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نه تنها پيکر . در مورد زنان دانست های نيروهای انتظامی ی عطفی در خشونت  آبان را شايد بتوان نقطه١٣تظاهرات اخير 
قرار گرفتند، بلکه تصاويری که از سوی مردم فرستاده شد، به خوبی  زنان و دختران جوانی که مورد ضرب و شتم با باتوم

 .و روند افزايشی برخورد خشن حاکميت نسبت به حرکت زنان بود ی تغيير دهنده نشان

اين مطلب تالش دارم که به تأثير  در. ی اين جنبش را مورد کنکاش قرار دادبرای بررسی چرای آن بايد در يک روند تاريخ
 .تر کنم و برخی از تجربيات اين جنبش را پررنگ خواهی مردم ايران پرداخته جنبش زنان در جنبش آزادی

های مختلف اين  مطالبات اقشار و گروه ی سياسی برای در کشورهای ديکتاتوری به خاطر نبود احزاب و در نبود يک مبارزه
 .شود زنان، جنبش دانشجويی و جنبش کارگری واگذار می های اجتماعی مثل جنبش نقش ناخواسته به جنبش

ی اين  ی پس از انقالب در محدوده برهه های زمانی از خاطر محدوديت جنبش زنان در ايران البته تاريخ پرباری دارد، ولی به
 .گنجد برنامه می

ها  ممنوعيت زنان در برخی از عرصه چنين که هم» يا روسری يا توسری«غو قانون خانواده و شعار  و با ل۵٧پس از انقالب 
ی طالق و حق حضانت از  آميز در حوزه اوليه و سرانجام قوانين تبعيض های يا سرکوب... هايی چون قضاوت و  ازجمله شغل
 .جنبش زنان را در سرآشيب مقاومت قرار داد فرزندان عمًال

های فردی به  های اوليه جنبش زنان را از حوزه سرکوب نگار و فعال جنبش زنان براين باور است که ردالن روزنامهپروين ا
 :کشاند های جمعی و عمومی حوزه

 

 پروين اردالن

ها تغييراتی  تدريج با سرکوب بعد به. بينيم می ۵٧اولين برخورد زنان که به صورت جمعی و خيلی گسترده بوده است را در سال 
 .های جمعی کشيده شدند های فردی به حوزه حوزه ها از دهد، ولی عمًال اين حرکت رخ می

به نظر من جنبش . ها دارد چهره با آدم  به ای که باشد، نياز به ارتباط رودررو و چهره کردن مسائل زنان در هر حوزه عمومی
، توانست تا حدودی بازيابی خودش را در دو ۵٧های تظاهرات زنان در سال  سرکوب زنان در ايران بعد از انقالب و بعد از

 .شکل بدهد نسل بعدی

برگزاری مراسم گوناگون هشت مارس را  های مختلف، ابتدا ا در مقاطع مختلف تجمعات زنان را داشتيم در پارکببينيد مثًال م
 .های عمومی و بعد مشخصًا خيابانی شد در حوزه

 .وضوح کمپين يک ميليون امضاء به بعد هم که.  که به خشونت و سرکوب کشيده شد٨۵ و ٨۴يا تجمعات زنان در سالهای 



ها برای خودش امکان فعاليت  کرد از موقعيت تفاقی که افتاد اين بود که ما در جنبش زنان بلوغی را ديديم که سعیبه نظر من ا
 .بسازد و فضا را در اختيار بگيرد

ی عمومی  صدای خودش را در حوزه ی عمومی افزايش دهد و بنابراين در اين حرکت مدام توانست حضور خودش را در حوزه
در نتيجه . تر شکل دهد ه ی گسترد حضور خيابانی زنان را در عرصه ن الگويی بود برای اين که بتواندباالتر ببرد و اي

های اجتماعی  حوزه زنان به نظر من توانستند در درازمدت تأثيرات خودشان را در جامعه، ادبيات و در هايی مثل جنبش جنبش
 .بگذارند

های مدنی جامعه به نظر من  گذاشتن بر خواست ويژه دست ی گوناگون داشت، بهها به هرحال از نظر تأثيری که در ايجاد گفتمان
خواهی بگذارم و نه صرفًا جنبش سبز،  دهم اسمش را جنبش دموکراسی ترجيح می در مورد جنبش سبز هم که. نقش مهمی داشت

 .طلب محدود نشود اصالح های تروی نقد هم کرد تا به صرف حرک های نوپا را بايد مداوم در حين پيش معتقدم حرکت چراکه

تواند داللتی رنگارنگ داشته باشد، اين  می ،تواند نمادی باشد از شکل اعتراض مردمی رنگ سبز جا افتاده در اين جنبش که می
 شبه نبود و ما تنها داری برخاسته بود؛ اين حرکت رخدادی يک های زمينه دل آگاهی جنبش در واقع از دل بستری برخاسته که از

 .بينيم اش را می محصول

 

 انگيز کار مهر

 و عالوه برآن برای اولين بار بسترسازی کرده خواهی دان معتقد است که جنبش زنان برای جنبش آزادی مهرانگيز کار حقوق
 :است با مهاجمين و ضاربين وارد يک گفتمان شده

به نظر . آميز انحراف پيدا نکند مسالمت البته مدام که جنبش سبز از حرکات. جنبش زنان برای جنبش سبز بسترسازی کرده است
ی ايران و  تر در جوامع سنتی مثل جامعه و از آن مهم. برای اين جنبش ی و محصول بسترسازی زنان است رسد که نتيجه می
شوند که  مردان تشويق می گيرند و تأثير قرار می دهند، مردان تحت ای نشان می زنان از خودشان حرکات شجاعانه واره وقتی هم
 .ها هم به نحوی شجاعانه حرکت کنند آن

ها انعکاس پيدا کرد،  ای در فيلم شجاعانه صورتآميز حرکات زنان را ما در جنبش سبز ديديم که به  به نظر من آن ويژگی صلح
 .گريختند شدند و کمتر از صحنه می وگو می ضاربين و با مهاجمين وارد گفت به اين صورت که اين زنان بودند که با

که وگو با طرفی  ايجاد گفت. در ايران ای است کردند و اين آغازگر عصر تازه وگو را شروع می ايستادند و با پليس گفت می
 .دهند ی ايران آموزش می زنان دارند اين اصل را به جامعه آميز است که مهاجم است، اصل و اساس حرکت مسالمت

داند و آن را در  از دستاوردهای جنبش زنان می الهه امانی از فعالين حقوق بشر و زنان، مبارزه عليه خشونت را يکی ديگر
عالوه برآن او بر سازماندهی افقی به عنوان يکی ديگر از تجربيات جنبش  .کند می روند يک جنبش اجتماعی جهانی ارزيابی

 :کند تأکيد می زنان



مبارزه برای اين که افراد و  .ی بدون خشونت نقش داشته است ی فرهنگ مبارزه سازی و اشاعه جنبش زنان در فرهنگ
 .کنند شهروندان بخواهند از موضع قدرت، حقوق خودشان را تقاضا

يا سند نهايی کنفرانس پکن يا  ی جهانی حقوق بشر ران نيست، يک روند جهانی هم هست که امروزه اعالميهتنها در اي
المللی درواقع تنها در  هايی از اين دست در روند تغييرات بين عهدنامه ها و نامه کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان، پيمان

نامه آمده  در اين پيمان ی حقوقی که مطالبه. کنند حيات فعالی دارند بی میطل ای که از موضع قدرت حق اجتماعی دست کنشگران
 .هاست است حيات واقعی و تجسم آن

ايران در مبارزاتی که منجر به انقالب  البته اين ديناميسم با ديناميسم مبارزاتی که در سی سال پيش در سطح جهان و در خود
 .ديديم، کامًال متفاوت است شد می

. اصوًال نت ورک، آن شبکه است های افقی و از دستاوردهای جنبش زنان پرهيز از هيرارشی قدرت، ايجاد شبکهيکی ديگر 
ها  با استفاده از امکانات موجود اين جنبش. تکنولوژی مدرن قرار داريم کنيم و در عصر ی ما از آن استفاده می موهبتی که همه
 .برند ودشان را پيش میهای خ ای فعاليت به صورت شبکه به صورت افقی و

 

 الهه امانی

ک نبايد از است که در اين خيزش دموکراتي  براين باور۵٧ی تاريخی  پروين اردالن فعال حقوق زنان با توجه به تجربها
 :کرد نظر ی زنان صرف مطالبات ويژه

ريم و بگوييم اول برويم سراغ فالن بگي جاست که تصميم اشتباه ما آن. ای نيست گفتند که اآلن ديگر حق طالق مسأله به ما می
 .چيز و بعد سراغ چيزی ديگر

اش، مطالباتی که  مطالبات حقوقی  ازدر اين حرکت جنبش زنان. درحالی که در يک حرکت دموکراتيک همه چيز تأثير دارد
 .قانون اساسی، قوانين مدنی و کيفری، از هيچ کدام نبايد کوتاه بيايد گيری اين مطالبات در اش بوده، پی برای حقوق اساسی

ندازه که يعنی به همان ا. افزايش پيدا کرده است اما االن سطح مطالبات. گيری کند چنان پی بايد تمام مطالباتی را که داشته هم
.  و حق زيست سياسی به همان ميزان روی حق رأی.  هم اصرار شود حقوق شهروندی شود، روی  تأکيد می روی حقوق مدنی

 .کند هيچ کدام ديگری را رد نمی ها اين

ا مطرح شان ر در اين جنبش بايد مطالبات ای که داشتند، به نظر من همه فعاالن جنبش زنان با هر سطح مطالبات با هر مطالبه
 .ندهند کنند و اولويت قاطع را صرفًا به اين حرکت

وار را به چالش کشيده و وجود ساختارهای  مسيح الهه امانی استاد دانشگاه در کاليفرنيا مدل مبارزه عليه خشونت به صورت
 :داند را ضروری می گويی به نيازهای عاجل چرخان برای پاسخ

وقتی ما از . خشونتی به او اعمال شود وار نايستد که به نظر من اين حق انسانی هر فردی است که از خودش دفاع کند و مسيح
هايی هست که نياز دارد  کنيم، مقاطع چالش افقی در سطح جهان صبحت می های های اجتماعی، از حرکت های شبکه اين حرکت

 .های افقی است های اين شبکه وری و عاجل و اين يکی از چالشهای ف گيری برای تصميم ساختارهايی باشد



مسأله اين بود که آيا اين جايزه  ،ی سيمون دوبوار بود جايزه» کمپين يک ميليون امضاء«مثًال يک مورد خاص، در جريان 
 .استفاده شده و به کجا اختصاص پيدا کند گرفته شود يا نه، يا مبالغ داده شده به چه شکلی

باشد که بتواند آن ساختارها به آن  های اجتماعی و جنبش که احتياج هست ساختارهايی يی هستند در مقابل فعاليتها برهه
 .نيازهای عاجل پاسخ دهد

اگر مسئوليتی هست بتواند در . شد می که اين ساختارها دائمی نبوده و سيال و متغير باشد برجسته از اين نظر، بحث اين
و ساختارها قابليتی داشته باشند که بتواند به . ها را پيدا کنند همه آن مهارت اد مختلف تعلق گيرد کههای مختلف به افر دوران
 .گوناگون عمل کنند اشکال

که روش محوری را بحث امروز و عاجل  مطالبات، بل ترين گفتمان را نه بحث بر سر نگار مهم اما پروين اردالن روزنامه
 :داند جنبش زنان می

جويانه را تجربه کرده  و مسالمت های دموکراتيک ه به نظر من بحث زنان بحثی حياتی است، برای اين که جنبشدر اين لحظ
 .است

روش تأکيد کنيم، نه الزامًا روی  بنابراين بايد روی. ی عينی، روشن و ملموس کمپين را داشتيم خصوص که ما تجربه به
 .مطالبات در حال حاضر

شود، ما نه تنها توان دموکراتيزه کردن اين  گون و متفاوت است که اگر دعوا سر اين مطالبات شروعقدر گونا اکنون مطالبات آن
 .شدن جنبش هم جدی خواهد شد که خطر پاشيده جنبش را نخاهيم داشت، بل

اقدامی مطالباتمان را دموکراتيک کرده و  گيری اگر ما بتوانيم روش و شکل پی. ست محوری بسيار حياتی در اين مقطع روش
 .اين نظر من است. ای را مطرح کرده و پيش ببريم توانيم در آن هر مطالبه می ،دموکراتيزه در حرکتمان داشته باشيم
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