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ﺗﻈﺎهﺮات اﺧﻴﺮ  ١٣ﺁﺑﺎن را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖهﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن داﻧﺴﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﮑﺮ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩی ﺗﻐﻴﻴﺮ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮای ﺁن ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادیﺧﻮاهﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﻢ.
در ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد اﺣﺰاب و در ﻧﺒﻮد ﻳﮏ ﻣﺒﺎرزﻩی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﻳﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮﺑﺎری دارد ،وﻟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖهﺎی زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺮهﻪی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺤﺪودﻩی اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۵٧و ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺷﻌﺎر »ﻳﺎ روﺳﺮی ﻳﺎ ﺗﻮﺳﺮی« ﮐﻪ هﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮﺻﻪهﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻐﻞهﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻗﻀﺎوت و  ...ﻳﺎ ﺳﺮﮐﻮبهﺎی اوﻟﻴﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ در ﺣﻮزﻩی ﻃﻼق و ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ از
ﻼ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را در ﺳﺮﺁﺷﻴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺮار داد.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤ ً
ﭘﺮوﻳﻦ اردﻻن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮبهﺎی اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را از ﺣﻮزﻩهﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ
ﺣﻮزﻩهﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ:

ﭘﺮوﻳﻦ اردﻻن
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﻴﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ را در ﺳﺎل  ۵٧ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮبهﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ
ﻼ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎ از ﺣﻮزﻩهﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺣﻮزﻩهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
رخ ﻣﯽدهﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤ ً
ﻋﻤﻮﻣﯽﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن در هﺮ ﺣﻮزﻩای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط رودررو و ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺁدمهﺎ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن در اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺗﻈﺎهﺮات زﻧﺎن در ﺳﺎل  ،۵٧ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ ﺧﻮدش را در دو
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﮑﻞ ﺑﺪهﺪ.
ﻼ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻤﻌﺎت زﻧﺎن را داﺷﺘﻴﻢ در ﭘﺎرکهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﺸﺖ ﻣﺎرس را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺜ ً
در ﺣﻮزﻩهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺼًﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ٨۴و  ٨۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ هﻢ ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎء.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻠﻮﻏﯽ را دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺴﺎزد و ﻓﻀﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪام ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش را در ﺣﻮزﻩی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺶ دهﺪ و ﺻﺪای ﺧﻮدش را در ﺣﻮزﻩی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮد و اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ زﻧﺎن را در ﻋﺮﺻﻪی ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮ ﺷﮑﻞ دهﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﻨﺒﺶهﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در درازﻣﺪت ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ادﺑﻴﺎت و در ﺣﻮزﻩهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ هﺮﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺖ ،ﺑﻪوﻳﮋﻩ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ هﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدهﻢ اﺳﻤﺶ را ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاهﯽ ﺑﮕﺬارم و ﻧﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﻧﻮﭘﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪاوم در ﺣﻴﻦ ﭘﻴﺶروی ﻧﻘﺪ هﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدﻩ در اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺘﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ در واﻗﻊ از دل ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ از دل ﺁﮔﺎهﯽهﺎی زﻣﻴﻨﻪداری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﺧﺪادی ﻳﮏﺷﺒﻪ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺼﻮلاش را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ.

ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر
ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﮐﺎر ﺣﻘﻮقدان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادیﺧﻮاهﯽ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﺮدﻩ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮﺁن ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ و ﺿﺎرﺑﻴﻦ وارد ﻳﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪام ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ اﻧﺤﺮاف ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ .و از ﺁن ﻣﻬﻢﺗﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻳﺮان و
هﻢوارﻩ وﻗﺘﯽ زﻧﺎن از ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﻣﺮدان ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺁنهﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺁن وﻳﮋﮔﯽ ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺣﺮﮐﺎت زﻧﺎن را ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪای در ﻓﻴﻠﻢهﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﺮد،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺎرﺑﻴﻦ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ.
ﻣﯽاﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺁﻏﺎزﮔﺮ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزﻩای اﺳﺖ در اﻳﺮان .اﻳﺠﺎد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ ،اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻳﺮان ﺁﻣﻮزش ﻣﯽدهﻨﺪ.
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﺁن را در
روﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮﺁن او ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﻓﺮهﻨﮓﺳﺎزی و اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺒﺎرزﻩی ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺨﻮاهﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﮏ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﮑﻦ ﻳﺎ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ از زﻧﺎن ،ﭘﻴﻤﺎنﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درواﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ در
دﺳﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ ﺣﻴﺎت واﻗﻌﯽ و ﺗﺠﺴﻢ ﺁنهﺎﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و در ﺧﻮد اﻳﺮان در ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺷﺪ ﻣﯽدﻳﺪﻳﻢ ،ﮐﺎﻣ ً
ﻻ ﻧﺖ ورک ،ﺁن ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﭘﺮهﻴﺰ از هﻴﺮارﺷﯽ ﻗﺪرت ،اﻳﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﻓﻘﯽ و اﺻﻮ ً
ﻣﻮهﺒﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﻪی ﻣﺎ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﻗﺮار دارﻳﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ
اﭘﺮوﻳﻦ اردﻻن ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﺎرﻳﺨﯽ  ۵٧ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺧﻴﺰش دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﻳﮋﻩی زﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد:
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻵن دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﻴﺴﺖ .اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺎ ﺁنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اول ﺑﺮوﻳﻢ ﺳﺮاغ ﻓﻼن
ﭼﻴﺰ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮاغ ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺣﺮﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد .در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽاش ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽاش ﺑﻮدﻩ ،ﭘﯽﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﻴﻔﺮی ،از هﻴﭻ ﮐﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﮐﻪ داﺷﺘﻪ هﻢﭼﻨﺎن ﭘﯽﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻻن ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ
روی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،روی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی هﻢ اﺻﺮار ﺷﻮد .ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻴﺰان روی ﺣﻖ رأی و ﺣﻖ زﻳﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ.
اﻳﻦهﺎ هﻴﭻ ﮐﺪام دﻳﮕﺮی را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
هﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ هﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ هﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ را ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪهﻨﺪ.
اﻟﻬﻪ اﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺢوار را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ و وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﺎﺟﻞ را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ هﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺢوار ﻧﺎﻳﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ او اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از
اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺣﺮﮐﺖهﺎی اﻓﻘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﺎﻟﺶهﺎﻳﯽ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز دارد
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیهﺎی ﻓﻮری و ﻋﺎﺟﻞ و اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶهﺎی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪهﺎی اﻓﻘﯽ اﺳﺖ.

ﻼ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،در ﺟﺮﻳﺎن »ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎء« ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺳﻴﻤﻮن دوﺑﻮار ﺑﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﻣﺜ ً
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮهﻪهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎج هﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁن ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎ ﺑﻪ ﺁن
ﻧﻴﺎزهﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ.
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺤﺚ اﻳﻦﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎ داﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺳﻴﺎل و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ هﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
دورانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﺁن ﻣﻬﺎرتهﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .و ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺮوﻳﻦ اردﻻن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﺑﻞﮐﻪ روش ﻣﺤﻮری را ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز و ﻋﺎﺟﻞ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ:
در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ زﻧﺎن ﺑﺤﺜﯽ ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﻳﺎﻧﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻴﻨﯽ ،روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮس ﮐﻤﭙﻴﻦ را داﺷﺘﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ روی روش ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ اﻟﺰاﻣًﺎ روی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺁنﻗﺪر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻋﻮا ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰﻩ ﮐﺮدن اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﺨﺎهﻴﻢ داﺷﺖ ،ﺑﻞﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ هﻢ ﺟﺪی ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ روشﻣﺤﻮری ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﯽﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ روش و ﺷﮑﻞ ﭘﯽﮔﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻤﺎن را دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﺮدﻩ و اﻗﺪاﻣﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﺰﻩ در ﺣﺮﮐﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺁن هﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ و ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ.
http://www.iran-women-solidarity.net/spip.php?article1213

