار از     » حقـوق «و » قـانون «اما باعث شده بود که نه فقط تغيير و اصـالح          

جـوان یـا   (حضور گسترده به نـسل جـوان   ساختاری آن، اجازه  های  زنان نخبه، باقی بماند بلکه محدودیت     

اد، البتـه جوانـان نيـز تمـایلی بـرای همکـاری و              د نمـی  )» اجتماعی موقعيت«به لحاظ سنی و یا به لحاظ        

ولی خوشبختانه مشاهده کردیم . دادند نمیجذب شدن به این ساختارهای کوچک هرمی از خود نشان

روش چهره بـه  «از مبارزات حقوقی، با ظهور کمپين یک ميليون امضاء و به کارگيری             » فرم«که تسلط این    

به قوانين در پهنه جامعه، شکسته شد و به گزینه و مـدلی             اعتراض  » عمومی کردن «و در نتيجه    » چهره

  . مبدل شد» هادر کنار دیگر مدل«

به آزاد شدن انرژی و پتانـسيل جنـبش زنـان و اقبـال هرچـه بيـشتر نـسل جـوان بـه          فقط این موفقيت نه   

عرصه اعتراضات حقوقی منجر شده است بلکه تـاثير عميقـی در پروسـه نقـد و ابطـال باورهـای سـنتی                     

قـانون اگـر بـرای همـه        : تواند بسياری از فعاالن را قانع کند که        می نشگران نيز برجای خواهد گذاشت و     ک

و » مـشارکت کننـد  «توانند و حـق دارنـد در مـورد تغييـر و اصـالح آن       میمردمان است بنابراین همه مردم   

چنين بود کـه    . برسانندرا به مسئوالن و افکار عمومی       شان    نسبت به ظالمانه بودن یا نبودن آن، قضاوت       
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بر اعتراضات قـانونی،  » تخصص گرایی«های رقيب ارزش  بی دایره محدود و بسته نقد قوانين یعنی تسلط       

البته بخش قابل   . زد، تعدیل شد   می که به گسترش مبارزات حقوقی جنبش زنان خواهی نخواهی ضربه         

 حاضـر در کمپـين یـک ميليـون     شک مدیون نگرش دموکراتيک و جنبـشی وکـالی   بی مالحظه این پيروزی،  

در . اسـت ...) غنوی و نسيم  مانند شيرین عبادی، نسرین ستوده، زهره ارزنی، ليال علی کرمی،           (امضاء  

، سـرانجام   شـان زنان هموطن های  نسبت به تحقق خواسته   شان    واقع خود آنان با توجه به تعهد و ایمان        

و انـرژی تـازه   ست خود شکـستند و سـبب فـوران    ا در این روند به دخود رگرایانه تخصصهای تفوق ارزش 

    .جنبش حقوقی زنان شدندهای شریانپرتوانی به 

  

کـردیم تکـرار و    مـی  تـصور در خـالل بيـست سـال گذشـته           :عامل گشایش و تکثر در بافت اجتماعی      

)  واژگـان قبيـل مثال تکرار الئيـسيته، سکوالریـسم و ایـن    (گفتمانی ای    کليشههای   یک سری واژه   متعمي

روابـط  و  رهانـد    مـی  رهـا هـا   و خـشونت  هـا   اجتماعی ما را از زیر سایه و سلطه انواع ایـدئولوژی          مناسبات  

زنـدگی  روابـط عينـی     جامعـه عرفـی شـده از بطـن          غافـل از آن کـه       . سـازد  مـی  عرفیمعتدل و   جامعه را   

یاس های وایتحاال دیگر به رعرفی شدن را تجربه کند و نه از خالل شعارهایی که          قادر است   اش  روزمره

  . تبدیل شده اند

زیسته های  تجربه«بار  کنيم که نسل جوان کمپين یک ميليون امضاء با تکيه بر کوله            می  مشاهده اکنونو  

 خود را آگاهانه باال بکشد و به ساحت         ،تجریدیهای  با فاصله گذاری از دایره گفتمان     مصمم شده   ،  »خود

 توجه کنـد و ایـن   »فلسفه عمل گرا«مرتبه هم که شده به جوشان زندگی روزمره ارتقاء دهد و برای یک   

  .به آزمون کشدو با اتکاء به نفس، حوزه را نيز با دست پر 

در ) روش چهـره بـه چهـره      (در واقع کنشگران کمپين یک ميليون امـضا بـا در دسـت داشـتن ایـن وسـيله                    

و بـازار، در تاکـسی و       کننـد، در کوچـه       مـی  مـردم مراجعـه   هـای   شهرهای محل زندگی خود، بـه در خانـه        

مسکونی، در کليه فـضاهای روابـط روزمـره و          های  دانشجویی، در فضای مجتمع   های  اتوبوس، در خوابگاه  

خالصه از هر امکان و فرصـت و فـضایی بـرای گفتگـو و مـشارکت دادن شـهروندان در ایـن مبـارزه مـدنی                           

  . برند میاستفاده

کـه هـسته اصـلی بحـث و تعامـل           ) يم شـهادت بـدهيم    تـوان  مـی  و (ایـم به دفعات تجربه کـرده    مان  همگی

 بوده است و غالبـا بـر        مذهبی _ ایدئولوژیکچالش   عمدتا فارغ از هر نوع       ،کنشگران جنبش با شهروندان   

) آميـز تبعـيض بـه خـصوص تـاثير مخـرب نظـام حقـوقی و قـوانين                (محور بيان مشکالت و دردهای مشترک       

هم اکنـون، بـه جـای ایجـاد تـضاد و چـالش بـر سـر                  مضاءیک ميليون ا   در واقع جنبش     . است همتمرکز شد 

و یـا حتـا     » ایدئولوژی ملی گرایی  «یا  » اسالم«یا  » چپ«ایدئولوژیک و این که بين ایدئولوژی       های  گفتمان

تواند مسائل زنان را بهتر حل کنـد، خوشـبختانه           می ، کدام »حقوق بشر «به یک معنا گفتمان ایدئولوژیک      

بـا  (یعنی جنبش زنان را به جایگاه اصـلی خـود   .  روزمره، ارتقاء یافته است    به چالش بر سر رفع مشکالت     

سياسی های بازگردانده است در نتيجه به جای این که در پشت خط کشی) توجه به شرایط امروز ایران   

هـایی  مرزبنـدی (کنـد    مـی  حرکتها  و مرزبندی ها  مذهبی سنگر بگيرد، فراتر از آن کليشه      _ و ایدئولوژیک   

همچنـين  ) ، دچار بحـران شـده انـد       المللیبينهای  ویژه کنونی و درگيری   » موقعيت«وز با توجه به     که امر 

یعنـی بـه    . در زندگی روزمره تبدیل کرده است     » دردهای مشترک «گفتمان خود را نيز آگاهانه به گفتمان        

ر داده  در بافـت فرهنگـی و اجتمـاعی را هـدف قـرا            _ امـا تـدریجی     _ این وسيله، گشایش و تحول عميق       

  . است
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بـه رو نـشود، ظرفيـت دارد کـه           ، اگـر بـا ممانعـت و سـرکوب رو           و مـسالمت آميـز     این روش خـاص   چرا که   

بر حق زنان عمال درگير سازد و هموطنان بـسياری را در ایـن              های  شهروند ایرانی را با خواسته    ها  ميليون

  . امر خير مشارکت دهد

و » دایـره قـدرت   « اتفـاق بيفتـد چـون کـه خـارج از             یرچنين گسترده اگر روزی روزگا    مستقل و   مشارکتی  

دمـوکراتيزه  عرفـی و    بـر رونـد     خـواهی نخـواهی     گيـرد    می صورت» رسمیهای  بافت ایدئولوژی «بيرون از   

) بـدیل متکثـر   هـای   و فعـال شـدن امکـان      » چند صدایی «تقویت  (شدن بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه       

و ) گفتگـوی چهـره بـه چهـره       ( در واقـع ایـن مـشی تـازه           .خواهـد گذاشـت   بسيار متنـوع    تاثير گسترده  و     

 موجـود در جامعـه    هـای   خـط کـشی   تواند به کمرنگ کـردن       می مشارکت گسترده مردمی به احتمال زیاد     

منبـع  ... و و چـه مـذهبی       ، چـه قـومی    ، چه جنـسيتی   ،چه ایدئولوژیک ها  که این خط کشی   (یاری رساند   

زمينه مناسـبی بـرای   تاثير چند وجهی، در عين حال ین االبته  .) استماناصلی توليد خشونت در کشور    

  . فراهم خواهد کردرا نيز» منطق عينی و عرفی تحول جامعه«فهم 

  

است » روشی«مبارزه در کمپين یک ميليون امضاء، » نماد« :پردازی از کمپين یک ميليون امضاء نماد

واقع نماد مبـارزه در کمپـين، حتـا از          در  . که برای تحول در بافت حقيقی زندگی روزمره زنان برگزیده است          

، »روش چهـره بـه چهـره      «اهداف مدنی و خواسته آن، یعنی برابری حقوقی، فراروی کرده و بـا تکيـه بـر                  

  .خود را گسترش داده استهای ظرفيت

مبـارزه  ) اسـتراتژیک (، بخـش الینفـک     آميـز تبعـيض بی شک تغيير و اصـالح نظـام حقـوقی و کليـه قـوانين                

نيز، هر یـک از ایـن قـوانين توسـط          ای    آید و در هر مرحله     می  ميليون امضاء به حساب    حقوقی کمپين یک  

بـه انجـام برسـد، بـه یقـين مـورد اسـتقبال و        ای  هر کس یا هر قدرت و جناحی و بـه هـر بهانـه و انگيـزه          

ز رسد کنشگران این کمپين به دنبال کسب منزلت و امتيا          می چرا که به نظر   . خوشامد قرار خواهد گرفت   

، در یـک طـرف      هـا موجود بين دولت  های  شخصی یا جناحی نيستند و یا قصد ندارند خود را در ميان تنش            

، همچنين بـر آن نيـستند کـه در جنـاح            ) که اساسا این معادله ربطی به آنان ندارد        چرا (قرار دهند معادله  

از سـوی  (جـام تغييـرات   حکومتی موجود، در یک جناح خاص قرار بگيرند و درنتيجـه بـه دنبـال ان       های  بندی

ای  باشند، بنابر این هر تغيير حتا کوچک، فارغ از این که چه کـسی و بـا چـه انگيـزه                    ) جناح مورد نظرشان  

هرچنـد کـه تـا تغييـر کليـه قـوانين ناعادالنـه              . دهد، برای زنان بـه راسـتی غنيمـت اسـت           می آن را انجام  

  . وقفه ادامه خواهد یافت بیموجود، مبارزات حقوقی زنان،

، نگریـسته  »روش چهره به چهـره «به تاثير چندوجهی و متکثر     گرایانه  ، نباید تقليل  هااما با وجود همه این    

نوینی است که با طی کردن آگاهانه       » روش«شود، چرا که به یقين، تنها نماد کمپين یک ميليون امضاء،            

اه است خواهی نخواهی    خود شهروندان همر  » دخالت عملی «هر تغيير و تحول کوچک حقوقی، چون با         

کنش آرام و جمعی «در واقع روش کمپين آن است که همراه با       . توازن قوا را به نفع زنان تغيير خواهد داد        

، هرگـز بـه سـر    »مـشارکت مـستقيم در سرنوشـت      «بـدون   » احقاق حـق  «: ، نشان دهد که   »شهروندان

اسـت،  » ای مشارکت جمعی  عزم بر «عنصر حقيقی همه تغييرات در همين       : رسد، که  نمی منزل مقصود 

- بـی  را خودشـان بـا حـضور      » حـق تـاریخی   «توانند و حق دارند  این جایگاه انـسانی و            می زنان ایران : که

  . واسطه و دسته جمعی، تعریف کنند

کمپـين، بـه دور مانـده      منتقـدان   و اما مشخص نيست که به چه دليل این نکته آشـکار و محـوری از نگـاه                   

توسط نخبگان است،   » حقوق بشر « حتا فراتر از بازخوانی و تکرار هزاران باره          در واقع  نماد کمپين    . است



  47  /روایتی از درون  
نماد مبارزه ما در کمپين یک ميليون امضاء، کسب حقوق و کرامتی است که با مشارکت عملـی و فعـال                     

زنـان و بـه     » بـرای «نماد کمپين یک ميليـون امـضاء، حتـا حقـوق بـشر              . شود می زنان، بنياد گذاشته  خود  

  نـصفه و نيمـه      حتـا اگـر حقـوق بـشری         _ انـسانی و عادالنـه      ان نيست، بلکه کسب حقـوق       دست نخبگ 

  . با زنان است» همراهی«در و » با حضور«اما  _  تعریف شود 

، فرصت و مجـال     »چهره به چهره  «با تکيه بر روش متکثر و چند وجهی         از همين روست که فعاالن کمپين       

برای » سنت« حتا از    موجود در جامعه را فعال سازند و      های  تانسيلو پ ها  ظرفيتتا حداکثر   ،  پيدا کرده اند  

هـای  دفترچـه » آجيـل مـشکل گـشا   «هـای  دگرگون سـاختن جـوهره آن نيـز بهـره گيرنـد وقتـی بـا بـسته            

-یعنی استفاده هوشمندانه و خالق از سنت    . رسانند می آموزشی را به دست قشرهای مختلف جامعه      

- مـی   گشایشی در زندگی ما زنان را به قـضا و قـدر و تقـدیر حوالـه                 ست هرگونه تغيير و   هاکه قرن هایی  

 را از محتـوای بازدارنـده و موهومـات          هـا آنکنـد و     می استفادهها  دهد، با این حال، کمپين از همين سنت       

» کـنش جمعـی  «برای _ هرچند کوچک  _ ای    و به وسيله  ) سازد می واژگون(سازد   می تقدیرگرایانه تهی 

  . دهد میارتقاء

اسـت و نـه حتـا در تيتـر          » روش نـوین کـنش دسـته جمعـی        «پس نمـاد مبـارزه ایـن جنـبش حاشـيه، در             

  ! حقوقی اعالم شدههای خواسته

  

یا توانایی _ تواند این پيروزی  میرمز موفقيت کمپين یک ميليون امضاء، حداقل :آگاهی همراه با کنش

را به عرصـه  زنان سمت و جهت حرکت     اند  پا، موفق شده  قلمداد شود که فعاالن این جنبش مدنی و نو        _ 

شـود   مـی  تبـدیل تنها وقتی به مفهـومی      « آميزتبعيضآسيب دیدگی زنان از قوانين      . ارتقاء دهند » کنش«

بخشد که زنان آسيب دیده صرفا در سطح آگاه شـدن از ایـن قـضيه در جـا                    می که موقعيت زنان را تعالی    

.  شـود  نمـی  بـه ایـن مـسئله دچـار تغييـر      هـا آناساس با هوشيار شدن      از   هاآنهستی اجتماعی   . نزنند

- نمـی ایـن حرکـت  . برای این تغيير، حرکت دیالکتيکی در شخص آسيب دیده باید به سمت کـنش باشـد         

اگـر چنـين شـود بـه        . تواند در سطح طغيان احساسات، به آگاهی رسيدن، و نقد و تحليل محـدود بمانـد               

  1».شود میسليم و عقب نشينی ختمتناچار کل ماجرا سرانجام به 

و کنـيم،    مـی  »آگـاهی رسـانی   «حقوقی زنان با مردم چهره به چهره گفتگو و           بی مورد هنگامی که ما در   

 یعنی امضاء کردن بيانيه فرامی خـوانيم      » کنش فردی «آنان را به انجام یک      این آگاهی رسانی و سپس        

 اسـت کـه  » آگـاهی همـراه بـا کـنش    «این . ی انگيزیمیعنی آگاهی همراه با خواست تغيير را در آنان برم        

کننـد کـه     مـی  به ویـژه آن کـه افـراد مـشاهده         .  و ارتقاء دهد   سازددگرگون  تواند مضمون آگاهی را نيز      می

دیگر به کنشی جمعی   کامال فردی نيست و قرار است در کنار یک ميليون کنش فردی             شان    کنش فردی 

  .دمنجابيتبدیل شود و به تحقق یک خواست مشترک 

یعنـی  _ این پروسه   های  زند که هر چند هر کدام از بخش        می  این فرایند در مجموعه خود اتفاقی را رقم       

محدود است، اما در مجموع یک اتفاق بـزرگ را          کوچک و   _ آگاهی، کنش فردی و در نهایت کنش جمعی         

شـنود و یـا در مـورد آن          مـی   را  قوانين موجود  ،زیرا فرد مخاطب ما وقتی حتا به صورت تيتروار        . زند می رقم

آن شـود   مـی د، باعـث نـ بزنـد یـا نز  ) امـضاء (کند و سپس قرار است دست به یـک کـنش فـردی            می بحث

در آینـده نيـز منجـر شـود، یعنـی اگـر       حتـا  مشغولی او نسبت به این موضوع   به دل    ای،گفتگوهای لحظه 

                                                 
انتشارات . 6، ماریا ميس، ترجمه رویا صحرایی، شماره »پژوهش زنان یا پژوهش فمينيستی«، فصل زنان.  1

 .روشنگران
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 را کـه بـا   جنبـشی  امـضاء کـرده و   را ن کـه پـای آ  ای  مضامين بيانيـه  کند ناخودآگاه    می امضاء کند، سعی  

امضایش به آن پيوسته است دنبال کند و اگر امضاء نکند، ناخودآگاه به دنبال همين مـضامين بـرای تایيـد                     

عدم امضای خود خواهد گشت و به هرحال در این زمينه، دلمشغولی پيدا خواهد کرد که او را به سـمت           

دهد و این درست آن چيزی است که هدف          می زنان سوق جذب اطالعات و آگاهی بيشتر درباره مسایل        

  .رود میکمپين به شمار

هـای   نقطـه درخـشان و یکـی از ویژگـی          ، و آگاهی همراه بـا کـنش       ،شيوه آموزش همراه با ایجاد دغدغه     

  .جنبش یک ميليون امضاء استمنحصر به فرد 

  

  فمينيسم موقعيتی : ایرانیهای فمينيستنسل پنچم ظهور 

نزديك بـه   ) ايم اآنون ميانسال شده   آه هم (شود ما نسلي از زنان       ام آه چطور مي    خود انديشيده بارها با   

نويـسي، ايـراد سـخنراني،     هاي متعدد، در قالب برگزاري سـمينار، مقالـه        دو دهه در قالب نوشتن گزارش     

ايـم، و    سـانده ها، جواني را بـه ميانـسالي ر        ي متون و نظاير اين فعاليت      ترجمهشرح مصيبت، گله گزاری،     

را با فرستادن نماينـدگاني     ) دوران اصالحات (ها   برخي از فعاالن زن هم بودند آه هشت سال از اين سال           

فرسا تحمل آردند ولي در نهايـت، آب از آب تكـان نخـورده و                به مجلس قانونگذاري، اميد و انتظاري طاقت      

  .ستبست استصواب و غيراستصواب خورده ا ي بن سرمان به ديوار آوچه

ي دسـتاوردهاي حـداقلي، دوره بـه دوره شـاهد ريـزش نيـرو،                ما با چشمان نگران خود به جاي مشاهده       

انگيـزه    بـا چـشماني دردمنـد شـاهد بـي          و نيز ر، نااميدي خيل زنان پرانرژي      نگا ي دختران روزنامه   استحاله

-به نهيليسم و پوچ   مان  شاهد گرایش انبوه جوانان   . ايم هاي وسيع دختران جوان بوده     شدن و انفعال گروه   

هـای  قـرص «، شاهد هستيم که چگونه دختران دلبندمان گروه گروه به سوی اسـتفاده از               ایمبودهگرایی  

 را از غـم     هـا آنای     بـردن بـه مـواد مخـدر و هـر آن چـه کـه لحظـه                  روی آورده اند، یعنی پنـاه     »  گردان روان

روسـت آـه شـايد ديگـر نبايـد           و هم از اين    .آیندگی دور سازد   بی هویتی، فراموش شدگی، و    بی تنهایی،

اقـدامي  «صرفا به گزارش دادن فجايع بسنده آنـيم، بلكـه بـراي آـاهش ايـن فجـايع نـاگزيريم دسـت بـه              

 و مكــرر نوشــتن »هــاي زنــان بــدبختي«دليــل ســاده آــه گــزارش آــردن تكــراري بــه ايــن .  بــزنيم»عملــي

توانـد ـ    ديگـر نمـي  ...  بـه گـسترش آنـان و   روتن فروشـی، آسـيب دیـدگی    خودسوزي و فرار دختران، آمار 

یعنـی کـافی نيـست کـه مـا فقـط از آسـيب        . تنهايي ـ راهگشاي تغييرات مورد نظر جنبش زنان باشـد   به

  .شویم» آگاه«دیدگی زنان و درماندگی آنان 

ما فعاالن جامعه مـدنی و معتقـد بـه حقـوق برابـر ميـان شـهروندان، در خـالل بيـست سـال گذشـته، از                            

اجتمــاعی، هتــک و تــوهين و تحقيــر هــر روزه زنــان، از فــرار دختــران از خانــه، از  هــای ز آســيببــسياری ا

نسبت به آنان، از بازداشـت و جریمـه و     ) در فضاهای خصوصی و عمومی     (تگسترش حيرت انگيز خشون   

بـدحجابی، یـا بـه واسـطه اعتـراض آنـان بـه قـوانين                : مختلـف از جملـه    هـای   زندانی کردن زنان بـه بهانـه      

کنـيم، نالـه    مـی پردازیم، تحليل میما حتا درباره این فجایع به بحث. آگاه هستيمها مانه، و نظایر این ظال

 بـا تـوده مـردم انجـام    » فاصـله گـذاری  «دهيم اما این رفتار اعتراضی بيست ساله چون همراه بـا       می سر

ه بود که انبوه مـشکالت زن       داشته باشد، حتا توفيق نيافت    ای    گرفت نتوانسته بود تاثير دگرگون کننده     می

  . کند و در سطح جامعه و مسئولين، بازتاب دهدای  ایرانی را به شکل موثری رسانه

خواهنـد بـه مـدار       آـه نمـي   ) هـاي ايرانـي    نـسل پـنجم فمينيـست     (نسل جوان جنـبش زنـان       خوشبختانه  

هـاي نـو و   »روش«ت دنبـال آاربـس   انـد و بـه   ي سرخوردگي و استحاله دچار شوند، راه خود را يافته     بسته
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اي آـه خـشونت      مانـده  آميـز هـستند، قـوانين واپـس        خالق خياباني، براي تغيير قوانين ظالمانـه و تبعـيض         

هاي جنسي در خانواده، خودسوزي، حقارت، تمكـين و صـدها           هاي ناموسي، سوء استفاده    خانگي، قتل 

  . آند فاجعه غيرانساني عليه زنان را پشتيباني مي

 و سـعي  اسـت تازه  هاي   هاي جذاب و روش    دنبال شيوه  تجوي عدالت و برابري، به    در جس آری، این نسل    

محـك بزنـد، بـا       در مبـارزه مـدنی       ،شـيده اسـت   وجروزمـره   زنـدگی   تخيل زنانه خـود را کـه از اعمـاق           د  دار

بـه سـطح شـهر قـدم      »چهـره بـه چهـره   «  روشد و با اش مستقيم و چهره به چهره ارتباط بگير   وطنان هم

 و ایـن خالقيـت بـدون         حضور شجاعانه خود را در فـضاي شـهر خـود بـه اثبـات برسـاند                 مدنانهمتبگذارند و   

ایرانـی  های  ظهور نسل پنجم فمينيست    .بود نمی امکان پذیر از فمينيسم احتماال    » موقعيتی «یدیدگاه

قع هر د روا. توان آن را فمينيسم موقعيتی ناميد می همراه است که  فمينيستی  های  تجربهاز  ای    گونهبا  

چند فمينيسم موقعيتی در جنبش زنان در نطفه وجـود داشـت امـا در جنـبش یـک ميليـون امـضاء چنـين                         

ایرانـی را شـکل   هـای  کـه نـسل پـنجم فمينيـست    سفيران و پيام آورانی خود را یافت، حامالن دیدگاهی  

  فمينيسم موقعيتی چيست؟جنس و جنم اما . داده اند

  

سـازي،   در دنياي امروز، تئوري    :ای نسل پنجم جنبش زنان    برای     دست مایه  ،فمينيسم موقعيتي 

ظـاهر از    هرچنـد بـه   (توان در برابر هرگونه استداللي       ميهم اکنون   يعني  . استپيدا کرده   خط توليد انبوه    

هـا   چند تئوري مخالف آن را يافت و دوباره بـراي مخالفـت بـا ايـن چنـد تئـوري، ده                    ) قطعيت برخوردار باشد  

امكانـات مـالي و فكـري       فضای دموکراتيـک و     با وجود   جوامع غربی   در  . پيدا آرد  هاآنال  تئوري ديگر در ابط   

هـاي مهـم در      سازي يكي از شـغل     گيرد و اصوال تئوري    ها صورت مي   فراوان، توليد انبوه تئوري در دانشگاه     

ود ايـن  رو بـا وجـ     هاي آآادميك منبع توليد آن هستند، از اين        شود آه عمدتا حوزه    جهان غرب محسوب مي   

تواند به اسـتراتژي بهينـه    واقعا نمي  افظه سپردن و بيان صرف چند نظريه      ح سازي در توليد نظريه، به     انبوه

  . منجر شودایران کشورهای جنوب از جمله حلي در تغيير وضعيت موجود  براي يافتن راه) و آاربردي(

ر گرفتن شـرايط خـاص جامعـه ـ آـه آن       طور انتزاعي يعني بدون در نظ بهنظریه در واقع با تكيه زدن بر يك 

هـاي اجتمـاعي، اسـتراتژي تعيـين       جنـبش  توان براي حرآت و فعاليت شود ـ نمي  تئوري در آن مطرح مي

بـراي خودمـان    قـالبی و محکـم      چون به هر تئوري جديدي آـه بخـواهيم تكيـه آنـيم و از آن هـويتي                   . آرد

خود  آه مبناي تحليل و حرآت     يگر ابطال شود مگر آن    هاي د  تواند با تئوري    بالفاصله مي  ، آن تئوری  بسازيم

 از ایـن روسـت کـه        .قـرار دهـيم   خودمـان   عينـی   شرايط اجتماعي مـشخص و      روابط زندگی روزمره و     را بر   

ست آـه   »ی فمينيستی ها مديريت نظريه «چگونگي  امروز برای فعاالن جوان جنبش زنان       رسد   نظر مي  به

  ! هاآنوار  و تکرار طوطیتفاده از چند تئورياست و نه اسدرجه اول پيدا کرده اهميت 

موجود به دانش است و دانش نيز به معنـاي آن           فمينيستی  هاي   ها به معني تبديل تئوري     مديريت تئوري 

تئوري بدون در   هر   اگر   .دنمان پيوند بخور   د با زندگي و حرآت و فعاليت روزمره       نها بتوان  است آه اين نظريه   

مـان  اجتمـاعي بافـت روابـط   توانـد در   مطـرح شـود نمـي   زندگی روزمـره   خاص   وهای عينی   نظر گرفتن نياز  

گـردد آـه چطـور از        هـا نيـز بـه ايـن مـسئله بـاز مـي              مـديريت تئـوري   . و حرآت ايجاد آنـد    منشاء اثر باشد    

چـه   در واقـع آن   . اسـتفاده آنـيم   تغيير و بهبود وضعيت زنـان       براي تحليل و پيشبرد     فمينيستی  هاي   تئوري

بلكـه چگـونگي   و بـه حافظـه بـسپاریم    هـاي مختلـف را بـدانيم     د اين نيست آه صرفا تئـوري نماي مهم مي 

توانـد   است آه مـي   جمعی  کنش  ها براي حرآت و      و سازماندهي اين تئوري   کاربرد آنها در زندگی روزمره      

  .آمك آندبه جنبش زنان 
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ح شده اسـت، دانـستن      در جهان مطر  “ خشونت عليه زنان  ”هاي متنوعي براي چرايي      براي نمونه تئوري  

و از  چگونـه   بخـشد امـا      ما در شناخت پديده خشونت، جامعيت مـي       ، البته به درک و قضاوت       ها اين تئوري 

نگـاه  آنـيم تـا بـه    جنبش زنان بـازآفرینی  هاي مختلف درباره خشونت عليه زنان را در        تئوريیی،  هاچه راه 

  . ير و کاهش خشونت عليه زنان تبدیل گردد و بتواند ابزاری برای تغيمنفعل و غيرآاربردي منتهي نشود

رژيـم  «در ايران آه نابرابري قدرت و اعمال سلطه و خشونت، طي يكـصدسال اخيـر از طريـق                   برای نمونه   

، و فرهنگی نيز به خود گرفتـه اجتماعي سياسی شدت  شود و ابعادي به  بر ما زنان تحميل مي  »حقوقي

 در محور نظریه خـشونت مـد نظـر قـرار           را   »اني شخصيت مرد  شناس روان« آه مثال     بر آن تئوري  صرفا  اگر  

کنـد   مـی  محـدود ي فـردي      خشونت را به حـوزه     متوسل شویم که  ای    یعنی به نظریه  دهد تکيه کنيم    می

يعنـي مـا بـه يـك        . ايـم   بر زنـان دامـن زده       هاي جاري و گسترده     خشونت اناخواسته به انفعال در برخورد ب     

اسـتراتژي فعـال و   کـنش و    آـه بتـوانيم بـه        ايـم بـدون آن      اشاره آرده  »درست«علمی و   هاي   سري تئوري 

  . دست پيدا کنيمانتقادي 

شود و  میقلمداد» شخصی«امری کند  میکه زنان را قربانی» خانگیخشونت «که هنوز ای  جامعهدر 

یـد  ترد بـی  شناسـد،  مـی   به رسـميت   »خصوصیای    مسئله«به عنوان   آن را   نيز  قوانين موجود   متاسفانه  

توانـد کـاربرد     نمی بر حوزه فردی است   اش  درباره خشونت عليه زنان که محوریت     هایی  تکيه زدن بر نظریه   

از خشونت، به دليل آن کـه جامعـه         ای  ممکن است در کشورهای مبدع چنين نظریه      . زیادی داشته باشد  

های خانهاند  توانستهتا  حکند و از این رو آنان        نمی و قوانين، خشونت عليه زنان را امری خصوصی قلمداد        

 )بـا اسـتفاده از چنـين تئـوری        ( بـرای کـاهش خـشونت خـانگی          مختلـف را  هـای   امن ایجاد کنند و فعاليت    

بـه   بلکه   کند نمی بود شرایط زنان را فراهم     این تئوری نه تنها زمينه تغيير و به        ، در ایران اما،   سازمان دهند 

  .گذاردی مصحهو خصوصی بودن مسئله خشونت » شخصی«بر نوعی 

 یـا منـشاء     بگيرنـد شـكل   در خـالء    قـرار نيـست     هـاي مـا      ذهن، انديشه و نظريه   خواهم بگویم    می در واقع 

گيــري  باعــث شــكلمــان  ه و روزمــر ي شــرايط و اوضــاع اجتمــاعي ، بلكــه مجموعــهبيرونــی داشــته باشــد

مـا را بـه تـدوين       آنـيم ذهـن      اي آـه در آن زنـدگي مـي         ي جامعه  هامان است حاال اگر شرايط ويژه      انديشه

و اسـتراتژي برآمـده از      (اين نظريه   به طبع   سازد   ناگزير مي ) و در نتيجه به تدوين استراتژي حرآت       ( نظريه

برای گـشایش و بهبـود زنـدگی    يعني . آار آيد گشايي معضالت همين جامعه بهگره  بايد براي تغيير و     ) آن

بـا هـر   قدر منعطف آـه    آنو   و موقعيتي باشد     سيالپس ناگزیر است که     آاربرد داشته باشد،    مان    هروزمر

خاستگاه پيدايش و عـروج و فـرود        بنابراین،  . آمد شود ، بتواند تغيير آند و روز     تغيير جدي در ساختار جامعه    

پـس بـه حافظـه      . جامعه خودمان است  و موقعيت   بافت  ما، همين   های   و استراتژی  ها نظريه) شان نزول (

ي ما ريشه نگيرد يعني بـه ابـزاري بـراي تغييـر و تحليـل و                  ي زيسته  جربهتاز  ها، اگر    سپردن و بيان تئوري   

آيـد يـا    مان تبـديل نـشود، خـواهي نخـواهي، بـه شـكل انتزاعـي و شـاعرانه در مـي                    تحول زندگي روزمره  

  ! مان عملي شود براي تحقير فعاليت ديگران و توجيه انفعال و بي حداآثر چماقي مي

 »هـاي مـوقعيتي    تئـوري «،  زنـان هـاي    در جنـبش  فمينيستی  های  نظریهاساسا  خواهم بگويم    در واقع مي  

تواننـد مفهـوم و معنـا یابنـد و کـاربردی و              مـی  زمـانی و مکـانی    هـاي مـشخص      در موقعيـت  یعنی  هستند  

 رادیکال واضع این تئوری،  فمينيستی که در کشورنظریهچه بسا یک . تعيين شود هاآنغيرکاربردی بودن 

  . تبديل شودعملي  به ابزاري براي توجيه بيما ادر ایران تعریف شده، 

اش  پـردازان  مشخص اجتماعي آه نظريـه    خاص و   ها در شرايط     تئوريقریب به اتفاق    اآثر  روشن است که    

مـدافع  در مقـام   خاص، آن تئـوري را در جايگـاه راديكـال يـا      اند تدوين شده و اين موقعيت در آن قرار داشته  
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ممكـن اسـت آن تئـوري، عملكـرد و تـاثير            ) مـثال در ایـران    ( در شرايط ديگر     وضع موجود قرار داده است اما     

 و حـق خواهانـه   ويـژه بـراي جنـبش فمينيـستي     بنـابراين بـه  .  داشته باشد و حتا معکوسی   آامال متفاوت 

ها،  ي موقعيتي از آن    ها بدون در نظر گرفتن شرايط خاص اجتماعي و چگونگي استفاده           ، تئوري کشورمان

  .ي نيستحامل ارزش ذات

دارای شــان  گونــاگونی کــه در فمينيــسم بــه وجــود آمــده هــر کــدام در زمــان و مکــان خــاص هــای نظریــه

-عمل اجتمـاعی و در ارتبـاط بـا جنـبش          دل  از  ها  نظریهاین  کاربردهای متفاوت بوده است چرا که اساسا        

  . ر گردنداث بیتوانند خنثا و میو اگر این ویژگی را حفظ نکننداند زنان پدید آمدههای 

  

فمينيـسم  «رسد حامل اصلی    می که گفته شد به نظر     همانطور  : ایرانیهای  نسل پنجم فمينيست  

ایرانی هستند که در جنبش یک ميليون امضاء با خلق این جنبش            های  نسل پنجم فمينيست  » موقعيتی

یگـری بـه ایـن    دی هـا کنم از زاویه می ین جا سعی  در ا . نوین اجتماعی نقش خود را به تثبيت رسانده اند        

از خـواهم    مـی  تعریفی کـه  آنم   يادآوري مي ،  هادرباره نسل پنجمی  از شروع بحث    اما قبل   . نسل بپردازم 

تواند در دايره برداشـت شخـصي ام محـدود           ، صرفا مي   ارائه کنم  هاي ايراني  ظهور نسل جديد فمينيست   

به زمان بيشتری نيـاز     او،  های  گیو اصوال برای شناخت ویژ    و احتماال برای تدوین نگرش این نسل        باشد،  

-به تدریج شاخـصه ها متفاوت این نسل از فمينيستهای و روشها ، نظام ارزش  ، آرزوها  اندیشه تااست  

  . خود را به دست آوردهای 

بر بلکه نه فقط بر مبناي هرم سني  که  ام  هکردبندی  تقسيمهاي ايراني را     جا پنج نسل فمينيست    در اين 

یعنـی گرچـه   . وجود داشته و فعال بوده اسـت     ه از يكصدسال پيش در جنبش زنان        آهايي   اساس گرايش 

به گـرایش و نـوع حرکتـی کـه در یـک دوره              در عين حال،    به منظور تفکيک سنی به کار رفته اما         » نسل«

برداشت من از   ي   بر پايه به طور بسيار موجز     اين تقسيم نسلي،    . گردد می زمانی تفوق داشته است باز    

هــاي مختلــف  شــان در دوره هــا، روش حرآــت و مبــارزه، و بــاالخره از منظــر شــرايط زيــست تهنــوع خواســ

  : اجتماعي ـ سياسي صورت گرفته است

 استقالل و  مشروطيت عالوه بر خواستانقالب  بودند آه در دوران »هاي اوليه فمينيست«نسل اول،  ـ  1

، به رسميت شناختن حـق      شان اصليطالبه  م،  ها و نيز مشکالت زنان در خانواده      ي حق راي   طرح مطالبه 

موسـوم  اوليه در دوران   های  این نسل از جنبش زنان یعنی فمينيست      . آموزش و تحصيل براي دختران بود     

 دهـه بـه تالشـی       سهمشروطيت ظهور کردند و تا رسيدن رضاشاه به سلطنت بيش از            به تدارک انقالب    

بـات زنـان، محوریـت داشـت یعنـی جنـبش آنـان،              و مطال » هاخواسته«در این نسل    . گسترده دست زدند  

خواسته «ایرانی به دليل تفوق های از این رو در بين نسل اول فمينيست. بود» خواسته محور«جنبشی 

و شـاید از همـين روسـت کـه ایـن            . بر جنبش، به نوعی ما با همگرایی بين آنان روبـه هـستيم            » محوری

  .د برای زنان کشور به ارمغان بياور راگاریدستاوردهای بسيار ارزشمند و ماندنسل توانست 

در ایـن دوران  . ظهور آردندپهلوی رضاشاه اکميت سلطنت در دوران تثبيت حها فمينيست ـ نسل دوم  2 

 زنــان در چــارچوب آنهــای خواســته برخــی ولوژی بــرای نظــام حــاکم تبــدیل شــد وبــه یــک ایــدئ» تجــدد«

کـه قبـل از ایـن دوران بـه عنـوان نـوعی              » مدرنيـسم «و  » تجـدد «در واقـع    . گرفـت  می جاینيز  ایدئولوژی  

مختلف از جملـه زنـان جـاری بـود بـا روی      های اندیشه و سبک زندگی اجتماعی در جامعه و در بين گروه        

قـرار  و » تجـدد « در واقع حاکميت با از آن خـود کـردن   تبدیل شد،» ددایدئولوژی تج«کار آمدن رضا شاه به    

از این رو . کردتبدیل خودش آن را به ایدئولوژی ا ابزار سرکوب و نه ترویج، و بآن در ساختار سياسی  دادن  
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- نمـی  پـس از آن بـه درسـتی       مـستقل از حاکميـت،      تغيير داد که هيچ گروهـی       ای    به گونه را  اش  جایگاه

این نسل نيز نسبت خود را با تجـددی کـه           های  فمينيست .تواند برقرار کند   می دانست با آن چه نسبتی    

گم کردند و از ایـن رو گـویی       تاحدود زیادی،   ساختند   می  حقوق زنان را مطرح    ،بر بستر آن  قبل،  چند سال   

 شـد همگرایـی کـه در نـسل اول        ایـن مـسئله سـبب       . زدنـد  مـی  مجددا باید در برابر آن دست به انتخـاب        

ور جبـ  م زیست می نسلی که در این دوره    زیرا  . خدشه دار شود  ایرانی حاکم بود به ناگزیر      های  فمينيست

 از مدارج فوقانی هـرم سياسـی بـا ابـزار زور جـاری             که  ای     شده »تجدد ایدئولوژیک «تا در مقابل این      شد

بـه نـاگزیر بایـد      هـا    از این زاویـه بـود کـه در ميـان ایـن نـسل از فمينيـست                  .ددست به انتخاب بزن   شد  می

یکته شده یافتند و برخـی بـا        بخشی راه حل را در استفاده از همين نوع تجدد د          . افتاد می واگرایی اتفاق 

  . کامال منفعل شدندنيز به کل مخالفت کردند و برخی » تجدد«آن 

با توجه به شرايط سياسي آن دوران مجبـور بـه تغييـر رويـه               نسل دوم   های  فمينيستدر واقع بخشی از     

توجه به بـسته  آنان با . تغيير دادندجدید، شان را نيز با توجه به شرايط         ها و روش حرآت    شدند و خواسته  

رو  از ايـن . تـري حرآـت آننـد    يافتـه  بودن فضاي سياسي تالش آردند تا براي ماندگاري، در شكل رسـميت   

و رسـوم زنـدگی   بينيم آـه در جنـبش زنـان در ايـن دوره، آارهـاي خيريـه و گـسترش فرهنـگ و آداب                         مي

ماعی همگام با دولت و   اجتهای  فعاليتو  ای  خيریههاي   يعني بر فعاليت  شود   می   شهري عمده  »مدرن«

 .)گيرد میخود تري به  شكل سياسي1332 تا 1320هاي   هرچند در سال  (د  وش می آمتر انتقادي متمرآز  

در ایـن دوران ایـن دو   . کننـد  مـی  به احزاب سياسی گرایش پيـدا     و از سوی دیگر بخشی از زنان به تدریج        

 ،رایط مشترک و دشوار ناشی از ایـن انتخـاب         گروه هنوز روبه رو هم قرار نگرفته بودند و شاید به دليل ش            

- مـی  کـامال مـشخص   هـا   افتراقها  ينيستنسل سوم فم   رپرداختند تا این که د     می ه مصالحه با یکدیگر ب  

  .شود

 40از دهـه   ،محمدرضـا شـاه  سـلطنت  ها با توجـه بـه شـرايط اجتمـاعي زمـان        ـ نسل سوم فمينيست 3

برخي از . تبديل شدکامال متفاوت از یکدیگر     و  جريان عمده   ناگزير به دو     به جنبش زنان    ،به بعد خورشيدی  

در سـاختارها و    (از بـاال    و عمـدتا    ستيز در شكلي محـدود       ها بحث آسب حقوق زنان و تغيير قوانين زن         آن

بـه شـكل گـسترده بـراي        هـا   برخـی گـروه    اما ،المللي پيگيري آردند   و نيز در سطوح بين    ) نهادهای دولت 

اي  اش تاآيـد ويـژه      آه بر هويت زنانـه     »خودي«(تر براي خود     منظور زندگي عادالنه  تغيير آل حاآميت و به      

هاي سياسـي وارد شـدند و فعاليـت          در سازمان ) اش نگران و ناراضي بود      يقين از وضعيت    نداشت، اما به  

های در جنبش نسل سوم فمينيست    . واگرایی کامل شد  ) نسل سوم (در این نسل    چنين بود که     .آردند

هـای  ایـدئولوژی . را بـه وضـوح مـشاهده کـرد    » ایـدئولوژی محـوری  «و برتـری  توان تفـوق   میدر واقع ایران  

در ایـن   . و مطالبـات مـستقل خودشـان      هـا   شد و نه خواسـته    هایشان   محور فعاليت  ،مختلف در ميان زنان   

ی و  را در سـطح رسـم     هـایش    فعاليـت  گروهـی،    :و توزیع شدند   عرصه پراکنده     سه   زمان،  فعاالن زن در    

-در سـطوح بـين    هـایی   فعاليـت سـوی   داشـت بـه     تر  دولتی تثبيت کرد، دیگری که گرایش به کار مستقل        

نيـز بـه سـمت احـزاب سياسـی روی      فعـال  از زنان  ای    قابل مالحظه بخش  سرانجام   و   ، روی آورد  المللی

فعـاالن  لوژیک بـين    ایدئوهای   درگيری ،ه این دوران  صشاخ. از این احزاب تبدیل شدند    ای    آوردند و به دنباله   

در واقع نه تنها افتراق که تخاصم در این نسل به وجود آمـد و منـافع کـامال متفـاوت و متـضاد و                . زن است 

همـانطور  . آیـد  مـی  به شـمار  این نسل   بارز  های  از ویژگی  مطالبات کامال متعارض با یکدیگر،       وها  خواسته

  .دوره استجنبش زنان در این کل ویژگی نيز » ایدئولوژی محوری«که 

، بـه  )تر بعد از جنگ طور خاص و به(شود آه بعد از انقالب  هايي را شامل مي  ـ نسل چهارم، فمينيست 4
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ن دهـي  مباحـث فمينيـستي و سـازما      و تعميق   گسترش  نيز  مسائل زنان و فمينيسم در سطح جامعه و         

آن چه بر این حرکـت       .آردند  فعاليت خود را آغاز      ، گسترده ی در سطح  ،»زني   مسئله«مجدد خود و طرح     

  . زد میدور» یابیهویت«در این دوره حاکم بود عمدتا بر محور 

-هویـت « از ایـن رو  ،ميان ایـن نـسل شـکل گرفـت      واقع   در   »مستقلای    اندیشه«به عنوان   » فمينيسم«

» فمينيسم اسـالمی  «،  »فمينيسم ليبرال «،  »فمينيسم سوسياليستی «تحت عناوینی همچون    » یابی

 به دليل    نسل چهارم .  بروز کرد  »مستقل از یکدیگر  های  هویت«ی  گيرن آنان به منظور شکل    و مرزبندی بي  

کـشيدند کـه جامعـه دو بحـران انقـالب و            مـی  آن که بار حرکت دوباره جنبش زنان را در شرایطی بـردوش           

عيت یافتنـد، در ایـن وضـ       مـی   سپری کرده بود و همه نيروهای مختلف اجتماعی دوباره خود را باز            جنگ را 

 و یـابی هویـت در پـی  عمـدتا  آنـان  . شـد  مـی صـرف » یابیهویت«حول محور هایش فعاليتعمدتا   شناور،

هـای  هویـت «تثبيـت  شـان   دغدغـه اصـلی  بودنـد و از ایـن رو   هـا  و اندیشه ها  استقالل خود از دیگر جریان    

  . بود) مختلف زنانهای به عنوان نمایندگانی از گروه(برای خود » جدیدی

  

کـسانی  یعنـی   دادند،   می  تشکيل ،انقالبهای  خشونترا زنان سرخورده از     ها  چهارمینسل   بخشی از 

و بخـشی دیگـر     . و هيچ حقی برایشان قائـل نـشده انـد         اند  کردند در انقالب بازی خورده     می که احساس 

ا رهـا  بخـشی از ایـن شکـست    سنگين   نسل سرخورده از انقالب، بار       نان آن دوره بودند که در کنار آن       جوا

- مـی زنان غيرمـذهبی در ایـن نـسل سـعی    هم زنان مذهبی و    هم  . کشيدند می همراه با آنان به دوش    

، مرزهایی بـرای خـود ترسـيم کننـد تـا بتواننـد از دل ایـن                  خودمنحصر به فرد    های  کردند با ساختن هویت   

خـود را مـشخص      و محـدوده  زنـان مـرز     هـای   هم با دیگـر گـروه     و از این رو به ناچار        مرزها سربيرون بياورند  

هـای   از این رو به نوعی بـر جنـبش نـسل چهـارم فمينيـست               .هاو اندیشه ها  و هم با دیگر جنبش    سازند  

بـا  لغزنـدگی و بـه طـرزی پنهـان، امـا            بـه نـوعی     هـا    البتـه ایـن هویـت      .شدغالب  » هویت محوری «ایران،  

هرچنــد برخــی از . دولــی از آن جــنس نبــوخــورد  مــیپيونــدبــه ناچــار ســابق ایــدئولوژیک هــای مرزبنــدی

 را بـا  »یـابی هویـت «فعـال بودنـد، ایـن    هـا  خـارج از کـشور کـه در نـسل سـوم فمينيـست      های  فمينيست

گرفتند و مرتبا در پی آشتی دادن بودند درحالی که           می اشتباهحاکم بر نسل سوم      »ایدئولوژی محوری «

در مـستقل   هـایی   »هویـت «تن  یـاف غالبـا پـی کـاوی و        بود،  داخل کشور در جریان     آنچه در جنبش زنان در      

هـای  درونی بـين گـروه  های بود که شاید بيش از آن که مربوط به فاصله        ثبات جامعه    بی شرایط متالطم و  

  . بود)هاو اندیشهها با دیگر جنبش(در بيرون از جنبش زنان ها زنان باشد متوجه این فاصله گذاری

در نظـر  و هـایش،  و نگـرش، و ارزش توجه بـه رويكـرد    را با اوهاي ايراني آه   ـ اما نسل پنجم فمينيست 5

نيست کـه   نبوده و    این   مشک منظور  بی امهتعریف کرد نسل جديدي   در این جا    اش،   شرايط متفاوت آوردن  

 یـا بـه تمـامی       گيرنـد ی مـی  ، جـا  در چنين قالب تنگ و قراردادی      سال   35فعال زیر   های  تمامی فمينيست 

در را  هـا    تمامی این ویژگـی    ،آنانفرد فرد   ، یا   امبرشمردهل پنجم   که برای نس  هستند  هایی  ویژگیدارای  

خـصوصيت  فـارغ از    هـا    آن است کـه ایـن ویژگـی        م، بلکه منظور  دهند می از خود بروز  رفتار و کردار و افکار،      

-چنـين ویژگـی   ممکـن اسـت      در ثـانی     .خوردتر به چشم می   ، در چهارچوبی کالن    فعاالن این نسل   یدفر

ی هـا  نـسل اما این گرایش در ) که حتما چنين است(باشد پيشين هم وجود داشته     های  نسلدر  هایی  

اکنون در این نسل به صورت گرایشی غالب بروز          اما   و نيست نبوده  مطرح  غالب  به عنوان گرایش     پيشين

ایـن تقـسيم    امـا   . دارد نگرشی و عملکردی وجـود       گرایشات متفاوت فکری،  ها  وگرنه در همه نسل   کرده،  

بـه کـار    و نـه    کـاربرد دارد     در یک حرکت یـا جنـبش یـا جامعـه          شناخت گرایشات مسلط    منظور  به  ها  بندی
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شود  میصحبت از یک گرایش خاص در یک نسلیعنی هنگامی که  ،هاآدمخصوصيات شخصی شناخت 

 دتوانـ  مـی  ،)فـردی های  ویژگیفارغ از   (نگرشی و عملکردی خاص     های  منظور آن است که برخی ویژگی     

ویـژه  حاصـل شـرایط     به طبع    که   ها، وجود داشته باشد    خرده گرایش  ، نسبت به  لط و غالب  به صورت مس  

لزومـا بـه    تـوان    نمـی  چنين گرایشاتی را   از این رو     .است مکانی   های خاص و تاریخی و موقعيت   اجتماعی  

  .تقليل داد و منحصر به فرد کنشگران،ناهای شخصی خصوصيات و تم

 نـسل   یگرایانـه بـه فلـسفه عمـل      ایرانی،های   پنجم فمينيست  سلنفعاالن   رسد می ، به نظر  به هرحال 

نـسل پـنجم    معنـی ایـن سـخن آن اسـت کـه             .شـده انـد   نزدیـک   ) یـشان هامـادربزرگ (هـا   اول فمينيست 

در عينيتـی قابـل      گـرایش نـسل خـود را         ،که با ظهور کمپين یک ميليـون امـضاء        کشورمان  های  فمينيست

 ،گــرایش مــسلطهــا اگــر در نــسل ســوم فمينيــست . هــستند» خواســته محــور«، لمــس عرضــه کردنــد

 شاهد آن اماگرایش داشت، در نسل پنجم »  هویت محوری «بود و نسل چهارم به      » ایدئولوژی محوری «

، هرچنـد در  اسـت تبـدیل شـده   گـرایش مـسلط    بـه   در این نسل    » خواسته محوری «بار دیگر   هستيم که   

غالبـا  ناآگاهانـه اتفـاق افتـاده بـود و     دود زیـادی  تا ح» خواسته محوری«ایرانی، های نسل اول فمينيست 

در نـسل پـنجم     امـا   بـود،   در کشورمان   و نوپدید بودن جنبش زنان      جدید جهانی آن دوره،     ناشی از شرایط    

از ای  جدیـد فمينيـستی و نيـز مجموعـه    هـای   آگاهانه این راه را برگزیده و آن را با تئوری         حد قابل قبولی،    

  .يخته استمشکالت زندگی روزمره درآم

را از اش  و برنامـه سياسـت  نيـست و ايـدئولوژيك  دتا عمـ ایرانـی  های نسل پنجم فمينيستگرایش غالب   

 را حفـظ  قـدرت   سـاختار   اي نسبي از     فاصله خود   رفتار و گفتار  کند و در     می زندگی روزمره اخذ  های  عينيت

نده و از سوي ديگر شـرايط       ي اصالحات را از سر گذرا       ساله هشتاين نسل آه از سويي دوران        .کندمی

تواند با  است، به ناگزير نمياس را تجربه کرده . ام. و اسها  و اینترنت و ماهواره   المللي جديد را ديده      بين

  . هاي ايدئولوژيك سابق شناسايي شود  و مرزبنديی گفتمانیها آن قالب

جنـبش  معيارهـای درونـی     ،  ي شرايط نوين جهاني و نيز شرايط خاص ايـران          واسطه رسد آه به   نظر مي  به

 هـاي موجـود   در هـم تنيـدگي ايـدئولوژي   : تـرين آن  زنان نيز تغييراتي را شاهد بوده اسـت آـه شـايد مهـم          

ها و نيروهاي مختلف اجتمـاعي و سياسـي    توان جنبش رسد آه ديگر نمي نظر مي طوري آه به  ، به باشد

راديكــال بــودن يــا نبــودن يــك جريــان . ردآــ يــابي هويــت ، فعــاالن آن  ايــدئولوژيك را بــر اســاس مواضــع صــرفا

پـذير   امكـان کننـد   مـی  توليـد کـه هـایی  و صرفا گفتمان اش    فعاالن  اجتماعي و فكري صرفا با نوع ايدئولوژي      

  موقعيت خاص«ي اجتماعي را در هاو جريانها شتر بايد عملكرد و تاثير جنب براي شناخت واقعي. نيست

  . و مورد سنجش قرار داد نگاه آرد»هانياي و ج سياسي، اجتماعي و حتا منطقه

بنـدي نيروهـاي     هـا و معيـار تقـسيم       ، ميـزان سـنجش روش      سـيال و تحـول یابنـده       متناسب با اين شرايط   

جوامـع خـود فعـال هـستند ديگـر بـا            بافـت فرهنگـی و اجتمـاعی        خـواه آـه بـراي تغييـر و اصـالح در              تحول

گيـري   قابل انـدازه  ...) و گرا، مشروطه خواه،     ملیمذهبي، سوسياليستي،   (هاي ايدئولوژيك سابق     قالب

  .ر هم باشد معيار خيلي دقيقي نيستاگ، نيست

ها باعث شده آه ما نيز   ايدئولوژي هم ريختگي و آمرنگ شدن مرزبندي رسد اين به نظر مي  در مجموع به  

تـوانيم   بق نمـي  رو شـويم آـه ديگـر بـا آن معيارهـاي ايـدئولوژيك سـا                اي روبـه   در جنبش زنان با رويكرد تازه     

بنـدي   طبقـه ... و ی و ليبرالـی اسـالمي و سوسياليـست  : هـايي چـون   هاي زنان ايران را زيـر عنـوان        جنبش

خواسـتند بـين فمينيـسم     مـي ) عمدتا از نـسل سـوم   (ت سال پيش برخي نخبگان فمينيس25اگر  . آنيم

اســالمي و  برقــرار آننــد، اآنــون ديگــر بحــث فمينيــسم »آشــتي« و سوسياليــست ســکوالراســالمي و 
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 و سوسياليستي از اساس دچار بحران است، چه برسد بـه آشـتي دادن يـا تـداوم تخاصـم بـين                       سکوالر

  . ها آن

  

 اسـت   »فمينيسم اسالمي «ن نيرو   توان گفت آه فال    به واقع با چه معياري مي     : معيار سنجش نيروها  

ي  توانـد بـر پايـه     مـي  »ديقـراردا «هـاي    بنـدي  ؟ آيـا معيـار مـا در تقـسيم         »سکوالرفمينيسم  «و فالن گروه    

ــت  ــت فعالي ــواع روش  ماهي ــا، ان ــا    ه ــن نيروه ــا هــدف اي ــا و ي ــدئولوژي  ، اســتواره ــا براســاس اي    باشــد، ي

رسد نـسل جديـدي از فمينيـسم آـه           نظر مي  ؟ به ستها  اين جنبش    مطالباتمضامين   يا   ،شان گران آنش

اش اسـالمي نبـودن يـا        ك و ميـزان    ناميد در ايران رشد آرده آـه مـال         »فمينيسم موقعيتي «توان آن را     مي

  . بسنجيم دچار مشكل خواهيم بودایدئولوژیک ها را با اين معيار  اسالمي بودن نيست و اگر آن

بنـدي آـرد      بـا معيـار هـرم سـني تقـسيم          »فقط«توان آن را     البته لزوما نمي  (اين نسل جديد از فمينيسم      

 »مـوقعيتی فمينيـسم   «وان  را شايد بتـ   ) دهند  سال تشكيل مي   35ي اصلي آن را جوانان زير        هرچند بدنه 

فاصـله  هـا،    در روش و خواسـته  »اسـالم داراي قـدرت    « در ماهيـت، و بـا        »اسالم ايـدئولوژيك  «ناميد آه با    

) و یا هـر دیـن دیگـر   (چنين به اين معنا غيراسالمي نيست آه براي اسالم و مسلماني        هم. استگرفته  

 . کنـد و سـوگيری    را بر این مبنا نشانه گذاری       هایش  هدفها و   و معيار ها  خط کشی  و   تعيين و تكليف آند   

یـا  » هویـت «و مطالبـات قـرار داده و نـه بـر اسـاس           ها  را بر محوریت خواسته   هایش  چراکه اساس فعاليت  

  .اش» ایدئولوژی«

یـا     متفـاوت از فمينيـسمي اسـت آـه بـا ايـدئولوژي اسـالم               ، خـواهی نخـواهی      هرحال اين فمينيـسم    به

از قــدرت دولتــي آن، مــشروعيت یــا آــرد و   گرفــت يــا از آن ارتــزاق مــي هويــت مــي ،دیگــرهــای ایــدئولوژی

آنـد و البتـه بـه        يابد و از آن ارتزاق نمـي       گرفت، يعني اين فمينيسم با ايدئولوژي و مذهب هويت نمي          مي

 یعنیدهد  ارتباط نميدین را به اش  زندگی روزمره  هم واآنش ندارد چون مشكالت    و دیگران ادیان    اسالم  

آند و بخشي از  با آن زندگي مي: آند، بلكه به زبان ساده   چشم دشمن نگاه نمي     به هيچ یک از ادیان   به  

تواند آن   در نتيجه مي  . اش وجود دارد   زيرا چه بخواهد و نخواهد در زندگي روزمره       . اش است  زندگي روزمره 

 زيـست خـود،    شـرايط نيازها و ه سهولت با اش وجود دارد ب ي چيزهايي آه در زندگي روزمره  را مانند بقيه  

 »هويتي بي«اي از  آه آن را طرد آند يا دلهره دهد، بدون اين   شتغييرهای خود،   با تکيه به ارزش   منطبق و   

 يـا  »چـپ «چـه ايـدئولوژي   (از ايـدئولوژي خـود    »قطـع وابـستگي  «ي   و دغدغه نگرانی  يا »طردشدگي«يا  

برای انجام همه این کارها نيـازی هـم بـه چـراغ            . باشدداشته  ) يگر د ایدئولوژی يا هر    »اسالم«ايدئولوژي  

و مطالبـات   هـا   بيند، هرچند اگر برای رسـيدن بـه خواسـته          نمی  یا مراجع،  سبز و کسب مشروعيت از باال     

  .کند میزنان آن را هم ضروری ببيند از آن استقبال

اي بـين خـود      سمي، خط فاصله  ها، داشتن يا نداشتن مذهب غيررسمي يا ر        براي نسل پنجم فمينيست   

پـس  .  متحـد شـود يـا نـشود      »ديگـران « بخواهـد بـا متـر و معيـار آن، بـا              آند آـه مـثال     با ديگري ايجاد نمي   

- نمـی  نان محـسوب  براي آ » هویتی«،   یا چپ بودن و راست بودن       بودن سکوالرمسلماني يا مسيحي يا     

، کـه البتـه مقـدر       شاني از زندگي  بخشاست یعنی   شان    سرزمينمادر و پدر و     چيزی شبيه   بلكه  شود،  

  .  شود»اصالح«شان بخواهند  با آن همزيستي آنند و با توجه به نياز است 

زیــرا . شــان نيــست هــا، مــانع يــا معيــاري بــراي فمينيــسم  در واقــع شــايد بتــوان گفــت ديــن و مــذهب آن 

   . ایدئولوژی رسمی دیگر یا از یکگيرد و نه از باال مياش  اش را از پايين و در زندگي روزمره مشروعيت

هـا، شناسـايي     آه تا قبل از فعاليـت نـسل پـنجم فمينيـست    »فمينيسم اسالمي«بگويم آن خواهم   مي
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توانست از   اش مي   بود آه فمينيسم   »فمينيسمي ايدئولوژيك « و گاه    »فمينيسم دولتي «عمدتا  شد،   مي

مـستقل  هـای   بـر خواسـته   اش  ولوژیایـدئ  (بوداش  مقدم بر فمينيسم  اش   و ایدئولوژی  باال مشروعيت يابد  

اش آمد تا ایـدئولوژی میاش به کار مشروعيت ایدئولوژیغالبا  اش  فمينيسمدر واقع   . )زنان اولویت داشت  

   .به کار مشروعيت بخشيدن به فمينيسم اش

سياسـی  ، احـزاب   دینیدولت ـ مردان، مراجع (اش نيز انطباق اسالم با فمينيسم از سوي نخبگان  روش

اصــوال ) خاصــه در ايــران آــه ديــن بــا دولــت ممــزوج اســت(اش  ي ايــدئولوژيك بــودن واســطه بــود و بــه...) و

 معـروف آـه   »آشـتي «ايـدئولوژيك بودنـد ـ آن    بـه نـوعی   ها نيـز   ها ـ آه آن  توانست با ديگر فمينيسم نمي

در ميان نـسل   سال پيش 20ثمر برساند، بنابراين اگر      اش بودند به    برخي مبلغ  وترسيدند   برخي از آن مي   

 یـا ميـان     هاي مختلف ايـدئولوژيك بـا يكـديگر بـود           بحث عمدتا بر سر آشتي فمينيسم      ،ها سوم فمينيست 

 اما ايـن نـسل جديـد     بود،شان    از فمينيسم » یابیهویت«شان    دغدغه اصلی ها  نسل چهارم فمينيست  

هویـت   «، در عـين حـال،      نيست »قهر«اش  به خاطر ایدئولوژی  در آمپين يك ميليون امضاء با هيچ گروهي         

 شود نمی تبدیلاش  و مطالبات ها  آنچنان سيال و پویاست که به مانعی برای دستيابی به خواسته          » اش

 ،زنـدگی روزمـره کـسب کـرده       عينـی   هـای   نيازهـا و جنبـه    از   مترش را   معيار و   ، بلکه مرزهای دیگری که      

  .کند میمشخص

و کنـد    مـی  نگـاه  از منظـر ديگـري       ،فمينيـسم بـا   اسـالم   انطبـاق   به این گونه موضـوعات از جملـه         بنابراين  

انطبـاق  . بـود و دولتـی     »نخبگـان اسـالمي   «يسم اسالمي سابق است آه فمينيسم       متفاوت با آن فمين   

ی کـه بـا     مـسلمان هـا   ميليـون  فمينيسم در آمپين يك ميليون امضاء، انطباق فمينيسم است با            بااسالم  

 مـا   اينبنـابر ! گيرنـد  میمشروعيتهویت و اقتدار و  و   آن قدرت  ازاینکه  کنند و نه     می زندگیشان    مذهب

، بلكـه بـا گرايـشي       »عدم انطباق آن  « چالش داريم و نه با       »نطباق فمينيسم با اسالم   ا«نه با آن گرايش     

  . سروآار داريم آه شايد بتوان آن را فمينيسم روزمره يا فمينيسم موقعيتي ناميدتازه 

  

  

  يست در کمپينظهور نسل جدید مردان فمين

را یک ميليون امضاء    از مردان ایرانی با اعتقاد به حقوق برابر شهروندان، فعاليت در جنبش             ای    نسل تازه  

که بر آنان ای  به رغم فشارهای متعدد و چندجانبهها این فعاليت. برگزیده استو انتخاب خود، با آگاهی 

بـه ارمغـان   ایج مثبت و مانـدگاری را بـرای کمپـين    شبختانه تداوم داشته و تاکنون، نت شود، خو  می تحميل

  .استآورده 

 این بار، نه از سر دلسوزی یا تـرحم نـسبت بـه موقعيـت فرودسـت            سرزمين ما   مردان نوین و فمينيست     

ایـن نـسل    .  پيوسـته انـد    ، به جنبش یـک ميليـون امـضاء        ها به تساوی انسان   زنان که از سر باور و اعتقاد      

پيشين مردان های نسل. آیند میایران به شماره نوینی در جنبش زنان پدیدشک  بی جدید مردان ایرانی  

ــه خــاطر آرمــان ،واهآزادی خــ ــا ب ــزرگ«هــای  غالب ــه مدرنيــسم » تجــدد« همچــون »ب ــا و گــذار جامعــه ب  ی

زمينی های  دادند، اما این نسل نوین مردان ایرانی، آرمان        می ، به موضوع زنان توجه نشان     سوسياليسم

   .گيرد مین را از آن خود کرده  و از آن هویتجنبش زناو حداقلی 

بـرای خـود در   » مکـانی «و بـرای آن کـه   »  نظـری  اظهـار «ر بوده و هستند که بـرای هـر          زنان همواره مجبو  

پـيش  «تعریـف کننـد زیـرا در جامعـه هميـشه            » زن«مردساالر بيابند، در ابتدا خود را به عنـوان          ای    جامعه

 تعریـف   )بـرای پـيش فـرض زدایـی       (ناچارند خود را قبـل از هـر چيـز،           ، مرد است و بدین سبب زنان        »فرض
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گرگونه برای جامعـه    یرسد نسل جدید مردان فمينيست که امروز پيشقراوالن سرودی د          می به نظر . کنند

کننـد، یعنـی آنـان نيـز         مـی  شوند، در جنبش زنان با همين مشکل دست و پنجه نرم           می مردان محسوب 

خود را تعریف کنند و از این پيش وقفه  بیدر جنبش زنان ناچارندقعيت خود و کسب مو» یابیمکان«برای 

  .کنند» آشنایی زدایی«شود،  میبمعيار  فعاليت در جنبش زنان محسو» زن بودن«فرض که 

این تنها گرچه  البته این مسئله، نخستين نقطه مشترک بين مردان فمينيست با زنان جامعه خود است   

کـه مـورد غـضب و تحقيـر و          (آنان نيز همچون زنان فمينيست      زیرا  ید مردان نيست،    گرفتاری این نسل جد   

این نظـام خـشن،     . ر چالش اند   د ،یشهاخشونتفراگير  ابعاد  با نظام مردساالری با همه      ) تهمت هستند 

بـه نظـام    » خـائن « از زنان فمينيـست، از چنـين مردانـی تنفـر دارد و در واقـع بـه نـوعی آنـان را                         حتا بيش 

ایرانی هـر چنـد   برابری خواه بينيم که نسل جدید مردان   میها  اما به رغم همه این    . داند می الریمردسا

اعـضای اوليــه  بـه طــوری کـه اگـر در ميـان     . شـود  مـی بـه آهـستگی،  امـا هـر روز بـر شمارشــان افـزوده      

 86در ليست  خورد، اما به تدریج بر این تعداد افزوده شده و میبه چشممرد  فقط نام دو)  نفر54(کمپين

مار مردان حق طلب این شه دیگر، ب مرد 16نام ، اندکه در سه ماهه دوم به اعضای کمپين پيوسته      نفری  

  . جنبش افزوده شده است

 داوطلبی که در تهـران      370ميان  از  کمپين نيز آمده است       داخلی  از سوی دیگر همان طور که در گزارش         

 کارگـاهی کـه طـی    36 یعنی از اند مرد بودههاآننفر  50، دانآموزشی کمپين شرکت کردههای در کارگاه

 امـضاء   آوریآن متعلق به مـردان جـوان داوطلـب جمـع           کارگاه   5در تهران برگزار شده است،      اخير  های  ماه

و آن هم در جنبش جدیـد یـک ميليـون           سرزمين ما   به یقين، ظهور پدیده مردان فمينيست در        . بوده است 

برای این جنبش و نيز مردان این و ماندگار نان ثبت خواهد شد و دستاوردی مهم امضاء، در تاریخ جنبش ز

  .نسل به شمار خواهد آمد
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  درونی کمپين یک ميليون امضاءهای چالش

  

  

خـود  «به معنـای     جنبش    این ، فعاليت در   یک ميليون امضاء    کمپين بنيادگزاران از ما فعاالن و      برای بسياری 

 هـزاران   و گرفتـاری اسـت کـه هـر دم،           پـر از تنـاقض و چـالش         » زندگی«است و از این رو مانند       » زندگی

  .سازد میپرسش برمی انگيزد و زندگی فعاالن را رنگين

هويـت  یک  در خودش بود يعني معلوم نبود جمعي است با          ،   و پرتنوع  ن زندگی رنگين  ایهای  اولين تناقض 

شـان را از    هنـوز هويـت  تـر  ی جـوان  بـسياري از اعـضا    ؟نيافته هويتمستقل اما    يا افراد    ،مشخص گروهی

همـين  . کردنـد  مـی  شـناختند و لمـس     مـی  را بـه خـوبی    هایـشان    امـا خواسـته    گرفتنـد،  جنبش زنان نمي  

 خود به خود چالش ، متفاوتو افکارها و تجربهها داوطلب با هویتفعال  و صدها   ها  ی از ده  رنگارنگی ناش 

بود اما  حيـات بخـش بـود، زیـرا            گيرو نفس فراوان، هرچند دشوار    های  زندگی با چالش  ها  ماه. برانگيز بود 

مـان در   خودوجـود   کـردیم چيـزی در       مـی  همگی ما پيش از آن که شاهد تغيير در بيرون باشيم، احساس           

   .استو تطور حال تغيير 

هـای  و اندیشه ها  و تنوع فرهنگ  ها  ، با اختالف سليقه   ها و چالش  تناقضاتکه چگونه با     به تدریج آموختيم  

 با یکدیگر همزیـستی  ـ حتا در ميزان سن و سال  ـمان  هایهمدیگر کنار بيایيم و با وجود اختالف و تفاوت

 که زندگی در جامعه چنـد  ایمون به تدریج به این بصيرت مجهز شده شاید چ . کنيم و پشتيبان هم باشيم    

ها در این ماه. هاگانگیوو دها  چالش،اتهمين تناقضهای فرهنگی کنونی یعنی زیستن در سایه روشن

را » تکليـف «. بـه سـرآمده   هـا   آدم» مـشخص بـودن تکليـف     «دیگـر زمانـه     آموختيم و خـواهيم آموخـت کـه         

آگاهانـه، حـداقلی و     هـای   توافق، به صورت جمعی و با       متعددهای  مسيرها و گزینه  انبوه   از ميان    خودمان

داشـته  هـایی  ، بـدون ایـن کـه نيـاز بـه کـالن روایـت              کنيم می و تعيين » انتخاب «مانبين خود گاه مقطعی   

  .تعيين کرده استها و مکانها تکليف همه را برای همه زمان که باشيم

» مجبـوریم «به تدریج در حال آموختن و پذیرش این واقعيـت هـستيم کـه          زنان فعال در کمپين،   در واقع ما    

یعنـی  . و تاکتيک مناسب را برگـزینيم    دست به انتخاب بزنيم     » بنا به موقعيت مان   «هر روز و هر ساعت و       

 و ـنـاگزیر   هـای  شود بلکه انتخـاب  نمیتکليف همه چيز روشن) برای هميشهبار یک(با یک انتخاب اوليه 

شـمار و گـاه    بـی دهـد و مـا را از موانـع    مـی را شـکل مان  هی آیندگير که به تدریج جهتـاست  هر روزه م

  .دهد میخلق الساعه، با کمترین هزینه، عبور

را مـان   ، تا حدود زیادی آرامش فردی و جمعـی        های و تغيير مداوم تاکتيک    گيرگرچه این روند سيال تصميم    
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 ناگزیر، که شبرای کنشگران به وجود آورده است اما این تشویاز بين برده و گاه خستگی و حتا دلزدگی      

» اسـتراتژی «رودخانـه مطمـئن و آرامـش بخـش           مان بـه وجـود آمـده، در       هابر اثر تغيير و بهسازی تاکتيک     

ایـن جنـبش   » راهبـرد «خص بـودن    یعنـی مـش   . شـود  مـی  شده و روشن کمپين یک ميليون امضاء، جبران       

سياليت در اتخاذ شناور شدن و از دیگر سو، این . کند میرا جبرانمان  خستگی) قوانين ناعادالنهاصالح(

هـای  شـود از راه  نمـی کند که حقيقـا  میتجهيزآگاهی و خردتجربی تازه، آرام آرام ما را به این   های  روش

عـضوی از کمپـين یـک ميليـون امـضاء           و جایگاه    و سریع به جایی رسيد به ویژه اگر در موقعيت            »ميان بر «

بهبـود  ثبات کشورمان، مصمم شده است تا به منظور          بی ضایفجنبشی که زیر چتر     .  داشته باشی  قرار

  . به جلو براندکشور امضاء را در سطح کل آوریخود و زنان جامعه خویش، پروژه جمعشرایط 

اکثـر  » موقعيـت «آیـد و هيجانـات ناشـی از آن،     میدر مملکتی که هر ماه و هفته، غائله بزرگی به وجود         

تـوان انتظـار داشـت کـه یـک           مـی  کنـد چگونـه    می  و سردرگمی گرفتار   ثبانی   بی ،شهروندان را به تالطم   

 و پایـدار باشـد؟ یعنـی در         »اصـيل «ثابـت،   هـایش   ، تاکتيک )آن هم جنبشی عملگرا   (جنبش فراگير مدنی    

 دامچالـه  فاصـله گرفـت و همچنـان در   » مـوقعيتی نگرش «توان از  میثبات، آیا بیفضایی چنين متالطم و   

  گرفتار باقی ماند؟) ایدئولوژیک(و آیينی » اصالت گراهای نگرش«

نضج گرفتـه و توسـط اکثـر فعـاالن          » فمينيسم موقعيتی «رفتار اجتماعی که در فرآیند فهم       جدید  این خط   

 تالطـم و (کمپين یک ميليون امضاء به دستمایه خوبی برای حرکت تبدیل شده، افـزون بـر دالیـل بيرونـی           

و در نفـس خـود نيـز، ناچـار از سـياليت و انعطـاف                )  و سياسـی در جامعـه       اجتمـاعی   اقتصادی، یثباتبی

مرکـز  در  است که   ،  »روش«و  » فرم«،  »رفتار«کند و    می زیرا بر اساس زندگی روزمره عمل     . استتناقض  

ی  بنـابراین خيلـی طبيعـ      .ذهنـی هـای    و گفتمـان   ی آیينـی  و نه باورها  دسته جمعی قرار دارد     این فعاليت   

است که بر حسب مواضع تغيير یابنده رفتار، اکثر فعاالن نيز مدام در حال تغيير و بازنگری انتقادی نسبت                   

  .خود باشندهای به تاکتيک

موفقيت در اتخاذ این مواضع سيال و موقعيتی، در واقع پشت سر گذاشتن مواضع جزمی گذشته و عبور              

به خصوص که برای نخـستين بـار، سـمت و سـوی            . تاز آستانه معرفتی به ارث رسيده اس      آميز  موفقيت

» مـشخص ای  خواسـته «و حـول   ـ زنـان    بـه ویـژه  ـقـاء خـود کنـشگران     مـدنی  بـه جانـب ارت   های فعاليت

  .» مشخصهویتی«یا » ایدئولوژی«یا » مشرب فکری خاص« و نه حول سوگيری شده است

  

  

   کمپين یک ميليون امضاءدرونیهای چالش

 خـواهی نخـواهی    گروهی و دسته جمعـی را       های  ر پهنه متالطم جامعه، حرکت    زندگی و تالش مدنی د    

متفـاوت اعـضا را حتـا تـشدید         هـای   کند و چه بسا تناقضات و گرایش       می مضاعف روبرو های  با چندگانگی 

غـاز بـه کـار کمپـين، در ميـان انبـوه           آبنابراین، فعاالن کمپـين یـک ميليـون امـضاء از همـان روزهـای                . نماید

گرايـي،   تـوده و  گرایـی   تناقض ميان گرایش به نخبه    :  بودند هاآن، ناگزیر به انتخاب و گزینش ميان         اتتناقض

آـه   المللي زنـان و گـرايش بـه محلـي بـاقي مانـدن، تنـاقض بـين ايـن          پيوستن به جنبش بين ميان  تناقض  

، پيکر بـودن  در و    بی رکز و سلسله مراتبی یا    ممتدهي   ، تناقض بين سازمان   »هدف« مهم است يا     »“راه«

گرايي، بين   اي شدن يا نشدن، تناقض بين البي آردن يا نكردن، بين فردگرايي و جمع              تناقض ميان رسانه  

هـا و    در برداشـت    هـا تنـاقض و دوگـانگي و اخـتالف             و ده   زنـان  »بـا همـرا   «فعاليـت    زنان يـا     »براي«تالش  

ت اجتمـاعی، بـه نـاگزیر بایـد          که همگی ایـن تناقـضات بـه دليـل بافـت عملگـرای ایـن حرکـ                   ...ها سليقه
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 به رسميت را  اش  شد و یا حضور دوگانه     می گرفت و به نوعی یا حل و فصل        می برایش صورت » انتخابی«

  .و با هم دیگر آگاهانه از سر مصالحه برمی آمدیمشناختيم می

 و  خواهم بگويم هرچند همگي ما زير بار اين همـه تنـاقض و فـشار و ابهـام، گـاهي آمـر خـم آـرديم                          مي

ايم  راستي فرآيندي را پشت سر گذاشته بهماه، چنددر طول این    لحظاتي حتا نااميد و افسرده شديم اما        

هاي زنان در دنيـا در ايـن    ها و تناقضاتي را آه جنبش      ما تقريبا تمام چالش   . آه قابل تكيه و ستايش است     

يم و  تجربه آـرد  به نوعی   ) تاکنون 1385 خرداد   22از  (مدت  اند، به يكباره در اين        مواجه بوده   صدساله با آن  

 يكبـاره بـر مـا     بهبه نظرم هيچگاه به حل قطعی هم نخواهد رسيد،      اين حجم عظيم مسائل الينحلي آه       

کنار هـم   مصالحه  بگيریم یا از سر سازش        اش  نادیدهگرفتيم که    می  و ما باید در مورد آن تصميم       فرود آمد 

  . بمانيم

راه خود   ايم و افتان و خيزان به       اين تناقضات را تاحدودي حل و فصل آرده        ايم اما در عين حال،     خسته شده 

هـايي رنگارنـگ، غنـايي و متـراآم           آسب تجربه  :ايم در همين مدت آوتاه، بسيار آموخته     . دهيم ادامه مي 

در نبـود کمپـين یـک ميليـون امـضاء،           ، آـه    در پهنـه عمـل اجتمـاعی      مـان   کوشش دسته جمعی  از  ناشی  

 .کـشيدیم  میبه این طرف و آن طرف سرک   هایی  شماری را برای یافتن چنين تجربه      بی احتماال سالهای 

باشـيم آـه دسـتاوردهايي      جنـبش نـوین مـدنی       توانيم قـدردان ايـن        ما مي   آنم همگي  رو تصور مي   از اين 

اه ي آوتـ   در واقـع ايـن دوره     . مان به ارمغان آورده است     براي) کمپين(بسيار فراتر از ظرفيت يك آار جمعي        

اي اتفاق افتـاده  » معجزه«توانم بگويم  اغراق مي هايي چنين گرانبها، چنان بوده آه بي      براي آسب تجربه  

  . است

تاحـدود زيـادي پختـه و    مـان  با سپری شدن چندین ماه از پيدایش این جنبش نوین مدنی، تقریبـا همگـی        

خواهانـه تجربـه داشـتند و چـه          قي حـ   ي مبـارزه   ترها در عرصـه    هايي آه پيش   ايم چه آن   تر شده  آارآزموده

ي   سـاله   ي ي مـا بـه ماننـد فعـاالن پـانزده           همـه . شـان بـوده اسـت      جوانانی کـه آغـاز مبـارزات اجتمـاعی          

 از زنـدگی  ي، پر از انرژي و سرشار       ي ما مانند دختران نسل پنجم      ايم و همه    شده »پير«هاي زنان    جنبش

ايـدئولوژيك گرفتـار   گفتمانی غالـب و  بندی شکلر در  خصوص اگ  به(اند   اي داشته  آنان آه گذشته  . ايم شده

 گذشـته  ،»گفتگـوی چهـره بـه چهـره    «تـازه  استراتژی با آغاز کمپين یک ميليون امضاء و کاربست       ،  )بودند

. و آنان آه فقط آينده بودند، حجم بزرگي از گذشته و تاريخ و تجربه بر آنها بار شد                 خود را در چالش دیدند      

هرچنـد  وجود آورده، حـداقل بـراي مـن رويـايي            بين گذشته و آينده به    جنبش  آه اين   در واقع پل و پيوندي      

  . بوده و هستداشتني   اما زيبا و دوست،آور اضطرابمبهم و 

  

  

  

  ؟ »هدف« است يا »راه«اولويت با 

در واقع همان فرایند سيال و در حال ساخته شدن است که ما             » وسيله«و  » راه«که  ام  هبه تجربه دریافت  

بـا نگـاه و قـضاوتی متفـاوت شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه          . بـه دنبـالش هـستيم   مـان   ی رسيدن به هدف   برا

یعنی تعيـين هـدف و عقـد قـرارداد، بـه خـودی       ! نيست» قرارداد«، در حقيقت چيزی بيش از یک       »هدف«

است که حامل بسياری برکـات      » فرایند رسيدن به هدف تعيين شده     «دهد بلکه    نمی خود چيزی را تغيير   

 ميـزان ظرفيـت     ،خـود نوبـه   یا ضایعات خواهد بود و البته این امر منکر این قضيه نيست کـه هـدف نيـز بـه                     

کـه حـضور    نـشان داد    تـوان    مـی  اما به تجربـه   . کند می به کار گرفته شده را معين     های  »روش«موجود در   
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اه و روشـی کـه   تنها در مـسير و ر ) متکثر مبارزه مدنیهای  فعال شدن روش  (چند وجهی   های  استراتژی

  .کند میمجال بروز پيدابرمی گزینيم 

 یتر از هدف و مقـصد      ام آه راه و روش، مهم      ام، هميشه به اين ايده پايبند بوده       هاي فعاليت  در طول سال  

 اسـت،   »راه«هـاي زنـدگي، در پيمـودن         ي زيبـايي   قـولي همـه    به. گذاريم است آه ما پيش روي خود مي      

بيـانی   بـه  . يابيم بخش است نه مقصدي آه به آن دست مي ن و زندگيآفري آنيم لذت راهي آه طي مي 

اما اين ايده تنها به صرف قبول داشتن يا نداشتن . “اند اهداف، فرزند وسايل”توان پذیرفت که میدیگر حتا

هاست آه رفتار  ايدهو فهم ني شدن فرایند درو: ساز است چه مهم و سبب    زيرا آن . نشيند  بار نمي   آن، به 

روست آه يكي از   از اين. ها دهد، نه فقط دانستن آن ما را شكل و سامان ميروزمره ماعي و عملكرد اجت

 و ، ميـان اهميـت دادن بـه هـدف         يك ميليون امضاء، حفظ تعـادل     جنبش  ي ما در     برانگيزترين مسئله  چالش

  . اولويت بخشيدن به راه و روش است

تـر  دلسوزانه بر رسيدن هرچه سـریع ميليون امضاء،  از یک سو برخی از کوشندگان  زحمتکش کمپين یک           

ای  مـسئله رسـيدن بـه هـدف را         زیـرا    فـشاردند  مـی  پـای )  یک ميليون امضاء   آورییعنی جمع (» هدف«به  

مقـصد نرسـيم ممکـن اسـت پيامـدهای      بـه   اگـر کـه   نـد داننـد و معتقد  مـی  بـرای ایـن جنـبش     » حيثيتی«

  .  آینده ایجاد شوداجتماعی زنان درهای ناخواسته منفی برای حرکت

هـای  به فعاليت نسبت  بسيار که از سوی جامعه مردساالر       های  یگيرخردهو  ها  شيطنتالبته با توجه به     

 یعنـی  طبيعـی اسـت      ای،و نگرانـی  چنـين دغدغـه     کـه   بـه راسـتی     گيرد،   می مختلف جنبش زنان صورت   

اسـتبدادی   جامعـه    در مردسـاالر    »منتقدان« نيز از جایگاه و اهميت برخوردار است زیرا          »پيروزی ظاهری «

و توانند هـر مـشکل       می از سوی ما زنان هستند    » نقصانی«و  » ضعف«کوچکترین  به دنبال   هر لحظه   که  

 از ایـن رو داشـتن چنـين    ،تبدیل سازندمان جنبشرا به یک پتک آهنين عليه مان طبيعی در حرکت نقيصه  

یک ميليـون  هرچه سریعتر  آورییعنی جمع» هدف«از سوی کسانی که دلسوزانه بر مسئله     ای    دغدغه

  . استمفيد و موثرکنند بسيار  میامضاء تاکيد

ان هميـشگی جنـبش زنـان نيـز         گيـر بگذارم تا حتا به خرده    » راه«خواهم تاکيد خود را بر       می اما در این جا   

اسـت از اهميـت بيـشتری       » شـدن در حـال    جـاری و    «بگویم آن چه اکنون در جنـبش یـک ميليـون امـضاء              

خواهم بر این مشکل تـاریخی   میهمين جا. برخودار است» در آینده بشود«سبت به آن چه قرار است   ن

 و از اند  تاکيد داشته»راه«کنشگران جامعه خودمان انگشت بگذارم که همواره بر برتری هدف نسبت به 

از . را تقویت کنـد  » هدف مدار «ان  گيرآن خرده برای  شود زمينه عملی     می که باعث بوده  قضا همين تاکيد    

جایگـاه  دیرینه سـال    و برتری   تفوق  به خاطر   کنم شاید    می تاکيد و اصرار   ،راه و روش  اهميت  بر  این رو اگر    

و ایجاد تعادل ميان ایـن      ،   راه و روش   باست وگرنه رابطه متقابل هدف      در جامعه ما  » وسایل«بر  » اهداف«

  .به آن پایبند بوددر بلندمدت توان برگزید و  میاست که ترین و کارگشاترین مدلی به یقين مناسب ،دو

کـه یکـی بـر      عمـده    بـا دو نيـروی       ، ما کمپين یک ميليون امضاء   در حال حاضر در ميان نيروهای مختلف        اما  

بخـشي بـه      در حـال تعـادل     به رویيم که اتفاقا وجود این دو نيرو        بر راه و روش تاکيد دارد رو      دیگری  هدف و   

رسيدن به حد : یعنیتر به هدف  نيرو و گرايشي آه بر رسيدن هرچه سريع: استآمپين متوازن پيشبرد 

ایـن مـسير    آميـز   طـی کـردن موفقيـت      و نيرويـي آـه اصـل را بـر            ،فـشارد  يك ميليون امضاء پاي مـي     نصاب  

 را ظهور یک ميليون کنشگر پویا در جنـبش زنـان         : گرایانهگذارد یعنی با اغراق بسيار و ایده آل        می طوالنی

   .داند میداولویت خو

البتـه خـود مـن متعلـق بـه آن      . اين دو نگرش، به پيشرفت آارها، ياري رسـانده اسـت  زنده و فعال  حضور  
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چنـد  مسير  آگاهانه  در طي آردن    کمپين یک ميليون امضاء     بخش از نيروهاي آمپيني هستم آه معتقدم        

 اگـر تنهـا بـه راي و نظـر           بيافريند، پس در جامعه   تواند نقش ويژه و خاص خود را         خود است آه مي   وجهی  

 تـا   طـول انجامـد     بـه  » سـال  حـداقل پـنج   «آوري اين امـضاها      آردم آه اي آاش جمع     من بود، واقعا آرزو مي    

ولي از اين هـم بـيم دارم آـه نكنـد در             . بتوانيم بر این مسير زیبا و انسانی تمرکز بيشتری داشته باشيم          

 رو به آاهش گـذارد تاجـايي آـه          این جنبش ي   در ميان نيروها    صورت طوالني شدن مسير، صبر و حوصله      

) گفتگـوی چهـره بـه چهـره    (، بـه ویـژه کـه چنـين حرکتـی      نتوانيم حرآتي چنين درازمدت را به پايان ببريم  

افتد و بنابراین چون تجربه پيشينی از این نوع حرکت  میاتفاقدر جنبش زنان ایران است که بار نخستين

 ،نتوانـد آن چنـان کـه بایـد        و فشارها   هر لحظه در برابر مشکالت      ندارد ممکن است    در نسل کنونی وجود     

طرح، گردن   ساله بودن اين     سهحداقل   احتماال بايد بر     ،نيروهافعلی  بنابراين با توجه به برآيند      . پيش برود 

انديـشه و حرآـت و      توانمنـدی و رشـد      نيروها جلوگيري شود و هم      خستگی احتمالی   گذاشت، تا هم از     

  . ل زنان تداوم يابدنيروهاي فعاجذب 

 آجا برسيم؟    خواهيم به  راستي مي  اين پرسش را مطرح سازم آه به      بار دیگر   خواهم   اما در اين ميان مي    

؟ درسـت اسـت   یيليون امضاء را جمع آرديم، بعد چـ يك م ، دو سالدر عرضنهايت آار آن است آه مثال     

نـه فقـط تنـوع و       آـه فازهـاي بعـدي،       آه فازهاي بعدي آمپين را پي خواهيم گرفـت امـا فرامـوش نكنـيم                

مختلـف و   هـای   گـروه درگير سـاختن    الزم برای   پتانسيل و ظرفيت    رنگارنگی این مرحله را ندارد بلکه فاقد        

برخـي از  دایـره  بـه   امـضاها، بـار دیگـر    آوری یعنی بعد از اتمام جمـع .استاز فعاالن تعداد  پرچنين  جمعی  

اي بـراي فـاز دوم       آه از هـم اآنـون چـاره        ، مگر آن  د خواهد شد  محدوها و حقوقدانان و البي آنندگان        نخبه

در فعـاالن جنـبش زنـان       افـزایش   بـاروری و آمـوزش و       آمپين بينديشيم تا اين حرآت روبه گسترش يعني         

  . یابدچنان تداوم  هم بتواند سطح وسيع

دهـيم از ايـن     اجـازه   پـس   به احتمال زياد بهترين دوران زندگي جمعـي ماسـت،           همکاری  کوتاه  اين دوران   

مان را بروز دهيم، با  بيافرينيم، به ميان مردم برويم، آزمون و خطا آنيم، استعدادهاي      : ها ببريم  دوران بهره 

هــاي مختلــف و  ي گــروه مــان از ديگــر آــشورهاي جهــان تعامــل داشــته باشــيم، از منظــر تجربــه خــواهران

را گـسترش   و فرهنـگ جمعـی      هـي   تر بشناسيم، آار گرو    فرودست زنان ساختار ستم و سلطه را عميق       

فكـري   هاي خياباني در شهرهاي مختلـف برگـزار آنـيم، بـه يـاري و هـم                 هاي هنري و نمايش    دهيم، گروه 

  .  را شكل دهيم و خالصه هرچه بيشتر طعم گس آن را مزه مزه آنيم»ادبيات اين آمپين«يكديگر 

توانست رفوزه شود،  مي.  گرفته استي قبولي نمرهکمپين یک ميليون امضاء، ي  تا همين جا هم آارنامه

اش، موفـق بـه انجـام آارهـاي زيـادي        در همين مدت آوتاه عمـر پربرآـت  »ها نسل پنجمي«ولي با آمك   

فعاالن حق خـواه کمپـين      است يعني   “ راه سوم ”ترين دستامد اين چندماه، ايجاد       شايد مهم . شده است 

ي  ها و به در منازل مـردم، بـه متروهـا، و بـه همـه          از ميدان هفت تير به سراسر ايران، به آوچه        توانستند  

هـاي آالسـيك و    ايـن راه سـوم، بـه يقـين جـاي خـود را در آنـار گزينـه             . ندفضاهاي عمومي، گسترش ياب   

هـای  است کـه تـا آینـده   شک مدلی  بی وبه تدریج حق اهليت کسب خواهد کرد و سنتي خواهد گشود 

  . باشدجاری و ساری تواند هچنان  میدور نيز

  

  

  گرایانه کار آگاهو »البی کردن« چالش ميان

 بحـث پيـشبرد     ،شـده را باعـث    هـایی   چـالش و پيچيـدگی    یک ميليون امضاء    جنبش  مسئله دیگری که در     
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  تمرکـز بـر آگـاهی رسـانی و     در مقابل نگرشی کـه قائـل بـه     ، و نهادهای رسمی   با دولت و مذاکره   البی  

بـا نهادهـای    » البی کـردن  «و  » مذاکره«بحث  در واقع   . در ميان مردم است    »حقوق برابر «گسترش بحث   

البـی  «جاافتـاده   و سـنت    چـرا کـه از یـک سـو سـاختار            . سبب بروز تعارضاتی شده اسـت     اکنون  رسمی  

 از  »چهـره بـه چهـره     « استراتژیاز طریق   بخشی  روش آگاهی   ، در مقابل     برای تغيير قوانين از باال     »کردن

- مـی  بـه وجـود   را  یی  هاچالش  و بيگاه  که گاه کمپين شده است    سبب ایجاد دو نيروی متفاوت در       پایين،  

  .آورد

بـه ایـن    یـک ميليـون امـضاء بـروز کـرده اسـت،             جنـبش   در  متفاوت  البته به شکلی    و دوگانگی   این تعارض   

 ایـن  بـه ویـژه  پيش برود؟ تواند  می تا کجاآميزتبعيضدرباره قوانين »  با مردم  ی مستقيم گفتگو«که  معنی  

های و سازمان که در احزاب    و شهروندانی   چه کسانی هستند؟ آیا فعاالن سياسی       » مردم«پرسش که   

شـوند   مـی محـسوب جزو کـسانی  فعال هستند  )سياسی موجود در کشورهای ناحبعضا ج و  (سياسی  

بـا  تـوان   مـی کوچه و بـازار،  یا این که در حين گفتگو با مردم ؟که باید با آنان در مورد این قوانين گفتگو کرد   

  ؟  به گفتگو نشست،برای تغييراتنيز از حاکميت ایی هبخش

 گرچه متعهـد  ـراستي مگر تاآنون يك عده نخبه  ه ب:  کههستندبخشی از نيروهای کمپين بر این اعتقاد 

از طریـق البـی   جنبش زنان را معطل مانده های و خواستهاند اهداف  به چه ميزان توانسته اما ـو دلسوز  

 طـی  ن دوباره همان مسير آزموده شده را بـدون کمتـرین خالقيـت و بهـسازی،             که اکنو  ،پيش ببرند کردن  

بر این باورند که چنين مذاکراتی الزم و ضـروری اسـت زیـرا اگـر قـرار      دیگر از فعاالن کمپين   بخشی   کنيم؟

  .است قوانين تغيير کند نهایتا این نهادهای رسمی هستند که باید این تغييرات را در قوانين محقق کنند

  

  

تاثيرگـذاری  برای  ای    را شيوه  » البی کردن «اگر  : مختلفهای  منظراز  » البی کردن «نتقاد بر روش    ا

 در نظـر    موثرنـد  یـک کـشور   هـای   کـه در تـصميم سـازی      » قـدرت «دارای   مراجعفشار بر نهادها و     مال  اعو  

ش از ایـن    پـي اما  . متوانيم چندین گروه متفاوت را در مخالفت با این روش از یکدیگر متمایز کني              می ،بگيریم

از : متعـدد هـستند  » مراجـع قـدرت  «م کـه  کـن  مـی یـادآوری برشـماریم  مخالف البی کردن را های که گروه 

  مقامـات رسـمی   «و» مقامـات دولتـی ایرانـی   «کـشور کـه نفـوذ زیـادی دارنـد تـا             در  » مذهبینهادهای  «

نهادهـایی   تـا » المللـی ندر سطح بي  غيردولتی  های  مقامات مسئول در سازمان   «، و از    »کشورهای دیگر 

نيـروی   هـر    یعنـی . گيـرد  مـی  را در بـر   دیگـر کـشورها       های   پارلمان و »مجلس شورای اسالمی  «همچون  

  .تی استلککالن ممهای که دارای تاثيرگذاری بر معادالت قدرت و تصميم سازی) و ساختاریافته(نهادی 

اجـع  مرریـق البـی و چانـه زنـی بـا            فـشار از ط   اعمـال   ،  »البـی کـردن    «روش» مخالفان«خشی از   بو اما،   

کنند و  میتقسيم» امشروعن«و » مشروع«مراجع قدرت را به دو دسته  بلکه کنند، نمیرا نفی» قدرت«

 ، امـا البـی کـردن بـا مراجـع قـدرت      »نامـشروع «را ایـران  مقامـات رسـمی    البی کردن بـا     مثال  از این زاویه    

-کـه مـی تواننـد بـر مراجـع تـصميم      (امعی غير از ایران جومراجع قدرت در دیگر  یا  » پارلمان اروپا «همچون  

بـا  » البـی کـردن   «، ایـن گـروه بـرای        کننـد  مـی  قلمـداد » مـشروع «را  ) سازی در درون کشور تاثير بگذارنـد      

- مـی  به نظـر  .  مشکلی ندارند  )زنانهای  اعمال نفوذ و تحقق خواسته    به منظور   (نهادهایی از این دست     

باشـد،   تاثيرگـذار بـه عنـوان یـک روش      » البی کردن یا نکـردن    «شان    رسد این گروه بيشتر از آن که بحث       

ی  معنـا  ،قـدرت گفتمان  در  البته  بازمی گردد که    این یا آن نهاد     » سياسیهای  مشروعيت«به  شان    بحث

  .داردای  ویژه
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بنـدی  ایـن تقـسيم   کند، ممکن است     نمی سياسی نگاه  ، با عينک  به قضيه  که   دیگر از این گروه     بخشی  

خود انجام دهند و نـه بـه دليـل داشـتن یـک              » شخصیهای  موقعيت« را بر مبنای     »ع و نامشروع  مشرو«

البـی  بـا توجـه بـه         شـان     خواهند موقعيت شخصی و امتيـازات فـردی        نمی یعنی. موضع سياسی خاص  

عرصـه مـذاکره و البـی و    ، چـرا کـه   کاهش یابدد  نشو می قلمداد» نامشروع«کردن با نهادی که به قولی       

 وارددر معادالت قـدرت     خواهی نخواهی    است و چون     پرمخاطره، حساس و پيچيده   ای    زنی، عرصه چانه  

امتيازات فردی منتهی شود بنابراین برخی از این       و  » حيثيت« یا کاهش    به افزایش حتا  تواند   می شودمی

واسـطه حفـظ    بـه    به پيشرفت مبارزات حق خواهانه زنـان بلکـه بيـشتر             منتقدان نه برمبنای باور و اعتقاد     

  . دانند می البی کردن با مراجع ایرانی را مزمومپرستيژ شخصی،

موافقند ولی بـا البـی کـردن بـا دیگـر مراجـع           خودمان  کشور  نيز با البی کردن با مسئوالن دولتی        گروهی  

 مرجعـی بـه رسـميت        که متعلـق بـه تمـام کـشورها هـستند یعنـی             المللیمثال مراجع قدرت بين   (قدرت  

  سياسـی بـه قـضيه نگـاه        منظـر   از این گروه نيز  . اندمخالف) عضوهای   سوی همه دولت   ه شده از  شناخت

یعنـی بـا    . دکنـ مـی بنـدی   دسته )یعنی مشروع و نامشروع   (» بد« و   »خوب«د و مراجع قدرت را به       کنمی

فقـط بـا تغييـر قـوانين        را  اش  کمپين یـک ميليـون امـضاء، کـه تکليـف          اما  . نيستالبی کردن  مخالف     نفس  

از زاویه  خيلی طبيعی است که     ، بنابراین   دیگرمرجع  است و نه با هيچ قدرت و        کرده  مشخص  آميز  ضيتبع

و »  مـشروع «یـا  » بـد «و » خـوب «را بـه  تـصميم سـازی   و مراجـع  هـا  توان قـدرت  نمیاحتماالکمپين نگاه  

و  جنـاحی  لحـاظ منـافع حزبـی، گروهـی،    بـه  هـا  کرد، چراکه ایـن تقـسيم بنـدی      بندی  دسته» نامشروع«

  . استسياسی های یگيرموضع در مجموع گيرد یعنی میصورتباورهای ایدئولوژیک 

توسـط  (» تغييـر از بـاال    «اساسـا بـا هرگونـه       و  . انـد مخالف» البی کردن «گروه دیگری هم وجود دارد که با        

ننـد،  داو حتا مضر و مخرب می     کنند   نمی ، یعنی چنين تغييراتی را مثبت ارزیابی      ورزند می مخالفت) دولت

. شـود  مـی  ماندگارافتد و    می فرهنگ جامعه است که تغييرات اساسی اتفاق      بطن  و معتقدند که تنها در      

چنانچـه در زمـان محمـد رضـا         (ت بگيـرد    صوربه نفع حقوق زنان     حتا اگر تغييراتی از باال      همچنين معتقدند   

پـایين   آگـاهی و در      وفرهنـگ   حوزه  ه در   اجتماعی است ک  های  باز هم وظيفه جنبش   ،  )شاه صورت گرفت  

بـا  تغيير و اصالح قـوانين  زند که  میتکيهتجربه بر این   غالبا  این دیدگاه   .  کار کنند  )ميان مردم (هرم جامعه   

بـه دليـل فقـدان تـالش بـراي          (شـاه   محمدرضا زمـان    توجهی به مشارکت توده زنان در      بی تکيه بر دولت و   

 کـه جامعـه زنـان بعـدها       رسـيد   نتيجـه    ایـن    بـه سـرانجام   ) مـردم کوچـه و بـازار      گسترش آگاهي در ميـان      

چنـين  آه  از منتقدان با این پرسش روبرو خواهند بود         این گروه   اما  . دی کن  از حقوق خود پاسدار    نتوانست

خـورد و بنـابراین      مـی  گـره موضـوع    ينهمـ بـه   المللـي باشـد بـاز        از طريق فشارهاي بين   هم   اگر   اتیتغيير

نيـز اسـتقبال    تغييـرات    تحقق ایـن      برای المللیهای بين از فشار دارند، باید   ای    کسانی که چنين اندیشه   

  .نکنند

بـی بـرای    از ابـزار ال   ممکـن اسـت     وجود دارد، یعنی هرچند خودشان      دوگانگی در اعتقاد این گروه هم       اما  

درحـالی  کننـد،    مـی   اسـتقبال  المللیی بين به هرحال از این فشارها    ولی  جویند   سود ن  المللیفشار بين 

 در  .آورنـد  نمـی  با مسئوالن دولتی ایران هيچ نوع استقبالی به عمل        چانه زنی   ی ناشی از    از فشارها که  

معنا نـدارد   » بد«جع قدرت   و مر » خوب«ت  جع قدر مرنگاهی،  چنين  دریچه  رسد از    می به نظر  صورتی که   

 آنان اگر بنابراین. نامربوط است ،مراجع قدرتی از گيربهرهو عاليت افق چنين دیدگاهی، اساسا فبلکه در 

کننـد از البـی بـا        مـی  به این ایده پایبند هستند باید به همان اندازه که از البـی بـا مراجـع داخلـی انتقـاد                    

  .دهد می تغيير از باال را نوید، معموالچون هر دو مورد.  نيز انتقاد کنندالمللیمراجع قدرت بين
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نـه مخـالف البـی      کنـونی کمپـين،     هـای   تکيه بر واقعيات موجود، و ظرفيـت      که با   گروه دیگری هم هستند     

را در   دیگـری ی  وظيفـه هـا   آن. طـرف دارنـد   و بـی  » خنثـا «موضـعی   کردن و نـه موافـق آن هـستند، یعنـی            

ندارنـد کـه   » قـدرتی «که چـون هـيچ    اندپذیرفتهقائل هستند و با واقع بينی       ،چارچوب توان و ظرفيت خود    

برمـی آیـد انجـام      شان  از عهده فعال  آن چه   ین بهتر است    تاثيرگذار باشند، بنابرا  » مراجع قدرت «بتوانند در   

و بـه احتمـال     دارنـد   را  اش  و تجربـه  تـوان   که  نهند  واکسانی  انجام وظيفه دشوار البی کردن را به        و   ،دهند

 ،کنند که تغييـر قـوانين هـم        می تصورزیرا  . بر مراجع قدرت و سياست، برمی آیند      ی  تاثيرگذارزیاد از عهده    

) از طریـق بـاال یـا پـایين        (مملکت است و اگر از هـر طریـق          در  ) فرهنگ سازی (هنگی  تالش فر بخشی از   

 کـارکرد   ،تغيير قـوانين بـدون فرهنـگ سـازی        که   هرچند    ،شود می تمام به نفع زنان      سرانجام صورت گيرد 

ر د) حتا اگر با چانه زنی از باال به دست آمـده باشـد            (وجود قوانين مترقی    کنند   می محدودی دارد اما فکر   

دهد، به ویژه در ایران که قـوانين         می  مثبت فرهنگی قرار    تاثير پرتوهای  ، زیر ، جامعه را تا حدودی    درازمدت

 کنـد کـه اجـازه      مـی  مقـاوم عمـل   ای    پوستهبه مثابه   قوانين  یعنی  از فرهنگ جامعه است     تر  موجود عقب 

  . و شکوفا شوندبيرون بزنند  زمخت، هپوستاین  از زیر ام شده، جدهد تحوالت مثبت اننمی

  پيـدا  ارتبـاط چنـدانی   ها  اشخاص و گروه  » تصميم «به» مراجع قدرت « که تاثيرگذاری بر     ندمعتقدهمچنين  

گـردد   مـی  بـاز » معـادالت قـدرت   «به  خواهی نخواهی   و مذاکره و چانه زنی،      مسئله البی   کند، بلکه   نمی

ا آنهـا   ز نظر مسئوالنی که قرار اسـت بـ        د که ا  ند این روش را پی بگير     نتوانمیهایی  و گروه ها  جریانیعنی  

 . باشـد ازگـذ تاثيرآنـان  تا چانـه زنـی   د نباش» دارای مشروعيت و نفوذ و قدرت «البی شود به اندازه کافی      

بعيد است که در این راه، توفيقی  از این روش استفاده کند، وگرنه هر کس یا گروهی که تصميم بگيرد تا

  .به دست آورد

کمپين یک ميليون امضاء، در صـورتی بـه قـول معـروف     برای در ایران  مراجع قدرت مسئوالن و برای نمونه  

قائـل  » قدرت«و  » مشروعيت«اندازه معين و قابل قبولی، برای این مجموعه،         تا  که  » کنند می تره خورد «

صـحبت کنـد، بـه    از مجلس یـا مـسئول دولتـی    ای  نمایندهبرود و با گروهی یا کسی  بنابراین اگر   . باشند

خواهم بگویم   می . ندارد تاثير زیادی هم  و  و مذاکره نيست    » البی«کلمه  معنای دقيق   به   این حرکت    عطب

سـت کـه    و توازن نيروها  » معادالت قدرت «اتفاقا   مانند تغيير قوانين،     کالن مملکتی   های  در تصميم سازی  

  .خودش را داردخاص و چندالیه  منطق بنابراین البی کردن زند  میرااول حرف 

قـانع  در یـک گفتگـوی دوسـتانه،    یـا  مهمانی بـازی  ، برخالف نظر برخی از دختران جوان،   ش البی کردن  رو

در سطح جامعـه    قدرت  عمومی  نيست بلکه اعمال نفوذ در معادالت       مجلس  یا نماینده   یک مسئول   کردن  

و بـه ویـژه   ، شناخت روابـط قـدرت،     ، نياز به ابزارها   روش مذاکره و البی کردن    تاکيد کنم   خواهم   می .است

نشـست و  تـوان بـا هـر مـسئول و مقـامی       میالبته. ویژه استهای و موقعيتشرایط خاص  درک و فهم    

 ایجاد  آميز تغيير و تحول مثبت به نفع عدالت و به ضرر قوانين تبعيض            هاآن و در نظرات شخصی       کرد گفتگو

- نمـی نشينند و کسی هـم   بکمپين همين است که با همه به گفتگو         و دغدغه فعاالن     کار   کرد و اساسا  

قـضيه  آیـد،    مـی  پـيش » البـی و مـذاکره    «، امـا وقتـی بحـث         را از چنين گفتگوهایی منع کند      دیگری  تواند  

  . قابل انجام استاجتماعی  در یک شرایط خاص  و مذاکره،البیشود چون که  میمتفاوت

فی نسبت به هر  نظر موافق یا مخالی خصوصی یک مقام یا مسئول مملکتی ممکن است در یک گفتگو 

روش سياسـت و    بـه تغييـر     تواند   نمی ، اما این تغيير اعتقاد لزوما      و آن را هم ابراز کند      پيدا کند ای    مسئله

 بـا توجـه     ان عادی خواهم بگویم ممکن است ما به عنوان شهروند        می .منجر شود اش  در حوزه مسئوليت  

 و مقامات یک کشور     نولی مسئوال دهيم   می یمان را به راحتی تغيير    ها، برنامه به اعتقادات شخصی مان   
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، شـان کنند که با گفتگو به منظور تغييـر دیـدگاه شخـصی            نمی معموال بر اساس اعتقادات شخصی عمل     

آید، بلکه آنان با توجه به مواضع جناح سياسی          می بتوان اميد داشت که تغييراتی مثال در قانون به وجود         

شـود   می اتخاذای    ین مواضع هم برمبنای شرایط پيچيده      ا کنند، می عملشان    و بلوک سياسی  یا حزب   

بينيم کـه   میالبته حتا اگر به خودمان هم نگاه کنيم... (آن حزب یا گروه یا   اعضای  شخصی  باورهای  و نه   

وقتـی در محـيط کارمـان    مـثال  کنـيم ولـی    مـی ما هم اگر چه بر اساس اعتقـادات شخـصی خـود زنـدگی      

مـان  اخـراج از کـار    برخی  کنيم وگرنه مثل     می شرایط آن محيط عمل   هستيم بر اساس مجموعه عوامل و       

  ). می کنند

 تغيير یا درخواسـت و      به منظور   جدی در جامعه   می خواهم یادآوری کنم که معموال در هر حرکت پرتوان و          

چه ما تصميم بگيریم  (و مذاکره اتفاق می افتد» البی«ای برای در مقطعی خاص، شرایط ویژهای،مطالبه

تا بعد بتوان بحث البی کـردن یـا نکـردن را             .فراهم شود باید این شرایط خاص     در واقع ابتدا    ). چه نگيریم و  

 توازن نيروهای اجتماعی، یعنی وقتی در مورد        راین شرایط خاص هم مربوط است به تغيي       . مطرح ساخت 

دهـد   میجهتبه تغيير آن مطالتایيد و حمایت از یک خواسته و مطالبه در جامعه، توازن نيروها به سمت           

آن گـاه  ) دهـد  مـی شـود کـه تـوازن سـابق را تغييـر      مییعنی پایگاه اجتماعی آن خواسته چنان قدرتمند (

 بـرای مـذاکره و البـی    شـان خودمملکتـی،  آیـد کـه معمـوال مـسئوالن و مقامـات       مـی  شرایطی بـه وجـود    

 مـذاکره و چانـه زنـی اتفـاق     و   فراهم نشود اساسـا البـی        یشرایطچنين  شوند، بنابراین تا     می پيشقدم

و زبدگی  « با توجه به     نيروهای جامعه مدنی  در اکثر کشورها وضع به همين منوال است یعنی          . افتدنمی

، )»البـی «ی پـيش از     در مقابـل فـشارها    ( شانپایداریو ميزان تحمل و     » شاناجتماعیظرفيت نيروهای   

  .کنند میتعيينبه دست آورند را توانند  میميزان امتيازاتی که

تـوازن نيروهـای   عرصـه  بحث البـی در  ) مانند جنبش زنان در ایران(یک جنبش اجتماعی  از منظر   بنابراین،

- مـی  بنابراین بـه نظـر    . کند و نه در حوزه تصميم شخصی این یا آن فرد           می اجتماعی در جامعه معنا پيدا    

حـوالت  تمنطق ی از نشناختن ناششاید گاه  آید، به وجود می که در این مورد   هایی  برخی از چالش  رسد  

  . »البی کردن یا نکردن«و نه ناشی از اختالف بر سر جوامع است در اصالحی 

با گسترش هرچه بيشتر گفتمان تغييـر       و  خود  های  برنامهکمپين یک ميليون امضاء قرار است با مجموعه         

غييـر بـرای برابـری را بـا          کند و هم این خواسـته ت       مردم توزیع  آگاهی را بين     ،، هم در حوزه عمومی  قوانين  

ی موظـف   قانونگـذار مـسئوالن   ارتقاء دهـد کـه      » نيرویی«مردمی، سرانجام به    تر  پشتوانه هرچه گسترده  

بـا نماینـدگان جنـبش زنـان     دادن امتيازاتی به نفع این خواسته   بيندیشند و در نتيجه برای      ای    شوند چاره 

  . آنان را محقق کنندی هاوارد مذاکره و چانه زنی بشوند و یا این که خواسته

و امکانـات و ابزارهـای موجـود در جامعـه           هـا   مـا بایـد از تمـام ظرفيـت        کـه   آنچه مهـم اسـت آن       به هرحال   

الزم ، به نيروی اجتماعی قابل اتکـایی تبـدیل گـردد و آن قـدر جاذبـه و تـوان                     تا این گفتمان  استفاده آنيم   

  . ين، توفيق حاصل کنيمقوانبه اصالح نهایتا که  را کسب کند یتاثيرگذاربرای 

این دليـل   به  اخير  های  سالدر  و مذاکره برای تغيير و اصالح قوانين        رسد هرگونه البی     می در واقع به نظر   

در جامعــه » نيــرو و قــدرت الزم«حمایــت و پــشتيبانی و  زنــان از  مطالبــاتبــا شکــست روبــه رو شــده کــه

طـرف   ،يك جنـبش ضـعيف    زیرا  . تغيير دهد روع خود   مشهای   را به نفع خواسته     تا توازن قوا   برخوردار نبوده 

 بـدین سـبب    قـوی شـود،   تواند   مينهایی  گيرد و خودش هم با چنين البی       نمی هيچ نوع البی جدی قرار    

یـک البـی و     ها وقتي به     دولت. کسب کند  قانونی زنان های  تحقق خواسته به نفع   هم  تواند امتيازی   نمی

از . پشت این مـذاکره قـرار داشـته باشـد    واقعی، نيرویی ی و اجتماعدهند آه قدرتي   اهميت مي مذاکره  
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بـه  گـسترش پيـدا آنـد    ها در افکار عمومی و رسانهزنان حق و حقوق آه مسئله ، به ميزانی   سوي ديگر 

  1.افتد اتفاق مي ،خواهی نخواهی در سطوح فوقانی قدرتها  اين البيهمان ميزان، 

  

   »طلبي منزه «و  » طلبي جاه« ميانتناقض 

 و روش »تـساوي زن و مــرد « جنـبش زنــان ايـران، دآتــرين   » زريــن تـاج «  آــه   يكصدوشـصت ســال پـيش  از

 ي خود متجلي ساخت تا زمان حاضر آه         »آوچه به آوچه، آو به آو     «آميز تحقق آن را در اشعار        مسالمت

آمپينــي متبلــور شــده اســت، ی هــا»فاطمــه« ،هــا »نــسيم « متــروي» بــه واگــن واگــن« دآتــرين در ايــن

انــد، هرچنــد هنــوز بــه آن  هــاي ايرانــي راه درازي را پــشت ســر گذاشــته هــاي مختلــف فمينيــست نــسل

پـس از گذشـت یـک قـرن،         ها هنوز    خواستهمضامين  . اند دست نيافته ) حقوق برابر (ي اوليه خود     خواسته

در اي آـه مـدام       جامعـه فـضای   گونـاگون، و البتـه در       های  »فرم«پابرجاست اما در بسترهاي متفاوت و در        

 جديـدي   اتگيرد، و در خـالل ايـن تحـوالت، مـا را نيـز بـا تناقـض                  خود مي  است و هر زمان شكلي به     تالطم  

اي در قرون و اعصار دارد اما اآنون بانگي و رنگي ديگر              و ريشه    آه هرچند رگ   اتیسازد، تناقض  رو مي  روبه

  . خود گرفته است به

تــر قــضاوت و  پــيش) برابــري آمپــين (ليــون امــضاء حرآــت فعــاالن زن در آمپــين يــك ميات ي تناقــض دربــاره

آيـا  : طـرح آـردم از جملـه   دربـاره بعـضي مـسايل م   به عنوان یکی از صدها نفـر عـضو کمپـين،       برداشتم را   

-آگـاه هـای  فعاليـت و نيز آیا حقانيت بـا روش البـی گـری اسـت یـا            ؟  »وسيله« است يا    »هدف«اصالت با   

بـه جلـو گـام      هـا   »دوگانه«هم آه چطور آمپين در بين اين        ن د و سعي آردم نشا   در بطن جامعه؟    گرایانه  

بـه تنـاقض    در اینجـا    امـا   . ، تعـادلي ايجـاد آنـد      هـا گانـه موفق شده آه بين ايـن دو      به سختی   دارد و    برمي

 و قصد دارم نشان دهـم آـه         »گرايي منزه« با   »طلبي جاه«پردازم يعني تناقض ميان      ديگري در آمپين مي   

 و احتمـاال  نـد ياب دست »دوگانه« به راه حلي نسبي، ميان اين  ندا توانستهمپين  فعاالن ک در اين مورد هم     

  . ندبه تعادل برس

آيـد   نظـرم مـي    سازم آه به   رو مطرح مي    را از اين   اتها و نيز روش حل و فصل اين تناقض         بحث اين دوگانگي  

توانـد   نان ايران ميهاي فعاليت جنبش ز  ي حوزه  اين مباحث به فعاالن آمپين منحصر نيست بلكه در همه         

کـه منـتج   اما در آمپين يك ميليون امضاء، با وجود حجم گسترده نيروي جوان، اين تناقـضات     . مطرح باشد 

مطـرح  بـرای فعـاالن کمپـين       ) تـر  و البتـه ملمـوس    (تـر    آوچكمقياس   ، در يك      است  جامعهتر  از بافت وسيع  

  .شده است

  

 از زنان جوان ايراني به       و تازه نفسی   ي جديد ها نسل :ها و فضاهاي متفاوت در آمپين      حضور نسل 

ي بعـد از      سـاله  28ي فـضاي     هايي آه زاده   اند، نسل  وارد شده و حق خواهانه    ميدان مبارزات فمينيستي    

هـا، برخـي     رو شد و يا ترس از داشتن آرمان        ها يا با سرآوب روبه     گرايي فضايي آه در آن، آرمان    . اند انقالب

                                                 
کمپين یک ميليون امضاء های س هفتم به برخی از خواسته، واکنش مثبت مجلهابهترین نمونه از این دست اتفاق 1

سن «و نيز به نوعی مسئله تغيير در در حال حاضر بحث برابری ارث زن و شوهر، دیه، و برابری در شهادت . است

اخبار و گزارشات فراوان حاکی از آن است که خود نمایندگان مجلس . مطرح شده استمجلس در » کيفری کودکان

فتاده اند که برای سرعت بخشيدن به تصویب این اصالحات، نظر مثبت و تایيد مراجع دینی را نيز به دست به تکاپو ا

نه فقط در افکار کنيم که تالش دسته جمعی و مستقل زنان حق خواه ایرانی،  میپس مشاهده و تجربه. آورند

قدم یابد و قدرت نيز گسترش میعمومی، و احزاب سياسی داخل و خارج کشور بلکه حتا در سطوح فوقانی هرم 

 . رود میبه قدم به پيش
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 اسـت آـه بـا     نسل گذشتههمان ي  اين نسل جديد، پرورده.  يا پشيماني واداشتاز مادران ما را به انزوا    

در عـين حـال ايـن نـسل         . خود نرسـيد  آرمانی  هاي   هزاران اميد حرآت آرد، فداآاري آرد، اما به خواسته        

ــرورده  ــد، پ ــك ســو     جدي ــه از ي ــضي اســت آ ــضاي متناق ــزوي برخــی از ي ف ــادران من ــت و «،  شــدهم مني

 زنـان و    »فرديـت «حـوزه عمـومی،     در  اما در مقابل، یعنـی       کرد می و تحميل ن تلقين    را به آنا   »خودمحوري

هــاي  شــد و سياســت هــاي اقتــدارگرا و ايــدئولوژيك بــه شــدت تحقيــر مــي   تــشخص آنــان توســط دولــت 

  . جامعه تسلط يافته بودفضای عمومی  از زنان، بر » سازي دست يك«

متنـاقض، و صـد البتـه       هـاي    ارزشنظـام    بـا     نـسلي اسـت آـه      ،)هـا  نسل پنجمـي  (يعني اين نسل جوان     

ون امضا شاهد روست آه ما در آمپين يك ميلي هم از اين.  پرورش يافته است،اش متفاوت از نسل مادران 

هـاي ايرانـي هـستيم آـه در          ي چنـد نـسل از فمينيـست       »هـا  ضـد ارزش  / ها ارزش«تناقضي آشكار ميان    

  .اند فضاهايي متفاوت از يكديگر رشد آرده

  

اي ايراني بر پايه تاآيد و تقـدس        ه اگر گرايش مسلط در ميان نسل سوم فمينيست       : ت یا جمعيت  فردی

فردگرايـي  «رسـد گـرايش مـسلط در نـسل پـنجم،              و فراگير بود، اما به نظر مـي         »گرايي رشديافته  جمع«

 )آشي نخبه(تحقير نخبگان و پيشکسوتان      هرچند نگرش پرستش گمنامي و       ، و فراگير است   »رشديافته

  .سرایت کرده استاز دختران جوان نيز به گروهی متاسفانه 

 »سـتيزي  فرديـت «گرايـي ، گـاهي ايـن گـرايش بـه       جمعپرستش و تقدیس     در نگرش افراطي نسبت به      

 و خودشـيفتگي و     »گرايـي  مـن «، گاه به    )به شكل افراطي آن   (ايي  شود، ولي در گرايش فردگر     منجر مي 

 در دو   »هاي افراطي  گرايش«عمدتا بر نقد    جا  اين  در  و تمرآز بحث    از اين ر  . انجامد  مي »ضدجمع«نگاهي  

آه بخش بزرگ فعاالن (به تقويت گرايش ميانه و معتدل   که اميدوارم هرچه بيشتر     سر اين طيف قرار دارد      

  .شودمنتهي ) شود آمپيني را شامل مي

اي اسـت آـه ايـن        ي بـسته    جامعه »فرديت آش «آجي به فضاي      شايد تا حدود زيادي دهن     »گرايي من«

بــه ســرآخر گرايــي آــه   تقــديس جمــعامــادر آن پــرورش يافتــه اســت، ) هــانــسل پنجمــی(نــسل جديــد 

 »افـراد انـساني  «هـا، بـيش از    روايـت   و آـالن   »ها آرمان«انجامد حاصل دوراني است آه       آشي مي  فرديت

شد ضروري  تم مي خ»هاي خونين انقالب« شايد براي طي آردن مسيري آه به ارزش و اعتبار داشتند و

  .ه استبود

در نگـاه    . دهـد   نيـز بـروز مـي      »طلبـي  جـاه /  طلبي   منزه«: ي دو بني   اما اين تناقض، خود را در قالب رابطه       

ود و ايـن اعتقـاد      شـ  قلمـداد مـي   چون و چرا     بی  اصل ، یک » جمع«حرمت و ارزش گذاری بر      طلبانه آه    تنزه

 را در جمـع ذوب آـرده و نبايـد هـيچ انتظـار يـا توقـع و         وجود دارد آـه افـراد بايـد خـود    »اخالقي ـ ارزشي «

 قلمـداد   »طلبـي  جـاه « طبيعتا فردگرايي يكسره     درا از آار گروهي دنبال آنن     ) چهره شدن (تشخص فردي   

 وجـود   »گرايـي  مـن «، ديـدگاه     افراطـی  در آنار اين گرايش   . آند  جلوه مي  »ضدارزش«شود و در نتيجه      مي

 است آه به افراد سرويس بدهد و امتيـاز   وجود آمده  صرفا براي اين به    دارد آه گويي آار و فعاليت جمعي      

 آنـشگران اسـت در نتيجـه    »فرديـت «رآت هماهنگ و جمعـي، مـانع شـكوفايي   هر نوع حانگار ببخشد و   

شدت فردي عمل آنند و فقط در موقع امتيازگيري، خـود            آنند به  سعي مي برخی از دختران جوان کمپين      

  .  دهندرا متعلق به جمع نشان

  

هاي  هايي آه گاه با پرداخت هزينه تجربه(ها  سومي هاي ارزشمند نسل تجربه :بستر حل اين تناقض؟
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هاسـت آـه     پنجمـي  در وحـدت و آميـزش بـا جهـان پـر شـتاب و شـورانگيز نـسل                  ) سنگين به دست آمـده    

اما اين نتيجه   . نشان دهد زنان  آه به آل جنبش      کمپين یک ميليون امضاء   تواند راهي نوين نه تنها به        مي

  . واقعا فراهم شودکمپين آه زمينه رشد تشخص فردي در تك به تك آنشگران  آيد  دست مي وقتي به

پردازد بستري فراهم آورد تا      امضا مي   آوري يك ميليون   آه به جمع  طول مدتی   اگر جنبش مستقل زنان در      

و تـازه   ر پيوسته از ميان فعاالن تازه آـار         طو ها بتواند به   از ميان خيل جوانان داوطلب در تهران و شهرستان        

شان  هاي مستقل اجتماعي   شان، فعاليت  شاخص به خاطر آثار قلمي     (»هاي شاخص  چهره«خود،  نفس  

توان با  گاه مي به افكار عمومي داخل و خارج معرفي و بشناساند، آن       ) شان براي تغيير   و عشق شورانگيز  

زنـان  اجتمـاعی   دگار در راه آسب استقالل و اعـتالي جنـبش           آمپين، گامي موفق و مان    : افتخار ادعا آرد  

  .است برداشته

دهنـد    فعاالن زحمتكش جنبش زنان اهميت چنداني نمي»چهره شدن«ه تنها به    ولي متاسفانه برخي ن   

  ! دانند طلبانه را يك پرستيژ و امتياز مي بلكه گمنامي و فروتني تنزه

  

جـز   ي اصلي جنبش مستقل زنـان بـه        آه مگر انگيزه  پرسش اين است     :ي جنبش مستقل زنان    انگيزه

قـصد دارد   یـک ميليـون امـضاء       آه جنبش مـدني      فرد آنشگران است؟ مگر نه اين      اعتالي هويت منحصر به   

 بتواننـد در فـضاي      :هـايي آـه    هايي توانمند و داراي فرديتي نيرومند و يكه، بـه جامعـه هديـه آنـد؟ زن                 زن

 بتواننـد تخيلـي نيرومنـد از    :ر قلب خود نگه دارنـد و بـارور سـازند، آـه       را د  »روياي آزادي «برگي، الاقل    بي

يافتـه و   تـرين شـرايط، بـا فرديـت قـوام       در سـخت :شـان منتقـل آننـد، آـه        عشق و حقيقت را بـه فرزنـدان       

يعنـي  .... ها مقاوم بايـستند و خـود را نبازنـد؟          ستيزند و در مقابل زورگويي     ها به  دار خود، با پلشتي    ريشه

  .آه همواره از زنان ستانده شده استفرديتي 

هـاي   زن ايراني در فضاهاي اجتماعي و خانوادگي همواره مستحيل و فرودسـت بـوده اسـت، در فعاليـت              

هــاي مهــم اداري و مراتــب  انــد، در موقعيــت گروهــي مــشترك بــا مــردان، همــواره در ســايه قــرارش داده 

هــاي زنــدگي اجتمــاعي،  بــر در عرصــهســازي، جايگــاه درخــوري نداشــته اســت، از مــشارآت برا  تــصميم

در عقـل و شـجاعت تـشويق شـده          جـويي    خانوادگي و سياسي محروم بوده است، هميـشه بـه صـرفه           

صفانه مان چه بايد بكنـيم؟ آيـا منـ         هاي زنانه  اآنون ما وارثان اين تاريخ مذآر و پدرساالر در جمع         ... است، و 

 آنـيم و اجـازه نـدهيم دختـران جـوان، بـا هـويتي        را بـاز توليـد  »  فرديت آـش «است آه بار ديگر اين روند       

شاخص و يكه، اسم و رسـمي بـراي خـود پيـدا آننـد و چهـره شـوند؟ آيـا نبايـد آمـك آنـيم تـا در خـالل                                 

و دلسوز جامعـه،    ده،    سازمانمصلح،  مان صدها زن نويسنده، هنرمند، آنشگر، مدير،         هاي جمعي  فعاليت

ه معرفي شود؟ يا محكوم هستيم آه با فرهنـگ ايـدئولوژيك            داراي هويت مستقل به وجود آيد و به جامع        

  آش حاآم، همنوايي و همراهي آنيم؟  فضاي نخبهبا و ) گفتمان معطوف به قدرت(

هـاي گروهـي،     داشـت در فعاليـت     فضايي آه زنان، پيوسته در گمنامي و بـا ايثـار و بـدون آمتـرين چـشم                 

کمپـين یـک    بـار در     ايـدئولوژيك منحـل آردنـد ايـن       هاي پيش آه در احـزاب        هويت مستقل خود را مثل دوره     

بي هـيچ نـشاني از      ) نشسته چونان سرباز گمنام باز   (ذوب آنند و بعدها در سنين آهولت،        ميليون امضاء   

  .اند در آپارتماني محقر ، چشم بر زندگي فرو بندند اند و آه بوده اين آه چه آرده

هـاي    رسـد ريـشه    ين پرستش گمنامي، آه به نظر مـي       طلبانه، اين اخالق حسنه، ا     گرايي تنزه  اين تواضع 

، یک ميليون امضاءدارد و به شدت ايدئولوژيك است براي جنبش ) حتا در عرفان شرق(آهنسال فرهنگي 

  .جنبش يك حزب ايدئولوژيك نيستاین زيرا . سمي مهلك است
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هـا بـه     ند چـون آـه آن      هـست  »سـرباز گمنـام   «ي   ايـدئولوژيك، آفريـدگار نظريـه     هـای   و دولت  احزاب   ،نهادها

اسـت  زیـر و زبرکننـده      شـان بـزرگ و خطرنـاك و          نام و نشان احتياج دارند، شايد چون آارهاي        فداآاران بي 

ي مدني  ما زنان، بخشي از جنبش جامعهصلح جوی پس به انبوه سربازان گمنام محتاجند، ولي جنبش      

صاحب منصبان و شـيفتگان قـدرت،        نه    است مان و داوطلبانه مرد   ، حداقلی است يعني حرآت دموآراتيك   

آه به اختيار خود و براي رسيدن بـه اهـداف           از ميان مردم    هاي داوطلب   »شخصيت«ي    اتحاد آزادانه  یعنی

آـش، نـه     پس بر خالف ساختارهاي بورآراتيك و نخبه      . آيند آميز، گرد هم مي    هاي مسالمت  آوچك و از راه   

مراتـب آهنـين تـشكيالتي و نـه بـه       و نـه بـه سلـسله     ) هم از نوع گمنـامش     آن(  احتياج دارند    »سرباز«به  

  !گرايي تقدس جمعيت

) اسـتبدادي (ي نظـام فرمانـدهي       گمنامي، در تحليل نهايي به تقويت و غلبـه        و پرستش   فرهنگ تقديس   

یـک ميليـون   هاي فعـال در جنـبش    اين فرهنگ استبدادي و ايدئولوژيك اگر بر روابط گروه      . شود منتهي مي 

آه  را در پي خواهد داشت چون     ) تهي شدن از درون   (جنبش  این  هنگام   به يقين مرگ زود    غلبه يابد    امضاء

هـاي مـا را بـه غبـار          آـش اسـت، فـضاي صـميمي جمـع          آورد، شخـصيت   هويت و مطيع بار مي     افراد را بي  

شـود، جمـع بـزرگ       گرايي و اقتدار پدرساالري خـتم مـي        آند، به متولي   مسموم توتاليتاريسم آغشته مي   

در اين رابطه آافي است يك      ... گرايي و رنگارنگي به سوگ خواهد نشاند،       مپين را در مرگ آثرت    فعاالن آ 

يك از مـا بـه سراشـيب اسـتحاله فـرد در جمـع،        ي آدام مان رجوع آنيم، قلب مادرانه   آن به احساس زنانه   

اصـر شـاهد    در تـاريخ مع   بـار   يك از ما تحمل دارد آه بـراي چنـدمين          دهد؟ ظرفيت عاطفي آدام    رضايت مي 

آيـد بـار ديگـر شـاهد ذوب      طور دلمان مي  جمع باشد؟ واقعا چه»پيشگاه«فرودي جوانان در  آرنش و گردن  

کمپـين یـک ميليـون    مان در يك حزب ايدئولوژيك يا شخصيت فرهمند باشيم؟ آيا اگر اين واقعـه در             هموطن

 شـويم، هرگـز     »بـي نـامي   « برهـوت  و   »بي برگـي  «يعني خود ما باعث ايجاد باغ       هم اتفاق بيفتد    امضاء  

  خودمان را خواهيم بخشيد؟

  

، »پرسـتي  جمـع «ي   اما روي ديگـر سـكه     :  است »ستيزي فرديت«ي    روي ديگر سكه   »گرايي من«

بـه بـن    در کمپـين، سـرانجام      طلبانه است آه فعاليت جمعـي مـا را            جاه »پرستي من«گرايي يا همان     من

برخـي دختـران جـوان نيـز        » گرايـي  مـن «ده آـه       تجربـه نـشان دا     .دهـد  می و تکه پاره شدن سوق    بست  

 تواننـد پـذيراي جمـع      آـه نمـي    دليل آن  وجود خواهد آورد آه به     را به ناتوان و منفرد    های  شخصيتسرانجام  

نه نيندیشيده و    »منيتي«جا آه    هاي ديگر سازمان دهند و از آن      » من«باشند و حرآتي جمعي را در آنار        

اي لبريــز از اضــطراب، تنهــايي،  آينــدهمتاســفانه  دارنــد، »در خــود«ي خــود بلكــه   و جامعــه»بــراي خــود«

  . نشسته استظن در انتظارشان  شكنندگي، و سوء

. گرايي نيز استعدادآش است و قادر نيست زنان مستعد و پرشور را به آفريننـدگان خـالق ارتقـا دهـد             من

ج و  گـز نتوانـسته بـه عـرو        و خودشـيفتگي نيـز هر      »گرايـي  مـن «تجربـه نـشان داده      خواهم بگويم آـه      مي

.  جامعه زنـان بيانجامـد   فردگرايي خالق و زاينده در مياندار شدن ريشهاعتالي فرديت و تشخص فردي و     

آه (شود   سنتي و مرسوم زنانه، اتفاقا باعث سرآوب و خاموشي اطرافيان نيز مي»گرايي من«بلكه اين 

  ).شود يان اعمال مي معموال ناخواسته بر اطراف و نادیده انگاری،اين سرآوب

توانـد بـه     گروهي آدمي، مي  تمایل   انسان و ناديده گرفتن      گرفتن از سرشت اجتماعي    گرايي با فاصله   من

هـم يـك     آن ( منتهي شود به اين دليل سـاده آـه فـرد            آنشگران نيز  »استقالل فردي «شدن تدريجي    پوك

بـه تنهـايي قـادر نيـست نـوگرايي و           در مواجهه با قدرت عظيم وفراگير نظم موجـود پدرسـاالر، هرگـز              ) زن
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خواهانه خود را به آرسي بنشاند و اگر بخواهد در تنهايي و به صورت انفرادي،                هاي انساني و حق    ارزش

، و سـر آخـر      شـود  مان، خرد و خمير مـي      ها زن هموطن   چون ميليون  به آاري چنين سترگ دست بزند هم      

 پـس  .شوید مینه برای تغيير و اصالح امور، دستمنزوی و ترس خورده، از هر فعاليت مدنی و صلح جویا   

فـرودي و   شود يا به گـردن     يا خرد و منزوي مي    : ماند روشن است آه براي يك زن تنها، دو گزينه باقي مي          

ي گزينه اول نيز در تحليل نهـايي، تمكـين           آه البته نتيجه  . سپارد موجودپدرساالر تن مي   روي از نظم   دنباله

ضـديت بـا    (»آـشي  نخبـه «طـور آـه روحيـه و مـنش           همـان . قيرآميـز موجـود اسـت     به وضع ناعادالنه و تح    

  .انجامد روي از نخبگان مستبد مي نيز سر آخر به اطاعت و دنباله) فردگرايي

آنـد، و چـه      سرآوب مـي  نيز   را   »خود«طلبانه آه فرديت     تنزه گرايي چه تواضع : ها در واقع هر دوي اين مدل     

اش تعريـف بكنـد و از برقـراري          در نيست خودش را با محيط و اطرافيـان        فتگي آه قا  ي و خودش  »گرايي من«

، بـه دنبـال امتيـازگيري       »مبادلـه « خود ناتوان است و صـرفا از منظـر           هاي جنس ارتباط و آار گروهي با هم     

منتهـي  ) آـشي  نخبـه (گرايـي    است، ايـن هـر دو مـدل، بـه ناديـده گـرفتن اطرافيـان و سـرآوب تـشخص                    

هـاي   بـه شـدت محتـاج رشـد انبـوه شخـصيت           یک ميليون امضاء    است آه جنبش    اين در حالي    . شود مي

و قـانون   يعني پرورش افرادي متفكر، مقاوم، يكه، مغرور و معتـدل           ) هاي خودبنياد  فرديت(مستقل و نخبه    

خواهم بگويم آه شايد يكي از وظايف اصلي ما در آمپين يك ميليـون امـضاء ايـن                   در واقع مي  . استمدار  

و همـراه کـردن     ي اعتبار بخشيدن هرچه بيشتر به آمپين، آافي نيست آـه فقـط بـه جـذب                  باشد آه برا  

هـاي زن و تبـديل       بـه فكـر پـرورش نخبـه       توانيم   می در عين حال  نخبگان موجود در جامعه بيانديشيم بلكه       

  .باشيمهم زنان جوان نسل پنجمي به نخبگان مطرح در سطح جامعه 

ت آرده زنان فعالي آـه بـه ايـام جـواني در سـاختار سلـسله مراتـب                   اما با تاسف بايد گفت آه تجربه ثاب       

 در  انـد  ، پـرورش يافتـه    » به جمع  قداست بخشيدن «طلبانه و    هاي منزه  احزاب ايدئولوژيك، تحت نظام ارزش    

آننـد    ديگـران نيـز ممانعـت مـي        »خودهـاي «، از بروز و شكوفايي      »خود«ميانسالي بر اثر همين سرآوب      

آـشي را در جامعـه مـدني و بـه خـصوص در               طلبانه از قضا فرهنگ نخبـه      همنزه  ي  گراي يعني همين تواضع  

  .آند جنبش زنان باز توليد مي

  

تـوانيم از    ، مـي  یـک ميليـون امـضاء     جنبش  ما سه نسل فعال در       :گذاري بر عشق و شوريدگي     ارزش

رغـم    را بـه خصوص جوانان نسل پنجمي ـ  ـ بهمان  مدنیي آنشگران جنبش  گذشته عبرت بگيريم و همه

اينان به ميزاني آه از جان و جواني و نبوغ     . سازيم شان با ما، در سطح افكار عمومي مطرح          تفاوت فكري 

گذارنـد بـه همـان نـسبت بايـد       امضا مايه مي ميليون  شان براي آمپين يك    فكري ــ عاطفي و وجود نازنين     

 آه نام و »ساز باشيم سبب«توانيم  تر، مي ربهآري ما زنان باتج. قدر ببينند، منزلت يابند و در صدر نشينند   

شان و استعداد رهبري و      شان، آثار و مقاالت    ي اين جوانان، افكار منتقدانه و صداي مستقل        تصوير و چهره  

شان در سطحي وسيع مطرح شود چون با اين عمل مسئوالنه، از يك طرف پيونـد ايـن                   نبوغ سازماندهي 

جنبش و خودباوری گرايي، و استقالل  شود و از سوي ديگر، آثرت يتر م جوانان با جنبش خودشان محكم   

  .گردد تقويت ميهرچه بيشتر زنان 

روشــني از حــضور هــای مــصداقگــذرد  مــیامــضا ميليــون آمپــين يــكچنــد مــاه کــه از فعاليــت همــين در 

 فرزنـد   ايـن آمپـين،   .  به ثبـت رسـيده اسـت       ها نسل پنجمي ) و انكار ناپذير  (غيرمنفعالنه و مديريت خالق     

اش،  هاست، تداوم آن، سـازماندهي ناشـيانه       اش مخلوق ذهن و نبوغ آن      هاست، يعني ايده   پنجمي نسل

برای نيروهـای تـازه نفـس، گـسترش آرزوی برابـری        اش  و سازماندهی داوطلبانه  هایش  ایجاد انواع کميته  
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وب «ايجـاد   ،  )کنندمی هزینهشان    که از پول تو جيبی    هایی  و مسافرت (ها  خواهانه کمپين در شهرستان   

ايجـاد  همچنـين     ،هـا ایـن سـایت   جمعـي و موفـق       براي آمپين و اداره آـردن دسـته       مختلف  های  »سايت

هـاي متكثـر و آـامال همـوزن و      گذاري سيستم ارتبـاط   با مردم، پايههاي گسترده ـ چهره به چهره ـ    ارتباط

ي تقريبـا هـر روزه بـا مـاموران      و مواجهـه ها، پرداخت مداوم هزينـه   با شهرستان) تهران(متقابل بين مرآز  

همـه و همـه عمـدتا متعلـق بـه جوانـان             .... نيروي انتظامي، با ماموران حراست مترو، با دادگـاه انقـالب،          

   .پنجمي است نسل

رود چون   ساز، متاسفانه با آزمون و خطا به جلو مي         ي اين فرآيند متعالي و سرنوشت      هرچند آه مجموعه  

سـاختارهای  ي مـدني و نـه        نه جنبش جامعـه   زیرا  . پشتوانه است  ي، به شدت بي   به لحاظ سنت مبارزات   

بـا ايـن اوصـاف، پـس مـا چـه            .  برد آن نـدارد    ي قابل اتكايي براي پيش     جنبش معاصر زنان، تجربه   قبلی در   

ايـن  . سـاز شـويم   يعني سـبب . شان بسترسازي بكنيم آه براي ها بدهيم جز آن پنجمي داريم آه به نسل   

  .آيد گر از دستمان بر ميآار آه دي

ي برخوردمان بـا     آافي است در رفتار روزمره و نحوه      . ساز شدن هم نبايد آار چندان مشكلي باشد        سبب

هـاي حيـرت بـر       اين جوانان تجديد نظر آنيم يعني روحيـه سـرآش و پـر غرورشـان را درك آنـيم، توانـايي                    

ــا مــردم، در راه : انگيزشــان را در هــا و  هــا، و مجلــه ي دمكراتيــك خبرنامــه  ادارهانــدازي و برقــراري رابطــه ب

شان، و نگـاه   قلمو تعهد   شرايط، در توانايي     »العاده سريع  فوق«هاي الكترونيكي، در قدرت تحليل       سايت

تـر ازشـان ايـراد بگيـريم و از           شان نسبت به وضعيت نابرابر موجود، را صـادقانه بپـذيريم پـس آـم               منتقدانه

اتخـاذ  مـسن ترهـا     هاشـان را بـدون مـشورت بـا مـا             ننـد و آارهـا و تـصميم       آ آه حرف ما را گوش نمـي       اين

مان بباليم آـه فرزنـداني چنـين مغـرور و متكـي          آنند ناراحت نشويم، اتفاقا به جنبش زنانه و مستقل         مي

  . خود، دارد به

 اجازه دهيم خودشـان جلـسات     ) ها در تهران و شهرستان   (بنابراين در سمينارها و مراسم مختلف آمپين        

هاي اصلي باشند و به طرح عقايد جديدشـان          ها اجازه دهيم سخنران    را مديريت آنند، در ايراد سخنراني     

هـاي   شـكل بگيـرد، فـرآورده     ) بـه مـديريت خودشـان     (هـاي مطالعـاتي      بپردازند، به جد تالش آنيم تا جمع      

 صـورت امكـان     شان را به هر طريق ممكن چاپ و منتشر سـازيم و در             هاي شان و مقاالت و پژوهش     هنري

خواهانـه و سـلوك روحـي نـسل جـوان            هاي زنده دنيا ترجمه آنيم تا جهانيان بـا افكـار برابـري             حتا به زبان  

را با حساسيت مـورد نقـد       شان   هاي تحليلي  تر اين آه نوشته    جنبش زنان ايران آشنا شوند، از همه مهم       

در (ال آمپـين، آرا و تجـارب خـود را           شماري از دختـران فعـ      هر چند آه متاسفانه تعداد انگشت      .قرار دهيم 

شخصي دارند با اين حال مروري حتا گذرا بر همـين            نويسند يا وبالگ   مي) کمپينهای مختلف   وب سایت   

 و قـانون مدارنـه       شجاعانه ،هاي انتقادي  ها را در نوشته    صدر آن   ي سعه: شمار، به روشني   تعداد انگشت 

  .     تاباند شان باز مي 

  

اي اســت بــراي ايجــاد و تقويــت  راســتي روزنــه بــهیــک ميليــون امــضاء آمپــين  : نــاب در کمپــينفرصــت

 ایـن جنـبش   .خـواهي زنـان ايـران    طلبـي و حـق   هاي جديد و قابل لمس و راهگشا در مسير تحـول   گرايش

مـا فعـاالن جنـبش زنـان        آـه بـرخالف گذشـته،       آورد  اي فـراهم      زمينه   آه توانسته  د ادعا آن  دتوان ميامروز  

  .برداريمگام  »همراه با زنان«، بلكه »براي زنان«بتوانيم نه 

آـار   مان اين نهال نوپا را تقويت سازيم و براي اين          بنابراين اين فرصت را غنيمت شماريم و با همت جمعي         

 شـويم و بـراي       نزديـك ) نـسل پـنجم جنـبش زنـان       (ي ايـن حرآـت       نيازمند آنيم آه بيـشتر بـه قلـب تپنـده          
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اند احترام و عزت بيشتري قائل شويم تا با گوش جان، ضربآهنگ تـپش ايـن                  گرفته  آه در پيش   »یروش«

  .قلب پرشور را بشنويم

شـدت محـدود     مـان قـرار داده، بـه       اين آمپين در اختيار همگي     فراموش نكنيم آه فرصت ناب و طاليي آه         

نـان را بهـاري آـرده        بنابراين از اين فرصت بهره ببريم و حضور پرطراوت جوانان آـه فـضاي جنـبش ز                 ،است

هاي غني و ارزشمند     شان را به ياري تجربه     ي باور و تعهد اجتماعي     است مغتنم شماريم و نهال نورسته     

هـا آـه     پنجمـي  سرشـار باشـيم از لـذت حـضور نـسل          . ، آبيـاري آنـيم    )ها نسل سومي (زنان پيشكسوت   

زمين را با هر عقيـده و مرامـي،          ي شهروندان ايران   اند و همه   ي رنگين آمپين را متواضعانه گسترده      سفره

ي خـاص   آيد تا به نـسبت انگيـزه   هر شهروندي هم مي. خوانند گيري از اين خوان گسترده فرا مي     به بهره 

پرسد و نه بـه   اش مي شود، نه آسي از ايدئولوژي خواست نمي خود از اين خوان نعمت لقمه بر گيرد، باز      

  . تنوع استگشوده و م ي آمپين سفره. اش آار دارد گذشته

و عــدالت هــاي فمينيــستي  شــايد همــين روش دمكراتيــك و مــنش انــساني بــاالخره روزي بتوانــد ارزش 

هاي جنبش زنان نيز تشويق شوند آـه         خود را در فضاي آشور چنان گسترده سازد تا ديگر حوزه          خواهانه  

  .  برهانندرسمیهاي  بخش و قدرتمند احزاب ايدئولوژيك و ارزش ي امنيت خود را از زير سايه

گذرد موفق شده افكار عمومي داخـل و خـارج           از حيات آمپين مي   چند ماهی   اينكه تا همين حاال آه       آما

هـاي حقـوقي و مـستقل جنـبش زنـان گردانـد، موفـق شـده             آشور را واقعا تكان دهد و متوجـه خواسـته         

د، موفق شده برخي از     تر جنبش زنان را به حرآت ــ حداقل به اظهار نظر ــ تشويق آن              هاي منفعل  محفل

هـاي قــانوني و   بــست حـل و شكــستن بـن   نيروهـاي نـسبتا نزديــك بـه دولــت را بـه تكــاپو بـراي يــافتن راه     

به تكاپوي تدوين اليحـه بـراي ارائـه بـه     گرد هم آورد و را نيز دیگر تفسيرهاي تازه از متون ديني، و بعضي     

، از برآـت حـضور فعـاالن مـستقل و جـوان             ي اين پيامـدهاي مثبـت و اميـدوار آننـده           همه. مجلس، وادارد 

ترها براي رشد و ارتقاي چنـين نـسلي، صـد     س با اين حساب، مسئوليت ما قديمي پ.جنبش زنان است 

آاليـش و    هـاي بـي    بـا آن چهـره    (حتا مهم اين نيست آـه ايـن جوانـان متعهـد و پرشـور،                . شود چندان مي 

ل خواهنـد مانـد و دوام خواهنـد آورد بلكـه            ، براي چه مدتي در جنبش زنان آشورشان فعـا         )شان مضطرب

سـوي   شـان بـراي تغييـر بـه        اجتمـاعي و اخالقـي     خـوبي ببالنـد و تعهـد         مهم آن است آه در اين مدت، به       

تا اگر روزي به هر دليل مجبور به ترك         . درآميزد و ريشه بگيرد   ) آگاهي جنسيتي (برابري، با دانش و تعقل      

  .ر و پيمان باشدشان، پ هاي ظريف جنبش خود شدند، دست

  

  از کمپين» سوء استفاده«معضل 

. ه اسـت  همـراه بـود    »سوء اسـتفاده  «جا افتاده   مرسوم و   با گفتمان   غالبا  ،  یحذف دیگر در تاریخ معاصر،    

 رایـج احـزاب سياسـی بـه جنـبش زنـان             یگفتمـان حـوزه   رسد از    می که به نظر  » سوء استفاده «گفتمان  

و سياست  ي معادالت قدرت     مربوط به حوزه  گفتمانی   خود،   سرایت کرده، در شکل مرسوم و عادت شده       

وجـود داشـته    ) قـدرت (منفعتـی سياسـی یـا اقتـصادی         یابد که    می زیرا سوء استفاده زمانی معنا    . است

و حـداقلی  هـای  فعاليـت امـا در   . ممکـن اسـت بـه خطـر بيافتـد         هـا   باشد که در رقابت با منافع دیگر گـروه        

  تواند داشته باشد؟  می و جایگاهیا چه معن»منفعت«زنان داوطلبانه 

از نزديـك شـدن     » کـسب قـدرت سياسـی     «آيـد آـه در راه        آار افـراد سياسـي مـي       در واقع اين مفهوم به    

ولـي  . جلوگيري آننـد  ) آند ها سوء استفاده مي    چي است و از آار آن      غيري آه سوء استفاده    (»ديگري«

هـيچ تمـایلی    خـصوص     و بـه   ندست و مقـام نيـست     دنبـال قـدرت و پـ       آه به فعاالن کمپين یک ميليون امضاء      
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برخی از ما به دامچاله این گفتمـان معطـوف بـه قـدرت، سـقوط                 پس چرا    ند باش »متولي امور «ندارند که   

 »ديگران«آه از خدا بخواهيم بايد احتماال آنيم؟ اتفاقا به عكس دولت ـ مردان، ما فعاالن جنبش زنان   مي

و جنـبش   پا به ميدان بگذارند و با ما رقابت آنند و به آمپـين               تی که دارند  ، با هر انگيزه و ني     »اغيار«و این   

  . نمايندگي آنندحتا  دوش بگيرند و  بپيوندند و بخشي از مسئوليت را بهزنان 

حـاال در خـارج يـا    ( آه خودش را مثال نماينده و متولي آمپـين بدانـد          »ديگري«ايم آه آن     هيچ فكر آرده  آیا  

، فعاليـت   دونـدگی پرسم آيـا بـه جـز         تواند بكند؟ از خودم مي     اي مي   سوء استفاده  واقعا چه )  کشور داخل

در   حقـوق برابـر    گفتمـان سرانجام، گسترش هر چه بيـشتر       آوري هرچه بيشتر امضاء و       روزي، جمع  شبانه

شـود؟ حـاال بـه فـرض هـم در خـالل        هاي مختلف مردم، و نظاير اين آارها، نصيب ديگري عايدش مي         اليه

 مگـر مـا     آیـد؟  مـی  زمين بـه آسـمان    ايش، در نگاه اطرافيان، جذابيت و جايگاهي هم پيدا آند آيا            ه فعاليت

   هم مطرح بشوند؟»ديگران«هاي فعال خودمان نبايد  ايم؟ يعني جز جمع بخيل

از  تـصميم بگيرنـد   مـثال   توانند از ما سوء استفاده آننـد؟ يعنـي           ميهم چگونه     و احزاب سياسی   ها  گروه

در مـثال   کـه نيت به اصطالح پنهانی با این تا بين مردم محبوبيت پيدا آنند دفاع کنند   آمپين  های  خواسته

آه با پيروز شوند؟ بسيار خوب پيروز شوند؟ چقدر عالی است شاید انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری 

  .و نه با آارهاي ديگردر انتخابات پيروز شوند حقوق زنان، کسب تالش براي شعار 

ایـن   هـراس دارنـد   ) خـصوص احـزاب سياسـي      بـه  (»ديگـران «تفاده  آـه از سـوء اسـ      در پاسخ به کـسانی      

و بـه هـر   (جـا   در همـه  مـان ست آه حـق و حقـوق   ني اين زنان هدف مامگر کنم که    می پرسش را مطرح  

 با شعار دفاع ازبخواهد  آسي  چه فرقی دارد که مثال       مطرح شود، حاال     فرد و گروهی  و توسط هر    ) بهانه

 به ما چه ربطي دارد؟      ؟ و اساسا   استفاده آند  »گرفتن قدرت «پيروزی در انتخابات و     ا براي   حقوق زنان حت  

قدرت، با يكـديگر رقابـت   پروسه قبضه آه در  هستند  مگر ما رقيب او هستيم؟ در واقع اين افراد سياسي           

 بترسيم؟ حاال اگر فالن گروه بـا  ، ولي چرا ما بايد  واهمه دارند  »ديگران«  سوء استفاده از  و در نتيجه    دارند  

نيـز بـه رفـع درد و رنـج مـا زنـان             ای    چنانچـه اعتقـاد متعهدانـه     به قدرت برسـد،     کردن مشکالت زنان    طرح  

 ايـن   ، آنـد   مـی  زنان  را در جامعه مطرح     و مشروعيت حقوق     حقانيت    بحثنداشته باشد الاقل ناخواسته     

زنـان موفـق    ي آن اسـت آـه         است چون  نـشانه     »ن هيچ به نفع ما زنا     - يك«آه خيلي خوب است يعني      

-وقفـه و جانانـه     بـی    تالش که نه فقط بر حوزه عمومی بلکه در عرصه سياسی نيز تاثير بگذارند،             اندشده

که برای پيروزی در انتخابات هم، مجبورند بـه آن          توفيق داشته     چنان ،ی کردن مطالبات  برای عموم شان    

  . تکيه کنند

رسـد آـه ايـن گـروه چـون           به قدرت مـي   در ایران   ا گروهي يا جناحي از حاآميت       باالخره هميشه آسي ي   

فرد یا ، پس بهتر است ) نيستبازی با قدرتجنبش مستقل زنان   چون هدف (که زنان باشندقرار نيست 

 آنـد و بحـث زنـان را در    »سوء اسـتفاده « طرح خواسته زنان به اصطالحباشد آه اتفاقا از حزب و گروهی    

ي  زنان، واقعـا دغدغـه  مطالبات معه مطرح آند شايد به اين بهانه روزي برسد آه بحث حقانيت           ي جا  پهنه

  ...ايرانيان شود تک تک

  

  »تكثرگرايي« با »مرآزگرايي«تناقض بين 

مقدمـه گفتنـد مـا قـيم          روزي آـه بـي     هـاي شـيراز بـر آمپـين وارد آردنـد           اولين تلنگـر ايـن تنـاقض را بچـه         

 روح حـساس فعـاالن زحمـتکش        . را رد آردنـد   ) تهـران (مـآبي مرآـز      قـيم سـتی،   به در ها   آن. خواهيم نمي

وجود دارد   هاآنشاید خاطراتی تلخ که در ذهن ناخودآگاه و حافظه تاریخی           . شهرستانی را باید درک کرد    



  75  /روایتی از درون  
تاریخی که سينه به سـينه نقـل شـده و در حافظـه نـسل                هایی  تجربه. کند می در بروز این واکنش عمل    

نـه لزومـا خوشـحال کننـده از تـاریخ           هـایی   تجربـه . جـای گرفتـه اسـت     ها  ن زن در شهرستان   کنونی فعاال 

بــر ) پایتخــت(مرکــز مــواردی شــاید تــسلط سياســی احــزاب در ایــران کــه در  اجتمــاعی و هــای فعاليــت

. مانعی بـرای رشـد خالقيـت و شـکوفایی اسـتعداد فعـاالن شهرسـتانی بـوده اسـت                   حتا  ،  هاشهرستان

- مـی  ،هـا از این ناکـامی   ) هانسل سومی (تکان دهنده برخی از یاران کمپين       های  رهبازگویی مفصل خاط  

  .  شودملتواند چندین کتاب را شا

هميشه در پایتخت قـرار داشـته       » ستاد فرماندهی «کنند   می حکایتها  این طور که برخی نسل سومی     

از ) هـا شهرسـتان (هـا   مـون بـوده و پيرا   هـا   نيـز در اختيـار مرکزنـشين      ها  است چون همه امکانات و فرصت     

اقتـصادی و  هـای   نـه فقـط در حـوزه      » پيرامـون _ مرکز  «ساختار ناعادالنه   . اندبسياری امکانات محروم بوده   

هرچنـد ایـن    . اداری کشور حاکم بوده بلکه اساس و بنياد سيستم حکومتی ایـران را نيـز رقـم زده اسـت                   

در روابــط و عملکـرد احــزاب غيردولتــی  توانــست حـداقل   مــیآرایـش سلــسله مراتبـی و غيــر دموکراتيـک   

در نتيجـه بـه واسـطه       . شکسته شود که متاسفانه گویا در برخی احزاب سراسری، چنـين نبـوده اسـت              

، نظـام هرمـی و مرکـز گـرای برخـی احـزاب هـم، فعـاالن         ) پيرامـون ـمرکـز   (فوذ و تاثير چنين سـاختاری  ن

که . بپذیرندچون و چرا     بی ادر شده از مرکز را    صهای   تا دستورها و فرمان    هکرد می را مجبور ها  شهرستان

  .در بسا موارد آن دستورات حامل کمترین ظرفيتی برای گره گشایی مشکالت مردم نبوده است

می خواهم نتيجه بگيرم که شرایط کلی و ساختاری مملکت به اضافه خاطرات به نسبت تلخ در حافظـه               

کـه در   را  برخی کنشگران کمپين یک ميليون امضاء       تاریخی فعاالن اجتماعی، دست به دست هم داده و          

.  زندگی خود فعال هستند نسبت به کنشگران پایتخت نشين، به واکنش انداخته است     شهرستان محل 

حـق دارنـد کـه    هـا  اما این واکنش به نظرم طبيعی است یعنـی فعـاالن زحمـتکش کمپـين در شهرسـتان           

زیرا این فاصله گذاری که به نظر من از خودباوری و           . دمستقل کنن ) تهران(را از مرکز    شان    حساب و کتاب  

تواند مـورد انتقـاد باشـد چـرا کـه مـنش اسـتقالل خـواهی و                   نمی گيرد می استقالل خواهی آنان منشاء   

فعـال در جنـبش یـک ميليـون امـضاء بـرای پيـشبرد               هـای   و جمـع  هـا   روحيه خوداتکایی در نهادها، انجمـن     

  .هانه، امری ضروری و مفيد استدموکراتيک مبارزات مدنی و حق خوا

فعال در سراسر ایران مجبور شـوند زیـر چتـر یـک تـشکيالت      های جمعدیگر کمپين و های اگر همه کميته  

و فعـاالن در سـاختار   هـا  هرمی در پایتخت، محصور، محدود و گرفتار شوند یعنی اگر بار دیگر افـراد، جمـع               

-طوالنی، از خالقيت و ابداع، و از آزادی در تصميم         هرمی تشکيالتی ذوب شوند، پس از مدتی نه چندان          

 از دسـت  ) به عنوان یک جنـبش    (و جنبش یک ميليون امضاء نيز معنای خود را          . ی، ناتوان خواهند شد   گير

  .دهد، و به یک حزب و بافت متصلب تشکيالتی تنزل خواهد کردمی

امضاء، توانمندسازی زنان و ارتقـاء  فراموش نکنيم که یکی از اهداف مهم و استراتژیک کمپين یک ميليون         

رسيدن به این هدف نيز با تقویت و تایيد روحيه استقالل خواهی فعـاالن محقـق                . کيفی کنشگران است  

خودبـاوری فعـاالن شهرسـتانی بـه آنـان قـدرت و نـشاط بيـشتر و در عـين حـال مـسئوليت                     . خواهد شـد  

و ابداعات ها آزادانه، مستقل و آفرینشهای اليت با فع  هاآندر نتيجه   . کند می سنگين و باالتری را تفویض    

  .افزایند میتجربی کل کمپينهای خود، بر دانش و اندوخته

  

نکتـه اینجاسـت کـه سـاختار غيرمتمرکـز و کثـرت گـرای               : کمپين، مشوق تکثر و گونـه گـونی اسـت         

، هـا کميتـه کمپين یک ميليون امضاء نيز در ماهيـت خـود، مـشوق و خواسـتار خوداتکـایی هرچـه بيـشتر                       
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-فعال در کمپين است، و برای رسيدن به این هدف، به دنبال بسترسازی و کشف راههای نهادها و جمع

و ابزارهـایی بـرای     هـا   بتواننـد بـه امکـان     ) هـا ا شهرستان چه در تهران ی   (و فعاالن   ها  است که جمع  هایی  

طلبـان شهرسـتانی بـه    بـرای نمونـه در جلـسات مـشترک بـا داو           . مستقل خود دسـت یابنـد     های  فعاليت

، در کنار همکـاری بـا وب سـایت          هاشهرستانهای  و کميته ها  شود که جمع   می دفعات بر این نکته تاکيد    

مـستقل راه انـدازی و   هـای  سعی کنند برای خودشان نيز وب سـایت   شان    اصلی کمپين، در حد بضاعت    

ازی انددهد الاقل به راه نمیرا) تیمجله اینترن(اجازه تاسيس وب سایت شان  فعال سازند و اگر امکانات

زیرا اعتقاد بر این است     . شخصی برای انتشار اخبار و آراء کنشگران شهرستانی، همت کنند         های  وبالگ

نه فقط به گشودگی و تنـوع و دمـوکراتيزه شـدن هرچـه              ها  که تکثر تعداد بلندگوها به ویژه در شهرستان       

د بلکـه حـس مـسئوليت شناسـی، تـوان مـدیریت و       بيشتر ساختار سراسری کمپين منتهی خواهـد شـ      

  .دهد می، و قدرت تحليل و قلم زدن فعاالن شهرستانی را به شدت ارتقاءهاسازماندهی اندیشه

-به هر ميزان که ساختار روابط درونی کمپين یک ميليون امضاء به سوی تکثر و تنوع و گشودگی سـمت                   

بـرای کـسب    شـان     کوشش صادقانه اهنگی فعاالن در    ی کند به همان ميزان نيز اتحاد، همدلی و هم         گير

) دلبخـواه فعاليـت   (داوطلبـان   از مـدارج آزادی و اختيـار        ای    به طـور فزاینـده    یابد و    می حقوق برابر، افزایش  

» رضـایت خـاطر آنـان     «بـه   د، در نتيجه فعاليت مدنی و اجتماعی فعـاالن در حـد بـاالیی               نشو می برخوردار

  .دستامد مهم و عزیزی است) رضایت خاطر(منجر خواهد شد، و این امر 

 زنان تبدیل گردند یـا در آن        المللیهمان طور که فعاالن کمپين در تهران مایل نيستند به زائده جنبش بين            

بخش فعال (خواهند بخشی  میبينند و میحل شوند بلکه جنبش محلی خود را همسنگ و همطراز آن   

هرسـتانی هـم حـق دارنـد کـه حرکـت مـستمر و تـالش                 به حساب آیند طبيعی است کـه فعـاالن ش         ) آن

در به شمار آورند و دوشادوش آنان حرکت کننـد نـه آن کـه               پایتخت  ارزشمند خود را همطراز کنشگران در       

ی احتمــالی سلــسله مراتــب گيــر بــا ایــن روحيــه خودبــاوری اتفاقــا از شــکل هــاآن. مــستحيل شــوندآن 

   .آورند میتشکيالتی نيز ممانعت به عمل

در کمپين فراهم است چرا که داوطلبانه کنشگری خالقيت و هرحال، فعاليت و تالش برای هر نوع به 

که تاکنون در هيچ یک از (نوع حرآت حسن این اتفاقا زيادي دارد و انعطاف گستردگي ساخت کمپين 

  . همين باز و متکثر بودن است) دیگر مربوط به جنبش زنان دیده نشده استهای فعاليت

  

اما اين فقط يك سوي ماجراست،       :ارد د غير از اتکاء به نفس نيز     عواملی  نياز به   گرا  ر کثرت ساختا

شـود آـه برخـي از        جـا آشـكار مـي      آن» مرکزگرایـی و تکثرگرایـی    «بين  آذايي  تناقض  ماجراي  سوی دیگر   

د نـ  ندار »امـور ي   قـاطعي بـراي همـه     روشـن و    هـای   پاسـخ « فعـاالن تهـران   آه   ها از اين   شهرستانفعاالن  

خواهنـد   مـی فعاالن در تهران، مـسئوالنه و صـادقانه   وقتی هم   ،کنند می شوند و شکوه   می رنجيده خاطر 

غالبـا  مـشكالت موجـود در آمپـين راه حـل ارائـه آننـد               انبـوه   تـا بـراي     کننـد   تـصميمات شـريك     در  ها را    آن

آننـد   حـساس مـي    چون ا  شاید. تان با خودتان روشن نيست پس بدا به حال ما          گويند شما آه تكليف    مي

ايجـاد نكنـد   و تردیـد و چـون و چـرا،           »پرسش«وجود داشته باشد آه     در تهران    »قدرتمندي«بايد مرآزيت   

هايي مانند گرگـان      را شهرستان   اين تناقض خوشبختانه  اما  . حل ارائه آند   راهو با قاطعيت    سرعت   بلكه به 

با هایشان  که تالشاندروابط را به وجود آورده یعنی ساختاری از اندکردهها سعي  اند، آن  حل آردهو تبریز   

و رسـد اسـلوب منطقـی        مـی  به نظـر  . د و در عين حال مستقل عمل آنند       هماهنگ باش فعاالن در تهران    

تعمـيم یابـد راه گـشای حـل بـسياری از مـشکالت       هـا   این فعـاالن، اگـر در همـه شهرسـتان         هوشمندانه  
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  . ساختار سراسری کمپين خواهد شد

  

  ن سازماندهي منسجم و رهاشدگيتناقض ميا

بـا  دچـار مـشكل آـرده اسـت و          به طور جدی، اعضای کمپين یک ميليون امـضاء را            است آه    چالشیاين  

. اسـت هنـوز آـه هنـوز اسـت نيازمنـد بحـث و گفـت وگـوي فـراوان          گذشت چند ماه از آغاز به کار کمپين       

هـایی  یکـی از سـخنران  پين، به   اندرآاران آم  دستسراسری   نشست   دومينجوان در   از دختران   گروهی  

 اعتـراض  ، به درستی دهي بسيار منسجمي داشت بايد سازمانگفت که میهایش صحبتخالل در آه  

نبايـد  کمپـين یـک ميليـون امـضاء         نـدارد و    کمپـين    ربطي بـه     ،سازماندهيتمرکزی در   آردند آه چنين     مي

شـود  و تعریف   در آن شناسايي     يتیآه مسئول مشخصی  یابی   هر نوع سازمان  و  سلسله مراتبي باشد،    

  . دانستند ميفمينيستی غيرو سلسله مراتبي نيز را 

د هـر   که به شدت منتق   برخي از همين دختران جوان      در همان جلسه    نکته جالب در این قضيه آن بود که         

بيني   براي مشكل امنيتي راه حلي پيش»هاشما«پرسيدند  ميبرخی از اعضا  بودند از یابینوع سازمان

و سـازمان یافتـه     هـای   تـصميم سـازی   توان بين    چطور مي در واقع چالش در این ميان آن بود که          ايد؟   هآرد

نوع هر اگر  ؟ را حل آردشود می که در نظر برخی سلسله مراتبی فرض هرگونه مسئوليتيعدم پذیرش

ر يـك   چطـو پـس   نبايد وجود داشته باشـد،       ، مذموم است و   و تعریف مسئوليت و تقسيم کار     سازماندهي  

 یعنی جایگاه ایـن تـصميم سـازان چـه         گيري آنند؟    آمپين تصميم اعضای  عده بايد بنشينند و براي امنيت       

تواننـد اعمـال نفـوذ بکننـد و سلـسله مراتـب              نمی آیا» بسازند«قرار باشد تصميم    ای    شود؟ اگر عده  می

-سـازمان  معينـی از     در نتيجـه پـذیرش حـد       و   مـسئوليت  شپذیر بدون   ساساااز طرف دیگر    و  ایجاد کنند؟   

   فعاليت هماهنگ داشت؟ ،ح گستردهوتوان در سط مي، چگونه یابی

نـه  اکثر قریـب بـه اتفـاق فعـاالن کمپـين،            در حقيقت، چالش اصلی در این حوزه بر سر آن است که برای              

ایـن  . دارای اهميـت اسـت    ،  )بينـافردی حتا  و  (روابط بينا گروهی    بلکه  ،  ی اجرایی پيشبرد کارها نحوه  فقط  

تـازه و متکثـر و غيـر سلـسله          هـای   بـدیل  ، خـود  مدارانـه  مـدنی و قـانون     حرآتخالل  در  فعاالن کمپين   ه  ک

، چـرا    برخـوردار اسـت    درجه اول از اهميت   به یقين    ند ایجاد کن  ی روابط بيناگروهی    برا )آمرانهغير(مراتبی  

تنـاقض   امـا . نـگ باشـد    هماه ه باز و منعطف خود کمپين نيز        که روش سازمانيابی در کمپين باید با جوهر       

بـه طـرزی عادالنـه       مـسئوليت و حـق را        تـوان    مـی  گونـه ؟ چ گونه این امر امکانپذیر اسـت      آه چ  ستجا آن

بـه  ) بـه جـای سـازماندهی عمـودی       ( که سلسله مراتب ایجاد نـشود و سـازماندهی افقـی             آرد  تقسيم

شـان   حـساس متفـاوت   مختلـف و ا   بـين افـراد      شـود  مـی  یعنی چگونـه   ؟آید و به تدریج مستقر شود     وجود  

 و در عـين حـال بـر          ایجاد کرد  »فرصت برابر «و  ی  گيرتصميم »حق« تعهد،   و   نسبت به پذیرش مسئوليت     

آـه قـرار    امکـان دارد جنبـشی      گونه  چ؟  ارزش گذاری کرد  پذیری پای فشرد و حتا       تعهد و مسئوليت     ميزان

از فعاليـت آنـد،   ) مـستقل هـای  بـا جمـع  هرچنـد  (هماهنـگ  بالنسبه  و به صورت    است در سراسر آشور     

توان در  میچطور و به چه وسيلهبه واقع  نداشته باشد؟نگرانی اش در روابطسلسله مراتب ی گيرشکل

نبود سازماندهی، که ممکن اسـت روابـط کمپـين را بـه سـوی آنارشـی بکـشاند، از پـيش بـرد کارهـا در                 

؟ آیـا حـداقلی از تنظيمـات دمکراتيـک و           شرایط متغير و دشوار کنونی اطمينان یافت و اميد و انرژی گرفت           

: دلبخواه و داوطلبانه تعریف شـود؟ و بـاالخره ایـن پرسـش کـه        های  تواند برای فعاليت   می انضباط درونی، 

ی و تعهدهاها مسئوليت «را با» ل مدیریت دسته جمعیاص«توان در کمپين یک ميليون امضاء  میچگونه

  منطبق کرد و آشتی داد؟» فردیگوناگون 
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 تـا حـدودي ايـن تنـاقض را بـا            نـد ا توانستهفعاالن کمپين   رسد   نظر مي  بهها   همه این ابهام و سردرگمی     با

هـای  یگيـر به راحتی خط بطـالن بـر تـصميم         و   ندآمرنگ ساز ) واحدجاي يك مرآز     به(ايجاد مراآز مختلف    

مـين تـصميمات     محـدود بـه امـور اجرایـی بکننـد و ه            را فقـط  هـا   یگير یعنی حوزه تصميم   بکشند،» مهم«

گرچه این امـر، در    .اجرایی کمپين تقسيم کنندمختلف و های  به جای یک مرکز در کميته     حداقلی را هم    

خـواهی  شـود بلکـه صـرفا یـک پروسـه دموکراتيـک اسـت کـه          نمیسرشت خود، سازماندهی محسوب   

وقفه  بیوانتقادی  ری  نگبازاما برای بيمه کردن این پروسه دموکراتيک،        . افتد می به تدریج اتفاق  نخواهی  

بـاز گـذاردن    . ریـز و درشـت    هـای   یگيـر د و خـرده   انتقاهای  آن است یعنی گشوده بودن هميشگی دروازه      

از جملـه    (هم داشـته باشـد    تبعات منفی   در شرایط دشوار کنونی ممکن است       هرچند  انتقاد  های  درازده

-مثبـت دسـتاوردهای  اما این روش به ...) وها یگيرنااميدی یا استفاده مخالفان کمپين از این خرده    ایجاد  

  .ارزدمیاش 

-یگيرکه تصميمهاي آوچك مستقل اما هماهنگ    گروهایجاد  بود یعنی   فعاالن  راه مکملی هم پيش روی      

. توزیـع شـود   هرچه بيشتر تکثيـر یابـد و        مختلف  های  در بخش در کمپين به نسبت مساوی و هموزن،        ها  

 هم امکان مـانور و تحـرک بيـشتری خواهنـد            ،جمع و جورتر باشند   ها  تهو کمي ها   گروه ميزان که    هربه  زیرا  

 .ماننـد  می ، تا حدودی در امان     فرماندهی غلبه ساختار هرمی و سلسله مراتب     هجوم و   داشت و هم از     

توانست در برابر بازتوليـد سـازماندهی        می نيز از ترفندهای دیگری بود که     » هاگردش اجباری مسئوليت  «

   . علم کندقدسلسله مراتبی 

و بـا  منعطـف  بودند تا مانند خود کمپـين،  مهم این بود که اعضای کمپين عزم خود را جزم کرده         به هرحال   

و روابـط   به هر ميزان که بتوانند تقليـل دهنـد          را  ها  باشند و سعی کنند سلسله مراتب     سعه صدر و پذیرا     

هم ترین و دشوارترین چيزی است که ما شک ایجاد روابط دموکراتيک م     بی .دموکراتيک تری را تجربه کنند    

از کنـيم و     نمـی  از جامعـه خـود زنـدگی      دورافتـاده   ای    زیـرا مـا در جزیـره      .  و هـستيم   ایـم با آن روبه رو بوده    

- مـی  که سلسله مراتب موجود نه تنها کامال مـشروع اسـت، بلکـه مرتبـا بازتوليـد                ای    در جامعه طرفی،  

تـوان بـه    مـی ایجاد کـرد امـا  » دموکراتيک«ه گرفت و روابط کامال توان کامال از جامعه خود فاصل    نمی شود،

 از روابط سلسله مراتبی حفظ کنيم یا      تدریج و در هر قدمی که برمی داریم فاصله هر چند کوچک خود را               

  .سعی کنيم الاقل از بازتوليد آن بکاهيم

بـا آزمـون و خطـا تجربـه         بایـد آن را     هـا   روابط دموکراتيک یک پروسه است که نـسل       آموختن  دموکراسی و   

تـوانيم   نمـی اماکنيم  می واردمان  جمع، به سهولت و سادگی به       را از طریق ترجمه   ای    اگر اندیشه . کنند

ذره دموکراتيک را ترجمه کنيم و به دنيای خود بياوریم بلکـه بایـد از تجـاربی کـه وجـود دارد                      و منش   روابط  

  .را اصالح کنيمو غيردموکراتيک بی وابط سلسله مراتاستفاده کنيم و به تدریج رذره 

  

بود که ما را ای  مسئلهنيز ی حداقلی یا حداکثری گيرتصميم :حداکثری_ حداقلی های یگيرتصميم

جمـع بـزرگ و پرتعـدادی       ، براي   کمپين  های  در کميته آيا دموآراسي اين است آه ما        :کرد می دچار تنش 

چون ميان ايـن داوطلبـان،   (واهند براي اهداف آن تالش آنند خ آمپين عالقه دارند و مي    در  آه مثال به آار     

-کـرده هزینـه  شان را  زندگيانرژی بسيارند زنان و مرداني آه حتا بيشتر از ما براي مسائل زنان، وقت و       

هـاي   حتـا در نظـام  ایـن بـود کـه      فعـاالن   بحـث   شـان آنـيم؟       با يـك تـصميم حـذف      مجاز هستيم   واقعا  ،  )اند

مجاز نيـستند   شوند،    هم، نمايندگاني آه با راي آزاد و دموآراتيك مردم انتخاب مي           گيري پارلماني  تصميم

د، چـه   را حـذف آنـ    ) هـا حتـا اقليـت   (مـردم   گروهي از   و آزادی   آه بخشي از حقوق     اتخاذ کنند   تصميماتي  
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  !آنيم فعاليت ميمدافع برابری،  »جنبش اجتماعي« آه در يك مابرسد به 

اسـت يعنـي مـا      » دو امـدادي  «ي زنان آشورمان، شبيه همكاري در       ماعجايگاه و نقش ما در جنبش اجت      

 »چـوب « بتـوانيم    »امـدادی دو  « ساله هستيم و بايد در ايـن جنـبش           بخش آوچكي از اين دو امدادي صد      

با توجه به آن    را   گيرنفس» ماراتن«برسانيم تا ادامه    ) نسل جوان ( »ديگر«یاران  سرعت به    را به ) امانتی(

   .دنادامه بدههستند  ترکه تازه نفس

توانـد بـر     هـا نمـي     سـازي  اصوال مبناي تصميم  که  یاران و فعاالن کمپين نتيجه گرفتند       بر این پایه و اساس،      

تغيير قوانين ناعادالنـه در  یک ميليون امضاء،  جنبشماهيت و هدف  ها استوار باشد، چون اتفاقا       حذف آدم 

، شـان و مرام و مـسلک   و جنسيت    از تفاوت عقيده     فارغ ،ي ايرانيان  آل مملكت است پس به همه     سطح  

تواننـد   مـی  )و مـردان  زنـان   (شـهروندان   ي   قوانين، همـه  حقوق و   ي   در مورد مسئله  بنابراین  مربوط است،   

 از و چه خارجکنند  میزندگی  کشورداخلکسانی که آنند چه سياسي و چه غيرسياسي، چه فعاليت 

را از آار آردن در اين آمپين       هيچ انسانی   ما حق نداريم     ساساو ا چه مذهبی و چه غيرمذهبی،      ،  کشور

نيروهای های و حساسيتها کاهش هزینهباشد، حتا اگر براي که   و توجيهی به هر بهانهحال منع آنيم 

 ،»رقيـب «به اصـطالح    گروه  فالن  و کسانی که مثال از      ها  ، یا برای حساسيت زدایی از گروه       باشد امنيتی

   .آید نمیخوشش

 »یهاي حـداقل  اصول و ارزش«بايد به این نتيجه دموکراتيک منتهی شد که فعاالن کمپين         بحث   ينهمچن

مجـاز  هـيچ کـس     ، يعنـي    ندي مراحل پيشرفت آار به آن پايبند بمان         و در همه   ندان قرار ده  شرا مبناي آار  

ما . دميم بگير  تص )حتا اگر با روش کمپين مخالف هم باشد       ( عقاید   بر حذف ديگر  ای     بهانه به هيچ نيست  

تـصميم  کوچـک خودمـان     چنـد نفـره و      های  فقط در محدوده جمع   حق داريم براي پيشبرد آار آمپين       البته  

- مـی کـه مـا زنـدگی   مکـانی  غير از   شهر یا کشوری    در  مثال  آه ديگران    بگيريم اما حق نداريم در مورد اين      

در خـط و نـشان بکـشيم و          ،آننـد  براي اهداف آمپين فعاليـت مـي      کنيم و در موقعيتی غير از موقعيت ما         

تـصميمی  اصل قرار دادیم که هـر       یمان این معيار را     ها در تصميم گيری    سر آخر  ...مقام متولی قرار بگيریم   

  . اتخاذ شودبایست  نمیاز ابتدااگر به حذف دیگری منجر شود 
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  اجتماعیهای ر جنبش کمپين یک ميليون امضاء با دیگرابطه

  

اجتماعی و احـزاب سياسـی مـورد    های با دیگر جنبشه ميان کمپين یک ميليون امضاء رابطدر این فصل،    

 و برداشت از ، ابتدا ناگزیر هستيم به ميزانی از توافق درباره تعریفی این منظورراب. گيرد میبازنگری قرار

واملی ممکـن اسـت سـبب       و نيز توافق بر سر ایـن کـه چـه عـ            .  استقالل جنبش زنان دست یابيم     مفهوم

تواند در عين داشتن     می کمپين یک ميليون امضاء چگونه    . شود که استقالل جنبش زنان خدشه دار گردد       

در واقـع    1؟اجتماعی و احزاب سياسـی، اسـتقالل خـود را نيـز از دسـت ندهـد                های  ارتباط با دیگر جنبش   

 همگـی   زنـان هـای   دان در تـشکل   اجتماعی و نيـز حـضور مـر       های   سياسی و دیگر جنبش    احزابارتباط با   

از » تـرس «مختلـف، بـيش و کـم فعـاالن جنـبش زنـان را بـه واسـطه                   های  است که در دوره   هایی  دغدغه

رسـد کـه بـا پـشت      مـی از این رو به نظـر . به خود مشغول داشته است    شان    خدشه دار شدن استقالل   

پـين یـک ميليـون امـضاء ناگزیرنـد        از فعاليت، فعاالن جنـبش زنـان و کنـشگران کم          ای    سر گذاردن هر دوره   

اجتمـاعی  هـای   نـبش جارتبـاط بـا احـزاب سياسـی و          مردان،  حـضور (با هر یک از این نيروها       خود را   رابطه  

  . بازخوانی کنندمجددا ) دیگر

  

سـازند کـه وجـود       مـی  بخشی از فعاالن جنبش زنان این بحث را مطـرح         : حضور مردان در جنبش زنان    

 :تردید این مسئله که    بی .اندازد به خطر    زنان را تواند، استقالل جنبش     می زنان گاه های  مردان در تشکل  

به طور  را  که تبعيض جنسيتی    (زنان به دليل تاثيرپذیری مستقيم از ستم جنسی موجود، بيش از مردان             

، همـه    شـکی وجـود نـدارد      شـوند  می زناندرگير جنبش   ) کنند می احساسشان     بر زندگی  غيرمستقيم

هرچند . درگير آن شده ا ند    به ندرت   زنان عمدتا متشکل از زنان بوده است و مردان          های  جای دنيا جنبش  

کننـد، امـا     مـی  بينيم که در سطح نظری، مردان بهتر از زنان عقاید برابری خواهانه خود را ابراز               می گاهی

  .شوند میحوزه زنانهای بيش از مردان درگير فعاليتزنان  خواهی نخواهی ،در سطح عملی

زنـان  که وجود دارد آن است که اگر جنـبش زنـان نتوانـد مـردان را نيـز در مبـارزات       ای  در این ميان مسئله   

امـا از سـوی دیگـر، تجربـه     . دهـد  مـی از دستتانسيل موجود در جامعه را    از پ  درگير سازد، بخش مهمی   

 های دیگری کـسب   گذشته زنان نشان داده است که مردان به دليل تحرک بيشتر و تجربياتی که در فضا               

و هـا    از این رو حضور آنـان در تـشکل         بسيار بيشتری برخوردارند  کنند، از قدرت سازماندهی و مدیریت       می

                                                 
 از فعاالن کمپين یک ميليون امضاء در مورد استقالل توجهی قابل تعدادهایی که ناهيد کشاورز با هرچند مصاحبه . 1

های سياسی را در مفهوم دهد که این فعاالن، فاصله با دولت و قدرتجنبش زنان انجام داده، آشکارا نشان می

-استقالل، می  از مفهوم این فعاالن و برداشتبرای مطالعه نظر .استقالل جنبش زنان دارای اهميت دانسته اند
نان در گران جنبش ز  در نگاه آنشمفهوم استقالل«، خبرنامه مرکز فرهنگی زنان، نامه زن :به  رجوع کنيدتوانيد

 .)1385 ، اسفندماه 6 .، ناهيد کشاورز، ش»ايران
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،  این معادلههر دو سر. دتاثير قرار دهن  زیر  کل گروه را    خواهی نخواهی   شود که    می زنان باعث های  گروه

زنـان حـضور یابنـد کـه بتواننـد ایـن             هـای  یعنی هم ممکن است مردانی در تـشکل        آید می به نظر درست  

را تهدیـد کننـد و از   هـا  تـشکل را هدایت کنند و از این رو در مقاطعی ممکن اسـت اسـتقالل آن            ها  تشکل

و مـسایل و   بـه گـسترش مباحـث     عموميـت بخـشی بـه مطالبـات خـود،          سوی دیگـر جنـبش زنـان بـرای        

  . مند استشار مختلف و از جمله مردان، نيازخود در ميان اقهای خواسته

همـواره   ،زنـان هـای  در روند حرکـت و فعاليـت جنـبش   نکته دیگری که در این ميان وجود دارد آن است که         

زنـدگی  که مبارزات فمينيستی را بخشی جدایی ناپـذیر از  کنند  میاز مردان فمينيست رشد هایی  نسل

را از پيگيـری عقایـد و افکارشـان         توان آنـان     نمی مرد بودن » جرم«دانند و از این رو به        می خودو اعتقادات   

  . محروم ساخت

 ،آورد مـی بـه وجـود  زنـان  های مختلفی که مسئله حضور مردان در تشکلهای جنبهپيامدها و   با توجه به    

 بـا   ،در هـر مقطعـی    تواند   می زنان،های  و حرکت ها  و سازمان ها  توان گفت که حضور مردان در تشکل      می

مـورد  ، و نيز بسته به سـطح حرکـت و مبـارزه،             جنبش زنان و ظرفيت   رت  قدميزان  تجربه و   توجه به توان و     

ی یک گروه و سـازمان، بـرای آن کـه         گيربرای نمونه اگر در مراحل ابتدایی شکل      . قرار بگيرد مجدد  ارزیابی  

حضور مردانی که   شاید  اما  برعهده گيرند،   خود  را  ها  و فعاليت ها  زنان این توان را بيابند که مدیریت حرکت       

بـا  به تکيه زدن زنان به آنان منجر شود، اما وقتی زنـان        ممکن است    زمينه هستند    رای تجربه در همين   دا

به خوداتکایی برسند و تجربياتی در این   طی کردن مسيرهای به نسبت طوالنی و عبور از فراز و فرودها،             

  . دیگر حضور مردان چنين بازتابی نخواهد داشتآنگاه زمينه کسب کنند، 

 و توان مـدیریت  دنريزي آن  هاي مستقل خود را آشف، ابداع و پي    تاريخ و سنت  ل زنان باید بتواند     به هرحا 

مستقل خواهد توانـست    های  در آن صورت است که این تاریخ و سنت        . خود را داشته باشند   های  فعاليت

دیـدی بـرای     و بـرای مثـال حـضور مـردان نتوانـد ته            در استقالل و اتکاء به نفس جنبش زنـان یـاری رسـاند            

تـالش و حرکـت رو بـه      و هـر    ها  ، سازمان هارسد گروه  می بنابراین به نظر  . محسوب شود آنان  خوداتکایی  

خـود را در رابطـه بـا    و مـستقل    مـشخص   اسـتراتژی   و انـرژی و امکانـاتش،       بر اساس تـوان     تواند   می جلو،

ر مراحل ابتـدایی خـود بـود،        یک دهه گذشته که جنبش زنان ایران د       برای نمونه در    . حضور مردان پی ریزد   

بـه طـور    را ی خـود هـا  گر بتواننـد مـديريت فعاليـت     شآـه زنـان آنـ     بـود    می حفظ استقالل، الزم  براي  شاید  

، یعنی در مراحـل اوليـه       )خود پافشاری کنند  های  و حتا بر تک جنسيتی بودن گروه       (شكل دهند مستقل  

-هميشگی مـردان، روش   برتری   دور از توانایی و      برای خود بسازند تا قادر شوند به      ای    آغاز به کار، جزیره   

  .خود را شکل داده و به تدریج نهادینه کنندهای و اولویتها 

و مـستقل از توانـایی فائقـه مـردان،     روي پـاي خـود بايـستند    تواننـد   مـی  واقعازنان  می خواهم بگویم که     

هـاي مـستقل     تاريخ و سـنت  خود، های دست به آزمودن و تجربه کردن بزنند تا سپس به پشتوانه تجربه   

 تجربی کـه تـوان و ظرفيـت      ي آن تاريخ و سابقه     د به پشتوانه  نتوان ميالبته  در ادامه   ولی  د،  نرا شكل بده  

خواه پيدا   مردان برابري ميان  ، متحديني از    کرده است زمينه سازی   شان    الزم برای مستقل ماندن را برای     

خدشه دار تواند بدون ترس از  میرسد، میبشی به بلوغدر واقع هنگامی که گروه و سازمان و جن. دنآن

 جنبش زنان طی نزدیک     اگر به حرکت    . عظيم مردان نيز بهره ببرد    ورزیده و   استقالل اش، از نيروی     شدن  

بينـيم کـه     مـی  نگاهی بيـافکنيم  ) هشت ساله، بار دیگر فعال شد     جنگ  پایان  که پس از    ( دهه اخير    به دو 

تـک  هـای   در گـروه  غالبـا    فعـاالن زن     ،ودآگاه طی شده اسـت و اگـر در گذشـته          همين روند، خودآگاه و ناخ    

ظهـور نـسل   و (گفتمان برابـری خواهانـه    قابل مالحظه   با گسترش   اما  کردند، امروز    می جنسيتی فعاليت 
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 همراهـی و همگـامی مـردان را نيـز           انـد ، توانـسته  ) در کمپين یک ميليون امـضاء      جدید مردان برابری خواه   

  .به آن مباهات کنند، هاآن، به تالش باورمند حضور مردان، به جای نگرانی از و به این ترتيبتجربه کنند 

  

نـه تنهـا در     (همانطور که گفته شـد برخـی از فعـاالن زن            : نباشددقيقی   نيز شاید مالک     »جنسيت«

 خـود ل تهدیـدی بـرای اسـتقال   زنـان،  هـای  و سازمان ها  در تشکل را  » مردانحضور  «،  )که در جهان  بلایران  

هـيچ نـوع تهدیـدی بـرای     شـان   لزوما به خاطر جنسيت» زنان«دانند، اما این به معنای آن نيست که       می

  .شوند نمیاستقالل جنبش زنان محسوب

بـر محـور نيازهـا و     هـایش  هـدف و ها جنبش زنان، جنبشی است که اولویت و محور تالشاگر بپذیریم که  

 بـه منـافع و   یـابی را از خالل مبـارزه بـا هـدف دسـت    اش ت و هویمشخص زنان شکل گرفته  های  خواسته

افـراد  » جنسيت«توانيم معيار مناسب تری غير از  می کند، آن گاه   می ن در جامعه تعریف   زناهای  خواسته

 چراکـه   .، برای محک زدن آنچه ممکن است استقالل جنبش زنان را تهدیـد کنـد داشـته باشـيم                  هاو گروه 

 اسـت   شک منظور حضور مـردان برابـری خـواه         بی گویيم، می ش زنان سخن  وقتی از حضور مردان در جنب     

  .زنان است، احقاق حق شانکه اولویت

 نـشان دهنـده آن نيـست کـه آن گـروه و سـازمان در حـوزه                   ، لزومـا    زن بودن اعضای یک گروه یا سـازمان       

نـسبت اهميـت و     بـه   گـروه،   یـا   رسد اولویتی کـه هـر فـرد،          می ، بلکه به نظر   کند می جنبش زنان فعاليت  

آنـان  جایگـاه   تعيين کننـده    تواند   می ،قائل است زنان  های  مسائل و مشکالت و خواسته    اولویتی که برای    

دیگری غيـر   های  از زنان را یافت که نيازها و دغدغه       هایی  توان گروه  می برای نمونه . زنان باشد جنبش  در  

شـان   دولت که عمدتا ایدئولوژی مذهبی با   همسوهای  و گروه ها  مانند برخی انجمن  از مسائل زنان دارند     

زنانه که مثال ایدئولوژی های بيش از مسائل و مشکالت زنان برای آنان در اولویت است یا برخی از محفل

و زنان به لحـاظ نظـری       های  گروهدر واقع این    . در اولویت است تا مشکالت و مسائل زنان       شان    چپ برای 

مشکالت زنان را ذیـل حـل   گاه حتا رفع و کنند  میز مسائل زنان تغذیه  دیگری غير ا  های  از گفتمان عملی  

ممکـن  آنـان هرچنـد     . کنند و از این رو اولویتی برای مسائل زنان قائـل نيـستند             می قلمدادمشکالت دیگر   

و در اتحادهـای مقطعـی در جنـبش زنـان     دهنـد    در حـوزه زنـان انجـام        هـایی   فعاليتاست به طور پراکنده     

هرچنـد  هایی چنين گروه.  استغير از مسائل خاص زنان هاآن اصلي و مقدم   ي اما مسئله  فعاليت کنند، 

نقش پررنگی در   هایی  افزایند، اما اگر چنين گروه     می جدیدی را به آن   های  در اتحاد با جنبش زنان ظرفيت     

تهدیـد  ی  بـه طـور جـد     توانند استقالل جنبش زنان را       می زنان بيابند در مقاطع خاصی    های  هدایت جنبش 

  . کنند

  

  رابطه با احزاب سياسی

شاید به دليل اجتماعی بغرنج و پيچيده است های ارتباط با احزاب سياسی بيش از رابطه با دیگر جنبش

بـه هرحـال احـزاب       .وجـود دارد  ای    در جنبش زنان حافظه تاریخی نه چندان مثبت از چنـين رابطـه            این که   

هـای   دیـدگاه از دیگـر سـو،  . ی سنت و تاریخ خـاص خـود اسـت        سياسی و مبارزات سياسی در ایران دارا      

 عمدتا مردانه  و نيز ساختار   و تاریخ این احزاب   ها  به دليل وجود سنت   (مردساالرانه نيز در احزاب سياسی      

از جامعـه   بخـش   یک ميليون امـضاء را بـا ایـن          جنبش  هستند، از این رو تعامل      تر  ، دیرپا و جان سخت    )آنها

عمومی کمپـين   های   به طوری که برگزاری یکی از نشست       .کند می مشکل ساز ا  دشوار و حت   ،سياسی

در این نشست کاوه مظفری یکی از مردان جـوان      . سياسی اختصاص یافت  های  به موضوع ارتباط با گروه    
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اگر تعـاملي ميـان کمپـين يـک ميليـون           «:  این بحث را مطرح کرد که      ميليون امضاء برابری خواه کمپين یک     

کوتاه مدت، بخشي و «تعامل زماني موفق خواهد بود که   جريان سياسي مدنظر باشد، اينامضاء با يک

شود، تا ضمن حفظ استقالل کمپين از طريق رعايت اصول حداقلي آن بتواند  تنظيم» با هدفي اجتماعي

ي يي سياسـي و برخـ  هـا به بيان ديگر، آن زماني مي توان از فرصت. ترويج برنامة کمپين ياري رساند به

 /اسـتفاده کـرد، کـه فرصـت    ) بيشتر کمپين مثًال ترويج هرچه(ي سياسي براي هدفي اجتماعي هااهرم

از اين منظر، حتي فراتر از ارتباط و همکاري، مـي تـوان   . نشود ابزار سياسي در بلندمدت به هدف تبديل

رعايـت   بـه شـرطِ  ي سياسي همسو انديشيد، اما هاکوتاه مدت نيز ميان کمپين و جريان ييهابه ائتالف

  1.»اصول حداقلي کمپين، يعني همان حرکت از پائين

ایـن گونـه     اما بهاره هدایت یکی دیگر از اعضای کمپين یک ميليون امضاء در همين نشست نظـر خـود را                    

. آن گسترده تشکيل شود از شمالی ترین رأس هرم اجتمـاع تـا کـف   ای   باید بکوشيم جبهه«: بيان کرد

بـه  (توانـد سـاختار    مـی واسـت مـشخص، کـه برابـری طلبـی و تغييـر قـوانين اسـت،             ترویج یک شعار و خ    

مطالبـات مـا و مواضـع و        . بهتر را نویـد دهـد     ای    هردساالر جامعه را درنوردد و آیند     م) هااصطالح فمينيست 

مشکالتمان همچون پيامی که موظفيم بـه همگـان برسـانيم اینـک در دسـت       پيشنهادهای ما برای حل

موظـف    یک ميليون امضا همچون پيامبری که موظف به ابالغ سروش درونی خـود اسـت،  کمپين .ماست

حتـا  اگر بگویيم که ما . احزاب شده پيام و مطالبه ی کمپين را به همه جامعه برساند، حتی سياسيون و

توانيم بخشی از جامعـه   نمینه تغيير قوانين، باز هم در پی دستيابی به توافقی یک ميليونی هستيم و

 آن هم بخشی که چه ما را خوش بياید. توافق و سهيم شدن در آن محروم بدانيم را از دستيابی به این

  2».اجتماعی موثر باشد تواند در ساختن واقعيت میرسد جزء آن اقليتی است که میچه نه، به نظر

نـان و ظرفيـت   کـه ميـزان قـدرت جنـبش ز    همچنـان وجـود دارد   و نگرانی تردید با این همه، باز هم دودلی      

سـوء  «برابـر بـه دور از   ای  تـوان ایجـاد رابطـه   واقعـا  آیـا  گفتمان حقوق برابر در کمپـين یـک ميليـون امـضاء       

 بـرای آن کـه بـه تحقـق حقـوق برابـر             شـک  بـی  سازد یا نه؟   می را با احزاب سياسی امکانپذیر    » استفاده

گفتمان حقوق برابـر را  راه یابد و ز  احزاب سياسی ني   نزدیک شویم، کمپين یک ميليون امضاء باید به درون        

-بخـش گـذاری بـر   تاثير، در غير ایـن صـورت، بـرای    گسترش دهد احزاب سياسی نيز    اعضاء و هواداران    به  

 دنبالـه رو  توانایی احزاب ممکـن اسـت  تجربه و ماند اما این مسئله که به دليل     می از جامعه ناتوان  هایی  

یـک  اگر گفتمان حقوق برابـر در جنـبش   با این وصف   . زند می ن این تردیدها را دام     طبيعتا ،شوداین احزاب   

تـوان    و استقالل پيدا آرده باشد مـي    ، مقبوليت قدر مشروعيت  جامعه آن افکار عمومی   و در   ميليون امضاء   

حال اگر  .  مسائل زنان را پيش برد و ترس از استقالل يا عدم استقالل نداشت             ،در يك حزب سياسي هم    

شود که آیا لزوما رابطه جنبش       می گشودهاین سئوال   اتمه دهيم، بخش دیگر با      این قسمت از بحث را خ     

  است؟» سوء استفاده چی «با» قربانی«اب سياسی همواره رابطه زنان با احز

  

 »قربانيـان خـاموش   «برخـي، زنـان را همـواره        : طلبی نيست  راه حل استقالل   سازی از زنان  قربانی

عـاملي بـراي سـوء      نيـز   وجـود حـق راي بـراي زنـان را           حتـا   آـه   دانند تا جـايي      هاي سياسي مي   درگيري

 و هرگونـه ارتبـاط بـا احـزاب سياسـی را بـه دليـل        آننـد  ها و احزاب سياسـي قلمـداد مـي    استفاده دولت 

نظـر   آـه بـه    اول آن .  باور من در ايـن ديـدگاه دو مـشكل وجـود دارد             به. کنند می زنان نفی » قربانی شدن «

                                                 
  .برابری، کاوه مظفری، سایت تغيير برای »برای تنظيم تعامالت با جامعه سياسیهایی حداقل«.  1

  .بری، بهاره هدایت، سایت تغيير برای برا»ترویج گفتمان برابری طلبی ميان سياسيون« 2
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 براي  »حق راي «ها حتا به ظاهر و به خاطر وجود          هاي سياسي و دولت    رسد همين مسئله آه گروه     مي

ي شـود و ايـن خـود بـه     تواند باعث تغييراتي در فضا و گفتمان سياسـ  زنان به مسائل آنان توجه آنند مي     

هـا و    ي رسـانه   ي مـا آـه همـه       بـه ويـژه در جامعـه      . آنـد  طرح مسائل زنان در جامعـه آمـك مـي          گسترش

هاي بسيار محدود و آوچك قادر به طرح         مردم در دست دولت است و ما زنان در عرصه         ابزارهاي ارتباط با    

ميليوني ايـران صـرفا بـا     هفتاد تي در ميان جمعيتبنابراين گسترش آگاهي جنسي. مسائل خود هستيم  

رو نـاگزير هـستيم از هـر فرصـت و            از ايـن  . اي زنان قابل تحقـق نيـست       هاي حاشيه  ابزارهاي محدود گروه  

، افکـار عمـومی  آه بتواند به ايجـاد دغدغـه و پرسـش در مـورد مـشكالت زنـان در       ) حتا روزنه ای ( فضايي

  .استقبال آنيمیاری رساند، 

زنـان  » قربـاني شـدن  «ي هميـشگي بـر      وجـود دارد، تكيـه    » سازي قرباني«مشكل ديگري آه در گفتمان      

 اسـتفاده و تكـرار شـود باعـث         هـا بـه يكـسان      ي موقعيـت   است زيرا اگر چنين گفتماني همواره و در همه        

 فاقـد   »آودآاني«چراآه اين ديدگاه، زنان را به       . تثبيت نقش فرودست زنان در فرهنگ جامعه خواهد شد        

اي  دهد آه همواره ديوصفتاني وجود دارند تا آنان را گول بزنند، يعني مشابه همـان بهانـه         اراده تقليل مي  

 »راسـت « شـده و آنـان را بـه راه           »مردم«آنند تا متولي     ياحزاب از آن استفاده م    برخی از   ها و    آه دولت 

  .زنند نجات دهند  مي»شان گول« آه »ديوصفتاني«هدايت آنند و از دست 

سـازد تـا در برابـر      را هشيار مـي زنانآه  رغم آن تاريخ معاصر، بهطول ساختن از زنان در     اين ديدگاه قرباني  

را نيـز  ویرانگـر  ، امـا ايـن تـاثير     ایستادگی کنند شان    لهاي مستق  در مورد خواسته  منفی  هر نوع مصالحه    

درسـت  .  شـود  مانعرا  تصميم سازی برای سرنوشت خود      هاي   دارد آه امكان حضور مستقل آنان در روند       

اند و چيز زيادي عايد زنان نشده ولي اگر   برده»استفاده«ياسي در گذشته از زنان هاي س است آه گروه

سـتاند آـه آنـان      مي »شده زنان قرباني «را از   مجال  ته شود، اين فرصت و      پرداخفقط به اين جنبه از وقايع       

هـاي   بتواننـد از گفتمـان  گذشـته،  هـای  و یـاری گـرفتن از تجربـه       با هوشـياري    در آینده، و    نيز ممكن است    

   . ببرند هاي مستقل خود بهره سياسي در جهت پيشبرد خواسته

هاي خود را  ي در پيش از انقالب، نتوانستند منافع و خواسته   هاي سياس  اگر زنان با وجود فعاليت در گروه      

اند، بلكه شايد بـه ايـن دليـل نيـز            ها را گول زده     آن »گراني توطئه«رند، صرفا به اين دليل نبوده آه        پيش بب 

 اين آگاهي جنسيتي را انده يا به تعبيري نتوانست،»فاقد آگاهي جنسيتي الزم بودند«بوده  آه آنان خود    

. را بــه خواســت عمــومي يــا بــه احــزاب سياســي بقبوالننــد ح افكــار عمــومي گــسترش داده و آندر سـط 

هاي مستقل خود را در رونـدي درازمـدت          خواهم بگويم آه زنان مبارز و راديكال موفق نشدند خواسته          مي

گفت آه توان با قطعيت  نميباز هم افتاد  اي هم اتفاق مي هرچند اگر چنين پروسه(نهادينه و مدون آنند 

رسيدند، چرا آه نيروهاي مخالف آزادي زنان، تواني بـه قـدمت              زنان به حقوق خود مي     57مثال در انقالب    

ي نهادهاي اخالقي و ارزشي و صدها  تاريخ، به عمر آهن نهادهاي اقتدار، به قدمت هزاران سال سيطره

  ).رنددا اختياردر هاي مستقل زنان  حاشيه راندن خواسته امكان ديگر براي به

 از داشـتند نيـز  بنـدي آـه    ، زنان نه تنها به حقوق برابر نرسـيدند بلكـه قـوانين نـيم         57سال   اگر در انقالب    

تايان مردشان نوع تغييـر خاصـي را         ها نيز مانند هم    اش شايد اين است آه  آن       دست دادند، يكي از داليل    

 در واقـع زنـاني آـه در تحـوالت           .هـا بـود    ي دوم آن   ي درجـه   مد نظر داشـتند و برابـري جنـسيتي خواسـته          

شـان   هاي مـستقل   شان، خواسته   تحرك سياسي   و تالش و    سياسي تاريخ معاصر حضور داشتند، انگيزه     

 سـقوط و  ابه منظور آسب هرچه بيشتر حقوق زنان باشد، صرفمعادالت قدرت  آه تغيير    نبود و بيش از آن    

زنـان،  هـای  یکـی از تـشکل  هـای  ر فعاليـت توان د میمصداق روشن آن را . ها مهم بود   سرنگوني حكومت 



  85  /روایتی از درون  
  .، در زمان انقالب مشاهده کرد»اتحاد ملی زنان«

 غيرقانونی اعـالم شـد، یکـی از فعـال تـرین             60 تاسيس و در سال      1358، که در سال     »اتحاد ملی زنان  «

-ی مـ یکی از اعضای این تشکل در گزارش خود به این مسئله اشـاره   . زنان پس از انقالب بود    های  جریان

نظير دالیل پيوستن به اتحاد ملی زنان، هدف اعضاء از فعاليت در هایی ما فرمی حاوی پرسش  «: کند که 

، هـا پاسـخ بنـدی  پـس از جمـع  . این جریان، ميزان آگاهی نـسبت بـه مـسئله زنـان و غيـره تنظـيم کـردیم          

القـه بـه مبـارزه       درصـد از اعـضای اتحـاد، دالیـل پيوسـتن خـود را بـه ایـن جریـان، ع                     90دریافتيم که حدود    

درصد به نـوعی انگيـزه      10سياسی، هواداری از سازمان فدایی و یا عالقه به ارتباط با زحمتکشان و تنها               

 درصـد فـوق الـذکر، اصـوال کـار در            90جالب اینجاسـت کـه      ... اندخود را عالقه به مسئله زنان عنوان کرده       

سازمان فدایی و توصيه هواداران و اعضا آن بـه          کردند و تنها به خاطر تایيد        می مورد مسئله زنان را تحقير    

   1»آنجا آمده بودند

کنـد کـه چگونـه در یکـی از      مـی از این دست، مـا را بـه ایـن آگـاهی مجهـز     هایی و خاطرهها مطالعه متن 

زنان در این دوره، عدم آگاهی جنسيتی و حقير شمردن حقـوق زنـان توسـط خـود                  های  پرکارترین تشکل 

» سـوء اسـتفاده   «نابراین چرا باید اکنون عدم تحقق مطالبـات زنـان را صـرفا بـا معيـار                  ب. زند می زنان، موج 

  جریانات سياسی از زنان تفسير کنيم و خودمان را منزه و مظلوم جلوه دهيم؟

آه به چه    دهيم بسته به آن    دست مي  ي تاريخي خودمان به    معموال تفسيرهايي آه ما از وقايع و گذشته       

خواسـتيم از بررسـي حـوادث     تـاآنون مـي   زنـان   براي مثال ما    . آنيم متفاوت است   ميها را بيان     منظور آن 

از هـایی  بخـش رو  از ايـن . مـان را بـه ناديـده انگاشـتن حقـوق زنـان بيـان آنـيم                گذشته، در واقـع  اعتـراض      

. مـنعكس آنـد   بلنـدتری   پـژواک   بـا   آرديم آه اين اعتـراض را        ميتر  گذشته، پررنگ وقايع  تفسيرهامان را از    

 خود استفاده آنيم احتماال ناگزير   آينده خواهيم از اين تفسيرها براي تدوين استراتژي حرآت لي اگر ميو

ــيم    هــستيم دقيــق ــضاوت بنــشينيم و ببين ــه ق ــر ب ــان خــود ت ــتزن ــر در فعالي چطــور سياســی هــای درگي

- مـی  انبـه ارمغـ   شـان     همـوطن زنـان   خودشـان و    برای   تا دستاوردهاي بهتري     ند حرآت آن  ندتوانست مي

. ، امكان حرآت را از خود سلب آنـيم خودمان از  »شده قرباني«ي   ي چهره   در واقع ما نبايد با  ارائه       .آوردند

مان را براي حرآت در شـرايط    از تفسيرمان را برجسته سازيم آه توانايي      توانيم آن جنبه   برعكس،  ما مي   

  .آنوني و آينده افزايش دهد

  :توان چند تفسير ارائه آرد  ساله ـ ميهشتـ دوره اصالحات براي نمونه در مورد وقايع اخير 

هاي سياسي حاآم  دست نياوردند و قرباني جناح راي دادند و هيچ چيزي به 1376 ـ زنان در دوم خرداد 1

آه  وزير زن در اين دوره انتخاب نـشد           براي اين تفسير داليل منطقي  هم وجود دارد، از جمله اين           . شدند

 در مجلـس شـشم بـه    و اگـر هـم  نرسـيد  تـصويب  بـه  ون قابل توجهي به نفع زنان در مجلس       آه قان  يا اين 

کـه فقـط    (برداشـت و قـضاوتی      امـا اگـر چنـين       . و غيره  به وسيله شورای نگهبان، رد شد،        تصویب رسيد   

گـري را از زنـان آـشورمان        انتخـاب قـدرت   در واقع هر نوع     برجسته سازیم   ) نمایاند می نيمه خالی ليوان را   

. انـد  شـان تعيـين و تكليـف آـرده         ايم آه گويا ديگرانـي بـراي        تصور آرده  »توده ای «نان را   ايم و آ   ب آرده سل

نشان دهد امـا  ) دوران اصالحات(تواند اعتراض ما را به وقايع اخير  آيد چنين تفسيري گرچه مي  نظر مي  به

  . تواند براي حرآت آينده راهكاري ارائه آند نمي

بـه   زنان خود انتخاب آردنـد و تاحـدودي آگاهانـه     در دوران اصالحات،م آهتفسير آنيتوانيم چنين   ـ مي 2 

                                                 
   .48. ، نشر نقطه،ص1378اپ آمریکا، ، مهناز متين، چبازبينی تجربه اتحاد ملی زنان . 1
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اصـالح طلبـان را بـه       ، سـرانجام    )جوانـان (شـان     با رای مثبت خود و فرزندان     رای رفتند و    های  پای صندوق 

  دويني تـ   شـناختند و برنامـه     طـور آـه بايـد نمـي        هاي خود و دولت را آن      اما ميزان ظرفيت  پيروزی رساندند   

بلكه متاثر . شده اي آه برمبناي آن بتوانند  براي دادن راي خود شرط و شروط بگذارند در دست نداشتند 

 در پس   »مبارزه اصالحی «چنين  برای  ي الزم    زيرا تجربه . از جو عمومي جامعه، آنان نيز به حرآت درآمدند        

هاي مـستقل    زي و تدوين خواسته   سا و فرصت الزم براي آماده     فضاهمچنين  . ذهن و تجربه خود نداشتند    

را دارد آه با دقت و الاقل این ظرفيت چنين قضاوت و تفسيري . داشتندنيز نخود و بسيج نيروهاي خود را 

  . هاي آينده اشتباهات آمتري مرتكب شد موشكافي در روندهايي آه اتفاق افتاده است بتوان در حرآت

گـري در مـورد چگـونگي حرآـت       راه را بـر هـر نـوع پرسـش          اما اگر خود را صرفا قربانياني خاموش ببينـيم،        

طور قضاوت آنـيم آـه زنـان         توانيم اين  درحالي آه مي  . آموزيم اي را از گذشته نمي     بنديم و هيچ تجربه    مي

هـا   برنامه عمل آردند گرچه تمـام راه       شكلي غيرمنسجم و بي     اما به   در دوران اصالحات با انتخاب آگاهانه     

دهـي خـود، آوشـش     آزمودند از جمله تالش و حرآت براي  اصـالح و سـازمان  ) ت خوددر حد بضاع (را نيز   

 بازسـازي مفـاهيم     ،هاي نهـادي شـده     ، تعديل خشونت   از متون دینی به نفع زنان      براي تفسيرهاي جديد  

تالش براي گـرفتن فتـاوي      همچنين  و دیگر آثار مکتوب،     ها  ، کتاب هاانتشار مجله آاربردي در جنبش زنان،     

قـوانين و اصـالح   منظـور تغييـر    و نظاير اين مبارزات چندوجهي بـه  ، حضور در مجلس، از مراجع دینی جديد  

، قـدرت  پـيش رو  سبب شده آه اآنون قادر باشيم در برابـر حـوادث   ها  تجربهاین  انباشت  ، و شايد    ...امور

بـرای رسـيدن بـه      يم و   هاي خود را تقويت آنيم حتا بتوانيم گامي جلوتر بردار          برنامهبهسازی  بيني و    پيش

روش گفتگوی چهـره بـه چهـره    با ) یک ميليون امضاء(جنبش جدید و تازه نفس  مان  انسانیهای  خواسته

  . دهيمقرار کار با مردم را در دستور 

 بـيش از هرچيـز نيـاز بـه اسـتقالل فكـري، اسـتقالل در روش و                   یـک ميليـون امـضاء     از طرف ديگـر جنـبش       

منــافع گونــاگون زنــان و قالل فكــري نيــز بــه معنــاي شــناخت  اســت. ارداســتقالل در متــدلوژي و تحليــل د

  . ای کشورمان استاز وقايع و رويداده) با نگاه جنسيتي( تحليل مستقل  با تکيه برآارگيري استراتژي به

چون با احزاب سياسی نداشته باشيم      ای    رابطهدر واقع استقالل جنبش زنان به اين معنا نيست آه ما            

در اسـتقالل  «بـه معنـاي   بـه طـور جـدی     اسـتقالل جنـبش زنـان    کاله سرمان برود، بلکـه    اردمثال امکان د  

و جریانـات متفـاوت در جامعـه    هـا   حرکـت بافـت چنـد الیـه       زنـان در    های  پيشبرد خواسته برای   »استراتژی

 )هـا و حتا دولـت (اجتماعي های جنبشديگر و  آه احزاب، فضایی گرفتن از  هر   نه به معناي فاصله   است  

  . آنند مطرح مي

  

  فرامليتی زنانهای رابطه با جنبش

ی تولد کمپين مطرح شد چگـونگی        که در کمپين یک ميليون امضاء از همان ابتدا         یکی از مسائل بغرنجی   

در واقـع بـا توجـه بـه شـرایط کلـی حـاکم بـر         . و فعاالن فرامليتی زنان بـود     ها  رابطه ميان کمپين با جنبش    

، نـه تنهـا جنـبش یـک ميليـون      با توجه به آن که جنبش زنان اساسا بـافتی جهـانی دارد  جامعه جهانی و  

فرامليتی تعریف کنند، قادر    های  خود را با جنبش   اجتماعی بدون آن که رابطه      های  امضاء که همه جنبش   

غالبا اجتماعی که های  زیرا جنبش . نمایندنيستند جایگاه خود را در معادالت سياسی و اجتماعی تعيين           

خـود نـاگزیر بـه    هـای  گيرند، برای تحقـق خواسـته   میشکلها سلسله نابرابری بر محور اعتراض به یک      

خـود  مطالبـات   عمومی هستند تا از این رهگذر بتوانند به  در حوزه ها  ستهخوااین   کردن   گيرهانتشار و هم  

- مـی  تاثيرگذاری و ظرفيت سازی برای مطالباتی که مطرح       » توانایی«ل بپوشانند، همچنين به     جامه عم 
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 بـرای گـسترش اعتـراض و        المللیبينهای  محلی با شبکه  های  بنابراین رابطه بين جنبش   . کنند بيافزایند 

  . ، از اهميت بسياری برخوردار استهاهر یک از این جنبشهای هتحقق خواست

و (اجتماعی پيوند خـورده اسـت   های اگرچه این ارتباطات، ضروری و مفيد است و اصوال با ماهيت جنبش     

امـا درصـورتی کـه      ) شـود  می نوین اجتماعی محسوب  های  یکی از ابزارهای مهم کسب مطالبات جنبش      

هــای جنــبشو دســت انــدرکاران ادی قـرار نگيــرد و از ســوی خــود کنـشگران   پيوسـته مــورد بــازنگری انتقــ 

  . تبعات منفی نيز با خود به همراه داشته باشدگاه تواند  میاجتماعی تنظيم نشود به احتمال زیاد

توانـد بـه     مـی  محلـی، هـای    زنـان بـر جنـبش      المللـی بـين هـای   تاثيرگـذار شـبکه   های  پرداختن به مکانيزم  

و جهــانی را ســمت و ســویی بهينــه نــاگزیر هــای ان و مجــال دهــد تــا ایــن ارتبــاطکنــشگران محلــی امکــ

هـای  در واقع شناخت از رابطه متقابل بين جنـبش زنـان در ایـران بـا جنـبش                 . ببخشندکارکردهای مثبتی   

دهـد کـه بتواننـد ایـن رابطـه را در جهـت               می فرامليتی زنان فرصتی را به فعاالن کمپين یک ميليون امضاء         

 المللـی بـين های  موجود در این شبکه   های   برآمده از بطن جامعه خود سازمان دهند و از ظرفيت          مطالبات

هـای  و هزینـه بهره ببرند و در نتيجه از تبعات منفی     ) کمپين یک ميليون امضاء   (به نفع جنبش محلی خود      

  . آن بکاهند

  

  فرامليتیهای جنبشدر » زنان مهاجر«

بينـا  «، چنـد زبـاني، چنـدفرهنگي و اصـوال      چنـدمليتي  ن ـ آـه مردمـاني   انيروي عظـيم اجتمـاعي مهـاجر   

هـای  یـا هویـت  (گـذار  حـال  در هـای  بـا هویـت   »هاي بدون مرز انسان« جديدي از  هستند ـ ديدگاه »ملتي

بافـت متغيـر     در   شـان   خـاص   دليـل موقعيـت    و بـه   اندشکل داده المللي   را در سطح بين   ) موقعيتیسيال و   

و بـه     دانـشگاهی، تجـاری،    هنـري، هـای   عرصـه در  هـا،     رسـانه   :درن    شـا  و حضور فعال   ،بين الملل  روابط

 و از همـين  انـد دهشر شدت تاثيرگذا بر افكار عمومي بهالجرم ،  و ارتباطییاينترنتهای خصوص در شبکه  

  . اند نفوذ پيدا آردهای  به طور قابل مالحظه،  نيز کشورهای شمالسازان ها و تصميم طريق بر دولت

کـه  کمتـر توسـعه یافتـه       از کـشورهای    ) »جنـوبی تبـار   «ان  زنـ (خاص زنـان مهـاجر      ویژه و توانایی    موقعيت  

 ، همـراه بـا    شـان سـرزمين مـادری   بافـت اجتمـاعی و فرهنگـی        آنـان نـسبت بـه       معين  شناخت  ناشی از   

گيــري  هــرهبنيــز حــاکم بــر آن، و هــای  و گفتمــانالمللــیســازو کارهــای بــينبــر شــان  و تــسلطآشــنایی 

مهـاجران، موقعيـت    ایـن   در مجمـوع بـه      اسـت   يـشرفته   هـاي موجـود در جوامـع پ        از پتانـسيل  هوشمندانه  

جا آه هـويتي سـاختاريافته و        از آن این نيروی فعال    . بخشيده است فرامليتی زنان   های  خاصی در جنبش  

  اقليـت «نوعي در     به  و )هستند»  در گذار   غيرثابت و  هویتی«یا  »  موقعيتی هویت «دارایو   (نداردمتصلب  

 مهـاجر و  ،به دليل آن که در کشورهای ميزبـان بـه هرحـال   (د آن در زندگي خود تجربه مينيز  را  »ماندگي

مـانور و تحـرک   نقـادی،  امکـان  به اين نيرو،     ،بغرنج و چند الیه    »موقعيت« اين   ،)شوند می اقليت محسوب 

از سوی دیگر همـين     . بخشيده است براي حرآت، تغيير و اعمال نفوذ در افكار عمومي          ای    قابل مالحظه 

خـاص خـود و جهـان       هـای   گفتمـان کـه بتواننـد     این فرصت و امتياز را بخـشيده        ن  آنابه  » هویت موقعيتی «

  .به وجود آورندنيز خاص خود را های خود را بازآفرینی کنند و جنبشمتفاوت های ارزش

اي دارنـد آـه      ، پتانـسيل بـالقوه    شـان با توجه بـه امكانـات و موقعيـت        مهاجران  هاي نوين    جنبشاز این رو،    

معرفـی  را به افكار عمـومي جهـان        در کشورهای جنوب    هاي محلي     و مطالبات جنبش   ها توانند ارزش  مي

هـاي    تعامـل آنـان بـا ارزش       بررسـی نـوع    و نيز       عملكرد آن متفاوت  ي   اما شناخت اين نيروها و نحوه     . کنند

و بسيار مهـم اسـت و بـسته بـه تعريـف             محلی  های  در جنبش ، براي ما  زنان       در روابط بين الملل    مسلط



   جنبش یک میلیون امضاء  / 88
مطالبـات  منـافع و    را در جهـت     فرامليتـی زنـان     توانـد نيـروي جنـبش        ي اين تعامـل، مـي      ما از نحوه  ت  قضاو

بـرخالف ايـن مـسير    توانـد   مـی  ایـن رابطـه    ،اما در صورت نيندیشيده ماندن    هاي محلي بسيج آند      جنبش

 هـای ي جنـبش   روي و تبـديل شـدن بـه زائـده          هـاي محلـي زنـان را بـه دنبالـه           حرآت نمايد يعنـي جنـبش     

  .مبدل سازدفرامليتی 

هــاي   بــه جنــبش و ســيالی ، پتانــسيل زنــدهایــن نيــرو»  در گــذار ســيال وهویــت« یــا » مــوقعيتي هويــت«

همـين امـر   . متحول و تغييریابنده جهان کنونی باشـند     پذيراي شرايط   مدافع و   بخشيده است تا    فرامليتی  

، و نيـز  دهـد    مـی  قليـل ترا  هـاي محلـي      بـر جنـبش   فرامليتی  هاي   جويي جنبش  گري و تفوق    سلطه امکان

فعـاالن   را بـه      گيـري آن   پـي حتـا   هاي محلي و     قابليت پذيرش مطالبات جنبش   نوعی ویژه از رادیکاليسم و      

هاي محلي بستگي  چيز به جنبش ، همهتحليل نهاییهرچند در . بخشد ها مي اين جنبش» جنوبی تبار«

هـاي محلـي     چـه اگـر جنـبش     .  ببرند هاي خود بهره   دارد آه چگونه از اين قابليت در جهت آسب خواسته         

حــاکم بــر هــای هــا و گفتمــان تئــوري، هــاارزشاز محــض روي  بــا دنبالــه) خــصوص جنــبش زنــان ايــران بــه(

  . ها نيز آمكي نخواهند آرد  پيش بروند، احتماال نه تنها به خود بلكه به آنفرامليتی زنانهاي  جنبش

  

 فرامليتی زنـان  هاي   جنبش فعاالن   اکثرته شد   همانطور که گف  : است» جنوبی تبارها «رهبری، از آن    

بـه دليـل   زنـان مهـاجر از کـشورهای جنـوب     . دهنـد  می دو دهه گذشته  را زنان مهاجر تشکيل        به ویژه در  

شوند، امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه            می محل زادگاه خود شناخته   هویت  با  غالبا  ،  شاندوگانههای  تابعيت

ر کشورهای غربـی    زندگی د که به دليل    (کنند و این موقعيت دوگانه       می آنان در کشورهای غربی زندگی    

هـای   در جنـبش همتایی بیاز موقعيترا آنان ) از دیگر سو دارندشان   زادگاهاز یکسو و  پيوندهایی که با        

آنان در رفت و آمد و تبادل اطالعات با کشورهای زادگاه خود هستند، این              . فرامليتی برخوردار کرده است   

، به فعاليت آنـان ابعـاد       کشورهای شمال عظيم  امکانات  نعمات و   استفاده از   ، همراه با     و رابطه زنده   پيوند

محلی های  که بتوانند جنبش  دهد   می هاآنرا به   فرصت  این  شان    ویژهموقعيت  نيز   و   ،بخشد می جهانی

   . به یک موقعيت جهانی ارتقاء دهندزادگاه خود را

عمـدتا در اختيـار زنـان     فرامليتـی   هـای   جنـبش سـاختار رهبـری     ه امروز   کست  هابه همين دالیل و ویژگی    

» فمينيـسم سـفيد   «در واقع با گسترش انتقـاد از        . است)  و یا جنبش زنان رنگی     زنان چندمليتی (مهاجر  

 ميالدی به بعد آغاز شد و نيز رشد فزاینده مهاجرت زنان از کشورهای جنوب به شمال،               هفتادکه از دهه    

. جهـانی، گـسترش یابـد   هـای   و جنـبش ر در روابط بـين الملـل  ش زنان مهاج در مجموع باعث شده که نق     

شان  کنند، به دليل مليت    می فرامليتی را توليد  های  مسلط بر جنبش  های  که گفتمان » جنوبی تبار «زنان  

   .شوند می کشورهای جنوب قلمداد بالفصل»نماینده«

در  .تاثيری دوگانه داشته باشدتواند  میمحلی زنانهای برای جنبش) نمایندگی (این تلقی غيردقيقاما 

- مـی  زنان محلی تلقـی   های  زنان مهاجر، عين خواسته   های  ، منافع و خواسته   المللیدر سطح بين  واقع  

رسد مهاجران اکنون خـود یـک    میآیند درحالی که به نظر میشود یعنی نماینده بالفصل آنان به حساب      

ویـژه،  هـای   ، سـاختارهای ذهنـی، ارزش     نيروی منحصر به فـرد بـا هویـت خـاص خـود هـستند کـه منـافع                  

شـان   خـاص خـود را دارنـد کـه لزومـا بـا موقعيـت زنـان همـوطن           هـای   معين و باالخره اولویـت    های  گفتمان

   .انطباق ندارد) ساکنان و مجاوران در کشورهای محلی(

در به دليل آن که مليت هر زنی        (شد   می  جنوب فاصله مشخصی حفظ    اگر در گذشته بين زنان شمال با      

شـده  شـناور   مخـدوش و    هـا   ، امروز امـا ایـن مرزبنـدی       )مشخص بود تاحدودی  فرامليتی زنان   های  جنبش
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که باید بين زنان مهاجر با زنـان محلـی          » فاصله معين و ضروری   «شود که    می این اغتشاش باعث  . است

ه در و نيازهـایی کـ  هـا  خواسـته منظـر،  از ایـن    . ساکن در کشورهای جنوب حفظ شود نيز مخـدوش گـردد          

شـود تحـت تـاثير نبـود فاصـله       مـی محلـی زنـان ارائـه و بازنمـایی    های  از سوی جنبشالمللیسطح بين 

  .گيرد میگذاری قرار

فرامليتی گرایشات فکـری گونـاگونی      های  به این معنا نيست که در ميان فعاالن جنبش        ها  البته همه این  

دوگانه شریک هستند، اما تمایالت و گرایشات ی هاوجود ندارد، در واقع این گروه با وجود آن که در هویت      

هـای  محلی نيز گـرایش های توانند داشته باشند، همانطور که در ميان فعاالن جنبش         می فکری متفاوتی 

های اما وقتی یک گرایش مشابه فکری بين یک گروه از فعاالن جنبش. فکری و عملی گوناگون وجود دارد

تواننـد   مـی   وجود دارد، این بدان معنا نيست که این دو گروه الزامـا            فرامليتیهای   فعاالن جنبش   با محلی

توانند  می این دو گروه  . مشترک باشند های  و دیدگاه ها  در تمامی جزئيات دارای منافع، تمایالت، خواسته      

محلـی بایـد آن را      های  داشته باشند که به ویژه فعاالن جنبش      » ییهاتفاوت«و نيازهای خود    ها  دراولویت

هـای  تـی، جهـت و سـوگيری حرکـت    يفراملهـای  سایی کنند تا بتواننـد در تعامـل و ارتبـاط بـا جنـبش           شنا

  . مستقل خود را گم نکنند

خـود را تبيـين و      بغـرنج زنـدگی      شـرايط    قادرنـد هـستند آـه     زنـان   هـاي محلـي      جنبشفعاالن  همواره اين   

سـازو  و فرامليتی زنـان  های  بشفعاالن جن شجاعانه مطرح آنند و سپس با پافشاري و اتكاء به نفس، از             

 از  ،شـک چنـين تعـاملی      بـی  .براي پيشبرد آن بهره جوينـد     ) المللیداخلی و بين  (موجود  هاي مختلف   کار

و پویـا  ای  گيـرد، یعنـی آنـان نيـز از رابطـه          مـی  مورد استقبال قـرار   نيز  فرامليتی  های  سوی فعاالن جنبش  

 »سـازي  زائـده «هاني اتفاقا بـا     هاي ج  جنبشزیرا  .  روانه دنبالهای    برند تا رابطه   می بيشتر بهره همسنگ،  

هـاي محلـي بـا     هاي جهاني نيازمنـد آن هـستند آـه جنـبش         د، بلكه اصوال جنبش   نياب رشد و تعميق نمي   

اي در   و جـان تـازه    سـازند   شـكوفا   نيز  خود، آنان را    و خالق   ویژه   هاي ها و تحليل    تئوري ،ها افزودن خواسته 

تـدريج   ي متقابـل، بـه     هـاي جهـاني نيـز بـدون ايـن رابطـه             جنـبش  ، غير اين صورت   آالبد آن بدمند، چون در    

تبـديل شـدن    در گذشـته    همـان طـور کـه       . خواهنـد شـد   ستحيل  مـ  المللـی در نظم بين  متصلب و سپس    

حالل جنـبش جهـاني     باعث اضـم  به نوعی   چپ جهاني   های  هاي جنبش  به زائده چپ  هاي محلي    جنبش

  .شدنيز  چپ 

  

  فرامليتی های جنبش ایران با تعامل جنبش زنان

 و بسيار المللیفرامليتی زنان، ابعادی بينهای در صفحات پيشين گفته شد که موضوع و ماهيت جنبش

جامعـه  هـای    مقياس، تقریبـا در همـه کـشورهای جهـان، جنـبش             بزرگ هپرتوهای این پدید  . رده دارد گست

ای  از آن جا که در مناسبات جهانی قرار دارد و تکـه کشور ما ایران نيز . مدنی را تحت تاثير قرار داده است      

امـا گـره   . نـصيب و یـا در امـان بمانـد      بـی  توانـد  نمی  است به طبع از پرتوهای آن،      روابط بين الملل  از بافت   

معنـی روشـن    .  اسـت  ملـل لوهای گاه خيره کننده امواج بين ا      اصلی و بغرنج، نحوه تعامل و مواجهه با پرت        

تواننـد خـود را درون یـک چهـاردیواری      نمـی محلی زنان در ایرانهای تی جنبشاین سخن آن است که وق 

ماند، نحوه برخورد و تعامـل بـا ایـن           می آهنين قرار دهند و از فرایندهای جهانی دور نگه دارند پس آن چه            

  !تواند هوشيارانه و خالق باشد یا دنباله روانه و باری به هر جهت میفرایندهاست که

هـای  رتوهای ایـن فراینـد جهانـشمول بـر جنـبش مـا زنـان ایرانـی، احتيـاج بـه زمـان و فرصـت                         و اما تاثير پ   

آراء و نظـرات خـود را   ) به خصوص فعاالن جنبش یک ميليون امضاء  (بيشتری دارد تا کنشگران جنبش زنان       
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برداشـت  و قـضاوت   کـنم   مـی در ایـن جـا سـعی    امـا   . به صورت مکتوب در اختيار افکار عمومی قرار دهند        

را به عنوان یکی از صدها عضو کمپين یک ميليون امضاء، در اختيار یاران و عزیزان فعال در این                   ام  یشخص

  . فراهم نمایدای  این بحث، زمينهتر جنبش قرار دهم تا شاید در آینده برای طرح وسيع

یش از نيمـه دوم دهـه هفتـاد خورشـيدی بـدین سـو بـا افـزا          پس از خاتمه جنگ هـشت سـاله، بـه ویـژه             

مراودات فرهنگی و حضوری ایرانيان دو سوی اقيانوس، و بـا رشـد فزاینـده اینترنـت در ایـران و در نتيجـه،                        

که در طول بيست و پنج سـال گذشـته در کـشور             ای    ، گرایش ویژه  المللیگسترش پيوند و ارتباطات بين    

ر فضای جنـبش زنـان در       تقویت شد و ب   به طور نامنتظر    کرد ناگهان    می وجود داشت و آرام و بطئی حرکت      

  . درون کشور سایه گسترد

ادله یک سـویه گـردش اطالعـات    فرامرزی ارتباطات، معهای پيوندهای اینترنتی و رشد حيرت انگيز شبکه      

تـری  حق طلبانه زنان ایران بـه طـور گـسترده           های  به طور نسبی متعادل کرد و باعث شد که خواسته         را  

از دیگر پيامدهای مثبت این وضعيت . بزرگی برای جنبش زنان بوداین منظر، دستاورد  پس از. مطرح شود

جنـبش مـستقل زنـان در فـضاهای دولتـی و            های  توان به مطرح شدن خواسته     می جدید به عنوان نمونه   

» مـسئله زنـان  «به نام  ای    همچنين سبب شد که بحث و مجادله درباره مسئله        . نيمه دولتی اشاره کرد   

) نخبگان اسـالمی و سـکوالر   (سياسی و نخبگان جامعه     های  وعات، گروه در سطح وسيعی در ميان مطب     

بسط یابد، و سرانجام باعث شد که در افکار عمومی و در سطح جهانی نيز جنبش زنان کشورمان رویت                   

- مـی  این روند مبارک البته از فضای بالنسبه باز سياسی در زمان دولـت آقـای خـاتمی نيـز بهـره                    . (شود

  ).  گرفت

هـای  با توجه به گسترش کمکشد آه  سبب مي، محسنات دیگری هم داشت از جمله   تازه وضعيتاین  

نيـز برگـزاری   شـد و   مـی زنـان خـدمات رسـانی   هـای   به پـروژه المللیبينهای  مالی که از سوی سازمان    

را بـا   متوسـط   طبقـه   از زنـان    بيـشتری   تعـداد     بـا موضـوع زنـان،      المللـی بـين هـای   کنفـرانس هرچه بيشتر   

بـه  (اخيـر  ده سال برای نمونه، طی  .زنان بكند مسایل  ي   آشنا و وارد عرصه   شان    نان هموطن مشکالت ز 

هـای  وابـسته بـه جنـاح   اوهـای  . جـی . و ان حتا زنان ـي زيادي از زنان   عده) خصوص بعد از کنفرانس پکن

 زنـان وارد ي جنبش  ي زنان، ناخودآگاه به عرصه يي در حوزه»او.جي.ان«ي  دليل شغل و حرفه به ـدولتی  

در (بـاال  سـطوح  البته اتفاقي مبـارك بـود، چـون باعـث بـسط موضـوع زنـان بـه ويـژه در          هم و اين  ـشدند   

از جملـه فقـدان     (و موقعيت تازه، به دالیل بسياری        اما اين جايگاه     ـ شد ميهم  )  سياسی ي قدرت  حوزه

گـاه  ) قـاء جنـبش محلـی زنـان     بدون در نظر گـرفتن هـدف ارت  خالقيت و هوشياری، و در نتيجه دنباله روی    

حـق  هـای  انگيـزه آـرد، بلكـه     هاي اجتماعي و فمينيستي را حتا در ميان خود اين افراد تقويت نمي             انگيزه

داد و  مـی تقليـل و خـدمات رسـانی     یـه خيرهـای  بـه ارزش نيز  را  مقاومت و پایداری    های  خواهانه و ارزش  

در . سـاخت  آمرنـگ مـي   ،   اجتمـاعی  اليـت را در سطح عمـومی فع     شور داوطلبی   و  رهایی بخش   گرایش  

مـالی و   دن فعـاالن زن بـا منـافع بعـضا            شـ  يعنـي درگيـر   ویـژه   هـای   گـرایش و  هـا   وسوسـه ايـن   غلبه  واقع  

  .مهار کندجمعي را در آنان و احساس شده بود آگاهي   باعث ، متاسفانه  اقتصادي

کرد که آن را بـه       می شتيبانیپرویکردی در جنبش زنان داخل کشور       از   ، به خودی خود،    رشد این گرایش  

سـاخت یعنـی تهـی شـدن      مـی ـ و نـاگزیر   ـ، هدایت  اجتماعیهای ی و دوری از پایهگانگيسمت نوعی ب

  .کرد میتزریقکشورمان به جنبش زنان آرام آرام را گرایی تدریجی و نيندیشيده از محلی

  

یک ميليـون امـضاء بـه       نبش  ج تا پيش از ظهور      : موقعيتي از آن خود    ،ايستادن ميان زمين و آسمان    
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 در ايـن سـطح      »سهولت آار «المللي و    ها و مجامع بين    ي مطرح شدن در رسانه     وسوسهرسيد،   می نظر

 داشتن   با   واردي به جنبش زنان     يا فرد تازه  کوچک چند نفره    سبب شده بود آه هر گروه       نيز به نوبه خود     

آـه خـود را    هاني، به سرعت و بـدون آن دستيابي صرف به شبكه ارتباطي ج  و  » روابط عمومی قوی  «یک  

المللـي،   هـاي بـين   در درون آشور ملزم ببيند با گرفتن آمك مالي از سـازمان و فرهنگی به آار اجتماعي  

 و زمينه سازی برای ارتقاء شـور داوطلبـی ميـان فعـاالن جنـبش       آنشگر اجتماعي پرورش  جاي توليد و     به

 دنـ بپرداز) بگيـر  فعال اجتماعي به آارمند حقوق  جوان و   ي  تبديل نيروها (” آارمندسازي”، به گسترش    زنان

  ).رساند میبحران فزاینده بيکاری در ميان دختران فارغ التحصيل نيز به این رویکرد، یاری(

و هرمـی شـکل در عرصـه        » تک نفـره  «های  کرد، رشد انجمن  یشمار تبعات منفی غلبه این رو      بی یکی از 

کـه معمـوال    (که در ساختار سلسله مراتبی آنها، یـک نفـر           ایی  هانجمن. عمومی جنبش زنان بوده است    

گيرد و اگر واقعا افراد دیگـری        می و اختيارات و امکانات را در اختيار      ها  کليه تصميم ) موسس آن نيز هست   

بـه  )  حضور داشـته باشـند     حقيقتانه اسمی و نه مجازی بلکه       (حضور داشته باشند    ها  هم در این انجمن   

شـان   گيرند و صدای   می در انزوا قرار  ) وال رئيس هيئت مدیره   ممع( و گسترده رئيس     واسطه سایه سنگين  

چرا که طبيعتا به دليل وابسته بودن کليه امکانات مالی آن انجمن به یک نفـر         . رسد نمی به گوش کسی  

 ،شـود  می محسوب» معتبر «المللی که به لحاظ بين    فردی یک    امکانات از سو   همهیعنی به دليل جذب     (

نظـام  «باعـث تقویـت و تثبيـت هرچـه فزونتـر            )  بـه گـروه    فـرد، نـه    بـه    امکانـات این  سيستماتيک  تفویض  و  

  .شده استها  فرماندهی در این انجمنو» سلسله مراتبی

نيز همواره از این    ) نهادهالی دولتی و رسمی   (و نهادهای سياسی و مالی      ها  تجربه نشان داد که قدرت    

 تمایل دارند زیـرا بـرای      هاآن و به همکاری با      اندرسوم، حمایت کرده  نوع ساختارهای سلسله مراتبی و م     

کـه سلـسله مراتبـی    هـا  کار با این نوع انجمن) المللیدر سطح داخلی یا بين  (دولت و نهادهای رسمی     

  .استتر  راحت، هرم جاخوش کردهراساست و یک نفر آدم شناسنامه دار و مشخص در 

 وارد تعامل و بده بستان شوند زیـرا         ، دردسر با چنين ساختار فردمحور     توانند بدون  می است چون تر  راحت

در . گـذارد  نمـی   برای بيان شفاف روابط  و اتفاقات درونی انجمن بـاقی           ، فضایی حاکميت نظام فرماندهی  

 هـا آنکـه روابـط     ) »گروه محـور  «جریانات  (» و مردمی داوطلب  های  و گروه ها  جمع«در  سوی مقابل یعنی    

هـای  یگيـر عـدم تـصميم  زند و نيـز   میسرها از این گروهتعارضاتی گاه و بيگاه و است  افقی  و  دمکراتيک  

شود که برای نهادهـای رسـمی خوشـایند          می باعثدر مجموع    ...وها  یگيرمشخص و تزلزل این تصميم    

در و روتـين نيـست      مـشخص   غير سلـسله مراتبـی،      های  گروهبا  » شانتکليف«ها  دولت در واقع    ،دننباش

 دریچـه نگـاه و    شوند و از    پذیرفته  تر  تواند برای هر نوع تعاملی راحت      می محورفرد  های  ورتی که انجمن  ص

  . »گروه محور«های هستند تا انجمنتر  محور قابل کنترلفردهای  نهادهای دولتی نيز انجمنتجربه 

  

 در  ،المللـی هـای بـين   بـه نهاد  ایـران   از جنـبش زنـان      هایی  ، رویکرد بخش  اماو  : مشکل از کجا آغاز شد    

با یاری گرفتن از منبع جوشان و الیـزال دانـش و اطالعـات و    توانست   ساز نبود حتا مي    نفس خود، مشكل  

جنبش مـستقل و محلـي زنـان در         تقویت  مكملي براي   فرامليتی زنان،   های  متراکم در جنبش  های  تجربه

ايـن رويكـرد ، جنـبش       و یکجانبـه    جي   تـدري   جايي آغاز شد آـه بـا غلبـه         مشكل اما از آن     .  باشد مانآشور

و  »اي جنـبش پـروژه  «نـبش اعتراضـي و نقـاد قـدرت، بـه يـك              رفت آـه بـه جـاي يـك ج          اجتماعي زنان مي  

المللي اما از وجـود نيـروي        ي پر زرق و برق بين      تبديل شود، جنبشي آه در عين داشتن پوسته       خدماتی  

 در جهت احقاق حق »تغيير«ي  تالش و انگيزه تهي، و از منظر بهره و  بیان داوطلب،اجتماعي و آنشگر
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  ! ناتوان و درمانده)  و اذهان عمومیي جامعه در پهنه ی فرهنگی»فضا«يعني ايجاد تغيير (

ایـن  ) دنبالـه روانـه   (و ارتبـاط یـک سـویه        ای    پـروژه هـای   اعتراضی و مـدنی بـه جنـبش       های  تبدیل جنبش 

مـشارکت  «هـای    فقـط بـر کمرنـگ شـدن انگيـزه          نـه  المللـی بـين هـای   سـازمان هـای   برنامـه از  هـا   جنبش

خانــه نــشينی تــدریجی «و پایــداری مــدنی، و نيــز بــر رونــد داوطلبــی و تهــی شــدن از شــور » داوطلبانــه

هـای  پـروژه بنـدی  تواند روند تصميم سازی و اولویـت  می، موثر است بلکه افزون بر آن    »کنشگران داوطلب 

  . مایداجتماعی را نيز در جوامع محلی دچار اختالل ن

 در بـسياری    )یـا تعـدد زوجـات     (  طـالق  آميزتبعيضران، وجود قانون     اگر در کشوری هم چون ای      :برای نمونه 

زن ایرانی باشد، اگر این قانون ظالمانه یکـی  ها موارد باعث تخریب، تزلزل و حتا فروپاشی زندگی ميليون 

وهر باشـد، اگـر ایـن قـانون پدرسـاالر      از دالیل موثر و زمينه ساز فرار هزاران زن خشونت دیده از خانـه شـ     

باعث اسارت زنان در دست شوهران روان پریش، متعصب یا معتاد باشد که دست بزن دارند و با کوچـک                    

کنند، که در موارد بسيار، زن نـاگزیر از همراهـی بـا     میرا سياهشان  ترین بهانه یا پيشامدی، زندگی زن    

در غير این صـورت، پـس از        (شود   می به تن فروشی کشيده   شوهر خود به سوی اعتياد به مواد مخدر یا          

، و )زنـد  مـی یـا شوهرکـشی  پناهی دست بـه خودسـوزی    بیمدتی درگيری و مقاومت، از سر ناچاری و  

-باعث تحميل هزینه  خانوادگی و نيز    های  مسبب افزایش حيرت انگيز قتل    ردانه  خباالخره اگر این قانون ناب    

 شـده اسـت، مجـامع    ـموجود  های  به دليل انبوه پروندهـدادگستری  سرسام آور به محاکم شرع و های 

را معمـوال در دسـتور کـار        ای    خاورميانـه از زن   » قربـانی پـرور   «و  » هيجان انگيز « اما موضوعات    المللیبين

در مقابـل   را  » کار خيریـه ای   « گفتمان   ،و در نهایت  » نجات دهنده «و  » منجی«نقش  دهند و    می خود قرار 

  . ندکن میتقویتو اعتراضی  »کار مدنی«

نادیـده  هـا    ایـن فاصـله، در تحليـل       هرچنـد  (»که وجود دارد  ای    به دليل فاصله  « المللیدر واقع مجامع بين   

بـه ویـژه جوامـع      (جهـان سـومی     یـک جامعـه     هـای    بـه طـور طبيعـی از درک پيچيـدگی          )شـود  مـی  گرفته

بتوانـد حـس    الاقـل   را تقویت کنند که     شاتی  و گرای ها  خواستهدر نتيجه ناگزیرند    عاجز هستند   ،  )مسلمان

-کـه سـال   ای    برخـورد انـسان دوسـتانه     (د  کنـ را حـساس    شان    جامعهافکار عمومی   » انسان دوستانه «

امـا ایـن    ) شـود  مـی  ست در مورد کمک به مردمان کشورهای به شدت فقير و درمانده آفریقایی انجام             ها

خاورميانـه  ثروتمنـد  خـاص زمـانی  مکـانی جوامـع      هایپيچيدگیخيرخواهانه از عهده تحليل    های  واکنش

تـوان آن را   مـی ای،خاورميانـه بغـرنج زنـدگی زن     فهـم فراینـد   تنها از طریق    که  هایی  پيچيدگی ،برنمی آید 

  . تجزیه و تحليل کرد

 این مشکل را دارد کـه چنانچـه بـر    المللیبينهای گفتمان »بالمنازعبرتری «سعی دارم نشان بدهم که     

عمـدتا  (خاصـی   هـای    گفتمـان  پيـدا کننـد خـواهی نخـواهی       » بـيش از انـدازه    تاثيرگذاری  «،  یجوامع محل 

زنـان در   هـای   را در جنـبش   ) سـت هادولـت بـين   قربانی ساز و یا موضوعاتی که محل تعارض         های  گفتمان

  .دهند میقرارو انزوا دیگر را در سایه های گفتماندر نتيجه کنند و  میو مسلطتقویت محلی کشورهای 

بـرای  هایـشان   آن سوی اقيانوس هم ضرر خواهند کـرد زیـرا پـروژه           ایرانی تبار    با غلبه این رویکرد، فعاالن      

 بـا شـور و حـرارت، مطـرح و تـصویب           معمـوال   که در ابتـدا     ترميم و بهبود زندگی زنان کشورهای خاورميانه        

- مـی  ال بـه بـن بـست      عمـ ) غير دقيق و بعضا ذهنـی     بندی  و به واسطه اولویت   (شود با گذشت زمان     می

آنـان، در ميانـه راه، و بـدون         های   دهه اخير، بسياری از پروژه      شاید از همين روست که در خالل دو        .رسد

  .  استهآن که اعالم شود، به حال خود رها شد

 بـرای جامعـه جهـانی دارد و          تبليغـاتی  قابليـت ملمـوس   » ختنه زنان «یا   »سنگسار« برای نمونه گفتمان    
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در نتيجـه از  کنـد   مـی تحریـک کشورهای پيشرفته بـه شـدت      تانه را در افکار عمومی      انسان دوس عواطف  

 تعـدد   بـرای زنـان یـا     نبـود حـق طـالق       «شود امـا مـثال       می پشتيبانی کامال   المللیبينهای  سوی رسانه 

برای جلب نظـر افکـار عمـومی     حساسيت زیادی تواند   نمی »گيرد می که هر ساله هزاران قربانی    زوجات  

  .  ایجاد کندیالمللبين

د یابـ  مـی  غلبـه به طرزی یکجانبه    محلی  های  فرامليتی زنان بر جنبش   های  جنبشگفتمان  بنابراین وقتی   

و . بخـشد  مـی برتـری و  تقویـت    »بخـش رهایی  « را در برابر گفتمان      »انسان دوستانه «معموال آن گفتمان    

- مـی و گفتمان در یک روند طبيعـی      در حالی که برای مثال این د      . دهد می دومی را در سایه قرار    حتا  گاه  

نيـروی  بـيش از انـدازه      یکدیگر را تقویت کند، امـا تاثيرگـذاری         تواند   می  و »دوشادوش هم پيش رود   «تواند  

دهـد   مـی  تغيير به نفع گفتمان بيرونی    این معادله را     محلی،های  ، و نيز دنباله روی برخی از گروه       بيرونی

   .کند می، حذف یکی را به نفع دیگرییعنی

نـسبت بـه    و خـود کـم بينـی        محلی زنان   های  فعاالن جنبش اکثر  از سوی دیگر به دليل جایگاه فرودست        

تـسلط بـر    (فرامليتی  های  جنبشتوانایی بسيار زیاد فعاالن     صد البته به واسطه     و  فرامليتی،  های  جنبش

 دارای معـانی    للـی الم کـه در سـطح بـين       از نظام پيچيده واژگـانی    زبان، برخورداری از دانش روز، شناخت       

-توانـد فعـاالن جنـبش      مـی  ...)آزادی و وجود   مالی،   وای    و ارتباطات گسترده رسانه   خاص است، امکانات    

فرامليتی بکـشاند و آنـان را بـه دنبالـه روی از     های  محلی زنان را به سمت گفتمان غالب در جنبش        های  

 بی شـک  (. ن جامعه خود دور سازد    یبنيادی  و نيازها  در نتيجه گاه از مشکالت       ، فراخواند هاآنهای  اولویت

  ). در بروز این مشکل سهم زیادی داردفعاالن محلی برنامگی و نداشتن هدف مشخص بی

سـعي داشـتند بـه تقويـت     در داخـل کـشور   هـاي مـستقلي آـه      گـروه  ی اخيـر  ها سالمتاسفانه در طول    

و نيرومنـد   شان در فـضاي      ، فعاليت آنشگران اجتماعي بپردازند در اين ميانه     و رشد   گرايي و تربيت     محلي

آـه قابليـت    شـان بـا توجـه بـه ايـن         روزي هـاي شـبانه    ي فعاليـت   شد و نتيجـه    المللي گم مي   بينپرغوغای  

 و 1384 خرداد 22 تجمع زنان دراما . آرد انعكاس در خوري نيز پيدا نميبه طبع يافت  اي شدن نمي رسانه

اش  توانست تا حدودي جنبش زنان را به جايگاه اصـلي         ،  در ميدان هفت تير    1385 خرداد   22سپس تجمع   

متعاقب آن حرکت مانـدگار در      . براي احقاق حقوق برابر، بازگرداند    و مردمی   يعني به يك جنبش اعتراضي      

ي مناسبي فراهم آورد تـا اهميـت حـضور     زمينهموفق شد   يك ميليون امضاء، نيز     ميدان هفت تير، جنبش     

) هـا را دارنـد     پيـشبرد ايـن خواسـته     و ظرفيـت     تـوان    ،ر سـطح محلـي    آـه د  ( نيروهاي اجتمـاعي آنـشگر      

  . برجسته شود

آن يعني آمپين يك ميليون امضاء در مجموع باعث شدند          متعاقب  و حرآت    1385 خرداد   22 تجمعدر واقع   

شاید به همين سبب باشد . طور جدي ترك بردارد تا آن رويكرد مسلط و انحصاري در جنبش زنان ايران، به

یک ميليـون امـضاء     جنبش  اجتماعی، ظهور و پيدایی     های  رخی جامعه شناسان و متخصصان جنبش     که ب 

هرچند بعيد است بدون حضور یـک       ( کنند می ابیرا نقطه عطفی در تحول جنبش جامعه مدنی ایران ارزی         

رده یعنی شيرین عبادی، حتا کمپين یک ميليون امضاء به رغم تـاثير گـست             و موجه    موثر   المللیچهره بين 

تی زنان جایگاهی بيابد و به رغم منحصر بـه          ي فرامل شد که در بين جنبش     می موفقدر درون کشور،    خود  

  ). نيز بتواند جایگاه اصلی خود را پيدا کندالمللیفرد بودن این حرکت در داخل، در سطح بين

که طی   حوادث سرنوشت ساز و مثبتی    یک ميليون امضاء و     و مطرح شدن جنبش     به هرحال با گسترش     

 آوچـك   یگروهـ بعيـد اسـت      اتفاق افتاد، دیگـر   جنبش   این   ثيرگذارتاهای  ارتباط با فعاليت  در  اخير  های  ماه

تنهـا بـه صـرف      بتواننـد   ،  و يا جمـع آـوچكي متـشكل از چنـد روشـنفكر            ) نفره با تعدادي آارمند    عمدتا تك (
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هـاي مردمـي     ي محلي گروه   هخواهان هاي حق  ها و ارتباطات جهاني، بر حرآت      دستيابي بيشتر به رسانه   

المللـي   هـاي بـين    ها زير پوست شهر جريان داشته، ولـي متاسـفانه بـه روابـط و شـبكه                 آه در اين سال   (

سايه بگسترد، بلكه مجبور است حداقلي از نيروي اجتماعي را نيز براي خود دست و           ) دسترسي ندارند 

اش زيـر    مـشروعيت گذشـته ـ   یهـا  الف سـال  بـرخ وگرنـه ـ   نيـز باشـد   هـا آنو به فکر ارتقاء و رشد پا آند 

  . رود سئوال مي

کـه صـرفا بـا      هـایی   یک ميليون امضاء، فعاليت   با توجه به حضور کمپين      آنيم آه    اآنون مشاهده مي   از هم 

وند و پایگاه اجتماعی ندارند    ش می ليتی زنان ساخته و پرداخته    فرامهای  جنبشو از زاویه    » بيرونی«نگاه  

   . و جذابيت کمتری یافته استافتد میکمتر اتفاق

  

  پایان سخن

، هستی گرفت، و بالفاصـله      امضاء در جو و شرایطی خاص در سرزمين پهناور ما ایران          ميليون   یک   جنبش

نخـست ایـن    . ش دستاوردهای مانا و متعددی به جنبش زنان در داخل و خارج کشور، تقدیم کرد              با حضور 

- میپای» معين و محلی خودهای استقالل و اتکاء به ظرفيت«که فعاالن مدافع این رویکرد تازه، بر اصل 

موجـب شـده تـا فعـاالن ایـن جنـبش، بـه کـشف                ) خودبـاوری (شاید وجود همين روحيه و منش       . فشارند

یعنی مشخص نمودن و توافق نسبت بـه        . تازه تحول در سرزمين خود موفق شوند      های  مسيرها و امکان  

استراتژی کامال مشخص و    «در قالب یک    )  برای جایگاه برابر حقوقی    آرزوی زن ایرانی  (حداقلی  ای    برنامه

گفتگـوی  «بازآفرینی روشی نـو کـه بـه         و   به کارگيری    کشف،، و به خصوص     »برگرفته از معيارهای محلی   

  .اشتهار یافته است» چهره به چهره

مـان  هموطنم مردهای کمککاربست این روش به کنشگران جامعه مدنی ایران نشان داد که با تکيه به         

و دنباله روی از نهادهای رسمی یـا  یعنی بدون تکيه (فعاالن داوطلب زنانه و تخيل و اتکا به عشق و خرد    

تاکيد بر این مفهوم کليـدی و  . توان در پهنه جامعه کار کرد میهم)  امکانات کالن مالی   مجذوب شدن به    

مردم در نبـود  های نه، استفاده از خانهبرای نمو(خالق و محلی های موفقيت این گونه روش : رهگشا که 

دریغ ایرانيان متعهـد و دلـسوز در سراسـر جهـان از کمپـين و         بی مردمی و عمومی، یا حمایت    های  سالن

موسـوم بـه   کارهـای  سرانجام باعث کمرنگ شدن سایه سـنگين و وسوسـه انگيـز    ...) صدها نمونه دیگر  

  .خواهد شد یو خدماتای  پروژه

در ایـران   بـار    خالق کنشگران عمدتا جوان کمپـين، بـرای نخـستين           قانون مدار و عملکرد    رفتاراز دیگر سو،    

ها ظرفيتاین بار، همه . موفق شد تا معادله غالبا یک سویه ارتباط با فعاالن خارج کشور، به تعادل برسد

و بـه   ویيد  از درون کشور فرا ر    و  امکانات محلی   از بطن   حد برای تغيير،     اميدبخش یک حرکت مت    تصاتمخو  

 تـصميم سـازی، حرکـت، برنامـه، تعيـين اسـتراتژی، روشـهای تـازه،                 :جنبش فرامليتی زنان نيز ارائه شد     

عی داخـل   همه و همه از بطن و بافت مناسبات فرهنگی و نيازهای اجتمـا            ... وگرایانه  عملهای  جوشش

خواهم تاکيد  می.شدضه عرانيان هبه جناب و محلی، ای  به عنوان تجربهکشور، به منصه ظهور رسيد و 

هـای  موفـق شـد تـا حکمـت عملـی و افـق             تحـسين،    با شجاعتی در خور    جنبش یک ميليون امضاء      کنم  

و در جنبش فرامليتی زنان مطرح سازد و اگر تـا قبـل             کشور  جدید معنایی خود را در جنبش جامعه مدنی         

-بـه دليـل آن کـه بـسياری از تئـوری           (شد   می از بيرون، به داخل کشور سرریز     ها  یپرداز روند تئوری  ،از آن 

امضاء توانست این رونـد  کمپين یک ميليون     اما،) گذرانند می زندگیان جنبش زنان در خارج از کشور        پرداز

 از ،از دل عمـل اجتمـاعی  برآمـده  هـایی  راهگـشا و تئـوری  هـای   را دو سویه و متقابل کند، در نتيجه، ایده        
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فعـاالن  (بينيم بخش اعظم نيروی مهـاجر        می  که خوشبختانه  هم از این روست   . هدیه کند داخل به خارج    

، هاشرافتمندانه و از سر تعهد و عشق به حقوق برابر انسان          ) و متفکران ایرانی تبار در جنبش فرامليتی      

   .اند پشتيبانی کردهاز کمپين یک ميليون امضاء

محلـی،  هـای  گـر فعـاالن جنـبش   توان تاکيـد کـرد ا   میدر این جاست که با استناد به تجربه موفق کمپين         

عـت کورکورانـه را بـه کنـاری نهنـد و بـا شـجاعت و اعتقـاد                    و اطا  کاذبهای  ، وسوسه واقعا خود کم بينی   

-، به فعاليـت داردشان    خویش که ریشه در خاک تفته سرزمين زادگاه       »  بنياد خود«های  راسخ به توانایی  

شـک   بی همت کنند  ثبات و پيشرفت زندگی زنان،       آزادی خواهانه و برابری طلبانه به منظور بهبود و        های  

فعـاالن  داخـل کـشور و نيـز احتـرام و پـشتيبانی      هـای  ناحو جها ریب به اتفاق احزاب و گروه     اکثر ق حمایت  

داخـل و    (دیگرهای  زیرا بخش اعظم کنشگران در جنبش     . فرامليتی را نيز کسب خواهند کرد     های  جنبش

یق خویش برای استقرار حقوق برابـر در ایـران، واقعـا صـداقت و حـسن                 ، در ابراز نظرات و آراء و عال       )خارج

روی پـای  در داخل کشور، با اميد و پویایی و اتکاء به نفـس،  شان  زنان هموطننيت دارند و اگر ببينند که       

کننـد و در خـالل       مـی  د مـسلما از آن حمایـت      نـ کن مـی  فعاليـت احقـاق حـق،     در جهـت    و   انـد خود ایستاده 

 جهـان، هـای   ثـروت مردمـی، بـه همـه       هـای   و این حمایت   ( دریغ نخواهند کرد   ز هيچ کمکی   ا ؛شانحمایت

  ).ارزدمی

بـه  _ یـا حتـا غيـر مـستقيم         _ و اما، نکته این است که حضور کمپين یک ميليون امضاء، به طور مستقيم               

نده اسـت   فرامليتی زنان فعـال هـستند متقـابال یـاری رسـا           های  نيروهای مهاجر ایرانی تبار که در جنبش      

درخارج برابری، آزادی و برای نمونه مشاهده کردیم که برای اولين بار، اکثر قریب به اتفاق جریانات مدافع 

به نـدرت کنـار     ای    که معموال برای حمایت از واقعه     (شان    مختلفهای  به رغم افکار و ایدئولوژی    از کشور،   

. انـد امضاء به توافق رسـيده    ميليون   از کمپين یک     دریغ و متعهدانه   بی پشتيبانیدر  ) گيرند می یکدیگر قرار 

رو  از ايـن   .تلقـی شـود   کوچـک   تواند دسـتکم و      نمی پس مجموعه این نتایج مثبت و ماندگار، به هيچ وجه         

تـر و آارآمـدتري جـايگزين       ي نـه چنـدان دور، اسـتانداردهاي محلـي          ا  بيني آرد آـه در آينـده       توان پيش  مي

تـر سـعي در      هـايي آـه پـيش از آن در سـطح محـدود              گروه روش و منش   معيارهاي ناآارآمد قبلي شود و    

  . بيشتري يابدو گسترش مشروعيت اند،  داشته  ي مدلي مستقل ارائه

در کـه  هـایی   تـرين چـالش    مهـم توان دریافت کـه یکـی از         می در باال، ارائه شده   های  بحثحال با توجه به     

 در  ،حـل شـدن در جنـبش فرامليتـي زنـان          :  ميـان  انتخابايم   پشت سر گذاشته  کمپين یک ميليون امضاء     

 و ميانـه    معتـدل و توافـق بـر راهکـاری         ،حل و فصل اين تنـاقض     . ه است گرايي بود  مقابل گرايش به محلي   

نـه  که مورد پذیرش اکثر یاران کمپين باشد هرچند به دشواری به دست آمد ولـی باعـث شـد کـه                      روانه،  

هـای   جنـبش  بـا مـان   تعامل بين جنبش محلی   برای   خالق    به مدلي تازه و    ،این حرکت دسته جمعی   تنها  

بلكـه عمـال   ارتقـاء یابـد   ) کنـشگران خوداتکـایی و روحيـه اسـتقالل طلبـی          با هـدف رشـد      (فرامليتی زنان   

دي آـه اگـر همـين    مدسـتا . داشـته باشـد  همراه  جنبش زنان بهفعاالن ي  دستاوردي براي ثبت در حافظه  

 جنـبش تاریخی   حافظه   در،   و ماندگارش    عميق متوقف شود، تاثير   دليلیهر   بهجنبش مدنی   حاال نيز اين    

آینـده بـار دیگـر فعـال خواهـد شـد و بـه بـار خواهـد                های  و فرصت ها  باقی خواهد ماند و در موقعيت     ،  زنان

   .شستن


