
 
 

 در کيپ تاون آفريقای جنوبی « AWID» به بهانه برگزاری اجالس
 

  گفتگو با آسيه امينی/ بايد بدانيم در کجای جهان ايستاده ايم 
* * * * * * 

 خانم امينی با چه انتظاری به اين گردهمايی رفتيد؟

 بايد مسائل بومی امان را اول در منطقه يا. دانستن و شناختن اين موضوع بود انتظار من. ما بايد بدانيم در کجای جهان ايستاده ايم

 .برای روبرو شدن با آن يا تغييرش تالش کنيم جامعه ای که در آن زندگی می کنيم بشناسيم، کالبد شکافی و تحليل کنيم و بعد

اين است که هم با مسائل زنان ديگر آشنا شويم، و هم مسائل   های جهانی مربوط به زنان، راهی برایشرکت کردن در کنفرانس

امروز را نمی شود با بستن در و  دنيای. اين يک راه حل قياسی است -هر دو -از نظر منطق رياضی و فلسفی. کنيم خودمان را جهانی

هستند، با انگيزه  درواقع همه کسانی که در جنبش های زنان فعال. مديريت کنندمسائلشان را  پنجره اداره کرد و زنان بايد بتوانند

دادن يا تغيير خواستن شرايط موجود، خودش سهيم شدن در مديريت  تغيير. مديريت وضع موجودشان، قدم به اين حوزه گذاشته اند

 .مساله است

اه های دارا شدن ابزار شناخت، تطبيق موضوعات و مسائل، با از ر همه ما برای اين مديريت، به ابزار شناخت نياز داريم و يکی

 .مسائل زنان ديگر در کشورهای ديگر است موضوعات و

 مسائل مشترکمان با زنان ديگر چيست؟ تفاوتهايمان. کجای جهان ايستاده ايم يا همان طور که در ابتدا گفتم دانستن اين مساله که در

 .... رويمان چه بوده است؟ و های ما در مواجهه با پديده های رودرکدام است؟ تجربه های انها و تجربه 

 آيا مابين فعاالن جنبش زنان ايران و فعاالن ديگر کشورها پيوندهايی موجود است؟

وجود همه استداللهای علمی و غير علمی که شنيده و خوانده ام،  به جز آن، با. مهمترين فصل مشترک ما زن بودنمان است. قطعا

تقريبا همه جوامع در برهه ای از تاريخ  چرا پدرساالری و مرد ساالری، يک رسم جهانی در طول تاريخ بوده است که نمی دانمهنوز 

هنوز و همچنان من  پاسخهای بسياری به اين سوال داده شده ولی. نيز، درگير آن بوده و هستند و بسياری از آنها در زمان معاصر

 .بشخصه متقاعد نشده ام

را که در جوامع مشترک با رنگ و نژاد و فرهنگ و زبان مختلف زندگی   گفتم که بگويم اين درد مشترک نيز ، بسياری از زناناين را

 .می کند" مساله مشترک"دارای  ،می کنند

ايی که با نوين جهانی و مسائل پيامد آن، اقتصاد جهانی، بيماری ه قوانينی که ريشه در آداب و رسوم و فرهنگ مشترک دارند، نظم

مان هر روز به هم " مساله های مشترک  " رابطه مستقيم دارند، ارتباطات و بسياری از مسائل ديگر باعث شده که ما جنسيت

و اين  .وقتی پای صحبت يک زن افريقايی می نشينی ، حرفش را با همه وجود درک می کنی بگونه ای که تو. نزديک و نزديکتر شود

را خالصه کنم بايد بگويم که مساله های مشترک آن قدر زياد  اگر جواب. کای التينی و لهستانی هم می افتداتفاق برای هندی و امري

 .از آنها کم می آورم است که در نوشتن

بر روی شکل و محتوای جنبش زنان در ايران، منطقه و در جهان می تواند  به نظر شما شرکت در اين نوع گردهمايی ها چه تاثيری

 بگذارد؟

 قرار گرفتن در مسير. کشور ما هم از اين قاعده مستثنا نيست. تاريخی است مانطور که گفتم مساله زنان، يک مساله جهانی و بلکهه

های ديگران برای ما مفيد است و هم معرفی  هم تجربه. همکاری و همفکری بين المللی برای ما راه های تازه ای خواهد گشود

زنان نباشد، به  می شود که ديگران را متوجه اين نقطه از جهان کنيم؛ نقطه ای که اگر تالش عثمسائلی که خاص جامعه ماست، با



جغرافيای سياسی، زبان و تاريخ . گرفته، به چشم نمی آيد خاطر زبان مهجور و فرهنگی که زير آوار مسائل سياسی، قرار

قربانی شرايط زمانی و مکانی مان  ز اين جزيره خارج شويم وگرنهما بايد ا. جهان، در جزيره ای تنها قرار داده معاصرمان، ما را در

دانستن اينکه  .اصال نگاه ما را به مسائلمان عوض می کند. های تازه ای را باز می کند گفت و گو با دنيای بيرون، راه. خواهيم بود

اين . ت قلب و اميد و حمايت، توان می بخشد تو هستند، جدا از قو کسانی در جای جای گيتی مثل تو فکر می کنند و خواهان کمک به

دوم که اتفاقا در کنفرانس هم  که البته در مورد اين قسمت. تجربه ها و دانش آنهاست و هم در تقسيم امکانات توان هم در

 کمترينزنان ما در گروه های اجتماعی و فرهنگی . بسيار ناتوان و محروم است سمينارهايی را به خود اختصاص داد، کشور ما

تخصيص داده شده به زنان از سوی منابع بين المللی  و مالی را از منابع...) مثل سازمان سازی و آموزش و (حمايتهای ساختاری

 .موضوع وجود دارد و البته اين، به خاطر نگاه سياسی و حتا اجتماعی است که به نسبت به اين .دريافت داشته و می دارند

قوانين در جهت  تواند تاثيری بر روی دولتها و صاحبان قدرت و همچنين تصميمات آنها در وضع ا میآيا اين نوع از گردهمايی ه

 بهبود موقعيت زنان داشته باشد؟

بستگی به توان تحليلی آنها دارد و از سويی ديگر يادمان نرود که حق،  درواقع اين موضوع، از يکسو! اميدواريم که داشته باشد

فدرتی که . حقوق، يعنی تغيير در مناسبات قدرت زيرا تغيير در.ی تمايل به تغيير شرايط تحت حکومتش را داردکمتر قدرت. است گرفتنی

قدرت را به هم می ريزند و  زنان با برابرخواهی، دارند معادله. نظام اجتماعی هم می تواند باشد. نيست می گويم الزاما قدرت سياسی

 حاال اگر يک حاکميتی، اقتدارش برپايه حقوق برابر. مقاومت روبرو خواهد بود وضوع باطبيعتا اين م. سهم خود را طلب می کنند

بر پايه قدرت مطلق يا حقوق نابرابر استوار بود،  باشد، از اين فرصت برای اقتدار بيشتر خودش استفاده می کند و اگر حاکميتی

 .مقاومت می کند دربرابر اين خواست زنان

مشترک است  گردهمايی هايی، محلی برای طرح و برسی شدن خواهند يافت، يا اينکه تنها نکات در چنينآيا ويژگی های هر کشوری 

 که مورد توجه قرار خواهند گرفت؟

همان قدر که مسائل کالن و عمومی و نيز مسائل پايه . خيلی بومی است يکی از نکات قوت کنفرانس به نظر من همين توجه به مسائل

بازگويی قرار می گيرد که با پرسش و پاسخ  ی گيرد، مشکالت بومی نيز در نشستهای کوچکتر مورد بررسی وتوجه قرار م ای مورد

 .همراه است

 چه چيزی در کوله بارتان از کيپ تاون برای فعالين جنبش زنان با خود به ايران همراه آورديد؟

 مچيزی که ما بيش از هرچيزی به آن نياز داري. تجربه

 


