
 " ارتباط، موانع و راهکارهاجنبش زنان و جنبش سبز در ايران"
 نی پروين اردالنسخنرا

 1388 آبان 24يكشنبه
 

آلمان  بان، سميناری در دانشگاه بوخوم در کشور آ3 اکتبر، مطابق با 24چندی پيش در  : کمپين در آلمان-تغيير برای برابری

در اين سمينار ابتدا منيره برادران و پروين . گرديد توسط فعاالن کمپين يک ميليون امضای آلمان و فعاالن جنبش سبز برگزار

ن نوشابه مهمانانی چو همچنين. پرداختند و در ادامه برنامه به سواالت شرکت کنندگان پاسخ گفتند اردالن به سخنرانی

ويدئو کليپ هايی نيز از جنبش زنان و . اين برنامه حضور داشتند اميری، فاطمه حقيقت جو، عفت ماهباز و ناصر کاخساز در

 .طول برنامه پخش گرديد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت جنبش سبز در

 حقوق بشر در خارج از کشور که نزديک به يک دهه نويسنده و فعال از نکات قابل توجه اين برنامه، حضور منيره برادران،

از جنبش سبز مردم ايران می  جمهوری اسالمی شديد ترين شکنجه ها را از سر گذرانده و اکنون خود را بخشی در زندانهای

 .گزاران کمپين يک ميليون امضا و فعال حقوق زنان در داخل ايران بود داند، در کنار پروين اردالن، يکی از بنيان

سپس منيره برادران سخنان خود را با عنوان . آغاز شد سمينار با معرفی سخنرانان توسط شقايق کمالی، مجری برنامه،

جنبش زنان و  روشها و استراتژی های"در ادامه پروين اردالن درباره . مطرح نمود" واقع نشد سرکوب چاره ساز رژيم"

 .صحبت کرد"ارتباط آن با جنبش سبز

 
 :پروين اردالن

  روشها و استراتژی های جنبش زنان و ارتباط آن با جنبش سبز

شحالی دو سال ممنوع الخروجی به اين سوی آب پا بگذارد، خو پروين اردالن در آغاز، با ذکر اين نکته که توانسته بعد از

 .کنار دوستان و شرکت کنندگان ابراز کرد خود را از حضور در

فعاليتهای آن در تحوالت اخير دانست و تاکيد کرد که با توجه  وی موضوع صحبت خود را بطور کلی جنبش زنان با تمرکز بر

ه در طول اين سی سال بکار ک اخير تالش دارد که نه الزاما بر مطالبات بلکه بر استراتژی ها و روش هايی به خيزش عمومی

 :روی سه حوزه اصلی متمرکز گرديد در اين زمينه بحث او. گرفته شده است، توجه کند

 مبارزه با نظام سلسله مراتبی برای دستيابی به ارتباط افقی در جنبش .1



 تمرکز زدايی از قدرت .2

 ارتقاء آگاهی .3

از بين بردن نظام سلسله مراتبی نهادينه شده ای بود که  افقی وپروين در مورد روش اول گفت، مبارزه جنبش برای حرکت 

ای که از طرف  نظام سلطه. سياسی بلکه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نيز ريشه دوانده است نه تنها در مناسبات

بلکه در وجود تک سلسله مراتب در سطح حکومت و خانواده  ما نه تنها با اين. اعمال می شود... حکومت، خانواده، پدر و 

در درون خود چنين نظامی  در بررسی روابط بين زن و مرد به اين نتيجه رسيديم که خود زنان هم. بوديم تک خودمان مواجه

مردان اعتماد به نفس الزم را نداشتند درارتباط بين خود نيز اينگونه  همانطور که زنان در روابط با. را بازتوليد می کنند

 .بودند

برای غلبه بر اين . داشتند، در سلسله مراتب باالتری جای می گرفتند  زنان بيشتر بود و سن يا تحصيالت باالتریهرچه تجربه

موضوعات مختلف و بحث در  سعی شد که با گذاشتن کارگاههای آموزشی و تشکيل گروههای کاری در زمينه خصوصيت

د به نفس از دست رفته زنان به آنان بازگردانده شده و خانوادگی، اعتما مورد مسائل گوناگونی چون خشونت های جنسی و

 .از طريق حرکتی افقی پيش رود جنبش

معموال داشتن اطالعات و تجربه باعث تمرکز در . شود در روش دوم سعی شد که کارها در حرکتی غير متمرکز نشر داده

اعضای جنبش  ای توانمند شدن تک تکسعی شد با همگانی کردن آموزش و انتشار اطالعات بر قدرت می شد و در جنبش

فعاليتها در حوزه های مختلف، پيروزی جنبش را تضمين می  تمرکززدايی در کنار همپوشانی. اين تمرکززدايی صورت پذيرد

از انحصاری به عمومی و  که جنبش با دستگيری رهبرانش از هم فرو می پاشيد، اما با تبديل کردن حرکت قبال چنين بود. کرد

 .افتاد، جنبش در هر شرايطی قادر به ادامه راه خود شد دايی از قدرت، مانند چيزی که در کمپين اتفاقتمرکزز

پذيرد و فعالين آن تنهای تنها و در اقليت هستند، از تمام  در جامعه ای که هيچ حمايتی از جنبش صورت نمی: روش سوم

ايجاد سايتهای اينترنتی زنان  نوشتن مقاله،.  يک رسانه باشددر جنبش زنان هرکس سعی کرد خود. استفاده شود ابزارها بايد

 منظور از ارتقای آگاهی صرفا خواندن کتاب نبود؛ ايجاد سايت. برقرار شد و ارتباط شبکه ای اولين بار در اين جنبش

و جمع آوری امضا، که زنان، ارتباط چهره به چهره  اينترنتی، رفتن به خيابان و حرف زدن با مردم، اجرای تئاترهای خيابانی

 .نشان داد يک ميليون امضا شاهد بوديم، مطالبات اين جنبش را به شکلی ملموس تر به مردم نمود کامل آن را در کمپين

البته برخی از . خواه نيز همراه آنان را همراهی می کردند در عملی کردن اين سه روش زنان تنها نبودند و مردان برابری

بودند، در ابتدا تنها با زنان  ه شدت در ارتباط با مردان آسيب ديده و اعتماد به نفس خود را از دست دادهب زنان، بخاطر اينکه

 .مردان برابری خواه نيز ادامه دادند کار می کردند و به مرور همکاری خود را با

  مطالبات جنبشچگونگی کاربست روشها و استراتژی های اعمال شده در فعاليت های گوناگون جنبش زنان و طرح

و استراتژی های اعمال شده در فعاليت های گوناگون  بخش بعدی سخنان پروين اردالن به چگونگی کاربست اين روشها

بحث حقوق و قوانين  وی با اشاره به. مطالبات گرفته تا ديگر فعاليت های اين جنبش، اختصاص داشت جنبش زنان، از طرح

وی . زنان، تالش کرد ارتباط بين مطالبه و روش را شرح دهد حث مطرح شده در جنبشمربوط به زنان به عنوان يکی از مبا

ايران در صد سال گذشته و  تغيير قوانين و به طور کلی تغيير نظام حقوقی يکی از مسائل اصلی جنبش زنان اذعان داشت که

 .همچنين در سی سال اخير بوده است

آنان برای کسب حقوق مدنی و تغير قوانين، تنها می شد  ود فعاليت هایدر سالهای اوليه شکل گيری جنبش زنان، با وج

بيشتر شکل حمايتی داشت و  اين بحث. کرد، بدون اينکه امکان انتقادی نسبت به آنها وجود داشته باشد حقوق زنان را تعريف

 .در سازمان های دولتی مطرح بود



شناختی بود، يعنی اينکه تعريف و توجيه حقوق به عنوان امری  استراتژی بعدی زنان خارج کردن بحث از جنبۀ حمايتی به

اين زمينه داشتند و  مهرانگيز کار و شيرين عبادی نقش مهمی در. سوال رفت و مورد ترديد قرار گرفت ابدی و ازلی زير

البته . ان توجهی داشتندنيز در زمينه شناساندن اين قوانين فعاليت شاي نشريات زنان. سعی کردند به نقد اين قوانين بپردازند

مثل بدست آوردن حق طالق با شروط ضمن  .اين مرحله نيز با وجود مطرح بودن نقد قوانين، کار اصلی دور زدن آنها بود در

 .عقد

آموزش حقوقی همچنان ادامه داشت، اما بحث . ها نيز تغيير کرد اما با پيشرفت جنبش زنان و قدرتمند تر شدن آن، استراتژی

 .به ويژه کنشگری زنان برای تغيير قوانين مطرح شد نين وتغييرقوا

اما عمال تالش . بديهی ديگر، خط قرمز بشمار می رفت و تابو بود از نظر پروين، زمانی بحث از ديه، ارث و خيلی از حقوق

و در عين حال ريز اما عملی  تعبير کرد، يعنی کارهای کوچک و در مقياسی" استراتژی مورچه ها"از آن به  هايی که وی

 های گروه های زنان در زمينه ارتقای آگاهی، از جمله ايجاد مرکز فرهنگی فعاليت. هدفمند و هوشمندانه، بسيار موثر بود

برابری جنسيتی و فعال جنبش زنان يا حساس  زنان، تاسيس سايت های اينترنتی زنان، ورود روزنامه نگاران صاحب ديدگاه

تجمع  بحث های حقوقی به روزنامه ها، فعاليت در حوزه عمومی، از برگزاری جلسات تا اندنبه مسائل آن به مطبوعات وکش

ميليون امضا، از مواردی بود که در سطح گسترده  های خيابانی در اعتراض به نقض حقوق زنان و راه اندازی کمپين يک

در آنجا مطرح  افتند و بحث تبعيض جنسيتی رافعالين برابری خواه به دانشگاه ها راه ي. کشيد تری اين قوانين را به چالش

 .متاثر کرد کردند و بدين ترتيب فعاليت جنبش زنان فضای آکادميک را هم

اکنون شاهد آن هستيم، حاصل فعاليت های دامنه دار درازمدت  وی در ادامه سخنانش بر اين نکته تاکيد کرد که آنچه هم

صرفا برای تغيير و بهبود   تغيير نظام سياسی را نداشته است و تالششمسالمت آميز پيش آمده و ادعای تاريخی است که

 همان ابتدا با نقد پيش آمده و البته اين نقد ساختارهای حقوقی و سياسی را از. شرايط اجتماعی برای افراد جامعه بوده است

يت ملی بازداشت می کنند نشانگر اينست که عليه امن وقتی حدود هفتاد نفر از فعالين کمپين را به اتهام اقدام. متاثر کرده است

 .است اتفاقات ديگری رخ داده

همه کسانی که وقتی حجاب را بر سر زنان کردند، . بوده اند به اعتقاد پروين اولين ضربه خورده های سی سال اخير زنان

عادالنۀ جنسيتی و حقوقی را بر زنان نا کردند و نيز خود زنانی که آن را پذيرفتند، در کنار ديگرانی که قوانين ديدند و سکوت

 ما سالها به عقب برگرديم و اکنون تمام سعی مان اينست که اين عقب ماندگی را آوار کردند، همه و همه باعث شدند که

شد و جنبش زنان برای از بين بردن آنها  با آغاز انقالب و يک ماه پس از آن اين آسيب ها گريبانگير زنان. جبران کنيم

های  شبه بوجود نيامده اند، بلکه جنبش گسترده و دامنه داری بوده اند که بر حوزه اين مبارزات يک.  را آغاز کردمبارزه

 .مختلف تاثير گذاشته اند

و پيروزی اين جنبش را در اندوختن تجربه های گرانبهايی  پروين به عنوان يکی از فعالين جنبش زنان، مهمترين افتخار

افقی بودن، شبکه ای  تجاربی مثل: ش سبز قرار داده و در حقيقت سنگ بنای آن را ايجاد کرده استجنب دانست که در خدمت

است را جنبش زنان سال ها تجربه کرده و بدون ادعا برايش  عمل کردن و نداشتن رهبری، که اکنون در جنبش سبز مطرح

استراتژی های آن رسيده  نونی به آموزه ها وامروز برای جنبش زنان افتخار بزرگی است که جنبش ک .مبارزه کرده است

کرده که اين روشها را نه تنها در ارتباط با مردم و حکومت، که  جنبش زنان به عنوان جنبشی دموکراتيک خواه تالش. است

 .کار گيرد و پيش برود، ياد بگيرد و ياد بدهد و هنوزهم در اين عرصه فعال است درون خودش به

اما بايد آگاه بود که اين جنبش رنگين کمانی است؛ . سراسر دنيا م دموکراسی خواهی مردم ايران بهسبز نماديست برای اعال

مسئله ديگری که پروين مطرح نمود، فعاليت اعضای  در آن نقش داشته اند... دانشجويی، کارگری، زنان و  يعنی جنبش

برای اعالم   ناميد و معتقد بود که سبز نماديستاو جنبش سبز را جنبش دموکراسی خواهی .جنبش زنان در جنبش سبز بود



جنبش رنگين کمانی است؛ يعنی جنبش دانشجويی، کارگری،  اما بايد آگاه بود که اين. اين دموکراسی خواهی به سراسر دنيا

اعتقاد پروين، به . آمده اند آنها صداهای مختلفی بودند که با هم رشد و حرکت کرده و باال. داشته اند در آن نقش... زنان و 

می کنيم که در ايران کنونی با شکست احزاب و پيروزی جنبشها شکل  اگر از جنبش سبز سخن می گوييم، از حرکتی صحبت

فعاليت مستقل احزاب را بر  متاسفانه سازوکارهای حکومتی و قوانين موجود امکان. حزب فی نفسه بد نيست .گرفته است

هيچ وجه با معيارهای استاندارد جهانی برای تعريف يک حزب، بخصوص   حزب داريم بهچيزی که در ايران به اسم. نمی تابد

ندارد و شبه احزاب حکومتی  در ايران يک حزب سياسی امکان شکل گيری. مشارکت در قدرت سياسی منطبق نيست ازجهت

ای اجتماعی بخاطر فقدان نهادهای اما جنبش ه. ارتباط با جامعه بوده اند و دولتی که به وجود آمدند، عمال خودمحور و بی

با همۀ مردم ارتباط برقرار کنند،  مانند احزاب و به بن بست رسيدن حرکت های ديگر، تقويت شده و چون می توانند مدنی

 .مردمی داشته اند تاثير بسزايی در سازمان دهی اعتراضات

قرار گرفته و هم اکنون نيز به آنها عمل می شود استفاده  به نظر پروين بهره گيری از الگوهايی که در جنبش زنان مورد

چند رنگی بودن خود را  بايد اين جنبش بطور مستمر خود را نقد کرده، چند صدايی و. سبز حياتی است برای ادامه جنبش

 .حفظ کند

. ن نام برده شدشد اما باور نشد و به اسم صدای دولتها از آ او معتقد است که صدای دموکراسی خواهی سالها ديده و شنيده

 .اين صدا با نام صدای مردم ايران در سراسر جهان باور شده است اما هم اکنون

 با 1357او با مقايسه انقالب . حضور زنان در جنبش سبز بود مسئلۀ ديگری که پروين بدان اشاره کرد، بحث حضور يا عدم

اتفاقا در اين جنبش، . ديدند  که اکثر مردم الاقل در يوتيوب و فيلم هايی که می آمد حضور گسترده زنان را جنبش کنونی گفت

 سر مردان و جدا از آنان نبوده اند، بلکه پا بپای آنان حرکت می کردند و زنان برخالف انقالب پنجاه و هفت، بيشتر پشت

مادران . و تحليل جنسيتی از کار خود داشتند  خود به ميدان آمده بودندبا مطالبات. گاهی آنان را به دنبال خود می کشيدند

خيابانی حضور  آمدند و هم آنانند که اکنون در شبکۀ کمپين، مادران کمپين و فعاليت های عزادار از دل اين حرکت بيرون

اين مسئله را حتی در نماز . سلسله مراتبی از بين رفت در اين جنبش ترکيب جنسيتی سابق شکسته شد و آن نظام. دارند

 .جمعه مشاهده کرديم

 
 پرسش و پاسخ



تمام عيار حکومت، استراتژی جنبش زنان در آينده چه خواهد  پروين اردالن در پاسخ به اين سوال که با توجه به سرکوب

از سوی فعاالن جنبش  سالهايی که ما را بازداشت می کردند، سالهايی بود که حتی. سرکوب عادت داريم ود، گفت که ما بهب

ولی ما برای حقوق مدنی خودمان تالش می کرديم و . می کنيم زنان زير فشار بوديم که چرا هزينۀ زيادی به جنبش تحميل

زندان رفتيم، اما وحشت  امضا جمع کرديم، به خاطرش به. ز دموکراتيزه کنيمفعاليتهای مان جامعه را ني سعی می کرديم با

ما روزهای . امريست مهم که اين را جنبش زنان انجام داد در فضای رعب و وحشت، وحشت شکنی. اوين را نيز شکستيم

ولی روزهای . بت نمی دادمث روزهايی که فعاالن دستگير می شدند و کسی به التماس های ما برای کمک پاسخ تلخی داشتيم؛

 فرزندانشان وارد شدند؛ مثال پدری که دخترش را بدليل حمايت از کمپين کتک خانواده ها در حمايت از. خوبی از پی آن آمد

 .شيرينی بود خيلی از اقتدارها شکسته شد و اين اتفاق. زده بود به پشتيبانی از او برخاست

  و عدم فعاليت نيستظاهر ساکت جنبش زنان به معنای عقب نشينی

ظاهر ساکت . جنبش نيست، بلکه تک تک مردمند که فرياد می زنند اکنون ديگر جامعه عمال به صدا در آمده و اين، يک يا دو

داشته باشيم و بگوييم ما اينجا  انگار بايد هميشه پالکاردی در دست. معنای عقب نشينی و عدم فعاليت نيست جنبش زنان به

 مهم اينست که. همه حضور داشتند، با مطالبات گوناگون و البته هويتهای خاص . در اين جنبش همه بودندما بوديم؛. هستيم

بحث اين نبود که . به حاشيه رفته است همه در يک حرکت دموکراتيک حضور داريم اما به اين معنا نيست که مطالبات مان

می  کت صيقل خوردۀ سی ساله مواجهيم که دارد هر روز سبزما با شکلی از حر. گذشت اين اتفاق افتاده بود و". زنم"من 

 .است که ما تجربه کرده ايم شود؛ مثل قارچ هايی که باران می خورند و اين زيباست و بهترين لحظاتی

استراتژی روی نياورده که اپوزيسيون را به خارج از کشور  سوال ديگر از پروين اين بود که آيا جمهوری اسالمی به اين

جايی برای کار در کشور  اگر. آنان را بکشد؟ وی در پاسخ گفت که اين بستگی به فعاليت اپوزيسيون دارد تد اگر نتواندبفرس

گسترش تکنيک های ارتباطی و اينترنت اين استراتژی حکومت بی ثمر  البته با. نباشد، خيلی ها به خارج از کشور می روند 

که کار درست را انجام دهيم نه اين  ما هميشه به اين فکر کرده ايم. ين کننده نيستواقع مرز جغرافيايی چندان تعي و در. است

باز  شخصا برای انجام کارهای ديگری به خارج از کشور آمده ام و حتما به ايران من. که ديگران يا حکومت چه می خواهد 

شايد به خيلی ها اجازۀ خروج از کشور . ندمی ک در حال حاضر حاکميت از همه ابزارها در اين زمينه استفاده. خواهم گشت

آقای سلطانی،  خيلی ها هم با اينکه در داخل کشور هستند، مثل. هم ممنوع الخروج می کند می دهد ولی همزمان خيلی ها را

 .برند، بنوعی تبعيدی شمرده می شوند اجازۀ فعاليت ندارند و با اينکه در خارج از کشور بسر نمی

خودمان، خانواده مان، شبکۀ اجتماعی مان، شبکۀ دوستانمان و  غييری را ايجاد کنيم، آن را همزمان ازاگر ما می خواهيم ت

 آن را اولويت بندی کرد مان شروع کنيم و توجه داشته باشيم که اين مسئله اصال يک طرفه نيست و نبايد نيز از حکومت

 نيست بجای جامعه مردساالر، جامعه دين ساالر بگوييم، گفت بهتر پروين در جواب يکی ديگر از شرکت کنندگان که پرسيد آيا

مردم نيز اين ويژگی  جامعۀ مردساالر سخن می گوييم، منظورمان جامعه ايست که در آن دين ، حکومت و وقتی ما از

مثال .  می شودخوبی باشيم که در حاشيه ايستاده و مورد ظلم واقع اينگونه نيست که ما مثال ما آدم. مردساالرانه را دارند

جمعيت بسيار زيادی را ديدم که با من  سال پيش از پل چوبی در خيابان انقالب به سمت ميدان امام حسين می رفتم، وقتی چند

و  من مسيرم را عوض کردم، حال بدی داشتم. است، گفتند قرار است کسی اعدام شود وقتی پرسيدم چه خبر. هم مسير بودند

بسيار مهم اند، اما ما هم بدبختانه به برخی از   با خود فکر می کردم که گرچه حکومت و ساختار.ناخودآگاه گريه می کردم

حکومتی باشيم و اين  اين فکر می کردم که ما چه راحت می توانيم آدم بکشيم، بدون اينکه خود، به. رفتارها عادت می کنيم

ری از فعاالن و مادران کمپين و مادران عزادار و ديگر فعالين بسيا اما اکنون خيلی زيباست که می بينيم. بسيار وحشتناک بود

صبح جلوی اوين تحصن می کنند تا  چهارشنبه ها تا. از ناراحتی به خود می پيچند که قرار است يکی اعدام شود جنبش زنان

 ای تغيير سن کيفری وما در کمپين بر. کشيد که بگوييم با اعدام مخالقيم سال ها طول. جلوی اعدام يکی ديگر را بگيرند



اصال به اين امر اعتقادی ندارند و حتی حاضر  ولی در حال حاضر بسياری از افراد. جلوگيری از اعدام کودکان فعاليت می کنيم

بدين . بازتوليد می کنيم متاسفانه ما در اين ساختار شکل می گيريم و خودمان هم اين ساختار را .نيستند اين تغييرات رخ دهد

را ايجاد کنيم، آن را همزمان از خودمان، خانواده مان، شبکۀ اجتماعی  ت که من اعتقاد دارم اگر می خواهيم تغييریدليل اس

مسئله اصال يک طرفه نيست و نبايد آن  شبکۀ دوستانمان و نيز از حکومت مان شروع کنيم و توجه داشته باشيم که اين مان،

 .را اولويت بندی کرد

 رای ما پيش آمد دوباره تکرار شود و نسل بعدی را از بين ببردمشکالتی که ب نگذاريم

تحت يک حکومت مذهبی واقعا اعتقاد دارد يا اين تنها يک تاکتيک  سوال بعدی از پروين اين بود که آيا کمپين به تغيير قوانين

هفتاد نفر از . يقه در خيابان بايستيمدق پاسخ داد، وقتی ما بحث تغيير قوانين را شروع کرديم حتی اجاره نيافتيم ده است، که او

که در يک  به نظر می رسد. جلوی کمترين ارتباط ما با مخاطبان مان را در خيابان گرفتند آنان. ما بازداشت و دادگاهی شدند

با ايجاد خواسته و گفتمانی عمومی و جمعی در سطح  حکومت تماميت خواه نمی توان بسياری از کارها را انجام داد، اما

نداشتم که با يک ميليون  من باور. کاری که در ايران اتفاق افتاد اين بود. توان خيلی کارها کرد جامعه و ارتقای آگاهی می

 يعنی در اين کشور هفتاد ميليونی. هم اين امضاها به يک ميليون نرسيده است البته هنوز. امضا ميتوانيم قوانين را تغيير دهيم

خارج از کشور بوده است و حتی در ميان خارج  کرده ايم، بگذريم از اينکه خيلی ازامضاها ازهنوز يک ميليون نفر پيدا ن

. تلخ است اين خيلی. از ايجاد مشکل به هنگام سفر به ايران ما را در امضا ياری نکردند نشينان نيز بسياری به خاطر ترس

در کشور هفتاد . يک ماه جمع خواهيم کرد ضمن شخصا دچار توهم بودم چون که مطمئن بودم يک ميليون امضا را عر

بوده  گذشته و ما هنوز به يک ميليون نرسيده ايم، گرچه در حوزه آگاهی رسانی فعال سه سال. ميليونی اين يک فاجعه است

اشی از همه اينها ن. وظيفه تک تک ما چيزی کم نمی کند البته موانع حکومتی نيز بی تاثير نبوده اند؛ اما اين موضوع از. ايم

در حوزه شبکه ای را در  بدين ترتيب اعتقاد پيدا کردم که ما بايد ارتقاء آگاهی. جامعه مان بوده است عدم شناخت خودمان و

ما در انقالب پنجاه و هفت آمد، دوباره تکرار نشود و نسل بعدی را از  درجۀ اول از خودمان شروع کنيم تا باليی که بر نسل

 .نبرد بين

 الرانه و بازتوليد مداوم آنمناسبات مردسا

ساالرانه در ميان زنان بود، با توجه به اينکه اين روابط تنها از  از ديگر سوالها، اقدام کمپين برای جلوگيری از روابط مرد

مردان هم در جامعه مردساالر قربانی  از نظر پروين. توليد نمی شوند بلکه زنان نيز در بازتوليد آن نقش دارند طرف مردان

 برای مردان ما هم اين حس بديست که چون مردند بايد در جامعۀ ايران حقوق .ين ساختارند و اين تنها زنان نيستندا

. برای خود مردان نيز توهين آميز است بخاطر تفاوت جنسيت از حقوق متفاوتی برخوردار بودن،. بخصوصی داشته باشند

آنان  متاسفانه برخی به.  آمدند و سعی کردند اين بحث را مطرح کننداين حرکت بيرون مردان برابری خواه در کمپين از بطن

اين يک روی مسئله . آزارمضاعف قرار می دادند انگ زن ذليل زدند و در زندان ها آنان را بخاطر دفاع از حقوق زنان تحت

. نشان می دادند دانه را از خوددر بسياری از موارد زنان نيز همان رفتار مر. اين ساختار است بود اما روی ديگر، بازتوليد

زنی آن موقعيت را بدست می آورد، آن ساختار را بازتوليد کرده  چون برخی از موقعيتها در جامعه به مردان تعلق دارد، وقتی

در مورد آن، تشکيل کارگاه های  کاری که ما کرديم، بازشناسی اين موقعيت ها، نوشتن. را نسبت به بقيه دارد و همان رفتار

 .اين نقد درونی هنوز نيز ادامه دارد. بود موزشی و تحليل اين بحث ها و نقد درونی آنآ

 بهتر است بگوييم چه کمکی به همديگر می توانيم بکنيم

بود که پروين در پاسخ به آن اظهار داشت، از آنجا که ما به  نقش فعالين خارج از کشور در کمک به جنبش سبز آخرين سوال

امکانات زيادی که در خارج از کشور  با توجه به.  بهتر است بگوييم چه کمکی به همديگر می توانيم بکنيمقائليم، کار افقی

. است انجام داد که در ايران با توجه به امکانات محدود و فضای بسته انجام ناپذير وجود دارد، کارهايی را اينجا می توان



. کمک هم شبکه ها را گسترده تر و غنی تر پيش ببريم می توانيم با. داردنسل جديدی اينجا پا گرفته که توانمندی های زيادی 

پژوهش های زنان  نمونه خوب آن در سطح کوچکتر بنياد. زنان از سال ها پيش ترتيب داده ايم  ما اين شبکه ها در جنبش

.  توان از اين سو کمک گرفتايران مشکلی برای حرکت هست، می اگر در داخل. بايد حلقه های ارتباطی را قويتر کرد. بود

شعارهايی را در شرايط محدود ايران  اگر. منتظر بود که در ايران کاری انجام شود تا اينجا آن را منعکس کنيم نبايد ايستاد و

ن زنا کمپين را از. ما در کمپين کارانتقال اطالعات را تجربه کرده ايم. ارتقا داد نمی توان مطرح کرد، اينجا می توان آن را

کار شبکه ايی بسيار مهم است و ارتباط نسل ها را  در اين زمينه گسترش. مراکشی آموختيم و زنان افغانستان از ما آموختند

بخاطر حضور در آن  آنان. شما با دانش جديد آشنا هستيد. می شود برای ايران ترجمه کرد. کرد از اين طريق می توان حفظ

 .اين اطالعات را بايد مبادله کرد. سو ارند و شما هم در اينجغرافيا به يکسری اطالعات دسترسی د

ياد آور آلمان نازی و نشان دارکردن يهودی ها، همجنس  مفهوم ستاره. مسئله ديگر کمک به دانشجويان ستاره دار است

حصيل محروم کرده ت اکنون اين داغ بر کارنامه دانشجويان فعال قرار گرفته و آنان را از حق. است ...گرايان، مخالفان و

اين حرکت، . هريک تنها يک دانشجوی ستاره دار را بپذيرند می توان دانشگاههای خارج را تشويق و متقاعد کرد که. است

گسترش شبکه ارتباطی  ايجاد و. و هم جنبشی است و نيز نشانه همبستگی با دانشجويان ايران است هم سمبليک هم مردمی

اين مسئله را بيش . را نه تنها رساتر که پر قدرت ترهم می کند صدای جنبش دانشجويی ايرانبا دانشجويان آلمانی و خارجی 

که ستاره دار شد و ستاره  فعاليت های دانشجويان محروم از تحصيل و به ويژه شيوا نظرآهاری مطرح کردم از همه به پاس

خار به مردم ايران و جهانيان نشان داد و در داغ ننگ را با افت هايش را بر سرش بست و در جنبش دموکراسی خواهی اين

 .جنبش سبز فرياد دموکراسی خواهی سر داد کنار فعالين

 


