
 

 

  بهار جنبش زنان

 

 (بیست سال کار علنی)

 

 

 
  



 بهار جنبش زنان / 2

  



 3 /گشایش کتاب

 
 
 
 

 
 بهار جنبش زنان 

 
 (سال کار علنی22)

 

 

 

 

 

 نوشین احمدی خراسانی

 

 

 

 

 

  1331تابستان 



 بهار جنبش زنان / 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  بهار جنبش زنان 

 ها و لبخندهااشک روایتِ

 نوشین احمدی خراسانی

 یخوزستان یموسو جواد:  راستاریو

 :وبالگ شخصی نویسنده
www.noushinahmadi.wordpress.com 

 

 صفحه 334رقعی : قطع کتاب و تعداد صفحات 

 چاپ اول: نوبت چاپ

 1331شهریور : سال چاپ

 مولف: ناشر 



 5 /گشایش کتاب

 
 
 

 فهرست مطالب
 

 3.............   ...................................................................................................گشایش کتاب
 «دهندمی فصل ییربادها خبر از تغ»:  فصل اول

 11.............   .............1332های آغازین دهه   در سالهای زنان   حرکتشروع دوباره  -
 22........ ...........................................................در ایران زنانه های  محفلرشد چشمگیر  -
 41..   .....هزنان آثار مکتوبانتشارات و  ،وعاتاز طریق مطبادبیات فمینیستی گسترش -
 43..................   ........................................................فعالیت زنان در ساختار حاکمیت - 

 
 دهی به آینده   ای برای شکل  دریچه: زنان توسط تسخیر جامعه مدنی : صل دومف
 13...... .................................1331تا  1332جامعه مدنی زنان از سال  جوشجنب و  -
 18.............   ................«حقوق زنان»هایی توسط زنان اما نه با محوریت   ایجاد انجمن -
 32..........   ..........1332در دهه  زآمی  مبارزات حقوقی برای تغییر قوانین تبعیضآغاز  -

 33  ..........1382 تا 1331 یها  سال طی یمدن جامعه در زنان رگذاریتاث یها  حرکت -

  33 ...............................گوناگونهای فیط از زنان ییگردهما نیاول: ناشر جمع زنان -
 33   .....................جمهوری اسالمیتثبیت پس از  روز جهانی زن، علنی مراسم نیاول -

 128...   ....کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: اولین مطالبه عمومی جنبش معاصر زنان -

 128 ....................زنان جنبش یها، محور مهم دیگری از فعالیت«علیه زنان خشونت» -
 133..   ..«مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »: جنبش زنان« کمپین»اولین  -

 142.....  ...کردن مسئله زنان  روشی برای عمومی: آمیز   های مسالمت  بندی تجمع  نطفه -
 

 پرش سکوی بر زنان جنبش:  فصل سوم
 151........   ......................«فعاالن جنبش زنانها و  گروهاندیشی  همجمع »گیری  شکل -

 112.....   ...............................اندیشی زنان مه اندازهای پیش روی جمع انع و دستمو -
 113........................   ....................................کشی یک دستگیری، چندین خط و خط -
 131................   ...................................................1384اندیشی زنان در سال  جمع هم -



 بهار جنبش زنان / 1

 138..........   ................1384خرداد  22تجمع عملی توافق برای برگزاری های زمینه -

 133.....   .......................خرداد 22تجمع پس از برگزاری اندیشی  مشکالت جمع هم -
 

 جنبش زنانمعاصر فصلی تازه در تاریخ  : فصل چهارم
 221.......   ...........میلیون امضاء تا کمپین یک 1385خرداد  22گیری تجمع  از شکل -

 228.........   .................تغییر برای برابریسوی  پیش به:کمپین یک میلیون امضاء تولد -

 235........   ...............................................کمپین یک میلیون امضاءدرونی های   چالش -

 241.............   ................................های ساختاری کمپین  بست  تالش برای شکستن بن -

 253..........   ....در عمقسازی گفتمان سطح، در یریگ  اوج: های مختلف کمپین  دوره -

 
 همبستگی کم سابقه: حرکت متحد زنان : فصل پنجم

 211................................................  1381ماجرای الیحه حمایت از خانواده در سال  -

 211................  خانواده از سوی زنان درون حاکمیتبه الیحه حمایت از ها   اعتراض -
 232...........  ....................................................های مختلف جنبش زنان  اعتراض گروه -

 231.....  .....1383در سال حمایت از خانواده  ائتالف بزرگ جنبش زنان علیه الیحه -

 233........   ...........................تشتت در ارائه اصالحات پیشنهادی: نقطه ضعف ائتالف -

 328...................   .........خانواده الیحهجنبش زنان علیه ائتالف  های یژگیبرخی از و -

 
 ها  ثانیه  شکارو ها   فرصتجنبش زنان در کمین :  ششمفصل 

 315.......  .....................................................انتخاباتیمختلف های   دورهو جنبش زنان  -

 318.........  ........پدرساالران و غافلگیری یک زنباالی ی رأ: انتخابات مجلس پنجم -
 322..  زنان نتیجه را با حضورشان رقم زدند: 1331انتخابات ریاست جمهوری سال  -

 325..........  .......گسترش مشارکت عمومی زنان :شهر و روستانتخابات شوراهای اولین  -

 328 .............................................حضور زنانی از جنس دیگر: انتخابات مجلس ششم -

 335...............   ....حضوری کم رمق در فضای سرد انتخاباتی: انتخابات مجلس هفتم -

 342   .....آغازی برای استفاده از فضای انتخابات: 1384جمهوری انتخابات ریاست  -

 343....  ....گیری همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات  شکل -
 331............................................................   ................................................پایان سخن -



 3 /گشایش کتاب

 
 
 
 
 
 

 
 

 گشایش کتاب
 
گخذاردن بخر     های تلخ  و شخیرین و انگشخت    و نوشتن از تجربهها  بازگویی خاطره 

جمعخی جنخبش زنخان کخه سخبب امیخد و        هخای دسخته    نقاط ضعف و قوت حرکخت 
گزنخده را نیخز بخر قلخب تخو و دیگخران       هخایی   و البته زخخم  -آرزوهای بسیار شده 

آیخد آیخا    دانخی فخردا کخه مخی     چراکه نمی. مثل راه رفتن بر لبه تیغ است  - نشانده
بخر تخو و    ی کخه مانند امروز، باز هم نیاز به بازگویی و نوشتن از جزییات حوادث به

و آیا دوسخت داری کخه نقخاط ضخعف      داشت خواهی رفته را ات یاران و عزیزان
بخه معخرض    ،یاگرفتخه    ای و هویخت و هسختی    با آن زنخدگی کخرده   جنبشی را که

 ؟قرار بدهی ،این جنبش« بدخواهان»عموم و در دسترس داوری 
سخال فعالیخت در جنخبش زنخان کشخورم بخا پوسخت و         طی نزدیک بخه بیسخت    

خصخو  جنخبش    ام خ بخه   های اجتماعی سخرزمین  ام که جنبش کرده  گوشت لمس
. برنخد  های متنوع تاریخی، رنج مخی  مکتوب و نبود روایتزنان خ از کمبود تاری   

 جمعی زنان ایران البته مکتوبخات  های دسته مبارزات و تالشاری  تها و  ز گذشتها
 . به جای مانده ولی نه آن اندازه که بتواند امروزمان را غنی سازد ییبها  گران

نیخز چنخین   ایرانیان سیاسی فرهنگی و  ،های مدنی های دیگر فعالیت در عرصه
این کمبود به حدی دردناک اسخت کخه   . شود ناپذیری احساس می کمبود جبران
منتشخر کخرد    1382در مقدمه کتابش که در سخال  « شاهرخ مسکوب»برای نمونه 

به علل تاریخی، فرهنگی، رازداری و آبروداری، احسخاس نخاایمنی و   »: نویسد می
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بسا موجبات دیگر، در میان مخا  ای  وم وتقییه، نبود آزادی و ترس از فردای نامعل
انخد و تجربخه    انخد و نوشخته   توانستند، کمتر گفته بایست و می که میها آن ایرانیان،

تخازه چنخد سخالی    . اند شخصی، اجتماعی و سیاسی خود را به دیگران منتقل کرده
و کسخانی از اهخل سیاسخت و قلخم، بخه ایخن مهخم        هخا   ای از سخازمان  است که پخاره 

بهخره از تجربخه پیشخینیان، در کخارزار سیاسخت       بخی  ...ما[ نسل]گرنه پردازند، و می
 1«.پس از ما نیز همین شد. افتادند

و مبخارزات زنخان،   هخا   شمار به ارث رسیده از تجربه و اما، در مکتوبات اندک
هخای زنانخه بخرای     کارگیری ظرافخت  ها، و به کاری سفانه از انبوه ابتکارها، ریزهأمت

کسوت  پیش نِره زناروزم ی  مخاطرات، به خصو  از پیچ و خم مبارزه عبور از
اثر زیادی برجای نمانده و شاید همین دلیل، کافی باشخد کخه امخروز     ایرانی واقعاً

گخران جنخبش زنخان کشخورم را      بخواهم بنویسم و تالش صادقانه یخاران و کخنش  
 . مکتوب نمایم

 «هخا  تخدوین تجربخه  »و از ایخن طریخق    خ  عمل کردن و سپس روایت کردن آن
های فمینیستی جهان و در فضخای   در جنبش نفس خ   تازه گران کنشبه انتقال برای 

افتخاده و مرسخوم اسخت     جافرآیندی فرهنگی کشورهای پیشرفته و دموکراتیک، 
سخفانه در سخامان جمعخی و    أحتا به یک سنت فرهنگی تبدیل شده اسخت ولخی مت  

عملخخی غیرعخخادی و هنخخوز ده برخخخی از هموطنخخان، فرهنگخخی جامعخخه مخخا، بخخه دیخخ 
  .شود فروشانه تلقی می فضل

هخای مرسخوم و    رداشتبا عبور از این بتالش کردم تا  در کتاب حاضرو اما، 
ام، روایخت و برداشخت    ، و به اعتبار تعهخد اخالقخی  و بازدارنده های سنتی قضاوت
و بسختری کخه ظهخور چنخین     « های بهاری جنبش زنان ایخران  سال»ام را از  شخصی

در کنخار ایخن    .ام ارائخه کخنم   هموطنخان  اطخالع  بخرای سبب گردیخد  خیز بلندی را 
ی هخا  روایخت گخاه  و  هخا  دیخدگاه گزارشخی از رویخدادها،    ام کخرده سخعی  برداشت 
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ام  تالشتمام . بازگویم نیزجنبش رخ نمود را این تر از حوادثی که در  خصوصی
بمخانم و کمتخر   « راوی»مخان،   تا در بازتاب وقایع عمومی جنبش ام  هکار گرفت بهرا 

 وقختِ  بخودن تمخام   قضاوت کنم هرچند بخه دلیخل نزدیکخی و ممارسخت و درگیخر     
خصو  کخه   نماید به نگارنده با این وقایع، قضاوت نکردن کاری بس دشوار می

فضخخاهای هخخا،  شکسخختگی سرگذشخخت مخخا در جنخخبش زنخخان بخخا حخخوادث تلخخ ، دل 
هخخای  گرمخی دار شخدن عواطخف شخصخی، و صخدالبته دل     آور، جریحخه  اضخطراب 

 .فراوان نیز همراه بوده است
مخورد   1388هخای تأثیرگخذار جنخبش زنخان تخا سخال         در این کتخاب حرکخت  

رسخد رخخدادهای پخس انتخابخات       بررسی قرار گرفته است چخرا کخه بخه نمخر مخی     
 1388هخای    ی سال  ز در میانهو ظهور و افول جنبش سب 1388ریاست جمهوری 

المللخی و در   هخای بخین    افخزایش تخنش  ، و نیز گسترش فضخاهای امنیتخی،   1332 -
خطخر جنخد در    تخر  از همخه مهخم   شخاید  و اقتصخادی  گیر نفسهای   تحریم ،نتیجه
ای متفخاوت از دو دهخه اخیخر را      در مجمخوع دوره  ،.[...]و ،مان آشوبرپُ ی منطقه

مسختلزم تحلیلخی ویخژه و    تردیخد   بخی برای کل جامعخه ایخران رقخم زده اسخت کخه      
و  ی داخلخی هخا   ، تخنش لخود آ  ی تخب   به خصو  که در ایخن دوره . جداگانه است

متفخاوتی   ی ما در شرایط کامالً  المللی سبب شده که امروز جامعه  ی بینها  چالش
و آغخاز کخردیم   زنانه  های فلاز مح 1332های دهه  در سال اگرزیرا . قرار بگیرد

تخا  را شخکل دادیخم   زنخان  جامعه مدنی  ،های خود، قدم به قدم ج در تشکلیتدر به
ثیرگذاری بر گفتمخان سیاسخی   فراتر رفته و به تأ« خود»از  1388سال باالخره در 

شخاید بخه ایخن دلیخل بخود کخه        مان دست یافتیم، زنان هموطنحقوق به نفع کشور 
و از آن داشخت   «خخود  سخر  پشخت »را  جند و انقخالب  ، آن زمان ما در ی جامعه

شخرایط  المللخی،   افخزایش تهدیخدهای بخین   بخا توجخه بخه    اما امروز گذر کرده بود، 
 شیپخ »و انقخالب را   جند به نمر می آید،های داخلی، منطقه و بحران پرآشوب

دارد و این همان تغییر فاز اساسخی اسخت کخه جامعخه امخروز مخا را بخا         «خود یرو
سبب شخده اسخت کخه در کتخاب     ها همه این  .کند  متفاوت می 1332جامعه دهه 
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ادامه داشت بپخردازم و از   1388که تا سال « دوران بهاری جنبش زنان»حاضر به 
 ذشخت زمخان،  بخا گ  بعخدها تا  ،ی کنونی جنبش زنان، پرهیز کنم«دوره خزان زده»

بخر جنخبش زنخان     در ایخن دوره  که چه در مورد آن با دقت و وسواس بیشتربتوان 
  .کردو بازنگری تأمل  رفته،

کخخه نقخخاط عطخخف ام   کخخرده تخخالشهنگخخام نگخخارش ایخخن کتخخاب در حخخد بضخخاعت 
ضعف و قخوت آن  موارد و  های جنبش زنان را مورد بازخوانی قرار دهم  حرکت

، در ایخن کتخاب  گفتن ندارد کخه  . ام مکتوب نمایم  شخصیهای   را از منمر تجربه
حضخور و نقخش   هخا  آن کخه در  متمرکخز بخوده   هخایی   حرکخت و ها   کنشبر  ام نگاه
سخال   بیسخت  طخی  چخه  جخامع از آن  کخامالً ی توانخد تصخویر    بنابراین نمخی  .ام  داشته
 کنخار توانخد در  شخاید ب امخا   نمایخد ارائخه  رفتخه اسخت    ایخران ر جنبش زنان ب گذشته

در قخاب تصخویری   را  «دوران بهاری جنخبش زنخان  »، پازل فعاالن دیگرمکتوبات 
 .به نمایش بگذاردچندان فریبنده،   نه

بخش نخسخت  . کتاب در دو بخش اصلی تدوین شده است مطالببه این اعتبار، 
اسخخت بیخخانگر چگخخونگی ظهخخور و ( هخخای اول و دوم  فصخخل)کخخه شخخامل دو فصخخل 

و بسترسازی بخرای ایجخاد   ( 53پس از انقالب )ی جنبش زنان   گیری دوباره  شکل
ی ایران و عخراق    ساله 8جند  خاتمهاین دوره پس از  .است «جامعه مدنی زنان»
دوره  نیهمخ  در .یابخد   ادامخه مخی   1382آغاز و تخا سخال   ( 32یعنی از اوایل دهه )

هخخای  هخخای مختلخخف فکخخری و حخخوزه ایرانخخی در طیخخف   برجسخخته زنخخان کخخه اسخخت
ای را برای ارتقای آگخاهی عمخومی نسخبت بخه حقخوق       سابقه گوناگون، تالش بی

حداقل یک دهه بخه طخول    ها  بسترسازی ها و این تالش. کنند میبرابر زنان، آغاز 
 خخ  زیپره  خشونت و خمدنی    های نوین مبارزات  سنت ای از  پارهو طی آن،  انجامید

 نیخ اهای تاثیرگذار  فعالیتاز . و آجر به آجر چیده شد تدریج  به زنان جنبش در
 مدلو نیز  1331 سال در «ناشر زنان جمع» تولد و یریگ  شکلتوان به  می دوره،
 . اشاره کرد هم «مارس 8 تا خشونت هیعل مردان و زنان نیکمپ» یاتکا قابل

 دوره آن درحرکخت مهمخی    جهخت  نیبخد  «ناشخر  زنخان  جمع» عملکرد و حضور
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 یمرزهخا  از عبخور  دشخوار  ریمسخ  در شخد  موفخق  جمخع،  نیخ ا که شود  یم محسوب
 کیخ  از فراتخر  و بخردارد   را گخام  نینخسخت  زنان، انیم در یدتیعق و کیدئولوژیا

 تیخ فعال از شیپخ  تخا   .باشخد  رگخذار یثأت رانیا زنان یمدن جنبش بر ،یصنف تشکل
 هخا  فیخ ط و هخا  گخروه  انیخ م در ینخوع  بخه  که کیدئولوژیا موانع ناشر، زنان جمع

 یولخخ کخخرد  یمخخ جلخخوه عبخخور رقابخخلیغ هنخخوز شخخد  یمخخ دیخخبازتول زنخخان گونخخاگون
 کار  به آغاز سال دو یکی در حداقل «ناشر زنان جمع» یصنف ـ یمدن یها  حرکت

 و یهمبسختگ  یهخا بخذر  یریخ گ  شخکل  امکخان  کخه  شخد  سخبب  بخاالخره  جمع، نیا
 ،یفکخر  مختلخف  یهخا   فیخ ط از زنخان  انیخ م خواهانه  یبرابر مشترک یها حرکت
  .دیآ فراهم

و شخکوفایی  و اما، بخش دوم کتاب شامل چهخار فصخل اسخت و دوران اوج    
در ایخن  . گخذارد   بخه نمخایش مخی    1388تخا   1382هخای    جنبش زنان را بخین سخال  

میخان نیروهخای گونخاگون     «چهخار نخوع ائختالف   » بررسخی های چهارگانه، به   فصل
کمپخین یخک میلیخون    »، «اندیشی زنخان   جمع هم»: فکری درون جنبش زنان یعنی 

همگرایخی جنخبش زنخان بخرای طخرح      »و « ائتالف علیخه الیحخه خخانواده   »، «امضاء
هر کدام در فصلی مجزا تحریخر   البتهکه  ام پرداخته «انتخابات فضای مطالبات در
از نقخاط کخانونی و چشخمگیر    « جمخع زنخان ناشخر   »اگر در دوره قبخل،  . شده است

در  «اندیشخی زنخان   همجمع »ک زنانه بود اما در دوره بعد های مشتر  اتصال ارزش
هخخای  ، بخخه مثابخخه نقطخخه عطفخخی تاثیرگخخذار در تخخاری  معاصخخر فعالیخخت1382سخخال 
عمخل  شروع تحخوالتی ژرف در بیخنش و   رود که   میشمار زنان بهی  خواهانه حق

 هخای  شیوه درار گذ بدعت هایی حرکتخصو   و بهخواه  زنان برابری اجتماعی
اندیشی   در واقع جمع هم. رقم زدرا  ایران زنان فعال های میان گروهائتالفی نوین 
های زنان آن  تشکلپاگرفته از ی یها ستونبر  توانست جنبش مستقل زنان را زنان
تفخاوت  »، بخر  «تفاوت میخان زنخان  »گذاری بر   و به جای ارزش استوار سازد ،زمان

و از ایخن   تأکیخد گخذارد   « ایخدئولوژیک   هخای سیاسخی    میان زنان بخا دیگخر گخروه   
دادن به جنبشی متکثر اما مستقل   را برای شکل  های مشترک زنانه  رهگذر، ارزش
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   . آورد وجودبهدر ایران، 
مخا  ، «اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »عملی و چنخدوجهی   های تجربهپس از کسب 

و تخخرین  گسخختردههسخختیم کخخه ثیرگخخذار تأشخخاهد ظهخخور سخخه ائخختالف بخخزرگ و   
تخرین آن    یافتخه   ترین و بلخو    ، و پخته«کمپین یک میلیون امضاء»آن ماندگارترین 

در . بخود « همگرایی جنبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در فضخای انتخابخات      »نیز 
ی این چهار ائتالف تاثیرگذار سبب شخد کخه جنخبش زنخان، از       حقیقت، مجموعه

در رونخد گخذار بخه دموکراسخی      مؤثر فراتر رود و به جنبشی« برای زنان»جنبشی 
ارتقاء یابد و توسط نیروهای گوناگون اجتمخاعی و سیاسخی بخه رسخمیت شخناخته      

 . شود
ی روشخنفکری ایخران،     ، در افکخار عمخومی جامعخه   1382اگر تا قبل از سخال  

بایسخت از سخوی     هایش، مخی   جنبش زنان، جنبشی بود که برای رسیدن به خواسته
بخه مثابخه جنبشخی در افکخار      تخدریج بهپس از آن اما شد،   جامعه به آن کمک می

برای رسیدن ایران بخه یکخی    اش، در حد بضاعت تواند  عمومی شناخته شد که می
ایخن تغییخر فخاز    . ، به جامعه یخاری رسخاند  (دموکراسی) هایش   ترین خواسته  از مهم
ایخن  بدین خخاطر بخود کخه     عمدتاًبه جنبش زنان،  نسبتدر نگرش جامعه اساسی 
 از یکخ ی توانسخت  ران،یخ ا در یاجتمخاع نخوین   یهخا   از دیگخر جنخبش  قبخل  جنبش 
 یزنخدگ  بخه  را «یخی زدا ضیتبع» یعنی مسیسکوالر و یدموکراس مهم یها شاخصه
صخوری و   یمرزهخا  از زیخ آم تیخ موفق عبخور  بخا  و بزنخد  گخره  زنخان  جامعه روزمره
جمعخی خخود     های دسته  حرکت ،... وسیاسی ، مذهبی  ک،یدئولوژیا ی شده جعل

  .پیش ببرد ،«موقعیتی»و  «عملگرایانه»ی را با رویکرد
مخوجز   طوربهام   که در متن کتاب مالحمه خواهید کرد سعی کردهطورهمان

زیخرا بخه   . زنخان بپخردازم   مسختقل  جنبشتل  و شیرین های   و مختصر به بیان تجربه
 ،متنخوع ایخن جنخبش    های و تاکتیک ها  ایم که حرکت  دفعات دیده و تجربه کرده
 متأسخفانه ای از نیروهخای سیاسخی و ایخدئولوژیک را      هر بار و در هر مقطعی، پاره

 گسخترش  یبخرا این جنبش  که یهنگام: است داشتهگیری وا   به واکنش و موضع
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المللخی زنخان     المللی و فشار جامعخه بخین    های بین  از مکانیزم «حقوق برابر»گفتمان 
طلخخب درون حاکمیخخت  و نیخخز   برخخخی از زنخخان اصخخالح بهخخره بخخرده، مخخورد انتقخخاد

قخرار گرفتخه و    ،«ضدغرب»های  و یا چپمذهبی   مهری برخی از نیروهای ملی  بی
 طلخخب درون  بخخه چخخالش کشخخیده شخخده اسخخت   هنگخخامی کخخه بخخا نیروهخخای اصخخالح

خخ   و علنخی  شفافافزایی خ یا البی و مذاکره    همگام شده تا از طریق هم حاکمیت
مخورد انتقخاد برخخی از     پیگیخری کنخد  در پارلمان و نهادهای مشخابه  منافع زنان را 

اسخت     قرارگرفتخه ( افراطخی  و چخه راسخت  افراطخی  چخه چخپ   )رادیکال  نیروهای
از )های خیابانی بهخره بخرده     های بسیج مردمی برای اعتراض  هنگامی که از روش
، توسخط بخشخی از   (میخدان هفختم تیخر تهخران     در اعتراضی جمله برگزاری تجمع

( یاسیس ساختار) باال از رییتغ به صرفاًو دیگر نیروهایی که طلب   نیروهای اصالح
 دهخد   یم نشان این موارد ی همه .است گرفته قرار چالش و نقد مورد داشتند باور
 از عبخور  بخا  کخه  شده موفق ریاخ ی  دهه دو طول در رانیا زنان یداریب نهضت که
  یمخدن  و خشخونت   یبخ  یهخا   روش انخواع  از ،یاسخ یس  کیدئولوژیا یمرزها و خط
 و ،ورزد مقاومخت  خود زیپره  خشونت کردیرو و گفتمان بر یصبور با ،ببرد بهره

پخذیرای  همچنخان  و  دهخد ادامخه   اش مسختقل  اما پُرسنگالخ ریمس به افتان و خیزان
 .باشد فکری های مختلف از طیفحضور رنگارند زنان 

خخواه در   برابخری نهضخت  ایخن  نشخان داده اسخت کخه     های دو دهه اخیر  تجربه
پرهیز باقی مانده است و از ایخن    جنبشی مدنی و خشونتعمل اجتماعی،  و نمریه
ن دوره، تغییرات طلبان حکومتی که حداقل در طول آ  هم با روش اصالح: زاویه

کردند، و هم بخا    می دنبالسیاسی در چارچوب اصالح ساختار  اجتماعی را صرفاً
که تغییرات اجتماعی را ( چپ چه راست و چه)روش انقالبی نیروهای رادیکال 

ی معین و عقالیی خود را   فهمیدند، فاصله  حاکمیت می در چارچوب تغییر صرفاً
بخرای  هخا  ایخن نیخرو   ی از همکاری بخا همخه   در مقاطع مختلف هر چند .حفظ کند

ی آنهخا   یخا تخطئخه   «حخذف »تالش کرد به جخای   و گرفتپیشبرد منافع زنان بهره 
 را یاسخ یس یروهخا ین نیخ ا از یا  مالحمه قابل بخش ،(خودی و غیرخودی کردن)
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اجماع برساند و گفتمان فمینیستی را از درون ایخن  توافق و به « حقوق زنان» حول
 .و در افکار عمومی بگستراند دتقویت کن ،های سیاسی نگرش

خشخونت جنخبش زنخان، روش و منشخی بخوده کخه         در واقع روش مدنی و بخی 
 در سخاخت حاکمیخت و هخم در درون جامعخه    هخم  ) زمخان هخم  طخور بهتغییرات را 

-  و برچسبها   تهمت انبوه که در این راه از است نشان داده و دنبال کرده( مدنی

تعبیخخر شخخود و یخخا بخخه صخخفت  «انقالبخخی»ای نداشخخته کخخه مخخثال گخخاه   واهمخخه نیخخزهخخا 
هخای متنخوع    تخالش معرفی گخردد چخرا کخه برآینخد      «گر  مصالحه»و « کار  محافمه»

مسختقل و   هخای  روشتثبیخت  بیخانگر  ، طی دو دهه جنبش زنانمختلف های  گروه
هخای  خوشبختانه  ایخن روش . استزنان  اجتماعی جنبشدر بافت و نسوج مدنی 

های اجتماعی ایران، کخم    ر جنبشدیگاز سوی  تدریجبه خواهانهمدنی و استقالل
 . و بیش مورد پذیرش قرار گرفته است

و زنخان بخیش   طلبانخه    حقنهضت  دهد که نشان می نیز تاری  معاصر کشورمان
موجخخود سخخازوکارهای توانخخایی اسخختفاده از ( اش در حخخد ظرفیخخت تجربخخی )کخخم 
داشخته  وری از پیوندهایش با خخواهران خخود در سراسخر دنیخا را       و بهره المللی بین

متناسب با موقعیت خا  جامعه خخود خ   جاست که  اما ظرافت کار در این.  است
اش را بخخا  یعنخخی نگخخرش جهخخانی .کنخخد عمخخل مخخیبخخا نگخخاهی محلخخی و مخخوقعیتی، 

 بنخدی   ی قطب  در میانهزنان  مستقل جنبش .رویکردهای محلی، تلفیق کرده است
، اگخر کخه   (جهخان امخروز  مردانِ  برخی دولتی  برساخته)« اسالمی/ غربی» جعلی
ندرت مسیر خود را گخم کخرده    اما به، هتلقی شد« اسالمی»و گاه « زده  غرب»گاه 
بخرای پیشخبرد   توانخد   میکه  نشان داده مبارزات مدنی خود ها   زیرا طی سال. است

آن هم در کشوری کخه فرهنخد پدرسخاالر، از صخدر تخا نیخل آن را       )منافع زنان 
از  متأسخفانه  خخ کخه   شخمول  های جهان  و گفتمانها سازوکاربه هم ( فراگرفته است
خ    شخود   خوانخده مخی  های غربی  و همدستی با دولت« فمینیسم غربی»سوی برخی، 

 دیگخر،  هخای محلخی کخه از سخوی برخخی       و گفتمخان  کارها راه بهنیاز دارد، و هم 
  .شود  تعبیر میو همدستی با حکومت اسالمی « فمینیسم اسالمی»
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هخای    ماننخد دیگخر جنخبش     جنبش زنخان بخه  اما نکته حائز اهمیت، این است که 
های زیادی را هم از دسخت داده    اجتماعی، اشتباهات بسیاری هم داشته و فرصت

-  از این غفلت در هر بخشی  (است ای از آنها اشاره شدهدر کتاب به پاره)است 

جنبش زنان به سهم خود، مسخئولیتی در  ها، هر کدام از ما فعاالن   کاری  و ندانمها 
در ایخن دو  چخه در جنخبش زنخان     با این وجود اما برآیند کلخی آن . قبال آن داریم

دهخد کخه     نشان میظهور کرده،  -های ما  تجربگی از ورای اشتباهات و بی -دهه 
اش،   هخای متنخوع سخازنده     کمخانی وگخروه    های رنگخین   طیفحضور جنبش با این 
یخا  « تقخدیس »را  آمیخزی  مسالمت هیچ روشقدر بالغ و باتجربه شده است که  آن
های گوناگون و متنوعی   ، روش«موقعیت»و  «شرایط»نکند بلکه بسته به « تخطئه»

سخت  هخا  و گفتمخان  ابزارها ،ها  ی رنگارند از روش  همین مجموعه. کار بندد  را به
آمیزش را در   و روش مدنی و مسالمت را تضمین کرده جنبش این« استقالل»که 
اسخت  در عخین    به نمایش گذارده«  گری  انقالبی/ طلبی  اصالح»ی دو قطبی   میانه

در « مخدنی » ی بنیخه  روش کخم اجتماعی نخوین،   های همراه با دیگر جنبش حال نیز
 . خته استفربه سا خود، در حد بضاعت ایران را

با توجه به تغییخر   ،گذار پُرابهام دوران این جنبش زنان درنیروهای اکنون نیز 
 شیافخزا  زده و ی آشخوب  خاورمیانخه  از متخأثر  یطیشخرا ) کلی جامعه  فاز و شرایط

 ی  زده  بحخران  تیوضخع  ریتخأث  تحخت  زیخ ن و یالمللخ   نیبخ بخا جامعخه    ی ایخران ها تنش
تجدیخد  درحال  ،یاسیس و یاجتماع یها  گروهها و  جنبشمانند دیگر   به ،(یداخل

ایخن نیروهخا   . انخد  تغییریافتخه  بخا شخرایط   هخایی متناسخب    گفتمانبرساختن آرایش و 
ابخر انخدود ناشخی از    مخبهم و   طیبا شرا انش یها  نسبت بازتعریف همچنین در حال

 :و فردا ...اند ی ایران«فردا»، برای تثبیت جایگاه زنان در دیجداین فاز 
 دیبار که باران»                                      

 یباریهر جو                                               
 «را اش  مانهیپ کند  یم پُر دارد یگنجا کهچندان                                                    
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 فصل اول
 

 «دهندمی فصل ییربادها خبر از تغ»
 
 

  1332آغازین دهه های در سالزنان های حرکتشروع دوباره 

جنخبش  ی   دوبخاره گیخری    های شخکل   جوانهفراروییدن نخستین بیش از دو دهه از 
سخاله،   8پخس از انقخالب و جنگخی     کشور مخا، یعنی از زمانی که . گذرد  می زنان

بخه  دادن   شکلبه فکر جامعه را  باالخره آرام گرفت و این ثبات و آرامش نسبی، 
هخای باقیمانخده از     و ساختن ویرانخه « به آینده اندیشیدن»آغاز  .وا داشت اش  آینده

آغخاز نضخج    اه از سخر گذرانخده بخود همانخ    کخ  بخار  و خشونت های سهمگین   وفانت
  . بود با آغاز جوانی من زمانهم بود و البته نیز جنبش زنان ی  دوباره گرفتن

اد و از آن انقخخالب، تنهخخا سخخاله بخخودم کخخه انقخخالب اتفخخاق افتخخ  3-8کخخودکی 
که به یاد دارم لگدهای پیروزمندانه برادر بزرگم بود بر در زرد رند و   چیزهایی

جا درس  مان بود و من و خواهرم در آن  که سر کوچه« نوردانش»دبستان  ی  کهنه
برادر بزرگتخرم بخه همخراه چنخد تخن از دوسختانش آمخده بودنخد کخه          . خواندیم  می

کخرد  مخی  وقتی برادرم تعریف از آن، چند روز قبل. مدرسه ما را هم تعطیل کنند
از او  زده من هم هیجخان  ندا  بازی تعطیل کرده شان را با شلو   مدرسه راهنمایی که

هخا و    به یاد دارم کخه معلخم  . خواسته بودم کاری کند تا مدرسه ما هم تعطیل شود
دانسختم کخه بخرادرم و دوسختانش       مدیر مدرسه چقدر ترسیده بودند ولی مخن مخی  

هخای بچگانخه بخرادرم      شخیطنت . کوبنخد   هستند که با مشت و لگد به در مدرسه می
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ها بود کخه    ز انقالب به یاد دارم و البته در میان این شیطنتتنها چیزهایی بود که ا
ای نیخز سخر از     یک روز هخم مثخل صخدها هخزار خخانواده معمخولی دیگخر، اسخلحه        

کخه   گار خ ام مانند بسیاری از نوجوانان آن روز  ساله 14مان در آورد و برادر   خانه
هخا    یاهویی که به پاسگاهدر میان آن ه خدانستند    انگیزی می  انقالب را بازی هیجان

را به خانخه آورده  تفند  شده بود و آن« غنیمتی جنگی»حمله شده بود، صاحب 
را بخاالی  « سخه  –ژ »اسخلحه    اوای از آن بعدازظهر به یخادم مانخده کخه      صحنه. بود

ام را بغل گرفته بودم به همراه خواهر   من که خواهر یک ساله و سرش گرفته بود
  ،دسخخت بخخرادر دیگخخرم، بخخه گخخرد بخخرادر بزرگتخخر اسخخلحه بخخه   تخخر و دو  کوچخخک

و  جیخخغاز فخخرط هیجخخان و خوشخخحالی  گخخاه و کخخردیم  ، هلهلخخه مخخیچرخیخخدیم  مخخی
 .کرد  فریادمان گوش فلک را کر می

های پاشنه بلند و شیک مخادرم، نشخانه     پس از این ماجراهای کودکانه، چکمه
هخای    تصویر مادرم در آن چکمهدر واقع . دیگری برای من از دوران انقالب بود

که تازه خریده بود تا با آن به همراه همگی خخانواده بخه اسختقبال     و آالمد شیک
بخه   ویرهایتصخ  معخدود از  ،امام خمینی برویم، در کنخار تصخاویر بخرادر نوجخوانم    

اش   ثیراتتخأ انقالبی کخه   .است انقالب برای من پُر تب و تاب یادمانده از دوران
. تخر از ایخن یکخی دو خخاطره بخود       بسخیار گسخترده   البتخه  ،ام  ادگیبر زنخدگی خخانو  

مبخارزه   انقخالب و  مفهخوم از  کخه  ی عخادی   ها خخانواده   خانواده ما هم مانند میلیون
 واقعخاً  امعهجبدانند در  بدون آن که آگاهی چندانی نداشتند، سیاسی و اجتماعی

 . شان در انقالب زیر و رو شد  گذرد، زندگی  چه می
 زبخر بسیاری از مخردم زیخر و    انی، زندگ اجتماعی در هر تحول بزرگ اصوالً

مخورد  هخای تخاریخی     تیترهای خبری مطبوعخات و گخزارش  چه در  شود اما آنمی
هخای    و گخروه  ی پُر آوازهها  زندگی افراد و شخصیت معموالً گیردمی توجه قرار

ثیر را أقضا بیشخترین تخ  ، از ها  و انقالب درحالی که تحوالت بزرگ .سیاسی است
ایخن تحخوالت   پیخدایش  در  رد کخه اساسخاً  اگذمی ای  خانوادهها بر زندگی میلیون

ها خانواده ایرانی بخود    ین میلیونهمخانواده ما هم یکی از  .اندنقش زیادی نداشته
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 شخده باشخند،   وارد آن یخا  چیخزی بداننخد و   و انقخالب  که بدون آن که از سیاست
بخدون آن کخه بخه     خ  ی انقالب  اولین ضربه. را دگرگون کرد شان  انقالب، زندگی
وقتخی بخر    خخ  هخایش پخی ببخرم    بتخوانم بخه عمخق و ریشخه     سخاله  3-8عنوان کودکی 

مان هوار شد که پدرم را یک شبه پس از انقالب، به سخیاق همخه ادارات     زندگی
کارمند معمولی شخد و   ،دولتی دیگر، از پست ریاست کنار گذاشتند و یک شبه

ای که پدرم در   اداره. «انقالب آمده بود»ساله شد که با  18ای   یس او  پسربچهیر
تأسیسخات  کرد نه سیاسی بود و نه شغل پدرم سیاسی بود، او مهندس   آن کار می
در هخا  کرد و برای دستیابی به این شخغل، سخال  می در بخش فنی کار بود و طبیعتاً

در همخه جخا    ولخی انقخالب کخه آمخد    ایران و خارج از کشور درس خوانده بخود،  
سخاله روبخرو    22- 18جخوان   «انقالبیخونِ »باره تمامی ادارات و مؤسسخات بخا   یک

 مخوردنمر   و تخصخ   کخار حخوزه  شدند که یک شخبه بخدون ایخن کخه چیخزی از      
بقیخه کخه    در نتیجه،و بودند  پرتاب شده« تخصصیهای ریاست بخش»به بدانند، 

  .تنزل یافتندبه کارمندانی معمولی ناگهان تخصصی در زمینه کارشان داشتند 
 چنخین  طبعخاً  آورد  که از کار سیاست سر در  نمخی  مبرای کسانی همچون پدر

. اش قابخل درک نبخود    در زنخدگی کوچخک   ای  زیر و زبرکننده ثباتی و تحولبی
 هخا   های حخاکم بخر انقخالب     منطقی  ها و بی  به جایی ضربه روحی ناشی از همین جا

غیرقابخل  راسختی   بهشناسند   آن را نمیخشن انی که از آن دورند و منطق برای کس
چرا جوانی که هیچ تخصصی  توانند درک کنند  نمیزیرا . هضم و پذیرش است

-مخی  ارتقخاء شخغلی   ،پیماید و تا این درجه  ندارد ناگهان یک شبه ره صدساله می

، تمخام  همچون پدرم که شاغالن و کارمندان معمولی و منزلتی ارتقای مقام .یابد
ی زنخدگ  شخان در و امید دلخوشی و همهعمر مفیدشان را صرف آن کرده بودند 

، از نیم درجه به یک درجه و بخاالتر  ،پلکانی بسیار بطئی و ارتقاءبه همین  ،یشغل
صخدها   آور ناشخی از انقخالب،    تخب هخای  تخنش انواع و اقسام آری  .بستگی داشت

 بخود کخه   ی ناگهخانی هخا   تخنش همخین  و  ،کخرد   مخی ر خانواده را دچخار آسخیب   هزا
هخای    دچخار بحخران  خ دیگخر   هخای  البد مانند خیلخی خ سبب شد، پدرم نیز   سرانجام
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بیماری روحی پدر باعث شخد کخه سخرانجام او را از کخار     .  روحی و عصبی شود
تخصصخی کخه داشخت ولخی بخه خخاطر        و مدرک تحصخیلی  رغمبهاخراج کنند و 
هر چند بعخد از  . چرخاندرا به راحتی ب بچهشش زندگی اش نتواند   بیماری روحی

مدارک پزشکی مبنخی بخر بیمخاری پخدر، بخاالخره      ارائه پیگیری مادر و  چند سال
توانسخختیم از حقخخوق بازنشسخختگی انخخدکی بهخخره ببخخریم و بخخه ایخخن ترتیخخب زنخخدگی 

درس »دار بود و رفاه نسبی که بخر اثخر     آن، مادر خانهنفره ما که در  8خانوادگی 
بخه دسخت    (اش  و از ایخن رو ارتقخاء تخدریجی در شخغل    )پخدر  « خواندن همیشگی

وفان انقالب فرو ریخت و بعد هخم بخا شخروع جنخد،     تبا به ناگهان آورده بودیم 
 .شد تشدید بسیاری ما نیز   مشکالت معشیتی همه مردم از جمله خانواده

و در دهد می گاه، اول جند رخ. همزاد هم هستند انقالب معموالًجند و  
پروراند و گاه این انقالب است که بستر ظهخور  می خشونت انقالب رابطن خود 

 . خواهد این جند داخلی باشخد یخا خخارجی   می شود حاالمی و خونریزی جند
انقالب را تجربه کردند و بعد جنگی که به همخراه آن   ، وقوعابتدامردم ایران اما 

 ،ما، چیزی نبود جز وخامت حال پدری ساله برای خانواده 8ارمغان جند . آمد
سرگردانی برادران فراری از جنخد،  کمبود فزاینده امکانات زندگی روزمره، و 

نشستند و چخون بخه خخدمت سخربازی و شخرکت در جنخد،       می که باید در خانه
 رغخم بهبه همین دلیل من  .توانستند کار و شغلی داشته باشند  نمی بودند طبعاًنرفته 

به خاطر همخین شخرایط ویخژه خخانوادگی،     آن که سومین فرزند خانواده بودم اما 
های دیگخر جنخد بخرای      البته از ارمغان. که شاغل شدم  اولین فرزند خانواده بودم

را از خوزسختان بخه   ها آن خانواده ،، همسرم، بود که جند«جواد»من، آشنایی با 
را از  اش  اگر خانواده مخا بخا آمخدن انقخالب، رفخاه نسخبی      . تهران پرتاب کرده بود

خانواده همسرم با وقوع جند همه چیزشان را باخته بودند و این  دست داده بود
 . ای درکنار یکدیگر کشانده بود  ، ما را به خانهپناهی  درد مشترک بی

خوانخخدم انگخخار سرگذشخخت   را مخخی« مرجخخان سخخاتراپی» وقتخخی کتخخاب مصخخور
کردم، چرا که مرجخان نیخز درسخت    می نوجوانی خودم را در دوران جند مرور
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 اش  و بخا همخان ماجراهخای معمخول آن دوره در زنخدگی      است هم سن و سال من
ویخدئوهای قاچخاقی مایکخل جکسخون، مبخارزه        یعنی با همان کاسخت . روبرو شده

 «امخور تربیتخی  »های ، یا داستان معلمدر مدرسه ری پاچه تندبرای پوشیدن شلوا
بخه یخاد   ... کردنخد و   مخی  هدایت ،بسیج مدرسه با همکاری و عضویت که ما را به

. ام را در همخین بسخیج مدرسخه آمخوختم      سیاسخی  و درک ها  دارم که اولین تحلیل
اوت را از ای متفخخ  اش تجربخخه  البتخخه مرجخخان سخخاتراپی بخخا ورود بخخه  دوران جخخوانی 

-مخی  ، بخاالخره موفخق  اش با وجود امکانات مخالی   خانواده زیرا استسرگذرانده 

هخای    راهبنابراین توانسخته اسخت کخه    بفرستند و  یرا به کشور دیگر شوند مرجان
درحخالی کخه مخن پخس از      کنخد  ارتقاء موقعیت فردی را در دوران جوانی تجربخه 

مخان کمتخر و     سخر کوچخه  ی جنخد  شهداهای   حجله تدریجبه  اتمام جند، وقتی
 به جای ارتقاء موقعیت فردی شدم که گزیرنا ،نابسامانکمتر شد همراه با جامعه 

کخه در آن قخرار داشختم     اجتمخاعی  ، به ارتقاء وضعیت(بودمتعدد موانع ر از که پُ)
جامعخه زنخان    خ همپای ام  ها بود که من نیز با آغاز جوانی  همان زمان .مشغول شوم

 یبخرا  مخان   نیسخرزم  در بخود  قخرار  که ای  یندهآ به با قلبی سرشار از امید خ  کشورم
ی بخا جنخبش   انگیخز ین آینده به طرز شخگفت ا قضا از و کردم آغاز م،یبساز خود

 . زنان کشورم پیوند خورد
 امخا  بخود  «شناسخی نیزمخ » رشخته  در ام  نمرات نیبهتر که آن رغمبه زمانهمان 

ممنخوع   شناسخی نیزمخ  جملخه  ازهخا  از رشخته  یبرخخ زنان بخه   ورودمتوجه شدم که 
شخدم   متوجخه پس از ورود به دانشخگاه  . دمیبرگز را گرید یا  رشته ناچار به. است

 بخا ندارنخد   اجخازه  پسخر  و دختر انیدانشجوکه  استاز مقررات دانشگاه آن  یکی
 یدرسخ  یسخئوال یخا   کخالس  ی  جخزوه درباره خواستند  یاگر م حتا بزنند حرف هم

. کخرد   یمورد صحبت مخ  نیدر ا« مسئوالن پسران»با « مسئول دختران» دیبپرسند با
 هخا  دانشخگاه  درندشخت هخای  اطیخ ح ی  گوشهدر کنار  یمقررات نیچن، عمالً گرچه
هخای اسخالمی    انجمخن »طریخق   از عمخدتاً  هخا  یتاین محخدود  ی همه .شد  ینقض م
ها بعد در جنخبش زنخان    سالشد، این درحالی بود که وقتی  اعمال می« ها دانشگاه
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 حقخوق نفخع  هخایی بخه     ها برای برپایی فعالیت های اسالمی دانشگاه با همین انجمن
زده  شخگفت  هخا واقعخاً  کخردم، از ایخن همخه تغییخر در ایخن نهاد      زنان همکخاری مخی  

 تهخخران ییبمبخخاران هخخوا ریخخزرا  دانشخخگاهدر  ام  لیتحصخخ سخخال ،یبخخار  ...شخخدم مخخی
سخال   کیخ  یها برا  در امان ماندن از بمباران یبراکه خانواده  یدرحال گذراندم،

  .کرده بودند کوچ کشور، تهران به شمال از
اگخخر در آن دوره مرجخخان سخخاتراپی در آن طخخرف مخخرز، شخخروع بخخه یخخافتن     

هایی متفاوت کرد، من هخم نوشختن در مطبوعخات را آغخاز کخردم و اولخین         جهان
کتخاب  ». منتشخر شخد  « کتاب توسخعه »در  1332 فروردین سال هایم در سال  نوشته
 شد کخه   در قالب فصلنامه منتشر می 1334تا  1313های   سال ی  ه، در میان«توسعه

مخن نیخز بخا     .شخد مخی  سخردبیری و اداره توسط همسرم، جواد موسوی خوزستانی 
پخس از   1334در سخال  کتاب توسخعه  . کردممی همکاری ،برای انتشار آن جواد

در دوران هرچنخد بعخدها   )توقیخف و از ادامخه کخار بازمانخد      ،شمارهچاپ دهمین 
پخس از انتشخار چهخار    دوباره از سر گرفته شد کخه   ن،اطلباصالح روی کار آمدن

بخا   ام،  یمطبوعخات  مختصخر  یها  تیفعال خاللدر  (.باز هم دچار توقیف شدشماره 
آشخنا   (کخرد   همکخاری مخی   «دریچه گفتگخو »ماهنامه با نیز  او که) «ستوده نینسر»

مخان در حخوزه     های مشترک  دغدغه مان با توجه به  دوستی و صمیمیت طبعاً. شدم
کخه حخول     هخایی من و نسرین آن زمان از بحث. ، در زمان اندکی، عمیق شدزنان

-مخی  کتاب توسعه و دریچه گفتگو پیگیخری مطالب در « کالن»سیاسی تحوالت 

 را هینشخر  دو نیخ ا کردیرو که بود نیا مان  یسع حال نیا با. گرفتیممی شد فاصله
هخایم در    در آن روزها، دلمشخغولی  .سوق دهیم زنان سایلم سمت به شتریب هرچه

یافت می زنانه امکان بروز های  به شکل مقاله در محفل عمدتاًرابطه با مسئله زنان 
و گخاه بخا   )خارج از کشخور  زنانه  زبان  یفارس یها  مجله از یبرخر د ندرت یا بهو 

 «جامعه سخالم »ابتدا در نشریه  1334تا این که در سال  ،دش میمنتشر  (نام مستعار
 پیوسخته و  هخم در نشخریات دیگخر بخه شخکل      و بعخد  «فیخروز گخوران  »به سردبیری 

 در همان زمان سخرک کشخیدن در  . را پیگیری کردمام  انتشار مقاالتتری   جدی
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هخایی    جا در میان جمع و آن جا چه در این و شناختن آن های زنانه  محفل بعضی از
تخنفس  بخرای  « هخوای آزاد »دستیابی به هایی برای ساختن جامعه و   که به دنبال راه
 بزرگداشخت   بخا  رابطخه  در کخه  ییها  جمع و ها  فلاز مح :کردممی بودند را تجربه

 –تخا جلسخاتی کخه ملخی      ،شخد   خخاوران برگخزار مخی    باختگان  جان ی  خاطره و ادی
اهلل   حبیخب دکتخر  مینخو مرتاضخی و همسخرش    همچون جلساتی در خانه )ها   مذهبی
و مهنخدس   «ایخران فخردا  »مجلخه  مطبوعخاتی بخا   ی  ناپیوستههای فعالیت نیزو  ،پیمان
بررسخی   بخرای (  تقی رحمخانی  هدی صابر، رضا علیجانی و، سعید مدنی ،سحابی

 . کردندمی ل روز برگزاریمسا
مخن نیخز در    کخرد   مخی زنان رشخد   های  محفلگوناگون بعد از آن نیز که انواع 

و گخاه   مشخارکت داشختم   کردنخد   هایی که برگخزار مخی    و نشستها آن تعدادی از
ایخن   .هخا و جلسخات در رابطخه بخا زنخان بخود       ام محل برگزاری این سخخنرانی  خانه

-می های گوناگونی در میان زنان برگزاری  با موضوعات متنوع و بهانه ها  نشست

هایی کخه بخه مناسخبت      جمع تا گرفته دیدن و تفسیر فیلم، وخوانی،   کتاب : از شد
روز جهانی زن و  «قمرالملوک وزیری»مشروطیت و بزرگداشت سالروز انقالب 

ادامخه   سخپس  .شخد مخی  برگزار... اسفندگان و مهرگان وبه مناسبت یا  ،(مارس 8)
 ،فمینیسختی هخای    و دغدغخه گرفتنخد   میشکل  تدریجبه  هایی که فعالیت در محفل

حسخابی  برای مدتی مرا  های فمینیستی بودند که همین محفل .شد  میها آن محور
برگخزاری مراسخم    هخا،    نقطه اشتراک اکثر این محفل تدریجبه  .درگیر خود کرد

کار ما شده بخود   ،به این ترتیب تا مدتی هر سال و شد( روز جهانی زن)مارس  8
 ،، از این محفل به آن محفل بخرویم (مارس 8/ اسفند 13) که در روز جهانی زن

 .مارس برگزار کنیم 8مراسم مشترک بینامحفلی برای  ،و یا بعدتر
  

  در ایران زنانه های  محفلرشد چشمگیر 
را زنخانی بخا    شخدم   آشخنا مخی  هخا  آن ای که در آن دوره با«زنانه های  محفل»اغلب 
 پیشختر کخه  یخا زنخانی    (یخا ملخی مخذهبی    گرا  چپ گرا،   ملی) های مختلف  دیدگاه
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دادند که در حقیقخت بازمانخدگان     شکل می ،بودند انقالبی  هوادار احزاب سیاسی
بازماندگانی کخه از زنخدان و   . شدند  محسوب می نیز 1312دوران سرکوب دهه 

البتخه  . ی خخود رسخیده بودنخد     یا مهاجرت، جسته بودند و به بازاندیشی در گذشته
را تجربخه نکخرده   ای   که چنخین گذشخته  خ ، زنانی از نسل جدیدتر   ها  در این محفل

 .  دمنیز حضور داشتند از جمله خود من که در واقع از نسل انقالبی نبو بودند خ
 (12دهه بافت فکری ) شانجه به بافت فکریبا توها،   محفلاین برخی از رویکرد 
بخود از همخین رو    آرمانشخهری شخدت   هنوز بهو  انقالبیو  سیاسی غالباً رویکردی

هخای    سخرکوب ها و   خشونتتل   های  هدر میان این بخش از زنان با توجه به تجرب
در . به نوعی نهادینه شده بود« عرصه عمومی»، وحشت از حضور در 1312دهه 

درون »مخارس   8به برگزاری  ههای زنان  محفلاین دسته از فعالیت  ی  عمدهنتیجه، 
، محور بحخث جلسخات     شد و در طول سال نیز جلسات ماهانهمی خالصه« ها  خانه

از : توانسخت فخرق کنخد   مخی  ضر در جلسخه، با توجه به ترکیب افراد حا هر محفل،
خخخوانی و   ، و شخخاهنامهخخخوانی و نقخخد داسخختان   داسخختان، و نقخخد و بررسخخی فخخیلم  

و  فمینیسختی  هخای  ل و دیدگاهدر مورد  اخبار و مسای خوانی گرفته تا بحث  حافظ
مسخایل نمخری و    من خودم در محفلخی بخودم کخه عمخدتاً     . موضوعاتنمایر این 
مقخاالتی   چنینهم. شدمی های فمینیستی در آن مطرح  گفتماندر مورد تئوریک 

بخین مخا   نیز  رسید  به چاپ می توسط زنان فمینیست ایرانی که در خارج از کشور
. کخردیم   تبادل نمر می ها  نوشته گردید و در مورد محتوای آن  دست به دست می

مه و در جمع دانستند ترج  گاهی هم مقاالت فمینیستی توسط کسانی که زبان می
 . شدمی توزیع و خوانده

 هخای   فخل بخرای همکخاری در مطبوعخات بخودم، مح    آن زمان که در تالش در 
خ مخان را    داد تا مطالخب  قرار می را در اختیارمان شماری های اندک مخاطبزنانه، 

 اشختراک  بخه  شخمار،   انگشخت  مخاطبخان  نیخ ا بخا  خخ امکان انتشخار گسخترده   در نبود 
هخخایی مناسخخبتبخخه مراسخخمی کخخه در  معمخخوالًرا  ایخخن دسخخت ی ازمطخخالب .میبگخخذرا

 خاموشخخخیسخخخالگرد مراسخخخم در  یخخخا ،(مخخخارس 8)« روز جهخخخانی زن» :همچخخخون
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درایخن  . یمدخوانخ   ، مخی کردیممی برگزار و یا فرو  فرخزاد ،قمرالملوک وزیری
به هخر میخزان    . شدندمی نیز دعوت دیگر های محفلاز افراد  گونه مراسم معموالً

برگخزاری جلسخات سخخنرانی بخرای      شخد طبعخاً  می سیاسی کشور بازتر یفضا که
نیخخز  کردنخخدمخخی ل زنخان در مطبوعخخات کخخار یمسخخاحقخخوق و زنخانی کخخه در مخخورد  

همچخون مهرانگیزکخار، شخیرین     سخوت پیشک زنخان  معمخوالً  و  یافخت می گسترش
 هخای  و نشسخت  هخا  ایخن برنامخه   تخر   شخناخته  سخنرانان... عبادی، منصوره اتحادیه و

 . خانگی بودند
همچخون پروانخه فروهخر،    )گخرا    ملخی های زنانی از جریاندر همان دوره، البته 

زنخان  از طیخف  ایخن   .نیخز فعخال بودنخد    ،...(گیتی پورفاضخل، عفخت صخفاکیش، و   
روز زن در )« اسخفند  5روز » مراسخم  مخارس،  8به جای برگزاری مراسخم   معموالً

وزیخری،   قمرالملوک سالمرگ جایو نیز به  کردند   برگزار می را( ایران باستان
-آن در مراسخم گاه نیز  نمداشتند و   پاس میمشروطه را پیروزی انقالب سالگرد 

   .آموختم هاشان می و از تجربه کردممی شرکتها 
نسخرین  همچخون اعمخم طالقخانی،    )مخذهبی   ـ  هخای ملخی     گخروه  از طیف زنان
پخخروین بختیخخارنژاد، ناهیخخد توسخخلی، فاطمخخه   ینخخو مرتاضخخی لنگخخرودی، مسخختوده، 

خخود را  خخا   هخای    و مناسخبت  هخا  جمخع  هم فعخال بودنخد و  ...( خواه، و  ندفره
اعمخم طالقخانی بخه    خخواه یخا    فاطمخه فرهنخد  مثل ها آن هر چند بخشی از .داشتند
ی کخه  طوربهکردند   می فعالیتدر حوزه مسایل زنان تری   رسمیمنسجم و شکل 

جامعخه زنخان انقخالب    »هخای اولیخه پخس از انقخالب       از همخان سخال  اعمم طالقخانی  
پروین های بعد  در سالکه )را « پیام هاجر»ده بود و نشریه أسیس کررا ت« اسالمی

 (انتشخار آن داشخت  ارتقخاء کیفیخت مطالخب و تخداوم     در  مخؤثری بختیارنژاد نقش 
 . کرد  منتشر می

حقوق زن و مخرد   یو برابر تیمشروط یها  آرمان به زنانی که نیز همان زمان
از انقخالب   شیپخ  یحقوق برابر زنخان در فضخا   یوفادار مانده بودند و دستاوردها

حخخول  دانسخختند  ینمخخ مخخردود زیخخنرا ( یدوران سخخلطنت محمدرضخخا شخخاه پهلخخو )
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ایخن  . دنخد آم  مخی  گرد هم« مهرانگیز منوچهریان»مانند  یپیشکسوت های  شخصیت
و بخرای  در رابطخه بخا زنخان     متعخددی خود را داشتند و مراسم  های  محفل نیززنان 

تخرین و   اصخلی . کردنخد   برگخزاری مخی  ارتقای آگاهی تخاریخی و حقخوقی آنخان،    
ی عمر بخرای   که همه ترین محفل این طیف، در منزل خود خانم منوچهریان فعال

  .شد برگزار می احقاق حقوق زنان تالش کرده بود،
مراسخم روز جهخانی    برگخزاری  ،زنانگوناگون  های  به تدریج در اکثر محفل

حخخق اهلیخخت آرام، آرام و  گشخخود  مخخیجخخای خخخود را ( اسخخفند 13/ مخخارس 8) زن
از  اتفاقخاً  کخه ) هخا  محفخل اشختراک ایخن    یکخی از نقخاط  و به عنوان  کرد  کسب می

 سخترش تعمخیم و گ  امخا  .شخد   تخه مخی  پذیرف( بودنخد  هخم  فکخری های مختلف   طیف
نیخز  بخه عنخوان     متحخد  ملل سازمان طرف ازکه  ،زن یجهان روز مراسم یبرگزار

آورد کخه   شیتصخور را پخ   نیخ ا دیخ نبا ،شخده بخود   رفتهیپذ المللی   یک مناسب بین
 یدارا لزومخاً  کردند  یرا برگزار م روز تاریخی نیکه مراسم ا ییها  محفل ی  همه
 هخای   و گسترش محفلدر حقیقت بحث ایجاد . بودند مشترک و یکدست دیعقا
-مخی  مطخرح  که معمخوالً  تفسیری، برخالف (ی آن روزگار  در فضای بسته) زنانه

نبخود بلکخه زنخان متعلخق بخه همخه        هخای چخپ    شود، تنها متعلق به زنخان بخا دیخدگاه   
بخه نخوعی    1312که در سال  های گوناگون فکری خ   و مشرب نیروهای اجتماعی

هخای زنانخه خخا       به محفلدهی   با ایجاد و شکل خ  شده بودندو منزوی سرکوب 
 پخخاس را یجهخخان روز نیخخا و بودنخخد هرا آغخخاز کخخردجدیدشخخان   خخخود، حرکخخت

  .داشتند  یم
افراطخی   چخپ رویکردهای  هایی که  میان محفلتفاوت نگرش و قضاوت اما 

بت بخه  حتخا نسخ  ) هخای فکخری دیگخر     با محافخل زنانخه از طیخف    داشتند رادیکال و
در آن بخود کخه بخا بخاز شخدن فضخای جامعخه، بقیخه          ،(هخای معتخدل چخپ     گرایش
شخان را    تخری فعالیخت    تالش کردند به شکل رسخمی طبیعی  طوربههای زنان   طیف

 «عرصخه عمخومی  »در  آمخده،  به دسخت  تاریخی فرصتبا استفاده از  و ادامه دهند
بخر   ،رادیکخال  چخپ  فعخاالن بر خالف رفتخار بعضخی از    از این رو ،فعال شوندهم 
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-بهنکردند بلکه  (پردازی  نمریه و)، پافشاری «محافل زنانه خود»استمرار و حفظ 

بخشخی از   ،را« فعالیخت محفلخی و محخدود   »و قابل فهم، آن شخکل از   طبیعی طور
تلقخخی  گزیری خ  از سخخر نخخاخ آن هخخم خخخود   در زنخخدگی اجتمخخاعی  گخخذاردوران 

  .کردند  می
را بخه  « محافخل زنانخه  » تخالش کردنخد  بخا جوسخازی،    دیگخر  برخیدرحالی که 

یعنخی علیخه   . قخرار دهنخد   زنخان    تخر  رسمیهای   علیه انجمن« پایگاه و نهادی»عنوان 
دسخخت آمخخده و گسخخترش  ی کخخه بخخا اسخختفاده از فرصخخت تخخاریخی بخخه هخخای  انجمخخن
و  بخا ایجخاد جخو تقابخل     در واقع. های خود، سعی در گرفتن مجوز داشتند فعالیت
مسختقل  »، به عنخوان تنهخا روش   «محفلیرویکرد »براهمیت  زنی سعی داشتند اتهام
 حتخا  چنخین رویکخردی را   و گذارنخد  تأکیخد  ،«غیرحکومتی تلقی شدن»و « ماندن

 .کنند« تقدیس»
و  هخخا  نیخخز، گخخروه   هخخای چخخپ  زنخخان بخخا دیخخدگاه هخخای  محفخخلدر بخخا ایخخن حخخال، 

هخای    درگیخری کشخی سیاسخی و     خخط و گخاه  ی مختلف وجود داشخت  ها  گرایش
در میخان ایخن   به ارث رسیده بود که از دوران انقالب  گروهیبیناایدئولوژیک و 

 منخد بودنخد   عالقخه  زنانی که به حزب تخوده برای نمونه . کرد  عمل می نیزها   محفل
و  ،داشختند  خ و اغلب، مستقل از دیگر نیروهخای چخپ خ    راخا  خود  های  فلمح
 تخا  1322 هخای   سخال   در زنخان،  برابخر  حقوق با رابطه در توده حزب که جا آناز 

بخه نسخل    یخراث م یخن انتقخال ا  داشت طبعاً یاریو تجارب بس بود کرده کار 1332
زنخان    1.دش  محسوب می ها  محفل این های  فعالیت مضامین از یکی زنان، تر  جوان

                                                                    

برابر دکتر مصدق برای استقرار حقوق نخست وزیری برای نمونه حزب توده در دوران  -1
رأی زنان در آن دوره تالش بسیار زیادی کرده بود و  زنان به خصو  برای تصویب حق
از مردم برای پشتیبانی از تصویب حق « آوری امضاء  جمع»: حتا دست به ابتکار جالبی زده بود

گفتنی است . سابقه بود  رأی زنان در مجلس، که تا آن موقع در جنبش زنان چنین کاری، بی
هزار امضا از مردم خخ که نسبت به  32دیک به که فعاالن حزب توده در کمتر از یک هفته، نز
آوری کرده بودند این مسئله از این زاویه جالب   جمعیت آن زمان، رقم زیادی است خخ جمع

است که حتا ما در کمپین یک میلیون امضا در عرض یک هفته که نه، حتا در عرض چندین 
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هخای    که خودشان را به نسخبت دیگخر گخرایش    «خط سه»متمایل به گرایش چپ 
زنانی که به سازمان فداییان اکثریخت، و   چنینهمو ، دانستند  می تر  چپ، رادیکال

و خخط  و گخاه بخا      جداگانخه  هخای   نیخز هرکخدام محفخل    یا به اقلیت، نزدیک بودند
امخا کسخانی همچخون مخن کخه      . خا  خودشان را داشختند  مرزهای ایدئولوژیکی

در چخپ   سیاسخی راسخت و  های احزاب   از درگیریآمدیم که  حساب می نسلی به
 میتوانسخت   یمخ  ی سیاسخی هخا   یکش  این خط ر ازدوه خبری نداشتیم، بزمان انقالب 

 . میحرکت کن ،یمختلف فکر یها  محفل انیتر در م  راحت
از جملخه   –نیروهخای نخوگرا   برخخی از  مشخکل  آمخد   مخی به نمرم در آن زمان 

بخه درون   شخان  توجخه   کخه سخت  اایخن   در ایران عمدتاً -های چپ   گرایشبرخی 
در نتیجه گفتمان و فضای ، و فرعی استکمرند بسیار ،«محلی»و مسایل  جامعه

موجخخود در هخخای چخخالشو در میخخان )بیرونخخی در بسخختر  فکخخری خخخود را عمخخدتاً 
سخیر  ایخران  تخر در فضخای داخلخی جامعخه      یافتند و کخم  می (غربیهای دموکراسی

کخه از دل رویکردهخای   )هخای ایرانخی     از همین رو برخی از فمینیسخت . کردند می
را نیخز   تی خخود فمینیسخ گفتمخان  ( بیرون آوردند سر ها محفلچپ در این افراطی 
فمینیسختی   یها  جنبش یها  تیاولو و ها چالش ریتأث تحت و یجهان بستر در صرفاً
ایخن   برخخی از کخه  بود هم  شاید به همین دلیل. دادند  یم سامان  اروپا، چپزنان 

های دموکراسی در جامعه خود، به   شناسایی چالشکنکاش و ها به جای   گرایش
وجخود  هخای آن دیخار    و دموکراسخی های اساسی که در کشورهای غربخی    چالش
ایخن   .کردنخد   تبیخین مخی  را شخان  نمخرات ن اسخاس  و بخر همخی   ندسرگرم بود داشت

و در  ای بخه جامعخه دیگخر     هخای دموکراسخی از جامعخه     چخالش درحالی است کخه  
شناسخایی درسخت و بخه      متفخاوت باشخد   ممکن است مختلف، های تاریخی زمان

از ...( حال با ابزار و نگاه چخپ یخا راسخت و   )های محلی  ها و شکاف موقع چالش

                                                                                                                                           

گفتمان تازه  یدجنبش زنان در تول وزییرپ»مقاله از ) «...ماه هم نتوانستیم از پس این کار برآییم
 (http://noushinahmadi.wordpress.com: نگارنده وبالگمراجعه کنید به   ،«نفس
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بتوانخد در   شود آن نیخرو  یک نیروی سیاسی یا اجتماعی است که سبب می یسو
 در نیخز  تبخع آن بخه  و  پایگخاه مردمخی کسخب کنخد     تأثیرگخذار باشخد،   جامعه خود

هخای    چخالش  ،قیخاس  نیهمخ  بخه  .، موفق باشخد جامعه در «خود متحدان» یبازشناس
توجه بخه مختصخات زمخانی و مکخانی آن     با  ای معموالً  فمینیستی هم در هر جامعه

 را از شخان  هخای  حخل  هخا و راه  چالش  آنتوان   از این رو نمی .شود  جامعه تعیین می
 . کرد تزریقبه جامعه دیگر  برداشت و ای  جامعه

و تعیخین نسخبت خخود بخا      جهخانی هخای  و تئخوری هخا  شک بهره بردن از دیدگاه  بی
 فعخخاالن آمیخخز هخخای صخخلح  حرکخختاعخختالی  غنخخا و بخخهجهخخانی زنخخان، هخخای جنخخبش
 یهخا چخالش » از یبخردار   یکپخ  امخا  کنخد یمخ  کمکدر داخل کشور  خواه برابری
 توانخد یمخ  خود، جامعه به آن یکیمکان انتقال و «گرید یاجامعه یستینیفم خا 

بخرای نمونخه   . ضخربه بزنخد   واقعخاً ش هخای به خواسته زنان جنبش یابی دست روند به
 و متأسخفانه  - های گذشخته   در طول دورهجنبش زنان،  رادیکال فعاالن ای از   پاره

 و کاار  حق» انه و کارآمدی را در رابطه بخا بین  گفتمان واقعاند نتوانسته -هم  امروز

که از قضا خود را متولی چنین خواستی در جنخبش زنخان   )در ایران  «زنان اشتغال
هخای    و نیز در خخالل سخال  پهلوی در زمان رضاشاه . دنریزی کن  پایه( دانند نیز می
 احخخخزاب از روی بخخخا دنبالخخخه، گخخخرا زنخخخان چخخخپ، بخشخخخی از 1332 تخخخا 1322
و « ایجاد اشختغال بخرای زنخان   » راهبردیایدئولوژیک، به جای طرح شعار  سیاسی

ساالر بر سر راه ورود زنان بخه بخازار   پدرای که فرهند   های گسترده  نقد مقاومت
یعنخی  )نخاهمخوان بخا موقعیخت زنخان ایخران      کار ایجاد کرده بخود متأسخفانه شخعار    

در شرایط آن روز ایران کخه اکثخر زنخان    . کردند میمطرح  را (!؟!«دستمزد برابر»
خروج از منزل را نداشتند و فقط تعداد اندکی از زنخان توانسخته بودنخد    حتا اجازه 

کخه  ) کشخورهای صخنعتی   در هخا   فمینیسخت شخعار  بخرداری از    گرته ،سر کار بروند
 ، و(بخود  شخان خود ی پیشخرفته ی  محلی آنان در جامعهو حاصل چالش فمینیستی 

تحکخیم  ی غیرصنعتی مثخل ایخران،  ناخواسخته بخه       آن شعارها در یک جامعه طرح
 . ، کمک کردندان کشورپدرساالرقدرت 
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دادن جخای سخر   به ای را تکرار کردند و مشابه اشتباههای بعد نیز بار دیگر  در سال
استثمار زنخان  » به مسئله  عمدتاً، «رفع انبوه موانع در راه اشتغال زنان»شعار عاجل 
زنخان   برخخی از جالخب اسخت کخه حتخا امخروز هخم       . پرداختنخد  مخی  «ها  در کارخانه

بخه   جنبش زنان، افراطی در فعاالن چپِ طلب درون حکومت و نیز برخی اصالح
اعتراض سیستماتیک به » چنینهمو « خواسته حق کار و اشتغال زنان»جای طرح 

و یخا  « دسختمزد برابخر  »: از قبیل   ، باز هم بر شعارهای پراکنده«معضل بیکاری زنان
گخذاری بخر     کیخد بخر ارزش  کاری، یا تأ  یا کم «دورکاری»نقد جسته و گریخته به 

  !کنند  ، تمرکز می«در آمارها»آن به عنوان زنان شاغل  احرازداری و   خانه
در زنخان  ی  خواهانخه  حخق این است که در طول یکصدسال مبخارزات   یتواقع
شاهد برخخوردی روشخمند و    گاههیچهایی کوتاه و استثنایی خ    خ به جز دورهایران  
یکخی از دالیخل    ای بسخا  .ایخم   نبخوده « حق کخار و اشختغال زنخان   »نگر در مورد   واقع
همخین  ناشخی از  زنان در این حخوزه،   فمینیستی های مداوم جنبش  ی ناکامی  عمده

و   خخود را چخپ  به هر دلیل که ) اندیش و افراط گرا جزمباشد که برخی از زنان 
ی  پیشخرفته فمینیسختی پخیش روی جوامخع    هخای  چالش (کنند معرفی می آوانگارد
مخان    بخا شخرایط زنخان جامعخه    آن  کخردنِ   همخوانرا بدون آن که نیازی به صنعتی 

سخخنت مرسخخوم و مسخخلط متأسخخفانه . کننخخد  تکخخرار مخخیوقفخخه  بخخیاحسخخاس کننخخد، 
یکخی از معضخالت    بخه عنخوان   همخواره  (المللخی   های بخین   گفتمانبرداری از   گرته)

 ایخن سخنت  . اسخت  عمخل کخرده   یدموکراسخ  یسخو  به ما جامعه گذاردر  تاریخی
 جنخبش  برخی از زنخان فعخال در   به های بازدارنده، از سنت دیگر همچون بسیاری
جالخب اسخت کخه برخخی از همخین       1.است نیز سرایت کرده  مانفمینیستی کشور

را « بخومی »و « محلخی »نوع گخرایش   هر تا همین اواخر، ،(گرایان نفی)فعاالن زن، 
                                                                    

سخه رویکخرد    بهجنبش زنان را  ،«جامعه سالم»مجله در ای ، در مقاله1333سال زمستان در  -1
، بخه  «نفخی گخرا  »رویکخرد  کخرده بخودم کخه در    بندی تقسیم« گرا  اصالح»و « گرا  ثبات»، «گرا  نفی»
 زنانخه  های محفلاز  ای  پارهبر   در آن دوره که ،افراطیچپ سنتی و نیروهای بخشی از   رشنگ

: موجخخود اسخخت ایخخن مقالخخه در وبخخالگ نگارنخخده ] .ام  بخخود پرداختخخه در داخخخل کشخخور حخخاکم 
http://noushinahmadi.wordpress.com] 
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 و رنخد  نخوع  هخر  در نتیجه، کردند قلمداد می همسان« اسالمی»با گرایش  مدتاًع
حاصخل ایخن   . کردنخد   یمخ  ینفخ  بخا زدن برچسخب اسخالمی، کخامالً     را یمحلخ  یبو

 یهخا   گخاه یپا ساختن از را شانخود گرایانه چیزی نبود به جز این که رویکرد نفی
 .کردند می محروم هرچه بیشتر جامعه، زنان انیم در یمردم
  

 زنخان  از یبرخخ  کخه  همچنخان  زمخان  آن در :از برچسب فمینیسمگرفتن  فاصله
 کننخد،  دور آثارشخان  و خخود  از را «یسخت ینیفم»کردنخد هویخت    یمخ  تالش هنرمند
 کیخ  را سخم ینیفم زیخ ن یمخذهب  –یملخ طلب و برخی از زنان  اصالح زنان از یبرخ
و تحقیخر   ینفخ  را  آن و کردنخد  یم قلمداد «وارداتی از غرب» و «یربومیغ» شهیاند
 یسخت ینیفم تیخ هو از اجتنخاب  هنرمنخد  زنخان  یبرا که بود یدرحال نیا. کردند یم
یعنخی از طخرد آنخان در بافخت مردانخه      )توانست به نوعی کارکرد داشخته باشخد    یم

اجتمخاعی همچخون زنخان    ، ولی برای نیروهای  1(کند جلوگیریجامعه هنرمندان 
 برابخر  در یریخ گموضخع  نیچنخ  ،داشختند  حقخوق زنخان   ی دغدغه مذهبی که –ملی
 ، فار  از برداشختِ ابتدا همان از «سمینیفم» که چرا. داشت یمنف کارکرد سمینیفم
در پیونخخد بخخا   همخخواره ، (اش مخالفخخان یسخخو ازحتخخا )سخخت یخخا غلخخط از آن  رد

 ی  خواهانخه   حخق  یهخا  حرکخت بسته بخا   همو عنصری قرار داشته های زنان  خواسته
 ،گخرا   اسخالم  زنان این از یبرخ یسو از سمینیفم ینف رو نیهم از. است بوده زنان
 زنخان  جنخبش  یدرونخ  یسخاز  گفتمخان هخا و   حرکخت  در نتوانند عمالً شد یم سبب
 از را خخود  واقخع  در سخم ینیفم ینفخ  بخا  زیخ ن آنخان  رایز. کنند تیتثب را خود گاهیجا

 خخ  مردشخان  انیخ همتا از مسختقل  خخ  مسختقل  یتیهو از یبرخوردار ازیامت و تیموقع
 ابتخدا  همخان  از اتفاقخاً  زنخان،  از گروه نیا که بود یدرحال نیا. ساختند یم محروم

                                                                    

ی، و هنخر حضور و نقش زنان در جامعه  یش، با افزا1382دهه های  سالهر چند بعدها در  - 1
 ییخر تغ تخدریج بافخت جامعخه هنرمنخدان بخه     طرح مسایل مربوط به حقوق برابر در افکار عمومی،

 یخز هنرمند ن زنان یافته بود، در نتیجه یشتریو اعتبار ب یگاهجا یزن ینیستیجنبش فم یاز طرف .کرد
 .جامعه مانور بدهند ایندر  ،زنانه خود یاو  ینیستیفم هویتتوانستند بدون ترس از 
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 وجخود  نیا با. داشتند حضوری فعال زنان جنبش ی  طلبانه  عدالت یها حرکت در
 در متأسخفانه  (1332 و 1312 دهه یها  سال) دوره آن در که دیرس یم نمر به اما
 یسخت یونالیناس کخرد یرو وجخود  لیخ دل بخه  ،یمخذهب  –یملخ  یروهخا ین از یبرخ انیم
 جهخان » با ژهیو به -  جهان با تضاد در گاه نه در پیوند با جهان بلکه ،(ییگرا یمل)

چه . شد  یم فیتعر و یبازشناس داشت آن ازنشانی  و رند چه هرآن و - «غرب
 زنخان  از یبرخخ  سم،یونالیناس از یکردیرو نیچن یفکر کانون در تضاد نیهم بسا

 ی  شخه یاند بخا  تضاد یسو به را طلب اصالح زنان از یبرخ زین و فیط نیا به متعلق
 .  داد یم سوق( یغرب و «یربومیغ» یا شهیاند عنوان به) یستینیفم

 یهخخا  شیگخخرا اغلخخب در غخخرب بخخا یتضخخاد نیچنخخ دیخخبازتول مخخن، گمخخان بخخه
 کخه  داشخت  1332 مخرداد  28 اتفاقخات  در شخه یر ،در ایخران معاصخر   انخه یگرا یمل

 همچخون  یزنخان  لیخ تحل و تفکخر  بخه  یوقتخ  کخه  چرا. کرد یم یسخت جان همچنان
مثخل  )نگخاه کنخیم   مشخروطه  دوران در زنخان  یهخا  انجمن و «یآباد دولت قهیصد»
 هخا  آن در یقخو  پرسختانه  وطخن  و  یمل یکردهایرو که «خواه وطن نسوان تیجمع»

ی فرهنگخی   مدرنیته برابر درای  واکنش خصمانه نیچن که مینیب  یم( داشت وجود
 بخه  و خخ  شخان   انخه یگرا یمل تفکر یاصل هسته عنوان به غرب یتمدن یدستاوردها و

  .یا بسیار کمرند است ندارد وجود خ شان  یاجتماع کیپرات در آن تبع
 «یخی گرا یملخ » نخه  کخه   رمیبگ جهینت خواهم  یم ها  نمونه و ها  بحث نیا آوردن از
 نخه  و داشخت،  غخرب  یفرهنگخ  ،یفکخر  یدستاوردها از زنان ما استفاده با یمنافات

 بخا مخاهوی   یتضادتوانست  می ،مارکسیستی چپ شهیاند در نهفته «ییگرا  جهان»
ه داشخت  زنخان  جنبش در رانیا طیشرا به متناسب یبوم و یمحل یها استیس اتخان
 مخا  همخه ، 1332دهه نیمهاز  یعنی1312از دهه بعد یهاسالخوشبختانه در . باشد
بخه نخوعی    ،گریکخد ی بخا  همخراه  جیتخدر  به گوناگون، یها فیط از زنان جنبش در

 ییهخا  روش لزومخاً  ،یمحلخ  و یجهان یکردهایروها و  استیس تخانا که میآموخت
 جنخبش  تواند یم که هاست آن قیتلف بلکه ستندین گریکدی با تضاد در و نیگزیجا

  .براند جلو به رانیا ی جامعهو پدرساالر  بغرنج بافت در را زنان
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هخخای  محفخخلبخخا شخخانس آن را داشخختم کخخه  مخخندر هخخر صخخورت در آن زمخخان، 
هخا   و از هر کدام از آنشوم آشنا  شان فکریهای متنوع  گوناگون زنان با گرایش

ام «وطنخی جهخان  »گرایی خود را بخا رویکخرد    ملیو  دوستی و بتوانم وطن بیاموزم
را در پیونخد   مخودبتوانم  لکهب بدانم یرانیا زن کی را خود تنها نه و  تطبیق دهم

به  .م در سراسر جهان ببینمو احساس همبستگی با خواهران «شهروندی جهانی»با 
 قیخ از طر یجهخان  مسخ ینیفم یکردهخا یروها و   گرایشبا طور که  این ترتیب همان

بخه خخاطر پخژوهش و تخدوین     ، امخا  شدممی آشنا یستینیفم یخارج نخواندن متو
بسیاری توانستم با « با زنان پیشکسوت پروژه تاری  شفاهی» و نیز« سالنمای زنان»
یکخخی از شخخان آشخخنا شخخوم از جملخخه بخخا  هخخای ریخچخخه تخخالشزنخخان ایرانخخی و تخخااز 

« مهرانگیز منوچهریخان »های با سابقه و پُرنفون جنبش زنان ایران خ خانم    شخصیت
گاهی از میراث عمیم مبارزات زنان ایخران در پخیش انقخالب را بخرایم بخه      که آ)خ 

مخرا بخه تعمخق و جسختجوی راهخی بخرای        هخا   مجموعخه ایخن   ،1(دارمغان آورده بو
صخدالبته  . کخرد   های جهانی ترغیب مخی   تجربهبدون نفی گسترش مبارزات محلی 

 تیخ حما»انجمخن   همچخون  ییها  در تشکلمشارکت و    های مطبوعاتی  که فعالیت
 و) متفخاوت  ییهخا   نگرش ها و  شد که از گرایش  باعث می نیز «کودکان حقوقاز 

 کخرد یاز رو یقخ یبه دنبخال تلف  آگاهی به دست آوردم بنابراین («تر محلی» چه بسا
که بعدها توانستم این رویکرد را   گشتم  یم مان  یمحل نیازهایبا  یستینیفم یجهان

« گخرا  فمینیسخم عمخل  »یا « فمینیسم موقعیتی»اصطالحاتی همچون با هایم   در نوشته
 .بخشممعنا 

 یهخا   فیخ ط و گونخاگون  آراء بخا  امییآشخنا  مغتخنم  فرصخت  خوشبختانه همین
-دگاهید که کرد کمک من به «دوم جنس» هینشر انتشار در بعدها ،یفکر متنوع

بخه  شخان   برخخی زنانی که ) مختلف زنانی را که در خارج از حاکمیت بودندهای 
                                                                    

 با شد کتابی آموختم ایشان از چه آن و منوچهریان، مهرانگیز با ام  مراوده و آشنایی حاصل -1
 با که «زنان حقوقی مبارزات بستر در منوچهریان مهرانگیز های  فعالیت سناتور،» عنوان

 .شد منتشر 1382 سال به نشرتوسعه، توسط آن، اول چاپ و نوشتم اردالن، پروین همکاری
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فخار  از ایخن کخه چخه ایخدئولوژی و      ( ضربه خورده بودنخد  نمام سیاسی  نوعی از
 تخدریج بخه رو بود کخه   از همین  .بازتاب دهمدر این نشریه،  مشرب فکری دارند،

جخای خخود    ،مختلخف های زنان با دیدگاه های فلدر میان مح «جنس دوم»نشریه 
. ، شناخته شخد (غیرحکومتی)قدرت  ی حاشیهبه عنوان نماینده زنان را باز کرد و 
نماینده زنانی بود که در منازعات سیاسخی از حاکمیخت   « جنس دوم»در حقیقت 

توانسختند در  نمخی  ضربه خورده بودند و در حاشخیه قخدرت قخرار گرفتخه بودنخد و     
آن زمان، حضور داشته باشند کخه ایخن شخامل زنخان فمینیسخت       تر  رسمینشریات 

  .شد  یخارج از کشور هم م
 
-زنخان از گخروه  واقعیت این بود که   :کشور از خارج یرانیا یها ستینیفم نقش

 اوایخل انقخالب، بخدون آن کخه    هخای  سیاسخی گونخاگون، بخا زور و خشخونت    های 
داشخته  « ایخران بعخد از انقخالب   »در  شخان موقعیتشناسی و باز تحلیل فرصتی برای

بخه   ی بزرگتخر    کشور ماند و نیمهدر داخل ای نیمه: باشند به دو نیمه تقسیم شدند
ارگانیخک میخان   عخاطفی و  ارتبخاط  با این حال اما . مهاجرت کردخارج از کشور 

دو پاره، همچنان برقرار مانده بود بنابراین، تخأثیرگرفتن و تأثیرگذاشختن ایخن     این
گاه تأثیر نیروهای داخل کشور بخر  . دو بخش بر روی یکدیگر، امری طبیعی بود

البته تأثیر و نفون افکار زنان خارج . شد و گاه بالعکس  تر می  پُر رندنیمه بیرون، 
بخر زنخان داخخل، بسخیار پُخر رنخد و        1332از کشور به خصخو  تخا نیمخه دهخه     

بخا   آمریکخا و اروپخا،  فضای دموکراتیک دیگر در  ی آن نیمه زیرا. نیرومندتر بود
فخراخ بخال بیشختری بخه     بخا  توانست می شده بود و بنابراین،مباحث فمینیستی آشنا 

 ی  همخه . بپخردازد  خ و انتقال آن بخه داخخل کشخور خ      تحلیل و دریافت افکار جدید
تخر بودنخد، مقخاالت و      فمینیسختی  ویژهبه که هایی فلشد که در مح  ها سبب می  این

خارج از کشخور کخه گخرایش فمینیسختی پیخدا کخرده       ایرانی تولیدات فکری زنان 
 .و راهنمای عمل باشد بخش  بودند الهام
 ویخژه بخه  شخد   مخی  منتشخر کخه در خخارج از کشخور     تئوریک فمینیستی مقاالت
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رسید بین مخا زنخان داخخل کشخور،       به چاپ می «نیمه دیگر»نشریه در  مقاالتی که
پخروین  : بخه قلخم   معمخوالً « نیمه دیگخر »مطالب نشریه . )چرخید  دست به دست می

ناهیخد  فرزانخه میالنخی،   شخهال حخائری،    آبخادی، نیره توحیدی، افسانه نجم  پایدار،
 ،یافخمخ  مهنخاز یگانه، اِما دلخانیان، شهرزاد مجاب، حورا یاوری، شهران طبری، 

نشخریه   نیخز  پخس از آن .( شخد مخی  نوشخته   ...و ،«پیرنمخر »ژانت آفخاری  هاله افشار،
شد کخه    در خارج کشور چاپ و منتشر می( به سردبیری شعله ایرانی)« آوای زن»

کنفخرانس  »از طرف دیگخر  . رسید  هایی از این نشریه نیز به داخل کشور می  هنسخ
انه در یسخال  صخورت بخه  کخه  «گلنخاز امخین  »بخه مخدیریت    «ایخران  های زنان  پژوهش

و همچنخخان برگخخزار ) شخخد  کشخخورهای مختلخخف اروپخخایی و آمریکخخا برگخخزار مخخی 
 نیخ ا در یرانخ یا یها  ستینیفم از یبرخ توسط که یراهبرد یها  بحث و( شود  می

فمینیستی در رابطخه بخا زنخان     های  ساز تولید گفتمان  سببشد   می مطرح کنفرانس
داوطلبانه توسط زنخان   صورتبه های فرهنگی که  این فعالیت همگی ...ایران بود،

دستمایه برای ما منبع الهام و  گرفت  فمینیست ایرانی در خارج کشور صورت می
 . بود داخل کشوردر خواهانه   و برابری کار فمینیستی

 خخارج  ورز  شخه یاند زنخان  نیا که یریتأث و ارتباطی شاید به خاطر همین نقش
 نسخل  خخ  مخا  کخه  هخایی  فخل مح) داشختند  کشخور  داخل زنان های محفل بر کشور از
 مخن  کخه  دیخ گرد باعخث  مجموع در ،(میدیبالیم آن بستر در خ زنان جنبش دیجد
 ، ارتبخاط  نیخ ا تیخ تقو یبخرا  یگخاه یپا ینخوع  به را «دوم جنس» هینشر متقابالً هم
 ییصخدا  زیخ ن کشخور  از خخارج  در قلخم  صخاحب  و گخر  پژوهش زنان تا بدهم قرار
. در ایخن نشخریه بیابنخد    داخخل کشخور،   انوی مخاطبخ سخ  از افتیدر قابل و نیپُرطن

توانست به نهادی پایدار و تاثیرگخذار تبخدیل    «مرکز فرهنگی زنان»بعدها هم که 
با را  «تاجیکستان کشور در»ها   پیشنهادی برای برگزاری کنفرانس پژوهش شود،

و با توجه به استقبال بقیه اعضخای مرکخز،    اعضای مرکزفرهنگی در میان گذاشتم
در واقخع ارتبخاط دو   . میفرسختاد « گلناز امخین »مدیر کنفرانس پیشنهاد را برای  آن
 ارائخه  درکخه  تر و برابرتر با منبعی که زمانی الهام بخش ما بود، هخدفی بخود     هسوی
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امخا  که دوران اصخالحات بخود   با این البته همان زمان . کردممی این پیشنهاد دنبال
پخذیر   امکخان  ،ایخران داخخل  دانستیم که برگزاری چنخین کنفرانسخی در   می باز هم

از دایخره کشخورهای اروپخایی و    نس آمد که اگر این کنفخرا می نیست ولی به نمر
 (مانند تاجیکستان یخا ترکیخه  )تر به ایران   نزدیکدر کشوری آمریکا فراتر رود و 

میان فعاالن جنخبش زنخان    تری  و وسیعتواند ارتباط تنگاتند گردد شاید ببرگزار 
کشخور  . سخازد  کخردیم برقخرار  مخی  فعالیخت کشخور  در خارج با مخا کخه در داخخل    

شود می کردم از این طریق  می تصورکه  دادمز برای آن پیشنهاد تاجیکستان را نی
و  تخر سخاخت    را نیز به همدیگر نزدیک« کشورهای فارسی زبان»جنبش زنان در 

از همخخین رو بخخود کخخه در طخخرح  .مخخان را بخخا هخخم فریخخاد کنخخیم   دردهخخای مشخخترک
و  زنخخان در افغانسخختانهخخای گخخروه تخخر  سخخاختن هخخر چخخه وسخخیع درگیخخر،   پیشخخنهادی
  . میمطرح ساختنیز را  تاجیکستان

گیسخخو » پیشخخنهاد اسخختقبال کخخردایخخن در آن روزهخخا از  کخخهاز جملخخه کسخخانی 
تقبخل مسخئولیت کخرد    نیخز  او . که در آن زمان با او ارتباط داشتم بود «جهانگیری

در مرکخز  )زنخان افغخان و تاجیخک را پیخدا کنخد کخه همخراه بخا مخا          های گروهکه 
هخای زنخان ایخران را      کنفرانس پخژوهش ی   برنامه سال آینده بتوانیم( فرهنگی زنان

 رادیکخال زنخان   ای از  پخاره  البته این پیشنهاد از سوی. در تاجیکستان برگزار کنیم
شخایعاتی مبنخی بخر ایخن کخه در      جالب بود که استقبال نشد و اروپا، ساکن  ایرانی

ورهای اروپخا و  کشخ توانند زنخانی را کخه از   می تاجیکستان عوامل حکومت ایران
نیخز بخه    آیند هخدف خشخونت قخرار بدهنخد    می آمریکا برای شرکت در کنفرانس

را هخا  و حساسخیت تخرس   تسری ایخن شخایعات، طبعخاً   .  گسترش پیدا کرد سرعت
آن زمخان در  . جلخوی عملخی شخدن ایخن ایخده را گرفخت      در نهایت، برانگیخت و 

خخارج از کشخور آن همخه     رادیکخال  زنخان همین تعجب بودم که چطور برخی از 
انتمخار دارنخد ولخی حتخا حاضخر بخه پخذیرش        در داخخل کشخور   را از ما « دالوری»

تخر میخان    برای ایجخاد ارتبخاط عمیخق   « نامطمئن» ظاهراً حضور در کشوریریسک 
های زنخان    البته گردانندگان اصلی کنفرانس پژوهش. نشدندزنان داخل و کشور 
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 ،این طرح استقبال کرد ولی اجرایخی شخدن آن  گلناز امین از  از جمله خودایران 
سخخخت و دشخخوار بخخود و بخخا توجخخه بخخه آن همخخه شخخایعات و     بخخه غایخخت  کخخاری 
بخه   ، نهایتخاً اش  کخردن برگزارکنندگان را نیز برای اجرایی  ، طبعاًها  خوردگی  ترس

 .کشاند بن بست
بگویم که ارتباط جنبش زنان داخخل   تا کردماین روایت را از آن رو مطرح  

جخنس  »نشخریه  زنانخه آغخاز و بخه     هخای   طور از درون محفل هو خارج از کشور، چ
و  برقخرار  هخا،  و برخخی دیگخر از انجمخن    ،«مرکز فرهنگی زنخان »در و سپس  «دوم

جنخبش زنخان خخارج از کشخور     گخران   کخنش هخر چنخد در میخان    . بخود رواج یافته 
نسبت به احقاق متفاوتی  ها و رویکردهای  گرایش، (کشوردر داخل همچون ما )

-به اصالحات از بخاال و از طریخق چخالش    برخی کامالً: وجود داشتحقوق زنان 

درون حاکمیت امید بسته بودند و هر حرکتی هم در جامعه مخدنی زنخان در   های 
درون حاکمیت نبود، برایش ارزش و اعتباری قائل جاری هماهنگی با روندهای 

االمکخان    آمدنخد حتخی  مخی  افراد معتقد به این گرایش، وقتی هم بخه ایخران   .نبودند
سعی داشتند با نیروهای مستقل و مدنی جنبش زنان خ از جملخه بخا مرکزفرهنگخی     

را بر ارتباط با زنانی قرار دهند کخه   شانزنان خ به هیچ رو تماسی نگیرند و تمرکز 
 .تی، ارتباط ارگانیک داشتندیا درون حاکمیت بودند یا زنانی که با زنان حکوم

نخه تنهخا هخیچ     ، برخی از فعاالن زن در خخارج از کشخور   در مقابل این افراد، 
-اعتبار و ارزشی برای تغییر و تحوالت در میان زنان نزدیک و وابسخته بخه جنخاح   

کردنخد و هخر   می تخطئه به شدت رااین رویکرد حاکمیت قائل نبودند بلکه های 
بویی از همسویی با تحخوالت   ،مدنی زنان در داخل کشورحرکتی هم در جامعه 

حرمخت و    هتخک و انواع تهمخت  مورد  بالفاصله داد  از خود بروز می طلبانه  اصالح
در جنبش زنان خارج از ( اعتدالیون)نیروی سوم و باالخره  .دادندمی قرار تخطئه
 هخای ایرانخی    از فمینیست آن دستهخ  قرار داشت سر طیفخ که بین این دو   کشور

حاکمیخت بخه نفخع حقخوق      ارکه نه تنها برای تحخوالت در سخاخت   شد  را شامل می
هخای  از حرکخت  کردنخد کخه بخا حمایخت    مخی  تخالش  بلکه دادند می ، اهمیتزنان
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 ایخن . را هخم تقویخت و بخارور سخازند    هخا  آن نیخز جامعه مدنی زنخان  شده در ایجاد
موفق شد کخه در بسترسخازی   یندی ده ساله، نیروی میانه در خارج کشور طی فرآ

ها و اتحاد نیروهای مختلف جنخبش زنخان درون     ها، ائتالف  برای ظهور همگرایی
  .ایران، نقش مثبتی ایفا کند

ی   در پهنخه  کخه عمخدتاً  )همسخو  های   و گروه« مرکز فرهنگی زنان»در ما  طبعاً
گخروه   زنخان  بخا  توانسختیم   مخی  در آن دوره، طبعاً ،(کردیم  جامعه مدنی فعالیت می

 صخرفاً کخه  )همکاری داشته باشیم، درحخالی کخه نخه گخروه اول      (اعتدالیون) سوم
دسخته دوم ،   نخه  ، و(تحول در ساختار حاکمیت را در مرکز توجخه خخود داشختند   

 قخوانین  چخارچوب و در  و مخدنی  گرایانخه   مشروعیتی برای کار اصالح اساساًکه )
درون کشخور،   ی مخا، بخا واقعیخات پیچیخده     زعخم به کدامهیچ( موجود قائل نبودند

 .همخوانی و تطابق نداشتند
 بودنخد  ، امخا در خخارج از کشخور  ی این سه گخرایش فمینیسختی     بیرون از دایره

در بخا جنخبش زنخان در داخخل کشخور نداشختند و        مسختقیمی هخم  ارتباط  زنانی که
و هخا  حرکخت بخا ایخن حخال،    گذارنخد    ی بر جامعه مدنی زنان میاندکثیر أتنتیجه، 
اصخالح حقخوق   بر مسخئله   غیر مستقیم طوربهشان   یانفرادجمعی و یا  های  فعالیت
بخرای  . گذاشخت مخی  ثیرأتخ  (به خصو  در ساختار سیاسخی ) ایرانداخل زنان در 

حتخا در  )و ارتقخای جایگخاه سیاسخی آنخان     زنان  ی  نمادین و برجسته نمونه حضور
مثل سخازمان  ایران  سیاسی مذهبی های  ریانجترین   در یکی از مهم (سطح رهبری

بخر  شخک  بخی  خ   بخود هخم  که رقیخب دیرینخه جمهخوری اسخالمی     خ مجاهدین خلق  
 یتخأثیر  (اسخالمی  زنان نسل اول و دوم جمهوری) حاکمیت ونرویکرد زنان در

، به نفخع زنخان و تعخدیل    به جنب و جوش بیشتر آنان را و داشت و محرک جدی
هخای زنخانی کخه در مخورد       حرکت چنینهم .کرد  های حقوقی، ناگزیر می  تبعیض
 فعالیخت « 1312 سیاسی دهخه  های اعدام»و یا  ،«سنگسارتوقف »لی همچون یمسا
 زنخانِ مخا   مخدنی هخای  فعالیخت  و تخطئخه  نفیگاه همراه با  که هر چندخ کردند  می

حاکمیخت را   درون زنان ،المللی  اما در سطح بین خ  گرفت  انجام می ،داخل کشور
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و  بخه چخالش  ا بودنخد،  ترمیم چهخره جمهخوری اسخالمی در دنیخ     به دنبال بخشاًکه 
  .دادمی ، سوقبیشتر تکاپوی

تخخا  1318هخخای سخخال) و گخخذار بسترسخخازی هخخای  سخخالن آدر طُرفخخه ایخخن کخخه 
از سخوی آن   (سخکوالر  عمخدتاً ) سخازی فمینیسختی    گفتمخان و تأثیر ، نقش (1331

بودنخد بخر   و معتخدل   دانشگاهی دسته از زنان فمینیست خارج از کشور که عمدتاً
در داخخل    .بخود پُر رند بسیار  کشور، داخل جامعه مدنی زناناستحکام رشد و 

منصخوره   الهیجخی، شیرین عبخادی، شخهال    کشور نیز زنانی همچون مهرانگیزکار،
ی در مقام زنی مستقل سیمین بهبهان ی ویژه و نیز موقعیتشهال اعزازی،  اتحادیه،

هخای  کخه مخورد احتخرام همخه دیخدگاه     )با ابعادی اجتمخاعی   در عرصه ادب و هنر
و مشخروعیت  گیخری    بخخش بخرای شخکل     الهخام  محکخم و  گخاهی   تکیه (فکری بود

اد دارم کخه در آن  بخه یخ   .شخدند  محسوب می در داخل کشور زنان مستقل جنبش
بسخیاری از محافخل    و همیشگی های اصلی  یکی از سخنران ،دوران، مهرانگیزکار

انتشخار  و  ی فمینیسختی هخا   کتخاب آثار وانرژی و توانی که او برای تولید  .زنانه بود
ایخن  ، خخانم کخار  . قابخل سختایش بخود    واقعاً کردمی بخش، صرف  آگاهی مقاالت
بسخیار   نقخش  داد و بخدین وسخیله،  مخی  ، نشخر زنان به میان افکار عمومی را مباحث

در ایخرانِ بعخد از انقخالب را     جنخبش زنخان   ی  و قوام دوباره گیری  مهمی در شکل
، (ویخژه در مجلخه زنخان    هبخ )مقخاالت مهرانگیزکخار    .گرفتخه بخود    داوطلبانه بر عهده
نهادهخا و بسخترهای جنخبش زنخان را      تخدریج بخه   که خ  ما نسل فضای مناسبی برای

به عنخوان  )مجله زنان  بامهرانگیزکار  همکاری. ایجاد کرده بود خ  دادیممی شکل
انتشخخارات »ش کخخه توسخط  هخای کتخاب  نیخخز و (خخخارج از حاکمیخت سخکوالر  زنخی  

-هخم  (ش بخا شخهال الهیجخی   ا و تحقیقات مشترک) رسیدمی به چاپ «روشنگران

زنخخان،  حقخخوق دفخخاع ازاسخخم گونخخاگون بخخرای سخخخنرانی در مرحضخخور در  چنخخین
 دلیخل  بخه  چنخد  هخر . بخود بسیار تأثیرگذار  ،(1331تا  1332های در سالویژه  به)

 ایخن  و شد روبرو فشارها اقسام و انواع با او که بود و اثرگذارش مهم نقش همین
 از مهخاجرت  به را یشانا نهایت در متمادی ادامه داشت، های  سال طی که فشارها
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 .داد سوق کشور
 بنفشخخه همچخخون یزنخخان رگخخذار،یتاث یهخخا  چهخخره نیخخا همخخراه بخخه دوره نیخخا در
 ،یزکراچیمهرانگ ،یشهشهان الیسه زاده، قاسم فاطمه ژاله شادی طلب، ،یحجاز
 از شیپخ  حتخا ) کخه  بودنخد  یگخر ید مهم یها  چهره جمله از... و زاده،  یزنجان هما

و  یریخ گ  بخه شخکل  توانسختند  ( داشخت  وجخود  مسختقل  اتینشخر  اندک که 1331
آثخار و   انتشخار . نخد نکفخراوان  کمخک  ، به نفع زنان در جامعه یگفتمان تیمشروع
 «مسخئله زن » شخدن  شناخته تیرسم بهدر  گر پژوهش زنان از گروه نیا قاتیتحق
 .کرد فایا یمثبت اریبسنقش  جامعه،فکران  روشن یعموم افکاردر 

 سخال  لیخ اوا در کخه  زنخان  یاجتمخاع  مشارکت ناریسم نیاولبه سخنرانان  اگر
آن  رگخذار یتاث زنخان بخه   میتخوان مخی  یبه خخوب  میاندازیب ینگاهشد  برگزار 1332
 از خخارج  نخبگخان  از و کردنخد   یکخار و پخژوهش مخ    ،در حوزه زنخان  که)ها   سال
برگخزار   دولت توسطکه  ناریسم نیدر ا. میببر یپ (شدند  یم محسوب تیحاکم
زنان بخود، درکنخار   به مسئله بخشی از حاکمیت توجه  آغازاز  یا نشانه وبود  شده
جمهور در  سییمشاور ر) یبیحب شهالداشتند همچون  یدولت تیکه مسئول یزنان

محمخد   دیسخ  ،(حقوقخدان ) مهرپور، نیحس همچون یمردان حضور و، (امور زنان
 نیحسخ  ،یطالقخان  غالمرضخا  ،(دان ه و حقخوق یخ فق)ای محمخد خامنخه   دیس ،یهاشم

 ،(یاسخ یاسختاد علخوم س  ) هیریبشخ  نیحسخ  ،(اقتصخاد دان ) یرزاق میابراه زاده،  فیس
 و دکتخر افشخاری   ،یفاطمخه راکعخ  دانشگاه الزهرا همچخون   اززن  دیاسات چنینهم

جنخبش زنخان    رگذاریتأث یها  یتصشخ در این همایش، اما یرحمان ییعال فاطمه
 همخا  طلخب،   یشخاد  ژاله ه،یاتحاد منصوره کار، زیمهرانگشیرین عبادی، : همچون
: جملخه  از یزنخان  چنخین هخم  نار،یسم نیدر ا. پرداختند یبه سخنران زین زاده  یزنجان
 یخخخوارزم ندختیشخخه ،(شخخناس جامعخخه) ینیحسخخ  شخخاه فرشخخته گان،یشخخا دهیخخفر
مصخفا،   نینسخر  ،(مخه دانشخگاه عال  شناسیاستاد جامعه) ی، دکتر جارالله(مترجم)

 اسختاد دانشخگاه  ) نخژاد  ینخواب  شخکوه  ،(یدانشخگاه  جهخاد  محقخق ) یبصراو فرشته
در هخر صخورت   . (1333 بهشخت یارد زنخان، مجلخه  )کردنخد   یسخنران زین (معلم تیترب
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سخهم خخود    بخه ، هزنانخ  یهخا   فخل که مخا در مح ها سال نیمنمور آن است که از هم
در  ییجخخا میکخخردمخخی تخخالش ایخخو  میبخخودل زنخخان یمشخخغول پخخرورش دادن مسخخا

 آن در ،خخواه   برابخری  مخردان  و زنخان  نیخ ا م،یابیخ ب زنان لیمطبوعات در مورد مسا
ی هخا   و تخالش  بودنخد  کیآکادمعلمی و  ابعاد در زنان لیمسا طرح شتازیپ ها  سال

عنخوان بخخش سخکوالر     بخه مخا   یبخرا  یمنابع و مراجع مهمخ  شان  علمی و فرهنگی
 .شدمی محسوب ،جامعه زنان

آثخخار  «اعتمخخاد  یبنخخ رخشخخان» همچخخون سخخینما کخخارگردان زنخخان انیخخم نیخخا در
آغاز کرده بخود و   1311 یها  از همان سال (زنان تیبا محور)خود را  تأثیرگذار

 :همچخون  (محخور   زن) زنانخه  یهخا   تیشخصخ تمرکخز بخر زنخدگی     بخا  هخایی   لمیبه ف
 زنخخان .بخخود دهیرسخخ.. و( 1333) «یآبخخ یروسخخر» و( 1332 سخخال) «نخخرگس»

 زیخخخن... و، درخشخخخنده پخخوران  ،یالنخخخیم نخخخهیتهم همچخخون  یگخخخرید کخخارگردان 
و بخرای ارتقخاء    در حوزه زنخان  برانگیز و پُرمخاطب را  جذاب، تأمل های  مجموعه

کخه  کردنخد    کشورمان تولید می یینمایدر بخش س هویت فردی و اجتماعی آنان
 .جامعه داشتافکار عمومی و مردساالر بر  انکارناپذیری ریثأت

 یگلخ » ،«یطخاهر  فرزانخه » همچخون  یا  برجسته زنان که بودها زمان نیهم در 
 زنافکار و نگخرش   شان،ماندگار یها  ترجمه با... و ،«وشیدار روشنک» ،«یامام

 زنخان  کنخار  دردادنخد و  مخی  بخاالتر ارتقخاء   یگخاه یحخوزه بخه جا   نیخ را در ا ایرانی
 رویخخمن زویخخا پیخخرزاد، پخخور،  یپارسخخ شخخهرنوش ،یترقخخ یگلخخهمچخخون  سینخخو  قصخخه
و  در حخوزه کتخاب   یفرهنگخ  یزنخ  ازآوانگخارد   یمخدل » توانسختند ... و ر،پو  یروان

  1.ندگذار شیدختران جوان کشور به نما یبرا ،«اندیشه
                                                                    

 یطرهدر س یرانیپرفروش اهای فهرست داستانخورشیدی،  82تا  32از اواسط دهه  -1
حتا  .یدرسنویسنده  332به بودند  که رمان منتشر کرده  یعداد زنانو تزن بود  یسندگاننو

، تاثیر زیادی 1333ر سال حاج سید جوادی، د [فتانه] نوشته فاطمه« بامداد خمار»انتشار رمان 
 پسند که مخاطبان آن عمدتاً برانگیخت و به نوعی ادبیات عامه داشت و مجادالت بسیاری را

نفون  ی زن بودند ولی در حوزه اختیار نویسندگان مرد قرار داشت، را ارتقاء و در حوزه
 : برگرفته از .نویسندگان زن قرار داد
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 گونخاگون  یهخا   حوزه در برجسته زنان نیا ی  همه وقفه  بی  تالش ،در مجموع
معنخوی   پشتوانه ،1332دهه  لیاوابود که در  فرهند و اندیشه و ادبیات و سینما

 و میبخخود گذاشخخته دانیخخم بخخه پخخا تخخازه کخخهی محکمخخی بخخرای نسخخل مخخا اجتمخخاعو 
  .شدند  یم محسوب میرقم بزن «زن»سرنوشت خود را به عنوان  میخواست  یم
 

 زنانه  و آثار مکتوب نشرکتاب، ،از طریق مطبوعاتادبیات فمینیستی رش گست

تالش کردند  1332در نیمه اول دهه  ،که زنان مستقلهایی یکی دیگر از عرصه
عمومیت بخشخند طخرح    تدریجبه  را« مسئله زن»ای به نام   تا با ورود به آن، مسئله

 نشخر »ها، و نیز در حخوزه    ها، ماهنامه  زنان در مطبوعات، رسانه و مشکالت لیمسا
بسخخیار  ،غیردولتخخی )عمخخومی(غیرتخصصخخی در آن دوره نشخخریات . بخخود «کتخخاب

داشخت شخکل   آرام، آرام اندک بودنخد و چنخین نشخریاتی در فضخای مطبوعخاتی      
مسخئله زنخان نیخز     تدریجبه  با حضور این نشریات عمومی، زمانهم گرفت اما  می
جامعخه سخالم،    :نشریات ادبخی و اجتمخاعی آن دوره ماننخد    .شد  طرح میها آن در

دنیخای  ، کتاب توسخعه  ،گفتگو آدینه، ایران فردا، فرهند توسعه، دریچه گفتگو،
 طخور بخه شخان بخه نوبخه خخود،       از جمله این نشریات بودند که هر کخدام ... و سخن

خ و از زاویه زنانی کخه بخا نگخرش    کم و بیش  ل زنان را یمستقیم یا غیرمستقیم مسا
 . ساختند  تر بودند خ مطرح می  نزدیک اندرکاران نشریه،  دست

هخای خخا  سیاسخی      دارای دیخدگاه  غیرتخصصخی هخای   نشخریه برخی از این 
سیاسخی  ی و جبهخه هخا  مسختقل از دیخدگاه  و )ی تحضور فمینیسخ  به ندرت و بودند
بخه سخردبیری فیخروز    ) «جامعخه سخالم  »هخای    اما ماهنامخه . دادند  بازتاب می را (خود

بودنخد  « نشریه»بیشتر ( رکشیدهبه سردبیر کیومرث دُ) «فرهند توسعه»و ( گوران
 در نتیجخه  .کردنخد   از این رو بازتر عمل می. خا  های سیاسی نماینده دیدگاهتا 
ی   در پهنخه فمینیستی مستقل و سرگردانی را کخه داشخت   های توانستند دیدگاهمی

                                                                                                                                           

http://www.niksalehi.com/adabiat/archives/109896.php   

http://www.niksalehi.com/adabiat/archives/109896.php
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-مخی  بخه یخاد  . منعکس نمایندبه افکار عمومی کرد جذب کنند و می رشدجامعه 

کردیم بخا برخخی     می منتشررا « کتاب توسعه» آورم آن زمان که به همراه همسرم
عخالوه بخر آن کخه در ایخن دوره      بنخابراین  پیدا کرده بودیم ارتباط ها هاز این نشری

، بخشی از آن را به موضوع زنان اختصا  دهم 1«کتاب توسعه»تالش کردم در 
را نیز به کارگرفتم تا با استفاده از ارتباطات ایجادشده با نشخریات و  ام تمام سعی

کخه در  )مطالبی فمینیستی را که توسخط خخود و دیگخر دوسختانم      مجالت مستقل،
  .ها نیز به چاپ برسانم  در آن مجله( کردیممی با هم کارها محفل

ای از سخوی وزارت ارشخاد     همین کخه نشخریه  در آن دوره اما جالب است که 
خود بخه  ها،  از نمر برخی افراد درون همین محفلآورد   مجوز انتشار به دست می

برخخی از   هخای دا  درون  بحخث یکخی از   اتفاقخاً . شخد   تلقخی مخی  « مشکوک» خود
 اصخطالح  بخه  «هینشخر  انتشخار » کخه  بخود  آن ،  چخپ  اولتخرا  روشخنفکری های   محفل

سخیس  أت کخه بعخدها   طخور همخان   .اسخت « شدن برای حاکمیتبشر حقوق یتابلو»
بخه   شخدن  تبخدیل » ،از نمخر برخخی از آنخان    زنانخه هخم   رسمیهای انجمننهادها و 

 .شد  میو تئوریزه  تفسیر« تابلوی حقوق بشر حکومت
که   2«شهال شرکت»به سردبیری و مدیریت « زنان»مجله ظهور  ،آن زماندر 
میخان  ، جخای خخالی مسخایل زنخان را در     آغاز به انتشخار کخرده بخود    1332از سال 
کرد ولی حضور مسایل مربخوط  می آن زمان به خوبی جبرانسراسری های رسانه

                                                                    

زنان و انقالب »: مسایل زنان درباره همقالدو به خاطر درج  «کتاب توسعه»آخرین جلد  -1
به قلم « شیوه معتاد زندگی اوستتمکین زن ایرانی، » و مقاله ،مهرانگیزکاربه قلم « مشروطیت

  .از ادامه انتشار باز ماند ت ومجوز توزیع نگرف 1334نگارنده، در سال 

سالگی در مجله اطالعات بانوان که پس از انقالب با سردبیری زهرا  22 شهال شرکت از - 2
 .تغیر نام داد، کار مطبوعاتی خود را با خبرنگاری شروع کرد  »پویندگان راه زینب«رهنورد به 

زن "موسسه کیهان، سردبیر هفته نامه  در زمان ریاست سید محمد خاتمی در 1311در سال او 
 نگاراین روزنامه 1332ادامه داد اما در تیر ماه  این فعالیت را 1332بود، و تا سال  "روز

سسه ؤطلب در چند نشریه دیگر ، از ماز سردبیران اصالحمدافع حقوق زنان به همراه تعدادی 
که اولین نشریه  "زنان "ماهنامه  امتیازاما پس از شش ماه با گرفتن  .کیهان اخراج شد

 .فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد شد  می محسوب پس از انقالب تخصصی زنان
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کخه ایخن فقخدان را نیخز      ،های یومیخه، جخای خخالی مهمخی بخود       زنان در روزنامهبه 
های به راه افتاده بود و یکی از اولین روزنامه 1313، که در سال «سالم»روزنامه 

جخزو   قخع روزنامخه سخالم   در وا. شد، تا حدودی پُر کرد  منتقد دولت محسوب می
را در  «زنخان »بخه   مربخوط  بخش ،1332در اوایل دهه هایی بود که   اولین روزنامه

 «یدیخخبدرالسخخادات مف»توسخخط  هزنانخخ بخخخش نیخخا .انخخداخت راه بخخهاش  صخخفحات
و  یدیخ مف بدرالسخادات کخردم بخا     کخه تخالش   بخود در آن زمخان   . شدمی مدیریت
 جخز  بهها   تالش نیا ت،ینها درکنم هر چند  یهمکار ،روزنامه نیزنان اسرویس 

 یجد یهمکارم برای هایتالشکه  طورهمان .افتین ادامه مقاله، دو یکی انتشار
 ای همکخاری بخا مجخالت دیگخر    تخالش بخر   .ناکام مانخد  هم مجله زنان باو پیوسته 
کخه در   آننیخز بخه دلیخل      (بخه مخدیریت پرویخز شخهریاری    ) «مجله چیستا»همچون 
 طبعخا  اجتماعی غلبخه داشخت    رویکرد رویکردهای ادبی بر ی از این دست،نشریات
-همکخاری که هر چند  .نشاند ل زنان فروتوانست عطش مرا برای طرح مساینمی

آشخنایی بخا    اش،حاصخل  ،هخا  با هر یک از این نشخریه  و ناپیوسته کوتاه مدتهای 
بخا  ام زنانی بود که در این نشریات فعال بودند، برای نمونه چیستا، محمل آشنایی

کخرد مسخایل و   مخی کخه سخعی    ایخن مجلخه  دایمخی  از همکخاران  )« کبوتر ارشدی»
گخر و   پخژوهش زنخان   و نیخز ( مشکالت زنان را در فضای محدود چیستا بگنجانخد 

-مخی  پخژوهش مخان  و فرهند کهخن سخرزمین   زبان ی  حوزه که در ای بودباسابقه

فرخنخده  »بخه مخدیریت    2«بایخا »با مجلخه  برای مدتی در این میان توانستم   1.کردند
دلپخذیر   هخای  یکی از تجربهشک  دوران بیاین نیز همکاری کنم که  «زاده حاجی

زیرا آشنایی و فعالیت نزدیک با فرخنخده  . بود ام در فعالیت مطبوعاتی و آموزنده

                                                                    

 یسختا چمجلخه  در  «یجخدول خواسختگار  »بخا نخام    هخایم  یکی از داستان 1335 یبهشتدر ارد - 1
خخارج از کشخور    یهااز مجله یکیدر « آن روز»داستانم با عنوان  یناز آن، اول یشپ. منتشر شد

را  کوتاه یهااز داستان یامجموعه «گذشتهبیزنان »کتاب  نیز 1333در سال . منتشر شده بود 
  .مدر قالب یک کتاب، به چاپ رساند

 .لغو امتیاز شد 1383در سال  متاسفانه آغاز به کار کرد و 1332از سال  بایا،مجله  - 2
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بخخه بخخدون خودنمخخایی،  شخخان  کخخه همگخخیخ اش   فرهنگخخی  و خخخانوادهزاده  حخخاجی
صخخبوری و پیگیخخری متواضخخعانه در    خ   هخخای فرهنگخخی مشخخغول بودنخخد   فعالیخخت
ایخن   ناپیوسخته بخا  هخای  همکخاری  طبعخاً . های فرهنگخی را بخه مخن آموخخت     فعالیت

ایخن   ها و فضاهای ادبخی و فرهنگخی    محفل نشریات مسبب آشنایی هرچه بیشتر با
« پیخام هخاجر  »نشخریه  یخا اگخر نتوانسختم بخا     . دبخو  فعال کشخورم  فکری از زنان تیپِِ

 .آشنا شوم اعمم طالقانیهای توانستم با فعالیت حداقل همکاری کنم اما
هخخای اجتمخخاعی همچخخون    و شخخبکهکخخه اینترنخخت   در آن زمخخاندر مجمخخوع 

 دیخ با مخاه  هشتم حتا گاه تا ینوشت  یکه م یا  هر مقاله در دسترس نبودبوک   فیس
و ایخن تخأخیر، مخخت  مخن و دیگخر       میماند  یانتشار آن م یبرا یا  هینشربه دنبال 

های مختلخف فکخری را     فعاالن جنبش فمینیستی نبود بلکه بسیاری کسان از طیف
  .شد  نیز شامل می

جامعخه  » مجلخه  همچخون  یگخر ید اتیآن که در نشر یتالشم برا انیم نیدر ا
ل زنخان  یطخرح مسخا   یبخرا  یثخابت  یپخا  یجخا « و توسخعه  فرهند» ماهنامه ای« سالم

 1334چرا که بخا مجلخه سخالم کخه از سخال      . ماند جهینتبی یتاحدود فراهم کنم،
بخه دلیخل    اش،  در اوج توفیق معنخوی  1333در سال کردم، متاسفانه  همکاری می

فرهنخد و  »مجلخه  بخا    .امتیخازش لغخو گردیخد   متوقخف و سخپس    ،مالی سنگین بار
توانسته بودم مسئولیت  1331کردم و سال  کار می 1335که از سال  نیز« توسعه

 اخطارهخای  لیخ بخه دل  متأسخفانه  در آن مجلخه را برعهخده بگیخرم،    «نامه زنخان  ویژه»
داده بودنخد سخرانجام    امتیازش به صاحب همین ویژه نامهی که  در رابطه با متعدد

را  «زنخان  یهخا   نامخه   ژهیخ و»انتشار  و عهدی که بسته بود وفا کند و  قول به نتوانست
 کخه  شخد  سخبب  ،هخا   رسخانه  در یجخد حضخور   یبراها یناکام نیهمه ا. ادامه دهد

 یاز بلنخدگوها  بخودم از شخور و انخرژی    سرشخار جوانی که های سال آن در نتوانم
 جخاد یا»بخه دنبخال    شخدم  رینخاگز  جخه، یموجود در رابطه با زنخان بهخره ببخرم و در نت   

ممکن  ار،یبس یبا سخت( نشریه جنس دوم)زنان بروم که آن هم  یبرا «ییبلندگو
 گسخترش »تا آن که بخا   رفت  یبه جلو م یبطئ اریمضاعف، و بس یشد و با دشوار
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 .گشوده شد زنان جامعه یرو بر یدردسر کم یفضا ،«ینترنتیا یها  تیسا
 

نهاد مطبوعاتی ترین   تاثیرگذارترین و مهم: نهادهای مطبوعاتی و انتشاراتی زنان
تخخوان   آمخخد بخخا ایخخن حخخال مخخیمخخی بخخه حسخخاب  «زنخخان»مجلخخه زنانخخه در آن دوره، 

 فعخال شخده   که آن زمان در عرصخه عمخومی  )گرایش عمده در جنبش زنان چهار
 ،« جخنس دوم »، «زنخان »: کخرد دنبخال   نشخریه  چهار درتر  خمش طوربهرا ( بودند

هر کدام از این چهار نشریه در حقیقت نمایندگی بخشی  .«پیام هاجر»و « فرزانه»
هخا متناسخب بخا      این گرایش. بر عهده داشتند ،زنان را ی در حال بیداری  از جامعه

بالطبع دایره و محخدوده   ،ساختار سیاسی در ی و میزان نفونشان در جامعه وایتوان
 . کردمی تاثیرگذاری نشریه را بازنمایی

 

 به نوعی نماینده فعاالن جنبش زنان در بخخش نوانخدیش دینخی    «زنان»مجله 
شخکل   1332بخود کخه از سخال     (انطلبخ گرایش متمایل بخه جنخاح چخپ اصخالح    )

در  ارتقخاء یافخت  گرفت و بعدها به یک نیروی فکری بسیار تاثیرگذار در جامعه 
ر وار بخود، بسخیا  تسخ انتیجه، مجله زنان نیز با توجه به نیخروی اجتمخاعی کخه بخر آن     

قخوانین  )حقخوقی   غالبخاً مجلخه زنخان،   رویکردهخای عمخده    .گسترده و پر نفون شد
حخداقل  و از ایخن نمخر   نواندیشی دینی بخود  های در هماهنگی با گفتمان( خانواده

پخس  . شدمی تلقی «کیان» تئوریکی  مجله ی  زنانه و نسخه« خواهر»در آن دوره 
بخخش زنخان نواندیشخان     طلخب،   اصخالح  هخای مسخلمانِ    مدرنیست گیری  قدرت از

های خود به دست آوردنخد و توانسختند     تری برای فعالیت پشتوانه قوی نیز مذهبی
 .ای در سراسر کشور حرکت کنند  به شکل گسترده

 
-حخذف به نخوعی نماینخده بخخش خخاموش و      این نشریه: «جنس دوم»نشریه 

در انقالب سخرکوب شخده بودنخد و     های اولیه سالجامعه زنان بود که در ی شده
نیخروی   ا توجخه بخه  دنخد، بنخابراین بخ   آممی خیلی با احتیاط از در خانه بیروننتیجه 
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محخدود   فضخای  در همخان توانسخت    مخی  طبعخاً  کخرد   نماینخدگی مخی  اجتماعی کخه  
و با توجه به پایگخاه   بود ترین حلقه  در حقیقت ضعیف« جنس دوم» .حرکت کند

هخای    دیخدگاه  ، عمخدتاً (بی بهره بودنخد « قدرت»که از  یزنانجامعه )اش   اجتماعی
نضخج  حخال   درپایخان جنخد هشخت سخاله،     پخس از  خ کخه    را سکوالراعتراضی و 

 سخکوالر  به منزلخه پلخی بخرای زنخان    در عین حال . کرد نمایندگی میبود خ  دوباره 
زدن بخر    بدون شک این گرایش، به دلیخل تکیخه  . هم بودداخل و خارج از کشور 

این . ای وسیع، عمل کند  توانست در محدوده  نمیطور طبیعی به ،حاشیه یهانیرو
ای بخرای تبخدیل شخدن بخه یخک نشخریه         حتخا پشختوانه   محدودیت به حدی بود که

بایسخت از    شخماره مخی   هخر مثل کتاب، و  را هم نداشت( نامه فصل حتا ماهنامه یا)
حتخا در زمخان ریاسخت    گفختن نخدارد کخه    . کخرد   وزارت ارشاد مجوز دریافت می

« نامخه  فصل»یک رسمی انتشار ها برای گرفتن مجوز   جمهوری آقای خاتمی سال
را به عنوان یک نشریه امتیازدار، تثبیت « جنس دوم»شاید بتوانم کردم که  تالش

 ظهخور هرچنخد بعخدها بخا    . هایم به در بسته خخورد   متأسفانه همه دوندگیکنم ولی 
 هخای   سخایت تولخد  و  ،کخرد کلی تغییخر  طخور بخه ایخن معخادالت    شور،ک اینترنت در

گوناگون زنخان را تاحخدودی    های  گرایش اقشار و این نابرابری در میان ،اینترتی
بخی قخدرتی بخخش    » ی  نشخانه  «جخنس دوم »نشخریه  اما در آن دوره، . برهم ریخت

 .شد  محسوب می «بزرگی از جامعه زنان
 

بخه نخوعی نماینخده بخشخی از جریخان حخاکم بخود کخه زنخان           «فرزاناه » هینشر
را شامل  (گرا و نواندیش دینی  کار عقل  ای از گرایش محافمه  آمیزه)تکنوکرات 

رد بحخث زنخان از طریخق    بُخ  و پخیش « کخار کارشناسخی  »کیدشخان بخر   أشخد کخه ت    می
حخزب  نزدیخک بخه   خط مشخی زنخان    عمدتاًمجله فرزانه . بود« ای  گفتمان توسعه»

در دوران آقخخای هاشخخمی   کخخهکخخرد   ان سخخازندگی را نماینخخدگی مخخی ارگزارکخخ
ایخن طیخف از    .داشختند در اختیخار  قدرت سیاسخی را   ای از  بخش عمده رفسنجانی

 بخود   برانگیخز الملخل جخذاب و حساسخیت     که در سطح جامعه بینرا لی یمسا زنان،
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از  ای مالحمخه ی کخه ایخن نشخریه بخخش قابخل      طخور به، دادندمی مرکز توجه قرار
بنخابراین در  . صفحات خود را به خالصه مقاالت به انگلیسی اختصا  داده بخود 

هخایی همچخون ایجخاد      عرصه عملی، مجله فرزانه به نوبه خخود، بسترسخاز فعالیخت   
در سخطح  « ایخران  توجخه بخه ورزش زنخان   » تاحدودیو نیز  ،«رشته مطالعات زنان»

سخردبیری   و) به مدیریت فائزه هاشمی« ه زنروزنام»بعدها . شدند... المللی، و  بین
 رشخور مطبوعخاتی ایخن جریخان    ، نماینخدگی پُ 1333در سخال   (سید ابراهیم نبخوی 

اش به یک سال نکشخید و در    که البته عمر فعالیت گرفت را برعهده طلب اصالح
 . توقیف شد 1338فروردین 

 
بخا مخدیریت اعمخم    )ها بخود    مذهبی –هم که متعلق به ملی «هاجر امیپ» هینشر
شخد    ها، هر چند با نام زنان اداره می  مذهبی –ملی عمومی مانند رویکرد( طالقانی

زنخانی   حضخور  ل فکخری و مسختقل زنخان نداشخت ولخی     یاما تمرکز زیادی بر مسا
ایخن   و بعخدتر نخرگس محمخدی در    فاطمخه گخوارایی  ، همچون پروین بختیخارنژاد 

 نشخریه،  در زنان فرودسخت جامعخه خ    ویژهبه خ  زنان مشکالت نشریه، باعث شد که
 «مجله نامه»و پس از آن )گفتگو   دریچههای ایران فردا،   ماهنامهالبته . شودمطرح 

روزتخری از    تخر و بخه    ای مخدرن   های رسخانه   پایگاه (به مدیرمسئولی کیوان صمیمی
همچخون   فکری این طیف ها بود که زنان شاخ   مذهبی –ملی عمومی رویکرد

 در آن... ناهیخد توسخلی، و    خخواه،   فاطمخه فرهنخد   نسرین ستوده، مینو مرتاضخی، 
، بخرای  هخا   مخذهبی  ملخی  گفتنی اسخت کخه  . بردند  ل زنان را پیش مییمسا نشریات،

چخه  )زنانخه   ای  رسخانه بلندگو یا  گاههیچیافته مسایل زنان،  پیشبرد جدی و سازمان
 بخخه طخخرح نمریخخه و مشخخخ  در حخخوزه زنخخان طخخوربخخه کخخه( اینترنتخخی یخخا کاغخخذی

ها و زنخانی    مذهبی البته بعدها بخشی از ملی. ایجاد نکردند رسانی بپردازد،  آگاهی
هخای حقخوق بشخری      همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی به سخمت گخرایش  

همچنخخین . هخخای نزدیکخخی بخخا شخخیرین عبخخادی، داشخختند  کشخخیده شخخدند و همکخخاری
 گخاه هخیچ هخا    مخذهبی  ماننخد ملخی  بخه  نیخز  داخخل کشخور    گرا در  رویکرد زنان چپ
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گرچه نیروهخای چخپ   . نداشتدر حوزه مسایل زنان  ی پُردوام و شاخصی  رسانه
 .هایی را شکل داده بودند  ، چنین رسانه«در خارج از کشور»

 
 امتیخازی   صخاحب بخه  ) «حقخوق زنخان  »بعخدتر نیخز مجلخه      :«حقوق زنان»مجله 

بخود   انخدیش    صخلحت م یخان گرا  متعلق به زنان جناح اصول( زادگان  اشرف گرامی
 ،و قخدرت از درون ساختارهای حاکمیخت   صرفاًل زنان را یکرد مسامی که سعی
کخرد و  مخی  این بخش، نقخش کمرنگخی در جامعخه مخدنی بخازی      طبعاً .دنبال کند

به نفخع   اتیند تغییرد تا بتوانجدا از جامعه مدنی حرکت کسعی داشت که  اصوالً
حاکمیخت،  سخاختار  در  از سوی جناح تنخدرو،  ای  زنان را بدون هیچ اند و شائبه

بنابراین این گروه، خیلی در جامعه مدنی پایگاه نداشت اما در . حل و فصل کند
 .درون حاکمیت نقش و تأثیر داشت

 
جامعخه  توانیم بخه بخشخی دیگخر از    میهمچنین  دوره نایدر  :«زن روز»مجله 

 .کخرد   را نماینخدگی مخی  هخا  آن ،«زن روز»به نوعی مجله اشاره کنیم که  هم زنان
ای بود که از ابتدای انقالب با هیئت تحریریخه جدیخد، دور     نشریه« زن روز» مجله
و تربیخت   ظهخور سر منشاء  تدریجبه این مجله. ی انتشارش را آغاز کرده بود  تازه

به عنوان نماینده دو )زنان باتجربه مطبوعاتی شد که بعدها مجله زنان و فرزانه را 
محبوبخخه  ،شخخهال شخخرکت . ، شخخکل دادنخخد (گرایانخخه  اصخخالح رویکخخرد متفخخاوت 

کردنخد    کخار مخی  « زن روز»مجله در سه هر زادگان  و اشرف گرامیزاده   عباسقلی
کخه در   ینشخریه و تغییخر و تحخول   که پس از درگیر شدن فکری با مسخئوالن ایخن   

مسختقل  رخ داد، خودشخان بخه ایجخاد نشخریات     نسبت به مسایل زنان آنان نگرش 
رویکردهای متفاوت در حوزه  ی  خود، همت کردند و هر کدام سمبل و نماینده

 .زنان شدند
 
و  از صخدا  دیگخر  هم که بخشخی  «کتاب نشر» عرصهدر  : نشرکتاب حوزه و زنان
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ی زنانخه  هخا   گخرایش هر کدام از میان ی رویکردهای مختلف زنان بود در بلندگو
 هخم  از طریخق مؤسسخات انتشخاراتی    رویکردهای مختلف نیز نمایندگی داشت، و

کخخه در واقخخع بنگخخاه انتشخخاراتی « بخخرگ زیتخخون»انتشخخارات  :ندشخخد  مخخینماینخخدگی 
کخه  « بخانو »ت انتشخارا  .مشارکت بود جبهه در اشتراک با« ها  مجله زنانی»رویکرد 

ای حخخزب   یخخا همخخان رویکخخرد توسخخعه« مجلخخه فرزانخخه»بنگخخاه انتشخخاراتی رویکخخرد 
تغییخر  « جامعخه ایرانیخان  »که بعدها به نشر ) شد  محسوب میکارگزاران سازندگی 

تخر در نشخر     رند  شکلی کم و به) و مطالعات زنان انتشارات روشنگران  .(نام داد
که بنگاه انتشاراتی رویکرد بخخش  ( 1در مشهدنشر شیرازه و نیز نشر نیکا  ،توسعه

 نگخخاهی بخخه عنخخاوین. شخخدندمخخی محسخخوبخخخاموش زنخخان یعنخخی زنخخان سخخکوالر  
ه رویکردهایی اسخت کخه   دهند  نشان مؤسسات انتشاراتیاین  ی  منتشره های  کتاب

عمخدتا   « بخرگ زیتخون  » بخه عنخوان نمونخه   . شخد   تقویت میگفته پیشدر سه نشریه 
 .کخرد   مسخلمان در کشخورهای منطقخه را دنبخال مخی     ی   کوشخنده های زنخان    فعالیت

انتشارات  .کرد  هایی با عناوین توسعه و زنان منتشر می  کتاب انتشارات بانو عمدتا 
آثخخار اغلخخب زنخخان  هخخا و  و کتخخاب رویکخخردی فمینیسخختی داشخختنیخخز  روشخخنگران

نه نجخم  ی، افسخا عبخاد  یرینکخار، شخ   یخز مهرانگ :همچخون  خواه و فمینیست   برابری
 این مؤسسه انتشاراتی به بازار کتخاب، عرضخه   توسط... وآبادی، فریده عصارپور 

نجخم  منیخژه  »از جملخه کارهخایی کخه انتشخارات روشخنگران بخا همکخاری        . شدمی
 نگخخارش و انتشخخار انجخخام داد« پخخور   و مرسخخده صخخالح عراقخخی، نسخخترن موسخخوی 

این گخروه  . بود... و« زن و ادبیات»، «زن و سینما»: های ارزشمندی چون  مجموعه
هخا و    هبودنخد و مقالخ  نیخز تأسخیس کخرده    را « موسسخه فخرو   »سه نفره در آن زمان 

کردنخد کخه بعخدها بخا       آرشخیو مخی  بخه دقخت   در رابطه با زنان را  مطالب گوناگون
 «ادیآبخ   کتابخانه صدیقه دولت»مهربانی بسیار کل آرشیوشان را به داری و   امانت

                                                                    

 ترجمه «زاده زنجانی هما» دکتر که را «زنان اجتماعی جنبش» کتاب نیکا نشر زمان آن در -1
خ و قابل دسترس خ برای ما  مرجعهای کتاب از یکی که کرد منتشر 1332 سال در بود کرده
  .آمدمی حساب به مقطع آن در ها  زنانی  جنبش
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اهخدا   (فرهنگی زنان تأسیس شخده بخود   که توسط مرکززنان تخصصی    کتابخانه)
ناهیخد کشخاورز و   خ با همین گروه سه نفخره و  دو نفخر دیگخر      نیز خود من .کردند

 1333در تابسختان  را  «زنخان  نگخاه » مقاالت  مجموعهاولین شماره   خ  مریم محسنی
 نشر حوزه ترتیب، بدین (.ادامه نیافتکه این همکاری به دالیلی، )منتشر کردیم 

و چاپ آثخار زنانخه در    یدو گسترش تول زن، ناشران افزایش به رو تعداد و کتاب
 .کرد سازی  زمینهرا « جمع زنان ناشر» یابی  ضرورت شکل تدریجبه  کشور،
 

 فعالیت زنان در ساختار حاکمیت

مسخئله  »تدریج به یت،حاکم ی  دگرباره یتو عراق و تثب یرانجند ا یانپس از پا
مهخم   یهخا   از چخالش  یکیبه المللی  هم در سطح داخلی و هم در سطح بین «انزن
 یاز سخو  یالمللخ   ینب با نمام یانهجو  یآشت یاستطرف ظهور س یکاز . شد یلتبد

 یتدر رابطه با وضخع  یهای جهانآنان را در برابر پرسش یت،هایی از حاکمجناح
کرده و   یلزنان تحص تعداد فزاینده رشدبا  یگرد یاز سو  دادزنان قرار مینابرابر 
 یهای زنان بخرا رشد درخواست ،و به تبع آن)دختر  یانرفتن درصد دانشجو باال
سخابقه   بخا توجخه بخه    یخز ، و ن(ی و اجتماعی و اقتصادیشدن در عرصه عموم یمسه

و  یدر سخاختار اجتمخاع   فخراوان هخای  فرصخت یابی آنخان بخه    دستو زنان حضور 
کخه پخس از    یگخرد آشخکار    عقخب  در کنخار  ،(پهلویخان  سلطنتدر زمان ) سیاسی

برداشختن موانخع    یبخرا  ینخده را با فشار فزا یتشده بود، حاکم زنان یبانقالب نص
 یمخذهب  -یزنخان انقالبخ   چنخین هم. کرد  یمواجه م ،زنان یشرفتسر راه پ از متعدد
هخا و پشخت     چخه در جبهخه  ) یخت حاکم یخت و تثب یانقالب اسالم یروزیپ یکه برا
تخالش کخرده بودنخد، بخا     ( حکومخت  ارهایو چخه درون سخاخت   جنخد،  یها  جبهه
روبخرو شخده بودنخد و     شان  یو حقوق یو اقتصاد یاسیاندک در قدرت س یسهم

 . دادقرار می یشتر،سهم ب یرا در برابر فشار آنان برا یتحاکم ی،سرخوردگ ینا

مشخغول  ، مخدنی  سوی ماجرا یعنی در جامعه درحالی که ما در اینبه این ترتیب، 
در  «زنمسخئله  »بخه نخام   ای بحث و گفتگو در مخورد بخه رسخمیت شخناختن مسخئله     
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بخرای   مخان را   هخای   فعالیخت هخر روز بیشختر از روز قبخل    و بخودیم  خخود   های فلمح
و نیروهخای سیاسخی   در میان روشنفکران « زنانحقوق سئله م»بازشناسی و اهمیت 

 سخخرگرمزنخخانی نیخخز در حاکمیخخت  دادیخخم،مخخی افخخزایش ،جامعخخه محخخذوف درون
و سخاخت   نمام سیاسیدر درون  و به کرسی نشاندن آن مسئله زنان دادنِِ رسمیت

هخا میخان مخا و      این فعالیخت  ،ها  هر چند به دلیل فضای بسته رسانه. مردانه آن بودند
ثیر أتخ  گرفت اما احتماالً  انجام می و جدا از یکدیگر ها هر دو در محیطی بسته آن

 . بر یکدیگر وجود داشت و غیرمستقیم خ ناخودآگاه طوربهزنانه خ  نیروی این دو
که کم و بخیش از   (نیروهای اعتدالی) از زنان خارج از کشوربخشی در این میان 

به شخکلی   بودند ی هرم اجتماعی ایراندر پایین و باالها ناظر این حرکت ،بیرون
کوششخی  را بخرای بسترسخازی     1331 - 1332هخای  از سخال  چندان گسخترده نه 

های مختلف فکری جنبش زنان بخه یکخدیگر، بخه کخار       شدن طیف  جهت نزدیک
هخر چنخد ایخن گخرایش اعتخدالی در خخارج از کشخور در ایخن دوران         . بسته بودند

بخه نخوعی مخورد هجمخه      ،کار و رادیکخال  ضعیف بود و توسط دو نیروی محافمه
 .ار داشتقر

نهاد دولتی در رابطه بخا   ، نخستینیک سال پیش از پایان جند ایران و عراق
که وابسته به شخورای عخالی انقخالب    « شورای فرهنگی، اجتماعی زنان»زنان با نام 

ل زنخان در  یدر دوران جند، مسخا . کار کرد  آغاز به 1311فرهنگی بود در سال 
 و مشخکالت  لیحخول مسخا   مخدتاً زنخان درون حاکمیخت ع  مختلخف  های الیهمیان 

. زدمخی  دور« بخی سرپرسخت  »و یخا زنخان   ... شهدا، مفقودین و اسرا وهای خانواده
 خ  پخس از جنخد  هخای  و حتخا تخا سخال   خ برای نمونه در مجلخس شخورای اسخالمی     

 .بخود  حخدود این بخخش از زنخان م  ه با زنان تنها به مشکالت طدر رابگذاری   قانون
کردنخد  مخی  تالش غالباًزنان در حاکمیت، این گروه از  ها،با این فعالیت زمانهم

شخان    مخاطبان اصلی ویژهبه)زنان و مشکالت ل یمسا ،که در چارچوب فقه سنتی
 . را مطرح سازند( درگیر جندهای یعنی زنان خانواده

بخا حضخور چهخار تخن از       1313سخال   بخه مجلس دوم شورای اسالمی کخه  در 
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 یعهگوهرالشخر  »و « مریم بهخروزی »نقش  آغاز به کار کرده بود، گرا زنان اصول
تخالش کردنخد کخه    هخا  آن .برای تغییراتی کوچک، بخیش از بقیخه بخود    1«یبدستغ

. آورنخد  وجودبهیکسری از تغییرات را به نفع زنان در همان چارچوب فقه سنتی 
بیمخه  »رح محخدود بخه طخ    ،های ارایه شده درباره زنان در این دوره  برخی از طرح

بود که آن هم نتوانست در همان مجلس به تصخویب برسخد و    «سرپرست زنان بی
تصخویب شخده   هخای  از دیگر طخرح .  در نهایت در مجلس سوم به تصویب رسید

توان از طرح بازنشسختگی  می مربوط به زنان نماینده در دوره اول و دوم مجلس،
سخال  )هخم  ر دوره سوم مجلخس  د. ی کار، اشاره کرد  سال سابقه ۰۲  زنان شاغل با

گخخرا و در   کخخه هنخخوز مجلخخس در حخخوزه زنخخان در دسخخت زنخخان اصخخول    (1313
ها و لوایحی همچون قانون حقخوق والخدین    فقه سنتی قرار داشت طرح چارچوب

بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقالب اسخالمی و    بازنشسته و وظیفه و مستمری
از تصویب قخانون ادامخه    توان می چنینهم .در مجلس مطرح شد جند تحمیلی،

هخای سخازمانی بخوده و بعخدا       مردانی که ساکن خانخه ی اعضای خانواده ی استفاده
 .نام برد اند،شهید، جانباز، اسیر و مفقوداالثر شده

هایی علیه زنان توسط خود همین  بینیم که گاه طرح هرچند در این دوران می
ر مجلس سوم، مخریم بهخروزی، طخرح لخزوم     دشد برای نمونه،  زنان نیز مطرح می

 . کرد در کمیسیون قضایی مطرحرا رعایت حجاب و عفت عمومی 
تخا   1332هخای  در بخین سخال   ویخژه بخه  ،پس از جندهای   با این حال در سال

-تخالش  ،، زنان درون حاکمیت با رویکردهای دیگری غیخر از فقخه سخنتی   1331

مسخئله  »خود را برای ایجاد تغییراتی در وضعیت زنان و به رسمیت شخناختن  های 
تخا   1331هخای  از سخال همچنخین  . آغخاز کردنخد   ،حاکمیتساختار از درون  «زن

                                                                    

 هاله» مراسم ترحیم در 1332 خردادماه در که هنگامی بعدها را دستغیب گوهرالشریعه -1
هایی که اعتراض در را بهروزی و مریم از نزدیک دیدم، بار نخستین برای شد، حاضر «سحابی

 یماست که برا خاطره آندو  یناشاره به ا از منمورم . یمداشت« از خانواده یتحما یحهال»به 
چه گونه و به  گرا، دو زن اصول ینا با تفاوتم کامالً یفیط یاز سو ی، نوع منجالب بود که 

 .برخوردیم یکدیگر هایی و در چه مقاطع خاصی، بهخاطر چه موضوع
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قوانین مربوط به زنان  گذاری، روند تغییر و اصالح در نیز در بخش قانون 1384
هخای    زنخان خخانواده   زنان سرپرست خخانواده و یخا  »مربوط به مشکالت  ی  از دایره

  .تدریج فراتر رفت به« درگیر در جند
آغاز به کار کخرد، دیگخر جنخد بخه پایخان      که مجلس چهارم  1331در سال 
. نفر افزایش یافخت  3نفر به  4تعداد زنان در این مجلس از  در نتیجه، ،رسیده بود

 تخخوان اصخخالح قخخانون انتخخخاب قضخخات  تخخرین اقخخدام مجلخخس چهخخارم را مخخی  مهخخم
یس یخ شد ر مصوب ۱۷۳۱ین اصالحیه که در آبان بر اساس ا. دانست دادگستری
یه اجازه پیدا کرد زنانی را که واجد شرایط قاضخی شخدن هسختند بخرای     یقوه قضا

تخا  . و مانند آن، انتخخاب کنخد   ،های مشاورت قضایی، قاضی تحقیق تصدی پست
  . اوتی نداشتندگونه قض اجازه هیچ در هیچ رده ای، پیش از این مصوبه، زنان

هشخت سخال از پایخان    که دیگخر  ، (1335)کار مجلس پنجم   در زمان آغاز به
گذاری در حخوزه منخافع و حقخوق      ها در رابطه با قانون  چالش ،گذشت  جند می

تحخول مهمخی را شخاهد     عمخالً ولخی  تداوم یافت ی مجلس چهارم،   در دنبالهزنان 
مجلخس، احتسخاب مهریخه براسخاس     دوره پخنجم  تمخام  در به جخز آن کخه    نبودیم،

، و طرح مطالبه اجرت المثل زنخان پخس   (زن ی  در زمان مطالبه)ها  شاخ  قیمت
نهایخت توسخط    شخد کخه البتخه ایخن طخرح در     مطخرح   ،از فوت شوهر از ارث آنان

بعد دوبخاره در مجلخس ششخم مطخرح      لی چند سالو .رد شد اکثریت نمایندگان،
 .شد وتوای نگهبان شور تصویب، این بار توسط شد و با وجود

آمیخز و    اصالح قوانین تبعیض برایی زنان   وقفه  بیچالش  ششم مجلسدر اما 
کلی به نفع زنان به اوج خود رسخید و مسخئله زنخان بخه شخ      کردن قوانینی جایگزین

گسخترده و  هخای  هخر چنخد بخه خخاطر مخالفخت      .مطخرح شخد   تر  یافته و عینی  تعمیم
بخرای اصخالح   مجلخس ششخم   تخالش نماینخدگان زن    کاران،  سیستماتیک محافمه

طخرح پیوسختن بخه    ایخن مجلخس   طخوری کخه    بخه  ماند  ناکامتاحدود زیادی قوانین 
را در دستور کار خود قرار داد ولخی در نهایخت   کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

یخی  صورت جز بهبرخی از مواد قانونی البته در این مجلس . با شکست مواجه شد
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 :ها کمک کند، نیز به تصخویب رسخید از جملخه    توانست به زنان در دادگاه که می
تخدقیق و مخوارد عسخر و     ،زنخان بخرای طخرح طخالق    « سر و حرجعُ»ماده مربوط به 

مربخوط بخه   کخه  قانون مدنی  1113ماده  همچنین. گردیدمشخ   نیز دقیقاً حرج
ختر و چه چه د)سن حضانت فرزند  بود اصالح شد، در نتیجه، حضانت فرزندان

حضخخانت و »تخر آن کخه    ، امخا مهخم  سخال افخخزایش یافخت   3توسخط مخادر بخه     (پسخر 
نگهداری طفل توسط مادر پس از سن هفت سالگی در صورت وجود اخختالف  

« بخا رعایخت مصخلحت کخودک بخه تشخخی  و تاییخد دادگخاه         ،میان پدر و مخادر 
 .گذاشته شد

 

پخس   : درون حاکمیت های  های موجود در میان زنان نزدیک به جناح  گفتمان
ی   چنخد جریخان مخوازی در حخوزه    تدریج بهاز تثبیت حکومت اسالمی در ایران، 

جریخان  هخا،  یکخی از گخرایش  . شخکل گرفخت  حاکمیخت  سخاختار  زنان در  مسایل
چوب سخاختار  بود که در چارچوب همان فقخه سخنتی و در چخار    ای  انهگرای  اصول

ایخن  . ل زنخان را پخیش ببخرد   یکخرد کخه برخخی از مسخا      درونی حاکمیت تالش می
« حقخوق زنخان  »ط نشخریه  آغاز شخد و پخس از آن توسخ   « زن روز»مجله جریان در 

البتخه ایخن   . کخرد مخی  آن را اداره « زادگخان   شخرف گرامخی  ا»شد که   نمایندگی می
کمخی بخازتر   شخد   که در قم منتشر مخی « پیام زن»مجله بعدها در  گرا  نگرش اصول

بخا   .تر شخد   کمی فعال« مریم بهروزی»هبری او با ر« جامعه زینب»عمل کرد و در 
« شخبکه ایخران زنخان   »سخایت  انخدازی    راه و این طیف های جدیدتر  نسل شدنِ فعال

ایخن جریخان    ،1383در سخال  « دهائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانوا    »حتا در 
فاصخله   انخدکی ، یحخاکمیت   درون رویکردهخای   و محدود بسته ی  دایرهتوانست از 

البتخه در  . شتری نشان بدهدبیهای نزدیکی و جامعه مدنی، بگیرد و با جنبش زنان
هخای مختلخف     که با همکاری زنان از جناح« زنانائتالف اسالمی »این میان نقش 

معصخومه   کخوالیی،   الهخه  فریخده ماشخینی،   فخائزه هاشخمی،   :حاکمیت و بخا حضخور  
طلخب    گرا و اصخالح   های اصول  در جناحو بسیاری از زنان ابتکار، مریم بهروزی، 
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شبکه ایخران  »سایت و ) شکل گرفت 1383دی ماه در  ،و کارگزاران سازندگی
  .ثیر نبودأتبی تازه، این رویکردبرآمد و تقویت ، در ( بلندگوی آن بود «زنان

تار حاکمیت وجخود داشخت کخه تخالش     جریان دیگری در میان زنان در ساخ
ل و مشخکالت زنخان   یمسخا به حل برخخی از  ، ای«توسعه»مباحث از زاویه کرد   می

برخخی  در واقخع  . بود« کار کارشناسی و تخصصی»این گفتمان مبتنی بر .  بپردازد
 جهخخانی زنخخان در کنفخخرانس»شخخرکت در پخخس از درون حاکمیخخت زنخخان فعخخال از 

شدن با جنخبش جهخانی زنخان و مشخاهده       و تحمل شوک ناشی از مواجه« نایروبی
نیخز جامعخه بخین المللخی در     و  ،خارج از کشخور گسترده زنان ایرانی  های ضاعترا

هخای   تخر از ضخعف   و بخه تبخع آن درک واقعخی   ) رابطه با مشکالت زنان در ایخران 
مطالعخات و تحقیقخات    مرکز»سیس أمصمم به ت( معرفتی و تشکیالتی زنان دولتی

 :کسانی که در این مؤسسه حضخور داشختند   از جمله. شدند 1313در سال « زنان
بخخش،   نفیسه فیخاض  فریده ماشینی، معصومه ابتکار، زهرا رهنورد، منیره گرجی،

 چنخین هخم . بودنخد  ...اعمم بروجردی، شایسخته امیخری، ثریخا مکنخون، عامخدی، و     
صخاحب  بخه  ) 1332در سخال   ای  بخا رویکخردی توسخعه   « فرزانخه »اندازی مجله  راه

محبوبخخه  ابتخخدا بخخه سخخردبیری فریبخخا ابتهخخاج و سخخپس و)بتکخخار معصخخومه ای امتیخخاز
مطالعخات و تحقیقخات    مرکخز »بعدها . انجام گرفت راستادر همین  (زاده عباسقلی

پیگیخری   هخا  را در دانشخگاه « رشته مطالعات زنخان »سیس طرح تأتالش کرد « زنان
ایخن طخرح بخه تصخویب وزارت فرهنخد و       1338سخال   در نهایخت ، در که  کند

رابطخه  نیز نقطه عطف مهمی در سیس رشته مطالعات زنان تأ. دآموزش عالی رسی
بخه یخک   « مطالعات و تحقیقات زنخان » نهادبعدها . شد  محسوب میل زنان با مسای

یت آن را بر عهخده  مسئول «فریده ماشینی»و  «آمدی» ها و خانم تبدیل شدسسه ؤم
« زنخان فعخاالن جنخبش   اندیشخی    جمع هخم »در  1384سسه در سال ؤاین م. داشتند
 ،اندیشخی زنخان در محخل دفتخر ایخن مؤسسخه        تر شد و برخی از جلسخات هخم    فعال

 .شد  میبرگزار 
بنخا بخه تغییخر     ،بعخدها  «سسه مطالعخات و تحقیقخات زنخان   ؤم»دهندگان به   شکل
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بخا  هخای گونخاگون     بخه گخروه    ،درون حاکمیخت سیاسی  های  بندی  و صف شرایط
از ایخن زنخان در جبهخه     ای  پخاره . تقسخیم شخدند  کم و بخیش متفخاوت     رویکردهایی

در  .ماندنخد فعخال  مشارکت و بخشی دیگر نیز در حخزب کخارگزاران سخازندگی    
های غیردولتی   دفتر هماهنگی سازمان»نیز پکن،  جهانی زنان در آستانه کنفرانس

های زنخان را بخرای حضخور     تا بتواند تشکل آمد وجودبه« زنان جمهوری اسالمی
کخخه  نخخیمبیمخخی بخخدین ترتیخخب . در ایخخن کنفخخرانس جهخخانی سخخازماندهی کنخخد   

کاتخالیزور در   دهنخده و   شختاب  مستقیم نقش طوربهالمللی زنان،   های بین  کنفرانس
بخه نفخع   هخایی  اتخخان سیاسخت   ه منمخور بخ  ،زنان درون حاکمیت ترشدن روند فعال
بخه  سخازمان ملخل تصخمیم گرفتخه بخود کخه       در آن زمان  .کرد  ، ایفا میزنانحقوق 
به این . المللی بدهد های غیردولتی جایگاه بیشتری در روند تصمیمات بین تشکل
ای  های توانمندسخازی و توسخعه   جای تخصی  بودجه به اعالم کردند که  اعتبار،

بخین  مسختقیم   طخور بخه اعتبخارات مخالی خخود را    بخشخی از  ها،  به دولتو بهداشتی 
قصخد آنخان هخم ایخن بخود کخه        احتمخاال  و)د نخ نک  میهای غیردولتی تقسیم  تشکل

حتخا   بیابنخد و نیافتخه، جایگخاهی ویخژه     های غیردولتی در کشورهای توسخعه  شکلت
از همین رو بود که در کنفرانس (. بگیرندقرار المللی   نهادهای بینطرف مشاوره 

بخشخی مخوازی بخرای    ، های دولتی زنان در پکن، عالوه بر حضور سازمانجهانی 
 . های غیردولتی نیز به راه افتاد ها و تصمیمات سازمان نشست

بخا ریاسخت   )گخرای حکومخت     جناح مصخلحت   ها،  از سوی دیگر در آن سال
بخخه حضخخور و تمایخخل بیشخختری گخخرایش ( جمهخخوری آقخخای هاشخخمی رفسخخنجانی 

المللخخی داشخخت و بخخه ایخخن اعتبخخار،     نگخخی در سخخطح بخخیناقتصخخادی، سیاسخخی و فره
، از همخان دوره و تحخت تخأثیر    (او. جخی . ان) هخای مخدنی    بسترسازی برای تشکل

زنان درون سبب شده بود که ی این مسایل   مجموعه. چنین نیازی، آغاز شده بود
زنان نزدیک به حزب کارگزاران سخازندگی   ،در ابتدا ویژهبه خحاکمیت   ساختار

رند و ببهره ب  نیز که به دنبال ایجاد تغییراتی در حوزه زنان بودند، از این فرصتخ 
( از نخوع توانمندسخازی زنخان    عمخدتاً )هخای غیردولتخی    در جهت گسترش تشخکل 
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غیردولتخی توسخط زنخانی    هخای  اولین سازمان بنابراین روشن است که .دنناقدام ک
توسط  های زنان گروهداشتند شکل گرفت و اولین بسیج  حاکمیت دستیکه در 
های   شرکت در کنفرانس طیف از زنان درون ساختار حاکمیت خ به منمور  همین
 یهخا   هنخوز تشخکل   اساسخاً  1333در سخال  از همخین رو   . محقخق شخد  خ   المللی  بین

ایی هخم کخه   هخ   آن و نداشت وجوددر جامعه مدنی کشور  معنا آن به زنان مستقل
هایی بودند که از قبخل   یا انجمنبودند و  یا  هیریخ یها  تشکل غالباً حضور داشتند

 . ...(زنان زرتشتی و)هایی از مذاهب اقلیت  و یا تشکل ،از انقالب وجود داشتند
با روی کار آمدن دولت اصالحات آقای خخاتمی، عخالوه    1331اما از سال 

 ،شخدند   سخیس مخی  نزدیخک بخه حکومخت تأ    که توسط زنان  یهای بر آن که تشکل
بخه   یابیبخه منمخور دسخت   کخه  )خخارج از حاکمیخت نیخز    زنخان   یهخا   تشکل همچنین

 نسخبت بخاز اصخالحات،     در فضای به (کردند تالش می به سهم خود «حقوق زنان»
در دوران  ،یگفتخه زهخرا شخجاع    بخه ی کخه  طورگسترش پیدا کردند، به تدریجبه
 زنخان، مجلخه  )داشته اسخت   یدرصد 333 یشیافزا ،زنان یها  تشکل ،یخاتم یآقا

 .(1384 مرداد
 یفهرسخت   ایخران  در  یسیاسخ   یهخا  کشور از گروه وزارت ، 1338در سال البته 

  یدارازنخان    یسیاسخ   گخروه  123  نخام لیسخت،  بود که طبخق آن    کرده  و ارایه  تهیه
 ، فقخط هخا آن داد که از میخان   این فهرست نشان می. شد  ، دیده میفعالیت ی  پروانه
هخا و   انجمخن   ایخن .  اسخت   شخده   سخیس أت  آنان ی  وسیله  و به  زنان  با نام  گروه  هفت

،  (1318  در سخال )  یاسالم  یجمهور  زنان  جمعیت   نام  به  ترتیب  به  زنانه  احزاب
،  (1331  در سال)،   یاسالم  انقالب  زنان  ،  جامعه(1332  در سال)   زینب  جامعه

  در سخخال)،   بخخانوان  یاسخخالم  ،  مجمخخع(1333  در سخخال)،   زنخخان  یاسخخالم  جمعیخت 
   ، و بخاالخره (1333  در سخال )، «رزا»  ایخران   زن  نگخاران  روزنامخه   ،  انجمن(1333
تعخداد    از کل. اند رسیده  ثبت  به (1333  در سال)،   یاسالم  انقالب  زنان  جمعیت
  قبل  ییعن 1335تا  1318  های سال  در بین  گروه 31  نیز تعدادی سیاس  یها گروه
  در میخخان. بودنخخد  شخخده  سخخیسأبعخخد ت  بخخه 1331  از سخخال  و بقیخخه ،خخخرداد  از دوم
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گردد  یباز م 1313  از سال  قبل  به  گروه 3  ثبت  نیز تاری   زنان  یسیاس  یها گروه
هخا، هخم     درثانی همین انجمن  1.ندبود شده  تأسیس 1333  در سال  و چهار گروه

آمدند و هم در آمارها و ارقام مربوط به   می« احزاب سیاسی»در لیست مربوط به 
 ! چند جای دیگر و احتماالً« های غیردولتی زنان  تشکل»

زاده، به همراه فاطمه و فخائزه    ر معصومه ابتکار، محبوبه عباسقلیاز سوی دیگ
دفتخخر همخخاهنگی  » 1334در سخخال هاشخخمی، زهخخرا شخخجاعی و شخخهال حبیبخخی     

را بخرای آمخاده کخردن و گسخیل     « های غیردولتی زنان جمهوری اسخالمی   سازمان
چخرا کخه   . تشخکیل دادنخد  ، پکخن  جهخانی زنخان در   هخا بخه کنفخرانس   «او. جی. ان»

، (1335پکخن   یعنی)زن  یس جهانکنفران نیچهارمتشکیل کمیته ملی  مسئولیت
محول شخده   (یس آن بودیکه شهال حبیبی ر)ریاست جمهوری به دفتر امور زنان 

 (1333 ریمجله زنان، ت) .بود
بخخا حضخخور   1333 رمخخاهیدر ت یردولتخخیغ یهخخا  سخخازمان ییگردهمخخا نیاولخخ
بخخش بخانوان انجمخن فخار         مشخاوره زنخان   یشخرکت تعخاون   :ماننخد  ییها  تشکل
 یکوکخار یانجمن ن   زنان یانجمن همبستگ   فیشر یدانشگاه صنعت النیالتحص

 هیخخریخ ادیخخبن   زکیخخکهر شخخگاهیآسا   اسخخمنی یکوکخخارین شخخگاهیآسا   اسخخمنی
کخه مشخاور    یبخ یشخهال حب گردهمخایی،  در ایخن  . برگزار شد... و جهیحضرت خد

بخخود اهخخداف دفتخخر  یرفسخخنجان یزنخخان در دوره آقخخا امخخوردر  یجمهخخور سیخخیر
را برشخخمرد و معصخخومه ابتکخخار مسخخئول دفتخخر  یردولتخخیغ یهخخا  سخخازمان یهمخخاهنگ
و  یردولتخخیغهخخای کنفخخرانس پکخخن، نقخخش سخخازمان تیخخدر مخخورد اهم یهمخخاهنگ
  (همان.)سخن گفت یدفتر هماهنگ یها  برنامه

مخدیر  )« نخائینی  زیبخا جاللخی  »البته برخی از زنان بیرون از حاکمیت همچخون  
 دفتخر همخاهنگی تشخکل هخای غیردولتخی زنخان       بخا  در ابتخدا  هم  (انتشارات شیرازه
دفتخخر »معتقخخد بخخود کخخه  زیبخخا جاللخخیپخخس از مخخدتی ولخخی  نخخدکرد  همکخخاری مخخی

                                                                    

 .توسعه نشر ،1382 خراسانی، احمدی نوشین ،«ها  پدرخوانده سایه زیر زنان » -1
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« دفتخر امخور زنخان ریاسخت جمهخوری     »از نمخارت  باید مستقل شود و « هماهنگی
در سخال  البتخه بعخدها   . اجتنخاب ورزیخد  هخا  آن ادامه همکخاری بخا  از خارج گردد، 

اش بخا معصخومه ابتکخار، یخک شخبکه        با توجه به اختالفاتنیز شهال حبیبی  1384
زاده نیخز پخس از     محبوبخه عباسخقلی  . هنگی، ایجخاد کخرد  موازی بخا ایخن دفتخر همخا    
فاصله گرفخت   بیشتر ، از این ساختار،1383اش در سال   بازداشت و زندانی شدن

 .نزدیک شد جنبش زنانراضی و مدنی در های اعت  ی فعالیت  حوزهو به 
 

که بخه  زنانی رسید   ها به نمر می  در آن سال  :زنان حوزه در یا  توسعه گفتمان
گفتمخان نواندیشخی   »با دو گفتمان متفاوت یعنخی  اند   های حاکمیت نزدیک جناح
 بخه . کننخد یم یریگیپ زنان با رابطه در را شان  فعالیت« ای  گفتمان توسعه»و « دینی

 یآقخخا دولخت  در یاتوسخخعه گفتمخان  تفخوق  بخخه توجخه  بخخا ،32 دهخه  در خصخو  
 یریخ گیپ:  اول حخوزه . شخد  فعخال  زنان، به مربوط  تیفعال ی  حوزه دو ،یرفسنجان

 انجمخن » ماننخد  رابطخه  نیهمخ  در ییهاتشکل یریگشکل و «خانواده میتنم طرح»
 سخخال در رو نیهمخخ از. بخخانوان ورزش گسخخترش: دوم حخخوزه و ،«خخخانواده میتنمخخ

 و انخخداخت راه بخخه را «زنخخان ورزش یاسخخالم ونیفدراسخخ» یهاشخخم فخخائزه 1313
 یهخا یبخاز  یبرگخزار  بخه  اقخدام  ونیفدراسخ  نیا  1.شد دار  عهده هم را آن استیر

 در. مسابقات، در تهران برگزار شخد  نیا دوره نیچهارم که کرد  یم زنان یاسالم
 زنخان  ورزش یاسخالم  ونیفدراس ساختمان در یهاشم فائزه دفتر به ۱۷۳۲ خرداد
 یکخاف  بودجخه  نگرفتن تعلق لیدل به ۱۷۳۲ ماه مرداد در تینها در و کردند حمله

 .شد لیتعط ،یبدن تیترب سازمان یسو از
 طخرح  گسخترده  یاجخرا  زنخان،  حخوزه  در دوره نیخ ا مهم یهاطرح از گرید یکی

                                                                    

را منتشخر  « روزنامخه زن »اولین روزنامه مربخوط بخه زنخان یعنخی      ۱۷۳۳در سال  فائزه هاشمی - 1
البته روزنامه زن به دلیل درج اخبار سیاسی، نقد اجباری بودن حجاب اسخالمی، حمایخت   . کرد

فخروردین   ۱۳، سخرانجام در  ...از فمینیسم، چاپ کاریکاتوری از آروین پیرامخون دیخه زنخان، و    
  .شد و لغو امتیاز توقیف ۱۷۳۱
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 بخه  توانسخت یمخ  کهآن لیدل به شکیب که بود 1 تیجمع کنترل و خانواده میتنم
بخه  ریتأثبدهد،  را خانواده تیجمعتنمیم  زینو  ،یفرزندآور بر کنترل امکان زنان
 . بگذارد زنان یاقتصاد و یاجتماع حضور بر توانستیم زین ییسزا

خخانواده   میتنمخ  استیس نیهم بسترکه در  یمردم یها  از طرح یکی انیم نیا در
 انیخ منخد را از م  هزنخان عالقخ   طرح، نیا. بود« بهداشت نیطرح رابط»شگل گرفت 

چهخره بخه   »روش  بخه  یبخشخ   یکرد تا با آگخاه یم جیو بس یشهروندان، سازمانده
 لیگسخ  ،تخوده زنخان   انیخ م بخه بهداشت و سخالمت   فرهندگسترش  یبرا ،«چهره
آمخوزش   قیخ طر از یدر واقع وزارت بهداشت و درمان و آمخوزش پزشخک  . دارد

 یهخا امیخ پ ،یمردمخ  مشخارکت  بخا  توانست شهرها، هیحاش در عمدتا  ،داوطلبان زن
 43 حدود زمان آن در. دساز منتقل کشور نقاط اقصا به را ها  خانواده به یبهداشت
البتخه   2.بودنخد  شخده  یسازمانده کشور سراسر در یبهداشت رابط و داوطلب هزار

از طریخق  « های تنمخیم خخانواده    سیاست»پیش از انقالب نیز این روش در رابطه با 
و نیخز سخازمان    ،«مهناز افخمخی »به ریاست  «سازمان زنان»که توسط « مراکز رفاه»

بخه   در سراسخر کشخور   ایجاد شده بود« ستاره فرمانفرماییان»مددکاری که توسط 
  3.شدکار گرفته می

                                                                    

برای گسترش بهداشت و سالمت زنان و مادران که  82و  32ها در دهه   این تالش -1
ابتدا از سوی آقای احمدی  1332انجامید اما در سال  کشور رشد جمعیت کنترلسرانجام به 

توسط مقامات  (1331)سال ام همین نژاد در مقام ریاست جمهوری دولت دهم و سپس در
رل جمعیت به زیر سئوال رفت و در مجلس شورای اسالمی نیز به باالی حکومت، سیاست کنت

تنمیم های و عدم اختصا  بودجه به طرحها تنمیم خانواده از دانشگاهطرح سرعت لغو 
افزایش جمعیت به شکل گسترده از سوی برای تبلیغ  هم اکنون نیز. خانواده به تصویب رسید

  .دوشمیپیگیری بلندگوهای رسمی، 

2 http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=3786 

 درآمد رجمعیت و کماز مطالعه و بررسی دقیق مناطق پُپس خورشیدی  1338در سال  -3

حقیقت  کردند که این مراکز در اندازیرا راه« مراکز رفاه»ها، مددکاران،    تهران و شهرستان
های   فعالیت طور  ای از خدمات و همین   های گسترده   طیفدفاتر چند منموره اجتماعی بود که 

این مراکز شامل مهدکودک برای  .کرد   فرهنگی،آموزشی و اجتماعی را به مردم ارائه می
طور    همین. شد  ای برای دختران جوان می  حرفهو های فنی   کالسمادران شاغل، باشگاه جوانان و
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-داوطلبانه رابطین بهداشت شده بودنخد  بخه  طور بهدر هر صورت همین زنانی که 

برای نمونه بخه یخاد دارم کخه در آن    . ی پرداختندتر  گستردههای تدریج به فعالیت
در مخورد همخین طخرح    کخه  )« بهخدخت رشخدیه  »و « همخا هخودفر  »از طریق  روزها

بخا زنخانی آشخنا شخدم کخه عخالوه بخر ایخن          ،(کردنخد   رابطین بهداشت تحقیخق مخی  
 محقخر  یها  در خانهرا نیز « های کوچکی  کتابخانه» طور داوطلبانهبه مثال خدمات،
 ایخن  از بعضخی  چنخین هخم . کردنخد   یمخ  یجخاد ا شان  زنان محله ی  استفاده یخود برا
بخا   مثخال،  بخرای  شخدند   می شان  به ساکنان محله دیگری خدمات ارائهمبتکر  زنان،

 اقخدام  شخان   محلخه  محیطی  زیست مشکالت رفع به ،یهگردآوردن زنان در و همسا
این طرح سبب شده بود که نه تنها مشخارکت زنخان در    ،به این ترتیب. کردند  یم

بلکه آنان نیز گاه به فعاالن امور اجتمخاعی در   ارتقاء یابد امور مربوط به بهداشت
البتخه بعخدها   . شخدند تبخدیل مخی   شخان،   ساکنان محلهنیاز رفع های مختلف و حوزه
ش به جخذب  نیز با همین رو( در زمان غالمحسین کرباسچی ویژهبه)ها   یرشهردا

 از ایخ  کخار،  نیخ ا یبرا و پرداختند یستیز های محیط  شارکت زنان برای آموزشم
 بخا  ایخ و  کردنخد   یمخ  یدهخ   را جخذب و سخازمان   یخود مردم داوطلب، افخراد  انیم

و بودجخخه در  بسخختند  یقخخرارداد مخخ( هخخای زنخخان تعخخاونی) یردولتخخیغ یهخخا  سخخازمان
و ابتکارهخای   چهخره  بخه  چهره روش نیهم به زیدادند تا آنان نیقرار م شاناریاخت

 . کنند اقدام یستیز طیمح یها  آموزش مورد دردیگر، 
 نیحسخ  اسخت یبخه ر  1334در سخال   «خخانواده  میانجمن تنم» دوره، نیهم در
 مخورد  در بخود،  یردولتخ یغ یسخازمان  کخه  انجمخن  نیخ ا. شخد  سیسخ أت یافضل ملک
 جخاد یا یبخرا ها، حتا   و در آن سال کرد  یعمل م فعاالنه خانواده، میتنم یها  برنامه

                                                                                                                                           

خانواده در یک کلینیک ویژه و در تک تک مراکز رفاهی های تنمیم   برنامه خدمات مربوط به
به  هایی برای آگاهی مردان نیز برقرار بود  برنامه چنینهمدر این مراکز .شد  می به مردم ارائه

اجتماعی  به این طریق از عواقب و پیامدهای اقتصادی وها آن .خصو  پدران و مردان جوان
 : مراجعه کنید به) .شدند  برنامه تنمیم خانواده اگاه می

http://www.feministschool.com/spip.php?article6666 
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 کخه  آورم  یمخ  ادیبه . کردیم تالش هم 1نیجن سقط به مربوط نیقوان در یراتییتغ
 قخانون  مخورد  در بحخث  منمخور  بهکه ) خانواده میتنم انجمن  جلسات از یکی در

در  شیبخه نمخا   نیمستند در مورد سخقط جنخ   یلمیف ،(بود شده لیتشک نیجن سقط
 نیخ ا. دیآ شمار بهرابطه  نیپس از انقالب در ا یهالمیف نیاول جزو دیشا کهآمد 
 ی  جامعخه  نگخرش  رییخ بخه تغ  آرام آرام، توانسخت   یمخ  افخت ی  یم ادامه اگر کردیرو

 نیجنخ  سخقط  بخه  مربوط رانهیگ  سخت نیدر قوان یشتریب یها  شیمردساالر و گشا
 سییر بیکه عضو و نا) یریشمش هیحور 83و  1382 یهاسالدر . انجامدیب زین

حضخور  « زنخان  یشیاند  جمع هم»از جلسات  یدر برخ( بود خانواده میتنم انجمن
از   امخا . داشت ییها  یهمکار زینجنبش زنان  یها  تیاز فعال یو در برخ افتی  یم

 شخد  سخبب  ،و تهدیدها فشارها شیافزا، نهم دولت آمدن کار  یو رو 1384سال 
 و 1383در سخال   ژهیخ وبخه  گونخاگون  یهاتشکل انیم در که ییهمگرا روند که
 یهاتشکل از یبزرگ بخش وبار دیگر سیر نزولی پیدا کند  بود، گرفته اوج  84
محخدود و منحصخر    شان،  یتخصصبه حوزه  صرفاًخود را  یها  تیفعال ،یردولتیغ

بخا   ینتواننخد از همکخار   گخر ید شخان   یاهخداف توانمندسخاز   شخبرد یپ یو برا نمایند
 سال در جیتدربه زین «زنان یشیاندجمع هم» جه،ینت در. کنند استفادهجنبش زنان 

 و باشخخد زنخخان یهخخاتشخخکل ریپخخذسخخکیر یهخخافیخخشخخامل ط عمخخدتاً 1384
 .شود محدود اش یرنگارنگ

                                                                    

-و کلینیکها در بیمارستان جنینقانون دسترسی گسترده به سقط در ایران  1355سال  از  -1

-می هفته داشت، دوازدهتر از  بر اساس این قانون، اگر جنین کم. به مورد اجرا درآمده بودها 

 د ولی ، این قانون تغییر کرد و سقط جنین جرم شناخته شبعد از انقالب. شد آن را سقط کرد
. مانعی نداشتسقط جنین ماه داشت  4تر از  برای نجات جان مادر و در صورتی که جنین کم

بر اساس این . را تصویب کرد« سقط درمانی»مجلس قانون جدیدی تحت عنوان  1383در 
و  یجد یها  یگیری از تولد کودک با ناهنجار  شقانون، سقط جنین برای حفظ جان مادر، پی

اگر سه پزشک متخص ، پزشکی  بر همین اساس. یی مجازه شمرده شدزا  از مرده یگیر  پیش
در قانون . مانعی نداشت ینسقط جن ندکردمی ییدأموارد فوق را ت یو حکم قضای یقانون

در نمر  یهفقط د ینسقط جن یبرا ید،رس یببه تصو 1332که در سال نیز  یمجازات اسالم
 ( http://www.khabaronline.ir/detail/198763/society/judiciary: برگرفته از) .گرفته شد

http://www.khabaronline.ir/detail/198763/society/judiciary
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از زنخان نزدیخک بخه    دیگخر  بخشخی   : زناان  حاوزه  در ینا ید یشینواند گفتمان
توسخعه  »، بخه  «توسخعه اقتصخادی  »تمرکخز بخر   هایی از حاکمیت که بخه جخای     جناح
 یشخ ینواند گفتمخان » گسخترش  یکلخ  چخارچوب  در دند عمدتاًیاندیش  می« سیاسی

 گفتمخان،  نیخ ا متکثری   پهنه در را زنان یشهروند حقوق که کردند تالش «ینید
 شخروع  1332 سال در شرکت شهال یمسئول ریمد به که «زنان» مجله. رندیبگ یپ
  جنخاح  از صخدا  نیخ ا رگخذار یتأث و مطخرح  نخدگان ینما از یکخ ی بخود  کخرده  کار به

گفتمخان نواندیشخی دینخی در میخان زنخان        .شخد   یمخ  یتلق ت،یحاکم طلب  اصالح
اهمیخت  و  مخردم  و دولخت متقابخل   رابطخه  بخه  اشدرون حاکمیت بخه دلیخل توجخه   

فمینیسختی کخه در   « حخق طلبانخه  »توانسخت بخه گفتمخان     میزنان، مشارکت سیاسی 
نزدیکی بیشتری پیخدا  و شکوفایی بود،  رشدبه سرعت در حال  مدنی زنانجامعه 

قخرار   «کخار کارشناسخی و تخصصخی   » مبنخای  بخر  کخه  « ایتوسخعه »کند تا گفتمان 
هخایی   دوره سخبب ایجخاد زیرسخاخت   ای در آن هر چنخد گفتمخان توسخعه    .داشت

 تنمخیم »طخرح   ،تخر از آن  و نیخز مهخم  « بهداشت و سالمت زنان گسترش»همچون 
  .گیری مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بودبرای شکل... و« خانواده

متنخوع  هخای    گرایشوها طیفی   ، همه1331با انتخاب آقای خاتمی در سال 
ی منخابع تخاریخی نهفتخه در      بخه پشختوانه  )طلخب    اصخالح و مدرنیست مسلمان زنان 

را بخه  زنخان  ، توانسختند بحخث مشخارکت سیاسخی و اجتمخاعی      (گفتمان رفرم دینی
ایجخاد  . و به آن، مشروعیت عمومی ببخشند تری پیگیری کنند  یافته شکل سازمان

های این دفتخر بخرای     گذاریسیاستو  1333در سال « دفتر امور مشارکت زنان»
بخا  )گسترش فعالیت دفتر امور زنان وزارت کشخور  نیز گسترش مشارکت زنان و 

هخای  بخا ایجخاد انجمخن   هخا  آن سبب شخد کخه  ، (پورحضور فخرالسادات محتشمی
کشور، بخه افخزایش مشخارکت سیاسخی و اجتمخاعی       وابسته به بخش زنان وزارتِ

 . زنان در شهرهای کوچک و بزرگ اقدام کنند
در دفتخخر امخخور مشخخارکت زنخخان، نگخخارش « کتابخانخخه تخصصخخی زنخخان»ایجخخاد 
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از جمله اقخدامات ایخن   ... توسط کمیسیون زنان حزب مشارکت، و« منشور زنان»
دفتر امور مشخارکت زنخان نیخز بخا هخدف اصخالح       . طلب بود  گروه از زنان اصالح
 و نیتخدو را « زنخان  یو قضخای  ینمخام حقخوق  »، طرح جخامع  قوانین مربوط به زنان

« انین مربخوط بخه زنخان   قو پیشنهاد الیحه اصالح پاره ای از»به صورت ارائه سپس 
 . کرد میتقد یخاتم یبه هیئت دولت آقا
کار خخود را آغخاز کخرد،     1383که در خرداد  «مجلس هفتم»پس از آن در 

رفخت،  مخی  به نفع زنان پیش یتغییراتسمت به آرام، آرام سیر تغییرات قانونی که 
الیحخه  »شاخصخه ایخن تغییخر جهخت، تخدوین      تخرین  مهخم  .ناگهان تغییر جهخت داد 

از سخوی دولخت آقخای     1381بخود کخه در روز اول مخرداد    « حمایت از خخانواده 
هخایی  با تعخدیل  ،هانهایت پس از سالاحمدی نژاد به مجلس هفتم ارائه شد و در 

 .به تصویب رسید ،در آن
ن بخه گفتمخا   تخدریج بخه   انطلبخ نیز در دوره اصالح «خشونت علیه زنان»بحث 

رسمی راه پیدا کرد و ابتدا یک تحقیق جامع از سوی مراکز دولتی در این دوره 
 طلخب از سوی دیگر دولت اصخالح . در رابطه با خشونت علیه زنان به انجام رسید

را در الیحخخه برنامخخه چهخخارم توسخخعه « عخخدالت جنسخخیتی»، بحخخث 1383در سخخال 
توسخط شخورای    بعخداً کخه  )« عدالت جنسیتی»در واقع بند مربوط به . گنجانده بود

، طخرح جخامع   (حخذف شخد  ، الیحخه برنامخه چهخارم توسخعه     155از مخاده  نگهبان 
توانمندسخازی و حمایخت از حقخوق زنخان و برقخراری عخدالت جنسخیتی در ابعخاد         

هخر  . کخرد مخی  حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع نیربط را مطرح
اندیشخی    جمخع هخم  »و هم زنان فعال در  طلبچند در این دوران، هم زنان اصالح

در  کخه بتواننخد   زنان نماینخده  حضوراعتراض کردند اما عدم حذف آن ، به «زنان
 و حتخا آن )شورای نگهبان ایسختادگی کننخد   های در مقابل مخالفت عمالً مجلس

عخدالت  »بنخد   سرانجام باعخث شخد کخه    (را به شورای تشخی  مصلحت بفرستند
 برای گنجاندن آن تالش شده بخود ها که سال خ  وسعه چهارمدر برنامه ت« جنسیتی
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 1.دوساالر مجلس هفتم به راحتی حذف شپدردر فضای  خ
، ی پخس از انقخالب  هخا   دولخت  «توسخعه »های   برنامهالزم به یادآوری است که 

 .بخود هخای مختلخف   در دوران زنان نسبت به تفوق رویکردهای گوناگون بازتاب
اقتصادی، اجتمخاعی و فرهنگخی جمهخوری اسخالمی ایخران کخه        های توسعه برنامه

ساله و توسط دولخت وقخت    پنج صورتبه های میان مدتی بود که مجموعه برنامه
رسخید تنهخا پخس از اتمخام     مخی  شد و به تصویب مجلس شورای اسالمی تنمیم می
هر کدام از این گیری   و جهتتمرکز . آغاز شد مند  عملی و برنامه طوربه جند،
بخه نخوعی    ، در واقخع زنخان  نسبت به موقعیخت توسعه در مقاطع مختلف های برنامه
را بخا خخود   حاکمیخت  سخاختار  زنخان در درون   مختلخف نشان رویکردهای مُهر و 
که در دوران ( 1332تا  1318)در برنامه اول توسعه کشور برای نمونه،  .داشت
رابطخه بخا مسخئله کنتخرل     رفسنجانی تنمیم شد، مسئله زنان فقخط در  هاشمی آقای 

در )آقخای رفسخنجانی    ریاست جمهخوری  در دوران دوم .جمعیت دیده شده بود
بحث مسخئله زنخان   ( 1338تا  1334)نیز در برنامه دوم توسعه ( دوران سازندگی

 2.پرداخته شخده بخود   ،نیازهای ورزشی و تفریحی و اوقات فراغت زنانبه  عمدتاً
بخا دوران اصخالحات و    زمخان هخم  که( 1383ا ت 1333)اما در برنامه سوم توسعه 

ل زنان را به شخکلی  یاین برنامه، مسا 158روی کار آمدن آقای خاتمی بود ماده 
سخازی    مرکز امور مشارکت زنان را جهت زمینه ،تر دیده بود و در این ماده  جامع

ایفخای نقخش مناسخب زنخان در توسخعه      تخر بخه نفخع زنخان و       برای اقدامات گسترده
دولخت مکلخف    ،ایخن برنامخه   38، مخاده  5براساس بنخد  . موظف کرده بود ،کشور

تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایخت از حقخوق    شده بود که به تدوین و
زنخخان و برقخخراری عخخدالت جنسخخیتی در ابعخخاد حقخخوقی ، اجتمخخاعی ، اقتصخخادی و   

آن  ی همه« عدالت جنسیتی»در مجموع   .ربط بپردازداجرایی آن در مراجع نی

                                                                    

1
 http://www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=25276 

2
 .132  انتشارات روشنگران، مشارکت سیاسی زنان، مهرانگیز کار،  



 بهار جنبش زنان / 11

پخرداختن بخه   . کخرد مخی  متمخایز  اش  قبلیهای چیزی بود که این برنامه را از برنامه
های توسخعه    گیر در میان تمام برنامه  موضوع جنسیت در این برنامه پیشرفتی چشم

در واقع ایخن برنامخه حاصخل فعالیخت مشخترک مرکخز امخور مشخارکت زنخان          . بود
بخه  )ر امور زنان وزارت کشخور  ، دفت(به ریاست زهرا شجاعی) ریاست جمهوری

و مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران ( ریاست فخرالسادات محتشمی پور
بود که آنان توانستند این برنامه را در برنامه توسخعه  ( طلببه ریاست ژاله شادی)

 . دنسوم بگنجان



 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 دهی به آینده   ای برای شکل  دریچه:  نانتوسط ز عه مدنیتسخیر جام

 
 

 1331تا  1332جامعه مدنی زنان از سال  جنب و جوش

 دالیل متعددی از جمله به رفسنجانی،هاشمی دوره دوم ریاست جمهوری آقای  
 درو  یجهخان جامعخه  بخا   تخدریجی  تعامخل  المللی دولت که با افق  های بین  سیاست

گرفخت آغخازی بخود بخر فضخای        آمریکخا شخکل مخی   ایاالت متحده  با دورتر یافق
المللی کشور را در سخطح    توانست چهره بین  هایی که می  نسبت باز برای فعالیت  به

انتخابخخات ریاسخخت دوره دوم ایخخن درحخخالی بخخود کخخه در  . جهخخانی بهبخخود بخشخخد
بخه نفخع   از سوی اقشار متوسخط شخهری،   هایی که   ، بخشی از رأیایشان جمهوری

ریخته شد حاصل رویکرد نه چنخدان   ها  به صندوق آقای رفسنجانی در دوره دوم
 هخای  محفخل  فعخاالن سیاسخی و  ی از در آن زمان در میان بخشای بود که   گسترده

مطخرح   (چخپ روشخنفکری ایخران    رو  میانخه  در میخان بخخش   ویخژه به)روشنفکری 
در برابخر  ( آقخای رفسخنجانی  )« گخرا   مصخلحت »تقویخت جنخاح   شد که مبتنی بر   می

 . کاران تندرو بود  محافمه
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هخای  ها شهروند ایرانی برای ایجاد تغییرات نیز با سیاستاز سویی نیاز میلیون
هر چند در این دوره، جامعه با شک و تردید  .المللی دولت همخوانی داشت  بین

پخذیر بخودن برخخی تغییرهخا و       امکانتوانست می کرد ولی  و آهستگی حرکت می
سیاسخت گسخترش   . های محدود در فضای سیاسی را نیخز استشخمام کنخد     گشایش
هخای مهخم بخه      ی یکخی از شاخصخه  المللخ غیردولتی که در سخطح بخین  های سازمان

 سیاستی بود که در این دوره از سوی دولت ایران نیز بخه  در واقع آمد  حساب می
 مخردم  نفخع  بخه  هم و تیحاکم نفع به هم که شد گرفته کاربه  شدهکنترل صورت

 تازه در بخشخی از حاکمیخت   از پرتوی این رویکرد .شد  تلقی می (زنان ویژهبه و)
 . آمدمی از الک محفلی خود بیرون تدریجبه  بود که جامعه زنان نیز

 
 «حقوق زنان»هایی توسط زنان اما نه با محوریت ایجاد انجمن

نیخز  ی، نیاز به فعالیت و حرکت در حوزه عمومی سیاس فضای بازنسبی با افزایش 
بیشختر احسخاس   کردنخد،  حرکت می های زنانه«فلمح»زنان فعالی که در در میان 

بخه هخوای تخازه و بسخترهای      به شخدت نیخاز  که  تر  برای نسل جوان ویژهبهشد، می
 لخی بافخت و فضخای محخدود    داشخت و  تر حرکت در پهنه عمومی جامعخه هگشود

 حتخا  بلکخه گخاه   نه تنها ظرفیت پاس  به چنین نیازی را نداشخت  زنانه های«محفل»
 . بازدارنده بود

در حاکمیت نیز تغییر و تحوالتی که در شخرف تکخوین بخود     ،از سوی دیگر
  ها«او. جی. ان»ایجاد  قانونی یافت، تا جایی که امکانبروز بیشتری در جامعه می

-بخخش باعث شد کخه   تدریجبه  ،عوامله این مجموع .شده بودتر  سهل تدریجبه

خ و گرفتن   های غیردولتی  به سوی ایجاد تشکل زنانه، هایهایی از اعضای محفل
ابتخدا،  البته نه با محوریت زنان بلکه . آوردند های خود خ روی مجوز برای فعالیت

حساسیت و بروز که خطر « محیط زیست»و یا « کودکان»هایی با موضوع   تشکل
چخون هنخوز در آن زمخان     .نخد کردسوءبرداشت از سوی حکومت را ایجخاد نمخی  

شخد ولخی فعالیخت در    برانگیز تلقی می  موضوعی حساسیت« حقوق زنان»بحث از 
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بخخا توجخخه بخخه آن کخخه ایخخران بخخه  )« حقخخوق کودکخخان»محخخیط زیسخخت یخخا ی   زمینخخه
ای بخر . زمینه مساعدتری داشخت ( پیوسته بود« کنوانسیون جهانی حقوق کودک»

نخوه  )« مخه لقخا مخالح   »توسط که « جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست»نمونه 
در سخال  ( آبادی، از اولین بنیانگذاران مدرسه دخترانخه در ایخران  بی خانم استر بی

فعخال   ،خودبافت ، بسیاری از ما اعضای محافل زنانه را در ایجاد شده بود 1332
  .کرده بود

 هخای   یکی دیگر از پایگاه« انجمن حمایت از حقوق کودکان» نیز پس از آن
 زنان نیخز  تبعیض حقوقی لیکه به مسارا  و شهروندانی بود که زنان مطمئن مدنی

انجمخن حمایخت از حقخوق    سخیس  ایخده تأ .  کخرد  جخذب خخود مخی    اندیشیدندمی
ل زنان بودند همچون مهدخت یعالقمند به مسا کودکان توسط کسانی که اتفاقاً

هرچند بعخدها فعالیخت در حخوزه کودکخان در     . مطرح و پیگیری شد.... و نعتیص
ناپذیر از فعالیت زنان شد و این پروسه ادامخه یافخت     داخل کشور ، بخشی جدایی

در امخروز نیخز بخشخی از فعالیخت خخود را       بخه  و بسیاری از فعاالن حخوزه زنخان تخا   
ی طخور به. ندا هقرار داد ،کودکدر ارتباط با مادران  زمانهم کودکان و ی  حوزه

انجمن » :همچونآمد  وجودبههایی با محوریت مادر و کودک   که بعدتر انجمن
گرچخه در   ...و(  زهره معینی)« موسسه رهیاب»یا  ،(خانم احمدی)« یاری مادران

هایی نیخز بودنخد کخه قخدمتی دیرینخه داشختند و همچنخان زنخان         همان زمان انجمن
ردنخد ماننخد   کاندیشخیدند جخذب مخی   ه مسخایل زنخان مخی   بسیاری را کخه در حخوز  

بخا راهبخری و مخدیریت تخوران     ( 1341سخال   تأسخیس )« شورای کتاب کخودک »
 ...، نوش آفرین انصاری، و(مافی)میرهادی، معصومه سهراب 

زنانی هم که دغدغه مسئله زنان داشختند    ،1332دهه اواسط در بدین ترتیب 
یخر  غی یهخا و در حخوزه )یافت شت گسترش میهایی که داها و انجمندر سازمان

بسخیار   (اش زن بودنخد  سساناما اکثر اعضا و مؤ شدندتشکلیل می« مسئله زنان»از 
 . فعال شدند

هخای اجتمخاعی و    فعالیتخود من از جمله زنانی بودم که در آن زمان، اولین 
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انجمخن  »نیخز  و  «سخت یز طیمح یمبارزه با آلودگزنان  تیجمع»با  را مخودمدنی 
از حقوق کودکان از  تیبا انجمن حما.  آغاز کردم« از حقوق کودکان تیحما
 کخه  یزمخان  و درآمدم اش  تیآشنا شدم و به عضو «یمهدخت صنعت دکتر» قیطر
 را «ها دختربچه تهیکم» انجمن، نیا در 1335 سال در یعراق نجم ژهیمنهمراه  به

 یهخا   شخهرک  از یکخ ی در که ییها  دختربچه آموزش ماهه سه طرح  میداد شکل
 از پخس  و میکخرد  شخنهاد یپ را بودنخد  سخاکن  «شخهر  کانیپ» نام به تختیپا اطراف
 جخاده  در نیکارگرنشخ  شخهرک  کیخ  «شخهر  کخان یپ». میگذاشت اجرا به ب،یتصو

 تابسختان  درها دختربچه یبرا تا میکرد تالش ما جا آن در. است کرج مخصو 
 نیا که دارم ادی به. دایر کنیم یآموزش مختلفهای کالس روندنمی مدرسه که

 آن در کخه  یورزشخ  سخالن  بخه  توانسختند  شخهر  کخان یپ دختخران  کخه  بود بار نخستین
 اسختفاده  سخالن  آن از پسخران  فقط آن از قبل تا .شوند وارد داشت وجود شهرک

  .کردندمی
به عضویت حمایت از حقوق کودکان در یک دوره نیز در انتخابات انجمن 

تخری بخا     جا بود که به شکل ملمخوس  و در آنانتخاب شدم انجمن  ی هیئت مدیره
بخه واسخطه نبخود تجربخه     )در ایخران   و مخدنی  اجتمخاعی هخای  مشکالتی که تشکل

 .با آن دست به گریبان بودند آشنا شدم( کافی
 ویخژه بخه  ،مخردم  عی، و شرکت وسخ 1331 سال یجمهور استیانتخابات راما 

 زیپرهخشونت و یمدن یهاتیفعال یآزاد و فضا شیگشا به دیام ،زنان و جوانان
 و خخروش  و جخوش .  بخود  ختخه یبرانگ خخ  زنان نفع به اصالح و رییتغ منمور به خ را
 از یمخوج  بهتخر،  یفردا به دنیرس و زیآممسالمت گذار پروسه کردن یط به دیام

 جامعخه  فعخاالن  از یامالحمخه  قابخل  بخخش  انیم در را( یقانون) یعلن یها  تیفعال
 جهخت  بخه  یمخدن  کخنش  و بخود  زده دامن( دتریجد نسل خصو  به) زنان یمدن

 یاجتمخخاع یهخخا  حخخوزه همخخه درتقریبخخاً  گخخذار، نیخخا یپهنخخه از نخخهیهزکخخم عبخخور
 کخرد یرو (قصدناشخده  و) یخخود  بخه  خخود  طخور به تازه، کردیرو نیا. جوشید می

جامعخه   .پخس رانخده بخود    آرام، آرام را شیانخد   گذشخته و  گریانقالبی کیکالس
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 نیخ ا از و ببخرد  را اسختفاده  تیخ نها ،به دسخت آمخده   یها  کرد از فرصت  یتالش م
 تحقخق تخدریجی   روزمره و به نفع یدر زندگ آمیز  مسالمت اتتغییر به نفع ق،یطر

 بخه  دنیرسخ  در نفخس،   تازه کردیرو نیا چند هر. دیسود جو ، شهروندانمطالبات 
کخم تجربخه خ و بخه      اریبسحال،  نیع دراما  نمود  یمرتوان و مشروع پُ خود، هدف

گذشخته و   یمبخارزات  یهخا   چراکخه سخنت   . جخوان خ بخود    هم یلیخ ،یخیلحاظ تار
 و متصخلب  یسخاختارها  در رییخ تغ یبخرا  انیخ رانیا مخا  یو اجتمخاع  یاسیفرهند س
بخا   ،(شدیم دیبازتول هم «زنانه های فلمح» برخی در از قضا که) جامعه پدرساالر

  .نبودمنطبق  و، هماهند فعالیت مدنیو نوپای تازه  هایکردیرو
 آن در کخه  میدانخ   یمخ  اماهای مدنی،  ها در فعالیت تجربگی همه این بی رغمبه
تشکل وگسترش سیتأس به آور  شگفت یسرعت با زنان، یپُرانرژ ی جامعه دوره،

 ،همخه  از شیپخ  و شیبخ  و بسخت  همخت  کمخر  گونخاگون  یهخا حوزه در خود یها
   شخبکه »  گخزارش   طبق. رشد کرد «رویکردهای توانمندسازی زنان»هایی با  تشکل
 در  ارائخه   بخرای  کخه  «یاسخالم   جمهخوری   زنخان  یغیردولتخ  یهخای  سخازمان   ارتباطی
 تشخکل  11 تنهخا  بخود،   شخده  منتشخر  1331  سخال  در و  تهیه  پکن یجهان  کنفرانس

 نیخ ا تعخداد  ،یبعد  فهرست در آن از پس که بود شده درج گزارش نیا در زنانه
 . یافت  افزایش  سازمان  84  بهها لتشک

کخه   یطخور بخه  های زنان، همچنان ادامه داشت سیر صعودی افزایش تعداد تشکل
 وجخود  یردولتیسازمان غ 1314، تعداد 1383در سال  رسمیهای طبق گزارش

 1.ه بخود برابخر شخد   122 ی غیردولتیهاسال تعداد این تشکل 3 یعنی طی . داشت
 یشبخا گخرا   ییهخا   تشخکل هخا و   حرکخت زنخان،   یشدن جامعه مدن  با فربه یجبه تدر
رو بخه   نیخز  ه بخود شخد  یجخاد ا یزنان در جامعه مدنخود که توسط  خواهانه  برابری

 .گسترش نهاد
 

                                                                    

1
 http://www.bashgah.net/fa/content/show/79146 
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 1332در دهه  زآمی  حقوقی برای تغییر قوانین تبعیضمبارزات آغاز 

جنبش زنخان  ی   دوبارهاز همان ابتدا با ظهور آمیز قوانین تبعیضمبارزه برای تغییر 
، حرکخت  1314هخای  از اول انقالب تا سال. آغاز شد 32های اولیه دهه   در سال

کخه پخیش از   چخه   آنان حکومتی در جهخت نخابودی کامخل هخر    مجلس و بقیه ارک
ین میخان،  در ا. گرفت  به نفع زنان در قوانین گنجانده شده بود صورت میانقالب 

« هخا  بیرونخی »حداقل به گوش مخا  از زنانی هم که در ساختارهای حاکمیت بودند 
سختیزی کخه بخا      مخوج زن . رسخید به جز غُرولندهایی اندک چیزی بخه گخوش نمخی   

را تخریب کرده  ی دستاوردها کامل همه طوربه 1312انقالب آمده بود در دهه 
در ساختار سیاسی حخاکم   یشمار  کاند بود که زنانِ 32بود و تازه از اوایل دهه 

امخا   .وجخود آورنخد   بخه ، برخی از قوانینرا در کوچک تالش کردند که تغییراتی 
بخرای   آید در واقخع  وجودبهخواستند در قوانین تغییراتی که آنان میبخش اعمم 

 دار وصالحیت زنان»زنانی بود که در فضای انقالبی آن زمان، تنها شرایط بهبود 
و « زنان همسر شهدا و جانبخازان »ند یعنی دشاز سوی حاکمیت تلقی می« مشروع

را ، زنخانی  («مستضخعفان »در حمایخت از  با توجه به شعارهای انقخالب  )یا حداکثر 
-خوانده مخی « سرپرستبی زنان»سنتی، مردان که در محدوده نگاه شد  شامل می

 12در مجموع در دهه رتیب به این ت  .حمایت مردان« محتاج»و از این رو  شدند
خواسختند حخج   زنخانی کخه مخی   » بخرای  به جز حل مشکل قانونی خروج از کشخور 

کخه طخی آن در   )« مسئله حضانت فرزندان همسران شخهدا و جانبخازان  »یا  1«بروند
بخه   ،را پس از مرگ پدر شهیدفرزندان شهدا والیت مجلس تصویب کردند که 

شخان را    فرزنخدان  یحضانت و دریافت مستمر حقبتوانند تا  ه خواهد شدمادر داد
ای به نفع زنان صورت نگرفت بلکخه    تغییرات قانونی قابل مالحمه( دریافت کنند

                                                                    

خواستند به حج بروند می اعتراض تعدادی از زنانی که نابهبشورای نگهبان  1313سال  -1
 18اطالق ماده »مواجه بودند، به وزارت کشور ابال  کرد که  شانولی با ممانعت شوهران

 «.دارند با موازین شرعی مغایرت دارد قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه االسالم بر نمه
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، قخخوانین، اتفاقخخا  علیخه زنخخان سخخاخته و  1332در مجمخوع از اول انقخخالب تخخا سخال   
 . پرداخته شد

دفتخخر تبلیغخخات بخخه صخخاحب امتیخخازی « پیخخام زن»مجلخخه  1332در دی مخخاه امخخا 
بخه  « مجله زنخان »شروع به کار کرد و یک ماه پس از آن حوزه علمیه قم  یاسالم

متفاوت پا به عرصه مطبوعات زنخان   یصاحب امتیازی شهال شرکت، با رویکرد
های حقوقی در رابطه با بحث ،با ورود مجله زنان به خانواده مطبوعات. گذاشت
تخری    با رویکردهای سنتی («پیام هاجر»حتا و )« زن روز»نشریات  توسطزنان که 
 در ایخن دوره زنخان سخکوالر هخم    . تری وارد شخد   شد، به عرصه گستردهدنبال می

پا به میدان مبارزات حقوقی گذاشختند   پس یک دهه خاموشی و انزوا ، بار دیگر
دو سختون اصخلی پیشخبرد    هخا   در آن سخال . تخر بخشخیدند    ها ، ابعاد جدیو به بحث

در جامعخه مخدنی زنخان،    آمیخز  قخوانین تبعخیض  تغییخر  ا مبارزات حقوقی در رابطه ب
مهرانگیزکخار بخا مقخاالت مسختدل خخود در      . مهرانگیزکار و شیرین عبادی بودنخد 

مجله زنان و دیگر نشریات که برگرفته از مشکالت حقوقی روزمره زنخان بخود و   
حقخوق  )شخیوه سخنتی و درون فقهخی کخه بخا اسختدالل حقخوقی         اانتقاداتی که نه بخ 

. کرد، گفتمان حقوق برابر زنان را یک گام اساسخی ارتقخاء داد  مطرح می (مدرن
بخه نخام مهرنخوش     ین زنخ ه شخد سخوزاند  برای نمونه او از حوادثی همچون حادثخه 

 «امن یها  خانه» سیبه  ضرورت تاس را حادثه آن یحقوق مسئله ش،توسط شوهر
هخای    وکالخت پرونخده   گخان یرا تقبخل شیرین عبادی با  گرید یاز سو. زدمی وندیپ

، گفتمخان  «هخای حقخوقی    پرونخده »ای کخردن    و رسخانه  ،کنشگران مدنی و سیاسی
 نیخ ا. کخرد   حقوق برابر و عادالنه را با مشکالت روزمره زنان عجین و آمیخته می

همچخخون ) خخخود از شیپخخ هخخایحقوقخدان  مبخخارزات دار  راثیخخکخخه م لیخ زن وک دو
مبخخارزات  بخخر توانسخختند بودنخخد( ...اهی و، مهرانگیخخز دولتشخخانیخخمنوچهر زیخخمهرانگ
مبخارزه در   عرصخه بخدین ترتیخب   . داشخته باشخند   ییبسزا ریجنبش زنان تأث یحقوق

عمخخدتا  توسخخط ایخخن دو زن کخخه در داخخخل کشخخور  «حقخخوق برابخخرکسخخب »حخخوزه 
تدریج گشوده شخد و   شد، بهنمایندگی می ،32در دهه ( کار و عبادی)حقوقدان 
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مراجعخخه بخخه سخخخنان امخخام »و یخخا « استفسخخاء از روحخخانیون»هخخایی همچخخون   روشاز 
هخای    روشکخه  ... )نگاری و دیدارهایی با نماینخدگان مجلخس و    و یا نامه« خمینی
بخرای تغییخر و   مخدنی  هخای    روشو  فراتر رفت، (زنان درون حاکمیت بودمعمول 

 . دارتقاء کیفی دادر جنبش زنان را آمیز اصالح نمام حقوقی و قوانین تبعیض
اتخخان   1312های دهه  هایی که در سال  اسلوب و روشواقعیت  این بود که 

قابلیت کخاربرد و اسختفاده    نزدیک به حاکمیت شد صرفا   توسط زنان مذهبیمی
« مشخروعیت » نمخام،  مسخئوالن کرد یعنی از سخوی زنخانی کخه از سخوی       را پیدا می

 (مخدنی ) عمخومی و اجتمخاعی  های ها به عنوان روش  داشتند از این رو آن اسلوب
یک  صورتبه شدند و نه  تلقی می« ابزار خوا »به عنوان  بیشتر. شدند  تلقی نمی

بعخدها  البته . تواند در اختیار عموم زنان جامعه قرار بگیرد  که می« ابزار اجتماعی»
در )« خخوا  »ما در کمپین یک میلیون امضاء توانستیم از برخی از این ابزارهای 

. و عمخومی، بهخره ببخریم   « ابزار اجتمخاعی »، به عنوان (ی مدنیها  ر روشکنار دیگ
« سخنان و نفخون »در کنار استفاده از « استفاده از فتوای مراجع مذهبی»برای نمونه 

...( نویسخان، و   از جمله هنرمندان، اساتید دانشخگاه، روزنامخه  )دیگر مراجع مردمی 
و نخه تنهخا   )« هخای مرجخع مخردم   هگخرو »ی یکخی از    زدگی به رده  آن را از خوا 
کخه در   طورهمان. در نتیجه به آن عمومیت بخشیم ، وتبدیل کنیم( مرجع مردمی

به  32کمپین یک میلیون امضاء نیز توانستیم بحث در حوزه قانون را که در دهه 
در واقخع آن هخم بخه     وکالی دادگستری که)« ابزاری برای گروهی خا »شکل 
از حخوزه   یعنی به ابزاری عمومی تبدیل کنیم، (شد می تلقی« ابزار خوا »نوعی 
در واقخع یکخی از   . کنخیم مبخدل   ،به حوزه عمومی برای همخه زنخان  « وکال»خا  
بود کخه توانسختیم   تفاقا همین مورد های ما در کمپین یک میلیون امضاء ا  موفقیت
ر بخه روشخی عمخومی ارتقخاء داده و د     را « خا »های  متعلق به گروههای   اسلوب

بخه  « حقخوق برابخر  » موضخوع  دهیم و همین باعث شد کهقرار دسترس عموم زنان 
 .کشور تبدیل شودفعال گفتمانی عمومی در میان بخش وسیعی از زنان 

، 1334هخخا از سخخال   در رسخخانه« هخخای حقخخوقی  پرونخخده»در هخخر صخخورت طخخرح 
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گسخترده در سخال    طخور بخه که توسط شیرین عبادی  1«پرونده لیال فتحی»همچون 
گسخترده در   طخور بخه را « دیه نخابرابر زن و مخرد  »مطرح شد توانست بحث  1334

بخه سخنتی مهخم در مبخارزات      تخدریج بخه  افکار عمومی مطرح سخازد و ایخن روش  
اما نهادینه ساختن و ابعخادی گسخترده بخشخیدن بخه     . حقوقی زنان ایران تبدیل شد

بخه  . اتفخاق افتخاد   1331در سخال   های حقوقی زنان عخادی، مبارزات حول پرونده
از « اعتخراض اجتمخاعی  »با پشختوانه  « های حقوقیپرونده»خصو  زمانی که این 

ای مهم و جدی در تاری  معاصر   خواه، تبدیل به واقعه  سوی گروهی از زنان حق
حضانت فرزنخد  »بحث « آرین گلشنی»یعنی وقتی پرونده . شدتبدیل جنبش زنان 
وعی مهخم در جامعخه بخدل سخاخت و حرکتخی اجتمخاعی       را به موض« توسط مادر

 . حول آن شکل گرفت
، 1331 وریشخهر  در : زیآم  ضیتبع نیقوان رییتغ یبرا مبارزه ،یمدن تجربه نیاول

 توسخط  «یآزار کخودک » مورد کی عنوان به «یگلشن نیآر» پرونده که یهنگام
 «کودکان حقوق از تیحما انجمن» شد، مطرح اش  یناتن برادر و ینامادر و پدر
 نیریشخ . کخرد  اریبسخ  تخالش  پرونخده،  آن شخدن  یعمخوم  و ی کخردن ا  رسانه یبرا

 وکالخت بخه رایگخان    بخود  انجمخن  رهیمخد  ئتیه یاعضا از که زمان آن در یعباد
 حقخوق  از تیخ حما انجمخن  درکخه   مخا . گرفخت  عهخده  بخر  را یگلشخن  نیخ آر مادر

                                                                    

از خانه خود در  1334بود که در اردیبهشت سال ای لیال فتحی، دختر یازده ساله - 1
اش در روستایی در کرمانشاه رفته و پس از آن که برای انجام کاری  بندرعباس به منزل خاله

کنند و در می فراوان به او تجاوزهای ه بود سه مرد او را دزدیده و پس از شکنجهبیرون رفت
اما به دلیل نابرابری دیه زن و مرد، و ناتوانی خانواده دختر برای . رسانندمی نهایت او را به قتل

 12البته پس از . مانندمی پرداخت نصف دیه برای انجام قصا ، قاتالن از مجازات مصون
 یه، از بیت المال نصف دیه را پرداختیخره با توجه به جنجالی شدن پرونده، قوه قضاسال، باال

 .باالخره حکم قصا  دو متهم به قتل این پرونده اجرا گردد 1381کند تا در سال می
http://zanestan.es/issue25/07,06,08,01,08,15/ 
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کخه در مسخجد   ) نیآر ختم مجلس در انجمن، فراخوان به عضو بودیم، کودکان
 شخرکت ، (شخد الغدیر از سوی انجمن حمایخت از حقخوق کودکخان برگخزار مخی     

 حضخانت  نخابرابر  قخانون » هیعل یاعتراض اقدام ن، نخستیختم مجلس نیا و میکرد
 مجلخس  انیپا از پس. گرفت  یم تعلق حضانت حق ،پدر به تنها که بود «فرزندان

 کخه  یحضخانت  قخانون  بخه  اعتخراض  بخر  یمبنخ  یعباد نیریش کوتاه یسخنران و ختم
 و پخدر  بخه ، (داشخته  یشتریب تیصالحکه ) بسپارد مادر به که آن یجا به را نیآر

 شخعار  بخه  شخروع به باند بلند  کنندگان  شرکت ما همه است، سپرده اش  ینامادر
 !«گردد دیبا اصالح قانون» :کردیم دادن

 در «نیخ آر» کخه  یمارسختان یبجمعی به سوی   شعار دادن ادامه پیدا کرد و دسته
 شخجاعت  بخا  یعبخاد  خخانم  جلوی بیمارستان نیخز . حرکت کردیم بود یبستر آن
 ی  هدوبخار  شخروع  باعخث  نیهمخ  و کخرد  یکوتخاه  یسخنران و رفت ییسکو یرو

 نیاولخخ آورم  یمخخ ادیخخ بخخه. شخخد حضخخانتآمیخخز  تبعخخیض قخخانون هیخخعل شخخعارها
 قخرار  یعباد نیریش که بود یزمان در آموختم یزندگ در که را «یسیپالکاردنو»

 عنخوان  به ما از یتعداد. بپردازد یگلشن نیآر  مادرحق  از دفاع به دادگاه در بود
 را آن و میبخود  نوشخته  ییپالکاردهخا  کودکان، حقوق از تیحما انجمن یاعضا

 مخا  کخرد،  اش  موکل از دفاع به شروع یعباد خانم یوقت. میبرد دادگاه به خود با
 ،حرکخت  نیخ ا. میگرفت ی سرمانباال دادگاه صحن در و میدرآورد را پالکاردها
  1.کردم  یم تجربه دادگاه صحن در که بود یقانوناعتراضی و  حرکتنخستین 

در انجمخن حمایخت از حقخوق     1331موفخق در سخال    ی اندوختن این تجربخه 
کودکان و به رهبری شیرین عبادی، بعدها ما را در مرکخز فرهنگخی زنخان بخر آن     

های حقوقی از سخوی وکخال، آن را بخه شخکل       داشت که همراه با پیگیری پرونده
هخای مهخم   حرکتی  جملهاز . گسترش دهیم« جمعی  های مدنی و دسته  اعتراض»

                                                                    

پس از انجمن حمایت از حقوق کودکان، سبب شد که های پرونده آرین گلشنی و فعالیت -1
و  ،سالگی به مادر هفتقانون مربوط به حضانت تغییر کند و حضانت تا  1333در سال آن 

 .به پدر تعلق گیرد ،پس از آن
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های عنکبوتی زنخان خیابخانی     پرونده قتل»اعتراض به  ـ  ا چنین روشی بـ اعتراضی 
 پرونخده کبخرا رحمخان   »، «پرونده افسانه نخوروزی »پیگیری  ،1«حناییسعید توسط 
هخخا بخخه وضخخوح ایخخن پرونخخده. بخخود... و 3«رجبخخی عاطفخخه»پرونخخده اعخخدام یخخا  2«پخخور
حقخوقی و    توانست به جامعخه و افکخار عمخومی نشخان بدهخد کخه زنخان در بخی          می

                                                                    

و به روشی سال  32زن در مشهد با میانگین سنی  13، 1382تا مرداد  1333از مرداد  - 1
زن  11مشابه به قتل رسیدند که پس از دستگیری سعید حنایی، متهم به قتل، وی به قتل 

 –هزار تومان پول  5تا  2این زنان برای سیر کردن شکم خود یا به دست آوردن . اعتراف کرد
، نشر 1، شماره 1382، «فصل زنان». )طر مرگ را به جان خریده بودندخ –بنا به گفته قاتل 

 (.توسعه

ای  دختر خانوادهاو که . آغاز شد 1338در شهریور « پور کبری رحمان»پرونده بررسی  - 2
در اتاقی کوچک زندگی   اعضای خانواده اش و دیگر برادر معلول فقیر در شهر ری بود با

در دانشگاه آزاد قبول شد ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل او پس از اخذ دیپلم  .کرد می
ای  ش که در خانها که یکی از نزدیکان ادامه داشت تا این« کبری»این شرایط برای  .پیدا نکرد

واقع در شمال تهران خدمتکار بود، به او پیشنهاد داد که در اختیار مردی ثروتمند قرار گیرد 
و خانواده در نهایت « کبری». کند ا مادر پیرش زندگی میسال سن دارد و ب 12 که حدوداً

ساله بود، بدون هیچ  22او در حالی که . بود« کبری»پذیرفتند و این آغاز تبعات شوم تصمیم 
اش در شمال تهران شد و به خیال خود به عنوان  ساله 12قرارداد و توافقی وارد خانه شوهر

کرد  گوشزد می« کبری»ر این پیرمرد، همواره به ماد. اش را آغاز کرد عروس خانواده زندگی
که پس از  و این تحقیرها بیشتر و بیشتر شد تا این« جا یک کلفت هستی، نه بیشتر تو در این»که 

به همین دلیل، عصر . تصمیم گرفت کبری را اخراج کند (علیرضا) ساله 12چند ماه، داماد 
را از « کبری»سپس . ر پل سیدخندان بردیک روز تابستانی او را سوار خودرو کرد و تا زی

مدتی را « کبری» .هزار تومان به عنوان هزینه خدماتش به او پرداخت 22خودرو پیاده کرد و 
به طرف خانه پیرمرد برگشت تا به قول خودش به دست و پایشان بیفتد و بعد سرگردان ماند و 

شان به خانه او آشفته و پریوقتی  .از همسر و مادرشوهرش بخواهد که او را بیرون نکنند
 .رساندمی علیرضا را به قتل ،در جدالی با مادر ،گردد علیرضا و مادرش برمی

ساله توسط دادگاه به  ۱۱آموز  دختر دانش این. در مشهد بود ۱۷۱۱عاطفه رجبی متولد  - 3
او برای . دار کردن عفت عمومی متهم و به اعدام محکوم شد جریجهروابط نامشروع و داشتن 

سالگی به  ۱۷توسط بسیج دستگیر و به جرم روابط نامشروع در سن  ۱۷۱۲اولین بار در سال 
که برای پنجمین بار توسط ستاد امر  شود و پس از آن میصد ضربه شالق و زندان محکوم 

ساله سپاه به وی  ۱۱رر یکی از پرسنل سابق شود، در دادگاه به تجاوز مک معروف دستگیر می هب
شالق و عاطفه را به اتهام  علی دارابی را به سرانجام قاضی،. کند در زندان بهشهر اشاره می

 .به دار آویخته شد ۱۷۱۷مرداد  ۰۱دار کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد و در  جریحه
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نه تنها از زنخان  آمیز قرار دارند، قوانینی که   پناهی مطلق در برابر قوانین تبعیض  بی
کخرد    شان وجود داشت حمخایتی نمخی    های بسیاری که در زندگی  در برابر آسیب

بخرای   .داد  ها قخرار مخی    پذیرتری در برابر خشونت  بلکه آنان را در موقعیت آسیب
عنکبخوتی زنخان خیابخانی    هخای  یخا پرونخده قتخل    1نمونه در پرونده افسانه نخوروزی 

هخای اعتراضخی بسخیاری را    حنایی، ما در جنبش زنان توانستیم روش توسط سعید
هخای اعتراضخی و برگخزاری      از برپایی میتیند: به کار بگیریمها حول این پرونده

 . ها به شکلی گسترده  و استفاده از رسانههای سرگشاده   های آزاد، تا نامه  تریبون
هخای زنخان     در هر صورت ما در مرکز فرهنگخی زنخان در کنخار دیگخر گخروه     

های حقوقی را به شکلی گسخترده در افکخار عمخومی مطخرح       توانستیم این پرونده
نیخاز بخه تغییخر قخوانین را هخر چخه بیشختر ضخروری و عاجخل           ،در نتیجخه سازیم که 

ی   بخا شخیوه  )ها افزون بخر توجخه عملخی و پخرداختن       در این سال در واقع. نمود  می
ها و یا در مطبوعخات    زنانی که در دادگاه  به پرونده( خشونت  اعتراض مدنی و بی

شد، بحث جایگاه قوانین و مقرراتخی هخم کخه مسخبب چنخین وضخعیتی         مطرح می
 ر عمخومی بخه افکخا  ای   بخه شخکل گسخترده   کخردیم    سخعی مخی  را نیز  بودبرای زنان 

شخد  های ناموسی، سبب مخی   های مربوط به قتل  برای نمونه، پرونده. بازتاب دهیم
پیوسته از سوی فعخاالن حقخوق زن    طوربهقانون مجازات عمومی،  133که اصل 

آزاری، چنخد و چخون در مخورد      های کخودک   یا پرونده. مورد پرسش قرار بگیرد
پرونخده قتخل شخوهری    . کشخید   ش مخی قوانین موجود در رابطه با حقوق مادر را پی

در ... سخاخت و توسط همسرش، موضوع حق برابر طالق را در قوانین مطرح می
توسط شیرین عبادی در انجمن « آرین گلشنی»واقع این سنتی بود که در پرونده 

                                                                    

شان در  دانش میهمان یکی از دوستانافسانه نوروزی به همراه همسر و فرزن 1331در سال  - 1
کند می هنگامی که همسر او به دالیل شغلی چند روزی کیش را ترک. جزیره کیش بودند

پس از رفتن او در برخوردی که میان میزبان و . مانندمی افسانه و فرزندانش در منزل میزبان
ا داشته با ضربات چاقو از خانه را که قصد تجاوز به او ر آید افسانه صاحبوجود میبهافسانه 
افسانه نوروزی پافشاری داشت که این قتل، در واقع به قصد دفاع مشروع از . آوردمی پای در
 .استبوده خود 
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   .حمایت از حقوق کودکان، آغاز شده بود
استراتژیک و موضوع « های حقوقی زنان عادیپیگیری پرونده»بدین ترتیب 

مخدنی و   های اعتراض»با  1331آغاز شد و در سال  1334مهمی بود که از سال 
بخه شخکلی گسخترده و     1384تا  1333های   گره خورد و در خالل سال« خیابانی

هخخا، برگخخزاری میتینخخد» :مخخدنی همچخخونپرهیخخز و  خشخخونتهخخای   بخخا انخخواع روش
خخود رسخید و توانسخت خواسخته     بخه اوج  « ...های اعتراضخی و ها، بیانیهگردهمایی

ی عمخومی زنخخان و مشخخکالت    تخخری بخا جامعخخه   را بخه شخخکل وسخیع  « حقخوق برابخخر »
 . شان گره بزند  روزمره
 

 1382 تا 1331 یها  سال در یمدن جامعه در زنان رگذاریهای تاثحرکت

اولیخه   یهخا  کخه در سخال   یردولتخ یهخای غ سخازمان  جادیاشاره شد که روند اپیشتر 
-34هخای   از سخال  تدریجبه آغاز شده بود ت،یحاکمدرون  یزنان توسط 32دهه

( البته نه با محوریت حقوق زنخان )به بعد در میان زنان خارج از حاکمیت  1333
در جامعه کخه بخا    تیوضع رییخواست تغ یریگ  و همراه با اوج افتیگسترش نیز 
انخواع   افخت یبخروز   1331خرداد  2در  یمحمد خاتم دیبه س یونیلیم ستیب یرأ

نیخز  « حقخوق زنخان  »های گوناگون و البته بخا محوریخت    های زنان در حوزه تشکل
ی هخخای زنانخخه آن دوره تخخرین تشخخکل در ایخخن میخخان یکخخی از مهخم . افخزایش یافخخت 

های ائتالفخی آینخده    های حرکت بود که توانست نطفه« جمع زنان ناشر»، آغازین
به شخکل کخامال    ،ادامه راه دراین جمع، هر چند خود  .ان را شکل دهدجنبش زن
 . تغییر جهت دادهای مدنی،  درآمد و از ادامه فعالیتصنفی 
 

 گوناگونهای فیط از زنان ییگردهما نیاول: جمع زنان ناشر

شخکل گرفخت و    1331که در رابطه با زنان پس از دوم خرداد  ییگردهما نیاول
. بخود « جمخع زنخان ناشخر   »آورد، هم گوناگون را گرد  یها  توانست زنان از گروه

 یجخ یاله شخهال  همخت  و شنهادیپ به، 1331 سال لیدر اوا یمدن/یصنفجمع  نیا
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 هیخ اتحاد»در  هجمع زنان این تشکیلکه به منمور  یا  جلسه نیاول در. گرفت شکل
 انتشخخارات ریمخخد) یجخخیشخخد شخخهال اله برگخخزار« و کتابفروشخخان تهخخران ناشخخران

، (نشخر توسخعه   ریمخد ) یخراسخان  یاحمخد  نینوشخ ، (زنخان  مطالعخات  و روشنگران
مخدیر نشخر ابتکخار    )زال زاده آزیتا ، (دانشگاهیعلوم مدیر نشر ) زاده  شهبانو بیژن

و جخزو   دهیبه قتل رس 1335زاده در اسفند   ابراهیم زال همسرششد  گفته می که
 یجخ یهدر آن جلسه خخانم ال . به راه افتاد( است یا  های زنجیره  قتلاولین قربانیان 
معتقخد بخود    شخان یا. کرد اشاره زنان انیدر م یصنف یها  تشکل جادیبه ضرورت ا

 بخه  یبنخد یپا. شخود   یمخ  اسختوار  یصخنف  یهخا   تشکل هیبر پا یکه اساس جامعه مدن
نسبی فضخای  پس از باز شدن بالفاصله  یجیاله شهالبود که  یکاف اعتقاد، نیهم

و چنین بخود کخه    .در میان بگذاردما را با  «جمع زنان ناشر» طرح تأسیسسیاسی، 
  .در همان نخستین جلسه، فعالیت جمع زنان ناشر، عمال آغاز شد

زنخان ناشخر تمخاس     گخر یبخا د  میهر کدام از مخا تخالش کخرد    ،در جلسات بعد
فرخنخده  ». میکنخ  قیجمخع تشخو   نیخ به ا وستنیآنان را به پ که هدف نیا با میریبگ

از  ،(گخر ید نشخر  ریمخد )  «ییاسخکو  یناز»و  ،(ستایانتشارات و ریمد) «زاده  یحاج
 نیخ بخه ا  وستنیبه پ لیاما تما .وستندیجمع پ نیبودند که مشتاقانه به ا یکسان نیاول

بخه  خ مسختقل زنانخه    ضخرورت ایخن حرکخت    پذیرش و  ،یمدن/یصنف مستقلجمع 
نبخود و اغلخب بخا     ادیآنقدرها ز خ  ردیگ  یکه تازه شکل م یو گروه جمعمانند هر 

 یبقخا  ضرورت که میگرفت میتصم لیدل نیهم به. شد  یم همراه ،یو دو دل دیترد
 نیبنخابرا . میرا به زنان ناشخر نشخان بخده    شیها  تیمثبت فعال ریتأث و زنانهجمع  نیا

شخهال  . بخود  «کتخاب زنخان ناشخر    شگاهینما» ییبرپا مان،  کوچک جمعاقدام  نیاول
 از یاریبسخ بخا   ی،و انتشخارات  یفرهنگخ  یهخا   تیخ هخا فعال   سخال  لیخ که به دل یجیاله

 تیریکشخور آشخنا بخود، بخا مخد      یفرهنگخ  یهخا   و مسئوالن حخوزه  اندکاران  دست
صخحبت   (حوالی پل سیدخندانخیابان شریعتی، واقع در )« شهیاند»فرهنگسرای »

نمایشخگاه زنخان   »آن فرهنگسرا را بخرای برپخایی    مدیران توانست سرانجامکرد و 
 . ترغیب کند «ناشر
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و  شخخدند  محسخخوب مخی در آن زمخان فرهنگسخخراها پدیخده جدیخخدی در ایخران    
که فرهنگسخرا را   شدند  می رسید از میان کسانی انتخاب  مدیران آن نیز به نمر می

از ایخن رو   ،نخد ربه عنوان یکی از فضاهای مناسب گسترش جامعه مخدنی بخاور دا  
 یهخا   سخازمان  و هخا   گخروه  بخا کردنخد و    یهخا تخالش مخ     برای فعال شدن این مکخان 

 یهخا   هخا و انجمخن  نهادبخه جخذب    شان  اغلبدادند و   ینشان م یهمراه نهاد،  مردم
 یدر واقع باز شدن نسخب . پرداختند  یبه فرهنگسراها م دنیبخش رونق یبرا یمردم
آغاز شده بخود، یکخی از نمودهخای     1331که پیش از سال  کشور یاسیس یفضا
بسخیاری  و مسبب منشاء  ،داد و شهرداری می اش را در فضاهای شهری نشان عینی

 یمهخخم بخخرا یاز فضخخاها یکخخی در نتیجخخه،. ر و تحخخوالت شخخهری بخخوداز ایخخن تغییخخ
غالمحسخین  »در آن زمخان کخه   . فرهنگسخراها بودنخد   نیهمخ  یگسترش جامعه مدن

شهردار تهران بود، روزنامه همشهری توسخط شخهرداری بخه راه افتخاد      «کرباسچی
نیخز   1333پخس از سخال   . کخرد  غییخرات را نماینخدگی مخی   ت از دیگخری   که نشخانه 

نخژاد بخه    که محمود احمدی 1382شهردار تهران شد و تا سال  «مرتضی الویری»
هخای   مقام شخهرداری رسخید، فرهنگسخراها مکخانی مهخم بخرای گسخترش سخازمان        

 .شخدند در امور گوناگون شهری محسوب مخی  غیردولتی و مشارکت مدنی مردم
طخور   زنان طبقه متوسخط مخدرن را بخه    شهرداری توانسته بودها  سالویژه در این  به

. بسخیج کنخد  آنان را های گوناگون شهری به خود جذب و  گسترده برای فعالیت
ها  کار با فرهنگسراها و فضای بازی که در آن البته از همان ابتدا نیروهای محافمه

بی بخرای مسخاجد و   چرا که این فرهنگسراها را رقی کردند ایجاد شده مخالفت می
رو بخود کخه از همخان ابتخدا      از همخین . دانسختند  می هابسیج محلهنیروهای مقاومت 
کار تالش کردنخد کخه در فعالیخت فرهنگسخراها اخختالل ایجخاد        نیروهای محافمه

 نیخخکخخه ا یا  هیخخاز آن شخخور و شخخوق اول، 1382هخخای  کننخخد و بخخه تخخدریج از سخخال
بخا ایخن    . نخد گرفت فاصخله  بخود  کرده جادیا یمردم یها  گروه انیم در فرهنگسراها

هخای فرهنگخی     هخایی بخرای فعالیخت     اما هنوز هم کم و بیش به عنخوان مکخان  حال 
  . شوندمی شناخته
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بخخخا توجخخخه بخخخه فضخخخای مناسخخخب موجخخخود در   ، (1331سخخخال ) در آن دوره
مخدیر  اقخدام کخردیم و   « نمایشگاه کتاب زنان ناشخر »فرهنگسراها، ما برای برپایی 

هخای بسخیاری را     هزینخه  با اسختقبال از ایخن حرکخت،    شهیان فرهنگسرای اندآن زم
( هخای ناشخران زن    بخرای عرضخه کتخاب   )هایی در این فرهنگسخرا    برای ایجاد غرفه

 های مخدنی بخود و همخه     دهنده استقبال آنان از حرکت  نشان خود و این تقبل کرد
 . کرد  یم حیرتار شوق و ما را که همواره از امکانات محروم بودیم، دچ هااین

 «فرهنگی زنخان ناشخر   –جمع صنفی »که بعدها به نام )« جمع زنان ناشر»ما در 
 ییبرپخا  یخخود را بخرا   یمتوانسخت  ،یروز مخاه تخالش شخبانه    چند یط( تغییر نام داد

 شخه یاند یدر فرهنگسخرا « زن یجهان روز ،مارس 8»به مناسبت  یبزرگ شگاهینما
 ،یجمع صخنف  نیبه ا وستنیزنان ناشر به پ قیو تشو بیکنار ترغ در. یمسازآماده 

هم  رافعال در آن زمان  زنان یردولتیغ یها  که سازمان میتالش کرد چنینهمما 
شخرکت   شخگاه ینما نیکه در ا میدعوت به عمل آور زیو از آنان ن میکن ییشناسا
مختلخف در   یهخا   یو سخخنران  زگردهخا یمعالوه بخر   شگاه،ینما نیدر واقع ا. کنند

تولیخدات   ی  عرضخه از جملخه   یمختلفخ  یهخا   رابطه با موضوع زنان و ناشران، غرفه
 یردولتیغ یها  تشکل یمعرف یبرا یمختلف یها  غرفه زیو ن انزنفکری و فرهنگی 

 ی  زنانه اجتماع کی یعنی. بود گرفته نمر در ،و نیز مطبوعات زنانه آن زمانزنان 
 شخان   یاجتمخاع  یهخا   تیخ زنان را بخه فعال  یصنف یها  تیکه موضوع فعال اریتمام ع

 . داد  یم وندیپ
 تعخداد  پُخر مشارکت  نیا وپیدا کردند  حضور زن ناشر 41  شگاهینما نیادر 

در  بخار  نینخسخت  یبرا رایبرگزارکنندگان بود ز یبرا یروزیپ کی زن، ناشران از
از زنخان  ) آن زمانفعال در جامعه مدنی  زنان از یبزرگاجتماع  نیکشورمان، چن

 شخهال قخول   بخه . گرفخت   یشخکل مخ  ، (فرهنگی تا مطبوعاتی و کنشگران اجتماعی
 داد  یمخ  پاسخ   نگاران  روزنامه یها  به پرسش شگاهیروز افتتاح نما درکه  یجیاله

بخه  »: گفخت  نیچنخ  سخابقه   یب ییگردهما نیا یکمان  نیمتکثر و رنگ بیترک درباره
 نیخ ا د،یعقا و افکار تنوع همه نیا با زنان، از یتجمع چیه حال به تا رسد  ینمر م
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نشخده   لیتشخک  ،یدولتخ  یبخه نهادهخا   یطور دوستانه در کنار هم و بدون وابسختگ 
بسخیاری از  جا شاید الزم است بگویم که   همین  (1331 اسفندماه زنان،مجله ) «.است

جمخخع »کخخه بعخخدها در  خخخ یفکخخرمختلخخف  یهخخا  گخخروه از حقخخوق زن کنشخخگران
 رقخم  زنخان  جنخبش  در را یا  کردند و فصل تازه دایهم حضور پ« زنان یشیاند  هم

 . آشنا شدند گریکدیبا  شگاهینما نیخ اتفاقا  در هم زدند
زنخان را در حخوزه   هخای گونخاگونی از    کخه هرکخدام طیخف   زنان ناشر  حضور

 ریمخد ) ینینخائ  یجاللخ  بایز :همچون، کردند نمایندگی می ،و نشر زنان« فرهنگی»
فاطمخخه تخخا  (بخخانو انتشخخارات ریمخخد)زاده   یمحبوبخخه عباسخخقل  ،(رازهیانتشخخارات شخخ 
مثخل   ییهخا   تشخکل و با حضور  ....برگ زیتون وو نشر  (نشر کویر)انتمارالمهدی 

 شخخبکه»، (مخخالح لقخخا  مخخه) «سخختیز طیمحخخ یآلخخودگ بخخا مبخخارزه زنخخان تیخخجمع»
« همبسخختگی زنخخانانجمخخن »و ( یفخخائزه رفسخخنجان) «زنخخان یردولتخخیغ یهخخا  سخخازمان

 «زنخان  یاسخالم  جامعه» ،«کودکان حقوق از تیانجمن حما» ،(فاطمه رفسنجانی)
 بخه  یافخراد  و ،«کبخرا  نبیز ادیبن» ی  مؤسسه ،«نجم زنان مجتمع» ،(اعمم طالقانی)

 ،مجلخه زنخان  : مانند ییها  و ماهنامه اتینشر چنینهم الزهرا، دانشگاه از یندگینما
بخا  چنخد روزه   یشخگاه یدر نما ...و کوکخب، مهتخاب  پیخام زن،  هاجر، فرزانه،  امیپ

 منمخر،  نیخ ا از . زدودنخد  هخا را مخی   شخدند و فاصخله   های یکدیگر آشنا مخی  فعالیت
سخاز آشخنایی و همراهخی جمخع      بخار سخبب   بخرای اولخین   کتاب زنان ناشر شگاهینما

ل زنخان فعخال   دوره هر یک به نخوعی در حخوزه مسخای    بزرگی از زنانی که در آن
 طخور بخه بخرای زنخانی کخه     و حتخا )ن نمایشخگاه،  کننخدگا  کتبودند را بخرای مشخار  

-بازدید میاین نمایشگاه  ازطور اتفاقی  بهل زنان داشتند و دغدغه مسایمشخ  

 . ردآو فراهم می (کردند
 یکتخاب در فرهنگسخرا   شخگاه ینما ییو برپخا « جمخع زنخان ناشخر   » ،در مجموع

مبخارزات   حوزه در یرگذاریتاث و مهم اری، اتفاق بس1331سال  اسفنددر  شهیاند
هخای مختلخف فکخری      و بسترسازی  برای همکاری و همبستگی طیف زنان یمدن

 یرا به مناسخبت روز جهخان   نمایشگاهکه  ویژهبه .دارزیابی ش فعاالن زن در ایران،
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کخه   آن در ابتخدا بخرای  هخر چنخد   . میکخرد   یبرگخزار مخ  ( اسفند 18)« مارس 8»زن 
 8»حساسیتی ایجاد نشود، اعخالم عمخومی نکخردیم کخه ایخن برنامخه بخه  مناسخبت         

اسخفند   18است در روز  قرار شگاهینما»که  پچ،پچه نیا یوقت یولاست، « مارس
و در خارج  کرد دایگسترش پ یا  سابقه کم طرزبه  «خ هشت مارس خ برگزار شود 

. لغو مراسم آغاز شد یفشارها برابه ناگهان از کشور نیز انعکاس گسترده یافت، 
 صخورت بخه  (روز جهخانی زن ) «هشت مخارس »مراسم  یبرگزاردر آن زمان هنوز 

فشخار بخر    جخه، یدر نت شخد،   یمخ  محسخوب دسختگاه حخاکم    یبرا «تابو» و قرمز خط
 تیخ فشخارها در نها  نیخ ا مجموعخه . لغو آن گسترده شده بخود  یوزارت ارشاد برا

 18را بخا چنخد روز فاصخله بخا روز      آن و میانخداز یب عقخب  را برنامخه  که شد سبب
 آن ایخ تر   طرف نیا روز چند یول. میبرگزار کن( اسفند 25تا  22از  یعنی)اسفند 
در حخول   باالخره شگاه،ینما که بود نیا مهمکرد بلکه   ینم یتر فرق چندان  طرف

دو روز اول، ماننخد بمخب    یکخ یزن برگزار شد و در همخان   یو حوش روز جهان
 . رانیحرکت زنان ا یفضا شیگشا برای بود  یبرخ

داشت از جمله  هم یگرید مثبت یها  جنبهاقدام دسته جمعی زنان ناشر،  نیا
 بخه بودم که چند سالی بیش نبود کخه   ینسلاز  که منچون  زنانی هم یکه برا نیا

 حتخا  و خخخ آموزنخده و سرنوشخت سخاز     اریبسخ  م،بخود  نهاده گام زنان جنبش عرصه
بخه   هایم در حخوزه زنخان را   ها و فعالیت دایره تند تجربه رایخخ بود ز هشداردهنده

 حرکخت  نیخ ا عیوس ی  گستره در مشارکت باو  های باز و رنگارند سوق داد افق
تخر   کشورم بسیار فراخهای زنان  دایره فعالیتبردم که  می یپحقیقا   ،یمدن/یصنف
 ناخودآگخخاهو  ،کخخنم مخخیاسخخت کخخه مخخن در آن تخخالش   « دنیخخای کخخوچکی »از 
 پخس  کخنم  مبخارزه  ،کسب حقخوق برابخر   راه درآموختم که اگر واقعا  بخواهم  می
 و بخروم  فراتخر  بخودن،  یسخاحت   تک و یشیاند  جزم ،یخودمحور از که است الزم

 واقخع  در. مخن اسخت   شیپخ  قخت، یحق ی  همخه هسختم و   عالم محورتصور نکنم که 
ا و هخخ  حرکخخت یکمخخان  نیرنگخخ یفضخخادر  ، «یگخخرید» از آمخخوختن یبنخخا سخخند
و بعخدها در   کاشخته شخد   ماعماق وجخود  درجمع ناشران زن، ساله  2های  فعالیت
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 .گردیدبارور   «زنانفعاالن جنبش اندشی  جمع هم»
 کیخ بخه عنخوان    ،کتخاب ناشخران زن   شگاهینما ییکه برپا دینکش یطول و اما،

 ی  حخال، نشخانه   نیو در عخ  کننخده،   نیخی و تع قیعم یریثأساز ت  سبب ،اتفاق مبارک
البته این گردهمایی بخزرگ  . قلمداد شد «یعموم یفضا»زنان در  مستقلحضور 

در را منتشر کخرده بخودم و    1«اولین سالنمای زنان ایران»برای من که در آن زمان 
در « روز جهخانی زن »را به مناسبت « نامه زنانویژه»موفق شده بودم که عین حال 
هخا را در روز جهخانی زن بخا انبخوه      منتشخر کخنم و آن  « فرهنخد و توسخعه  »ماهنامه 

در . فعاالن فرهنگخی، اجتمخاعی و مطبوعخاتی شخریک شخوم، بسخیار غنیمخت بخود        
 ییبرپخا  1331اسخفند   25تخا   22در روزهخای  : کخه  کرد ادعابتوان  دیمجموع شا

 زنخان  یردولتیغ یاه  از تشکل یاریو مشارکت بس یهمراه ازنان ناشر ب شگاهینما
اجتماعی، مطبوعخاتی و مخدنی   های گوناگون   زن از طیف گران کنش حضوربا و 

 نیخخدر ا دشخخان،یو عقا شخخهیتفخخاوت در اند رغخخمبخخهکخخه همخخه آنخخان )و پژوهشخخی 
را در جنخبش   یمهمخ  اریبسخ  اتاتفاق سلسله کی، (خوردند وندیبه هم پ شگاهینما

 همانخا  رخخدادها،  نیخ ا ی  مجموعخه  مانخدگار  و یاصخل  امیپ نمرم بهزنان رقم زد و 
 رانیخ ازنخان   ی  بخاره گریبه نفخع حضخور د   «یحرکت علن» یبرافضا  شیگشا دینو

 . بود ،«یعموم عرصه»خود از  ی  رفته  سهم از دست آوردن چند بهبرای 
به مدت  نمایشگاه،آن آمیز   برگزاری موفقیتپس از « جمع زنان ناشر»و اما، 
ناشخران و   هیخ مخا در اتحاد  ی  گسترده شد و جلسخات چنخد نفخره   شدت  کوتاهی به

                                                                    

به حدی بود که در همان چند ماه آغاز « سالنمای زنان ایران و جهان»استقبال از اولین  - 1
گرچه پس از چند سال  .ی آن شدم  چندبارهچندین و ناگزیر از تجدید چاپ   انتشار آن،

انتشار پیاپی آن،  به خاطر مطالب مندرج در سالنما، با شکایت وزارت اطالعات اصفهان، و به 
« تبلیغ برای بهائیت»به جرم  1382در سال ... دلیل درج نام زنانی همچون طاهره قرةالعین و

رفت و با دفاع مستدل خود دادگاهی شدم و زهره ارزنی در این پرونده، وکالت مرا برعهده گ
از جمله )در نهایت، حکمی برایم در این دادگاه صادر نشد ولی مسئوالن وقت وزارت ارشاد 
به دادگاه ( خسرو طالب زاده، مسئول اداره کتاب، که مجوز انتشار سالنما را به من داده بود

 .کشیده شدند
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. ناشخر، ارتقخاء یافخت    تخن از زنخان   12-52بخا حضخور    ی، به جلساتفروشان  کتاب
قخدری گسخخترش یافخت کخخه گخاه گزارشخخگرانی از     جلسخات جمخع زنخخان ناشخر بخخه   

برخخی از زنخان مخدافع حقخوق برابخر      . کردند  ها نیز در آن شرکت می  خبرگزاری
نزدیک و خواستند از می آمدند ومی به ایران از خارج که( ی یا غیر ایرانیایران)
 در برخی ازشوند نیز  در ایران آشناو فضاهای زنانه مسایل زنان مستقیم با  طوربه

-بخه ، کردنخد   حتخا از جلسخات فیلمبخرداری مخی    کردنخد و   ما شخرکت مخی  جلسات 

شخد،   در رابطه با جنبش زنخان تشخکیل مخی    که در مجامعی که در آن دوره یطور
یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در جنخبش زنخان   را به عنوان « جمع زنان ناشر»

 .کردند، معرفی میآن زمان
 شیافخزا  ک،یخ اتومات طخور بخه  نفخس،   تخازه  یرویخ حجخم از ن  نیا حضورباری، 

بخه   نیبنخابرا  آورد ارمغخان  بخه  را زنخان  مخا  ی  همه یانرژ شدن آزاد و نفس  اتکاءبه
 و تهخران  در شخگاه ینما نیچنخد  ییبرپخا  یبخرا  صدچندان، قلبِ قوتبا  وسرعت 
 1333در سخال  اهخواز   شخهر کتخاب در   شگاهینما یبرگزاراز جمله )ها   شهرستان

 شخگاه، ینما نیاولخ  روالکتاب اهخواز هخم بخه همخان      شگاهینما. میاقدام کرد( بود
. بخود  همخراه زنخان  و مطبوعخاتی   یردولتیغ یها  مشارکت تشکل وبا حضور  یعنی
 یانخدک  انعکخاس  معموالگرچه  ها،  شهرستان در شگاهینما یبرگزار من، گمان به

 اریما زنخان، بسخ   یبرا ،آن یبرگزار تدارکو  کندیم دایدر مطبوعات و رسانه پ
از  رونیخ ب یهخا   بافخت  در آن ریتأث یول است تختیپا درها آن یدشوارتر از اجرا

-بخه  و تخت،یپا از خارج یها  تشکل یبلندگو برا جادیو ا ،(هیحاش یروهاین)متن 

 و مهم اریبس زنان جنبش یبرا ها،  رامونیپفعالیت با  یانداموار و عمل ارتباط ویژه
هخا   هخا بخه شهرسختان    که وقتی برای برگخزاری نمایشخگاه  خصو   به. است یاتیح
مخان   جخای مملکخت  ، هخای زنخان را در جخای    تشخکل تخدریجی  گسترش  رفتیم می
جمعیخت زنخان مبخارزه بخا     »هخای   رشخد و گسخترش شخعبه    بخرای مثخال،    دیدیم می

آور بخود و هخر جخا     ها در آن زمخان، حیخرت   در شهرستان« آلودگی محیط زیست
ای از ایخن تشخکل بخرای ارتبخاط بخا مخا و امکخان ایجخاد کارهخای           رفتخیم شخعبه   می
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هخایی کخه در کنخار     نمایشخگاه  رو بود که از همین. آمدند مان می مشترک به سرا 
هخای  شخبکه  کخردیم، موفخق شخد    ها و مطبوعخات زنخان برگخزار مخی     معرفی تشکل

ها را بخه یکخدیگر    در تهران و برخی از شهرستان فرهنگی، اجتماعی و مطبوعاتی
همخدیگر   بخه  تجربخه  تبخادل  و یهمکخار  و ارتبخاط گره بزند و در نتیجه به تقویت 

  .کمک کند
که باز هخم  اهواز زنان ناشر در کتاب  شگاهینماآمیز  موفقیتپس از برگزاری 

بخود، مخی   .... در کنار سمینارها و میزدگردهای متعدد در رابطه بخا مسخئله زنخان و   
 همخت  بخه  هخم  باز)که « زنان یصنف یها  تشکل یبررس» ناریسم یبرگزارتوان به 
 یالمللخ   نیبخ  شخگاه ینما نیازدهمیخ اجتماعخات   2در سالن شماره ( ناشر زنان جمع

 ناشخران زن در محخل   ییگردهمخا و یخا   (1333خخرداد   4دوشخنبه  )کتاب تهخران  
خ اسخفند سخال     مخارس  8 مناسخبت بخه  )تهخران   نیفلسخط  ابخان یخ در« پکخا » مؤسسخه 
 11 تخا  8)تهران  «شهرکتاب»کتاب زنان در مؤسسه  شگاهینما ییبرپاو   ،(1333
زنان ناشر در  کتاب شگاهینما. اشاره کرد ...و پارک شفق و (1338سال  مهرماه
در ایخخن . هخخای پرمخاطخخب آن زمخخان بخخود نیخخز از جملخخه برنامخخه شخخهرکتاب،محخخل 

 تنخخوع و تعخخددارائخخه شخخده،   نیو عنخخاو آثخخار تنخخوع ،موضخخوعات یغنخخا نمایشخگاه 
از اسختقبال   ...و (زن ناشر 33 از شیب) ناشران انتمار از فراترحضور  و زگردها،یم

هخا بخه گسخترش     تخدریج همخین سخمینارها و نمایشخگاه    زیادی برخوردار شد و بخه  
   1.کرد میشایانی کمک  ،«کشور یعموم عرصه»در  زنان مستقلحضور 

حرکخت   نمخای   خصخلت  همخدلی،  ووحخدت   یندر عخ  طُرفه آن کخه اسختقالل  
 بخه کخه   اسخت  یکاف. بود اش  فعالیت یهمان ابتدا از ناشر زنان جمع یمدن/صنفی
در ) یشخگاه نما یخن ا میزگردهخای کخه در   هخایی   نیروها و شخصخیت  متنوع ترکیب

                                                                    

برپا شد [ در فرهنگسرای اندیشه]این نمایشگاه نزدیک به دو سال پس از اولین دوره آن » - 1
-جنبی نیز تدارک دیده شده بود  برنامههای و در آن، عالوه بر نمایش و فروش کتاب، برنامه

، نویسنده، مترجم، منتقد و عضو نگارمشترک زنان ناشر با زنان روزنامههای چون نشستهایی 
غیردولتی زنان و  هاینسازمادر این نمایشگاه، شبکه ارتباطی ... ی غیردولتی زنانهاانسازم

 .(1338 زنان، آبان مجله)« .نشریات مربوط به زنان نیز حضور داشتند
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در گزارشی کخه مجلخه زنخان از    . شود و دقت توجه اند  هشرکت داشت (شهرکتاب
برگخخزاری ایخخن نمایشخخگاه و میزگردهخخای آن، ارائخخه کخخرده بخخود تنخخوع فکخخری     

 بخا  ناشخر  زنخان  یزگخرد نمونخه در م  یبخرا . شد روشنی دیده می کنندگان، به شرکت
 زنخان  تعلل عدم مشارک یبررس»مهرماه، با عنوان  11در روز  نگارروزنامه زنان
انجمخن   یخر دب) یگانخه  حسخینی  حمیخرا : همچخون   یافخراد  ،«صخنفی  های  تشکل در

. داشتند شرکت... و ی، فائزه هاشمیخراسان یاحمد ین، نوش(ان زننگارروزنامه
مترجم،  نویس،  موقعیت زنان قصه»مهر که با عنوان  13 روز میزگرد در چنینهم

 فرخنخده  پخور،   برگخزار شخد منیخرو روانخی     «یخران امروز ا یاتمؤلف و منتقد در ادب
 یخب ترک. سخنرانی کردندمنجم   یاو رؤ یثربی یستا، چحجازی بنفشه، زاده  حاجی

 یردولتخی غ یهخا   سازمان»عنوان  تحت 1338 ماهمهر 15روز که دیگری  یزگردم
 رنگخارنگی و  تنوعآشکار بر  یگواه خود یزشد ن برگزار« توهم یا یتواقع: زنان
 منصخوره ، یطالقخان  اعمخم : در این میزگخرد . دارد کنندگان  شرکتو افکار  یدعقا

. حضخور داشختند   ...و نخائینی  جاللخی  زیبخا  و  رفسخنجانی  هاشخمی  فاطمه، شجاعی
 ( 1338 ،آبان«زنان مجله»)

موفخق شخدیم    ناشخر  زنخان  جمخع گیخری  شخکل  هیخ اولهخای  سخال  در هرحخال به 
 جملخه  از مینخ ک برگخزار  کتخاب، های شگاهینما کنار در زین رامتنوعی  ینارهایسم
زنخان  گذشخت و جمخع     هرچه زمان می اام... و «دانشور نیمیس یبرا یبزرگداشت»

ماننخد   کخرد   مخدنی خخود را بخا موفقیخت طخی مخی      /مسیر پُرسنگالخ صخنفی  ، ناشر
 نقخد  زیخر پوشخش  ی یهخا   پچخه   ای، بنای مخالفت را پیشه کردند و پخچ   ، عدههمیشه

، را (یجخ یشخهال اله )آن  رگذاریتاث ی  مهره دنیکش نییهدف پا با« فردی قدرت»
بحخث   از اسختفاده  بخا  ،(البتخه تعخداد انخدکی   ) جمع یاعضا از یبرخ. نمودندآغاز 

-این چخالش که رسید  به نمر می .برداشتند زیخ «فردی انتقاد به قدرت»همیشگی 

نخوع  دو ظخاهرش، ناشخی از    رغخم بخه « جمخع زنخان ناشخر   »رو به گسخترش در  های 
ای از اعضخاء    عخده . هخم بخود  « جمع زنخان ناشخر  »به نحوه فعالیت متفاوت رویکرد 
باور نداشتند و پرداختن به مسئله حقخوق  « و حقوق زنان مسئله زن»به  خود اساسا 
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با توجه بخه  برخی نیز . کردند و با آن مخالفت می تنددانس زنان را غیرضروری می
ی سخت و خشن دولت با آن دسته از نهادهای   مواجهه)های پیشین کشور   تجربه

خواسختند    نمخی ( کردند  صنفی که پا را از گلیم خودشان به گلیم سیاست دراز می
. زنان، متمایخل بشخود   یو شهروند یمدن حقوقو این نهاد صنفی به سوی مسایل 
و باقی مانخد  « صنفی»کار و فعالیت در چارچوب آنان معتقد بودند که صرفا  باید 

 .، وارد نشخد نمخود برانگیز می که در آن زمان هنوز حساسیت« حقوق زنان»حوزه 
 یعنخی ) «آمخدنش  وجودبه ماهیت» لحاظ به ،جمع زنان ناشر که بود حالی در ینا
هخای فرهنگخی     در فعالیت اش  شغلی ی جوهرهرسالت و  یزو ن( «زن بودن ناشران»
سخر و کخار    تفکخر، فرهنخد و   یلبخا مسخا   اصخوال ( کتخاب  قالب در ها  اندیشهنشر )

نبود که صرفا  بخه   یکارگر یههمچون اتحاد یصنف کامالنهاد  یکداشت و مثل 
 یمخه و ب یمرخصخ  موضخوع و  منخدی   عائلخه  حقو  یانهدستمزد و حقوق ماه یلمسا
هخای   البتخه احتمخاال یکخی از دغدغخه    . بپردازد کار،های محیط در ایمنیو  یدرمان
حقخوق  مدنی از مشارکت در حوزه  یزپره» ی  یهنمر مدافع دوستانجا و منطقی  به

نخاظر بخر    همخانطور کخه گفتخه شخد احتمخاال      ،«نهاد صخنفی »در یک  آن هم ،«زنان
سیاسی در تخاری  معاصخر   های  های صنفی با فعالیت های تل  ادغام فعالیت تجربه
هخای سخنگین و برخوردهخای امنیتخی بخا نهادهخای        مان بود که سخبب هزینخه   جامعه

 درهخم   انخه یخردگرا و یمنطقخ  یهخا جنبخه ، شک این دغدغخه  بی. صنفی شده بود
نخه تنهخا کخار     ،یاسخ یسنفی بخه حخوزه   هخای صخ   کشاندن فعالیخت  رایز داشت خود
های جدی ایخن حخوزه در کشخورمان     همواره یکی از آسیببود، بلکه بری  هزینه

نبخود  « سیاسخی »، موضخوعی  «مسئله زنخان »اما موضوع آن بود که اوال . بوده است
 پرهیخز،  یمدافع نمریهدوستان  شاید. اجتماعی قرار داشت مسایلبلکه در حوزه 

 صخنفی  هخای   تشخکل  بخه  دولخت،  بخار   خشخونت  برخخورد  اساسخا   کخه  نبودند متوجه
و  خخا   ی  دورهآن  تقابلی و قهرآمیز فضای از ناشی ،12مثال در دهه  کارگری

 و مارکسیسختی ) انقالبخی سیاسخی و   هخای   سخازمان و فعالیخت  نفخون   ناشی از  بخشا 
 مسخئله  که حالی در. بوده است صنفی های  تشکل این در( مخالف دولت مذهبی
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 طخه یح در آشخکارا  خآنخان    حقوقکسب  یمبارزه سنگر به سنگر برا حتا و خزنان  
طخرح  »بخا   مخا  کخه  نبخود  هخم  قرار اساسا  وقرار دارد  یو اجتماع یمدن یهاتیفعال

از سخوی دیگخر   . بیخاوریم  روی گخری،   انقالبی و سیاست ی  حوزه به ،«مسئله زنان
مسئله زنان در دوران اصالحات حتا از سوی این جنخاح از حاکمیخت موضخوعی    

انصخخاف گذشخخت کخخه در آن البتخخه نبایخخد از . شخخد در حخخوزه سیاسخخی قلمخخداد نمخخی
 دهخه  یهخا سال بار خشونت خاطراتبا توجه به   های اولیه دوران اصالحات، سال

 هخم  خود مخا  حتا، (بعد نسل به تل  یهاتجربه آن ینهیس به نهیسانتقال  و) 1312
موضخخوعی هنخخوز زنخخان  کخخردیم کخخه مسخخئله احسخخاس مخخی در نهخخن و ضخخمیرمان

  .شود می حکومت تلقیهای  همه بخشبرانگیز و سیاسی از سوی  حساسیت
مانخد    ی پرهیخز، دور مخی    نکته مهم دیگری که باز هم از چشم مدافعان نمریخه 

توجه به نقطه قوت و ویژگی متفاوت این نهاد، نسبت به دیگخر نهادهخای صخنفی    
بخه دلیخل همخین    « جمخع زنخان ناشخر   »شک یکی از نقخاط قخوت     بی. در کشور بود
از یخک تشخکل صخنفی    توانسخت    بخود کخه مخی   « زنان و حقوقمسایل »گرایش به 

صخرفا   « اتحادیه زنان کخارگر »که مثال  طورهمان. شودمتمایز و  تفکیک ،عمومی
و انبخوه  « جنسخیت »اشخد بلکخه موضخوع    بفقخط یخک نهخاد کخارگری     توانست  نمی

هخخای جنسخخی، از جملخخه خشخخونت)در محخخیط هخخای کخخار  ناشخخی از آن مشخخکالت
هخای   هخای کخارگری زنخان را از اتحادیخه     است کخه اتحادیخه   ...(دستمزد نابرابر، و

نپخرداختن بخه مسخئله جنسخیت و      دانخیم کخه  مخی  کنخد و  کارگری عمومی جدا می
هخای صخنفی    چنخین شخکلی از تشخکل     حقوق زنان، در تضاد با جخوهره وجخودی  

زنان ناشر، نخاگزیر بخود کخه رویکخردی در حخوزه      جمع به این اعتبار، نهاد . است
اش   زنان نیز از خود نشان بدهد و این اتفاقخا  نقطخه قخوت    ماعی و مدنیاجت مسایل

کخه بعخدها در کنخار    « نگخار   انجمن زنان روزنامخه »که  طورهمان. شد  محسوب می
بعخدها در آن  نیخز  و مخن  )کخرد    فعالیخت مخی  « نگاران ایران  انجمن صنفی روزنامه»

چخرا   کخرد   مشارکت مخی های جنبش زنان نیز   ها و فعالیت  در حرکت( دمعضو ش
نگخاری بخود، و     روزنامخه « اش  سخیس یکخی از محورهخای تأ  »نجمن، فقخط  که این ا
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، معنخا  نگاران بود که به آن انجمن  مهاین روزنا« زن بودن»اش   دومین محور اصلی
ل مربخوط بخه   جنخبش زنخان و مسخای   بود که در  هم بنابراین طبیعی ددا  می هویت و

 . ، حضوری فعال داشته باشندزنان
تشخکیل شخده   « اتحادیه ناشران و کتابفروشخان »هم در کنار « جمع زنان ناشر»

اعضای آن بود « زن بودن»اش با اتحادیه ناشران، همین   بود و شاید تفاوت اصلی
جنسیتی را بخرایش   و حقوق ل، تمرکز بر مسایکه رویکردی جنسیتی و در نتیجه

در حخوزه   خواستند آن را صرفاً  ای می  بنابراین وقتی که عده. ساخت ضروری می
نگاه دارند، خواسته یا ناخواسته بخه معنخی از حیخز انتفخاع خخارج کخردنِ       « صنفی»

امکانخاتی کخه    شخاید  البتخه  .گیری ایخن جمخع بخود     یکی از محورهای اصلی شکل
بخا چنخین    هخم « جمخع زنخان ناشخر   »و )داد   وزارت ارشاد در آن دوره به ناشران می

، چخه  (بهخره ببخرد  طخور خخا     بهتوانست از امکانات وزارت ارشاد   نهادسازی می
 مشخارکت در  هخایی بخود کخه برخخی از زنخان ناشخر را از        از انگیزه دیگر بسا یکی
 ویخژه بخه  امثخال مخا   در هر صخورت حضخور  . داشت  باز میجنبش زنان های   فعالیت
ی رویکخرد فعالیخت حخول      اینخده نم« جمخع زنخان ناشخر   »در « شهال الهیجخی » خود

تخریخب  »های صنفی بود از این رو شاید   مسایل مدنی زنان و تلفیق آن با فعالیت
را « جمخع زنخان ناشخر   »توانست به تقویت رویکردی که بنا داشت   می« شخصی او

 .کرد  کار صنفی صرف، محدود نماید، کمک می چارچوبدر 
تخریب افراد تاثیرگخذار در نهادهخا و   برای  کشور ما معموالًتاری  معاصر در 
 «رادیکخال »و « کخار   محافمخه »دو نیخروی   غالبخاً ، مخدنی و سخندیکایی  های حرکت

شخوند چخرا کخه در اکثخر جوامخع        می همدستیکدیگر با  (خود  خودآگاه یا نابه)
وصخل و   ی  هنقطخ بخه عنخوان    معمخوالً هستند کخه  و معتدل  «میانه»معاصر، نیروهای 
شخان    و مخنش اعتخدالی   کننخد،   ، عمخل مخی  هخا   و اجماع میخان گخروه  بسترساز توافق 

هخای    با همراه کردن طیف)آن نهاد و حرکت را  ی فعالیت مدنی  گستره تواند  می
از کخی دو سخال   پخس از ی نیخز  « جمخع زنخان ناشخر   »در  .بخشخد وسعت ، (گوناگون
، حمخالت بخر شخهال الهیجخی بخه عنخوان فخرد        تخدریج بخه   امخا  ثیرگذارشأشروع ت
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 . آغاز شد، مؤثر گروهبنیادگذار و 
تجربخه و   بخه خخاطر   کخه )شخهال الهیجخی    ایخن فشخارها سخبب شخد    ی   مجموعه

، پخس  (ه بخود حقق شخد ها م  چنین جمعی و آن برنامه او بود که اساساً های  سیاست
شخدن جمخع،     پخاره   به خخاطر جلخوگیری از تکخه    ویژهبه تحمل و تعمق، و از مدتی
هیئخت دبیخران کخه در سخال      نخامزدی بخرای انتخخاب    ازداوطلبانخه   طوربهسرانجام 
اش را کخرد    ولی همواره در حاشیه، تمخام تخالش   کشدبکنار انجام گرفت  1333

البتخه در   .دهخد  ادامخه  اش راه مسختقل هرچه بیشتر قدرتمند شود و به که این جمع 
 گروهخی   درون ای  مسئله ، صرفاً«ناشر ع زنانجم»داخلی در  های این میان اختالف

چخرا کخه   . نیز بخود  آن دوره امنیتیفشارهای فضای سیاسی و از  بلکه بازتابی نبود
 گخر ید یا  عخده  همراه به زکاریمهرانگ و یجیاله شهال 1333 سالدر اردیبهشت 

نواندیشان دینخی و  از  هایینیز گروهگران جامعه مدنی و  کنشفکران و  روشن از
 آن، از یناشخخ یغوغخخا و «نیبخخرل کنفخخرانس» در شخخرکت از پخخس ،طلبخخان  اصخخالح
  1.شدندو راهی زندان  بازداشت

هخای گونخاگون     گردهمخایی طیخف  موفخق  پس از تجربخه  این درحالی بود که 
طلب درون حاکمیت و زنخان    که بخشی از زنان اصالح« جمع زنان ناشر»در زنان 

کنفخرانس   پیامخدهای تلخ  و نخامنتمر    داد،  را به هخم پیونخد مخی    بیرون از حاکمیت
 بازداشخت . نخد تنشی را به منمور جدایی این دو گروه ایجاد کتوانست می برلین،
 یخخود نمخود   ن،یکنفرانس بخرل  در شرکت اتهام به یجیکار و شهال الهزیمهرانگ
 زمخان  آن درنیخز   زکاریمهرانگ رایز. تعامل بود نیا بیو آشکار از تخر کیسمبل
 کخه ) زنخان  مجله با سکوالر یزن نیب یکرد و همکار  یم یهمکار «زنان مجله» با
 ی، خخود سخمبل  (آمخد به حساب مینواندیش دینی زنان  کردیرو یا  رسانه ندهینما

                                                                    

حجراب  »یکی از سخنرانان این کنفرران  برودک کرل ه یرل      نیز حسن یوسفی اشکوری - 1
پ  از این کنفران  دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت بل جرم  او. سخنرانی کرد« اجباری

 کدش بر تغییرپذیری احکام اجتمراهی اسری ی از جم رل دزادی حجراب زنران     ارتداد و هقای
ولی پ  از نقض دن حکرم در دادگراه دوم    دادند اهدام بل او حکم  حاکمل و در دادگاه اول

   .بل هفت سال حب   حکوم شد
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که در  شددو طیف از زنان ایرانی تلقی می انیتعامل مهمبستگی و  نیا وجود از
 . بودنداره شده دوپ ،انقالب یابتدا

بخا  اش همکخاری نزدیخک   به خاطر دارم که آن زمان مهرانگیزکخار، بخه دلیخل   
مجله زنان از سوی برخی از زنان تندرو در خارج از کشور مورد نقد و تخریخب  

در جمخع زنخان   )گرفت و شهال الهیجی نیز که در عرصه عمل اجتماعی می قرار
عمخل   درایخن جمخع   و بود شده « زنان ناشرپذیر   کثرتجمع »مسبب ایجاد ( ناشر

 یهخا   فیخ کخه ط )زنخان   اتیهخا و نشخر    تشخکل  طخراوت  پُخر  حضخور به  بود توانسته
ی از از سخوی برخخ   ، عمخالً ببخشخد  تیخ ماد( داد  یم وندیگوناگون زنان را به هم پ

و نقخد  عتخاب  مورد « فمینیست اسالمی»نیروهای تندرو خارج از کشور، به عنوان 
ی این بخود کخه   بهانه در ظاهر بهاین موج تخریب البته )گرفت  و تخریب قرار می

روسخری را  قابل فهخم   دالیلی کامالً به ،المللی بین های در کنفرانسشهال الهیجی 
و ایدئولوژیک، اما اتخان  با توجه به فضایی چنین تقابلی(. داشت برنمیاز سرش 
 خخود  یخخود  بخه از سوی مهرانگیزکار و شهال الهیجخی   انهیگرا  وحدت رویکرد

و  یو همکخار  یورود به عرصه عموم یاز زنان سکوالر برا یبخش لینشانگر تما
 نیبنخابرا . بخود  «هخای مخذهبی و اصخالح طلبخان درون حاکمیخت      طیخف » بخا تعامل 

 بود آن دهنده  نشان واقع در ن،یبرل کنفرانس به اتهام شرکت در دو نیا بازداشت
 .ندنشانه گرفته بود را، تعامل و یهمکار نیای ها  جوانه که

 برآمخخدن و 1331 یجمهخخور اسخختیدر واقخخع تحخخوالت پخخس از انتخابخخات ر
بخشی از نمام سیاسی  در طلبان  اصالحهای اسالمی و  های متنوع مدرنیست فیط

مخردم و   انیخ م شخکاف  که شود جادیا ییفضا تدریجبه که بود شده سببکشور، 
 که بسترسخاز تغییخرات   یمنطق و گفتگویی تعامل و ببازد رندتا حدودی دولت 

 تخالش  کخه  یمردمخ  نیبخ  یعنخ ی  آغخاز شخود   گرایانخه اسخت   اصخالح  گام به گام و
دو بخاره سخرپا    را یمخدن  جامعه و) دهند سازمان یمدن شکل به را خود کردند  یم

 کردنخد   یمخ  تخالش  کخه  - طلبخان   اصخالح  - تیخ حاکم از بخخش  آن با (نگه دارند
 نیخ حخداقل مخانع ا   ایخ ) کننخد  اتخخان  یمخدن  جامعخه  گسخترش  نفخع  به ییها  استیس
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 دگاهیخ د بخا  دولت، و یمدن جامعه انیم و گفتگو تعامل نیاما ا(. گسترش، نباشند
که  تعامل سازنده نیبر هم زدن ا ن،یدر تضاد بود بنابرا ن،یو منافع چند گروه مع

وارد کخرد، از همخان   بخه رونخد تعامخل،    را  شهایبه ضر نیآخرنیز  1388در سال 
  .ه بودآغاز شد 1333و  1331 یها  سال

حضور ( ونیسیاپوز در و تیدر حاکم) یا جریان عمده دو گروهدر این میان 
 راتییخ دولت در جهت تغجامعه مدنی و  انیگسترش م تعامل روبه نیند که اداشت
 مخخالف ترین جریانی که بخه شخدت    مهم. تافتند  ینم بر را یاصالحخشونت و   بی
 جنخاح  همانخا  ای هخم داشخت   کننخده  تعیخین بسخیار  نقخش   از قضخا  و بخود  رونخد  نیا

برخخخی از گخخروه دوم امخا  .  بخود  تیخخسخاختار حاکم بطخخن کخخار تنخدرو در    محافمخه 
مردم  انیپُر شدن شکاف م بودند که (چه راست و چه چپ) رادیکال یها  گروه

-مخی  گسخترش  تخدریج بخه هخا  حوزهبسیاری از در  1331که از سال خ  را دولتو 

تافتنخد از    یبرنمخ  پنداشتند و چنین تعخاملی را سرانجام میبیعبث و کاری  خ  افتی
به . گردد قطع له،یوس هر به ،یکیزدن و تعامل نیشان بر آن بود که ا  یسعرو  نیا

 یاز همان روزهخا ( حاکمیت از درون و بیرون)دو گروه  نیبود که ا اسیق نیهم
نماینخدگانی از جامعخه   تالش کردند تا ها   در همه حوزه 1331 بعد از دوم خرداد

بودنخد را در مرکخز بخدنامی و     هخا  ها و تعامخل  این همکاری ی برنده که پیشمدنی 
 .قرار دهند و تهدید تخریب

در کنفخرانس بخرلین،    کننخدگان خشن قضایی به شرکتبدین ترتیب برخورد 
میخان  هخایی را    تخنش ، کخم و بخیش   خواستندمسببان آن میآمران و طور که  همان

 بخا زنخان  بخین زنخان سخکوالر    طلب و روشنفکران سخکوالر و نیخز    نیروهای اصالح
مشخغول  « مجلخه زنخان  »یخا  « جمخع زنخان ناشخر   »کخه در نهادهخایی همچخون    مذهبی 

مجلخه  »بخرای نمونخه    . آورد وجخود بخه هخا بودنخد،    و همکاری ریزی این تعامل پایه
توانسخخت بخخا شخخدت و حخخدتی کخخه مخخا    در آن دوره و در آن شخخرایط نمخخی« نزنخخا

کار و شهال الهیجی حمایت کنخد، چخرا   ها انتمار داشتیم از مهرانگیز  زنانی  جنبش
نیخز یکخی از متهمخان پرونخده      مخدیر مسخئول مجلخه زنخان     که خود شخهال شخرکت  
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 چنان که ما انتمار داشختیم از   توانستند آن  از این رو آنان نمی .رلین بودکنفرانس ب
 تخدریج بخه  توانست فضای اعتمخادی را کخه    و همین می 1ایت کننداین دو زن حم

    . به تردید و سوءظن، آلوده کند ،گرفت  و قوام می شد  ایجاد میما بین 
چنخان کخه    و مذهبی نبودند کخه آن  طلباما در این میان فقط این زنان اصالح

شخهال الهیجخی   هرانگیزکخار و  م جانبخه از   حمایخت همخه   ما انتمار داشتیم حاضر به
رادیکخال و  گخران   کخنش برخخی از  نیخز  و  کخار  محافمهبلکه برخی از زنان  نشدند

های دیگر حاضر بخه حمایخت از ایخن دو      نیز به بهانه جنبش زناندر  ایدئولوژیک
 زنخان  جمخع » در کخه ) ناشخر  زنان از یبخش یهمراه بابرای نمونه وقتی ما . نبودند
 تخالش  و میگذاشخت  یجلسات (میبود کرده یهمکار و شده با یکدیگر آشنا «ناشر
 نیخ ا یریدسختگ  بخه  اعتراض در یا  هیانیبدر جنبش زنان  بار نیاول یبرا که میکرد
 بخخه ،زمخخانهخخم و نمخخاییم منتشخخر( زکخخاریمهرانگشخخهال الهیجخخی و ) یزنخخدان زن دو

 دراز دوسختان   یبرخخ  متأسخفانه  مکنخی  اقخدام  آنان یآزاد یبرا امضاء یآور  جمع
 حاضر به چنین حمایتی نشدند از زنان، دیگرگروهی و نیز جمع زنان ناشر  همان

 ن،یبخخرل کنفخخرانس در اهخخای ایخخن دو زن ر و بحخخثعملکخخرد کخخه  بخخا ایخخن توجیخخه
 زن دو تیخ حما از دوسختان  نیخ ا امتنخاع  و قضخاوت،  نیخ ا. دانسختند یم «تندروانه»

 از پخس  زمخان  آن در کخه  بخود  لیدل نیا به دیشا ،(امضا کی حد در حتا) یزندان
حدودی امنیتی شخده بخود و تخرس و واهمخه نیخز      تا جامعه یفضا ن،یبرل کنفرانس

امضخاهای اعتراضخی در آن زمخان     آوری  جمخع از سوی دیگخر    .افزایش یافته بود
کاری  واقعاً( مثل فیسبوک هم وجود نداشتهای اجتماعی   که اینترنت و شبکه)

بخار بخود کخه زنخان       این اولخین  ،1312و وقایع دهه  شاق بود زیرا از بعد از انقالب
 زندو شخدن  خواستند در اعتراض بخه زنخدانی     ایرانی خ به عنوان جنبش زنان خ می  

 . آوری کنند  از مردم امضا جمع خواه، حق

                                                                    

برلین، از محبوبه عباسقلی زاده در این میان صادقانه تالش کرد با انتشار کتابی درباره زنان  - 1
، و به سهم خود کوشید تا  از شدت ایخن ضخربه واردشخده بخر تعامخل و      دناین دو زن حمایت ک

 . مذهبی بکاهدمیان زنان سکوالر و همکاری 
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 8)مراسخم روزجهخانی زن   جمخع برگزارکننخده   در برخی از زنان نیز که حتخا  
. کردنخد ت مخالفخ  هیخ انیبانتشار مشارکت کرده بودند با  همکتاب شهردر  (ارسم

از امضخای   دانسختند   یمخ « طلبانه  اصالح»مالیم و را  هیانیمتن ببه این بهانه که  ها آن
هخای   کشخی به واسطه همان خخط  از زنان نیز برخی دیگر .دندورزیآن خودداری 
« لیبخرال »مرشخان  کخه بخه ن  خ تمایلی به حمایت از ایخن دو زن    اساساًایدئولوژیک، 

  .نداشتند خ آمدند  می
دسخختگیری شخخهال الهیجخخی و   کنفخخرانس بخخرلین و ی  در هخخر صخخورت واقعخخه 

در واقخع در آن  . گذاشخت  هخم « جمع زنخان ناشخر  »ثیر خود را در مهرانگیزکار، تأ
« ناشخر جمخع زنخان   »مقطع شهال الهیجی که هم از سوی برخی از نیروهای درون 

به واسطه جریان بیرون هم و از  داشت قرار« طلبی  قدرت»مورد اتهاماتی همچون 
، در نهایت تصمیم گرفخت کخه در   ه بودسازی شد  برایش پروندهکنفرانس برلین، 

را  کخه خخودش بنیخان آن   « جمع زنان ناشر»در انتخابات هیئت مدیره  1333سال 
ام   کخه همخه دغدغخه   در آن زمخان  من هخم   .کند  گیری  کناره  گذاشته بود، داوطلبانه

ت زنخان فعالیخ  و حقخوق  ل در رابطه بخا مسخای   ای بود که کامالً  تشکل زنانهسیس تأ
از زنخان   ای دیگخر   به همخراه عخده  گرفتم و   کناره« جمع زنان ناشر»، از داشته باشد

 .  را شکل دادیم «زنان یفرهنگ مرکز» گر، انجمنی به نام خواه و کنش حق
و بخه   خخود ادامخه داد و راه خخود را پیمخود    ی هخا  به فعالیخت « جمع زنان ناشر»البته 

پخخس از آن، دیگخخر  هخخر چنخخد .پخخیش رفخخت بخخا قخخدرت ،عنخخوان نهخخادی صخخنفی 
اش را در جنخخبش زنخخان  از دسخخت داد و کخخم و بخخیش خخخود را از      تاثیرگخخذاری

بعخدها نیخز گویخا از سخال     . هایی مشترک با فعاالن جنبش زنان کنار کشید فعالیت
 «جمع زنخان ناشخر  »در درون  تدریجبه ارت ارشاد،های وز  با تغییر سیاست 1385
به هر صخورت،  . دوپاره شد مجدداً پیش آمد و هایی  مشکالت و اختالفباز هم 

پیشخگام   زنخان ایی در حخوزه مسخایل   هخ  و فعالیخت  ها  حرکتدر این نهاد زنانه، که 
را گروهخی    توانست بسیاری از روابط میاناش  اولیهفعالیت بود، در همان دو سال 

ای   گرایانخه و تجربخه    ای عمل  زنان، بسترسازی کند و سابقه های مختلف  در طیف
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  .باشدبعدی جنبش زنان های ائتالفی  حرکتگیری   مستند، برای شکل
 
 جمهوری اسالمی پس از تثبیت  روز جهانی زن علنی مراسم نیاول

هنگخخامی کخخه در اهخخواز مشخخغول برگخخزاری میزگخخردی در مخخورد  1338در سخخال 
بخه شخهال الهیجخی    بخودیم  « جمع زنان ناشخر »و نیز نمایشگاه کتاب « مسایل زنان»

   «جمخع زنخان ناشخر   »از  مسختقل البته  ،را دادم «مارس 8مراسم »پیشنهاد برگزاری 
هخای   هخایی بخا چنخین کخنش     طور که گفته شد مخالفت چرا که در آن زمان همان

بخا روی گشخاده از ایخن     خخانم الهیجخی   .در جمع زنان ناشر وجخود داشخت   مدنی
شخهر  » شد کخه او بخرای انجخام ایخن مراسخم در سخالن      و قرار پیشنهاد استقبال کرد 

بخه   .دصحبت کند و موافقت آنان را کسب نمایخ  ، با مسئوالن این مؤسسه«کتاب
جخا   آمد داشتم و در آن رفت و« زنان های  فلمح»این ترتیب من که در برخی از 

تأسخیس  بخه   ه،هم تالش کرده بودم که با ایجاد گردهمایی از چندین محفل زنانخ 
 و) کخنم  اقخدام  زنخان،  ه قصد فعالیت به نفع حقوقب «دار  شناسنامه و تشکلی علنی»

 ، از برخخی (بست روبرو شده بخودم   بن با مخالفت برخی از دوستان و نهایتاً البته با
زنانه و نیز برخخی از زنخان ناشخری کخه پیشختر در       های  فلاز اعضای این مح دیگر
یم، دعوت کردیم تخا بخرای برگخزاری    داشتزنان ناشر با آنان همکاری اولیه جمع 
در واقخع  . به دفتر انتشخارات روشخنگران بیاینخد   « روز جهانی زن/ مارس 8»مراسم 

تحخخت  لزومخخاًرا نخخه  (اسخخفند 18) «مخخارس 8»خواسخختیم کخخه برنامخخه   ایخخن بخخار مخخی
« روز جهخانی زن »بخا نخام    مشخصخاً  بلکخه ، کتاب های دیگر مثل نمایشگاه  پوشش

 .انجام دهیم« جمع زنان ناشر»یعنی کاری را که نتوانستیم توسط . برگزار کنیم
بخرای   ند و برخی نیامدند، برخی هم صرفاًآمد ها  فلبرخی از اعضای این مح

موضخخع دفخخاعی  آمدنخخد ولخخی در جلسخخات، عمخخالًکخخه ببیننخخد چخخه خبخخر اسخخت  آن
جمخخع . نبخخود و فعالیخخت مشخخترک  بخخرای همکخخاری  حضورشخخانگرفتنخخد و   مخخی

شخهال  : شخامل با حضور سیزده نفخر کخه   در نهایت « مارس 8»برگزارکننده مراسم 
زاده، ناهیخد کشخاورز،     نیا، منصوره شجاعی، فرخنده حخاجی   الهیجی، طلعت تقی
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ان، ی، ناهید کاموسخی، بهخدخت رشخدیه، پروانخه قاسخمی     احترام شادفر، نیره توکل
 البتخه  .ند تشکیل شدنازی اسکویی، عزت همتیان و نوشین احمدی خراسانی بود

رفتن، سخری بخه جلسخات    گاهی بخرای خبرگخ  ها نیز   برخی دیگر از اعضای محفل
شخد  مخی  ریزی برای این برنامه به انتهای خود نزدیخک   برنامه. رفتند  و می زدند  می
مطرح کرد کخه او هخم   نیز نازی اسکویی درخواست پیوستن فرزانه راجی را  که 

کخه بخه     زنخانی تصمیم بر آن شد که عالوه بخر  . در اواخر کار به این جمع پیوست
بخخه سخخخنرانی خواهنخخد   مراسخخمحخخین برگخخزاری دعخخوت رسخخمی ایخخن جمخخع، در 

نخخدگی از هخخم یخخک نفخخر را بخخه نمای یمحفلخخگخخروه و پرداخخخت الزم اسخخت از هخخر 
در ایخن   جمخع خودشخان   از ینخدگ ینما بخه  شان انتخاب کننخد تخا مطلبخی را     محفل

 . مراسم بخواند
بخه  چه محتوایی، آموزشخی و  )جمعی   دستاوردهای این حرکت متحد و دسته

توانخد از زوایخای     ، مخی (اش در حخوزه سخازماندهی    عملگرایانه ی  تجربهخصو  
ایخن   بخه هرحخال   که از این زوایا گرفته شودای   نتیجههر  مختلف بررسی شود اما

در عرصخه  « روز جهخانی زن »بزرگداشخت  رسمی و علنی مراسم نخستین  ،مراسم
 . شد  محسوب می نمام جمهوری اسالمی خ و تثبیت خ پس از استقرارعمومی 

ه رخ داد در ایخران  ل زنانیبه این ترتیب دومین اقدام تاثیرگذار در حوزه مسا
 اسخفندماه در « شهر کتاب»در سالن « مراسم روز جهانی زن»ی برگزاربود، یعنی 

 برنامه نیا در کننده  شرکت یها  فیط تکثر و تنوع که است یگفتن.  1338سال 
 اریالبته بس ،زنان ناشر یها  برنامهها و  نمایشگاهکنندگان در   شرکت تنوع به نسبت

به زنخان   چرا که عمدتاًشد   یگرد محسوب م  عقب دیشامنمر،  نیکمتر بود و از ا
کخه   تخوان از نمخر دور داشخت     را هخم نمخی  واقعیت  این البته. سکوالر محدود بود

 مراسخم  در حضخور  یبخرا  یچنخدان  رغبت دوره، آن در یمذهب طلب  زنان اصالح
آن که چالش غیرواقعی و ایدئولوژیک  ویژهبه ،دادند  ینم نشان زن، یجهان روز
کخه در اول  )به عنخوان روز زن  « مارس 8روز »و « روز تولد حضرت فاطمه»میان 

هنخوز   (چخپ وجخود داشخت   نیروهخای  اسالمی و   انقالب در میان نیروهای انقالبی
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 یهخا   فیخ ط تنخوع  فقخر  و تیمحخدود  رغخم به با این وجود و .کرد  جان سختی می
 جهخت  نیخ از ا« شخهرکتاب »مخارس در سخالن    8برپخایی مراسخم   اما  کننده  شرکت

« بیخرون از خخود  »بخه   برای نخستین بار های زنان  محفل بود قرار که شد رگذاریتاث
گیخری   شخکل علنی و های سوق داده شوند و راه برای فعالیت( به حوزه عمومی)

 . شود ترزنان بازهای تشکل
چنان نامنتمر بود که برخی شایعات کخذب مبنخی بخر آن کخه       این حرکت آن

گسخترش   «به این مراسم بریزنخد و مخردم را بزننخد    1"ها  شخصی  لباس"قرار است »
هخای   کخه طخی سخال    زنانخه،  هخای   فخل محبرخخی از  مخالفخانی در   ویژهبه .پیدا کرد
علنخی برگخزار کخردن    »دانسختند و    مخی « مخارس  8»مراسم  «متولی»خود را  گذشته

بخه چنخین   متأسخفانه  کردنخد    قلمداد می« شدن  دولتی» با را مترادف« چنین مراسمی
 حرکخت ایخن  مشخارکت در  شخان را از    همقطخاران  بلکخه زدند تا می شایعاتی دامن

چنخان بخود کخه حتخا       این فضخای وحشخت آن  . منصرف کنند و برنامه متوقف شود
از ناشرانی که در برخی مراسم را بگیریم،  وقتی ما خواستیم مجوز برگزاری این

نام نشدند که ریسک به پذیرش حضور داشتند حاضر برگزارکننده مراسم جمع 
بنابراین فقخط  . بگذارند ،انتشارات خود را برای تقاضای صدور مجوز این مراسم

 توافق کردیم کخه بخرای  ( انتشارات روشنگران)شهال الهیجی  و( نشر توسعه)من 
پروانخه  ( «برگخزاری مراسخم روز جهخانی زن   »تحت عنوان )ین برنامه مجوز ا اخذ

کارهای اجرایخی بخرای    بنابراین تمامی . بگذاریمگرو مان را   مؤسسات انتشاراتی
زنخان و  هخای  هخای دعخوت رسخمی از تشخکل      برگخه برگزاری این مراسم از جمله 

نشخر  )موسسخه انتشخاراتی   ها، بخه نخام ایخن دو      دعوت از بسیاری دیگر از شخصیت
  2.صادر شد ،(به عنوان برگزارکننده «توسعه وانتشارات روشنگران

                                                                    

کخه   نخویس  از زنخان داسختان   یکی«  مختاری پروین»بار از اولینرا « شخصیلباس »اصطالح  - 1
 .شنیدم  کردم، یداآثارش را پبا او و آشناییزنان آن دوره فرصت  های فلدر مح

 ( /یتقو  مریم:   یمجر)  برنامه  اعالم: آن روز بدین شرح بود های مراسم  لیست برنامه -2
 ( /  خ از افغانستان  یحریر  فوزیه)  در افغانستان  زنان  وضعیت/   مارس 8  تاریخچة آشنایی با
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وسخیع و بخا آب و    طخور بخه کخه   اخبار آنآمیز این مراسم و   برگزاری موفقیت
پخس از   از دوسختان  برخخی  پیچیخد، سخبب شخد    داخل و خارج از کشخور تاب در 
آشخکارا   ،اقخع ایخن رویکخرد   در و. شخوند « نام»، مدعی تاریخی این رویداد خاتمه

از  یاریبخه ماننخد بسخ    ران،یدر جامعه ا« حق»و  «تیمسئول» نینشان داد که رابطه ب
در واقخع  . اسخت شدت دچخار ضخعف و ابهخام     به ،یدر جامعه مدن گرید یزهایچ

 یعلنخ  یبرگخزار  هخدف  بخا  «یریخطرپخذ  و سخک یر» یمبنخا  بخر  برنامه نیاساس ا
 نیبود و همخ ( برای نخستین بار پس از تثبیت جمهوری اسالمی) مارس 8 مراسم

ی خ همراه با نام و نشان خ  بود که آن را از مراسم سنت   مراسم یده  و شکل شنهادیپ
وگرنخخه در  کخخرد  یمخخشخخاخ   و، متفخخاوت هخخا  درون خانخخه مخخارس 8 و مرسخخوم

هخا و   شخد همخین سخخنرانی    مخی  ،و بخدون خطرکخردن هخم    چهاردیواری آپارتمان
تخخابو، شخخخجاعت   نیخخ شکسخختن ا زمخخان،  امخخا در آن  . مراسخخم را برگخخزار کخخرد   

 یاجخرا  راه در «تیمسخئول  رشیپخذ » خطخر  و سکیر: دیطلب  یم را یریپذ  سکیر
  .شد که در آن زمان هنوز تابو محسوب می زن یجهان روزمراسم  یعلن

 ویخژه بخه  هخا   ثی، حرف و حد«جمع زنان ناشر»در هر صورت باز هم به مانند 
و البتخه   .ها متأسفانه اوج گرفخت   و برچسب یخوان  زهیو انگ قدرت« شیرین»بحث 

  ی مؤسسخه   بود کخه پروانخه  کسانی به سمت  طبق معمولاصلی حمالت هم  کانیپ
 (.و نوشین احمدی خراسانی یجیشهال اله)را گرو گذاشته بودند شان  انتشاراتی

کخرد    تالش قتاًیحق« جمع زنان ناشر»اش در   به خاطر تجربه یجیهر چند خانم اله

                                                                                                                                           

رعنا هایدر خ )  در بنگالدش  زنان  وضعیت ( /  یخراسان  یاحمد  نوشین)  ما زنان  مشترک  میراث
 ، یلیال توکل : یموسیقاجرای ( / مهاجر  فیروزه)  یپسند وآگاه عامه  یها داستان( /  از بنگالدش
و   اکوفمینیسم /  (فرزند عباس مخبر) مخبر  مهتاب و  (فرزند نصراهلل کسراییان) دنا کسرائیان

  زنان  یها خواسته  به  کوتاه  نگاهی(  /  یشجاع  منصوره)  در ایران یمحیط زیست  های تشکل
  ، عضو شورای دریایی زینت)  قشم از ی زن  تجارب( /  گازرانی  منیژه)  مارس 8  مناسبت به

  در ایران  زنان  حرکت /   ، آهو ایرانی ایرانی  غزاله : یموسیق( /  قشم در  سل   روستای
  گیری در شکل  تربیتی  الگوهای  نقش( /   یرفاه  پریدخت: ، اجرا رشدیه  بهدخت:  کننده تهیه)

  .( ناهید کاموسی)  شخصیت
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 یینکند اما باز هخم از آن جخا   ی، سخنرانها  به همین برچسب به خاطر متهم نشدن
شخده    مصاحبه، به سرا  افراد شناخته یبرانگاران   روزنامه ،یعیطب یلیخ طوربهکه 

 یهخا   در معخرض پرسخش   رینخاگز  بخه  یجخ یخخانم اله  نیروند بنخابرا   یو با تجربه م
 بخه پاسخ   ) حخد  نیهم حتا. قرارگرفتمراسم  نیا یینگاران در مورد برپا  روزنامه
 . داد شیها گرداگرد او را افزا  ثیحرف و حد( ها  روزنامه از یبرخ پرسش
آزادی شخهال   سخپس  بازداشخت و  ،این ماجراها و در این میانسپری شدن پس از 

 شخنهاد یپ، (به اتهام شرکت در کنفرانس بخرلین ) الهیجی و مهرانگیزکار از زندان
 هشخت نفخر  با را « مان  و زنانه یمدن یها  تیفعال یبرا یقانون یتشکل» ثبت و جادیا
در  1338 مخخارس 8 مراسخخم یبرگخخزار در کخخه یکسخخانعمخخدتا  )دوسخختانم  از

بخه دفتخر نشخر توسخعه      همخه را  مطخرح و  (مکرده بود یهمکارها آن باشهرکتاب 
برای تصمیم در مورد شخکل دادن بخه   که را البته چند نفر از زنانی  .دعوت کردم

در شخهر   مخارس  8در برگزاری مراسم دعوت کرده بودم، « مرکز فرهنگی زنان»
 . ، مشارکت نداشتندکتاب

نفخر از زنخان    3 بخا حضخور   «مرکز فرهنگخی زنخان  » رسمی جلسه نیاول به هر روی
 شخادفر،  احتخرام  کشخاورز،  دیناه ،یمنصوره شجاع ا،ین  یطلعت تق :فعال آن دوره

و نوشخین احمخدی    ینمر  فاطمه شاه ،یراج فرزانه پروین اردالن، ،ییاسکو یناز
 نیچنخ  انخدازی   راه تأسیس و یبرادر جلسه،  حاضران برگزار شد و همه خراسانی
 کیخ  سیتأسخ  سر بر توافق که آن از پس. میشد متحد و مصمم ،مستقلی تشکل
 ،دیرسخ  بیبه تصو« مرکز فرهنگی زنان»نام ه ب (زنانمشخ  موضوع  با)تشکل 

زهخره  از جملخه   م،یجمع دعخوت کخرد   نیرا به ا گریچند تن د ه،یاز جمع اول ریغ
 مجخوز  گخرفتن  امکخان  کخه  میکخرد مخی  آن زمان فکخر  1.فرهادپور یل  یلارزنی و 

نسبت بخه وزارت کشخور    یبازتر یفضا که ارشاد وزارت از تأسیس یک انجمن

                                                                    

پس از مدت کوتاهی فعالیت، لی لی فرهادپور و فرزانه راجی، نازی اسکویی و فاطمه شاه  - 1
کخه   را تشخکیل دادنخد  « زنخان اسخفند  »جدا شخدند و جمعخی بخه نخام      فرهنگی زناننمری از مرکز

 . دگروهی غیررسمی بو
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را بخه وزارت   مخان   تشخکل  سیسخ أت یتقاضخا  ن،یبنخابرا فراهم اسخت   شتریداشت، ب
زنان بخه   یهم به عنوان دفتر مرکز فرهنگ «نشر توسعه»و دفتر ارائه نمودیم، ارشاد 

همخین  در  فرهنگخی جلسخات مرکز  به بعد نیز از آنو  میوزارت ارشاد اعالم کرد
 که هرچند در ابتدا بخشخاً « مرکز فرهنگی زنان»بدین ترتیب  .شدمی برگزاردفتر 

   یعملخ امخا بخه پشختوانه کسخب تجخارب       یارگیری کخرد « زنان های محفل»ز میان ا
، «انجمخخن حمایخخت از حقخخوق کودکخخان»همچخخون  هخخایی در تشخخکلبرخخخی از مخخا 

جمخع زنخان   »در  مخان   یهخا تیخ فعالو در بسختر   ،«جمعیت مبارزه با محیط زیسخت »
 دار،  شناسخنامه  و یمخدن  نهخاد  کیخ  قامت هبمرکز فرهنگی زنان  سرانجام... ،«ناشر
 .افتی ارتقا

 
 ،داخخل کشخور   های زنخان   به نمرم در میان تشکل :«مرکز فرهنگی زنان»تولد 
از اهمیخخت خاصخخی برخخخوردار بخخود چخخرا کخخه نخخوع   زنخخان یفرهنگخخ مرکخخزتولخخد 
توانخد    که بازخوانی شود خ می خ از هر منمری این تشکل مستقل زنانه  های   فعالیت
های زنخان در آن    تشکلعلنی  تلفیقی و های  ای از فعالیت  دهنده نماد و نمونه  نشان

زنخان بخود    هخای خخا     مرکز فرهنگی زنان از معدود تشکل چنینهم. دوره باشد
تعریف ( بخشی آگاهی - اعتراضی)« جنبشی»با رویکرد  هایش عمدتاً  که فعالیت

مرکخز فرهنگخی سخعی    در واقخع  . «توانمندسخازی »شد تا رویکخرد    ی میبند  و دسته
 کنخخار در« گرایانخه  و آگخاه  آموزشخخی»هخای    حدفاصخل میخخان فعالیخت  کخرد در    مخی 
برای تحقق تغییراتخی بخه    فعالیت مدنی و قانونمندمبتنی بر )اعتراضی  یها  تیفعال

مرکخز فرهنگخی   »تخوان گفخت     به همین دلیل است که می. حرکت کند (نفع زنان
های خود، مخدلی ویخژه از تشخکلی زنانخه و مخدنی را        ی فعالیت  در آن دوره« زنان

 پرهیز بخه منمخور   برای مبارزه مدنی خشونتارائه کرد که به نوعی سمبل و مدلی 
کمپخین یخک   »ر همان مخدلی کخه بعخدها د   . آمد  به حساب میاحقاق حقوق زنان 

 آمیخختن  درهمواقع  در . شکل و قوام گرفتتر،   گسترده ابعادیبه « میلیون امضاء
اصخل و  همخان   ،«بخشخی  آگاهی»توأم با  (آمیز مسالمت اعتراض)« به دولت فشار»
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داد و هخم در    ی بود که هم بنیاد و اساس مرکز فرهنگخی زنخان را شخکل مخی    ا  پایه
 .اش، اساس کمپین یک میلیون امضاء را قوام بخشید  ی منطقی  ادامه

 سو دو از ،یقیتلف مدل نیهم لیدل به «زنان یفرهنگ مرکز» در ما انیم نیا در
 یاعضخخا از یبرخخخ یسخخو از ،نخساات: میگخخرفتیمخخ قخخرار چخخالش و نقخخد مخخورد

 و داشختند  («ییایخ وتوپی/یانقالبخ ») اولترا چخپ  یکردهایرو که «زنان یها  محفل»
 ی  مبخخارزه بخخه قائخخل کخخه را زنخخان یفرهنگخخ مرکخخز همچخخون ییهخخاتشخخکل حرکخخت
از نمر  .تافتندیبرنم را بودند خ موجود نیقوان چارچوب در خ یمدن پرهیز  خشونت
 . شخد قلمداد مخی  جو  مماشات و «کارمحافمه» ینوع به زنان، یفرهنگ مرکزآنان، 
 کخخردیرو و تیخخمحور بخخا زنخخان یردولتخخیغ یهخخاتشخخکل انبخخوه انیخخم در ،دوم
 مرکخز  طبعاً ،(داشتند تفوق زنان یمدن جامعه بر زمان آن در که) «یتوانمندساز»

، گرفخت  ینمخ  قخرار  اسختقبال  مخورد  یلیخ اش«یاعتراض» کردیرو با زنان یفرهنگ
 .کردندیم قلمداد ، «کالیراد» ینوع به را ما زیرا

 از یبرخخ  :«زناان  یردولتا یغ یهاتشکل» با محافل درون زن فعاالن از یبرخ مخالفت
 چخپ  یکردهخا یرو کخه  آنخان  از یتعخداد  ویخژه به) زنانه یها  محفل درون فعاالن
 تیخختثب و شیخخرو مخخوج برابخخر در جیتخخدربخخه(  داشخختند یشخخهر آرمخخان و یافراطخخ
 بخه  گفتمخان،  چنخد  بخرد  شیپخ  با کردند سعی زنان، حوزه در یردولتیغ یها  تشکل
 د،نخ بپرداز زنخان  دار شناسخنامه  و یرسم یها  تشکل و ها  انجمن با مخالفت و مقابله

 هخا «او. یجخ . ان» همخان  ایخ  یردولتخ یغ یهاتشکل: که گفتمان نیا طرح جمله، از
 بخر  کنتخرل  منمور به یستیبرالیل یها  ارزش و یدار  هیسرما جهان پرداخته و ساخته
 دگاهیخ د) شخان   نخه یرید نگخرش  بخه  توجه با آنان واقع در. است سوم جهان جوامع
 فیتضخع  جهت در را زنان یمدن و یرسم یها  تشکل طبعاً ،(  ییایوتوپی و یانقالب

 نیقخوان  چخارچوب  در زنخان  یها  تشکل که چرا. دانستندیم خود یانقالب دگاهید
 نمخر  از انخه، یجو  صخلح  و یمخدن  کردیرو نیا و کردندیم حرکت مملکت یجار

 مخخرب  در نتیجخه،  و ،«یحکخومت »و  جخو   مماشخات  یکردیرو انقالب، طرفداران
. ان) زنخان  یهخا تشخکل  کخه  بودنخد  معتقخد  دوستان نیا از یبرخ حتا. شد  یم یتلق
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 یسخت یالیامپر و یتیچنخدمل  یهخا   شخرکت  پرداختخه  و سخاخته  مشخصخاً  ها،(او. یج
 تیخخخحاکم یهخخخاجنخخخاح از یبرخخخخ ماننخخخد  بخخخهواقخخخع ایخخخن دوسخخختان  در .اسخخخت

 و کخا یآمر توطئخه  را رانیا در یمدن یهاتشکل گسترش و رشد ،(کاران  محافمه)
 .  کردندیممعرفی  غرب جهان
 نمخام  به دنیبخش تیمشروع و تیحاکم خدمت در را زنان یهاتشکل زین یبرخ

 از یبرخخخ توسخط  متأسخفانه  کخه  تندروانخه  یکردهخا یرو نیخ ا. دنخد یدیمخ  یاسخالم 
تشکل مقابل در ژهیوبه شدیم تیتقو زمان آن زنان جنبش یگرا محفل یاعضا
 همخان  ازو کخم   شیبخ  کخار،  یابتخدا  در که) «زنان یفرهنگ مرکز» همچون ییها

 محخور  گخاه  کخه  یطخور به. افتییم بروز ،(بود گرفته شکل زنانه محافل یاعضا
 نقخد  مشخصاً ،ها فلمح آن از یبرخ در «مارس 8» یخانگ یهامراسم در هابحث
 ویخ راد با گفتگو در یراج فرزانه نمونه یبرا. بود زنان یفرهنگ مرکز یهاتیفعال
 مرکخز  انگخذاران یبن جزو گر،ید دوستان ی عالوه هب واقع در من»: دیگو  یم یبرابر
-ینمخ  کخار  یی.او .یج .ان هدف با انیجر نیا که یزمان تا و بودم زنان یفرهنگ

 نیخ ا از  او، .یجخ  .ان کخار  تخو  رفخت  کخه  بعخد  یولخ  بودم فعال انیجر نیا با کرد
هیچ گاه هخم   البته  « ...بودم یی.او .یج .ان کار مخالف چون آمدم بیرون انیجر

-یژگیو چه واقعاً یفکر فیط نیا نمر از یی«او .یج .ان کار» که شدن مشخ 

 کیخ  یطخ  چخه  آن عمخالً  یول ؟ کردند  یم مخالفت آن با این همه  که رددا ییها
 «او. یجخ . ان» کیخ  عنخوان  بخه  «زنخان  یفرهنگخ  مرکز» که بود آن افتاد اتفاق دهه

 در «برابخر  حقخوق » گفتمخان  گسخترش  منمخور  بخه  یاگسترده یهاتیفعال توانست
تجمع اعتراضی در میدان هفختم   نطفه هم تینها در و دهد صورت یعموم افکار

 دراز قضخا   «امضخاء  ونیخ لیم کیخ  نیپخ کم» گیخری  تیر تهران و متعاقب آن، شخکل 
مرکزفرهنگخی زنخان   . محقخق شخد   آن، یاعضخا  کمخک  بخه  و «او. یج. ان» نیهم

 را «برابر حقوق» گفتمان زنان، یها«او. یج. ان» گرید کنار در توانستهمچنین 
 افکخار  در یدموکراسخ  یهاهیپا از یکی عنوان به راآن بلکه دهد، گسترش تنها نه

 .کند تیتثب جامعه زنان، یعموم
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 :زنان یفرهنگ مرکز یاعتراض یهاروش با یتوانمندساز یردولتیغ یهاتشکل مخالفت

 بخا  «انخه یگرا آگخاه » وهیشخ  قیتلف در زنان یفرهنگ مرکز که یروش گر،ید یسو از
 یعمخوم  افکخار  در زنخان  برابر حقوق گفتمان گسترش منمور به «یاعتراض» وهیش

 عمخدتاً  کخه  زمخان  آن زنان یهاتشکل انیم در که شدیم سبب بود، کرده اتخان
 بخود،  زنخان  جامعخه  بخه  یرسخان خدمات و یتوانمندساز روش حول شانیهاتیفعال

  یرسخان خخدمات ) خود هدف به توجه با زنان یهاتشکل نیا. کند جادیا واکنش
 زیخ ن و یدولتخ  مختلخف  یهاکمک از دیبا شکیب...( و ییزااشتغال و آموزش و

 کخه  چخرا  بردنخد، یمخ  بهخره ( هاآن از یمال کمک جمله از) یالمللنیب یها کمک
 مرکخز  در مخا  امخا . دارد ییهخا کمخک  نیچن به ازین کیاتومات طوربه یاهداف نیچن

 یعموم افکار در «برابر حقوق گفتمان گسترش» مانهدف ابتدا از زنان یفرهنگ
کمخک  ایخ  یدولتخ  یهخا کمخک  به ازین ،یهدف نیچن به دنیرس یبرا نیبنابرا بود،
 یارسخانه  تیخ فعالنیروهای داوطلخب و   ازمندین یول مینداشت یالمللنیب یمال یها
 یانجمنخ  و تشخکل  هر که میبگو خواهم  یم. میبود خود اهداف شبردیپ یبرا... و
 از کیخ  هر و) کند اتخان یگوناگون یهاروش دیبا طبعاً خود اهداف به توجه با
 آن در امخا ( نخدارد  یگخر ید بخر  یرجحخان  و تیمز چیه ها،  اسلوب و ها  روش نیا

 وجخود  زنخان  یردولتخ یغ یهخا تشکل انیم در که یمسلط کردیرو به توجه با زمان
 بخه  یمخدن  جامعخه  در «کارکردهخا  و هخا روش تنوع» هنوز دیرسیم نمر به داشت،
 یهخا روش مخخالف هرگخز   زنخان  یفرهنگخ  مرکز در ما . شدینم شناخته تیرسم
 لیدل به اما م،ینبود خ کردندیم حرکت ما از متفاوت که خ زنان یهاتشکل گرید

 زنخان،  یمخدن  جامعخه  در زمخان  آن در زنان یفرهنگ مرکز در نکردمایرو که آن
هخای   شخیوه  و یمگخرفت یمخ  قخرار  دیخ ترد مخورد  همخواره  آمخد، یم حساب به تیاقل

 کخه  یدرحخال . شدیم یتلق «کالیراد» یروش گاه مان ی اعتراضی جویانه مسالمت
 پنداشختند یمخ  یبرخخ  کخه  چنخان  آن نخه  زنخان  یفرهنگخ  مرکخز  در ما منش و روش

 بلکه. «کارمحافمه» کردندیم تصور گرید یبرخ که چنان آن نه و بود «کالیراد»
- یقخانون  و یمخدن  یهخا روش از کهخواستیم  می فقط بود، یمدن یروش ما روش
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 - بخود  مرسخوم  زمخان  آن زنان یتوانمندساز یهاتشکل در چه آن از متفاوت گاه
 میبتخوان  کخه ... و یاعتراضخ  و یغخ یتبل ،یارسانه یهاروش از مثالً یعنی میببر بهره

 . میببر شیپ یترعام مخاطبان با و یترگسترده ابعاد در را زنان حقوق گفتمان
 مرسوم مختلف یکشورها در زنان یمدن یها جنبش در زین یمدن یهاروش نیا

 مسخئله  امخا . نداشخت  «کارانخه   محافمه» ای «یانقالب» یکردهایرو به هم یربط و بود
یمخ  تخالش  دوره آن در کخه  طلبخان اصخالح  بخه  کینزد زنان از یبرخ که بود آن

 یبخرا  عمخدتاً  باشخند،  داشخته  دسخت  در را یمدن جامعه تیهدا ینوع به تا کردند
 صخرفاً  و اصخالح  رییتغباال یعنی  به شاننگاه زنان، لیمسا حوزه در یراتییتغ جادیا

 راتییخ تغ تحقخق  یبخرا  کخه  مسخئله  نیخ ا بخه  و بخود  دولت یاسیس ساختاراز طریق 
تخر   کخم  ،دارد نییپخا  از فشخار  و یعموم افکار پشتوانه به یجد ازین انهیگرااصالح

 . کردندتوجه می
 یردولتخ یغ یهخا تشخکل  اکثر که میکرد  یم مشاهده ها،  سال آن در گرید یسو از

 و دییخ تأ بخه  شخان،   یرسخان   خدمات و یتوانمندساز یها  طرح شبردیپ یبرا زین زنان
 یهمراهخخ بخه  بعخخدها و) حکومخت،  سخخاختار در طلبخان اصخخالح کمخک  و یهمراهخ 
 از را شخان   یهخا تشکل تیهدا اتفاقاً رو نیا از داشتند ازین( یالمللنیب یها سازمان
 مخخا، نمخخر بخخه زمخخان آن در کخخه یدرحخخال. شخخدندیمخخ رایپخخذ طلبخخان اصخخالح یسخخو

 مخخالف  حخداقل  دولخت،  یهخا  اسخت یس کخه  دارند ازین چند هر یمدن گران کنش
 امخا  حال نیا با نکند جادیا مانع شیبرا و نباشد مستقل یهاتشکل و یمدن جامعه
 درون یهخا  انیخ جر به یوابستگ و کمک بدون بتوانند دیبا یمدن جامعه ینهادها
 ینهادهخا  بخه  یوابسختگ  بخدون  بلندمخدت  در تا دنستیبا خود یپا یرو ،تیحاکم
 ش،یبخ  و کخم  که طور همان. دنده ادامه خود حرکت به دنبتوان است،یس و قدرت
 درون از یاپشخختوانه بخخدون 1384 سخخال از توانسخخت زنخخان یسخختینیفم جنخخبش
کخم  و بخود  جخوان  قخدر  آن هنخوز  گرچخه . بخشد تداوم را خود تیفعال ت،یحاکم
 خخود  گسخترش  و رشخد  بخه  آن، از بعد حوادث کوران در نتوانست که وسال  سن
 یبخرا  قیخ عم یهخا شخه یر و اسختحکام  فاقخد  یعخ یطب طخور بخه  کخه  چخرا  دهخد،  ادامه
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 از پخس  کخه  بخود  هخم  اعتبخار  نیخ ا به دیشا. بود بلندمدت در مقاومت و یستادگیا
 کخم   کخم  ،آقای احمدی نژاد دولت توسط یمدن ضدجامعه یهااستیس گسترش

 . افتاد تکاپو و توان از
 واکخخنش رونخخد در کخخه نیخخا گرفخخت دهیخخناد را آن تخخوان ینمخخ کخخه یا نکتخخه امخخا و

 مخنش  و لحخن  شک بدون زنان، یمرکزفرهنگ به نسبت یتوانمندساز یها تشکل
 یسخو  از یواکنشخ  نیچنخ  جخاد یا در زیخ ن یفرهنگ مرکز یاعضا ما خود «یمحفل»
 در تیخ فعال سخابقه  بخه  توجخه  بخا  زیخ ن مخا  کخه  چخرا  نبخود،  ریثأتخ یبخ  هخا تشکل گرید
 مخردان،   دولخت  یهخا   ارزش و فرهند مانند  به زین  هاآن در که) «زنانه یها  محفل»

 یبرقخرار  درسخت  وهیشخ ( بخود  پررنخد  «یرخخود یغ» و «یخخود » یمرزهخا  هنوز
 جخه ینت در م،یبخود  اموختخه ین قتاًیحق را «یگرید» و «خود» انیم گفتگو و الوگید
 گفتگخو،  و تفاهم بر یمبتن یمنش و لحن با مشترک، فهم جادیا یبرا میتوانستینم

 .میکن اتخان را ییگشا راه و خالق هایاسلوب
 یمدن ضدجامعه یهااستیستوجه به  با( بعد به 1385 سال از) بعدها هرحال در

 بخه ) زنخان  یردولتخ یغ یهخا تشخکل  بخر  یچنخدوجه  یفشارها شیافزا و نهم دولت
 یتراشخ  مانع و ،یتوانمندساز یها  تشکل به دولت یمال یهاکمک قطع خصو 

 کخاهش  زیخ ن و( یالمللخ نیبخ  یهخا سخازمان  یسو از یمال یهاکمک اخذ برابر در
 در کخه ) تیخ حاکم سخاختار  ی  مجموعه در طلباناصالح قدرت آشکار و ندهیفزا
 1388 سخال  در یاسخ یس یها  یریگ  میتصم ساختار از آنان کامل حذف به تینها

 جیتخدر بخه  زنخان  یردولتخ یغ یهخا تشخکل  و هخا گخروه  بر مسلط کردیرو ،(دیانجام
 کخه ) زنخان  یمخدن  جامعخه  بافخت  کخه  بود بعد به 1384 سال ازدر واقع . رکردییتغ

 بخر  عمدتاً کهآن  بافت وپیدا کرد  رییتغ آرام،آرام ،(دادیم شکل را زنان جنبش
 یولخ  یعلن یهاگروه» سمت به بود،استوار  «و رسمی یعلن یهاگروه»محوریت 

 مخا  همخه  یسخو  از شخده  اتخان یهاتجربه به توجه با و داد شکل رییتغ «یررسمیغ
 بخر  گخذاردن  انگشخت  و تفخاهم » جخاد یا بخر  یمبتنخ  کخه  یائتالفخ  یهاتیفعال ، زنان

 . گرفت خود به یتر گسترده شکل خ «هاتفاوت» نه و خ بود «ها  اشتراک
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 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: اولین مطالبه عمومی در جنبش معاصر زنان

بخه نفخع    المللخی   دستاورد بخین  ترین  ، مهم1358آنرماه  23درحالی که جهان  در 
 مجمع عمخومی سخازمان ملخل   در را « کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»یعنی زنان 
هخای    کخرد، ایرانیخان درگیخر انقالبخی بودنخد کخه نخه تنهخا نخرم           تصخویب مخی   متحد
اش را در حوزه زنان، چنان به عقب   قوانین داخلی بلکهتافت   نمی المللی را بر  بین

زنخان چخه در بخاالترین    همچنان پس از گذشت سه دهه از آن انقالب، کشید که 
نره  ،جامعه مخدنی، ناچارنخد بخرای نره    واحدترین   کوچکمقام دولتی و چه در 

اما مبارزه برای پیوستن ایخران بخه کنوانسخیون    . بجنگند شان  حقوق تغییرات به نفع
شخمار  ایخران بخه  امان جنبش زنخان    رفع تبعیض علیه زنان، از آن دست مبارزات بی

 . چنان ادامه داردهمنیز امروز به که تا  آید  می
البتخه بخا تحفخظ     ،ایران به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنانخبر الحاق  

بخا مخوازین شخرع     کنوانسخیون  ل آنومغخایر نبخودن اصخ   به شخرط  )کلی و مشروط 
یس مرکخز امخور   یخ توسط زهرا شخجاعی، ر  1382آنر  28بار  در   نخستین (اسالم

. شخد عمخومی  و معاون آقای خاتمی رییس جمهور وقخت، اعخالم    زنان مشارکت
دبیرکخل   «کخوفی عنخان  »ارسخال نامخه   از  پخس گفته زهرا شجاعی ایخن تصخمیم    به

خاتمی، برای بار دوم در هیئت دولت مورد بررسخی  محمد   سازمان ملل متحد به
 .قرار گرفت و باالخره تصویب شد

در این میخان الحخاق ایخران بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان، پخیش از           
هخای مختلخف زنخان      دولت، در میان گخروه در هیئت  1382تصویب آن در سال 

مطخرح   1331هخای  از سال تدریجبه (آناز حاکمیت و چه بیرون  رونچه در د)
هاشخمی  دختخر آقخای   )در درون حاکمیت، زنخانی همچخون فاطمخه هاشخمی     . بود

نامه خود را روی همین موضوع به انجام رسانده بود و از آن به   ، پایان(رفسنجانی
و )المللخی    هخای بخین    سخازمان نهادهخا و  المللی ایخران بخا     بعد با گسترش روابط بین

در میان زنان درون حاکمیت نیز این  طبعاً، (زدایی دولت سازندگی  سیاست تنش
 غیردولتخی زنخان  هخای  شخبکه سخازمان  »ر ی کخه د طخور به. خواسته مطرح شده بود
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که به خاطر هماهنگی و گسخیل تعخدادی سخازمان غیردولتخی     « جمهوری اسالمی
تشخخکیل شخخده بخخود، برخخخی از  1334پکخخن در سخخال  جهخخانی زنخخان بخخه کنفخخرانس

و تصخویب پیوسختن ایخران بخه ایخن       یزنان خواسختار بررسخ   یدولتغیر یها  سازمان
یس ریخ بخه  ای نیز وزیر امورخارجه در نامه 1335در سال . کنوانسیون شده بودند

پیوسختن بخه کنوانسخیون را در    و تالش بخرای  ، پیگیری (آقای رفسنجانی)جمهور 
حکومتی در مورد پیوسختن بخه     درونهای اما این بحث. مجامع قانونی مطرح کرد
ای نخخداد و در نهایخخت، شخخورای عخخالی انقخخالب   نتیجخخههخخا کنوانسخخیون در آن سخخال

دار بررسی ماهیت کنوانسیون به منمور الحخاق    عهده 1331که از سال )فرهنگی 
چرا کخه  . ، سرانجام با این کار مخالفت کرد(به آن شده بوددولت یا عدم الحاق 

هخا و تحقیقخات متعخددی علیخه       ، گخزارش و مخذهبی  برخی از نهادهخای حکخومتی  
ای و   اهلل خامنخه   ن به این کنوانسیون ارائخه کخرده بودنخد و در نهایخت، آیخت     پیوست

پخس از  . برخی از مراجع تقلید نیز فتواهایی علیه این اقدام دولت، صخادر کردنخد  
طی چند سال مسکوت ماندن پرونده الحاق ایخران بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض،      

ه پیوسختن ایخران بخه    دفتخر امخور مشخارکت زنخان، پرونخد      1382در سخال  باالخره 
تقخدیم    1را بخا گنجانخدن دو شخرط    کنوانسیون را از بایگخانی بیخرون کشخید و آن   

 مجله). دولت کرد و پس از تصویب هیئت دولت، پرونده روانه مجلس ششم شد

 .(1382 اسفند زنان،
هخا در   آن سخال نیخز کخه در   هخا    زنخانی   جنخبش از سوی دیگر زنانی همچون مخا  

مراسخم و  در  کخردیم معمخوالً    فعالیت مخی  عرصه جامعه مدنی در زنانه های  فلمح
برگخزار   یمانها  در خانه« روز جهانی زن»به مناسبت  که عمدتاً)های خود   نشست

 اتفاقخاً کخردیم    اعالم میپیوسته را که هایی خواستهترین ، یکی از مهم(کردیم  می
از همان هنگخام کخه   . همین پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود

                                                                    

 مقدس شرع با که کنوانسیون از موادی -1: بود قرار بدین کنوانسیون به الحاق شرط دو -1
 حل به موظف را خود ایران اسالمی جمهوری – 2. اجراست قابل باشد نداشته مغایرت اسالم

 .داند  نمی دادگستری المللی  بین دیوان به ارجاع یا داوری طریق از اختالفات فصل و
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هخای زنخان را بخه      را نیز به راه انداختیم و توانسختیم خواسخته   «زنان یمرکز فرهنگ»
پیوستن به کنوانسیون رفع تبعخیض  »مطرح سازیم  در حوزه عمومی تر  شکل علنی
در  .عمخومی کخردیم   اعخالم  نما  هاییکی از اولین خواسته را به عنوان «علیه زنان
خبرنامخه خخود را بخا    « شماره صفر»هنگامی که مرکز فرهنگی زنان  1333اسفند 
پیوسختن بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه       » منتشر کرد مشخصاً« نامه زن»عنوان 
 . ای بسیار مهم مطرح کرد  را به عنوان مطالبه« زنان

بخود کخه در    ی ا تن به کنوانسیون، اولخین خواسخته  ی پیوس  هدر عین حال، مطالب
آوری   ، از سوی فعاالن جنخبش زنخان بخرایش امضخاء جمخع     «نامه سرگشاده»قالب 
درخواست طرح پیوسختن   1333که از زمستان سال  بود به این ترتیبقضیه . شد
از سخوی مرکخز فرهنگخی زنخان در قالخب      « کنوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان  »به 
در . برای آن، کلیخد خخورد  « آوری امضاء از شهروندان  جمع»نوشته شد و « یانیهب»

همان سال نیز، اعضخای مرکخز فرهنگخی موفخق     ( مارس 8)مراسم روزجهانی زن  
پیوستن به کنوانسخیون رفخع   )شدند صدها امضاء در حمایت از محتوای این بیانیه 

تاریخچخه  »فخیلم کوتخاه    چنینهم. از شهروندان، گردآوری کنند( تبعیض از زنان
پیوسختن بخه   »بخر   فیلم کوتخاه هخم   که در آن)را که قبال تهیه کرده بودم « مارس 8

در سخال بعخد نیخز    . بخه نمخایش عمخومی درآمخد    ( تأکید شده بخود « این کنوانسیون
به این کنوانسیون، باز هخم یکخی از   « بدون قید و شرط»ی پیوستن   ، بیانیه(1382)

هخای    آوری امضخاء در مراسخم و گردهمخایی     برای جمع های اصلی فعالیت  کانون
، زنجخان  ،اصفهان ، سنندج،تبریز : از جمله)روزجهانی زن، در شهرهای مختلف 

توسط اعضای مرکز فرهنگی زنان با همکاری و همخت فعخاالن زن   ....( و سمنان،
 . ساکن در این شهرها، بود

ها ، ما اعضای مرکز فرهنگخی بخه تکثیخر و توزیخع مفخاد        ی این تالش  در ادامه
البتخه ایخن تنهخا    . پخرداختیم ( در قالخب بورشخور  )کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

کخرد    مرکز فرهنگی زنان نبود که بحث پیوستن به این کنوانسخیون را مطخرح مخی   
ان حقخوق زن در سراسخر   گخر  پیاپی، بخش بزرگخی از کخنش    تا چندین سال بلکه
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و چه از باال خ در ساخت  )کشور به طرق گوناگون و در اشکال فردی و گروهی 
. کردنخد   ، این درخواست را پیگیری می(حاکمیت خ و چه از پایین در متن جامعه 

کتاب مفصل و جخامعی در مخورد ایخن کنوانسخیون بخه      « مهرانگیزکار» برای نمونه
منتشر شد و در نتیجخه، مبخانی تئوریخک     1338نگارش درآورده بود که در سال 

از سوی دیگر خود من هخم سخعی کخردم در مختن     .  ها را تقویت کرد  این فعالیت
موضخوع  ( جهان و رانیا زنان یسالنما عنوان با) کردم  ای که منتشر می  تقویم سالیانه

آن « سخالنمای زنخان  »موضخوع   1333بنابراین در سال . کنوانسیون را نیز بگنجانم
ن جخاری  تطبیق کنوانسیون رفع تبعخیض علیخه زنخان بخا قخوانی     »سال را با محوریت 

مخا اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان طخی        چنخین هخم . مکخرد تدوین و منتشر « ایران
هخای آموزشخی خخود،      ، در خخالل برگخزاری کارگخاه   1385تخا   1382هخای    سال

پیوسخخته برگخخزار  طخخوربخخهرا نیخخز « کنوانسخخیون رفخخع تبعخخیض علیخخه زنخخان »کارگخخاه 
در رونخد   (عضخو دیگخر مرکزفرهنگخی زنخان    )« منصخوره شخجاعی  »کردیم که   می

از سخوی  . ها نقش مهمخی داشخت    دشوار پیگیری برای ایجاد و برپایی این کارگاه
ی   کننخده   نیخز مخنعکس  ( شهال شرکتبه مدیریت )« مجله زنان»دیگر در آن زمان 

در اغلخب  پیوسخته و   طوربه ین مجلها. های این درخواست در مجلس بود  پیگیری
از سخوی  . کخرد   منتشخر مخی  در این زمینه ی یها  های خود، مطالب و گزارش  شماره
شخد    سمینارهایی کخه از سخوی زنخان در نهادهخای دانشخگاهی برگخزار مخی        دیگر،

...( های زنان آکادمیسینی همچخون شخهال اعخزازی، نیخره تخوکلی و       مانند فعالیت)
سی کنوانسیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان، بخه موضخوع مهمخی        بحث پیوستن و برر

 .تبدیل شده بود
در « کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان     »بخه  ایران پیوستن  ی  در واقع مطالبه

-از سخال  ویخژه بخه )ی جنبش زنان پس از انقالب   گیری دوباره  اولیه شکل ی  دوره

شخد تخا     مخی  تر  علنی تر و  یافته  ، سازمانهای زنان  حرکت تدریجبه که( 1338های 
 .های جنبش زنان تبدیل شخده بخود    ی کانونی اغلب گروه  ، به خواسته1383سال 

ی   در آن دوره اولیه هافعالیتاین هر چند به دلیل آن که ضبط و مکتوب کردن 
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نخاممکن   ، عمخالً (در نبود ابزارهای مؤثر مانند اینترنخت )جنبش زنان مجدد ظهور 
ها و مطبوعات کشور نیخز جنخبش زنخان را بخه عنخوان بخشخی از         بود و هنوز رسانه

را بخه خخوبی مخنعکس    هخا  ایخن حرکخت  شخناختند تخا    نمیبه رسمیت  مدنی جامعه
: ترین مطالبخات زنخان از    وریاین خواسته، از مح با وجود این کمبودها اما ،سازند
هخای مسختقل زنخان، تخا زنخان        هخای غیررسخمی زنانخه و تشخکل      و انجمخن  ها فلمح

ای و مطبوعخاتی    اش تخا فضخای رسخانه     بخود و دامنخه  گسترده طلب مجلس،   اصالح
هخای غیررسخمی زنخان،      به عنوان نمونه در میان محفل. یافت  زنان نیز گسترش می

( س یک نهاد قانونیالبته نه به شکل تأسی)تر   که تا حدودی علنی هایی فلآن مح
تا چند سال بعد، هخر   1381از زمستان سال « زنان اسفند»کردند مانند   فعالیت می

کردنخد    بار که در اسفندماه مراسمی برای بزرگداشت روزجهانی زن برگزار مخی 
دادند و در بروشخورهایی    های خود قرار می  پیوستن به کنوانسیون را جزو خواسته

کردنخخد ایخخن خواسخخته را هخخم جخخزو    رس توزیخخع مخخیمخخا 8نیخخز کخخه بخخه مناسخخبت  
 . گنجاندند  شان، می  مطالبات

هخا نیخز همخین روال، برقخرار شخده بخود و فعخاالن حقخوق زن در           در شهرستان
شخان    هخای   اشخکال مختلخف در گردهمخایی    دیگر هم این خواست را بخه  شهرهای
ی جنبش زنان در   ه، از فعاالن باسابق«فرانک فرید»ی که طوربه. کردند  مطرح می

ی   خواه آنربایجان در پیگیری طخرح خواسخته    شهر تبریز، قدمت فعالیت زنان حق
دهخد و    در ایخن شخهر ارجخاع مخی     1383سخال  قبخل از  پیوستن به کنوانسیون را به 

 8ای کخه در    ی پایخانی کنگخره    قطعنامخه  در یزنان آنربایجان» : افزاید سرانجام می
  1.«کرده بودند پیوستن به کنوانسیون را نیز مطرح برگزار کردند 1383مارس 

از طخرف هیئخت دولخت     1382طرح الحاق به کنوانسیون که در سخال  باری، 
هخای گسخترده     آقای خاتمی به مجلس ارسال شده بود از همخان ابتخدا بخا واکخنش    

ی کخه مخالفخت بخا ایخن الیحخه بخه حخدی        طوربهکار مواجه شد   نیروهای محافمه

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?article2637 
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مجلس ناچار شده آن را پخیش از بررسخی،    «فاطمه راکعی»شدید بود که به گفته 
از دستور کار خود خارج کند تا دولت با آقایانی که شبهه داشتند رایزنی کند تا 

 1382اسخفند   13پخس از آن نیخز در جلسخه    . (81. ش زنخان،  مجلخه )رفع شبهه شود 
جلس بازگردانخد و سرنوشخت   شورای نگهبان طرح پیوستن به کنوانسیون را  به م

 . آن به سال دیگر موکول شد
الحخاق ایخران    با هخدف اما زنان دست از فعالیت نکشیدند و به مبارزات خود 

علمخای  قخم رفتنخد و بخا     شخهر  زنان نماینده مجلس بخه . ادامه دادند ،به کنوانسیون
. کردنخد   و مکارم شیرازی رایزنخی  صانعی، فاضل لنکرانی:  آیات عماممذهبی و 

هخایی    ی دینخی، رایزنخی  وزیر امورخارجه وقت نیز به عنوان نماینده دولت با علما
انجام داد اما همچنان کنوانسیون در مجلس مسکوت ماند تا ایخن کخه در مهرمخاه    

الحاق ایران به کنوانسیون منخع تبعخیض   »الهه کوالیی خروج الیحه  ، 1381سال 
زنخان    انونی عنخوان کخرد و فراکسخیون   از دستور کار مجلخس را غیرقخ   «علیه زنان
خصخو    ت رییسه  خواسختار ارائخه توضخیح در   ئای رسمی به هی  طی نامه مجلس

پیرو خبخر ایخن نامخه، فاطمخه     . ندعلت حذف این الیحه از دستور کار مجلس شد
هخایی    راکعی عضو این فراکسیون در گفتگو با مجله زنان، به دیخدارها و رایزنخی  

در »: کنخد   ه کنوانسیون با علمخای دینخی داشختند اشخاره مخی     که در مورد پیوستن ب
اهلل   آیخت . هایی شخد   اهلل جناتی صحبت  اهلل معرفت و آیت  با آیت  مورد کنوانسیون

کخرده بودنخد   کخار    معرفت که خودشان روی اساسنامه و نحوه کخار کنوانسخیون  
راین مخورد مطالعخه   اهلل جناتی نیز د  آیت. ایران داشتند  نمر مثبتی درمورد پیوستن

در همین رابطه،  (22. ش زنان، مجله)« .اند  کرده بود اما گفتند هنوز به نتیجه نرسیده
زهرا شجاعی رییس مرکز امورمشارکت زنان نیز معتقد است که عضویت ایخران  

ارائه چهره مطلوب ازجمهوری اسالمی و اعتبخار دادن بخه حقخوق     ،درکنوانسیون
  .(همان)زنان درایران است و درعرصه جهانی اثرات مثبت دارد

کار در رابطخخه بخخا از دسخختور یا  هیخخاطالع رانیخخا زنخخان تی، سخخا1381در سخخال 
 آن در و کخرد  صخادر  مجلخس  در زنخان  هیخ عل ضیتبعخ  رفع ونیکنوانس شدنِ خارج



 بهار جنبش زنان / 114

بیانیه زیر ضمن اعخالم ایخن نکتخه کخه      کنندگانما، امضا»:  که شدند آن خواستار
در صخحن   یگیخر   یأنخامعلوم، بخدون ر   یمدت یمسکوت گذاردن یک الیحه برا

مجلس اسخت، از تمخام نماینخدگان، بخه خصخو        ینامه داخل  خالف آیین ،یعلن
مشخخارکت زنخخان ریاسخخت   نماینخخدگان زن، وزارت امخخور خارجخخه، مرکخخز امخخور  

 یشکل به که یدیگر یاجرای و یتقنین مقامات همه و لوایح کمیسیون ،یجمهور
 :خواهیم  یشود م  یمها آن له مربوط بهمسئ

به هر شکل ممکن الیحه الحاق ایران بخه کنوانسخیون رفخع همخه گونخه      ( الف
 یبخه جخا  ( ب.  تصویب در مجلس مطرح کننخد  یتبعیض علیه زنان را مجددا برا

در معین و محصور کردن شرایط کرده  یو مبهم، سع یقائل شدن یک شرط کل
اقل شرایط روشن و دو تالش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و یا با ح

 یو عملخ  یقخانون  یهخا   آن که رفع تمخام تبعخیض   یکه با روح کل یبه شکل یجزی
 1«.میان زن و مرد است، مغایر نباشد به تصویب برسانند

 یکه توسخط مرکخز فرهنگخ    تهران «پارک الله»در  1381مارس  8در تجمع 
 یشخاد  ،یزهخره ارزنخ   ،یعبخاد  نیریزنان برگزار شد اکثر سخخنرانان از جملخه شخ   

بخه   رانیخ ا وسختن یپ حخه یبخه خخارج شخدن ال   ... و یخراسان یاحمد نیصدر و نوش
در  .از دسختور کخار مجلخس اعتخراض کردنخد     زنخان   هیخ عل ضیرفع تبع ونیکنوانس

، چه در 1381در سال  روز جهانی زن یها  و برنامه ها  از اعتراض یمجموع بخش
نمونخه   یبخرا . بخود  ونیبخه کنوانسخ   رانیها، بحث الحاق ا  تهران و چه در شهرستان
 یصخدر و اعضخا   یسمنان که با حضور شاد شهرزن در  یبزرگداشت روز جهان

 برگخزار  یخراسخان  یاحمخد  نینوشخ  و این یزنان از جمله طلعت تق یمرکز فرهنگ
 8بخه مناسخبت    یا  در برنامخه  ایخ . از موضوعات آن بود یکی ونیبحث کنوانس شد

از  یو برخخ  ،یرمعخز یزنجان در همان سخال و بخا حضخور فاطمخه م     شهرمارس در 
و  یخراسخان  یاحمخد  نینوشخ  ،یزنان از جمله زهخره ارزنخ   یمرکز فرهنگ یاعضا

                                                                    

1 http://www.womeniniran.com/bayaniyeh02.htm 
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 یات اصخل از موضوع یکی ونیبحث کنوانس هم باز دیگرداردالن برگزار  نیپرو
سال مخا   نیدر واقع در ا. شد حیدقت تشر با یبرنامه بود که توسط زهره ارزن نیا

از  یاریفعخاالن حقخوق زن، در بسخ    گریزنان دوشادوش د یمرکز فرهنگ یاعضا
مطخرح  پیوسخته  را کخه   ییهخا   تخم  از یکخ یهخا،    مخارس در شهرسختان   8 یهخا   برنامه
زنخان   هیخ عل ضیرفخع تبعخ   ونیکنوانسخ ضرورت پیوستن ایران به بحث  م،یکرد  می

دو  یزیخ ر  و برنامخه  همخت با  زیکه در زندان تبر یکه حتا در مراسم یطوربهبود، 
برپخا شخد و   ( ینیمع زهره و دیفرانک فر) جانیآنرباتن از کنشگران حقوق زنان 

احتخرام شخادفر و    ،یزنخان از جملخه زهخره ارزنخ     یمرکز فرهنگخ  یاز اعضا یجمع
در  ونیدر آن جلسخه حاضخر بودنخد بحخث کنوانسخ      زیخ ن یخراسخان  یاحمد نینوش

امخا قابخل فهخم و سخاده توسخط       یحقوق یبا زبان زیزندان زنان تبر اتسالن اجتماع
که در اصخفهان بخا حضخور     زین 1381مارس  8در برنامه . مطرح شد یزهره ارزن

ه بخ  رانیخ الحخاق ا  یو تقاضا ونیبحث کنوانس زین دیگردبرگزار  یمنصوره شجاع
 نیخز  ریدر دانشکده خواجه نص 1381مارس در  8برنامه  . آن، دو باره مطرح شد

کردنخد،   یسخخنران  یناصخر زرافشخان و نسخترن موسخو     ،یعبخاد  نیریکه در آن ش
زنخان   هیخ عل ضیرفع تبع ونیبه کنوانس رانیاضرورت پیوستن بحث  یعباد نیریش

زنخان از جملخه    یمرکخز فرهنگخ   یاز اعضا یبرخ در همان مراسم .را مطرح کرد
 یامضخاء بخرا   یآور  جمخع  یبخرا ... و یخراسان  یاحمد نینوش ،یمنصوره شجاع
مرکخز   ینامخه زن، خبرنامخه کاغخذ   ). اقخدام کردنخد   ونیبخه کنوانسخ   وستنیدرخواست پ

در  زیخ ن شیااندی، کخانون هسخت  1381در اسخفندماه   (1381 بهشخت یزنخان، ارد  یفرهنگ
رفخع   ونیو کنوانسخ  یحقوق انسخان »با عنوان  یزن مراسم یبزرگداشت روز جهان

 ییو الهخه کخوال   یاهلل بجنورد تیآمراسم برگزار کرد که در آن « از زن ضیتبع
 (1381مجله زنان، اسفند ). کردند یسخنران
و بخا اعتخراض گسخترده جامعخه مخدنی زنخان در مراسخم         1381سخال   واقعدر 

ولخی بحخث   . ها، پایان یافت  روز جهانی زن در تهران و شهرستان های  گردهمایی
نیز تا مردادماه در مجلس همچنخان مسخکوت مانخد تخا      1382کنوانسیون در سال 
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پیگیخری  امخان جامعخه زنخان و      این که پس از این رفت و آمخدها و فشخارهای بخی   
ل طخرح پیوسختن بخه کنوانسخیون، در او     سخرانجام نمایندگان زن در مجلس ششخم  

 کخه )مشروط پذیرفته شخد و نماینخدگان مجلخس ششخم      صورتبه ،1382مرداد 
، بخرای  (کردنخد   الیحه الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را نیز بررسی می زمانهم

بلند نشدن اعتراض مخالفان کنوانسیون، به سرعت موافقت خخود را بخا تصخویب    
ابخل تعمخق ایخن اسخت     نکته قاما . اعالم کردند( با شرط حق تحفظ)دو الیحه  هر
قخرار گرفخت و هخم     انکار  محافمه ی  مورد مخالفت جبهههم  اعالم این خبر، که 

مخورد انتقخاد   ( «حق تحفظ»به خاطر وجود )از سوی بخشی از فعاالن جنبش زنان 
شرط تحفظ و عدم مغایرت با موازین »برخی از کنشگران جنبش زنان . واقع شد
گخویی    مجلس، قید شده بود، به دلیل کلخی  را که هنگام تصویب آن در «اسالمی

: ی که مهرانگیزکخار گفخت  طوربه .و ابهام در این مصوبه، مورد انتقاد قرار دادند
دهد تا هرچه  مورد تأییدشان   ستیزان بهانه می  این شرط بسیار کلی است و به زن»

در آورند و از هخر اقخدام رو بخه رشخد     شمار نیست را برخالف موازین اسالمی به
بنخا بخر   . گذاری و اجرایی که به رفع تبعیض منجر شود امتنخاع کننخد    عرصه قانون
شخرط عخدم مغخایرت بخا      ،ها در چنخد مخورد معخین     دولت المللی معموالً  عرف بین

 . (84 ش زنان مجله)« .گونه کلی و مبهم  کنند نه این  موازین شرعی را مطرح می
توسخط   ،به کنوانسخیون ایران یوستن خبر تصویب پ انتشاراما از سوی دیگر، با 

 طخور بخه گرایخان متعصخب     و اسالمکار   ، نیروهای محافمهششم مجلسنمایندگان 
ها در مدرسه فیضیه قخم و    هطلب آمیز  تجمع اعتراض. گسترده علیه آن اقدام کردند
 و میزگردهخای  هخا   جمعه همین شهر، و نیخز برنامخه  راهپیمایی نمازگزاران در نماز 

، تنهخا  (کخرد   مخالفخان کنوانسخیون را دعخوت مخی     که عمخدتاً )متعدد صدا و سیما 
ائمخخه جمعخخه شخخهرهای . هخخای سخخازمانیافته بخخود  بخخخش کخخوچکی از ایخخن مخالفخخت

مختلف، از تریبون نماز جمعه مخالفت خود را با اقدام نمایندگان مجلخس ششخم   
قخم   شهرستان درت، متعاقب این اقداما. در تصویب مفاد این الیحه اعالم کردند

اعخالم شخده بخود کخه     ها آن که در شود  میهایی بین مردم این شهر پخش   دفترچه
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الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تساوی حقوق زنخان و مخردان بخه ایخن     
پخس از توزیخع ایخن    . هخای زنانخه و مردانخه یکخی خواهخد شخد        معناست که حمخام 

و شخعار   کننخد   مخی ز نمخازگزاران تمخاهرات   آمیز، تعخدادی ا   های تحریک  دفترچه
دبیخر کخل   در این حی  و بی   . «زنان ما بیدارند ازکنوانسیون بیزارند»: ندده  می

مفخاد کنوانسخیون از یخک دیخدگاه     »: کنخد   مخی اعخالم   نیز جمعیت مؤتلفه اسالمی
و جامعه  «کند که منافات صریح با قوانین اسالم دارد  یافراطی فمینیستی پیروی م

 یکسخ  بر»: نویسند که  می در اطالعیه خود هم اسالمی بازار و اصنافهای نجمنا
پوشیده نیست که روح کلی حاکم بر کنوانسخیون زنخان، لیبرالیسختی و فمینیسختی     

-هخم (. زنان یفرهنگ مرکز تیسا)بخش اسالم منافات دارد است و با احکام حیات

پیوسختن بخه   : کنخد   میهم اعالم « علمیه خواهران یها  مرکز مدیریت حوزه» چنین
هخای  حخوزه  یاز میان برداشتن کلیه تمایزات میان زن و مرد در تمام"کنوانسیون 

کوشخد بخا نگخاهی مردانخه       ، حقوقی و اقتصادی است که مخی  یفرهنگی ، اجتماع
هویت و استعدادهای زنانه را کخه خداونخد متعخال در طبیعخت زن خلخق کخرده و       

اللهخی از    زهخرا آیخت  ( همخان )."ساز توجه خا  به آنان است نادیده بگیخرد   زمینه
فرهنگخی اجتمخاعی زنخان، نگرانخی خخود را از لطمخه        یزنان سیاستگذار در شورا

اهلل   آیخت . دارد  بیخان مخی  خوردن به حقوق مردان بخا پیوسختن بخه ایخن کنوانسخیون      
که فاجعه بزرگخی  مصیبت  یکحسین نوری همدانی پیوستن به کنوانسیون را نه 

مصخباح   یاهلل محمدتق  نیز آیت فضای ملتهبدر همین ( همان).ددان  میبرای ملت 
نماینخدگان موافخق الحخاق بخه      ازکنخد و   مخالفت خود را صراحتا اعالم مییزدی 

مراجخع کخه    یچرا به فتاو»کند که   یگله مها «عمامه به سر»کنوانسیون و به ویژه 
و بخه نماینخدگان    «کنیخد   یتان حالل کردند دهن کجخی مخ    مادرهایتان را به پدران

گوید که باید رأی خود را برای پیوسختن بخه ایخن    می کنوانسیون هموافق پیوستن ب
کنوانسیون پس بگیرند و با اعالم وفاداری به اسالم جان و مال و ناموس خخود را  

هخای اسختکبار     سختن بخه کنوانسخیون را از برنامخه    اهلل مصخباح پیو   آیخت . حفظ کننخد 
حقوق زن و مرد در دولخت شخاه را نمونخه     یکند و بحث تساو  قلمداد می یجهان
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اصخل نهضخت حکومخت امخام خمینخی از یخک       ": افزایخد   دانخد و مخی    بارز آن مخی 
امخروز در مجلخس   ... نامه دولخت شخروع شخد کخه هنخوز هخم قخانون نبخود          تصویب

 (همان). "مورد با اسالم مخالف است 32شود که در   میکنوانسیونی تصویب 
فضای سیاسی کشور به خاطر تصویب مشروط الیحه در مجلس، هخر لحمخه   

طخی فتخوایی    هخم  اهلل ناصخر مکخارم شخیرازی     آیخت ی که طوربهشود   تر می  ملتهب
شک این معاهده، مخالف تعلیمات اسالم اسخت و قیخودی     بی» :د کهکن  میاعالم 
کند   تحفظ بر تعلیمات اسالمی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمیمانند 

زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهخده  
فشخارهایی از خخارج    ،است قابل قبول نیست و به این ترتیب پخس از امضخای آن  

ایخادی  برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهخد شخد و   
زننخد و مطالبخات نامشخروع خخود را       ای به آن دامن می  داخلی نیز هر روز به بهانه

خواهند فرهند غیرمذهبی خود را بخر    ای شده می  ها به هر بهانه  غربی... طلبند  می
   .(همخان )«ما تحمیل کنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و نند تسلیم را نپذیرنخد 

چخرا   نخدارد  سختادن یسر بخاز ا  مذهبی انگار مراجع ماهندهای متحد و ه  اعتراض
الحخاق بخه معاهخده    » :کنخد   مخی اهلل فاضل لنکرانی نیخز در فتخوایش اعخالم      آیت که

مذکور که متضمن موارد خالف شرع مبین است، جخایز نیسخت و تقییخد بخه قیخد      
کند و در مقام عمل همان هخدف سخویی کخه از      مذکور از دایره لفظ، تعدی نمی

خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفخظ  . ین اموری دارد پیاده خواهد شد چن
هخر قخانون و   »: کخه  دهخد   مخی اهلل میرزا جواد تبریزی نیخز فتخوا     آیت (.همان)«نماید

قراردادی که مخالف احکام شخرع مقخدس اسخالم باشخد یخا مطابقخت بخا مصخالح         
دازد شخرعاً اعتبخاری   مسلمین نداشته یخا عخزت اسخالم و مسخلمین را در خطخر بینخ      

است و گمخان نشخود کخه     انداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغ
شوند ، آنخان بخه کمتخر از محخو     می ها مستکبرین و اهل کفر راضی  با این موافقت

کامل اسالم راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند کخه  
اسالم همیشخه پیخروز بخوده و هسخت و یخاران واقعخی امخام زمخان در مملکخت آن          
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 ( همان).«حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد
 ن بخه کنوانسخیون  الحخاق مشخروط ایخرا    در واکنش بخه ها   غوغای مخالفت این
 به صراحت گفته بخود که آیت اهلل موسوی بجنوردی  گرفت  صورت میدرحالی 

مصالح  ،توان به کنوانسیون پیوست زیرا اسالم در تمام مواردمی با قید شرط»که 
در هخر صخورت ایخن     .(1382مجله زنخان، اسخفند   )« و حقوق زنان را احیا کرده است

جریخان بخود ولخی     گسخترده در  طوربهمجلس،  ها علیه این مصوبه  فشارها و هجمه
شیرین عبخادی در  . آمدند  نیز کوتاه نمی  و مدافعان حقوق برابر خواه  زنان عدالت

پیوسختن بخه کنوانسخیون    »: های گسترده، به صراحت اعالم کرد  برابر این مخالفت
ی و. «مغایرتی با اسالم ندارد بلکه با مردساالری حاکم بر جامعخه  مغخایرت دارد  

همه ما مسلمان و پایبند به اسالم هستیم و نپیوستن به کنوانسخیون  »: افزود چنینهم
عالمان دیخن و   یفشارها ی  مجموعه ولی( همخان )«ای بیش نیست  به نام اسالم بهانه

بخه سخرعت و بخدون فخوت      شخورای نگهبخان،   که باعث شد سرانجام اب شرع ارب
 را تبعخیض علیخه زنخان    منخع مصوبه مجلس را مبنی بر پیوستن به کنوانسیون  وقت،

اصخل قخانون    3در واقع شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون را خالف . وتو کند
ارث، قصخا ، دیخه، طخالق، شخهادت،     : اساسی و ضروریات دین اسالم از جمله

 (همان) .حجاب، تعدد زوجات، دانست و آن را به مجلس بازگرداند
مرکخخز  اعضخخایپخخس از وتخخوی مصخخوبه مجلخخس توسخخط شخخورای نگهبخخان، مخخا 

ای صادر کردیم و در اعتراض به رد کنوانسخیون    فرهنگی زنان، بالفاصله اطالعیه
در . کخردیم  عمخومی  اعالم نیزرا « تریبون آزاد»شورای نگهبان، برگزاری  توسط

تصویب مشخروط الیحخه الحخاق ایخران بخه      »: متن اطالعیه خود، چنین آوردیم که
 یدر مجلس شخورای اسخالم   1382کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در اول مرداد 

( 1382 آنر)آن هخخم پخخس از دوسخخال کخخه از تصخخویب آن در هیئخخت دولخخت    و
-بهجلس انجام شد و طرح الیحه در م یکه برا یهای  ممانعت رغمبهگذشت،   یم

نمایندگان به ویژه زنان نماینده در جلب نمر مثبخت  های و تالشها کوشش رغم
تخالش زنخان    ...نمایندگان و به ویژه علما، خبر چندان امیدبخشی برای زنان نبخود 
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 پیشخی  نماینده و دیگر نمایندگان مجلس ششم گرچه ازمطالبات و خواسته هخای 
 یهخخا  بخخا رده یزنخخ  تخخر اسخخت امخخا در چانخخه   قخخبکنخخونی زنخخان ع گرفتخخه از قخخوانین

کنند قابخل تقخدیر و     ینسبت به زنان کورجنسی را پیشه م که اصوالً یگیر  تصمیم
کخه آنخان را وا    یبیش از آن بیانگر فشار وارد بر نمایندگان مجلخس اسخت فشخار   

 اند،که نمایندگان خود را به مجلس فرستاده یدارد به جای رجوع به نمر زنان  یم
بهخره جوینخد و بخاز     یدیگرهای روش از ...زنانهای جلب نمر تشکل یبه جاو 

دار سرنوشخت خخود   که هنوز در کشور ما زنخان اختیخار   هم بیانگر این نکته است
رد سریع الیحخه در شخورای نگهبخان امخا،      ...صالحیت آن را ندارند انیستند و حت

دهخد    یمخ خبخر  هایی برای فعالیت ینمایاند و از دور جدید  یواقعیت دیگری را م
چخه علیخه زنخان     درواقع مخالفان به همه آن. در محدود کردن زنان دارد یکه سع

را علیه آنان آغاز کخرده و   یا  شود بسنده نکرده و تالش مجدانه  یدر ایران روا م
ه و هم. اند  ابراز این خشم فرونخورده قرار داده یبرا یا  بند را بهانه کنوانسیون نیم

حقخوق   یاش را برابر  یگیرد که اساس نگران  یصورت م یبه پشتوانه تفکرها این
طلبانخه زنخان را در جامعخه      یبرابخر هخای  دهخد و خواسخته    یزنان و مردان تشکیل م

  (زنان یفرهنگ مرکز تیسا)« .گیرد  ینادیده م
در هر صورت پس از آن که شورای نگهبان  مصوبه کنوانسخیون را رد کخرد   
و به مجلس عخودت داد، و پخس از آن کخه صخدای اعتخراض زنخان را نگذاشختند        
مطرح شود، محمدرضخا خخاتمی، نایخب ریخیس مجلخس، پخس از ارائخه گخزارش         
کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ارسخال مصخوبه بخه مجمخع تشخخی  مصخلحت       

از ایخن رو قضخیه آن    موضوع این الیحه سیاسی شده اسخت  :کهکرد اعالم نمام، 
با سایر لوایح متفاوت است و به این ترتیب اکثر نماینخدگان مجلخس ارسخال ایخن     

 اسفند زنان، مجله) به تصویب رساندند ،مصوبه را به مجمع تشخی  مصلحت نمام

1382). 
مسئله پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون با توجخه بخه آن کخه از سخوی مجلخس      
ششم به مجمع تشخی  مصخلحت فرسختاده شخد امخا در مطبوعخات و در فضخای       
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اهدای با  (1382 ماهدر مهر)حدود دو ماه بعد  . ها ادامه یافت  ها و وبالگ  سایت
سیون قدرت بیشتری جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، موافقان پیوستن به کنوان

پخس   1382مهر  23اش در   شیرین عبادی در اولین کنفرانس مطبوعاتی. گرفتند
از بازگشت از نروژ و دریافخت جخایزه صخلح نوبخل، خواسختار پیوسختن ایخران بخه         

ایخن درحخالی بخود کخه یکخی از شخعارهای       . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد
هخای    فرودگخاه مهرآبخاد توسخط گخروه    اصلی که در استقبال از شیرین عبادی در 

الحخاق ایخران بخه    »زنان مطخرح و در پالکاردهخای مختلخف نیخز نوشخته شخده بخود        
 . بود «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
در همان روزها، رضوان نیخری، مشخاور اسختاندار    با این حال، جالب است که 

تخوان    نمخی »: دارد که اظهار میتهران در امور بانوان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا 
 یجایزه صلح نوبخل بخه شخیرین عبخادی رونخد پیگیخر       یکرد که با اعطا یبین  پیش

کخه علمخای    یکند زیرا ایخرادات شخرع    یکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تغییر م
« .نیز برطخرف نخواهخد شخد    یاند با حضور شیرین عباد  از کنوانسیون گرفته یدین

حقخوق   یهخا   کننخده فعالیخت    ضوع شاید بتواند تسریعاین مو»: ولی انعان کرد که
یقخین گفخت    طخور بخه توان   جدید در این راه باشد اما نمی یها  حل  بشر و یافتن راه

کخه   یا  در دنیا در هخر رشخته  ... خواهد داشت یکه در بحث کنوانسیون تأثیر جد
در آن رشخته   یو تحوالت عمیمخ  یشود تغییرات اساس  جایزه صلح نوبل اهدا می

را در  یزمینخه تغییخرات خخوب    یشود و ما امیدواریم نوبخل شخیرین عبخاد     ایجاد می
  «.بحث حقوق زنان و کودکان داشته باشد

گوناگون   ی  ها  ها و شخصیت  های دا  و پرشورگروه  ها و بحث  اعتراضباری، 
 پیوسختن بخه   ضخرورت  طلخب مجلخس در رابطخه بخا      جنبش زنان و نیز زنان اصخالح 

نیز با شدت ادامخه یافخت و هخر جخا برنامخه و سخمینار و        1383کنوانسیون تا سال 
کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه     »سخنی از زنان بود، مخالفان و موافقان در مخورد  

پیوسختن بخه   »ها باعث نشد که بحث   اما همه این تالش. کردند  اظهارنمر می« زنان
 ،مجمخع تشخخی  مصخلحت نمخام    نیز عمال پیش برود و همچنان در « کنوانسیون
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 .مسکوت ماند
 
وقفخخه زنخخان بخخرای پیوسخختن بخخه   ی بخخیهخخا  تخخالش یی ازهخخا  نمونخخه آوردنبخخا : نتیجااه

 ،1382تخا اوایخل دهخه    1332دهخه نیمخه  که از  ستم نشان بدهمخوا  می کنوانسیون
تخخرین مطالبخخات زنخخان در   یکخخی از کخخانونی، مشخخروع و حخخداقلی ایخخن درخواسخخت

های مختلف بود که ایخن خواسخته، نماینخدگان      ها و طیف  اتفاق گروه  به  اکثرقریب
طورکخه در صخفحات قبخل     همخان یافتخه بخود و   قانونگذاری نیز خود را در مجلس 

طلب حاضر در مجلس ششم باالخره توانستند پیوسختن بخه     زنان اصالحاشاره شد 
ابتخدا در دولخت و سخپس در مجلخس بخه تصخویب       ( البته بخا شخرط  )را کنوانسیون 

اما پس از آن، این مصوبه مجلس، بخا مخالفخت شخورای نگهبخان مواجخه      . برسانند
فرسختاده شخد و در آن جخا نیخز     « مجمع تشخی  مصلحت نمام»شد در نتیجه، به 
 . متوقف گردید

رغخم آن کخه     و بخه ها تالش و فعالیت گسترده   سال رغمبهاین که جنبش زنان 
ی در مهخم و کخانون  ی   ، یخک مطالبخه  «رفع تبعخیض  خواسته پیوستن به کنوانسیون»

این خواسته را به ثمر برساند دالیل  ولی موفق نشد های گوناگون بود  میان گروه
نخست آن که از سخال  !  زنان  دالیلی درونی و گاه بیرون از جنبش :متعدد داشت

ان رو بخه فزونخی گذاشخته    طلبخ   کار بر اصخالح   به بعد فشار نیروهای محافمه 1383
زیخرا ایخن    بودنخد  از نفخس افتخاده   ی پُرهزینه تقریباًاین فشارهاآنان در برابر  بود و

یخن چخالش جانفرسخا و چنخد     ا. ها به شکلی کامال فرسایشی درآمده بود  درگیری
پیوستن » ی آن که خواسته ویژهبه .طلبان گرفته بود  الیه، ابتکار عمل را از اصالح

برخالف اعتراض وسیع و متحد زنان علیخه  )« به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 و تخوافقی  ، نتوانسخته بخود بخه اجمخاع    (1383الیحه حمایخت از خخانواده در سخال    

گرا نخه تنهخا بخر      چرا که زنان اصول. بیانجامدد علیه فشارها و کنشی متحگسترده 
هخایی    طلبخان همگخام نشخدند بلکخه گخروه       سر پیوستن به این کنوانسیون با اصخالح 

جمعیخت زنخان انقخالب    »و ( بخه رهبخری مخریم بهخروزی    )« جامعه زینخب »همچون 
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و در نیز همگام با حوزه علمیخه خخواهران،   ( 1به رهبری زهرا مصطفوی)« اسالمی
  بخش خواهران جمعیت مؤتلفه اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت، انجمخن :  کنار

همسران جانبازان، امور مساجد خواهران، انجمن زنخان پیخرو اهخل بیخت، انجمخن      
دوسختی دختخران جخوان، و مجتمخع فرهنگخی        دانشجویان اروپا و امریکا، انجمن

مجلخه  ). علیه پیوستن به ایخن کنوانسخیون صخادر کردنخد    ای اطالعیه شهید مطهری،

، زنخان  «کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان     »در واقع در قضیه  (1382زنان، مرداد 
زنخخان آن دسخخته از نتوانسخخته بودنخخد ( ویخخژه از جبهخخه مشخخارکتهبخخ)طلخخب   اصخخالح
ز های تو بر توی فقه سنتی برای اصخالح برخخی ا    گرایی که از طریق داالن  اصول

از سوی . دادند، با خود همراه سازند  هایی را سازمان می  موارد حقوق زنان تالش
شخد کخه زنخان      برای پیوستن به این کنوانسیون نیخز باعخث مخی   « حق تحفظ»دیگر 
جنخبش زنخان   مستقل گران  کنشاز برای جلب همکاری آن بخش طلب،   اصالح

بخدین ترتیخب ایخن    . ماننخد نیخز ناکخام ب  ( که موافق پیوستن بخه کنوانسخیون بودنخد   )
های گونخاگون زنخان نتواننخد      ها و طیف  باعث شد که گروه در مجموعها   شکاف

پیوسختن بخه   )خخود  خواسته به کرسی نشاندن ی را برای «پیام یک پارچه و متحد»
 . به نیروهای مخالف ارائه بدهند ،(رفع تبعیض از زنان کنوانسیون

هخای زنخان را در یخک     گیخری   موضخع اگر بخواهم این مجموعه برخوردهخا و  
هخا، بخه     زنخانی   بخشخی از جنخبش  : توانم بگویم کخه   نمای کلی، به تصویر بکشم می

در پیشبرد ایخن  طلب   حاضر نشدند از زنان اصالح« حق تحفظ»خاطر همان شرط 
فعاالنه و بخا  بایست  میکه فکری آن طیف بخشی از یعنی . حمایت کنندموضوع 

ماننخد خخود مخا در مرکخز فرهنگخی      ) کخرد   آن حمایت مخی همه توش و توانش از 
و  یمکرد  عمل میی با تردید و دودلی تاحدود« شرط حق تحفظ»به دلیل  ،(زنان
متأسخفانه بیشختر از آن   کخرد و   ند میهای ما را کُ حرکت وسواس و دودلی، همین

                                                                    

از حامیان سرسخت الیحه  1331خمینی، در سال اهلل   روحزهرا مصطفوی، دختر آیت اهلل  -1
مهندس از  1388اصالح مقررات مربوط به حق طالق بود و بعدها نیز در جریان انتخابات 

 .میرحسین موسوی حمایت کرد
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و دفخع حمخالت مخالفخان     «جبهخه مشخترک  »را بخرای ایجخاد یخک    مخان   که انرژی
و فشار آوردن « شرط حق تحفظ»گیر مسئله درگاه ، یمکن خرج ،صاحب قدرت
زنخان  از سخوی دیگخر    .بخرای برداشختن ایخن شخرط بخودیم     طلخب    به زنخان اصخالح  

هخای دیگخر زنخان بخرای       گاه بخا گخروه  بعدها در برخی از موارد گرا نیز که   اصول
ایخران بخه   با پیوسختن   دادند، اساساًن مینشا هاییهمکاری« های مشترک  خواسته»

 .کردند اقدام میو علیه آن فعاالنه  کنوانسیون، مخالف بودند

ها، مطالب   حجم عمیمی از کتابهمچنان کار،   نیروهای محافمهدر این میان 
کنوانسخیون رفخع   »ترویجی را در آن زمخان علیخه   -های تبلیغی  ها و فعالیت  وزنامهر

به در سطح وسیعی  «صدا و سیما»کردند و به کمک  میتولید « تبعیض علیه زنان
محخور اساسخی حمخالت و     بخاالخره توانسختند  ی کخه آنخان   طوربهراندند   پیش می

 ،«ی نفی کنوانسخیون   بر پایه»زنان را   حقوق برابری خود علیه   جانبه  فشارهای همه
موفخق شخدند کخه     چنینهمآنان . ندتثبیت سازدر ساختار حاکمیت، بازآفرینی و 

پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعخیض  »موضوع  گرداگرد افکار عمومی نیزدر 
ایخن خطخوط قرمخز را هخم بخه حخدی ُپخر رنخد         . خط قرمز ایجاد کنند« علیه زنان
تبخدیل شخده   « ممنوعخه »به موضوعی  ،طرح بحث کنوانسیون تدریجبه کردند که

 . شد از آن دفاع کرد  بود و با سختی می
نفخخس   تخخازهیکخخی از پیامخخدهای ایخخن رونخخد، گسخخترش ناامیخخدی بخخین نیروهخخای 

هخخای مخخدنی   در فعالیخختهخم  مخخدنی بخخود، و چخون پختگخخی و بلخخو  الزم را    جامعخه 
پخی   خخود،  «هخم پیمانخان  »نداشتند این ناامیخدی را گخاه در اشخکال مخخرب علیخه      

شخود و دیگخر   مخی  موانع گسترده روبخرو  بادر واقع وقتی یک جنبش . گرفتند  می
نشخینی   و عقخب « تخرک موقعیخت  »و بخه  )به مبارزه و مقاومت ادامه دهد  تواند  نمی

، در نتیجخه  شخوند   شکسته می  ناامید و دل اعضا و هوادارانش غالباً( شود  می ناگزیر
 در میخان  « ز بالگردانب»دنبخال   به متأسفانه ،و پدرساالران به مخالفان انتقاد به جای

. دنخ بر  مخی حملخه  رزمخان خخود    د و بخه یخاران و هخم   نخ گرد مخی  خخود « هم پیمانخان »
ر پُخ »به جای عمده کردن مسئله اصخلی یعنخی   خواهم بگویم که در این مواقع،  می
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عمخده  « عدم مقاومخت هخم پیمانخان   » مثلتر   فرعی ایلمس  ،«ها  زور بودن مخالفت
را دلیخل اصخلی    شخان   پیمانان  های احتمالی هم  ضعف تر تجربه فعاالن کم و شود می
  .ندنک  میقلمداد « عدم دستیابی به موفقیت»

 و مخانع ایجخاد   مشکل دیگری که در بخشخی از جنخبش زنخان وجخود داشخت     
 فشخارها  ایخن  در برابخر  مقاومخت پیمان برای   ائتالف میان نیروهای هم همبستگی و

بخه  « انگیخزه کخاوی  »فکخری ایخران یعنخی     الگوی روشن  در واقع همان کهنشد   می
دانیم که این نوع رفتخار    می. بود« سازی نیروی رقیب  افشاگری و نامشروع»منمور 

جامعخخه فرهنخخد سیاسخخی  ی  افتخخاده  از سخخنت عقخخب انخخدیش،  غیراخالقخخی و توطئخخه
پیوسختن  »برای نمونه در همین مسئله . جنبش زنان ارث رسیده است پدرساالر  به

حتخا در میخان   ) ، بخشی از ما در جنبش زنخان «به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نیروهخای  « کخاوی   انگیخزه »، انخرژی خخود را صخرف    ( اعضای مرکز فرهنگی زنان

 بخین،   هی توطئخه با نگخا  کردیم و  میمشترک خود مان در مبارزه   و متحد پیمان هم
پیوستن بخه   ی  کردیم که خواسته  مطرح میعلنی  طوربهدر خلوت یا این مسئله را 

تخرمیم  »برای  طلب، عمدتاً  کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سوی زنان اصالح
بخه فخرض هخم کخه چنخین       ! اتخان شده اسخت « المللی  در سطح بین وجه حکومت

امخا   بخود،  یالمللخ   نیدر سخطح بخ   تیخ موقع میتخرم  زین شاناز مقاصد یکیو  بود  یم
 واقعخاً  اگر: که نیا آن و بود ماجرا اصل واقع در میکرد  یم فراموش که یا  مسئله

 رویخ ن نیخ ا اتفاقخاً  ونددیبپاز زنان  ضیمنع تبع ونیبه کنوانس رانیکه ا میمصمم بود
نخابرابر زنخان بخا مخالفخان قدرتمنخد       مبخارزات  انیخ جر درو  یخیتخار  مقطع آن در

 یهخا لیخ سخفانه بخا تحل  أمت یولخ  شخدند یمخ  محسخوب  مخا  متحداز قضا  ون،یکنوانس
 یروهخا ین نیخ از ا تیخ حما یگخاه بخرا   هخا   سخت ینیفم مخا  ،«کاوانخه زهیانگ»و  نانهیبدب
 دیرسخ یم نمر بهکه  یدر صورت. میماند  یمنفعل م ومردد  ت،یدر حاکم مانیپ  هم
 بخین نیروهخای  کشخمکش  از  خخ  دهیرسخ   ارث  به ایخ    برآمده کاو،  زهیانگ دگاهید نیا

 اسخخت و در همخخان «دولتخخی قخخدرت کسخخب»ت بخخرای سیاسخخ ی  حخخوزهدر  رقیخخب
 زیخرا جنخبش   .زنانمدنی یابد  نه در جنبش و مشروعیت تواند معنا   میچارچوب 
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 زدا تیمشخروع  یارهخا یمع اش،اهداف یاجتماع  ماهیتزنان با توجه به  فمینیستی
 .سخت  هخا  و جنخاح  هخا گخروه ایخن   از متفخاوت  یتاحخدود  اشبخخش تیمشخروع  ای

 طالبخان  انیخ در م «یافشخاگر » استیس یراستا در غالباً ،«کاوانهزهیانگ» یها لیتحل
 حخاد  رقابخت »نخاظر بخر   معمخوالً  کخه   یجخدال  یعنی رود یم کاربه ،یاسیقدرت س

گسترش گفتمخان  است تا معطوف به « دولت گرفتن دست به ی  در حوزه یاسیس
 .یمدن محورمطالبه جنبش کی در خواسته کی تحقق و یمدن وقحق

، هنخوز نهادینخه نشخده    «ائتالف»از سوی دیگر در جنبش زنان، تجربه تشکیل 
 ،ای مشترک خواستهبا این که حول  گوناگون زنانهای   گروهبه همین دلیل بود، 

 شخان  تحقخق خواسخته   ائتالفی گسترده را برای نتوانستند به اجماع رسیده بودند اما
-مخی  شخکل بدهنخد، ائتالفخی کخه     (ه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنخان پیوستن ب)

هخخای زنخخان در خخخارج از حاکمیخخت تخخا زنخخان    تخخرین گخخروه  رادیکخخال»توانسخخت از 
بگیخرد و ایخن رونخدی را کخه تخا تصخویب        را در بر« طلب درون حاکمیت  اصالح

شک اگر جنخبش زنخان ماننخد امخروز       بی. مجلس پیش رفته بود به سرانجام رساند
ها   که فرصتخ های گسترده را داشت، در آن زمان    دادن به ائتالف  تجربه سازمان

 خ  از دست نرفتخه بخود  هنوز برای تصویب نهایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 
و ی مشخخروع   هجمخخه عمیمخخی کخخه در برابخخر ایخخن خواسخختهدر مقابخخل سخخت توان  مخخی

کخرد    را هخم پیخدا مخی     کند و شاید امکان آن ایستادگیشکل گرفته بود، عادالنه، 
 1382نمونخه در سخال    ه عنخوان ب .که این خواسته را ای بسا به نتیجه نهایی برساند
، خابخات مجلخس  بخرای انت  1382برای انتخابات ریاست جمهوری و یخا در سخال   

هخای جنخبش     در میان گخروه  و همکاری برای ائتالففراوانی های   فرصت فضا و 
زنخخان وجخخود داشخخت تخخا در مخخورد تصخخویب نهخخایی کنوانسخخیون اقخخدام جمعخخی و   

هخای اولیخه     گخام  تخازه  ها در آن زمخان   زنانی  اما ما جنبش. هماهند صورت گیرد
مخان بخا     داشختیم و درگیخری    برمخی سخازی را    سازی و هویت  برای نهادسازی، گروه

( همچون مرکز فرهنگی زنان)زنان مستقل های   بود که حتا تشکل« هایی  خودی»
قخانون  علنخی و در چخارچوب   تافتند و مبارزات   نمم فعلی بر نمی چارچوبرا در 
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کردند چه برسد به ائتالف بخا    تلقی می« خیانت»و حتا  با دولت جویی  مماشاترا 
 !طلب درون حاکمیت  اصالحزنان 

متوجه شخوند و  طلب هم تجربه آن را نداشتند که   از سوی دیگر زنان اصالح
تواننخد دسختاوردهای     مخی اسخت کخه   مخدنی    با پشتوانه نیروهخای جامعخه  که بپذیرند

و در  گروهی  های درون  شان بر البی  گاه  بیشتری داشته باشند از این رو بیشتر تکیه
هخای جامعخه مخدنی      بخا گخروه  همکاری جدی و انخداموار  د تا بو ساختار حکومت

و  ،یمف، تجربخه و پختگخی الزم را نداشخت   از این دو طیخ  کدامهیچدر واقع  . زنان
مخدنی در  پیکخار  های متناسب بخا    روش تر، از آن مهم و ،ها  گفتمانسفانه هنوز متأ

گر سرعت حوادث از سوی دی. میان ما زنان مدافع حقوق برابر، نهادینه نشده بود
« ائختالف »پُرشتاب بود که وقتی به ضرورت ایجاد آور و  سرسامسیاسی نیز چنان 
ش ا زمان و فضای به نسبت باز آن دوره، دوره اصالحاتمتأسفانه نزدیک شدیم 
 .و یک فرصت تاریخی را از کف داده بودیم به سر آمده بود

پیوستن به کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه     » ی  اما در میان فراز و فرود خواسته
پیگیخری ایخن خواسخته،    همه شاهد بودیم که چند سال بعد زنان،  در جنبش« زنان

 همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح مطالبخات   »در ائتالف ) 1388در سال  مجدداً
در واقخع ائتالفخی کخه    . بروز و ظهور پیدا کرد امکاندوباره  («انتخابات فضای در

کنوانسخیون در جنخبش زنخان    الحخاق بخه   حخول   1382تا  1382های   باید در سال
سخاله، سخرانجام در     دیر اتفاق افتاد و با تأخیری شخش  متأسفانه گرفت  صورت می

 ، و در موقعیخت سیاسخی کخامالً   1388جمهوری سخال    ی انتخابات ریاست  آستانه
همگرایخی جنخبش زنخان    »با ایخن حخال در ائختالف    . پا به هستی گذاشت متفاوت،

پیوسختن بخه   »هخای اصخلی مخا، همانخا       نیخز یکخی از خواسخته     1«برای طرح مطالبات
 . بود« رفع تبعیض از زنان کنوانسیون

 

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?rubrique22 
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 زنان جنبش یهاتفعالی ی ازمهم دیگرمحور ، «خشونت علیه زنان»

دو کتخاب  بخا انتشخار   جنبش زنخان،  فضای عمومی در « خشونت علیه زنان»بحث  
آشخنای    گخران نخام   به قلخم دو نفخر از پخژوهش   علیه زنان مهم در شناخت خشونت 

طخور   بخه  1382و  1333در سخال  ( مهرانگیزکخار و شخهال اعخزازی   )جنبش زنخان  
، از «زنخخان علیخخه خشخخونت»کتخخاب . مطخخرح شخخد عمخخومیافکخخار تخخری در   جخخدی

 زنخان : خخانوادگی  خشخونت »مهرانگیزکار توسط انتشارات روشنگران، و کتخاب  
مهخین  »بخه مخدیریت   ) ، به قلم شهال اعزازی توسط انتشارات سالی«خورده کتک

، بخه  (آن زمان بخا او آشخنا شخدم    ی  هزنان های  فل، شاعر و زنی که در مح«خدیوی
کتخاب در رابطخه بخا خشخونت      هر چند شاید اولین. بازار کتاب راه پیدا کرده بود

منتشخر   1332علیه زنان که پس از انقالب توسط انتشارات روشخنگران در سخال   
. اثر مهرانگیزکار اشاره کخرد  «دوزخ های  پاره و عدالت فرشته»شده بود، بتوان به 

های دیگری نیز در رابطخه بخا خشخونت علیخه زنخان        کتاب ی دهه هفتادها  طی سال
مهخخدی »از  «خخخورده کتخخک زنخخان»شخخد از جملخخه کتخخاب    ترجمخخه و چخخاپ مخخی 

راهخی بخازار کتخاب شخده      1333که توسط انتشارات علمی در سال « داغی  قراچه
نیخز از  « خشخونت علیخه زنخان   »در رابطخه بخا بحخث    متعدد مقاالت و تحقیقات . بود

رسخید کخه     در این نشریه به چخاپ مخی  « مجله زنان»آغازین انتشار  های  همان سال
توسخط شخهال اعخزازی و     این حوزه در مجله زنان نیز عمدتاًترین مقاالت در   مهم

هخای ضخرورت     آمد، از جمله این که اولخین نغمخه    مهرانگیز کار به نگارش در می
ه را مهرانگیزکخار در  دیخد   دادن بخه زنخان آسخیب    برای پناه« های امن  خانه»تأسیس 
و شخیرین عبخادی در مطلبخی کخه در      1ده بودمطرح کردر مجله زنان  1335سال 
« فرهنخخد و توسخخعه»بخخرای نشخخریه  1331در سخخال « روز جهخخانی زن»نامخخه   ویخخژه

ای بخا نخام     را در قالب مقالخه « قوانین و خشونت علیه زنان»گردآورده بودم، مسئله 

                                                                    

خانخه » سخیس تأ بخرای بود کخه   زنانی اولیناز هم  طالقانیآورم، اعمم می یادکه به  تاجایی - 1
 .نداد نتیجهاش متاسفانه کرد، هر چند اقدامات جدیاقدام  ،دیدهزنان خشونت برای «امن های
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دیگر وکالی مدافع حقوق برابخر نیخز در   . مطرح کرده بود «خشن نیزنان و قوان»
 کخار  خشخونت  نقخد  درناپخذیر   خسختگی طخرز   بخه حقوقی خود مستمر های   فعالیت

 خخخ دهیخخد  خشخخونت زنخخان بخخه( وکالخخت تقبخخل) یحقخخوق لحخخاظ بخخه و کردنخخد  یمخخ
نیخز مهرانگیزکخار    1333 سخال  در. رسخاندند   یم یاری خ یومنت مزد نیکمتر  دونب

« جخنس دوم »نامخه    را در فصخل  «رانیا نیقوان در زنان هیخشونت عل یبررس»بحث 
 . ح کردتشری

، «فرزانخه »به بعد در اغلب نشخریات زنانخه از جملخه مجلخه      1331های   از سال
... و یا نشریات تخصصی دانشخگاهی در دانشخگاه الزهخرا و   « حقوق زنان»ماهنامه 

در رابطخه بخا خشخونت علیخه زنخان یافخت        های بسخیار خخوبی    و پژوهش نیز مطالب
به بعد است که بحخث   1333های   از سال چه مسلم است این که آن شود ولی  می

بخه  ، مطخرح و  هخا   و پخژوهش  تر در اغلب نشریات  جدی طوربهخشونت علیه زنان 
 . شودمی پیگیریشکلی سیستماتیک 

کمیته ملخی  »  1377مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری درسال  چنینهم
در  کخه  یهای زهرا شجاع  براساس گفته .را شکل داد« امحای خشونت علیه زنان

 یرییس مرکز مشارکت زنان بود، اقدامات انجام شده توسط آنان برا آن دوره،
چخارچوب   به مخوازات ایخن کخار در   »: ه استخشونت علیه زنان چنین بود یامحا

ل داریخم بخه بررسخی ومطالعخه     پروژه مشترکی که با صندوق جمعیت سازمان ملخ 
یخک تخور مطالعخاتی بخا شخرکت       ی دراین زمینه اقخدام کخردیم و  المللتجارب بین

بهداشخت، بخخش فرهنگخی     قضخایی، پلخیس، وزارت    سیسختم  ت عالی رتبه ازئهی
هخا  آن سخفر کردنخد و از تجخارب     وزارت کشور و مرکز مشارکت زنان به ایتالیا

ایجخاد  هخا  اولیه و عزم مشترکی که بین دسختگاه های در کنار داده. استفاده کردند
شد ما در صخدد تنمخیم یخک برنامخه اسختراتژیک جخامع بخرای کخاهش خشخونت          

توسخعه هخم در    برنامخه چهخارم   یخدا کنخد در  برای این که این کار تخداوم پ . هستیم
کیخد کخردیم   أبندها بر کاهش خشونت به عنوان یکی از تکالیف دولت ت یکی از

برای این کار نیازمند اقدامات پیشخگیرانه،  . شودها این برنامهتا موظف به اجرای 



 بهار جنبش زنان / 132

 تامن، نهادهای حمایتی ، اصالح قوانین به منمور تشدید مجخازا های ایجاد خانه
  .(1384 ،یشجاع زهرا)« ....گران هستیم  خشونت

ا صخرف  جدی و پیگیر و بخ  طوربهدولت نیز  ،1382تا  1332از اواسط دهه 
در زمینخه شخناخت و    در مقیاسخی ملخی و سراسخری    مسختند  بودجه، بخه تحقیقخات  

هخای    برآورد میزان خشونت علیه زنان و یافتن راهکارهایی بخرای مهخار خشخونت   
یکخی از نتخایج ایخن تحقیقخات ملخی در رابطخه بخا خشخونت         . خانگی، اقخدام کخرد  

بررسی »در مطبوعات با عنوان  1383پس از چند سال یعنی در مهر ماه  ،خانگی
در همخین رابطخه   . مخنعکس شخد  « های خانگی علیه زنخان در ایخران    خشونتمیزان 

تحقیخق ملخی بررسخی خشخونت خخانگی علیخه زنخان در        »: خبرگزاری ایسنا نوشت
ی مشترک مرکز امور مشارکت زنخان و معاونخت     استان کشور، پروژه 28مراکز 

تخاکنون،   82اجتماعی وزارت کشور است که با همکاری وزارت علوم از سخال  
هخزار   2پاسخخگوی زن و   531هزار و  12فاز عملیاتی و با بررسی نمرات  5در 
هخزار پرونخده گخزارش شخده در      122پاسخگوی مرد منتخخب، بخر مبنخای     11و 

های خانواده، پزشخکی قخانونی، نیخروی     خصو  اختالفات خانوادگی در دادگاه
بازان طخی محخدوده   ها، مراکز بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد جان  یانتمامی و کالنتر

گویه مربوط به شخاخ    45استان کشور و بر اساس  28در  82خخ35زمانی سال 
 «.میزان خشونت خانگی علیه زنان به اجرا درآمده است

خشخونت علیخه   شناخت و مقابله بخا  در رابطه با  1333از آن سو نیز در تیرماه 
کخز مطالعخات   مر»توسخط   (امخور  انخدرکاران   البتخه بخرای مسخئوالن و دسخت    )زنان 
در چخخارچوب طخخرح تقویخخت )« ملخخل متحخخد سخخازمانالمللخخی برنامخخه عمخخران  بخخین

اقدام به برپایی کارگخاه آموزشخی    ،(های آموزشی و پژوهشی حقوق بشر ظرفیت
   1. خشونت علیه زنان کرد

هخای مهخم    به تدریج بحث خشونت علیه زنان به یکی از فعالیت، در این میان

                                                                    

1 http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/123274 
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برگخزاری  ما نیز در مرکز فرهنگی زنان   .تبدیل شد های زنان در برخی از تشکل
جخزو  را آغخاز کخردیم و   « های آموزشی در رابطه با خشونت علیه زنان  کارآگاه»

موزشخی در ایخن   کارگخاه آ  گخزاری بودیم که بخه بر  جامعه مدنی های  اولین گروه
اولین کارگاه آموزشی خخود   1381دی  12در  به طوری که رابطه اقدام کردیم

در همخان زمخان    .بخه انجخام رسخاندیم    « تعاریف خشونت علیه زنان»ر رابطه با را د
بخا  را در مرکخز فرهنگخی زنخان    « کمیته خشخونت علیخه زنخان   » موفق شدیم بود که
و نوشخین  مهسخا شخکرلو    ناهیخد کشخاورز،   ،طلعت تقی نیا، سیمین مرعشیحضور 

آغخازگر سلسخله    ایخن کمیتخه،    انخدازی  سیس و راهتأ. یماحمدی خراسانی بنیاد نه
دو . خشونت علیه زنان در مرکز فرهنگی زنان شخد مقابله با هایی در زمینه  فعالیت

 1381اسخفند   15در ، فرهنگی زنخان  مرکزدر اولین کارگاه خشونت ماه پس از 
« های فخردی   خشونت خانگی و مسئولیت»به مناسبت روز جهانی زن، کارگاه نیز 

  1.شهرداری برگزار کردیمهای غیردولتی   را در مرکز سازمان
مرکخز  در « کمیتخه خشخونت علیخه زنخان    »خالل فعالیت در ها که  همان سال از

گخرفتیم، تخالش کخردیم کخه       فرهنگی زنان بحث خشونت علیخه زنخان را پخی مخی    
هایی را در حوزه خشونت علیخه زنخان پخیش ببخریم کخه        و گفتمان ها  ، شیوهها  مدل

و برانگیختن حساسخیت نسخبت    عمومی افکاربتواند به طرح موضوع خشونت در 
، بخه عنخوان   «نیخا   طلعت تقخی »کمک کند از جمله آن که  ی منحوس به این پدیده

، آغخازگر شناسخایی،   در مرکخز فرهنگخی زنخان    «خشخونت  کمیته»ار ذگنبنیاعضو 
بخود کخه در    ای  هخر روزه  هخای   ین موارد متعدد اعمال خشخونت آوری و تدو  جمع
پیگیری ایخن   . داد  شهر تهران رخ می  سوی کالن  سو و آن  در این« حوادث» اغلب

                                                                    

1
 در شناسیجامعه انجمن زنانگروه  در« اعزازی شهال» با همراه که)« توکلی نیره» میان این در 

 در خشونت با مقابله آموزش های  کارگاه از بسیاری در همواره ،(کردمی فعالیت ایران
شناسی در ایران با مدیریت  گروه زنان انجمن جامعه .کرد می مان  همراهی زنان، مرکزفرهنگی

های گوناگونی درباره ابعاد  شهال اعزازی و نیره توکلی در آن زمان در این انجمن نشست
 .کرد مختلف خشونت علیه زنان برگزار می
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ی گسخترده علیخه   ها  خشونتبا هدف انعکاس )انه یماه منمم های  گزارشاز مدل 
های   به یکی از شیوه تدریجبه خ  شا ها تداوم  طی سالخ  نیا  طلعت تقیتوسط  (زنان

جنخبش زنخان    هخای  هخا و انجمخن   میخان گخروه   در زنخان  برخشونت  بازتاب مرسوم
زندگی روزمره زنان، بار در   خشونت« حوادث»رابطه کمک کرد تا تبدیل شد و 
و در جامعخه   یابخد معنای خخود را باز  علیه زنان «یافته خشونت سازمان»در پیوند با 

 . شودجنبش زنان پیگیری فعاالن و از سوی مطرح 
 یطراحخ  یکارگخاه آموزشخ   ،کخه در مخورد آن   خشخونت  گخر یابعاد د از یکی
 کخه  بخود  یشخغل  و یکخار  یهاطیمح در زنان هیعل خشونت موضوع اتفاقاً میکرد

 وسخته یپ خشخونت  تخه یکم به که مرکز یاعضا از گرید یکی ییصحرا ایرؤ توسط
 .شد گذارده اجرا به بود

های آموزشخی در زمینخه خشخونت     کارگاه بود که تالش کردیم تاپس از آن 
تا به موضخوع خشخونت    پی بگیریم ی زنانها همکاری دیگر گروهعلیه زنان را با 

 هایمان  نقطه عطف این سلسله فعالیت .تر ببخشیم گستردههرچه ابعادی علیه زنان 
در « خشخخونت جنسخخی خخخانگی»کارگخخاه سخخه روزه ، برگخخزاری فرهنگخخیدر مرکز
طراحخی  در برگزاری این کارگاه سه روزه بود که توانسختم  . بود 1382شهریور 

و همخراه بخا برخخی از     «بهخدخت رشخدیه  »بخه یخاری   های آموزشخی را   این کارگاه
نیخا، ناهیخد    از جملخه طلعخت تقخی   ) اعضای کمیته خشخونت مرکخز فرهنگخی زنخان    

  .میبه انجام رسان (کشاورز و پردیس قندهاری
نمخامی  »در پخارک  « خشخونت جنسخی خخانگی   »و اما، برگزاری کارگاه سه روزه 

ماهخه   شخش سرآغاز کمپینی داشت و  ابعاد مختلفی، 1382در شهریور  «گنجوی
در  قضیه به این ترتیب آغاز شد کخه . در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان بود

 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »پیشنهاد   سومین روز برپایی این کارگاه
د کخه  گردیخ شد و سخبب  مواجهه دوستان را مطرح ساختم که با استقبال   «مارس

از جملخه  )هخای دیگخر زنخان      با افخراد و تشخکل   1382بتوانیم از شهریور تا اسفند 
مهر، کانون هسختیااندیش، کخانون نواندیشخان جخوان       مؤسسه رشدیه، انجمن ایران
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 تخری در   در ایخن زمینخه همکخاری نزدیخک    ...( جامعه مدنی، سایت زنخان ایخران و  
کخه بخه    امخا پخیش از آن   .داشخته باشخیم   پرهیز،  وسعت بخشیدن به فرهند خشونت

مناسخبت    بیبپردازم، « مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »های  ویژگی
در  خ  در سخطح عمخومی منتشخر کخردیم     خ که  این کمپین رااصلی که طرح نیست 

 :ادامه بیاورم
 

 «مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »: اولین کمپین جنبش زنان

در فراخخوانی کخه   ، «یخه زنخان  لخشخونت جنسخی ع  »پس از اتمام کارگاه سه روزه 
 ، زنخان   هخای  هخا و انجمخن   ، گخروه  برای این کمپخین خطخاب بخه  افخراد، مطبوعخات     

،  جوانخان  هخای   و سخازمان  ، کودکخان  های زیست محیطی، مدافعان حقخوق انجمن
  :میکرد نکرچنین  م،یبود نوشته

و   جمعخخی  ای مبخخارزه«  مخخارس 8تخخا   خشخخونت  علیخخه  و مخخردان  زنخخان»  کمپخخین
از   توانید جزو یکخی  شما نیز می  که)کمیته زیر  پنج .خواهد بود  شده دهی سازمان

،  مخارس  8)«  زن  روز جهخانی »را در   هخایش  کلیه عملکردها و برنامخه ( ها باشیدآن
  ایخن   بخا نخام    انرا در ایر  زن  گذارد و روز جهانی می  نمایش  به( 1382اسفند  18

 چهخار   از مخا فقخط    مطمئنخاً اگخر هخر یخک    .  خواهد داشت  گرامی  ،عمومی  کمپین
از   ، و هخر کخدام   کنخیم   مبخارزه جمعخی    ایخن   خود را صخرف   وقت  در هفته  ساعت
مخورد    خود بخه   در انجمن  کمپین  این  را در راستای  پروژه کوچک  ها یک انجمن

را   زنخان   علیه  مسئله خشونت  تدریج در کنار یکدیگر و به  توانیم اجرا گذارند، می
، همه ما  نیست  انتزاعی  ، امری زنان  علیه  خشونت.  کنیم  تبدیل  عمومی  ای مسئله  به

کخرد،    بایخد مبخارزه    زنخان   علیه  خشونت  کاهش  برای  ، پس هستیم  درگیر آن  زنان
 . جامعه  خاطر کل هو ب  مان خاطر دختران ، به خاطر خودمان به

  شخرکت «  مخارس  8تا   خشونت  علیه  و مردان  زنان»  خواهید در کمپین اگر می
  تشخکیل   دیگخری   هخای  کنید یخا کمیتخه    زیر شرکت  های توانید در کمیته کنید، می

  شخرکت   در آن  کخه   افخرادی   بخه   نیخز بخا توجخه     هخر کمیتخه    هخای  البته فعالیت. دهید
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 :تر شود تر و یا مشخ  گستردهتواند  کنند می می
و بخه کلیخه     ، به قخوه قضخاییه   مجلس  آوری امضاء برای ارائه به  خ کمیته جمع  1
(.  مؤسسخه رشخدیه  مرکز فرهنگی زنخان و    توسط)  تغییر قوانین  برای  قانونی  مراجع

و ارائخه    سرگشخاده   هخای  نامخه   از طریخق   تغییر قوانین  فشار برای: اهداف این کمیته
  هخای  هخا و وبخالگ   بخا سخایت    و صخحبت   و مخذاکره   جمعخی   هخای  ها در رسخانه نآ

  آوری جمخع   بخرای   سرگشاده  های نامه  و درج  کمپین  این  به  پیوستن  برای  اینترنتی
  نخویس  پخیش   تخوان  ، مخی  اسخت   در پخیش   مجلس  انتخابات  که  جایی امضاء ، از آن

را  کخرد و آن   هستند تهیخه   زنان  رأی  خواهان  که  مجلس  نمایندگان  برای  ای برنامه
  هخا مطخرح   هسختند در روزنامخه    دادن  رأی  خواهان  که  زنانی  برای  معیاری  عنوان به

 . ساخت
  علیخه   خشونت  به  مستند مربوط  های و گزارش  مدارک  آوری خ کمیته جمع  2
اهخداف  (.  ایران  مدنی  هجامع  های سازمان  و آموزش  مرکز مطالعات  توسط)  زنان

  مخارس  8و در روز   آوری را جمخع   مخدارک   کلیه تواند می  کمیته  این: این کمیته
،  ، عکخس  فخیلم   صخورت توانخد بخه   اسخناد مخی    دهد، ایخن   ارائه  را در نمایشگاهی آن

هخر روز    باشد که  و حوادثی  دیده خشونت  با زنان  ، مصاحبه روزنامه  های گزارش
 . یابند نمی  در مطبوعات  و انعکاسی  مشنوی می

اهخداف ایخن   (. علیرضایی  الهام:  کمیته  مسئول)  خشونت  علیه  خ کمیته هنری  3
  پوسختری   زنخان   علیخه   بخا خشخونت    مبخارزه   کمپین  تواند برای می  کمیته  این: کمیته
  با مضخمون . ..و  یا عکس  نقاشی  نمایشگاه  کند، برگزاری  تهیه  مارس 8روز   برای

بخا    تئخاتری   نمخایش   بخرای   ریخزی  ، برنامخه  مخارس  8روز   بخرای   زنخان   علیه  خشونت
 . مارس 8در روز   زنان  علیه  خشونت  مضمون
مرکخز    توسخط )  بخر زنخان    خشخونت   علیخه   و زنخان   مردان  به  خ کمیته آموزش  4

توانخد   مخی   کمیتخه   ایخن : اهداف ایخن کمیتخه  (.  هستیااندیش  و انجمن  زنان  فرهنگی
  برای  زنان  علیه  در مورد خشونت  مردان  برای  یا سمیناری  کارگاه  برگزاری  برای
هخا  آن  تشویق  برای  و معروف  با افراد سرشناس  کند، مذاکره  اقدام  مارس 8روز 
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 .ها آن  برای  سخنرانیدادن   و ترتیب  آن  و تبلیغ  کمپین  این  به  پیوستن  به
  توسخط )  و پسخران   دختخران   بخرای   آموزشخی   جخزوات   و پخش  کمیته تهیه خ  5
  جزواتخی   پخخش   تواند در ابتدا بخه  می  کمیته  این: اهداف کمیته(. ایرانمهر  انجمن

شخد،    ارائخه (  زنخان   در مرکخز فرهنگخی  )  زنخان   علیخه   اخیر خشخونت   در کارگاه  که
  پزشخکان   هخای  در مطخب   آن  با پخش تواند می  جزوات  این  ورزد، پخش  مبادرت

 دارنخد تشخویق    آگخاهی   را که  آغاز شود و یا معلمانی  زنانه  های و یا آرایشگاه  زن
  دیگر با همکاری  آموزشی  تهیه جزوات. کند  در مدارس  آن  یا توضیح  پخش  به 

 ...و  ، مددکاران پزشکان  همکاری  به  و دعوت
اهخداف ایخن   (.  ایخران   زنخان   سخایت   گروه  توسط)  خیابانی  خ کمیته خشونت  1
  و نمرسخنجی   و آماری  ، کار پژوهشی خیابانی  مستند از خشونت  تهیه فیلم: کمیته

  ای کتابخانخه   ، پخژوهش  مسخئوالن   و تلقخی   خیابخان   از خشخونت   زنخان   درباره تلقخی 
 . خیابانی  درباره خشونت

غیخر از    دیگخری   هخای  توانخد کمیتخه   یمخ   و حتا فردی  و گروهی  خ هر انجمن  3
 .کند  مذکور همکاری  های دهد یا با کمیته  تشکیل  در باال آمده  چه آن

  کمپخین   اینترنتخی   وبخالگ  -طلعخت تقخی نیخا    : ها کمیته  بین  هماهنگی  مسئول)
 www.8march.persianblog.com).1 :« مارس 8تا   خشونت  علیه  و مردان  زنان»

 
جمعخی    فعالیت دسته: «مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »مختصات 

قخرار   «کمپین یک میلیخون امضخاء  »این کمپین که بعدها مدلی برای ( بیناگروهی)
هخای   هخا و گخروه   از همان ابتدا با سازماندهی و تقسخیم کخار بخین انجمخن    ، گرفت

آوری   جمخع یته کم»: های مختلف از جمله  با تشکیل کمیتهیعنی . عضو، آغاز شد
 تغییخر قخوانین    بخرای   قخانونی   و مراجخع   قضخاییه   قخوه پارلمخان،    :به برای ارائه امضاء
  بخه   مسختند مربخوط    هخای  و گخزارش  کمدار  آوری جمع»  هکمیت چنینهم، « نابرابر

                                                                    

1 http://www.iftribune.es/WCC.htm 
 

http://www.iftribune.es/WCC.htm
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و   مخردان   بخه   آمخوزش »  کمیتة  ،« خشونت  علیه  هنری»  ، کمیتة« زنان  علیه  خشونت
  جخزوات   و پخخش   تهیخه   کمیتة» طورهمین، » بر زنان  خشونت  علیهدر مبارزه   زنان

  هخخای  مبخارزه بخخا خشخونت    کمیتخخة»و بخاالخره   «و پسخخران  دختخران   آموزشخی بخخرای 
ای نیز برای آن تهیخه شخد     سایت جداگانه  کرد و وبشروع کار خود را «  خیابانی

 هخای متنخوع    تا گزارش( فته بودرا برعهده گر خواه مسئولیت آن که مریم حسین)
  ایخن   جلسخات . دگخرد ها، برای اطخالع عمخوم، در آن منتشخر      کمیته و فعالیت کار

. کخردیم   در پارک ساعی برگزار می «بانو  سبز خ فرهنگسرای   بوفة»ها نیز در  کمیته
زیادی به مرکخز فرهنگخی   داوطلب این کمپین سبب شد که نیروهای خوشبختانه 
در  روزجهخانی زن / مارس 8این کمپین که با برگزاری تجمع . شوندزنان جذب 

بود گرانقدری تجربه  حقیقتا  به پایان رسیدبا موفقیت  1382پارک الله در سال 
به عنخوان بخشخی   )زنان مستقل های   که هم مسئله خشونت علیه زنان را در تشکل

یخه زنخان را از   و هم بحث خشونت عل ،نهادینه ساخت (از مبارزات مدنی الینفک
  .رهنمون شد ،در جامعه مدنی   حوزه عملبه  ،مطبوعاتی صرفاً شکل

کخه در   بخخش   فرهنگی و آگخاهی  های مبارزات  از سنت یکیاما در این میان 
 آندر جنخبش زنخان   « مخارس  8کمپین زنخان و مخردان علیخه خشخونت تخا      »جریان 

های اجتمخاعی    در خدمت فعالیت« استفاده از هنر نمایشی»گذاری شد   دوره، پایه
، بخه  1382های سه روزه کمپین خشونت در سال   بود که این سنت را در کارگاه

، (یکی از اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان     ،با اجرای ناهید جعفری) شکل ابتدایی
 یسخخنران »ی   ه نمایشنامهبود ک (1382در همان سال )پس از آن . کردیمبرگزار
برای اجرا در تجمخع   وع خشونت علیه زنان تمرکز داشت که بر موضرا  «یجمع
ناگزیر اما به علت آن که برگزاری تجمع را برهم زدند، . نوشتم 1382مارس  8

 طخخوربخخه «دانشخخگاه روانشناسخخی دانشخخگاه تهخخران  »در را ایخخن نمایشخخنامه  شخخدیم 
آن برنامخه در  . یمنخ اجخرا ک ( توسخط اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان     )جمعخی    دسته

دانشگاه روانشناسی حاصل مشارکت مرکزفرهنگی و انجمخن اسخالمی دانشخگاه    
در مخورد  « پخور   مرسده صالح»پس از سخنرانی روانشناسی دانشگاه تهران بود که 
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در  ژانخر هنخری   از همخین  نیخز  چنخد سخال بعخد   . درآمداجرا به  ،خشونت علیه زنان
کمیتخه هنخری کمپخین    »بخا ایجخاد   هم استفاده کردیم و کمپین یک میلیون امضاء 

 . گرفتیم  پیاین مدل را « یک میلیون امضاء
 
 :«مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »علیه نابرابری در مردان اعتراضی نامه 

کمیپن زنان و مردان علیخه  »در  1382به سال ای که   تازه هایتیکی دیگر از سن
 بخه مخردان  اعتخراض  ریخزی شخد، سخنت      پایهدر جنبش زنان « مارس 8خشونت تا 
 کخه  بخود  ای  گرانخه  آگخاه هخای  ها و اطالعیهستیزانه از طریق نگارش نامه  قوانین زن

ای کخه در    هخای سخه روزه    کارگخاه خخالل   در. شخد توسط خود مردان امضخاء مخی  
گخارش و  مخان ن   برگزار کردیم، یکخی از کارهخای   «ویگنج  سرای نمامی  فرهند»

 کخردیم  مخی آوری   امضخاء جمخع  رودرو با مردان بخرای آن  ای بود که   نامه تدوین
چهره بخه  »همین مدل را بعدها در کمپین یک میلیون امضاء، تحت عنوان روش )

 (.تر به اجرا گذاشتیم با موفقیت بیشتر و گسترده «چهره
خطاب به نمایندگان مجلس  مشخصاًاش   ی سرگشاده که روی سخن  نامهدر این 

 ی هدر رابطخ   را که ی، قوانیناین نامه ی هما مردانِ امضاءکنند»: آمده بود چنینبود 
و   یانسخان   ی هرابطخ   بخشد، مخالف می  ر مشروعیتاز شوه  زن  تمکین  به  ییزناشو
  چنخین .  دانخیم  بشخر مخی    حقخوق   یجهخان   همیخ و مرد، و مغایر بخا اعال   زن  نبی  عادالنه
  شخأن   ، مخخالف  اعطخاء شخده    ما مخردان   گذار به قانون  از سوی  که  یقدرت  تفویض

 بخون یتر) «. هسختیم   یقخوانین   چنخین   تغییر و اصخالح   رو خواهان از این.  ماست یانسان

  (زنان یفرهنگ مرکز تیسا -زنان یستینیفم
در  مسختقیم مخردان بخه شخکل مسختقل و مجخزا      یعنی درگیرکخردن   ،این روش

زنخان مرسخوم   مخدنی  ، هنوز تا آن زمان در جنبش آمیز اعتراض به قوانین خشونت
هخایی خ   بود که این بیانیه از سوی مردان با واکخنش  دلیل همهمین شاید به نبود و 

ی کخه زهخره ارزنخی، وکیخل دادگسختری و از      طخور بخه . شخد   گاه منفی خ همراه می 
طخور   بخه ( در کمیتخه حقخوقی آن  )ز فرهنگی زنان که در این کمپخین  اعضای مرک
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 یهنگخام مراجعخه بخه آقایخان بخرا     »: نویسخد کرد در این رابطه میتالش میمستمر 
از ما نشد یا به ما خندیدند یا معترض تنمیم چنخین   یامضا، متأسفانه استقبال گرم

 بونیتر خ  زنان یفرهنگ مرکز تیسا)«.نیز آن را امضا کردند یا  البته عده. شدند یا  نامه

کمپخین زنخان   »حقوقی در کمیته ، وکیل دیگری که فرد  نازنین کیانیو   .(یستینیفم
کرد، گزارشخی را در مخورد نحخوه      فعالیت می« مارس 8و مردان علیه خشونت تا 

امضخاء بخرای    ی چهره بخه چهخره  آوری   در خالل جمعبیانیه برخورد مردان با این 
به جمخع    ،راه ها و تردیدها و موانع بر سر  باری از سئوال  با کوله» :که آن،  نوشت

هنگامی که نامخه را بخرای امضخا    . گو در این باره بر آمدیمآوری امضا و گفت و
: پیش روی مردان گذاشتیم نامه مذکور با واکخنش هخای مختلفخی روبخه رو شخد     

در ابتخدا مختن   گروهی از مخاطبان که از نگاه تخصصی به موضوع می نگریستند 
تراشخی و بخازی بخا لغخات و اصخطالحات        را مورد نقد قرارداده و شروع به اشکال

این گروه مختن  . کردند و بدون توجه به مفهوم متن فقط بدنبال منطق کالم بودند
گخروه   ...گروهی دیگر حرکت را خالف شرع و قانون دانسته.  را امضاء نکردند

تخص  و تحقیقخاتی در ایخن زمینخه داشختند و یخا      دیگر با این مقوله آشنا بوده و 
اسم و عنخوان   ،گروهی از حقوقدانان بودند که بعد از بررسی و البته انتقاد به متن

خود را امضاء کردند و برخی دیگر با تردید و بدون نکر نخام و عنخوان مبخادرت    
بخازی  و اما گروه همیشه منفعل هم با بی تفاوتی نخواستند وارد . به امضاء کردند
زنانی بودند که بعضخا ملتسخمانه    ،گروه دیگر...!با ما کاری نیست: شوند و گفتند 

و بعضخا متحکمانخخه از اقخخوام نکخور نسخخبی و سخخببی و دوسختان خخخود بعخخد از ادای    
... !توضیحات و بیان مطلب می خواستند کخه نیخل اوراق مزبخور را امضخاء کننخد     

جخا ارسخال   کها چیست و به نامه دیگر با شک و تردید از اینکه عاقبت اینبرخی 
عاقبخت اندیشخی کخرده و از     ،می گردد و بعضا با ترس و واهمه از گرفتخار شخدن  

بخه چگخونگی و نحخوه انجخام ایخن      برخخی   .زیر بار مسئولیت شخانه خخالی کردنخد   
حرکت نمادی معترض بوده و ایخن شخیوه را نپسخندیده و آن را دارای کخاربرد و     

 (1382 ،یستینیفم بونیتر تیسا)«  ...قابلیت اجرا نمی دانستند
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بخود کخه بعخدها در مقخاطع مختلخف نیخز        ای  تخازه  در واقع این شروع حرکخت 
تخداوم یافخت و   در جنخبش زنخان   « سخنت مبخارزاتی  »پیگیری شد و به عنوان یخک  

را در میخان مخردان نیخز     حقخوق برابخر   ی   مطالبخه  به انخدازه ظرفیخت خخود،    توانست
مخردان جخوان کخه بخه جنخبش زنخان        بعدی، عمخدتاً  البته در مقاطع. دهدگسترش 

 تجمخع  از مخردان  تیحما نامه». دادند ادامه را حرکت نیا خودشانپیوسته بودند 
 نیپخ یکمدر  «مردان تهیکم»گیری شکل طورهمین و« 1385 و 1384 خرداد 22
 از تیخ حما یبخرا  جخوان  مخردان  نیخ ا توسخط  کخه هایی نامه و) امضاء ونیلیم کی

 مطالعخات » گفتمخان  بخردن  شیپخ  چنخین هخم  ،(آمخد  یدرمخ  نگخارش  به زنان حقوق
ای هیخ از زاو کخه  1«روز مخرد » تیسخا  اندازیراه تا ،ستینیفم مردان توسط «مردان

 یمخوارد کخرد، همخه و همخه از     پیگیری میرا  تیبحث رابطه مردان و جنس گرید
 . اندهو مبتکر آن بود یبان خواه،  یکه خود مردان برابرهستند 

توانسخخت « مخخارس 8کمپخخین زنخخان و مخخردان علیخخه خشخخونت تخخا »در هخخر حخخال 
از خخود بخه    زنخان،  یسخت ینیفمدر جنخبش  ای  نوآورانخه  های مدنی و مبارزاتی سنت

 ایخن کمیخپن بخا برگخزاری تجمخع       ماهخه  نیز فعالیت شخش  سرآخر. گذارد ادگاری
 پخارک اللخه  در )اعتراضی حول موضوع خشونت علیه زنخان در فضخای عمخومی    

بدین ترتیب اگر این اولخین کمپخین جنخبش    . یدبه انتها رس 1382در سال  (تهران
 بنخدی  در پایخان  («مخارس  8کمپین زنخان و مخردان علیخه خشخونت تخا      »یعنی )زنان 

در اقخدام کخرد، امخا     ی مسخالمت آمیخز  اش به برگزاری تجمع یافته حرکت سازمان
بخرای   یک میلیون امضاء آوری جمع کمپین»یعنی )ترین کمپین جنبش زنان  مهم

برگزاری یخک   ، اتفاق افتاد یعنیعکساین فرآیند به ، («آمیز تغییر قوانین تبعیض
سخخاز سخخببآغخخازگر و  (1385تیخخر  متجمخخع میخخدان هفخخت)آمیخخز تجمخخع مسخخالمت

 . بود (کمپین یک میلیون امضا) یافته حرکت سازمان گیری آن شکل
 

                                                                    

1
 http://marde-rooz.com 
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 کردن مسئله زنان  روشی برای عمومی: آمیز   های مسالمت  بندی تجمع  نطفه

دادن بخه    مرکخز فرهنگخی زنخان، شخکل     اعضایهای مدنی ما   یکی دیگر از فعالیت
. هخا خ بخود     ها و محفل  های اعتراضی زنان خ بیرون از چهاردیواری خانه   گردهمایی

بخاره اتفخاق    اعتراضی حول موضوع زنخان بخه یخک    هایها و تجمع  این گردهمایی
شکل گرفت و ما اعضای مرکز فرهنگخی زنخان بخا     تدریجبه که سنت آننیافتاد بل

اولخین  . کخردیم آن را دنبخال کنخیم   مخی  پیوسخته تخالش   طخور بخه همه وجودمخان و  
. به راه انخداختیم « فرهنگسرای بانو»در  1382گردهمایی از این دست را در مهر 

بخه قتخل رسخیده    « سخعید حنخایی  »مشخهد توسخط   در شهر زن خیابانی  13آن زمان 
های فرهنگخی    ریشهبه این جنایت هولناک و ای سرگشاده  به   بودند و ما طی نامه

شخدن    سخپس تخالش نمخودیم کخه بخرای شخنیده      . اعتراض کخردیم  و اجتماعی آن،
هخای    هخای اعتراضخی را در سخالن     ها، گردهمایی  مان نسبت به این جنایت  اعتراض
این اولین قدم مخا اعضخای مرکزفرهنگخی زنخان بخرای      . ترتیب دهیمشهر عمومی 
کردن هر چخه بیشختر مشخکالت     ختن شیوه اعتراض مدنی برای عمومینهادینه سا

زنان بود، چرا که پس از برگخزاری سخمینارهایی در رابطخه بخا زنخان، ایخن بخار در        
انو در کنخار فرهنگسخرای بخ   « پخارک سخاعی  »که بخشی از محوطه خ سالنی سر باز  

ای در جریخان    اعتخراض بخه موضخوعی مشخخ  و پرونخده     . مراجعه کخردیم  خ  بود
ای کخه از    گسخترده رسخانی  آگخاهی ، در کنخار  (در رابطه با زنان خیابانی)دادرسی 
هخا در    و دیگخر رسخانه  « مجلخه زنخان  »زنان در نشخریاتی ماننخد   فعاالن جنبش سوی 

ن مسخئله را عمومیخت   سخت ایخ  توان  مخی  ود طبعخاً هایی جخاری بخ    مورد چنین پرونده
آن نیخز از سخالنی سرپوشخیده بخه     برگخزاری  از سوی دیگر شخکل   .بیشتری بخشد

توانسختند بخه   مخی  سالنی سر باز  در کنار پارکی عمومی، بود که بسیاری از مخردم 
 . این گردهمایی بپیوندند

ای همراه شد هر چند از همان   این گردهمایی خوشبختانه با انعکاس گسترده
زنی با مدیریت فرهنگسخرای    اواسط برنامه، مجبور شدم که با رفت و آمد و چانه

در . بانو، موانع بسیاری را که در برابرمان قرار دادند به نوعی رفع و رجخوع کخنم  
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را در آن ممنخوع کردنخد، بخه    واقع در حخین برگخزاری گردهمخایی، فیلمبخرداری     
ه کرده بود زیرا هنگخامی کخه   آنان را شوک «سیمین بهبهانی»خصو  که حضور 

برای درخواست این گردهمایی به فرهنگسرای بانو مراجعخه کخرده بخودم، چخون     
دادم که ممکن اسخت بخا حضخور سخیمین بهبهخانی مخالفخت شخود در        می احتمال
ی کخه بایخد بخه مخدیریت     تدر لیسخ  حتمخاً را  ایشخان نخام  م کخه  یلزومی ندیخد نتیجه، 

هخای بسخیار بخا      به هرحال با گفتگخو و رایزینخی  . میبنویس دادم  فرهنگسرای بانو می
ها را رفع و رجخوع    باالخره توانستم برخی از این ممنوعیت  سرا  مدیریت فرهند
ای بخخرهم نخخخوردن بخخر -بخخرداری  از جملخخه ممنوعیخخت فخخیلم  - کخخنم و برخخخی را

در هخر صخورت مهخم      .باالخره پذیرفتم ،های فراوان  زنی  چانه با البته، گردهمایی
در فضخای  )در بخشی از محوطه پخارک سخاعی    مان آن بود که اولین گردهمایی

به جلخو   شد که  محسوب میرسانی  در جهت آگاهی یک گام مؤثر و عملی (باز
 . برداشته بودیم

زاری میتینخد همبسختگی   برداشتیم با برگ 1381قدم بعدی را در اردیبهشت 
البته درخواستی کخه بخه وزارت کشخور    . با زنان فلسطین در برابر سفارت فلسطین

فلسخطین بخود امخا مسخئوالن     « میخدان »داده بودیم برای برپایی تجمعی در محوطخه  
سخفارت فلسخطین، موافقخت     اصخلی  وزارت کشور بخا برپخایی تجمخع در برابخر در    

ی ایخخن تجمخخع   تجربخخه. برگخخزار شخخدنفخخره نیخخز  122آن تجمخخع کوچخخک . کردنخخد
هخای عنکبخوتی زنخان      قتل»ی گردهمایی اعتراضی علیه   اعتراضی، به همراه تجربه

اعضخای  بودنخد کخه بخه مخا     هخایی  ، در مجموع تجربه«خیابانی توسط سعید حنایی
در  1381مخارس   8تجمخع   آمیخز  موفقیخت  مرکز فرهنگخی زنخان بخرای برگخزاری    

 . کمک کرد پارک الله واقعاً
هخخخا و   در بسخخخیاری از دانشخخخگاه« روز جهخخخانی زن»در آن زمخخخان برگخخخزاری 

تجمخع  » صخورت بخه  برگزاری این مراسممرسوم شده بود بنابراین، سراها   فرهند
بخه منمخور رسخیدن بخه یخک خواسخته        «هخا   در فضاهای بخاز مثخل پخارک    اعتراضی
از . دهخد پیونخد   ،با افکار عمومیهرچه بیشتر را  خواسته توانست آنمی مشخ ،
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را در  «روز جهخانی زن »تخالش کخردیم مراسخم     1381سخال  اسفندماه این رو در 
درخواسخت  . برگخزار کنخیم  ( تقاطع خیابان کارگر با بلوار کشاورز)« پارک الله»

بخه وزارت کشخور   « تجمخع بخرای زنخان فلسخطین    »این تجمع را با توجه بخه سخابقه   
طلبخخانی کخخه در آن زمخخان   ه  اصخخالحبسخخیار، بخخاالخرهخخای بعخخد از رایزنخخی. دادیخخم

دار بودند با برگزاری این مراسخم    وزارت کشور را عهده ی ازهای  مسئولیت بخش
هر چنخد بخرای ایخن کخار، بارهخا      . موافقت کردند« پارک الله»در محوطه سر باز 

مجبور شدیم اساسنامه و مدارک مرکز فرهنگی زنان را به وزارت کشخور ببخریم   
 نتمامی برای برگزاری این مراسم هماهند کنیم و بارهخا توسخط  و نیز با نیروی ا

نیروی انتمامی مورد بازخواست در مورد کم و کیف تجمخع   افسران اداره اماکن
امخاکن   اداره مورانأارم در همان روز برگزاری تجمع، محتا به یاد د. قرار گرفتم

 هخا بخا    بودم ساعت نیروی انتمامی آمده بودند و من به عنوان مسئول برنامه، ناچار
خواسختند کخه اساسخنامه و مخدارک       صحبت کنم و حتا همان موقع نیخز مخی  ها آن

 امگخر مخ  »: نشان بدهم که دیگر با عصبانیت من روبرو شدند کهها آن مرکز را به
ام در بیخاورم و بخه     م که االن از جیخب یاساسنامه داشته باشقرار است م یهر جا برو

 « شما نشان بدهم؟
ایرادهای دیگری را مطرح کردند و گفتند کخه مخردان حخق ندارنخد     ها آن اما

حضور پیدا کنند که باز ( که تجمع قرار است برگزار شود)در این بخش پارک 
بخاالخره رضخایت دادنخد کخه زنخان و مخردان در دو        زنخی   چانههم با کلی بحث و 

دشخوار،   دم در آن موقعیخت مجزا بایستند، و من هم ناچخار شخده بخو    طوربهبخش 
وارد مخذاکره شخوم و   ها آن شدن حتمی این تجمع، از یک طرف با رگزاربرای ب

از طرف دیگر در همان لحمخه تصخمیم بگیخرم کخه چخه چیخزی را بپخذیرم و چخه         
بخشخی از  و هخم بخا   بتخوان هخم تجمخع را برگخزار کخرد       بلکخه چیزی را نپذیرم تخا  

  .نشد همراهها،   برای تغییر برنامهآنان  نامعقول هایخواسته
هرچخخه دل  ،جخخوان دختخخراندر خخخالل برگخخزاری مراسخخم، وقتخخی چنخخد تخخن از 

ها و تهدیخد بخه تعطیلخی      عصبانیت بایست  میگفتند، من می خواستمی شان  تند
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کخردم و سرشخان را بخا بحخث و       تجمع از سخوی نیروهخای انتمخامی را تحمخل مخی     
به خوشی و خرمخی ایخن اولخین تجربخه تجمخع در       بلکهکردم تا   استدالل گرم می

بخدون   خوشخبختانه ایخن تجمخع   و سخرانجام،  . پارک الله تهران را به پایان برسانیم
ولخی از   کنندگان به پایان رسخید  و با رضایت و شادمانی شرکتدرگیری خاصی 

کخه بخا   هخایی  در اکثخر برنامخه  . فردای آن روز، بخه وزارت کشخور احضخار شخدیم    
 زنخی   چانخه هخا  تی و انتمامی سرو کار داشتیم و بایخد در مخورد برنامخه   نیروهای دول

. رفتخیم می به این مراکز دولتی و انتمامی« احترام شادفر»من و  کردیم معموالً  می
بخرای   دتوانخ مخی  همین جوانیکردم تصور میبودم و  زیرا در آن زمان من جوان

از ایخن رو در اکثخر مواقخع در     .نقطه منفی تلقی شخود « نیروهای امنیتی و انتمامی»
عضخو مرکخز   تخرین  مسخن »را بخه عنخوان   « احتخرام شخادفر  »مراجعه به مراکز دولتی 

بردم تخا فضخای مخذاکرات بخا نیروهخای امنیتخی و         با خود همراه می« فرهنگی زنان
. انتمامی با حضور چهره مادرانه و موهای یکدست سفید او، شخاید تعخدیل شخود   

 .رفتخیم  وقتی به وزارت کشور احضار شدیم به همراه احتخرام بنابراین این بار هم 
آمخده بودنخد   « نتمخامی اداره اماکن نیروی ا»گویا از  پیکر یمرد قوجا چند  در آن

« زنانخه »مخارس پخارک اللخه،     8کخه تجمخع    بحث کردنخد  یک عالمهطبق معمول 
ه های مطرح شخد   و یک عده از سیاسیون هم از بحث!! نبوده و سیاسی بوده است

به یاد دارم که در پاس    .هاو از این حرفاند ها، سوء استفاده کرده  در سخنرانی
کنیخد    از نهنیخت شماسخت کخه فکخر مخی      مشخکل شاید »: گفتم   محترمانههاآن به

ای در رابطخخه بخخا زنخخان باشخد، انگخخار زنخخان بایخخد در مخخورد آشخخپزی و    وقتخی برنامخخه 
هخایی کخه مخا مطخرح کخردیم،        بحخث آخر کجخای ایخن   ... داری حرف بزنند  خانه
زنخان   و مشخکالت  لیحخول و حخوش مسخا    هخا، دقیقخاً    یاسی بود؟ همه آن بحثس

  ...«بود
به هر ترتیب به خیر گذشت و نزدیکخی   خالصه آن جلسه در وزارت کشور،
. کش پیدا نکنخد و فیصخله یابخد    از حد، عید نوروز هم کمک کرد که قضیه زیاد

هخر حرکتخی در ایخران، نخه تنهخا بایخد پاسخخگوی         بگذریم از این کخه طبخق روال  
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بودیم بلکه نخاگزیر بخودیم در مقابخل تخریبخی کخه از سخوی       می نیروهای انتمامی
کخه  ) بخه اصخطالح رادیکخال    آرمانشهرگرا و و دوستانبرخی از نیروهای محفلی 

« گخرفتن مجخوز  »این بار . از خودمان دفاع کنیم (شد  مثل سیل بر ما وارد می واقعاً
گخرای    زنان محفل. شد  یمحسوب م« های ما  خیانت»برای برپایی تجمع، از جمله 

مخارس در   8گرفتن مجوز برای برگخزاری مراسخم   » ،مزاج که پیش از آن  انقالبی
مرکزفرهنگی قلمداد کرده بودنخد  « دولتی شدنِ»و « خیانت»را « سالن شهر کتاب

رچند خودشان هم گویا به این نتیجه رسیده بودنخد کخه برونخد از فرهنگسخراها     ه)
بخار،    ولخی ایخن  ( برگخزار کننخد  ها آن را با اجازه« مارس 8»مجوز بگیرند و مراسم 

برپخایی تجمخع   »کرد یعنی گخرفتن مجخوز بخرای      فرق میخیلی قضیه از نمر آنان، 
 8آنخان برگخزاری مراسخم     که بخه نمخر  )از وزارت کشور « اعتراضی در فضای باز

باشخد نخه بخا مجخوز     « عملی انقالبی»باید یک   مارس آن هم در فضای عمومی می
« دولتخی کخردن یخک حرکخت انقالبخی     »پس عملی خائنانخه یعنخی  ( وزارت کشور

را بخار دیگخر بخر     مخارس  8« مقخدس »مراسم به  شد بنابراین مُهر خیانتمی قلمداد
 . پیشانی ما کوبیدند
 برگخزاری تجمخع و تمخاهرات   »ی مخا اعضخای مرکزفرهنگخی    در حالی که برا

 پرهیز و قانونی  خشونتبه عنوان روشی مدنی و شکلی از اعتراض « آمیز  مسالمت
بخا   شخد امخا طبعخاً   مخی  محسخوب ( ل زنخان در افکخار عمخومی   یبرای گسترش مسا)

فقخط بخرای   « جمخع و تمخاهرات  ت»شخان    که در نهنیت« نسل گذشته»رویکردهای 
توانسختیم    یافخت، چخه مخی     ، محترم بود و مشخروعیت مخی  «ها  کردن رژیم سرنگون»

هخایی کخه انقالبیخون    گرا و چه آن  چپ تندرو چه انقالبیون« نسل گذشته»بکنیم؟ 
تجمخخع و »( هخخای دولتخخی داشخختند  مسخخئولیت در آن روزهخخاو )گخخرا بودنخخد   اسخخالم

از زاویخه   شخان  کخدام هخر  کردند در نتیجخه،    تلقی می« انقالبی» سنتیرا « تماهرات
 . کردند  ما را محکوم میعمل خود،  های و تجربه باورها
جنبش زنان در جهخان  های و حرکتها برای من نوعی که با روشهرحال در
 شخان،   احقخاق حخق  آن زنخان بخرای    پرهیز  خشونت و ادبیاتداشتم  ییی اندکآشنا
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آمیز و مخدنی    مسالمت های  و اعتراض« تجمع و تماهرات»ام بود،   الهام بخشمنبع 
قخانون اساسخی هخم بخر آن تأکیخد       23که از قضخا در اصخل   ) در فضاهای عمومی

و  فقط نوعی از روش بلکهنداشت  ساز  و سرنگون ، معنی انقالبی یا سیاسی(شده
مخان    مان، برای کسب حقوق شهروندی  کردن صدایابزار قانونی به منمور بلندتر

 . بود خ همین
تلقی و نگرش مدنی بود که اصرار و پافشاری داشختم کخه   ای بسا چنین طرز 

صخورت  « مجخوز »بخا   بایسخت کخه حتمخاً     مان  می  اعتراضیبرگزاری هر نوع تجمع 
تخر    گیرد تا بتواند تعداد افراد بیشتری را جذب کند و فعاالن را در سطحی وسخیع 

رگیخر  اش، د  برگخزاری  آمیز  صلح ی  با موضوع و محتوای شعارهای تجمع و نحوه
شخد کخه   مخی  ، سخنتی انقالبخی تلقخی   «تجمع و تماهرات»ولی برای آنان که . سازد
 لخخرزه افکنخخدن بخخر انخخدام  یخخا بخخرای ، و«شخخانپرستیژ شخخدنِپخخاک و مطهر»بخخرای 

بخه  « خیانخت »از نهادهای رسمی به معنخای  « مجوز»الزم بود، گرفتن  «ها  حکومت»
 . آمد  به حساب می« امر قدسی»این 

ویژه بخین   هب) های نهنی و ارزشی  های فرسایشی وگسل  چالشبه تدریج، این 
مخان در    شد که انرژی اندک  ، خود به خود باعث می(نسل ما با زنان نسل انقالب

باعخث   طبعخاً این تخلیه انرژی، . به هوا برودشود و دود   ها  این درگیریهزارتوی 
بخرای  . مان بخرای تقویخت جامعخه مخدنی، کُنخد و بطئخی گخردد         حرکتشد که می

جالب است کخه  . گرفتیممی قرار« توجیه خود»در مقام دایم  طوربهنمونه، ما باید 
کردنخد    های ما دفاع می  حتا برخی کسان خ با داشتن افکار انقالبی خ که از حرکت  
اسخت از  « نقالبیامری ا»باز هم از زاویه آن که اصل برگزاری تجمع و تماهرات 

یا )هدف ما در مرکز فرهنگی زنان  در صورتی که اساساً. کردندمی آن حمایت
امخوری  »هخا را    ایخن تجمخع  ( هخا بخودم    تجمع ی حداقل خود من که پیشنهاد دهنده

های متفاوت خ و    همین رویکردها و برداشت اتفاقاً. دانستم نمی «مقدس و انقالبی
بود کخه در سخال   »  اعتراضی ها و تماهرات  تجمع»ی برگزارگاه متضاد خ نسبت به  

بخا بخشخی از    و اساسخاً )در مجله زنان « هال شرکتش»، به چالشی میان ما و 1385
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رد در مخو « نهنیخت انقالبخی  »آنان نیز از آن جایی که . انجامید( طلب  زنان اصالح
و شورشی »رویکردهای  ها،در پس این حرکت داشتند طبعاً« تجمع و تماهرات»

هخیچ  « تجمخع و تمخاهرات  برگزاری  »از نگاه من دیدند، در حالی کهمی «انقالبی
هخای  که خواسخته  طورهمان .نداشت علیه نمام سیاسی شورشربطی به انقالب و 

 .و حداقلی بود مدنیهایی این تجمع نیز، خواسته
 
 مرکخز  یاعضخا مخا   1382در مهخر   :هاا تجماع  تاداوم  یانادازها   دست و موانع

افسخانه  »فرهنگی زنان تالش کخردیم کخه تجمعخی در اعتخراض بخه حکخم اعخدام        
چرا . به راه بیاندازیم که فراخوان  آن را نیز در مطبوعات اعالم کردیم« نوروزی

زنخان را  « دفاع مشخروع »ای که بحث   که پرونده افسانه نوروزی، به عنوان پرونده
 چالشخی را در مخورد حخق    الًعمخ  در برابر تجاوز جنسی مردان، مطرح ساخته بود

در هر صورت ما تقاضای مجوز تجمخع در  .  زنان در افکار عمومی دامن زده بود
در نتیجه ناچار شخدیم کخه   . پارک الله را دادیم اما با درخواست ما موافقت نشد

مهخر پخس از    22در روز « شیرین عبادی»هر چند در این میان  .تجمع را لغو کنیم
گشخت از ایخن رو مخا نیخز در مرکخز        ، بخه ایخران بخازمی   نوبخل جایزه صلح دریافت 

-بخه  های مدنی، برای اسختقبال از او   فرهنگی زنان همچون بسیاری دیگر از گروه

مخان را در مخورد حکخم      جا اعتخراض  جمعی، سازماندهی کردیم و در آن صورت
جنبش زنان مطخرح  در ل دیگری که در آن زمان یو مسا)« افسانه نوروزی»اعدام 
شخاید از  . صلح توسط شیرین عبخادی پیونخد زدیخم   نوبل شدن جایزه  با برنده( بود

پرهیز بخود کخه حکخم اعخدام افسخانه نخوروزی         های خشونت  برکت همین اعتراض
اما مسئله آن بود که دیگر متوجه شخده بخودیم   . چند صباحی پس از آن، لغو شد

دهخد یخا حخداقل بسخیار       که استانداری تهران مجوز برگزاری تجمع را به مخا نمخی  
مارس سخال   8به این ترتیب برای تجمع . کند  گیرانه در این مورد عمل می  سخت
 .ای دیگر عمل کردیم  به گونه 1382

و « آمیخز   مسخالمت  هخای   تجمخع »برگخزاری  رونخد  نیز که دیگر  1382در سال 
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را تخا حخدی فخرا گرفتخه     و پلخیس امنیخت   با نیروهای انتمخامی   زنی  چانهچگونگی 
در همان پارک الله اقدام نمخودیم امخا ایخن    « مارس 8برگزاری تجمع »بودیم، به 

نسخبت بخه سخال    « قدمی رو به جلخو »بار هم تالش کردیم که از تکرار بپرهیزیم و 
بخرای  )انخدازی یخک کمپخین      این قدم رو به جلو، اقدام برای راه.  گذشته برداریم

بخاور خخود مخن، ایخن حرکخت خ       بخه  . بخود ( رسانی پیش از برگزاری تجمع  آگاهی
 خ یک گام رو بخه جلخو بخود چخرا کخه اوالً       به مردم کوچه و خیابان رسانی  آگاهی
را « هخای دیگخر زنخان     گروه»تر تجمع،   کردیم برای برگزاری هرچه باشکوه  تالش

های را از خواستهها تجمع و حرکتمطالبات مطرح شده در همراه سازیم، و هم 
 1382در شهریور  به این اعتبار بود که. تبدیل کنیم« مطالبات مشخ »کلی، به 
در مورد شناخت از ابعاد ( که در صفحات پیش اشاره کردم)« سه روزه»کارگاه 

وپس از آن  و طرز مواجهه  با آن را برگزار کردیم« خشونت جنسی خانوادگی»
در نهایخت هخم   دادیم و  شکلرا « مارس 8کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا »

در واقخع  . ردیمدر پارک اللخه بخه پایخان بخ     1382مارس  8این کمپین را با تجمع 
کخه مرکخز فرهنگخی زنخان بخه      )در پارک الله  1381مارس سال  8پس از تجمع 

-بخا توجخه بخه شخکل     1382ر سخال  د کخه  میشد موفق ،(تنهایی برگزار کرده بود

،  هخای زنخان  کنخار دیگخر تشخکل   ماهخه در  شخش گیری کمپین خشونت و فعالیت 
البتخخه . هخخا برگخزار کنخخیم همخخراه بخخا همخان گخخروه  نیخز  مخخارس آن سخخال را 8تجمخع  

بخه اسختانداری تهخران دادیخم و      از سوی مرکزفرهنگی زنخان  درخواست تجمع را
خوشبختانه درخواست ما برای اخذ مجوز پذیرفتخه شخد ولخی صخبح روز قبخل از      

تمخاس گرفتنخد و بخا لحنخی عجیخب و مؤکخد        برگزاری تجمع، از استانداری با ما
گفتند که تجمع، کنسل شده است و با قاطعیت تأکید کردند که مخا تحخت هخیچ    

ای برگخزار کخردیم، چخرا کخه       بالفاصله جلسه. عنوانی نباید تجمع را برگزار کنیم
تصخمیم   ی ملتهخب، بخاالخره    در آن جلسخه . گرفتیم که چه بکنخیم   باید تصمیم می
محخل برگخزاری    بعخدازظهر در  5عنخوان برگزارکننخده از سخاعت     گرفتیم که بخه 

ایخن  . در محخل بمخانیم   1و حداکثر تخا سخاعت   حاضر شویم تجمع در پارک الله 
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هخم بخرای اعخالم    : ساعته را با دو هدف به انجام رساندیم جمعی یک حضور دسته
یعنخی  . و هم برای اعتراض بخه کنسخل شخدن آن   اند این که تجمع را کنسل کرده

و هخم بخا کمخک زنخان و      قانونی خیلی فراتخر نخرویم  های چارچوبکه از   هم این
نسخبت بخه    مخان   جمعخی   با حضور دسته آیند  در تجمع می شرکتبرای  مردانی که
در واقع مخا تصخمیم گخرفتیم     .کرده باشیماعتراض  ،استانداریفراقانونی عملکرد 

ه است با زور هخم  اعالم این که تجمع به هم خورد تحت پوششکه یک ساعت 
کخه قخرار بخود     1الخی   5یعنخی از سخاعت   )که شده در محل تجمع حاضخر شخویم   

این تصمیم را گخرفتیم و همخه بخه انجخام     . و بعد هم برگردیم( تجمع برگزار شود
امخا پخس از آن، نخه تنهخا      .بنابراین طبق این تصمیم عمل کردیم. شدیممتعهد آن 

 ستانداری مبنی بر تخطخی از قخانون پاسخ    ی و اانتمامباید به تهدیدهای نیروهای 
-و این که چرا وقتی تجمع لغو شده است باز هم در محل حاضر شده)دادیم می

مانند همیشه باید به نقدهای تند و تیزی هم که در مورد چرایی ترک  بلکه ،(ایم
 پاسخخ  مخخان  یآرمانشخخهرگرا و کخخالیراد دوسخختان بخخه ، 1سخخاعت پخخارک اللخخه در 

 در شخان «یانقالبخ » و ییایخ وتوپی کردیرو به توجه با دوستان نیا چراکه. میگفت  یم
 خخود  یهسخت  ی همه دیبا ما که کردندیم تصور ،«تجمع» شمردن مقدس با رابطه

 و تجمخع  آنخان  نمخر بخه !! میبگخذار  قمار به تجمع کی ییبرپا یبرا را مانتشکل و
 ینینشخ عقخب  نیکمتخر  و شدیم یتلق «مبارزه ممهر نیواالتر» عنوان به تماهرات

 مرکخز  در مخا  کخه  یدرحخال . شخد ینمخ  شخمرده  زیجخا  مقخدس،  امر آن از یکیتاکت
 گخر ید کنخار  در یمخدن  یروشخ  عنخوان  بخه سخاده   یلیخ را روش نیا زنان یفرهنگ
 آن یبخرا  «جخان  یپخا  تا مبارزه»اعتبار،  نیبه ا ،میکردیم یتلق موجود یهاروش
 ز،یخ ن یقخانون  روش نیخ ا گذاشتن کنارکه  نسبت همان به. نداشت یمفهوم و معنا

 «و نیسخت  هست» یپا یوقت خصو  به ،طیشرا به توجه با یول.  نبود ما مطلوب
خخاطر   بخه  کخه  نبخود  یمنطق پس . بود آمده انیم به( زنان یمرکز فرهنگ) یتشکل

هخای   در حخوزه  کخه  را مسختقل  تشخکل  کیخ  و نیسخت  هسخت  تمامحرکت،  کی
هخای آینخده در سخر     برای حرکتبسیاری های  برنامه کرد و گوناگون فعالیت می
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ی  در دوره بعخدها  هرچنخد . میدهخ  قخرار  دیخ تهد معخرض  در یآسخان  به پروراند،می
 یهخا اسخت یس بخه  توجخه  بخا «  زنخان  یهخا تشخکل » کخارکرد  گخر یکخه د  دولت نهم

 ورفخت   نیازبخ بخه تخدریج    مسختقل،  ینهادهخا  یا  فلخه  سرکوب و یضدجامعه مدن
 یاز تشخکل  یبرخخوردار  رغخم به خ یعموم حوزه در تیفعال یبرا یمنفذ هرگونه

 ایخ  کخردن  نخه یهزدر مخورد   یریخ گ  میتصخم  طبعخاً شخد   مسدودعمالً  زین خمجوزدار  
 زیخادی  تاحخدود  را شیمعنا نیز یاعتراض یحرکت یبرا تشکل کیهستی  نکردنِ

هخای نهادهخای    مسدودشدن کلیه فعالیت) در چنین تنگنای تاریخی. داد دست از
بخخرای حفخخظ و اسخختمرار   مخخا  بخخود کخخه  (مخخدنی توسخخط دولخخت نهخخم   جامعخخه 
تجمع اعتراضی و به ناگزیر دست به قمار خطرناکی زدیم و مان،  آوردهای دست

 .آمیزمان در میدان هفتم تیر را بدون مجوز، برگزار کردیم مسالمت
نیخز   «در پخارک اللخه   برگخزار نشخده  »آن تجمخع  انعکاس خبخر  در هر صورت 
جامعخه و   افکخار عمخومی   در، زنخان حقخوق مشخروع   بحث خود  توانست به اندازه

 به که شد باعث اتفاق نیا که بود آن هیقض تیواقع اما. دگستربدامن  ،مطبوعات
مجخوز   داشختن  دسخت  درحتخا بخا   برسیم که زین پس نخواهیم توانست  جهینت نیا

و نیروهخایی   ، استانداریدر واقع برخورد وزارت کشور. تجمع برگزار کنیم هم،
انخد بخه     فشار آورده بودند که چرا به ما مجخوز برگخزاری تجمخع داده   ها آن که به
کرد که نیروهای بیرون از وزارت کشور کخه    ثابت می برگزارکنندگان مای   همه

از ایخن  انخد    خیلی هم قدرتمندتر از وزارت کشور هستند نسبت به ما حساس شده
رو بخه   بلکخه نه تنها کم نخواهد شد زنان گی برای مرکزفرهن یتیمشکالت امنرو 

 . دبوافزایش خواهد 
هخخای دیگخخری در   مخخارس برنامخخه 8حتخخا در همخخان سخخال کخخه مخخا بخخه مناسخخبت  

مخان را نیخز     هخای   فرهنگسراها داشتیم  با اختالالتی مواجه کردند و برخی از برنامه
 اعضخای مرکخز  تحخت انخواع و اقسخام فشخارها، مخا      . سخراها لغوکردنخد    در فرهند

شدن هر چه بیشختر فضخای جامعخه      فرهنگی به چگونگی حرکت در آینده و بسته
برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط شخیرین  »هر چند در این میان . اندیشیدیم  می
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نطفخه  سبب شده بود کخه  جنبش زنان را قوی ساخته بود و از سوی دیگر « عبادی
ائتالفی های   و آینده را برای حرکتشود کاشته « اندیشی فعاالن جنبش زنان  هم»
هخای بینخاگروهی     حرکخت  موفخق  تجربخه همچنخین  . تخر روشخنی بخشخد     گستردهو 
مان را بخه  مسخیر نیخز   («مخارس  8ردان علیه خشخونت تخا   کمپین زنان و م»همچون )

 ،زنخان هخای  بخا دیگخر گخروه   برای اتحاد و ائختالف  تر   های گسترده  سمت حرکت
 . بودکرده هموار



 
 
 
 
 
 

 سوم فصل
 

 پرش سکوی بر زنان جنبش

 
 

 «فعاالن جنبش زنانها و  گروهاندیشی  همجمع »گیری  شکل

روال سالیان پیش، با شمع کوچکی در دست، گام به گام  بود و ما به 1382سال 
قخانع  . رفتخیم  جلخو مخی  آرام و بطئخی  مقیاسخی داشخت    در جنبشی که ابعاد کوچک

قخانع بخه کخار     مخان    های مسختقل جنخبش   قانع به چیدن آجر به آجر ارزش. بودیم
قخانع بخه نداشختن بلنخدگویی بخرای        روزی و نادیده مانخدن   کردن و فعالیت شبانه

چراغی نورانی،  که ناگهان شب... و  ،عمومی مان به افکار راضعترساندن ندای ا
. سخرگیجه آور بخود  . روشخنایی و رنخد و شخادمانی قخرار داد    ما را زیر بخارانی از  

باری از نور و طراوت به همراه جایزه صلح نوبل شیرین عبخادی، زنخدگی مخا     ژاله
، شادمانی و خنده ما های  اش به لب پرتو نورانی .روشن ساخت ها را زنانی جنبش

زن  یخک  .هخا زن ایرانخی را فروغخی دگربخار بخشخید      هدیه کرد و چشمان میلیخون 
جایزه صلح گرفته بود و مُهر تایید جهانی را بر تخارک   ایرانی مدافع حقوق برابر

 !«یت شدؤرجنبش زنان » :و بدین ترتیب جنبش زنان این سرزمین نشانده بود
عبخادی، در سراسخر    وسخیله پیخروزی شخیرین    بخه  ایخران  حاال دیگر جنبش زنان

فخرد ایرانیخان مخدافع       یت شده بود و ایخن، پیخروزی بزرگخی بخرای فخرد،      ؤجهان ر
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 . حقوق برابر، و سرافرازی یک سرزمین بود
 نشسخت و  طلبان گام بخه گخام عقخب مخی      حرکت اصالح بود و 82سال  باری،

کار، قدم به قدم غلبخه کخرده بودنخد و     های تندرو با همکاری جناح محافمه جناح
واگذاری بازی به رقیب نمانخده  ست که دیگر زمانی به دان می« دولت اصالحات»

. شخد  زده مخی  سأاز هر جنبه، سرخورده و یخ و  رمقی هم برایش نمانده بود .است
سخازی کخرده    اش پرونخده  ثر و کلیخدی ؤپردازان و افخراد مخ   نمریهبسیاری از برای 
های مدافع اصالحات در بیرون از حاکمیت خ مثل نهضخت آزادی و    گروه. بودند
و  ها خ نیز با حبس و برخوردهای قضایی و امنیتی روبخرو شخده بودنخد     مذهبی ملی

تیخر بخا    18کخرد از آن حمایخت کنخد در      جنخبش دانشخجویی نیخز کخه تخالش مخی      
طلب یکی پس  های منتقد و اصالح روزنامه. ه بودمهری روبرو شد  بیخشونت و 

در . شخدند  مخی ای، توقیخف   طخور فلخه   ماندند یا به از دیگری، از ادامه انتشار باز می
 ... طلبان آغاز شده بود نتیجه، انفعال و ریزش نیرو در جبهه اصالح

دامخن بسخیاری از    در این دوره به حدی گسترش یافته بود کهروند احضارها 
هخا همچنخان    نمایندگان مجلس ششم را هم گرفت، توقیخف نشخریات و روزنامخه   

مجلخس   هنماینخد زنخان  نشخدند، دسخت   ادامه پیدا کرد، دانشجویان از زندان آزاد 
به نفخع  از انجام وظیفه و تعهدات خود خ قانونگذاری  ها آن بسته شد و ششم عمالً

جناح مقابل برای تسلط دوباره ... ثیر نمارت استصوابی، بازماندند،أخ تحت تزنان  
 العاده، تالش خود را صدچندان نفس و انرژی فوق با اتکاءبه ،«عرصه عمومی»بر 

 ، فرهنگی و امنیتخی اجتماعی ،های سیاسی هعرصکرد و همه امکانات خود را در 
بدنخه اجتمخاعی   و مخات کخردن    کیش فتح سنگر به سنگر جامعه مدنی و منمور به

 (هطلبانخ  اصالحهای  همراستا با سیاستمنفعل کردن نیروهای ) اش حریف سیاسی
در طول شخش سخال بخه    هایی که  حتا از نمادهای ویژه و سمبل .به خدمت گرفت

اجخرای علنخی حخدود شخرعی در مخالء عخام و در میخادین        )حاشیه رانده شده بود 
س از ناکارآمخدی  أاستفاده کرد تا هر چه بیشتر، جو ناامیدی و یخ ( بزرگ شهرها

خصخو  طبقخه متوسخط مخدرن خ کخه        نهادهای انتخخابی را در میخان جوانخان خ بخه     
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 .  خواهان گشایش فضای مملکت بودند بگستراند
هخخای سخخنگین و   جنخخبش دانشخخجویی هخخم بخخا پرداخخخت هزینخخه   در آن زمخخان 

تخرین   بخزرگ . بخود نشخینی   عقخب کمرشکن، پا به پای جنبش اصالحات در حخال  
نیخز از   («دفتر تحکیم وحدت»)های اسالمی دانشجویی ایران  انجمن آن،سازمان 
احتمخال، نصخیب    رمقی اگر مانده بود بخه . های جدی دیده بود آسیب ها هاین ضرب

« کخانون صخنفی معلمخان   »های صنفی و سندیکایی کشخور همچخون    فعاالن جنبش
بخود بخرای کسخب حقخوق و مزایخای      که با تشکل سراسری خخود توانسخته   شد  می

پرداخخت  »معلمان و نیز به فعالیخت مسختمر جهخت تصخویب الیحخه       ی مانده معوق
هخای فعخال    و انجمخن در میان نهادهخا  . بپردازد ،«هماهند حقوق کارکنان دولت

و  واحخد اتوبوسخرانی تهخران    سخندیکای کارکنخان شخرکت   »صنفی کشور، باید به 
 و یمخدن  هخای  کخه همچخون فعخاالن حقخوق زن بخا روش     اشخاره کخرد    نیخز « حومه

 1.داد خود را ادامه می ثمر پُر تیفعال ز،یپره  خشونت
هخخای  در آن فضخخای گخخذار امخخا جنخخبش مسخختقل زنخخان، گخخام بخخه گخخام موفقیخخت

  عبخخخور از دامچالخخخه  :موفقیخخخت در، از جملخخخه کوچخخخک کسخخخب کخخخرده بخخخود  
موفقیت در سیاسی، ی   دیرینههای ایدئولوژیک غالب بر فرهند   پردازی اسطوره

حضخوری  در نهایخت  هخا، و   پستوی خانخه  و بیرون آمدن از گرایی گذار از محفل
بخه   اجتمخاعی   و گام نهخادن بخه عرصخه عمخل     های شهر رنشاط در خیابانزنده و پُ

یقین حضوری بود شخجاعانه   آری، به. خواهی به وادی حق  گزاری عرصه بدعت
مرکخخز فرهنگخخی زنخخان بخخا  مخخا نیخخز در  .. گشخخای فضخخای عمخخومی،  ی دل در پهنخخه
در طلبانخه   آمیخز تجمعخی صخلح    برگخزاری موفقیخت  های گوناگون مدنی و  فعالیت

مسخبب  کخه  تجربه کسخب کخرده بخودیم    قدر  آن، (1381سال )پارک الله تهران 
                                                                    

منصور اسانلو، با رهبری « رانی تهران و حومه شرکت واحد اتوبوس»سندیکای کارکنان  -1
خود را به مدنی صنفی و های نقطه اوج تالش 1384 در سال ...و داود رضوی، ابراهیم مددی،

بار دیگر حرکت  نیز 1385 در سال ها،نمایش گذاشت و سپس در ادامه آن اعتصاب و تالش
ماندگاری را برای مجموعه  تاوردهایآمیز خود را تجربه کرد و دس مدنی و مسالمتو تالش 

 . مبارزات سندیکایی و صنفی کشور به ارمغان آورد
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 تخر و  اتحادهخای بخزرگ  هخای زنخان در    به همراه دیگر تشکلو بتوانیم  خیر شویم
به دریافخت نوبخل    ،شیرین عبادیدر این میان . سهیم شویمپابدارتری  های  ائتالف

های به همراه دیگر تشکلنیز « مرکز فرهنگی زنان» و ما اعضای صلح، موفق شد
عمومی برای استقبال از شیرین عبخادی در فرودگخاه مهرآبخاد، بخه     زنان، در بسیج 

 1.سازماندهی پرداختیم
، یکخی  «سیما افشخار »های زنان از شیرین عبادی،   پس از استقبال پُرشور گروه
، پیشخنهاد داد  رساند  یاری می« مرکز فرهنگی زنان»از کسانی که همواره به ما در 

کشور بازگشت، ضیافتی به مناسبت ایخن    به« بانوی صلح ایران»که پس از آن که 
اش  از پیشنهاد مسئوالنه ما نیز .ترتیب دهیم (منزل سیما افشار) اش جایزه در منزل

نمخر، سخرانجام بخه ایخن نتیجخه       پس از مشورت و تبخادل  . گرمی استقبال کردیم به
از )زنخان  ها را با مشورت با برخخی دیگخر از    رسیدیم که بهتر است لیست دعوتی

 . های زنان، انجام دهیم تری از طیف منمور حضور متنوع به (های گوناگون  روهگ
از  جنخبش زنخان   امخذهبی، کخه بخ    در آن دوره، از زنان متمایل به گرایش ملی

کخه از زمخان همکخاری در    ) «پخروین بختیخارنژاد  »بخا  کردنخد    همکاری می نزدیک
بخا   چنخین هخم . گخرفتم تمخاس  ( رابطخه داشختم  « کتاب توسخعه »و « ایران فردا»مجله 

تخاری   »هخای    که در جریان پیگیری مصاحبهنیز  «امامی گلی»و « بهدخت رشدیه»

                                                                    

در فرودگاه  را برای استقبال از شیرین عبادی که اطالعیه فراخوانهایی از جمله تشکل -1
انجمن حمایت از حقوق زنان، مرکز نگی زنان، مرکز فره: مهرآباد امضاء کرده بودند

تحقیقاتی و آموزشی رشدیه، انجمن  سسه فرهنگیؤی غیردولتی ایران، مها کارورزی سازمان
، ماهنامه زنان، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده)حامی 

اه سبز، فصلنامه فرزانه، محیط زیست، انجمن تنمیم خانواده جمهوری اسالمی، حامیان نگ
کانون هستیااندیش، انجمن توسعه مشارکت  ان زن، گروه نوآوران پارس،نگارانجمن روزنامه

کودکان و فرهنگی زنان، انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی، انجمن حمایت از 
های   شسسه پژوهؤسسه مادران امروز، مرکز آموزش جامعه مدنی، مؤ، م(توان یاب)نوجوانان 

سسه پژوهشی کودکان دنیا، شورای کتاب کودک، بنیاد پژوهشی تاری  ؤآموزش پویا، م
 .بودند...  ادبیات کودک و نوجوان و
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تمخاس   بخودم،  شخده  آشخنا  ،1(از جملخه مخادر ایشخان   )با زنان پیشکسخوت  « شفاهی
بخا  بخود کخه همخواره     یبرجسخته و فرهنگخ   یتاز شخصخ  یکی ی،امام یگل .گرفتم

شخهر  »مؤسسخه  در  یآورم کخه وقتخ    یمخ  یخاد  به. شتافت رویی گشاده به کمک می
 1338را در سخخال  «روز جهخخانی زن» مخخارس 8بخخار مراسخخم  یناولخخ یبخخرا «کتخخاب

تقبخل زحمخت کخرد و     یاربس یبا فروتن یامام یمراسم گل یندر ا یم،برگزار کرد
 زنخخی کخخه) «یخخدررعنخخا ها» یعنخخیاز سخخخنرانان مراسخخم  یکخخی یترجمخخه سخخخنران

 داخخل  از کخه  بخود  زنخانی  اولین از امامی گلی. گرفت برعهده را( بود بنگالدشی
 کنفخرانس  آن در و شخد  حاضخر  «ایخران  زنخان هخای  پژوهش کنفرانس» در کشور

 فعخاالن  بخین  کنفخرانس  این در را ارتباطی های  پل اولین واقع در و کرد سخنرانی
در هر صورت گلی امامی هخم پخذیرفت   . ساخت برقرار کشور از خارج و داخل

ادی به ما مراسمی به مناسبت دریافت جایزه صلح توسط شیرین عبکه در برپایی 
را پخروین بختیخارنژاد، گلخی امخامی و بهخدخت رشخدیه        ه این ترتیبب .یاری دهد
نوشخخین احمخخدی )سخخه تخخن از اعضخخای مرکخخز فرهنگخخی زنخخان  و کخخردیم دعخخوت 

در منخخزل سخخیما افشخخار، همگخخی  (منصخخوره شخخجاعی و پخخروین اردالنخراسخخانی، 
گوناگون زنان تهیخه و هخر کخدام    های تا بتوانیم لیستی از طیف گذاشتیمای  جلسه
و بقیخه  هخا  های گوناگون داریم دعخوت   که با طیفهایی ا توجه به نزدیکیاز ما ب

 . کارهای اجرایی را بین خود تقسیم کنیم
 کخه  شخد  سخبب   یعبخاد  نیریشخ  توسخط  صلح زهیجا شدن برنده زمان آن در
 جخذب  بخه  تیخ موقع نیهمخ  و ابدیب یعموم افکار در یتر فزون اعتبار زنان جنبش

 بخه . رسخاند  یاریخ  جنبش به کشور از خارج و داخل در زنان تر گسترده یروهاین
 چنخد  هخر . گرفخت  یتخر   نخده یفزا سرعت زنان یهاگروه لیتشک روند اعتبار، نیا
 در  تیخ فعال بخه  شیگخرا  زنخان  جنخبش  درتدریج  به که بود نیا آن تبعات از یکی

                                                                    

سال، موفق  12پس از گذشت  نهایت درسال ادامه دادم و  چندینرا  یشفاه ی تار پروژه -1
 1388در سال  «ایرانی زن شانزده خاطرات دفترچه»کتاب  در را ها  از مصاحبه یشدم که بخش

 .نمایمو منتشر  تدوین
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 بخه  شیب و کم یمحل نگاه با تیفعال و افتی شیافزا حد از شیب ،یالملل نیب سطح
 از یکی جیتدر به 1384  سال تا که یطوربه ،رفت یم شیپ شدن  کمرند یسو
 در شخرکت منمخور   بخه  یانخرژ  تمرکز و تالش زنان، یها گروه «مهم» یها تیفعال

 دیرسخ  یم نمر به بیترت نیا به. شد یم صرف یالملل نیب یها تیفعال و ها کنفرانس
 در یالمللخ  نیبخ  و یمحل یها تیفعال انیم الزم توازن و تعادل یبرقرار یتاحدود
 از «یالمللخ  نیبخ  اعتبخار  کسب» منمر نیا از. رود یم دست از جیتدر به زنان جنبش

 گرفتن ای یخارج یها رسانه با مصاحبه ای ها، کنفرانس در حضور ای زهیجا قیطر
 شخخبردیپ یبخخرا یجملگخخ کخخه... و یالمللخخ نیبخخ یهخخا سخخازمان از یمخخال یهخخا کمخخک
 یمناسخب  و کارآمد یها«ابزار» توانستند یم زنان یها گروه گوناگون یها حرکت
  .شدند یم لیتبد «هدف» به گاه باشند،

ر خخارج از  د ،جایزه صلح نوبل به یخک زن ایرانخی  گرفتن تعلق با در هرحال 
در این میان برخی از . های زنان افزایش یافت ها و سایت تشکیل گروه کشور نیز

تخخالش خخخود را بخخرای   نیخخز خخخارج از کشخخوردر ( اولتخخرا چخخپ)زنخخان رادیکخخال 
جایزه صلح نوبل به زنخی همچخون شخیرین    اهدای زیرا  سازماندهی افزایش دادند

 زنخان  جنخبش  در زیخ پره  خشخونت اعتخدالی، مخدنی و    نماینخده رویکخرد  عبادی که 
 هاآن نیبنابرا آمد، ینم خوش کالیراد زنان از یبرخ اقمذ به بود، کشور داخل

 یمخدن  کخرد یرو نیا ،یعباد نیریش ساختن اعتبار یب با تا بودند تالش در ینوع به
و کمیتخه   افکار عمومی جهخانی چراکه . را در جنبش زنان مورد هجمه قرار دهند

، به رویکردی از جنبش زنان در داخل ایران اعتبخار بخشخیده بخود کخه     صلح نوبل
و بخا اسخالم   عخدم تضخاد   )شهروندی زنان را فار  از تقابل و تضاد مدنی و حقوق 

 ،(شخمول  جهخان  یهخا  گفتمخان  و جهخان  بخا  تقابل و تضاد عدم  زین ونمام سیاسی، 
 فقخط  که تیحاکم درون طلباناصالح وهیش با هم حال، نیع در و. کرد  یم دنبال

 یکردهخخایرو بخخا هخخم و بردنخخد،یمخخ شیپخخ یاسخخیس سخخاختار درون را اصخخالحات
 مخنش  و روش نیخ ا طبعخاً .  داشخت  فاصخله  ،(چخپ  راسخت و چخه   چخه ) ون،یخ انقالب
فعاالن  از یا پاره یبرا و ت،یحاکم کار محافمه یروهاین از یبخش یبرا ،یاعتدال
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 .گران آمده بود، داشتندیوتوپیایی  روانه و  جنبش زنان که رویکردهای چپ
با خارج از کشور و گاه با همدستی پنهان در های زنان   گروه  ین رو برخیاز ا

صخرف  زنخان داخخل کشخور، تمخام تخالش خخود را        و محافخل هخا  برخی از گخروه 
 هخای مخدنی و   و روش هخا گفتمخان  ،عملکردهخا  کردند تا بخه هخر وسخیله شخده     می

کخخه در آن زمخخان شخخیرین عبخخادی در سخخطحی  ) زنخخان داخخخل کشخخور رااعتخخدالی 
آن کخه  تضخعیف کننخد، غافخل از    ( کخرد  المللی این رویکرد را نمایندگی مخی  بین

و الگوهای خخود   مبارزاتیهای گام به گام سنت چنین رویکردی طی یک دهه،
برگخخزاری بخه ایخخن اعتبخخار،  . تثبیخخت کخخرده بخخود داخخخل کشخور  را در جنخبش زنخخان 

بخه مناسخبت دریافخت جخایزه صخلح      گوناگون زنخان  های همایشی با حضور طیف
ر بخود و البتخه   برخخوردا اسختراتژیک  شخرایطی، از اهمیخت   چنین  آن هم درنوبل، 

تثبیخت  توانست بخه    از دل این همایش، نیز می« ی زناناندیش  جمع هم»پدید آمدن 
 . و کرد  ــ کمک کند شدن چنین رویکردی و نهادینه

بخا شخکوهی بخا حضخور سخفیر      سرانجام در روزی که معین شده بود، مجلخس  
تخن از   152در ایخن نشسخت بخیش از    . برگزار شخد  1382در مهرماه ، صلح ایران

چخه فرهنگخی و   )های مختلف   های بسیار گوناگون و درحوزه  فعاالن زن از طیف
فضخای   در ایخن . حضخور داشختند  ...( هنری و سینمایی و چه سیاسی و اجتماعی و

الهه : طلب همچون  اصالحنماینده مجلس ششم و کمانی، از زنان   متکثر و رنگین
تا زنان هنرمند و نویسنده و مترجم، تخا  ... کوالیی، فاطمه راکعی و فریده ماشینی

 رشخدیه،  بهخدخت  لقا مالح،  های مدنی همچون گیتی شامبیاتی، مه  فعاالن سازمان
شهال الهیجخی، زیبخا   : نگاران زن و ناشرانی مانند  هزاده، تا روزنام  محبوبه عباسقلی

 خخواه،   فاطمه فرهند: مذهبی همچون  جاللی نائینی، شهال شرکت، تا فعاالن ملی
هخای متنخوع     گوارایی و بسیاری از طیخف   فاطمه  مینو مرتاضی، پروین بختیارنژاد،

های رنگارنخد فکخری و     حضور طیفکه   آوردم به یاد می. حضور داشتنددیگر 
کخه در مراسخم و    را و تکثخری  ، تنخوع ی مخن بخرا به نوعی این مراسم، عقیدتی در 
، برگزار کرده بخودیم  «جمع ناشران زن» سال قبل از آن، در 1 هایی که  نمایشگاه



 بهار جنبش زنان / 158

  .کرد  تداعی می
 

اغلب کسخانی   ،آن نشستآمیز  از برگزاری موفقیت بعد :مراسمپس از برگزاری 
برگخزاری  تخداوم  حضور داشتند به مخا یخادآور شخدند کخه      گردهماییکه در آن 
« زنان  فرهنگی مرکز». را ادامه بدهیمهای مختلف   ی با حضور طیفچنین جلسات

. ای دیگخر اقخدام کخرد    دهی جلسخه  با استقبال از پیشنهاد دوستان، برای سازماننیز 
آن   و از یمتدر اختیخار نداشخ   خخود  هخای  بخرای فعالیخت   خاصخی  مکانما آن زمان 

آقخای   آمخده بخود و   وجخود بخه هخا هخم تغییراتخی     شخهرداری جایی که در مدیریت 
در نتیجه، فرهنگسخراها بخر خخالف     ،نژاد، شهردار تهران شده بود محمود احمدی

همچخون  هایی خود را در اختیار تشکلهای پیش از آن، به سختی سالنهای سال
محخل  کخه  ها  انجمنیاس، بسیاری از دادند به همین قمی مرکز فرهنگی زنان قرار

توانسخختند بخخه منمخخور برگخخزاری مراسخخم و    مخخی بخخا سخخختی و مکخخانی نداشخختند  
با توجخه   .های فرهنگسرا داشته باشند  شان، از شهرداری تقاضای سالن  سمینارهای

انجمخن حمایخت از   )خواه   فاطمه فرهندالمکانی، دست به دامان  به این وضعیت
مکان برگزاری جلسخه  شدیم و با وی در مورد ( «توان یاب»کودکان و نوجوانان 

ت پخذیرف چنین حرکتخی بخود،   تداوم که خود نیز مشتاق صحبت کردیم و ایشان 
بنابراین دست به کخار شخدیم و   . برگزار شود شانکه جلسه مذکور در محل دفتر

، خوشبختانه این جلسه نیز مانند دیدار با شیرین عبخادی . را آغاز کردیمها دعوت
در همین جلسه بود کخه تشخکیل   . های متنوعی تشکیل شد با حضور افراد و گروه

 .خورد دکلی« زنان اندیشیهم جمع»
یکخی از زنخان برجسخته دانشخگاهی در خخارج از      ) «پایدار پروین»در آن زمان 

ثر أفقط مت نههمه را  (سرطان) اش به ایران آمده بود و خبر نامنتمر بیماری( کشور
این بار نیخز از طخرف مرکخز فرهنگخی     منصوره شجاعی . تکان داده بود بلکه واقعاً

بحخخث حخخول چگخخونگی تخخداوم و   . زنخخان مخخدیریت جلسخخه را برعهخخده گرفخخت  
مباحخث   .پراکنده و نامنسجم در جریخان بخود   شکلی ، بهها  سازماندهی این نشست
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یخک  در مورد چگونگی تداوم جمع هم اندیشی زنان، متنوع بود که مطرح شده 
هخا در قالخب    که معتقد بخه برگخزاری ایخن نشسخت     چرخید حول کسانی میرش س
لخزوم  بودند و سر دیگرش به کسخانی تعلخق داشخت کخه بخه      « های ماهیانه مهمانی»

 رویکخرد  از ایخن دو  کخدام هخیچ  طبعخاً . ایجاد یک سازمان منسجم تاکیخد داشختند  
کمخانی و    پاسخگوی همکاری میخان آن جمخع رنگخین    توانست عمالً  نمی ،متضاد

چخرا  . باشخد ( های مبارزه  با آن همه تنوع در نگرش و تفاوت در روش)ناهمگون 
هخخای   هخخای تشخخکیالتی در انجمخخن   هخخر کخخدام از ماهخخا تجربخخه فعالیخخت   کخخه اوالً
 دار که برای فعالیت هخدف « بازی  مهمانی»مقیاس خود را داشتیم بنابراین   کوچک

گرایانخه    هخای ائتالفخی و عمخل     ا به فعالیخت توانست نیاز ما ر  نمینبود،  بستر مناسبی
، (ایجاد شده بود« بیناگروهی»های   که خوشبختانه پیش از آن، در خالل فعالیت)

هخای   و مشخرب  ها  دوم این که چنین جمع ناهمگونی با حضور طیف. پاس  بدهد
آیخد و  در «منسخجم  یخک سخازمان  »توانست به شخکل    نمی گوناگون اساساً فکری
هخای مخدنی خ      آن هم برای فعالیخت  برای چنین تشکیالت منسجمی،تی هم ضرور

بخه  بسیاری از ما وقتی که   ویژهبه .گرا است خ وجود نداشت   که به ماهیت، کثرت
 . های خود، مشغول فعالیت بودیم  مان، در انجمن  های  عنوان نماینده تشکل

هخا خ     سخت نشایخن   میزبانی «چرخشی»برگزاری در آن نشست، پیشنهادم برای 
هخر بخار یکخی از    قرار شد یعنی . مورد قبول واقع شد های مختلف خ   تشکل توسط
د و دستور جلسه را هخم خخودش   ، متولی و میزبان برگزاری جلسات شوها  تشکل
یکخی از  توسخط   ، هر بخار ها  چرخشی بودن میزبانی نشست)این تجربه  .کند تعیین
بخه  )« های زنان  کنفرانس پژوهش» را که از تجربه موفق( کننده شرکتهای   گروه

توانسخت مخانع همیشخگی خ یعنخی        مخی شاید وام گرفته بودم (  مدیریت گلناز امین
در چنخین   ی ثابت و همیشخگی خ را کخه  معمخوالً      یک عده« گریمتولی»ی   کلیشه
، اخختالل و  (نگریسختند مخی  بخه یکخدیگر  تردیخد  که هنوز با )های ناهمگونی   جمع

 . برطرف سازد  آورد، می وجودبهسوءتفاهم 
های   توانست تشکل  ، میها نشستبودن مدیریت  از سوی دیگر این چرخشی
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همین سخازوکار سخاده   . درگیر سازد های ائتالفی، عمالً  بیشتری را در این فعالیت
اما دموکراتیک، بدون تردید یکی از دالیل مهمی بود که سخبب خیخر و برکخت    

 ی  شخیوه ایخن  یخاری   هو بخ داد قوام را « زنان  جنبشاندیشی فعاالن  هم»شد و جمع 
 :شا کننخدگان  برای شرکتهرچه بیشتر اندیشی زنان  همجمع ، برگزاری جلسات

  .تداوم یافت و جذاب شد
، هخر چنخد بخه دلیخل سخاختار      برگزاری جلسات  این شکل چرخشی مسئولیت

طخور کخه    آن( در یخک جامعخه بسخته    و به لحاظ کارکرد دشخوارش )اش   نامنسجم
توانسخت    نمخی  زمان منسخجم را نداشخت و طبعخاً   یخک سخا  باید، چاالکی و کارایی 

و واکخنش نشخان دهخد     تصمیم بگیردهمچون یک انجمن وسازمان، خیلی سریع 
هخا    میان طیخف  «و بیناگروهی های ائتالفی  همکاری»برای آغاز رسید  نمر می بهاما 

-مخی  ک و بخدگمانی، بخه هخم   که پیش از آن، با شخ )گوناگون زنان های و گروه

 . بخش بود  ، کارآمد و اطمینان(نگریستند
رسانی  خدماتتوانمندسازی و  های عمدتاًهای زنان با رویکرد تشکلهرچند 
  هخخای سخخازمان  ارتبخخاطی  شخخبکه»در سخخازمانی بخخه نخخام 1334ای، در سخخال  و خیریخخه
« دفتر امور زنان ریاست جمهخوری »و زیر نمر « یاسالم  جمهوری  زنان  غیردولتی

 («المللخی  هخای بخین   کنفخرانس »با هدف آمادگی و بسیج برای شرکت در  عمدتا )
نخسختین  اندیشخی زنخان،    جمخع هخم  تخوان گفخت کخه      اما مخی ، ردهم آمده بودندگ

شخخامل )زنخان  جنخبش   هخای مخدنی    و گخروه  بخا حضخور فعخخاالن  بخود کخه   ای  شخبکه 
وجود آمد و شاید به همخین   به( های فکری بسیار گوناگون  کمانی از طیف  رنگین

 . سختی بسیار شکل گرفتپیچیدگی و با  اعتبار بود که از ابتدای کار نیز
 
 پیش روی جمع هم اندیشی اندازهای  و دستموانع 

اندیشخی   دو نشسخت از سخوی جمخع هخم    فقخط   1382سال ، یعنی در در سال اول
هخای    نشسخت ای کخه سخبب شخد     ترین حادثخه  مهم .فعاالن جنبش زنان برگزار شد

اندیشخی تخازه شخکل     جمخع هخم  . بخود  «زلزله بم»، وقوع اندیشی به تعویق بیافتد  هم
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بخا  کخه ناگهخان    بخود  نهادینخه نشخده   هنخوز « روش چرخشی میزبانخان »گرفته بود و 
که کل کشخور و بخه   )بم در شهرستان ای بزرگ و دردناک همچون زلزله  حادثه
، مواجخه گشخت و در نتیجخه،    (ثیر قخرار داده بخود  جامعه مدنی را تحت تأ ،تبع آن

 . ادامه کارش با تعویق و گسست روبرو شد
هخای متنخوع فکخری     شدن گروه رسید ایده همبستگی و جمع گرچه به نمر می

گیخری جمخع    شخکل و ، ضرورت زمانه بود (زنان  در جنبشائتالفی کار اساسا  و )
ماننخد هخر حرکخت      بهاما ی این ضرورت خارج نبود،  یطهحاز زنان نیز اندیشی  هم

با وقوع زلزله . ای، از همان ابتدا با مشکالتی خ از درون خ همراه شد    تازه و نورسته
اندیشی زنان بودند   های حاضر در جمع هم  از همان گروه بم، دو جمع خ که اکثرا  

به منمور کمک رسانی به زلزله زدگخان  ، زنان اندیشیهمجمع  باموازی  طوربهخ 
را با وقفه و فترت مواجخه  « اندیشی  های جمع هم  نشست»و عمال  ندشکل گرفتبم 
در ابهام فخرو  « زنان اندیشیهم جمع»این وقفه سبب شد که امکان تداوم . ندکرد
آن هخم در   -گوناگون های از طیفمتشکل چنین جمعی تداوم که  ویژهبه .رود
 – اعتمادسخازی صخورت نگرفتخه بخود    متنخوع  های طیفاین که هنوز میان  یزمان

کخه از  تخری  حادهای کوچخک ایجاد اتشک بی. شد همراه میبا تردیدهایی مدام 
لزلخه زدگخان بخم،    های گوناگون برای کمک به ز  اندیشی میان گروه  دل جمع هم

اخالقخی و انسخانی آن، تاحخدودی     هخای   آمده بخود عخالوه بخر ضخرورت     وجودبه
عدم عادت همه ما به حضور در جمعی ناهمگون باشخد کخه   گر  توانست نشان  می

و  نیروهخای همخخط   سخوی اتحخاد و همکخاری بخا    شخد مخا را دوبخاره بخه      سبب می
بخه  ، زنخان  اندیشخی   هخم جمع دو جمع موازی با آن چرا که  .هدسوق د تر  نزدیک
از  غالبخاً  دیگخری  و گخرا   چخپ  عمخدتاً طیخف   ی دربرگیرنخده ی یک« زلزله بم»بهانه 

 . ودبهای توانمندسازی   طیف تشکل
بخا  « مخوازی هخای  نشسخت »ای درصخدد ایجخاد     درحالی کخه عخده  در این میان، 

، مخا در مرکخز فرهنگخی زنخان تخالش      بودنخد زنخان  اندیشخی    جمع هخم های  نشست
تخا شخاید   اندیشی، میزبان پیدا کنیم  جمع همنشست ی  برای دور آیندهکردیم   می



 بهار جنبش زنان / 112

جمخع  » نتواند به فراموشی کاملو نشود  طوالنی ،آمده  ی پیش  وقفه ،به این وسیله
هخای    رسخید در آن فضخایی کخه فعالیخت      اما به نمر مخی . بیانجامد« اندیشی زنان  هم

و از نمر فکری )ی همخط ها  مشترک برای زلزله بم توانسته است ضرورت جمع
بخود بخدون   ن اندیشی هم دیگخر قخادر    را اثبات نماید، بنابراین، جمع هم (یکدست

ها و فعخاالن    ای در میان تشکل  انگیزه ،«و عملگرایانه فعالیت مشترک»طرح یک 
به همخین  . ایجاد کند« اندیشی زنان جمع هم» های برای تداوم نشستجنبش زنان 

اندیشخی، نداشختن    جمخع هخم  شاید دلیل توقف رسید    به نمرم میبود که  دلیل هم
را اندیشی زنان  ها و افراد جمع هم گروهبوده است که « بیرونی»عملکرد و کنش 

گخان، بسخیار   زد  رسانی به زلزله  وجودشان در کمککه ) سوی دو شبکه موازی به
هخای جنخبش حقخوق برابخر       با فعالیت اساساً شان  کارکردهای مثبت ولی مثبت بود

جخای خخالی  جمخع    توانسخت    نمخی کرد و در نتیجخه،    نمی ربط مستقیمی پیدا زنان
از همخین رو بخود کخه وقتخی در      .جخذب کخرده اسخت   ( ر کنداندیشی زنان را پُ  هم

هایی در تلویزیون شخروع بخه پخخش کخرد       ، سریال1383تعطیالت نوروزی سال 
واضخحی بخه نمخایش در     صخورت بخه  زنو مضامین ضخد « چندهمسری»که در آن 

سخخایت )« تریبخخون فمینیسخختی»آمخخد، در همخخان تعطخخیالت نخخوروزی در سخخایت   مخخی
در مخخورد ایخخن رویکخخرد    مطلبخخی انتقخخادی و تنخخد و تیخخز  ( مرکزفرهنگخخی زنخخان 

پس از آن نیز مقخاالت دیگخری   . ی صدا و سیما نسبت به زنان نوشتم  پدرساالرانه
بخون  در جاهای مختلف از جمله سایت زنخان ایخران منتشخر شخد و مخا هخم در تری      

شخاید  تخا  فمینیستی تالش کردیم که مقاالت بیشتری در این زمینخه گخرد آوریخم    
بخه ایخن ترتیخب بخا     . حساسیتی در افکار عمومی نسبت به این موضوع ایجاد کنیم

ای سایت زنخان ایخران،   پیگری این موضوع در سایت تریبون فمینیستی و نیز اعض
در میخان جنخبش زنخان     تدریجبه مناسبی برای اعتراض به این مسئله، فضای تقریباً
 . ایجاد شد

توانخد موضخوعی بخرای    ب شخاید  همخین مسخئله  که اعتراض بخه  رسید   به نمر می
از همخین  . باشخد « زنخان اندیشی   جمع هم»ای به کالبد   بازسازی و دمیدن جان تازه
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ای از زنخان ملخی مخذهبی      که در آن زمان به همراه عخده « پروین بختیارنژاد»رو با 
را تأسیس کرده بودند تماس گرفتم و برای « کانون زنان نواندیش ایران» ، دیگر

آمیخز    هخای تخوهین    جمعی و زنانه نسبت بخه سخریال    سازماندهی یک اعتراض دسته
پروین بختیارنژاد نیخز کخه بخا رغبخت بخا ایخن ایخده        .  صدا و سیما، صحبت کردیم

ضخطراری جمخخع  بخرای برگخزاری نشسخت ا   « فریبخا داودی مهخخاجر »همخراه شخد بخا    
تمخاس گرفخت و قخرار    « نگاران ایخران  انجمن صنفی روزنامه»اندیشی در محل   هم

ان، نگخار شد که برای یک جلسه شور و مشورت در محل انجمن صنفی روزنامخه 
فریبخا  . اندیشی، دعخوت بکنخیم    های مختلف زنان در جمع هم  از نمایندگان گروه

در نگاری عضو بخود و    و روزنامهدر آن زمان در چند تشکل مدنی مهاجر  داودی
هخای    از این رو در آن زمخان در اوج فعالیخت  . هم بود« حزب زنان»سیس أصدد ت
 .اش قرار داشت  مدنی

، «کخانون زنخان نوانخدیش ایخران    »و « مرکز فرهنگی زنخان »سرانجام به دعوت 
اعخالم   1383را در فروردین ماه « اندیشی زنان  جمع هم»فراخوان تشکیل نشست 

های زنخان در همخان نشسخت، بخه       کردیم و با حضور نمایندگانی از گروهعمومی 
جمعی در این رابطه پرداختیم و در نهایخت در اردیبهشخت سخال      سازماندهی دسته

« اندیشخی   جمخع هخم  »، توانستیم اولخین گردهمخایی اعتراضخی، کخه توسخط      1383
ان بخا  نگخار مخه سازماندهی شده بود را در سخالن اجتماعخات انجمخن صخنفی روزنا    

 اندیشیهم جمع» بزرگ حرکت اولین در که ییها  تشکل. موفقیت برگزار کنیم
 حضور 1383 سال در سیما و صدا در نقد زنان اعتراضی گردهمایی یعنی «زنان

کخانون زنخان نوانخدیش     ،زنخان  فرهنگخی  مرکز»: بودندها تشکل این شامل داشتند
کخانون   ،مجلخه زنخان   ،یخران زنخان ا  یتسخا  ،یراننگاران زن ا روزنامه انجمنایران، 

انجمخن مسختقل    ،یهرشد یو پژوهش یمؤسسه آموزش ،بدجنس یتسا، زنان زمان
جخوان جامعخه    یشخان کخانون نواند  ،یردولتخی غ یها سازمان یمرکز کارورز ،زنان
انجمخخن  ،یدیهنگامخخه شخخه یتسخخا ،مجلخخه فرزانخخه ،یااندیشانجمخخن هسخخت ،یمخخدن
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 1.«نگاران جوان روزنامه
این برنامه یکی از اعضای مرکز فرهنگی زنان مجری برنامه بخود و از هخر   در 

گردهمخایی  »انعکخاس وسخیع ایخن    . گروهی یک یا دو نفر به سخنرانی پرداختنخد 
داخلخی و خخارجی، خخون    هخای  در رسخانه   2«صخدا و سخیما  های اعتراض به برنامه

زمان بخه نمخر، کخار و    که در آن )« اندیشی زنان  جمع هم»های   ای را در رگ  تازه
 . تزریق کرد( شد  یافته شده تلقی می  ش خاتمها فعالیت

هخای    نشسخت گرمی ناشی از آن، باعث شخد کخه دوبخاره     همین موفقیت و دل
پس از آن، شخش  . گیری شود با شور و اشتیاق فراوان پی «اندیشی زنان همجمع »

یکخخی از اندیشخخی تشخخکیل شخخد کخخه هخخر کخخدام بخخه میزبخخانی  در جمخخع هخخمنشسخخت 
پیشخخنهاد هخا   کننخخده، و بخا موضخوعاتی بخود کخخه خخود میزبخان      هخای شخرکت    هگخرو 
از . بخود متنخوع  بسخیار  هخای جمعخی    و کنشها  در این سال، تنوع بحث .کردند می

نبخود  »گرفخت   دفعخات مخورد بحخث قخرار مخی      ای که در آن هنگام بخه  جمله مسئله
زمخان   بخود زیخرا در آن  هخای زنخان    نشسخت مراسم و ها و  ، برای گردهمایی«مکان

های زنان نشان  های مختلف گروه برای برگزاری برنامهرغبتی دیگر فرهنگسراها 
های غیردولتی نیخز آغخاز شخده     تهدید و ارعاب سازماناز سوی دیگر . دادند نمی

هخا را   سخیس تشخکل  که فعالیخت و تأ  یغیردولت یها جدید سازمان  نامه بود و آیین

                                                                    

 فردیرو به شکل ناز اینداشتند و  ای  که در آن زمان هنوز تشکل زنانهفعاالن جنبش زنان  - 1
شخهال   ،مرضخیه مرتاضخی لنگخرودی   یعقخوب،   ژیخال بنخی  : را امضاء کرده بودنخد شخامل   بیانیه این

شبنم  ،فاطمه نجاتی –لیال نجفی  ،شمسعزیزدخت لیلی فرهادپور،  ،فاطمه گوارایی انتصاری،
عفخت   ،مقخدم  خدیجخه  ،اعمم اکبرزاده ،سونیا ترکمن ،نیا نسرین ملکی ،پروین اشرفی ،رحمتی
مرجانخه   ،فاطمخه باقرنیخا   ،مخریم زمردیخان   ،انوشه غفرانی ،مارتیا محمدی ،آزاده سجادی ،فتاحی

 ،سخیمیندخت سخهی   ،بیتا شمیرانی ،سپیده شاکری ،فرج کالمی ،سادات نجفی نرگس ،اسکویی
 ،نجمخه مهخدوی   ،طخاهره جاللخی   ،محمد مفیدی ،تکتم حجازی ،سعید سعیدی ،مریم مرتضایی

 .رخشان رازی ،مهدخت درخشانی

 : دیکن مشاهده دیتوانیم نجایا در را ییگردهما نیا یانیپا هیانیب -2
http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/10/m-gatename.html 

 

http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/10/m-gatename.html
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و   اضخطراب ، «اندیشخی  جمخع هخم  »های زنخان در   گروهدر میان کرد،  تر می سخت
 . ه بودوجود آورد نگرانی به دل

نشسخت بعخدی   آمیز اعتخراض بخه صخدا و سخیما،       اما پس از برگزاری موفقیت
در « نیخره تخوکلی  »ت به مدیری« گروه زنان هماوا»که با دعوت « اندیشی  جمع هم»

با استقبالی بسخیار فراتخر از    گردیدبرگزار «خانه هنرمندان»ماه در   همان اردیبهشت
مسخئله   در این نشست، تخداوم اعتخراض بخه صخدا و سخیما و نیخز       . انتمار مواجه شد

هخا و ادارات و دانشخگاه     آمیز در سخازمان   های تبعیض  اعتراض به سیستم گزینش»
سری افراد جدید  ورود یککرد،   ای که جلب توجه می  اما مسئله. مطرح شد« ها

در واقع . ل زنان فعالیت کنندیخواستند در حوزه مسا که تازه میع بود به این جم
سختیزانه   نسخبت بخه عملکخرد زن    یگردهمایی اعتراض»انعکاس گسترده  به واسطه

اطالعیخه عمخومی   هخا  و از آن جایی که مخا بخرای برگخزاری نشسخت    « صدا و سیما
سخری   طبیعخی یخک   طخور بخه کخردیم،    ها نیز منتشر مخی    دادیم و آن را در سایت  می

ای عضخو نبودنخد و سخابقه فعالیخت در       افرادی که پیش از آن در هیچ تشکل زنانه
 . شدند  میحاضر  ها حوزه زنان نداشتند نیز در این نشست

اندیشخی   های جمع هخم  برای نشست یعموم رسانی اطالعواقعیت این بود که 
 کخرد، یم جلب هانشست نیا از گزارش هیته یبرا زینزنان که حتا خبرنگاران را 

 از شیپخ  تخا  داشخت  احتمخال  کخه  بود یفعاالن و هاتشکل جذب منمور به واقع در
 یرسخان  اطخالع  کمخک  بخه . باشخند  نداشخته  خبخر  یشخ یاندهخم  جمع تیفعال از آن،
 جمخع  یورود ن،یبنخابرا . میسخاز  تخر گسخترده  و تخر متنوع را جمع نیا میتوانست یم

در از سوی دیگخر اطخالع رسخانی    اما بسته نگه داشت  شد را نمیزنان اندیشی  هم
در و تشختت  هم تبعخات منفخی خخود را داشخت و باعخث نابسخامانی       جلسات مورد 

شخد و    مخی هخم  « اندیشی  همجمع »عملکرد  ، باعث اختالل درجلسات و در نتیجه
کخافی  از ماهخا تجربخه    کخدام هخیچ در هخر صخورت   . کرد  برخی را حتا مأیوس می

گونخه تجربخه    جدید کخه هخیچ  ر برابر این معضل یعنی ورود اعضای نداشتیم که د
در آمیخزش و ترکیخب بخا هخدف اصخلی      )کار و فعالیت در جنبش زنخان نداشختند   
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هخای    های مختلف زنخان از طیخف    «تشکل»که جذب همکاری « اندیشی  جمع هم»
حخل پایخداری     ، راه(بخود  هخا  گخروه  های مشترک فعالیخت  و ایجاد زمینهگوناگون 

ایخن هخدف را    نه ساختار و نه ظرفیت و نخه اساسخاً   اندیشی جمع هم بنابراین .بیابیم
برای جنخبش زنخان جخذب     را« صفرکیلومتر»و به اصطالح  داشت که افراد جدید

هخای    کخار بخه تشخکل     ذب شدن این افخراد تخازه  جهر چند گاه این مشکل با . کند
و  حلی بلندمخدت   ولی این راه. شد  اندیشی، خوشبختانه حل می  مختلف درون هم

 . برای این مشکل نبودای   ریشه
 
جمخع  مشخکالت سخاختاری    :هزنانا هاای    در  ائاتال  « گروه / فرد»رابطه معضل 

هخای    هخا و جمخع    که در ائتالف طورهمانبسیار پیچیده شده بود،  زنان اندیشی  هم
شخوند    طراحی می« درازمدت»ای به نسبت  دورهبزرگ و متکثر دیگری که برای 

جمخع  بخرای نمونخه اگخر در    . آیخد   وجخود مخی    همواره چنین مشکالت ساختاری به
و اعتبخار  وزن  ،هخای زنخان    تشخکل سخوی  از  «نمایندگی» زنان، جایگاه اندیشی  هم

مخا بخا تکیخه بخر     « کمپین یک میلیخون امضخاء  »اما چند سال بعد در داشت بیشتری 
بخرای جخذب و هضخم    « اندیشخی   جمخع هخم  »ی مواجهه با مشکالتی کخه در    تجربه

سخاختار کمپخین یخک میلیخون     مخان،   و با توجه به اهداف داشتیم« نفسافراد تازه »
هرچنخد کخه بخا کاربسخت ایخن      . دادیمسامان « عضویت فردی»امضاء را بر اساس 

به این معنا که اگخر  . روبرو شدیمدیگری در کمپین رویکرد نیز باز هم با مشکل 
دست به گریبان شد « عضویت فردی»الینحل  با معضل ظاهراً« اندیشی  جمع هم»

و « ها  کمرند کردن بیش از حد تشکل»اما کمپین یک میلیون امضاء، با معضل 
-البتخه در ائختالف  . مواجخه شخدیم  تبعات گاه منفی ناشی از این رویکرد در نتیجه 

 ،«نوادهائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخا    »مانند « موردی»و « کوتاه مدت»های 
را پیش بردیم « عضویت فردی»در کنار « عضویت گروهی»ساختاری با ترکیب 

هخا    ولی وقتی ایخن ائختالف  ردیم مشکل را تا حدود زیادی حل کبه این ترتیب و 
عدم تخوازن میخان    مشکلگاه  قرار بود در مدت زمان زیادتری دوام داشته باشند،
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  .کرد و روابط شان را بحرانی می ساختار، «فرد»و « گروه» جذب
کمپخین زنخان و مخردان علیخه     »ی   های موفق در این زمینه، تجربخه   از نمونهالبته 

ماننخد  رغخم آن کخه    بخه بخود کخه   (  1382در شخهریور سخال  )« مارس 8خشونت تا 
در سخخاختار ایخن کمپخخین   هخخای گونخاگون را   کمیتخه کمپخین یخخک میلیخون امضخخاء،   

هخای مختلخف، مسخئولیت      نماینخدگانی از تشخکل  یم، اما تعریف و تعبیه کرده بود
ایخن   بخه صخورت فخردی در   توانستند   میجدید ها را برعهده داشتند و افراد   کمیته
بخه ایخن   . هخا بخود   ها با نمایندگان تشخکل  عضو شوند ولی مسئولیت کمیتهها   کمیته

طخوری طراحخی شخده     «مخارس  8علیه خشونت تا  کمپین»ترتیب، ساختار روابط 
های عضو در   ها و تشکل  گروهفعالیت ای به   بود که پروسه عضویت فردی، لطمه

از شخان،    توانسختند در خخالل فعالیخت     مخی جدید کرد و افراد   وارد نمی این کمپین
 .کمپین شونددرون های و تشکلها گروهجذب « ها مسئوالن کمیته»طریق 

 تیعضخو » تفخوق  با سال 2 که «زنان یشیاند  هم جمع» ساختارصورت در هر 
 رینخاگز  به بعد، به 1384 سال از ،یاسیس طیشرا رییتغ با بود، رفته شیپ «یگروه

 هب شد باعث نیهم و کرد حرکت «یفرد تیعضو» شناختن تیرسم به سمت به
، دهخ د بروز خود از «یسازمان» یعملکردها و دوش لیتبد «سازمان» کی به ینوع

  .  اش ادامه دهد به حیاتخوشبختانه هر چند با این کار توانست 
تخا   (1382)« اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »آغخاز بخه کخار    در هر صورت از زمان 

هخا، همخواره درگیخر موضخوع بغخرنج        کنون ما در جنبش زنان در اغلب ائختالف   به
و البتخه  ایخم    بخوده  هخا  ائختالف اعضخای  روابخط  منطقی و کارآمد چگونگی ساختار 

شک هر کخدام از    ایم که بی  تجارب غنی و متنوعی هم در این زمینه کسب کرده
توانخد در    هخا و مقخاطع مختلخف مخی      ها در اشکال گوناگون و در زمخان   این تجربه

 .، قرار بگیردزنان نفس جنبش  آینده مورد استفاده نسل جدید و تازه
 

 کشی یک دستگیری، چندین خط و خط

پخس از برگخزاری   « اندیشی زنخان   جمع هم»بود که  1383همین سال در آبان ماه 
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آور بازداشخت   ناگهان خبر تلخ  و بهخت   به. ای شد  نشست، دچار شوک تازه شش
جمخع  »در آن زمان، حضور برخی از افخراد در  . منتشر شد «زاده محبوبه عباسقلی»

طرف یک از . شد  می برانگیزاز زنان، چالش، از سوی دو طیف «اندیشی زنان  هم
را بخا شخک و شخبهه    زاده  عباسخقلی افخرادی همچخون   ، حضخور  «رادیکال»دوستان 

نشانه ارتباط و فعالیت مشترک ما در مرکز فرهنگی زنان را با او، و نگریستند   می
حضخور کسخانی مثخل    از طخرف دیگخر   . کردند ما با حکومت قلمداد می« تسامح»
 .بخود ناخوشخایند  اندیشخی    درون همهای  گروهبرخی از نیز برای « شهال انتصاری»

ی طخور به. نمود شعاری میتیز و شان تند و  طرز بیان و گفتار شهال انتصاری برای
از مخا  )با این بهانه که او تشکلی ثبخت شخده نخدارد    برخی که حتا در یک جلسه، 

هخایی کخه ثبخت     خواستند کخه اعخالم کنخیم تشخکل     می( که آن موقع میزبان بودیم
وسیله  باشند تا بدیناندیشی زنان  های جمع هم نشستق ندارند میزبان اند ح نشده
گخویی  . ، محخروم گخردد  هخا  نشسخت طور اتوماتیخک، ازمیزبخانی    انتصاری به شهال

های سیاسخی بخین دو    به نماد کشمکش« زاده محبوبه عباسقلی»و « شهال انتصاری»
بعخدها بخا   گرچخه  . تبخدیل شخده بودنخد   « زنخان  اندیشخی   جمع هخم »در متضاد قطب 

هخای    اندیشخی، ایخن طخرز تلقخی      جمع همدر مشترک  جمعیهای   گسترش فعالیت
 و سرشار از سوءظن نسخبت بخه یکخدیگر، خوشخبختانه     ایدئولوژیک، غیردوستانه

سخاختار متکثخر جمخع    توجخه بخه   بخا  هر چند در آن زمان نیخز  . دستخوش تغییر شد
تحت تأثیر ایخن خخط و    ،خود در مجموع عملکردهایاندیشی زنان، این نهاد  هم

  .گرفت میهای ایدئولوژیک  قرار ن  های حذفی و  واکنش  خط کشی
جمخع  »کخه در زیخر پوسخت     با توجه به چنین فضای بدگمانی و عخدم اعتمخاد  

زاده، آزمخونی    به آرامی جریان داشت، دسختگیری محبوبخه عباسخقلی   « اندیشی  هم
هخای    عقخب بخرانیم و خخط کشخی    برای ما بخود تخا چنخین فضخای تخاصخمی را بخه       

و « نشسخخت و برخاسخخت  »ایخخدئولوژیک را عمخخال کمرنخخد نمخخاییم و از حخخد     
فراروی کرده و « اندیشی  جمع هم»های متفاوت در   های کمرند با طیف  فعالیت

عمخال خطخوط ایخدئولوژیک را در    برای دستیابی به مرزهای واقعخی همبسختگی،   
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زاده مانند همیشخه    محبوبه عباسقلی از طرف دیگر دستگیری. جنبش زنان بشکنیم
درآمیخته بود بنخابراین،  « اخالقیهای برچسب»های جنسی و   با شایعات و تهمت

توانسخت    در جنخبش زنخان مخی   « فرهند جنسی»دادن در برابر چنین   واکنش نشان
جلخوگیری   چنخین فرهنخد معیخوبی در جنخبش زنخان     احتمالی حداقل از بازتولید 

های امنیتخی بخا کخل فعخاالن جنخبش      زنی، شروع برخورد  اتهام که این ویژهبه کند
و  ی غیرمنصخفانه   در برابخر ایخن هجمخه   نخاگزیر بخودیم   ما  در نتیجه، و ارزیابی شد

 . بدهیم خ از همان ابتدا خ واکنشی درخور نشان مخرب
هخای  تشخکل »بخه   نیروهای قضخایی و انتمخامی   از زاویه دیگر، این اولین حمله

تخا قبخل از   . بخود ( هاآن به شکل دستگیری و بازداشت)این عرصه  و فعاالن« زنان
شخدند و عمخال   مخی  محخروم  تخدریج بخه  های زنان از امکانات عمخومی   آن، تشکل

گخران   شان دچار اختالل جدی شده بخود ولخی حخاال، یکخی از کخنش       های  فعالیت
در زنخان  توانمندسازی های   دادن و ایجاد تشکل  کار این عرصه که در سازمان  پابه

بنابراین از ایخن  . تالش کرده بود، دستگیر شده بودها  تهران و برخی از شهرستان
... کننده بود  ها با این قضیه، مهم و تعیین  زنانی  لحاظ هم، برخورد جدی ما جنبش

از محبوبخه  و قخاطع  دی دفخاع جخ  »این مجموعه عوامل باعخث شخد کخه ضخرورت     
، مطرح باشد تا از این طریقعمل ضروری و عاجل یک به عنوان « عباسقلی زاده

به عرصخه عملخی    ،«های گوناگون بود  از طیفکه متشکل اندیشی زنان   هم» شاید
سی کخه بخه درسخت یخا بخه غلخط        و آزمونی برای دفاع از ک« دیگری»دفاع از حق 

همصخدایی فعخاالن و   . کردند که متفاوت از خودشان اسخت، سخوق یابخد     فکر می
عبخور  توانست کنشگران جنبش زنان را به   در عین حال میمحبوبه حد از دفاع مت

بنخخابراین فکخخر . مرزهخخای صخخوری و ایخخدئولوژیک، نیخخز ارتقخخاء دهخخد از موانخخع و 
آور آن   توانخد بخه شکسختن فضخای دلهخره     مخی  کردم پیشقدم شدن در ایخن راه   می

زاده و در   عباسخخقلیای در دفخخاع از محبوبخخه   بنخخابراین مقالخخه. ند، یخخاری رسخخازمخخان
اعتراض به دستگیری غیرقانونی او نوشتم و در سایت مرکز فرهنگی زنان منتشخر  

 . کردم
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آوری امضخاء بخرای     بخه یخاد داشختم کخه هنگخام جمخع      نگارش مقالخه،  به وقت 
را هخا  آن که)« مهرانگیز کار»و « شهال الهیجی»ای در اعتراض به دستگیری   بیانیه

چه مشکالتی داشختیم   (نده بودانس برلین بازداشت کردبه اتهام شرکت در کنفر
طلب بخرای امضخاء نکخردن آن بیانیخه اعتراضخی، از بسختن        از زنان عافیت رخیو ب

ولخی آن دو نفخر    .دریخغ نکخرده بودنخد    انواع و اقسام اتهام نسخبت بخه آن دو نفخر،   
به لحاظ فکری نزدیخک بخه خودمخان محسخوب     ( شهال الهیجی و مهرانگیز کار)

کسخی ماننخد مخن    از طخرف  ها،  کردن در مورد دستگیری آن شدند و اعتراض  می
توانست رویکرد   است که می« حق حضور دیگری»اع از نبود، اما دف« شاقی»کار 

 . وژیک در جنبش زنان را تقویت سازدغیرایدئول
نخدرت   بخه اندیشخی زنخان    در جمع هخم  که معموالً)اعمم طالقانی در این میان 

، در جمخع سسخه او  مؤای از طخرف   هخر از گخاهی نماینخده    لخی و کخرد   مخی شرکت 
مهاجر، و با توجخه بخه حساسخیت موضخوع      با تالش فریبا داودی( یافت  حضور می

اندیشی در محل دفتر خودش،  زاده، برای برگزاری جلسه هم دستگیری عباسقلی
ای در اعتخراض بخه دسختگیری     بیانیهدر آن نشست پیشنهاد نگارش  .موافقت کرد

بخدین ترتیخب   . طور نسبی مورد موافقت قرار گرفت و به مطرح کردیمرا  محبوبه
بیانیه را نوشت و ما هم در مرکز فرهنگی زنان، بیانیه را آماده مهاجر  فریبا داودی

اولخین نامخه اعتراضخی     دین سان بود کخه ب .آوری امضاء را برعهده گرفتیم  و جمع
-بخه  .اندیشی منتشخر شخد   وی جمع هماز س بازداشت فعاالن جنبش زنان،به نسبت 

تنشخی کخه   هخا بخه خخاطر     اندیشی تا مدت این اعتراض جمعی اما جلسات هم رغم
برگخزار  های زنان ایجاد کرده بخود    در میان تشکلزاده  بازداشت محبوبه عباسقلی

، که دوبخاره مخا در مرکخز فرهنگخی     1384تا فروردین  1383و از آنر سال  نشد
 .وقفه و فترت را بشکنیم، متأسفانه نشستی شکل نگرفت زنان، تالش کردیم این

  
جمخع  »در مجمخوع    :1383 ساال  در یشیاندهم جمع یهاتیفعال از یا خالصه

  :داحرکت جمعی  را سازمان دپنج ، 1383در سال  «اندیشی  هم
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 سخیما  و صخدا  در زن ضخد  یهخا   الیسخر  و هخا  برنامخه  بخه  نسخبت  اعتخراض  کمپین خ 1
 و صخدا  بخه  نسخبت  یاعتراض ییگردهما یبرگزار رابطه، نیهم در و( 1383 فروردین)
 . رانیا نگاران  روزنامه یصنف انجمن اجتماعات سالن در مایس

 مورد در پرسش و یغیردولت یها سازمان بستن و تهدید به اعتراض در اطالعیه خ 2
 . یغیردولت یها سازمان بودجه نهیهز نحوه و زنان مشارکت امور دفتر بودجه  یتخص
 یبخرا  یمکخان  اختصخا   منمخور  بخه  جمهخور  سییر به سرگشاده یا  نامه نوشتن خ 3

 .  زنان یغیردولت یها سازمان جلسات لیتشک
 . توسعه دوم برنامه متن از «یجنسیت عدالت» حذف به اعتراض در بیانیه انتشار خ 4
 محبوبخه  دسختگیری  و زنخان  یغیردولتخ  هخای  سخازمان  تهدیخد  بخه  اعتراض هیانیب خ  5

 .یقاض فرشته و زاده یعباسقل
 

 1384اندیشی زنان در سال  جمع هم

افتخادن    راه  ای بخرای بخه    نیخاز بخه جرقخه   طوالنی، ای  اندیشی پس از وقفه جلسات هم
هخا    در آن زمخان بخاالخره پخس از سخال    در مرکز فرهنگی زنخان  ما . داشتدوباره 

بخرای  اجاره کرده بودیم و   1«آبادی  صدیقه دولت»تالش، مکانی برای کتابخانه 

                                                                    

گیخری مرکخز فرهنگخی     چندسال پیش از شکل« آبادی  دولت صدیقهکتابخانه »ایده برپایی   - 1
در آن زمانی کخه در انجمخن حمایخت از حقخوق کودکخان در      . ام شکل گرفته بود زنان در نهن

آشخنا شخده بخودم و در ایخن انجمخن بخا ایشخان همکخاری          «یمهدخت صنعت»دکتر با  1335سال 
ای تخصصی  بخرای زنخان    در آن زمان قصد داشتم در محل دفتر نشر توسعه کتابخانه  . کردم می

بخرای   ام و انگیخزه   بخا توجخه بخه اشختیاق     1333صنعتی، در سخال  به راه بیاندازم برای همین خانم 
و  یخاب کم یهخا   ها و مجله  از کتاب یمجموعه بزرگبرپایی یک کتابخانه تخصصی برای زنان، 

 1222حخدود  ) اش  یزنخان بخود از کتابخانخه شخصخ     یلدر رابطه با مسا ارزشمندش را که تماماً
 یخارم در اخت( آبخادی  مدارکی از خخانم صخدیقه دولخت   به همراه اسناد و  ...و یهجلد کتاب و نشر
 یخد مف یاربسخ  توانست  یزنان م یکتابخانه تخصص یک یانداز  شروع کار و راه یقرار داد که برا
راه افتاد، این ایده را برای اجخرا بخه    به 1333وقتی مرکز فرهنگی زنان در سال  .و راهگشا باشد

، فراخوان تأسیس این کتابخانخه  1381باالخره در سال اعضای مرکز فرهنگی پیشنهاد کردم و 
مردمی منتشخر کخردیم و کمیتخه کتابخانخه مرکخز، بخه مسخئولیت منصخوره           را برای جلب کمک
. توانستیم کتابخانه را افتتاح کنخیم  1383( اسفند 13)مارس  8باالخره در . شجاعی، به راه افتاد
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 را در مکخانی متعلخق بخه مرکخز     «اندیشخی  همجمع »توانستیم نشست   میبار  نخستین
کخه هخر روز بخیش از    « مکانی وضعیت ال»، برگزار کنیم، آن هم در زنان فرهنگی

هخای عمخومی    سخالن مخدنی از اسختفاده و حضخور در     های جامعخه  روز قبل، انجمن
مخاه، در   پخنج زنان را پخس از   اندیشیهم فراخوان برای نشست. شدند محروم می
 فرهنگخی  مرکخز و بالفاصله پس از تعطیالت نوروزی، بخا نخام    1384فرودین ماه 

طبخق سخنت همیشخخگی در   .  کخخردیمعمخومی  اعخالم   زنخان و کخانون هسخختیااندیش   
میزبخان،  مشخخ  نبخود،   ای دسختور جلسخه   ،اگخر از قبخل  که خ اندیشی   جلسات هم

سخه بیانیخه مختلخف،    کخردیم و   چنخین نیز  ما خ  کرد تعیین میخود جلسه را  دستور
بخه بحخث   اندیشخی زنخان    نشسخت هخم  در هخا  آن تا مختن و محتخوای   آوردیمفراهم 

تنهخایی حخول آن    هایی که قرار بود مرکزفرهنگخی بخه   در واقع بیانیه. گذارده شود
ندیشخی بخاب شخده    ا اندیشی آوردیم تا طبق سنتی که در هخم  کند به جلسه همکار

 . بیابیم ،بود متحدانی برای فعالیت عملی حول آن
. جایی نیروها در ساختار دولت بخود  در این دوره، جامعه آبستن تحول و جابه

در ایخن جلسخه   . جمهوری در همین سال قرار بخود برگخزار شخود    انتخابات ریاست
اندیشی کخه حخداقل یکخی دو نفخر از       طبق روال معمول جلسات هم)اندیشی،   هم

، ایخن  (یافتندمی کردند در آن حضورمی زنان ایرانی که خارج از کشور زندگی
از جملخه همخا    کشور از خارج در برابر حقوق مدافع و نیز دو تن از زنان فعالبار 

 و هخخا  جلسخه  یفضخخا کخه  بخود  نیخخا جالخب  نکتخخه. بخود  کخرده  دایخخپ حضخور  هخودفر 
 تمخخام کخخه بخخود کیخخدموکرات و گشخخوده یقخخدر بخخه یشخخیاند  هخخم یهخخا  نشسخخت

 حتخا  خخ  همخه  حضخور  در و شخفاف  طوربه مان  یها  جدل و بحث و ها  یریگ  میتصم

                                                                                                                                           

در کنخار  « آبخادی  یس کتخاب صخدیقه دولخت   تنخد »در همان سال پیشنهادم برای شکل دادن بخه   
مکخانی   1384پخس از آن در سخال   . کتابخانه، مورد موافقت اعضای مرکز فرهنگخی واقخع شخد   

ای مستقل از مرکز فرهنگی  کتابخانه را با هیئت مدیره 1385برای کتابخانه خریدیم و در سال 
. ز، روی پخای خخود بایسختد   زنان، از مرکز جدا کردیم تا شاید این نهاد، بتوانخد مسختقل از مرکخ   

مراسخم تنخدیس   »آبادی، بسته و پلمخپ شخد امخا     کتابخانه صدیقه دولت 1332متأسفانه در سال 
 .ادامه یافت« آبادی کتاب صدیقه دولت
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 از کخه  یمختلفخ  موضخوعات  هخم  جلسخه  نیخ ا در.  گرفخت   یم صورت خ ها  همانیم
 محخاکم  بخه  اعتخراض  جملخه،  از خ شود یریگ  میتصم موردشان در بود قرار ش،یپ

 مخورد  در فخا یف بخه  زنخان  جنبش یاعتراض نامه سپس و شد طرح  خ کانادا در شرع
 .فوتبال یتماشا یبرا هاورزشگاه به زنان ورود تیممنوع

: اندیشای    در جمع هام  ها ورود زنان به ورزشگاهممنوعیت نخستین اعتراض به 
بخه ماننخد بقیخخه   زنخخان فرهنگخی   مرکخز در ، مخخا 1384فخروردین  همخین نشسخت   در 

ها و راهکارهخای خخود را بخا ایخن       ایده« اندیشی زنان  جمع هم»در  های زنانه  گروه
تر   و منسجم ،  حرکتی وسیعایجاد کردیم تا بتوانیم متحدانی برای   جمع تقسیم می

برای نمونه،  غیر از نامخه اعتخراض بخه محخاکم شخرع در کانخادا،       . بیابیم ،برای آن
تهیخه کخرده   « هخا   بخه ورزشخگاه   ممنوعیت ورود زنخان »بیانیه دیگری را در رابطه با 

و « فیفخا »این بیانیه را خطخاب بخه   . اندیشی زنان مطرح سازیم  بودیم تا در جمع هم
ها و ممنوعیت تماشخای فوتبخال     در اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه

آن نامه در واقع نخسختین مختن اعتراضخی    .  برای زنان، به نگارش درآورده بودیم
ممنوعیخت  در اعتخراض بخه   ( از داخل کشخور )زنان مدنی وی جنبش بود که از س

هخا،   ورود زنخان بخه ورزشخگاه   نسخبت بخه   ی جمهخوری اسخالمی    بیست و چند ساله
بیانیخه خوانخده   اندیشی  شست جمع همدر همان نبدین ترتیب . گرفت صورت می

ایخن بیانیخه   جلسخه،  پخس از آن  . و هر گروهی که تمایل داشت به آن پیوستشد 
بخه   ـ  فرناز سخیفی   ـ  اعتراضی را توسط یکی از اعضای جوان مرکز فرهنگی زنان 

 زنخان  ورود ممنوعیخت » بحث آنپس از  .در اینترنت قرار دادیم «پتیشن»صورت 
 هخای   روزنامخه در  ویخژه به جنبش زنان و یگرد های  گروه میان در «ها ورزشگاه به

 22 تجمخع  برگخزاری  دار  گیخرو  در مخا  کخه  هنگامیشد و  مطرح نیز طلب  اصالح
 یوماسختاد  بخه ورود  برایاز زنان،  یتعداد یسو از حرکتی بودیم، 1384 خرداد
 . همراه بود یتکه با موفق گرفت شکل یورزش

 جنخبش مسختقل   یهخا   از آن کخه گخروه   شیپ سال چندبه گفتن است که  الزم
 یسخو  از یخواسخت  صورتبه را «ها  ورزشگاه به زنان ورود تیممنوع» مسئله زنان
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، 1333 سخال  آنر 8 در سخازند، مطخرح   یعمخوم  افکار در جنبش، متشکل بخش
شد  روزیپ ایدر برابر استرال رانیفوتبال ا یمل میت ،یجام جهان یحذف یها  یباز در

 یسخو  بخه  زن صخدها  ،(افخت ی شخهرت  «ملبخورن  حماسخه » بخه  کخه )و در آن واقعه 
 و شکسخته  را ومیاسختاد  نیخ ا به ورود سد توانستند و رفتند تهران یآزاداستادیوم 

 یابانیخ یها  در جشن زیو پس از آن ن ندیخوشامد بگو رانیا یمل میبه ت آنجا در
مخردان بخه    یزنخان همپخا   ،آمخد  وجخود بخه کشورمان  یمل میت یروزیکه به خاطر پ
 دختران ها،  یباز همه در و بارها زین آن از پس  1.مشغول شدند یکوبیرق  و پا

ترفنخد زنانخه،    نیا با و شدند  یم ها  ورزشگاه وارد پسرانه یها  لباس با یرانیا جوان
 در زنخان  حضخور  نیاولخ »در این میخان  . شده بودند موفق ،فوتبال یباز یتماشا به

 آن از پخس . رخ داد 1333 سخال  در ایآسخ  جوانخان  بخال یوال یباز در «هاورزشگاه
 شد مطرح یورزشهای مکان در زنان حضور ممانعت از به یبسیار های  اعتراض

 و موضخوع  یبررسخ  از پخس  یبخدن  تیخ ترب سخازمان  وقت سییر «طبا یهاشم» که
 را بخانوان  حضخور  اجخازه هخا  رشخته  از یبعض در تنها یورزشهای رشتهبندی دسته
 دیخ کأت شخنا  و یکشخت  یورزشخ هخای  سخالن  در بانوان حضور عدم بر و کرد صادر

 یناهنجار موضوع که چرا نشد مطرح یبحث چیه فوتبال با رابطه در اما ،گذاشت
 رد کنیبخخاز و تماشخخاگر فاصخخله یدور بخخه توجخخه بخخا یشخخرع مباحخخث لیخخدل بخخه
 (همان)«.شد

ها بخرای تماشخای    اما با باال گرفتن خواسته ورود زنان به ورزشگاه آن از پس
 یمناسخب  یفضخا  که استدالل نیا باکار درون حاکمیت،  فوتبال، نیروهای محافمه

 تخالش  یبدن تیترب سازمان اما» ، با آن مخالفت کردندستین بانوان حضور یبرا
 ومیاسختاد  مکخان  نیبهتخر  در بتواننخد  زیخ ن زنخان  که کند فراهم را یطیشرا که کرد

 سخازمان  وقخت  سییخ ر موضخوع،  حد از شیب تیحساس لیدل بهولی . شوند حاضر
 حضخور  خصخو   در را نمخام  ارشد مقامات دفتر نمرای مشاوره در یبدن تیترب

                                                                    

1
 http://www.womeniniran.com/news/04-07-81/2-04-07-81.htm 
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 مسخئله  نیخ ا کخه  شخد  دیخ تاک نیا بر تنها که شد خواستار فوتبالهای یباز در زنان
 نیفخرورد  زنخان،  مجله) .«شود انجام کامل یبررس با دیبا و است نینیمتد توجه مورد

 (1385 بهشتیارد و
-یدر باز رلندیبا ا رانیفوتبال ا میت یبازشروع از  یعنی 1381از سال سپس 

مهخم   یدر زمان اعالم هر بخاز  ی، مسئوالن دولت2222 یجام جهان یمقدماتهای 
بخخش در ورزشخگاه بخه     کیگذاشتند تا   یجلسه م ونیبا مسئوالن فدراس ،فوتبال

 یبخرا  یاختصاص گاهیگفته بود که جا ونیفدراس زیو هر بار ن ابدیزنان اختصا  
 یکخار  نیگفت که از پس چنخ می ونیحراست فدراس یول ردیگمی زنان در نمر

 نخدگان یاز نما یکخ ی یسخالم انصخار  اال  ، حجخت 1382مردادمخاه   در. دیخ آ یبرنم
در مجلخس  هخا  ورود زنخان بخه ورزشخگاه    تیمجلس در مورد ممنوع طلباصالح

است کخه زن و مخرد    یو ورزش چه تفاوت هیتعز نیمگر ب»: اعتراض کرد و گفت
تواننخد  نمی اکنون ینشستند ولمی یخوان هیتعز یبه تماشا گریکدیکنار  میاز قد

 یتماشخا  ینخدارد کخه زنخان هخم بخرا      یرادیخ ا چیه... کنند؟ نیچنها در ورزشگاه
 . (1382مجله زنان، مرداد )« .ندیایبها به ورزشگاه یورزشهای رشته یبرخ

 ،یو استقالل در ورزشخگاه آزاد  سیپرسپول یدر باز( 1382)همان سال  در
چلچرا ، )شوند ها ورزشگاه یتوانند راهمی که دختران خبرنگار همرسد می خبر

 خبرنگخار بخه زنخان    یگاهیاز آن زمان به بعد جا بیترت نیبه ا. (1385 بهشتیارد 3
کردنخد و  می افتیدر یخبرنگار هیکه کارت و سهم یدادند و زنانمی اختصا 

 .کردنخد  از این جایگخاه اسختفاده مخی    آمده بودند گرید یکه از کشورها یزنان ای
فوتبخال آلمخان و    میتخ  انیخ مای دوستانه یکه باز ی، هنگام1383مهر  18مثال در 

زنان  از یو تعداد یاز زنان آلمان یبرگزار شد، گروه یدر ورزشگاه آزاد رانیا
 ومیبخه اسختاد  بخرای تماشخای بخازی فوتبخال     با کارت مخصخو  توانسختند    یرانیا

تخن   چهخار و  نگخار تخن از زنخان روزنامخه    هفخت در همان سال . وارد شوند یآزاد
، (ندشخت حضخور دا هخا  ومیاسختاد  یدر پشت درهخا  شهیهم ایکه گو) یاز زنان گرید
راه به ورزشخگاه  را ها آن یرفته بودند ولو تماشای بازی  ومیاستادورود به  یبرا
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اتفخاق در   نیخ از ا یاز خبرنگخاران چلچخرا  گزارشخ    یکی یقیمحبوبه حق. ندادند
 هیهفته نامه چلچخرا  منتشخر کخرد کخه بالفاصخله پخس از آن طبخق گخزارش نشخر         

شخهدا و   هخای  از خخانواده  یتعداد ،یاسالم یو روزنامه جمهور نیالحس الثاراتی
به شورش کخرده و   قیکردند که چرا زنان را تشو تیمطلب شکا نیا جانبازان از

مجله  هیعلای پرونده یه پس از آن دادستانک .اندکشور را به خطر انداخته تیامن
   (1383مجله زنان، اسفند ). داد لیچلچرا  تشک

اندیشخی   جمخع هخم  »پس از همه این ماجراها بود که باالخره جنبش زنخان در  
ای خطاب به فیفا به این ممنوعیت اعتراض کخرد و یخک مخاه     با انتشار بیانیه« زنان

 ،یانتخابخات  یکارزارهخا  آغخاز  بخا  زمخان هخم  ،1384 بهشتیارد 13 درپس از آن 
 اشخاره  با( یجمهور استیر یدایکاند) نیمع یمصطف که داد  خبر اقبال روزنامه

 فوتبخال  ومیاستاد به ورود حق نداشتن به» جوان دختران با شیدارهاید از یکی به
 .(1384 بهشتیارد 13اقبال، ) «است کرده اعتراض دختران یبرا

ماه پس از اعالم حمایت کاندیدای ریاست جمهوری جبهخه مشخارکت،    یک
نفخر از   122به  کینزد نامه، (1384خرداد  18در ) نیو بحر رانیا یبازروز  در

: بخود  آمخده  آن درشد کخه   منتشر یاکبر رحمان یخطاب به عل نگارزنان روزنامه
 میتخ  حسخاس  یباز در میبخواه شما از تا میکنمی منتشر را سرگشاده نامه نیا ...»
 رانیا یمل میت قیتشو و یباز یتماشا یبرا که یزنان تیامن جهت کشورمان یمل

 ییفضخا  اختصخا   بخا  و دیخ کن یشخ یاند چخاره  ندیآمی ورزشگاه به نیبحر مقابل
 حرمخت  حفخظ  بخه  کخه  منخد، عالقخه هخای  خخانواده  حضخور  یبخرا  مناسب و خا 

 روزنامخه ) «دیخ ریبگ عهخده  بخه  راهخا  آن تیامن تیمسئول شند،یاندمی شانیشهروند

 تیخ هوکخه   1را برخخی از فعخاالن جنخبش زنخان     نامخه  نیخ ا. (1384 خخرداد  18 شرق،
-هیخ ریاز اسخاس در تحر  و احتماالً نیز داشتند امضاء کرده بودند «ینگارروزنامه»

                                                                    

سخمیه   یم حسخین خخواه،  مخر فریخده غائخب،   ژیال بنی یعقوب،  بدرالسادات مفیدی،: از جمله -1
پرستو دوکوهکی، آسیه امینی، سانار اهلل بداشتی، شخادی صخدر، ترانخه بنخی یعقخوب،       توحیدلو،

  ...فهیمه خضرحیدری، نگین شیرآقایی و



 133 /فصل سوم 

 یسختادها هخای  از حرکخت  یکخ یدر  ایخ آن زمخان   طلباصالحهای روزنامههای 
چرا که فعخاالن جنخبش   . بودبه نگارش درآمده ( مینسستاد ) نیدکتر مع یانتخابات

 یانتخابخات  ینامه را امضاء کرده بودند که در سختادها  نیا یاننگار زنان و روزنامه
ورود  کخارزار  نیخ بخود در ا  قخرار گزارش روزنامه اقبال،  طبقکردند و می تیفعال

و فخرالسخادات   یفاطمخه راکعخ   ،یی، الهه کخوال 1384خرداد  18در  ومیبه استاد
 یزنان یبرا یقرار بود اتوبوس زیهمراه شوند و حزب مشارکت ن زیپور نیمحتشم

بخه   احتماالً)آخر های بروند فراهم کند، اما در لحمه ومیخواستند به استادمی که
خخرداد   18در هخر صخورت در همخان روز    . نشخد  سخر یکخار م  نیخ ا( فشخارها  لیدل

هخا  خخانم  ایپرسش که آ نیتهران در برابر ا سیپلفرمانده  ،یی، سردار طال1384
 تیخ زنان بل بهقبل  یباز درکه  نیاشاره به ا باد داشت نحضور خواه یهم در باز

-میتصخم  نهیزم نیفوتبال در ا ونیفدراس»: دیگومی فوتبال فروخته شده، یتماشا

حضخور  ها باشد که خانم نیا ونیفدراس میاساس اگر تصم نیکند، بر امیگیری 
 زیخ نهخا  بخه خخانم   ،یکره شخمال  تیم با رانیا یمل میگذشته ت یکنند همانند باز دایپ
هخم  در همخان روز  . (1384 خخرداد  18 شخرق،  روزنامخه )« .فروختخه خواهخد شخد    تیبل

گرفتخه تخا    یهمه موافخق حضخور زنخان هسختند از اسختاندار     »: نوشت روزنامه اقبال
بسخته   یحال زنان و دختران همچنخان پشخت درهخا    نیاما با ا یبدن تیسازمان ترب

 یکه قصد دارنخد عصخر امخروز بخرا     یتعداد زنان .اندتهران مانده یآزاد ومیاستاد
تهخران برونخد    یآزاد ومیبه اسختاد  نیفوتبال کشورمان مقابل بحر یمل میت قیتشو
 یظهخر جلخو   د ازعخ ب میو نخ  11قرار است زنان ساعت ... است دهینفر رس 522به 

مشخاور اسختاندار   . جمع شخوند  تیبا در دست داشتن بل یآزاد ومیاستاد یدر غرب
زهخرا  . بخه مجخوز نخدارد    ازیخ اسخت و ن  یتجمخع قخانون   نیخ تهران هم گفتخه اسخت ا  

از  دیخ مخا زنخان با  : دیگومی یبدن تیپور معاون ورزش بانوان سازمان تربیاحمد
دانخم  نمخی  .مسئله حل شخود ترین پاافتاده شیپ نیتا ا میاستفاده کنها لیتمام پتانس

معاون زنان ... از مردان یبعض یشده است معضل برا ومیچرا ورود زنان به استاد
 سختد یسرپا با ادیتواند زنمی کمر سکیبه علت د: دیگومی در ادامه یبدن تیترب
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شخود  مخی  دهیامخا شخن  ... دمخ آمخی  ومیزنان پشت در اسختاد  هیوگرنه او هم همراه بق
 مجخوز مان گفته اسخت امکخان نخدارد زنخان     مسئول حراست سازمحمد محمدپور 

 نیخ در ا. رنخد یبگ نبحخری و  رانیخ چخون ا  یحساس یباز یرا برا ومیورود به استاد
 ییو الهه کوال یمنش، فاطمه راکع یسابق مجلس، اکرم مصور ندگانینما انیم

فخرالسخخادات  چنخخینهخخم. کننخخد یحرکخخت زنخخان را همراهخخ نیخخقخخرار اسخخت در ا
از زنخان فعخال    گخر یکشور در امور بانوان و چند نفخر د  ریپور، مشاور وزیمحتشم
بخه فوتبخال   منخد  ان زن و دختران عالقهنگارهمگام با روزنامه زین یاسیس یاجتماع

 (1384خرداد 18روزنامه اقبال، ). «ندیآمی یامروز به ورزشگاه آزاد
به ورزشگاه رفتند و بخا مقاومخت    نگاراز زنان روزنامه یروز تعداد نیدر هم 

از آنخان توانسختند    یتعخداد بخاالخره   ،یآزاد استادیوم درمقابل آنان و ایستادگی 
نبودند که در ورزشخگاه حاضخر بودنخد     یتنها زنانها آن اما. وارد ورزشگاه شوند

از زنخان بخا کخارت در     یتعخداد  ش،یاز دفعخات پخ   یاز آنان، مانند برخ شیبلکه پ
منتشخر شخده   هخای  گخزارش  طبقحضور داشتند که  یباز یتماشا یورزشگاه برا

 ایخ ؤر ،یاسخکندر  اللخه  ،یتوسخل  هیخ هاناز جملخه   ...بودنخد  شخه یهنرپ نفرشخان  چند»
 در «یانتخابخخات نخخامزد کیخخ طرفخخداران هخخم زنخخان از یگخخرید یتعخخداد و ینونهخخال

 و دادنخد مخی  شخعار  شیبخرا  مخدام  هخم  فوتبال از بعد» که داشتند حضور ورزشگاه
 در یعنخی  ع،ایقخ و ایخن  از پخس  سخال  یک. (1384 خرداد زنان، مجله) «زدندمی ادیفر

 زنخان از حخق ورود   دفاع ینکمپ» نام با کمپینی زنان، میدان گروه نیز 1385 سال
 .کرد اش را آغازفعالیت حوزه این در پیگیر طوربه و زد کلید را «ها  به ورزشگاه

 
  1384خرداد  22تجمع برگزاری  عملی توافق برایهای زمینه

، تا حدودی فضای سنگینی 1384در سال زنان اندیشی  همنشست جمع نخستین 
بحثی زیرپوسختی در   جمهوری بحث شرکت در انتخابات ریاستچرا که  .داشت

هخای بسخیاری را دامخن زده      نیخز تخنش   جامعه جنبش زنان بود و در فضای عمومی
گونخاگون در رابطخه بخا    سخه گخرایش   زنخان  اندیشی  در این میان در جمع هم. بود
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 : وجود داشت 1384فضای انتخاباتی سال 
 هواداران این گرایش، به شخرکت در انتخابخات تمایخل داشختند     :اول گرایش

که این گروه با سازماندهی کمیسیون زنان جبهه مشارکت و در پی دعخوت ایخن   
ای را در  بیانخخهدر نهایخخت اندیشخخی،  هخخای زنخخان در جمخخع هخخم کمیسخخیون از گخخروه

 . صادر کردند( کاندید جبهه مشارکت)حمایت از دکتر معین 
دفتخر تحکخخیم   ویخخژهبخه  گخرایش دوم بخخه جنخبش دانشخخجویی خ    :دوم گارایش 

ها آن که برخی از...( کسانی مانند فریبا داوودی مهاجر و)دت خ نزدیک بود  حو
تخابخات  انبخرای  جبهخه مشخارکت   توسط کمیسیون زنخان  در جلساتی که هر چند 

د ولخخی بخخا شخخرکت در انتخابخخات دنخخکر حضخخور پیخخدا مخخی شخخد غالبخخاً تشخخکیل مخخی
 کننخدگان  تحخریم » بلکخه جخزو   نخد  دورزی مخالفخت مخی  نه تنها جمهوری،  ریاست
  .بودند« انتخابات

و  گرفخت   گرایشی بود که در له یا علیه انتخابات، موضخع نمخی   :سوم گرایش
ما در مرکز فرهنگی زنان به گخرایش  . البته قائل به استفاده از فضای انتخاباتی بود

یعنخی نخه   . نسبت به انتخابات اتخان کخردیم  طرف بیسوم تعلق داشتیم و موضعی 
دانسخختیم و نخخه   را از سخخوی جنخخبش زنخخان عملخخی درسخخت مخخی« تحخخریم انتخابخخات»
در جنخبش زنخان در آن    راهگشخایی را اسختراتژی  « حمایت از کاندیدای خاصی»

هر چند در میان بخشخی از جامعخه در آن زمخان فضخایی     . دانستیممیمقطع زمانی 
 کننخدگان مشخارکت »و « کنندگان انتخاباتتحریم»قطبی ایجاد شده بود و بین دو

همچنخان  ، (رفتارهخای تنخد  لحن و گاه و ) و پلمیک چالش و جدال« در انتخابات
 ی«فضخا »کردیم در این دوره، سکوت اختیار کنخیم و از  جاری بود ولی ما سعی 

فکخر  در آن دوره زیخرا  . به نفع طخرح مسخایل زنخان سخود بجخوییم      انتخاباتی صرفاً
مقیاسخی   در روندهای کخالن بتواند جنبش زنان هنوز زود است که م که یکرد می

کخه در  تر با توجخه بخه آن   د و از همه مهمثیرگذار باشأتمانند انتخابات سراسری، 
تمایخل زیخادی بخه ورود بخه ایخن مباحخث وجخود         فضای عمومی جامعه هم اساساً

ه بخه نخوعی دچخار    های پیخاپی دوران اصخالحات،  جامعخ     نداشت و پس از ناکامی
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توانسخت    حضخور جنخبش زنخان در آن زمخان نمخی      سرخوردگی شده بود بنابراین
  .شد، کارساز بادر نمر گرفتن این فضای سرخورده و ناامیدبدون 
گزینخه و   «ساختن گفتمان مساتقل زناناه   یسو به یشپ: حمایت، نه تحریمنه » ی گزینه

سخال  مسخئله انتخابخات   مواجهخه بخا   در  زنخان  فرهنگخی  مرکخز در روشی بود که ما 
موافخخق اعضخخا برخخخی هرچنخخد در مرکخخز فرهنگخخی نیخخز  .در پخخیش گخخرفتیم 1384

شرکت در انتخابخات بخه نفخع    »با  عموماًبرخی دیگر در حالی که  ،بودند« تحریم»
و این درگیری در مرکز فرهنگی زنان نیز در جریان  موافقت داشتند« دکتر معین

در برابخخر انتخابخخات، « سخخکوت»از همخخین رو مخخا تخخالش کخخردیم بخخا موضخخع  . بخخود
تضادهای پیش آمده را حل و فصل کنیم و شرکت یا عدم شرکت در انتخابخات  

 . واگذاریم اعضاء، «یفرد» انتخابرا به 
کخه  )از سوی دیگر گسترش فضای ناامیدی در جامعه نسخبت بخه اصخالحات    

از « تحخریم کخردن انتخابخات   »ناامیخدی جنخبش دانشخجویی و     ،آنآشخکار  سمبل 
، نشخان از آن داشخت کخه    «تحخریم انتخابخات  »و باال گرفتن بحث ( سوی آنان بود
انخد در ایخن فضخای    تو  نمخی  آن توان و ظرفیت محخدودش، حقیقتخاً   جنبش زنان با
شد امیدوار بود که فضخای بخه     ثیرگذاری زیادی داشته باشد، اما میقطبی شده، تأ

ها را خ حتا به مقخدار انخدک خ در        زنانی  نسبت باز  دوره انتخابات، بتواند ما جنبش
از همخین رو بخود کخه وقتخی     . طرح مسایل زنان در عرصه عمومی، یخاری رسخاند  

در )ای تحصخن در برابخر سخاختمان ریاسخت جمهخوری      طالقانی بخر اعمم پیشنهاد 
بخا  ( اعتراض به رد صخالحیت کاندیخداهای زن در انتخابخات ریاسخت جمهخوری     

اندیشخخی زنخخان همخخراه شخخد محبوبخخه     هخخا در جمخخع هخخم   اسخختقبال برخخخی از گخخروه 
. زاده و شادی صدر نیز از ما خواستند که با این تحصخن همراهخی کنخیم     عباسقلی

هخا و    را بخا دیگخر تشخکل   زنخان  هی و همبستگی مرکز فرهنگی من که مسئله همرا
های جمعی زنانه خ به خصو  اگر موضوع و محتوای حرکت، اعتراض    حرکت

 دیخدم در همخان جلسخه، پیشخنهاد      کشی باشد خ را خیلی طبیعی می   حقتبعیض و به 
تصوری نداشتم که ممکن است بخا   دانستم و اصالً  هر چند نمی. را پذیرفتمها آن
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اما وقتی که با این . شوم  مخالفت برخی از اعضای مرکز فرهنگی زنان مواجه می
ها رو به رو شدم در نهایخت تصخمیم گخرفتیم کخه هخر کخدام از اعضخای          مخالفت

در آن تحصخن شخرکت   « فردی» صورتبه توانند  مرکز که تمایل داشته باشند می
و بخا اتخخان ایخن تصخمیم،     . از سخوی مرکخز فرهنگخی زنخان    نه به نماینخدگی   کنند 

 .آمده در مرکزفرهنگی نیز پایان گرفتوجودبههای   خوشبختانه تنش
اعمم طالقانی تمایلی نداشت که برای این تحصن، فراخوان عمخومی بدهخد،   

انجخام   1384خرداد  11که در )ساعت قبل از برگزاری این تحصن  24 و صرفاً
 شخده  نوشته آن در صادر کرد که« جامعه اسالمی زنان»ا نام ، فراخوانی ب(گرفت

اعضای جامعه اسخالمی زنخان فخردا در اعتخراض بخه ردصخالحیت زنخان در         »: بود
بخه    .کنند  انتخابات ریاست جمهوری در مقابل نهاد ریاست جمهوری تحصن می

در مقابل نهاد ریاسخت   11الی  14گزارش خبرنگار ایلنا، این مراسم فردا ساعت 
اعمخم طالقخانی   زیخرا    1«.جمهوری، واقع در خیابان پاسختور برگخزار خواهخد شخد    

تصمیم گرفتخه بخود کخه در مقیاسخی کوچخک و هخدایت شخده، ایخن اعتخراض را          
 .سازماندهی کند

و درخواسخت بخرای حضخور     عمخومی  فراخخوان »دانیم که انتشار  به تجربه می 
برای برگزاری یک تجمع، آن تجمع یا تحصن را صد و هشختاد درجخه بخا    « مردم

البته هنگامی که در صخحبتی تلفنخی،   . کند هایی از این دست، متفاوت می تحصن
خانم طالقانی از من هم خواست که به این تحصن بپیونخدم ابتخدا در مخورد تغییخر     

هخا و    و اعالم فراخخوان عمخومی بخا امضخای گخروه     ( لهمثال به پارک ال)مکان آن 
های دیگر زنان، بخه ایشخان پیشخنهاد کخردم، امخا پخس از گفتگخو و شخنیدن           تشکل

ای، در این   اش، باالخره پذیرفتم که بدون چنین فراخوان گسترده  دالیل مخالفت
در گفتگخوی مفصخلی    پس از آن بود کخه . شرکت کنم در میدان پاستور تحصن

                                                                    

1
 http://news.gooya.com/president84/archives/029942.php 
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دهی به تجمعی فراتخر   م را برای شکل، پیشنهادمیا محبوبه عباسقلی زاده داشتکه ب
در میخان گذاشختم و در نهایخت فکخر      (توسط خانم اعمم طالقخانی )از آن تحصن 

اندیشی زنان تالش کنیم تا ایخن پیشخنهاد را    بعدی جمع هم  کردیم که در نشست
 . مطرح کنیم

زنخان، کخه   فرهنگخی   مرکخز  اعضاییکسری دیگر از  به همراهمن در هرحال 
تغییخر  »پالکاردهایی را با مضمون ضرورت مشارکت در تحصن را قبول داشتیم، 

تهیخخه و در ایخخن تحصخخن کوچخخک و   « قخخانون اساسخخی آمیخخز در  قخخوانین تبعخخیض 
آن تحصخن از جانخب   اعالم حمایت و شخرکت در   . وجور، شرکت کردیم جمع

هخا و   گیخری  هخا، جبهخه   پخس از تخنش  ثیر مثبتی گذاشت چرا کخه  أما، خوشبختانه ت
« اندیشخی زنخان    جمع هم»که به دلیل بحث انتخابات در ) گرفتن از یکدیگر فاصله

ی   های از همخدلی و اتحخاد دیگربخار    این حرکت توانسخت نشخانه   ،(پیش آمده بود
طالقانی  چهره برجسته این تجمع اما خود اعمم. تعبیر شود های جنبش زنان  گروه

طور مشخروح و مفصخل بخه ایخراد سخخنرانی       متی در خور تحسین، بهبود که با شها
هخای زنخان از    نماینخدگانی از دیگخر گخروه    دیگر سخنرانان آن تحصخن . پرداخت
فاطمه راکعی، فریبا داودی مهاجر، مینو مرتاضی، شادی صدر، بیتا طاهباز : جمله

گخی زنخان   البته از من هخم خواسختند کخه بخه نماینخدگی از مرکخز فرهن      . بودند... و
ولی به دلیل آن که در مرکز فرهنگی زنخان بخه تخوافقی همخه جانبخه      صحبت کنم 

به نخام مرکخز    ،کردم  برای حضور در این تحصن نرسیده بودیم، اگر سخنرانی می
شد و چون اجماعی در ایخن مخورد در مرکخز فرهنگخی      گذاشته میفرهنگی زنان 

  .پس بهتر دیدم که از سخنرانی در آن تحصن پرهیز کنم  صورت نگرفته بود
طلخب   های اصخالح  نویسان از روزنامه برخی روزنامهدر آن تحصن اعتراضی، 

بعخد از پایخان    .آمخده بودنخد  بخرای تهیخه گخزارش،    های رسخمی هخم    و خبرگزاری
شنیدم که چند خبرگزاری خارجی هم که در ایران شعبه دارند بخرای   نیزحصن ت

بازتخاب خبخری   ایخن تحصخن،   در نتیجخه،  . ر، گزارشخگر فرسختاده بودنخد   تهیه خبخ 
 نتمخامی تخرین درگیخری بخا نیروهخای ا    مراسم بدون کخم . ای نیز پیدا کرد گسترده
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حتخا بخا   هخا  آن حضور داشتند و برخی از  شخصی موران لباسأالبته م. خاتمه یافت
معتخرض را بخه   یدند کخه زنخان   کوشخ  به گفتگو و استدالل هخم پرداختنخد و مخی   ما 

محرومیخت زنخخان از مقخخام  « حکمخختِ»بقخای ایخخن قخانون، و    ضخرورت و مصخخلحتِ 
 .ریاست کشور، قانع سازند

اکثریخت   راهخی طالقخانی و هم  این تحصن اعتراضی زنانه که بخه همخت اعمخم   
برگزار شخد خوشخبختانه بخدون    « اندیشی زنان  جمع هم»گران کنش اتفاق  به  قریب

ایخن  . درکمال متانخت، و بخا موفقیخت بخه انجخام رسخید      کمترین هزینه و تلفات، و 
های ماندگار جنبش زنان ایرانخی   حرکت ی  حرکت نیز از نقاط کانونی و از زمره

هخای شخکوفایی جنخبش     لحماتی از سخال  یشود که نه فقط بازتابنده محسوب می
ای را فخراهم   زمینخه  آیخد بلکخه در عخین حخال     شمار مخی  به( بهار جنبش زنان)زنان 
 .شکل بگیرد 1384خرداد  22که تجمع آورد 
  

درست همان روز خ بعخد از برگخزاری تحصخن خ قخرار        : ماجراهای بعد از تحصن
برگخزار شخود آن هخم در محخل کتابخانخه      « زنخان اندیشخی   هخم جمخع  »نشست بود 

که در آن همه ما از این رو . و با میزبانی مرکز فرهنگی زنان آبادی دولت صدیقه
آمیز تحصن، هیجخان زده   واسطه برگزاری موفقیت به یمحصن شرکت کرده بودت

بخرای   یمو چندساعت پس از آن، به کتابخانخه مرکخز فرهنگخی زنخان آمخد      یمبود
هخای زنخان    های وسیعی از گروه در این جلسه، طیف. اندیشی برگزاری جلسه هم
کسخانی کخه در آن تحصخن شخرکت      ی  یعنخی عمخده  )نیز طلبان  نزدیک به اصالح

بخه هرحخال انخرژی مثبخت ناشخی از آن تحصخن در       . نداین نشست آمدبه  (داشتند
مناسبی برای طرح ایخده تجمعخی دیگخر،    جو در نتیجه، . زدمی فضای جلسه موج

 . خود به خود مهیا شده بود
شد ولی قرار بود بخه جخای    با این که جلسه در مرکز فرهنگی زنان برگزار می

را در جلسخه ادامخه   « ویخژن و میخژن  »زاده بحخث    ی شامبیاتی، محبوبه عباسقلیگیت
هخایی کخه از قبخل داشختیم، پیشخنهاد       بخا توجخه بخه فضخای هیجخانی و بحخث      . بدهد
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البتخه  . مطرح شددر این جلسه « فراخوان عمومی»با انتشار همراه برگزاری تجمع 
ها فاصخله   ز پس از مدتنی« جهانی چهل تکه»هوادار در این جلسه برخی از زنان 

دوباره حضور یافته بودند، دلیل حضورشان هخم ایخن    ،اندیشی گرفتن از جمع هم
 آمخده بخود و   مرکخز فرهنگخی   بخه محخل دفتخر   منیخژه عراقخی    ،بود که پخیش از آن 

« همبستگی برای تبلیخغ منشخور حقخوق بشخر زنخان      ی چهل تکه»طرح همکاری با 
المللخی زنخان مطخرح شخده      سازمان بخین المللی بود و توسط یک  حرکتی بینکه )

ما هم ضمن اسختقبال، بخه او پیشخنهاد داده بخودیم      .کرده بودپیشنهاد به ما  را (بود
اندیشخی حضخور پیخدا      در نشست جمع هم تر شدن این حرکت،  برای گسترده که

در هخر صخورت   . دسخاز اندیشی نیز مطرح  هم آتی را در جلسه پیشنهاداین  کند و
از سخوی دیگخر    .های فکری، بسیار متنخوع شخده بخود    جلسه، حضور طیف آندر 

زهخخرا »یعنخخی )اهلل خمینخخی  زنخخان نزدیخخک بخخه حاکمیخخت نیخخز همچخخون نخخوه آیخخت  
بخه دلیخل آن کخه در    ( اندیشخی آمخده بخود    ،که برای اولین بار به جلسه هم«اشراقی
ی اندیشخ  به جلسه هخم  ،خاتمه تحصنشرکت داشتند پس از  میدان پاستورتحصن 
بخه   آن روز کخه  از طیخف چخپ رادیکخال    دوسختان برخی و چنین بود که . آمدند

  !ندکه شدوزهرا اشراقی را دیدند تاحدودی ش وقتی جمع ملحق شده بودند
زده، با نشخاط، امخا ملتهخب     اندیشی بسیار هیجان به هرحال آن روز، فضای هم

از  فراخخوان عمخومی  ایده برگزاری تجمعی بزرگ با انتشار ، از این رو وقتی بود
در کمخال نابخاوری،    ،، در همین جلسه مطرح شدهای گوناگون زنان سوی گروه

 ، پذیرفتخه شخد  اندیشی اکثر قریب به اتفاق اعضای ثابت جمع همراحتی توسط  به
« جلوی سخر در دانشخگاه تهخران   »و در نهایت تصمیم گرفته شد که این تجمع در 

نمر مفصلی صخورت   نیز بحث و تبادل« شعار محوری تجمع» درباره .برگزار شود
بخه   را «حخذف زنخان از کاندیخداتوری ریاسخت جمهخوری     »  مجدداًبرخی گرفت، 
 :آتی شعار کانونی تجمعپیشنهاد دادند که در نهایت شعار محوری تجمع عنوان 

در مورد اخذ . به تصویب رسید« اساسی قانون درآمیز تبعیض قوانیناعتراض به »
کشور هم، بحث از این که مجوز بگیخریم یخا نگیخریم، سخرانجام      مجوز از وزارت
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در کمال نابخاوری،  ، ارتقاء پیدا کرد و «بدون مجوز»به توافق در مورد برگزاری 
 . مصوب شدبا اکثریت آراء، 

 
 در «یاساس قانون متن در زیآم ضیتبع نیقوان به اعتراض» شعارطرح  یهانهیزم

 : 1384 خرداد 22 تجمع

 زیآم  ضیتبع نیقوان در رییتغ» یعنی 1384 خرداد 22 تجمع یمحور شعار پشتوانه
 هخم  جمخع »نشسخت   در گونخاگون  یهخا گخروه  توسخط  کخه  «یاساس قانون متن در
 زنخان  جنخبش  در یزمخان  یعنخ ی 1383 سخال  اواخر در شد، رفتهیپذ «زنان یشیاند

 نیقوان در اصالح و رییتغ جادیا یبرا که یحیلوا و ها  طرح اکثر که گرفت شکل
 توسخط  تیخ حاکم در متصخلب  یسخاختارها  کخردن  باز یبرا یحکومت ینهادها و

 بخا  و کخار   نومحافمه یروهاین یسو از گرفت  یم انجام( سال 8 یط) طلبان  اصالح
 ی  واقعخه . شد  یم روبرو بست  بن با یگرید از پس یکی ،یانتصاب ینهادها کمک

 گسخخترش ،اتینشخخر و هخخا  روزنامخخه یا  فلخخه فیخختوق دانشخخگاه، یکخخو در ریخخت 18
 بخه  جیتخدر بخه  ت،یخ حاکم از خخارج  گونخاگون  یروهخا ین یریدستگ و ها  بازداشت
. بخود  دهیرسخ  طلخب   اصخالح  یروهخا ین و تیخ حاکم درون یروهاین میحر و حوزه
 یهخا   تشخکل  مخدار   قانون و یمدن یها  تیفعال یبرا ندهیفزا یها  تیمحدود اعمال
 در اصخالحات  از یدیخ ناام گسخترش  بخه  گخر، ید عیوقا از یاریبس و زنان، و یمدن

 . زد  یم دامن شدت به جامعه
 رییخختغ لیخخدل بخخه یالمللخخ  نیبخخ یفشخخارها شیافخخزا کنخخار در مخخوارد نیخخا ی  همخخه

 جخورج » دولخت  یتهخاجم  یها  استیس از یناش) کایآمر یمرز  برون یها  استیس
 را خخواه   تحول یروهاین که شد  یم سبب یجملگ ،(عراق به ینمام حمله و «بوش
: آن ی  جملخه  از کخه  ننخد یبرگز را یگرید یکارهاراه نده،یآ یبرا که دارد آن بر
 از یبخشخ  یسخو  از کخه   طخرح  نیخ ا. بخود  «یاساسخ  قخانون  یبخرا  رفرانخدوم  طرح»
 و موانخع  نیهمخ  از یناشخ  مخن  نمخر  بخه  بخود،  شده مطرح تیحاکم منتقد یروهاین

 کخه  بود یحکومت ساختار در ندهیفزا تصلب از برآمده یها  یناروشن و ها  بست  بن
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 جملخه  از ،یانتصاب ینهادها وجود. کرد  یممقاومت  اصالحات، هرگونه برابر در
 یکخ ی که بود کرده سد را راتییتغ جادیا یبرا دولت حیلوا اکثر نگهبان، یشورا
 رفخع  ونیکنوانسخ  بخه  وسختن یپ» حهیال رد زنان، با رابطه در اش  مهم یها  شاخ  از
 رفرانخدوم » زیخ انگ  بحخث  طخرح  ل،یخ دال نیخ ا مجموعه بنابه. بود «زنان هیعل ضیتبع
 مقخام  در بخشاً آن، از شیپ تا که  ییروهاین از یبرخ یسو از «یاساس قانون یبرا

 یآور جمخع  یبخرا  کردنخد   یم تیفعال ت،یحاکم از خارج در طلبان  اصالح متحد
 . گرفت قرار نترنتیا یرو به امضاء

ی  جامعخه  در توانست  یم ،«یاساس قانون یبرا رفراندوم» طرح که آن از فار 
 را یمناسب یفضا زنان، جنبش در ما یبرا اما نه، ای باشد راهگشا زمان آن یاسیس

 بخا  ونخد یپ در را« زنخان  نفع به یحقوق راتییتغ» بحث آن، بهانه به که آورد فراهم
 گرید یسو از. میساز مطرح   گسترده یشکل به زنان جنبش در یدموکراس مسئله
 بخا  (شخهروند  عنخوان  بخه ) زنخان  رابطخه  فیخ تعر و یحقخوق  یسخاختارها  رییتغ نقش

 قخرار  بحخث  مخورد  تخر کم جامعه در یاجتماع و یاسیس گفتمان حوزه در دولت،
 بخه  را یدموکراسخ  بخه  گخذار  کخه  آن بخه  توجخه  با «رفراندوم طرح» اما. گرفتیم
 مسخئله  کخه  داشخت  را آن لیپتانسخ  زدیمخ  ونخد یپ «یقخانون  و یحقخوق  یساختارها»

 پیونخد بزنخد و ضخرورت    کیخ دموکراتایخن گخذار    بخه  را هرچه بیشتر زنان حقوق
 کخه  طخور همخان  .تخر بخه بحخث گخذارد    را به طور وسیع یقانون یساختارها اصالح

 1388 انتخابات در «کو؟ من یأر» یمدن جنبش در «آزاد انتخابات» بحث یوقت
 نیا از و) شد لیتبد یدموکراس به زیآممسالمت گذار در مهم یگفتمان عنوان به

 ونخد یپ نفخس تازه گفتمان نیا با را «زنان مسئله» توانستند زین زن گرانکنش منمر،
 رفرانخدوم » گفتمخان  زیخ ن قخدرت  در «طلبخان اصالح» حضور یانیپا سال در (بزنند
 زیخ آممسخالمت  گذار در مهم یهاگفتمان از یکی به «یاساس قانون در رییتغ یبرا
 گفتمخانِِ  نیخ ا در زنخان  گاهیجا نییتب نیبنابرا بود شده مطرح یدموکراس یسو به

 و یمدن هایگفتمان محور در را ایرانی زنحق  مسئله توانستیم عمدتاً حقوقی
 . کند تیتثب موجود یاسیس
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 هخخایمحوریکخی از   «یقخخانون و یحقخوق  یسخخاختارها رییخ تغ» یخواسخخته اگخر  
هخای جنخبش زنخان    اشختراک گخروه  توانست به نقطخه و می شدیم محسوب تحول

بخه   و دیگخر قخوانین   (قانون اساسی)پس تغییر و اصالح در قانون مادر ارتقاء یابد 
 از ری مشخترک در جنخبش زنخان تبخدیل شخود و     توانست به محوهم مینفع زنان 

 ،یدموکراسخ  بخه  زیخ آممسخالمت  گذار یعموم بحث به را زنان مسئله گرید یسو
 . دنز وندیپ

 یاسختراتژ  نییتب بدون کشور یحقوق نمام اصالحات و رییتغ یریگیپ واقع در
 و روهخا ین اجمخاع  و توافق توانستینم هرگز زنان، جنبش در آن یسازوکارها و
 هخا تشخکل  اگر. آورد فراهم را زنان جنبش درون گوناگون یهاانیجر ییافزا  هم
 بودنخد  توانسخته  اصخالحات  سخاله  8 دوره در زنخان  جنخبش  مختلخف  یهخا گروه و

 بخود  آن یبرا سازند خود آن از را یمدن جامعه یفضا از یبخش و ابندی گسترش
 زنخان  مسختقل  جنخبش  گخران کخنش  زمخان،  آن یطلبخ اصخالح  گفتمان بستر در که

 یابیخ   سخازمان  و هخا تشکل» گاهیجا زین و) را خود یمحور  مطالبه گفتمان توانستند
 یخخوب  بخه  زمخان،  آن موجود یاسیس گفتمان با خ تضاد در نه خ وندیپ در( را «زنان
 جنبش یهاگفتماندر  فعاالن و انیم در را یاستراتژ نیا و کنند یریگیپ و نییتب

 ی  دوره آن وجخود  بخا  حخال . دهنخد  ارتقخاء  ی توافق و اشتراک عمخل نقطه به زنان
 نفخس   تخازه  گفتمخان  کخه  داشت ازین زنان جنبش بود، آمده شیپ که یسرخوردگ

 دیشخخا تخخا کنخخد نیخخیتب را موجخخود طیشخخرا بتوانخخد آن کمخخک بخخه کخخه) را یگخخرید
 در و نیخی تب ،(دهخد  ادامخه  اشحرکخت  بخه  و بزنخد  دور ینوع به را هایسرخوردگ

 . سازد مطرح جنبش، یعموم یفضا
 همچنخان  یراهکار که «یاساس قانون یبرا رفراندوم طرح» که بود آن مسئله
 یکمخ  گذشخته  یهخا روش از البتخه  کخه ) شخد یمخ  یتلق یرانقالبیغ و زیآم  مسالمت
 توانسخت یمخ  ،(بخود  هم گذشته یهاتجربه حامل حال، نیع در یول داشت فاصله
 یپرتخو  از. باشخد  زنخان  جنخبش  در یدیخ جد یاسختراتژ  طخرح  یبخرا  یمناسب بستر

 تخا  میکخرد  تخالش  و میشخمرد  مخت یغن را فرصخت  که بود ضرورت نیهم درک
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 قخانون  یبخرا  رفرانخدوم » طخرح  بهانخه  بخه ) را «یقخانون  و یحقوق راتییتغ» گفتمان
 ارتقخاء  زنخان  جنبش در یاجتماع عمل یاصل راهبرد به مان توان حد در( «یاساس
 و «قخانون » تیمحور ضرورت ییچرا با رابطه در دوره نیا در که یمقاالت. میده
 ینقخدها  و بخود  زاتخنش  ابتخدا  شه،یهم مانند چند هر ،کردیم یم منتشر آن تیاهم
 فعخاالن  گخر ید یهخا   تخالش  و هخا   تیفعال کنار در جیتدربه اما خت،یبرانگ یاریبس

 بخه  دنیبخشخ  تیخ محور و «قخانون » تیخ اهم بخر  گذاردنانگشت یبرا زنان جنبش
 موضخوع  جیتخدر بخه  1384 سخال  از کخه  شخد  سبب باالخره نیقوان اصالح و رییتغ
 قخانون  در چخه  و یمخدن  نیقوان مجموعه در چه زیآمضیتبع نیقوان رییتغ و «قانون»

. شخود  لیتبخد  زنان مستقل جنبش یکنشگر یاصل محور به ،(یاساس قانون) مادر
 از یکخ ی ز،یخ آم ضیتبعخ  نیقوان در رییتغ ، 82 و 32 دهه در که آن رغم به واقع در

. نداشخت  «یاصل تیمحور» یول شد،یم محسوب زنان جنبش تیفعال یمحورها
 بخه  پخرداختن  تیخ اهم با رابطه در زنان جنبش در هابحث مجموعه نیا از پس اما
 بخا ) 1384 خخرداد  در میتوانست سرانجام زنان یشیاند  هم جمع در ما ن،یقوان رییتغ

-ضیتبعخ  نیقخوان  رییخ تغ» یعنی مانیمحور شعار سر بر ،(یانتخابات یفضا به توجه

 شخعار  نیخ ا با را 1384 خرداد 22 تجمع و میبرس توافق به «یاساس قانون در زیآم
 بخه  «زیخ آمضیتبعخ  نیقخوان » بحخث  بعخد  بخه  زمان آن از بیترت نیبد.  میکن برگزار
 1385 خخرداد  22 تجمخع  یبرگخزار  با و شد لیتبد زنان جنبش یمحور گفتمان

 در گسخترده  یحرکتخ  شخکل  بخه  تیخ نها در و تیخ تثب زنخان  جنبش در گفتمان نیا
پخا بخه هسختی     «زیخ آم ضیتبعخ  نیقخوان  رییخ تغ یبرا امضاء ونیلیم کی نیکمپ» قالب

 .گذاشت
 
در همخان  و امخا،  : 1384خرداد  22 برگزاری تجمع تا یهماهنگ تهیکم جادیا از

آمیخز تحصخن     برگزاری موفقیخت  که پس از اندیشی زنان همجمع  رشورپُ نشست
که به فراخوان اعمم طالقخانی صخورت گرفتخه    )روبروی دفتر ریاست جمهوری، 

قخرار    به توافق رسخیدیم و  دیگری مقابل دانشگاه تهران ، برای برپایی تجمع(بود
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هخر کخدام یخک    )هخای مختلخف    گخروه شد که کمیته همخاهنگی شخکل بگیخرد و    
از بخخدین ترتیخخب . دنداوطلخخب شخخو ،بخخرای همخخاهنگی کارهخخای اجرایخخی (نماینخخده

  شین احمخدی نو: از مرکز فرهنگی زنانزاده،   محبوبه عباسقلی: موسسه کارورزی
از ، نسخرین افضخلی  : از موسسخه راهخی  نیخره تخوکلی،   : از انجمن همخاوا  خراسانی،

کخه  )جلوه جواهری، و نیز شهال انتصاری و گوهر شخمیرانی   :کانون هستیااندیش
اندیشخی حضخوری    فکری بودند که در جمخع هخم  مختلف های  از مجموعه طیف

تصخمیم  و  .انتخخاب شخدند  بخرای شخکل دادن بخه کمیتخه همخاهنگی       (فعال داشتند
درج  فراخخوان  مختن  انتهخای در  «افخراد » نخام  به همخراه  «ها گروه»گرفته شد که نام 

  .شود
یک سری تصمیمات در آن جمخع بخه    ،کمال ناباوریآن جلسه در به هرحال در 

برخی از افخراد پخس از   پیش خودم فکر کردم ممکن است که تصویب رسید که 
نخد و تصخمیمات اتخخان شخده را     ردشخان بازگ  هخای  وقتی به خانه ،ترک آن جلسه

جلسه آن طور هم شد و پس از  که از قضا همین شوندشوکه چه بسا ند، نمرور ک
 .بسیار است ،تجمعبرگزاری ها با  خوانی تدریج متوجه شدیم که مخالفت به

بخرای برگخزاری    بسخیار انخدکی  زمان  1384خرداد  22خرداد تا   11از روز 
بخخا ایخخن فرصخخت انخخدک نیخخز چنخخد روز از . وقخخت داشخختیم ،چنخخین تجمخخع بزرگخخی

و زمخان را نیخز   تخر   مشخکل  بسخیار  شد و این، کخار را  مصادف میرسمی تعطیالت 
البته شاید همین زمان کوتاه باعث شد کخه ایخن تجمخع شخکل     . کرد میتر   متراکم

 خوشبختانه برای کسانی که مخالف آن بودند، بر هم زدنش بگیرد یعنی فرصت
کتابخانخه صخدیقه   محل در  و فشرده طور مرتب جلسات هماهنگی به . اندباقی نم
ای در پشت پرده بخرای بخرهم زدن    سفانه عدهأمت لیشد و آبادی تشکیل می دولت

 . کردند این تجمع، تالش می

کخه در  افخرادی  بخر  هرچه بیشتر روزه برای فشار  12 فرسایشیهای  کشمکش
سخبب شخد کخه     به منمور کنسل کردن تجمع، هماهنگی این تجمع بودیم،کمیته 
هخر روز بخا اطالعیخه    . ه بخر مخا بگخذرد   مخا  12آور مانند  فرسا و تب روز طاقت 12
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-بخه ناگهان یخک بحخران   ( خصو  اگر از خارج کشور بود به)حمایتی گروهی 

در خخواه   برابخری بیانیه مردان : از جمله شدو فشارها صدچندان می آمد می وجود
 ...و  در خخارج از کشخور در دفخاع از تجمخع    بیانیه فالن گروه    حمایت از تجمع

محبوبخه  شخد کخه    مخدرک جرمخی تلقخی مخی     هخا، از ایخن حمایخت   هر کخدام  آری
ی و در نهایت کنسل کخردن  برای کنار کشیدن از کمیته هماهنگزاده را  عباسقلی

ه کخ چرا که محبوبه از جمله کسانی بخود   . دادندتجمع، بیشتر تحت فشار قرار می
حاکمیخت  مسخئوالن  نزدیخک بخه    «زنخان   دولخت »برخخی از  در آن زمان، نه تنها بخا  
 ی  کننخده ن ارتباطخات، حضخورش در جمخع برگزار   ای وجود ارتباط داشت بلکه با

چخرا   .، فخراهم آیخد  تجمعبرای این  امن حاشیه که تاحدودی شد تجمع باعث می
از شخد کخه قخرار بخود بخدون مجخوز        این نخستین تجمع بزرگی محسخوب مخی  که 

تجمخع   2برگزار شود و در آن شرایط حتا مخا نیخز کخه برگخزاری      ،وزارت کشور
هخا  آن و در یکخی از )را تجربه کرده بخودیم   «تهران پارک الله»بزرگ دیگر در 

هخای زیخادی را    گرفتخاری  نیخز  و در هخر دو تجمخع   (حتا مجوزمان باطل شده بخود 
  .شکنیم نستیم چه خط قرمزی را داریم میدا جان خریده بودیم، می به

کخردیم هخر روز بخا برگخزاری     مخی  ا هخم تخالش  م، مقابل فشارهای فزایندهدر 
ویخژه قبخل از    این روند بخه . خنثا کنیم آن فشارها را تاحدودیجلسات هماهنگی، 

ای کرده  صدور فراخوان و انتشار عمومی آن، مسیر کار را بسیار شکننده و جیوه
بخر مخا در   از درون و بیرون جنبش زنخان  برخی  .رفتیم بر لبه تیغ راه میبود، انگار 

اندیشی زنخان   را که در جمع هم هاییآوردند تا تصمیم کمیته هماهنگی فشار می
تغییخر دهخیم از    ،عنوان کمیته هماهنگیبه  مانگرفته شده بود با استفاده از قدرت

کخردیم کخه    ولی ما تصور مخی  . جمله تغییر محل تجمع یا تغییر شعار محوری آن
در رابطخه  « اندیشی جمع هم»تغییری خ حتا جزیی خ در یکی از تصمیماتی که   اگر 

ای باشخد کخه     بهانخه توانخد   مخی یم، کنخ کخرده بخود وارد    با برگزاری تجمع مصوب
اندیشی دامن بزنخد و بخه سخهولت،     همعضای اختالف را در میان اآتش راحتی  به

انخدک، خواهخان تشخکیل    بسخیار  وقت تند و فرصخت  دارد که در آن  همه را وا
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و ایخن فرصخت انخدک،     شخکننده  ی چنخین شخرایط  در طبعخاً . ای دیگر شوند جلسه
در هرحال به خاطر فشارها . تشکیل جلسه مجدد به معنای کنسل شدن تجمع بود

مجبخور بخودیم   کردنخد   های مختلفی که برخی در مورد تجمع مطخرح مخی   و بهانه
بیانیخه در عخرض    به همین دلیخل، سخه  . ردن فشارها، مرتب بیانیه بدهیمکبرای خنثا

چهخار  سخه یخا   روز شخاید حخداکثر    دهدر عخرض ایخن   . روز صادر کخردیم  دهاین 
خوابیخخدیم چخخون کخخه انبخخوهی از کارهخخا را بایخخد  روز مخخیطخخول شخخبانه سخخاعت در 

 . دادیم سروسامان می
زیخخر اش نزدیکخخان فکخخریو دوسخختان برخخخی از بخخه هرحخخال محبوبخخه از سخخوی 

نیز در مرکز فرهنگی قرار داشت و ما برای لغو تجمع فشارهای سنگین و فزاینده 
 خ  هخا  کخه ماننخد آن طرفخی   خخ   رادیکال تندرو زنان مداوم آن بخش از با فشارزنان 

 دربود که  جالب  .روبرو شده بودیم ،بردند همه چیز این تجمع را زیر سئوال می
و از ایخن رو  دانسختند   طلبان می این تجمع را علیه اصالح حتا ای عده آن بحبوحه،

طلبخان در انتخابخات    آن را به نفع اصخالح  دیگر ای عده .کردندمی با آن مخالفت
و بخا ایخن    کردنخد می و برای تشویق به حضور در انتخابات معنا جمهوری ریاست

  .ه بودخالصه غوغایی برپا شد. آمدندمی بهانه با آن از در مخالفت در
بخه یخاد   . چگونگی رفت و آمد به محل تجمع را بارها و بارها بررسی کردیم

آورم چندین بار شبانه به جلوی دانشگاه تهران رفختم تخا هنگخامی کخه خیابخان       می
کخه قخرار بخود در    )تجمع  آغاز خلوت است بتوانم نقشه درست و دقیقی از محل

دانستیم که محخل   می. ارائه کنمدر کمیته هماهنگی را ( جا روی زمین بنشینیمآن
راحتخی بخه مکخانی کخه در نمخر       گذارند بخه  تجمع را محاصره خواهند کرد و نمی

ولی پیشنهاد شخهال انتصخاری بخرای کرایخه اتوبوسخی بخرای        . گرفته بودیم، برسیم
او بخا سخندیکای   . پیاده شدن جلوی درب دانشگاه، همخه مخا را هیجخان زده کخرد    

 . برعهده گرفتاتوبوس را مسئولیت کرایه کردن و  در ارتباط بودشرکت واحد 
 طخخوربخخه را« ای زن، ای حضخخور زنخخدگی»رود کخخه سخخ هنگخخامیدر ایخخن میخخان 

بهتخرین لحمخات زنخدگی جمعخی آن دوران را      کخردیم  جمعخی تمخرین مخی    دسته
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در جایی قرار داشت کخه   اش انجمن زاده دفتر محبوبه عباسقلی. کردیم تجربه می
بخه  را  استودیو  محبوبه آن. در طبقه زیرین آن، استودیو ضبط صدا وجود داشت

شخب  . را ضخبط کنخیم   جنخبش زنخان  سخرود   نخسختین   اجاره کرد تا هزینه خودش
و تخا آخخر شخب توانسختیم سخرود را ضخبط        به استودیو رفتیم  8-3ساعت حدود 

 . کنیم
بخاالخره بخا    1384خخرداد   22روز ، هخا ایخن ماجرا  پشت سر گذاردن پس از
و مخا در فضخایی آکنخده از     رسخید  ها و دردسرها و امیدهایش فرا مخی  همه چالش

 22روز صخبح  آخخرین روز یعنخی   . رفتخیم   شور و امید و هیجان و ابهام، پیش مخی 
یا طلوعی بسخیج شخده بودنخد از    ؤهایی که توسط ر خرداد نیز یک اتوبوس از زن

. ر نشاط و مصمم آنان به همه ما روحیخه داد حضور پُ. سیدندکردستان به تهران ر
ازشان پذیرایی کردیم و آنان نیز کخه   ،کتابخانه فضای صمیمی ناهار را در همان

را بخه  « سر رسید زمخان بنخدگی   ای زن، ای حضور زندگی، به»سرود جنبش زنان 
رین جمعخی تمخ   طور دسخته  زبان کوردی ترجمه کرده بودند، سرود خودشان را به

ای که قخرار بخود بخا     هسته اولیه.  حال و هوایی داشت آن روزخالصه . کردند می
بایسخت یخک سخاعت زودتخر در      اتوبوس بخه محخل برگخزاری تجمخع بخرویم مخی      

 . آمدندس ساعت مقرر رأها  خوشبختانه بسیاری از بچه. شدند کتابخانه جمع می
بود با ماژیک، نقشه جا روی تخته سفیدی که در کتابخانه  آید همان یادم می
را کشخیدم و   جخا مسختقر شخویم   ی که قرار بود هسته اولیه تجمع، در آندقیق محل

جا برویم و این که چه چیزهایی را باید  طور قرار است به آنهتوضیح دادم که چ
مان بزنند نباید  لبخند بزنیم، دعوا و خشونت نکنیم، حتا اگر کتک:  رعایت کنیم

بشخویم، فقخط در   هخا  آن نباید وارد بحخث سیاسخی بخا   . یمبرخورد خشن داشته باش
مان با نیروی انتمامی صحبت کنیم، بخه مجخرد پیخاده شخدن از       مورد حق و حقوق

مخان بدهنخد و    لبایخد بخه سخرعت روی زمخین بنشخینیم کخه نتواننخد ُهخ         هم اتوبوس
بخرای راه افتخادن تجمخع،    ای کخه   تخرین نکتخه   مهخم در واقع ... و مان سازند پراکنده

کخامال  تخا  هسخته اولیخه     .و بلند نشدن ،نشستن به هر قیمت»: وجود داشت این بود
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دیگخخران بتواننخخد بخخه آن سخخپس تخخا  ،اش تحکخخیم شخخود شخخکل بگیخخرد و موقعیخخت
 امخا  ...کخردیم  مان را حفظ مخی  موقعیتبایست   یعنی به هر ترتیب می  .. «بپیوندند
جمعی از اتوبوس پریدیم پخایین و خودمخان را بخه نقطخه مخورد       دسته طوربهوقتی 

، حفخظ موقعیخت  نمر رساندیم و روی زمین دا  نشستیم تخازه متوجخه شخدیم کخه     
مان باعث شد کسخانی کخه    جمعی سرانجام، مقاومت دستهاما . است دشوارچقدر 

جا نزدیک شوند با سخرعت و   برای تجمع آمده بودند و پلیس نگذاشته بود به آن
چنخین بخود کخه    . ویدن، از سد محاصره پلیس عبور کنند و خود را به ما برسانندد

  ...شکل گرفت و با موفقیت برگزار شد  84خرداد  22تجمع 
زاده با یک بلندگوی دستی، مجری بود و مخن    در آن تجمع محبوبه عباسقلی

هم که با بلندگوی دستی دیگخری، شخعارهای تجمخع را بخرای تکخرار در جمخع،       
ای کخه شخهال     کخردم و در آخخر نیخز قطعنامخه پایخانی را بخر چهارپایخه         هدایت مخی 

انتصاری فراهم آورده بود بخه وسخیله همخان بلنخدگوی دسختی کوچخک، قرائخت        
مینو مرتاضی نیخز  . در این مراسم سیمین بهبهانی نیز شعرش را قرائت کرد. کردم

یخا  ؤرو خوانخد  ن تجمع ن عبادی را در آسخنرانی کوتاهی ایراد کرد و پیام شیری
البته سخخنرانان دیگخر بخه    . پرداختسخنرانی به طلوعی هم از طرف زنان کورد، 

گخزارش از  هخا  دهدر هخر صخورت   . نیافتنخد  دلیل فضای ملتهخب، امکخان صخحبت   
امخر،  بخه نگخارش درآمخد کخه همخین      برگخزاری تجمخع   زوایای مختلف در مورد 
 . کندمی را غیرضروری آنتوضیح بیشتر در مورد 

 
 خرداد 22تجمع برگزاری از پس اندیشی  مشکالت جمع هم

خخخرداد در برابخخر دانشخخگاه تهخخران، جلسخخه  22سخخه روز پخخس از برگخخزاری تجمخخع 
اعضخای  از  تعخدادی . اندیشی به منمور بررسی نتایج ایخن تجمخع برگخزار شخد     هم

زنخان  نیخز برخخی از   و  نخد با تجمع هم همراهی کرده بوداندیشی که حتا  جمع هم
 هخای در این جلسه، به برگخزاری ایخن تجمخع، انتقاد    ،مشارکتجبهه طلب  اصالح

امخا  . محکوم کردنخد  را آنبرگزاری  و به نوعی  کردند ی را مطرحگاه تند و تیز
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در مجموع به دلیخل  ، در این میان پیش آمدرغم بگو مگو و درگیری لفمی که  به
آمیخز   موفقیخت »قخوی ناشخی از   ی   و باال بودن اعتماد و روحیهرنشاط غلبه فضای پُ
 خاتمخه دار نشد و خوشبختانه  های لفمی بیش از آن، کش ، درگیری«بودن تجمع

 .یافت
مشخ  شخد و  جمهوری   ریاستجلسه، وضعیت انتخابات  آنمدتی پس از  

هخا    زنانی  بسیاری از ما جنبش. نژاد برنده انتخابات اعالم شد آقای محمود احمدی
با این حال، مسئله انتخابات کخه   .یکّه خوردیم تقریباً ،انتخابات ی نامنتمر  از نتیجه

پایخان  بخه   کخرد   میاندیشی تنش ایجاد  در میان نیروهای جمع همطی دو ماه اخیر 
کخار   چگونگی مواجهه با دولت نومحافمه: رسیده بود، اما چالشی تازه را رقم زد

 . نژاد احمدی محمود آقای
، در ظخاهر، مباحخث پیشخینی    زنخان  اندیشخی  هخم جمع های   نشستدر این میان 

از یخک  . خود را پی گرفت اما تضادها و فشارها در زیر پوست آن ادامخه داشخت  
و )شخدند   اندیشی احضار و بخازجویی مخی   تدریج برخی از افراد جمع هم طرف به
کردنخد بخه مسخئله پخی      گریختخه عنخوان مخی    هایی کخه جسخته   الی صحبت ما از البه

ی همچون احضار و بازپرسی و نمایر مسایل، درحالی که انتمار داشتیم (بردیم می
 . طور شفاف در جمع مطرح گردد تا برای آن چاره جویی شود بهاین موارد 

یعنی )« گفتگو»اندیشی به طرق مختلف در معرض  بسیاری از یاران جمع هم
 به نمخر ه دادگاه، احضار رسمی ببا توجه به این وضعیت،  .قرار گرفتند( بازجویی

مخرا در  بخرای نمونخه خخود    . اسخت « مخدل تخرین   و معقوالنخه بهتخرین  »که رسید می
یسخانس  فخوق ل )ام در دانشخگاه   و به بهانخه قبخولی   «سازمان سنجش آموزش عالی»

هنگامی کخه بخه   و  قرار دادند بازپرسی، مورد (تهران رشته مطالعات زنان دانشگاه
مخورد   درسازمان آموزش عالی مراجعه کردم، متوجه شدم کخه بخه جخای بحخث     

خخرداد   22ی به خخاطر تجمخع   پرس، درحال بازام در آموزش عالی تکمیل پرونده
  .هستم

تلفنخی احضخار    صورتبه در خالل آن روزها، رضوان مقدم را نیزدر هرحال 
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پوشخی بخا    اعت و بخدون پخرده  کردند، خوشبختانه او موضوع احضارش را با شخج 
و بخخه یخخاد دارم کخخه مخخن و پخخروین اردالن و محبوبخخه   دیگخخران در میخخان گذاشخخت

زاده و شادی صدر، همراه او به محل تعیین شخده رفتخیم و بیخرون از آن      عباسقلی
در واقخخع تخخرویج چنخخین . سخخاختمان، منتمخخر او نشسخختیم تخخا از بازپرسخخی برگخخردد 

یخک   صخورت بخه  توانسخت   بود که آن زمخان مخی  هایی، از جمله کارهایی   حمایت
 .دهنده در جنبش زنان رایج شود  سنت حسنه و یاری

  
 کارگخاه »برپخایی  طخرح  طُرفخه آن کخه،    :«یبازپرسا »با  واجههکارگاه آموزش م

اردالن و  را هنگخخخامی کخخخه مخخخن و پخخخروین  «بخخخازجویی بخخخا برخخخخورد آمخخخوزش
صدر پشت در ساختمانی کخه رضخوان مقخدم در آن     زاده و شادی عباسقلی محبوبه

 بخا  ،(جا جمخع شخده بخودیم    و ما به حمایت از او آن)محل، در حال بازجویی بود 
کخار   قخرار و مخدار گذاشختیم و تقسخیم    همانجا  در نیبنابرا. گذاشتم انیم در هاآن

آبخادی آغخاز    برگزاری این سلسله جلسات در کتابخانخه صخدیقه دولخت     .کردیم
ی و نایی و درک روانشناسخی فضخای بازپرسخ   برای آشخ یک جلسه سخنرانی . شد
دو جلسخه   ،(توسخط مخریم رسخولیان   ) روانشناسخی شخکنجه   شکنجه وموضوع حتا 

هخای   برای بیان تجربخه نیز   دو جلسه ،(توسط شادی صدر) آشنایی با حقوق متهم
 ازجویی، اختصخا  داشخت  هخای زنخدان و بخ     ای که به تجربه  در دو جلسه.  زندان

اندیشی که با توجخه بخه موضخوعات مختلخف      قرار شد سه نفر از اعضای جمع هم
زاده،  مهاجر، محبوبه عباسقلی فریبا داودی: به زندان افتاده یا بازجویی شده بودند

یخک جلسخه   . صحبت کننخد در این زمینه های خود  و پروین اردالن درباره تجربه
هخا و   م با توجه به تجربه خواندهیکرد  سعیبه همراه منصوره شجاعی خود من  هم

هخای مختلخف    بندی انواع و اقسام برخوردهایی که پرونده ، به دستهانم  های شنیده
در . میبپرداز،  مواجهه با جلسات بازپرسیمختلف در  یکارها اند و راه طی کرده
یت برگزار شد به همخراه  این کارگاه آموزشی در چندین جلسه، با موفق ،مجموع

ای  مالحمه کمک قابل ،مقاالتی که در این زمینه به خوانندگانها و  توزیع کتاب
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 .کرد می
« زنخان  اندیشخی هم جمع»در  ی آموزشیهااین کارگاه ی مفیددر واقع تجربه

به کار گرفته شد و برگخزاری سلسخله   یک میلیون امضاء بود که بعدها در کمپین 
شخدگان را بخرای اعضخای    و حقخوق بازداشخت  « شخهروندی  حقخوق »هخای  کارگاه

در کمپخین، فقخط   هخا  کردیم، هر چنخد در ایخن سلسخله کارگخاه    می کمپین برگزار
-گرفخت و برگخزاری بخخش   می و قانونی آن مورد تدریس قرار« حقوقی»بخش 

 . امکان پذیر نبود ،دیگرهای 
 

مسئله دیگخری کخه پخیش آمخد،     ،  84خرداد  22پس از تجمع : کردستان به سفر
در کردسختان  را « راسخان »نامخه   سخردبیری هفتخه  بود کخه   «یا طلوعیؤر»دستگیری 

زنخان را از کردسختان    1384خرداد  22در این میان او در تجمع  . برعهده داشت
حمایخت از او ضخروری    بنخابراین، برای شرکت در این تجمع بسیح کخرده بخود و   

 اندیشی جمع هم»هاینشستزنان، در   فرهنگی زمرکاعضای ما از همین رو  .بود
خخرداد   22این بحث را مطرح کردیم که باید از کسانی که به دلیل تجمع  «زنان

البتخه  . کنخیم  و علنخی  اند حمایخت عملخی   قضایی شدهی   و پروندهدچار مشکالت 
خخرداد   22ها را از طریق گروه هماهنگی که برای تجمخع   پیشاپیش، این حمایت

دادیم، از جمله نوشتن نامه به وزارت کشخور   وقفه انجام می بودیم، بی گرد آمده
هخا کخه    های غیردولتخی در شهرسختان   برای جلوگیری از فشارهای بیشتر به تشکل

خرداد را امضاء کرده بودند، و نیز همراهی با کسخانی کخه احضخار     22پای بیانیه 
لوعی نیز دستگیر شده یا طؤدر این حی  و بی ، ر. شدند و نمایر این کارها می
از فعخاالن  کخه سخعی کخرده بخودیم      طورهمانکردیم باید  بر این اساس فکر . بود

فعخاالن   نسخبت بخه  بایست بتوانیم در حخد و انخدازه خخود    میکنیم   پشتیبانیتهرانی 
 .یمننیز اقدام کها جنبش زنان در شهرستان

فعخاالن   ان یکخی از بخه عنخو  « یخا طلخوعی  ؤر»کردن موضوع حمایت از مطرح 
 برخخی از جمخع  به دلیخل آن کخه    «زنان اندیشیهم جمع»، در نشست جنبش زنان
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به توافخق  را در جنبش زنان وارد کنند « قومیت ها»خواستند بحث اندیشی نمیهم
و دیگخر  )یخا طلخوعی   تقویخت رویکخردی کخه رؤ   ولی به نمر مخن  . همگانی نرسید

 یهخا   حرکت یعنی بودند گرفته شیپ کردستان میاقل در( همچون او مدنی فعاالن
خشخخن آمیخخز مخخدنی و در چخخارچوب قخخانون، آن هخخم در شخخرایط   آرام و مسخخالمت

یاسخی بخر کردهخا،    که تخا پخیش از آن بخه دلیخل فشخارهای مضخاعف س      )کردستان 
آمیز و حتخا مسخلحانه     های غیرمسالمت  به فعالیت اش عمدتاً  فرهند سیاسی غالب

و  توانسخت بخه نزدیکخی     مخی و از اهمیت زیادی برخخوردار بخود   ، (گرایش داشت
از یخاری رسخاند و    هخای گونخاگون    های زنان از قخوم   همبستگی هرچه بیشتر گروه

مخا نیخز در جنخبش زنخان پخیش گرفتخه        خخود  که)این طریق رویکردهای مدنی را 
ی بخه  یا طلوعاز این رو حمایت از رؤ. دنمای و بارور تقویتدر آن منطقه  (بودیم
حمایخت  حمایت از یک فرد پیدا کنخد و بخه   تر از   ی عمیقمعنایتوانست   مینوعی 

با این اسختدالل بخود    .گسترش یابد و مدنیآمیز قانونی و مسالمتهای از حرکت
م یدر جلسه این پیشنهاد را مطرح کخرد خاطر عدم توافق جمعی،  بهکه در نهایت 

تواند تهیه شود و مانند همیشه هخر فخردی کخه مایخل      می در این رابطه  ایبیانیهکه 
بخاالخره  بخه ایخن ترتیخب    . باشد مختار است که آن را امضاء کند یا امضخاء نکنخد  

  .شدمنتشر و به همین منمور تهیه ای بیانیه
همخه فشخارها بخرای     رغمبه، به دلیل آن که اندیشی همجمع بعدی نشست در 
پیشخنهاد دادم کخه    ،بخرد  سر مخی  در زندان بهسفانه هنوز او أمت یا طلوعیؤآزادی ر

خواسختار  نامخه  ای خطاب به دادستانی استان کردسختان نوشخته شخود و در آن     نامه
مالقات حضوری با دادستان استان کردستان شخویم تخا ابخراز نگرانخی خخود را از      

. کنخیم  اظهاربه مقامات مربوطه  و رو در رو، مستقیم طوربهطلوعی یا ؤوضعیت ر
زن گخران  کخنش ، (سفر بخه کردسختان  ) این بود که با این عمل خواهرانه ماستدالل

هخم ماننخد   ایخن پیشخنهاد   . ها حداقل احسخاس تنهخایی نخواهنخد کخرد     شهرستاندر 
مخورد مخالفخت قخرار گرفخت کخه      از دوستان از سوی برخی  پیشنهاد انتشار بیانیه،

بخا توجخه بخه فضخای متشخنج      اسخت و  رهزینخه  حرکتخی پُ بود کخه   اینهم  انشدلیل
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 . ممکن است عواقب وخیمی در پی داشته باشد ،کردستان
و هخا  بخه همخراه برخخی از گخروه    اندیشخی،   بر این اساس و طبق روال جمع هم

تعخداد  فرسختادیم و  تهیخه کخردیم و   ای افراد که موافخق ایخن حرکخت بودنخد نامخه     
شخهریور   32در سخرانجام  نامخه،   کنندگانامضاءنمایندگی از از افراد به دودی عم

در ، آمیخزی   بدعت پافشاری ما برای انجام چنین عمل. عازم سنندج شدیم 1384
سنتی در جنبش زنان برای همبستگی بخا زنخان در دیگخر شخهرها       گذاری  پایهواقع 
 برای جنبش زنان مسخئله « ی گوناگونهاقومیت بازنان »آن که مسئله  ویژهبه بود،

-مخی  به آندر جنبش زنان باید  تدریجبه شد که باالخرهمی لقیمهم ت و چالشی 

 . پرداختیم
بخرای  اندیشخی کخه   اعضای جمخع هخم  نفر از هشت در مجموع   به این ترتیب

از اعضای مرکخز فرهنگخی    شاننفرشش ، اعالم آمادگی کردند به کردستانسفر 
نوشخین  ، و زهخره ارزنخی   ،جاعی، فیخروزه مهخاجر، فرنخاز سخیفی    منصوره شخ )زنان 

و جلخخوه  زاده و شخخادی صخدر  محبوبخخه عباسخقلی  چنخین هخخمو  (احمخدی خراسخانی  
به ایخن ترتیخب    .داوطلب حضور در این سفر شدند ،های دیگراز گروه جواهری

 . با اتوبوس به سنندج عزیمت کردیم
هخخای محلخخی زنخخان  مخخان در سخخنندج سخخعی کخخردیم بخخا گخخروه در طخخول اقامخخت

به این دلیل که مقامات دولتی و انتمامی سخنندج  سنندجی، ارتباطی برقرار نکنیم 
بخه شهرشخان    اعتخراض سخازماندهی   احساس نکنند ما برای ایجخاد بلخوا و بسخیج و   

بخا توجخه بخه وسخعت      این اولین تجربخه مخا در ایخن حخوزه بخود و مسخلماً      . ایم آمده
ای که مانند همیشخه ایجخاد کخرده بودنخد، مخا هخم        شایعات و فضای ترس و دلهره

ناشی از این بود که تا آن  ، بخشی از این دلهره که چه بسا .شده بودیمر تمحتاط
در زن زنخخان وجخخود نداشخخت کخخه فعخخاالن   مسخختقل چنخخین سخخنتی در جنخخبش روز

، از تهخران بخه   ها  شهرستانجنبش زنان در  کنشگرانمنمور حمایت از  بهپایتخت، 
کمپخین یخک   در  هرچند که بعخدها، ایخن رونخد   . شوند شهرهای مورد نمر گسیل

چخرا کخه اعضخاء و    . آمخد  سخنت در  صخورت بخه  میلیون امضاء، تثبیخت شخد و حتخا   
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سعی کنند تا به هر نحخو کخه   شان،   آموختند که در حد توانکنشگران کمپین نیز 
حمایخت   خ  البته تا جایی که مقدور و ممکن استخ   ها شده از فعاالن در شهرستان

 . عمل آورند به
فعخاالن   اندیشخی  هخم جمخع  »بعخدی  نشسخت  و اما  :«اندیشی هم» یستیو ک چیستی
نخژاد در دفتخر مرکخز     احمخدی  آقخای پس از روی کارآمدن دولت ، «زنان جنبش

 جلسخه  زاده برگزار شد و گیتی شخامبیاتی آن  کارورزی متعلق به محبوبه عباسقلی
اندیشخی بخود، یعنخی     جلسه، چیستی و کیستی جمع هخم موضوع . کرد را اداره می

اندیشی چندین جلسه را بخه   بحثی که پیش از برگزاری تجمع در جمع همادامه م
شد نگرانی تک به تک افراد  راحتی می در آن جلسه به. خود اختصا  داده بود

ای  ای سرشخار از ابهخام، آینخده    آینخده . حاضر را نسخبت بخه آینخده احسخاس کخرد     
از ایخن رو   «.انخدود دود » : بخه تشخبیه نیمخا یوشخیج    . به رند خاکستری و گرفته مه

هخای   توان به فعالیخت  طور میهبخشی از وقت جلسه به این که در دولت جدید چ
کخس هنخوز تحلیخل     هرچنخد هخیچ   .آمیزمان ادامه دهیم، اختصا  یافخت  مسالمت

هخا، گفتگوهخا ادامخه     هخا و ابهخام   مشخصی نداشت و بیشتر حول نگرانی و هخراس 
اندیشی بخا شخدت   جمع هم« کیستی چیستی و»در این میان بحث در مورد  .یافت

 .شدبیشتری دنبال می
هخا منتشخر    ها و روزنامه در سایت اندیشی که  ت همگزارش جلسا زمان،تا آن 

هخای  سخازمان نشسخت  »گخاهی آن را  نبخود بلکخه    «اندیشخی   جمع هخم »با نام شد  می
جمعخی از   اندیشخی هم»، یا «های مختلف زنان گروهجمع »گاهی « غیردولتی زنان

هخای غیردولتخی    نشسخت سخازمان  »و گاهی نیخز  « جنبش زنانهای و تشکلفعاالن 
رو در آن فضخخای ملتهخخب پخخس از روی از همخخین .کردنخخد معرفخخی مخخی ...و« زنخخان

کخرده  جمخع  « چیسختی و کیسختی  »قضخیه  کارآمدن دولت نهم، ما خود را مشغول 
و سپس نام « فوروم»م صرف این مباحث شد تا این که ابتدا ناپنج جلسه بودیم و 

بحخث   ،همچنخین در ایخن جلسخات   . بخه تصخویب رسخید   « اندیشخی زنخان   جمع هم»
و  ییخد أبخه ت اندیشی زنان در جمع همنیز  یسازمانحضور به جای « یفردحضور »
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اندیشخی    جمخع هخم  »در « هخا   نمایندگی گخروه » پیش از آن معموالً. رسید تصویب
کارآمخدن دولخت نهخم و سیاسخت غیخر      روی امری پذیرفته شده بخود ولخی   « زنان

هخخای جامعخخه مخخدنی، سخخبب شخخد کخخه اکثخخر افخخراد   اش نسخخبت بخخه تشخخکل دوسخختانه
در جمخع  ( شخان  بدون نکر نام انجمخن )« فردی»کننده در جمع، به حضور  شرکت

-بخه  بر سر این مسئله توافخق نماینخد کخه    تدریجبه و اندیشی گرایش پیدا کنند هم

هخای  حرکخت . در جمخع باشخند  ( شخان   گخروه  نخه بخه نماینخدگی از   )فردی  صورت
 هخا، بخا  تدریج به جای نخام افخراد و گخروه   نیز بهاندیشی  همتصویب شده در جمع 

اندیشخی   همعملکرد به نوعی یعنی شد، منتشر می« اندیشی زنانجمع هم»امضای 
از خخود  سخازمانی   یعملکخرد تخدریج   بهائتالفی،  یبه جای عملکردتغییر کرد و 

ها با توجه به شرایط سیاسی پس از روی کارآمدن دولت نهخم   همه این .بروز داد
شاید اولین تجمع و حرکتی که بعد از آن توافق، بخا نخام و امضخای     .قابل فهم بود

در پخارک دانشخجو بخود کخه      1384مخارس   8 تجمخع  اتفخاق افتخاد،  « اندیشی  هم»
البته بعدها در . شد منتشر« اندیشی فعاالن جنبش زنان جمع هم»فراخوان آن با نام 

در جمخخع  کخخه دیگخخر جمخخع کخخوچکی از آن تعخخداد پُرشخخمار اولیخخه   1385سخخال 
منتشخر  هخایی    بیانیخه « اندیشخی زنخان    جمع هخم »، باقی مانده بودند، با نام اندیشی  هم

، پیوسختن بخه   «اندیشی زنان  جمع هم»، با نام 1381دی سال  22نمودند و حتا در 
  1.یز اعالم کردندکمپین یک میلیون امضاء را ن

 
  1384در سال زنان اندیشی  جمع هم یها فعالیت از یا خالصه

  :بود بدین قرار 1384اندیشی در سال  جمع همبیرونی عملکرد مجموعه 
 یتماشخا  بخرای   اسختادیوم  به زنان ورود از یجلوگیر به اعتراض بیانیه» انتشار صدور و 

 در شخرع  محخاکم  قخانون  طخرح » مخورد  در بیانیه انتشار و صدور  .فیفا به خطاب «فوتبال

                                                                    

1 http://www.zanestan.es/news/07,01,15,09,58,12/ 

http://www.zanestan.es/news/07,01,15,09,58,12/
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 نقخض  بخه  اعتخراض  در تهخران  دانشگاه یرو روبه خرداد 22 تجمع» یبرگزار ،  «کانادا
 و ، «زنخخدان از یطلخخوع رؤیخخا یآزاد بخخرای کمپخخین» ،  «یاساسخخ قخخانون در زنخخان حقخخوق

 .«اینترنت در زنان نام فیلتریند به اعتراض کمپین»
 میخان  یایجخاد اتحادهخای   و یاندیشخ  هممتکثر فضای  به واسطهها،   افزون بر این    
 1384دیگر نیز در سال  یمشترک گروه یکارها ،ها با یکدیگر از گروه یبرخ
 در جمهخوری  ریاسخت  دفتخر  مقابخل  در نفخره  122 تحصخن » :از جملخه  رسخید  انجامبه 

 در نفخس   تخازه  یهخا  گروه شدن فعال»   «اساسی قانون در رجال کلمه ریتفس به اعتراض
 یداتوریخ کاند از حمایخت  در بیانیخه  صخدور » نیچنخ هم  ،«زنان یجمهور ریاست بحث
 کخار  آغخاز »  ،«یآزاد اسختادیوم  بخه  ورود و اسختادیوم  مقابخل  در تحصن»  ،«معین دکتر

 بخا  لیبخد  نیقخوان  مجموعخه  و یاساسخ  قخانون  نگخارش  آغخاز »  ،«زنخان  جهخانی  تکه چهل
 .متوقف ماند در نیمه راه، آخر، این کار البته که .«زنانه یکردیرو

 
در همان  :زنان یاندیش جمع هم»به منظور جلوگیری از ریزش انتقادی جلسات 
یخا  ؤمنمور اعخالم حمایخت از ر   بهکه )از سنندج در هنگام بازگشت ، 1384سال 

اندیشخی بخا ریخزش نیخروی زیخادی       در این مورد که جمع هم( رفته بودیم طلوعی
شخود جلخو    چطخور مخی  مبنی بخر ایخن کخه    درگرفت بین ما هایی  مواجه شده بحث

فکخر  سخرانجام  . اندیشی را زنخده کخرد   ریزش نیرو را گرفت و بار دیگر جمع هم
کخخه بخخه خخخاطر جلخخوگیری از ریخخزش نیروهخخا، و احیخخای مجخخدد جمخخع     کخخردیم 

از کسخخانی کخخه مخخدتی اسخخت در جلسخخات انتقخخادی ترتیخخب دهخخیم و اندیشخخی،  هخخم
شخان را   هخای عمل آوریم تخا انتقاد  کنند دعوت به یاندیشی شرکت نم جلسات هم
در چنخد مخاه بعخد    این فکرها بود کخه سخبب شخد    . پرده مطرح نمایند صریح و بی
گیتخی شخامبیاتی    هخایی کخه بخه همخین منمخور تخدارک دیخده شخد،         سلسله نشست

را به منمور رفع  اندیشیهم آسیب شناختی جمعهای مسئولیت برگزاری کارگاه
در مجمخوع  . یخرد برعهخده گ « زنان اندیشیهم جمع»مشکالت و بازسازی دوباره 

زاده برگخزار   در دفتخر محبوبخه عباسخقلی    شناسیجلسه با عنوان جلسات آسیب سه
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در نتیجخه، جلسخات   . شدو حادتر ها حادتر  شد که در جلسه سوم اختالف و تنش
 . نیز از تداوم باز ماند شناسیآسیب

کردیم زیرا به هر میخزان کخه    نباید چنین جلساتی را برگزار می شاید ما اساساً
و از فروپاشخی جمخع ممانعخت کنخیم     بگیریم ا کردیم جلوی اختالفات ر سعی می

تر بود که با بررسی اوضخاع   شایدم بهتر و عاقالنه. شد تر می سفانه اوضاع وخیمأمت
اندیشخی بخه    کان تداوم جمخع هخم  پذیرفتیم که دیگر ام امنیتی موجود، میسیاسی 

و دامخن زدن بخه   انخداختن بخا یکخدیگر     لروال سابق، وجود نخدارد و بخه جخای ک خ    
آسختین همخت بخاال    ( «شناسخی آسخیب جلسات انتقادی و »تحت عنوان )اختالفات 

و سخازماندهی متفخاوتی، کخار    « فخرم »دادیخم و در   تغییخر آرایخش مخی   زدیخم و    می
از آن  نزدیخک بخه یخک دهخه    بخا گذشخت   در واقخع   . بردیم مان را پیش می جمعی

 ی چنخین هخای  هرکخه در دو رسخد   یمخ به نمخر  اندوزی از آن وقایع،  روزها، و تجربه
هخای عبخث بخه     اسخت کخه از تخالش   ایخن   تخر  بهتر و عاقالنهشاید  و متصلب رفشارپُ

شان بخه   بازگشت سیاسی و اجتماعی، که با تغییر شرایطهایی  ائتالفمنمور حفظ 
هخای   دسخت بخرداریم و در نهادهخا و گخروه     واقعخاً  ،پذیر نیست پیشین امکانوضع 

را دنبال کنیم تخا بلکخه اسختمرار     ها ائتالفها و  جمعتر، اهداف کلی آن  کوچک
در پخرده   هخایی را  وزنخه ر، بار دیگخر  «ای  و شبکه ساختارهای متکثر»مان در  ارزهبم

آورد و دوبخخاره، زمینخخه بخخرای وجخخود  ناپخخذیر سیاسخخی، بخخه رخنخخه و ظخخاهراً آهنخخین
انجام دادیخم   خ و به ناگزیر خ   همان کاری که عمال. های بزرگ فراهم آید ائتالف

 دردپس از یک دوره درگیری و تشنج همخراه بخا رنخج و    سفانه این کار را أمتاما 
   .به عمل درآوردیم

 طیشخرا  رییخ تغ رایخ ز: بخود  روشخن  کامالً هم یسازمانده روش در رییتغ لیدال
 ینخوع  بخه  همخه . بود داده نشان را خود جیتدربه ،1384 انتخابات از پس یاسیس
، حامخل  1384ل سخا  یجمهخور  استیر انتخابات که خ میدانست  یم و خ دانستند  یم

ولی ایخن کخه چخه چیخز تغییخر خواهخد کخرد هنخوز روشخن و           تغییراتی خواهد بود
ماننخد همخه     را بخه « زنان اندیشی  جمع هم»مشخ  نبود، از این رو ابهام در آینده، 
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همخین   کخه  دیرسخ  بخه نمخر مخی   کرد و   هایی می  های فعال جامعه، دچار تنش  بخش
اندیشخی    جمع هخم »یزش نیروها و واگرایی در ساز اصلی ر زمینهابهام و ناروشنی، 

بخا   بینیم که معمخوالً   نگاه کنیم میهم اگر به تاری  معاصر جنبش زنان  .بود« زنان
و نیز تغییخر مخداوم   )باتی سیاسی و شرایط هر دم متحول جامعه ایران ث  توجه به بی

دهنخده آن بخه     هخای تشخکیل    ، جنبش زنان و گخروه (رسمی حاکمیتهای سیاست
هخا و    هخا، ائختالف    انخد جمخع    ها و فعاالن جامعه مدنی، ناچار بوده  مانند همه جنبش

تطبیخق  رسخد   نمخر مخی   بخه  لخی های خود را با شرایط جدید تطبیخق دهنخد و    سازمان
آمیخز و    ها و نهادها با شرایط متحخول سیاسخی، در صخورتی موفقیخت      ساختار جمع

حتخا بخه   )« جخایگزین و نهاد جدیخد  مع ج»تأثیرگذار بوده که به شکل ایجاد یک 
 یپافشخار  بخا  لزومخاً  و نخه  اسخت  پخیش رفتخه  ( بخشی از همان نیروهای سخابق  یاری

 میدان  یم تجربه به که چرا.  «سابق بیترک» و ساختار همان ی  ادامه بر زیآم  تعصب
 یهخا   جمخع ها و  ائتالف» در ساختارها میترم و رییتغ که( میا  کرده امتحان بارها و)
 از یبرخخ  آلود  تعصب مقاومت) یدرون مقاومت ینوع با معموالً ،«موجود قبل از

 یبخرا  خ فرسا  طاقت گاه و خ اریبس یهاتالش و شود،  یم مواجه( نهادها آن یاعضا
 بخا  متأسخفانه  موجخود،   قبل از ینهادها و یالتیتشک بیترک همان در تحول و رییتغ

 آن لیخ دال.  شخود   یم همراه خ یعمل  یب و انفعال با جه،ینت در و خ بست  بن و یناکام
 و کشخور  ی اجرایخی در هخا   برنامخه  یاپیخ پ رییخ تغ: اسخت  مبرهن بسا چه و متعدد هم

 یهخا   اسخت یس ریضخم  در بحخران  و یثبات  یب و) یسیاس یفضا مداوم بسط و قبض
 نهادهخای جامعخه مخدنی حتخا     شخود کخه  خخواه نخاخواه سخبب مخی     ،(مملکت کالن

نسخبت بخه ایخن     شخان،   هخای متفخاوت   بخه دلیخل تجربخه    ،هخا نهاد این روهای دروننی
 و هخای گونخاگون خ     های متفاوتی نشان بدهنخد و اسختراتژی  العملتحوالت عکس

امخا نکتخه اینجاسخت کخه تغییخر      . اتخخان کننخد   خ  یکدیگر اغلب ناهمگون نسبت به
شخود  مخی  سخبب گخاه  استراتژی و رویکردهای متفاوت نیروهای درون یک نهاد، 

بخه تجربخه هخم    . و از کخار بیافتخد   شود فلجدر مجموع که استراتژی کلی آن نهاد 
بخا   اش حرکخت مخدنی  و تطبیخق   ثابت شده که برای تغییر استراتژی کلی آن نهخاد 
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در میخان   ، معمخوالً (ثبخاتی   های گذار و بی  ویژه در دوران هب) جدید سیاسیشرایط 
از ایخن رو   .ایجخاد شخود   تخوافقی  توانخد   نمخی اش  دهنخده  تشکیل نیروهایاعضاء و 
نیافته، جابه جایی نیروهخا  در تحوالت مداوم سیاسی در کشورهای توسعه معموال

، امخری  (با تحوالت سیاسی و شخرایط سخرکوب   برای تطبیق)ها   و تغییر استراتژی
جخایی   کخه جابخه    اسخت ولخی بخرای آن    خ  خود به خخودی  اغلب وخ مرسوم، ناگزیر  

تخوان در همخان     نمخی  انجخام گیخرد، لزومخاً   و آگاهانه آمیز   شکل موفقیتنیروها به 
بخه  ( کخار و اسختراتژی  و حتا تغییر راه)ظرف تشکیالت قدیمی، چنین جابه جایی 

 . گیردراحتی انجام 
بخا شخکل    درون یک نهاد یا سازمان، ها گذشته، بافت روابطی که  از همه این

نیروهخایی را متناسخب    ای خا ، نضج گرفته است طبعاًمعینی از مبارزه در دوره
ش، جذب کرده است ا با همان دوره خا  تاریخی و منطبق با نوع معین فعالیت

نخوع دیگخری از حرکخت و     کخارگیری  بخه  ، نیروهخا ایخن  برخخی از  که شاید برای 
 زیخرا معمخوالً  . نباشخد  قابل پخذیرش ، (با توجه به شرایط جدید سیاسی)استراتژی 

، ضخای خخا  سیاسخی، موجودیخت آن تشخکل     ای فعالیت در یک ف  پس از دوره
-دوستانهعاطفی و های   یت و رابطهی فعالشدهاش، و شکل عادتسابقه مبارزاتی

بخرای برخخی   البتخه  )و اتیکت  «هویت»ناخودآگاه به  طوربه  ش،یاش برای اعضا
العخاده دشخوار و چخه    شود و بنابراین امکان تغییر در آن، فخوق   تبدیل می (از اعضا

تشخکیالت و نهادهخای    تولخد ایخن درحخالی اسخت کخه     . گخردد بسا غیرممکن مخی 
آن هخم بخا سخاختاری متناسخب بخا شخرایط جدیخد سیاسخی و امنیتخی          )« جایگزین»

تواند به جای کاستن انرژی، به جذب نیرو و انرژی در جنخبش زنخان     ، می(جامعه
 .کمک کند واقعاً

-آسخیب انتقادی و لسات برگزاری ج رغمبه« اندیشی زنان  جمع هم»بنابراین، 

را گسخترش  ها  بلکه آن ل و فصل کنداش را ح  نتوانست مشکالت تنها نه، شناسی
 دیگخری  هخای   تخالش شناسی،  پس از شکست جلسات آسیبهر چند باز هم . داد

دیگری هم به همخین   اتیسجلصورت گرفت و اندیشی  جمع هم به منمور احیای
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اندیشخی    جمخع هخم  »بخود کخه بافخت و سخاختار      این، اما واقعیت برگزار شدمنمور 
با وجود و  ه بودایجاد شداصالحات  ی دورهشرایط  این که در ، با توجه به«زنان

 ویژهبه)با تغییر شرایط سیاسی تدریج  بهیک دوره فعالیت موفق و تاثیرگذار، اما 
. ه بخود از کخف داد  اش را  اولیه و تاثیرگذاری ، کارآیی(به این سو 1385از سال 

ها و تجارب موفق آن نیخز بخه همخراه      که یادمانبه معنای آن نبود  اینبا این حال، 
بود که چندین و چند  ها  بلکه از دل همان تجربه ،، از بین برود«اندیشی  جمع هم»

شکل گرفخت  ( متناسب با شرایط جدید سیاسی جامعه)نفس   ائتالف تازهاتحاد و 
کخه   هخای نخابی    اندیشی، بخا توجخه بخه تجربخه      درون هم ی شده   و نیروهای ورزیده
های   دادن و به جلو راندن حرکت  در شکلبه بعد،  1385از سال اندوخته بودند، 
نقخش   ،جخایی نیروهخا    های گوناگون، متناسب بخا شخرایط و جابخه     جمعی و ائتالف

کمپین یک میلیخون  »: مثبت و مؤثر خود را به خوبی ایفا کردند، از جمله تشکیل
منشور »و « طلبمجمع زنان اصالح»، «فوروم مادران صلح»، «میدان زنان»، «امضا

ها و اتحادهای کوچک و بزرگ، بخه نخوعی     که همگی این ائتالف« جهانی زنان
و بخه کمخک   )هخای غنخایی آن     ربخه اندیشی زنان و بخا تکیخه بخر تج   از دل جمع هم

هخای    همخه ایخن اتحادهخا و ائختالف    . ، شخکل گرفتنخد  (یارگیری از درون آن جمع
جنخبش زنخان را شخکل     های پایایی و تخداوم   و ستون ها  کانونکوچک و بزرگ، 

های گوناگون جنخبش زنخان بخا ایجخاد یخک        ها و تشکل  در واقع اگر گروه. دادند
های مخدنی    توانستند حرکت« فعاالن جنبش زنانندیشی ا  جمع هم»نهاد مهم یعنی 

شکل دهند، دیدیم  1385تا  1382های   آمیز جنبش را در خالل سال  و مسالمت
و مخوازی   مرکز و نهخاد متفخاوت   پنج، جنبش زنان با 1383تا  1385که از سال 

اش را پخیش بخرد، و در سخال      طلبانخه   هخای حخق    ، حرکخت یکدیگرراستا با  ولی هم
سخپس  و « ائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده    »نیز با ایجاد  1388تا  1383
توانسخت  « در فضای انتخاباتهمگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات »ائتالف 
و  را بار دیگخر بخه هخم پیونخد بزنخد     و شبکه ز مرک پنجبخش بزرگی از این  تقریباً

 .فرینداجنبش زنان بی های ماندگاری را در حرکت
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 جنبش زنانمعاصر فصلی تازه در تاریخ 

 
 

 میلیون امضاء تا کمپین یک 1385خرداد  22گیری تجمع  از شکل

 1385خرداد  22گردد به تجمع   باز می« کمپین یک میلیون امضاء»گیری   شکل
ی جخو   خواه و مسالمت  حق همان تجمعی که زن. تهران« تیر ممیدان هفت»در زنان 
را « آمیخز علیخه زنخان     تغییر قوانین تبعیض»در آن با پرداخت هزینه، گفتمان  ایرانی

به  ،جنبش زنانمطالبات توی  برهای تو   های مجلسیان و از الیه  کشمکش میاناز 
کمپخین  »دادن بخه    با شخکل  اش،  فریادی یکپارچه و عمومی تبدیل کرد و در ادامه

اما برگزاری چنین تجمعی، آن . بخشید و تداوم آن را تعمیق «یک میلیون امضاء
از  بخا درد و رنخج   برانگیز بخود کخه    چالشای   هم در سال تثبیت دولت نهم، پروسه

 .شدهمراه از سوی دیگر شعف و شور  ویک سو 
  

  تهران« هفتم تیر»در میدان « خرداد 22تجمع » گیری روند شکل

هخای محخیط زیسختی     دفتر شبکه سخازمان که در « زنان اندیشیهم جمع»در جلسه 
فعالیخت  ومسخیرهای  هخا  هخدف  هخای گذشخته دربخاره   گفتگو در ادامه ،برگزار شد

. کخز شخد  ، متمر«اندیشی  کف مطالبات جمع هم»بحث بر روی  اندیشی،  همجمع 
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نقخاط مشخترک   »، بنابه تقاضای جمع، بحث یخافتن  در این جلسه منصوره شجاعی
گوهخای   پیش برد کخه سخرانجام پخس از گفخت    « کارگاهی» صورتبه را« فعالیت

تغییخر در قخوانین تبعخیض    »کنندگان، موضوع  بندی نمرات شرکت مفصل و جمع
گی برگخزاری  چگخون  سخپس . پذیرفته شد ،، به عنوان نقطه مشترک همگان«آمیز

مخا پیشخنهاد دادیخم کخه بخه میمنخت       . خرداد مورد بحث قخرار گرفخت   22سالگرد 
ماننخد سخال گذشخته تجمعخی      به« روز همبستگی زنان ایران»خرداد  22فرارسیدن 
متنخوع دیگخری را    هایپیشخنهاد از دوسختان   برخیاما . آمیز برگزار کنیم مسالمت

هخا   ولخی بحخث  ... و ن مناسخبت ی به همخی برگزاری سمینارمطرح ساختند از جمله 
عنوان پیشنهادی که اکثریت را جلب کرده بود  بهبرگزاری تجمع تدریج حول  به

به شرط آن  :ای در همان جلسه اعالم کردند در نهایت عدههر چند . متمرکز شد
صادر شود موافق برگزاری ایخن  « اندیشی زنان جمع هم»که فراخوان تجمع به نام 

ای ایخن بحخث را مطخرح کردنخد      عده مقابل این گزینه، امادر  .تجمع خواهند بود
تخوان در  نمی اندیشی حضور ندارند جلسه، همه اعضای جمع همآن که چون در 

قخرار شخد کخه    ، های مفصل باالخره پس از بحث .گرفتقطعی این مورد تصمیم 
هایی کخه از ابتخدا تخا     لیستی از افراد و تشکلکمیته روابط عمومی تشکیل شود و 

« آخخرین بخار  »برای تهیه و  کردند شرکت میاندیشی  های هم زمان در نشست آن
تا بتخوان  تماس گرفته شود اندیشی  های جمع هم برای شرکت در نشست« همه»با 

بخخخا حضخخخور اکثریخخخت، خخخخرداد  22در مخخخورد چگخخخونگی برگخخخزاری سخخخالروز 
 . گیری شود تصمیم

ریزی کخردیم و قخرار شخد جلسخه در محخل       برنامه ،برای جلسه بعدهمان روز 
هخای   ایمیخل و برقخرار  هخای تلفنخی    تماس. باشد « کنشگران داوطلب»انجمن دفتر 

اندیشخی   که پیش از آن نیخز در جلسخات جمخع هخم    ها  افراد و تشکلدعوت برای 
برخخی  . طبق توافق قبلی برگزار شد ،جلسهسپس . کردند فرستاده شد شرکت می

هخا   حتخا پخس از مخدت   . از افرادی کخه دعخوت کخرده بخودیم خوشخبختانه آمدنخد      
کخه ائختالف طیخف خاصخی از زنخان      )« منشور جهخانی زنخان  »نمایندگانی از جمع 
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نیخز حضخور    (نخد شکل گرفتخه بود « جهانی تکه چهل»بود که حول ایده  گرا چپ
نیخز نماینخده   « منشور جهانی زنخان »ن در جمع آن زمان مرکز فرهنگی زنا. داشتند

به نماینخدگی  )داشت و برخی از اعضای مرکز فرهنگی که در جلسات آن جمع 
را « خخرداد  22تجمخع  »برگخزاری  پیشخنهاد  شخدند   حاضخر مخی   (از مرکز فرهنگخی 

را نیز بخرای شخرکت   ها آن اعضایی ازاز این رو . مطرح کرده بودندپیشتر با آنان 
 22تجمخع  برگخزاری یخا عخدم برگخزاری     در مخورد  گیری تصمیم ی  در این جلسه

ه با برگزاری تجمخع بخ  این طیف فکری اما برخی از  .دعوت کرده بودیم ،خرداد
. مخالفخت کخرده بودنخد   ( 1384)از همان سخال گذشخته   خرداد  22مناسبت روز 
ه را بخ ( خخرداد  22) «روز همبسختگی زنخان ایخران   »نخام   مناسبتی به اساسا زیرا آنان 

از سخوی    1.نخد ردک  تلقخی مخی  ( مخارس  8)روز جهانی زن سازی برای   بدیلمعنی 
از  (بخود « طلبخان   اصالح»که نماد )داد با دوم خرداد خر 22نزدیکی تشابه و دیگر 

مان تلقخی    و دوم خردادی که لیبرال)از سوی ما  «گرایانه  توطئه»حرکتی نمر آنان 
 .شدمی محسوب (کردند  می

 خخا  از  این طیفِ هایی از سوی خوانی ریشه چنین مخالفترسید  به نمر می
در همخان اوایخل   « مخارس  8روز »گشت به تجربخه آنخان در رابطخه بخا      بازمی ، چپ

روز ) «مخارس  8روز »در رابطخه بخا   ، 53چرا کخه از همخان سخال انقخالب     . انقالب
بخخین زنخخان سخخکوالر و ( مخخهتولخخد حضخخرت فاط)« روز زن مخخذهبی»و  (جهخخانی زن

                                                                    

 ملی روز همچون را، خرداد 22 زن، فعاالن برخی »: گوید  مینیز برای نمونه روزبه کریمی  -1
 مارس8  با واقعا  خرداد 22 سازند می برجسته )زنان جهانی روز) مارس،8 کنار در  ایران، زنان

 که نرسیدهاش وقت هنوز و است رادیکال زیادی پیشنهاد این که رو آن از نه .نیست قیاس قابل

 ارتجاعی قضا، از و تشریفاتی خیلی که چرا ، کنی یاد بزرگی روز چنین عنوان به خرداد 22 از

 فیط یها  دگاهید از ییشما کهاین نمونه را ( 1383 –خواب آشفته خیابان : منبع)«  است
 از یبرخ یسو از ییها مخالفت نیچن که آوردم خاطر نیا به دهد  یم بازتاب را کالیراد

 که ها  سال آن در رایز دارد وجود یکتب صورت به تر کم معموالً زنان جنبش کالیراد فعاالن
 ها مخالفت نداشت، وجود خ سبوکیف مثل خ یاجتماع یها  شبکهامکانات گسترده اینترنتی و 

 فیط آن یها دگاهید از ییشما تواند یم نمونه نیا جه،ینت در .گرفت یم صورت یشفاه غالباً
 .دهد نشان خرداد 22 روز مورد در را زنان از
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سخکوالرها   بنخدی،   که در جریان این قطخب  ه بودآمد وجودبهبندی   مذهبی قطب
 شخاید بخه  . نخد ه بودمغلوبخه شخد   ،روز تولد حضخرت فاطمخه   پس از رسمیت یافتن

روز مراسخم  کخه همخواره برگخزاری     هبخود  هخم « نشخده   دلیل اعالم» همینمقتضای 
اما در  .شدمی محسوب واقعه مهمی ،جهانی زن، برای ما در بخش زنان سکوالر

در  حتخا  ،هخای گونخاگون    میان گروه که برگزاری روز جهانی زن در 1384سال 
بخه ایخن روز   و به نوعی در زمخان اصخالحات   )یافت  میزنان مذهبی گسترش  بین

مخارس در   8بنخدی در رابطخه بخا      ، دیگر این چالش و قطخب (رسمیت بخشیده شد
کخه طیخف خاصخی از    از زنان  ادیاما تعد .نبودزیادی اهمیت جنبش زنان دارای 

همچنان مایل به تداوم ایخن    کردند نمایندگی می جنبش زناندر را  افراطی چپ
از ایخن چخالش بخه نخوعی     رسخید   بخه نمخر مخی   ه ، چرا کدبودنبندی چالش و قطب

را « دیگخخری»و « خخخود»توانسخختند در ایخخن حخخوزه نیخخز   د و مخخیگرفتنخخ  مخخی« هویخخت»
ی جدیخدی  رند و بو ،الکه طی این همه س)خود « هویت»ند تا به تفکیک نمای

نمخر   اسخت کخه بخه    منمخور ایخن   .تخداوم بخشخند  همچنان  ،(به خود نگرفته بودهم 
تخدریج در   که بخه  ه استرسید از بستر این چالش قدیمی در زمانه انقالب بود می

یافتخه بخود   « قداستی»آن چنان « روز جهانی زن»، افراطی  میان برخی از زنان چپ
آنخان شخکل    زعخم بخه طوری که  ، بهکردند از آن یاد می« ناموس»همچون گاه که 

 8بخرای روز  « رقیخب »، ایجخاد  (خرداد 22 روز از جمله)دادن به هر روز دیگری 
تر این طیف فکری با توجه به آن کخه   البته نسل جوان. شد تعبیر و تلقی میمارس 

توانسختند   در ایخن مخورد نمخی    طبعخاً  های آغاز انقالب حضخور نداشختند   چالش در
« تجمع»برگزاری باشند، آن هم وقتی پای تر داشته  زیادی با نسل قدیمیدلی هم
 کیخ  مثابخه  بخه  برای طیخف چخپ افراطخی    زین تجمع یبرگزار نفس و بود انیم در
  !شد یم یتلق «مقدس روش»

، مخا تخالش کخردیم کخه بخا      1384خخرداد   22در هر صورت پخس از تجمخع   
ه رند و بویی محلخی هخم   کخ  ایران زنان مبارزات افزودن روزی دیگر به تقویم

« زنان سکوالر»و نه متعلق به « زنان مذهبی»متعلق به  صرفاًروزی نه  داشته باشد خ 
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از همخین رو   . سخازی کنخیم    فتمخان گرا برجسته و  بلکه متعلق به همه زنان کشور،
 بخرای  84سخال  »: نوشختم  «نامه» مجله در ،1384خرداد  22پس از تجمع  بود که

هخای جمعخی بخزرگ و کوچخک بخود کخه از دل آن        جنبش زنخان سخال حرکخت   
پدید آمد که این روز را در کنخار روز جهخانی زن   ( خرداد 22)ها روزی  همدلی

زنخان  “ روز ملخی ”تخوان   می( تولد حضرت فاطمه)و روز مذهبی زنان ( مارس 8)
سخال قمخری،   )بخریم   گانه بهره می طور که ما از تاریخی سه ایران نامیدش و همان
نیخز بخرای طخرح     ی روز زن گانه های سه توانیم از تاری  می( خورشیدی و میالدی

  1«...ل زنان استفاده کنیمیهرچه بیشتر مسا
در هخر دو گخروه مخذهبی و    خخ   و متعصخب  ولی متاسخفانه زنخان ایخدئولوژیک   

روز  درحخالی کخه   .نشان دادنخد  منفی نشواکمناسبت، علیه آن به نوعی  خالییک  
ایرانخی بخود    زن خشخونت   خرداد، حاصل حرکتی برآمده از بطن مبارزات بی 22
در آن  و مخؤثر  جدی طوربه ،زنان فکری یها  و گرایش ها  از همه طیف اتفاقاً که

 .داشتند مشارکت
گیخخری در مخخورد  بخخرای تصخخمیماندیشخخی کخخه  هخخم  جمخخع در آن جلسخخهو امخخا، 

ی، هخای مخالفخت چنخین  ، افزون بخر  برگزار شد 1385خرداد  22برگزاری تجمع 
در شخرایط سیاسخی موجخود،    را اعتراضخی  برگخزاری تجمخع    ،از حاضخران برخی 

هخم  شخان    اسختدالل . سنگین، ارزیابی کردنخد های عملی نادرست و همراه با هزینه
موران حکخم تیخر   أمخ شخایع شخده کخه    »این بود که برپایی تجمع اشتباه است زیخرا  

توانخد   و بنابراین چنین تجمعی نه تنها به نفع جنبش زنخان نیسخت بلکخه مخی     «دارند
شان منطقی بخود، امخا مسخئله     البته استدالل. های زیادی را بر آن تحمیل کند هزینه

 هنخوز » :ت یخا غلخط، ایخن بخود کخه     آن بود که تحلیل ما از شرایط آن زمان، درس
 عقب کل به را ما یوقت تا است بهتر پس است نشده بسته چنان آن یاسیس یفضا

 نسخبت  مخا  یها لیتحل تفاوت درهرحال« ...مینکن ینینش عقب خودمان اند، نرانده

                                                                    

 http://wp.me/p1bylo-2X :1385 فروردینمجله نامه،  -1
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 .منجر شده بودنیز  ها استراتژیکارها و  راهبه تفاوت  به شرایط، طبیعتاً
فریبخا  رضخوان مقخدم،   کسخانی ماننخد   اندیشخی زنخان،    هخم جمخع   در میانو اما، 
و برخخی دیگخر بخا برگخزاری     ، سوسخن طهماسخبی   ،یانتصار شهالمهاجر،  داودی

موافق بودند اما تمایل داشتند که فراخوان این تجمخع نخه بخا     ،آمیز  تجمع مسالمت
. صخورت گیخرد   «اندیشخی  جمخع هخم  »کلخی  ها بلکه تحت نام   اسامی افراد و گروه
ایخن جلسخه    هخم ماننخد مخا در مرکخز فرهنگخی زنخان، صخرفًا        تعدادی از حاضخران 

، و ایجخاد توافخق و اجمخاع    مخالفان ایخن تجمخع   کردنقانع  گیری را برای  تصمیم
جمخع  »تجمع بخا نخام    در نتیجه، بحث این کهکردیم   تلقی می برای برگزاری آن،

 .رجه دوم اهمیت قرار داشتدر د باشد یا با اسامی افراد، طبعاً «اندیشی زنان  هم
امخا در نهایخت، تخوافقی     خ  گاه پُرتنش و گاه اقناعی خهای مفصل    بحث رغمبه

ها، موافق برگزاری تجمع نبودند بخاالخره  قخرار شخد     حاصل نشد زیرا همه گروه
و  بیانیه صادر شخود « نام افراد»برگزار گردد با آمیز   صلحباشد تجمعی  بناکه اگر 
اری مخخالف برگخز   اساسخاً از این رو کسانی کخه  . «اندیشی زنان جمع هم»نه با نام 

خاتمخه نیافخت و گفتگوهخا بخین      ،ولخی جلسخه   کردند تجمع بودند جلسه را ترک
، مسخیر  تخدریج بخه   .برگزاری تجمع بودنخد  اصل که موافق پیدا کردکسانی ادامه 

. ها به سمت تعیین جا و مکان تجمع و کارهای اجرایی آن سوق پیدا کخرد   بحث
امسخال بخا توجخه     به  نفع زنان، «قانون اساسی»تقاضای تغییر مفاد قرار شد به جای 

قخوانین  »عنخوان کلخی   و  میکنا  ینینشا   عقاب  گاام  کیا به فضخای سیاسخی کشخور،    
 جنخبش زنخان   هخم بخین فعخاالن    کخه حمایخت و موافقخت بیشختری     را «آمیخز   تبعیض
 . سازیمجایگزین  ،داشت

نوشخین احمخدی خراسخانی،    : سپس اعضای کمیته هماهنگی هم مشخ  شد
مهخخاجر، زارا امجخخدیان، سوسخخن   شخخهال انتصخخاری، فریبخخا داودی پخخروین اردالن، 

همان لحمه بود کخه جخای خخالی      .طهماسبی، محبوبه حسین زاده و آزاده فرقانی
در هر صورت کخار کمیتخه همخاهنگی    . حس کردم زاده را واقعاً  محبوبه عباسقلی

واسخطه برگخزاری    ها و اختالفاتی کخه بخه   رغم دلخوری بهآغاز شد فکر کردم که 
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بخرای  اندیشی بین ما ایجاد شده بود،  همجمع در « شناسی جلسه انتقادی و آسیب»
. این تجمع دعوت کخنم  ابه همراهی ب زاده را شخصاً آخرین بار  محبوبه عباسقلی

« مخان باشخد   همخراه »و صمیمانه از او خواستم فرستادم برایش ایمیلی ین انگیزه با ا
گذاری این روز در سال گذشته سهیم بوده اسخت و حیخف اسخت     چرا که در پایه

او نپخذیرفت و البتخه پخس از آن نیخز بخرای      امخا  . باشخد  اش حضور نداشخته   در ادامه
و تا پس از برگزاری تجمخع هخم    شدخارج از کشور شرکت در کنفرانسی عازم 

 . نگشت به ایران باز
تصمیم گخرفتیم   خرداد، در مرکز فرهنگی زنان 22با توجه به موضوع تجمع 

همچخون قخوانین مربخوط بخه ازدواج، طخالق، والیخت و       )آمیخز   قوانین تبعخیض  که
را ...( حضانت فرزندان، ارث، تابعیت، تعدد زوجات، سخن مسخئولیت کیفخری، و   

سایت خرداد برگزار شود، بر روی  22قرار بود تجمع ها آن تراض بهکه برای اع
قرار دهیم و از این طریخق پخیش از    (به منمور نمرسنجی از خوانندگان)« زنستان»

-بخه  بود ما زنان گانه حقوقی را که مورد اعتراض12برگزاری تجمع، این موارد 

در مرکخز  اه خخو  زهره ارزنخی و مخریم حسخین   . تری مطرح سازیم گسترده صورت
آمیز را لیست  گانه از قوانین تبعیض12داوطلب شدند و این موارد فرهنگی زنان 

 صورتبه سپس متن حقوقی منتشر شده در سایت مرکز فرهنگی زنان را. کردند
نخام جخزوه   . ای مختصر البته بخا توضخیحاتی در ابتخدای آن، تخدوین کخردیم      جزوه

گذاشختیم و فراخخوان تجمخع را نیخز در      «زنان یزندگ بر نیقوان ریتأث»آموزشی را 
به کمیته برای نمرخواهی، ابتدای آن قرار دادیم و پس از تایپ، پرینت نهایی را 

نسخخه از آن بخه   ان هخزار ی حقخوقی،    پخس از تأییخد مختن جخزوه     .هماهنگی بخردم 
سرعت تکثیر شد و در جلسه بعدی کمیته هماهنگی، کار منگنه کردن بخشی از 

در عخین حخال    .و برای توزیع بین شهروندان، آماده شخد  دادیم،جزوات را انجام 
. کخردیم  کمیته هماهنگی را نیز آماده می« بیانیه شماره یک»در همان جلسه، متن 

کخه  دادیخم  ای مختلخف  هخ  گخروه  بخه را  «زنخدگی زنخان   برثیر قوانین أت»های  هجزو
ثیر قخوانین در  أتخ »این جخزوه  . کوچه و بازار بودند مردم بین ها داوطلب توزیع آن
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قخوانین در   عنوان دفترچخه آمخوزش   تحت ،بعدتر با اصالحاتیکه )« زندگی زنان
، به شکلی گسترده پیش از تجمع، توزیع (منتشر شدهم  کمپین یک میلیون امضا

 دررا  آنهخا  شخب ها، حتا   با شور و اشتیاق و به یاری همه بچهبه یاد دارم که . شد
ها و مراکز عمومی، به مخردم    کوچه ها، یا در خیابانانداختیم و می مردمهای خانه

هخا   دختر جوانی به هنگام پخش جزوهنیز در این حی  و بی  . کردیم  هدیه می
اش را ضخبط کردنخد ولخی     کخارت شناسخایی و موبایخل   و  در مترو بازداشخت شخد  

بخه جخرم   این نخستین بازداشخت  ) اش نداشتند خوشبختانه شب در بازداشتگاه نگه
مجبخور شخدیم بخه کسخانی      (.بود« ثیر قوانین بر زندگی زنانأهای ت  دفترچه» توزیع

هر طخور   کنند می فعالیتعمومی  های مکانجزوه در توزیع که مطمئن بودیم در 
با احتیاط بیشتر، عمخل   تا شاید اتفاق افتاده بازداشتی، اطالع بدهیم که چنین شده
 .کنند

سخال  . یافخت  نیز هر روز افخزایش مخی  شد  امضاهایی که پای بیانیه گذاشته می
 خرداد جلخوی دانشخگاه   22تجمع ، فراخوان برگزاری 1384قبل، یعنی در سال 

تن از مردان به عنوان حامی  122به همراه )تن امضاء کرده بودند  352را  تهران
هخای جنخبش   امضای پای بیانیهدر آن زمان  و معموالً .(او. جی. گروه و ان 32و 

 22شد، درحالی که امضاهای بیانیه نفر محدود می 422 - 322 زنان حداکثر به
آن هخم   (هخا  البته بدون نام گروه)امضاء رسیده بود  2222به مرز ، 1385خرداد 

در بعضخی  . آور بخود  و ایخن بخرای خودمخان نیخز شخگفت     ! در چنین مدت کوتاهی
 دو تأییخخ خوانخخدیم و امضخخا مخخیبخخرای افخخراد مخخوارد، فراخخخوان را از پشخخت تلفخخن 

شدیم بالفاصله بیانیه  ای خبردار می یا اگر از تشکیل هر جمع و جلسه. گرفتیم می
آوری این تعداد از امضخاء آن هخم    جمع . بردیم تا امضاء جمع آوری کنیم را می
آوری جمخخعپخخذیر بخخودن امکخخانی مخخا را بخخرای رؤیخخا فرصخخت انخخدک،  چنخخین در

« کمپین یک میلیون امضاء» قالب در یک میلیون امضاامضاهای بسیار حتا تا حد 
 . شکل داد

هخا بخرای تخریخب تجمخع افخزایش      ها، شخایعه سفانه واکنشاما در این میان متأ
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یک هفته پخیش از تجمخع، محخل و موقعیخت میخدان هفخت تیخر را بررسخی         . یافت
و « هسخته اولیخه  »تخوانیم بخرای نشسختن     میدان را می از کردیم تا ببینیم کدام بخش
 پخارک ، باالخره متوجه شخدیم کخه بهتخرین گزینخه     . آغاز تجمع، در نمر بگیریم

( در ابتدای خیابخان قخائم مقخام فراهخانی    )است که در ضلع غربی میدان  کوچکی
در نتیجخه، در بیانیخه   . محل را برای نشستن هسته اولیه انتخخاب کخردیم  . قرار دارد

تجمع، اعالم عمومی محل هنگی، پارک میدان هفت تیر را برای دوم کمیته هما
هخا خ نسخبت بخه       بخه خصخو  کخه برگخزاری تجمخع و تحصخن در پخارک       . کردیم
تخر محسخوب     تر و از نمر نیروی انتمامی هم، پذیرفته  ها خ از هر نمر، قانونی   خیابان
 .شد  می

تخر   ا پخرتنش شخدیم، فضخ   تخر مخی   نزدیک« روز واقعه»هر لحمه و ساعت که به 
انگیخزی پیخدا کخرده بخود،      تهدیدها و احضارهای تلفنی گسخترش حیخرت  . شد می

بنابراین احتمال بازداشت و دستگیری خ پیش از برگزاری تجمع خ نیخز هخر لحمخه      
ریخزی را    وجخود، فرصخت روال عخادی برنامخه    فضخای امنیتخی م  .  افزایش یافته بود

، همخه را یخک جخا جمخع کخرد و      امکان نداشت قبخل از تجمخع   ، در نتیجهداد نمی
بنابراین همه این کارها را بایخد بخدون   . جمعی به محل برگزاری تجمع رفت دسته

از ایخن رو  . دادیخم  انجخام مخی   «قخرار و مخدارهای حضخوری و شخفاهی    »تلفن و بخا  
یعنخی میخدان   )توضیح روش کار برای یک سری افراد مختلف آن هم در محخل  

  .شرایط امنیتی، طاقت فرسا بود گیر و در آن کاری نفس( تیر مهفت
یافخت، برخخی از افخراد     آور افزایش مخی  به میزانی که فشارها و شایعات رعب

هخا نیخز    آنو شخدند  که فراخوان تجمع را امضخاء کخرده بودنخد بیشختر نگخران مخی      
این فشخارها بخه حخدی رسخید      ی مجموعه. دادند شان را بر ما افزایش می فشارهای

« تجمخع  ملغا کخردن »بحث  ،ها  روم  ها و چت در ایمیل ،شب پیش از تجمع دو که 
  .باال گرفت و از هر سو تحت فشار زیادی قرار گرفتیم تا تجمخع را کنسخل کنخیم   

 شخخانفراخخخوان را امضخخاء کخخرده بودنخخد بخخا تلفخخن تهدید مخختن کخخهاز افخخراد  رخخخیب
قخرار و  هخا  آن را با تلفن احضار، و در گوشه و کنار شهر با هاتر جوان. کردند می
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پخس  »خ شروع کردند بخه    شمار در نتیجه تعدادی خ البته انگشت . گذاشتند مدار می
 . شان  های«گرفتن امضا

مخخالف تجمخع   کخه  ) دوسختان  برخخی از  توسخط   متأسفانه هر اتفاق کوچکی
ای بخر  و بخه مثابخه فاجعخه    شد با ابعاد عجیب و غریب در اینترنت پخش می( بودند

می که برای گذاشتن قرار و مدارها از این سر شخهر بخه   هنگا. آمدسر ما فرود می
نبخودیم، شخایعه   « آنالیخن »رفتیم و برای چند سخاعتی در اینترنخت    آن سر شهر می

 !!. اند کردند که خود کمیته هماهنگی دیگر وجود ندارد و فرار کرده می
 وقتی احضارهای رسمی اعضخای کمیتخه همخاهنگی آغخاز شخد، دیگخر واقعخًا       

جا بروم، تا بخا ایخن    جا به آن مجبور شدم خانه را ترک کنم و از این. مصیبت بود
یقخین داشختم کخه اگخر تعخدادی از      . بازداشخت نشخوم   ،ترفند شاید پیش از تجمخع 

هخا اعخالم کننخد     اعضای کمیته هماهنگی را بازداشت کنند و خبرش را در رسخانه 
بر  های چندین ماهه تالشدیگر تجمع به کلی ملغا خواهد شد و تمام زحمات و 

 . باد خواهد رفت
یم کخه بخا توجخه بخه ایخن شخرایط امنیتخی،        ه بخود پیش از تجمخع مخا فکخر کخرد    

نخسخت، سخازمان دادن یخک    : مجبوریم کارمخان را در دو بخخش سخازمان دهخیم    
و دوم، یخک گخروه    ،«هسته اولیخه تجمخع  »گروه پنجاه، شصت نفره برای تشکیل 

های مختلف میدان هفخت   ن که افراد را از بخشپنجاه، شصت نفره دیگر برای آ
در عخرض  . کننخد و ترغیخب  تیر به سمت محل مخورد نمخر در پخارک، راهنمخایی     

هخای دیگخر زنخان کخه      دانشخجویی و گخروه  مختلخف  های  چهار پنج روز، با گروه
بخه مخا یخاری    « هسخته اولیخه تجمخع   »گیخری   توانستند در شکل داوطلب بودند و می
هخا، یخا دیگخر افخراد      ای از ایخن گخروه   هخر روز بخا نماینخده    .یمبرسانند تماس گرفت

قرار بود گذاشتیم و محل دقیقی که  داوطلب، در میدان هفت تیر قرار و مدار می
-مخی  رامخان  و قخرار و مخدارهای   کخردیم  را مشخ  مخی تجمع کنند  ،هسته اولیه

  .گذاشتیم
 اتدر جلسخ حتخا  کخه   فشارها به حدی بودچند روز پیش از برگزاری تجمع، 
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اعخالم کخرد    ناگهخان  سوسن طهماسخبی  .دآم وجودنیز ریزش به هماهنگیکمیته 
اش هم این بود   استدالل .شود  یابد و از تهران خارج می  که در تجمع حضور نمی

در  شخرکت کخردنش  دارد، بنخابراین  « ایرانخی  –آمریکخایی  »هویخت  چخون  که او 
از سخوی دیگخر    .از تهخران خخارج شخود    پس بهتر است که کخالً  تجمع خطر دارد

از  .برای فریبا داودی مهاجر هم احضاریه آمده بود و او قرار بود به دادگاه بخرود 
آور تصخمیم   با توجه به شرایط حاد امنیتی و شخایعات ترسخناک و دلهخره    این رو 

در گرفتیم که فقط من و پروین و شهال انتصاری مسخئولیت کمیتخه همخاهنگی را    
البته در آن جلسه شخهال انتصخاری حاضخر نشخده     )برعهده بگیریم شت زمان بازدا

کخرده  دسختگیر  او را متأسخفانه   و پخس از آن نیخز  ( خبر بخود  و از تصمیم ما بی بود
تشخکیل  خخرداد   22صخبح روز  کخه  هم بعدی بنابراین نتوانست در جلسه بودند و 

و مخا هخم   جخوان بودنخد   بقیه اعضای کمیته هماهنگی نیز خیلی . شرکت کندشد، 
بنخابراین   .نگخه داریخم  دور  ای  پُخر هزینخه   را از چنین مسئولیتها آن ترجیح دادیم

 .از قبل، ردیف کرده بودیمرا مان قرار و مدارهای
کخار   مخان را بخه   ی تجربه و تالش به سهم خود همهاعضای کمیته هماهنگی ما 

محخل   گرفتیم تا پیش از تجمع دسختگیر نشخویم هرچنخد کخه شخهال انتصخاری در      
فریبخا داودی مهخاجر هخم کخه روز قبخل، احضخاریه را       . کارش بازداشت شده بود

خرداد به دادگاه رفته بخود، و مخا هرچخه صخبر      22دریافت کرده بود و صبح روز 
بعدها فهمیدیم که او را تا پایان تجمع و حتا تا پاسخی از شخب   . کردیم فریبا نیامد

 . داشته بودندانقالب و به حالت بازداشت، نگه  در دادگاه
هسخته  »هخای   با تعخداد دیگخری از بچخه   « روز واقعه»صبح  12باالخره، ساعت 

مخان را   هخای  حتخا سخاعت  . هخا را انجخام دهخیم     قرار داشتیم تا آخرین بررسی «اولیه
 . مان نیز با هم هماهند باشد های های ساعت ها و دقیقه چک کنیم که ثانیه

نخت هنگخامی کخه در اینترنخت      کخافی در پس از آن بخه کخافی شخاب رفتخیم و     
های منتهخی    کوچهکامل و نمودار  ی فرار از دست نیروهای انتمامی چندین نقشه

. حیخرت زده شخدم   مشاهده کخردم واقعخاً  را  به میدان هفت تیر که راه فرار داشت
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شخخاید اگخخر بخخخواهم بخخه یکخخی از صخخدها نکتخخه    .از ایخخن همخخه خالقیخخت حیخخرت 
عملکخرد  ثیر و تخأ بالفاصخله بایخد بخه    کنم اشاره  ،در آن فضای آشفته آور  شگفتی

ثیر عمخیم  أای نخاب و جالخب از تخ    یعنی کسخب تجربخه   .انگشت بگذارم« اینترنت»
آن مخا در   . بخین فعخاالن جنخبش زنخان     رسانی  و اطالع در امر هماهنگی« اینترنت»

و راهگشخا در   ثرؤی مخ ا شرایط خطیر بود که به ارزش اینترنخت بخه عنخوان وسخیله    
بخه مخا ایخن امکخان و فرصخت را       عمخالً « اینترنخت ».  یابی، پی بردیم عرصه سازمان

توانستیم در یک مکان ثابخت مسختقر شخویم     که در عین حال که نمی ه بودبخشید
به سهولت، امکان ارتبخاط و همخاهنگی را در اختیخار داشخته باشخیم  یعنخی بخه         اما

وز هم با خبخر بخودیم  اخبخار حخوادث و     برکت حضور اینترنت، همه از حال و ر
هخا بخه خخوبی     رسخید، همخاهنگی   همگخی مخی  اطخالع  پیشامدها، لحمه به لحمه بخه  

البتخه در آن زمخان هنخوز کنتخرل     .  نمیخر بخود   بخی  واقعخاً   گرفت و این، صورت می
 بخخر فضخخای اینترنتخخی وجخخود نداشخخت و عمخخدتاًدولتخخی زیخادی از سخخوی نیروهخخای  

گرفت، بنابراین فضای اینترنخت، بخرای    و تلفن انجام می ها از طریق موبایل کنترل
 .مناسب بودواقعاً پیشبرد سازماندهی تجمع، 

هفت تیر و در محلی کخه  ما با سرعت خودمان را به در آن روز ترتیب هر به 
هایی که قرار بود بیایند حضخور داشختند امخا     برخی از بچه. رساندیم ،قرارمان بود

بهمخن احمخدی   ، اکبر موسوی خوئینی، علیرضا کرمخانی علی . بسیاری هم نبودند
هخای تحکخیم وحخدت هخم درسخت همخان لحمخه بخه          نیز چند تن از بچه  و امویی

بخه محخض ورود بخه محوطخه پخارک، خودمخان را بخه        . محوطه پارک وارد شدند
، پالکاردهخا را  نشستیم روی زمینبالفاصله و  سرعت به محل مورد نمر رساندیم

ای زن، ای حضخور زنخدگی، بخه سخر رسخید زمخان       » سرودندن خواو   در آوردیم
هخای دیگخر قخرار بخود      کسخانی کخه از ورودی   احتمخاالً . را آغاز کردیم «..بندگی

برسخانند و یخا نیخروی    بخه مخا   را  شخان  بیایند در خیل جمعیت نتوانسخته بودنخد خود  
 ، کخه هسخته دوم متأسخفانه  . انتمامی از ورود آنان به پارک جلوگیری کخرده بخود  

میخدان، مخردم را بخه سخمت مخا      ی  پهنخه قرار بود پس از نشستن ما، بخا حضخور در   
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پاسخ   اش،   بخه وظیفخه  منسجم عمل نکرد و به هر دلیل نتوانست کخه   هدایت کند
  .گوید

 مخان  در حال خواندن سرود بخودیم کخه ناگهخان نیروهخای انتمخامی بخه طخرف       
آمخد بخا    مان فرود مخی  در حالی که باتوم بر سر و بدن. درگیری شدید شد .آمدند

تعداد مأموران به حدی افخزایش یافخت تخا ایخن کخه       .کردیم زنان پلیس بحث می
گویخخا . از پخارک بخه وسخخط خیابخان هخخل بدهنخد    بخخا مشخت و لگخخد  توانسختند مخا را   

وانسختند مخدعی   ت نمخی  چرا که بعخداً )توانستند در پارک ما را بازداشت کنند  نمی
بنخابراین مخا را بخه وسخط خیابخان      !( ایم شوند که ما باعث اختالل در ترافیک شده

تیخر بخه همخراه انبخوه      مهای ما دور میدان هفخت  کشاندند و از همان زمان چرخیدن
وقتی کخه وسخط    .پرتاب شدیم از میدان ای هر کدام به گوشه. جمعیت آغاز شد
نتو فروشخخی نرسخخیده بخخه مسخخجدالجواد   هخخای مخخا   ی فروشخخگاه  میخخدان در راسخخته 

نمرم را جلب کرد که چند دختر بازداشت شخده را  « ون»های سفیدرند  اتومبیل
کردند بالفاصله بخه سخمت آنخان رفختم تخا بخه خیخال         داشتند به داخل آن سوار می

گفختم آخخر    میبه یکی از افسران شان جلوگیری کنم، داشتم  خودم از دستگیری
اسخپری فلفخل بخه چشخم و      ناغافخل،  طوربه اما مأموری، ...کنید  چرا این کار را می

یکی از )« شادفر فخری»اگر . توانستم جایی را ببینم دیگر نمی ...ام پاشید  صورت
ام را نگرفته بود و نکشیده بود بدون این کخه   آستین( اعضای مرکز فرهنگی زنان

غوغایی بخود   ...رفتمگ  در داخل ون نیروی انتمامی جای میببینم و مقاومتی کنم 
در میخان انبخوه جمعیخت،    . هیچ کس بخه هخیچ کخس نبخود    . در آن میدان هفت تیر

شخصی در میدان  های زن و مرد، و مأموران لباس قدر نیروی انتمامی و پلیس آن
 ...توانستیم جم بخوریم نمیآمده بودند که 

..... 
ای کخه   سخمت خانخه  پس از آن که بخه    :رتی ماز تجمع میدان هفتبعد ماجراهای 
در آن جخا جمخع شخویم گخیج و     ( و اگر بازداشت نشدیم)پس از تجمع قرار بود 
تنها توانستیم از داروخانه، دارویخی بخخریم بخرای     .و داغان حرکت کردیمآشفته 
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 ،ریزش و تورم و سوزش شدید  م را از شر آبچشمانآن که با آن بتوانم حداقل 
  همخه آن از  مخان   همگخی  بخه یخک معنخا   : استخوان دستم ورم کردم بود. التیام دهم

 ... ، له شده بودیمهای غیرمنصفانه ها و از هجمه فشارها و کتک
جخا   آنهخا  رسخیدیم برخخی از بچخه   که قرار بود جمخع شخویم   ی ا  وقتی به خانه

و  انگبودند و از همان زمان شروع کخردیم بخه جمخع آوری اسخامی دستگیرشخد     
در محکومیخت خشخونتی   همخان شخب   بیانیه کمیته هماهنگی را . ها تعداد دقیق آن

قیخد و  بخی  که در میدان هفت تیر رخ داده بود نوشتیم و خواستار آزادی فوری و
های   از بچه. روی سایت قرار دادیمهمان شب هم شرط دستگیرشدگان شدیم و 

عالوه بخر شخهال انتصخاری کخه صخبح آن روز در محخل کخارش         کمیته هماهنگی
تخا  . در همان تجمع بازداشت کرده بودندنیز آزاده فرقانی را بازداشت شده بود، 

تخر   هرچخه سخریع  کردیم تا شخاید راه حلخی بخرای آزادی     های شب، بحث می نیمه
 . در این زمینه بیابیماقدامات الزم و نیز شدگان  بازداشت
او از . کاری که کردم آن بخود کخه بخه خانخه خدیجخه مقخدم رفختم       اولین فردا 

هرچنخد   .اش رفتخه باشخم   تعجب کرد چون سابقه نداشت سخرزده بخه خانخه    مدیدن
دیگران در طی برگزاری تجمع عادت کرده بودند که من سرزده و بدون تلفخن،  

از او خالصخه  . از ایخن خانخه بخه آن خانخه بخروم     برگخزاری تجمخع   برای هماهنگی 
اگخر بتواننخد   که  داندیشی دعوت کن از برخی از دوستان جمع همهش کردم خوا

. صخورت بخدهیم  اقخدام جمعخی    ،هخا بازداشتیآزادی برای در این موقعیت خطیر 
انخد پیخدا کنخیم و از آنخان      کسانی را که دستگیر کخرده  گفتم باید بتوانیم خانواده

اسختقبال کخرد و قخرار و     رویخی  خدیجخه مقخدم بخا گشخاده    . عمل آوریم حمایت به
قرار شد خدیجه همه را برای فردا دعوت کنخد بخه   . مدارها را با هم تنمیم کردیم

تعخداد  متأسخفانه   . ای بگذاریم برای پیگیری و هماهنگی کارهخا  اش تا جلسه خانه
 بخا  اندیشی به جلسه آمدند، ولی حضخور مینخو مرتاضخی    کمی از اعضای جمع هم

 بخه  بخود  آمده تجمع، با اش  ترغم مخالف به که) اش  دلسوزانه و مادرانه هیروح آن
در مخورد نحخوه   کخردن،    بدون وقت تلخف . بسیار امیدبخش بود ، برایم(کمک ما
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مشکل آن بود که شماره تلفن بسخیاری  . شدگان بحث کردیم حمایت از دستگیر
هخخخای  چهخخخره غیخخخر از زیخخخراهخخخای بازداشخخخت شخخخدگان را نداشخخختیم  از خخخخانواده

اکبرموسوی خوئینی، بهمخن احمخدی امخویی، بهخاره      همچون علی ای شده شناخته
ی  بقیخخه... و یعقخخوب، ترانخخه بنخخی  سخخمیرا صخخدری،  یعقخخوب، هخخدایت، ژیالبنخخی 

بخه هرحخال    .شده نبودنخد  کسانی بودند که در جنبش زنان شناخته دستگیرشدگان
جخا   آنتخا  ای بدهیم در حمایخت از دستگیرشخدگان و    در آن جمع  قرار شد بیانیه

همه کمک کنند که بتخوانیم شخماره تلفخن    نیز و   امضاء جمع کنیم ،توانیم  که می
حمایخت   تا حداقل به دست آوریمهای بازداشت شدگان را هرطور شده  خانواده
 تهیخه و بتخوانیم کارهخایی همچخون    اعخالم کنخیم    شان  های را از خانواده مان معنوی

انجخام   ،بخرای دستگیرشخدگان   یخل کفالت، یا اگر الزم بود کمخک گخرفتن از وک  
 . دهیم

هخا   های دیگر، هر تلفنی از خخانواده  پس از آن جلسه بود که من به همراه بچه
بخا   هخا، دادیم تا آن نیا ارجاع می آوردیم به خدیجه مقدم و طلعت تقی دست می به

امخا ایخن رونخد بخه      .هایی نیاز دارند  ها تماس بگیرند و ببینند به چه کمک خانواده
در ایخن حخی  و بخی ، خوشخبختانه برخخی از یخاران و       . رفخت  مخی  پخیش کندی 

از بیرون خ با تلفن عمومی خ با فریبخا    . شدند مدافعان حقوق برابر از زندان آزاد می
، پیغخام  پرس پرونخده گفت که باز گرفتم و او مرتب می داوودی مهاجر تماس می

اییم خودمخان را بخه دادگخاه انقخالب معرفخی      بیخ ( من و پروین)داده است که ماها 
کخه بخرایم   چراکه از یک هفته قبل و چند روز پس از تجمع، به ایخن دلیخل   . کنیم

موران امنیتی نیز برای بازداشت مخن بخه   ه از دادگاه انقالب آمده بود و مأاحضاری
بخه فریبخا گفختم اگخر     بنخابراین  . رفختم  نمخی   ام مراجعه کخرده بودنخد، بخه خانخه     خانه
از قخول مخن بگخو کخه تخا وقتخی همخه        هخا  آن دوباره تمخاس گرفتنخد بخه    ها  پرسباز

 واقعخخاًکنخخیم و اگخخر  دستگیرشخخدگان را آزاد نکننخخد مخخا خودمخخان را معرفخخی نمخخی 
در ضخمن از  .  خواهند ما با پای خودمان بیاییم بهتر اسخت همخه را آزاد کننخد     می

بخه مخا   دارد زداشخت شخدگان   های با تلفنی از خانوادهشماره فریبا خواستم که هر 
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االسالم مهدی کروبخی اسخت و قخرار     او گفت که درحال مذاکره با حجه. برساند
  . است از طریق ایشان برای آزادی بازداشت شدگان اقدام کند

مخان شخد خبخر      ای که باعخث روحیخه همگخی     خبر خوشحال کنندهدر این اثنا، 
تحکیم وحخدت قخرار   دفتر زنان  سیونبا کمی. آزادی شهال انتصاری از زندان بود

سخه نفخر از   ، چخرا کخه   تخوانیم بکنخیم    میکارهای مشترکی گذاشتیم که ببینیم چه 
اکبر موسخوی   سید علیبهاره هدایت، سمیرا صدری و  :اعضای مؤثر دفتر تحکیم

 . در جریان تجمع بازداشت شده بودندخوئینی 
بود از اعالم انزجار از ر شده پُ ی داخلی و خارجیها  ها و خبرگزاری  روزنامه

 . «زنخان پلخیس  »بخار توسخط    آن هخم بخرای اولخین    ضرب و شتم زنان تجمع کننخده 
تیخر   مهخایی کخه در میخدان هفخت     قخانونی  جهان تکان خورده بود  انواع و اقسام بخی 

خخواه پیگیخری    نگخاران آزادی  وسخیله روزنامخه   موران اتفاق افتاده بود بخه أتوسط م
: ها از مسئوالن قضایی و مملکتی در همه جا بازتخاب داشخت   انبوه پرسش .شد می

آیا ضبط و مصادره تلفن موبایل افراد، قانونی است؟ آیا پلیس حق دارد حتا اگر 
تجمع غیرقانونی باشد مردم را مورد ضرب و شتم قخرار دهخد؟ آیخا حقخوقی کخه      

جخرم   آمیخز واقعخاً   شان بخه قخوانین تبعخیض    اعتراض اصوالًزنان طالب آن هستند و 
اعتخراض بخه    ،آمیخز را  اعتراض به قوانین تبعخیض  و مسئوالن، است؟ بعضی کسان
هخای فخراوان     پرسخش  و ؟تا چه حد صحت دارد این تلقی، کنند اسالم قلمداد می

خالصخه هخر روز   ... دیگری کخه آمخران و مسخئوالن را زیخر فشخار قخرار داده بخود       
مجبور بودند بخه  ..( یه ویه قضااز مسئوالن نیروی انتمامی تا قو)مسئوالن مملکتی 

هفخت تیخر   در میخدان  خخرداد   22انواع و اقسام سئواالتی که در رابطخه بخا تجمخع    
 . های خبری، پاس  بدهند اتفاق افتاده بود و نیز مطالبات حقوقی زنان، در رسانه

مرتخب از طریخق    طخور بخه تخر دستگیرشخدگان    فشار برای آزادی هرچه سخریع 
ر تخا بخدانجا رسخید    کا. شد المللی پیگیری می داخلی و بین های ها و رسانه روزنامه

ای در بخاب   یه، مقالخه یگخوی قخوه قضخا    راد، مسخئول و سخخن    که مرحخوم کریمخی  
های حقوقی جنبش زنان، در روزنامه شرق منتشر کرد و جالب است کخه   خواسته
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 . دفاع کرد ایشان از حقانیت مطالبات حقوقی زنان تلویحاً
شدگان، با سپردن تعهخد    تجمع، خوشبختانه همه بازداشتتا یک هفته پس از 

یا ضمانت، و در مواردی دادن کفالت، از زندان آزاد شخدند بخه جخز علخی اکبخر      
( یعنی زهره ارزنخی و نسخرین سختوده   ) مان با وکالیپس از آن .  خوئینی موسوی

مخا  شدگان، وقت آن است که   صحبت کردیم که اکنون پس از آزادی بازداشت
خودشخان  پیشخنهاد کخرد ابتخدا    زهخره  . ان را به دادگاه انقالب معرفخی کنخیم  خودم

د فخردا  نخ د و بگوینخ بخه دادگخاه انقخالب مراجعخه کن     (مخا قخانونی  عنخوان وکیخل    به)
پس از اعالم وکال، به این ترتیب . ندکرد ندبه دادگاه مراجعه خواه شان موکالن

تخا  مخا   بازپرسخی . را به دادگاه انقالب معرفی کردیم مانخودمن و پروین اردالن 
 قبخل  از کخه  مخا . زهره ارزنی در پشت در نشسخته بخود  . شب ادامه یافت 3ساعت  

به عهخدمان   یریم،تجمع را بر عهده بگ برگزاری مسئولیت که بودیم گذاشته قرار
گفتنخد بخه    شخب،  3ساعت  نهایتاً. یمرا به گردن گرفت یتو همه مسئول یموفا کرد

شخرکت کنیخد   هخم  بعخدی   پرسخی کنیم که در جلسات باز  شرطی شما را آزاد می
 در کخه  ای  نکتخه  .ها تمام نشده اسخت و پرونخده بخاز اسخت      چرا که هنوز بازجویی

 بخازپرس  هخا،   صخحبت  خخالل  در که این بود برانگیز  تعمق و مهم برایم ها  بازپرسی
 مسخئول،  مقامات از برخی که کرد  یهم اشاره م نکته این به ضمنی طوربه پرونده

در چارچوب قخانون   مدنی های  تجمع قانومند یبرگزار یبرا اندیشی  چاره فکر به
 بخرای  معینخی  هخای   مکخان  کخه  شخده  مطخرح  هخم  بحخث  ایخن  حتخا  و هستنداساسی 
 ایخن البتخه  . یرنخد در نمخر بگ  آمیخز،   و مسخالمت  قخانونی  هخای   حرکت این برگزاری
 در طلبخی   نگرش اصالح همان ی  به نمرم دنباله که) اطالعات وزارت در رویکرد

 یشختر هرچخه ب  یخت و بخا تثب  یافخت تخدوام ن  بعخداً ( بخود  حاکمیت از هایی  بخش میان
  .کرد طی ای  وارونه مسیر که بودیم شاهد همه، نهمدولت  انکارگزار

مخا در  زهره ارزنی کفالخت مخا را بخر عهخده گرفخت و      پس از اتمام بازپرسی، 
در زندان خواهیم بخود  ها ماه احتماالًکردیم  میدرحالی که فکر  خناباوری  کمال 

ادامخه داشخت و   هخا  تخا مخاه  ی پرسجلسات بازاما . بیرون آمدیم انقالب خ از دادگاه
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 2مخاه تعزیخری و    1)سال حخبس   3پس از آن نیز جلسات دادگاه و سپس حکم 
 .دبرایمان صادر ش( نیم حبس تعلیقیسال و 
  

 پخس از آن، شخیرین عبخادی نیخز از سخفر      :به کشاور  ی نوبل صلح برندهبازگشت 
، در از سخفر  خانم عبادی بالفاصخله پخس از بازگشخت    .بازگشت خارج، به کشور

ای مطبوعاتی ترتیب داد با هدف اعخالم   جلسه« کانون مدافعان حقوق بشر»محل 
قرار شد از نیخروی   از طرف دیگر. «آمیز قانونی بودن تجمعات مسالمت»و اثبات 

انتمامی نیز به خاطر برخوردهای خشن و اعمخال ضخرب و شختم زنخان در میخدان      
دو گخخروه را بایخخد آمخخاده ایخخن کخخار . هفخخت تیخخر، بخخه دادگسخختری شخخکایت ببخخریم

با عجله و بدون اتخالف وقخت شخروع کخردیم بخه      .  شاکیان و شاهدان: کردیم می
مخا کخه    :ندشخد  مخی م شکایت آماده برای اعالباید دو گروه . سازماندهی این کار

توانستیم شکایت کنخیم و کسخان دیگخر کخه ضخرب و       میکتک خورده بودیم و 
 . اند شتم و کتک خوردن ما را شاهد بوده

انتمخامی را   طخرح شخکایت از نیخروی   در آن دوره، اما مشکالت با وجود همه 
گرچه ممکن بخود  خ در جنبش زنان   ای گزارانه اقدام بدعتپی گرفتیم زیرا چنین 

جنخبش  رادیکخال  پوزیشن اعتراضی حرکت مستقل ما را در نمر برخخی از یخاران   
برگخزاری  از  پخس ولی در عمل و متعاقب پیامخدهایی کخه    خ  دار سازد زنان خدشه

 ،تجمخع پیام ثیر عمیم و غیرقابل انکار أخصو  ت به)دیده و شنیده بودیم  ، تجمع
مخا را بخه ایخن    ( مختلخف دسختگاه حکخومتی   های  الیهمیان افکار عمومی و نیز در 

هخای   روشهخا و   مخا بایخد بخه شخکل     آمیخز  نتیجه رسانده بود که اعتراض مسخالمت 
در « حقخوق برابخر  »تخدریج خواسخته    گوناگون در افکار عمومی تداوم یابخد تخا بخه   

 چخخارچوب بخخهمخخا   بایسخخت خواسخخته نمخخی صخخرفاًازایخخن رو  .دشخخونهادینخخه جامعخخه 
بخه فکخر بخودیم کخه     بنخابراین   .محصخور و محخدود بمانخد    «های خیابخانی  سیاست»

تجربه نشخده را بخه آزمخون     ،زنانکنونی مسیرهای دیگری که تاکنون در جنبش 
در مخدنی  دانستیم که در این زمینه هخم، فاقخد سخنت مسختقل و      البته می. درآوریم
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ی که برای ما به یادگخار نهخاده بودنخد البخی و     میراثحداکثر  جنبش زنان هستیم و
گرچخخه ایخخن . ربخخط بخخوده اسخخت بخخا مقامخخات و مسخخئولین نی «خصوصخخی»مالقخخات 

باشد اما  هم ثر و مفیدؤتوانست م خ بنا به موقعیت خ می   گری  ی فردی البیها سنت
ر را پُخ  «انتمخامی  علنی و قخانونی از نیخروی   جمعی،  دسته شکایت»طرح  خالی جای
 خ  بخه عنخوان شخاکی    که کتخک خخورده بخودیم خ     نفر 25بنابراین حدود . کرد نمی

ایخن  . انتمامی شدیم و کمتر از ایخن تعخداد هخم شخاهد     حاضر به شکایت از نیروی
ثیر أانعکاس گسترده و تخ  ،اقدام قانونی علیه نیروی انتمامی به خاطر ضرب و شتم

در  زنخان  مخدنی  هخای را برای جنخبش ای «سنت حسنه»بسیار مثبتی داشت چرا که 
در  توانسخت   مخی یافت چخه بسخا     اگر تداوم میسنتی که   ایران به یادگار گذاشت

در راه کسخب حقخوق شخهروندی زنخان،      یکارآمخد  به ابزارها،  کنار دیگر روش
 . تبدیل شود

ای اسخت    هرچند کخه عرصخه  )ی و مدن ، چنین برخورد قانونمنداز سوی دیگر
-مخی  امخا ( خواهخد   مخی « صخبر ایخوب  »معخروف  بسیار تخصصی، دشوار، و به قول 

مخدنی و  کردنخد حرکخت     تخالش مخی  متأسخفانه  کسانی که  سیر و تلقیتوانست تف
پخارک اللخه، در   : آمیخز در   هخای مسخالمت    در برگخزاری تجمخع   زنان  مااعتراضی 

تیخر   مپارک دانشجو، مقابل در دانشگاه تهران، و آخرین نمونه آن در میدان هفت
بخه افکخار   !!( «روشخی انقالبخی  »را   آن هخا نیخز    بعضخی و )« چرا  سبز بخه آمریکخا  »را 

را  آمیخز زنخان ایخران     هخای مسخالمت    به ایخن بهانخه، تجمخع   و )کنند عمومی معرفی 
زنخان،  مسختقل  نشان بدهخد کخه جنخبش     در عین حال و   خنثا سازد ،(کنندتخطئه 

ابزارهخا و مجخاری    ی  همخه »ز ا است که پرهیز  و خشونت مدنی یک جنبش عمیقاً
مطالبخات حقخوقی   برای پیشبرد « های قانونی  ظرفیتاز همه  وو غیررسمی رسمی 

 .برد میبهره  ،های مدنی خود  درخواستو 
شاهدان و شاکیان پرونده شخکایت از نیخروی   ی  همهبایست  در آن روزها می

 گفتگخو از وقخایع آن روز و   بخرای رفتیم  میخانم عبادی وکالت به دفتر  ،انتمامی
ای،  در آن شخرایطی کخه فقخط آرزو داشختم بخرای لحمخه      . دادن وکالت به ایشخان 
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رفتخیم و یکخی یکخی شخاهدان و      جا می وقفه از این جا به آن لختی بیاسایم باید بی
سخودمند   قخانونی، بخرای جنخبش زنخان     ساختیم که چنین اقخدام   شاکیان را قانع می

و تعخدادی هخم بخه    ی بود تعدادی از ما به عنوان شاکی به هر شکلسرانجام . است
خخانم عبخادی   . شاهد در روز مقخرر در دفتخر شخیرین عبخادی جمخع شخدیم      عنوان 

در آن وانفسخا بخه راسختی کخه      .سخنرانی کوتاهی کرد و به همخه  انخرژی بخشخید   
هخا،   نامخه   سخپس وکالخت  . کننخده بخود   گخرم  ای انرژی مثبت، چقدر الزم و دل قطره

شاکیان و شاهدان مشخ  شخدند و هخر کسخی مختن خخود و      . امضاء شد تنمیم و
من و احترام شادفر و دالرام علی . اش را نوشت تا ضمیمه پرونده شود مشاهدات

مخان   ها همچنان از بخدن  که از ضربات باتوم آن روز صدمه دیده بودیم و کبودی
سی ضخربات و  محو نشده بود به پزشکی قانونی مراجعه کردیم برای معاینه و برر

 . گرفتن ورقه برای طول درمان
رفتخخیم کخخه نامخخه   «میخخدان ارگ»وقتخخی بخخه سخخاختمان دادگسخختری واقخخع در   

یخا روزی  یید ضرب و شتم را نیز ضمیمه پرونده سازیم، أقانونی مبنی بر ت پزشک
کارمنخدان  که در دادگستری جمع شدیم تا در مقابل قاضی ادای شهادت کنخیم،  

هخایی را   عکخس . «انخد؟  تان زده واقعا کتک»پرسیدند  میبا کنجکاوی دادگستری 
 مان، به که در آن روز گرفته شده بود به محکمه آورده بودیم برای اثبات دعوی

قخدری واضخح بخود کخه جخای شخکی بخاقی         ها بخه  عکس. دادیم هم نشان میها آن
در قطعاتی بزرگ چخاپ  تهیه و « آرش آشوری نیا»ها را  آن عکس. گذاشت نمی

بعضخی از  خیلخی واضخح بخه یخاد دارم کخه      . ی پرونخده شخود    تخا ضخمیمه   بودکرده 
خواهیخد چهارتخا    شخما مخی   واقعخاً »پرسیدند کخه   از من می ی دادگستریکارمندها

کلیخه کارکنخان دادگسختری از واقعخه      که تقریباً بودجالب برایم  ...«شوهر بکنید؟
 ....!کشف کنند را «واقعیت» مثالًخواستند  تجمع زنان، خبر داشتند و همه می

گسترده در  طوربهتیر، هنوز  مخرداد میدان هفت 22در حالی که بحث تجمع 
ادامخه   نمخا  هخای و هنخوز بخازجویی   مطخرح بخود   ی داخل و خارج کشخور ها  رسانه
آوری  جماع کمپاین  »حول شخکل دادن بخه   را خود ی   وقفه  ما کار بیولی  داشت،
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آغاز کردیم و بدون فوت وقت بخه   «آمیز برای تغییر قوانین تبعیض یک میلیون امضا
 . کمپین پرداختیم به هید برپایی جلسات هماهنگی برای شکل

 دربخاره  اسخت  الزم بپخردازم،  امضخاء  ونیلیم کی نیکمپ به که آن از شیپ اما
 . ای کنم اشاره 1385 خرداد 22 تجمع از پس زنان یشیاندهم جمع عملکرد

 
هخای   یکخی از فعالیخت  : 1385های آن در ساال  اندیشی زنان و فعالیتجمع هم
. بخود  1385مخارس   8تجمخع  برگخزاری  ، 1385اندیشی در اواخر سخال   جمع هم

-در نشسخت گویخا   ،روز جهانیاین سازماندهی برای برگزاری تجمع به مناسبت 

ها مخا اعضخای   اندیشی زنان صورت گرفت، هر چند در آن نشست  های جمع هم
های فراوانخی کخه بخرای رتخق و فتخق امخور       ی مشغله  به واسطه ز فرهنگی زنانمرک

کمپخین یخک   »زیخرا  . ، حضور نداشختیم کمپین یک میلیون امضاء بر عهده داشتیم
 «اندیشخی زنخان  جمخع هخم  »بخرای مخا ائختالف و جمعخی جخایگزین      « میلیون امضاء
کخه در  توانسخت کارآمخدتر عمخل کنخد و نیروهخایی را      کخه مخی   شد محسوب می

 ه شکل کارآمدتری بایکخدیگر توانستند بشرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان می
در هر صورت خبر تصخمیم در مخورد برگخزاری    . ه بودعمل کنند، گرد هم آورد

را برخخی از دوسختان بخه مخا     ( در میدان بهارستان)مارس در برابر مجلس  8تجمع 
وان ایخن تجمخع را امضخاء    دادند و از ما درخواست کردند که ما هم فراخخ اطالع 

را تجمخع  کنیم که البته ما هم برای حفخظ وحخدت و پیشخرفت کارهخا، فراخخوان      
 1385اسخفند   13خخرداد مخاه تخا     22هر چند دلخور بودیم که از . امضاء کردیم

عزیزانخی کخه در   برخخی از  وجود آمخده کخه   مگر چه تغییر ساختاری در کشور به
خخخرداد  22تجمخخع »بخخا حخخاد سیاسخخی  اندیشخخی زنخخان بخخه خخخاطر شخخرایط  جمخخع هخخم

 اش کخرده  ورزیخده و بخه شخدت تخطئخه    مخالفت طور  آن« میدان هفت تیر1385
 از پخس  نمونخه  یبخرا  ! نخد نک  یمخ  اقخدام  تجمخع  یبرگزار به خودشان حاال ،بودند
 در «ینیرحسخ یم بخا یز» ر،یخ ت هفخت  دانیخ م در 1385 خخرداد  22 تجمخع  یبرگزار
 از یبرخخخ نیچنخخهخخم و طلخخب  اصخخالح زنخخان از یبرخخخ»: کخخه بخخود نوشخخته اش  مقالخخه
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 22 تجمخع  هیانیب در شان  نام ،(1384) سال قبل خرداد 22 تجمع سازماندهندگان
 کخا یآمر کخه  یا  زمانه در که کردند  یم احساس آنان که چرا نبود، 1385 خرداد

 اسخت،  تضخاد  در کخا یآمر بخا  یا  هسخته  مسخئله  سخر  بر رانیا و کرده حمله عراق به
 تخا  کنخد  فخراهم  کار  محافمه یها  جناح یبرا یا  بهانه تواند  یم تجمع نیا یبرگزار

 زیخ ن «ویخ ویر یمخانتل » یگخرا  چخپ  مجلخه   1.«بپردازنخد  یداخل مخالفان سرکوب به
 م جهخانی سیالیامپر یهاطرح با همراستا را آن ینوع به و تخطئه مورد را ما تجمع
 نیچنخ  کخه  بخود  ایخن  دوسختان  از یبرخخ  یاصخل  اسختدالل  واقخع  در. بخود  داده قرار

 خخا   طیشخرا  در ،یرانخ یا زنخان  یسخو  از «کخال یراد» اصخطالح  بخه  یها  حرکت
 یا  منطقخه  یهخا   اسخت یس نفخع  به( کایآمر دولت و رانیا دولت تخاصم) یالملل  نیب
 از. شخود  یمخ  کخاران  محافمخه  توسخط   سخرکوب  شیافزا سبب زین و «کاستیآمر»

 متوجخه  یراسخت  بخه  میدیشخن  را مارس 8 تجمع یبرگزار خبر که ما یوقت رو نیهم
 نیبخ  روابخط  در ایخ  رانیخ ا یاسخ یس یفضخا  در یسخاختار  مهخم و  رییخ تغ چخه  مینشد

 تجمخع » کخه  دوستان نیهم از یبرخ که هآمد شیپ کایآمر و رانیا یها  حکومت
 نیخ ا اسختناد بخه   بخا  را ریخ ت هفخت  دانیخ م در« 1385 خخرداد  22 زنان زیآم  مسالمت
 مشخابه  یتجمعخ  یبرگزار به بعد ماه چند بودند، کرده تخطئه طور ، آنها استدالل
بخه جخای مخالفخت،     مخا  هخا، یدلخخور  ها و پرسش  نیا رغم به اما  ؟!ندکن اقدام می
 .میشد همراه آنان با و میکرد امضاء را 1385 مارس 8 تجمع فراخوان

نفخر از   33تعخداد   پخنج روز قبخل از برگخزاری آن،   اما این تجمع به دلیخل آن کخه   
میخدان هفختم    تجمخع از جمله کسانی که در کمیته هماهنگی )فعاالن جنبش زنان 

نتوانسخت برگخزار     سازمان یافته منسجم و به شکل دستگیر شدیم عمالً( بودند تیر
 روز دریعنخی  برگخزاری تجمخع،   چرا که پیش از . شود و انعکاس زیادی نداشت

های   اندیشی به همراه فعاالن گروه  ، تعدادی از اعضای جمع هم1385اسفند  13
نوشخین   برای پشتیبانی از یعنی)نفر  5به پشتیبانی از ما ( نفر 52-42حدود )دیگر 

                                                                    

1
  http://www.merip.org/mero/mero061606 

http://www.merip.org/mero/mero061606
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احمدی خراسانی، پروین اردالن، شهال انتصاری، فریبا داودی مهخاجر و سوسخن   
دادگخاهی  « 1385خخرداد   22تجمخع  »که قرار بود به خاطر برگزاری ( طهماسبی

جخا در   جخا تجمخع کردنخد و همخان     گاه انقالب آمدنخد و در آن شویم، جلوی داد
نفر دیگر از فعخاالنی   28نفر به همراه  5مقابل دادگاه انقالب در خیابان معلم، ما 

زنخدان اویخن    223که به پشتیبانی از مخا آمخده بودنخد، دسختگیر شخدیم و بخه بنخد        
 یهخا  نشسخت  زیخ ن آن از پخس  زنان، یشیاند هم جمع درهرحال، .کردند مان  منتقل

، فعالیخت و  1385مخارس   8تجمخع  پخس از   تیخ نها در یولخ داشخت   دیگری هخم 
  .کنش خاصی از این جمع در مطبوعات درج نشد

 
 تغییر برای برابریسوی  بهپیش : کمپین یک میلیون امضاءتولد 

از « آمیز برای تغییر قوانین تبعیض یک میلیون امضاآوری  جمعکمپین »ایده کلی 
و آجر به آجر شکل گرفخت،   تدریجبه 85خرداد  22از تجمع  همان دوره پیش

آمخاده شخد و آن را    «ثیر قوانین بخر زنخدگی زنخان   أت»های   هنگامی که جزوه: یعنی
تیخر، میخان مخردم و در کوچخه و خیابخان       مپیش از برگزاری تجمع در میدان هفخت 

ضخای فخردی،   آوری ام  کردیم   هنگامی که برای اولین بار تنها به جمع  توزیع می
-روشیخا بخه   و  ،و تلفنخی  «چهره به چهره» صورتبه آن هم در بسیاری از موارد

هنگخامی کخه      پخرداختیم  1385خخرداد   22نخایی بخرای فراخخوان تجمخع     قاهای 
و   برسخانیم « دو هخزار امضخاء  »ی   را به رقم ناباورانخه  ی آن تجمعهاتوانستیم امضا

کمپخین زنخان و   »اندازی و تداوم   مان در راه  که تجربه بسیار موفقباالخره هنگامی
در  کخردیم   را در حافمه تاریخی خود، حمل می« مارس 8مردان علیه خشونت تا 
امخا در  . کردیم  بسترسازی می« کمپین یک میلیون امضاء»واقع داشتیم برای تولد 

در جهخت  خرداد شد، مسیر مخا را   22ی که به تجمع یانتقادهابرخی از این میان، 
دایره نقدهایی چرا که . ساختتر میروشنریزی کمپین یک میلیون امضاء،  یهپا

مانند هر حرکت تاثیرگذاری که ابعخادی وسخیع   ) 1385 خرداد 22تجمع که بر 
مثبت و  اانتقادهاین هرچند برخی از  .گسترده بود (کند در افکار عمومی پیدا می
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 . مانست تا انتقاد گیری می بهانهبودند و برخی نیز مخرب و برخی نیز به سازنده 
ی کخه علیخه   ییکخی از انتقادهخا  طور که پیشتر اشاره کردم،  در این میان، همان

در خرداد  22روز « سازی  بدیل» ،شد میخرداد میدان هفت تیر مطرح  22تجمع 
توانیم تجمخع  می از این رو فکر کردیم که. بود« مارس، روز جهانی زن 8»مقابل 
، «مارس 8نت تا کمپین زنان و مردان علیه خشو»نند تجربه موفق خرداد را ما 22

 22آوری امضاء برای قطعنامخه پایخانی تجمخع     منمور جمع اندازی کمپینی به با راه
را بخه یکخدیگر گخره    « روز تخاریخی »ایخن دو    ،«1385مخارس   8»خرداد تخا روز  

ایخن دو روز تخاریخی را    یشخده و جعخل  صخوری  تقابخل هم   :به این طریق.  بزنیم
در انهخان برخخی از   ( «المللی بین»داشت و دیگری ریشه « محلی»که یکی ریشه )

نخین  افتخادن چ    توانسختیم بخا راه   تر مخی  بریم و از آن مهم های زنان از بین می گروه
یعنخخی تغییخخر قخخوانین   )خخخرداد  22خواسخخته و مطالبخخه اصخخلی تجمخخع    ی،حرکتخخ
زیرا یکخی دیگخر از    . پیگیری کنیم تر مدتبلند یحرکت را در قالب( آمیز  تبعیض

شد این بخود   مطرح می   تجمعبرگزارکنندگان بر ما که منطقی صحیح و انتقادات 
تمخام  چه اهمیتی دارد که فقط در یک روز، یک حرکتی بشود و بعخد هخم   »: که

 ،بخرای همخین   .ایخن انتقخاد، مهخم و قابخل تأمخل بخود        .«برود تا سخال دیگخر  شود و 
کخردن امضخاء    منمخور جمخع   مارس آن سال به 8ماهه تا روز  3اندازی کمپینی  راه

تخداوم  نیخز در افکخار عمخومی    ثیر تجمع را أتوانست ت برای قطعنامه آن تجمع، می
تجربخخه . خخخرداد، متوقخف نشخخود  22مخان در همخخان روز    طخخرح مطالبخخاتبخشخد و  

کخه   را نیخز در حافمخه داشختیم    «مخارس  8 تخا  خشخونت  هیعل مردان و زنان نیکمپ»
از سخوی دیگخر بخا    . دادمخی  قرارمان تجربه شده را پیش روی کامالًموفق ومدلی 

که به وسیله تجمع به سخوی مخا جخذب و     نفسی توانستیم نیروهای تازهمی این کار
ای بخخاز و دموکراتیخخک،  در شخخبکهشخخده بودنخخد، را منخخد زنخخان عالقخخه مسخخایلبخخه 

 .پیوند دهیم جنبش زنان های مدنی  کنشدهی و آنان را به  سازمان
کمپخین یخک میلیخون امضخاء     آمیخز    تجربه موفقیتبحث در مورد در این میان 
 ،کخه پخیش از تجمخع در مخورد آن     («قانون خخانواده »اصالح برای ) زنان مراکش
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شخخده بخخود، منتشخخر ( زنسخختان)در سخخایت مرکخخز فرهنگخخی زنخخان مطخالبی ترجمخخه و  
انتمارات همخه مخا را بخاال بخرد و در فضخای رؤیخایی و شخیرین کسخب امضخاهای          

خرداد مطرح بخود و البتخه    22ها پیش از تجمع   این بحث. مان کرد  غرق ،میلیونی
در نهایخت، اکثخر قریخب    . اش هر چه بیشتر آشکار شد  بعد از آن تجمع، ضرورت

ای   اندازی چنخین پخروژه    به اتفاق اعضای مرکز فرهنگی زنان مشتاق تأسیس و راه
ای   آوری یک میلیون امضاء شدند در نتیجه، طخرح اولیخه و ناپختخه     به منمور جمع
خخرداد   22هخایی کخه در تجمخع      پس از آن نیز از افراد و گخروه . مرا آماده کردی

سهیم بودند  دعوت به عمل آوردیم تا نسبت به طرح اولیه، نمرات و پیشنهادات 
 یک میلیخون امضخا  مان هم این بود که چون کمپین   استدالل. خود را مطرح کنند
های مندرج در قطعنامخه    و برای تحقق خواسته 1385خرداد  22در تداوم تجمع 

هخای    شود بنابراین طبیعی خواهد بود که همان گخروه می پایانی آن تجمع  مطرح
یخک میلیخون    آوری  ی جمخع  پروژهی   برنده درگیر در تجمع،  اعضای اولیه پیش

 . باشند امضا
هخا و افخراد     بدین ترتیب طی جلسات متعخدد بحخث و تبخادل نمخر بخین گخروه      

مرکز : مشارکت کرده بودند از جمله 1385خرداد  22گوناگونی که در تجمع 
افخرادی  فرهنگی زنان، کانون زنان ایرانی،  کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحخدت،  

، انجمن سالمت زنخان،  (ت سهراب رزاقیبه مدیری) از انجمن کنشگران داوطلب
فخردی فعالیخت    طخور بخه کخه  )و نیز تعدادی از فعاالن جنخبش زنخان    ،هستیااندیش

تبریخز و  : نمایندگانی از چندین گخروه از فعخاالن زن در  طور  همین، و (کردند  می
فرانک فرید از تبریز، مریم بهرمان از شخیراز، فاطمخه   )شیراز و اصفهان و گرگان 

ماه در مورد چگونگی  دوخالصه حدود (. ...ایمان ممفری از گرگان ونجاتی و 
های مفصلی مطرح شد و آن طرح اولیه و ابتخدایی در واقخع      حرکت کمپین بحث

 . زیر و رو شد و  ابعاد واقعی و مشخصی یافت
ل بسیار متنوع و موارد ریخز و  یدر طول جلسات متعددی که برگزار شد، مسا

. کمپخخین، یخک بخخه یخک مطخخرح و تخدقیق شخخدند    درشخت در چگخخونگی حرکخت  
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از میخان چنخدین آرم تهیخه شخده بخرای      . سرانجام بیانیه و طرح کمپین، نهایی شخد 
برای پیگیری کارها و ارتباطخات،  هایی کمیته .کمپین، باالخره یکی برگزیده شد

نیخز طراحخی و   ( برای شناخت قخوانین نخابرابر  )کارگاه آموزشی . مشخ  گردید
 طخور بخه در نهایخت، اعضخای اولیخه کمپخین     . ه آموزشی نوشته شخد برای آن، جزو

های مختلف جای گرفتنخد تخا هخر کمیتخه بتوانخد در جلسخات         داوطلبانه در کمیته
 . تر خود، وظیفه و کارهای خود را هرچه بیشتر تدقیق و نهایی کند  کوچک

دانسختیم در ایخن راه     کخه مخی  کسخوت   پخیش باتجربخه و  بخا زنخان    در عین حخال 
به مرور، انبوهی از رایزنخی و  . پرداختیم  مان کنند به مشورت می  توانند کمک  می

تخدوین  کخردن شخکل کخار و      گرفتن از زنان باتجربه، بخرای پختخه    مشاوره و یاری
ی آشخنایی بخا قخوانین      دفترچخه بخرای نمونخه   . اسناد کمپین، صورت گرفخت نهایی 
و پخیش از برگخزاری    کثیخر خخرداد، تخدوین و ت   22آمیز که بخرای تجمخع     تبعیض

بازبینی و مختن  کمپین آموزشی در کمیته را ، کرده بودیم تجمع، بین مردم توزیع
چگخخونگی بخخود کخخه آموزشخخی در همخخین کمیتخخه . کخخردیم تخخرآن را هرچخخه سخخاده

تنمخیم و  نیز را ه و بازار با مردم کوچ« چهره به چهره»کردن طرح ارتباط   عملیاتی
 . آماده کردیم

نفر  54ی کمپین که به یاری و مشورت    شده  به نسبت پخته سرانجام، طرح
اعضای اولیه، تدوین شده بود به منمور مشورت و اطمینان بیشتر به زنان 

کسوت و کسانی که تجربه بیشتری داشتند و حامی پر و پا قر  این پروژه  پیش
شیرین  :دادیم تا نمر خود را بدهند از جمله به کسانی مانند  بودند ارائه می

حامیان »و برخی دیگر که بعد در لیست  هیجی، سیمین بهبهانی،شهال ال عبادی،
شهریور همان  5 تا  1385خرداد  22در واقع از . قرار گرفتند« اولیه کمپین

هایی که طی دو دهه با سختی بسیار در جنبش   و ظرفیت ها ربهسال، از همه تج
ها و   از جلسات، مشاوره زنان فراهم شده بود مدد گرفتیم و با انبوهی

ی آن از   در واقع هر تکه. را آغاز کردیم خواهانه ی حق ها، این پروژه  راهنمایی
 :ای آمد  تجربه
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چهره به »بخشی  روش آگاهیجربه زنان مراکشی به ارث بردیم نام کمپین را از ت
های فراوانی که در جنبش زنان حتا پیش از انقالب در   را از تجربه« اش  چهره

و « رابطین بهداشت»وجود داشت و نیز از تجربه  (سازمان زنان) «مراکز رفاه»
مشارکت همگانی فار   های سیار، اخذ کردیم   و کتابخانه ،زنان محیط زیستی

 اندیشی  جمع هم»پذیر   اش را از تجربه کثرت  های ایدئولوژیک  کشی از خط
انتشار و پخش دفترچه حقوقی کمپین را از به ارث بردیم  « عاالن جنبش زنانف

های زنان در آن زمان مرسوم  که در میان همه گروهی یتجربه توزیع بروشورها
که « جمعیت راه نو»در « های حقوقی پخش جزوه»بود و البته قدمت آن به شده 

روش   گشت بود بازمیریزی کرده  پایه ۱۷۷۱مهرانگیز دولتشاهی در سال 
کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان تا »از تجربه   را اش  بندی  کمیته نیزکمپینی و 

 /یاعتراض»و تلفیق فعالیت  ،سازی آن به شکلی مستقل  شیوه نهادینه  «مارس ۱
   چرایی حضورش نیز از «مرکز فرهنگی زنان»اش را  از تجربه «آموزشی

عدم ایجاد تضاد و مقابل دانشگاه تهران   «  ۱۱ خرداد ۰۰ تجمع»تجربه موفق 
 –ملی زناناش را از  گرایی محلی  «مجله زنان»را از تجربه موفق « اسالم»تقابل با 
 های جهانی را از تجربهالمللی   اهمیت گسترش آن در سطح بینو   ،مذهبی

یعنی )ای و بیرون از پایتخت      اهمیت به نیروهای حاشیهشیرین عبادی
اش، از   آموزش کارگاهیشیوه   «کانون زنان ایرانی»را از تجربه («ها  شهرستان»

   های سیاری کتابخانه، و فعاالن ایجادکننده«یونیسف»تجربه دوستان فعال در 
   «کانون مدافعان حقوق بشر»را از  اش  کشیخط و خطبی حمایتی و دفاع روش
فمینیست آکادمیسین و زنان »هایش را از تجربه   سازینگری و تئوری  علمی

گر در  اش را از تجربه زنان کنش     تواضع ساختاری«ایرانی خارج از کشور
  تبریز و گرگان و شیراز و اصفهان ی باسابقهو  فعال از زنان ویژه بهها   شهرستان

و باالخره، نیروی پیش  چون سیمین بهبهانی  اش را از زنانی هم اعتبار مردمی
به ارث   تیر، مدر میدان هفت ۱۱ خرداد ۰۰سازی تجمع  اش را از ظرفیت  برنده
 .  ..بردیم
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نهفته در تاری  معاصر جنبش زنان به  متکثر و های  تجربه ی  در مجموع همه
اش، بازاندیشی و   و در هر گوشه ن آمد و در کمپین یک میلیون امضاکارما

 .گرفته شد خدمت  به
خواستیم به مناسبت   ابتدا می :بارها و بارها تاری  افتتاح کمپین تغییر یافت

مردادماه،  14 روز را در کارش، آغازبه«انقالب مشروطیت»سالگرد پیروزی 
هایی از کار آماده نشده بود و در نتیجه، افتتاح آن به   کلید بزنیم اما هنوز بخش

بدون آن که مناسبتی را ) 1385شهریور  5افتاد تا این که سرانجام در   تعویق می
هم افتتاح شد، آن کمپین یک میلیون امضاء ، (یافته باشیمدر شهریور برای آن 
که درهایش را به روی ما بستند و  «رعد فرهنگسرای سالن»در خیابان، مقابل 

 .برگزار کنیمدر سالن اجازه ندادند مراسم را 
کتابخانخخه صخخدیقه »دهخخی بخخه کمپخخین در    کخخه بخخه منمخخور شخخکل  در جلسخخاتی

هخا، مطخرح و در نهایخت      شد، ریز به ریز جزییات برنامخه   تشکیل می« آبادی  دولت
رسخیدیم بخه     شد که با بحخث و اقنخاع بخه توافخق نمخی       هایی مطرح می  اگر مخالفت
کمپخین نیخز در   اولین کارگاه آموزشخی  . شد  گیری، ختم به خیر می  ناگزیر با رأی

آبادی برگزار شد و چنین بود کخه در نهایخت، همخه چیخز       کتابخانه صدیقه دولت
 1.، آماده و مهیا شده بود1385شهریور  5برای افتتاح کمپین در روز 

 بخخه، آمخخاده شخخده بخخودیم کخخه   (شخخهریور 5)کمپخخینرسخخمی در روز افتتخخاح 
 ا ما تماس گرفتندبرویم که ب ،محل برگزاری نشست افتتاحیه «فرهنگسرای رعد»

. برنامه افتتاحیه کمپین توسط نیروی انتمخامی لغخو شخده اسخت    و اطالع دادند که 

                                                                    

های آموزشی کمپین، در   کمپین، برای طراحی کارگاهرسمی من ابتدا پیش از افتتاح  -1
جا به همراه منصوره شجاعی، رضوان مقدم، شهال  کمیته آموزش عضو بودم و در آن

( و مهسا شکرلوو البته با مشورت سپیده یوسف زاده )مونا محمدزاده خدیجه مقدم، انتصاری، 
. کردیمو آماده کارگاه آموزشی کمپین را طراحی  طورهمینآموزشی را تهیه و های جزوه

را در اش شاپ آزمایشیرکشهریور، اولین و 5وقتی کمیته آموزشی پس از )پس از آن 
 . کردم میکمیته داوطلبان فعالیت  در، (برگزار کرد« کتابخانه صدیقه دولت آبادی»
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مخخن و منصخخوره شخخجاعی بخخه همخخراه خدیجخخه مقخخدم، شخخهال انتصخخاری و محبوبخخه   
و سپس با نیخروی   فرهنگسرا جا رفتیم تا بتوانیم با مسئوالن سالن زاده به آن  حسین

های مفصخل    زنی  بحث و چانه. انتمامی که برنامه را لغو کرده بودند مذاکره کنیم
متأسفانه نتیجه نداد و در نهایت با دلی شکسته به محوطه روبخروی سخالن   ها آن با

هخا قبخل، منتمخر ایسختاده       رعد بازگشتیم جایی که بسخیاری از مخدعوین از سخاعت   
از ورود آن همخه جمعیخت بخه سخالن فرهنگسخرای رعخد،       بودند و نیروی انتمامی 
جا بود که ابتخدا شخیرین عبخادی در مخورد لغخو برنامخه        همان. جلوگیری کرده بود

بعخد هخم   . صحبت کرد و به این عمل غیرقخانونی نیخروی انتمخامی اعتخراض کخرد     
تشخریح مختصخر   خدیجه مقدم در مورد کمپین توضخیحاتی داد و سخپس مخن بخه     

 ،عضخخویت در آن یهو چگخخونگی کخخار و نحخخو  کمپخخینوعمخخومی  طخخرح کلخخی
پس از آن در همان کف خیابان، بروشورهای کمپخین بخین حاضخران،    .  پرداختم
-مخی  شخد و کسخانی کخه   جمع  ان بعدازظهر هم تعداد زیادی امضاهم. توزیع شد

در همخان زمخان    نکته جالخب ایخن بخود کخه     . خواستند عضو شوند ثبت نام کردند
گرا نیز جزواتی که علیه کمپین تهیخه کخرده     چپرادیکال گروهی از دانشجویان 

در واقع از همخان روز افتتاحیخه کمپخین، مخا بخا      . بودند بین حاضران پخش کردند
و  افراطخی هخای    و برخخی گخروه   ،مخالفت نیروهخای انتمخامی از سخوی حاکمیخت    

 . شدیمدر بیرون از حاکمیت، مواجه  ِ  چپاولترا
صخر بخه   هخای منح   ویژگییا  قصد ندارم به تأثیر ،فصلاین مطالب ادامه در اما 
را در از آن  یبپردازم چرا که پیشتر، شخرح مفصخل  « کمپین یک میلیون امضا»فرد 

و بخه   1381کخه در شخهریور    «روایتی از درون:  جنبش یک میلیون امضا»کتاب 
حاضخر  در کتخاب  بنابراین . ام  هکردک سالگی کمپین منتشر شد مطرح مناسبت ی
در سخال دوم   که عمدتاًتر کمپین   های درونی  کنم بر مشکالت و چالش  سعی می

  1.تمرکز داشته باشمبروز کرد، 

                                                                    

ینترنخت در  توانیخد از طریخق ا  مخی  را« روایتخی از درون : بش یخک میلیخون امضخاء   جنخ »کتاب  -1
 http://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article86 :آدرس زیر دانلود کنید
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 کمپین یک میلیون امضاءدرونی های چالش

 ،(لیسخت   ایمیلینخد ) در همان ابتدای کار کمپین، ما با ایجاد یخک ایمیخل جمعخی   
بخه  ای را که در برابر کمپین قخرار داشخت،    های اولیه چالشبرخی از موفق شدیم 

در ایخن ایمیخل   . و روزها برای حل و فصل بهینه آن گفتگو کنخیم  بحث بگذاریم
و سخپس افخراد   ( نفخر اعضخای اولیخه    54)جمعی، همه کسخانی کخه عضخو بودنخد      
. شخد   مخی  فخزدوه آمدند به لیست آن ایمیل ا  دیگری که به عضویت کمپین در می

گفتگوهخایی بسخیار مفیخد و    )چند ماه اولیه نیز گفتگخو و تبخادل تجربخه و نمخر     در 
ر ایخن  ، د(توانست در نشخریات هخم بخه چخاپ برسخد     می که و شفاف علنی کامالً

هخخای   از جملخخه یکخخی از اولخخین بحخخث. رفخخت  ایمیخخل جمعخخی بخخه خخخوبی پخخیش مخخی
رج از کشخور  برانگیز ما در ایمیل جمعی این بود که آیا زنخانی کخه در خخا     چالش
شوند یا نه؟ در واقع بحخث در ایخن زمینخه، بخا تهیخه        کمپین توانند عضومی هستند
زنخان ایرانخی   »ای آغاز شد که در آن قرار بود اعالم شود کخه    نویس اطالعیه  پیش

جلسخه  یخک  ایخن تصخمیم در   !  تواننخد عضخو کمپخین باشخند      نمی« خارج از کشور
در آن  ،یعخاجل  به دلیل پخیش آمخدن کخار   از قضا من که عمومی گرفته شده بود 

 . حضور نداشتمجلسه 
یکخی از   هنگامی که بحث در ایمیل جمعی در مورد این مسخئله آغخاز شخد و   

ای را کخه در رابطخه بخا ممنوعیخت عضخویت زنخان ایرانخی          اطالعیه اعضای جوان،
تا فخردای  )خارج از کشور، نوشته شده بود، جهت اطالع به ایمیل جمعی فرستاد 

، مخن یکخی از مخالفخان سخر     (شخود ان روز، در سایت تغییر برای برابخر منتشخر   هم
بودم و به شدت در مقابخل آن، ایسختادم زیخرا معتقخد      اطالعیه آن محتوای سخت

کمپخین بیایخد    درتواند می چه کسی»توانیم تعیین کنیم که نمی ما بودم که اساساً
اکثر افرادی که در بحث شرکت داشتند چون در جلسخه    .«تواندنمی و چه کسی

عمومی موافقت خود را با این تصمیم ابراز کرده بودنخد بخا ایخن اطالعیخه موافخق      
و  تصخمیم در جلسخه عمخومی گرفتخه شخده و بحخث      ایخن   :که ا این توجیهببودند، 
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عتخراض مخن بخر    امخا ا . در مورد این تصمیم جمعی، غیردموکراتیک است مجادله
ام با ایخن دوسختان ایخن    زیرا بحث. بوداصول بنیادین کمپین یم، مبتنی بر این تصم
حتخا  )گیخری هخیچ مرجعخی      در قلمخرو تصخمیم   اساسخاً « تصخمیمی »چنخین  بود کخه  
چخون مخا از ابتخدا در کمپخین، ایخن حرکخت       . تواند باشد  در کمپین نمی( اکثریت

ت نمایخد در  جمعی را متعلق به هر کسی که اراده کند و بخواهخد در آن مشخارک  
توانخد و مجخاز نیسخت کخه     نمخی  ایم و امخروز هخیچ مرجعخی در کمپخین      نمر گرفته

، دلبخواه، تصمیمی اتخان کنخد  صورتبه برخالف اصول اولیه و اساسی کمپین،
در واقخع چنخین   . ی اکثریت اخذ شده باشدتا اگر به روشی دموکراتیک و با رأح

د بخرخالف  نخ بخواهتعدادی از نمایندگان پارلمخان  که  ستمان  میآن  بهحرکتی، 
 گیخری   تصخمیم  اساساًبه نمر من به این اعتبار،  .دنوضع کن یقانون، «قانون اساسی»

فاقخد  و « قخانون اساسخی کمپخین   »بخرخالف  ، «حذف یک گروه از زنان»در مورد 
 . بودمشروعیت 

خوشبختانه در این ، اما به درازا کشیدبه این ترتیب بحث در مورد این مسئله 
آمخوز    صورت گرفت کخه بخه نمخرم بسخیار مهخم و درس      یخوبگفتگوهای مورد 

و  سخوق داد  «اصخول بنیخادین کمپخین   »بحث را به  ی  گسترهزیرا  ،بودبرای همه ما 
به بعد، خط قرمخز پُخر   تاری  از آن  جا رهنمون کرد که سرانجام، کمپین را به آن
کمپخین  اعضخای اولیخه   مخا  در نهنیت  ،«حذف دیگری»رنگی برای جلوگیری از 

از اعضای کمپین، تحرکاتی به منمخور  البته بعدها نیز از سوی برخی   .کشیده شد
از  بخرای نمونخه برخخی   . هخای دیگخر خخود را نشخان داد     بخه بهانخه  « حذف دیگری»

گیری کمپین علیخه ایخن یخا     گاه  خواستار موضوع« امنیتیفضای »به بهانه  دوستان
آن کخه   شدند  از جمله به دلیل ایخن  می کمپین برخی اعضای یه، یا علنگرشآن 

کنفخرانس   در بهمخان و یخا   موضخع را گرفتخه  فالن  ای خارجی  در رسانه مثالًعضو 
از از طخرف دیگخر برخخی     . اسخت  ین نخام بخرده  و از کمپخ  شرکت کخرده خارجی 
مخخالف بودنخد،   « طلخب  البی و مذاکره با زنخان اصخالح  »که با روش  هم دوستان

  امخا همخه ایخن   . شخدند  ها در کمپخین مخی   خواستار جلوگیری از پیگیری این روش
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 .  خوشبختانه نتوانستند در کمپین مسلط شوند ،های حذفی نگرش
که از دل اولخین چخالش مهخم مخا     ای  گشودهمنعطف و  رویکردبه این ترتیب 

بیخرون   ،در کمپخین  زنان ایرانخی خخارج از کشخور    حضور یا عدم حضوردر برابر 
خ   یخک میلیخون امضخا    کمپخین ساختار روابط ائتالف کرد که  فراوانیآمد کمک 

انعطخاف الزم را  های ایدئولوژیک خ    برخالف ساختارهای بسته و منسجم سازمان
. هخای گونخاگون و بخا تفکخرات مختلخف بیابخد       برای گسترش نفون خود در گروه

حذف « نی خارج از کشورزنان ایرا»بر سر این نبود که فقط درواقع بحث اصلی 
ف زنخان خخارج از   از حخذ  تخر   و عمیخق  تخر   گسترده حتا بحث بلکه ،شوند یا نشوند

مایخه    و بخن  هخا   افخق نسخبت بخه   کمپخین را  اولیخه  اعضخای  نگاه ما  کشور بود و اساساً
رسخخمیت شخخناختن  و بخخه ،آن 1دموکراتیخخک چگخخونگی پیشخخبرد ،کمپخخین اهخخداف
بخه   ،(تخا رادیکخال   کارانه اصطالح محافمه های به روششامل )های مختلف  روش

این که آیا ما خخود را متخولی و مالخک       به ویژهزدو محک می کشید  چالش می
آن قدر دمخوکرات و   ره این پرسش مبنایی که آیا واقعاًدانیم؟ و باالخ  کمپین می
هخیچ  »را پیش ببریم که رویکردی صدر هستیم که بتوانیم در کمپین،   دارای سعه

و « هخا  روش»همخه   ؟ و در عخین حخال،  حذف نشخود « مختلفهای بهانه»به  «فردی
د در کنخار هخم در کمپخین پخیش     نخ توانب پسخندیم ا اگر مخا آن را نمخی  حت« ها گروه»

 ...  ؟دنبرو
بخا خخوبی پخیش رفخت و در نهایخت،      دار  مفصل و دامنهخوشبختانه این بحث 

مخخان در خخخارج کشخخور، منتشخخر نشخخد و راه    ای بخخرای حخخذف خخخواهران   اطالعیخخه

                                                                    

« روش خخا   یک»را بر اساس  دیگریهر حرکت  یا کمپین ،ابتداهمان شک اگر ما از  بی -1
« زنانجامعه  میانمخاطب خا  در  یک» برای یاو « گروه خا  از زنان یک» فعالیت برایو 

شخده   تعریخف بخود کخه در همخان چخارچوب      دموکراتیکهم  خیلیگاه  آن کردیم، می تعریف
تخر سخوق    گسخترده  هخای  خواستند آن حرکخت را بخه گخروه    میکه  کسانی و اتفاقاً کنیمحرکت 
مشخارکت   بخرای را  کمپینما، از ابتدا اساس  وقتی ولیکردند،  میعمل  غیردموکراتیکدهند، 

اصخول   ایخن  از تخطخی  بخودیم، کرده  تعریف« اعتقادیمرام و »و با هر « روش»با هر « همه زنان»
 .بود غیردموکراتیکطبعاً ، «ها روش برخی»و « زنان برخی»و محدود کردن آن به  اولیه
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تواند برخالف اصخول اساسخی   می به عنوان گروهی که)جمع اولیه  «گری  متولی»
  .، برای همیشه بسته شد(کمپین، خط مشی تعیین کند

و بخاز هخم در    آمخد  وجودبهدر این زمینه  ههای مهمی ک  چالشیکی دیگر از 
کمک کرد بحثخی بخود کخه    مه ما به ه، اصول اساسی کمپیندموکراتیک پیشبرد 

. ای کخه داده بخودم، در گرفخت     در ایمیل گروهی، حخول پیشخنهاد تخازه    ر دیگربا
بخا   کخه عمخدتاً   بخود « منشخور زنخان  »از نگخارش  کمپخین  اعخالم حمایخت    :پیشنهادم

از فعخاالن  تعخدادی دیگخر   و بخا همراهخی    «میخدان زنخان  »فعاالن گروه سازماندهی 
کخار  در واقع چندین ماه پس از شروع به کار کمپین، . رفت  پیش می جنبش زنان

در . ، آغاز شخده بخود  جنبش زنانگران  کنشتوسط بخشی از « ور زنانمنش»روی 
میدان »گران  کنشبرخی از و « کمپین»های  برخی از گروهآن زمان به نوعی بین 

بخشخخی از ایخخن  کخخه وجخخود داشخختهخخای زیرپوسخختی   درگیخخریرقابخخت و  ،«زنخخان
بخشخی  و « اندیشخی زنخان    جمع هم»های ایجاد شده در  ریشه در جدل ها  درگیری

 22تجمخع  بخا  هخایی از جنخبش زنخان     گخروه  های گاه گزنده مخالفتواسطه  بهنیز 
یخک   از همین رو با راه افتخادن کمپخین   .بودآمده  وجودبه تیر مخرداد میدان هفت

و  هخا   ایخن درگیخری  شخاید بتخوانیم   ای   صخدد بخودم کخه بخه بهانخه     ، درمیلیون امضخا 
تا شخاید بخا عبخور از ایخن      ،بدهیمبه نوعی پایان خ یا الاقل تخفیف خ   را  ها  دلخوری

در را  خخود  کخار تخر    و راحخت ای بتواند بهتخر    سوز، هرگروه و شبکه  فضای انرژی
کنخیم   و حداقل اگر با یکخدیگر همکخاری نمخی    پیش ببردپهنه متکثر جنبش زنان 
بخرای همخین هخم ابتخدا در مرکخز      . هخای یکخدیگر بخرداریم    دست از تخطئه برنامه

« منشخور زنخان  »انخدازی    ای از راه  اطالعیهبا صدور فرهنگی زنان پیشنهاد دادم که 
 .که خوشبختانه این کخار را در مرکخز فرهنگخی زنخان انجخام دادیخم       استقبال کنیم

   .مطرح کردماین بحث را هم پس از آن در ایمیل جمعی کمپین 
برخخی از اعضخای کمپخین    در ایمیل گروهی کمپین ابتدا با اسختقبال   مپیشنهاد
 مشخصخاً  کخه  خواسختم   ایخن پیشخنهاد مخی   ارائه با باید اعتراف کنم که . مواجه شد

هخای  یخک میلیخون امضخا بخا دیگخر گخروه      کمپین میان کشمکش  رقابت و فضای
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منفخی  برای همین در مخورد تبعخات    .کاهش یابد( مانند میدان زنان)خارج از آن 
امخا  . فکخر نکخرده بخودم   ( یعنخی صخدور اطالعیخه از طخرف کمپخین     )چنین کخاری  
اعضخای  یکخی از  از سخوی   ،در این میان نقد درسختی بخه پیشخنهاد مخن    خوشبختانه 

مایخه متکثخر و    بخن هخای پیشخین در مخورد     بخا توجخه بخه همخان بحخث     جدید کمپین 
اعضخای کمپخین   مخا   اساسخاً  :مبنخی بخر ایخن کخه     شخد مطخرح   کار کمپین،ای  شبکه
نزله آن است به م« اطالعیه دادن»بدهیم چون  اطالعیه توانیم از طرف کمپین  نمی

حتخا اگخر در حخد اسختقبال از یخک      یک سخازمان و گخروه منسخجم هسختیم     که ما 
بخا شخنیدن ایخن نقخد اصخولی، بخه خطخای خخود پخی بخردم و           . حرکت دیگر باشخد 

ای،   چنین منطق بخردانخه خوشبختانه . تقاد منطقی مُهر تأیید زدماناین بالفاصله بر 
را نیز برانگیخت و باعث شخد کخه جلخوی حرکتخی      دیگری های بسیار مهم  بحث
گرفتخه   گخردد تبخدیل  در کمپین « ضد خودش»توانست بعدها به می ناآگاهانهکه 
کخردیم،  مخی  را نهادینخه  «بیانیه دادن از سخوی کمپخین  »در واقع اگر ما سنت . شود

مفید واقخع شخود و   در جنبش زنان  برای رفع اختالفاتدر همان مقطع ممکن بود 
توانست بعدها به کمپین صدمه بزنخد،  میاش کند، ولی تبعاتسازی فضا را سالم

ای که حول یک خواست مشخ  شخکل گرفتخه،     چون کمپین را از شکل شبکه
حرکخت اعخالم موضخع کنخد،      تواند در مورد ایخن یخا آن   که می« سازمان»به یک 
هخدف  »بخرای یخک    توانسخت بخه ریخزش نیروهخایی کخه صخرفاً       می داد و  تقلیل می
   .به کمپین پیوسته بودند، منجر شود« مشخ 

 سخه د تغییراتخی در  ایجخا »پیشنهاد در مورد  از جملهدیگری های بعدها چالش
مخورد   مطخرح شخد کخه   از دوسختان  از سخوی برخخی دیگخر    ، «کمپخین سند اصخلی  

طخرح  نیخز سخبب   آن پیشخنهادها  . مخالفت من و برخی از دیگر اعضا قرار گرفت
این گفتگوهای اسختداللی هخم بخه کمپخین کمخک       .جامع و مهمی شدهای بحث

استدالل مخن  . کرد که بتواند از چالش مهمی که پیش رویش بود جان به در ببرد
اولیخه، دفترچخه   طخرح  )سه سخند اصخلی کمپخین    هم در مورد عدم امکان تغییر در 

بخود کخه    ایخن ( شخد مخی  که بخرای آن امضخا جمخع    ،و بیانیه کمپین ،قوانین کمپین
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، بخه  هخا آن و با مطالعخه سه سند های پُرتعدادی از شهروندان بر مبنای همین   گروه
آن هخم در  ر در ایخن اسخناد و اصخول بنیخادین،     از ایخن رو، تغییخ   ،اند  کمپین پیوسته

 ،گیخریم   مخورد تعقیخب و بازداشخت قخرار مخی      امضاآوری   شرایطی که برای جمع
 .اد کند و باعث ریزش نیروها بشودتواند مشکالت متعددی ایج  می

شخد امیخدوار     یافخت، مخی    ادامه می «های جمعی  ایمیل»در هر صورت اگر آن 
کخه پخس از   )هخای سخاختاری کمپخین      بود که بر اثر گفتگو و تبادل تجربه، بحران

بخخه شخخکل بهتخخر و چخخه بسخخا ، (روز و ظهخخور یافخختبخخ شخخکل حخخادی یخخک سخخال بخخه
در « کمیتخه همخاهنگی  » زیخرا  ، کخه متأسخفانه نشخد   شودتری حل و فصل   هزینه  کم

تصخمیم  هسختند  « نخاامن » یجمعهای یمیلاستدالل که ا ینبا ااش    یکی از جلسات
و  هخا بحخث در ایخن در حخالی بخود کخه      .گرفخت  هخا  این ایمیل   و تعطیلی به حذف

از آن دفخاع   ای کخه نشخود  شد هخیچ نکتخه  که در ایمیل جمعی مطرح مییی نقدها
سال هنخوز معتقخدم کخه    ین به هر حال اکنون با گذشت چند . وجود نداشتکرد 
چخرا کخه در جلسخات عمخومی و پُخر       .ناپخذیر بخود    خطاهای جبخران  از ،تصمیم آن
وجخود  های جخدی    و طرح استداللهای عمیق   فرصتی برای بحث ام، اساساًحازد

« هخای گروهخی کمپخین     ایمیخل »هایی که در  نمرات و تجربه در حالی که .نداشت
-مخی  (و تمرکخز و دقخت نویسخندگان آن   )شد به دلیل مکتخوب بخودن     مطرح می

و هخر عضخو، فرصخت کخافی داشخت کخه        را بگیخرد ها توانست جلوی سوء تفاهم
دانیم کخه از یخک     از سوی دیگر می .نمرش را آزادانه با دیگر اعضا در میان نهد

نفخره در یخک    3-8حتخا  )مقطعی به بعد، هر گونخه جمخع شخدن اعضخای کمپخین      
، با ورود پلیس  و زند زدن و اخطار و احضخار و در مخواقعی حتخا بخا     (آپارتمان

-کخم کمپین، از وجخود  در  عمالًدر نتیجه،  .شد  دستگیری و بازداشت، همراه می

هزار دند و فند و رعایخت  و یا حتا اگر با  محروم شدیم« فضای گفتگو»ترین 
که بسختر   شد، فضای ملتهبی بر آن حکمفرما بودمی ای برگزار  جلسههمه موارد، 

نفخس    افراد تخازه  شماراز سوی دیگر  .های جدی و عمیق نبود مناسبی برای بحث
نسختیم  توا  قدر زیاد شده بود کخه حتخا اگخر مخی    که به کمپین جذب شده بودند آن
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توانست حداکثر یک تخا دو  می هر نفر یک جلسه عمومی هم تشکیل دهیم عمالً
فضخایی بخرای    ایجخاد  با فرصتی چنین انخدک، انتمخار و توقخع   . دقیقه صحبت کند

، انتمخاری رمانتیخک بخود و بیشختر بخه شخوخی       ادل نمر و انتقال تجربه بین اعضاتب
اولیخه را بیشختر   « هخای جمعخی   ایمیخل »و همین امخر، فقخدان حضخور آن     مانست  می

 .کرد گوشزد می
 

 های ساختاری کمپین   بست  بنتالش برای شکستن 

مخا در  کخه  گشخت   مخی  بخاز به ایخن مسخئله    ،یکی از مشکالت ساختاری در کمپین
 کیخ  سخاختار  قصدناشخده،  عمخل  و میتصخم  کی اثر بر، یک میلیون امضا کمپین

هخر چنخد   . ای طراحی کرده بخودیم   را برای یک حرکت شبکه« ان متمرکزسازم»
مخردان علیخه   کمپخین زنخان و   »سخاختار  مخدلی شخبیه   الگوی اولیه ما از همان ابتخدا  

، خشخونت زنخان و مخردان علیخه    ساختار کمیخپن  چرا که  بود« مارس 8خشونت تا 
-بخه  و نیز افخراد ها ت شناختن گروهبه رسمی»با همراه و  ،تر  دارای فضایی گشوده

به جای آن کخه   در کمپین یک میلیون امضاسفانه ولی متأبود،  «زمانصورت هم
را تخری  پیچیخده حتخا  متکثر و ساختار ، در آن دوره ویژه و مبهمبرای این شرایط 

را در هخا  و تشخکل هخا  جایگاه گروه دستانه،  و بسیار خام طراحی کنیم، به سادگی
در و بخا پخاک کخردن صخورت مسخئله،       ،حذف کخردیم  یک میلیون امضا کمپین

هر چنخد  . تهی کردیم اش  ای  از ظرفیت شبکهناخواسته را ساختار کمپین حقیقت 
و سپس بخا توجخه    ها،زنان در شهرستانهای گروهو فشار  بعدها در برابر اعتراض

زنان در خارج از کشور با ساختار سازمانی های پذیری تلفیق گروه  به عدم امکان
، همگی سبب شد که ساختار کمپین در رابطه بخا  (امنیتی مسایلبه خاطر ) کمپین
تاحخدودی  هخا  نخان در شهرسختان  زهخای  زنان خارج از کشخور و گخروه  های گروه

« جغرافیایی»و « جبری»تاحدودی  این انعطافشود، ولی  (تر  ای  شبکه) تر  منعطف
 بخه . ی مخا ریخزی آگاهانخه   تا ناشی از ساختار طراحی شده کمپین و یخا برنامخه   بود

سخاختار  خ و خخارج از کشخور    ها   خ برخالف شهرستانتهران  کمپین دردلیل  همین
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وقفخه    و بخی تفوق داشت که از اول طراحی کرده بودیم و غیرمنعطفی « سازمانی»
 . انگیخت  می مشکالت فراوانی را بر

 

هنگام  در ما که نیا :نیکمپ در یگروه تیعضو بر یفرد تیعضو تفوق لیدال
 هیخ تک «یفخرد  تیعضخو » بخه  صخرفاً  ،«امضخا  ونیخ لیم کی نیکمپ»طراحی ساختار 

 ونیخ لیم کیخ  نیکمپ زمان، آن در که آن جمله از. داشت یمتعدد لیدال میکرد
 و بخود  آمخده  وجودبه «ریت هفت دانیم در 1385 خرداد 22 تجمع» دل از امضاء
 هفت دانیم تجمع در راشدیدی  یروان و یکیزیف خشونت زمان، آن در ما اکثر

 هخا  ییبخازجو  م یبخود  کخرده  حخس  گوشت و پوست با( آن از پس و شیپ و) ریت
 و انتقخاد  ضخرب  ریخ ز شخدت  به را ما زن، حقوق فعاالن یبرخ داشت  ادامه هنوز

 ریخ ت هفخت  دانیخ م تجمخع  یبرگخزار  مرتکخب  چخرا  کخه  بودنخد  داده قرار نکوهش
 نیچنخ  ییفضخا  بخا  جخه ینت در. بخود  شخده  گزنده و تل  شدت به فضا یعنی م یا شده

 کخرد  درخواسخت  همه، از که منصفانه هم نبود خ  ـ نبود ریپذ امکان قتاًیحق پُرفشار،
 آن در زیخ ن را شخان  انجمخن  و گخروه  یهسخت  بلکخه  را خود یفرد وجود فقط نه که
 کخه  را ییها انجمن سرنوشت و یهست خصو  به. بگذارند قمار به دشوار طیشرا
 ییفضخاها  و هخا   حرکخت  در گر،ید یسو از. بودند کرده سیتأس مرارت و رنج با
 تشخکل  و گخروه  کیخ  افخراد  معموال شود محسوب «نیخطرآفر» است ممکن که
و  اجمخاع  بخه برانگیخزی   حساسیت یهاتیفعال نیچن در مشارکت یبرا توانند  ینم

 . برسندتوافق 
 ییهخا   تشخکل  ،«زنخان  یها  تشکل و ها  گروه» زمان، آن درواقعیت این بود که 

 با 1384 سال از پس  که یدرحال بودند، «اصالحات» باز نسبتاً طیشرابرآمده از 
 یمبنخا  بخر  زنخان  یهخا   گخروه  ،یمدن یها  تشکل تیفعال یفضا یجیتدر شدنبسته
 یهخا   گروه «پسااصالحات» دوران در یعنی ظهورکردند به شروع دیجد تیموقع
. دادند سامان را خ یاسیس دیجد اوضاع با متناسب خ تیفعال از یگرید شکل زنان
 خخود » که یافراد قیطر از توانست یم یتیموقع چنان در ها  حرکت اعتبار، نیا به



 243 /فصل چهارم 

 بخه توان  می نمونه عنوان به. رندیبگ شکل «رندیپذ یم را کارشان تیمسئول شخصاً
 کخه  کخرد  اشخاره  1385 سخال  در ریت هفت دانیم در یاعتراض تجمع یریگشکل

 فراخخوان  ،1384 سخال  در کخه  یدرحخال  بودنخد،  کخرده  امضا «افراد» فقط را هیانیب
 . ه بودشد منتشر هاگروه و افراد نام قیتلف با تجمع
 کیخ  نیکمپخ  یانخداز   راه یابتخدا  همان از ما که بود یطیشرا نیچن به توجه با

 ی رابطخه  و نسخبت  فقط ،یاسیس نیسنگ و پُرفشار یفضا ریتأث تحت ،امضا ونیلیم
 گخخاهیجا و تیوضخع  و میکخرد  مشخخ   یجمعخ   دسخته  کخارزار  نیخ ا بخا  را «افخراد »

 نیخ ا نسخبت  جخه، ینت در مینکخرد  نیخی تب را نیکمپخ  در فعخال  یها انجمن و ها گروه
 ظخاهر  بخه  ابهخام  نیهمخ  امخا  .مانخد  یبخاق  ابهخام  پخرده  دربه نوعی  نیکمپ با ها گروه

 نیکمپخ  یبخرا  هم ،یساختار و بزرگ یمشکالت بروز سبب جیتدر به ،«کوچک»
 کیخ  نیکمپخ » قت،یحق در. شد نیکمپ در فعال یها گروه و ها انجمن یبرا هم و
 در ریدرگ مختلف یها انجمن و ها گروه ی تجربه و تیظرف رو،ین با «امضا ونیلیم

 از زیخ ن را خخود  همکخاران  و ارانیخ  از یبخشخ  زین ادامه در و کرد کار به آغاز آن،
 با. کرد جذب «زنان جنبش در موجود قبل از یها سازمان» در فعال یاعضا انیم
 متعخارف  طور به افتند،ی وندیپ نیکمپ با که ییها سازمان و ها گروه رابطه حال نیا
 : نهاد یبرجا یمنف ریتأث سه بلندمدت، در نقصان، نیهم. نشد مشخ  یرسم و

 کخه  را کشخور  داخخل  فعخال  زنخان  یهخا  گخروه  و هخا  انجمن در کار گردش خ1
 .کرد اختالل دچار شیب و کم بودند، تیفعال مشغول نیکمپ در شان یاعضا
 یهخا  سخازمان  و ها انجمن در موجود لیپتانس و  تیظرف از نتوانست نیکمپ خ 2
 و مراکخخز جخخادیا بخخا تخخا ببخخرد بهخخره خخخ دیخخبا کخخه طخخور آن خخخ زنخخان جنخخبش در فعخخال
 شخکل  بخه  را آن تیمسئول بار ن،یکمپ به افراد جذب یبرا گوناگون یها  یورود

 و مشخکالت  هیخ زاو نیخ ا از و کنخد  میتقسخ  ها،  تشکل انیم در و متکثر یا  مجموعه
 .دهد کاهش زین را یتیامن یفشارها
 جخوان  یروهخا ین پُرشخمار  لیخ خ ی  نخده یآ مخوارد،  نیخ ا ی  همخه  از تر مهم و خ 3
 کخه  داد سخوق  یسخردرگم  مرز به و کرد ابهام دچار هم را نیکمپ به شده جذب
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 از یبخشخ  تیخ تثب عدم و رو،ین یجیتدر زشیر روند، نیا ریناگز حاصل متأسفانه
 . بود زنان جنبش تر  عیوس ی  پهنه در ن،یکمپ به شده وارد دیجد یروهاین

 و ، دسختاوردها ثمخرات  کخه  نیخ ا بخا  «امضخا  ونیلیم کی نیکمپ» بیترت نیا به
 سخبب  حخال  نیع در کرد هیهد زنان جنبش به را اول  دسته و یغن اریبس یامدهایپ

 و شخوند  فیتضخع  بودند، کینزد نیکمپ با که ییها گروه و ها انجمن هم که شد
 دیخ جد یاعضا تیتثب یبرا داریپا ینهادها و ها گروه حضور از  نیکمپ خود هم

 محخروم  اشیآتخ  یهخا حرکخت  و زنخان  جنخبش  درون در نیکمپخ  بخه  شده جذب
 جخاد یا شخنهاد یپ بخا  میکخرد  یسخع  چنین وضخعیتی،  مشاهده با ما که چند هر. بماند

 و( «یسخت ینیفم مدرسخه » جادیا) آن یعمل یاجرا و «ادیخودبن یها  هسته و نهادها»
...( و «یرانخ یا زنخان  کخانون » ماننخد ) نیکمپ درون یها  گروه نقش ساختن برجسته
 از یبرخخ  قبخول  مورد شنهادیپ نیا چون یول میینما جبران را صهینق نیا از یبخش
 در هخم  یمشخصخ  یریگمیتصم وهیشسفانه متأ و) نشد واقع تهران نیکمپ یاعضا
 بخه  نتوانسخت  طبعخاً  ،(دیرس جهینت به سرعت به بتوان که میبود نکرده هیتعب نیکمپ

 انیخ م در کپارچهی یریگ میتصم» که چرا. برسد انجام به یانهیبه و گسترده شکل
 یکارهخا  و هخا  ائختالف » نخه  و بود «منسجم ییها سازمان» در مرسوم روش ،«اعضا
 یحرکتخ  شخبرد یپ ن،یکمپخ  هخدف  که ییجا آن از یول . نیکمپ همچون «یا شبکه
 بخا  تضخاد  در را نیکمپخ  سخاختار  مخا  یولخ  ،یسخازمان  نخه  و بخود  یا شبکه و یائتالف
 زیخ ن نیکمپخ  یعضاا  نیبنابرا م،یبود کرده یطراح «یسازمان» شکل به اش، هدف

 جخه ینت در و منسخجم  یسخازمان » داشختن  به لیتما گاه تناقض، نیا از گرفتنریثأت اب
 و «بخاز » کخار  کیخ  نیکمپخ  کخه  نیا از گاه و داشتند «منسجم یریگ میتصم مرکز
 میتوانسخت  یم نه نیبنابرا  .کردند یم تیحما است مراتب سلسله بدون و یا شبکه

 میببخر  بهخره  «مشخ  یریگ میتصم مرجع کی» همچون یسازمان ارک یایمزا از
 گروه در ها یریگ میتصم تکثر و انعطاف شیمبنا که یا شبکه کار یایمزا از نه و

  .بود کوچکهای و حلقه
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کمپخین کخه   مشکالت سخاختاری  یکی دیگر از : نیکمپ یساختار مشکالت گرید
، چگونگی پاس  به نیخاز مشخارکت   شد آشکارتر ،ماه 1گذشت پس از  تدریجبه

از آن جخایی  . شخد  ها افزوده مخی  بیشتر اعضای جدید بود که هر روز بر تعداد آن
چنخین  هخا،    م، شخاید زودتخر از بقیخه بخخش    یبود «کمیته داوطلبان»من در خود که 

چرا که ما در آن کمیته با خیل عمیم داوطلبخان  . شدممشکل ساختاری را متوجه 
مشخارکت   شان، طالخب   کران  ی شور و انرژی بی  به واسطهجدید روبرو بودیم که 

ولخی متأسخفانه سخاختار     بودند (آوری امضا  جمع برافزون )تری   گستردهتر و   فعال
، رفع این مشخکل برای  . دادنمیها آن بهاین اجازه را در تهران، کمپین ناکارآمد 

و یخا افخزایش تعخداد    « زیرکمیتخه هخا  »و گسخترش  تالش کردیم که با ایجخاد  ابتدا 
افخراد  از جخذب  هخا  بسخیاری از کمیتخه   این افراد را فعال سخازیم ولخی  ، «کمیته ها»

در واقع ادغام هخر عضخو جدیخد در یخک مجموعخه، نیخاز بخه        . جدید عاجز بودند
 کمبوداز ها در همه کمیته دهندگان مجرب و آزموده داشت که ما عمالً  سازمان

آن کخخه فقخخدان تعبیخخه   ویخخژهبخخه ،، در رنخخج بخخودیمای  ورزیخخده چنخخین کادرهخخای
-بخه  زنخان هخای  و گخروه هخا  و پیوستن تشکلها برای فعال شدن گروهسازوکاری 

و افراد مجرب  هاما را از وجود گروه  به کمپین،« فردی»و نه « گروهی» صورت
توانستند بخشی از بار سخازماندهی نیروهخای جدیخد را برعهخده     می که ها عضوآن
این در حالی بود که کخار کخردن بخا اعضخای جدیخد و       .محروم کرده بود بگیرند

هر یک نفر که بخواهد زیرا . ها، به زمان و وقت بسیار نیاز داشت فعال کردن آن
ثیرگخذار  أی تنیرویخ  به جایگاه عضوی مؤثر در جنبش زنان ارتقاء یابد و تبدیل به

ده و   هخخا در کنخار افخخراد مجخرب سخخازمان   بلکخه سخال  هخخا شخود،  نیخاز دارد کخخه مخاه   
توانسخت در    نمخی  ساساًو این پروسه طوالنی، ا. کند تر ، فعالیت  کادرهای قدیمی

هخایی   و گخروه  دهآلود و ناامن، و در نبود کادرهای سازمان  آن جو ملتهب، شتاب
 . محقق شود که بستر مناسب جذب نیروهای جدید هستند ،

تواننخد  مخی  وجور، بهتخر   کوچک و جمعهای ها و گروه  افراد در هسته معموالً
 های بخزرگ و   در جمع. را بیازمایندهای فعالیت مدنی   شدن و ظرافت  تجربه فعال
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هخای    در کمیتخه . آیخد   تخر بخه دسخت مخی    در و پیکر، چنین امکان و فرصتی، کمبی
و  ندهم فعخال نیسخت  اش  و مسئوالندیدیم که خود کمیته می حتا گاهی نیزکمپین 
را  د اعضخای جدیخد  نخ چه برسخد کخه بخواه   اند کار سازماندهی را نیاموخته اساساً

 . دنجنبش زنان ادغام کنی  پهنهتر در   آنان را با مشارکت جدی د ونفعال ساز
بر تک تک ما، فشارهای سخهمگین و   ده و مجرب،  کادرهای سازمان کمبود

ی که وقتی پس از چند سال فعالیخت مسختمر در   طوربه کمرشکن وارد کرده بود
همگرایخی  »و نیز در ائختالف  « ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده»کمپین، در 

، تخازه  کخردیم   فعالیخت مخی  « جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابخات 
بخه نسخبت سخنگینی کخار در کمپخین یخک       )ها متوجه سبکبالی کار در این ائتالف

در این دو ائتالف بخرخالف کمپخین، کادرهخای سخازمانده و     . شدم( ضامیلیون ام
شد کخه کارهخا بخدون فشخارهای     می مجرب بسیاری وجود داشتند و همین باعث

در امخر  خ ما از همان ابتدا با افراد کم تجربه   ،اما در کمپین. پیش برود، کمرشکن
بخا کمپخین   یی کخه  هخا حتخا در برخخی از گخروه   . سخر و کخار داشختیم    خ  سازماندهی
کخادر سخازمانده وجخود    « کخانون زنخان ایرانخی   »از جملخه در   کردنخد  همکاری می

تخخا  نخخدبوداکثخخر دوسخختان کخخانون زنخخان، کادرهخخای ورزیخخده مطبوعخخاتی )نداشخخت 
یکی از معضخالت سخازماندهی، کمبخود افخراد و کادرهخای      بنابراین  (. تشکیالتی

 بخه همخان ابتخدا    ازکادرهای سازمانده و بخا تجربخه جنخبش زنخان      مجرب بود زیرا
ما این اشختباه را مرتکخب شخدیم کخه فقخط از      خود کمپین جذب نشدند، چرا که 

و مشارکت حمایت  «خرداد میدان هفت تیر 22تجمع »که از هایی افراد و گروه
کرده  یک میلیون امضا دعوت دهی به کمپین  شکل برای تأسیس و کرده بودند،

 ،بخرای همخین  و دانسختیم  می 1385خرداد  22چون کمپین را ادامه تجمع بودیم 
حخامی انتخخاب   های دعوت اولیه برای شکل دادن به کمپین را از میان این گروه

کخه  جنبش زنخان  فعاالن بخشی از شد انتمار داشت که نمیبنابراین . کرده بودیم
، به راحتی در کمپین حضخور  ندشتحضور نداکمپین در آن کار   بهشروع از همان 

 . و در آن فعالیت کنند یابند
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بود که حد و اندازه فعالیت کمپین را دست کخم  آن خاطر اشتباه به این  شاید
بخا همخان کادرهخای بخا تجربخه در مرکخز        مخثالً م که یکرد  م و فکر مییگرفته بود

. فعالیت کمپخین را سخازمان داد  توان   میدیگر های و یکسری گروهفرهنگی زنان 
اول کمپخین حتخا برخخی از اعضخای مرکخز       در یخک سخال  این درحخالی بخود کخه    

یخابی    هویخت  ،تخر خخود را بخا کمپخین    کخم به هزار و یخک دلیخل،   فرهنگی زنان نیز 
 . شده بودندنهای کمپین ادغام  در فعالیت در نتیجه،کردند  می

افخراد  »رشخمار  با حضخور تعخداد پُ  ها اما   ی این کمبودها و ضعف  با وجود همه
کمیسیون زنان  وجودبهو نیز با توجه « و بلندآوازه های سمبلیک  چهره»و « مروج

« ی ارتبخاطی کادرهخا »دفتر تحکخیم وحخدت و حضخور پُرتعخداد دانشخجویان کخه       
ای گسخترده    دادند، کمپین توانسخت شخبکه  می را تشکیل کمپین یک میلیون امضا

بخا توجخه بخه تعخداد انخدک افخراد        هرچند کخه ها ایجاد کند  شهرستاندر تهران و 
ده، نتوانست این شبکه گسترده را به خوبی سازماندهی و به درون جنبش   سازمان
 ی  کادرهخای زبخده  »با توجه به این نقیصه، تخالش کخردیم کخه    . کند ریز زنان سر

در  بخه کخار  « مپخین کمیته مخادران ک »یابی برای  با ایجاد و هویترا « مروج کمپین
چرا که  نیز با موفقیت زیادی همراه نبود بکشانیم ولی این کار حوزه سازماندهی

تشخکیل  « مادران صخلح »ناگهان ، «کمیته مادران کمپین»به فاصله کمی از تشکیل 
مادران صلح شدند و سخازماندهی  جذب بسیاری از مادران کمپین، در نتیجه  شد

 .شکل دادند (ف کمپینهد) حقوق برابر یمطالبه را خارج ازهایی حرکت
قضیه هم از آن جا شروع شد که در آن زمخان پخس از آن کخه تخالش کخرده      

مشخخ    «هخا   نسخل پنجمخی  »اصطالح با که )به نفع جوانان « گفتمانی تازه»م یبود
را در جنخبش زنخان و کمپخین، تقویخت کنخیم، متوجخه شخده بخودیم کخه          ( شخد  می
بخا  . نخد ا  هدر انخزوا قخرار گرفتخ     تر به نخوعی   قدیمیکسوت و پیشفعاالن تدریج  به

پتانسخیلی کخه در امخر سخازماندهی توسخط زنخان       خخاطر   نیز بهو مسئله توجه به این 
و در نتیجه یابی آنان در کمپین   هویتشاید دیدیم، فکر کردیم که   تر می  باتجربه

کمیتخه مخادران   »ایجخاد   به این اعتبار، .دچار اختالل شده است شانامکان فعالیت
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ی نقخش و جایگخاه زنخان باتجربخه و       راهی بخرای پررنخد کخردن دوبخاره    « کمپین
و روشی بود که آنان بتوانند بخشی از سازماندهی کمپخین   تر در کمپین بود  مسن

مخادران کمپخین در اسخفند     اولین جلسخه کمیتخه   ،ه این ضرورتبناب. را پیش ببرند
شخد امیخدوار   مخی  ،در آن   تجربهاعضای باحضور  با توجه به وشد  رگزارب 1385

 . بود که بخشی از سازماندهی و بسیج کمپین در این کمیته سازمان یابد
نقش اجتماعی » ظرفیت و با گفتمان پردازی حولادامه تالش کردیم که در 
اهخداف   در جهخت تحقخق  این بخش از فعاالن باتجربه کمپین را نیروی  ،«مادری
همین نیاز سبب شخد کخه بخا    . پیش ببریمتر به شکلی منسجم( برابرقوق ح)کمپین 

تیخر، ایخن نقخش اجتمخاعی مخادری را در جنخبش        18به مناسبت   1ای  نوشتن بیانیه
گفتمخان  »کنخیم و ایخن آغخازی بخرای شخروع      تخر مطخرح     گسخترده  صورتبه زنان

اعتخراض  در « نقش اجتمخاعی مخادری  »در جنبش زنان و پررند ساختن « مادرانه
تیخر سخال    18به دستگیری بهاره هدایت و برخی دیگر از دانشخجویان در آسختانه   

آن بیانیه را با بیش از هزار امضاء منتشر کردیم اما با واکنش برخخی  . ، بود1381
(. ماننخد دوسختان میخدان زنخان    )از فعاالن جنبش زنان بیرون از کمپین، روبرو شد 

را بخه نخوعی    «نقش اجتماعی مخادری »تأکید بر متن بیانیه و این دوستان،  برخی از

                                                                    

تر مطرح سازم، ه شکلی عمومیرا ب مادری اجتماعیتالش کردم گفتمان که در این بیانیه  -1
، بدانید ما زنان و مادران این سرزمین، این جوانان را با «پدران حکومتی»شما ای »: آمده بود

ها و دشواریها با تحمل سختی ،دهشنش و خشونتی که در جامعه ایجاد وجود هزاران ت
و خوشبختی را برای  که هرآن چه خوبی و زیبایی و رفاهایم و به آنان آموختهایم بزرگ کرده

کنیم وظیفه می چرا که امروز احساس. ..تقسیم کنند شانخواهند با بقیه مردم هموطنمی خود
غیرمنصفانه و های را از خشونت و تحمل مجازاتمان ماست که فرزندان یمادرانه همه

از  مان،نداندانیم هیچ سالحی نداریم به جز عشق به آینده فرزمی غیرقانونی، حفظ کنیم و البته
همچون وقتی که در خانواده . این رو با چند و دندان هم که شده آن را پاس خواهیم داشت

 حفظ ،شانتحملکم« پدران»ا از شر و خشونت برخی مان رهایگوشهکنیم و جگرمی سینه سپر
 کنیم، امروز نیز در برابر این موج خشونت، سینه مادرانه خود را سپر خواهیم کرد و تامی

 «.از پای نخواهیم نشستمان آزادی فرزندان
http://ir-women.net/spip.php?article4493 
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محتخوای  چنین انتقخادی بخه   که هرچند . دانستند  می« های جنسیتی  کلیشه»بازتولید 
های زنخان در جهخان     هایم از جنش وارد بود ولی دانسته ،این گفتمانری عام و نم
هخای  در جنخبش « مخادری اجتمخاعی  نقش »بهره بردن از  ی  تجربهداد که  نشان می
همخواره وجخود داشخته     خ  گوناگونهای بسته به موقعیتخ دنیا  در سراسر فمینیستی 

زنان های هایی در جنبش  ساز چالش  هایی هم بوده است که سبب  است اما دوران
 خاسخت و     میان زن و مخرد « تفاوت»مبتنی بر ، یمادرچرا که گفتمان . شده است

 .قخرار بگیخرد  « برابخری »گفتمخان  تواند در تنخاقض بخا   می خ  حداقل در حوزه نمری
و در )تخخاریخی و فرهنگخخی  بخخه نمخخر مخخن در عرصخخه عمخخل و بنابخخه شخخرایطگرچخخه 
چنخخین ایخخن امکخخان بخخرای فعخخاالن مخخدنی وجخخود دارد کخخه    ،(هخخای خخخا  زمخخان
که ما در کمپخین   طورهمان .دننجنبش زنان حل و فصل کبه نفع  را هایی   تناقض

 «مخادری »گفتمخان  توانسختیم از  « کمپین مادرانکمیته »، با ایجاد یک میلیون امضا
به نفع گسترش گفتمان برابخری  گونه   به شکلی تناقضاست « تفاوت»که مبتنی بر 

چخه  در جخا و  ککخه از ایخن گفتمخان در     بنابراین بسخته بخه ایخن    .بهره ببریم ،کمپین
ه تواند مفاهیم و تبعات متفاوتی برای جنبش زنخان داشخت  شود می موقعیتی استفاده 

 شخد،   بازتولید مخی « کمیته مادران کمیپن»گفتمان مادری که در برای نمونه . باشد
در برابخری  خواسخته  بود و بنابراین بخرای پیشخبرد    استوار «حقوق برابر»گفتمان بر 

مبتنخی   گفتمان مخادری  «مادران صلح»در اما . گذاشتثیر مثبت میأتجنبش زنان 
مخادران پخارک   )« مخادران عخزادار  »در درحخالی کخه   ، بود« ملیآشتی سیاست »بر 
بخر ایخن قیخاس      .قخرار داشخت  « افشخارگری  سیاست»پایه گفتمان مادری بر ، (الله

، «گفتمخان مخادری  »اسختفاده مشخترک از    رغخم بخه نهخاد  سخه  این بینیم  است که می
بخخر جنخخبش هخخم ثیرات متفخخاوتی أتخخ دارای رویکردهخخای متفخخاوت بودنخخد و طبعخخاً 

 .ندداشتو جنبش زنان خواهی دموکراسی
نسخل  هخای  سخت ینیفم»گفتمخان  تلفیق  ن،یکمپ یدرون یفضا درهر صورت به 
 یروهخا ینبازتولیخد  موفخق شخده بخود کخه      ،«یاجتمخاع  یمادر»گفتمان و  «یپنجم

مخادران  »گیری با شکلاما  .کندسازماندهی تاحدودی را  نیگوناگون درون کمپ
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 .شخدند  «صخلح  مخادران » جخذب  «نیمخادران کمپخ   تهیکم» یرویاز ن یبخش ،«صلح
 حخدود  تخا  «نیکمپخ  مخادران  تخه یکم» کهباعث شد  روها،ینامنتمر ن ییجابجا نیهم
و  تخخه،یکم نیخخباتجربخخه بخخه ا یروهخخایجخخذب ن تیخخکمرنخخد شخخود و ظرف یادیخخز

 کخاهش بخه شخدت    تخه، یکم نیا یتوسط اعضا نیکمپ یروهاین گرید یسازمانده
 شخکل  بخه  دوبخاره  «جند خطر» مسئله زمان آن در اش هم این بود کهعلت .ابدی

-مخی شخک  بخی  ییفضخا  نیدر چنخ « صلح مادران» و بود شده مطرحتری گسترده

 یدولتخ  یروهخا ین کخه  یطیشخرا  در هم آن  را جذب کند یشتریب یرویتوانست ن
 و کننخد  جادیا یتیامن یقرمزها خط یک میلیون امضا، نیکمپ حول بودند توانسته

  .کند روند نزولی پیدا ،نیدر کل کمپ رویجذب ن همین امر باعث شده بود که
الزم  طبعخاً  ،یسازمانده یبرا نیمادران کمپ تهیکم تیظرف کاهشبا توجه به  

 نیکمپخ  درون یروهخا ین یسخازمانده  یبخرا  یگخر ید مراکخز  جادیبود که به فکر ا
در مرکخز   یکخار  ی  پخروژه  کیخ دادن به   رو فکر کردم که با شکل نیاز ا م،یباش

درون  یروهخا ین یاز سخازمانده  یبشود که بخش دایپ یامکان دیشا ن،زنا یفرهنگ
سخر و   ،(یکخار  پخروژه  کیخ بخه واسخطه   )زنخان   یفرهنگ مرکز قیرا از طر نیکمپ

-مخی  یفرهنگخ مرکخز   باتجربخه  ی، همخه اعضخا  بیخ ترت نیچرا که به ا.  سامان داد

 یروهخا ین جخذب  بخا حتخا   و)طخرح   نیخ ا قیخ از طر میمستق یسازمانده بهتوانستند 
 یروهخا یاز ن یخ بخشخ   زمخان هخم  خ و  قیخ طر نیا از و شوند،تر فعال ،(نیکمپ درون
بخار   هخا،   تیفعال ییبا هم افزا تا شوند، داده مشارکت یتیفعال نیچن در زین  نیپکم
را هخم کخه    یطرحخ .  ابدی تسریهم  نیکمپ یفضاتازه به  یحرکت و انرژ گرید

 . بود، «یعاد یزنان زندان»به  یرسان  حول خدمتای پروژهداشتم  نهیزم نیدر ا
توسخط مرکخز   « رسخانی بخه زنخان زنخدانی عخادی     خخدمات »اجرایی شدن طرح 

هدف مهخم را  دو  دهنده کمپین،های تشکیلعنوان یکی از گروهفرهنگی زنان به
توانسخختیم بخشخخی از اعضخخای کمپخخین را از طریخخق آن مخخی :نخسااتدر برداشخخت، 

از  ن،یرا در کمپخخ نتمرکزمخخاتوانسخختیم ایخخن کخخه مخخی  دومو   سخخازماندهی کنخخیم
هخای  پرونخده » شخامل تری عیوس رهیدابه  «نیکمپ ی  شده یزندان زنانهای پرونده»
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 نیکمپخ  در برابخر حقوق  یخواسته قیطر نیا از تا ،یمبگستران «یعاد یزنان زندان
مخا در  سخفانه  أمت رایخ ز. بخخورد  ونخد یپروزمخره تخوده زنخان     یبه زندگهرچه بیشتر 

 یحقخوق هخای  پرونخده  یریگیپ»از سنت  میامضاء نتوانسته بود ونیلیم کی نیکمپ
 میحقوق برابر در طبقات مختلف زنان بهره ببر مسئلهگسترش  یبرا «یزنان عاد
چرا کخه  . کند جبران شیب و کم را صهینق نیاممکن بود بتواند طرح  نیا بنابراین

مطالبخاتی کخه کمپخین بخر روی آن تمرکخز      »کردنخد کخه   برخی نیز به ما انتقاد می
مخا در   مشخکل رسخید  اما به نمر مخی . «کرده، مطالباتی متعلق به طبقه متوسط است

زنخان  »تنهخا خواسخته   های قانونی، و رفع تبعیض« حقوق برابر»کمپین این نبود که 
 فرودست طبقاتبهبود زندگی تحقق این مطالبات در مثال  واست « طبقه متوسط

هنوز نتوانسخته   ما در کمپین این بود که ضعف نقطه بلکه یرگذار نیستتأث جامعه
بخا  را   «حقخوق برابخر  » د و مثبختِ کسخب  موجو یوندهایپ بودیم به شکل ملموس،

 یهخا   وشر از یکخ ی. یمبخده  نشخان  ( گونخاگون  طبقخات  از) زنانروزمره  یزندگ
 «یزنخان عخاد   یحقخوق هخای  پرونخده  یریگیپ» قیاز طر طبیعتاً وند،یپ نیا یبرقرار

 کخه را  یا  خردمندانه و حسخنه سنت  نیآن که چن یما به جا یول. بود ریامکان پذ
را  م،یکخرد مخی  در جنبش زنان به شکل گسترده استفاده 1384تا  1334از سال 

بخه بعخد خ بخه      1385متأسفانه از سال  میو با تمام قوا، گسترش ده ادامهدر کمپین 
برخخی  البته . رو به افول نهاد وکمرند شد یدتاحدو کردیرو نیا خ متعدد لیدال

« چنخد زن کخارگر  »کردند که با روشی مکانیکی یعنی آوردن  در کمپین فکر می
درحخالی کخه   !! پیونخد زد « تخوده زنخان  »توان کمپین را بخه   به عضویت کمپین، می
توانست بخا   میبا توده زنان، « حقوق برابر»هایی همچون  ایجاد پیوند میان خواسته

هخای   پرونخده و طرح گسخترده  پیگیری »: از جملهتری  پیچیدهواقعی و های  روش
تصخخنعی و  یهخخا بخخا روشباشخخد و نخخه  ترپخخذیر امکخخان... و« زنخخان زنخخدانی عخخادی 

در ) هخای چخپ پخیش از انقخالب     گخروه  برخی در میان که معموالً ،کاریکاتوری
و اثبخات  » ارتباط بخا طبقخه کخارگر    دادننشانبرای  (کنفدراسیون خارج از کشور

کمپین  ارتدکسی برخی از اعضای چپ سفانهمتأ. ه استمرسوم بود« شانحقانیت
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 ،کاریکخاتوری از ایخن روش   کردندسعی می «مردان همفکرشان»نیز به پیروی از 
  .کننداستفاده 
و  «چهره بخه چهخره  »روش کاربست  باهر چند  امضا ونیلیم کی نیکمپ درما 

بخرای پیونخد زدن   را  کخاربردی  یروشخ در واقخع   گفتگو با مخردم کوچخه و بخازار،   
امخا الزم بخود کخه     میاتخان کرده بودهای کمپین با زنان از اقشار مختلف  خواسته

دیگخری بخرای محکخم شخدن ایخن پیونخد       خخالق  هخای   دنبال روش بهدر کنار آن، 
 نیبود که ما در کمپ خ  ایسیاهچالهدر واقع خ   ضعف  نقطه نیابه هرحال اما  .باشیم

توانسخته  « ضدسنگسار نیکمپ»البته . مینداشت یادیبه آن توجه ز امضا ونیلیم کی
بهره ببخرد و   یعادزندانی زنان  یحقوقهای پرونده یریگیبود همچنان از سنت پ

شخاید بخه دلیخل ایخن کخه       هرچنخد . زنخان بخود   دانیخ نقطه مثبت فعاالن گروه م نیا
، قخرار داشخت  زنان در معرض سنگسخار  های ، حول پروندههاآن عمل ی  محدوده
هخای بزرگخی از    گخروه  انیم در را یپندار  همذات توانستنمیهم خیلی بنابراین 

 هیخ عل نیکمپخ توسخط   یکخرد یرو نیاتخخان چنخ  ولخی هرچخه بخود      ،برانگیخزد  زنان
-مخی  محسخوب امضاء  ونیلیم کی نیکمپ در ماجلوتر از  یسنگسار، باز هم گام

 .شد
مرکزفرهنگخی زنخان    در نمخر داشختم و بخا اعضخای    کخه   یطرحخ  بادر هر حال 
بخه سخهم    (...و یعخاد زن  انیو کمخک بخه زنخدان    یشامل مخددکار )مطرح کردم 

-پرونخده  یریگیسنت پ بتوان از این طریق، شاید یکه به نوع خودم تالش کردم 

مشخکل   دبتوانخ نیخز   و، ردو عملیاتی ک زنده نیرا در کمپ یزنان عاد یحقوقهای 
 یولخ  .کمپخین را تاحخدودی جبخران کنخد    گخران  کخنش سخازی  و فعالسازماندهی 

 هخا   یریدرگ که  کردم مطرح  یفرهنگ مرکز درهنگامی  را شنهادیپ نیا سفانهأمت
-مخی  بود و بخه نمخر   شده حاد ،زنان در این دوره یمرکز فرهنگدر ها   یو دلخور

گخی  هگسخترد آن هم بخه ایخن    دیجدهایی پروژه اندازیامکان راه گریکه د دیرس
طخرح را   نیخ تخا ا   میجلسه گذاشت( بار 3حداقل) بار چند حال نیا با. ردوجود ندا

 اما هر بار، با توجه بخه  میو بالفاصله شروع به کار کن ب،یتصوفرهنگی مرکز  در
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 بخه  را یریخ گ  میتصخم  میتوانسخت   ینمخ  طبعاً ،از اعضاء در جلسه یا  عده عدم حضور
زنخان کخه قخرار بخود      یمرکخز فرهنگخ   ی  جلسخه  نیحتا در آخخر .  میبرسان سرانجام

نخد  ابین حضخور جلسخه   درمرکخز   یداده شود که اگر آن چندنفر اعضخا  ماتومیاولت
و  امدنخد یاز دوسختان ن  یتعخداد گرفت اما باز هخم   میخواه میخودمان تصم گرید

این پروژه را به سر و سامان برسانیم و قضخیه در نهایخت منتفخی     میباالخره نتوانست
با همین مضمون و به  یطرح تاتالش کرد  زین یعباد نیریبعد از آن ش البته  .شد

 یاعضخا برخخی از   یهمراهخ  بخا  و« کخانون مخدافعان حقخوق بشخر    »کمک اعضای 
 .نرفت شیپ یلیدال به زین طرح آن اما ببرد، شیپ نیکمپ

شخرایط و   در چنخین رسخید دیگخر   نمخر مخی  بخه هخا بخود کخه      پس از این ناکامی
بخه عنخوان   )رکز فرهنگی زنخان  موجود مثل متوان به نهادهای از قبلنمی یاوضاع

و سخازماندهی   حخول اهخداف کمپخین    هخای عملخی    پایگاهی برای بازتولید فعالیت
 ینهادهخا  و هخا   هسخته ) دیخ جد ینهادهخا  سیتأس نیبنابرا. بست دیام (نیروهای آن

 شخختریب هرچخخه ن،یکمپخخ در کارآمخخدتر یسخخازمانده یبخخرا (ریخودمخخد/ادیخخخودبن
 .آمدیم نمر به عاجل و یضرور

 
 عمقدر سازی گفتمانگیری در سطح،    اوج: های مختلف کمپین  دوره

از گسترش فضای امنیتخی و   که پس یک میلیون امضا چالش بغرنج دیگر کمپین
بخه هخر میخزان کخه فضخا بخرای       این بود که کمپین به وقوع پیوست ها در  دستگیری
تخر    بسخته « کخف خیابخان  »کمپین در حوزه عمخومی و در  اعضا و هواداران فعالیت 

میخان اعضخای کمپخخین    در المللخی   شخد، گخرایش بخه اسختفاده از فضخخاهای بخین       مخی 
از  تخدریج بخه  ،به بعد، رویکرد کمپخین  1381از سال در واقع  .یافتمی گسترش

فاصله گرفخت   -طور نامحسوس  به - ای در داخل کشور  رویکرد گسترش شبکه
 . تفوق یافت ،المللی  گیری بین  با جهت و رویکردی

آوری یخک میلیخون    رشد و نمو پروژه جمعهای مختلف   شاید بتوان از میان دوره
( هخا   در تهران و در شهرستان)در داخل کشور آن شتابان گیری   ، دوران اوجامضا
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ماهخه   شخش  در. اش، مشخخ  کخرد    ماه نخستِ شخروع فعالیخت   ششرا در همان 
کخرد، در خخارج     گسترش پیدا می همچنان دوم، عالوه بر آن که کمپین در ایران

دوم ،  یچخرا کخه از شخش ماهخه     ه بخود شروع به رشد کخرد  تدریجبه از کشور نیز
کمپخین در   اعضخای   های فارسی زبان به دلیخل افخزایش دسختگیری     برخی از رسانه

بخه    آمیز خود،  داخل کشور، و نیز مقاومت کمپین برای تداوم راه روشن و صلح
بخه  . کردنخد   کمپین را منتشر مخی های  مبارزه و تالشآن اقبال نشان دادند و اخبار 

مخا شخاهد رشخد و گسخترش کمپخین در       هخا، فعالیخت  اول این ترتیب در یک سال
مشخخکالت سخخفانه متأیخخک سخخال،  امخخا پخخس از. داخخخل و خخخارج از کشخخور بخخودیم

 . نیروهخخای انتمخخامی هخخم افخخزایش یافخخت   گونخخاگون سخخاختاری و نیخخز فشخخارهای 
-بخه  کردند خ   خ که یکدیگر را تقویت هم می  زمانهم رفت از این دو معضل  برون

سخه واقعخه   . از کمپین شد عمومی در داخل کشور، باعث کاهش استقبال تدریج
ثیرگخذار بخود و سخبب شخد کخه      أکمپین بسیار تفشارهای امنیتی در مهم در حوزه 

خ و سخپس بخا ریخزش نیخرو خ      فت شخدید   حرکت گسترده کمپین را در مجموع با اُ
 : مواجه کند
بخود کخه چونخان بمبخی      1385اسخفند   13نفخر در   33، بازداشت واقعه نیاول

خبری در سطح جهان، منفجر شد، و از آن جایی کخه بسخیاری از اعضخای اولیخه     
، و در افکخار عمخومی   بنابراین در بدنخه کمپخین   نفر بودند 33ان این می کمپین در

تعبیخر شخد و    «حرکتی علیه کمپین از سخوی حاکمیخت  »ها به عنوان   این دستگیری
غیرمستقیم سبب شد که بسیاری از شهروندان برای استقبال از کمپخین، بخا    طوربه

 .احتیاط بیشتری عمل کنند
 به کارگاه نتمامینیروهای ابار   بسیار خشونت هجوم نامنتمر و، واقعه نیدوم 

 .بخخود 1381سخخال در شخخهریور  «آبخخاد  خخخرم» تخخاریخی کمپخخین در شخخهر آموزشخخی
آبخاد    به فعاالن کمپین در خخرم  آمیز مأموران دولتی  و توهین برخورد بسیار شدید

به منمور بسیج مردمان محل، )که با پخش شایعات قبیح اخالقی و سراسر کذب 
کننخدگان در آن کارگخاه     شخرکت  تمامیو بازداشت موقت ( ضای کمپینعلیه اع
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جخا  گرانی کخه از تهخران بخه آن   آبادی و چه کنش  گران خرمچه کنش) آموزشی
در تهخران و بقیخه   ) کمپخین ی   مجموعخه ای در   ثیر بسیار گستردهأ، نیز ت(رفته بودند

بخه   از قبخل  کخه )و سبب شد که خخط قرمزهخای دولتخی     بر جای گذاشت( شهرها
ایخن  . نهادینخه شخود   در افکار عمومی به شخکلی،   (کمپین کشیده بودند اگردگرد

 .بسترسازی کرد در داخل کشور، فت شدیدتر حرکت کمپین رااُ واقعه نیز
آوری شخده    از امضخاهای جمخع   «بخرگ »و بردن چنخدین   مصادره ،سوم واقعه

اعضای کمپخین و تفتخیش   در جریان بازداشت برخی از )توسط نیروهای انتمامی 
ادامخه   1383آغخاز و تخا اواسخط سخال      1381بود که از اواخر سال ( هاآن منازل
این واقعه نیز به لحاظ این که احساس امنیت را در میخان امضخاءکنندگان   . داشت
یخک   کمپخین  افخول های کمپین، کاهش داد خود به خخود تخأثیر زیخادی بخر       ورقه

 اعضخای  از از سخوی برخخی   متأسخفانه  واقعخه، هر چند ایخن  . گذاشت میلیون امضا
افخزایش   هخا هخم در    نمخایی   نمایی شد و همین اغراق و بزرگ  بزرگ کمپین خیلی
 .کمک کرد واقعاً ،کمپینبیشتر فت اُ ترس مردم و

شخاهد آغخاز رکخود و     ، ما عمخالً مانهایفعالیتسوم  یبنابراین در شش ماهه
خودمخان را از  کردیم   البته خیلی سعی می. ایستایی کمپین در داخل کشور بودیم

نتوانستیم  واقعیت این است که عمالًرفتی بیابیم ولی   راه برونتا نیندازیم و تک و
متناسب و منسجمی برای کاهش این فشخارها دسخت پیخدا     راهبرددر آن مقطع به 

 :مطرح شد متفاوت در برابر این فشارها دچرا که دو رویکر. کنیم
رویکردی بود که اعتقاد به دور زدن این فشارهای امنیتخی داشخت و    نخست، 

هخا    در مورد بازداشخت « افشاگری»این رویکرد، . به دنبال کاهش سطح تقابل بود
و برای اعضا به عنوان ابزاری فرعی آن هم به منمور ایجاد حاشیه امنیتی  را صرفاً
 کخرد و نخه افخزایش تقابخل بخا       تخر شخبکه کمپخین، ارزیخابی مخی       هزینخه   کم گسترش
امخا ایخن رویکخرد بخرای دور زدن ایخن فشخارها و خخارج کخردن         . منیتینیروهای ا

 . نبود اکثریت نیروهای انتمامی، مورد توافق« سیبل»فعاالن کمپین از 
برای مقابله و افزایش تقابل بود که البته « افشاگری»مبتنی بر رویکردی  :دوم
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ی   ناشخی از عخادت دیرینخه    ـای   به باور من این شکل مواجهه،  برخوردی اسطوره
انقالبخی و  بود که همیشه در سنت مبارزاتی نیروهای  فرهند سیاسی ما ایرانیان خ 

شرایط ، به هخزار و یخک    شود، و در آن  گرا در کشور ما، بازتولید می  ایدئولوژی
بنابراین کمپخین کخه   .  شد بازتولید میدلیل داخلی و خارجی، در جنبش زنان نیز 

بخه  شخده بخود   اش   روزمخره  هخای در فعالیخت سوم، دچار ایسختایی   یدر شش ماهه
از    تمرکز بخیش  همین. ها متمرکز کرد  اش را حول دستگیری  مرکز توجهناگزیر، 
باعث شد که با استقبال بیشتر در بین نیروهای انقالبخی خخارج از کشخور،     اندازه،

 . بیانجامد ،کشور تر در داخلبه رکود و استقبال کم ،مواجه شود اما در عوض
مزید بر علت بود و نیز  گران کمپینکنش ای  های فراقانونی و فله  دستگیریروند 
« انخه مندسیاسخت کخنش  » به جخای « سیاست واکنشی و افشاگری»شد که می سبب

دور نیروهخای دولتخی،   خخط قرمزهخایی را کخه    ناخواسخته،  در کمپین تفوق یابد و 
ها هخم بخرای آن کخه      تالشاین از بسیاری . تر سازد  کمپین کشیده بودند، پررند

با توجخه   ،در کمپین تقویت شود« در ارتباط با اقشار مردمی گرانهسیاست کنش»
  .ثیرگذار بودبه سختی تأبه فشارهای سنگینی که وجود داشت، 

داد  که اجخازه نمخی  ها  تالشیکی از دالیل عقیم ماندن چنین رسید می به نمر
دور زدن بخا هخدف   )زنانخه   مند  ی کنشهارویکردخشونت و  گفتمان مقاومت بی

و  غلبخه در فضای کمپین تثبیت و روالمند شود همانخا  ، (ای تقابلی با حاکمیتفض
از سخال   خخ مشخصخاً   گرایانخه در کمپخین    رویکردهای ایدئولوژی تسلط روزافزون

ای و افزایش اعتبخار    در واقع با گسترش پوشش رسانه . بودخ  کمپین دوم حرکت
هخای    ها و فعالیت  دستگیری»بر  عمدتاً حاال دیگر که)المللی   کمپین در سطح بین

جخخذابیت یافخخت کخخه افخخرادی ، کمپخخین بخخرای (پیخخدا کخخرده بخخودتمرکخخز « تقخخابلی
 و تعداد این گخروه از اعضخا  از این رو با افزایش  .داشتندتر رادیکالهای   گرایش
 «افشاگرانه یهااستیس» به یادیز لیتما که) کردیرو نیا مدافعان نفون ی  توسعه

 شختر یب هرچخه  نیکمپخ  حرکخت  یسخو  و سمت که شد  یم باعث( داشتندو تقابلی 
 ژهیخ و بخه  و یاسخ یس یروهخا ین کخه  آن لیخ دل بخه  رانیخ ا در همخواره . شود یتخاصم
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دادن بخه  احخزاب و نهادهخایی بخرای سخازمان    فاقد ، کالیرادهای تندرو و گرایش
گرفتن و گسخترش هخر حرکخت    پخا  بخه مجخرد  هسختند،  های سیاسخی خخود    فعالیت

بخه قخول   و  تقابخل بخا حاکمیخت داشخته باشخد     ای بخرای  زمینخه  احیانخاً که )اجتماعی 
 شخخوند و آن جخذب آن مخی  بخه سخرعت   ، (رخ دهخد « دسختگیری »در آن معخروف  

 . دهند به رویکردهای غیرمدنی و تقابلی سوق میحرکت را هرچه بیشتر 
 رویکردشخخان بخخه جنخخبش زنخخان و مبخخارزات حقخخوقی، بخخا مخخا  هخخا آن چخخرا کخخه

هخخا و کخخاهش درگیخخری بخخا   کخخه بخخه دنبخخال دور زدن ایخخن تخاصخخم هخخایی  فمینیسخخت
به . متفاوت بود طبعاً، (به منمور پیش بردن هدف اصلی کمپین بودیم)ت حاکمی
 دو روش کخه  کردنخد   یمخ  یسخع  ،تنخدرو رادیکال و ترتیب برخی از نیروهای این 
( بخود  یبخش  یآگاه+  یاعتراض حرکت از یقیتلف که) را نیکمپ مبارزات یوجه
 را( تخر   میمسختق  چخالش  یعنخ ی) را آن «یاعتراضخ » بخخش  فقخط  و رندیبگ دهیناد را
کمپخین   دیخدیم   میآشکارا که کمپین  اولیه اعضایبرخی از ما  اما  .ندکن تیتقو

اعتخخراض و آگخخاهی »در تلفیخخق میخخان تعخخادل )اش   در حخخال از دسخخت دادن تعخخادل
را  دولخت گرایانه آن بخا    بخش اعتراضی و تقابل کوشیدیمطبعاً میاست  («رسانی

 اعضخخای داوطلخخب هخخا و دسخختگیری  سخخفانه هخخر روز بخخا افخخزایش سخخرکوبأکخه مت )
کخاهش   ،آن ی«گرایانخه   آگخاه »د ابعبرجسته کردن ابه نفع ( یافت  ، غلبه میکمپین
 ،تعادل اولیه کمپین در تلفیق ایخن دو عنصخر   در آن شرایط پرفشار، شاید دهیم تا

 . به آن باز گردد دیگر بار
رویکردهخا و  تحمخل  این مشکالت سخاختاری پیچیخده و عخدم    همه مجموعه 

 هرچخه بیشختر   متفاوت بود که ضرورت تجدید آرایخش در کمپخین را   های روش
 هخا   تخه یکم  نیکمپخ  یمیقخد  سخاختار  در که بود نیا تیواقع رایز. کردگوشزد می

برای سخازماندهی متناسخب بخا اسختقبال گسخترده اعضخای       شان را   کارآمدی عمالً
ایخن   در هخا   و جابجخایی مسخئولیت   و تغییخر  از کخف داده بودنخد  جدید تاحدودی 

دامخن  موجود، بیشختر  شد و به اختالفات با شکست مواجه می نیز هر بار،ها کمیته
ایجخاد نهادهخای جدیخد از درون کمپخین و     بخا  رسخید  نمخر مخی  بنابراین بخه  . زدمی
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ای را کخه  هم انعطاف ساختار شبکهتوان   های کمپین می  ورودیمراکز و افزایش 
تخری  اهداف کمپین بود به آن بازگرداند و هم سازماندهی بهینخه رسیدن به الزمه 

 همچنخین . برای جذب و تثبیت نیروهای تازه نفس در جنخبش زنخان فخراهم آورد   
مپخین را سرشخکن کخرد و بخه     های متعدد، بخار امنیتخی ک  با ایجاد مراکز و ورودی

کردنخد  فعالیت می «های مختلفروش»های گوناگون درون کمپین که با نگرش
بتوانند بهتر  «برای یکدیگر بدون ایجاد مانع»تا  .امکان فعالیت ساختارمند بخشید

اعضخای   شخد شخاید مخی   با تجدید آرایش از سوی دیگر  .عمل کنندو آزادانه تر 
جنخبش   یهخای آینخده  تر برای ادغام در حرکتکوچکهای کمپین را در گروه
دهخی    را بخه سخمت شخکل    اهایی بود کخه مخ  چنین دغدغهباری،  ...زنان آماده کرد

بخه عنخوان یکخی از    « کخانون زنخان ایرانخی   »و نیز تبدیل شخدن  ) «یستینیفم مدرسه»
هخخخای   هسخخخته» برانگیخخخزجنجخخخالی ایخخخدهو طخخخرح ( مراکخخخز دیگخخخر در کمپخخخین

تغییخخرات سخخاختاری را بخخرای  کشخخاند تخخا شخخاید بتخخوان   (خخخودگردان)«خودبنیخخاد
هایی از اعضای کمپین رد و تا دیر نشده، بخشکارآمدی بیشتر در کمپین پیش ب

 (خودمخدیر )هخای خخودگردان     های خودبنیاد سازمان داد تا این هسخته را در هسته
 وجخود بخه که برای کمپین، مراکز متعددی برای جذب نیروهخای جدیخد    زمانهم
های دیگخری را بسخته بخه عالقخه خخود و بخا       آورند، در عین حال بتوانند پروژه  می

. توجه به مسخایل روز در حخوزه زنخان، در کنخار فعالیخت در کمپخین پخیش ببرنخد        
هخای آینخده جنخبش    ، بتواننخد در حرکخت  شخان با توجه به ساختار مستقلهمچنین 

محخدود بخه    شخان فعالیت و هویتامید، ی   زنان مشارکت فعال داشته باشند و همه
ای، سخرانجام در یخک     و ائختالف مشخابه  پروژه کمپینی نشود که باالخره مانند هر 

 . رسد  اش به پایان می  مقطع، فعالیت
انخدازی    کمپخین، ایجخاد و راه  حیخات  چهخارم   یدر شخش ماهخه  به این ترتیخب  

 یهخا   واکخنش هخر چنخد   ، «هخای خودبنیخاد    هسخته »و طرح ایخده  « مدرسه فمینیستی»
آورد امخا باعخث    وجخود بهدر تهران  در میان بخشی از اعضای کمپینرا  متعددی

-همه فعالیت عمالً که)ها و بازداشت ها  از دایره دستگیریکمپین شد که تمرکز 
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ل و ی، فراتر رود و تخا حخدودی بخر مسخا    (شعاع قرار داده بودکمپین را تحتهای 
خوشخبختانه از دل ایخن   کخز شخود کخه    متمر مشکالت ساختاری و درونی کمپخین 

اسختقالل   اها توانسختند بخ    کمپین در شهرستانهای ، از یک سو بخشرویکرد تازه
دسخخت یابنخخد خخخود هخخای خخخالق  و روشبخخه طخخرح مباحخخث از پایتخخخت، بیشخختری 

هخای آن،    کخه یکخی از نشخانه   )را بیشتر در مرکز توجه قرار دهنخد   شان مشکالتو
باعث شد که تاحخدود   هم در نهایتو  (رشت بودشهرستان برگزاری نشست در 

کارهخای  راه چنخین هخم . عمخال شکسخته شخود   « محوری در کمپین  پایتخت»زیادی 
 چنخین هخم و  ،«ارث برابخر »ماننخد کخارگروه   « ها  کارگروه»دیگری همچون ایجاد 

هخای گسخترده و متعخدد شخامل فعخاالن داخخل و خخارج از          ایجاد میلیند لیسخت »
 باعخخث شخخد کخخهاز سخخوی دیگخخر . شخخکل بگیخخرد (دیرهنگخخامهخخر چنخخد ) «کشخخور
در کمپین بخاالخره بخه مخورد اجخرا گذاشخته      « گیری  رأی» ی  سازی با شیوه  تصمیم
در قالب مقخاالت و  )تری   و عمومی تر  ها به سطح جدی  بحث، در این دوره .شود

 . یافت ارتقاء (کمپین یافتن پاس  برای معضالت
یخک   خ نزدیخک بخه  هخا   ها و ابتکاراتی که مدت  ایده در کنار این دستاوردها، 
در  خوشخبختانه خیر افتخاده بخود   أبخه تخ  هخا  آن شد و تحقخق   نادیده گرفته می خسال  

در . ، به شدت و با گستردگی پیگیری شدکمپینهای میان گروه «رقابت»جریان 
مهمی شدند های حامل بحثو  ندرونق گرفتمختلف کمپین های سایتاین میان 

چخخون را بخخا بسخخیاری از مقخخوالت هم  جنخخبش یخخک میلیخخون امضخخا  کخخه ارتبخخاط  
مخذهبی  هخای  با سنت های اجتماعی  جنبشابطه رو نیز سکوالریسم، دموکراسی، 

 ... و متنخوع سخازماندهی  هخای  ، روشدر جامعه مدنی سیاسی قدرت ، تأثیرو ملی 
تحقیقات میدانی در رابطخه بخا    در این دوره  .دادمی قرارو بازاندیشی مورد بحث 

تولیخد  از جملخه  )جدیخد   یابتکاراتافزایش یافت و مسبب هم کمپین های خواسته
  انتشار مجموعه چنینهم، ...(و ، کاریکاتورهای طنزآمیزسرودهای جدید صدا و
مجموعخه ایخن   ... و گسخترش یافخت   واقعخاً  حول کمپخین  (کاغذی) چاپی مقاالت

باعخث شخد کخه اگخر در یخک سخال اول،       هخا   نسبی آنشدن و روالمندعملکردها 
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ماهخه،   شخش  حخداقل  کمپین رشدی کمی یافته بود، در سال دوم پس از رکودی
یخک   به این ترتیخب پخس از یخک سخال و نخیم، کمپخین      . به رشد کیفی دست یابد

 تخر،   تأسخیس و کوچخک    های متعدد و نهادهای تخازه   با تکیه بر سایت میلیون امضا
-در ائختالف که بعخدها نیخز   های مهمی در جنبش زنان شد   گفتمان وارد فاز تولید

حخال  در عخین  . آمخد  بخه کخار   اجتمخاعی دیگخر نیخز   هخای  جنبشهای فعاالن زن و 
جنخبش  ی   پهنخه در  بتوانخد  کمپین سبب شد که در این دوره،تغییرات ایجاد شده 

اتخخان   زنخان  هخای دیگخر    حرکتدر برابر ی تر  و معقوالنه  متواضعانه یزنان رفتار
که بخین خخود و    آوری  مرگ سبب شد که کمپین از حصار ع،کند و همین تواض

 .عبور کند ده بودکردیگر فعاالن جنبش زنان ایجاد 
، جنخبش دانشخجویی دوبخاره خخود را     1383از سوی دیگر، در اواسخط سخال   

نیخز  طلبخان    اصخالح . داد ش مخی هخایش را گسختر    فعالیخت  وبخود  سازماندهی کخرده  
. ود نشان بدهندتری در جامعه از خ   های وسیع  و فعالیتتحرک توانسته بودند که 

مختلخف  هخای    ، ما شاهد آن بودیم که در بخش1383سال  یاز نیمهدر مجموع 
تخازه و   یهخا   حرکخت  گونخاگون،  یصنف و یاجتماع یها  جامعه و از سوی جنبش

ها سبب شد که تمرکز نیروهای امنیتی   همه این. استدر حال وقوع  یتردار  جان
 بخر کمپخین هخم    ی جخانبی فشخارها در نتیجه، کاهش یابد و ، کمپینگران کنشبر 

نیروهای دولتی موفق شخده بودنخد    آن که اساساً ویژهبه .فروکش کند یتاحدود
را بسخیار  « چهخره بخه چهخره   »بخشخی بخا روش     حرکت اصلی کمپین یعنی آگخاهی 

هر چنخد کخه   . شان نیز رسیده بودند  تاحدودی به اهداف محدود سازند و بنابراین
را در ( حقخوق برابخر  )کمپین و گسترش گفتمان اصلی ما هم توانسته بودیم رشد 

ابعخاد دیگخری  بخه منمخور نهادینخه سخاختن دسختاوردهای         افکار عمومی و نیز در
معخروف  به قول )« بازی برد خ برد »بازی را به  ،کمپین، پی بگیریم و به این ترتیب

 . تبدیل کنیم( «ختم به خیر»

 



 

 

 

 

 فصل پنجم
 
 همبستگی کم سابقه: حرکت متحد زنان

 
 1381 در سال «الیحه حمایت از خانواده»ماجرای 

 یتنگ به ها  نهیس در را ها  نفس هوا، یآلودگ و دیشد یگرما ،1381 سال تابستان
. مانسخت   یمخ  یافتنین  دست و ابیکم ییکاال به تازه یهوا. بود انداخته شمارش و

 همخه  از. نبود یجو تیوضع به شباهت یب هم کشورمان یمدن جامعه روز و حال
 و دسخت  انسخداد،  بخه  رو یاسخ یس یفضخا  و نهم دولت افزون روز یفشارها با سو
 عنخوان بخه  هخم  زنخان  جنخبش . بخود  افتخاده  شمارش به اش  نفس و کردیم نرم پنجه

ی مشکالت تخو بخر تخو و      به دامچاله طبعاً ،بخشی از نهضت مقاومت جامعه مدنی
الیحخه حمایخت از   »در چنخین شخرایطی،   . ناپذیر، گرفتخار شخده بخود     بینی  گاه پیش
در سخوم  ) نخژاد   دولت آقخای احمخدی   پس از تصویب در هیئت وزیران 1«خانواده
سخال بخه    همخان در اول مردادمخاه  بخاالخره   ،یک ماه تر ازو در کم( 1381تیرماه 

و در روز چهخارم شخهریورماه در کمیسخیون فرهنگخی      تقخدیم شخد  مجلس هفختم  
خیلی پیشتر این الیحه، اما تهیه و تدارک  .گردیدطرح ممجلس شورای اسالمی 

یعنخی زمخانی     گرفته بخود انجام  خ  یهیاز سوی قوه قضادولت نهم که توسط نه و خ 
 ناکارآمخدی و  خانواده با یها دادگاه این که دربه سبب قضاییه قوه مسئوالن که 
 یِمشخکالت شخکل  بخرای رفخع    نخد شده بود مواجهه یدادرس یمشکالت عملانبوه 
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ولی در طول کار  .ندبوداقدام کرده تهیه و تنمیم چنین طرحی به ی، آیین دادرس
قوانین مخدنی را  برخی از که بازنگری در ای به الیحه تدریجبه، این طرح تدوین
در واقخع ایخن دو هخدف یعنخی     . داد، تبخدیل شخد   مخی سخر لوحخه کخارش قخرار     نیز 

 ،خانواده و بازنگری در قخوانین مخدنی  های در دادگاه یسربازنگری در آیین داد
پرداخته یات فنی آیین دادرسی یبه جز، هم این الیحهدر سبب شد که در نهایت 

ایخخن رو  ز ایخخنا. قخخوانین مخخدنی مخخد نمخخر داشخخته باشخخدتغییراتخخی را در شخخود و هخخم 
در سراسر الیحه حمایخت از  به طرز آشکاری در هدف تدوین الیحه، دوگانگی 
 .خورد  به چشم میخانواده 
بخه   از انقالب، آمیز پس  ویسی برای تعدیل در قوانین تبعیضسابقه الیحه ناما 
زن »ی   یسندگان زن مجلهیعنی به زمانی که یکی از نو. گشت  باز می 1312سال 
 تیرمخاه  1در « ای جهت حفظ و احیای حقوق زن  الیحه» را با عنوانطرحی « روز

شد  می در آن زمان شاید تنها نشریه زنان محسوب«  زن روز». منتشر کرد 1312
-مخی  زنانی که نزدیک به حاکمیت بودند اداره توسط دولت و از سویکه البته 

در نشریه زن روز، نشان دهنده آن بخود کخه   ای حال درج چنین الیحه شد، به هر
طبخق  . مشخکل داشختند   ،آمیخز موجخود  تبعخیض  زنان درون حاکمیت نیز بخا قخوانین  

. الیحه را بخه نماینخدگان مجلخس ارائخه داد     آنفرشته هاشمی مجله، این گزارش 
امخور   مرکخز  :یعنخی )زنخان    سه نهخاد درگیخر در حخوزه    1333در سال پس از آن 

 یو شخورا  ،مشارکت زنانِ دولت آقای خاتمی، فراکسخیون زنخانِ مجلخس ششخم    
طخرح جخامع    ،با هدف اصالح قخوانین مربخوط بخه زنخان    ( زنان یاجتماع-یفرهنگ

انجخام  . ه بودندسپرد «دانشگاه مفید»اجرا به  یرا برا« زنان یو قضای ینمام حقوق»
 سخال  تا بهخار اتمام کار آن  متأسفانه خیلی با تأخیر و کُندی پیش رفت و این کار
در  1383مخرداد   14نهایخت در جلسخه    گخزارش آن در طخول کشخید و   بخه  1383

بخا  این تحقیق که . منتشر گردید 1384در سال سرانجام هیئت دولت ارائه شد و 
بخه هیئخت   « زنخان قخوانین مربخوط بخه     ازای پیشنهاد الیحه اصالح پاره»ارائه هدف 
طلخب، تصخویب     و زنخان اصخالح  )صورت گرفتخه بخود    محمد خاتمی سید دولت
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ی پیشخنهادات  ابتدادر  (کشیدندمی نهایی آن تحقیق را توسط هیئت دولت انتمار
و در ادامخه بخه    ،قوانین مربوط به زنان  دربه ضرورت تجدید نمر  اصالحی خود،

مخدنی،   قخوانین مجموعخه  یعنخی بخه   . توجه کخرده بخود   ی نیزهمه مواد قانون یبررس
این پخژوهش     خورد با مسئله تبعیض علیه زنان پیوند می یکه به نحو ...جزایی و

 یپیشنهاد جخایگزین کخردن مخواد قخانون     ی،فقههای ادلهمستندات و سپس با ارائه 
-مخی  بخه دولخت، ارائخه     ،«عدالت رعایت»نیز حقوق زن و توجه به با را  یجدید

در اصخالح  در این تحقیق نه تنها بخه مسخئله زنخان در قخوانین خخانواده بلکخه       . کرد
 نیز بخه اصخالح مخوادی از    و ی،مین اجتماعأو ت قانون کار ی،قانون مجازات اسالم

از  طلخب در واقخع زنخان اصخالح   . ختپردامی هم یو کیفر ی، مدن یآیین دادرس
و در  ل زنخان آغخاز کردنخد   یسازنگری در قوانین را از زاویه مکار با ،1333سال 

یادگارهای آنخان  ترین توانست یکی از مهممی صورت تصویب در هیئت دولت
و تخأخیر صخورت    بخا تعلخل   چنخان  آن امخا انجخام ایخن پروسخه     .در حوزه زنان باشد

ای پیشنهاد الیحه اصخالح پخاره  »کشید و هنگامی که  به درازاسال  پنجکه  گرفت
دولخت ارائخه   هیئخت  بخه   1384را در اردیبهشت سخال    1«از قوانین مربوط به زنان

یعنخی  . بخاقی مانخده بخود    ،در حاکمیخت  ادامه حضورشانیک ماه  به  فقطکردند 
انتخابات ریاسخت   1384یک ماه پس از ارائه این الیحه به دولت، در خردادماه 

با روی  .ندداز مسند قدرت کنار گذاشته ش انطلبجمهوری برگزار شد و اصالح
نخه تنهخا طخرح آنخان بخرای      ، نیخز  نخژاد   احمخدی  محمخود  دن دولخت آقخای  کار آمخ 

مجموعه دوجلدی ایخن  بلکه   آمیز کنار گذاشته شد اصالحاتی در قوانین تبعیض
خمیخر   خ  کتاب منتشر شده بخود  صورتبه که خ  تحقیق و متن الیحه پیشنهادی آن

آیخین  اصخالح در  یه بخا هخدف   ی، قوه قضخا 1385ال در زمستان سپس از آن  .شد
دولت نهم آن را به هیئت تهیه کرد و  ای ، الیحهخانوادههای دادسری در دادگاه

دولخت  ، 1381در تیرمخاه  . به مجلس فرسختاده شخود   ،ارائه کرد تا از طریق دولت

                                                                    

1
 http://www.feministschool.com/spip.php?article1219 
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را در مخورد    (23مخاده  از جملخه  )برانگیز   جنجالهای مادهآقای احمدی نژاد نیز 
افخزود و  الیحخه قخوه قضخاییه    بخه   مردان،برای « چندهمسری»سهولت هرچه بیشتر 

در بخار ایخن الیحخه    نخسختین  بخرای   1381راهی مجلس کرد و در شهریور را  آن
اعتخراض قخوه    ،این الیحه  توسط دولخت بر  23ماده افزودن . مطرح شدمجلس، 

یه بالفاصله در همان مردادمخاه  یدنبال داشت و سخنگوی قوه قضابه نیز یه را یقضا
برخخی  زودن کرد و عمل دولت را در رابطه با افگیری ن موضعدر برابر آ 1381

 23ایخن مخاده    اتفاقخا    1.قخانون دانسخت   فعملی خال ،یهیاد به طرح قوه قضاوماز 
جامعخخه زنخخان را در میخخان  هخخا اعتخخراض نبخخود کخخه بیشخختریای همخخان مخخاده ،الیحخخه

، منوط بخه  یاختیار همسر دائم بعد»: این الیحه آمده بود 23در ماده  .برانگیخت
بین همسخران   عدالت  یمرد و تعهد اجرا یمال یدادگاه پس از احراز توانای اجازه
41، 44،  25،  22هخای  دیگر این الیحه مانند مادهکه مواد هر چند . 2«باشدمی

3  

                                                                    

1- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8605240449 

در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر »: در تبصره این ماده آمده بود -2
  «.اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است

ثبت عقد نکاح دائم، فس  و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح و  -22ماده - 3
ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری : تبصره  .طالق الزامی است

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های باالتر از حد  -25ماده . می رسد
متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش 

میزان مهریه  . ثبت ازدواج مالیات وصول نماید هنگام تصاعدی در صورتبه میزان مهریه
متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای 
خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می 

رسمی اقدام به ازدواج دایم، طالق، فس  و  چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر -44ماده  .رسد
رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال 

هر فرد  -41ماده  .جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود
زن ایرانی ازدواج نماید، به قانون مدنی با ( 1212) خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 

در این صورت زن چنانچه به اختیار . حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود
خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به انن وی صورت گرفته باشد و 

 .همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد
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 کجخی بزرگخی    در واقع دهخن  آن 23مورد اعتراض جنبش زنان بود ولی ماده  نیز
سخالیان  بخود کخه    ن جنخبش زنخان  کنشگرابه   ویژهبه کشور،خواه به همه زنان حق

به  نفخع زنخان در قخوانین موجخود تخالش کخرده        برای ایجاد تغییرات حقوقیسال 
کمپخین یخک میلیخون    »یعنی در آن مقطع حرکت جنبش زنان ترین و مهم بودند 
 . ندشکل داده بودبه همین منمور نیز را  «آمیزبرای تغییر قوانین تبعیض امضاء

، چندهمسخری بخه   (پس از انقخالب )این الیحه، در قوانین مدنی ایران پیش از 
در قخوانین   لخی بخرای نمونخه   نکخر نشخده بخود و    مشخ  و شخفاف، ای مادهشکل 

در قالخب چگخونگی تقسخیم ارث میخان زنخان       یمسئله چندهمسر، مربوط به ارث
 . متعدد یک مرد مطرح شده بود

الیحه با نخام   «سومین»، 1381سال « الیحه حمایت از خانواده»باید گفت که 
 ،شدن بخه قخانون   که در تاری  معاصر ایران، برای تبدیلبود  «حمایت از خانواده»

هخای گسخترده زنخانی همچخون     با فعالیت 1341در سال . بودبه مجلس ارائه شده 
بخرای بهبخود وضخعیت حقخوقی زنخان در قخوانین       ای الیحخه « مهرانگیز دولتشاهی»

الزم االجخرا   تصخویب و « قانون خانواده»با عنوان در مجلس شورای ملی خانواده 
سازمان زنان » ژهیو هب)های مستمر کنشگران جنبش زنان پس از آن با تالش.  شد

 قانون مصوب تغییراتی در 1353در سال  بار دیگر («ایران
1

به عمل آمخد   1346
خخانواده   قخانون حمایخت  را در زمینخه اصخالح   ای الیحه شورای ملی نیز و مجلس
. متممی بر قانون حمایت خانواده نوشخته شخد   ،مطرح و در نهایت 1341مصوب 

-واده تخالش نیز فعاالن جنبش زنان در مورد قوانین خخان  1341پیش از سال البته 

کخه توسخط   ای از جملخه الیحخه حمایخت از خخانواده     بسخیاری کخرده بودنخد   هخای  
در . شخت گمخی  باز 1342ده بود به سال به نگارش درآم 2«مهرانگیز منوچهریان»

هر صورت قخانون خخانواده پخیش از انقخالب، دوام چنخدانی نداشخت و بخا وقخوع         
توسخط حکومخت   که جزو قوانین مترقخی آن زمخان بخود،    قانون این ،  53انقالب 

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?article990 

2 http://www.feministschool.com/spip.php?article1218 
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پس از نزدیک به سه دهه نیز در حالی که انتمار  .به کلی ملغا اعالم شد اسالمی،
ر آمخوزش عخالی و رشخد    زنخان د  حضخور  گسترش روزافزون رفت با توجه بهمی

یخت  ، قوانین نیز منطبخق بخا موقع  ایران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان مشارکت
ای در رابطه با قوانین خانواده در الیحه ولی متأسفانه. زنان، به نفع آنان تغییر یابد

هخا و  ستهمجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که چندین گام از خوا
  .تر بودموقعیت زنان جامعه عقب

بسخیار   1381بخه الیحخه حمایخت از خخانواده در سخال       هخا   اعتخراض  از این رو
طلخب را بخه واکخنش    هخای فمینیسختی و زنخان اصخالح    گسترده بود و نه تنها گروه
را نیز به جبهه جنبش زنخان نزدیخک   گرا   زنان اصولهای واداشت بلکه حتا گروه

دیگخری  هخای  طخرح آقخای احمخدی نخژاد،    دولت  ،در همان ایام هر چند. ساخت
رانخدن  و نیز  ،هادر دانشگاهجنسیتی و تفکیک بندی   سهمیهگزینی، بومیهمچون 

بخا   ،ها را در دستور کار خود قرار داده بخود   به کنج خانههای شغلی از محیطزنان 
کخم نمیخر را    و توافقی اجماع« الیحه حمایت از خانواده»اما اعتراض به  این حال
 صخورت بخه  ا غالبخ  هخا، هر چند این اعتراض. ایجاد کرد یخواه ایران  حق میان زنان

سخال  همخان  زنخان در  هخای  میخان گخروه   «ائختالف بخزرگ  »گروهی بود و به یخک  
پیگیری ایخن الیحخه از سخوی دولخت و مجلخس در نهایخت       نیانجامید ولی  1381

ائتالفخی  خخود آیخد و   جنبش زنخان بخه   1383در سال سبب شد که سال بعد یعنی 
 . را علیه این الیحه شکل دهدگسترده بسیار 
 

 به الیحه حمایت از خانواده از سوی زنان درون حاکمیت ها  اعتراض

الیحه حمایت از خانواده  آقای احمدی نژاد که دولت 1381در همان مردادماه 
ها منتشر شد، اولخین    را به مجلس تقدیم کرد و متن آن به شکل عمومی در رسانه

گخرا و چخه     از سخوی زنخان مجلخس هفختم، چخه اصخول       ،بخه آن نسخبت   هخا   اعتراض
گرایخان    اکثریت بخا اصخول   ،در آن زمان در مجلس. گرفت صورتطلب   اصالح

 .هنوز در مجلس حضور داشتند هم طلب  بود اما برخی از نمایندگان اصالح
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الیحخه،   نسخبت بخه   هخا   اعتخراض  آغاز ی  دوره همین در  :گرا  اعتراض زنان اصول
ضمن بیان اعتراض خود زنان،  یاجتماع - یفرهنگ ییس شورایمنیره نوبخت، ر
قوانین ما باید از حقوق زنان دفاع کنخد و مخا از   »: دارد کهمیاظهار  به این الیجه،

نمایندگان مجلس تقاضا داریم که در تصخویب الیحخه حمایخت از خخانواده ایخن      
 -شخورای فرهنگخی   نیخز   1381شخهریور   3در  «.موضوع را مخد نمخر قخرار دهنخد    
پردازد و نیاز به بازنگری در مخاده  می این الیحه هاجتماعی زنان در جلسه خود  ب

توجخخه ویخخژه   سخخازد و خواسخختارمخخی الیحخخه حمایخخت از خخخانواده را مطخخرح  23
 نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی بخه تقویخت و رفخع برخخی اشخکالت ایخن      

 1.شودمی 23در خصو  ماده  ویژهبه الیحه
مجلخخس هفخختم،   یکخخی دیگخخر از اعضخخای فراکسخخیون زنخخانِ نیخخز رفعخخت بیخخات،

و از نوشختن   دارد  مخی  ابخراز  بخه صخراحت   مخالفت خود را با تصویب ایخن قخانون  
جهخت بررسخی بیشختر    ( رییس قخوه قضخاییه  )هاشمی شاهرودی اهلل   آیتای به  نامه
حمایخت از   ،ایخن مخاده  »: افزایخد   دهد و مخی   می ازدواج مجدد مردان خبر ی  هئلمس

  «.ها است کردن خانواده یمتالش یبرا یخانواده نیست بلکه اقدام
نقخد و بررسخی   »  گخرا نشسختی دربخاره     احخزاب زنخان اصخول    1381در مهرماه 

کخه مسخئول آن مخریم     «زینخب  ی جامعخه »، در دفتخر  «حمایت از خخانواده  ی الیحه
در این نشست، مریم محمودزاده، عضخو جمعیخت   . ندکنمی بهروزی بود، برگزار

که ثبت ازدواج موقت در صورت بخارداری   با بیان این یایثارگران انقالب اسالم
ی  در الیحخه : گویخد مخی  اندازی مشاوره از موارد مثبخت ایخن الیحخه اسخت،     و راه

ی  مذکور و در موضوع ازدواج آمده که اختیار همسر دایم بعدی منوط به اجازه
. دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران اسخت 

توانخد همخه چیخز را حخل کنخد و       سوال ما این است که آیا صرفا ثروت و پول می
مریم بهخروزی نیخز در   دامه این نشست، در ا «این تعهد چه ضمانت اجرایی دارد؟
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قخانون اساسخی، دولخت     21در اصخل  »: دارد کخه مخی  اظهاراعتراض به این الیحه 
هخای   موظف به احقاق حقوق مادی و معنوی افراد اعم از زن و مرد شده تا زمینه

در فصخل ازدواج فخورا بخه سخرا       ایخن الیحخه  ... را فراهم کندها آن رشد و ترقی
همسخری   زوجخات رفتخه اسخت در حخالی کخه اسخالم اصخل را تخک        ی تعدد  هئلمس

نمخام اسخالمی توصخیه     ویخژه بخه  هخا و  ی اسالمی، خخانواده  دانسته و آن را به جامعه
ی سودجویی  ی حمایت از خانواده زمینه الیحه 23ی  متاسفانه ماده... کرده است

ان خانواده کند و باعث از هم پاشیدگی بنی و هوسرانی مردان پولدار را فراهم می
هخا بخا تصخویب ایخن      شود چرا کخه امنیخت خخانواده    و به چالش کشاندن جامعه می
کنخیم تخا اجخازه     ما از نمایندگان مجلس تقاضا مخی ... الیحه به هم خواهد ریخت

 1«.ندهند این الیحه در کمیسیون تصویب شود
گخرا در اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از        هایی که زنان اصخول   یکی از فعالیت

که هخر   بود« اردیبهشت» ای تلویزیونی تحت عنوان  نواده انجام دادند در برنامهخا
 مسخایل شخد و بخه طخرح    مخی  زنده پخخش  طوربهصدا و سیما  مروز از شبکه چهار

به  1381چند روز برنامه خود را در دی ماه  «اردیبهشت». زنان اختصا  داشت
ایخن   23مخاده   ،برنامخه الیحه حمایت خانواده اختصخا  داد کخه در ایخن    بررسی 

و « جامعخه زینخب  »عضخو  کخه   «مخراد   تخوران ولخی  ». الیحه مورد بحث قرار گرفت
در مورد طی کردن مسیر این الیحه در مجلس توضیح داد مجری این برنامه بود 

این الیحه قرار بود تصویب شود ولی فعال قرار شده با توجه به نمخرات  : گفتو 
 . کار کارشناسی بیشتری انجام شودکارشناسان خارج از مجلس روی آن 

 الیحخه  نقخد  در و اسخالمی  شخورای  مجلس فضای در :طلب  اعتراض زنان اصالح
طلخب و    زاده، از اعضخای اصخالح   سخهیال جلخودار  مجلخس،   زن نمایندگان توسط

در همان  وی. ی زنان منتقد این الیحه بود  ، از جملهعضو فراکسیون زنان مجلس
بخا توجخه بخه ایخن کخه در      »: ه بود کخه گفت 23ض به ماده در اعترا 1381مردادماه 
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حال حاضر پذیرش چند همسری برای زنان ما در جامعخه بسخیار سخخت اسخت و     
ی  آیند منجر به متالشی شخدن خخانواده   هایی که به این شکل در می اکثر خانواده

تخوان گفخت ایخن امخر      شود که تعدادی فرزند هم در آن وجود دارد، می اولی می
 1«.هاست از خانواده نیست بلکه اقدام برای متالشی کردن خانواده حمایت

مشخارکت، در اعتخراض بخه ایخن       یس کمیسیون زنخان جبهخه  یفریده ماشینی، ر
عنخوان   نگاه و تلقی خاصی که نسبت به زنان وجخود دارد و بخه زن نخه بخه    » ،الیحه

الیحخه  را موجب تصخویب   «نگرد ی زندگی بلکه به عنوان یک کاال می یک پایه
بر اساس این نگاه، زن حداقل حقی هخم در  »: حمایت از خانواده دانست و گفت

کننخد زن را مایخه بقخای خخانواده      آقایخان اگخر ادعخا مخی    . زندگی مشترک نخدارد 
کنند که زن بیشخترین وظیفخه و کمتخرین     ای حمایت می دانند، چرا از خانواده می

ی مشارکتی حمایت کخرد کخه    هحقی را در آن دارد؟ در حالی که باید از خانواد
 (همان)« . در آن زن و مرد از حق و مسئولیت یکسانی برخوردارند

، 1381شخهریور   3محمد خاتمی، رییس جمهخوری پیشخین نیخز در     سیدحتا 
دادن اجخازه و حخق یکطرفخه بخه مخرد بخرای       »بخا روزنامخه سخرمایه    ای طی مصاحبه
  2.کندمی ماعال« جفایی بزرگ در حق زنان»را  « ازدواج مجدد

هخای اخیخر،     طخی سخال  صخانعی، کخه   یوسف اهلل   ، آیت 1381در شهریور ماه 
قخرار   اسختفاده فعخاالن حقخوق زن   اسختناد و  مورد  ، اغلبفتواهایش در حوزه زنان

حخرام اعخالم    ،مرد را بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد  ،فتوایی در بودگرفته 
 3.کرد

علیخه الیحخه، در   ها پس از اعتراضات فردی خود در رسانه طلبزنان اصالح
، نشستی را برای اعتراض به الیحه حمایت از خخانواده بخا نخام    1381شهریور  13
در این نشست کخه   .کنند میبرگزار « تزلزل یا تحکیم: الیحه حمایت از خانواده»

شخخد، فخرالسخخادات   مخخیبرگخخزار « مشخخارکت جبهخخه کمیسخخیون زنخخان  »توسخخط 

                                                                    

1 - http://www.meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=329 
2-  http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=490 
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هخای   زمخان برنامخه   کسخانی کخه در   تخوانیم از   پور عنوان داشت کخه نمخی   میمحتش
اعتقخادی   انتخاباتی خود به صراحت اعالم کردند که بخه برابخری زنخان بخا مخردان     

بخا  )میزگخرد حقخوقی   همچنین  ،در این نشست. ندارند، انتمار زیادی داشته باشیم 
محسن کخدیور  ت، فریده غیر که شودمی برگزار (مدیریت شهیندخت مالوردی

 .پردازنخد مخی  زادگان به اعتراض علیه الیحه حمایت از خخانواده  و اشرف گرامی
تحلیخل  شخود و بخه   مخی  در بخش دوم این نشست که توسط فریخده ماشخینی اداره  

پخردازد، الهخه کخوالیی،     مخی از نمر سیاسی و اجتمخاعی  الیحه حمایت از خانواده 
را مخورد نقخد قخرار    الیحخه حمایخت از خخانواده    نیز فاطمه راکعی و زهرا شجاعی 

د کخه  رسخ مخی  به تصویبهم اعتراضی ای بیانیههمچنین  در این نشست . دهند می
، «مشخارکت ایخران اسخالمی    کمیسخیون زنخان جبهخه   »: همچخون هایی توسط گروه

، «(رزا)ایخران   ان زننگخار روزنامه انجمن »، «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان»
علیخه  « اسخالمی   انجمن زنان پژوهشگر علخوم »و « مسلمان نواندیشجمعیت زنان »

الیحخخه  ،صخادرکنندگان ایخن بیانیخه    . دوشخ  مخی الیحخه حمایخت از خخانواده صخادر     
و در آن بخه   هقخانون اساسخی دانسخت    21و  12حمایت از خانواده را مغایر با مخاده  

و دیگر مفاد الیحخه حمایخت از خخانواده اعتخراض و خواهخان اعتخراض        23ماده 
اساتید، حقوقدانان، صاحب نمران و نیخز علمخای دیگخر نسخبت بخه ایخن الیحخه و        

  1.ندشو میشکستن سکوت خود 
ی حمایت از خخانواده در   نیز  نشستی در نقد الیحه« زنان خانه احزاب  کمیته»
ی احزاب  ی زنان خانه ول کمیتهئفاطمه راکعی، مس. کنندمی اربرگزشهریور  14

گخرا   طلخب و چخه اصخول    ی ما زنان چه اصخالح  همه»: گویدمی درباره این نشست
ای  ی جز آن که کیخان خخانواده را متزلخزل کنخد فایخده     مسایلباور داریم که چنین 

یی در هخا  نخواهد داشت و انتمار داریم که مجلس نیز اجخازه ندهخد چنخین طخرح    
  (همان)«.های آن ارایه شود مرکز مطالعات و پژوهش

                                                                    

1
 http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=498 
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 جبهخه کمیسخیون زنخان   نیخز   1381در روز اول مهرمخاه  ، نشسخت آن افزون بر 
، سخازمان  در اعتراض به الیحه حمایخت از خخانواده   را نشست دیگری ،مشارکت

شناسی الیحخه   نیز میزگردی با عنوان  بررسی و آسیب 1381مهرماه  5و در  داد،
خانواده در کمیته زنان خانخه احخزاب برگخزار شخد کخه در آن سخهیال        حمایت از

بخه الیحخه   نسخبت  نقدهایشخان را  ... جلودارزاده، مریم بهروزی، صدیقه وسمقی و
: اظهخار داشخت  در این نشست صدیقه وسخمقی  . حمایت از خانوده مطرح کردند

د کردن چنخد  باشد حرام است پس محدو  در فقه ما هر فعلی که متضمن مفسده»
 (همان)«.تر است همسری به صالح فرد و جامعه نزدیک

، در آبخان مخاه   (1381در شخهریور  )پخس از آن بیانیخه اول    طلخب زنان اصالح
الیحخه  اشخکاالت   ارتبخاط بخا  نیز بیانیه دیگری خطاب به مجلس هفختم در   1381

. کردنخد  نتشخر الیحخه را م ایخن  اشخکال بخر    23صادر کردنخد و در آن بخه اجمخال    
هخای  نخام تشخکل  . تخر بودنخد   امضاکنندگان این بیانیه نسبت به بیانیه قبلی گسخترده 

 تیخ جمع طلب،اصالح زنان مجمع»: بودندها این بیانیه شامل این گروه کنندهامضاء
-روزنامخه  انجمخن  ، زنان بشر حقوق از تیحما تیجمع ،(رانیا)شینواند مسلمان زنان

 زنخان  جامعخه   ،یاسخالم  رانیخ ا مشخارکت  جبهخه  زنخان  ونیسیکم ،(رزا)رانیا زن اننگار

بود و « طلب مجمع زنان اصالح»یکی از امضاکنندگان این بیانیه . «یاسالم انقالب
 اسخت  توانسخته  خخانواده  از تیخ حما حخه یال بخه  اعتراض روند داد که این نشان می

ائتالف و اتحادی را شکل دهد که بعخدها بخه   « طلب های زنان اصالح گروه»میان 
های جنبش زنخان حضخوری    از مراکز و نهادهایی تبدیل شود که در ائتالفیکی 

بخا الیحخه   مشخترک  رسد همین موضوع مخالفخت  می به نمربعدها البته  .فعال یابد
تخر بخا   اتحادی گستردهگیری شکلشود برای کاتالیزوری میحمایت از خانواده، 

تخا  گخرا  اصولهای زنان گروهکه شامل  1383در سال « ائتالف اسالمی زنان»نام 
 . بود( سازندگی و کارگزارانها مشارکتی) طلباصالح
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  زنان جنبش مختلفهای اعتراض گروه

 نیخز  جنخبش زنخان   مسختقل هخای    اعتراض گخروه  1381 ورماهیشهر لیاوا همان از
ارگخان مرکخز فرهنگخی    )« سایت زنسختان »: سایتوبچهار که در  ه بودآغاز شد

نماینخدگی و  « کخانون زنخان ایرانخی   »و « میخدان زنخان  »، «برابریتغییر برای »، (زنان
با کنفخرانس مطبوعخاتی بخه مناسخبت      زمانهم ،1381شهریور  در .یافتمی نمود

پارکیند ماهنامه توقیف  محوطه اولین سالگرد کمپین یک میلیون امضاء که در
ه را الیحخه حمایخت از خخانواد   محتخوای   برگزار کردیم شیرین عبادی «نامه»شده 

ایخن الیحخه   کخه  کرد و از نمایندگان مجلس خواست توصیف یک گام به عقب 
هخم از لحخاظ حقخوقی     الیحخه، را از دستور کار مجلس خارج کنند چرا که ایخن  

المللی ایران ناسازگار است و هم مطابق با شخریعت    ایراد دارد، هم با تعهدات بین
الیحخه حمایخت از   اگخر مجلخس    :عبادی سخپس اظهخار داشخت کخه    . اسالم نیست

-رویم و اعتراضمی خانواده را از دستور کار خارج نکند، ما زنان مقابل مجلس

کنفخرانس مطبوعخاتی   پخس از آن    1.کنخیم مخی  بیخان  ،را به هر بهایی که بشودمان 
در کمپین یخک میلیخون   ، (برگزار شده بود 1381 شهریورماه 11در که )کمپین 
بررسخی الیحخه   »بخا عنخوان    دیگخری   به سرعت تخالش کخردیم تخا نشسخت    امضاء 

رغخم  بخه ) را  2«شناسخی و روان ،شناسیحمایت از خانواده از منمر حقوقی، جامعه
 ،(یخک میلیخون امضخاء    کمپخین  و استمرار بازداشت اعضای بگیر و ببندهاافزایش 
ایخخن نشسخخت، اولخخین نشسخخت   .کنخخیم اعخخالم عمخخومیرا  اطالعیخخه آن، و برگخخزار

در اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از     زنخان   مینیسختی ف کنشخگران جنخبش   «عمومی»
شخیوا  و نسرین ستوده، فریده غیرت، شهال اعخزازی،   :نشست در آن .خانواده بود

 حمایخت از خخانواده،   الیحه مواد و محتوای های مختلف به  آبادی از زاویه  دولت
 یخن ا یان،مجلسخ »را که با عنوان ای در همین نشست بود که بیانیه. اعتراض کردند

                                                                    

1- http://www.zanestan.es/news/07,08,28,11,36,45 

2 - http://www.zanestan.es/news/07,09,03,01,47,04 
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و اولخخین نوشخخته بخخودیم، بخخا حاضخخران مطخخرح  1«یخخدرا از دسخختور خخخارج کن یحخخهال
هفخت روز بعخد    ایخن بیانیخه را کخه   . کردیم آوری  جمع بیانیه، امضاءها را برای آن

 در واقخع  منتشر کردیم( هزار امضاء 2با )عمومی  صورتبه شهریور 18در  یعنی
خوشبختانه متن . خانواده بوددومین بیانیه جمعی در اعتراض به الیحه حمایت از 

تعخخدادی از در آن دوره . مختلخخف آن زمخخان منتشخخر شخخدهخخای بیانیخخه در روزنامخخه
فمینیستی جنبش گرداگرد  هاوجود داشتند و خط قرمز طلباصالحهای روزنامه
یومیخه از نشخر برخخی از    های که روزنامهکشیده نشده بود  -به این شدت  –زنان 
زنان در  جنبش هایبیانیهاز ای پارهاز این رو  ،پرهیز کنندجنبش زنان، های بیانیه

: بیانیخه آمخده بخود   انتهخای  در . شخد مخی  منعکسنیز مطبوعات داخلی و ها روزنامه
نمایندگان مجلس شک بی اگر روزی این الیحه در صحن مجلس مطرح شود،»
 در مقابخل مجلخس، آن روز را  زنخان  مخا   خواهانخه   عخدالت  بدون حضور و صخدای  

 .«نخواهند گذراند
دست به کخار تهیخه   مرکز فرهنگی زنان  ، ما اعضایانتشار وسیع بیانیه پس از  

بخخاالخره  . سخختیز الیحخخه شخخدیم  ه مخخواد زنراض بخخای در اعتخخ«نامخخه  ویخخژه»و انتشخخار 
ارگخخان مرکخخز )در نشخخریه اینترنتخخی زنسخختان  1381نامخخه را در اول مهرمخخاه   ویخخژه

از دیگر که یکی نیز  «میدان زنان»از سوی دیگر   2.، منتشر کردیم(فرهنگی زنان
بخه  بود که از همان ابتدا در مورد الیحخه بخه خخوبی کخار کخرده بخود،       هایی گروه

در سخایت خخود    «خخانواده  از تیخ حما حخه یال بخه  نخه »ایجاد یک بخش با عنخوان  
 3.خخود را گسخترش داد  اعتخراض   ،پرداخت و به شکلی منسجم در مخورد الیحخه  

در دسخت بخه ابتکخار جخالبی زد و در سخایت اینترنتخی خخود         چنینهممیدان زنان 
از طخرف دیگخر      4.کخرد  را نیخز منتشخر   هایی از سوی زنان به مجلس  نامه ،آنرماه

 ،محتشخمی پخور  فخرالسخادات  فیروزه صخابر،  رهبری به ) «انجمن زنان کارآفرین»
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نسخبت   را صریح و مستدل خودمخالفت  1381ای در مهرماه   نیز طی بیانیه....( و
 .اعالم کرد رسما  الیحه حمایت از خانواده به

 بخه همخت   ، نشسختی «فرهنگسرای بخانو »، در سالن کنفرانس 1381در آنرماه 
نشست، عخالوه بخر   در آن  .برگزار شد« سالمت و امنیت زنان و خانواده»سازمان 

که الیحه حمایخت   دندمردانی از اساتید دانشگاه بو سخنرانان عمدتا الهه کوالیی 
خخانواده،   شناسخی دیدگاه اسالمی، فقهی و حقوقی، آسیباز خانواده را از زاویه 

و تاثیر الیحه حمایخت از خخانواده    ،مباحث زنان در داخلانتقادی روند  چنینهم
تعدادی  در آبان ماه آن سال نیز  1.مورد بررسی قرار دادندبر وجهه جهانی ایران 

و کمپین یک میلیون امضاء بخه مجلخس رفتنخد    « کمیته روابط عمومی»از اعضای 
آنر  13 در  2.کردنخخدمخورد الیحخخه حمایخخت از خخخانواده بخخا مجلسخخیان گفتگو در 

نماینخدگان   از  و در آن،اندیم ی در نقد الیحه به چخاپ رسخ  ی دیگر بیانیه 1381
یحه حمایخت از خخانواده   مجلس خواستار گفت و گوی علنی و شفاف درباره ال

برخی از زنان   1381دی ماه  3، در بیانیهدر پی این   . یمددر صدا و سیما شده بو
اما ایخن  . اعالم آمادگی کردند ،وگو با منتقدان الیحه نماینده مجلس برای گفت

بخا  ) اینخدگان جنخبش زنخان در مخورد الیحخه     میان مجلسیان و نم گفتگوی شفاف،
 قیخ تعو بخه  سخال  کیخ  ریناگز  به ،(یحه در مجلس هفتمتوجه به مسکوت ماندن ال

 نیخ ا ،«خانواده از تیحما حهیال هیعل زنان جنبش ائتالف» در بعد سال یول افتاد،
 در انیمجلسخ  بخا  زنخان  جنبش ندگانینما دارید لهیوس به افتاده، ریتأخ به یگفتگو

 .به وقوع پیوستباالخره مجلس شورای اسالمی، 
هنگخامی کخه نماینخدگانی از پارلمخان اروپخا بخرای پیگیخری        در همان آنرمخاه  

شده به ایران آمده بودنخد، در آخخرین     وضعیت کارگران و دانشجویان بازداشت
. برنامه خود با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملخی دیخدار کردنخد   

ت نسب ،شان در مورد زندانیان سیاسی یهاپیش از طرح گزارش پیگیریها آن اما
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به پیگیری مجلخس بخرای طخرح الیحخه حمایخت از خخانواده بخه شخدت اعتخراض          
ت روابط ایران در پارلمان اروپخا در ایخن جلسخه    ئرییس هی« آنجلیکا بر»  1.کردند

الیحه حمایت از خانواده نقض صریح حقوق زنخان  » :گفت مجلس به نمایندگان
بررسی این الیحخه را  کنیم که می است و به همین دلیل از نمایندگان درخواست

 (همان).«از دستور کار خارج کنند
هخای    هخا، نهادهخا و طیخف     شد که تقریبا  همه گروه  آنرماه در حالی سپری می

شخان خ     تفخاوت در عقایخد سیاسخی و مشخرب فکخری      رغمبهمختلف زنان کشور خ  
ای بخخرای جلخخوگیری از تصخخویب و تثبیخخت ایخخن الیحخخه ضخخد زن، از پخخای     لحمخخه
کید کردند که الیحه بخه ایخن   همان آنرماه برخی از نمایندگان تأاما در  .ننشستند
تصخویب آن بخه عمخر مجلخس هفختم کفخاف        شود و مطمئنا  ها مصوب نمی زودی
خواهخد  « مجلس هشتم»همین زمزمه در مورد آن که الیحه به  ،بنابراین. دهد نمی

ق و بخه تعمخ  رف، ل اعتخراض صِخ  یرا از شکل و شخما  ها  واکنشرسید، تا حدودی 
 سخوق  آن، زیخ آم  ضیتبعخ  نیمضام وهای مختلف الیحه   جنبه بررسی بیشتر درباره

 .داد

خبخخر از تهیخخه کخخارت  چنخخینهخخم 1381دی مخخاه  12میخخدان زنخخان در گخخروه 
طخی آنر و دی مخاه    .داد« نه به الیحه حمایخت از خخانواده  »با عنوان   2هایی  پستال

                                                                    

1-  http://www.meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=398 

. گشخت یبازم 1333 سال به ،یفرد یامضا با مجلس به یاعتراض یهاکارت ارسال تجربه - 2
 زنخان  تخا  یمبخود  کخرده  هیخ ته ییهخا   پسختال   کخارت  1333 سخال  اسفند در زنان یفرهنگ مرکزدر 

 «نمخام  مصخلحت   یتشخ مجمع» و مجلس یبرا و امضاء ،یفرد شکل به را  آن بتوانند عالقمند
 دختخران  اعخزام » موانخع  و «ازدواج سخن  شیافخزا » مسخئله  دو ها  پستال کارت آن در. کنند ارسال
 گرچخه  زمخان  آن در هخا   کخارت  نیخ ا انتشخار . بخود  گرفتخه  قرار اعتراض مورد ،«خارج به دانشجو
 گسخترده  و یقخو  یهخا   شبکه یدارا زنان جنبش هنوز که لیدل نیا به یول شدیم یتلق نوآورانه

 یبخرا  خصخو   بخه ) زنان جامعه یبرا گرید طرف از. افتینزیادی  گسترش حرکت نیا نبود،
 ینهادهخخا بخه  آن ارسخخال و یفخرد  یهخا   درخواسخخت زمخان،  آن در ،(مخدرن  متوسخخط طبقخه  زنخان 
 حهیال مورد در بعد سال 8 تجربه نیهم یوقت یول. بود نامأنوس یحرکت ،یدولت و یگذار  قانون
 یهخا   شخبکه  گسخترش  بخه  توجخه  بخا  شد گرفته کار  به «دانیم گروه» توسط خانواده، از تیحما

  .شد عیتوز گسترده طوربه زنان، جنبش
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بخه همخت اعضخای گخروه      هخا   پسختال  از ایخن کخارت   بخرگ  دوهزاربیش از  1381
هخای  بخرای جبخران هزینخه   )شخد    مخی به زنان فروخته  میدان، به چاپ رسیده بود و 

  .به مجلس ارسال کنند زنان عالقمند در صورت تمایل،تا  (ها اولیه چاپ آن
هخای  زنخان از گخروه   آمیخز   مخدنی و مسخالمت   بدین ترتیخب رشخته اعتراضخات   

ماه، با شخدت دنبخال شخد و در     5یعنی طی  1381گوناگون طی مرداد تا آنرماه 
رسید و هنوز مجلسی کامال یخک    مجلس هفتم که به انتهای کار خود می ،نهایت

واگخذار  ( مجلخس هشختم  )گرایان نبود، الیحه را به مجلس بعخدی    دست از اصول
 . کرد
 

 1383در سال  وادهخانحمایت از  ائتال  بزرگ جنبش زنان علیه الیحه

، کلیخات الیحخه حمایخت از    1383مجلس هشختم در تیرمخاه سخال بعخد یعنخی در      
بخخدون در نمخخر گخخرفتن تعهخخدی کخخه )خخخانواده را در کمیسخخیون حقخخوقی مجلخخس 

ناگهخان مخورد   ( مجلس هفتم برای اعمال تغییراتی در مفخاد ایخن الیحخه داده بخود    
بخا مطخرح شخدن در صخحن     )قخرار بخود کخه بخه زودی      چنینهم. تصویب قرار داد

در همان تیرمخاه  . ، این الیحه از تصویب کلیه نمایندگان مجلس نیز بگذرد(علنی
های   گوناگون جنبش زنان، دور جدیدی از فعالیتهای و طیفها ، گروه1383

مدرسخه فمینیسختی در   سخایت  مخا در   ،در همان تیرمخاه . مدنی خود را آغاز کردند
کانون زنان  و میدان زنانتغییر برای برابری، های زنانه از جمله   یگر سایتکنار د

الیحخه حمایخت از   »ایرانی، بخشی ویژه را برای تمرکز به مسایل مربخوط بخه نقخد    
هخای فخردی بخرای      پستال  که ایده کارتهم میدان زنان . به راه انداختیم 1«خانواده

محخدود بخه اجخرا گذاشخته      صورتبه ارسال به مجلس را در دی ماه سال گذشته
گروهی در ایخن  گیری ائتالفخی بینخا   با شکلبود، این ایده را بار دیگر فعال کرد و 

جنبش زنان برای گسترده شخدن آن یخاری   های گروههای مختلف  شبکهاز زمینه 
 .تر خ به اجرا گذاشت  گرفت و عمل موفقی را خ این بار در سطحی وسیع

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?rubrique15 
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 یسخخنگو  آن، از قبل ماه کی که گرفت  یم صورت یدرحال هاتیفعال این همه
 پرداخت دیه زن و مرد و مسخلمان و  ،قوه قضاییه اعالم کرده بود که از این پس

خ و ایخن برابخری دیخه،       1یکسخان خواهخد بخود    ،غیرمسلمان در تصادفات رانندگی
کمپین  ویژهبه دستاورد بزرگی برای جنبش زنان خ  حداقل در تصادفات رانندگی

 هیخ د یبرابر» اتفاقا  نیکمپ یهاخواسته از یکی رایز) شد یتلقیک میلیون امضاء 
جنخبش زنخان را   فعخاالن  همین دستاورد اندک نیز قخوت و امیخد   . (بود« زن و مرد

، 1381زنان بخرخالف سخال   های از طرف دیگر همه طیف. افزایش بخشیده بود
به این . خود تثبیت شده بودندهای شبکهمراکز و به شکلی منسجم و گروهی در 

را بخه عنخوان نهخادی تثبیخت     « طلخب   مجمع زنان اصالح»طلبان،   اصالح: ترتیب که
کخه در  « اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »بخشخی از اعضخای    .کخرده بودنخد  ایجخاد  شده 
تخر  به شکل منسخجم  اد شده آن زمان ادغام نشده بودندهای ایج ها و گروه کمپین

نهخاد و  را به عنوان « مادران صلح»فوروم  ه بودندتوانست تر،و با راهبردی مشخ 
بخا  فعاالن کمپین یک میلیخون امضخاء نیخز    ما  .تثبیت کنند ، تأسیس ومرکزی مهم

مسختقلی در  هخای  بخشا  دارای گخروه ، کمپین درونی در ساختارتوجه به تغییراتی 
، خخود را  یهخ در قالب گرو یمتوانستمی در نتیجه یمشده بودها تهران و شهرستان

سخه نهخاد    در واقخع کمپخین دارای  . یمدیگر جنبش زنان فعال سازهای در حرکت
( تغییر برای برابری، مدرسه فمینیستی، کانون زنخان ایرانخی  )تثبیت شده در تهران 

شخده  تثبیخت  بخود کخه همگخی     و خخارج از کشخور  هخا  و چندین نهاد در شهرستان
و ، جنخبش زنخان بخا مراکخز     1383باعث شد کخه در سخال    هااین مجموعه. بودند

بینخاگروهی  هخای  حرکتدهی به  الزم برای شکلآمادگی  ،تثبیت شدهنهادهایی 
 .داوریخ ب چنخد  به را( خانواده از تیحما حهیال به اعتراض در  بزرگ یائتالفو )
 تثبیت شده در جنخبش زنخان،   این مراکز گوناگون 1383سال در  اعتبار همین هب

یکخخی از سخخرانجام، موفخخق شخخدند  و  خوردنخخد  پیونخخدبخخه یکخخدیگر   تخخدریجبخخه

                                                                    

1- http://www.feministschool.com/spip.php?article685 
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یعنخی  )را  در دو دهخه اخیخر    ایخران  جنخبش زنخان  و تأثیرگخذار  های مهخم    حرکت
 و یمخخدن مبخخارزات  یتخخار در را( خخخانواده حخخهیال هیخخعل زنخخانجنخخبش ائخختالف 
 یهخا فیخ ط ،1381 سخال  در اگخر  بیخ ترت نیا به. برسانند ثبت به ز،یپره  خشونت
 از تیخ حما حخه یال بخه  اعتخراض  در جداگانخه  ییهخا   هیخ انیب زنخان  جنبش گوناگون
 مختلخف،  یهخا   فیخ ط ،1383 سخال  در امخا  بودنخد  کخرده  منتشخر  و نوشته خانواده
 هیخ انیب کی یهمبستگ چتر ریز و ابندی دست یگستردها ائتالف نیچن به توانستند
 .شوند جمع مشترک،

جنخبش   ی  نیخز بخه موقعیخت خخا  و شخکننده     دلیل این رویکرد مثبت و همدالنه 
زنخان در سخال   هخای  گخروه شخده   موقعیت تثبیخت »همین چراکه : گشت زنان بازمی

 یبخرا  سخاله  دو یاوقفه از پس) مجدد یهمکار و یکینزد یبرا را نهیزم« 1383
 یعنخ ی) هخم  یکخ ینزد نیخ ا موضوع. بود کرده ایمه( هاآن انیم دیجد یابی  سازمان
 و هخا گخروه  همه یسو از که آن به توجه با( خانواده از تیحما حهیال به اعتراض

 بخه  شختر یب هرچخه  بود، شده برخوردار تیاولو و تیاهم از زنان جنبش یهافیط
اعتخراض  از سوی دیگر  . کرد  کمک می ها،شکستن مرزهای صوری میان گروه

جنبش زنخان  های   بود که تقریبا  همه طیف در واقع موضوعی ، «به الیحه خانواده
-مخی  شخان طخی سخال گذشخته، خخود را متخولی آن        به واسطه فعالیت شبانه روزی

 طخور بخه ، «متخولی بخودن  »دانستند بنخابراین شخاید همخین احسخاس برابخری در امخر       
 تخدریج بخه  پخیش از آن، که طی دو سخال  دیوارهایی کرد تا می اتوماتیک کمک

م و انداموار بخا یکخدیگر   زنان را از همکاری منسجهای شکل گرفته بود و گروه
بخه   مجموعخه ایخن شخرایط کمخک کخرد تخا      .  زدتر فرو  بریخ   داشت، راحت  باز می
بنخی  توسط فرد مناسبی مثل ژیال ارسال یک ایمیل برای تعدادی از افراد، محض 

بخر فعالیخت    «کانون زنان ایرانخی » ی  نگارانه بافت روزنامهکه آنیعقوب که به دلیل 
و  هخا درگیخری  ی  دایخره  از به دلیل همین بافت متفخاوت،  و)چربید   اش می  جنبشی

جنخبش  هخای    گخروه در میخان   در طول دو سخال گذشخته   پیش آمده های  دلخوری
همکاری مشترک علیه الیحه حمایخت از خخانواده،   منمور  هب( فاصله داشت ،زنان
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استقبال کنند و بخه سخاختن   به سرعت از آن پیشنهاد ها سبب گردد که همه گروه
جنخبش زنخان علیخه الیحخه     هخای  ائتالف میخان گخروه  »ساز و کارهایی برای ایجاد 

 های اعتخراض بخه الیحخه     بیانیه ،پیش از آنسال . اقدام نمایند« حمایت از خانواده
در امخا  بخود،  شخکل گرفتخه   ، عمدتا  بخا امضخاهای فخردی    در بخشی از جنبش زنان

که اس و اساس این ائتالف را ها بودند   ها و طیف  ، این گروه1383ائتالف سال 
. بخه حرکخت در آمخد   « گروهخی   میخان »ها در پیوندی   ساختند در نتیجه، فعالیت  می

نیز پخای بیانیخه   به همراه امضاهای فردی « گروهی»بنابراین، امضاءها با نام و نشان 
 . نشست

هر چند این ائتالف مانند هر حرکت دیگری، اشخکاالتی هخم داشخت امخا بخه      
طول مدت فعالیت این ائتالف، کوتاه مدت بود بنابراین، اشخکاالت   دلیل آن که
در . آن وارد نکخرد جمعخی   متحخد و دسخته  اش، ضربه جدی به حرکخت    ساختاری

( و ابتکارهخا  هخا  ایخده همراه با انبوه )واقع این ائتالف بزرگ و پُرتعداد کنشگران 
اعخالم   1383مخرداد   22آغاز شد و در نهایخت در   1383تنها از اوایل مردادماه 

کخه مجلخس اعخالم و    )شخهریور   11فراخوان عمومی ائتالف انجام گرفت، و تخا   
، عمخر  (کند  تأکید کرد که الیحه را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج می

قع کم و بیش این ائتالف حخدود یخک   در وا. ش، به سر آمدا کوتاه اما پُر برکت
اش، هم به لحخاظ درونخی در جنخبش زنخان و       ماه طول کشید، اما پیامدهای مثبت

 . هم به لحاظ بیرونی و تاثیر بر کل جامعه مدنی، بسیار جدی و ماندگار بود
 
ائختالف  »: (1383ساال  ) های ائتال   علیاه الیحاه حمایات از خاانواده      فعالیت
 12 شخامل  1383در سال « علیه الیحه حمایت از خانوادهن های جنبش زنا گروه
 ،یبرابخر  یبخرا  رییخ تغ زنخان،  دانیخ م ،یسخت ینیفم مدرسه ،یرانیا زنان کانون: هیاول گروه
 انجمخن  طلخب  اصالح زنان مجمع صلح، مادران وحدت، میتحک دفتر بانوان ونیسیکم

 تهیکم بشر  حقوق مدافعان کانون ش یاند ایهست کانون  (رزا) رانیا زن اننگارروزنامه

پخس از انتشخار    بخود کخه   «(میتحکخ  ادوار) رانیا آموختگان دانش سازمان بشر حقوق
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  . گروه دیگر به آن پیوستند 32نزدیک به بیانیه ائتالف، بالفاصله 
هخا و فعخاالن جنخبش زنخان علیخه الیحخه حمایخت از          ائتالف گخروه »کار   با آغاز به
که در آن، به زبان ساده این الیحه   2، بروشورهایی1383در مردادماه  1«خانواده

داد، در سراسخر کشخور   مخی  و اشکاالت آن را در رابطه بخا حقخوق زنخان توضخیح    
بخرای  ( اعتخراض فخردی  )فردی ای توزیع شد که در آخرین صفحه بروشور، نامه

شخده   جدا کردن از متن بروشور، و امضای فخردی و ارسخال آن بخه مجلخس درج    
طلخب خ در پوشخش      ها به خ ویژه اصالح   نشریات و نیز خبرگزاری ها،روزنامه.  بود

ها، بسیار فعاالنه عمخل کردنخد چخرا کخه ایخن ائختالف         خبری دادن به این حرکت
-بخه نگار جوان را هم جذب کند و آنان   توانسته بود زنان روزنامه ور گستردهط به

حتخا  . مرتب در ایمیلیند لیست ائختالف علیخه الیحخه حضخور فعخال داشختند       طور
تخصصی روی مسایل  طوربهکه لزوما  هایی سایت)های عمومی   سردبیران سایت
نیخز بخا   هخا  آن نیز جذب این میلیند لیسخت شخده بودنخد و   ( کردند  زنان کار نمی

هخا در رابطخه بخا      راضها و اعتخ   مرتب اخبار فعالیت طوربهعضویت در این ائتالف 
 . دادندمی این الیحه را پوشش

هخای ایجخاد     گرفتن از شخبکه   با کمک ویژهبه)ها   های زنان در شهرستان  گروه
مجلخس در شخهر      به دیدار حضوری با نمایندگان( ها در شهرستان شده در کمپین

حتمخا  رأی  خواستند که در مجلخس، بخه ایخن الیحخه       میها آن رفتند و از  میخود 
نماینخدگان کخه در بروشخورهای ائختالف     های تماس برخخی از    تلفن. منفی بدهند

( بروشخورهایی کخه در سخطح شخهرها مختلخف توزیخع شخده بخود        )درج شده بود 
های خود از  وقفه به صدا درآمدنِ زند موبایل  نمایندگان مجلس را از تکرار بی

وه آورده بخود و همخین   سوی زنخانی کخه بخه ایخن الیحخه معتخرض بودنخد، بخه سخت         
خواستند که دیگر با آنان تماس نگیرنخد و از    نمایندگان در مطبوعات از زنان می

شان در بروشورهای ائتالف درج شده و در دسخترس عمخومی قخرار      این که تلفن
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 تلفنی زنان با آنخان های کردند و همین به افزایش تماس  گرفته بود مرتب گله می
تبلیغخاتی بخرای   هخای  همچخون سخاخت فلخش و کلیخپ    یی هخا فعالیخت . انجامیدمی

برای زنان خارج از پیشنهادهایی تا  (ساختن بازی کامپیوتری)ائتالف علیه الیحه 
 برنخد یم سر به کشور از خارج در که آنان تا «یاعتراض نامه» هیته همچونکشور 
شخوند و  تواند دردسرساز باشد آگخاه  می نیزها  خود آنموادی که برای  از برخی

 ،جمهخوری اسخالمی  هخای  بخه سخفارتخانه   هخای اعتراضخی   نامه بتوانند با ارسال این
 1.اعتراض خود را از این طریق ابراز کنند

 
 :1383علیاه الیحاه در ساال     هاا   های سیاسی در اعتاراض   حضور پُررنگ گروه

افزایخی   نه تنها توانست با هخم « حمایت از خانواده علیه الیحهجنبش زنان ائتالف »
اضی ابعخادی وسخیع   های گوناگون زنان به این حرکت اعتر ها و طیف توان گروه

 را بخه همکخاری  ی سیاسی ها و شخصیت ها  گروهبلکه توانست  و گسترده ببخشید
 اند  شده پخته آنقدر زنان جنبش کنشگران دیرسیم نمر به که چرا. دینما بیترغ

خخواه را    های سیاسی و برابری  شخصیتها و   که به منمور اثرگذاری بیشتر، گروه
افزایی، در زمان بسیار کوتاهی که در   کنند تا با این هم ها هم جذب این اعتراض
از همخین  . تخر سخازند    را هر چه گسترده ی خوداعتراضتوان اختیار داشتند، بتوانند 

 1383مخرداد   14در روز « کانون مدافعان حقوق بشر»روست که در نشستی که 
های سیاسی به همراه فعاالن جنبش زنان، در رابطخه بخا     این بار چهره ،برگزار کرد

سخخیمین ی و ن عبخخادیشخخیرو در کنخخار  الیحخخه بخخه سخخخنرانی و اعتخخراض پرداختنخخد
جنخبش زنخان   نمخادین  های شاخ  و   اعتماد به عنوان چهره  و رخشان بنی بهبهانی

هخای سیاسخی     چهخره  ،(نخان هخای مسختقل جنخبش ز     در کنار نمایندگانی از گخروه )
 ابراهیم یزدی،حسن یوسفی اشکوری، عباس عبدی، احمخد زیخدآبادی  همچون  

یعنی مرداد،  11در در این میان . به الیحه اعتراض کردند نیز در آن نشست،... و
ای در   نیخز بیانیخه  « هخا   مخذهبی  ـ  شورای فعخاالن ملخی  » ،سه روز پیش از این نشست

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?article1428 
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« کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت» چنینهم. کرد اعتراض به این الیحه صادر
عخالوه بخر آن   ( مخرداد  13در )کمیته گزارشگران حقوق بشخر  »و ( مرداد 13در )

-جداگانه نیز به صخدور بیانیخه   طوربهکه در ائتالف الیحه حضوری مؤثر داشتند 

 . اعتراضی اقدام کردندهای 
ازدواج مجدد مخرد  که در سال گذشته )اهلل یوسف صانعی   مرداد آیت 13در 

این بار هم فتخوایی مبنخی بخر    ( حرام اعالم کرده بود ،را بدون رضایت همسر اول
که در الیحه نکخر شخده بخود  صخادر کخرد و      « مالیات بر مهریه»حرام بودن وضع 

اهلل امینخی، امخام جمعخه قخم از نماینخدگان مجلخس         یک ماه پخس از آن نیخز آیخت   
-هخم . را بخازنگری کننخد  ( 23و  22ماده )الیحه  انگیزخواست که دو ماده بحث

ای خطخخاب بخخه   نامخخه( مخخریم بهخخروزی)مخخرداد  نیخخز جامعخخه زینخخب   15در  چنخخین
مخرداد   11در   1.نمایندگان مجلس نوشت و در آن، اشکاالت الیحه را برشخمرد 

اده برگخزار  نشستی در اعتراض به الیحخه حمایخت از خخانو   « جبهه مشارکت»هم، 
فریده ماشینی، شهیندخت مخالوردی و صخدیقه وسخمقی    : کرد که در آن نشست

هخای خخود، بخه مخوارد نقخض آشخکار حقخوق زنخان در ایخن الیحخه،             در سخنرانی
« کمیتخه بخانوان خانخه احخزاب    »مخرداد   18در از سخوی دیگخر     2.اعتراض کردنخد 

الیحخه حمایخت از   نشستی را برگزار کرد که در آن از جملخه فاطمخه راکعخی بخه     
، نشسختی در  «جمعیت زنان نواندیش مسلمان»مرداد  13در   3.خانواده انتقاد کرد

اعتراض به الیحه حمایت از خانواده برگزار کرد که در آن نیز صدیقه وسخمقی  
 8در  4.و فاطمه راکعی علیه الیحخه حمایخت از خخانواده بخه سخخنرانی پرداختنخد      

ای اعتراضخخی بخخه   نامخخه« شخخهر تهخخران شخخورای»، اعضخخای زن 1383شخخهریورماه 
نمایندگان زن مجلس، در انتقاد به موادی از الیحخه حمایخت از خخانواده، صخادر     

 .کردند

                                                                    

1 - http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1176847 
2 - http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1176680 
3 - http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=729152 
4 - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705200377 
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کخه  )در این میان درج خبری، اوضاع را به ضرر نمایندگان مخرد در مجلخس   
 21 درمخاجرا بخه ایخن ترتیخب بخود کخه       . تاحدودی تغییر داد( مدافع الیحه بودند

بخخا نماینخخدگان  طلخخبگروهخخی از زنخخان اصخخالح، هنگخخامی کخخه 1383مردادمخخاه 
 زهرا شجاعی رییس مرکز مشخارکت ، داشتند فراکسیون اقلیت در مجلس دیدار

طبخق یخک خبخر    »که  خاتمی به نمایندگان گفتسید محمد امور زنان در دولت 
ایخن   رهخم د هخا  آن نفر از نماینگان مجلس هفختم کخه تعخدادی از    15غیر رسمی 

ایخن خبخر کخه در وبخالگ       1.«دارنخد  مجلس جدید هستند همسخر دوم داشختند و  
ای بخرای زیخر     ی تخازه   فخرالسادات محتشمی پور درج شد، باعث گردید دریچخه 

فشار قرار دادن نمایندگان مجلس برای افخزایش اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از      
بخخالگ بخخا نخخام یخخک و انخخدازیخخخانواده گشخخود شخخود و در نهایخخت منجخخر بخخه راه 

این وبالگ بخه نقخد و مشخخ  نمخودن     . شد 2«شلوارهای احساس در خانه ملت»
 . پرداختمی نمایندگانی که چندزنه بودند

ها به الیحخه بخه برکخت تاثیرگخذاری گسخترده ائختالف        اعتراضبه این ترتیب 
 و روهخخاین ی  همخخه و گرفخخت  یمخخ وسخخعت، همچنخخان «ان علیخخه الیحخخهجنخخبش زنخخ

نهاد و مدنی   های مردم  ها و سازمان  خواه ایران خ اعم از تشکل   برابریهای   گرایش
های سیاسی خ در اعتراض به این ظلم آشکار در حخق نیمخی از      تا احزاب و جریان

رفخت تخا بنیخان و اسخاس       و مخی )جمعیت کشور که در الیحه خانواده نهفتخه بخود   
، بخه تخالش و تکخاپو    (دساز تر  روابط زنان و مردان را از آنچه که هست، شکننده

 در کخه  یامکانخات  و تیخ موقع فراخخور  بخه  هخا   گخروه  نیخ ا از کیهر و بود واداشته
 اعتخراض،  نیخ ا دادن نشخان  یبخرا  خخالق  و متنخوع  یهاروش از بود، شان  دسترس
 . بردند بهره می

علیخه   هرچنخد ائختالف جنخبش زنخان     :برخی اشکاالت ساختاری در ائتال  الیحه
هخخای همبسخختگی    گیخخری فضخخا و ارزش   در شخخکلالیحخخه حمایخخت از خخخانواده،  

                                                                    

1 - http://www.mohtashami.info/?p=204 
2 - http://chandzane.wordpress.com 
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 مانخدگار  هخای مثبخت و  ثیرتأهای مدنی خ و حتا سیاسی خ حول مسئله زنخان،      گروه
های پیشخین جنخبش زنخان، دارای اشخکاالت      مانند همه ائتالف  بهاما باز هم  داشت

ائختالف علیخه الیحخه حمایخت از     ( لیست  ایمیلیند)ایمیل جمعی  . درونی هم بود
ایخن فضخای   . کخرد  عمخل مخی  « فضای مشخترک ایخن ائختالف   »منزله  بهخانواده که 

هخای    بخرای همخاهنگی میخان گخروه     1383از اوایل مخرداده مخاه   مشترک اینترنتی 
 یراهگشخا  ابخزار  نیخ ا امخا  وجود نیا با. گرفته بود کننده در ائتالف شکل  شرکت
 یهخا   دهیخ ا و آورد گخرد  هخم  دور را ائختالف  نیخ ا بدنخه  توانسخت  چند هر یمجاز

شک ظرفیخت آن را نداشخت کخه      جمعی پیش ببرد اما بی صورتبه گوناگونی را
 جلخو  بخه  ائختالف  نیخ ا در را متفخاوت  یسخطح  در تر  یجد یها و اقدام ها  حرکت
 کارآمخدِ  لهیوسخ  نیچنخ  کنخار  در ،یجمعخ دسخته  حرکخت  و ائختالف  هر رایز. براند

گیخری بخا ابعخاد جمخع و       نیازمنخد یخک گخروه تصخمیم    ( ایمیلیند لیست) ارتباطی
 یهخا اقخدام که بخا حضخور و گفتگخوی چهخره بخه چهخره بخرای        هست جورتر هم 

 یهخا   کخنش  یکخار   زهیخ ر و هخا   ظرافت قیتدق و اتییجز در ینیب  کیبار و تر  کالن
 مخان   یجمعخ   دسته عمل و برساند یاری ائتالف گام به گام حرکت به ، انهیعملگرا

 درک دیشخا . برهانخد  کنشخگران،  یانرژ رفتن هرز و هایکار  پراکنده گزند از را
در واقخع پخس از آن کخه    . اندیشخی وا داشخت    این ضرورت بود که ما را بخه چخاره  

های اعتراضی مطرح شد و بروشورهای ائتالف نیز   ای از ایده  حجم قابل مالحمه
هخای    توزیع شخد بخه قخولی بخرای حرکخت     میان مردم با موفقیت در سطحی وسیع 

تر، احتیاج به برگزاری نشسخت و گخرد هخم آمخدن نماینخدگانی از        جدی و نهایی
زد   و یافتن راهکارها، ضرورت خود را بیشختر گخوش  گیری ها برای تصمیم  گروه
تجمخع  »برگزاری در آن زمان شیرین عبادی هم که از سال گذشته ایده . کرد  می

 ،را در صورت تصویب این الیحه مطخرح کخرده بخود   « مجلس در برابراعتراضی 
بخه  هخای مختلخف زنخان      خود برای گرد هم آوردن گروه ی  قصد داشت از وجهه

بخرای همخین بخود کخه وقتخی      . ، مایه بگخذارد به این الیحهتر  وسیعمنمور اعتراض 
شخکل گرفخت در تماسخی کخه بخا ایشخان       « ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده»
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 . داشتم قرار شد که نمایندگانی از ائتالف را در دفتر کارش، دور هم جمع کنیم
مکانی برای نشست نمایندگان بخه دسخت آمخده بخود، بحخث      خوشبختانه  حاال که

بخرای  های مختلف درون ائختالف،   و طیفها   از گروه «نمایندگانی»برای انتخاب 
تخر را در ایمیلینخد     سخی گیری در مخورد اقخدامات اسا    دادن جلسات تصمیم  شکل

هخای    در ابتدا پیشنهاد معرفی نماینده از جانب گروه. میلیست الیحه، مطرح کرد
مورد توافق همخه اعضخای ائختالف     ،یک جلسه حضوری مختلف برای برگزاری

به  ،انتخاب نمایندگان برایهای مشترکی   مالک بر سرنتوانستیم قرار گرفت، اما 
سخه رویکخرد وجخود     «نماینخدگی »بغخرنج   د بحخث در مخور چراکخه  . یمتوافق برسخ 

 : داشت
به منمور )کنندگان در ائتالف الیحه، برای انتخاب نماینده   گروه از شرکتیک 

هخای خخود،     ، بخا تعخداد فخراوان نماینخده از کمیتخه     (حضور در جلسخات حضخوری  
ایخن   .خواهی فراتخر از انتمخار، در جمخع نماینخدگان ائختالف شخدند        خواهان سهم

تعخداد  شخد کخه     باعخث مخی  ( «زیاده خواهی»یا به تعبیر بعضی کسان )خواهی   سهم
که برگخزاری جلسخات بخرای چنخین جمخع      چنان زیاد شود  ها آن نمایندگان گروه

هم به لحاظ شرایط سیاسخی و هخم از لحخاظ مکخان برگخزاری چنخین       )رتعدادی پُ
 یهخا یریخ گمیتصخم  کخه  نخدارد  گفختن . گخردد  نخاممکن  عمخال  ،(بزرگیجلسات 
 بخخه یاسخ یس طیشخرا  بخا  هخم  آن ،یبزرگخخ جلسخات  نیچنخ  در عیسخر  و انخه یعملگرا

 و مضخطرب  یهخا   چشخم  با همه که خصو  به ست،ین مقدور قتا یحق وجودآمده،
 یبخرا  یادیز فرصت و است اندک تیغا به زمان که میدید  یم خود بار  حسرت
رسید که به زودی  راکه خبر میچ)هایمان علیه الیحه نداریم   دادن به کنش  شکل

عمل در یخک   بنابراین، به سرعتِ( تصویب شوداست در مجلس این الیحه قرار 
هنخوز تجربخه    نیاز داشتیم و نه انبوه افرادی که اساسا  ،تر نمایندگی  جمع کوچک

 لیخ دل نیهمخ  به قضا ازکاری سازماندهی برای یک حرکت بزرگ را نداشتند و 
شرایط دشوار و امنیتخی قخرار بخود برگخزار     توانستند کل جلسات را که در آن می

  .غیرضروری بکشانندهای شود، به بحث
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یک نماینده از هخر گخروه بخود    ، حضور های ائتالف در میان گروه رویکرد دیگر
 :هخای گروههر گروه یعنی یک نماینده از فقط برای نمونه شادی صدر پیشنهاد )

تغییخر بخرای برابخری، زنخان     میدان زنان، مدرسخه فمینیسختی، کخانون زنخان ایخران،      
 و .(، مخادران صخلح و کمیسخیون زنخان دفتخر تحکخیم وحخدت را داد       طلباصالح
نماینخدگانی از  بخه عخالوه   نماینده از هر گروه، دو حضور  رویکرد سوم  باالخره،
کخه  تاثیرگخذار و باتجربخه جنخبش زنخان     و برخخی از افخراد   ها شهرستانهای گروه

  1(.این رویکرد پیشنهادی من بود)گرفت را هم دربرمی گروهی نداشتند 
نتوانسختند بخر سخر شخیوه     هخا  لیست الیحخه، گخروه    ینددر هر صورت در ایمیل

 باعث شد کخه اساسخا   ها نمایندگی به توافق برسند و زیاده خواهی برخی از گروه
گیخری در جمخع     امکخان تصخمیم  بخه کخل حخذف شخوند و     گیخری  از روند تصمیم

و طوالنی های به عنوان مثال، بحث. گردد ا مشکل مواجهگسترده ائتالف بسیار ب
 همچون بودن یا نبودن نام خدا بخر بخاالی  ) یموضوعاتبرخی از درباره  فرسایشی

ماننخد برگخزاری   )هخای اصخلی     برنامه ی  باره در گرفت، در حالی که در( بروشور
، اساسخاً بحثخی در   (در نهایخت نحخوه حضخور زنخان در مجلخس     و  و تحصن تجمع

هخا  آن کخه گخروه  چرا که پخس از  . ائتالف انجام نشدایمیلیند لیست   چارچوب
به توافق برسند، و از آن جخایی  نمایندگی، ساز و کار انتخاب  در موردنتوانستند 

در نهایخت، شخیرین عبخادی نخاگزیر شخد کخه        بخود،  بسخیار انخدک  که فرصت نیخز  
-در مورد فعالیتگیری تصمیم»برای برگزاری جلسات خودش به انتخاب افراد 

 ،را بخه صخالحدید خخود   هخا  نمایندگان گخروه  دست بزند از این رو« ائتالفهای 
 طخور همان ایشان. دعوت کردبه دفتر کارش گیری انتخاب و برای جلسه تصمیم
دعوت کرد کخه   (مدرسه فمینیستیاز به نمایندگی )که از من و منصوره شجاعی 
 :همچوندیگر نیز های فراد دیگر از گروه، با ابرویمبرای برنامه ریزی به دفترش 

ن، خدیجه مقدم و فخخری محتشخمی   شادی صدر، ژیال بنی یعقوب، پروین اردال

                                                                    

 :توانید به لینک زیر مراجعه کنیدمی ،اشکاالت ساختاری در ائتالفآشنایی بیشتر با برای   1
http://www.feministschool.com/spip.php?article1455 
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در مخورد چگخونگی   گیخری  بخرای تصخمیم  تخا  تماس گرفت .... پور، آسیه امینی و
بخه  . حاضر شخوند  کارشدفتر  علیه الیحه حمایت از خانواده، در ها  پیشبرد کنش

با آن همه مناقشه در میلینخد لیسخت، در    ها،نمایندگان گروه این ترتیب انتخاب
 و بخه اقتخدار   انجامیخد  «یانتخخاب نماینخدگ   کیخ دموکرات حذف رونخد »نهایت به 

بخرای  گیخری  هر چند در همان جلسات تصخمیم . فردی شیرین عبادی واگذار شد
 از حاضخران  از نفخر  دو یکخ ی ،ائتالف الیحخه در دفتخر خخانم عبخادی    های فعالیت
نمایندگی گروه خود سر باز زدنخد و در آن جخا نیخز بخه نخوعی      مسئولیت پذیرش 

 .اخالل ایجاد کردند
بحخخث طخخی ده سخخال گذشخخته،   جنخخبش زنخخان،هخخای حرکخخت در بسخخیاری از

حرکخت  و هخا   توافخق  یریگشکل برابر درساز  ل معضلی، یکی از مسا«نمایندگی»
 با این بحخث کخه  برخی از فعاالن جنبش زنان گاهی . بوده است یجمع  دسته یها
و گخاهی هخم   انخد  کردهنفی  به کل، را آناست، ناپذیر امکان« کردن نمایندگی»

پروسه انتخخاب نماینخدگی بخا     اما متأسفانه که اصل نمایندگی پذیرفته شده است
 گیخری شخکل در برابخر   ،(خواهانخه  ادهیخ ز گخاه  و) نامعقول و غیرواقعخی های بحث
مشخکل ایجخاد    هخا،  اقخدامات مهخم در ائختالف   انجام گیری برای  تصمیمهای  هسته

هخای خودمخان را    آنقخدر گخروه   که آمده شیپ گاه ها  یزنان  جنبش ما. کرده است
نماینده یخک  »مان را به مثابه  در گروه« کمیته اجرایی»که هر  ایم  دست باال گرفته
جامعخه  »پوپولیسختی،   با رویکردهخای گاهی هم . میا  کرده یمعرف« جریان و طیف
 کخه  درس  به نمر می. کردیم و فاقد هیچ نوع نمایندگی تلقی نمی« وار زنان را توده
جنخبش   ماکخت از ای و تبلیغاتی  انهرس« نمایی  بزرگ»ناشی از  بخشا  ،رویکرد اول

کخه از   ای بخود  ارثیخه حاصخل   مال زیخاد و رویکرد دوم نیز به احت  ه استزنان بود
جنخبش   در سابق یانقالب  یاسیسها و احزاب  برخی از دیدگاه« پوپولیستی» نگرش
  .شد  میبازتولید زنان معاصر 

در جلسخات  بازدارنده های بحثهمین یکی از  «نمایندگی»برای نمونه بحث 
البتخه در  . بود که چندین جلسخه را بخه خخود اختصخا  داد     «منشور زنان»نگارش 
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فقخط  « نماینخدگی »حول بحث را « منشور زنان»جلسات مجادالت در اینجا نمونه 
یکخخی از معخخدود در حخخال حاضخخر  ،ایخخن نمونخخهکخخه کخخنم مخخی نکخخربخخه ایخخن دلیخخل 

 مجخادالت  مخورد  در ریناپخذ   انیخ پا یهخا   بحخث  ی اسخت کخه از  مکتوب های گزارش
 اغلخب  در ینخوع  بخه  ینخدگ ینما بحخث  وگرنخه  ماسخت  دسخترس  در ،«ینخدگ ینما»

 از یکخ ی در.  اسخت  بوده نیآفر  ، مطرح و معضلنانز جمعی ما  دستههای حرکت
عضو گخروه  که آن زمان  منیژه نجم عراقی،  1385 سال در زنان منشور جلسات

ما اینجا جنبش زنان ایخران نیسختیم   » :اظهار داشت، چنین بودحرکت جهانی زنان 
ما یک عده، یک جمعی از زنان فعال ایران هستیم که می توانیم منشوری بخرای  

ایخن درحخالی   « .منشور زنان ایران نخواهد بخود  ،خودمان بنویسیم ولی این منشور
 در متفخاوت  ینگخاه  بخا  استاد مردمشناسی دانشخگاه بوسختون  بود که شهال حائری 

 از یکی که آید  می نمرم به اول وهله در من»: دکهیگو  یم یروشن به جلسه همان
 . یخا نخه   نماینخده دیگخران هسختیم   که آیا مخا   ه نمایندگی است و اینئلمسها  معضل

ه نمایندگی نکنیم به هر حال ما هرگز ئلما خیلی خودمان را درگیر مسبهتر است 
ما بخواهیم یک کاری بکنخیم و  که نماینده همه نخواهیم بود ولی این مهم است 

تا به هم برسخیم، چخه در    سازیمهایی را میان خودمان برقرار  در این راه بتوانیم پل
 یصخادق  فاطمخه  نیهمچن «.دیگر کشورهای با چه و ،با تاری  خودمان داخل، چه

 در ارتباط با نگارش منشور زنان به درسختی اشخاره  « نمایندگی»در برابر بحث نیز 
قخدر    دانستیم، حخاال ایخن    یک زمانی خودمان را نماینده کل عالم می»: که کندمی

خودمخان را نماینخده خودمخان هخم      اکنخیم کخه حتخ     خودمان را کوچک فرض می
کخم بخه نخوعی نماینخده       دسخت انخد  خب همه اینهخایی کخه اینجخا نشسخته    . دانیم  نمی

طور نیست که اینها از پیش خودشان آمده باشخند یخا فقخط      خودشان هستند و این
هایی هرچند کوچخک    های شخصی را مطرح کنند بلکه به هر حال گروه  دغدغه

ضمن بهتر است منشور را به عنخوان یخک قخانون    در . کنند را دارند نمایندگی می
قانون اساسی هم همیشه اختالف نمخر هسخت ولخی بخه     در . اساسی در نمر بگیریم

هر حال همیشه هم این موضوع هست که این دارد نمایندگی چه کسی را انجخام  
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اما بحث بر سر این نیسخت کخه قخانون اساسخی داشخته باشخیم یخا نداشخته         . می دهد
بینی کنیم که قانون اساسی   هایی را پیش  بحث بر سر این است که مکانیزم ،باشیم
عرضه کند امخا نخه   تر نمایندگی کند و خود را دموکراتیکهرچه بیشتر ی ارا دار
که بگوییم اصال قخانون اساسخی داشخته باشخیم یخا نخه چخون مسخاله نماینخدگی            این

اعمخم  )در جمع منشخور   نمر یکی دیگر از زنان صاحب« .شود  هیچوقت حل نمی
 اصخوال  نماینخدگی »: که کندیم استدالل دقت و صراحت به مورد نیا در (خاتم

حخزب  کخه  توانیخد بگوییخد     امری تاریخی است یعنی هیچوقت شما پیشاپیش نمی
نماینخده  اش ش نماینخده کخارگران اسخت یخا بنخا بخه برنامخه       ا  بخر حخزب   کارگر بنخا 

بخرای همخین هخم هسخت کخه واژه      . معموال بنا به عملکردش است . کارگرهاست
دارد چخون عملکخرد   دیگر معنی دارد در آمریکا یک معنی  کلیبرال در ایران ی

بنابراین خیلخی نگخران ایخن داسختان     . لیبرالیسم در آنجا و اینجا متفاوت بوده است
بخیش از حخد   کخه  میان فعالین زن زیاد اسخت   کنندهاز بس این رقابت خفه. نباشید

 1«.کنیم بحث نمایندگی را مقدم می
 

دیدار با نمایندگان »ایده  اما، و :1383شهریور  12دیدار با نمایندگان مجلس در 
کخه در دفتخر   گیخری  در ائتالف علیه الیحه نیز در جمع کوچک تصخمیم  «مجلس

بخه  قخرار شخده بخود     ولی. برنامه ریزی شدشد، مطرح و می شیرین عبادی برگزار
 صخورت بخه  ،دیخدار بخا نماینخدگان مجلخس    خبخر ایخن    ،شرایط بسخته سیاسخی   دلیل

 .گخردد نطرح الیحه نیز شود و حتا در میلیند لیست نمنتشر ها در سایتعمومی 
شفاهی  صورتبه ائتالف برای این دیدارهای به این ترتیب هماهنگی میان گروه

ینخده بخرای ایخن    و از هر گروهی، تعدادی نماگرفت انجام بدون اعالم عمومی و 
همخاهنگی بخرای ایخن دیخدارها را     . ندشدهماهند ( چند نفرههای در تیم)دیدار 
بخه  اش دسختیابی و هرگروهی نیز با توجخه بخه   گرفت برعهده « میدان زنان»عمدتا 

                                                                    

1
 http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=129 
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 (زنخخانو نمخخادین شخخاخ  هخخای بخخا چهخخرهو نیخخز )مختلخخف هخخای زنخخان از طیخخف
تخری را   هخای هرچخه متنخوع    تا بتخوان طیخف   دادمی الزم را صورت یهایهماهنگ

در این میان شب قبل از دیدار فعاالن جنبش زنان بخا نماینخدگان،   . گرد هم آورد
یکی از اعضای جوان کمپین یک میلیون امضاء در میلیند لیست ائتالف الیحه 
اعالم کرد که با یکی از نمایندگان تماس گرفته است و او گفتخه کخه فخردا قخرار     

این مسئله . یحه حمایت از خانواده از صحن علنی مجلس خارج شوداست که ال
عالوه بخر   .تنش و تردید و بگومگوهایی را در فضای ایمیلیند لیست برانگیخت

برخخی  در برابر مجلخس در  « تجمع»روز پیش از این دیدار، شایعه برگزاری  ، آن
خخل  ی دافضخا  درنتیجخه، و  پخخش شخده بخود    خخارج از کشخور  های سایت  وباز 

-مخی  نشانای به گونهها چرا که این سایت. پلیسی کرده بودتاحدودی را  کشور

توسط فعاالن جنبش « تجمع اعتراضی»شهریور  12دادند که گویا قرار است در 
یکی از بسترهای بروز چنخین  ! برپا شود ،برابر مجلسمیدان بهارستان در زنان در 

از « جنبش زنان با نماینخدگان مجلخس  دیدار فعاالن »پیش از  شایعاتی این بود که
 طخور بخه هخایی بخرای تجمخع و تحصخن در مقابخل مجلخس       سوی جنبش زنان، ایده

یخک تجمخع   گیری رسید و به نوعی انتمار و توقع برای شکلمرتب به گوش می
از . مطخرح بخود   ،اعتراضی توسط جنبش زنان در میان افکار عمومی روشخنفکری 

تجمع در صورت تصویب الیحخه را مطخرح    شیرین عبادی، بحثنیز  1381سال 
 1.ها تکرار کرده بخود بارها این ایده را در رسانه  1383کرده بود و در مرداد ماه 

نیخز خخود را بخرای برگخزاری تجمخع       طلبها حتا زنان اصالحهمه گروه تدریجبه
 طلخب ی که فاطمه راکعی از اعضای مجمع زنان اصخالح طوربهکردند، آماده می
در نشستی بخه منمخور اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از        1383مردادماه  22نیز در 

زنان کشور مخا هرگخز اجخازة تصخویب ایخن الیحخه را       »: خانواده تهدید کرده بود
مجلس شخورای اسخالمی تحصخن خخواهیم      اگر الزم باشد جلویحتا  دهند و نمی

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?article1131 
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فضای ها در مورد تحصن و تجمع در برابر مجلس، در در واقع این بحث 1.«کرد
هخر  . ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده نیز به شخدت جخاری بخود   

چه از نمر روابط پر تخنش درونخی میخان    )رسید زمینه چنین کنشی چند به نمر می
های جنبش زنان که تخازه داشختند تجربخه کخار ائتالفخی را پخس از دو سخال        گروه

ارهای بیرونی و به واسطه فضای کردند و چه از نمر فشتجربه میوقفه، بار دیگر 
ها نیز، می توانسخت همخان   شاهد عدم آمادگی نداشتن گروه) فراهم نبود( امنیتی

عدم رسیدن به توافق بر سر پذیرش یک روش معقول بخرای انتخخاب نماینخدگی    
به همین دلیل هم بود که بسیاری از فعاالن جنخبش زنخان و نیخز    در هرحال . (باشد

دیخداری بخا   »اعخالم تجمخع، بخا ایخده تبخدیل تجمخع بخه         رغخم بخه شیرین عبادی نیز 
البته با توجه به دسختاورد نخامنتمری کخه ایخن     . موافقت کردند« نمایندگان مجلس

بخدون پرداخخت   )« دیدار نمایندگان جنبش زنان بخا نماینخدگان مجلخس   »حرکت 
در هخر   .در برداشت، مورد استقبال وسخیعی هخم قخرار گرفخت    ( کمترین هزینه ای

 .شد یسپر ها،  دغدغه و هاتفاهم سوء و عاتیشا نیا همه با شب، آن صورت 
شهریور که قرار بود این دیدار انجام شود، منصخوره شخجاعی بخه     12در روز 

مخا در مدرسخه بخا    نیخز  پخیش از آن  . نمایندگی از مدرسه فمینیستی حضور داشخت 
هماهند کرده بودیم، بنابراین  ،در این دیدارایشان سیمین بهبهانی برای حضور 

بخه دنبخال   اتفخاق ایشخان   منصوره پس از آن که به دنبال سیمین بهبهانی رفخت، بخه   
بودند که قرار بود در این هایی شیرین عبادی هم رفت و این سه نفر، یکی از تیم

بعخد از ظهخر    2تخا سخاعت    12شخهریور، از سخاعت    12روز . دیدار، حاضر شوند
، بخه  اعتخراض بخه ایخن الیحخه     دیدار نمایندگان مختلخف در  مختلف بههای گروه
رخشان بین اعتماد، فریده غیخرت،   :در میان این زنان کسانی چون 2رفتند مجلس

، منصخوره شخجاعی،   الهه کخوالیی ، اعمم طالقانی ،شیرین عبادی، سیمین بهبهانی
، فخری محتشمی پخور، فریخده   رزا قراچورلومحبوبه عباسقلی زاده،  شادی صدر،

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?article1144 

2 - http://www.feministschool.com/spip.php?article1254 
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ماشینی، شهال شرکت، مینو مرتاضی، ژیال شریعت پناهی، شهربانو امخانی، اکخرم   
در کنار دیگخر  ... و مصوری منش، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، ژیال بنی یعقوب

به تهخران آمخده   ... همدان و ،اصفهانهمچون هایی از شهرفعاالن جنبش زنان که 
نفخخر از  122حخخدود در ایخخن دیخخدارها کخخه در مجمخخوع  1.بودنخخد حضخخور داشخختند

نماینخده   52بخا بخیش از   شخدند  مخی  گوناگون زنان را شاملهای نمایندگان طیف
-بخه این دیدارها طی چند روز پس از آن ادامخه داشخت     2.مجلس، دیدار کردند

بخه عنخوان یکخی از    )« طلخب مجمخع زنخان اصخالح   »، فردای آن روز نیزی که طور
حضخور  «  و فعاالن جنخبش زنخان علیخه الیحخه    ها ائتالف گروه»در  کههایی گروه
در همخین    3.با فراکسیون زنان مجلس دیدار کردندتر به شکل تخصصی( داشتند

بخه  ای روزها بود که فاطمه راکعی، زهرا شجاعی و معصخومه ابتکخار نیخز در نامخه    
ه رهبر جمهخوری اسخالمی، خواهخان توقخف تصخویب الیحخه حمایخت از خخانواد        

 . شدند
دیخدار نماینخدگان جنخبش زنخان بخا نماینخدگان        ویخژه بخه  وهخا  همه این تخالش 

علخخی یس مجلخخس، آقخخای شخخهریور ریخخ 12سخخبب شخخد کخخه همخخان روز مجلخخس، 
الریجانی، اعالم کند که الیحه حمایت از خانواده از دسختور کخار صخحن علنخی     

« انوادهائتالف علیه الیحخه حمایخت از خخ   »این موفقیت . مجلس خارج شده است
مختلف همراه بود، های فعاالن زن از طیفتمام روزی یک ماهه که با کار شبانه

بمب خبری مهم و ُپر امیدی شد که همخه جخا پیچیخد و یخک بخار دیگخر قخدرت        
. جنبش زنان خ که منبعث از همبستگی و اتحاد آنان بود خ را به نمخایش گذاشخت     

زنخان بخود کخه باعخث واکخنش      هخای  در واقع همین قدرت برآمده از اتحاد گروه
نمایندگان مجلس شد و باالخره سبب شد که فاطمه آلیا فردای آن روز، عنخوان  

را بخه فعخاالن ائختالف علیخه الیحخه نسخبت بدهخد و        « مشتی الئیک لجخن پخراکن  »
. کنخد گیخری  خبرگزاری جمهوری اسالمی هم رسخما  علیخه ایخن ائختالف موضخع     

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?article1257 
2 - http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=654 
3 - http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1190672 
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تقابل با جنبش زنان، باعث شد کخه دو تخن   حضور ناگهانی این موج عصبانیت و 
از زنان نماینده مجلس با از دستور کار خارج شخدن الیحخه حمایخت از خخانواده     

از سوی دیگر در . یس مجلس، مخالفت کنند و آن را غیرقانونی بدانندیتوسط ر
با حضور زهخرا آیخت اللهخی، عضخو      یمیزگردصدا و سیمای جمهوری اسالمی، 

عی زنان، زهخره طبیخب زاده، ریخیس مرکخز امخور زنخان و       اجتما-شورای فرهنگی
، درباره الیحخه  المحسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولتغو  ،خانواده

  1.حمایت از خانواده و عمدتا در دفاع از آن برگزار شود
جنخبش   پرهیخز مخدنی و خشخونت  های تقابلی علیه اعتراضهای ن واکنشهمی

دوباره مجلس به جای از دستور خخارج کخردن   د، یک هفته بعزنان سبب شد که 
که مورد اعتراض جنبش زنخان    53ماده  4و بند  25و  23کل الیحه، فقط مواد 

آفخرین را  بود را از الیحه حذف کند و رسیدگی بیشتر در مورد این مواد مشکل
 13حقخخوقی واگخخذار نمایخخد، و در نهایخخت کلیخخات آن را در  هخخای بخخه کمیسخخیون

 .ن علنی مجلس تصویب کندشهریور در صح
بخرای جنخبش    ای  مرحلخه  را یک پیخروزی  «مواد مشکل ساز از الیحه»حذف 

پس از این پیروزی نسبی، فعاالن جنبش زنان به امید آن که . زنان قلمداد کردیم
شخود، عمخدتا بخه    مخی  در مجلس با دقت بیشتری اصخالح  شانمواد مورد اعتراض

دستاوردهای ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خخانواده پرداختنخد و در    
زنخخان دفتخخر ادوار تحکخخیم   یسخخیونکم»ی کخخه توسخخط نشسخخت  1383شخخهریور  21

نقخد و بررسخی الیحخه حمایخت از     »که پیش از آن با عنوان )برگزار شد « وحدت
هخای  دسختاوردها و ویژگخی   عمخدتا بخه بحخث    (برنامه ریخزی شخده بخود    2«خانواده

زنخان  های گروهبرخی از  در آن نشست . خانواده پرداخته شدائتالف علیه الیحه 
دستاوردهای ائتالف علیه الیحخه  به شرکت کننده در سخنان امیدوارکننده خود، 

برای نمونه فریده غیرت از وکالی باسابقه دادگستری در ایخن نشسخت   . پرداختند

                                                                    

1 - http://ir-women.com/spip.php/?article6099 
2 - http://advar-news.biz/article6669.html 

http://advar-news.biz/article6669.html


 بهار جنبش زنان / 234

بخه   53و اصخالح مخاده    25و  23هخای  حخذف مخاده  »: کخه  کردبا صراحت اعالم 
کخه بخین    مدانخ مخی  مخوفقی  معنای ختم به خیر شدن نیست اما این را نتیجخه اتحخاد  

فخرالسخادات  .  «زنان ایجاد شد و همچنان هم بایخد ادامخه داشخته باشخد    های گروه
از    خخخود ائخختالف بخخیش»: نیخخز در ایخخن نشسخخت اظهخخار داشخخت کخخه محتشخخمی پخخور

مادران صخلح  بنیادگذاران مینو مرتاضی یکی از . «.دستاوردهایش ارزشمند است
، اجتمخخاعی در یخخک جنخخبشهخخای سخخرمایهگیخخری بخخا اشخخاره بخخه چگخخونگی شخخکل

اجتماعی ما همان مردم هستند کخه در صخورت   های سرمایه» :خاطرنشان کرد که
 ایخن درد یخا شخادی    .شخوند مخی  وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمخع 

تجربخه  »: نیز اظهار داشخت ژیال بنی یعقوب . «مشترک خاصیت همگرا شدن دارد
مخی تخوان بخرای یخک        ائتالف به من آموخت که با وجود همخه اخختالف هخا    این 

ائختالف    فعال در احخزاب سیاسخی بخا دیخدن ایخن     افراد  ...مشترک کار کرد هدف
 نبش را پر از ایخده و د و این جنآموزمی دندار   که از جنبش زنان نداعتراف کرد

نسیم سرابندی نماینده کمیسیون زنان تحکخیم وحخدت نیخز    « .اندهخالقیت خواند
تا در جنخبش   نددادبه ما ای تازههای این ائتالف و جنبش زنان ایران ایده» :گفت

 (همان). «را به کار بگیریمها آن دانشجویی
 

و نخادر  مهخم  بسخیار  اتفخاق   در همخین زمخان،   :بپا خاساتند  وکیل دادگستری 122
ز جنخبش زنخان   یه و نیخ سیس قوه قضخای أبه نمرم در تاری  ت رخ داد که دیگری نیز

استمداد وکخالی  تحت عنوان ای نامه» :اتفاق این بود. بسیار با اهمیت استایران 
به امضای یکصخد تخن از وکخالی دادگسختری در     « دادگستری از وکالی مجلس

پیشخنهاد اصخالحاتی در الیحخه     ه حخاوی ایخن نامخ    1.منتشخر شخد   1383ه مردادمخا 
ایخخن طخخرح  .بخخودوکیخخل ارشخخد دادگسخختری  122حمایخخت از خخخانواده از سخخوی 
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مواد مورد اعتراض جنبش زنخان در   رابطه بادر ) 1383در شهریورماه پیشنهادی 
ایخن طخرح   . دگخرد مجلس ارائه نمایندگان به  قرار بود( الیحه حمایت از خانواده

 :تن از وکالی دادگسختری از جملخه   122جمعی   و توافق دسته که حاصل اجماع
نعمخت   ،بهمن کشخاورز، فریخده غیخرت، محمخدعلی دادخخواه، صخالح نیکبخخت       

، توسط پس از دیدار فعاالن جنبش زنان با نمایندگان مجلس ،بود ...، و احمدی
ن، کمتخر پخیش   در تخاری  جنخبش زنخا   . شخد  تحویل دادهفریده غیرت، به مجلس 

رد گِخ  شاخ  مملکخت  و وکیل باسابقه 122در خصو  مسایل زنان،  آمده که
، به یاری جنخبش زنخان   «قوانین خانواده»در رابطه با  ای  در مورد الیحههم آیند و 

 ای  کخه بخه همخت وکخالی پیشکسخوت و پُخرآوازه      )شک این حرکخت    بی. بشتابند
 انجخام  به خواه  یبرابر یوکال گرید و دادخواه، یمحمدعل، همچون فریده غیرت

فمینیسختی زنخان، چنخین حرکخت نخادر و       جنخبش  ، چنانچه کنشخگران (رسیده بود
توانسخت    بخه نمخرم مخی   کردند   ای را در افکار عمومی جامعه برجسته می  سابقه  کم

چنخین حرکتخی بخود، در تخاری  تغییخر قخوانین مربخوط بخه          ی  که شایستهطورهمان
 اعی هنگفتی را به جنخبش زنخان هدیخه   جتمخانواده و زنان، تثبیت شود و سرمایه ا

 . کند
خخود   اجتماعی و تخصصیکه یکصد تن از وکالی دادگستری از اعتبار این

 همخت  یدرخشخان  حرکت نیچن به و بودند گذاشته هیما زنان حقوق احقاق یبرا
سخفانه مخا در   أامخا مت . بخود بودند، خود به خود موضوعی مهخم و تاثیرگخذار    کرده

هخخا بهخخره بخخردیم، امخخا غفلخخت و   چنخخد از بسخخیاری از پتانسخخیل حخخه، هخخرائخختالف الی
ائخختالف الیحخخه چنخخین حرکتخخی، نقصخخانی بخخزرگ در  تخخوجهی ناخواسخخته بخخه  کخخم

 122نستیم به پشتوانه این اعتبار، بر پیشخنهاد ایخن   توامی اگر ما .شودمی محسوب
خ صخحه    «در فرآینخد مبخارزات حقخوقی ایرانیخان     بخرگ زرینخی  »همچخون  وکیل خ  

روی ایخخن پیشخخنهاد بخخه توافخخق هخخای ائخختالف علیخخه الیحخخه، همخخه گخخروهاشخخته و گذ
را هخایی  چنخین حرکخت   آن،توانستیم با حمایت از   رسیدیم، از یک طرف می  می

تقویت سخازیم واز طخرف دیگخر نقصخان مهمخی هخم کخه در        برجسته و در نتیجه 
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در مخورد  ائتالف الیحه وجود داشت، یعنی تشتت در ارائه پیشنهادات اصخالحی  
وکیخل   122در هخر صخورت اصخالحیه پیشخنهادی ایخن       .کنیم الیحه را نیز مرتفع

بخدین    ،الیحخه حمایخت از خخانواده    23دادگستری در مورد ماده جایگزین ماده 
 :شرح بود

 :همسر دیگری اختیار کند، مگر در موارد زیر ،تواند با داشتن زن مرد نمی -23ماده»
شفاهاً در جلسه دادگاه و بدون حضور شخوهر اعخالم و   رضایت همسر اول که باید  -1

عدم قدرت همسخر   -2/ .در صورتجلسه نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت زن برسد
ابتالء زن به جنون  -4/  .عدم تمکین زن از شوهر -3/  .ییاول به ایفای وظایف زناشو

 -5/  .شخود  ییالعخالج بخه نحخوی کخه مخانع از ایفخای وظخایف زناشخو         یا امراض صخعب 
سال حبس یخا بیشختر یخا بخه جخزای       5محکومیت زن به موجب حکم قطعی به مجازات 

نقدی یا پرداخت دین که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به 
حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شخود و  

ابتالء زن بخه هرگونخه اعتیخاد مضخری کخه بخه تشخخی          -1/  .حکم در حال اجرا باشد
 .ترک زندگی از طخرف زن  -3/  .دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

 .مفقوداالثر شدن زنو غایب  -3/  .عقیم بودن زن -8/ 
 :تجخخخویز نکخخخاح مجخخخدد منخخخوط بخخخه آن اسخخخت کخخخه   1در مخخخورد بنخخخد  -1تبصخخخره 

ول توان مالی شخوهر را بخرای ازدواج مجخدد و    دادگاه عالوه بر رضایت همسر ا -الف
منمخور از اجخرای عخدالت، رعایخت     . امکان اجرای عدالت از جانخب او را احخراز کنخد   

تساوی بین همسران از حیث مخالی و مخادی و از جهخت عخاطفی و احساسخی و معنخوی       
 .است
در صخخورت مطالبخخه همسخخر اول، شخخوهر کلیخخه حقخخوق مخخالی او را اعخخم از مهریخخه و  -ب
، پخیش از صخدور مجخوز نقخداً بخه      (در صورت وجود)المثل خدمات و نفقه معوقه  هاجر

 .همسر اول تأدیه کند
صدور مجخوز ازدواج بعخدی بخرای همسخر اول حخق تقاضخای طخالق ایجخاد          -2تبصره 

اگخر  حتخا   دادگاه مکلف به صدور رأی طالق است، ،کند و در صورت تقاضای او می
 1«.ده باشدشوهر رضایت همسر اول را تحصیل کر

                                                                    

1 http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=657 



 233 /فصل پنجم 

 
 پیشنهادی اصالحات تشتت در ارائه :  نقطه ضعف ائتال 

شهریور  12پس از آن که ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده در 
توانسخت مخواد مخورد    بخه پایخان رسخید،    نسبی اما فراتر از انتمار با موفقیت  1383

نماینخدگان نزدیخک بخه    پافشخاری  بخا  اعتراض در الیحه را مسکوت بگذارد، امخا  
هایی مشخخ     اصالحیه»ضرورت مطرح ساختن  تدریجبه دولت نهم در مجلس

در همخان شخهریور مخاه    چخرا کخه   . یافخت   و توافق بخر سخر آن نمخود مخی    « الیحهبر 
، مجلس کلیات الیحه حمایت از خانواده را تصویب کخرد، هخر چنخد دو    1383

الیحخه در   25و  23مخاده  ماده مورد اعتراض را حخذف کخرد، ولخی بررسخی دو     
بنخخابراین نتیجخخه  .هخخای تخصصخخی مجلخخس در رفخخت و برگشخخت بخخود    کمیسخخیون

ادامخه   1383تا سخال  روند این  .مشخ  نبود اساساً ،اصالحات آنان در این مواد
باز هخم در میخان مباحخث جنخبش زنخان،       ، امارغم داشتن زمان بسیاریافت، ولی به
همچنخان  سخفانه  متأو توافق بخر سخر آن   « اصالحاتی مشخ  در الیحه»تمرکز بر 
در واقع پخس از اتمخام کخار ائختالف الیحخه حمایخت از خخانواده در        . مغفول ماند
بایسخت یخک   مخی  ، و پس از تصخویب کلیخات طخرح در مجلخس،    1383شهریور 

گخرا    از زنان اصول)جنبش زنان متنوع های میان گروهو همگانی گفتگوی جدی 
برای رسیدن به توافق ( جنبش زنانو مستقل مختلف های تا گروهطلب   تا اصالح
گرفخت تخا پخس از آن پیخروزی       مخی  در« موارد دقیق اصالحات در الیحخه »بر سر 

« و مشترک مشخ  و روشنای   اصالحیه» مبتنی بر «پیامی واحد»تاریخی، بتوان 
همخه مخا آن زمخان    سخفانه  متأولخی   .برای مجلسیان فرسختاد از سوی جنبش زنان را 

بخا توجخه بخه    شاید هخم   !خود را با چنین مباحثی تل  کنیم خواستیم کام  نمیگویا 
کردیم که در آینده نیز توان آن   ، تصور میبزرگی که داشتیم و دستآمد پیروزی

همچنخان از دسختور   ز اسخاس  ارا حمایت از خخانواده  را خواهیم داشت که الیحه 
  .دچنین نش اما. مجلس خارج کنیمکار 

از طرف دیگر، بخشی از جنبش زنان نشان داد که هنوز بخه خخوبی بخا سخاز و     
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گخذاری و دیگخر نهادهخای      قخانون های با دستگاه« ی و مذاکرهالب»کارهای روش 
کخه بخه    طخور همخان زیخرا  . تجربه اسخت   بی واقعاًو در این زمینه  رسمی آشنا نیست

و مبخخارزات خیابخانی نیخخاز بخه سخخازوکارهای   « تجمخخع اعتراضخی »روش کخارگیری  
می نیخز  نهادهخای رسخ   بخا « البخی و مخذاکره  »کارگیری روش   هخود دارد، بخا  

این کخه قخرار باشخد    .  طلبد  خود را میویژه تخص ، ورزیدگی و سازوکارهای 
، «بخروی  مجلخس  ه صخحن داخلخی  بخ »یخا آن کخه   « رب مجلس بایسختی در برابر د»

 اولی نیاز بخه . خود استهای منحصر به فرد ممکانیزدو روش گوناگون با  حقیقتا 
و بخیش از هخر چیخز     اسخت « و جسخارت  شور و شخعار » مستلزم و دارد «قلب گرم»
داشختن  و  دارد «عقخل سخرد  » رسخان اسخت ولخی در دومخی نیخاز بخه        یخاری   «رسانه»
 .«تسلط بر موضوع مورد مذاکره تخص  و»

 یرویخ ن یبانیپشخت  از هخر چیخز بخه   بیش  ،برای موفقیت در عرصه مذاکره طبعاً 
 مخذاکره  مخوردش  در اسخت  قخرار  چخه  آن بخر  اشخراف » یولخ  اسخت  ازیخ ن یاجتماع
 یروزیپ یبرا نیهمچن. است برخوردار ییباال اریبس تیاهم از زین «ردیگ صورت

 از باشخد  فخراهم  دیخ با زیخ ن یگخر ید اسخباب  هخا،   مؤلفخه  نیا بر افزون طه،یح نیا در
 زبخان » افتنیخ  زیخ ن و ،یزنخ   چانخه  قخدرت  و اسختدالل  ی  اقامخه  تخوان  و دانخش : جمله

 اسخت  هخا   مؤلفه و لیدال نیهم بنابه .نمر مورد راتییتغ شبردیپ منمور به «مشترک
اجتمخاعی خ از   های این دو روش در جنبش و راهبران ماندهندگانساز معموال که

هم بگخویم  خخوا   مخی . های متفاوت هستند  با توانایینبش زنان خ افرادی  جمله در ج
اش علیه الیحه خخانواده، هخر چنخد توانسخت از تمخام        که جنبش زنان در اعتراض

زنخان   مشخترک  بخا توجخه بخه مخالفخت     ویخژه به موجود استفاده کند وهای ظرفیت
در وسخیعی  ای   ، امکانخات رسخانه  الیحخه  مخواد ایخن   بخا  طلخب   گخرا و اصخالح    اصول

و در ایخخن میخخان، موضخخوع همخخاهنگی و اتحخخاد میخخان  ) ه شخخداختیخخارش قخخرار داد
، امخا بخشخی از   (های گوناگون جنبش زنان نیز دستاورد بسیار مغتنمی بخود   بخش

دانست که وقتخی قخرار اسخت بخرود بخا نماینخدگان مجلخس        نمی جنبش زنان هنوز
 ناپخذیر، امکان ،و از نمر عملی)های رمانتیک دادن شعار بی کند، سرمذاکره و ال
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 (!!، نه یک کلمه بیشختر و نخه یخک کلمخه کمتخر     همچون لغو کامل تعدد زوجات
ان در بخرای جنخبش زنخ    و پوزیشخن رادیکخال   عنوان شخعاری تبلیغخاتی  تواند به می

ی   پیچیخده در روش توانخد  نمخی  ولخی  کاربرد داشخته باشخد  ... خیابانی وهای روش
زن سختیزترین نماینخدگان در   در آن دوره، که  مذاکره و البی آن هم با نهادهایی

 شخعارهای نامناسخب در ایخن عرصخه    د به کار آید، چرا کخه اگخر از   شتنآن قرار دا
 به هخدر  معموال ، کل انرژی و حرکت جنبش زنانپیشرویاستفاده شود به جای 

قرار باشد در برابر مجلس، تجمعی صورت بگیخرد،  طور که وقتی همان . رودمی
و  ریز و کارشناسخی در قالخب شخعارهای متعخدد    طرح پیشنهادات  ،به همان نسبت

 . است مضحک بسا یا و ناکارآمد، قطعا  متنوع
یکخی از   خواهم تاکید کخنم کخه  می بار دیگراین نکات،  یادآوری با توجه به
بخود کخه هخیچ تالشخی      آن ،ائتالف علیه الیحخه حمایخت از خخانواده    نقاط ضعف

میخان  « الیحه پیشنهادی درهای اصالحیه»بر سر  گسترده نکرد تا اجماع و توافقی
و  سبب شد که از پیامی روشخن باالخره و همین امر  آید وجودبهزنان های گروه

 .به نمایندگان در رابطه با تغییرات مورد نمرش، ناتوان بماند مشخ 
گوناگون جنبش زنخان  های نفر از نمایندگان طیف صد نزدیک به در دیدار 

از مختلخف  های انجام گرفت یک سلسله پیشنهاد 1383شهریور  12که در روز 
نفخره وکخال کخه     122از جمله پیشنهاد گخروه  )شد  مطرحها گروهبرخی از سوی 

 جنخبش زنخان  مخان در  نه همه، بلکه اکثریتاما اگر ( توسط فریده غیرت ارائه شد
 به توافخق  «پیشنهاد واحد»پیشنهادات گوناگون خود را در قالب یک  یمتوانستمی

مثبخت بسخیار    شخک تخاثیر    ، بخی یمآن را به پارلمخان ارائخه کنخ   و  یمبرسان حداکثری
 . گذاشت  بیشتری برجای می

 سخخازم، مسخختند و قیتخخدق شخختریب هرچخخه را هخخابحخخث نیخخابخخرای آن کخخه  و امخخا،
 یهخا   فیخ ط و هخا   گخروه  کخه  یمتفخاوت  شخنهادات یپ سخت یل به که ستین مناسبت  یب

 .بیاندازیم نگاهی گوناگون جنبش زنان در رابطه با الیحه داشتند،
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 مدافعان حقوق برابر نسبت به ماده مربوط به تعدد زوجات در الیحه پیشنهادهای

کلی  طوربه، حمایت از خانواده در الیحه تعدد زوجاتماده مربوط به در مورد  
بخه هخم   در ظخاهر  در جنبش زنان وجخود داشخت کخه هخر چنخد      نوع پیشنهاد  چهار

شخان    به ظخاهر جزیخی  های   تفاوتشدند،   نزدیک بودند اما اگر به قانون تبدیل می
-مخی  بیشختر و آشخکارتری  هخای  هخا زن، بخه تفخاوت     گی خانوادگی میلیوندر زند

 . انجامید
 

بخدون آن کخه    اساسخا  بخشی از فعاالن جنبش زنان،   :لغو تعدد زوجات: پیشنهاد اول
لغوکامخل و  »شخعار   نخد، صخرفا   بی و مورد توافخق و مشخصخی ارائخه ده   پیشنهاد کت

، «لغو تعخدد زوجخات  »البته شعار  .کردند  مطرح میرا « قانون تعدد زوجاتقطعی 
موضخوعی   83و  1381هخای  ، در سخال که گفته شخد در جنخبش زنخان    طورهمان
معطخوف بخه   مخدت،  تالش و اعتراضات آنان در این چرا که  گیر بود،همه تقریبا 

و از سخوی دیگخر    بخود در مجلخس  کنار گذاشتن کامل الیحه حمایت از خانواده 
 «بخرای آینخده   دورنمای چنخین تغییراتخی در قخوانین   »نشان دهنده عمدتا  این شعار 

 ازای کخه  الیحخه ای مشخ  در درخواستی مبتنی بر اصالحیهنه  شد  محسوب می
حقوق برابر زنخان   مخالف یتصور  فوق طرز به که مجلس ی  دوره آن ندگانینما

 یتمخخایلدر آن مقطخخع  جنخخبش زنخخان اساسخخا بخشخخی از نیروهخخای در واقخخع . بودنخخد
ای در رابطخه    گانی در مجلس هفتم و هشتم، الیحخه با وجود چنین نمایند ندنداشت

در با خانواده تصویب شود، به این دلیل ساده، که امکان رویکردی به نفخع زنخان   
از سوی دیگر تصویب یک قخانون در   .چنین مجلسی، شانس خیلی کمی داشت

در هخا  توانست شخانس بخازنگری در قخوانین خخانواده را بخرای سخال      می این رابطه
 . جامعه عقب بیاندازد

مدتی بعخد کخه کلیخات طخرح الیحخه حمایخت از خخانواده در مجلخس بخه          اما 
حمایخت   کخل الیحخه  »مسئله کنار گذاشتن تصوبب رسید، مشخ  شد که دیگر 

مخخا بایخخد حخخداقل بخخرای در نتیجخخه، ، نیسخختپخخذیر در مجلخخس امکخخان« از خخخانواده
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 در را خخود  یهخا خواسخته  میرینخاگز  پخس  نیخ زشد کخه  می روشن ها  یزنان  جنبش
 بخرای  نیهمچنخ . و ارائخه کنخیم  تنمخیم  « کلیخات الیحخه موجخود   »چارچوب همین 

که در شرایط موجود جامعه، امکان روشن بود جنبش زنان  کنشگرانبسیاری از 
وجخود نخدارد و اجمخاع و     ملغا شخود اساسخا    املک طوربه« تعدد زوجات»این که 

پخذیر  فعخال امکخان  از قشرهای گونخاگون  توافق کاملی هم حول آن در میان زنان 
از سوی دیگر با توجه به وضعیت اشتغال و وابستگی شدید زنان به مردان . نیست

در واقخع  . منطبق با درخواست بخشخی از زنخان نبخود    لزوما خانواده، چنین شعاری 
موجخود  هخای  ها تعدد زوجات یکی از سنتقرن طی در سرزمین پهناور ایران که

ور کخه  طخ   همخان . آیخد مخی امکخان پخذیر ن  نمر به لغو یک باره آن، ،در جامعه بوده
تخالش  « 1341قانون خخانواده سخال   »پیشینیان ما نیز در جنبش زنان، برای تدوین 

های زنان در جامعخه، از  که هیچ یک از گروهتدریج و بدون آنکرده بودند تا به
 بخه را این قوانین ضرر نبینند، تغییراتی در قانون تعدد زوجات اعمخال کخرده و آن  

 .کنند تیهدا «یهمسرتک» سمت به یهوشمند و صبر با و یآرام
به نوعی، بخه  درصد از زنان جامعه ما شاغل هستند و بقیه  13یا  12وقتی تنها 

، به عنخوان  وابسته هستند، لغو کامل تعدد زوجات (خود و شوهر)درآمد خانواده 
بخرای زنخانی    ولخی ، حتما  خوب و الزم است «آینده»های   شعاری برای ترسیم افق

را تحمخل کننخد ولخی     (هخوو ) «زن دوم»حاضرند  ،ستگی اقتصادیکه به دلیل واب
 عاجخل  یهخا   دغدغخه  و تیخ اولو از لزومخا   زوجخات  تعخدد  لغو طبعا  طالق نگیرند،

بخا  آن هم در شرایطی که دولتی بر جامعه ما حاکم است کخه   .شان نیست  زندگی
 و هیحه حمایت از خانواده بسیج شداش برای تصویب ال  همه امکانات لجستیکی

هرچخه بیشختر زنخان از     لوایح متعدد دیگری در خصو  کنار گذاشختن  ،زمانهم
نشخین کخردن     و اخخراج و خانخه   خواهد به اجرا گذارد   می های اقتصادی راعرصه

اگخر دولتخی وجخود     .پرورانخد در سخر مخی  نیخز  را همین تعداد اندک شخاغالن زن  
کخرد و  مخی  برای افزایش اشتغال زنان فراهمهایی گسترده طرح طوربهداشت که 

بلکخه آن را تشخویق    کخرد   تلقی نمخی  را خطرسازها افزایش ورود زنان به دانشگاه
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کرد، اگر قانونگذاران در پی افزایش قوانین حمایتی به نفع زنان بودنخد و  می هم
اقخل زنخان نیخز    نداشختند و ال  «بدون شرط و شخروط  یکجانبه و حق طالق» ،مردان

لغخو کامخل   »همچون مردان، حق طالق داشتند و اگرهای بسیار دیگر، آن وقخت  
این نکتخه را هخم بایخد     .ه تلقی شودگرایانتوانست شعاری واقعمی «تعدد زوجات

در یخک مجموعخه قخوانین    ، قخانون تعخدد زوجخات    کامخل  لغخو در نمر بگیریم که 
های مختلخف   به یاری زنان از گروه توانستمی، به نفع زنانبا رویکردی خانواده 
 گخرفتن  نمر در بدون( زوجات تعدد لغو) خواسته آن کردن انتزاع با رایز. بشتابد

 راه خخ  است شده میتنم مردان نفع به آن یاجزا همه که خ موجود نیقوان مجموعه
  .برد  ینم مقصد به

لغخو تعخدد   »بود کخه در کنخار پیشخنهاد     نابرابر و پیچیده با توجه به این شرایط
در مسخئله تعخدد   گخذاری  ، سه نوع پیشنهاد دیگر در رابطه با نحوه قانون«زوجات

تخر و    بینانخه   قخع وابخه نمخرم   جنبش زنان مطرح شد که های سوی گروه زوجات از
 .امکان پذیرتر بود

 
زنخان  هخای  گروه برخی از :ی پیش از انقالب بازگشت به قانون خانواده: پیشنهاد دوم
حذف مواد مربوط به تعخدد زوجخات در الیحخه و بازگشخت دوبخاره بخه       به دنبال 

پیشخنهاد  ایخن  . نخد بود 1353قانون خانواده سخال   11وضع پیشین یعنی ابقاء ماده 
شعار حذف »یعنی کسانی که مدافع بود، « منع تعدد زوجات»پیشنهاد متفاوت از 

قخانون حمایخت از   »بودند در واقخع ابقخاء    «ماده مربوط به تعدد زوجات در الیحه
تعخدد زوجخات را منخوط بخه     کخه  کردنخد  مخی  درخواسترا « 1353خانواده سال 

مربخوط بخه تعخدد    هر چند در ظاهر برای برخی، حذف مخاده  )شرایطی کرده بود 
گویا نشاندهنده حذف قانون تعدد زوجخات بخود ولخی در واقخع چنخین      زوجات، 

حخذف مخواد   »بخا  « لغخو تعخدد زوجخات   »دو شعار اما  خلط این رغمبهیعنی (. نبود
دو رویکخرد متفخاوت و دو درخواسخت    اساسا « مربوط به تعدد زوجات در الیحه

در واقع اگر مواد مربوط به تعدد . کردندمی بازنماییگوناگون را در برابر الیحه 
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-نمخی  نیخز ابقخاء  « 1353قانون خانواده سخال  »شد و می زوجات در الیحه حذف

-می در این صورت وضعیت زنان در رابطه با تعدد زوجات بدتر از قبل، گردید

قانون خانواده سخال  »ولی  ،درحالی که اگر مواد مربوط به تعدد زوجات لغو. شد
شد، وضعیت زنان در رابطه بخا تعخدد زوجخات بخه دوران قبخل از      می ابقاء« 1353

در . شخد نمخی  لغو« تعدد زوجات»آن صورت ولی در هر دو  الیحه بازمی گشت
در مقابخل  را نکتخه مثبخت   ، ایخن  1353هر صورت ابقاء مجدد قانون خانواده سال 

کخه بقیخه قخوانین مربخوط بخه      داشت ( که بعدتر توضیح خواهم داد)رویکرد سوم 
دیگخر   مسایلرا نیز که در مورد حضانت و  1353قانون حمایت از خانواده سال 

یعنی به رسمیت شناختن قانون حمایت از خخانواده  . آوردمی بود با خود به همراه
توانسخت  مخی  مشکل تعخدد زوجخات در الیحخه،   نسبی ، عالوه بر حل 1353سال 

 . هم به نفع زنان به همراه بیاورد نکات مثبت دیگری را
از چنخین پیشخنهادی   ، «میدان زنان»گروه زنان، برای نمونه های میان گروهدر 

حخذف   هادی خود که به مجلس ارائه دادنخد ر طرح پیشنآنان د .کرد  حمایت می
را مطرح کرده بودنخد و در  مربوط به تعدد زوجات  یعنی مواد 25و  23دو ماده 
قخانون خخانواده سخال    »بازگشت بخه قخانون مربخوط بخه تعخدد زوجخات در        ،پی آن
که در آن قانون تعدد زوجات لغو نشده بود بلکخه   1،ندکردمی را تجویز« 1353
  2.به شرایطی شده بود محدود
 

اه ربه هم 1353 ی سالدرج قانون مربوط به تعدد زوجات قانون خانواده: پیشنهاد سوم

در قخانون  تعدد زوجخات  مواد مربوط به سوم، پیشنهاد در  :موارد تکمیلی در الیحه
کامخل در قخانون الیحخه     طوربهبه نفع زنان، بهتر با تغییراتی ، 1353خانواده سال 

عخالوه بخر نکخات مثبخت     در واقع در این پیشنهاد . شدمی درجحمایت از خانواده 

                                                                    

1 http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=659 

2 http://www.feministschool.com/spip.php?article990 



 بهار جنبش زنان / 324

داشختن حخق    رغمبه، حقوق مالی زنان را 1353 ی سالقانون خانوادهموجود در 
شخرایط  کرد و این نکته بسیار مثبت و گام جلخوتری نسخبت بخه    می یتطالق،  تثب

-همانپیشنهاد این . شدمحسوب می 1353 سال قانون خانوادهتعدد زوجات در 

از جملخه  وکیل دادگستری  122در نامه گفته شد، هم طور که در صفحات قبل 
نعمخت   ،بهمخن کشخاورز، صخالح نیکبخخت    فریده غیخرت، محمخدعلی دادخخواه،    

 . مطرح شده بود ...، و احمدی
 

در ایخن   :اما با تاکید بر چند همسری 1353 ی سالدرج قانون خانواده: چهارمپیشنهاد 
 ماده مربوط به تعدد زوجخات در قخانون  باال از همان پیشنهاد هم مانند دو پیشنهاد 

کخه   به شخکلی نوشخته شخده بخود     این مادهشده بود ولی  خذا 1353خانواده سال 
( مخریم بهخروزی  )جامعخه زینخب   . شخناخت مخی  تعدد زوجات را بیشتر به رسمیت

 23برای ماده این گروه، اگر به ماده جایگزین پیشنهادی . نده آن بودپیشنهاد ده
در ایخن پیشخنهاد   : توان متوجه شخد می نگاهی بیاندازیم، فرق نحوه نگارش آن را

ازدواج دائم مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز نیخاز و تمکخن   »: ده بودآم
 .باشدمی دادگاه صالحهمادی و معنوی مرد و احراز اجرای عدالت توسط 

 :تواند همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیرنمی مرد متاهل -1تبصره 
تخرک  . 3/  عخدم تمکخین زن  . 2/  عدم توانایی زن در انجخام وظخایف زناشخویی   . 1

سخال یخا    4مفقوداالثر شدن زن بخه مخدت   و غایب . 4/  زندگی خانوادگی از طرف زن
 ابتال زن به جنون. 1/  سال حبس یا بیشتر 4مجازات محکومیت زن به . 5/  بیشتر

 :جلب رضایت زن که با تحقق شرایط زیر میسر است -2تبصره 
تنصخخیف دارایخخی مخخرد حاصخخل از زنخخدگی  . 2/  ادای کلیخخه حقخخوق و دیخخون زن. 1

حصول اطمینخان از انجخام   . 4/  حصول اطمینان از تامین نیازهای مالی زن. 3/  مشترک
حصول اطمینان دادگاه از این که ازدواج مجدد مرد . 5/  ت به زنوظایف همسری نسب

زنخدگی و تربیخت فرزنخدان و نیازهخای روحخی، روانخی، عخاطفی و        های در تامین هزینه
 .کندنمی لطمه واردها آن خانوادگی

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج  -3تبصره 
 .ج بعدی فاقد اعتبار استمجدد نماید ازدوا
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خخود بخه   هخای  از دارایخی ای گیخرد وثیقخه  مخی  مردی که اجازه ازدواج مجدد -4تبصره 
سپارد تا درصورت عدم اجرای عدالت و تحقق شرایط پیش بینخی شخده در   می دادگاه

 «.قانون، دادگاه راسا تعهدات مالی مرد را پرداخت و جرایم تعیین شده را اخذ نماید
م مجخدد مخرد   یخ ازدواج دا»: که مشخ  شد در این ماده آمده بود طورهمان

پیشخنهاد  یعنی در این جمله، ازدواج مجدد بیش از مخواد منخدرج در دو   « ...منوط
، بخر  پیشخنهاد اصخالحی قبلخی   چخرا کخه در دو   . به رسمیت شناخته شده استقبلی 

 تأکید و پافشاری شده بود ولخی در ایخن یکخی تاکیخدی بخر تخک      « تک همسری»
بخرای  در ایخن پیشخنهاد   کخه  هخایی  ولی در عوض مجازات .شدنمی همسری دیده

و . قبلی بودپیشنهاد از تر گرفت جدی و سفت و سختمی مردان متخلف درنمر
شرایط حصول جلب رضایت زن برای همسر دوم را بسیار سخختگیرانه تبیخین   نیز 

بود ولی اشخکال اصخلی و عمخده    قبلی از پیشنهادات کرده بود و از این نمر، بهتر 
را برای زنان در صورت ازدواج مجدد مرد، « حق طالق»آن بود که پیشنهاد این 

را دارای ضخعفی عمخخده و   پیشخخنهاددر نمخر نگرفتخخه بخود و بخخه همخین علخخت، ایخن     
 .کردمی غیرقابل قبول
مخواد مربخوط بخه    در رابطخه بخا    :«ازدواج موقات »ماده مربوط به تشتت آراء در 

توافخق  مخا بخرای بخه     نیز همین تشتت آراء و عخدم تخالش   (ازدواج موقت) «صیغه»
الیحخه حمایخت از خخانواده،    در « اصالحیه مشخ  و روشن»رسیدن بر سر یک 

 روشخن و  ای  از زاویخه  نان نتوانخد جنبش ز همین باعث شده بود که . شد  دیده می
بخاز هخم   برخخورد کنخد و متأسخفانه     (موقخت نکخاح  )« صخیغه »مسخئله  بخه   مشخ ،

رویکردهای متفاوتی در جنبش زنان برای اصالح ایخن بخخش از الیحخه، وجخود     
هخا در رویکردهخای مختلخف      این تفخاوت یات جا از نکر جزی  البته در این) داشت
هخا    زنخانی   های جنبش  در پیامهمین تشتت اما . (کنم  خودداری می ،زنانهای   گروه

نتوانخد بخا   در مجمخوع  جنخبش زنخان   شخد کخه   باعث  ، سرانجامبه مردم و مجلسیان
هخایش را بخر الیحخه حمایخت از خخانواده پخیش         ، اصالحیهو انسجام کافیقدرت 
بخه افکخار   هخای مختلخف     هخای گونخاگونی کخه از سخوی طیخف       پیخام چرا که . ببرد

شد، هم باعث سخر در گمخی در     فرستاده می قانونگذاری مجلسبه عمومی و نیز 
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برخی از نماینخدگان مخدافع   باعث شد که و هم افکار عمومی زنان شده بود میان 
 .ببرنداستفاده  و تشتت آراء از این ضعفالیحه چندزنی، 

 
  1383اتفاقات پس از ائتال  علیه الیحه حمایت از خانواده در آذرماه 

هخای اصخالحی الیحخه حمایخت از خخانواده از        تشتت موجود در طخرح  بهتوجه با 
یک طرح پیشخنهادی واحخد بخرای     و فقدان ی مختلف جنبش زنانها  گروهسوی 
 گخر ید بخار  1383آنرماه  2در ، رد توافقمو دادن بیشتر به موارد اصالحی قدرت
آغاز شخد   انیمجلس یسو از بود، شده حذف که حهیال 23 ماده بازگشت زمزمه

به شکل زیر بخازنگری و قخرار بخود دوبخاره بخه       23و طبق اخبار منتشر شده، ماده 
 :الیحه بازگردد

ی همسر اول یا احراز دادگاه از تخوان مخالی و    اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه
 : عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از شروط زیر است

 سر اول به ایفای زناشویی عدم قدرت هم  -1
 عدم تمکین زن از شوهر  -2
 ابتال زن به جنون و یا امراض صعب العالج  -3
 محکومیت زن  -4
 ابتال زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر  -5
 ترک زندگی خانوادگی از طرف زن  -1
 عقیم بودن زن  -3
 1غائب و مفقوداالثر شدن زن -8

طلخب در مخورد الیحخه      گرا و اصالح  زنان اصولشترکی میان همان روز نشست م
  ول کمیتخه ئمسخ مخراد،    و روز بعخد، تخوران ولخی    2حمایت از خخانواده برگخزار شخد   

ول کمیتخه تحقیقخاتی و پژوهشخی    ئگخرا و مسخ    حقوقی شورای احزاب زنان اصول
، اس ام اسی ارسال کرد که در میان فعاالن جنخبش زنخان دسخت بخه     جامعه زینب

                                                                    

1 - http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1239768 
2 - http://www.feministschool.com/spip.php?article1702 
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خواهنخد بخا بسختن    مخی گخرا  زنان اصول: یامک بدین مضمون بودپمتن . دست شد
 زنان مجلس هشتم نشخان دهنخد کخه    ویژهبه سفید به ساکنان بهارستان وهای چفیه
  ها،بدین ترتیب آن  1.به خطر بیفتد 23گذارند بنیان خانواده با تصویب ماده نمی
اعالم کخرده   در برابر مجلس  اعتراضی آنر را برای برگزاری این تجمع 11روز 
مخا بخرای رد   »: در رابطه با این تجمع گفخت ای مراد در مصاحبهتوران ولی. بودند

امخا در حخال حاضخر    . در شور اول مجلس کلی زحمخت کشخیدیم   23شدن ماده 
حذف شخده در شخور دوم بخه الیحخه     ی زنان نماینده در مجلس فعالند تا این ماده

: آنر نیز به روزنامخه اعتمخاد ملخی گفخت     5او در « .دحمایت از خانواده اضافه شو
گرا این است که در این هفته مالقاتی را با اعضای کمیسخیون    تالش زنان اصول»

کامخل از حخذف مخاده     طوربهاجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس انجام دهند و 
 این تجمخع ملغخی    در این صورت،. از الیحه حمایت از خانواده مطمئن شوند 23
قرار بر این است تخا بخا اطخالع رسخانی وسخیع از      : او در ادامه افزوده بود .«شودمی

همه زنان ایرانی و انقالبی دعوت شود تا بخا همخراه داشختن چفیخه مقابخل درهخای       
مجلس حاضر شوند و صخدای اعتخراض و فریخاد خخود را بخه گخوش نماینخدگان        

بخه الیحخه    23 بازگشخت مخاده  )برسانند، چون مقابل این حرکخت و ایخن تصخمیم    
 ،زنان ایرانخی نباید انفعالی رفتارکرد و باید با همبستگی همه ( حمایت از خانواده
پخخیش از  چنخخد روز یعنخخی 1383آنرمخخاه  8البتخخه در  (همخخان).«مقابخخل آن ایسخختاد

و ایخن  صخادرکرد  ای بیانیخه « کمیته امور زنان خانه احخزاب »، برگزاری این تجمع
، گویا مذاکرات آنان با کمیسیون قضایی مجلس در رابطخه بخا   2تجمع را لغو کرد

  .بود بخشجهینت حه،یال به ماده نیا بازگشت از یریجلوگ
باعخث    هخای گونخاگون زنخان   همه این فشارها از طرف گروهتأثیر درهرحال 

زنخان،  و دیگر مواد مخورد اعتخراض    23بازگشت دوباره ماده  ،که در نهایت شد
 . دو سال به تعویق افتد توسط مجلس تا حدود

                                                                    

1 - http://ir-women.com/spip.php/?article6536 
2 - http://www.feministschool.com/spip.php?article1739 
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 خانواده از تیحما حهیال هیعل زنان جنبش ائتال  یها  یژگیو از یبرخ

هخای    ی طیخف   کار آمدن دولت نهخم، گخویی همخه   ساله پس از روی  3فشارهای 
شخان    هخای   و نخاتوانی  ، کمبودهخا هخا ضعف بهنسبت مختلف فکری جنبش زنان را 

جمعی، ترغیخب    را به همکاری و پیوند دستههمگان درنتیجه و  تر ساخته بود  آگاه
نیز آشکارا ضرورت این پیونخد  « ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده». کرد  می

در آن کخرد و از ایخن منمخر اهمیخت بسخیاری داشخت و         را نمایندگی میآگاهانه 
از سخوی دیگخر   . آمخد   ر همبستگی فعاالن زن، به حساب مخی نقطه عطفی دمقطع، 
همگرایی جنبش زنان برای طخرح مطالبخات   )گیری ائتالف بعدی   شکل های  نطفه

در بطخن همخین ائختالف ضخد      و چرایی تشکیل آن نیز اساساً( باتدر فضای انتخا
، «ادهالیحخه حمایخت از خخانو   »چرا که بحخث  . الیحه خانواده، قابل پیگیری است

 یلیخون امضخا  یخک م  که ما در کمپین)آمیز   بحث تغییر در قوانین تبعیضدر عمل، 
در زنخخدگی  ملمخخوس و روزمخخرهموضخخوعی را بخخه شخخکل ( کخخردیم  پیگیخخری مخخی

ر در و نشان داد که تغیی تبدیل کرد جنبش زنان ها و فعاالن  اغلب گروهاجتماعی 
سخاختار  مناسخب بخرای اثرگخذاری در    کارهایی حوزه قوانین بخدون اتخخان سخازو   

-نمخی  پیگیری کنند، نه تنهخا پخیش  سیاسی و نیروهایی که بتوانند این مطالبات را 

 توانخخدیمخخ ای ماننخخد الیحخخه حمایخخت از خخخانواده، حتخخا  طخخرح الیحخخهکخخه بخخا رود بل
 آن در واقخع  در. وادارد ینینشخ   عقخب  به گام نیچند را زنان جنبش یدستاوردها

حداقل آن مطالباتی که ابعاد قخانونی  )مطالبات زنان تحقق  دیرس یم نمر به طیشرا
چنخدان  مای ای در ساختار سیاسی، دورن  بدون نیروی پیشبرنده( حقوقی داشتو 

 . داشته باشد ستتوان  روشنی نمی
 1352و 1342یش از انقخخالب یعنخخی در دهخخه   تجربخخه جنخخبش زنخخان در پخخ   

بخه نفخع زنخان، بخدون      حقوقیو اصالحات  نشان داده بود که تغییرنیز خورشیدی 
تخا  )مشخارکت داشخته باشخند     ،فرآیند تغییخر آن که نیروهای جامعه مدنی زنان در 

شخهروندان، ترجمخه   « عمخوم »زنخدگی   و زبخان  بتوانند تغییرات قانونی را به سبک
چرا که پس از انقالب، . تواند از دست برود  می (و در میان مردم بگسترانند کنند
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در سطح منطقه بخود خ از    حتا مترقی آن زمان خ  که یکی از قوانین« قانون خانواده»
  .ای را در میان زنان ایرانی برانگیزد  آن که اعتراض گسترده ین رفت بدونب

که در نهایت بخا حضخور فعخاالن جنخبش     « الیحهعلیه ائتالف »از سوی دیگر، 
ی زنان در مجلس شورای اسالمی و البی و مذاکره با آنخان، توانسخت بخرای مخدت    

ی و هخای فرهنگخ   دیدگاهباز هم نشان از آن داشت که  الیحه را مسکوت بگذارد
رابطخه بخا    تواند در سرنوشت قوانینی که در  چقدر می« دگان مجلسنماین» نگرش

شد کخه  می طبیعی این مسئله مطرح طوربهپس . دباش گذارثیرزنان وجود دارد تأ
ضخد زن در  هخای  جنبش زنان قرار است بخرویم جلخوی طخرح   گران کنشاگر ما 

ا نبایخد حتخا   بگیریم، پس چخر ... مجلس را با مذاکره و البی و ارائه دادخواست و
خواستند   ی که میافراد وجود داشت، بر عمالً هایی که  در سطح محدود انتخاب

ثیر دیگر برسند، تخأ های به نمایندگی مجلس یا به ریاست جمهوری و یا به پست
دادخواسخخت بخخه  ارائخخه و « البخخی و مخخذاکره »بگخخذاریم؟ تخخا حخخداقل وقتخخی وارد  

سختیز مواجخه     تخر زن شخویم بخا نماینخدگان کخم    می ...نمایندگان مجلس و دولت و
 . افزایش یابدمان شویم و احتمال پیروزی

 دولخت  یهخا  اسخت یس یناگهخان  راتییخ تغ ژهیو هب خ ها ها و ابهام همه این پرسش
همخین   ،های جنبش زنان نسخبت بخه گذشخته، کخه نمخاد آن      در برابر خواستهخ  نهم
 بخا را جنخبش زنخان   طبیعخی خ و نخاگزیر خ      طخور بخه بود، « الیحه حمایت از خانواده»

ایخن   هخایی از   بخخش  وکخرد  ی بسیاری دست به گریبخان  های نمری و عمل  چالش
بخه سخمت    تدریجبه گرا داشت  یاپردازنه و هویتؤجنبش را که سمت و سویی ر

از هایی گروه  به در واقع از یکسو .سوق داد ،و بلو  بیشتر  گری، عملگرایین  واقع
هخای  و تخأثیر گخروه   بود، نقش مدنی که تنها چشم امیدشان به جامعه جنبش زنان

 معخادالت درون جامعخه   بخر حتخا  خ را   (دولخت پارلمخان و  )« سیاسیساختار »درون 
چشخم   از جنخبش زنخان کخه عمخدتاً    هایی از سوی دیگر گروه .یادآور شد مدنی خ 

و اهمیخت  بخود، بخه نقخش     (قخدرت سیاسخی  )بخاال  امیدشان به تغییر و تحوالت در 
کخارگیری   ضخرورت بخه  )ضرورت  همین .، توجه داددرون جامعه مدنینیروهای 
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ا جنخبش زنخان ر  گخران  کنشباعث شد که بخش اعمم سرانجام ( رویکرد تلفیقی
ائختالف  »د کخه شخاید   شخو تر رهنمخون    تر و هماهند  در جهت پیوندهای گسترده
جنخبش زنخان بخرای    همگرایخی  »و  1383در سال « علیه الیحه حمایت از خانواده

، دو حرکتخی بخود کخه برآینخد     1388در سال « انتخابات فضای طرح مطالبات در
 هخرم  قاعخده  تخا  رأساز  خ به پیشبرد هماهند این دو سازوکار احساس نیازهمین 
 عمخل  و نشیخ ب در آشخکار  بلو  و یپختگ حاصل که البته صد و  بود، خ یاجتماع
 .شد  یم محسوب یرانیا جامعه در یمدن مساوات رهروان و گرانکنش
بخا توجخه بخه همخین     « ائختالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده     »در این میان  

از سخوی بسخیاری مخورد اسختقبال     اگخر  ضرورت توجه بخه رویکردهخای تلفیقخی،    
در برابخر آن   ایخدئولوژیک، تنخدرو و  برخخی از نیروهخای   سفانه متأگرفت اما قرار

 که بودند شده متوجه ناآگاهانه ای خودآگاهنان نیز احساس خطر کردند، چون آ
 کخه  رود  یمخ  ییسخو  و سخمت  بخه  ائختالف،  نیا زیپره  خشونت و مند کنش ساختار
بخه شخدت   را در جنخبش زنخان    (اعتخدالی  و در عین حخال )اعتراض مدنی  حرکت
شخعار  بخا  تنهخا   :تنخدرو نیروهخای  زعخم   بهاین درحالی بود که  .خواهد کردتقویت 

ش برسخد و  هخای خواسته به ستتوان  می جنبش زنان بود که حاکمیترویارویی با 
و از ایخن ائختالف    آنخان  طبعخاً . موجخود  قخوانین اصالح  مدنی در جهت با روشنه 

شخان   کخه انتشخار نقخدها و مقخاالت انتقخادی      ناخرسخند بودنخد  رویکرد تلفیقی آن، 
هخا بخود    یاین ناخرسخند  زنان در پارلمان،  بازتاب نسبت به حضور فعاالن جنبش

گیری همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح مطالبخات در     البته بعدها در زمان شکل)
حضخور فعخاالن   »در واقخع   (.گرفخت  بیشختری  این نقدها شدت و حدت ،انتخابات

مجلسخخیان، آن هخخم همخخراه بخخا  و البخخی و مخخذاکره بخخا  « جنخخبش زنخخان در مجلخخس 
بهبهخانی، شخیرین   همچخون سخیمین   زنخان   ی  شخده   های برجسته و شناخته  شخصیت

 ،فریده ماشینی از جمله طلب  زنان اصالحدر کنار  ...و اعتماد  شان بنیعبادی، رخ
در  بمبخی خبخری    ...و الهه کخوالیی، فاطمخه راکعخی،   پور، فخرالسادات محتشمی

مخدنی و  و مخنش  )شد ایخن حرکخت     جهت تابوشکنی بود که در نهایت باعث می
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امر هخم  همین  اتفاقاً. ها به شکلی گسترده مطرح سازد  در رسانه( را آن غیرمرسوم
 فعخاالن  حرکخت  بخا  روانخه،   مدافع رویکرد چخپ  «مردان» تعدادی از سبب شد که

 از این طریق ائتالف علیه الیحه و و ندورزمخالفت  آشکارا «حهیال هیعل ائتالف»
 .قرار دهندانتقاد و هجمه مورد  را« ان مجلسدیدار با نمایندگ» به خصو 
مخدنی و  پیامد مبخارزات   ویژهبه گرفتن ائتالف و  این بود که هستیمهم مسئله 
 یهخا   گخروه  بلندمخدت  یهمکخار  و ییهمگرا وحدت، به دیام آن، پرهیز  خشونت
 در دوبخاره  را یمخدن  یهخا حرکخت  بخودن  ریپذ  امکان تر،  مهم آن از و زنان جنبش

بخا   1384چرا کخه از سخال   . کردور  گران جنبش زنان، شعله قلب بسیاری از کنش
 ،(یاجتمخاع  بخاز  نسخبت   بخه  یفضخا  همخان  شخدن  بسخته  و)دولتی های تغییر سیاست

 ران،یخ ا یاجتمخاع  یهخا   جنبش در «زیپره  خشونت و یمدن کردیرو» تفوق الجرم،
آن که حاکمیخت حتخا حرکتخی     ویژهبه کم و بیش با تردیدهایی روبرو شده بود،

آوری امضخا و سخپردن     جمخع  آن، هخدف را که  امضاپین یک میلیون همچون کم
تافخت و    راتخی در قخوانین بخود را نیخز برنمخی     تغیی ها به مجلس بخه منمخور  این امضا

قرار داده  و پیگرد قضایی و امنیتی مورد هجمهطور  آنفعاالن کمپین را سفانه متأ
-به اری از دستاوردهای دوران اصالحات نیزبسی آن زمان دراز سوی دیگر . بود

 طخور بخه  هخم  ها  ناکامیهمه این  طبعاً. شد  نابود می  از پس دیگری یکیو  تدریج
بخخا « محخور   و مطالبخه  مخخدنیهخای  حرکخت »شخد کخه اسخخاس     باعخث مخخی اتوماتیخک  

بخه  هخا  که در تمام این سخال یوتوپیایی و تندرو  تردیدهایی مواجه شود و رویکرد
-بخه  فضخای جامعخه،   هرچه بیشختر  شدن  ، از بستر این تردیدها و بستهانزوا رفته بود

بخه   1385از سخال  شاهد بخودیم کخه   از این رو . بتواند از انزوا خارج شود تدریج
مخدنی  رویکرد )میان این دو رویکرد و کشمکش چالش  های بار دیگر شعلهبعد 

هخخای جامعخخه و بخخه تبخخع آن در همخخه جنخخبشفضخخای ، در (آرمانشخخهریو رویکخخرد 
 یکایسخند ) ییکایسخند  جنخبش  در نمونه یبرا .دیکش یم زبانه جیتدر بهاجتماعی 
 یا  تخازه  فخرم  و یانرژ با 1384 سال در که( یران  اتوبوس واحد شرکت کارکنان

گرفتخار   جیتخدر بخه  کخرد یرو دو نیخ ا یریدرگبه خاطر وجود  بود، آمده دانیم به
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 بخه ، «منصخور اسخانلو  »هخایی ماننخد     سندیکالیست. شد بسیار یها  تنش بندی ودسته
خ کخه روش و  درون جنخبش چخپ    از سوی برخی از نیروهای تنخدرو   پیوسته طور

خ    کردنخد   هخران و حومخه را تخطئخه مخی    رانی ت  سندیکای اتوبوساعتدالی حرکت 
 نیهمخ  مشخابه  کخه  اسخت  زیخ انگ  رتیخ ح و تأمخل  قابخل . گرفتنخد   مورد اتهام قرار می

 کیخ  نیکمپخ  در موجود یروهاین انیم در کیدئولوژیا یهاچالش و هایریدرگ
هخای  در سخال  اتفاقخاً جنبش دانشخجویی هخم وجخود داشخت و     در یا  میلیون امضا،

 . افزایش یافته بود 1383و  1381
رکت واحخد و  رانی شخ   سندیکای اتوبوس)نکته اینجاست که این دو حرکت 

بخخا رویکردهخخای اعتخخدالی و  کخخه  نخخدتخخالش کرد( کمپخخین یخخک میلیخخون امضخخا  
 در ،یدولتخ  یهخا  اسخت یس رییخ تغ از پخس  کخه  را یمدن جامعه خود، زیپره خشونت
 ریخ گ  نیزمخ  یکلخ  طخور به که رفت  یم و بود گرفته قرار ابهام، و یدیناام بیسراش
 را یمخدن  راتییخ تغ جخاد یا بخه  دیخ ام و کننخد   تیخ تقو شده که هم یمدت یبرا شود،

 یروهخا ین رگخذار یتأث وزن و مثبخت  نقخش  حخال،  نیع در دارند نگه زنده همچنان
 بخه  بودنخد  بخاال  در راتییخ تغ دنبال به صرفاً که یطلبان  اصالح یبرا را یمدن جامعه
کمپخین و   یتخ یامن محاصخره  بخا  ،1383 یهخا سخال  در جیتخدر به اما. برسانند اثبات

هخا، جامعخه مخدنی و      گیخر کخردن ایخن حرکخت      سندیکای شرکت واحخد و زمخین  
خشخونت    های بخی   تغییر با روشهای اجتماعی هرچه بیشتر نسبت به امکان   جنبش

هخای دولخت، فقخط ایخن       در واقخع سیاسخت  . شخدند   مخی  سخرد و مدنی، مخردد و دل 
امید بخه تغییخر بخا    »، شان گیر کردن  کرد بلکه  همراه با زمین  ها را خفه نمی  حرکت
دیگخر   1383بخه ایخن ترتیخب در سخال     . بردمی را از بین« آمیز  های مسالمت  روش

هایی را از دسخت    ی چنین اسلوب  امکان تغییر تدریجی به وسیله جامعه امیدش به
دیخدار بخا   »جمعی   و کنش مدنی و دسته« ائتالف علیه الیحه»از همین رو، . داد  می

رو به افخولی، بخه سخهم     و موفقیت این کنش در چنین شرایطِ« نمایندگان مجلس
 . آمیز بود  المتخود، بازآفرینی امید برای ایجاد تغییر به روشی مدنی و مس
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 ضخرور  دیشخا  و مناسب ،این فصل پیش از پایان مطالب : پانوشتی بر فصل پنجم
 یابتخدا  از که خانواده از تیحما حهیال یینها راتییتغ بر کوتاه یمرور که است
  :داشته باشیمتبدیل شد، « قانون»به  رسماً 1331 سال

و  سخخال رفخخت و آمخخد چهخخار، بعخخد از 1332سخخال  یدر آخخخرین روزهخخای پایخخان 
 11برخخی از مخواد بخاقی مانخده و جنجخالی ایخن الیحخه  در         سرانجام کشمکش،
 مجلخس  رمخق   یبخ و چهار روز پس از برگزاری انتخابات  1332،1 سال اسفندماه

هخایی  این درحالی بود که جنبش زنخان بخا دغدغخه   . تصویب رسید به باالخره نهم
افخخزایش فشخخارهای   جنخخد،هخخای اقتصخخادی و خطخخر  مسخخئله تحخخریم :همچخخون

بخه واسخطه   ) هخا خانوار کمرشکن زندگی و خخالی شخدن سخبد مایحتخاج روزمخره     
 زنخان   انیخ م در ویخژه ها بخه افزایش بیکاری بهای بنزین افزایش   (هاحذف یارانه

 شخخمار انخخدک تعخخداد فیخختوق و یانتشخخارات مؤسسخخات پروانخخه لغخخو در شخختاب
 و بیخ تخر بخا  زیخ ن و کردنخد    یمخ  منتشخر  یانتقخاد  مطالخب  گخاه  کخه  ییهخا   روزنامه

 و هخا مهخاجرت  و هاسرکوب واسطه به) زنان جنبش روابط یشبکه شدنِ پاره تکه
 اخبخخار دیتشخخد هخخا، نیخخا همخخه بخخر افخخزون و ،(یمخخدن اعتخخراض یمجخخار شخخدن  بسخخته
... و «یبخدحجاب » و یتیجنسخ  کیخ تفک ی  بهانخه  بخه  زنان بر فشار شیافزا آور  دلهره
 . بود مواجه

 اواخخر  در مخاده  52در حخه یال نیخ ا کخه  بخود  یطیشخرا  و تنگنا نیچن در ،یآر
 نیخ ا در. شخد  لیتبد قانون به و دیرس بیتصو به انیمجلس توسط 1332اسفندماه
حذف شد ولی در عوض ( 23ماده )ماده مربوط به تعدد زوجات ( قانون)الیحه 

به این ترتیب قانون در . گردیدو ابقاء لغو نشد 1353قانون حمایت خانواده سال 
سخال قبخل وجخود     32کخه  )رابطه با مسئله تعدد زوجخات بخه همخان شخکل سخابق      

 2.بازگشت (داشت
ایخن طخور نکخر شخده     ( قخانون )این الیحخه   22نیز طبق ماده  «صیغه»مورد در 

                                                                    

1 - http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=191691 
2 - http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=293652 

http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=191691
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الیحه حمایت خانواده آمده است که نمام حقوقی جمهخوری   22در ماده : است
م را یخ ریت و استواری روابخط خخانوادگی، نکخاح دا   اسالمی ایران در جهت محو

 .دهد که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی اسخت و ثبخت آن   
 .الزامی است ،و شرط ضمن عقد ،در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین

که شرط وقایع موضخوع ایخن مخاده و مخاده      در تبصره این ماده نیز آمده است
ایخخن قخخانون در دفخخاتر اسخخناد رسخخمی ازدواج و یخخا ازدواج یخخا طخخالق مطخخابق    21
ای است که ظرف یک سال بخا پیشخنهاد وزیخر دادگسختری بخه تصخویب        نامه آیین

هخای موضخوع    نامه نامه مذکور، نمام رسد و با تصویب آیین رییس قوه قضاییه می
 1.کماکان به قوت خود باقی است ،ون راجع به ازدواجاصالحیه قان 1ماده 

                                                                    

1 http://www.akharinnews.com/jahate-ettela/item/6565-namayandegan.html 
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 ها  ثانیهشکار ها و   فرصتجنبش زنان در کمین 

 
 

 انتخاباتیمختلف های   دورهو جنبش زنان 

زنخان ایخران بخه    جمهخوری، جنخبش     ی انتخابخات دهمخین دوره ریاسخت     در آستانه
 ی چهارسخخال  تجربخخه بخخاسخخو از یخخک. سخخازی فخخرا خوانخخده شخخد  آزمخخون سرنوشخخت

 ودر برابخخر جامعخخه مخخدنی آمیخخز   خشخخونتهخخای  سیاسخختحاکمیخخت دولخخت نهخخم و 
آمیخز دسخت و پنجخه نخرم       مسخالمت  هخای  های روزافزون برای فعالیخت   محدودیت
 های متعدد بست  آمیز با بن  تا جایی که برای هر عمل اجتماعی و صلح  کرده بود
هخای    از سخوی دیگخر بحخران    .گیخر شخده بخود     زمخین  عمالً در نتیجه ،شد  روبرو می

گسخترش بیکخاری فزاینخده زنخان، افخول      : اجتمخاعی، از جملخه  و  متعدد اقتصخادی 
-و هنری، فعال شدن نهادهای حراست دانشخگاه  ، مطبوعاتیهای فرهنگی  فعالیت

گخخزینش هنگخخام اسخختخدام در ادارات، دخالخخت  ی سیسخختم حضخخور دوبخخاره ،هخخا
گخرفتن    یابنده قخوای انتمخامی در حخوزه خصوصخی شخهروندان، وسخعت        گسترش

جملگخی  ... والمللخی    خرافات پدرسخاالرانه، تشخدید منازعخه دولخت بخا نمخم بخین       
زنخدگی   یمخاطب جنبش زنان را هرچخه بیشختر در مشخکالت روزمخره     یجامعه

 بخه تبخع آن،  . داشخت  اش وامخی  های زندگی اولویت کرد و به جابه جایی غرق می
و  الغخر  باعخث شخده بخود کخه ایخن بدنخه را هخر روز        را بدنه جنبش ریزش نیرو از

. بخرد  و فضخاهای حرکتخی را از جامعخه مخدنی بخه سخرقت مخی        کخرد  تر مخی  بنیه کم
ی   آمخده   دسخت   های به  ی سیستماتیک مسئوالن دولتی به حداقل  خصو  هجمه به

تفکیخخک جنسخخیتی ، : رویکردهخخای پدرسخخاالر از جملخخه شخختابان ی  توسخخعهزنخخان و 
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آن  ....بخدحجابی، و برخوردهای خیابانی به بهانخه   حضور گشت ارشاد و افزایش
جوی جنبش را در حالتی از   گران مسالمتکنش و خشن، های آمرانه  هم با شیوه

 .انتمار و اضطرار قرار داده بود
بین اقشخار   ، عمدتا1381ً-83های در همین سالنیز ی خروج از کشور   دور تازه

بخه   1388که البته پس از حوادث انتخابات )شده بود طبقه متوسط شهری، آغاز 
 گخران جنخبش زنخان،   کخنش هخر چنخد دامخن    ایخن مهخاجرت   (. سونامی تبدیل شد

 آن دسخخته از گرفتخخه بخخودرا نگخخاران و دیگخخر فعخخاالن مخخدنی و سیاسخخی      روزنامخخه
بخه دلیخل تشخدید تخاصخم     ) شخد کخه   می مدرن را شاملطبقه متوسط  یها   خانواده

در  ثبخاتی    بخی  احساس نوعی دچار رفته  هم  روی ،(میان دولت نهم با جامعه جهانی
ایخن  بخشخی از   طبعخاً . زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خخود شخده بودنخد   

هخایی     واقعیخت  باشد ولی بخش دیگرش ریشه در« روانی»توانست    می ها، ثباتی بی
 وجخود مسخبب بخه  ی دولخت    ی مخدیریت ایخدئولوژیک و آمرانخه     داشت که شخیوه 

 اجتمخاعی  هایمشارکتفرهنگی و  های فضاهای فعالیت در حوزه. بوداش  مدنآ
از زنخدگی امخروز طبقخه متوسخط     ناپخذیر   که بخشی جخدایی خ   حداقلی و کوچک

 مشارکت اقتصادی برایو فضاهای دهد خ هر روز محدودتر   مدرن را تشکیل می
 . شد تر می این اقشار نیز هر روز بسته
 شخخخدت بخخخه و دیخخخجد مقخخخررات وضخخخع بخخخه توجخخخه بخخخادر ادارات دولتخخخی نیخخخز 

 ی گخزینش کارکنخان، بخا سخبک      شرایط استخدام و نحوه طبعاً شده،  کیدئولوژیا
و بخخه اصخخطالح )طبقخخه متوسخخط مخخدرن کخخرده و شخخاغالن   اقشخخار تحصخخیلزنخخدگی 
حتخا در برخخی از ادارات   . گیخری نخاهمخوان شخده بخود    طرز چشمبه ( غیرخودی

هخای ایخدئولوژیک بخه سخبک اوایخل       ی گخزینش   دولتی، عالوه بر برپایی دوبخاره 
انقالب، کنترل بر کارمندان خ حتا برای خروج از کشور خ نیز افزایش یافته بخود و    

 سخفر  بخه  مربخوط  مخوارد  و لیخ دالبایست قبل از سفر به خارج ازکشخور،   آنان می
شخرایط کخاری و اسختخدامی در بخخخش    . دادنخد  خخود را بخه مخدیریت اطخالع مخی     

هخای دولخت در توزیخع ایخدئولوژیک      خصوصی نیخز بخا توجخه بخه تغییخر سیاسخت      
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نخاخواه    ، خخواه (به جای توزیع تخصصی آن)در میان بخش خصوصی « ها پروژه»
 شد کخه اقشخار   ها سبب می  همه این. دیانجامهای خصوصی  به تغییر بافت شرکت

از مشخارکت اقتصخادی و کسخب درآمخد کنخار      طبقه متوسط مدرن هرچخه بیشختر   
هایی از طبقه متوسط مخدرن   از این رو مهاجران این دوره را بخش .شوندگذاشته 

خخخ و بسخیار بسخته خ     شخان بخا شخرایط جدیخد      دادند کخه سخبک زنخدگی    تشکیل می
 . همخوانی نداشت

ی   ماننخد بقیخه    ناپایدار، فعاالن جنبش زنان نیخز بخه  ی این وضعیت مبهم و   در نتیجه 
گران مدنی کشور، منتمر فرصتی برای ابراز وجود دوباره و فریخاد زدن بخر   کنش

چنخین بخود کخه    . دستاوردهای اندک خود بودند شدنِها، فشارها و زایل  خشونت
آمده از فضای انتخابات ریاسخت جمهخوری را مغتخنم شخمردند و     وجودبهفرصت 

همگرایی جنبش زنان برای طرح »فاصله دور هم جمع شدند و ائتالف بزرگ بال
مانخده بخه آغخاز انتخابخات، بخا        را در زمان کوتاه باقی «مطالبات در فضای انتخاب

 . موفقیت شکل دادند
آن هخم بخه   مستقل در فضای انتخابخات،   یجنبش زنان به عنوان جنبش حضور

حاصخل   دادن بخه ایخن ائختالف بخزرگ، طبعخاً       یافته، و شخکل   منسجم و بلو  یشکل
این . شان بود  ها فعالیت  گران این جنبش طی سالهای عملی و نمری کنش  تجربه

اندیشخه پراگماتیسختی   تثبیت )های فکری   سازی    دستآمد، از رهگذر ایجاد ظرفیت
خواه کشور،   در میان بخش بزرگی از زنان حق (غیرایدئولوژیکو عملگرایانه و 

هخای ظریخف امخا قدرتمنخد       هخای آن توسخط دسخت     گرفت که خشت  ت میصور
تخا   1331 یهخا   طخی سخال  در واقخع  . شده بخود  استوارزنان، یک به یک روی هم 

 خود، و با تکیخه بخه  فکری  ظرفیت یبا رشد و ارتقا زمانهم  جنبش زنان، 1388
ریاسخت   فضخای انتخابخات  فرصت و از باالخره توانست ، اش  های تجربی  اندوخته

 .  بردبگوناگون بهره  بعاددر ابا هوشیاری و  1388جمهوری سال 
ی اخیخخر جنخخبش   ای در مبخخارزات مخخدنی دو دهخخه  چنخخین رویکخخرد تخخازه طبعخخاً

در آسختانه انتخابخات   بخه عنخوان مثخال،    . ی چندانی نداشخت   فمینیستی ایران، سابقه
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جامعه ایران تبخدیل  کننده در   که به انتخاباتی تعیین 1331ریاست جمهوری سال 
طلبخان انجامیخد جنخبش      و اصخالح « سید محمد خخاتمی »شد و به روی کار آمدن 

یخات  ریخزی آرام نهادهخا و ادب    اش و پایخه هخای مخدنی  زنان در حخال تمخرین مشخق   
-بخه  تاریخی، جنبش زنان سعی داشت کخه  یبرههدر آن . مخصو  به خود بود

هخای سیاسخی   و نیخز گفتمخان  هخای قخدرت رسخمی    و خارج از چارچوب) تدریج
هخای    و نهال سخنت  ، خود را بازآفرینی و احیا کند(ی روشنفکری  مسلط بر جامعه

در زمخخین جامعخخه مخخدنی بکخخارد و بخخا حوصخخله،  تخخدریجبخخه مخخدنی خخخا  خخخود را
 . شان کند  آبیاری
 

 پدرساالران  ی باالی یک زن و غافلگیریرأ: انتخابات مجلس پنجم

تحت تأثیر قخرار دهخد    یکه توانست جامعه زنان را تاحدودشاید اولین انتخاباتی 
در افکخار عمخومی مطخرح کنخد،  انتخابخات      « مسئله زن»هایی را از زاویه   و چالش

عمخومی در رابطخه بخا نقخش     بحثی زمان آن در . بود 1334مجلس پنجم در سال 
بخین  که  هایی و درگیری ها   چالش ه بود وکم و بیش آغاز شد ،زنان در انتخابات

در فضخای انتخابخاتی    ،زنان عضو حزب کخارگزاران سخازندگی   گرا با  زنان اصول
در « مسخئله زن »ای بخه نخام     مجخالی بخرای ظهخور مسخئله     مجلس پنجم پاگرفته بود،

و کمیسیون زنخان ایخن   « کارگزاران سازندگی»حزب . وجود آورده بود جامعه به
زد، در زمینخه انتخابخات     دور مخی « فائزه هاشمی»حول شخصیت  حزب که عمدتاً

های مجلخس پخنجم را کسخب      فعال شده بودند و تالش داشتند تا اکثریت کرسی
بنابراین در آن زمان بحخث در مخورد حضخور فعخال زنخان در انتخابخات، از       . کنند
های غیردولتی   شبکه ارتباطی سازمان» .شددنبال میاین جناح از حاکمیت سوی 

شخهال  )ر دفتخر امخور زنخان ریاسخت جمهخوری      کخه د نیخز  « زنان جمهوری اسالمی
 ماننخد فخائزه  )در حمایت از کاندیخداهای زن ایخن جنخاح     بود شده مستقر( حبیبی

شخخورای »کخخه  طخخورهمخخان. کخخرد مخخی  فعالیخخت...( زاده، وهاشخخمی، سخخهیال جلخخودار
کخخارگزاران »هخخای   هخخایی از بیانیخخه  بخخا صخخدور اطالعیخخه« همبسخختگی ورزش بخخانوان
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مجلخه زنخان، آنر و   ) .کرد میدر رابطه با مجلس پنجم، تمام قد حمایت « سازندگی

   (1334دی 
مخریم  )« جامعخه زینخب  »گرا همچون   در این میان نگرش برخی از زنان اصول

زنخانی همچخون فخائزه      «لیبرالخی »گرایخان    به قول اصول های  علیه نگرش( بهروزی
هخای داغخی را در جامعخه    بحخث ... و هاشمی، سهیال جلودارزاده، جمیلخه کخدیور  

و پخس از ورود   1335در فخروردین  « جامعخه زینخب  »ی که طوربه. دامن زده بود
: ای اعخالم کخرد    فائزه هاشمی و سهیال جلودارزاده بخه مجلخس پخنجم، طخی بیانیخه     

بند و بی اولین خطر در شرایط فعلی برای حقوق زنان، رشد افکار لیبرال و تبلیغ»
: نیخز بخه صخراحت اظهخار داشخت کخه      و خود مریم بهخروزی  «  ستباری و فساد ا

شخود کخه رسخالت زن را در حضخور در     هخایی مطخرح مخی   حخرف  متأسفانه اخیراً»
هخخای ورزش دو و میخخدانی، دو چرخخخه میخخادین ورزشخخی و خودنمخخایی در عرصخخه

تخرین و در عخین حخال      ایخن مضخحک  . بینندمی... سواری، اسب سواری، اسکی و
 28هفته نامخه صخبح،   ) .«ین تعبیر از حضور زن در عرصه اجتماع ماستآمیزتر  اهانت

   (.1335فروردین 
فخائزه هاشخمی در دفخاع از ورزش     وقفخه هخای بخی    فعالیت تالش و همین اتفاقاً

ایجاد کرده بخود و بخه   « دوچرخه سواری زنان»زنان و نیز چالشی که او در بحث 
گرا، سر و صدایی برپا شده بود، جملگی   کاران سنت  همین سبب نیز بین محافمه

بخه شخکل بخاورنکردنی رأی دوم شخهروندان تهخران را بخرای       او باعث گردید که 
حخزب   زنان ییسر که)نیز  جلودار زاده سهیال. ورود به مجلس پنجم کسب کند

یکخی  نزد حزب کارگزاران سخازندگی  و با بودکار و عضو خانه کارگر  یاسالم
هخر چنخد در ایخن دوره،      1.بخه مجلخس پخنجم وارد شخود    توانسخت   ،(بسیار داشت

                                                                    

سهیال جلودارزاده، فاطمه فائزه هاشمی، : راه یافتند شامل به مجلس پنجم زنانی که -1
نیره ، رضیه وحید دستجردیبخش، فاطمه کروبی، منیره نوبخت، م زاده، نفیسه فیاض رمضان

، امانیشهربانو  مرضیه صدیقی،  ،قدسیه سیدی علوی  ،فرد  زهرا پیشگاهی ،طرفاخوان بی
های ثابت مجلس در   چهره ،تا پیش از این. تگو بودندو الهه راس( دبا )مرضیه حدیدچی

 . های اول تا چهارم مریم بهروزی، گوهرالشریعه دستغیب، عاتقه صدیقی بودند  دوره
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از  هخای سخنگین    هجمخه ها و تهمتجمیله کدیور که از شیراز کاندید شده بود با 
لیبخرال بخودن،   »برای او شخایعاتی همچخون    .کاران تندرو مواجه شد  سوی محافمه

ه گسخترد  طخور بخه « ...و ، کمونیست بودنطرفدار رابطه با آمریکا و اسراییل بودن
اردیبهشخت   15سخالم،  ) .پخش کردند و در نهایت هم نتوانست بخه مجلخس راه یابخد   

1335)  
خارج از حاکمیخت، راه حضخور فعخال در    زنان در این میان اما فعاالن جنبش 

دانسختند از ایخن رو تمرکخز و    گشای کسب حقوق زنان نمیراه را لزوماًانتخابات 
یعنی بخه درون جامعخه مخدنی،    « پایین»گران این جنبش، معطوف به فعالیت کنش

هخای مسختقل   استفاده از فرصت پیش آمده برای شکل دادن بخه تشخکل  : از جمله
هخای  چرا که در آن زمان جناحی از حاکمیت، نسبت به رشخد تشخکل  . زنان  بود

هخای    جامعه مدنی، تمایل نشخان داده بخود و هخر چنخد طبخق روال و سخنت دولخت       
ها بودند بخا  دادن به این تشکلالن دولتی به دنبال شکلها و مسئوایران، خود نهاد

-بخه کردنخد کخه   خواه نیز به سهم خود تالش مخی   این وجود اما برخی از زنان حق

. آورند وجودبهشان را   های مستقلواقعی و بدون وابستگی به دولت، تشکل طور
 عمخدتاً  های حاکمیت،بیرون از جناحبنابراین، چالش اصلی در جنبش فمینیستی 

، و ایجخاد  «از فعالیت درجامعخه مخدنی  »های مستقل زنان   خواهی تشکل  حول سهم
« حضخور زنخان در انتخابخات   »در برابر بحخث   به همین سبب. های زنان بود  تشکل

فعال آن زمخان،   ، زنان فمینیست و(رسیدمیکه این طرف و آن طرف به گوش )
های جامعخه مخدنی را     ود از تشکلو سهم خ« دهی به جامعه مدنی  شکل»بر  عمدتاً

 . گذاردند  کید میکردند و بر آن تأ  مطرح می
گران جنبش نوپخای زنخان،   توسط کنش« نهادسازی در جامعه مدنی»رویکرد 

در برابخخر رویکخخردی کخخه عجوالنخخه خواسخختار حضخخور زنخخان در انتخابخخات بخخود را  
در حخال حاضخر   »: دهخد   به روشنی توضیح مخی  1334در دی ماه « مهرانگیز کار»

های دو دیدگاه مترقی کخه در جامعخه امخروز      شرایط اجتماعی برای تحقق آرمان
در نتیجخه مشخکل بتخوان بخاور کخرد کخه       . ایران زنخده و فعخال اسخت، مهیخا نیسخت     
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نمایندگان ُپرشور جنخبش زنخان در مجلخس پخنجم حضخور یابنخد و بخازنگری در        
مچنخان بخا موانخع بینشخی و     قوانین کشور به قصد تغییخر موقعیخت حقخوقی زنخان ه    

بینخی یخک چنخین فضخای محتمخل سیاسخی در دوره         پیش. دیدگاهی مواجه نباشد
پنجم قانونگذاری به زنان متفکخر و دگرانخدیش از هخر الیخه و طیخف و گخرایش       

جویی برخیزند و راه چاره را در تالش گسترده   دهد تا به چاره  سیاسی هشدار می
یخابی جامعخه مخدنی جسخت و جخو        ا هخدف شخکل  و پیگیر برای ایجاد تسهیالتی ب

 1«.کنند
گرایخی    بخا ایخن کخه زنخان اصخول      1334نکته قابل تعمق اینجاست که از سال 

در روی خخخط فکخخری زنخخانی  فکخخران ایشخخان، روهمچخخون مخخریم بهخخروزی و هخخم
همچون فائزه هاشمی قخرار گرفتنخد و سخپس در مجلخس ششخم نیخز همخین زنخان         

بخه خصخو    )ی مشخارکت    رویکردهای زنان جبههگرا علیه خط فکری و   اصول
بخه   بنخا  1383قرار گرفتند، اما در سخال  ( «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»علیه 

حرکت کارگزارانی و مشارکتی شرایط وخیم سیاسی، به سوی همکاری با زنان 
الیحه »اعتراض به  روندگرد هم آمدند و در « ائتالف اسالمی زنان»کردند و در 

  .همگام شدند گریکدی با« از خانواده حمایت
هخا کخه در     زنخانی   در همین سال نیز ما جنبش بینیم که اتفاقاً  به همین قیاس، می

و از قضا در انتخابات مجلخس پخنجم و ششخم    )حوزه جامعه مدنی فعالیت داشتیم 
 خ  طلخب  گرا تا اصالح همین زنان خ از اصول در کنار ( هم مشارکت فعالی نداشتیم

علیه الیحه حمایت از خانواده یکپارچخه اعتخراض کخردیم و چخه      1383در سال 
گرایش به همکخاری بخود کخه سخرانجام باعخث شخد در سخال        کشش و بسا همین 

ی   زنخخان کخخارگزاران سخخازندگی و جبهخخه : نیخخز اکثخخر فعخخاالن زن از جملخخه  1388
در ائتالفی با  ،هایی که در جامعه مدنی فعال بودند  زنانی  مشارکت، تا اکثر جنبش

گخرد هخم    «انتخابخات  فضخای  همگرایی جنبش زنان برای طخرح مطالبخات در  »نام 
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برسیم، جنبش زنان فخراز و فرودهخایی را در رابطخه بخا      1388اما تا به سال . بیاییم
مخریم  »پشت سر گذاشته بخود و نخه تنهخا    « فعالیت جنبش زنان در انتخابات»بحث 

مخان، دچخار تغییخر و تحخول و       دَم متحخول  هخر  مملکختِ  بلکه همه مخا در « بهروزی
آموخته بودیم که با توجخه بخه   تر  از همه مهم .های بسیار شده بودیم  کسب تجربه

بض و بسط مداوم شرایط سیاسی، ناگزیریم که منعطف باشخیم و بخرای پیشخبرد    ق
های گوناگونی را اتخان کنیم یعنی آموخته بخودیم کخه از     مسایل زنان، استراتژی

 .خ بپرهیزیم ی عمل  یک شیوه بخشیدن بهسو تقداندیشی خ   ی و جزمایستای
 

 زنان با حضورشان، نتیجه را رقم زدند:   1331انتخابات ریاست جمهوری 

پخخس از انتخابخات مجلخخس پخنجم، جنخخبش زنخان بخخا انتخابخات ریاسخخت     سخال   یخک 
روبخرو بخود، امخا در آن انتخابخات نیخز هنخوز چخالش مهخم          1331جمهوری سال 

چرا کخه تخا پخیش از سخال     . های خا  خود بود  فعاالن زن، شکل دادن به تشکل
شخان از    توانسته بودند برای گرفتن سهمتاحدودی گران حقوق زن ، کنش1331
به تأسیس   اقدام کنند و ،«های جامعه مدنیگسترش تشکل»دولت مبنی بر شعار 
یافخت    اط نمخی ارتبخ « حقخوق زنخان  »مسختقیم بخه کسخب     طخور بخه هخایی کخه     تشکل

حقخوق  حمایخت از  جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیسخت، انجمخن   : همچون)
در آن دوره، فضخای  زیخرا  . توفیخق یابنخد  ( هایی از ایخن دسخت  تشکلکودکان، و 

دنبخال ایجخاد نهادهخای     بخه جنبش زنان مستقل مناسب سیاسی برای آن که فعاالن 
بنخابراین در   .ود نداشخت وجخ  هنخوز  زنخان برونخد،  به منمور احقاق حقخوق   مستقل

هخای    به دنبال فرصختی بخرای ایجخاد تشخکل     نیز فعاالن زن عمدتاً 1331تخابات ان
از این رو، زنان ایرانی در انتخابخات  . بودند« با موضوع خا  حقوق زنان»مدنی 
و در فقدان حضخور نهادهخا و   ند آفرینی کردنقش« فردی» صورتبه 1331سال 

ثیر أبرآن انتخابات تخ  ندمدنی، به شکلی فردی توانستسخنگویانی در میان جامعه 
پیشخبرد   بخرای منسخجم، روشخن و جخدی    ای   برنامخه  اًحقیقتبدون آن که  ند،بگذار
زنخان   حضخور فخردی  همخین  دانخیم کخه     با این حال، مخی . خود داشته باشندحقوق 
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، چنان شاخ  بخود  1331ریاست جمهوری  ، در انتخابات(دهنده عنوان رأی به)
بخه  هخا  آن و در رأس)های اسالمی   مدرنیست یروزیش جوانان و زنان در پنقکه 

های جخذاب  ترین بحث  یکی از مهمبه ، (رساندن آقای خاتمی ریاست جمهوری
  .تبدیل شدهای سیاسی و مطبوعاتی آن زمان در تحلیل
 یفضخخااز صخخورت منسخخجم زنخخان در آن دوران نتوانسخخت بخخه یجنخخبش نوپخخا

 ای ببخرد امخا پخس از   زنان کشور بهخره احقاق حقوق به نفع انتخابات،  باز نسبت  به
شخان در قخوه اجرایخی      طلبخان، و هشخت سخال مانخدگاری      کار آمخدن اصخالح    روی

هخایی  ترین جنخبش   شناس  فرصتترین و   شانس  خوشکشور، جنبش زنان یکی از 
یشترین بهخره  بود که بالفاصله پس از تغییر فضای حاکم بر جامعه، موفق شد که ب

آور بخه گسخترش     یرا از فضای موجخود نصخیب خخود سخازد و بخا سخرعتی شخگفت       
 .خود بپردازد های  و گفتمان نهادها ،ادبیات
در « رأی دادن یخا نخدادن  »بحث در مخورد   همان فضای انتخاباتی نیزدر اما،  و

 ، بخه بحثخی دا  و گخاه فرسخاینده،    هزنان های  محفلفکری و نیز اکثر محافل روشن
طخوری کخه در    بخه . ها را تحخت تخأثیر قخرار داده بخود      و این محفل تبدیل شده بود

 بخود کخه ایخن    بین کسانی شده  بندی ساز ایجاد قطب سبب هابسیاری از این محفل
کخه  ( ویخژه نسخل جدیخدتر    بخه )کردنخد بخا افخرادی     قلمداد می« توطئه»انتخابات را 

بود که دادگخاه   واقعیت این.  بودندشدن فضای عمومی دنبال فرصتی برای باز  به
هخایی از   های سیاسی متعاقب آن، سبب شده بخود کخه بخخش    میکونوس و تحریم

ویخژه   به)المللی  زدایی و همکاری با جامعه بین دنبال سیاست تنش حاکمیت که به
 . بودند، دست برتر بیابند( های اقتصادی همکاری

دنبخال   ن و مخردان هخم کخه بخه    تخر زنخا   از سوی دیگر جامعه به ویژه نسل جوان
بهره بردنخد تخا نشخان     1331فرصتی برای ایجاد تغییرات بودند، از انتخابات سال 

فکخری  در آن زمان بخش وسیعی از جامعه روشن. دهند که خواهان تغییر هستند
 هخای   دگرگخونی و « انقالب»از  ، اساسا53ًانقالب  فشانخون از پیامدهایکشور، 
ی بنخابراین در ایخن فضخا    شخده بخود   زبرکننخده، سخرخورده   مقیخاس و زیخر و    کالن
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ی فرصخت و زمینخه   های اجتماعی و مخدنی داشختیم   ، برای مایی که دغدغهخا 
خخود را بخه    هخای سیاسخی، مطالبخات    بود که در ورای درگیریفراهم شده  خوبی

. سیاسخی، پیگیخری کنخیم    ی  نخه یریدفرهند  و یانقالب یها  نسلروشی متفاوت از 
نقطه عطفی بود بخرای سرگشخودن چالشخی در     1331بدین ترتیب انتخابات سال 

میخان   یچالشخ  یعنخ ی(! و نیز محافل زنانخه )فکری های روشن ها و جمع  همه محفل
کخه   ینفسخ   تخازه با نیروهای  «کردندسیر میدر فاز گذشته »چنان   نیروهایی که هم

در فضخای عمخومی چرخخی    ( یعنی سیاست مخدنی )سیاستی جدید  خواستند با می
 .  بزنند و آرام، آرام آن را تغییر دهند

که جنبش زنان نیز بر پایخه   (زیپره  خشونت مرام)« سیاست مدنی»در آن زمان 
مقبولیخت و   بسیاری برایو اقبال ، شانس کرد  یم استوار را خودش مبارزات ،آن

 را فشخان   خخون  وهخای نخاموفق    حداقل تجربخه  چرا که گسترش در جامعه داشت 
در سخال   طلبخان   حاصخال  گخرفتن تقوّپس از ترتیب بدین . پشت سر خود نداشت

از )فکخری  ی جامعخه روشخن    هخای پنهخان شخده    ها و جمع  ی محفل  در همه، 1331
ای به وقوع پیوست که سبب دوپاره شدن همه این  ، زلزله(های زنان  جمله محفل

در پسختوی  « کیخ رمانتآرزوهخای  »بخخش انخدکی بخا    : های پنهان مانده شد بخش
، بخه عرصخه   «آینخده »و « سرنوشخت »ماندند، اما بخشی دیگر، رو بخه   شانهای خانه

 . نهادند گامعمومی و خیابان، 
، حرکخخخت جمهخخخوری  در ریاسخخخت هخخخای حضخخخور آقخخخای خخخخاتمی  در سخخخال
ای در اوج خود بود و تمام فضاهای رسانه انطلب  اصالحهای مسلمان و   مدرنیست

کخرده بخود ولخی مخا       هخای در قخدرت، اشخغال    را مباحث دا  سیاسی و نزاع جنخاح 
های زیرپوسختی   حرکتصدا و آرام،   ها توانستیم بیزنانی  های متنوع جنبش  گروه
( دادن به جامعه مدنیها و شکل انجمننهادها و  تأسیسبه کمک )را  ایرانی زنان
 کشورمان،در جامعه مدنی آرام، آرام و  ارتقاء دهیم« ی اجتماعیجنبش»سطح به 

رسخخوخ کنخخیم و  نیخخز هخخا  در رسخخانه تخخدریجبخخه  از ایخخن رهگخخذر. تاثیرگخخذار شخخویم
هخا، نقخش بخزنیم و گفتمخان دفخاع از      را بر صفحات روزنامخه  زنانویژه های  ستون
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ادهای مخدنی مملکخت،   حقوق مشروع و انسانی زنان را از حاشیه ، به مختن رویخد  
 . بکشانیم

 
 گسترش مشارکت عمومی زنان: اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا

، طلبخان  اصخالح کار آمدن   ، و روی1331جمهوری سال   پس از انتخابات ریاست
بخش مغفول عنوان  به 1333در شهریور سال « شوراهای شهر و روستا»انتخابات 

 شخورای شخهر و  . توسخط دولخت جدیخد احیخا شخد     ی قانون اساسی،   مانده  معطل و
رسخیده، بخه   ان تازه به قخدرت طلبروستا نهادی تازه تأسیس بود و  از سوی اصالح

یکخخی از گردیخخد و سخخرانجام بخخه مطخخرح  ، منمخخور گسخخترش مشخخارکت عمخخومی 
 1333امخا در سخال   با ایخن حخال   . تبدیل شدان طلباصالحدستاوردهای ترین   مهم

نخستین بار قرار بود انتخابات شوراها برگخزار شخود، مخا شخاهد     هنگامی که برای 
بخاختن    و جخان ای زنجیخره  سیاسخی  هخای   وقخوع قتخل   :از جمله  وقایع تلخی بودیم

عنخوان یکخی از معخدود زنخانی کخه در       بخه )هایی همچون پروانخه فروهخر   شخصیت
 داریخوش فروهخر، محمخد    چنخین هخم ( ی سیاست قد علم کرده بخود   عرصه مردانه

یعنخی  در آن زمخان  مخردان مخدافع جنخبش زنخان     معخدود  مختاری، و نیخز یکخی از   
نیخز درمخورد اسخامی کسخانی     بحث و شایعاتی در این میان .  «محمدجعفر پوینده»

-گفته میها بود و  قرار داشتند بر سر زبانهای دیگر لیست سیاه برای قتلکه در 

. دارددر آن لیسخت قخرار    نیز شد نام زنانی همچون شیرین عبادی و مهرانگیزکار
 بخرای را فراخوانده بود تخا  زنان ها  در مطبوعات و رسانهدر آن سال فائزه هاشمی 

امخا بخه زنخان اجخازه کاندیخداتوری و      . کاندیخد شخوند  خبرگخان  مجلخس  انتخابات 
نشریات مختلفی را در این سال توقیف کردند از جمله ماهنامه . حضور داده نشد

ولی در مقابل این حوادث تل ، رویخدادهای  . «آدینه»آن و پس از « جامعه سالم»
تخر آن بخود کخه در ایخن سخال،      شان مهخم   امیدوارکننده هم کم نبودند، که از همه

تعداد پسران شخده بخود، یعنخی بخه     بیش از یافتند  راه ها   به دانشگاهتعداد زنانی که 
 . ه بوددرصد  ارتقاء یافت 52بیش از 
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ث انتخابخات شخوراها، مرکخز امخور مشخارکت زنخان       در این میان با شروع بحخ 
بخه  )و دفاتر بخانوان وزارت کشخور   ( به مدیریت زهرا شجاعی)ریاست جمهوری 

و چنخد نهخاد دیگخر از    ( مدیریت اشرف بروجردی و فخرالسادات محتشمی پخور 
جمله وزارت آموزش و پخرورش، تخالش کردنخد کخه زنخان را بخه مشخارکت در        

روز ملخی زنخان، مشخارکت و    »، بخه عنخوان   1333نر آ 13.  شوراها تشویق کننخد 
های گونخاگونی    از سوی مرکز امور مشارکت زنان مطرح شد و همایش« شوراها

هخای مخصوصخی را بخرای    ها، فرمدر این نشست. در سطح کشور برگزار گردید
شخوند پخس از آن،   کردند تا زنانی که داوطلب می  اعالم داوطلبی زنان پخش می

رکخز امخور مشخارکت زنخان گخرد هخم آینخد و در زمینخه کخارکرد          با همخاهنگی م 
آنرماه، مرکز امخور مشخارکت زنخان     22در این میان در . شوراها، آموزش ببینند

به منمخور تشخویق   ای های غیردولتی زنان را در جلسهنمایندگان برخی از سازمان
، وراهادر شخ  شخدن ردولتی تجربه داشختند بخرای نامزد  های غیزنانی که در سازمان

، جامعخه  (زهرا مصخطفوی )برگزار کرد که جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران 
هخای زنخان روسختایی    ، دفتر تخرویج فعالیخت  (اعمم طالقانی)زنان انقالب اسالمی 
به درخواست مرکخز امخور مشخارکت زنخان     (  پروین معروفی)وزارت کشاورزی 

نفخری   133هخزار و   334ها از مجموع این تالش رغمبه. پاس  مثبت داده بودند
 2که داوطلب عضویت در شخوراهای سراسخر کشخور شخده بودنخد، تنهخا حخدود        

  1.نفر زن بودند 3251درصد یعنی 
در برابخخر کخخار   امخخا بخشخخی از نیروهخخای تنخخدرو جنخخاح محافمخخه در ایخخن میخخان 

در طخوری کخه    کردند به اندازی می گیری شوراها و نیز حضور زنان، سند شکل
اعمخم  : تعخدادی از زنخان را از جملخه   نهایت هیئت نمارت بر انتخابات، صالحیت 

بخدین  . رد کردنخد  ...و پخور، ناهیخد شخید     جمیله کخدیور، فاطمخه جالیخی   طالقانی، 
انتخابات در زن در روستاها  به عنوان کاندید  484زن در شهرها و  233ترتیب 

                                                                    

 .1333مجله زنان، دی و بهمن  نازنین شاه رکنی، -1
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زنخان   آور بود، زیخرا   ، شگفتبا این حال نتایج. شرکت کردند1333اسفندماه  3
شخهر رتبخه دوم را بخه      58در نیخز  شهر رتبه اول و  51کاندیدای شورای شهر در 

شهر دیگر نیز زنان هخم رتبخه اول و هخم دوم را     5دند، و در دا اختصا  خود به
حخداقل یخک زن و   ( چخه روسختا و چخه شخهر    )در همه شخوراها  . به دست آوردند

حضور گسترده و موفخق   (1383مجله زنان، اردیبهشت ) .زن حضور یافت 4حداکثر 
زنان خ به نسبت مجلس شورای اسالمی خ برای ما در جنخبش زنخان، واقعخه مهمخی       

کخرد کخه زن ایرانخی      مهم از این جهخت کخه بخه همخه ثابخت مخی      . شدمحسوب می
 است و از هر روزنخه  شیخو جامعه و خودخواهان مشارکت مدنی در سرنوشت 

ک خ حتخا کوچخک خ بخرای تثبیخت و گسخترش ایخن حضخور،          و فرصت دموکراتی
های رادیکخال و آرمانشخهری     البته ممکن است برخی از گرایش. کند  استفاده می

های کوچک را دسختکم و نخاچیز تلقخی کننخد       در جنبش زنان ایران، این پیروزی
در  اتفاقخاً   .ولی به نمر من، همین دستاوردهای کوچک و گام به گخام، زیباسخت  

 ینو بهتخر  بخدترین در رابطه با  «زنان مجله»ال ؤدوره بود که در پاس  به س ن همی
 بخرای  نخاگوار  حخوادث  کفه است ممکن مجموع، در» : نوشتم 1333سال  یعوقا
 صخعود  بخه  رو رونخد  ،غلبه داشته باشد اما نکته مهخم   دستاوردهایش، کفه بر زنان

زنخان   یخژه و یلبه مسا مستقیماً روند این شاید. استدر جامعه  خواهی  دموکراسی
. رسخاند رسخانده و مخی   یخاری اما خود به خود به رشد حرکخت زنخان    یابدارتباط ن

کخه در آن   ییبود، قضا یاعتراض قانون یکه گذشت فضا یحاکم بر سال یفضا
هخای  به انخواع حرکخت    اصالح، و تغییر انجام برای که آموختیم تدریجبه ما زنان
هخای  انجمخن  یجخاد ا ی،هخای سرگشخاده و جمعخ   نوشتن نامههمچون آمیز اعتراض

فرهنخد   ینهخال نوپخا  . یمآور یرو یو مدن یهای اجتماعتشکل تأسیس ی،صنف
 یراهخ « آخخر  یمزدن بخه سخ  »ایخم کخه   گرفتخه  یخاد ... یردگپا می تدریجبه ،اعتراض
 بخه  گخام  و کخرد  تجربه را کوچک تغییراتی توانمی نیست، خوشایندو  ثمربخش

   (1338مجله زنان، ویژه نوروز ) .«زیباست کوچک آری،. رفت پیش گام
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 حضور زنانی از جنسی دیگر: انتخابات مجلس ششم

ی مهخخم و تأثیرگخخذار در دوران    واقعخخه در میانخخه سخخه انتخابخخات مجلخخس ششخخم  
در . در جنبش دانشجویی بخود  1338تیر  18واقعه   :یکم. اصالحات قرار داشت

آن زمان، بخش بزرگی از جنبش دانشجویی به عنخوان یکخی از نیروهخای حخامی     
در نتیجخخه خخخاموش کخخردن . شخخد  طلبخخان در جامعخخه مخخدنی محسخخوب مخخی   اصخخالح
کخخه در )اعتخخراض مخخدنی دانشخخجویان در کخخوی دانشخخگاه تهخخران   آمیخخزخشخخونت

ضخربه مهمخی بخه رونخد     ( بخود صخورت گرفتخه   « سالم روزنامه»اعتراض به توقیف 
طلبانخه در  هخای اصخالح  که بخه حرکخت   دوم واقعه .خواهی جامعه بوددموکراسی

ریخیس  نایخب تخرور سخعید حجاریخان بخه عنخوان       ک وارد کخرد وداخل کشور، شخ 
کارآمخدن  بخه روی  که ، اصالحاتیاصالحات بود تهران و تئوریسینشورای شهر 

هم که بالفاصله پس از انتخابات مجلخس   سوم واقعه. سیدمحمدخاتمی منجر شد
و  1333در فخروردین سخال   « کنفخرانس بخرلین  »ششم اتفاق افتاد و آن، برگزاری 

. کنندگان در کنفخرانس بخود    کار با شرکت  برخورد بسیار شدید نیروهای محافمه
طلبان در حاکمیت، تضعیف شخوند و از سخوی     این دو واقعه سبب شد که اصالح

حامیخخان تغییخخر بخخدون )ر، بدنخخه حخخامی اصخخالحات دموکراتیخخک در جامعخخه  دیگخخ
بخه ایخن ترتیخب در همخان سخه سخال اول       . نیز دچار ریخزش نیخرو گخردد   ( خشونت

معنخوی  کخار حاکمیخت بخا همراهخی       طلبان، جناح محافمخه   کار آمدن اصالح  روی
و )ان طلبخ های متعدد اصخالح   های تندرو اپوزیسیون، و نیز با تکیه بر ضعفبخش
روند مبارزات  رتوانستند تأثیرهای منفی ب( ناپختگی جامعه مدنی کشور چنینهم

اصخالح و دموکراسخی در جامعخه، تحمیخل     گخام بخه گخام    پرهیز و پروسه   خشونت
ویخژه جنخبش زنخان،    بخه  و ی مخدنی جامعخه هخا،  رغم همه ایخن مصخیبت  اما به. کنند

 .شدن نداشتد تسلیمکرد و هنوز قصهمچنان پویا و پرشور حرکت می
 مهمخی  اتفخاق ، تأثیرگذار، انتخابات مجلخس ششخم   ی  واقعه این سه یدر میانه

ای در   مرکز امور مشارکت زنان در بیانیه. بود - جنبش زنان و -برای کل جامعه 
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از تمامی زنان شایسته، متعهد، متخص  و توانمنخد در عرصخه   »: این مورد نوشت
کند با اعالم داوطلبخی خخود، زمینخه ابخراز اعتمخاد      گذاری کشور دعوت میقانون

یخابی بخه جایگخاه    های زنان را فراهم کنند زیخرا تخا دسخت   عمومی مردم به توانایی
و اداره امور کشور، فاصخله  گیری واقعی زنان و مشارکت آنان در ارکان تصمیم

 (1383مجله زنان، دی ماه . )«زیادی وجود دارد
گسخخترش ادبیخخات فمینیسخختی و رشخخد نهادهخخا و  در همخخین زمخخان اسخخت کخخه بخخا 

ین بار زنان خارج از حاکمیخت نیخز بخا هوشخیاری از     نخستبرای  های زنان،انجمن
بخرای راه یخافتن بخه    ) مبخارزات انتخابخاتی  و برنخد و وارد کخارزار   فرصت بهره می
از  ،کننخد مخی  ، نخامزد پارلمخان شوند و خود را برای نماینخدگی  می (مجلس ششم

اعمخم   مینو مرتاضی لنگخرودی، طلب، ژاله شادی: آشنایی همچون  ن نامجمله  زنا
به همخراه زنخانی از جنخبش دانشخجویی ماننخد      ... فریبا داوودی مهاجر، وطالقانی، 

به باور من، این اتفخاق بزرگخی در جنخبش رو بخه      . جو ، و دیگران  فاطمه حقیقت
ی عرصخه  یت شدند و بخه اعتالی زنان ایران بود هر چند اکثر این زنان، رد صالح

ولخی همخین حضخور پُرتعخداد و محکخم       شان ندادندرقابت و مبارزه انتخاباتی راه
یافخت زنخانی بخا رویکردهخای       ی آن بود که اگر همین روند تداوم می  زنانه، نشانه
توانستند اعتمخاد بخه نفخس الزم بخرای حضخور در مبخارزات         می تدریجبه دیگر نیز

البتخه در میخان کاندیخداهای      .به عرصه قانونگذاری، راه یابند و انتخاباتی را بیابند
تخخری وجخخود داشخخت و حتخخا   مجلخخس، رویکردهخخای متنخخوع   یمخخرد ایخخن دوره 
نیز خخود  « فریبرز رئیس دانا»برای نمونه ضور داشتند گرا نیز حرویکردهای چپ

  .را کاندید مجلس کرده بود
انتخابخاتی مجلخس ششخم،    رغم این نقطه اوج زیبا در فضای در هر صورت به

پیش رفت که این روند در همان مجلس ششخم از  ای حوادث پس از آن به گونه
در افکخار  کار در نطفه خفه شد و نتوانست دوام بیخاورد و    سوی نیروهای محافمه

 مخذهبی خخ  ی کخه پخس از آن، ملخی   طخور به. شودو روالمند نهادینه عمومی جامعه 
مایندگی مجلس شده بودند، بخه شخدت تحخت    گسترده کاندید ن طوربههایی که 
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 شاناتفاق رهبران و اعضای مؤثربه  قرار گرفتند و اکثرقریبقانونی فشار و پیگرد 
و تحت فشخارهای بسخیار بخه     صادر شدشان احکام سنگین حبس دستگیر، و برای
بسخخیاری از نماینخخدگان  چنخخینهخخم. هخخای تلویزیخخونی قرارگرفتنخد منمخور مصخخاحبه 
ها عبور کرده بودند، بعدها بخا انخواع و   که از مانع  رد صالحیتمجلس ششم هم 

  .ندشداقسام فشارها روبرو 
رغم همه این مشکالت و موانع، اما شور و هیجان انتخابات مجلخس ششخم   به

 11ین بخار در  نخسخت بخرای  . تاثیرگخذار بخود   ، در جنبش زنان واقعا1338ًدر سال 
شهال )با همکاری مجله زنان ( هیجیشهال ال)، انتشارات روشنگران 1383بهمن 
، نشسخت پرسخش و پاسخخی را بخا زنخان نماینخده دوره پخنجم، همخراه بخا          (شرکت

در آمفخخی تئخخاتر مجموعخخه ورزشخخی  )داوطلبخخان نماینخخدگی دوره ششخخم مجلخخس  
هخای مختلخف از جملخه      برگزار کخرد کخه در آن نشسخت از خبرگخزاری    ( انقالب

جمخع  »در آن زمان من در . کت کرده بودندهای فرانسه و آلمان نیز شر  تلویزیون
هخا    با خانم الهیجی همکاری داشتم و این جمع با برگزاری نمایشخگاه « زنان ناشر

تخخرین تأثیرگخخذار، بخخه یکخخی از  (1338تخخا  1331از )و سخخمینارهای گونخخاگون  
هخای مخا در   و همکخاری  های زنان در جامعه مدنی کشور تبخدیل شخده بخود     جمع

 . خ نیزگسترش یافتخه بخود  « مجله زنان»جمع زنان ناشر با مطبوعات زنانه خ از جمله  
در آن سال به عنوان نهادی قدرتمنخد در حخوزه   « جمع زنان ناشر»در هر صورت 

آن زمخان در  مطبوعخاتی  نهخاد  تخرین  مهخم زنان شناخته شده بود و مجله زنخان نیخز   
 مخالفخت  وگیخری  البتخه بخا توجخه بخه موضخع      .رفت  شمار میحوزه مسایل زنان به

جمخع زنخان   »ام برخی از اعضای جمع زنان ناشر، ما نتوانستیم این نشسخت را بخا نخ   
از این رو شهال الهیجی، از اعتبار و فضای مؤسسخه انتشخاراتی    برگزار کنیم« ناشر

  .خود برای برپایی این نشست مایه گذاشت
نشست نمایندگان زن مجلس پنجم »ن بهمن با ورود به سال 11اما، در روز و 

توانست فضخای پرشخور آن زمخان    ، هر کسی می«و کاندیداهای زن مجلس ششم
مهرانگیزکخخار، شخخیرین عبخخادی، شخخهال  در آن نشسخخت . احسخخاس کنخخد کخخامالً را
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ی زیخ ت و تنخد الهیجی در برابر اقدامات ضعیف زنان در مجلس پخنجم انتقادهخای   
 در پاسخگویی بخه ایخن انتقادهخا،   . آفریدمطرح کردند که شور و هیجان بسیاری 

زنان در  های ضعف عملکردو ریشه کرد دالیل  تالش خود سهم بهفائزه هاشمی 
زن نماینخده   14چرا کخه در  ایخن نشسخت از میخان     . مجلس پنجم را توضیح دهد

زاده شخرکت     مضخان و فاطمخه ر  مجلس پنجم، سهیال جلخودارزاده، فخائزه هاشخمی   
شخان در رابطخه بخا    کخاری   معرض نقدهای شخدید در مخورد کخم   کرده بودند و در 

در این نشست، زنخانی کخه بخرای    از سوی دیگر . قرار گرفتند زنان، حقوق احقاق
: شان نیخز تأییخد شخده بخود از جملخه     مجلس ششم کاندید شده بودند و صالحیت

کخوالیی، اعمخم امخامی نخایینی، فریبخا      جمیلخه کخدیور، الهخه    جخو،    فاطمه حقیقخت 
آبخادی،    داوودی مهاجر، ثریا کرباسی، ربابه عبادی نیستانک، فاطمه فخدایی فختح  

مجلخه زنخان،   ) .زاده، سهیال صفایی و طاهره رضازاده حضخور داشختند    حاجی  نوشین 

در آن زمان تعخداد زیخادی از کاندیخداهای زن رد صخالحیت شخده        (1338بهمن 
، مینخو مرتاضخی، اعمخم    طلخب ژاله شادی :همچونها، زنانی میان آنبودند که در 

طخوری  خوردند که همگی از مدافعان حقوق زنان بودند، بهبه چشم می 1طالقانی
دانسخت  اش را ناشی از دفاع از حقوق زنان میرد صالحیت طلب،ژاله شادیکه 

شخود،  است تنبیه مخی انتقادهایش از قوانینی که علیه زنان به دلیل »و معتقد بودکه 
 . (مجله زنان، همان)« کندقوانینی که زن را انسان تلقی نمی

ی انتخابخات کخارزار  در این میان با توجه به ورود آقای هاشخمی رفسخنجانی بخه    
و  ،، بین زنان حزب کارگزاران سازندگی  به رهبری فخائزه هاشخمی  مجلس ششم

هخایی  چخالش ... کروبخی و   هکوالیی، فاطم  به رهبری الهه نیروهای جبهه مشارکت
طلخخب درون چخخرا کخخه پخخیش از آن نیخخز بخخین ایخخن دو جنخخاح اصخخالح  .پخخیش آمخخد

هایی پیش آمده بود که در انتخابات مجلس ششخم بخه اوج خخود    حاکمیت، تنش
زنخان کخارگزاران   »و « گخرا زنان اصخول »در واقع اگر در مجلس پنجم بین . رسید

                                                                    

  .مجلس ششم شده بودندگی ، داوطلب نمایندهزن  524 تعداد مجلس، یاین دورهدر  - 1
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هخا میخان   س ششخم، ایخن درگیخری   چالش و درگیری رخ داد، در مجل« سازندگی
 1.رخ نمود( هاکارگزاران و مشارکتی)جناح راست و چپ اصالحات 

هخای مختلخف درون اصخالحات    ها باعخث شخد کخه زنخان جنخاح     این درگیری
در لیسخت  طخوری کخه   به. نتوانند به لیست واحدی از کاندیداهای زن دست یابند

، (با فاطمه کروبخی بخود  اش که مدیریت) «مجمع اسالمی بانوان»زن کاندیداهای 
فخائزه  »: فاطمخه کروبخی   اظهخارات بخه   چخرا کخه بنخا    ،فائزه هاشمی حضور نداشت

هاشمی گفته است ما خودمان ائتالف بزرگی هستیم و نیازی به ائختالف بخا شخما    
هخا در ایخن   ها میان کخارگزاران و دوم خخردادی  در هر صورت درگیری. «نداریم

-مخذهبی   ملی: کاندیداهایبسیاری از سوی دیگر  از .گیرددوره به شدت باال می

-رد صخالحیت مخی  ابتخدا   ها نیز از همخان و بخشی از دوم خردادی ،ها  مستقل ها، 

  .شوند
ها اما در این دوره از انتخابات مجلس نیخز، گفتمخان   رغم تمامی این چالشبه

در « جنخخبش زنخخان»و یکپارچخخه ثر ؤمسخخلط در جنخخبش زنخخان، بخخاز هخخم حضخخور مخخ 
چخه  )« مشخارکت عخام زنخان   »بحث و پشختیبانی حخول    ابات نیست بلکه عمدتاًانتخ

در آن زمخان   اسخت و اساسخاً  مطخرح  ( برای کاندیدا شدن و چخه بخرای رأی دادن  
بتوانخد  به سخطحی از انسخجام و مشخروعیت نرسخیده بخود کخه       « جنبش زنان»هنوز 

یا به کاندیداهای مستقل خود را اعالم و به نفع آنان وارد کارزار انتخاباتی شود، 
در آن  . سازی کنخد گفتمانبه نفع زنان انتخابات فضای ، در «زنان جنبش»عنوان 

                                                                    

طلبان که از سوی جناح چپ اصالح -در این میان فائزه هاشمی در حمایت از پدر خود -1
« هادوم خردادی»ای با این جناح شد که در آن زمان به رسانه وارد درگیری -مورد حمله بود 
طلبان را این   برانگیز، جناح چپ اصالح  شمی در یک سخنرانی جنجالفائزه ها. معروف بودند

ها با طلبان خواهد بود اما آنمجلس ششم از آنِ اصالح»: طور مورد خطاب و انتقاد قرار داد
چپ، مرده »: ها گفتو در میانه این درگیری« کنندتندروی خود مجلس را دچار مشکل می

نیز در « مهدی کروبی»فاطمه کروبی، همسر .  «ه کردسیاسی بود و کارگزاران آن را زند
ی صدر و نجابتی که دارد جناح چپ به خاطر سعه»: جواب به فائزه هاشمی اظهار داشت

   (.همان)« تاکنون پاسخی نداده است و اگر بخواهد حرف بزند سند و مدرک نیز دارد
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فکخری  جامعخه روشخن  جنبش زنخان و  گران برخی از کنشزمان تازه داشت میان 
-، شخکل مخی  «جنخبش زنخان  »ا عخدم وجخود   وجود ی  ی  هایی در بارهمردانه، بحث

« زنخان  جنخبش » تخدریج بخه  ها نشان دهنده آن بود کههمین بحث که اتفاقاً گرفت
کند، دارد شناخته زنان را نمایندگی میهای خواستهاز  بخشی کلیتی کهعنوان به
. شخود وارد گفتمان عمخومی مخی   یعنی دارد. کندشود و حق اهلیت کسب میمی

هخای خودمخان را تحخت    نخان، حرکخت  زجنبش ما فعاالن خیلی پیشتر،  هر چند از
در ولی این به معنخای آن نبخود کخه    شناختیم، به رسمیت می« جنبش زنان» عنوان 
 زیخخن فکخخرانروشخخن و گخخانهنخبخخی گفتمخخان   عمخخومی جامعخخه و در گسخخترهافکخخار 
در همین  حال نیا با. شد  یم یتلق «جنبش» عنوان به ،کشور فعال زنان یها  کنش
زمخان بخا   هخم به آرامی و گام بخه گخام   تدریج جنبش زنان به 33-1338های سال

 .شدعمومی وارد میگفتمان به عرصه بیشترش،  یابی و تاثیرگذاریقدرت
های ائتالفی در جنخبش زنخان   حرکتگرفتن   با نضجنیز به بعد  1382از سال  
و نیخز اعتبخاری    را در پی داشت  تریکه تأثیر گسترده« اندیشی زنانجمع هم»در 

که جنبش زنان به دلیل گرفتن جایزه نوبل صخلح توسخط شخیرین عبخادی کسخب      
جنخبش  »ی نسخب سبب شد که ما شاهد به رسمیت شخناختن  مجموع  ، درکرده بود

 22   اما با برگزاری تجمعای باشیمفکری و رسانهروشن گفتماندر سطح « زنان
و بمب خبخری   ،میدان هفتم تیر تهرانو سال بعد از آن در  1384سال خرداد در 

در سخطح   را« جنخبش »پذیرش مبخارزات زنخان بخه عنخوان      ی مقبولیت و  زمینه آن،
فکخری  از حخوزه روشخن  این مقبولیت و پخذیرش   چرا که .فراهم آورد تریوسیع

بخه   ن نیخز افکار عمومی و حتا در میان مخالفان جنبش زنخا فراتر رفت و در سطح 
خواهم بگویم که در فضخای انتخابخات مجلخس    در واقع می .رسمیت شناخته شد

مشخخارکت زنخخان در »بحخخث  ، هنخخوز در گفتمخخان عمخخومی، عمخخدتا1338ًدر سخال  
بخه همخین    .«زنخان در انتخابخات   "جنخبش "مشخارکت  »مطرح بخود و نخه   « انتخابات
. «جنخبش زنخان  » ماًبود و نه لزو« فرد فرد زنان کشور»ها مخاطب این بحث سبب،

و اسختاد دانشخگاه    باسخابقه هخای  نیره توحیدی، یکی از فمینیست ی که مثالًطوربه
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خوشبختانه بر »: در رابطه با انتخابات مجلس ششم نوشتای در مقاله در آمریکا،
ر الییخک،  گخ کمیت و کیفیت نمریات مردان و زنان نواندیش دینی و چه روشن

کننخخده ایخخن رونخخد    مجلخخس ششخخم بایخخد مخخنعکس  ، شخخود و قاعخخدتاً افخخزوده مخخی 
اما ایخن نخواهخد شخد    . امیدوارکننده و پیشرو در زمینه مسایل و حقوق زنان باشد

نتخابخات از  شناسی و همت زنان و شخرکت فعخال آنخان در ا     مگر با آگاهی، موقع
دادن به نمایندگانی که مدافع پیگیر و غیرمتزلزل حقوق طریق نامزد شدن و رأی

شخخدن حقخخوق زنخخان در   یاسخخی و اجتمخخاعی زنخخان باشخخند و مخخانع قربخخانی مخخدنی، س
 یمجله زنخان، د ) «.های سیاسی و جناحی شوندمعامالت، مالحمات و برد و باخت

و یا مینخو مرتاضخی در رابطخه بخا علخل عخدم مشخارکت گسخترده زنخان در           (1338
بیرونخی و  عامخل  خخ   1: کنددو عامل اساسی اشاره می»انتخابات در همان زمان به 

عامل درونخی   خ2. خارج از قدرت زنان که همان تفکر سنتی و مردساالرانه است
هخای  بحخث میخان   ازکخه   طورهمان. (همان)« که عدم اعتماد به نفس در زنان است

بخه عنخوان   هنخوز   «جنخبش زنخان  »فعاالن زن نیز مشخ  است، در آن دوره،  این 
آن که مخا   رغمبهدر انتخابات نیست و « مشارکت»مخاطب بحث کلیتی منسجم، 

در  «جنخبش »خود در جنبش زنان در آن دوره در برابر کسانی که بر عدم وجود 
واقعیخت ایخن    دادیخم، ولخی  گفتند، واکنش نشان مخی زنان سخن می حوزه فعالیت

را بخه عنخوان ابخزار جمعخی     « جنخبش زنخان  »ر نهنیت خودمان نیز هنوز د است که
 دیخدیم کخه  زیرا عمالً می گرفتیمبرای  مشارکت اجتماعی و سیاسی در نمر نمی

زنخان شخناخته   « فرد، فرد»هنوز مشارکت در عرصه عمومی، « گرکنش»و « عامل»
هر چه بود، انتخابخات مجلخس ششخم در بهمخن مخاه        .«جنبش زنان»و نه  شوندمی

ایخن    1.مجلخس راه یافتنخد  طلب به   به پایان رسید و تعدادی از زنان اصالح 1338
                                                                    

جو، فاطمه راکعی،  قتحقیزاده، فاطمه  سهیال جلودار: نمایندگان زن مجلس ششم شامل -1
گان تهران، شهربانو امانی هطالقانی، جمیله کدیور و الهه کوالیی از نمایندوحیده عالئی

ی شیراز،  ی مشهد، طاهره رضازاده نماینده ی ارومیه، سیده فاطمه خاتمی نماینده نماینده
پور  ناصری اعمم ی اصفهان، منش نمایندهی دشتستان، اکرم مصوری ت نمایندهحمیده عدال

 .ی خلخال بودند آباد غرب و مهرانگیز مروتی نمایندهی اسالم نماینده
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 53مجلخخس بخخرای جنخخبش زنخخان از بعخخد از پیخخروزی انقخخالبتخخرین مجلخخس  مهخخم
های مهمخی بخه نفخع زنخان مطخرح شخد کخه        شد چرا که در آن، طرح  محسوب می

کنوانسیون » به رانیا پیوستن بیتصو( هازترین آنبرانگیو البته جنجال)ترین مهم
که متأسخفانه اکثخر لخوایح مهخم و تاثیرگخذار      هر چند . بود «رفع تبعیض علیه زنان

 .از سوی شورای نگهبان رد شد  مجلس ششم
 

 رمق در فضای سرد انتخاباتی حضوری کم: هفتمانتخابات مجلس 

در زمانی برگخزار شخد کخه جنخبش     ، 1382در اسفندماه « انتخابات مجلس هفتم»
و در مجمخوع   1در تیرماه آن سال مواجخه شخده بخود   « زهرا کاظمی»زنان با مرگ 
بخه   دهنخده سخرخوردگی رو   در فضای سردی برگزار شد کخه نشخان   این انتخابات

داد کخه در انتخابخات   بسیار بطئی تغییرات بود و نشان میروند گسترش جامعه از 
. طلبان با شرایط بسخیار سخختی روبخرو هسختند      ریاست جمهوری آینده نیز اصالح

طلخب    جمعخی نماینخدگان اصخالح   با تحصن و اسختفای   حتا چرا که مجلس ششم،
هخا و لخوایح     طخرح بسخت رسخاندن      با هدف به بخن هایی که   نتوانست از کارشکنی

 تحصخن . دبخه عمخل آور  جلوگیری  شد  اعمال می مجلس طلب  اصالحنمایندگان 
رفت در میان میشمار به سیاسی که اتفاق مهم اعتراضی نمایندگان مجلس ششم

بخه ایجخاد تغییخر    مید فت و در مجموع سبب شد که امردم نیز واکنشی در خور نیا
خ و نیز در میان مخدافعان  از طریق مجلس شورای اسالمی، به شدت در میان مردم  

هخای مربخوط بخه زنخان در     زیخرا کلیخه لخوایح و طخرح    . دکاهش یابخ حقوق  زنان خ  
رسید در واقخع    هم به تصویب میها آن شد و اگر برخی از  شورای نگهبان رد می

 یرومنخد سخد ن  ینهم اتفاقاً .بود« شورای تشخی  مصلحت نمام»ی رأی   واسطه به

                                                                    

-ورودیپس از افزایش بار  بندی جنسیتی برای نخستیندر همین زمان بود که زمزمه سهمیه 1

انتخاب رشته کنکور های مطرح شد و در دفترچه، 1333دختران نسبت به پسران از سال های 
درصد مرد  52درصد زن و  52شکی، دندانپزشکی و داروسازی، سهمیه در برابر سه رشته پز

 . انجام گرفته بود« یس سازمان سنجش کشوریر»این کار از سوی . نگاشته شد
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از جنبش زنان را بخه   یزنان بود که بخش ی به نفعیحدر برابر لوا« نگهبان یشورا»
. بودنخد واداشخت   یقخانون اساسخ   ییرکه خواستار رفراندوم و تغ یبا کسان یهمراه
هخای    تحمل مضخیقه ا اگر زنان با مشاهده کرده بودند که حت ینهبه عها آن چرا که
بخخرای پیگیخخری  ینخخدهبخخاالخره چنخخد نما (گسخخترده یهخخا  یتو رد صخخالح)فخخراوان 
 یاسخی بخا توجخه بخه سخاختار س     یبه مجلس بفرستند، باز هم بخه راحتخ   شانمطالبات

 (نهادهخای انتصخابی بخر نهادهخای انتخخابی      مسخلط  قدرت)ی حاکم بر قانون اساس
 یخا جنبش زنخان   ینبنابرا .ستدل ب ین به نفع زنان،قوانو اصالح  ییرتوان به تغنمی
شاید بتواند لخوایح  تا  کرد  یم جیبسجامعه زنان  یاندر م یمیعم یروین بایست  می

بخه   یخد باهم بقبوالند، یخا   «نگهبان شورای» به حتا مربوط به برابری حقوق زنان را
 ، در انتمخخارحکومخخت حقخخوقی و نهادهخخای انتصخخابیسخخاختار  منمخخور تغییراتخخی در
-در بخخش « تغییراتی در قانون اساسی به نفع حقوق زنان»ی   متجلی شدن خواسته

تخا   1384هخای  خخالل سخال  در  زنخان  جنخبش  واقع در. ماندهایی از حاکمیت می
 یخک  آوری  ین جمخع کمپخ »ی انخداز   راهبخا   یعنخی . را آزمخود  روش دواین  ،1388

بخا  و ، راه اول را آزمود، (های گستردهحرکتها و و دیگر کمپین)« امضا یلیونم
 «انتخابخات  فضخای  طخرح مطالبخات در   یجنبش زنان برا ییهمگرا» دادن به  شکل

 ،دو روش یخخنکخخدام از ا یچهخخ گرچخخه. راه دوم را بخه محخخک آزمخخایش گذاشخخت 
شخک همخه ایخن     امخا بخی   منجخر شخود   ،بخه نفخع زنخان    ییخرات جخدی  نتوانست بخه تغ 

 .است کردههای مهمی برای جنبش زنان در آینده فراهم  پشتوانهها،  آزمون
رغم تخالش   ، بهنیز برخالف انتخابات مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم

مشخخارکت مخخردم در  (هخخا  و مشخخارکتیهخخا کخخارگزارانی) طلخخباصخخالحدو جنخخاح 
 .بود تنزل کردهدرصد  52انتخابات نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته بود و به 

بسیار بخاالتر   انتخابات مجلس پنجم و ششم میزان مشارکت مردم در درحالی که
-میخان اصخالح   هایی نیخز    چالشمجلس ششم، در زمان . (درصد 32حدود ) بود

ایجخاد شخده بخود و آقخای رفسخنجانی در مجلخس        سخازندگی  ان و کارگزارانطلب
مجلخس  نتخابخات  در واقخع در ا . اش، اعالم انصخراف داد   ی پایینأششم به دلیل ر
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و در مجلخخس ششخخم،  کردنخخد کسخخب ی راأهخخا بیشخخترین رپخخنجم، کخخارگزارانی
از ایخخن رو . سخخازندهخخا را از آن خخخود هخخا توانسخختند بسخخیاری از کرسخخیمشخخارکتی

ها در مجلس هفتم، احتمال موفقیت خود را برخالف مجلخس ششخم   کارگزارانی
 طخور بخه هخای خخود را    فعالیخت  هخا آن کخه  بخود  اعتبخار  نیخ ا بخه . دانسختند بیشتر مخی 

چنخین نشخد و    کخه  داد نشخان  امخا نتخایج انتخابخات   . افزایش دادنخد  یا  مالحمه  قابل
 .بخود  «گرایخان اصخول »دوران واگخذاری مجلخس بخه طیخف      در واقع مجلس هفتم

از یخک سخو انسخجام الزم     :دالیل اصلی این واگذاری هم تا حدودی روشن بود
شخت و از سخوی دیگخر مخردم نیخز تاحخدودی از       ان وجخود ندا طلبدر میان اصالح

سرخورده شخده بودنخد در   ششم در روند قانونگذاری مجلس ناکامی نمایندگان 
ی طخور بخه  .پیدا کرد، روند نزولی انتخابات ی  این دوره درمردم نتیجه، مشارکت 

، (رود شمار مخی  تغییرات سیاسی کشور به اصلی پایگاه که معموالً)، که در تهران
  .درصد از واجدین شرایط شرکت کردند 33فقط 
، 1382در آنرمخاه   ، امخا سرد و ناامیخدی حخاکم بخر جامعخه     رغم این فضای به

هخای  تشخکل  گخران و کخنش  فراکسیون زنان مجلس ششم، از تعداد قابل تخوجهی 
حضور زنان در انتخابات مجلس هفختم را بخا کمخک     یزنان دعوت کرد تا نحوه

درصخدی بخرای زنخان در     32سخهمیه  »نمر گرفتن  آنان بررسی کند و پیشنهاد در
از آن « سهمیه برای زنخان در مجلخس  »بحث . را ارائه نماید« انطلبفهرست اصالح

های بعد نیز پیگیری شد و مشارکت در انتخابات سالجبهه به بعد بود که توسط 
در . مشخارکت درآمخد  جبهخه  کمیسیون زنان  اصلیِ هایبه عنوان یکی از خواسته

نفخر از فعخاالن زن    32نفر که دعوت کخرده بودنخد تنهخا     122جلسه از تعداد این 
هخخای هخخایی کخخه در شخخبکه همخخاهنگی سخخازمانهخخا و تشخخکلملخخی مخخذهبی عمخخدتاً)

در این نشسخت،  . شرکت جستند( عضو بودند« غیردولتی زنان جمهوری اسالمی
فاطمخه   کنندگان شامل الهه کوالیی، سهیال جلودارزاده، حمیخده عخدالت،    دعوت

حاضر شدگان   بودند و از میان دعوت.. خاتمی، جمیله کدیور، وحیده طالقانی و
ناهید توسلی، فاطمه فرهند خواه، شخهین علیخایی زنخد،     :توان بهنیز میدر جلسه 
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در ایخن جلسخه   . اشخاره کخرد  ... زهرا اشراقی، اشرف بروجردی، نرگس کریمی و
هخای غیرمنسخجم و   ر جلسه و بحخث از تعداد حاضران د»بنابه گزارش مجله زنان 
برای خواه تنها یکی از حاضران یعنی فاطمه فرهندصلی، غیرمرتبط با موضوع ا

 38او پیشنهاد کخرد کخه لیسخت    ... کار ارائه دادافزایش تعداد زنان در مجلس راه
-از زنان تهیه و اعالم شود یا حداقل ده نفر از زنان نخبه در لیست گخروه ای نفره

آمخوزی و  نده شوند و از جوانخان، مجلخس دانخش   گنجا طلباصالحهای سیاسی 
 1«.ها در این جهت کمک گرفته شودهای اسالمی مدارس و دانشگاهانجمن

 هخای   سخازمان شخبکه  »تحخت   های زنان که عمدتاًبرخی از تشکلدر این میان 
 1382در بهمن  راای بیانیه ،کردندفعالیت می« غیردولتی زنان جمهوری اسالمی

تخا   2.مطخرح نمودنخد  را صادر کردند و مطالبات زنان از مجلس شخورای اسخالمی   
هخخای   مرکخخز کخخارورزی سخخازمان»بخخا کمخخک ایخخن بیانیخخه  رمجخخایی کخخه اطخخالع دا

   3.تدوین شده بودشد، زاده اداره میکه توسط محبوبه عباسقلی« یردولتیغ
اندیشخی    هخم » جمخع  نشسخت این بیانیه درحالی صادر شده بود که مخا دومخین   

برگزار کرده بودیم و در آن نشست، در مورد ایجخاد   1382را در دی ماه « زنان
. های همکاری فعاالن زن و کف مطالبخات زنخان بخه بحخث پرداختخه بخودیم      زمینه
 «اندیشخی زنخان    هخم جمخع  »ام   های پیشین توضخیح داده که در فصل طورهمان ولی
-بخه  .کننده، درگیر نشده بود  جدی و تعیین طوربه« انتخابات»هنوز با بحث  اساساً

                                                                    

 .1382مجله زنان، آنر و دی زهرا ابراهیمی،  -1

2 http://zananmag.org/spip.php?article206 
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هایی که مجلس ششم در رابطه با تصویب لخوایح  با توجه به شکستآن که  ویژه
در مخورد انتخابخات مجلخس،    نیخز   1382در سخال   ش خورده بود طبعاًهایو طرح

 ی از نماینخدگان تعدادکه وقتی  خصو به فضای مثبتی در جامعه وجود نداشت
از مجلس استعفا داده بودند، در واقع  ،مجلس ششم، پس از تحصن طلباصالح

بودنخد کخه دیگخر     رسخانده جامعخه   طور غیرمستقیم به افکار عمخومی  این پیام را به
دوبخاره   توانستندطور میهچ طلباناصالح فایده است بنابراینبی «کار در مجلس»

شخان در    مدنی برای حضور فعالای امیدوارکننده را در برابر مردم و جامعه   روزنه
های زنخان  از همین رو بود که بیانیه تعدادی از تشکل. ت مجلس، بگشایندانتخابا

گشخا  راهبخرای بسخیج زنخان    توانست در رابطه با انتخابات، در آن فضا، نه تنها نمی
در واقخع  . نداشخت در افکخار عمخومی جامعخه    باشد بلکه تاثیرگذاری چندانی هخم  

های سیاسی زنان نیز کخه  د در آن زمان چنان بود که حتا گروهفضای سرد موجو
هخای کاندیخداهای زن را مطخرح کردنخد، در انتخابخات      در انتخابات ششم، لیست

هخای مخردان نزدیخک بخه     های جداگانه ندادند و تحت تشخکل لیست هفتم، اساساً
وبخی  برای نمونه مجمع اسالمی بانوان کخه فاطمخه کر  . خود، کاندید اعالم کردند

کرد و در مجلس ششم لیست کاندیداهای زن را مطرح کخرده  آن را هدایت می
های زنان، به نزدیکان مردشان، پیوسختند و  بود این بار به جای ائتالف میان گروه

 . حرکت کردند« ائتالف برای ایران» عنوان تحت
شخان از    های گستردهرد صالحیت به دلیلاین میان جناح چپ اصالحات در 
مجمخع  »از صخحنه انتخابخات حخذف  شخدند و فقخط       شورای نگهبان، عمالًسوی 

باقی ماندند کخه  « کارگزاران سازندگی»و « حزب همبستگی»و « روحانیون مبارز
جامعخه  ». در انتخابات شرکت کردنخد  «ائتالف برای ایران»شان نیز تحت نام   همه
ان ایخران  ائختالف آبخادگر  »ی لخوا  نیخز تحخت  ( به ریاسخت مخریم بهخروزی   )« زینب

جمعیخخت زنخخان جمهخخوری »ننخخد هخخای سیاسخخی ماقخخرار گرفخخت و تشخخکل« اسخخالمی
 به این ترتیب عمخالً . لیستی ندادند هم اساساً( به رهبری زهرا مصطفوی)« اسالمی

در . تخوجهی از سخوی زنخان در ایخن دوره وجخود نداشخت        حرکت نمایان و قابخل 



 بهار جنبش زنان / 342

جمعیخت  )گرایخان    به اصولزن از لیست ائتالف آبادگران که متعلق  5نهایت هم 
 طلخب بود، توانستند به مجلخس راه یابخد و از میخان زنخان اصخالح     ( مؤتلفه اسالمی

از مجلس ششم ( مهرانگیز مروتی)تنها یک زن  .کسی به مجلس هفتم راه نیافت
  1.به مجلس هفتم راه یافت

 
 ی انتخاباتی«فضا»آغازی برای استفاده از : 1384انتخابات ریاست جمهوری 

 1382کخه از سخال   )« اندیشخی زنخان    همجمع »در  ،حث انتخابات و حضور زنانب
 از سوی جنبش زنان« کنشی جمعی»و از زاویه  تر  جدی طوربه( شکل گرفته بود

در  .مطرح شدبا انتخابات ریاست جمهوری  زمانهم ،1384سال اردیبهشت در 
جامعخه و مخردم   جمهخوری نیخز بخا اسختقبال از سخوی        انتخابات ریاست ، این دوره

امخا در جامعخه   . سردی همچنخان بخر جامعخه حخاکم بخود      همراه نبود و فضای نسبتاً
های گونخاگون از جملخه جنخبش زنخان،     ها و جنبشو در میان گروهفکری روشن

 ها در مورد شیوه تاثیرگذاری بخرای ایجخاد تغییخرات   بحث... جنبش دانشجویی و
زدنخد  آن زمان بسیاری حدس می. به شدت در جریان بود انتخابات،ی «فضا»در 
کرسخی ریاسخت جمهخوری را     ،دو دورهدر ان با توجه به ایخن کخه   طلباصالحکه 

 .شان بسیار اندک اسخت   احتمال پیروزی دوبارهطبیعی  طوربهبرعهده داشتند پس 
اندیخدا  آن که آقای خاتمی پس از دو دوره ریاست جمهخوری، امکخان ک   ویژهبه

. ها تعیین نشده بخود شدن نداشت و چهره مقبولی هم از سوی جبهه دوم خردادی
طلبخان در آن شخرایط رکخود      دکتر معین در واقع بدترین انتخابی بود کخه اصخالح  

سخرخوردگی جوانخان خ     ویخژه بخه  هخا خ  ها و سخرخوردگی بازار انتخاباتی و ناامیدی
دید شخدن آقخای هاشخمی رفسخنجانی از     که کان طورهمان. توانستند ارائه کنندمی

کخه از سخوی   « افشخاگری »، بعخد از آن دوره   سوی بخش کارگزاران سخازندگی 

                                                                    

نفیسه فاطمه آلیا، عشرت شایق، الله افتخاری، فاطمه رهبر، : اسامی زنان مجلس هفتم -1
هاجر تحریری، مهرانگیز مروتی، رفعت بیات،  زاده، فاطمه آجرلو،  بخش، الهام امین  فیاض

 .طرفنیره اخوان بی عفت شریعتی،
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شخک انتخخاب   ان اتفخاق افتخاده بخود، بخی    طلبخ اصخالح جناح چپ فعاالن برخی از 
دانستند کخه اگخر هخم قخرار     بسیاری می ،در معادالت سیاسیهر چند . خوبی نبود

ان کسی ایخن بخار سخکان ریاسخت     طلباصالحگسترده  های  طیف باشد از مجموعه
ها به ریاست هاشمی رفسنجانی اسخت و  جمهوری را به دست گیرد، کارگزارانی

در این میان از همه سو علیه خانواده هاشخمی رفسخنجانی در میخان    . هانه مشارکتی
توانست شخانس  مردم تبلیغات شده بود در نتیجه آقای هاشمی رفسنجانی هم نمی

هرچند در ایخن دوره، حضخور   . داشته باشد باال را یأالی برای جمع کردن رو اقب
توانسخخت مخخورد موافقخخت  ای بخخود کخخه مخخی ی کروبخخی گزینخخهمهخخد حجةاالسخخالم

 کیخ  و هخزار  بههای مختلف جبهه اصالحات قرار بگیرد، ولی این کار نیز  جناح
 ناامیخد و طلبخان، فضخای    به این ترتیب تشتت میان اصخالح . صورت نگرفت ل،یدل

کرد و فضخای انتخابخاتی را هرچخه بیشختر      سردرگم حاکم بر جامعه را تشدید می
 . ساخت رمق می  سرد و بی

طلبخان در دوران  اصخالح : جامعخه سخرگردان بخود    ،در ایخن دوران در مجموع 
هخا  از آن -طبقخه متوسخط مخدرن     ویخژه بخه  -چنان که انتمار جامعه ساله آن هشت
حقخق کننخد  از ایخن رو طبقخه     مشان را   یهاو وعده ها  قولرفت نتوانسته بودند می

از سخوی دیگخر   . ناامیخد شخده بخود   بیش از اقشار و طبقخات دیگخر،   متوسط مدرن 
شخعارش بخر    کخه عمخدتاً  )طبقات محروم و پایین جامعه نیخز از دوران اصخالحات   

 نبرده بودند و یا« دخلی»به قول معروف ، (های سیاسی و مدنی بودمحور آزادی
روشخنی،   بخه که  ندنتوانسته بودهای مسلمان و مدرنیستبهتر بگوییم جامعه مدنی 

انخداز   چشخم بخا  ... های سیاسی مانند آزادی بیخان، عقیخده، قلخم و     آزادی بینپیوند 
ایخخن . دنخخعخخدالت اجتمخخاعی را بخخرای طبقخخات محخخروم و پخخایین جامعخخه ترسخخیم کن

-لم و بیان و ایجاد تشخکل ترین دستاورد آزادی قشک مهم  بیدرحالی است که 

 تخر ثخروت    د بخه نفخع توزیخع عادالنخه    نتوانمی در تحلیل نهاییمدنی صنفی و های 
 جمعی، اعتخراض زنی دستهقدرت اعتراض و چانه دلیلبه ) یعنی به نفع تهیدستان

به نفع طبقخات پخایین    یبهداشت و یآموزش گسترش خدمات نیز و ،یدولت فساد به
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بخا توجخه بخه آن کخه در دوران اصخالحات،       ولخی  ،دنخ آیکخار   به (و محروم جامعه
و بخه مرحلخه اجخرای آن و     سخپری شخد   هخا بیخان خواسخته   سخازی و زمینخه  به عمدتاً

فکران چنان که باید، نرسید و روشناش بر جامعه و طبقات فرودست آنثیراتأت
بخشخی  در نتیجه ، تبیین کنندمداران نیز نتوانستند این پیوند را به خوبی و سیاست

از سخوی دیگخر در   . طلبان نداشتنداز طبقات فرودست نیز چشم امیدی به اصالح
حقوق »جامعه مدنی نیز گفتمان غالب بر بحث  فعاالن وفکران روشن اغلبمیان 
ه و نتوانسخت  ه بخود بخاقی مانخد  « حقوق زندانیان سیاسی» ی  هدر محدود عمدتاً، «بشر
آزادی مطبوعخات و آزادی بیخان و قلخم و    . فراتر بخرود  خیلی از این محدوده بود

-و چانخه « سیاسخی  انزنخدانی  آزادی»فشار برای به  این اواخر های مدنی نیزتشکل

و در  شخد حخدود مخی  مو روزنامخه،  زنی بر سر توقیف یا عدم توقیف چند نشخریه  
 بخخا گسخخترش عخخدالتخواهانخخه   و دموکراسخخیپیونخخد شخخعارهای سیاسخخی  ،مجمخخوع
 .ه بودفول ماندغم، تا حدود زیادی تهیدستان شهری حقوقاستیفای و  یاجتماع

و دلزدگخی  ناامیخدی  : با توجه به این مجموعه عوامل و نیز مخواردی از جملخه  
های جنخاحی در حاکمیخت، نخاپختگی و عخدم       بخش بزرگی از مردم از درگیری
هخای  گخروه نیخز عخدم بلخو     و  ،طلخب درون نمخام  هماهنگی میان نیروهای اصالح
.... مناسب برای پیشبرد اهداف مشترک و مدنی مردمی از به کارگیری ابزارهای

بخر  ، سخرگردانی  1384همه و همه دست به دست هم داد که در مقطع انتخابات 
راه بخرون  یخافتن  در )هخای سیاسخی و اجتمخاعی    و گخروه  گانهخبنجامعه مدنی و 
ای ایجخاد    بنخدی شخده    غلبه کند و فضای قطب، (های پیش آمدهرفت از بن بست

مشخخارکت هخخم در ایخخن میخخان بخخدترین گزینخخه را بخخرای   نیروهخخای جبهخخه . گخخردد
 ،مقخام ریاسخت جمهخوری    خ دکتر معخین خ بخرای احخراز    کاندیدای مورد نمر خود 

طلبخان نیخز   بخشی دیگخر از اصخالح  .  ها دامن زدندبرگزیدند و به این سرگردانی
آقخای قالیبخاف نیخز نمخر بخشخی از       میانآقای کروبی را کاندید کردند و در این 

طلبخان، اقبخال نشخان داده بودنخد، جخذب خخود         زنانی را که پیش از آن به اصالح
 یانتخابخات  میتخ  یروزیپ ی  نهیزم ک،یاتومات طوربه ،یطیشرا نیچن طبعاً. کرده بود
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 شخرایط  آن در کخه  اسخت  نیخ ا تیخ واقع. کرد  یم یبسترساز را نژاد  یاحمد یآقا
  بخود،  غالخب شخده   ،چخه در فضخای انتخابخاتی آن زمخان    ، آنگیو چندپاره تشتت
 . بود «شرکت در انتخابات» یا و« انتخاباتتحریم »میان  فزاینده تنش

هخای انتخابخاتی   همواره بحخث تحخریم و شخرکت در انتخابخات در همخه دوره     
هخای مختلخف انتخابخات      بخه بعخد در دوره   1331وجود داشته اسخت امخا از سخال    

،  1384سخال   مقطخع ولی در  داشت قراریاست جمهوری، این بحث در حاشیه ر
 کشخور  ی  تجربه با نخبگان چنان که حتا. این چالش بر فضای انتخابات غلبه کرد

 شود مردم را به نفع ایجاد تغییرات، بسخیج کخرد،  گونه میهدر مورد این که چنیز 
نگی کخه  انخواع و اقسخام شخعارهای رنگخار    . به توافق حداقلی برسخند  توانستند  نمی

از قضا بسیار آوانگارد هم  و) کردها بیان می  مشارکتی نامزددکتر معین به عنوان 
چرا که با ایخن   !بودن پذیر  و کثرت ناپختگی بود تا دموکرات یبیشتر نشانه، (بود

ان طلبخ سال ریاست اصخالح  8ر زرق و برقی که یک هزارم آن را در شعارهای پُ
-قخانع  بخود تخا شخعارهایی    برانگیزواکنشبیشتر نتوانسته بودند به اجرا در بیاورند، 

شک ورود جنخبش زنخان   خالصه در آن فضای بلبشو و مبهم، بی . عملی و کننده
نخه تنهخا کمخک و تاثیرگخذاری     ( آن هخم بخه شخکلی مسختقیم    )به فضای انتخاباتی 

برخخی از  سخت اعتبخار جنخبش زنخان را نیخز در میخان       تواننداشت بلکخه مخی  زیادی 
 . اش از میان ببرد  مخاطبان

هخا حتخا تخا    هخا و تشختت  هخا و تخنش  ایخن درگیخری   مخوج قابل تأمل اسخت کخه   
 داد کخه نخه تنهخا   نشان مخی و  بود کرده نفونها هم ها و گروهترین تشکلکوچک

در این فضخای  تنهایی  تواند بهجنبش زنان که هیچ جنبش بزرگ دیگری هم نمی
و جامعه را از دو قطبی حخاکم بخر آن، رهخایی     ثیرگذاری داشته باشدأنابسامان، ت

 . دهد
تخا   1334هخای  است که از سال انکارناپذیر این یک واقعیتاز سوی دیگر، 

فقط توانسته بودنخد بسخترهای مناسخب بخرای      گران جنبش فمینیستیکنش 1384
یزی کنند ولی هنوز نقش مسختقل خخود را بخر    ر های بزرگ آینده را، پی  حرکت
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از این رو بخه نمخر   . جامعه خ آن هم به شکل گسترده و قابل اعتنا خ رقم نزده بودند  
انجخام  در آن مقطخع  توانسخت  زنخان مخی  مستقل رسید بهترین کاری که جنبش می

پخذیر شخدن هرچخه      رؤیخت »بخه نفخع   باز انتخاباتی  بدهد، بهره بردن از فضای نسبتاً
در رابطخه بخا    رویکرددر آن زمان دو « اندیشی زنان  جمع هم»اما در . است« بیشتر

، برخخی از اعضخای جمخع    1384از همخان اردیبهشخت   . مسئله انتخابات، فعال بود
طلبخان    اندیشی زنان، به دنبال اتحادیابی برای حمایت از کاندیخداهای اصخالح    هم

زنان بتوانند به عنوان حامی کاندیداها فعخال شخوند   بودند و این که فعاالن جنبش 
ی گذشته همواره در بخشی از جنبش زنان وجود داشته   روندی که طی سه دهه)

مخا در مرکخز   از جملخه  )« اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »اما رویکخرد دیگخر در   (. است
بخاز انتخابخاتی بخرای     های بهره بردن از فضای به نسخبت راه ، عمدتاً(فرهنگی زنان

ای بخر    شخده   در این دوره، که فضخای قطبخی  . کرد  طرح مسایل زنان را جستجو می
تخرین    یعنخی یکخی از نزدیخک   )روند انتخابات حاکم شده بود، جنبش دانشجویی 

را در دستور کار خود قخرار داده  « تحریم انتخابات» اساساً  (متحدین جنبش زنان
این که جنبش زنخان   ،بنابراین 1 .زدفضای ناامیدی هم که در جامعه موج می. بود

موفق شده بود کخه بسخترهای مناسخبی بخرای یخک حرکخت        ،تالش ها پس از سال
آن هم بخا  )اش   گرفت در اولین گام عملی  جدی فراهم آورد، اگر که تصمیم می

مسخختقیم وارد فضخخای  طخخوربخخه( توجخخه بخخه فضخخای دوقطبخخی و ناامیخخدی در جامعخخه
چخرا کخه سخازماندهی و حضخور     . رسخید انتخاباتی شود، حرکتی به نمر ناپخته می

طخور کخه   آن)با یک کنش جمعی از سوی  جنبش زنان « انتخابات»مستقیم برای 

                                                                    

تر از مردان نیز نشان داد که زنان در مجموع کم 1384ها در دور اول انتخابات   یأمیزان ر -1
ن که پیشتر که زنان طبقه متوسط مدر امر گواه آن است این . ندا  هی دادأبه آقای دکتر معین ر

نشان داده بودند، دچار  (1382و  1331ها در سال) میلیونی انبوههای یأخود را با رپشتیبانی 
از سوی دیگر کاندیدای واحدی که مقبولیت عمومی . سرخوردگی و ناامیدی شده بودند

 ی آقایآن که بخشی از جنبش زنان در ستادها رغمبهداشته باشد وجود نداشت  از همین رو 
بیشتر  ،زنان به آقای قالیبافهای یأکردند، اما تعداد رمی فعالیت معین و یا آقای رفسنجانی

 http://ir-women.net/spip.php?article4216 .بود تا دکتر معین
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منفی  هایثیرتوانست تأ  می( اتفاق افتاد 1388در ائتالف همگرایی زنان در سال 
-زیرا جنبش مستقل زنان هنوز بخه شخیوه  . چربداش ب  چنین حرکتی بر اثرات مثبت

کخه در سخطح عمخومی مشخروعیت     ای هخای جاافتخاده  های حرکتی معتبر و سخنت 
بنابراین در شرایطی که احتمال مشارکت پایین زنان . داشته باشد دست نیافته بود

شدن به چنخین صخحنه پرخطخر بخا ریسخک بخاال ،       در این انتخابات بسیار بود، وارد
ه جای آن که باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جنبش زنان شخود،  توانست بمی

 . بکندو ریزش نیرو با توجه به مجموعه فضای سیاسی، آن را دچار تنش 
از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون معتدل حاکمیخت نیخز کخه پخیش از آن بخا      

طلبان هماهنگی بیشختری داشخت، فراخخوانی عمخومی       های اصالح  برخی از طیف
 ،دهندگان  را مطرح کرده بود که در میان فراخوان« رفراندوم قانون اساسی»برای 

در واقع بخشی . شدزنان شاخ  جنبش زنان همچون مهرانگیز کار نیز دیده می
بخا وجخود موانخع     به این نتیجه رسخیده بخود کخه اساسخاً    از جامعه روشنفکری ایران 

از این رو بایخد   خود را پیش ببرند های  طلبان نتوانستند برنامه  قانونی بسیار، اصالح
به سمت تغییر در قانون اساسی و کاهش تصلب و نارسخایی ایخن قخانون در برابخر     

وجخه  بخا ت )ی تغییرات قانونی در جنبش زنان نیخز    خواسته. های مردم رفتخواسته
« ی نگهبخخانشخورا »بخه دیخخوار نفونناپخذیر    بخه آن کخه در مجلخس ششخخم، مشخصخاً    

ایخن بخخش از جنخبش    . با این رویکرد همآوا شخده بخود   خشاًب( برخورد کرده بود
مسختلزم   آمیخز، تغییر قوانین تبعیضفراهم شدن بستر برای زنان نیز پذیرفته بود که 

 ی ازی متنخخوع  بخخا توجخخه بخخه چنخخین مجموعخخه   .تغییراتخخی در قخخانون اساسخخی اسخخت
هخایی ماننخد مخا در مرکخز     گخروه )متفاوت، بخشخی از جنخبش زنخان    رویکردهای 
تثبیخت  ی انتخاباتی به نفع «فضا»رویکردمان استفاده غیرمستقیم از ( فرهنگی زنان

و عمخومی شخدن    ،جنبش زنانموقعیت  بیشترهرچه  گفتمان حقوق برابر، تحکیم
مسختقیم وارد عرصخه    طخور بخه هرچه بیشتر مطالبات زنخان بخود، بخه جخای آن کخه      
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   1.انتخاباتی شویم
مواجهخه بخا رخخدادی    )مهمخی   های حسخاس و   در واقع اتخان چنین استراتژی

بایسخخت بخخا توجخخه بخخه سخخنجش    در جنخخبش زنخخان، مخخی ( ملخخی همچخخون انتخابخخات
، سیاسی بیرون از جنبش زنخان  های درونی جنبش و نیز شرایط اجتماعی،  ظرفیت

معنی این سخن آن است که بدون در نمر گرفتن همه شرایط . شود کار گرفته به
 ، و بخدون داشختن شخانس   (جامعخه زنخان  )ی مخاطخب    میزان اقبال جامعه برآوردو 

هخخای حسخخاس، ورود بخخه حخوزه  پُخر واضخخح اسخخت کخه  ... ، وموفقیخت آن حرکخخت 
هنگامی که جنبش زنخان هنخوز در مراحخل آزمخون و خطاسخت و در      خصو   به

 ثیر منفی خ و اغلب ناامیدکننخده  تأتواند  می طبعاًجامعه مشروعیت گسترده ندارد، 
 . داشته باشد بر در ـ

در هر صورت تمام رویکردهخای متفخاوت در درون جنخبش زنخان نسخبت بخه       
فعال شده بودند و بخه دنبخال متحخدان خخود     « اندیشی زنان  جمع هم»انتخابات، در 

ای رویکردشخان فعالیخت در سختاده   اندیشخی کخه     گروهی از جمع هخم . گشتندمی
جخود جامعخه را   ان بتواننخد فضخای مو  طلباصالحداشتن انتخاباتی بود تا بلکه با نگه

تحخت  شک جنبش زنخان را نیخز   که بی)شدن اوضاع سیاسی حفظ کنند و از بدتر
جلوگیری کنند، پس از این نشست، جلسات مشخترک ترتیخب   ( دادثیر قرار میتأ

هم کمیسیون زنان حزب مشارکت از جمعی از فعاالن جنبش  تدر نهایدادند و 
در . دیدار داشخته باشخند   (معیندکتر )این حزب با کاندیدای زنان دعوت کرد تا 

این میان کمیسیون زنان جبهه مشارکت لیستی از مطالبات زنان از رئیس جمهخور  
ارائه به نامزد منتخب جبهه مشارکت ایران اسالمی برای دورره نهخم  »را به منمور 

 23ل، روزنامخخه اقبخخا). مخخورد بخخود 23تخخدوین کخخرد کخخه شخخامل « ریاسخخت جمهخخوری

 (3،   1384اردیبهشت 
در سختادهای انتخابخاتی   اندیشی زنان   همجمع اعضای بخشی از به این ترتیب 

                                                                    

1http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050610_shr-

female-elections.shtml 

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050610_shr-female-elections.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050610_shr-female-elections.shtml
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از  ،غیخر از زنخان مشخارکتی و کخارگزارانی     همچنین. ندحزب مشارکت فعال شد
ژیخال بنخی    شخادی صخدر ،   های دیگر جنخبش زنخان، فعخاالنی همچخون    میان بخش
در سخختادهای ( نخخه تحخخت عنخخوان جنخخبش زنخخان)فخخردی  صخخورتبخخه... و ،یعقخخوب

از سوی دیگر زنان . فعالیت کردند( نامزد حزب مشارکت)انتخاباتی آقای معین 
ملی مذهبی همچون فاطمه گوارایی، فاطمه فرهند خواه، مینو مرتاضخی، ناهیخد   

سختاد  ) شخان نیخز در سختاد انتخابخاتی کخه بخا نخام خود      ... توسلی، اعمخم طالقخانی و  
بودنخد  کخرده  برای حمایت از دکتر معین ایجاد ( ها و نهضت آزادی  هبیملی،مذ
هنرمنخدان  حمایت جمعی از »خرداد در بیانیه  25ی که در طوربه .داشتندفعالیت 

برخی از فعاالن جنبش زنان از جمله شهال شرکت، نیره « از معین فکرانروشنو 
قیقخی، نسخرین افضخلی    توکلی، شادی صدر، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، مژده د

فکخران مخرد،   حمایت از دکتر معین را در کنخار برخخی از روشخن    یاین بیانیه... و
این بخش از البته فعالیت  (2،   1384خرداد  25روزنامه اقبال، ). امضاء کرده بودند
در حخد دادن بیانیخه حمخایتی نبخود و برخخی از آنخان در       فقخط  فعاالن جنبش زنان 
طخرح گفخت   »ی که   در طوربهکردند، کتر معین فعالیت میستادهای انتخاباتی د
که در سختاد انتخابخاتی دکتخر معخین بخه منمخور حمایخت از او        « و گوی رو در رو

شادی صخدر، پرسختو دوکخوهکی،     ،برنامه ریزی شده بود، از فعاالن جنبش زنان
 کخه در ... بداشتی، شهال شرکت، معصومه ناصری، ژیخال بنخی یعقخوب و     ساناز اهلل

 هخای هخا و میخدان  در خیابخان ستاد نسیم دکتر معین فعال بودند، به نفع این کاندید 
  (4،   1384خرداد  25روزنامه اقبال، ). کردندبا مردم صحبت میشهر 

ریاسخت جمهخوری سخال    بخشخی از جنخبش زنخان در انتخابخات     به این ترتیب 
البتخه   .شخد فعخال  مستقیم و به حمایت از یک کاندیدای مشخخ ،   طوربه 1384

ها در ستادهای انتخاباتی از سوی فعاالن جنخبش زنخان، تحخت عنخوان     این فعالیت
هخایی  هایی فردی بود، حرکخت حرکت گرفت و عمدتاًجنبش زنان صورت نمی

فخردی در میخان برخخی از     صخورت بخه  های پیشین انتخابخات نیخز    که در تمام دوره
 . فعاالن جنبش زنان، همواره جریان داشت
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و بخه  ، 1384در سخال  « اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »حرکت دیگری کخه از دل  
در برابخخر « 1384خخخرداد  22تجمخخع »واسخخطه فضخخای انتخابخخاتی شخخکل گرفخخت،  

حرکت جنخبش زنخان در ایخن دوره از انتخابخات     ترین دانشگاه تهران بود که مهم
ن حرکخت دیگخری نیخز پخیش از ایخ     اندیشی زنخان،    در جمع همالبته . شدتلقی می

بخخا اندیشخی    هخخای جمخع هخخم از گخروه  تعخدادی تجمخع، بخه وقخخوع پیوسخت، یعنخخی     
سازماندهی اعمم طالقانی برای تحصنی در برابر ریاست جمهوری بخرای حخذف   

کخه  )تحصخن  در آن . کاندیداهای زن از انتخابات ریاست جمهوری فعال شخدند 
نخان بخه   ، بخشی از ما در مرکخز فرهنگخی ز  (شرح دادمکتاب  فصل سومدر پیشتر 

فراخوان اعمم طالقانی لبیک گفتیم و بخه آن تحصخن پیوسختیم و پخس از آن نیخز      
در برابر دانشگاه تهخران را سخازمان دادیخم کخه بخا       1384خرداد  22بحث تجمع 

جنخبش  استقبال جنبش دانشجویی هم مواجه شد و همان حرکت، پیونخدهای مخا   
 .افزایش داد ، به شدترا با جنبش دانشجوییها زنانی

، انعکاس بسیار وسیعی داشخت و بخرای   تهران تجمع اعتراضی جلوی دانشگاه
هخای گونخاگون   اولین بار تجمعی نه از طرف یک گخروه، بلکخه از سخوی طیخف    

شخد کخه جنخبش زنخان در بخخش      گرفت و ایخن باعخث مخی   جنبش زنان شکل می
 ،1384در انتخابخات   بخه هخر روی،    .تری از افکخار عمخومی مطخرح گخردد    وسیع
بخا تشختت    هرچنخد  هخای دیگخر،  مانند همخه گخروه   های فعال در جنبش زنانگروه

در  شخان متنخوع  هخای مجمخوع فعالیخت   ،اما در نهایت ندروبرو بود کاربرنامه و راه
ای ، سبب شد کخه مباحخث زنخان در طیخف گسخترده     1384فضای انتخاباتی سال 

 . قرار بگیردعموم شهروندان ایرانی مورد توجه 
در انتخابخات   نخژاد و پیروزی آقای احمدیطلبان اصالحپس از آن، شکست 

اندیشخی    جمخع هخم  »باعث شد که اوضخاع   (و تغییر فضای سیاسی کشور) 1384
های زنان به باید گروه پس  زینچرا که  .نیز دستخوش تحوالت بسیار شود« زنان

بخا توجخه   های خود را خواهند فعالیتگونه میهبودند که در آینده چفکر آن می
نهادهخای  این رو در این دوران گذار، سازمان بدهند از سیاسی، به شرایط جدید 
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های ضخد  زیرا سیاست. دنجدید جامعه باش گوی شرایطپاس  نبودند قادر پیشین
   1.گیر کرده بود  های رسمی زنان را عمال زمینتشکلتوسط دولت، جامعه مدنی 

به یکدیگر حاال باید با توجخه بخه   ها آن جابه جایی نیروها و نزدیکی و دوری
استراتژی هر کدام از نیروهای درون جنبش زنان در برابر شرایط جدید سیاسی، 

-تر و فعخال های کوچکائتالف تدریجبه این روند بود که یط. گرفتشکل می

ها از با توجه به تعریف فعاالن و گروه)های گوناگون ها و فورومتر حول کمپین
پخس از تجمخع   . شکل گرفخت  (سیاسی برای شرایط جدید شانکتیاستراتژی حر

کخه  ای نیز جنبش زنان با توجه بخه هزینخه   «میدان هفت تیر»در  1385خرداد  22
مشروع کخه   و خواه  حق« جنبش»خود را به عنوان یک  تیهوپرداخت، توانست 
از  سیاسی است در افکار عمخومی تثبیخت کنخد و پخس     و احزاب مستقل از نیروها

میدان »، «کمپین یک میلیون امضا»تری با عنوان های کوچکآن بود که ائتالف
شخروع بخه   « منشخور زنخان  »و « طلخب مجمخع زنخان اصخالح   »، «مادران صلح»، «زنان
انتخابخات  فضای در  بار دیگر ،کردند تا این که در نهایت گیری و فعالیت،  شکل

بخود   بخار   نخسختین ایخن   .، به یکدیگر نزدیک شدند1388ریاست جمهوری سال 
کارهخای مخدنی خخود، در عخین     هخای گونخاگون و بخا راه   که جنبش زنان از طیف

نسخبت بخاز     منخافع مشخترک، در فضخای بخه    کسب ریزی برای  استقالل، اما با برنامه
همگرایخی جنخبش   »روش و شیوه حرکتی . حضوری گسترده پیدا کرد ،انتخابات

هخای پیشخینی   نسبت به بقیه ائختالف « در فضای انتخابات زنان برای طرح مطالبات
 . تر بود  و بسیار پخته تر،تر، منسجم  جنبش زنان، تکامل یافته

 
 گیری همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات  شکل

در « همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابخات »تولد ائتالف 
فعخخاالن جنخخبش فمینیسخختی ایخخران بخخرای   جدیخخدی در حرکخخت ، فخخاز1388سخخال 

                                                                    

 12، تعداد 1384برای نمونه بالفاصله پس از روی کارآمدن دولت نهم، در شهریور  -1
 ( 1384کانون زنان ایرانی، مهر . )تشکل غیردولتی زنان فقط در شهر خدابنده، پلمب شدند
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این ائتالف در واقخع یخک کخنش    . شدوری از فضای انتخابات، محسوب می  بهره
فعاالن جنبش زنخان بخود و سخبب شخد کخه       یجمعی و هدفمند از سوی مجموعه

گران این جنخبش خ کخه پیشختر در سختادهای انتخابخاتی بخه        انرژی و پتانسیل کنش
جمعخی و    افزایخی و در یخک کخارزار دسخته      شد خ با هخم    پراکنده خرج میصورت 
اگخر در    .شخود  جیبس ،قابل حصول و مشخ  یهدف به دنیرس یبرا مدت  کوتاه

، کمیسیون زنان جبهه مشارکت، فعاالن جنبش زنخان را دعخوت   1384انتخابات 
زنان بخود کخه    ، این جنبش1388شان را ارائه دهند، در انتخابات   کرد تا مطالبات

 . بخشی از نیروی آنان را به ائتالفی گسترده به نفع حقوق زنان، فراخوانده بود
نیخز  ( عمخوم جامعخه زنخان   )مخاطبان جنبش زنخان  بخش بزرگی از از سوی دیگر 

هخای تلخ      پس از سپری شدن دوره یأس و سرخوردگی و از سرگذراندن تجربه
تمایل خود را برای حضخور دوبخاره در   و انفعالی در زمان دولت نهم، به روشنی، 

در ایخن زمخان بخرخالف    . دادنخد فضای به نسبت باز ناشی از انتخابات، نشخان مخی  
از )خارج کشخور   ، اکثر نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و1384انتخابات 

، مصمم شده بودند که تغییری را در فضای (جنبش دانشجویی جمله بخش فعال
، بخر خخالف   «تحریم انتخابخات »به این اعتبار،  بحث . ندسیاسی مملکت ایجاد کن
ای شده بود و از آن فضای دوقطبی ایجاد شخده در سخال     دوره قبل، بحثی حاشیه

، 1388با توجه به مجموعه شرایط مساعد در سخال  . نیز خبر چندانی نبود 1384
هخای  جمعی و منسجم و فراتخر از حرکخت    توانست به شکلی دستهجنبش زنان می

انفرادی، و نیز با پیوند دادن جنخبش زنخان در داخخل و خخارج از کشخور، از ایخن       
فرصت تاریخی بهره ببرد و نقش تاریخی خودش را با هوشخیاری، ایفخا کنخد خ و     

گخران جنخبش زنخان در    آفرینی ائتالف همگرایی کنش نقش: طُرفه این که.  کرد
های الگویی برای گروهاثرگذار بود که به چنان  ، آن1388فضای انتخابات سال 

-مطالبخه »بخه خصخو  گفتمخان    . تبخدیل شخد   1388اجتماعی دیگر در انتخابات 

گخران در  کخنش   ی  نهادینه شده در جنبش زنان، از طریق رفتار همدالنخه « محوری
( هخای اجتمخاعی   بین جنخبش )، باالخره از درون جنبش زنان به بیرون «همگرایی»
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 . تبدیل شد 1388ای سیاسی انتخابات و به گفتمان مسلط در فضتسری یافت 
همگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات در فضخخای  »از سخخوی دیگخخر 

-هخای انتخابخاتی گذشخته را بخه    در دوره« قدرت فخردی زنخان  »توانست « انتخابات

قخدرت جمعخی و سخازماندهی    ». بخه ظهخور برسخاند   « قدرت جمعی زنان»صورت 
را  1388انتخابات سخال   توانست های مشخ  زنان  که در خدمت خواسته« شده

انتخابخات بودنخد،   « مخاطب»ثیر قرار دهد و برخالف گذشته که زنان نیز تحت تأ
را بخه  ( اتفاق کاندیداها  به  و اکثر قریب)این بار زنان توانستند کل فضای انتخابات 

 .تبدیل کنند« مخاطب خود»
  

 مدرسخه » در مخا  و بخود  1383 مخاه  بهمخن  در :آغازی برای یک ائتال  گساترده 
 یهخا   حرکخت  جادیا با میکرد  یم تالشهای زنان  همچون دیگر گروه «یستینیفم

( 1«سخت ین زنان جنبش حبس زن، فعاالن حبس» چون  هم) اسیمق  کوچک یائتالف
 که آن رغم به زنان یمدن جامعه اما. میکن حفظ همچنان را راتییتغ جادیا به دیام

های ما  خود، امید را در دل پرهیز  های خشونت  روش و عمل ابتکار با بود توانسته
 ریتخأث  دیشخا . میبخود  شده هم ریگ  نیزم ینوع به یحال نیع در یول دارد نگه زنده
 و نهخن  در پرسخش  نیخ ا مخدام  که بود ها  ابهام و ها  بست  بن و رشدنیگ  نیزم نیهم
 شخود یمخ  گونههچ ندهیآ در» که شدیم تکرار ها  یزنان  جنبش ما تک تک، ریضم

 . «داد؟ ادامهها فعالیت
 انتخابخات  بحخث  با رابطه در 1384 سال در که ییهاتنش که بود آن تیواقع
شخاید  . ندبود باخته رند پنهان، و دایپ لیدل هزار بنابه و جیتدربه بود شده حاکم

، جامعخخه مخخدنی دیگخخر 1384بخخرخالف سخخال  1383بخخه ایخخن دلیخخل کخخه در سخخال 
در . کنخد  مباهاتاش خیلی تکیه و  های آن زمان و توانایی  توانست به قدرت نمی

 بود، شده وارد او بر مدام که یبیتخر و متصلبهای  واقع جامعه مدنی با سیاست

                                                                    

1 http://www.feministschool.com/spip.php?article2058 
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نوپخای   جامعخه  ،1384 سخال  در. و ضخعیف شخده بخود    افسخرده بنیخه،   کم شدت به
 بخدون  کخرد   یم تصور که پنداشت  یم شده  تیتثب و قدرتمند را خود چنان، یمدن
 نمخرش  مخورد  راتییخ تغ  بخه  توانخد یمخ  ت،یحاکم درون از یتیحما ی  پشتوانه چیه

 قطخع  بخا  نخه تنهخا   یمخدن  جامعخه  1384 از پخس  که بود آن مسئله یول. ابدی دست
 بخدتر  بلکخه  شد روبرو تیحاکم های انتخابیبخش یسو از یتیحما یهااستیس
مواجخه  ( نهخم  دولخت ) دولت یسو ازقلع و قمع  و یانهدام یها  استیسبا  ،آن از

 و یمخخدن گخخرانکخخنش مسخخئله گخخرید کخخه اسخخت آن سخخخن نیخخا یمعنخخ. دگردیخخ
 رشخد  از تیخ حما بخه  شیهخا اسخت یس بخا  دولت که نبود آن کشور یجو  مسالمت
 کخه  بخود  آن مسخئله  بلکخه  بخردارد  دسخت  ت،یحما نیا از ای بپردازد  یمدن جامعه
 از حخداقل  اش،  یانهخدام  و خشخن  یهخا   اسخت یس بخه  زدن مهار با ستیبا  یم دولت

 معتقدم که است اعتبار نیا به. بکشد دست «یمدن جامعه عیسر و عیوس بیتخر»
 رییخ تغ کخل  بخه  ،سخال  4 یطخ  یمخدن  جامعه گرانکنش یبرا مسئله صورت اساس
  .بودکرده 
 طخور هچخ  که بودند فکر نیا در من مانند به کسان یاریبس البد دوران آن در
 عضخو  کی عنوان به ام  نهن در که بود هامدت فکر نیا ...م؟یدیرس جانیا به شد

 در حرکخت  یچگخونگ  و گذشخته  اشتباهات به مدام و داشت انیجر زنان جنبش
 بخا  انتخابخات،  بخاز  نسخبتاً  یفضا در ستیبا  یم بار نیا: که  نیا و دمیشیاندیم ندهیآ

 را دیخ ام از یحخداقل  یانخداز چشخم  بتخوان  دیشخا  تا شد ظاهر گرید یشکل و روش
 ،ییفضخا   یبخ  و یدیخ ناام طیشرا در وگرنه کرد جادیا زنان یآت یها  حرکت یبرا
 . شود دشوار هم مان  یمعمول تنفس حتا گرید دیشا
ایخن   از رفخت    بخرون  یبخرا  یراهخ  فکخر  در زنخان،  جنخبش  گرانکنشاکثر شک یب

 یفضخا  بخه  توجه با ،«یستینیفم مدرسه» در زین ما رو نیا از. بودند متصلب طیشرا
 و ابهخام  باعخث  کخه ( جامعه یاسیس اوضاع از یناش) زنان جنبش یرونیب و یدرون

 دنبخال  بخه  بخود،  شخده  یاعتراضخ  و یجمع  دسته یهاحرکت انداز چشم در یرگیت
 . میگشت  یم تر  گسترده تیفعال و یبازساز یبرا ییها  فرصت شکار
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 یهنگخام  ،1383 مخاه  بهمن در که بود یدیناام و ابهام یفضا نیهم واسطه به
 را مهخای خخود  دغدغه م،یبود رفته یجیاله شهال دنید به یشجاع منصوره با که

توانیم از فضا و فرصت انتخابخات بهخره   که می  بیان کردم و اینبا احتیاط و تردید 
شخهال الهیجخی و منصخوره     .ی جدیخد را شخکل بخدهیم   ببریم و بخار دیگخر حرکتخ   

 هخا   و حساسیت ها  آنان نیز همین دغدغههای مرا شنیدند گویی   شجاعی که حرف
بالفاصخله  و همان جا  در نتیجه به شدت از آن استقبال کردند .در نهن داشتند را

هخای    کخه دغدغخه    ریخزی بخرای ایخن     سه نفری نشستیم و شخروع کخردیم بخه برنامخه    
 . را با دیگر فعاالن جنبش زنان هم مطرح نماییم مان  مشترک

ی از اسخامی فعخاالن جنخبش زنخان را نوشختیم و بخین       همان روز لیست باالبلند
 تمخاس بگیخریم و   دوسختان، از  تعدادیبا  مان  خودمان تقسیم کردیم که هر کدام

البتخه  . را برای شرکت در یک جلسه در دفتر نشر روشنگران دعخوت کنخیم  ها آن
م و برای همین قرار یمطمئن نبود گیری چنین حرکتی کامالٌ  به امکان شکلهنوز 

جلسخات  . شد که با افراد مختلف پیش از برگزاری جلسه، بحث و گفتگخو کنخیم  
، یکی دو جلسخه دیگخر ادامخه    (در منزل ایشان)ریزی اولیه با شهال الهیجی   برنامه

و شخادی  این بحث را بخا محبوبخه عباسخقلی زاده     ،در اسفندماه یافت و در پی آن
یخز از ایخن حرکخت اسختقبال کردنخد و بخه ایخن        آنان نمطرح کردیم که صدر هم 
، تکمیخل  هخا آن شخدند بخا همفکخری   افرادی را که باید دعوت مخی لیست  ترتیب 
 18/ مخارس  8) روز جهخانی زن هانخه  بخه ب  1383بدین ترتیب در اسخفند  . کردیم
نشخخر )بخخه دفتخخر خخخانم الهیجخخی  افخخراد اولیخخه، و بخخرای بحخخث و گفتگخخو،  (اسخخفند

 ی  در ایخن جلسخه   کننخدگان شخرکت . دعخوت شخدند  ( انروشنگران و مطالعات زن
شخهال  »: گخران حقخوق برابخر شخرکت داشختند     شانزده نفر از کخنش گیری،  تصمیم
  الهه کوالیی، بهاره هدایت، پور،  فخرالسادات محتشمی ی،نفریده ماشی اعزازی،
جهان، فیروزه صابر، مینو مرتاضخی،    پروین اردالن، آزیتا شرف  یعقوب،  ژیال بنی

د، شهال الهیجخی، منصخوره شخجاعی، محبوبخه عباسخقلی زاده، شخادی       شهال فرجا
 همخخراه بخخا در فضخخایی صخخمیمی  جلسخخه . «صخخدر و نوشخخین احمخخدی خراسخخانی  
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تشخکیل ائتالفخی زنانخه بخرای مطخرح      پیشخنهاد   د وشخ پیشنهادهای خالق، برگخزار  
 کنندگان  از سوی تک تک شرکتهای زنان در فضای انتخابات    کردن خواسته

افخق رسخیدیم کخه    همه بخه تو  .استقبال قرار گرفتمورد  (به غیر از پروین اردالن)
باز ناشی از انتخابات را از دست ندهیم و بخه منمخور طخرح     فرصت و فضای نسبتاً

ی ائختالف    به این ترتیب جمع اولیخه . به حرکتی منسجم شکل دهیممان،   مطالبات
 درولی بحث در مورد کخم و کیخف آن   . همگرایی طرح مطالبات، شکل گرفت

از ایخن رو بخرای     1.هخا ادامخه یافخت   با حضور نماینخدگان گخروه  و بعدی  اتجلس
-جا که ممکن بخود، طیخف  بایست تا آن  وسعت بخشیدن به تأثیر این حرکت، می

بخخخش زنخخان جنخخبش : کخخردیم  زنخخان را بخخه همکخخاری، دعخخوت مخخی هخخای مختلخخف
دار، زنخان    های مذهبی، زنخان خانخه  ن اقلیتدانشجویی و دفتر تحکیم وحدت، زنا

  ...و آموزگار،، کارمند، نگارهنرمند ، روزنامه
های گوناگونی از زنان گرد هم آمدنخد کخه تخا پخیش از آن،     به تدریج گروه

                                                                    

شهال الهیجی : همگرایی، این افراد حضور داشتندائتالف کار هدر جلسه دوم و شروع ب -1
حزب کمیسیون زنان )، فاطمه راکعی (فیلمساز)، رخشان بنی اعتماد (روشنگران نشر ناشر)

، شهیندخت (هامذهبیملی)مرتاضی مینو  ،(زنان کارآفرین)فیروزه صابر  ، (مشارکت
فرشته   ،(کاندید ریاست جمهوری)اعمم طالقانی  ، (طلبمجمع زنان اصالح)الوردی وم

مترجم، و عضو هیئت مدیره بنیاد )، فرزانه طاهری (اتوبوسرانی سندیکای شرکت واحد)اسانلو 
 ، شهال فرجاد(شناسیانجمن جامعه)، نیره توکلی (استاد دانشگاه)طلب   ژاله شادی ، (گلشیری

آمنه شیرافکن  ،(زنان ناشر)صدقیان  و خانمزاده بیژنشهربانو  ،(مادران صلح)صادقه شیردل  و
، گیتی پورفاضل (انجمن زنان زرتشتی)، فرنگیس مزداپور (کمیته زنان ادوار تحکیم وحدت)
پروین  ،(پژوهقرآن)پناهی ژیال شریعت ،(هامذهبیملی)ناهید توسلی  ، (کانون وکال)

، نسیم سرابندی (مشارکتکمیسیون زنان جبهه )فریده ماشینی  ، (نگارروزنامه)بختیارنژاد 
ژیال بنی  ،(میدان زنان)و شادی صدر ، محبوبه عباسقلی زاده (کمیسیون زنان تحکیم وحدت)

، (مدرسه فمینیستی)نوشین احمدی خراسانی  و، منصوره شجاعی (ایرانیکانون زنان )یعقوب 
، (زنان ارامنه)آباد  آناهید ، (موسسه رهیاب)زاده، زهره معینی صفاییان، سرور منشی افسر 

البته برخی از این افراد به نمایندگی از گروه خود و (. انجمن زنان نقاش)جهان آزیتا شرف
در جلسات بعدی افراد دیگری همچون گلی . شرکت کرده بودندفردی  صورتبه برخی

نسرین ستوده، نرگس محمدی، شهال شرکت، سوسن شریعتی، هاله  امامی، شیوا نمرآهاری،
 .نیز به این جلسات پیوستند.. سحابی، باران کوثری و
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: سخابقه بخود    های گونخاگون در حرکخت جنخبش زنخان کخم       چنین تکثری از طیف
همکخاری در نخسختین نهخاد زنانخه، یعنخی      زن را پس از فعالیت و برخی از فعاالن 

انجمخن حمایخت از   »و یا از زمخان همکخاری در    1331در سال « جمع زنان ناشر»
های مشترک در ندیده بودم  برخی دیگر را نیز از زمان فعالیت« حقوق کودکان

 مان،  مشترک یهمکار از هاسال گذشت از پس حاال و ..«اندیشی زنانجمع هم»
همکخاری  . بخود  عزیزان، باردیگر شور و شعفی در قلبم آفریخده این  مجدد دارید

-زنان، شرکت نمیهای جنبش حرکتدر  معموالًکه قبل از آن،  یزنان هنرمند

. کخرد   یمخ  ینخدگ ینما را آنکردند نیز نشان از نیاز مشترکی بود که این ائختالف،  
هخای جنخبش   حرکخت  های مختلف در همگرایخی، بخرخالف دیگخر   حضور طیف

و « اسخم »بخه گذاشختن    ، صخرفاً (حتا ائتالف علیه الیحه حمایخت از خخانواده  )زنان 
جلسخخات عمخخومی در هخخا آن شخخد بلکخخه بسخخیاری ازخخختم نمخخی« حضخخور نمخخادین»

همگرایخی، تقبخل    هخای در کمیته اغلب و داشتند مشارکتطور فعال همگرایی به
گونخاگون  هخای    کمخانی از الیخه    به این ترتیب طیخف رنگخین   .کردندمسئولیت می

 . اجتماعی، فعالیتی منسجم و متحد را آغاز کرده بودند
کمیتخه  »و « کمیتخه تخدوین  »دو کمیتخه،  ی همگرایخی،    در همان جلسات اولیخه 

آن بخود کخه بخا توجخه بخه مباحخث        «تخدوین  ی  کمیته»وظیفه . تشکیل شد« اجرایی
نیخز بخا توجخه بخه      «کمیته اجرایخی »   مطرح شده در جلسه، اسناد الزم را تهیه کند
به منمخور اعخالم   )مطبوعاتی نشست پیشنهادات ارائه شده از جمله برگزاری یک 

عملخی   ی  و نیز تهیه جزوات و بروشورها، نحخوه  (جمعی کار این حرکتهآغاز ب
هخر دو   1388فخروردین مخاه    32اقدام کند، و تخا قبخل از   ... پیشبرد کار جلسه، و

  .تر، ارائه دهندزرگکمیته، نتیجه کارشان را به جمع ب

شخد کخه حخاوی    همگرایی اولیه اسناد مسئول تهیه  «همگرایی کمیته تدوین» 
ر شخد و قخرا  و اولین بیانیه مطبوعاتی محسوب مخی  ائتالف بود این نکات کلیدی

در روز جلسخه مطبوعخاتی بخه عنخوان اعخالم       ،ها و فعاالناز امضای گروهبود پس 
بروشور راهنمای عمل »سپس . می ارائه شودموجودیت این ائتالف به افکار عمو
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 چنخین هخم .  1«هخای همگرایخی  جزوه تشریحی خواسته»تهیه شد و نیز «  همگرایی
کردن متن اولیه بیانیه، کمیتخه اجرایخی نیخز بخرای       قرار شد که پس از تهیه و نهایی

کخه قخرار اسخت در میخان     ای جلسه مطبوعاتی، تدارکات الزم را ببیند و نیز جزوه
اولخین بیانیخه ایخن    »توزیخع شخود بخا توجخه بخه      هخا  مردم در سطح تهران و شهرستان

طیف فکری حاضر در ائختالف همگرایخی،   از هر ای نمایندهتهیه کند تا « ائتالف
پخس از پایخان یخافتن وظخایف ایخن دو       .مطبوعاتی حضور داشته باشخد نشست در 

، هخا آن ند و بخه جخای  کمیته، طبق قرار، کمیته تدوین و کمیته اجرایی منحل شخد 
... های عملی همگرایخی، تأسخیس شخد     های گوناگونی برای پیشبرد فعالیتکمیته

هخای گذشخته، سخازماندهی کارهخا و       آری، واقعیت داشت که بر خالف حرکت
رفخت    دردسر پخیش مخی    قدر منمم و طبق برنامه و بیوظایف، در این ائتالف، آن

 بخه این نمم و ترتیخب   .ه وجد آورده بودایی را حسابی بکه همه ما اعضای همگر
هخای گذشخته را روی     آمد اگر که ما زنان، مسیر پُر تضاریس ائختالف   نمی وجود
 .مان تجربه نکرده بودیم   پوست

جلسخخات ابتخخدا بخخه شخخکل عمخخومی و گخخاه بخخه شخخکل جلسخخات نماینخخدگی از   
فراخوان و مفخاد  تر بر سر تنمیم بیانیه و   های جدی  های مختلف، برای بحث  گروه

همگخان   بخود کخه انگخار   کنندگان بخاال    روحیه شرکتقدر آن. رفت  آن، پیش می
 ه را بخخدونهمخخ ،مشخخترک قلبخخی   دغدغخخهگخخویی چنخخین فرصخختی بودنخخد و  تشخخنه 

های گذشته، با همخدلی و نشخاط ،     و دلخوری هاای به اختالف  اشاره کوچکترین
 . کنار یکدیگر نشانده است

 
اولین چالشی که در  :رسید «همگرایی» به که ای  ارثیه« زنان منشور»با  مخالفت

گخخزینش »دیم شخخهمگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات بخخا آن مواجخخه  
هایی را بایخد مطخرح   این که چه خواسته. بود «های زنان  محورهای اصلی خواسته

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?article2492 
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آن کخه   ژهویبه .کردمی طلب های بسیاری را  کردیم، جلسات متعدد و رایزنیمی
. جلب رضایت شیرین عبادی برای حضخور در ایخن همگرایخی دشخوار شخده بخود      

گویا برخی از مخالفان همگرایی برای ، همگرایی اول ی  پس از همان جلسهزیرا 
ایخن  ایشخان  بخه  ، سخازند آن که شیرین عبادی را از پیوستن به همگرایی منصخرف  
منشور »همگرایی، پیشبرد  طور منتقل کرده بودند که هدف ما از تشکیل ائتالف

هخای همگرایخی اسختفاده    برای خواسخته « منشور زنان»خواهیم از و می است« زنان
در اولخین جلسخه همگرایخی در    زاده محبوبخه عباسخقلی  واقعیت آن بود که  !!کنیم

ی کخرده  مختصخر ی   هخم اشخاره  هایش به این مسئله در میان بحث، 1383زمستان 
منشخور  »تخوان از  مخی  در همگرایخی،  زنخان مطالبخات   نییتع وبود که برای انتخاب 

شده « پیراهن عثمان»مثابه به ، گذرا اشارههمین  متأسفانهولی . استفاده کرد« زنان
هخا قبخل در جنخبش    چرا که از سخال .! «همگرایی»برخی از مخالفان بود در دست 

زینخه  دو گ»صخورت  بخه « کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنخان »و « منشور زنان»زنان، 
ی ظخاهرا  متضخاد بخخا     خواسخته  و بخه مثابخه دو   شخد   یمخ  یتلقخ « !!متضخاد بخا یکخدیگر   

از فعخاالن جنخبش   برخی ! بندی در جنبش زنان شده بودساز قطبیکدیگر، سبب
کنوانسخیون رفخع تبعخیض    »را به عنوان بدیلی در برابر « منشور زنان»، نگارش زنان

 1.ورزیدنخد مخی کردنخد و بخه همخین دلیخل، بخا آن مخالفخت       قلمداد می« علیه زنان
در . مخالفخت داشخت  « منشخور زنخان  »شیرین عبادی هم یکی از افرادی بود که بخا  

بندی بر سر نگخارش منشخور زنخان و پخذیرش کنوانسخیون،      واقع این تضاد و قطب
گشت، یعنخی از همخان زمخانی کخه     باز می 1382به سال  و نبود یدیجد موضوع
مخورد مخالفخت    در مجلخس ششخم،  « نوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان  ک»تصویب 

 ار درون حاکمیت واقع شخد و نهایتخاً  ک  شدید نهادهای مذهبی و نیروهای محافمه
کخار    هم، با مخالفت شورای نگهبان، مسکوت گذاشته شخد، و نیروهخای محافمخه   

کخخه قصخد دارنخخد  در مقابخل کنوانسخیون رفخخع تبعخیض علیخخه زنخان، اعخخالم کردنخد      

                                                                    

1 http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=129 
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ی که در آن طورتهیه کنند به را به عنوان بدیل کنوانسیون،« انی زنبرا منشوری»
منخدی خخود را   هنهادهای وابسته به حوزه علمیه قم عالق»: زمان مجله زنان نوشت

انخد و امیدوارنخد کخه بخا تخدوین      به تدوین منشور حقوق زن در اسالم ابراز کخرده 
بینخی خخود در     نخان، منشخوری بخرای صخدور جهخان     مواد و بندهایی با محوریت ز

بخه  هخا  آن کشخور از  44کشور مسلمانی که  51خصو  مسایل زنان به مجموع 
 (1382مجله زنان، اسفند ) .«اند، تهیه کنند  کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پیوسته

تصخویب  بسخت رسخیدن     طلب نیز با به بن  های اصالحپس از آن بود که جناح
چخه  تخر از آن   و نیز برای ارائخه منشخوری مترقخی   رفع تبعیض علیه زنان  کنوانسیون
منشخور  »شخروع بخه نگخارش     1383خواستند بنویسند، در سخال  کاران می  محافمه
بخود   1383در اواخر سخال   مشارکت کردند و جبههتوسط کمیسیون زنان « زنان
یس وقت کمیسیون زنان جبهه مشارکت در دیخداری کخه   ی، ر«فاطمه راکعی»که 
، تدوین داشت (1384نامزد جبهه مشارکت برای انتخابات سال )« دکتر معین»با 
 یجبهه مشارکت را حاصخل گخردآوری مطالبخات زنخان در نتیجخه      «منشور زنان»

پخس از   1.اعالم کخرد  های بسیار با حضور زنان از اقشار و اصناف مختلفنشست
ان و روی کار آمخدن آقخای احمخدی نخژاد،     طلبنتخابات و شکست اصالحپایان ا

را در ایخن حخزب   کمیسیون زنان جبهه مشخارکت، همچنخان بحخث منشخور زنخان      
فاطمخه   1385کردند، از جملخه در بهمخن مخاه    شان مطرح می  ها و جلسات  نشست
 در کمیسیون زنان جبهه مشارکت، را( مارس 8)« روز جهانی زن»ی مراسم راکع
فریخده  » در ایخن نشسخت   . اعخالم کخرد  « چرا منشخوری بخرای زنخان؟   » عنوانتحت 
تحلیلی از منشور زنان جبهه مشارکت را به عنوان اولین منشخور زنخان در    ،ماشینی
   2.کرد، ارایه «که با نگاه بومی نوشته شده است ،ایران

توسط کمیسیون زنان جبهه مشخارکت در سخال   « منشور زنان»پس از نگارش 
بخا سخازماندهی   )، بخشی دیگر از جنبش زنان نیز 1385، در زمستان سال 1383

                                                                    

1 http://theone-akhbar.mihanblog.com/post/25 

2 http://www.zanestan.es/news/07,02,18,10,43,29/ 

http://www.zanestan.es/news/07,02,18,10,43,29/
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  1.کردند« منشور زنان»نگارش اقدام به ( «میدان زنان»گران کنش
شخورای  »کخار توسخط     نیروهای محافمه« منشور زنان»، 1384در این میان در 

و در همخین  به تصویب رسید و به مجلس ارسخال شخد   « فرهنگی و اجتماعی زنان
به عنوان سندی با عنوان مطالبات زنخان بخه   نیز جبهه مشارکت « منشور زنان»سال 

شخان در انتخابخات، ایخن      داده شد که در صورت پیخروزی « کاندیدای این حزب»
ان بخه مرحلخه اجخرا    طلبخ مطالبات پیگیری شود، که در نهایت با شکسخت اصخالح  

ز جنبش زنان که شخامل زنخانی   ، بخشی ا1385پس از آن در اواخر سال . نرسید
را بخه نگخارش درآورده بودنخد، بخه     « منشور زنان جبهه مشخارکت »شد که هم می
 . دیگری، اقدام کردند« منشور زنان»نگارش 

طلب و سخپس    کار، زنان اصالح  زنان محافمه: به این ترتیب سه گروه از زنان
، هر کدام اقدام (طلبالبته با همکاری زنان اصالح)جنبش زنان فعاالن بخشی از 
اما مسئله آن بود که از همان ابتدا، بخشخی  . خود کردند« زنانمنشور »به نگارش 

را از همخان سخال    شخان   مخالفخت  (همچون شخیرین عبخادی  ) جنبش زنانفعاالن از 
کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه     « بومی»به عنوان بدیل )« منشور زنان»علیه  1382
 نگخارش  در« گرایانخه   بخومی »مخالفت آنان بخا رویکخرد   . ساختندمطرح می، (زنان

عنخوان   بخه « منشخور نویسخی  »ها اقخدام بخه   چنین منشورهایی بود چرا که به باور آن
چخه بخه ظخاهر در    ، بخرعکس آن رفع تبعیض علیه زنخان  کنوانسیونبدیلی در برابر 

، «هنگینسبیت فر»به بهانه بحث  شود ولی احتماالًقالب حمایت از زنان  ارائه می
که همیشخه   طورهمانکشد، سرانجام کارش باالخره به ضدیت با حقوق زنان می

بخه  و  کردنخد زنان، همین رویکخرد را اتخخان مخی    کار در رابطه با  نیروهای محافمه
امخا  . کردنخد مخی  یا الپوشانی حقوق زنان، عمال حقوق زنان را نقض از دفاعبهانه 

 طلخب کار، دیگر نیروها مانند زنان اصالح  بود که به جز نیروی محافمه مسئله آن
نیخز  ( 1385در سخال  )ش زنخان  و بخشخی دیگخر از فعخاالن جنخب    ( 1383در سال )

                                                                    

1 http://meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=172 
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بسخت رسخیدن تصخویب      البته پس از به بن)به نفع زنان،  یبرای ایجاد تغییرات اتفاقاً
آنان تالش کردند . جویی بودند  به دنبال چاره( نگهبان یشورا توسط کنوانسیون

توسط خودشان حداقل از این طریق بتواننخد بخرای ایجخاد    « منشور زنان»نوشتن با 
هخایی کخه در مخورد    تغییر و اصالحاتی به نفع زنان اقخدام کننخد تخا آن حساسخیت    

تخفیف را وجود آمده بود   به دیتقل مراجع و انیروحان انیم درکنوانسیون جهانی 
در نوشختن   هخای گونخاگون  هرویکردهخای مختلخف و انگیخز    بنابراین .و دور بزنند

وجخود داشخت و در نتیجخه طبیعخی     زنان  های مختلفدر میان گروه« ر زنانمنشو»
« بخرای زنخان   گونخاگونی  منشخورهای »توانسخت بخه نتخایج متفخاوت و     بود کخه مخی  

« منشور زنان»مخالفان  از یبرخ نیب  نره ریزی از گوناگون و تنوعبیانجامد که این 
 . بود به دور مانده

-عالوه بخر شخصخیت   ،بین فعاالن زن  در «منشور زنان»مخالفان نگارش البته 

 یکردهخا یرو مخدافع حقوق بشری همچون شخیرین عبخادی، برخخی از زنخان     های 
 از متفخاوت  دشخان ید هیخ زاو کخه  شخد یمخ  شخامل  زیخ ن را( هخا چخپ  اولترا) تندروانه

 نیا مدافعان یبرا واقع در. بود «زنان منشور» به نسبت یبشر حقوق یکردهایرو
 بخود  (شخان سختیزی مخذهب ) مخذهب  از شان  یتلق نوع ارتدوکس، چپ از شیگرا
-یم تیتقو و دیبازتول را  شانپسِ نهن در نهفته «ییگرایضدمحل» کردیرو که

 البتخه  .داشتیوام واکنش به یمحل حرکت هرگونه هیعل را هاآن جهینت در کرد 
 یهخا رقابخت » آن دوره، در ایخن اسخت کخه   توان نادیده گرفت   ای را که نمی  نکته

 هخا مخالفخت  نیخ ا به و کردیم عمل زین زنان جنبش در خ یشخص و خ «یناگروهیب
 .زدیم دامن زنان، منشور نگارش هیعل

چخالش میخان   خواهم به این نکته توجه بدهم کخه    از یادآوری این مسایل، می
بنخدی در    باعث نخوعی قطخب  ، «رفع تبعیض علیه زنان کنوانسیون»و « منشور زنان»

هنگخامی کخه بحخث    اشاره کردم ،  طور که پیشتر همهمان . شده بودجنبش زنان 
 پخیش ( گخروه میخدان  مخدیریت  بخه  )« منشورنویسی بخشی از فعاالن جنبش زنخان »

سخوی  حمایخت از ایخن اقخدام را از    پیشنهاد  زنان ی مرکز فرهنگیجلسهآمد، در 
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های های موجود بین گروهام نیز تخفیف تنشانگیزه ،ارائه کردم 1مرکز فرهنگی
این اطالعیه حمایتی ما در مرکزفرهنگی سبب شخد کخه بخه    انتشار ولی  . زنان بود

 . به وجود آیدبندی   قطب مرکز فرهنگی زنان نیزنوعی در بین اعضای 
در فضخخای  همگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات»بخخه هخخر روی، در 

میان منشخور زنخان و کنوانسخیون    ) از این چالش قدیمی به منمور گذار« انتخابات
تخا بتخوانیم آن   های بسخیاری دسخت بخزنیم    ، ما ناگزیر شدیم به تالش(رفع تبعیض

را که توسخط برخخی   « !آمیزهمگرایی با منشور زنانارتباط توطئه»ی کذب   شایعه
داده  ثیر قراربود و شیرین عبادی را نیز تحت تأ از مخالفان همگرایی مطرح شده

کنوانسخیون رفخع تبعخیض    »در نهایت همه پذیرفتنخد کخه   . بود، رفع و رجوع کنیم
. های محخوری همگرایخی در نمخر بگیخریم    را به عنوان یکی از خواسته« علیه زنان

 بخه اجمخاع و توافخق   یابی دستبه ما به نوعی در آن مقطع حساس  یچرا که همه
های اقناعی، باالخره اکثریخت قخانع     با تالش بسیار و بحثبنابراین  .میدیاندیشمی

ی اصلی مطخرح    را به عنوان خواسته« کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»شدند که 
هخا در مخورد   امخا تخنش   2.قضیه به خیر و خوشی به پایان رسخید  بدینوسیله، وکنیم 

محبوبخه عباسخقلی زاده و   زیخرا  . ، ادامخه داشخت  «های همگرایخی خواسته»گزینش 
 در قخانون اساسخی   اصالح»خواسته پس از آن، اصرار داشتند که  نیزشادی صدر 
 وبخه نمخرم تأکیخد    . هخای همگرایخی بگنجخانیم   در میخان خواسخته  را « به نفخع زنخان  

 بیش از حخد برخخی دیگخر    تأکید مانند بر این خواسته، آنان ی بیش از حدپافشار
. زنخان بخود  هخای قبلخی در جنخبش    ، برخاسته از چالش«کنوانسیون رفع تبعیض»ر ب

این خواسته، شاید برای آن  رسید این تأکید آنان برای گنجاندنزیرا به نمرم می
زننخخد و ، پیونخخد 1384خخخرداد  22بخخه تجمخخع  را  «همگرایخخی»بتواننخخد بخخود کخخه 
ها به دلیخل آن  را پررند سازند، چرا که در طول این سالتجمع  آنهای   خواسته

                                                                    

1 http://meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=185 

پیوستن »ش را هایجبهه مشارکت، یکی از برنامه نامزد، مصطفی معین، 1384نتخابات در ا -2
  (.1384خرداد  13روزنامه اقبال، . )عنوان کرد« به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
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 گیخری شخکل  نیخز  تیخر و پخس از آن   مدر میدان هفخت  1385خرداد  22که تجمع 
در  1384خخرداد سخال    22باعث شده بود که تحمخع  امضاء  یلیونم یک ینکمپ

خخرداد   22تاری  جنبش زنان کمرند شود و از آن جایی کخه آنخان در تجمخع    
بخه   تمایخل و اصرارشخان   و کمپین یک میلیون امضاء مشارکت نداشتند، طبعاً 85

و قابخل   توانسخت منطقخی  و پیوند آن با همگرایی مخی  84زنده کردن تجمع سال 
خواسخته   و برخی دیگر، گنجانخدن  طلبزنان اصالحدر هر صورت . باشد درک

بخا توجخه بخه شخرایط سیاسخی موجخود،       را « بازنگری و اصالح در قخانون اساسخی  »
. ع و توافخق برسخیم  ، ولی ما ناچار بودیم هرطور شده به اجمخا نددانستمنطقی نمی
از خخود   طلبزنان اصالحهایی که در این میان ایجاد شد، رغم تنشدر نهایت به

هخا را  امخا در نهایخت ایخن خواسخته     شخان رغخم مخالفخت  بخه  انعماف نشان دادنخد و 
هخخای فخخراوان و جلسخخات متعخخدد، هخخا و بحخخثپخخس از تخخنشاز ایخخن رو  .پذیرفتنخخد
هخای گونخاگون در آن حضخور    از طیخف  که)همگرایی « کمیته تدوین» سرانجام،
 مان از ایخن مرحلخه دشخوار و     دست یافت و همهبر سر سند اولیه به توافق ( داشتند

 . رتنش، به سالمت عبور کردیمپُ
 ،یخی همگرا ائختالف  گخران کخنش  ماننخد   بخه در این میان جنبش دانشجویی هم 

دا  « محخوری مطالبخه »بحث . شده بود گود، وارد 1384 سال برخالف انتخابات
بود و رویکخرد مخا در همگرایخی جنخبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در فضخای          

-، تعمخیم مخی   هخای دیگخر  هخا و گخروه  در جنبش یآور  شگفت طرزانتخابات، به 

تواننخد تغییخری را در فضخای بسخته     گویی همه امیدوار شده بودند کخه مخی  . تیاف
را  نیخاز  ایخن  ...،تخنفس  روزنخه بخرای  حتا اگر شده در حد یک  کشور ایجاد کنند

برای اولین بخار  . حس کردبه روشنی شد در شور و شوقی که ایجاد شده بود می
 (الخف   :را پیش ببریم زمانهم سازماندهیدر سه سطح، در جنبش زنان توانستیم 

بخا حضخور زنخان     مجخازی لیسخت در فضخای     میلیندایسازماندهی از طریق ایجاد 
جلسخات  در فضخای واقعخی از طریخق    سخازماندهی   (ب.  داخل و خارج از کشور

بخاز و علنخی در    البتخه بخه شخکل کخامالً      هخای مختلخف  ی کمیتخه   انهیهفتگی و ماه
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  .رسخید مخی  بخه اطخالع عمخوم   طور کامل هاین جلسات ب گزارشو، میلیند لیست
هخا و  گخان گخروه  هنماینخد  از ی جمخع و جخور  جلسخات  و سوم، برگزاری مخنمم ( ج

 .درون همگراییهای گوناگون طیف
کار همگرایی، به وسیله برگزاری کنفرانس مطبوعخاتی    هاعالم عمومی آغاز ب

شیرین عبادی، شهال الهیجی، اعمم طالقخانی، شخهال   سیمین بهبهانی، » :که در آن
البتخه شخیرین    .برگزار شدحضور داشتند، « الهه کوالیی و اعزازی، فرزانه طاهری

در کنفخرانس   ،موبایخل  از طریخق عبادی ایران نبود ولی هماهند کرده بودیم تخا  
بگوید و پیام خود را در کنفخرانس مطبوعخاتی بخه گخوش مخردم       مطبوعاتی سخن

اهخخداف  تشخخریحی یجخخزوه بیانیخخه، بروشخخور و ریخختکث و چخخاپ نیهمچنخخ .برسخخاند
منبخع و مسختندی بخرای     در واقخع این جخزوه  . (که پیشتر تهیه کرده بودیم) ائتالف

و توزیع گسترده در سطح عمومی بود بدون آن کخه  « چهره به چهره»کار تبلیغی 
 . نگران دستگیری و بازداشت باشیم

 در مطالبخات  طخرح  یبخرا  زنخان  جنخبش  یخی همگرا» ائختالف  :یای همگرا به نقدها
 کخال یراد و تنخدرو  یروهاین: بود گرفته قرار نقد مورد سو دو از «انتخاباتفضای 

 همخخان یمنطقخخ ی  ادامخخه در کخه  را یخخیهمگرا حرکخخت( چخپ  چخخه و راسخخت چخه )
 قرار نقد مورد بود، «خانواده از تیحما حهیال هیعل ائتالف» عمل وهیش و گفتمان

کردنخد  می «یاسیس ساختار با یالب و باال به نگاه»را متهم به  ییهمگراو  دادند  یم
( ببخرد  استفاده یخیتار کوتاه فرصت نیا از داشت بنا که) را یمدن حرکتو این 
کخه خخود در    برخی از این افراد کسانی بودنخد  که است جالب. کردند  یم تخطئه
در ائتالف علیه الیحه « دیدار نمایندگان جنبش زنان با نمایندگان مجلس»کنش 

 بخا  «مخذاکره  و یالبخ »این درحالی بود که بین . حمایت از خانواده حضور داشتند
 یداهایخ کاندالبخی و مخذاکره بخا     ابخ  ،(در ائتالف علیه الیحخه ) مجلس ندگانینما
 از یبخشخ هخا،  فرق معنخاداری وجخود نداشخت و هخر دوی آن     ،یجمهور استیر

هخا در  در نتیجخه هخر دوی آن   آمدنخد، بخه حسخاب مخی    تیخ حاکم یاسخ یس ساختار
-خواسخته  شخبرد یپ منمخور  به «شفاف و یعلن یزن  چانه و مذاکره»چارچوب عمل 
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 کخه  زنخان  جنخبش  فعخاالن  از یبخشخ  در ایخن میخان   . گرفتنخد جخای مخی   زنانهای 
 ائختالف  زمخان  در «مجلس ندگانینما با زنان جنبش فعاالن دارید» کنش مخالف

 استقبال از پس و حرکت آن  ینیع دستاورد لیدل به اما بودند خانواده حهیال ضد
 فعخاالن  کخنش  نیخ ا آشخکارا  کخه  بودنخد  داده حیتخرج هخا  رسخانه  و جامعه گسترده
 بخخا امخخا ،نکننخخد تخطئخخه را( مجلخخس نخخدگانینما  بخخا داریخخد یعنخخی) حخخهیال ائخختالف
 «انتخابخات  فضخای  در مطالبخات  طخرح  یبخرا  زنخان  جنبش ییهمگرا» یریگ  شکل

 کخه  چخرا  .سخازند  آشخکارا  ،یروشخ  نیچنخ  بخا  را خخود  حیصخر  مخالفخت  توانستند
 یفضخا  بسختر  در خ  حخه یال ائتالف حرکت برخالف خ  ییهمگرا تخطئه و مخالفت
 کننخدگان   مشخارکت  و کننخدگان   میتحر نیب) یانتخابات هر در شده جادیا یدوقطب
 فعخاالن  نیخ ا یاسخ یس متحخدان  نیب در یشتریب یهمراه توانست  یم ،(انتخابات در

 . زدیبرانگ ،زنان جنبشتندرو 
کخه در همگرایخی هخم     زن فعخاالن البته نقدهایی هم وجود داشت که برخخی  

همگرایخی   گیخری و جهخت  کردنخد، بخر عملکخرد   از آن حمایت می بودند یا فعال
بخه جخای آن   بهتر است همگرایی  گفتندن میاین گروه از منتقدا .دکردنوارد می

 محخدود « طرح مطالبخات زنخان در فضخای انتخابخات    »به  که فعالیت خود را صرفاً
 اگخر  بودنخد کخه   آنان معتقد. کند و پشتیبانی حمایت« کاندیدای خاصی»کند، از 
تخری در جنخبش     و پختخه   یافتخه حمایت را اعالم نماید حرکت بلو  این همگرایی

در مخالفت با این نمریه ، سخاده و   ااستدالل م.  گذارد  زنان از خود به یادگار می
بخرای اولخین بخار اسخت کخه بخخش بزرگخی از        ایخن  کخه   میمعتقد بخود . روشن بود

و  شخخکل منسخخجمایخخن بخخه »هخخای گونخخاگون   و از طیخخفهخخای جنخخبش زنخخان   گخخروه
بنابراین بخا   اند  حضوری فعال پیدا کردهانتخابات  به نسبت باز در فضای «همدالنه

پذیر بودن این جنبش، بهتر است کخه    توجه به ماهیت مستقل جنبش زنان و ضربه
همین موضع ظریف مدنی را در مواجهه با انتخابات، حفظ  اعضای همگرایی، ما

های جانبدارانه سیاسی و حمایت از یک   گیری  ی موضع  را به دامچالهو آن  کنیم
چخرا کخه ورود جنخبش زنخان بخه شخکل حمایخت        . کاندیدای خا ، سوق ندهیم
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هخای    از سخوی جنخاح   ،را ایخن جنخبش  توانخد    مستقیم از یک کاندیدای خا  می
-هخایی از اپوزیسخیون، ضخربه     از سوی بخش حتاو ( ارقیب آن کاندید)حکومتی 

انسخجام و توافخق حخداکثری را    تواند   می قطع طوربه پذیر سازد و اگر چنین شود
مخدنی، بخه دسخت آورده، از    باز و متکثر این رویکرد  ی  واسطهکه جنبش زنان به 

کلخی و  »طخور  در عخالم نمخر و بخه   بحث بر سخر آن نیسخت کخه    در واقع . هم بپاشد
 ث بر سر آن اسخت کخه در  کدام رویکرد درست است یا نیست بلکه بح «انتزاعی
، با توجخه شخرایط بغخرنج    (گوناگونو در کشورهای ) های تاریخی مختلفدوره

اش تاثیرگخذار    و حرکخت  عمخل کنخد  توانخد موفخق     سیاسی، جنبش زنان وقتی می
 از تامورد آن حرکت دست یابد که بتواند به توافق و اجماع حداکثری در شود 

 خخود  مخاطبخان  و روهخا ین یحخداکثر  جیبس به قادر ،یحداکثر توافق نیا رهگذر
، عملکردها و رویکردهای جنبش زنخان  زن  فعاالنبرخی از   .باشد( زنان جامعه)

که البته این مقایسخه،  ) ردندک  های دیگر در جهان مقایسه میبا جنبشدر ایران را 
، امخخا (توانخخد درسخخت باشخخد  هخخای تطبیقخخی، مخخیوتحلیخخل   در عخخالم نمخخر و پخخژوهش

در هخای مختلخف   لفهعناصر و مؤما در جنبش زنان با توجه به  عملی رویکردهای
   .تا بتواند مثمرثمر واقع شود و به اجرا در آیدکشور خودمان باید طراحی 
های نمری کسانی که معتقد بودند ائتالف همگرایی   بی شک بحث و تحلیل

بخه  ، بخرود « حمایت از یک کاندیخدای خخا   »باید به سمت اش در ادامه فعالیت
ت ریاست جمهخوری در ایخران،   نوعی درست و منطقی بود و حتا پیش از انتخابا

در های گونخاگون زنخان     گروهما شاهد بودیم که  ایاالت متحده آمریکادر  اتفاقاً
بخاراک  ) کاندیخد حخزب دمخوکرات    با برپایی تماهرات میلیونی به نفعآن کشور 

حمایخت مسختقیم از   ایخن رویکخرد   . به میدان کارزار انتخاباتی آمده بودنخد  (اوباما
( به ویخژه کشخورهای آزاد و دموکراتیخک   ) در بسیاری از کشورهایک کاندیدا، 

 ه و دروجخود داشخت   ی نسبت به انتخاباتستینیفم یها  جنبشی   ی مواجهه  شیوهدر 
،   پیچیخخدهسیاسخخی، سخخاختارهای امخخا در ایخخران  آینخخده نیخخز ادامخخه خواهخخد داشخخت 

تخوانیم بخا پیخروی از    نمخی کخه مخا    هسختند  یبینخ چنخان غیرقابخل پخیش    غیرشفاف و
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سر جای خودشان و سیاسی که نیروهای اجتماعی  الگوهای جوامع دموکراتیک
نهادهخخای دموکراتیخخک، هخخم بخخرای مخخردم و هخخم بخخرای حاکمخخان،  قخخرار دارنخخد و 

جنخبش زنخان   هخای درون    گخروه . جایگاهی مشخ  و شفاف دارند، عمل کنخیم 
و ) فضخاهای گونخاگون  هخا و    موقعیخت از  گونخه هچ که رفتندگ  یاد می شتندتازه دا

. دنخ اسختفاده کن  بخر افکخار عمخومی    ثیرگخذاری أبخرای ت  (گخذرا مخوقتی و  صدالبته 
ی به شدت قطبخی و  و فضاها ها  به سمت گفتمانجنبش زنان سوق دادن  بنابراین،
بخه  پذیرتر سخازد و هخم   هم این جنبش را ضربه ستتوان  می حقیقتاًبرانگیز،   چالش

 جنبش زنخان رهنمخون شخود و تاثیرگخذاری     های فعالبین گروه شکاف بیشتر در
 . دهد تنزلرا  این جنبش

های گونخاگون و گخاه متضخاد      رغم دیدگاهبه: «دهیم  می رأی زنان مطالبات به »
هفتصخد  همخراه  سخازمان، بخه   با امضخای بخیش از چهخل گخروه و      ،اولیه ی  بیانیهاما 

به مخورد  مطرح و ها ایده گذشت ده  میزمان هرچقدر . منتشر شدامضای فردی، 
در « های آموزشی کنوانسیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان    کارگاه». آمد  اجرا در می

سختادهای  محخل  در و نیخز  )هخای عمخومی     در مکخان ها تهران و برخی از شهرستان
خ های مختلف با توجه به بخار سخنگین سخازماندهی     ایده. شد  میبرگزار  (انتخاباتی

در خوشخبختانه   خ  ای  سازمانده با تجربه و حرفهتعداد قابل توجه افراد اما با وجود 
هخر چنخد در ایخن    . شخد ، و با موفقیت به مورد اجرا گذاشته مخی اندک بسیار زمان
بایسخت  بردیم می، عالوه بر حجم عمیم کارهایی که باید پیش می یب و  یح
امخا   . دادیخم هم پاس  میبه همگرایی  و انتقادهای تند و تیز حمالت ای ازپارهبه 

همیشه، هیچ ائتالفخی در جنخبش زنخان بخه      مثلبه این نتیجه رسیدیم که  سرانجام،
 اًو اساسخ  ،نایل نشده و نخواهخد شخد  « شمول  اجماعی تمام و کمال و توافقی همه»

 -به هر قیمت – یکپارچه کامالًتوافقی صد در صدی و  دنبالکه الزم هم نیست 
و  بخود  یخک بخار دیگخر بخه ره افتخاده      ،مهم آن اسخت کخه کخاروان جنخبش     .باشیم

 همچخون  -بود و جوشخان و پُخر امیخد    امیدهای سرکوب شده بار دیگر زنده شده 
هخا  تهمتبنابراین، حمالت و . تکاپو واداشته بودی ما را به   رودی خروشان خ همه 



 313 /فصل ششم 

 . توانست چنین حرکتی را متوقف نماید  ای نمی  های حاشیه  و بحثها جوسازی و
-بخه هخا هخم     فضای خیابانشدیم تر میگیری نزدیکو اما، هرچه به روز رأی

و  هخای شخهر، غوغخا     در خیابان تا دیر وقت، ها  شب. کرد  تغییر میطور محسوسی 
 گروهی یا صورتبه جوان، چه دختران و پسران. بودبرپا  بدیل  شور و نشاطی بی

ال الهیجخی  شخه . کردنخد   شان را تبلیخغ مخی    مورد عالقهنامزدهای فردی،  صورتبه
گذاشته بود تا هخر روز در  دراختیار همگرایی ش را اانتشارات همه امکانات دفتر
برگزار همگرایی  انواع و اقسام جلسات و صمیمی محل کارش،فضای کوچک 

، و طخرح مطالبخات زنخان بخا آنخان      مختلخف  نامزدهایمالقات با تالش برای  .شود
در  نامزدهخا    گیخری   سخخنان و موضخع  کخردن  های خبری بخرای رصخد     انتشار بولتن
و شخرکت  کوچخه و خیابخان   همگرایخی در   هایهجزو تکثیر و توزیع  ،مورد زنان

در  دهخا خخود نامز هخایی کخه     برنامخه )هخای انتخابخاتی     هخا و همخایش    برنامه در فعال
و خخود  کننده با مردم شرکت برای صحبت (گذاشتند  میشان ستادهای انتخاباتی

 باه  ما» دهیم که  چرا معتقدیم و شعار می  :شان توضیح بدهیمکه برای ،کاندیداها

  «.میده  یم یرأ زنان، مطالبات
شخد، آن هخخم از طریخخق  فعالیخت همگرایخخی در شخش سخخطح، سخازماندهی مخخی   

هخای کخافی   ، تجربخه گانخه  شخش  که هر کخدام در ایخن سخطوح   دهندگانی   سازمان
مردمخی و کخف خیابخان، در میخان فعخاالن      سخطح  نخبگخان، در  سخطح  در : داشتند

هخا، و بخاالخره در   ستادهای انتخاباتی، در میان خود کاندیخداها، در سخطح رسخانه   
 .سطح خارج از کشور

هم مملخو از ایخده    وسیع همگراییلیست   میلیندایجوشید و   می فضای واقعی
 اینترنخت و در  ارتبخاط از طریخق  . و پیشنهادهای خالق برای پیشبرد حرکخت بخود  

هموزن خ که این   طوربه، «دنیای واقعی»اما در هماهنگی کامل با « دنیای مجازی»
در ائختالف پیشخین   . رفت  دو دنیا را مکمل یکدیگر کرده بود خ به خوبی پیش می 

، ارتباط و هماهنگی از طریق دنیخای مجخازی بخه    (دهعلیه الیحه حمایت از خانوا)
چربید ولی در ائتالف همگرایی، این دو   ارتباط و هماهنگی در فضای واقعی می
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 . کرد  دهنده به یکدیگر ، حرکت می  فضا به شکلی تنگاتند و یاری
در فضخای   همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبخات »واقعیت این است که 

شمار های زنان ایران طی یک دهه گذشته به  ترین ائتالف  الشچاز کم« انتخابات
هخای غیررسخمی در     بخه خخوبی توانسخت از کانخال     به دلیل ایخن کخه  : آید  یکم  می

: و دوم. های رسمی سخود جویخد    جامعه مدنی و در دنیای مجازی، در کنار کانال
اندیشخی    هخم جمع »: های پیشین همچون  آموزی از تجربه ائتالف  با درستوانست 

 «ف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده    ائتال»و  « کمپین یک میلیون امضاء»، «زنان
ها وجود داشت با هنرمندی   مشکالت ساختاری را که در هر کدام از آن ائتالف

طور کلی فعاالن جنبش زنان طخی سخالیان   باید گفت به . صدر مرتفع سازد  و سعه
بخا   ایخن اعتبخار توانسختند    شخده بودنخد، بخه   یخده  یقتاً ورزهای علنی، حق  سال فعالیت

نیخز بخا    ، این ائتالف بخزرگ ولی در نهایت. هماهنگی و مدارای بیشتر عمل کنند
نخاخواه در طبیعخت هخر    مواجخه شخد کخه خخواه     ک و معخدودی هخای کوچخ  چالش

های اما مسئله آن بود که این چالش. ، وجود دارد جمعی و گستردهدستهحرکت 
 ای، که به خوبی تنمخیم شخده بودنخد، عمخالً      به ساختار شبکه کوچک هم با توجه

 . ندشد  های جدی و بازدارنده محسوب نمیچالش
گخران  و کنش رتحرک اعضاپُ صریح و  مناظره ،همگرایی هاییکی از برنامه

بخود کخه پخس از دومخاه تخالش       طلخب اصخالح  نخامزد با نمایندگان دو  این ائتالف
خخرداد مخاه    11در  بخاالخره  مختلخف جنخبش زنخان    هایروزی فعاالن گروهشبانه

گخران اجتمخاعی و   ، با حضور جمعیتی نزدیک بخه دویسخت نفخر از کخنش    1388
ی زنان انقخالب    دفتر جامعه»های داخلی و خارجی در نمایندگان رسانه سیاسی و
 ی  کنفخرانس مطبوعخاتی اولیخه   »پخس از    1.دشخ  برگخزار ( اعمم طالقخانی ) «اسالمی
های آموزشی کنوانسیون در تهخران  و برگزاری کارگاه 2«همگرایی کار  هشروع ب

در  شخهروندان چهره به چهخره بخا    گفتگویها و حضور خیابانی برای و شهرستان

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?article2635 

2 - http://www.feministschool.com/spip.php?article2446 
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در فضخاهای گونخاگون در    1و پخش بروشورهای همگرایی ،مورد مطالبات زنان
 انتشخار ، و پخس از واکخنش همگرایخی در قالخب      3و پخارک هخا    2خیابانکوچه و 

ای علیخه حخذف زنخان از کاندیخداهای ریاسخت جمهخوری و انخواع و اقسخام           بیانیه
بخا حضخور نماینخدگان زن     ینشسخت برپایی  سرانجام... های گوناگون دیگرفعالیت

توانست ائتالف همگرایی برای طرح مطالبات در  حقیقتاًکاندیداهای گوناگون، 
کخخنش هخخای خخالق  روشواع ای گسخخترده از انخ   فضخای انتخابخات را بخخه مجموعخه   

 .ببخشد ن کند و به آن، اعتبار، مزیّاجتماعی

و فعال جنبش زنخان   نگارپروین بختیار نژاد، روزنامه ،نشستآن در پانل اول 
همگرایی و دستاوردهای آن را بیان کرد و مدیریت مناظره را  ای از اهداف  شمه
  ن موسخوی، ی میرحسخی   شخجاعی، بخه عنخوان نماینخده     زهخرا . به عهخده گرفخت  هم 

کروبخی، و محبوبخه عباسخقلی زاده، بخه      ی مهخدی جمیله کدیور، به عنوان نماینده
کننخدگان    شخرکت  ،مطالبخات  ی همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح    عنوان نماینده

 تیخ جمع از یمخ یما ن»  اعتماد مستند  بنیرخشان پس از آن نیز  .این مناظره بودند
کنفخخرانس همخخان اولخخین را در  سخخینماییبخخرداری ایخخن مسخختند فخخیلمکخخه   «میرانیخخا

 . رونمایی کرد ،زده بودکلید همگرایی  مطبوعاتی
عخخالوه بخخر پانخخل اول کخخه بخخه گفتگخخو و چخخالش بخخا نماینخخدگانِ ن نشسخخت آ در

در پانخل   قخرار بخود  کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اختصخا  داشخت    
بخخا حضخخور نماینخخدگان  («یمحخخورمطالبخخه»در مخخورد رویکخخرد )میزگخخردی  دوم،
های اجتماعی مختلف از جملخه جنخبش سخندیکایی، جنخبش دانشخجویی،      جنبش

افخرادی کخه قخرار بخود     . فعاالن جنبش زنان، برگزار شودها و شورای ملی مذهبی
عبخداهلل مخؤمنی از ادوار تحکخیم وحخدت،      :در این میزگرد شرکت کنند از جمله
و عضو کمپین یخک میلیخون امضخا،    نیستی ینوشین احمدی خراسانی از مدرسه فم

، و رضا علیجانی، رانی  اتوبوس داود رضوی از سندیکای کارکنان شرکت واحد

                                                                    

1 - http://www.feministschool.com/spip.php?article2568 
2-  http://www.feministschool.com/spip.php?article2623 
3 - http://www.feministschool.com/spip.php?article2627 
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 یچخالش بخا نماینخده   )کخه پانخل اول   بخه دلیخل آن   کخه  .، بودندمذهبی -ملی فعال
، امکان برگزاری میزگرد، فراهم نیامد ولی قرار خیلی به درازا کشید( کاندیداها

هخر چنخد   )شد که پس از انتخابات ریاسخت جمهخوری، ایخن میزگخرد برپخا شخود       
اتفاقات پس از انتخابات و برآمدن جنبش سبز، دیگخر مجخالی بخرای برپخایی آن     

 (.نگذاشتباقی 
جلسخات  همیشگی شهال الهیجی میزبان آن نشست، و اما، در لحمات پایانی 

فعالیخت ایخن    آمیخز   یخت پایان موفق،  در نطق کوتاهی ،(در دفتر کارش)گرایی هم
چخرا کخه    . کخرد  اعخالم  ، به همگخان نمیر  کم ی  ائتالف را به امید تداوم این تجربه

پیش از آن، میان اعضای همگرایی در مورد این که باید این همگرایخی را پایخان   
هخخای ایخخن همگرایخخی،  بخخرای پیگیخخری خواسخخته  داد و یخخا پخخس از انتخابخخات نیخخز 

اعتقخاد  برخخی  . در جریان بخود ی مبسوط یها  بحثمان را ادامه بدهیم   های  فعالیت
های آن را پیگیخری  ند که این همگرایی را باید ادامه دهیم تا بتوانیم خواستهداشت
آن و برخی به دلیل آن که شاید انتخابات به دور دوم کشیده شود، تداوم  ،کنیم

الزم کخردیم کخه     ولی اکثریت ما اعضای همگرایخی فکخر مخی   . را خواستار بودند
هخای  ائختالف  یانخداز   راهاز  پخس کخه   یمیخاد بگیخر   هخا   یزنان  جنبشی ما است همه

 و نهادهخای هخا  گخروه  و فعالیخت  برای آن که اختاللی در کار)موردی و مقطعی، 
بایسخت    همه ما میزیرا . به کار خود پایان بدهد آگاهانه ،(زنان ایجاد نکندمتکثر 
کخه توسخط   « هویخت پُرقخدرتی  » بخرداری از   بهخره  ی  گرفتیم کخه از وسوسخه    یاد می
همگرایی کسب کرده بخودیم، دل بخرکنیم و آن را واگخذاریم، و اجخازه     ائتالف 
جنبش زنان به جخای تثبیخت یخک هویخت ایسختا و کخانب، بخه         گرانکنشبدهیم 
د و در پخی آن خ و بخه    نخ نهادها و کارهای گروهخی متکثخر خخود برو    تتقوی دنبال

چخه بسخا   . دنخ هخم بپرداز متناسب بخا شخرایط روز    تازه و های  ائتالفضرورت خ به  
در کمپخین یخک   « هویت پُرقدرتکسب »ی نگه داشتن   همین جذابیت و وسوسه

دهخخی  شخخکلراه  ای در  گخخاه، عامخخل بازدارنخخده  میلیخون امضخخاء بخخود کخخه گخخاه و بخی  
تکخرار  بخار دیگخر   کخانب  یخابی    اگر ایخن نخوع هویخت   . شد  های جدید می  حرکت
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توانست به ضد خود بدل شود و به جای کمک به جنخبش    باز هم می اًطبعشد  می
بخه ایخن اعتبخار، توافخق     . های آینخده تبخدیل گخردد     زنان، به مانعی در برابر ائتالف

 انتخابات ریاست جمهخوری، پایخان  ری گی  کردیم که چند روز پیش از آغاز رأی
ی عمومشهال الهیجی، در آخرین نشست  چنین بود که. کنیمهمگرایی را اعالم 

آری، ائختالف همگرایخی   . همگرایی، این تصمیم جمعی را به همگان اعالم کرد
های زنان،   ها و کمپین  اش مانند دیگر ائتالف  یقین، تجربه جمعی  به پایان یافت اما

  .خواهد بودجنبش زنان  یهای آینده  ای گرانقدر برای حرکت  مایه  دست
 

 پایان سخن

 چخارچوب زنخان نزدیخک بخه حاکمیخت در     سو  از یک، 1332های دهه   طی سال
کخه   نیروی دیگری. به فعالیت در حوزه زنان پرداختند «نواندیشی دینی» گفتمان

-هخم  مخوازی  و  طخور به  شد نیزجریانی سکوالر محسوب میاش در شکل غالب

کخار کخرد کخه     ، آغخاز بخه  «گفتمخان فمینیسختی  »بخا   عمخدتاً و در جامعه مدنی  زمان
بخه  مجموعه فعالیخت ایخن دو نیخرو خ در جامعخه مخدنی و در سخاختار حاکمیخت خ           

در بخاال  نیروی قدرتمند زنانه خ جاری  در واقع دو . منجر شد، تغییراتی به نفع زنان
متفاوت نسخبت بخه یکخدیگر، امخا      بعضاًهای   ها و گفتمان  با روش خ   و پایین جامعه

جامعه ایجاد  پهنهدر  ای  یابنده  شحرکت شورانگیز و گسترافزایی،  با همتوانستند 
در  داشخختند و همکخخاریکننخخد ولخخی ایخخن دو نیخخروی مخخوازی، کمتخخر بخخا یکخخدیگر 

 1383 و  1382امخا از سخال    .کردند فضاهایی جداگانه و گاه تقابلی حرکت می
های بیشتری   ها و هماهنگی  نزدیکی« اندیشی زنان  جمع هم»گیری   ، با شکلبه بعد

 .صخورت گرفخت  ( تخر   ثیرگخذاری وسخیع  أبه منمخور ت )ن این دو حرکت موازی بی
ناگهخان  گرفت    متحد، تازه داشت نضج و ریشه می این حرکتِ هرچند که وقتی

با دگرگونی در ساختار سیاسی  ،های اجتماعیجنبش زنان همچون دیگر جنبش
مواجه ( کار آمدن آقای احمدی نژاد  و روی 1384انتخابات ریاست جمهوری )

 . شد
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تخر شخدن فضخا، ایخن دو       احمدی نژاد و بسته محمودبا روی کار آمدن دولت 
بخه یکخدیگر نزدیخک    « اندیشخی زنخان   جمع هخم »در جریان عمده زنانه که داشتند 

گرفتنخد و بخه    هخای یکخدیگر را فخرا مخی     هخا و گفتمخان   و احترام به کنش شدند  می
از یکخدیگر  برای مدتی  مجدداً ،دادند های مشترکی را سازمان می تدریج فعالیت
را بخه منمخور تثبیخت و    موازی با یکدیگر و مرکز چندین جریان  فاصله گرفتند و

که )یر این واگرایی زیر تأث  .دادن خود با شرایط جدید سیاسی، شکل دادندوفق
تخا   1384هخای    در خخالل سخال  ، شخاهد بخودیم کخه    (آمد  ناپذیر می به نمر اجتناب

 وجخود بخه در جنخبش زنخان   و نهادهای جخدا از یکخدیگر    مراکز تدریجبه  ،1381
مجمخع زنخان   »، «کمپخین یخک میلیخون امضخاء    »: همچخون  آمد  مراکز و نهادهایی

امخا ایخن   .. ..،«منشور جهخانی زنخان  »و  «صلحمادران » ،«میدان زنان» ،«طلب  اصالح
های  گفتمانکه مانند دوره قبل، واگرایی در بیشتر از آن ،ناپذیرواگرایی اجتناب

یعنخی  . بود مشترک کار یبرا« دهی سازمان»متفاوت و متضاد باشد، واگرایی در 
جامعخه  )جنخبش زنخان    هخای موجخود در   در این دوره برخالف گذشخته، گفتمخان  

زدیک شده بودند ولخی  و در میان زنان فعال در ساختار حاکمیت، به هم ن( مدنی
، تکثخر مراکخز   شخد مخی  امنیتخی  خاطر جو سیاسی حاکم که به صورت فزاینخده به 

بهتخخر ( تشخخکیالتی سخخاختاردر یخخک  بخخه جخخای تجمخخع همخخه نیروهخخا )سخخازماندهی 
بتوانند با شخرایط پُرفشخار جدیخد،     هلیوسنیبدکمک کند تا  توانست به فعاالن می
تنمخیم و منسخجم سخازند     را شان  های  بازشناسی، و رفتار و روش را خود یروهاین
از . تری را تجربه کننخد پذیری کم ، ضربهخردمندانه دیتمه نیا رهگذر از دیشا تا

هخای کخم و بخیش      با گفتمان)هایی در جنبش زنان   جریاندوران  همین رو در این
-اغلخب که گرفت ، در میان فعاالن زن، شکل (مختلفنهادهای مشترک، اما در 

گفتمخان  »بودنخد و توانسختند    متمرکخز  «قانونی علیه زنان های  رفع تبعیض»بر   شان
 . مطرح و نهادینه سازند جامعه وسیعی در افکار عمومی طوربهرا « حقوق برابر

دهخی بخه نیروهخای      ی کوتاه واگرایی، که الزمخه انسخجام    اما پس از این دوره
تر به منمور هماهنگی بخا شخرایط جدیخد بخود،       های کوچکدر ائتالفتر  نزدیک
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تخر در  های بزرگ  همگراییعبور از دوران واگرایی و رسیدن به دوباره ما شاهد 
ننخد  ما)نهادهخا   برخی از اینرسید  به نمر میچرا که . هستیم 1388و  1383سال 

به تحوالت درون ساختار قدرت به نفع زنخان   صرفاًکه ( طلب مجمع زنان اصالح
های جامعخه مخدنی زنخان،     به ضعف خود در نبود پشتوانه تدریجبه دل بسته بودند
برخی از آنخان بخا   در میان   نواندیشی دینیگفتمان از سوی دیگر،  .پی برده بودند

جخاری در جنخبش   فمینیسختی   گفتمخان بخه  گیری به سوی فمینیسم اسالمی،  سمت
از جنبش زنان هم کخه حامخل گفتمخان     هایی آن بخش . تر شده بود  نزدیکزنان، 

گفتمخان   ،«فمینیسم مخوقعیتی »تر به سوی  گیری محلی با سمتنیز  فمینیستی بودند
« دینخی  نخوگرایی »سرانجام بخا    بی های فرساینده و  از تضاد و رقابت و رویکردشان
همچخون مخا در کمپخین    )هخای فمینیسختی    از سوی دیگر این گخروه  .فاصله گرفت

 فقخدان  لیخ دلبخه ضخعف خخود در نبخود فضخای حرکتخی بخه        ( یک میلیون امضخاء 
 ،(وفخاداری بخه جامعخه مخدنی داشخته باشخند       حخداقلِِ  که)هایی در حاکمیت  گروه

-بخه ، تردید کرده بودنخد از پایین،  پذیر بودن ایجاد تغییرات صرفاً  نسبت به امکان

صخخادقانه و رغخخم تخخالش   بخخه« کمپخخین یخخک میلیخخون امضخخا  »آن کخخه حتخخا   ویخخژه
تخالش مجدانخه بخه     و) هخایش   فعالیخت آمیخز    برد مسالمتپیشاش برای   هوشمندانه

اما بخاز هخم    («حاکمیت»و « اسالم»رفع تضادها و سوءتعبیرهای احتمالی با  منمور
. شخده بخود  گیخر    زمخین  عمالً  با برخوردهای ناعادالنه و خشن از سوی حاکمیت،

 ،و فشخارهای امنیتخی   هخا   ناروایی ، تحملها  تلخیو چشیدن  هاربهمجموعه این تج
کمخک   های جمعیگی در حرکتتجربهبی نقاط ضعف ومان از که به آگاهی)

کخه  « اندیشخی زنخان    جمخع هخم  »بخرخالف دوران   سخرانجام باعخث شخد کخه     (کرد
و نیخز شکسختن   « یخارگیری »بخرای   عمدتاًدرون جنبش زنان، گوناگون های  طیف

نزدیخک شخده   درک بیشختر از یکخدیگر، بخه هخم      مرزهای ایدئولوژیک با هدف
 بخا هخدف   عمخدتاً  ،1383سال  «ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده»بودند در 

یکخدیگر، کنخار هخم    شان و کمک و یاری بخه    افزایی نیروهای  هم کار مشترک و
  .نشستند
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 یشخ ینوانددو گفتمان  ی  نیروهای مدافع حقوق برابر که در حوزه، از این رو
مخوازی نسخبت بخه یکخدیگر     کخم و بخیش   ، بخه شخکلی    یسخت ینیفم گفتمان و ینید

 ،شخخان، هخخر دو  مشخخترک هخخایربخخهبخخا تأثیرپخخذیری از تجو کردنخخد کخخت مخخیحر
در نتیجه، موفخق  . بودند شده گریکدی با یهمکار یرایپذ و تر گشوده تر،  متواضع
ثیر أتخ  بخا ایخن اتحخاد آگاهانخه،    را شخکل دهنخد و    تخری   همکاری عمیخق  شدند که
ائتالف علیه الیحخه  همان از جمله در .  داشته باشند بر افکار عمومی تری  گسترده

در جنخبش زنخان فعخال     و نهادهخا  ، بسیاری از ایخن مراکخز  1383خانواده در سال 
نهادهخا و  آزمخایی ایخن     تجربخه این اولخین  . به یکدیگر پیوستندشدند و کم و بیش 

تخاریخی،  همخین آزمخون    .بود خ  پس از چندسال حرکت موازیخ مختلف   مراکز 
همگرایخی جنخبش زنخان بخرای     »ی   ، ائتالف گسخترده 1388سبب شد که در سال 

افزایخی    ی و هخم همبسختگ بتوانخد نقطخه اوج   « طرح مطالبخات در فضخای انتخابخات   
هخای زنخان از     پیوسختن گخروه   ئتالفی که بخا ا. باشدزنان ش نیروهای گوناگون جنب

زنخخان  نخری، سخخینمایی، ورزشخخی و از برخخخی ه اجتمخخاعی،: هخخای گونخخاگون  حخوزه 
همخاهنگی میخان    توانسخت ... و زنخان سخکوالر و   طلخب گرا تا زنخان اصخالح    اصول

 . به نمایش بگذاردنیز را  جنبش زنان در داخل و خارج
پخس از انتخابخات   بخار    خشخونت ع هر چنخد ایخن دوره  نیخز کوتخاه بخود و وقخای      

اجتمخاعی  هخای  جنبشزنان را همچون دیگر جنبش های گوناگون   ، شبکه1388
بخا توجخه بخه     ،و سخپس در ادامخه   گسستموجود در جامعه مدنی، به نوعی از هم 

بخاال   ،هخا   حخذف یارانخه  المللی و فشارهای اقتصادی ناشی از   های بین  افزایش تنش
 یلخخیتعط ،یملخخ پخخول ارزش سخخابقه  یبخخ سخخقوط، المللخخی  بخخینهخخای   تحخخریمگخخرفتن 
تخدریج  بخه   ،رانیخ فخروش نفخت ا   یهخا   کانال یجیتدر شدن مسدود و ها،  کارخانه
 «دوران بهخاری جنخبش زنخان   »به این ترتیب . جدیدی وارد شد به فاز ی ما  جامعه
هخای    سخال در   شخده بخود   خورشخیدی آغخاز   1332دهخه  های آغازین   سالکه از 
  .خود شد «ییزیدوران پا»خاتمه یافت و جنبش زنان وارد  1382 دهه پایانی


