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گشایش کتاب
بازگویی خاطرهها و نوشتن از تجربههای تلخ و شخیرین و انگشختگخذاردن بخر
نقاط ضعف و قوت حرکختهخای دسختهجمعخی جنخبش زنخان کخه سخبب امیخد و
آرزوهای بسیار شده  -و البته زخخمهخایی گزنخده را نیخز بخر قلخب تخو و دیگخران
نشانده  -مثل راه رفتن بر لبه تیغ است .چراکه نمیدانخی فخردا کخه مخیآیخد آیخا
بهمانند امروز ،باز هم نیاز به بازگویی و نوشتن از جزییات حوادثی کخه بخر تخو و
یاران و عزیزانات رفته را خواهی داشت و آیا دوسخت داری کخه نقخاط ضخعف
جنبشی را که با آن زنخدگی کخردهای و هویخت و هسختی گرفتخهای ،بخه معخرض
داوری عموم و در دسترس «بدخواهان» این جنبش ،قرار بدهی؟
طی نزدیک بخه بیسخت سخال فعالیخت در جنخبش زنخان کشخورم بخا پوسخت و
گوشت لمسکردهام که جنبشهای اجتماعی سخرزمینام خ بخهخصخو جنخبش
زنان خ از کمبود تاری مکتوب و نبود روایتهای متنوع تاریخی ،رنج مخیبرنخد.
از گذشتهها و تاری مبارزات و تالشهای دستهجمعی زنان ایران البته مکتوبخات
گرانبهایی به جای مانده ولی نه آن اندازه که بتواند امروزمان را غنی سازد.
در عرصههای دیگر فعالیتهای مدنی ،فرهنگی و سیاسی ایرانیان نیخز چنخین
کمبود جبرانناپذیری احساس میشود .این کمبود به حدی دردناک اسخت کخه
برای نمونه «شاهرخ مسکوب» در مقدمه کتابش که در سخال  1382منتشخر کخرد
مینویسد« :به علل تاریخی ،فرهنگی ،رازداری و آبروداری ،احسخاس نخاایمنی و
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تقییه ،نبود آزادی و ترس از فردای نامعلوم و ای بسا موجبات دیگر ،در میان مخا
ایرانیان ،آنها که میبایست و میتوانستند ،کمتر گفتهانخد و نوشختهانخد و تجربخه
شخصی ،اجتماعی و سیاسی خود را به دیگران منتقل کردهاند .تخازه چنخد سخالی
است که پخارهای از سخازمانهخا و کسخانی از اهخل سیاسخت و قلخم ،بخه ایخن مهخم
میپردازند ،وگرنه [نسل] ما ...بخیبهخره از تجربخه پیشخینیان ،در کخارزار سیاسخت
1
افتادند .پس از ما نیز همین شد».
و اما ،در مکتوبات اندکشمار به ارث رسیده از تجربههخا و مبخارزات زنخان،
متأسفانه از انبوه ابتکارها ،ریزهکاریها ،و بهکارگیری ظرافختهخای زنانخه بخرای
عبور از مخاطرات ،به خصو از پیچ و خم مبارزهی روزمره زنانِ پیشکسوت
ایرانی واقعاً اثر زیادی برجای نمانده و شاید همین دلیل ،کافی باشخد کخه امخروز
بخواهم بنویسم و تالش صادقانه یخاران و کخنشگخران جنخبش زنخان کشخورم را
مکتوب نمایم.
عمل کردن و سپس روایت کردن آن خ و از ایخن طریخق «تخدوین تجربخههخا»
برای انتقال به کنشگران تازهنفس خ در جنبشهای فمینیستی جهان و در فضخای
فرهنگی کشورهای پیشرفته و دموکراتیک ،فرآیندی جا افتخاده و مرسخوم اسخت
حتا به یک سنت فرهنگی تبدیل شده اسخت ولخی متأسخفانه در سخامان جمعخی و
فرهنگخخی جامعخخه مخخا ،بخخه دی خده برخخخی از هموطنخخان ،هنخخوز عملخخی غیرعخخادی و
فضلفروشانه تلقی میشود.
و اما ،در کتاب حاضر تالش کردم تا با عبور از این برداشتهخای مرسخوم و
قضاوتهای سنتی و بازدارنده ،و به اعتبار تعهخد اخالقخیام ،روایخت و برداشخت
شخصیام را از «سالهای بهاری جنبش زنان ایخران» و بسختری کخه ظهخور چنخین
خیز بلندی را سبب گردیخد بخرای اطخالع هموطنخانام ارائخه کخنم .در کنخار ایخن
برداشت سخعی کخردهام گزارشخی از رویخدادها ،دیخدگاههخا و گخاه روایختهخای
 - 1شاهرخ مسکوب« ،کتاب مرتضی کیوان» ،نشر نادر ،تهران 1382
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خصوصیتر از حوادثی که در این جنبش رخ نمود را نیز بازگویم .تمام تالشام
را بهکار گرفتهام تا در بازتاب وقایع عمومی جنبشمخان« ،راوی» بمخانم و کمتخر
قضاوت کنم هرچند بخه دلیخل نزدیکخی و ممارسخت و درگیخر بخودن تمخاموقختِ
نگارنده با این وقایع ،قضاوت نکردن کاری بس دشوار مینماید بهخصو کخه
سرگذشخخت مخخا در جنخخبش زنخخان بخخا حخخوادث تل خ  ،دلشکسخختگیهخخا ،فضخخاهای
اضخطرابآور ،جریحخهدار شخدن عواطخف شخصخی ،و صخدالبته دلگرمخیهخخای
فراوان نیز همراه بوده است.
در این کتخاب حرکختهخای تأثیرگخذار جنخبش زنخان تخا سخال  1388مخورد
بررسی قرار گرفته است چخرا کخه بخه نمخر مخیرسخد رخخدادهای پخس انتخابخات
ریاست جمهوری  1388و ظهور و افول جنبش سبز در میانهی سالهخای 1388
  ،1332و نیز گسترش فضخاهای امنیتخی ،افخزایش تخنشهخای بخینالمللخی و درنتیجه ،تحریمهای نفسگیر اقتصخادی و شخاید از همخه مهخمتخر خطخر جنخد در
منطقهی پُرآشوبمان ،و[ ،]....در مجمخوع دورهای متفخاوت از دو دهخه اخیخر را
برای کل جامعخه ایخران رقخم زده اسخت کخه بخیتردیخد مسختلزم تحلیلخی ویخژه و
جداگانه است .به خصو که در ایخن دورهی تخبآلخود ،تخنشهخای داخلخی و
چالشهای بینالمللی سبب شده که امروز جامعهی ما در شرایط کامالً متفخاوتی
قرار بگیرد .زیرا اگر در سالهای دهه  1332از محفلهای زنانه آغخاز کخردیم و
بهتدریج در تشکلهای خود ،قدم به قدم ،جامعه مدنی زنخان را شخکل دادیخم تخا
باالخره در سال  1388از «خود» فراتر رفته و به تأثیرگذاری بر گفتمخان سیاسخی
کشور به نفع حقوق زنان هموطنمان دست یافتیم ،شخاید بخه ایخن دلیخل بخود کخه
جامعهی ما در آن زمان ،جند و انقخالب را «پشخت سخر خخود» داشخت و از آن
گذر کرده بود ،اما امروز بخا توجخه بخه افخزایش تهدیخدهای بخینالمللخی ،شخرایط
پرآشوب منطقه و بحرانهای داخلی ،به نمر می آید ،جند و انقخالب را «پخیش
روی خود» دارد و این همان تغییر فاز اساسخی اسخت کخه جامعخه امخروز مخا را بخا
جامعه دهه  1332متفاوت میکند .همه اینها سبب شخده اسخت کخه در کتخاب
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حاضر به «دوران بهاری جنبش زنان» که تا سال  1388ادامه داشت بپخردازم و از
«دوره خزان زده»ی کنونی جنبش زنان ،پرهیز کنم ،تا بعخدها بخا گذشخت زمخان،
بتوان با دقت و وسواس بیشتر در مورد آنچه که در ایخن دوره بخر جنخبش زنخان
رفته ،تأمل و بازنگری کرد.
هنگخخام نگخخارش ایخخن کتخخاب در حخخد بضخخاعت تخخالش کخخردهام کخخه نقخخاط عطخخف
حرکتهای جنبش زنان را مورد بازخوانی قرار دهم و موارد ضعف و قخوت آن
را از منمر تجربههای شخصیام مکتوب نمایم .گفتن ندارد کخه در ایخن کتخاب،
نگاهام بر کنشها و حرکختهخایی متمرکخز بخوده کخه در آنهخا حضخور و نقخش
داشتهام .بنابراین نمخیتوانخد تصخویری کخامالً جخامع از آنچخه طخی بیسخت سخال
گذشته بر جنبش زنان ایخران رفتخه اسخت ارائخه نمایخد امخا شخاید بتوانخد در کنخار
مکتوبات دیگر فعاالن ،پازل «دوران بهاری جنخبش زنخان» را در قخاب تصخویری
نهچندان فریبنده ،به نمایش بگذارد.
به این اعتبار ،مطالب کتاب در دو بخش اصلی تدوین شده است .بخش نخسخت
کخخه شخخامل دو فصخخل (فصخخلهخخای اول و دوم) اسخخت بیخخانگر چگخخونگی ظهخخور و
شکلگیری دوبارهی جنبش زنان (پس از انقالب  )53و بسترسازی بخرای ایجخاد
«جامعه مدنی زنان» است .این دوره پس از خاتمه جند  8سالهی ایران و عخراق
(یعنی از اوایل دهه  )32آغاز و تخا سخال  1382ادامخه مخییابخد .در همخین دوره
اسخخت کخخه زنخخان برجسخخته ایرانخخی در طیخخفهخخای مختلخخف فکخخری و حخخوزههخخای
گوناگون ،تالش بیسابقهای را برای ارتقای آگخاهی عمخومی نسخبت بخه حقخوق
برابر زنان ،آغاز میکنند .این تالشها و بسترسازیها حداقل یک دهه بخه طخول
انجامید و طی آن ،پارهای از سنتهای نوین مبارزات مدنی خ و خشونتپرهیز خخ
در جنبش زنان بهتدریج و آجر به آجر چیده شد .از فعالیتهای تاثیرگذار ایخن
دوره ،میتوان به شکلگیری و تولد «جمع زنان ناشر» در سال  1331و نیز مدل
قابل اتکای «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس» هم اشاره کرد.
حضور و عملکرد «جمع زنخان ناشخر» بخدین جهخت حرکخت مهمخی در آن دوره
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محسوب میشود که ایخن جمخع ،موفخق شخد در مسخیر دشخوار عبخور از مرزهخای
ایدئولوژیک و عقیدتی در میان زنان ،نخسختین گخام را بخردارد و فراتخر از یخک
تشکل صنفی ،بر جنبش مدنی زنان ایران تأثیرگخذار باشخد .تخا پخیش از فعالیخت
جمع زنان ناشر ،موانع ایدئولوژیک که بخه نخوعی در میخان گخروههخا و طیخفهخا
گونخخاگون زنخخان بازتولی خد م خیشخخد هنخخوز غیرقابخخل عبخخور جلخخوه م خیکخخرد ول خی
حرکتهای مدنی ـ صنفی «جمع زنان ناشر» حداقل در یکی دو سال آغاز بهکار
این جمع ،بخاالخره سخبب شخد کخه امکخان شخکلگیخری بخذرهخای همبسختگی و
حرکتهای مشترک برابریخواهانه میخان زنخان از طیخفهخای مختلخف فکخری،
فراهم آید.
و اما ،بخش دوم کتاب شامل چهخار فصخل اسخت و دوران اوج و شخکوفایی
جنبش زنان را بخین سخالهخای  1382تخا  1388بخه نمخایش مخیگخذارد .در ایخن
فصلهای چهارگانه ،به بررسخی «چهخار نخوع ائختالف» میخان نیروهخای گونخاگون
فکری درون جنبش زنان یعنی « :جمع هماندیشی زنخان»« ،کمپخین یخک میلیخون
امضاء»« ،ائتالف علیخه الیحخه خخانواده» و «همگرایخی جنخبش زنخان بخرای طخرح
مطالبات در فضای انتخابات» پرداختهام که البته هر کدام در فصلی مجزا تحریخر
شده است .اگر در دوره قبخل« ،جمخع زنخان ناشخر» از نقخاط کخانونی و چشخمگیر
اتصال ارزشهای مشترک زنانه بود اما در دوره بعد «جمع هماندیشخی زنخان» در
سخخال  ،1382بخخه مثابخخه نقطخخه عطفخخی تاثیرگخخذار در تخخاری معاصخخر فعالیخختهخخای
حقخواهانهی زنان بهشمار میرود که شروع تحخوالتی ژرف در بیخنش و عمخل
اجتماعی زنان برابریخواه و بهخصو حرکتهایی بدعتگذار در شیوههخای
نوین ائتالفی میان گروههای فعال زنان ایران را رقم زد .در واقع جمع هماندیشی
زنان توانست جنبش مستقل زنان را بر ستونهایی پاگرفته از تشکلهای زنان آن
زمان ،استوار سازد و به جای ارزشگذاری بر «تفاوت میخان زنخان» ،بخر «تفخاوت
میان زنان بخا دیگخر گخروههخای سیاسخیایخدئولوژیک» تأکیخد گخذارد و از ایخن
رهگذر ،ارزشهای مشترک زنانه را برای شکلدادن به جنبشی متکثر اما مستقل
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در ایران ،بهوجود آورد.
پس از کسب تجربههای عملی و چنخدوجهی «جمخع هخماندیشخی زنخان» ،مخا
شخخاهد ظهخخور سخخه ائخختالف بخخزرگ و تأثیرگخخذار هسخختیم کخخه گسخختردهتخخرین و
ماندگارترین آن «کمپین یک میلیون امضاء» ،و پختهترین و بلخو یافتخهتخرین آن
نیز «همگرایی جنبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در فضخای انتخابخات» بخود .در
حقیقت ،مجموعهی این چهار ائتالف تاثیرگذار سبب شخد کخه جنخبش زنخان ،از
جنبشی «برای زنان» فراتر رود و به جنبشی مؤثر در رونخد گخذار بخه دموکراسخی
ارتقاء یابد و توسط نیروهای گوناگون اجتمخاعی و سیاسخی بخه رسخمیت شخناخته
شود.
اگر تا قبل از سخال  ،1382در افکخار عمخومی جامعخهی روشخنفکری ایخران،
جنبش زنان ،جنبشی بود که برای رسیدن به خواستههایش ،مخیبایسخت از سخوی
جامعه به آن کمک میشد ،پس از آن اما بهتخدریج بخه مثابخه جنبشخی در افکخار
عمومی شناخته شد که میتواند در حد بضاعتاش ،برای رسیدن ایران بخه یکخی
از مهمترین خواستههایش (دموکراسی) ،به جامعه یخاری رسخاند .ایخن تغییخر فخاز
اساسی در نگرش جامعه نسبت به جنبش زنان ،عمدتاً بدین خخاطر بخود کخه ایخن
جنبش قبخل از دیگخر جنخبشهخای نخوین اجتمخاعی در ایخران ،توانسخت یکخی از
شاخصههای مهم دموکراسی و سکوالریسم یعنی «تبعیضزدایخی» را بخه زنخدگی
روزمره جامعه زنخان گخره بزنخد و بخا عبخور موفقیختآمیخز از مرزهخای صخوری و
جعلشدهی ایدئولوژیک ،سیاسی  ،مذهبی و ، ...حرکتهای دستهجمعخی خخود
را با رویکردی «عملگرایانه» و «موقعیتی» ،پیش ببرد.
همانطورکه در متن کتاب مالحمه خواهید کرد سعی کردهام بهطور مخوجز
و مختصر به بیان تجربههای تل و شیرین جنبش مسختقل زنخان بپخردازم .زیخرا بخه
دفعات دیده و تجربه کردهایم که حرکتها و تاکتیکهای متنخوع ایخن جنخبش،
هر بار و در هر مقطعی ،پارهای از نیروهخای سیاسخی و ایخدئولوژیک را متأسخفانه
به واکنش و موضعگیری وا داشته است :هنگامی که این جنبش بخرای گسخترش
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گفتمان «حقوق برابر» از مکانیزمهای بینالمللی و فشار جامعخه بخینالمللخی زنخان
بهخخره بخخرده ،مخخورد انتقخخاد برخخخی از زنخخان اصخخالحطلخخب درون حاکمیخخت و نیخخز
بیمهری برخی از نیروهای ملیمذهبی و یا چپهای «ضدغرب» ،قخرار گرفتخه و
بخخه چخخالش کشخخیده شخخده اسخخت هنگخخامی کخخه بخخا نیروهخخای اصخخالحطلخخب درون
حاکمیت همگام شده تا از طریق همافزایی خ یا البی و مذاکره شفاف و علنخی خخ
منافع زنان را در پارلمان و نهادهای مشخابه پیگیخری کنخد مخورد انتقخاد برخخی از
نیروهای رادیکال (چخه چخپ افراطخی و چخه راسخت افراطخی) قرارگرفتخه اسخت
هنگامی که از روشهای بسیج مردمی برای اعتراضهای خیابانی بهخره بخرده (از
جمله برگزاری تجمع اعتراضی در میخدان هفختم تیخر تهخران) ،توسخط بخشخی از
نیروهای اصالحطلب و دیگر نیروهایی که صرفاً به تغییر از باال (ساختار سیاسی)
باور داشتند مورد نقد و چالش قرار گرفته است .همهی این موارد نشان میدهخد
که نهضت بیداری زنان ایران در طول دو دههی اخیر موفق شده کخه بخا عبخور از
خط و مرزهای ایدئولوژیکسیاسخی ،از انخواع روشهخای بخیخشخونت و مخدنی
بهره ببرد ،با صبوری بر گفتمان و رویکرد خشونتپرهیز خود مقاومخت ورزد ،و
افتان و خیزان به مسیر پُرسنگالخ اما مسختقلاش ادامخه دهخد و همچنخان پخذیرای
حضور رنگارند زنان از طیفهای مختلف فکری باشد.
تجربههای دو دهه اخیر نشخان داده اسخت کخه ایخن نهضخت برابخریخخواه در
نمریه و عمل اجتماعی ،جنبشی مدنی و خشونتپرهیز باقی مانده است و از ایخن
زاویه :هم با روش اصالحطلبان حکومتی که حداقل در طول آن دوره ،تغییرات
اجتماعی را صرفاً در چارچوب اصالح ساختار سیاسی دنبال میکردند ،و هم بخا
روش انقالبی نیروهای رادیکال (چه راست و چه چپ) که تغییرات اجتماعی را
صرفاً در چارچوب تغییر حاکمیت میفهمیدند ،فاصلهی معین و عقالیی خود را
حفظ کند .هر چند در مقاطع مختلف از همکاری بخا همخهی ایخن نیخروهخا بخرای
پیشبرد منافع زنان بهره گرفت و تالش کرد به جخای «حخذف» یخا تخطئخهی آنهخا
(خودی و غیرخودی کردن) ،بخش قابل مالحمهای از ایخن نیروهخای سیاسخی را
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حول «حقوق زنان» به توافق و اجماع برساند و گفتمان فمینیستی را از درون ایخن
نگرشهای سیاسی ،تقویت کند و در افکار عمومی بگستراند.
در واقع روش مدنی و بخیخشخونت جنخبش زنخان ،روش و منشخی بخوده کخه
تغییرات را بهطخور هخمزمخان (هخم در سخاخت حاکمیخت و هخم در درون جامعخه
مدنی) دنبال کرده و نشان داده است که در این راه از انبوه تهمتها و برچسب-
هخخا نیخخز واهمخخهای نداشخخته کخخه مخخثال گخخاه «انقالبخخی» تعبیخخر شخخود و یخخا بخخه صخخفت
«محافمهکار» و «مصالحهگر» معرفی گخردد چخرا کخه برآینخد تخالشهخای متنخوع
گروههای مختلف جنبش زنان طی دو دهه ،بیخانگر تثبیخت روشهخای مسختقل و
مدنی در بافت و نسوج جنبش اجتماعی زنان است .خوشبختانه ایخن روشهخای
مدنی و استقاللخواهانه بهتدریج از سوی دیگر جنبشهای اجتماعی ایران ،کخم
و بیش مورد پذیرش قرار گرفته است.
تاری معاصر کشورمان نیز نشان میدهد که نهضت حقطلبانخه زنخان بخیش و
کخخم (در حخخد ظرفیخخت تجربخخیاش) توانخخایی اسخختفاده از سخخازوکارهای موجخخود
بینالمللی و بهرهوری از پیوندهایش با خخواهران خخود در سراسخر دنیخا را داشخته
است .اما ظرافت کار در اینجاست که متناسب با موقعیت خا جامعه خخود خ
بخخا نگخخاهی محلخخی و مخخوقعیتی ،عمخخل مخخیکنخخد .یعنخخی نگخخرش جهخخانیاش را بخخا
رویکردهای محلی ،تلفیق کرده است .جنبش مستقل زنان در میانهی قطببنخدی
جعلی «غربی /اسالمی» (برساختهی برخی دولتمردانِ جهخان امخروز) ،اگخر کخه
گاه «غربزده» و گاه «اسالمی» تلقی شده ،اما بهندرت مسیر خود را گخم کخرده
است .زیرا طی سالها مبارزات مدنی خود نشان داده که میتوانخد بخرای پیشخبرد
منافع زنان (آن هم در کشوری کخه فرهنخد پدرسخاالر ،از صخدر تخا نیخل آن را
فراگرفته است) هم به سازوکارها و گفتمانهای جهانشخمول خخ کخه متأسخفانه از
سوی برخی« ،فمینیسم غربی» و همدستی با دولتهای غربی خوانخده مخیشخود خ
نیاز دارد ،و هم به راهکارها و گفتمخانهخای محلخی کخه از سخوی برخخی دیگخر،
«فمینیسم اسالمی» و همدستی با حکومت اسالمی تعبیر میشود.
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اما نکته حائز اهمیت ،این است که جنبش زنخان بخهماننخد دیگخر جنخبشهخای
اجتماعی ،اشتباهات بسیاری هم داشته و فرصتهای زیادی را هم از دسخت داده
است (در کتاب به پارهای از آنها اشاره شده است) در هر بخشی از این غفلت-
ها و ندانمکاریها ،هر کدام از ما فعاالن جنبش زنان به سهم خود ،مسخئولیتی در
قبال آن داریم .با این وجود اما برآیند کلخی آنچخه در جنخبش زنخان در ایخن دو
دهه  -از ورای اشتباهات و بیتجربگیهای ما  -ظهور کرده ،نشان میدهخد کخه
این جنبش با حضور طیفهای رنگخینکمخانی وگخروههخای متنخوع سخازندهاش،
آنقدر بالغ و باتجربه شده است که هیچ روش مسالمتآمیخزی را «تقخدیس» یخا
«تخطئه» نکند بلکه بسته به «شرایط» و «موقعیت» ،روشهای گوناگون و متنوعی
را بهکار بندد .همین مجموعهی رنگارند از روشها ،ابزارها و گفتمخانهخاسخت
که «استقالل» این جنبش را تضمین کرده و روش مدنی و مسالمتآمیزش را در
میانهی دو قطبی «اصالحطلبی /انقالبیگری» به نمایش گذارده اسخت در عخین
حال نیز همراه با دیگر جنبشهای اجتماعی نخوین ،روش کخمبنیخهی «مخدنی» در
ایران را در حد بضاعت خود ،فربه ساخته است.
اکنون نیز نیروهای جنبش زنان در این دوران پُرابهام گذار ،با توجه به تغییخر
فاز و شرایطکلی جامعه (شخرایطی متخأثر از خاورمیانخهی آشخوبزده و افخزایش
تنشهای ایخران بخا جامعخه بخینالمللخی و نیخز تحخت تخأثیر وضخعیت بحخرانزدهی
داخلی) ،بهمانند دیگر جنبشها و گروههای اجتماعی و سیاسی ،درحال تجدیخد
آرایش و برساختن گفتمانهخایی متناسخب بخا شخرایطتغییریافتخهانخد .ایخن نیروهخا
همچنین در حال بازتعریف نسبتهایشان با شرایط مخبهم و ابخر انخدود ناشخی از
این فاز جدید ،برای تثبیت جایگاه زنان در «فردا»ی ایراناند ...و فردا:
«باران که بارید
هر جویباری
چندان که گنجای دارد پُر میکند پیمانهاش را»
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بیش از دو دهه از فراروییدن نخستین جوانه های شخکل گیخری دوبخارهی جنخبش
زنان می گذرد .یعنی از زمانی که کشور مخا ،پخس از انقخالب و جنگخی  8سخاله،
باالخره آرام گرفت و این ثبات و آرامش نسبی ،جامعه را به فکر شکلدادن بخه
آیندهاش وا داشت .آغاز «اندیشیدن به آینده» و ساختن ویرانخههخای باقیمانخده از
توفانهای سهمگین و خشونتبخار کخه از سخر گذرانخده بخود همانخا آغخاز نضخج
گرفتن دوبارهی جنبش زنان نیز بود و البته همزمان بود با آغاز جوانی من.
کخخودکی  3-8سخخاله بخخودم کخخه انقخخالب اتفخخاق افت خاد و از آن انقخخالب ،تنهخخا
چیزهاییکه به یاد دارم لگدهای پیروزمندانه برادر بزرگم بود بر در زرد رند و
کهنهی دبستان «نوردانش» که سر کوچه مان بود و من و خواهرم در آنجا درس
میخواندیم .برادر بزرگتخرم بخه همخراه چنخد تخن از دوسختانش آمخده بودنخد کخه
مدرسه ما را هم تعطیل کنند .چند روز قبل از آن ،وقتی برادرم تعریف مخیکخرد
که مدرسه راهنماییشان را با شلو بازی تعطیل کردهاند من هم هیجخانزده از او
خواسته بودم کاری کند تا مدرسه ما هم تعطیل شود .به یاد دارم کخه معلخمهخا و
مدیر مدرسه چقدر ترسیده بودند ولی مخن مخیدانسختم کخه بخرادرم و دوسختانش
هستند که با مشت و لگد به در مدرسه میکوبنخد .شخیطنتهخای بچگانخه بخرادرم
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تنها چیزهایی بود که از انقالب به یاد دارم و البته در میان این شیطنتها بود کخه
یک روز هخم مثخل صخدها هخزار خخانواده معمخولی دیگخر ،اسخلحهای نیخز سخر از
خانهمان در آورد و برادر  14سالهام مانند بسیاری از نوجوانان آن روزگار خ کخه
انقالب را بازی هیجانانگیزی میدانستند خ در میان آن هیاهویی که به پاسگاههخا
حمله شده بود ،صاحب «غنیمتی جنگی» شده بود و آن تفند را به خانخه آورده
بود .صحنهای از آن بعدازظهر به یخادم مانخده کخه او اسخلحه «ژ – سخه» را بخاالی
سرش گرفته بود و من که خواهر یک سالهام را بغل گرفته بودم به همراه خواهر
کوچخخکتخخر و دو بخخرادر دیگخخرم ،بخخه گخخرد بخخرادر بزرگتخخر اسخخلحه بخخهدسخخت،
مخخیچرخیخخدیم ،هلهلخخه مخخیکخخردیم و گخخاه از فخخرط هیجخخان و خوشخخحالی جیخخغ و
فریادمان گوش فلک را کر میکرد.
پس از این ماجراهای کودکانه ،چکمههای پاشنه بلند و شیک مخادرم ،نشخانه
دیگری برای من از دوران انقالب بود .در واقع تصویر مادرم در آن چکمههخای
شیک و آالمد که تازه خریده بود تا با آن به همراه همگی خخانواده بخه اسختقبال
امام خمینی برویم ،در کنخار تصخاویر بخرادر نوجخوانم ،از معخدود تصخویرهای بخه
یادمانده از دوران پُر تب و تاب انقالب برای من است .انقالبی کخه تخأثیراتاش
بر زنخدگی خخانوادگیام ،البتخه بسخیار گسختردهتخر از ایخن یکخی دو خخاطره بخود.
خانواده ما هم مانند میلیونها خخانوادهی عخادی کخه از مفهخوم انقخالب و مبخارزه
سیاسی و اجتماعی آگاهی چندانی نداشتند ،بدون آن که بدانند در جامعه واقعخاً
چه میگذرد ،زندگیشان در انقالب زیر و رو شد.
اصوالً در هر تحول بزرگ اجتماعی  ،زندگانی بسیاری از مخردم زیخر و زبخر
میشود اما آنچه در تیترهای خبری مطبوعخات و گخزارشهخای تخاریخی مخورد
توجه قرار میگیرد معموالً زندگی افراد و شخصیتهای پُر آوازه و گخروههخای
سیاسی است .درحالی که تحوالت بزرگ و انقالبها ،از قضا بیشخترین تخأثیر را
بر زندگی میلیونها خانواده ای میگذارد کخه اساسخاً در پیخدایش ایخن تحخوالت
نقش زیادی نداشتهاند .خانواده ما هم یکی از همین میلیونها خانواده ایرانی بخود

 /18بهار جنبش زنان

که بدون آن که از سیاست و انقخالب چیخزی بداننخد و یخا وارد آن شخده باشخند،
انقالب ،زندگیشان را دگرگون کرد .اولین ضربهی انقالب خ بخدون آن کخه بخه
عنوان کودکی  3-8سخاله بتخوانم بخه عمخق و ریشخههخایش پخی ببخرم خخ وقتخی بخر
زندگی مان هوار شد که پدرم را یک شبه پس از انقالب ،به سخیاق همخه ادارات
دولتی دیگر ،از پست ریاست کنار گذاشتند و یک شبه ،کارمند معمولی شخد و
رییس او پسربچهای  18ساله شد که با «انقالب آمده بود» .ادارهای که پدرم در
آن کار می کرد نه سیاسی بود و نه شغل پدرم سیاسی بود ،او مهندس تأسیسخات
بود و طبیعتاً در بخش فنی کار میکرد و برای دستیابی به این شخغل ،سخالهخا در
ایران و خارج از کشور درس خوانده بخود ،ولخی انقخالب کخه آمخد در همخه جخا
یکباره تمامی ادارات و مؤسسخات بخا «انقالبیخونِ» جخوان  22- 18سخاله روبخرو
شدند که یک شخبه بخدون ایخن کخه چیخزی از حخوزه کخار و تخصخ مخوردنمر
بدانند ،به «ریاست بخشهای تخصصی» پرتاب شده بودند و در نتیجه ،بقیخه کخه
تخصصی در زمینه کارشان داشتند ناگهان به کارمندانی معمولی تنزل یافتند.
برای کسانی همچون پدرم که از کار سیاست سر در نمخیآورد طبعخاً چنخین
بیثباتی و تحول زیر و زبرکنندهای در زنخدگی کوچخک اش قابخل درک نبخود.
ضربه روحی ناشی از همین جا به جاییها و بیمنطقیهای حخاکم بخر انقخالبهخا
برای کسانی که از آن دورند و منطق خشن آن را نمیشناسند بهراسختی غیرقابخل
هضم و پذیرش است .زیرا نمیتوانند درک کنند چرا جوانی که هیچ تخصصی
ندارد ناگهان یک شبه ره صدساله میپیماید و تا این درجه ،ارتقخاء شخغلی مخی-
یابد .ارتقای مقام و منزلتی که شاغالن و کارمندان معمولی همچون پدرم ،تمخام
عمر مفیدشان را صرف آن کرده بودند و همه دلخوشی و امیدشخان در زنخدگی
شغلی ،به همین ارتقاء بسیار بطئی و پلکانی ،از نیم درجه به یک درجه و بخاالتر،
بستگی داشت .آری انواع و اقسام تخنشهخای تخبآور ناشخی از انقخالب ،صخدها
هزار خانواده را دچخار آسخیب مخی کخرد ،و همخین تخنشهخای ناگهخانی بخود کخه
سرانجام سبب شد ،پدرم نیز خ البد مانند خیلخیهخای دیگخر خ دچخار بحخرانهخای
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روحی و عصبی شود .بیماری روحی پدر باعث شخد کخه سخرانجام او را از کخار
اخراج کنند و بهرغم مدرک تحصخیلی و تخصصخی کخه داشخت ولخی بخه خخاطر
بیماری روحیاش نتواند زندگی شش بچه را به راحتی بچرخاند .هر چند بعخد از
چند سال پیگیری مادر و ارائه مدارک پزشکی مبنخی بخر بیمخاری پخدر ،بخاالخره
توانسخختیم از حقخخوق بازنشسخختگی انخخدکی بهخخره ببخخریم و بخخه ایخخن ترتیخخب زنخخدگی
خانوادگی  8نفره ما که در آن ،مادر خانهدار بود و رفاه نسبی که بخر اثخر «درس
خواندن همیشگی» پخدر (و از ایخن رو ارتقخاء تخدریجی در شخغل اش) بخه دسخت
آورده بودیم به ناگهان با توفان انقالب فرو ریخت و بعد هخم بخا شخروع جنخد،
مشکالت معشیتی همه مردم از جمله خانوادهی ما نیز بسیار تشدید شد.
جند و انقالب معموالً همزاد هم هستند .گاه ،اول جند رخ میدهد و در
بطن خود خشونت انقالب را میپروراند و گاه این انقالب است که بستر ظهخور
جند و خونریزی میشود حاال میخواهد این جند داخلی باشخد یخا خخارجی.
مردم ایران اما ابتدا ،وقوع انقالب را تجربه کردند و بعد جنگی که به همخراه آن
آمد .ارمغان جند  8ساله برای خانوادهی ما ،چیزی نبود جز وخامت حال پدر،
کمبود فزاینده امکانات زندگی روزمره ،و سرگردانی برادران فراری از جنخد،
که باید در خانه مینشستند و چخون بخه خخدمت سخربازی و شخرکت در جنخد،
نرفته بودند طبعاً نمیتوانستند کار و شغلی داشته باشند .به همین دلیل من بهرغخم
آن که سومین فرزند خانواده بودم اما به خاطر همخین شخرایط ویخژه خخانوادگی،
اولین فرزند خانواده بودمکه شاغل شدم .البته از ارمغانهای دیگخر جنخد بخرای
من ،آشنایی با «جواد» ،همسرم ،بود که جند ،خانواده آنها را از خوزسختان بخه
تهران پرتاب کرده بود .اگر خانواده مخا بخا آمخدن انقخالب ،رفخاه نسخبیاش را از
دست داده بود خانواده همسرم با وقوع جند همه چیزشان را باخته بودند و این
درد مشترک بیپناهی ،ما را به خانهای درکنار یکدیگر کشانده بود.
وقتخخی کتخخاب مصخخور «مرجخخان سخخاتراپی» را مخخیخوانخخدم انگخخار سرگذشخخت
نوجوانی خودم را در دوران جند مرور میکردم ،چرا که مرجخان نیخز درسخت
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هم سن و سال من است و بخا همخان ماجراهخای معمخول آن دوره در زنخدگیاش
روبرو شده .یعنی با همان کاسختویخدئوهای قاچخاقی مایکخل جکسخون ،مبخارزه
برای پوشیدن شلواری پاچه تند در مدرسه ،یا داستان معلمهای «امخور تربیتخی»
که ما را به عضویت و همکاری با بسیج مدرسه ،هدایت مخی کردنخد و ...بخه یخاد
دارم که اولین تحلیلها و درک سیاسخیام را در همخین بسخیج مدرسخه آمخوختم.
البتخخه مرجخخان سخخاتراپی بخخا ورود بخخه دوران جخخوانیاش تجربخخهای متف خاوت را از
سرگذرانده است زیرا خانوادهاش با وجود امکانات مخالی ،بخاالخره موفخق مخی-
شوند مرجان را به کشور دیگری بفرستند و بنابراین توانسخته اسخت کخه راههخای
ارتقاء موقعیت فردی را در دوران جوانی تجربخه کنخد درحخالی کخه مخن پخس از
اتمام جند ،وقتی بهتدریج حجلههای شهدای جنخد سخر کوچخهمخان کمتخر و
کمتر شد همراه با جامعه نابسامان ،ناگزیر شدم که به جای ارتقاء موقعیت فردی
(که پُر از موانع متعدد بود) ،به ارتقاء وضعیت اجتمخاعی کخه در آن قخرار داشختم
مشغول شوم .همان زمانها بود که من نیز با آغاز جوانیام خ همپای جامعخه زنخان
کشورم خ با قلبی سرشار از امید به آیندهای که قخرار بخود در سخرزمینمخان بخرای
خود بسازیم ،آغاز کردم و از قضا این آینده به طرز شخگفتانگیخزی بخا جنخبش
زنان کشورم پیوند خورد.
همان زمان بهرغم آن که بهترین نمراتام در رشخته «زمخینشناسخی» بخود امخا
متوجه شدم که ورود زنان بخه برخخی از رشختههخا از جملخه زمخینشناسخی ممنخوع
است .به ناچار رشتهای دیگر را برگزیدم .پس از ورود به دانشخگاه متوجخه شخدم
یکی از مقررات دانشگاه آن است که دانشجویان دختر و پسخر اجخازه ندارنخد بخا
هم حرف بزنند حتا اگر میخواستند درباره جخزوهی کخالس یخا سخئوالی درسخی
بپرسند باید «مسئول دختران» با «مسئوالن پسران» در این مورد صحبت مخیکخرد.
گرچه عمالً ،چنین مقرراتی در کنار گوشهی حیخاطهخای درندشخت دانشخگاههخا
نقض می شد .همهی این محخدودیتهخا عمخدتاً از طریخق «انجمخنهخای اسخالمی
دانشگاهها» اعمال میشد ،این درحالی بود که وقتی سالها بعد در جنخبش زنخان
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با همین انجمنهای اسالمی دانشگاهها برای برپایی فعالیتهخایی بخه نفخع حقخوق
زنان همکخاری مخیکخردم ،از ایخن همخه تغییخر در ایخن نهادهخا واقعخاً شخگفتزده
مخخیشخخدم ...بخخاری ،سخخال تحصخیلام در دانشخخگاه را زیخر بمبخخاران هخخوایی تهخخران
گذراندم ،درحالی که خانواده برای در امان ماندن از بمبارانها برای یخک سخال
از تهران به شمال کشور ،کوچ کرده بودند.
اگخخر در آن دوره مرجخخان سخخاتراپی در آن طخخرف مخخرز ،شخخروع بخخه یخخافتن
جهانهایی متفاوت کرد ،من هخم نوشختن در مطبوعخات را آغخاز کخردم و اولخین
نوشتههایم در سال فروردین سال  1332در «کتاب توسخعه» منتشخر شخد« .کتخاب
توسعه» ،در میانهی سالهای  1313تا  1334در قالب فصلنامه منتشر میشد کخه
توسط همسرم ،جواد موسوی خوزستانی سخردبیری و اداره مخیشخد .مخن نیخز بخا
جواد برای انتشار آن ،همکاری میکردم .کتاب توسخعه در سخال  1334پخس از
چاپ دهمین شماره ،توقیخف و از ادامخه کخار بازمانخد (هرچنخد بعخدها در دوران
روی کار آمدن اصالحطلبان ،دوباره از سر گرفته شد کخه پخس از انتشخار چهخار
شماره باز هم دچار توقیف شد) .در خالل فعالیتهای مختصخر مطبوعخاتیام ،بخا
«نسرین ستوده» (که او نیز با ماهنامه «دریچه گفتگخو» همکخاری مخیکخرد) آشخنا
شدم .طبعاً دوستی و صمیمیتمان با توجه به دغدغههای مشترکمخان در حخوزه
زنان ،در زمان اندکی ،عمیق شد .من و نسرین آن زمان از بحثهخاییکخه حخول
تحوالت سیاسی «کالن» در مطالب کتاب توسعه و دریچه گفتگو پیگیخری مخی-
شد فاصله میگرفتیم .با این حال سعیمان این بود که رویکرد ایخن دو نشخریه را
هرچه بیشتر به سمت مسایل زنان سوق دهیم .در آن روزها ،دلمشخغولیهخایم در
رابطه با مسئله زنان عمدتاً به شکل مقاله در محفلهای زنانه امکان بروز مییافت
و یا بهندرت در برخی از مجلههای فارسیزبان زنانه خارج از کشخور (و گخاه بخا
نام مستعار) منتشر میشد ،تا این که در سال  1334ابتدا در نشریه «جامعه سخالم»
به سردبیری «فیخروز گخوران» و بعخد هخم در نشخریات دیگخر بخه شخکل پیوسخته و
جدیتری انتشار مقاالتام را پیگیری کردم .در همان زمان سخرک کشخیدن در
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بعضی از محفلهای زنانه و شناختن آنچه در اینجا و آنجا در میان جمعهخایی
که به دنبال راههایی برای ساختن جامعه و دستیابی به «هخوای آزاد» بخرای تخنفس
بودند را تجربه میکردم :از محفلها و جمعهایی کخه در رابطخه بخا بزرگداشخت
یاد و خاطرهی جان باختگان خخاوران برگخزار مخی شخد ،تخا جلسخاتی کخه ملخی –
مذهبی ها (همچون جلساتی در خانه مینخو مرتاضخی و همسخرش دکتخر حبیخباهلل
پیمان ،و نیز فعالیتهای ناپیوستهی مطبوعخاتی بخا مجلخه «ایخران فخردا» و مهنخدس
سحابی ،سعید مدنی ،هدی صابر ،رضا علیجانی و تقی رحمخانی ) بخرای بررسخی
مسایل روز برگزار میکردند.
بعد از آن نیز که انواع گوناگون محفلهای زنان رشخد مخیکخرد مخن نیخز در
تعدادی از آنها و نشستهایی که برگخزار مخیکردنخد مشخارکت داشختم و گخاه
خانهام محل برگزاری این سخخنرانیهخا و جلسخات در رابطخه بخا زنخان بخود .ایخن
نشستها با موضوعات متنوع و بهانه های گوناگونی در میان زنان برگزاری می-
شد از  :کتاب خوانی ،و دیدن و تفسیر فیلم ،گرفته تا جمعهایی کخه بخه مناسخبت
سالروز انقالب مشروطیت و بزرگداشت «قمرالملوک وزیری» و روز جهانی زن
( 8مارس) ،یا به مناسبت اسفندگان و مهرگان و ...برگزار مخیشخد .سخپس ادامخه
فعالیت در محفلهایی که بهتدریج شکل میگرفتنخد و دغدغخههخای فمینیسختی،
محور آنها میشد .همین محفلهای فمینیستی بودند که برای مدتی مرا حسخابی
درگیر خود کرد .بهتدریج نقطه اشتراک اکثر این محفلهخا ،برگخزاری مراسخم
 8مارس (روز جهانی زن) شد و به این ترتیب تا مدتی هر سال ،کار ما شده بخود
که در روز جهانی زن ( 13اسفند 8 /مارس) ،از این محفل به آن محفل بخرویم،
و یا بعدتر ،مراسم مشترک بینامحفلی برای  8مارس برگزار کنیم.
رشد چشمگیر محفلهای زنانه در ایران

اغلب «محفلهای زنانه»ای که در آن دوره با آنهخا آشخنا مخیشخدم را زنخانی بخا
دیدگاههای مختلف (ملیگرا ،چپگرا یخا ملخی مخذهبی) یخا زنخانی کخه پیشختر

فصل اول23 /

هوادار احزاب سیاسیانقالبی بودند ،شکل می دادند که در حقیقخت بازمانخدگان
دوران سرکوب دهه  1312نیز محسوب می شدند .بازماندگانی کخه از زنخدان و
یا مهاجرت ،جسته بودند و به بازاندیشی در گذشتهی خخود رسخیده بودنخد .البتخه
در این محفلها ،زنانی از نسل جدیدتر خ که چنخین گذشختهای را تجربخه نکخرده
بودند خ نیز حضور داشتند از جمله خود من که در واقع از نسل انقالبی نبودم.
رویکرد برخی از این محفلها ،با توجه به بافت فکریشان (بافت فکری دهه )12
رویکردی غالباً سیاسی و انقالبی و هنوز بهشخدت آرمانشخهری بخود از همخین رو
در میان این بخش از زنان با توجه به تجربههای تل خشونتها و سخرکوبهخای
دهه  ،1312وحشت از حضور در «عرصه عمومی» به نوعی نهادینه شده بود .در
نتیجه ،عمدهی فعالیت این دسته از محفلهای زنانه به برگزاری  8مخارس «درون
خانهها» خالصه میشد و در طول سال نیز جلسات ماهانه ،محور بحخث جلسخات
هر محفل ،با توجه به ترکیب افراد حاضر در جلسخه ،مخیتوانسخت فخرق کنخد :از
نقخخد و بررسخخی فخخیلم ،و داسخختانخخخوانی و نقخخد داسخختان ،و شخخاهنامهخخخوانی و
حافظ خوانی گرفته تا بحث در مورد اخبار و مسایل و دیدگاههخای فمینیسختی و
نمایر این موضوعات .من خودم در محفلخی بخودم کخه عمخدتاً مسخایل نمخری و
تئوریک در مورد گفتمان های فمینیستی در آن مطرح میشد .همچنین مقخاالتی
که در خارج از کشور توسط زنان فمینیست ایرانی به چاپ میرسید نیز بخین مخا
دست به دست می گردید و در مورد محتوای آن نوشتهها تبادل نمر میکخردیم.
گاهی هم مقاالت فمینیستی توسط کسانی که زبان میدانستند ترجمه و در جمع
توزیع و خوانده میشد.
در آن زمان که در تالش بخرای همکخاری در مطبوعخات بخودم ،محفخلهخای
زنانه ،مخاطبهای اندکشماری را در اختیارمان قرار میداد تا مطالخبمخان را خ
در نبود امکان انتشخار گسخترده خخ بخا ایخن مخاطبخان انگشختشخمار ،بخه اشختراک
بگخخذرایم .مطخخالبی از ایخخن دسخخت را معمخخوالً در مراسخخمی کخخه بخخه مناسخخبتهخخایی
همچخخخون« :روز جهخخخانی زن» ( 8مخخخارس) ،یخخخا در مراسخخخم سخخخالگرد خاموشخخخی
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قمرالملوک وزیری ،و یا فرو فرخزاد برگزار میکردیم ،مخیخوانخدیم .درایخن
گونه مراسم معموالً افراد از محفلهای دیگر نیز دعوت میشدند .به هخر میخزان
که فضای سیاسی کشور بازتر میشخد طبعخاً برگخزاری جلسخات سخخنرانی بخرای
زنخانی کخخه در مخخورد حقخخوق و مسخخایل زنخان در مطبوعخخات کخخار مخخیکردنخخد نیخخز
گسترش مییافخت و معمخوالً زنخان پیشکسخوت همچخون مهرانگیزکخار ،شخیرین
عبادی ،منصوره اتحادیه و ...سخنرانان شخناختهتخر ایخن برنامخههخا و نشسختهخای
خانگی بودند.
البته در همان دوره ،زنانی از جریانهای ملخیگخرا (همچخون پروانخه فروهخر،
گیتی پورفاضخل ،عفخت صخفاکیش ،و ،)...نیخز فعخال بودنخد .ایخن طیخف از زنخان
معموالً به جای برگزاری مراسخم  8مخارس ،مراسخم «روز  5اسخفند» (روز زن در
ایران باستان) را برگزار میکردند و نیز به جای سالمرگ قمرالملوک وزیخری،
سالگرد پیروزی انقالب مشروطه را پاس میداشتند و من نیز گاه در مراسخم آن-
ها شرکت میکردم و از تجربههاشان میآموختم.
زنان از طیف گخروه هخای ملخی ـ مخذهبی (همچخون اعمخم طالقخانی ،نسخرین
سخختوده ،مینخخو مرتاضخخی لنگخخرودی ،پخخروین بختیخخارنژاد ،ناهیخخد توسخخلی ،فاطمخخه
فرهند خواه ،و )...هم فعخال بودنخد و جمخعهخا و مناسخبت هخای خخا خخود را
داشتند .هر چند بخشی از آنها مثل فاطمخه فرهنخدخخواه یخا اعمخم طالقخانی بخه
شکل منسجم و رسمیتری در حوزه مسایل زنان فعالیت میکردند بهطوری کخه
اعمم طالقخانی از همخان سخالهخای اولیخه پخس از انقخالب «جامعخه زنخان انقخالب
اسالمی» را تأسیس کرده بود و نشریه «پیام هاجر» را (که در سالهای بعد پروین
بختیارنژاد نقش مخؤثری در ارتقخاء کیفیخت مطالخب و تخداوم انتشخار آن داشخت)
منتشر میکرد.
همان زمان نیز زنانی که به آرمانهای مشروطیت و برابری حقوق زن و مخرد
وفادار مانده بودند و دستاوردهای حقوق برابر زنخان در فضخای پخیش از انقخالب
(دوران سخخلطنت محمدرضخخا شخخاه پهلخخوی) را نیخخز مخخردود نمخخیدانسخختند حخخول
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شخصیت های پیشکسوتی مانند «مهرانگیز منوچهریان» گرد هم مخیآمدنخد .ایخن
زنان نیز محفلهای خود را داشتند و مراسم متعخددی در رابطخه بخا زنخان و بخرای
ارتقای آگاهی تخاریخی و حقخوقی آنخان ،برگخزاری مخیکردنخد .اصخلیتخرین و
فعالترین محفل این طیف ،در منزل خود خانم منوچهریان که همهی عمر بخرای
احقاق حقوق زنان تالش کرده بود ،برگزار میشد.
به تدریج در اکثر محفلهای گوناگون زنان ،برگخزاری مراسخم روز جهخانی
زن ( 8مخخارس 13 /اسخخفند) جخخای خخخود را مخخیگشخخود و آرام ،آرام حخخق اهلیخخت
کسب میکرد و به عنوان یکخی از نقخاط اشختراک ایخن محفخلهخا (کخه اتفاقخاً از
طیفهای مختلف فکخری هخم بودنخد) پذیرفتخه مخیشخد .امخا تعمخیم و گسخترش
برگزاری مراسم روز جهانی زن ،که از طرف سازمان ملل متحخد نیخز بخه عنخوان
یک مناسب بینالمللی پذیرفته شخده بخود ،نبایخد ایخن تصخور را پخیش آورد کخه
همهی محفلهایی که مراسم این روز تاریخی را برگزار میکردند لزومخاً دارای
عقاید مشترک و یکدست بودند .در حقیقت بحث ایجاد و گسترش محفلهخای
زنانه (در فضای بستهی آن روزگار) ،برخالف تفسیری که معمخوالً مطخرح مخی-
شود ،تنها متعلق به زنخان بخا دیخدگاههخای چخپ نبخود بلکخه زنخان متعلخق بخه همخه
نیروهای اجتماعی و مشربهای گوناگون فکری خ که در سال  1312بخه نخوعی
سرکوب و منزوی شده بودند خ با ایجاد و شکلدهی به محفلهخای زنانخه خخا
خخخود ،حرکخخت جدیدشخخان را آغخخاز کخخرده بودنخخد و ای خن روز جهخخانی را پخخاس
میداشتند.
اما تفاوت نگرش و قضاوت میان محفلهایی که رویکردهای چخپ افراطخی
و رادیکال داشتند با محافخل زنانخه از طیخف هخای فکخری دیگخر (حتخا نسخبت بخه
گرایشهخای معتخدل چخپ) ،در آن بخود کخه بخا بخاز شخدن فضخای جامعخه ،بقیخه
طیفهای زنان بهطور طبیعی تالش کردند به شکل رسخمیتخری فعالیختشخان را
ادامه دهند و با استفاده از فرصت تاریخی به دسخت آمخده ،در «عرصخه عمخومی»
هم فعال شوند ،از این رو بر خالف رفتخار بعضخی از فعخاالن چخپ رادیکخال ،بخر
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استمرار و حفظ «محافل زنانه خود» ،پافشاری (و نمریهپردازی) نکردند بلکه به-
طور طبیعی و قابل فهم ،آن شخکل از «فعالیخت محفلخی و محخدود» را ،بخشخی از
دوران گخخذار در زنخخدگی اجتمخخاعی خخخود خ آن هخخم از سخخر نخخاگزیری خ تلقخخی
میکردند.
درحالی که برخی دیگخر بخا جوسخازی ،تخالش کردنخد «محافخل زنانخه» را بخه
عنوان «پایگاه و نهادی» علیه انجمنهای رسمیتخر زنخان قخرار دهنخد .یعنخی علیخه
انجمخخنهخخایی کخخه بخخا اسخختفاده از فرصخخت تخخاریخی بخخهدسخخت آمخخده و گسخخترش
فعالیتهای خود ،سعی در گرفتن مجوز داشتند .در واقع بخا ایجخاد جخو تقابخل و
اتهامزنی سعی داشتند براهمیت «رویکرد محفلی» ،به عنخوان تنهخا روش «مسختقل
ماندن» و «غیرحکومتی تلقی شدن» ،تأکیخد گذارنخد و چنخین رویکخردی را حتخا
«تقدیس» کنند.
بخخا ایخخن حخخال ،در محفخخلهخخای زنخخان بخخا دیخخدگاههخخای چخخپ نیخخز ،گخخروههخخا و
گرایشهای مختلف وجود داشخت و گخاه خخطکشخی سیاسخی و درگیخریهخای
ایدئولوژیک و بیناگروهی که از دوران انقالب به ارث رسیده بود در میخان ایخن
محفلها نیز عمل میکرد .برای نمونه زنانی که به حزب تخوده عالقخهمنخد بودنخد
محفلهای خا خود را خ و اغلب ،مستقل از دیگر نیروهخای چخپ خ داشختند ،و
از آنجا که حزب توده در رابطه با حقوق برابخر زنخان ،در سخالهخای  1322تخا
 1332کار کرده بود و تجارب بسیاری داشت طبعاً انتقخال ایخن میخراث بخه نسخل
جوانتر زنان ،یکی از مضامین فعالیتهای این محفلها محسوب میشد 1.زنخان
 -1برای نمونه حزب توده در دوران نخست وزیری دکتر مصدق برای استقرار حقوق برابر
زنان به خصو برای تصویب حق رأی زنان در آن دوره تالش بسیار زیادی کرده بود و
حتا دست به ابتکار جالبی زده بود« :جمعآوری امضاء» از مردم برای پشتیبانی از تصویب حق
رأی زنان در مجلس ،که تا آن موقع در جنبش زنان چنین کاری ،بیسابقه بود .گفتنی است
که فعاالن حزب توده در کمتر از یک هفته ،نزدیک به  32هزار امضا از مردم خخ که نسبت به
جمعیت آن زمان ،رقم زیادی است خخ جمعآوری کرده بودند این مسئله از این زاویه جالب
است که حتا ما در کمپین یک میلیون امضا در عرض یک هفته که نه ،حتا در عرض چندین
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چپ متمایل به گرایش «خط سه» که خودشان را به نسخبت دیگخر گخرایشهخای
چپ ،رادیکالتر میدانستند ،و همچنین زنانی که به سازمان فداییان اکثریخت ،و
یا به اقلیت ،نزدیک بودند نیخز هرکخدام محفخلهخای جداگانخه و گخاه بخا خخط و
مرزهای ایدئولوژیکی خا خودشان را داشختند .امخا کسخانی همچخون مخن کخه
نسلی بهحساب میآمدیم که از درگیریهای احزاب سیاسخی راسخت و چخپ در
زمان انقالب خبری نداشتیم ،به دور از این خطکشیهخای سیاسخی مخیتوانسختیم
راحتتر در میان محفلهای مختلف فکری ،حرکت کنیم.
در آن زمان به نمرم مخیآمخد مشخکل برخخی از نیروهخای نخوگرا – از جملخه
برخی گرایشهای چپ  -در ایران عمدتاً ایخن اسخت کخه توجخهشخان بخه درون
جامعه و مسایل «محلی» ،بسیارکمرند و فرعی است ،در نتیجه گفتمان و فضای
فکخخری خخخود را عمخخدتاً در بسخختر بیرونخخی (و در میخخان چخخالشهخخای موجخخود در
دموکراسیهای غربی) مییافتند و کخمتخر در فضخای داخلخی جامعخه ایخران سخیر
میکردند .از همین رو برخی از فمینیسختهخای ایرانخی (کخه از دل رویکردهخای
افراطی چپ در این محفلها سر بیرون آوردند) گفتمخان فمینیسختی خخود را نیخز
صرفاً در بستر جهانی و تحت تأثیر چالشها و اولویتهای جنبشهای فمینیسختی
زنان چپ اروپا ،سامان میدادند .شاید به همین دلیل هم بود کخه برخخی از ایخن
گرایشها به جای کنکاش و شناسایی چالشهای دموکراسی در جامعه خود ،به
چالشهای اساسی که در کشورهای غربخی و دموکراسخیهخای آن دیخار وجخود
داشت سرگرم بودند و بخر همخین اسخاس نمخراتشخانرا تبیخین مخیکردنخد .ایخن
درحالی است کخه چخالشهخای دموکراسخی از جامعخهای بخه جامعخه دیگخر و در
زمانهای تاریخی مختلف ،ممکن است متفخاوت باشخد شناسخایی درسخت و بخه
موقع چالشها و شکافهای محلی (حال با ابزار و نگاه چخپ یخا راسخت و )...از

ماه هم نتوانستیم از پس این کار برآییم( »...از مقاله «پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه
نفس» ،مراجعه کنید به وبالگ نگارنده)http://noushinahmadi.wordpress.com :
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سوی یک نیروی سیاسی یا اجتماعی است که سبب میشود آن نیخرو بتوانخد در
جامعه خود تأثیرگخذار باشخد ،پایگخاه مردمخی کسخب کنخد و بخه تبخع آن نیخز در
بازشناسی «متحدان خود» در جامعه ،موفق باشخد .بخه همخین قیخاس ،چخالشهخای
فمینیستی هم در هر جامعهای معموالً با توجه بخه مختصخات زمخانی و مکخانی آن
جامعه تعیین میشود .از این رو نمیتوان آن چالشهخا و راهحخلهخایشخان را از
جامعهای برداشت و به جامعه دیگر تزریق کرد.
بیشک بهره بردن از دیدگاههخا و تئخوریهخای جهخانی و تعیخین نسخبت خخود بخا
جنخخبشهخخای جهخخانی زنخخان ،بخخه غنخخا و اعخختالی حرکخختهخخای صخخلحآمیخخز فعخخاالن
برابریخواه در داخل کشور کمک مخیکنخد امخا کپخیبخرداری از «چخالشهخای
خا فمینیستی جامعهای دیگر» و انتقال مکانیکی آن به جامعه خود ،مخیتوانخد
به روند دستیابی جنبش زنان به خواستههخایش واقعخاً ضخربه بزنخد .بخرای نمونخه
پارهای از فعاالن رادیکال جنبش زنان ،در طول دورههای گذشخته  -و متأسخفانه
امروز هم  -نتوانستهاند گفتمان واقعبینانه و کارآمدی را در رابطه بخا «حق کاار و
اشتغال زنان» در ایران (که از قضا خود را متولی چنین خواستی در جنخبش زنخان
نیز میدانند) پایهریزی کنند .در زمان رضاشاه پهلوی و نیز در خخالل سخالهخای
 1322تخخخا  ،1332بخشخخخی از زنخخخان چخخخپگخخخرا ،بخخخا دنبالخخخهروی از احخخخزاب
سیاسیایدئولوژیک ،به جای طرح شعار راهبردی «ایجاد اشختغال بخرای زنخان» و
نقد مقاومتهای گستردهای که فرهند پدرساالر بر سر راه ورود زنان بخه بخازار
کار ایجاد کرده بخود متأسخفانه شخعار نخاهمخوان بخا موقعیخت زنخان ایخران (یعنخی
«دستمزد برابر»!؟!) را مطرح میکردند .در شرایط آن روز ایران کخه اکثخر زنخان
حتا اجازه خروج از منزل را نداشتند و فقط تعداد اندکی از زنخان توانسخته بودنخد
سر کار بروند ،گرتهبخرداری از شخعار فمینیسختهخا در کشخورهای صخنعتی (کخه
حاصل چالش فمینیستی و محلی آنان در جامعهی پیشخرفتهی خودشخان بخود) ،و
طرح آن شعارها در یک جامعهی غیرصنعتی مثخل ایخران ،ناخواسخته بخه تحکخیم
قدرت پدرساالران کشور ،کمک کردند.
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در سالهای بعد نیز بار دیگر اشتباه مشابهای را تکرار کردند و به جخای سخردادن
شعار عاجل «رفع انبوه موانع در راه اشتغال زنان» ،عمدتاً به مسئله « استثمار زنخان
در کارخانهها» مخیپرداختنخد .جالخب اسخت کخه حتخا امخروز هخم برخخی از زنخان
اصالحطلب درون حکومت و نیز برخی فعاالن چپِ افراطی در جنبش زنان ،بخه
جای طرح «خواسته حق کار و اشتغال زنان» و همچنین «اعتراض سیستماتیک به
معضل بیکاری زنان» ،باز هم بر شعارهای پراکنده از قبیل« :دسختمزد برابخر» و یخا
نقد جسته و گریخته به «دورکاری» یا کمکاری ،یا تأکیخد بخر ارزشگخذاری بخر
خانهداری و احراز آن به عنوان زنان شاغل «در آمارها» ،تمرکز میکنند!
واقعیت این است که در طول یکصدسال مبخارزات حخقخواهانخهی زنخان در
ایران خ به جز دورههایی کوتاه و استثنایی خ هیچگاه شاهد برخخوردی روشخمند و
واقعنگر در مورد «حق کخار و اشختغال زنخان» نبخودهایخم .ای بسخا یکخی از دالیخل
عمدهی ناکامیهای مداوم جنبش فمینیستی زنان در این حخوزه ،ناشخی از همخین
باشد که برخی از زنان جزماندیش و افراط گرا (که به هر دلیل خخود را چخپ و
آوانگارد معرفی میکنند) چالشهخای فمینیسختی پخیش روی جوامخع پیشخرفتهی
صنعتی را بدون آن که نیازی به همخوانکخردنِ آن بخا شخرایط زنخان جامعخهمخان
احسخخاس کننخخد ،بخخیوقفخخه تکخخرار مخخیکننخخد .متأسخخفانه سخخنت مرسخخوم و مسخخلط
(گرتهبرداری از گفتمانهای بخینالمللخی) همخواره بخه عنخوان یکخی از معضخالت
تاریخی در گذار جامعه ما به سخوی دموکراسخی عمخل کخرده اسخت .ایخن سخنت
همچون بسیاری دیگر از سنتهای بازدارنده ،به برخی از زنخان فعخال در جنخبش
فمینیستی کشورمان نیز سرایت کرده است 1.جالخب اسخت کخه برخخی از همخین
فعاالن زن( ،نفیگرایان) ،تا همین اواخر ،هر نوع گخرایش «محلخی» و «بخومی» را
 -1در زمستان سال  ،1333در مقالهای در مجله «جامعه سالم» ،جنبش زنان را به سخه رویکخرد
«نفیگرا»« ،ثباتگرا» و «اصالحگرا» تقسیمبندی کخرده بخودم کخه در رویکخرد «نفخی گخرا» ،بخه
نگرش بخشی از نیروهای چپ سنتی و افراطی ،که در آن دوره بر پارهای از محفلهای زنانخه
در داخخخل کشخخور حخخاکم بخخود پرداختخخهام[ .ایخخن مقالخخه در وبخخالگ نگارنخخده موجخخود اسخخت:
]http://noushinahmadi.wordpress.com
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عمدتاً با گرایش «اسالمی» همسان قلمداد میکردند در نتیجه ،هخر نخوع رنخد و
بوی محلخی را بخا زدن برچسخب اسخالمی ،کخامالً نفخی مخیکردنخد .حاصخل ایخن
رویکرد نفیگرایانه چیزی نبود به جز این که خودشان را از ساختن پایگخاههخای
مردمی در میان زنان جامعه ،هرچه بیشتر محروم میکردند.
فاصلهگرفتن از برچسب فمینیسم :در آن زمخان همچنخان کخه برخخی از زنخان
هنرمند تالش مخیکردنخد هویخت «فمینیسختی» را از خخود و آثارشخان دور کننخد،
برخی از زنان اصالحطلب و برخی از زنان ملخی– مخذهبی نیخز فمینیسخم را یخک
اندیشه «غیربومی» و «وارداتی از غرب» قلمداد میکردنخد و آنرا نفخی و تحقیخر
میکردند .این درحالی بود که برای زنخان هنرمنخد اجتنخاب از هویخت فمینیسختی
میتوانست به نوعی کارکرد داشخته باشخد (یعنخی از طخرد آنخان در بافخت مردانخه
جامعه هنرمندان جلوگیری کند) ، 1ولی برای نیروهای اجتمخاعی همچخون زنخان
ملی– مذهبی که دغدغهی حقخوق زنخان داشختند ،چنخین موضخعگیخری در برابخر
فمینیسم کارکرد منفی داشت .چرا که «فمینیسم» از همان ابتدا ،فار از برداشختِ
درسخخت یخخا غلخخط از آن (حتخخا از سخخوی مخالفخخاناش) ،همخخواره در پیونخخد بخخا
خواستههای زنان قرار داشته و عنصری همبسته بخا حرکختهخای حخقخواهانخهی
زنان بوده است .از همین رو نفی فمینیسم از سوی برخی از این زنان اسخالمگخرا،
سبب میشد عمالً نتوانند در حرکختهخا و گفتمخانسخازی درونخی جنخبش زنخان
جایگاه خود را تثبیت کنند .زیرا آنخان نیخز بخا نفخی فمینیسخم در واقخع خخود را از
موقعیت و امتیاز برخورداری از هویتی مسختقل خخ مسختقل از همتایخان مردشخان خخ
محروم میساختند .این درحالی بود که این گروه از زنخان ،اتفاقخاً از همخان ابتخدا
 - 1هر چند بعدها در سالهای دهه  ،1382با افزایش حضور و نقش زنان در جامعه هنخری ،و
طرح مسایل مربوط به حقوق برابر در افکار عمومی ،بافخت جامعخه هنرمنخدان بخهتخدریج تغییخر
کرد .از طرفی جنبش فمینیستی نیز جایگاه و اعتبار بیشتری یافته بود ،در نتیجه زنان هنرمند نیخز
توانستند بدون ترس از هویت فمینیستی و یا زنانه خود ،در این جامعه مانور بدهند.
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در حرکتهای عدالتطلبانهی جنبش زنان حضوری فعال داشتند .با این وجخود
اما به نمر میرسید که در آن دوره (سالهای دهه  1312و  )1332متأسخفانه در
میان برخی از نیروهخای ملخی– مخذهبی ،بخه دلیخل وجخود رویکخرد ناسیونالیسختی
(ملیگرایی) ،نه در پیوند با جهان بلکه گاه در تضاد با جهان  -بهویژه با «جهخان
غرب»  -و هرآنچه رند و نشانی از آن داشت بازشناسی و تعریف میشد .چه
بسا همین تضاد در کانون فکری چنین رویکردی از ناسیونالیسم ،برخخی از زنخان
متعلق به این طیف و نیز برخی از زنان اصالحطلب را بهسوی تضاد بخا اندیشخهی
فمینیستی (به عنوان اندیشهای «غیربومی» و غربی) سوق میداد.
بخخه گمخخان مخخن ،بازتولی خد چن خین تضخخادی بخخا غخخرب در اغلخخب گخخرایشهخخای
ملیگرایانخه در ایخران معاصخر ،ریشخه در اتفاقخات  28مخرداد  1332داشخت کخه
همچنان جان سختی میکرد .چرا کخه وقتخی بخه تفکخر و تحلیخل زنخانی همچخون
«صدیقه دولتآبادی» و انجمنهخای زنخان در دوران مشخروطه نگخاه کنخیم(مثخل
«جمعیت نسوان وطنخواه» که رویکردهای ملی و وطخنپرسختانه قخوی در آنهخا
وجود داشت) میبینیم که چنین واکنش خصمانهای در برابر مدرنیتهی فرهنگخی
و دستاوردهای تمدنی غرب به عنوان هسته اصلی تفکر ملیگرایانخهشخان خخ و بخه
تبع آن در پراتیک اجتماعیشان خ وجود ندارد یا بسیار کمرند است.
از آوردن این بحثها و نمونهها میخواهم نتیجه بگیرمکخه نخه «ملخیگرایخی»
منافاتی با استفاده ما زنان از دستاوردهای فکخری ،فرهنگخی غخرب داشخت ،و نخه
«جهانگرایی» نهفته در اندیشه چپ مارکسیستی ،میتوانست تضادی مخاهوی بخا
اتخان سیاستهای محلی و بومی متناسب به شرایط ایران در جنبش زنخان داشخته
باشد .خوشبختانه در سالهای بعد از دهه1312یعنی از نیمه دهه ،1332همخه مخا
در جنبش زنان از طیفهای گوناگون ،بهتخدریج همخراه بخا یکخدیگر ،بخه نخوعی
آموختیم که اتخان سیاستها و رویکردهای جهانی و محلخی ،لزومخاً روشهخایی
جایگزین و در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه تلفیق آنهاست که میتواند جنخبش
زنان را در بافت بغرنج و پدرساالر جامعهی ایران به جلو براند.
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در هخخر صخخورت در آن زمخخان ،مخخن شخخانس آن را داشخختم کخخه بخخا محفخخلهخخای
گوناگون زنان با گرایشهای متنوع فکریشان آشنا شوم و از هر کدام از آنهخا
بیاموزم و بتوانم وطندوستی و ملیگرایی خود را بخا رویکخرد «جهخان وطنخی»ام
تطبیق دهم و نه تنها خود را یک زن ایرانی بدانم بلکه بتوانم خودم را در پیونخد
با «شهروندی جهانی» و احساس همبستگی با خواهرانم در سراسر جهان ببینم .به
این ترتیب همانطور که با گرایشها و رویکردهخای فمینیسخم جهخانی از طریخق
خواندن متون خارجی فمینیستی آشنا میشدم ،امخا بخه خخاطر پخژوهش و تخدوین
«سالنمای زنان» و نیز «پروژه تاری شفاهی با زنان پیشکسوت» توانستم با بسیاری
از زنخخان ایرانخخی و تخخاریخچخخه تخخالشهخخایشخخان آشخخنا شخخوم از جملخخه بخخا یکخخی از
شخصیتهای با سابقه و پُرنفون جنبش زنان ایران خ خانم «مهرانگیز منوچهریخان»
خ (که آگاهی از میراث عمیم مبارزات زنان ایخران در پخیش انقخالب را بخرایم بخه
ارمغان آورده بود) ،1مجموعخه ایخنهخا مخرا بخه تعمخق و جسختجوی راهخی بخرای
گسترش مبارزات محلی بدون نفی تجربههای جهانی ترغیب مخیکخرد .صخدالبته
که فعالیتهای مطبوعاتی و مشارکت در تشکلهایی همچخون انجمخن «حمایخت
از حقوق کودکان» نیز باعث میشد که از گرایشها و نگرشهخایی متفخاوت (و
چه بسا «محلیتر») آگاهی به دست آوردم بنابراین به دنبخال تلفیقخی از رویکخرد
جهانی فمینیستی با نیازهای محلیمان میگشتم که بعدها توانستم این رویکرد را
در نوشتههایم با اصطالحاتی همچون «فمینیسم موقعیتی» یا «فمینیسخم عمخلگخرا»
معنا بخشم.
خوشبختانه همین فرصخت مغتخنم آشخناییام بخا آراء گونخاگون و طیخفهخای
متنوع فکری ،بعدها در انتشار نشریه «جنس دوم» به من کمک کرد که دیدگاه-
های مختلف زنانی را که در خارج از حاکمیت بودند (زنانی که برخخیشخان بخه
 -1حاصل آشنایی و مراودهام با مهرانگیز منوچهریان ،و آنچه از ایشان آموختم کتابی شد با
عنوان «سناتور ،فعالیتهای مهرانگیز منوچهریان در بستر مبارزات حقوقی زنان» که با
همکاری پروین اردالن ،نوشتم و چاپ اول آن ،توسط نشرتوسعه ،به سال  1382منتشر شد.
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نوعی از نمام سیاسی ضربه خورده بودنخد) فخار از ایخن کخه چخه ایخدئولوژی و
مشرب فکری دارند ،در این نشریه ،بازتاب دهم .از همینرو بود کخه بخهتخدریج
نشریه «جنس دوم» در میان محفلهای زنان با دیدگاههای مختلخف ،جخای خخود
را باز کرد و به عنوان نماینده زنان حاشیهی قدرت (غیرحکومتی) ،شناخته شخد.
در حقیقت «جنس دوم» نماینده زنانی بود که در منازعات سیاسخی از حاکمیخت
ضربه خورده بودند و در حاشخیه قخدرت قخرار گرفتخه بودنخد و نمخیتوانسختند در
نشریات رسمیتر آن زمان ،حضور داشته باشند کخه ایخن شخامل زنخان فمینیسخت
خارج از کشور هم میشد.
نقش فمینیستهای ایرانی خارج از کشور :واقعیت این بود که زنخان از گخروه-
های سیاسخی گونخاگون ،بخا زور و خشخونتهخای اوایخل انقخالب ،بخدون آن کخه
فرصتی برای تحلیل و بازشناسی موقعیتشخان در «ایخران بعخد از انقخالب» داشخته
باشند به دو نیمه تقسیم شدند :نیمهای در داخل کشور ماند و نیمهی بزرگتخر بخه
خارج از کشور مهاجرت کرد .با این حال اما ارتبخاط عخاطفی و ارگانیخک میخان
این دو پاره ،همچنان برقرار مانده بود بنابراین ،تخأثیرگرفتن و تأثیرگذاشختن ایخن
دو بخش بر روی یکدیگر ،امری طبیعی بود .گاه تأثیر نیروهای داخل کشور بخر
نیمه بیرون ،پُر رندتر میشد و گاه بالعکس .البته تأثیر و نفون افکار زنان خارج
از کشور به خصخو تخا نیمخه دهخه  1332بخر زنخان داخخل ،بسخیار پُخر رنخد و
نیرومندتر بود .زیرا آن نیمهی دیگر در فضای دموکراتیک آمریکخا و اروپخا ،بخا
مباحث فمینیستی آشنا شده بود و بنابراین ،میتوانست بخا فخراخ بخال بیشختری بخه
تحلیل و دریافت افکار جدید خ و انتقال آن بخه داخخل کشخور خ بپخردازد .همخهی
اینها سبب میشد که در محفلهایی که بهویژه فمینیسختیتخر بودنخد ،مقخاالت و
تولیدات فکری زنان ایرانی خارج از کشخور کخه گخرایش فمینیسختی پیخدا کخرده
بودند الهامبخش و راهنمای عمل باشد.
مقاالت تئوریک فمینیستی کخه در خخارج از کشخور منتشخر مخیشخد بخهویخژه
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مقاالتی که در نشریه «نیمه دیگر» به چاپ میرسید بین مخا زنخان داخخل کشخور،
دست به دست میچرخید( .مطالب نشریه «نیمه دیگخر» معمخوالً بخه قلخم :پخروین
پایدار ،نیره توحیدی ،افسانه نجم آبخادی ،شخهال حخائری ،فرزانخه میالنخی ،ناهیخد
یگانه ،اِما دلخانیان ،شهرزاد مجاب ،حورا یاوری ،شهران طبری ،مهنخاز افخمخی،
هاله افشار ،ژانت آفخاری«پیرنمخر» ،و ...نوشخته مخیشخد ).پخس از آن نیخز نشخریه
«آوای زن» (به سردبیری شعله ایرانی) در خارج کشور چاپ و منتشر میشد کخه
نسخههایی از این نشریه نیز به داخل کشور میرسید .از طرف دیگخر «کنفخرانس
پژوهش های زنان ایخران» بخه مخدیریت «گلنخاز امخین» کخه بخهصخورت سخالیانه در
کشخخورهای مختلخخف اروپخخایی و آمریکخخا برگخخزار مخخیشخخد (و همچنخخان برگخخزار
میشود) و بحثهای راهبردی که توسط برخی از فمینیستهای ایرانخی در ایخن
کنفرانس مطرح میشد سبب ساز تولید گفتمانهای فمینیستی در رابطخه بخا زنخان
ایران بود ...،همگی این فعالیتهای فرهنگی که بهصورت داوطلبانه توسط زنخان
فمینیست ایرانی در خارج کشور صورت میگرفت برای ما منبع الهام و دستمایه
کار فمینیستی و برابریخواهانه در داخل کشور بود.
شاید به خاطر همین نقش ارتباطی و تأثیری که این زنخان اندیشخهورز خخارج
از کشور بر محفلهای زنان داخل کشخور داشختند (محفخلهخایی کخه مخا خخ نسخل
جدید جنبش زنان خ در بستر آن میبالیدیم) ،در مجموع باعخث گردیخد کخه مخن
هم متقابالً نشریه «جنس دوم» را به نخوعی پایگخاهی بخرای تقویخت ایخن ارتبخاط ،
قرار بدهم تا زنان پژوهشگخر و صخاحب قلخم در خخارج از کشخور نیخز صخدایی
پُرطنین و قابل دریافت از سخوی مخاطبخان داخخل کشخور ،در ایخن نشخریه بیابنخد.
بعدها هم که «مرکز فرهنگی زنان» توانست به نهادی پایدار و تاثیرگخذار تبخدیل
شود ،پیشنهادی برای برگزاری کنفرانس پژوهش ها «در کشور تاجیکستان» را با
اعضای مرکزفرهنگی در میان گذاشتم و با توجه به استقبال بقیه اعضخای مرکخز،
آن پیشنهاد را برای مدیر کنفرانس «گلناز امخین» فرسختادیم .در واقخع ارتبخاط دو
سویه تر و برابرتر با منبعی که زمانی الهام بخش ما بود ،هخدفی بخود کخه در ارائخه
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این پیشنهاد دنبال میکردم .البته همان زمان با این که دوران اصخالحات بخود امخا
باز هم میدانستیم که برگزاری چنخین کنفرانسخی در داخخل ایخران ،امکخانپخذیر
نیست ولی به نمر میآمد که اگر این کنفخرانس از دایخره کشخورهای اروپخایی و
آمریکا فراتر رود و در کشوری نزدیکتر به ایران (مانند تاجیکستان یخا ترکیخه)
برگزار گردد شاید بتواند ارتباط تنگاتند و وسیعتری میان فعاالن جنخبش زنخان
در خارج با مخا کخه در داخخل کشخور فعالیخت مخیکخردیم برقخرار سخازد .کشخور
تاجیکستان را نیز برای آن پیشنهاد دادم که تصور میکردم از این طریق میشود
جنبش زنان در «کشورهای فارسی زبان» را نیز به همدیگر نزدیک تخر سخاخت و
دردهخخای مشخخترکمخخان را بخخا هخخم فریخخاد کنخخیم .از همخخین رو بخخود کخخه در طخخرح
پیشخخنهادی ،درگیخخر سخخاختن هخخر چخخه وسخخیعتخخر گخخروههخخای زنخخان در افغانسخختان و
تاجیکستان را نیز مطرح ساختیم.
از جملخخه کسخخانی کخخه در آن روزهخخا از ایخخن پیشخخنهاد اسخختقبال کخخرد «گیسخخو
جهانگیری» بود که در آن زمان با او ارتباط داشتم .او نیخز تقبخل مسخئولیت کخرد
که گروههای زنخان افغخان و تاجیخک را پیخدا کنخد کخه همخراه بخا مخا (در مرکخز
فرهنگی زنان) بتوانیم برنامه سال آیندهی کنفرانس پخژوهشهخای زنخان ایخران را
در تاجیکستان برگزار کنیم .البته این پیشنهاد از سوی پخارهای از زنخان رادیکخال
ایرانی ساکن اروپا ،استقبال نشد و جالب بود که شخایعاتی مبنخی بخر ایخن کخه در
تاجیکستان عوامل حکومت ایران میتوانند زنخانی را کخه از کشخورهای اروپخا و
آمریکا برای شرکت در کنفرانس میآیند هخدف خشخونت قخرار بدهنخد نیخز بخه
سرعت گسترش پیدا کرد .تسری ایخن شخایعات ،طبعخاً تخرس و حساسخیتهخا را
برانگیخت و در نهایت ،جلخوی عملخی شخدن ایخن ایخده را گرفخت .آن زمخان در
تعجب بودم که چطور برخی از همین زنخان رادیکخال خخارج از کشخور آن همخه
«دالوری» را از ما در داخخل کشخور انتمخار دارنخد ولخی حتخا حاضخر بخه پخذیرش
ریسک حضور در کشوری ظاهراً «نامطمئن» برای ایجخاد ارتبخاط عمیخقتخر میخان
زنان داخل و کشور نشدند .البته گردانندگان اصلی کنفرانس پژوهشهای زنخان
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ایران از جمله خود گلناز امین از این طرح استقبال کرد ولی اجرایخی شخدن آن،
کخخاری بخخه غایخخت سخخخت و دشخخوار بخخود و بخخا توجخخه بخخه آن همخخه شخخایعات و
ترسخوردگیها ،طبعاً برگزارکنندگان را نیز برای اجرایی کخردناش ،نهایتخاً بخه
بن بست کشاند.
این روایت را از آن رو مطرح کردم تا بگویم که ارتباط جنبش زنان داخخل
و خارج از کشور ،چهطور از درون محفلهخای زنانخه آغخاز و بخه نشخریه «جخنس
دوم» و سپس در «مرکز فرهنگی زنخان» ،و برخخی دیگخر از انجمخنهخا ،برقخرار و
رواج یافته بخود .هخر چنخد در میخان کخنشگخران جنخبش زنخان خخارج از کشخور
(همچون ما در داخل کشور) ،گرایشها و رویکردهای متفاوتی نسبت به احقاق
حقوق زنان وجود داشت :برخی کامالً به اصالحات از بخاال و از طریخق چخالش-
های درون حاکمیت امید بسته بودند و هر حرکتی هم در جامعه مخدنی زنخان در
هماهنگی با روندهای جاری درون حاکمیت نبود ،برایش ارزش و اعتباری قائل
نبودند .افراد معتقد به این گرایش ،وقتی هم بخه ایخران مخیآمدنخد حتخیاالمکخان
سعی داشتند با نیروهای مستقل و مدنی جنبش زنان خ از جملخه بخا مرکزفرهنگخی
زنان خ به هیچ رو تماسی نگیرند و تمرکزشان را بر ارتباط با زنانی قرار دهند کخه
یا درون حاکمیت بودند یا زنانی که با زنان حکومتی ،ارتباط ارگانیک داشتند.
در مقابل این افراد ،برخی از فعاالن زن در خخارج از کشخور  ،نخه تنهخا هخیچ
اعتبار و ارزشی برای تغییر و تحوالت در میان زنان نزدیک و وابسخته بخه جنخاح-
های حاکمیت قائل نبودند بلکه این رویکرد را به شدت تخطئه میکردنخد و هخر
حرکتی هم در جامعه مدنی زنان در داخل کشور ،بویی از همسویی با تحخوالت
اصالحطلبانه از خود بروز میداد بالفاصله مورد انواع تهمخت و هتخکحرمخت و
تخطئه قرار میدادند .و باالخره نیروی سوم (اعتدالیون) در جنبش زنان خارج از
کشور خ که بین این دو سر طیف قرار داشت خ آن دسته از فمینیستهخای ایرانخی
را شامل میشد که نه تنها برای تحخوالت در سخاختار حاکمیخت بخه نفخع حقخوق
زنان ،اهمیت میدادند بلکه تخالش مخیکردنخد کخه بخا حمایخت از حرکختهخای
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ایجادشده در جامعه مدنی زنخان نیخز آنهخا را هخم تقویخت و بخارور سخازند .ایخن
نیروی میانه در خارج کشور طی فرآیندی ده ساله ،موفق شد کخه در بسترسخازی
برای ظهور همگراییها ،ائتالفها و اتحاد نیروهای مختلف جنخبش زنخان درون
ایران ،نقش مثبتی ایفا کند.
طبعاً ما در «مرکز فرهنگی زنان» و گروه های همسخو (کخه عمخدتاً در پهنخهی
جامعه مدنی فعالیت میکردیم) ،در آن دوره ،طبعاً مخیتوانسختیم بخا زنخان گخروه
سوم (اعتدالیون) همکاری داشته باشیم ،درحخالی کخه نخه گخروه اول (کخه صخرفاً
تحول در ساختار حاکمیت را در مرکز توجخه خخود داشختند) ،و نخه دسخته دوم ،
(که اساساً مشروعیتی برای کار اصالحگرایانخه و مخدنی و در چخارچوب قخوانین
موجود قائل نبودند) هیچکدام بهزعخم مخا ،بخا واقعیخات پیچیخدهی درون کشخور،
همخوانی و تطابق نداشتند.
بیرون از دایرهی این سه گخرایش فمینیسختی در خخارج از کشخور ،امخا بودنخد
زنانی که ارتباط مسختقیمی هخم بخا جنخبش زنخان در داخخل کشخور نداشختند و در
نتیجه ،تأثیر اندکی بر جامعه مدنی زنان میگذارنخد بخا ایخن حخال ،حرکختهخا و
فعالیتهای جمعی و یا انفرادیشان بهطور غیر مستقیم بر مسخئله اصخالح حقخوق
زنان در داخل ایران (به خصو در ساختار سیاسخی) تخأثیر مخیگذاشخت .بخرای
نمونه حضور نمادین و برجستهی زنان و ارتقخای جایگخاه سیاسخی آنخان (حتخا در
سطح رهبری) در یکی از مهمترین جریانهای مذهبیسیاسی ایران مثل سخازمان
مجاهدین خلق خ که رقیخب دیرینخه جمهخوری اسخالمی هخم بخود خ بخیشخک بخر
رویکرد زنان درون حاکمیت (زنان نسل اول و دوم جمهوری اسخالمی) تخأثیری
جدی و محرک داشت و آنان را به جنب و جوش بیشتر ،به نفخع زنخان و تعخدیل
تبعیضهای حقوقی ،ناگزیر میکرد .همچنین حرکت هخای زنخانی کخه در مخورد
مسایلی همچون «توقف سنگسار» ،و یا «اعدامهای سیاسی دهخه  »1312فعالیخت
میکردند خ هر چند که گاه همراه با نفی و تخطئخه فعالیختهخای مخدنی مخا زنخانِ
داخل کشور ،انجام میگرفت خ اما در سطح بینالمللی ،زنان درون حاکمیخت را
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که بخشاً به دنبال ترمیم چهخره جمهخوری اسخالمی در دنیخا بودنخد ،بخه چخالش و
تکاپوی بیشتر ،سوق میداد.
طُرفخخه ایخخن کخخه در آن سخخالهخخای بسترسخخازی و گخخذار (سخخالهخخای  1318تخخا
 ،)1331نقش و تأثیر گفتمخان سخازی فمینیسختی (عمخدتاً سخکوالر) از سخوی آن
دسته از زنان فمینیست خارج از کشور که عمدتاً دانشگاهی و معتخدل بودنخد بخر
رشد و استحکام جامعه مدنی زنان داخل کشور ،بسیار پُر رند بخود .در داخخل
کشور نیز زنانی همچون مهرانگیزکار ،شیرین عبخادی ،شخهال الهیجخی ،منصخوره
اتحادیه ،شهال اعزازی ،و نیز موقعیت ویژهی سیمین بهبهانی در مقام زنی مستقل
در عرصه ادب و هنر با ابعادی اجتمخاعی (کخه مخورد احتخرام همخه دیخدگاههخای
فکری بود) تکیهگخاهی محکخم و الهخامبخخش بخرای شخکلگیخری و مشخروعیت
جنبش مستقل زنان در داخل کشور محسوب میشخدند .بخه یخاد دارم کخه در آن
دوران ،مهرانگیزکار ،یکی از سخنرانهای اصلی و همیشگی بسخیاری از محافخل
زنانه بود .انرژی و توانی که او برای تولید آثار وکتخابهخای فمینیسختی و انتشخار
مقاالت آگاهیبخش ،صرف میکرد واقعاً قابخل سختایش بخود .خخانم کخار ،ایخن
مباحث را به میان افکار عمومی زنان ،نشخر مخیداد و بخدین وسخیله ،نقخش بسخیار
مهمی در شکلگیری و قوام دوبارهی جنخبش زنخان در ایخرانِ بعخد از انقخالب را
داوطلبانه بر عهدهگرفتخه بخود .مقخاالت مهرانگیزکخار (بخهویخژه در مجلخه زنخان)،
فضای مناسبی برای نسل ما خ که بخهتخدریج نهادهخا و بسخترهای جنخبش زنخان را
شکل میدادیم خ ایجاد کرده بود .همکاری مهرانگیزکار با مجله زنان (به عنخوان
زنخی سخکوالر خخخارج از حاکمیخت) و نیخخز کتخابهخایش کخخه توسخط «انتشخخارات
روشنگران» به چاپ میرسید (و تحقیقات مشترکاش بخا شخهال الهیجخی) هخم-
چنخخین حضخخور در مراسخخم گونخخاگون بخخرای سخخخنرانی در دفخخاع از حقخخوق زنخخان،
(بهویژه در سالهای  1332تا  ،)1331بسیار تأثیرگذار بخود .هخر چنخد بخه دلیخل
همین نقش مهم و اثرگذارش بود که او با انواع و اقسام فشارها روبرو شد و ایخن
فشارها که طی سالهای متمادی ادامه داشت ،در نهایت ایشان را به مهخاجرت از

فصل اول33 /

کشور سوق داد.
در ایخن دوره بخخه همخخراه ایخن چهخخرههخخای تاثیرگخخذار ،زنخخانی همچخخون بنفشخخه
حجازی ،ژاله شادی طلب ،فاطمه قاسم زاده ،سهیال شهشهانی ،مهرانگیزکراچی،
هما زنجانیزاده ،و ...از جمله چهرههای مهم دیگخری بودنخد کخه (حتخا پخیش از
 1331که اندک نشخریات مسختقل وجخود داشخت) توانسختند بخه شخکلگیخری و
مشروعیت گفتمانی به نفع زنان در جامعه ،کمخک فخراوان کننخد .انتشخار آثخار و
تحقیقات این گروه از زنان پژوهشگر در به رسمیت شناخته شخدن «مسخئله زن»
در افکار عمومی روشنفکران جامعه ،نقش بسیار مثبتی ایفا کرد.
اگر به سخنرانان اولین سمینار مشارکت اجتمخاعی زنخان کخه در اوایخل سخال
 1332برگزار شد نگاهی بیاندازیم به خخوبی مخیتخوانیم بخه زنخان تاثیرگخذار آن
سالها (که در حوزه زنخان ،کخار و پخژوهش مخیکردنخد و از نخبگخان خخارج از
حاکمیت محسوب میشدند) پی ببریم .در این سمینار که توسط دولت برگخزار
شده بود و نشانهای از آغاز توجه بخشی از حاکمیت به مسئله زنان بخود ،درکنخار
زنانی که مسئولیت دولتی داشتند همچون شهال حبیبی (مشاور رییس جمهور در
امور زنان) ،و حضور مردانی همچون حسین مهرپور( ،حقوقخدان) ،سخید محمخد
هاشمی ،سید محمخد خامنخهای (فقیخه و حقخوقدان) ،غالمرضخا طالقخانی ،حسخین
سیفزاده ،ابراهیم رزاقی (اقتصخاد دان) ،حسخین بشخیریه (اسختاد علخوم سیاسخی)،
همچنین اساتید زن از دانشگاه الزهرا همچخون فاطمخه راکعخی ،دکتخر افشخاری و
فاطمه عالیی رحمانی در این همایش ،اما شخصیتهای تأثیرگذار جنخبش زنخان
همچون :شیرین عبادی ،مهرانگیز کار ،منصوره اتحادیه ،ژاله شخادیطلخب ،همخا
زنجانیزاده نیز به سخنرانی پرداختند .در این سمینار ،هخمچنخین زنخانی از جملخه:
فری خده شخخایگان ،فرشخخته شخخاهحس خینی (جامعخخه شخخناس) ،شخخهیندخت خخخوارزمی
(مترجم) ،دکتر جاراللهی (استاد جامعهشناسی دانشخگاه عالمخه) ،نسخرین مصخفا،
فرشته بصراوی (محقخق جهخاد دانشخگاهی) ،شخکوه نخوابی نخژاد (اسختاد دانشخگاه
تربیت معلم) نیز سخنرانی کردنخد (مجلخه زنخان ،اردیبهشخت  .)1333در هخر صخورت
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منمور آن است که از همین سالها که مخا در محفخلهخای زنانخه ،بخه سخهم خخود
مشخخغول پخخرورش دادن مسخخایل زنخخان بخخودیم و ی خا تخخالش مخخیکخخردیم جخخایی در
مطبوعات در مورد مسایل زنان بیخابیم ،ایخن زنخان و مخردان برابخریخخواه ،در آن
سالها پیشتاز طرح مسایل زنان در ابعاد علمی و آکادمیک بودنخد و تخالشهخای
علمی و فرهنگیشان منابع و مراجع مهمخی بخرای مخا بخه عنخوان بخخش سخکوالر
جامعه زنان ،محسوب میشد.
در ایخن میخان زنخخان کخخارگردان سخخینما همچخخون «رخشخخان بن خیاعتمخخاد» آثخخار
تأثیرگذار خود را (با محوریت زنان) از همان سالهای  1311آغاز کرده بخود و
به فیلمهخایی بخا تمرکخز بخر زنخدگی شخصخیتهخای زنانخه (زنمحخور) همچخون:
«نخخرگس» (سخخال  )1332و «روسخخری آبخخی» ( )1333و ..رسخخیده بخخود .زنخخان
کخخارگردان دیگخخخری همچخخون تهمینخخخه میالنخخی ،پخخوران درخشخخخنده ،و ...نیخخز
مجموعههای جذاب ،تأملبرانگیز و پُرمخاطب را در حوزه زنخان و بخرای ارتقخاء
هویت فردی و اجتماعی آنان در بخش سینمایی کشورمان تولید میکردنخد کخه
تأثیر انکارناپذیری بر افکار عمومی و مردساالر جامعه داشت.
در همین زمانها بود که زنان برجستهای همچخون «فرزانخه طخاهری»« ،گلخی
امامی»« ،روشنک داریوش» ،و ...با ترجمههای ماندگارشان ،افکار و نگخرش زن
ایرانی را در ایخن حخوزه بخه جایگخاهی بخاالتر ارتقخاء مخیدادنخد و در کنخار زنخان
قصخخهنخخویس همچخخون گلخی ترقخی ،شخخهرنوش پارسخیپخخور ،زویخخا پیخخرزاد ،منیخرو
روانیپور ،و ...توانسختند «مخدلی آوانگخارد از زنخی فرهنگخی در حخوزه کتخاب و
1
اندیشه» ،برای دختران جوان کشور به نمایش گذارند.
 -1از اواسط دهه  32تا  82خورشیدی ،فهرست داستانهای پرفروش ایرانی در سیطره
نویسندگان زن بود و تعداد زنانی که رمان منتشر کرده بودند به  332نویسنده رسید .حتا
انتشار رمان «بامداد خمار» نوشته فاطمه [فتانه] حاج سید جوادی ،در سال  ،1333تاثیر زیادی
داشت و مجادالت بسیاری را برانگیخت و به نوعی ادبیات عامهپسند که مخاطبان آن عمدتاً
زن بودند ولی در حوزه اختیار نویسندگان مرد قرار داشت ،را ارتقاء و در حوزهی نفون
نویسندگان زن قرار داد .برگرفته از:
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در مجموع ،تالش بیوقفه همهی این زنان برجسته در حوزههخای گونخاگون
فرهند و اندیشه و ادبیات و سینما بود که در اوایل دهه  ،1332پشتوانه معنخوی
و اجتمخخاعی محکمخخی بخخرای نسخخل مخخا کخخه تخخازه پخخا بخخه می خدان گذاشخخته بخخودیم و
میخواستیم سرنوشت خود را به عنوان «زن» رقم بزنیم محسوب میشدند.
گسترش ادبیات فمینیستی از طریق مطبوعات ،نشرکتاب ،و آثار مکتوب زنانه

یکی دیگر از عرصههایی که زنان مستقل ،در نیمه اول دهه  1332تالش کردند
تا با ورود به آن ،مسئلهای به نام «مسئله زن» را بهتدریج عمومیت بخشخند طخرح
مسایل و مشکالت زنان در مطبوعات ،رسانهها ،ماهنامهها ،و نیز در حخوزه «نشخر
کتخخاب» بخخود .در آن دوره نشخخریات غیرتخصصخخی )عمخخومی( غیردولتخخی ،بسخخیار
اندک بودنخد و چنخین نشخریاتی در فضخای مطبوعخاتی آرام ،آرام داشخت شخکل
می گرفت اما همزمان با حضور این نشریات عمومی ،بهتدریج مسخئله زنخان نیخز
در آنها طرح میشد .نشریات ادبخی و اجتمخاعی آن دوره ماننخد :جامعخه سخالم،
فرهند توسعه ،دریچه گفتگو ،ایران فردا ،آدینه ،گفتگو ،کتاب توسخعه ،دنیخای
سخن و ...از جمله این نشریات بودند که هر کخدامشخان بخه نوبخه خخود ،بخهطخور
مستقیم یا غیرمستقیم مسایل زنان را کم و بیش خ و از زاویه زنانی کخه بخا نگخرش
دستاندرکاران نشریه ،نزدیکتر بودند خ مطرح میساختند.
برخی از این نشخریههخای غیرتخصصخی دارای دیخدگاه هخای خخا سیاسخی
بودند و به ندرت حضور فمینیسختی (و مسختقل از دیخدگاههخا و جبهخهی سیاسخی
خود) را بازتاب میدادند .اما ماهنامخههخای «جامعخه سخالم» (بخه سخردبیری فیخروز
گوران) و «فرهند توسعه» (به سردبیر کیومرث دُرکشیده) بیشتر «نشریه» بودنخد
تا نماینده دیدگاههای سیاسی خا  .از این رو بازتر عمل میکردنخد .در نتیجخه
میتوانستند دیدگاههای فمینیستی مستقل و سرگردانی را کخه داشخت در پهنخهی

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

 /42بهار جنبش زنان

جامعه رشد میکرد جذب کنند و به افکار عمومی منعکس نمایند .بخه یخاد مخی-
آورم آن زمان که به همراه همسرم «کتاب توسعه» را منتشر میکردیم بخا برخخی
از این نشریهها ارتباط پیدا کرده بودیم بنخابراین عخالوه بخر آن کخه در ایخن دوره
تالش کردم در «کتاب توسعه» 1بخشی از آن را به موضوع زنان اختصا دهم،
تمام سعیام را نیز به کارگرفتم تا با استفاده از ارتباطات ایجادشده با نشخریات و
مجالت مستقل ،مطالبی فمینیستی را که توسخط خخود و دیگخر دوسختانم (کخه در
محفلها با هم کار میکردیم) در آن مجلهها نیز به چاپ برسانم.
اما جالب است که در آن دوره همین کخه نشخریهای از سخوی وزارت ارشخاد
مجوز انتشار به دست می آورد از نمر برخی افراد درون همین محفلها ،خود بخه
خود «مشکوک» تلقخی مخیشخد .اتفاقخاً یکخی از بحخثهخای دا درون برخخی از
محفل های روشخنفکری اولتخرا چخپ  ،آن بخود کخه «انتشخار نشخریه» بخه اصخطالح
«تابلوی حقوق بشرشدن برای حاکمیت» اسخت .همخانطخور کخه بعخدها تأسخیس
نهادها و انجمنهای رسمی زنانخه هخم از نمخر برخخی از آنخان« ،تبخدیل شخدن بخه
تابلوی حقوق بشر حکومت» تفسیر و تئوریزه میشد.
2
در آن زمان ،ظهور مجله «زنان» به سردبیری و مدیریت «شهال شرکت» که
از سال  1332آغاز به انتشخار کخرده بخود ،جخای خخالی مسخایل زنخان را در میخان
رسانههای سراسری آن زمان به خوبی جبران میکرد ولی حضور مسایل مربخوط
 -1آخرین جلد «کتاب توسعه» به خاطر درج دو مقاله درباره مسایل زنان« :زنان و انقالب
مشروطیت» به قلم مهرانگیزکار ،و مقاله «تمکین زن ایرانی ،شیوه معتاد زندگی اوست» به قلم
نگارنده ،در سال  1334مجوز توزیع نگرفت و از ادامه انتشار باز ماند.
 - 2شهال شرکت از  22سالگی در مجله اطالعات بانوان که پس از انقالب با سردبیری زهرا
رهنورد به »پویندگان راه زینب« تغیر نام داد ،کار مطبوعاتی خود را با خبرنگاری شروع کرد.
او در سال  1311در زمان ریاست سید محمد خاتمی در موسسه کیهان ،سردبیر هفته نامه "زن
روز" بود ،و تا سال  1332این فعالیت را ادامه داد اما در تیر ماه  1332این روزنامهنگار
مدافع حقوق زنان به همراه تعدادی از سردبیران اصالحطلب در چند نشریه دیگر  ،از مؤسسه
کیهان اخراج شد .اما پس از شش ماه با گرفتن امتیاز ماهنامه " زنان" که اولین نشریه
تخصصی زنان پس از انقالب محسوب میشد فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد.
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به زنان در روزنامههای یومیخه ،جخای خخالی مهمخی بخود ،کخه ایخن فقخدان را نیخز
روزنامه «سالم» ،که در سال  1313به راه افتاده بود و یکی از اولین روزنامههای
منتقد دولت محسوب میشد ،تا حدودی پُر کرد .در واقخع روزنامخه سخالم جخزو
اولین روزنامه هایی بود که در اوایل دهه  ،1332بخش مربخوط بخه «زنخان» را در
صخخفحاتاش بخخه راه انخخداخت .ایخن بخخخش زنانخه توسخخط «بدرالسخخادات مفی خدی»
مدیریت میشد .در آن زمخان بخود کخه تخالشکخردم بخا بدرالسخادات مفیخدی و
سرویس زنان این روزنامه ،همکاری کنم هر چند در نهایت ،این تالشها به جخز
انتشار یکی دو مقاله ،ادامه نیافت .همانطور که تالشهایم برای همکاری جدی
و پیوسته با مجله زنان هم ناکام مانخد .تخالش بخرای همکخاری بخا مجخالت دیگخر
همچون «مجله چیستا» (بخه مخدیریت پرویخز شخهریاری) نیخز بخه دلیخل آنکخه در
نشریاتی از این دست ،رویکردهای ادبی بر رویکرد اجتماعی غلبخه داشخت طبعخا
نمیتوانست عطش مرا برای طرح مسایل زنان فرو نشاند .هر چند که همکخاری-
های کوتاه مدت و ناپیوسته با هر یک از این نشخریههخا ،حاصخلاش ،آشخنایی بخا
زنانی بود که در این نشریات فعال بودند ،برای نمونه چیستا ،محمل آشناییام بخا
«کبوتر ارشدی» (از همکخاران دایمخی ایخن مجلخه کخه سخعی مخیکخرد مسخایل و
مشکالت زنان را در فضای محدود چیستا بگنجانخد) و نیخز زنخان پخژوهشگخر و
باسابقهای بود که در حوزهی زبان و فرهند کهخن سخرزمینمخان پخژوهش مخی-
کردند 1.در این میان توانستم برای مدتی با مجلخه «بایخا» 2بخه مخدیریت «فرخنخده
حاجیزاده» نیز همکاری کنم که این دوران بیشک یکی از تجربههخای دلپخذیر
و آموزنده در فعالیت مطبوعاتیام بود .زیرا آشنایی و فعالیت نزدیک با فرخنخده
 - 1در اردیبهشت  1335یکی از داستانهخایم بخا نخام «جخدول خواسختگاری» در مجلخه چیسختا
منتشر شد .پیش از آن ،اولین داستانم با عنوان «آن روز» در یکی از مجلههای خخارج از کشخور
منتشر شده بود  .در سال  1333نیز کتاب «زنان بیگذشته» مجموعهای از داستانهای کوتاه را
در قالب یک کتاب ،به چاپ رساندم.
 - 2مجله بایا ،از سال  1332آغاز به کار کرد و متاسفانه در سال  1383لغو امتیاز شد.
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حخخاجیزاده و خخخانواده فرهنگخخیاش خ کخخه همگخخیشخخان بخخدون خودنمخخایی ،بخخه
فعالیخختهخخای فرهنگخخی مشخخغول بودنخخد خ صخخبوری و پیگیخخری متواضخخعانه در
فعالیتهای فرهنگخی را بخه مخن آموخخت .طبعخاً همکخاریهخای ناپیوسخته بخا ایخن
نشریات مسبب آشنایی هرچه بیشتر با محفلها و فضاهای ادبخی و فرهنگخی ایخن
تیپِ فکری از زنان فعال کشخورم بخود .یخا اگخر نتوانسختم بخا نشخریه «پیخام هخاجر»
همکاری کنم اما حداقل توانستم با فعالیتهای اعمم طالقانی آشنا شوم.
در مجمخخوع در آن زمخخان کخخه اینترنخخت و شخخبکههخخای اجتمخخاعی همچخخون
فیسبوک در دسترس نبود هر مقاله ای که مینوشتیم حتا گاه تا هشت مخاه بایخد
به دنبال نشریه ای برای انتشار آن میماندیم و ایخن تخأخیر ،مخخت مخن و دیگخر
فعاالن جنبش فمینیستی نبود بلکه بسیاری کسان از طیفهای مختلخف فکخری را
نیز شامل میشد.
در این میان تالشم برای آن که در نشریات دیگخری همچخون مجلخه «جامعخه
سالم» یا ماهنامه «فرهند و توسخعه» جخای پخای ثخابتی بخرای طخرح مسخایل زنخان
فراهم کنم ،تاحدودی بینتیجه ماند .چرا که بخا مجلخه سخالم کخه از سخال 1334
همکاری میکردم ،متاسفانه در سال  1333در اوج توفیق معنخویاش ،بخه دلیخل
بار سنگین مالی ،متوقخف و سخپس امتیخازش لغخو گردیخد .بخا مجلخه «فرهنخد و
توسعه» نیز که از سال  1335کار میکردم و سال  1331توانسته بودم مسئولیت
«ویژهنامه زنخان» در آن مجلخه را برعهخده بگیخرم ،متأسخفانه بخه دلیخل اخطارهخای
متعددی که در رابطه با همین ویژه نامه به صاحبامتیازش داده بودنخد سخرانجام
نتوانست به قول و عهدی که بسته بود وفا کند و انتشار «ویخژهنامخههخای زنخان» را
ادامه دهد .همه این ناکامیها برای حضخور جخدی در رسخانههخا ،سخبب شخد کخه
نتوانم در آن سالهای جوانی که سرشخار از شخور و انخرژی بخودم از بلنخدگوهای
موجود در رابطه با زنخان بهخره ببخرم و در نتیجخه ،نخاگزیر شخدم بخه دنبخال «ایجخاد
بلندگویی» برای زنان بروم که آن هم (نشریه جنس دوم) با سختی بسیار ،ممکن
شد و با دشواری مضاعف ،و بسیار بطئی به جلو میرفت تا آن که بخا «گسخترش
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سایتهای اینترنتی» ،فضای کمدردسری بر روی جامعه زنان گشوده شد.
نهادهای مطبوعاتی و انتشاراتی زنان :تاثیرگذارترین و مهم ترین نهاد مطبوعاتی
زنانخخه در آن دوره ،مجلخخه «زنخخان» بخخه حسخخاب مخخیآمخخد بخخا ایخخن حخخال مخخیتخخوان
چهارگرایش عمده در جنبش زنان (که آن زمان در عرصخه عمخومی فعخال شخده
بودند) را بهطور مشخ تر در چهار نشخریه دنبخال کخرد« :زنخان»« ،جخنس دوم» ،
«فرزانه» و «پیام هاجر» .هر کدام از این چهار نشریه در حقیقت نمایندگی بخشی
از جامعهی در حال بیداری زنان را ،بر عهده داشتند .این گرایش هخا متناسخب بخا
توانایی و میزان نفونشان در جامعه و در ساختار سیاسی ،بالطبع دایره و محخدوده
تاثیرگذاری نشریه را بازنمایی میکرد.
مجله «زنان» به نوعی نماینده فعاالن جنبش زنان در بخخش نوانخدیش دینخی
(گرایش متمایل بخه جنخاح چخپ اصخالحطلبخان) بخود کخه از سخال  1332شخکل
گرفت و بعدها به یک نیروی فکری بسیار تاثیرگذار در جامعه ارتقخاء یافخت در
نتیجه ،مجله زنان نیز با توجه به نیخروی اجتمخاعی کخه بخر آن اسختوار بخود ،بسخیار
گسترده و پر نفون شد .رویکردهخای عمخده مجلخه زنخان ،غالبخاً حقخوقی (قخوانین
خانواده) در هماهنگی با گفتمانهای نواندیشی دینی بخود و از ایخن نمخر حخداقل
در آن دوره «خواهر» و نسخه زنانهی مجلهی تئوریک «کیان» تلقی میشد .پخس
از قدرت گیری مدرنیستهخای مسخلمانِ اصخالحطلخب ،بخخش زنخان نواندیشخان
مذهبی نیز پشتوانه قویتری برای فعالیت های خود به دست آوردنخد و توانسختند
به شکل گستردهای در سراسر کشور حرکت کنند.
نشریه «جنس دوم» :این نشریه به نخوعی نماینخده بخخش خخاموش و حخذف-
شدهی جامعه زنان بود که در سالهای اولیه انقالب سخرکوب شخده بودنخد و در
نتیجه خیلی با احتیاط از در خانه بیرون میآمدنخد ،بنخابراین بخا توجخه بخه نیخروی

 /41بهار جنبش زنان

اجتماعی کخه نماینخدگی مخیکخرد طبعخاً مخیتوانسخت در همخان فضخای محخدود
حرکت کند« .جنس دوم» در حقیقت ضعیفترین حلقه بود و با توجه به پایگخاه
اجتماعیاش (جامعه زنانی که از «قدرت» بی بهره بودنخد) ،عمخدتاً دیخدگاههخای
اعتراضی و سکوالر را خ کخه پخس از پایخان جنخد هشخت سخاله ،در حخال نضخج
دوباره بود خ نمایندگی میکرد .در عین حال به منزلخه پلخی بخرای زنخان سخکوالر
داخل و خارج از کشور هم بود .بدون شک این گرایش ،به دلیخل تکیخهزدن بخر
نیروهای حاشیه ،بهطور طبیعی نمیتوانست در محدودهای وسیع ،عمل کند .این
محدودیت به حدی بود که حتخا پشختوانهای بخرای تبخدیل شخدن بخه یخک نشخریه
(ماهنامه یا حتا فصلنامه) را هم نداشت و مثل کتاب ،هخر شخماره مخیبایسخت از
وزارت ارشاد مجوز دریافت میکخرد .گفختن نخدارد کخه حتخا در زمخان ریاسخت
جمهوری آقای خاتمی سالها برای گرفتن مجوز رسمی انتشار یک «فصلنامخه»
تالش کردم که شاید بتوانم «جنس دوم» را به عنوان یک نشریه امتیازدار ،تثبیت
کنم ولی متأسفانه همه دوندگیهایم به در بسته خخورد .هرچنخد بعخدها بخا ظهخور
اینترنت در کشور ،ایخن معخادالت بخهطخورکلی تغییخر کخرد ،و تولخد سخایتهخای
اینترتی ،این نابرابری در میان اقشار و گرایشهای گوناگون زنخان را تاحخدودی
برهم ریخت .اما در آن دوره ،نشخریه «جخنس دوم» نشخانهی «بخی قخدرتی بخخش
بزرگی از جامعه زنان» محسوب میشد.
نشریه «فرزاناه» بخه نخوعی نماینخده بخشخی از جریخان حخاکم بخود کخه زنخان
تکنوکرات (آمیزهای از گرایش محافمهکار عقلگرا و نواندیش دینی) را شامل
میشخد کخه تأکیدشخان بخر «کخار کارشناسخی» و پخیشبُخرد بحخث زنخان از طریخق
«گفتمان توسعه ای» بود .مجله فرزانه عمدتاً خط مشخی زنخان نزدیخک بخه حخزب
کخخارگزاران سخخازندگی را نماینخخدگی مخخیکخخرد کخخه در دوران آقخخای هاشخخمی
رفسنجانی بخش عمدهای از قدرت سیاسخی را در اختیخار داشختند .ایخن طیخف از
زنان ،مسایلی را که در سطح جامعه بین الملخل جخذاب و حساسخیتبرانگیخز بخود
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مرکز توجه قرار میدادند ،بهطخوری کخه ایخن نشخریه بخخش قابخل مالحمخهای از
صفحات خود را به خالصه مقاالت به انگلیسی اختصا داده بخود .بنخابراین در
عرصه عملی ،مجله فرزانه به نوبه خخود ،بسترسخاز فعالیختهخایی همچخون ایجخاد
«رشته مطالعات زنان» ،و نیز تاحدودی «توجخه بخه ورزش زنخان ایخران» در سخطح
بینالمللی ،و ...شدند .بعدها «روزنامه زن» به مدیریت فائزه هاشمی (و سخردبیری
سید ابراهیم نبخوی) در سخال  ،1333نماینخدگی پُرشخور مطبوعخاتی ایخن جریخان
اصالحطلب را برعهده گرفت که البته عمر فعالیتاش به یک سال نکشخید و در
فروردین  1338توقیف شد.
نشریه «پیام هاجر» هم که متعلق به ملی– مذهبیها بخود (بخا مخدیریت اعمخم
طالقانی) مانند رویکرد عمومی ملی– مذهبیها ،هر چند با نام زنان اداره میشخد
اما تمرکز زیادی بر مسایل فکخری و مسختقل زنخان نداشخت ولخی حضخور زنخانی
همچون پروین بختیخارنژاد ،فاطمخه گخوارایی و بعخدتر نخرگس محمخدی در ایخن
نشریه ،باعث شد که مشکالت زنان خ بهویژه زنان فرودسخت جامعخه خ در نشخریه،
مطرح شود .البته ماهنامههای ایران فردا ،دریچه گفتگو (و پس از آن «مجله نامه»
به مدیرمسئولی کیوان صمیمی) پایگاه های رسخانهای مخدرنتخر و بخهروزتخری از
رویکرد عمومی ملی– مذهبی ها بود که زنان شاخ این طیف فکری همچخون
نسرین ستوده ،مینو مرتاضخی ،فاطمخه فرهنخدخخواه ،ناهیخد توسخلی ،و ...در آن
نشریات ،مسایل زنان را پیش میبردند .گفتنی اسخت کخه ملخیمخذهبیهخا ،بخرای
پیشبرد جدی و سازمانیافته مسایل زنان ،هیچگاه بلندگو یا رسخانهای زنانخه (چخه
اینترنتخخی یخخا کاغخخذی) کخخه بخخهطخخور مشخخخ در حخخوزه زنخخان بخخه طخخرح نمریخخه و
آگاهیرسانی بپردازد ،ایجاد نکردند .البته بعدها بخشی از ملیمذهبیها و زنخانی
همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی به سخمت گخرایشهخای حقخوق بشخری
کشخخیده شخخدند و همکخخاریهخخای نزدیکخخی بخخا شخخیرین عبخخادی ،داشخختند .همچنخخین
رویکرد زنان چپگرا در داخخل کشخور نیخز بخه ماننخد ملخیمخذهبیهخا هخیچگخاه
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رسانهی پُردوام و شاخصی در حوزه مسایل زنان نداشت .گرچه نیروهخای چخپ
«در خارج از کشور» ،چنین رسانههایی را شکل داده بودند.
مجله «حقوق زنان» :بعخدتر نیخز مجلخه «حقخوق زنخان» (بخه صخاحبامتیخازی
اشرف گرامی زادگان) متعلق به زنان جناح اصول گرایخان مصخلحتانخدیش بخود
که سعی میکرد مسایل زنان را صرفاً از درون ساختارهای حاکمیخت و قخدرت،
دنبال کند .طبعاً این بخش ،نقخش کمرنگخی در جامعخه مخدنی بخازی مخیکخرد و
اصوالً سعی داشت که جدا از جامعه مدنی حرکت کند تا بتواند تغییراتی به نفخع
زنان را بدون هیچ اند و شائبهای از سوی جناح تنخدرو ،در سخاختار حاکمیخت،
حل و فصل کند .بنابراین این گروه ،خیلی در جامعه مدنی پایگاه نداشت اما در
درون حاکمیت نقش و تأثیر داشت.
مجله «زن روز» :در این دوره همچنین میتوانیم بخه بخشخی دیگخر از جامعخه
زنان هم اشاره کنیم که به نوعی مجله «زن روز» ،آنهخا را نماینخدگی مخیکخرد.
مجله «زن روز» نشریهای بود که از ابتدای انقالب با هیئت تحریریخه جدیخد ،دور
تازه ی انتشارش را آغاز کرده بود .این مجله بهتدریج سر منشاء ظهخور و تربیخت
زنان باتجربه مطبوعاتی شد که بعدها مجله زنان و فرزانه را (به عنوان نماینده دو
رویکخخرد متفخخاوت اصخخالحگرایانخخه) ،شخخکل دادنخخد .شخخهال شخخرکت ،محبوبخخه
عباسقلیزاده و اشرف گرامیزادگان هر سه در مجله «زن روز» کخار مخیکردنخد
که پس از درگیر شدن فکری با مسخئوالن ایخن نشخریه و تغییخر و تحخولی کخه در
نگرش آنان نسبت به مسایل زنان رخ داد ،خودشخان بخه ایجخاد نشخریات مسختقل
خود ،همت کردند و هر کدام سمبل و نمایندهی رویکردهای متفاوت در حوزه
زنان شدند.
زنان و حوزه نشرکتاب  :در عرصه «نشر کتاب» هم که بخشخی دیگخر از صخدا و
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بلندگوی رویکردهای مختلف زنان بود در میان هر کدام از گخرایشهخای زنانخه
نیز نمایندگی داشت ،و رویکردهای مختلف از طریخق مؤسسخات انتشخاراتی هخم
نماینخخدگی مخخیشخخدند :انتشخخارات «بخخرگ زیتخخون» کخخه در واقخخع بنگخخاه انتشخخاراتی
رویکرد «مجله زنانی ها» در اشتراک با جبهه مشارکت بود .انتشخارات «بخانو» کخه
بنگخخاه انتشخخاراتی رویکخخرد «مجلخخه فرزانخخه» یخخا همخخان رویکخخرد توسخخعهای حخخزب
کارگزاران سازندگی محسوب میشد (که بعدها به نشر «جامعخه ایرانیخان» تغییخر
نام داد) .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان (و به شکلی کمرندتخر در نشخر
توسعه ،نشر شیرازه و نیز نشر نیکا در مشهد )1که بنگاه انتشاراتی رویکرد بخخش
خخخاموش زنخخان یعنخخی زنخخان سخخکوالر محسخخوب مخخیشخخدند .نگخخاهی بخخه عنخخاوین
کتابهای منتشرهی این مؤسسات انتشاراتی نشاندهنده رویکردهایی اسخت کخه
در سه نشریه پیشگفته تقویت میشخد .بخه عنخوان نمونخه «بخرگ زیتخون» عمخدتا
فعالیتهای زنخان کوشخندهی مسخلمان در کشخورهای منطقخه را دنبخال مخیکخرد.
انتشارات بانو عمدتا کتابهایی با عناوین توسعه و زنان منتشر میکرد .انتشارات
روشخخنگران نیخخز رویکخخردی فمینیسخختی داشخخت و کتخخابهخخا و آثخخار اغلخخب زنخخان
برابریخواه و فمینیست همچخون :مهرانگیخز کخار ،شخیرین عبخادی ،افسخانه نجخم
آبادی ،فریده عصارپور و ...توسط این مؤسسه انتشاراتی به بازار کتخاب ،عرضخه
میشد .از جملخه کارهخایی کخه انتشخارات روشخنگران بخا همکخاری «منیخژه نجخم
عراقخخی ،نسخخترن موسخخوی و مرسخخده صخخالحپخخور » انجخخام داد نگخخارش و انتشخخار
مجموعههای ارزشمندی چون« :زن و سینما»« ،زن و ادبیات» و ...بود .این گخروه
سه نفره در آن زمان «موسسخه فخرو » را نیخز تأسخیس کخرده بودنخد و مقالخههخا و
مطالب گوناگون در رابطه با زنان را بخه دقخت آرشخیو مخیکردنخد کخه بعخدها بخا
امانتداری و مهربانی بسیار کل آرشیوشان را به «کتابخانه صدیقه دولتآبخادی»
 -1در آن زمان نشر نیکا کتاب «جنبش اجتماعی زنان» را که دکتر «هما زنجانی زاده» ترجمه
کرده بود در سال  1332منتشر کرد که یکی از کتابهای مرجع خ و قابل دسترس خ برای ما
جنبشزنانیها در آن مقطع به حساب میآمد.
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(کتابخانه تخصصی زنان که توسط مرکز فرهنگی زنان تأسیس شخده بخود) اهخدا
کردند .خود من نیز با همین گروه سه نفخره و دو نفخر دیگخر خ ناهیخد کشخاورز و
مریم محسنی خ اولین شماره مجموعهمقاالت «نگخاه زنخان» را در تابسختان 1333
منتشر کردیم (که این همکاری به دالیلی ،ادامه نیافت ).بدین ترتیب ،حوزه نشر
کتاب و تعداد رو به افزایش ناشران زن ،و گسترش تولید و چاپ آثخار زنانخه در
کشور ،بهتدریج ضرورت شکلیابی «جمع زنان ناشر» را زمینهسازی کرد.
فعالیت زنان در ساختار حاکمیت

پس از پایان جند ایران و عراق و تثبیت دگربارهی حاکمیت ،بهتدریج «مسخئله
زنان» هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی به یکی از چخالشهخای مهخم
تبدیل شد .از یک طرف ظهور سیاست آشتیجویانه با نمام بینالمللخی از سخوی
جناحهایی از حاکمیت ،آنان را در برابر پرسشهای جهانی در رابطه با وضخعیت
نابرابر زنان قرار میداد از سوی دیگر با رشد فزاینده تعداد زنان تحصیلکرده و
باال رفتن درصد دانشجویان دختر (و به تبع آن ،رشد درخواستهای زنان بخرای
سهیم شدن در عرصه عمومی و اجتماعی و اقتصادی) ،و نیخز بخا توجخه بخه سخابقه
حضور زنان و دستیابی آنخان بخه فرصختهخای فخراوان در سخاختار اجتمخاعی و
سیاسی (در زمان سلطنت پهلویخان) ،در کنخار عقخبگخرد آشخکاری کخه پخس از
انقالب نصیب زنان شده بود ،حاکمیت را با فشار فزاینخده بخرای برداشختن موانخع
متعدد از سر راه پیشرفت زنان ،مواجه میکرد .همچنخین زنخان انقالبخی -مخذهبی
که برای پیروزی انقالب اسالمی و تثبیخت حاکمیخت (چخه در جبهخههخا و پشخت
جبهههای جنخد ،و چخه درون سخاختارهای حکومخت) تخالش کخرده بودنخد ،بخا
سهمی اندک در قدرت سیاسی و اقتصادی و حقوقیشان روبخرو شخده بودنخد و
این سرخوردگی ،حاکمیت را در برابر فشار آنان برای سهم بیشتر ،قرار میداد.
به این ترتیب ،درحالی که ما در این سوی ماجرا یعنی در جامعه مخدنی ،مشخغول
بحث و گفتگو در مخورد بخه رسخمیت شخناختن مسخئلهای بخه نخام «مسخئله زن» در
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محفلهای خخود بخودیم و هخر روز بیشختر از روز قبخل فعالیختهخایمخان را بخرای
بازشناسی و اهمیت «مسئله حقوق زنان» در میان روشنفکران و نیروهخای سیاسخی
محخخذوف درون جامعخخه ،افخخزایش مخخیدادیخخم ،زنخخانی نیخخز در حاکمیخخت سخخرگرم
رسمیتدادنِ مسئله زنان و به کرسی نشاندن آن در درون نمام سیاسی و سخاخت
مردانه آن بودند .هر چند به دلیل فضای بسته رسانهها ،این فعالیختهخا میخان مخا و
آنها هر دو در محیطی بسته و جدا از یکدیگر انجام میگرفت اما احتماالً تخأثیر
این دو نیروی زنانه خ بهطور ناخودآگاه و غیرمستقیم خ بر یکدیگر وجود داشت.
در این میان بخشی از زنان خارج از کشور (نیروهای اعتدالی) که کم و بخیش از
بیرون ،ناظر این حرکتها در پایین و باالی هرم اجتماعی ایران بودند به شخکلی
نه چندان گسخترده از سخالهخای  1331 - 1332کوششخی را بخرای بسترسخازی
جهت نزدیکشدن طیفهای مختلف فکری جنبش زنان بخه یکخدیگر ،بخه کخار
بسته بودند .هخر چنخد ایخن گخرایش اعتخدالی در خخارج از کشخور در ایخن دوران
ضعیف بود و توسط دو نیروی محافمهکار و رادیکخال ،بخه نخوعی مخورد هجمخه
قرار داشت.
یک سال پیش از پایان جند ایران و عراق ،نخستین نهاد دولتی در رابطه بخا
زنان با نام «شورای فرهنگی ،اجتماعی زنان» که وابسته به شخورای عخالی انقخالب
فرهنگی بود در سال  1311آغاز بهکار کرد .در دوران جند ،مسخایل زنخان در
میان الیههای مختلخف زنخان درون حاکمیخت عمخدتاً حخول مسخایل و مشخکالت
خانوادههای شهدا ،مفقودین و اسرا و ...و یخا زنخان «بخی سرپرسخت» دور مخیزد.
برای نمونه در مجلخس شخورای اسخالمی خ و حتخا تخا سخالهخای پخس از جنخد خ
قانونگذاری در رابطه با زنان تنها به مشکالت این بخخش از زنخان محخدود بخود.
همزمان با این فعالیتها ،این گروه از زنان در حاکمیت ،غالباً تالش مخیکردنخد
که در چارچوب فقه سنتی ،مسایل و مشکالت زنان (بهویژه مخاطبان اصلیشخان
یعنی زنان خانوادههای درگیر جند) را مطرح سازند.
در مجلس دوم شورای اسالمی کخه بخه سخال  1313بخا حضخور چهخار تخن از
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زنان اصولگرا آغاز به کار کرده بود ،نقش «مریم بهخروزی» و « گوهرالشخریعه
دستغیب» 1برای تغییراتی کوچک ،بخیش از بقیخه بخود .آنهخا تخالش کردنخد کخه
یکسری از تغییرات را به نفع زنان در همان چارچوب فقه سنتی بهوجود آورنخد.
برخی از طرح های ارایه شده درباره زنان در این دوره ،محخدود بخه طخرح «بیمخه
زنان بیسرپرست» بود که آن هم نتوانست در همان مجلس به تصخویب برسخد و
در نهایت در مجلس سوم به تصویب رسید .از دیگر طخرحهخای تصخویب شخده
مربوط به زنان نماینده در دوره اول و دوم مجلس ،میتوان از طرح بازنشسختگی
زنان شاغل با ۰۲سال سابقه ی کار ،اشاره کرد .در دوره سوم مجلخس هخم (سخال
 )1313کخخه هنخخوز مجلخخس در حخخوزه زنخخان در دسخخت زنخخان اصخخولگخخرا و در
چارچوب فقه سنتی قرار داشت طرحها و لوایحی همچون قانون حقخوق والخدین
بازنشسته و وظیفه و مستمریبگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقالب اسخالمی و
جند تحمیلی ،در مجلس مطرح شد .همچنین میتوان از تصویب قخانون ادامخه
استفادهی اعضای خانوادهی مردانی که ساکن خانخههخای سخازمانی بخوده و بعخدا
شهید ،جانباز ،اسیر و مفقوداالثر شدهاند ،نام برد.
هرچند در این دوران میبینیم که گاه طرحهایی علیه زنان توسط خود همین
زنان نیز مطرح میشد برای نمونه ،در مجلس سوم ،مخریم بهخروزی ،طخرح لخزوم
رعایت حجاب و عفت عمومی را در کمیسیون قضایی مطرح کرد.
با این حال در سالهای پس از جند ،بخهویخژه در بخین سخالهخای  1332تخا
 ،1331زنان درون حاکمیت با رویکردهای دیگری غیخر از فقخه سخنتی ،تخالش-
های خود را برای ایجاد تغییراتی در وضعیت زنان و به رسمیت شخناختن «مسخئله
زن» از درون ساختار حاکمیت ،آغخاز کردنخد .همچنخین از سخالهخای  1331تخا
 -1گوهرالشریعه دستغیب را بعدها هنگامی که در خردادماه  1332در مراسم ترحیم «هاله
سحابی» حاضر شد ،برای نخستین بار از نزدیک دیدم ،و مریم بهروزی را در اعتراضهایی که
به «الیحه حمایت از خانواده» داشتیم .منمورم از اشاره به این دو خاطره آن است که برایم
جالب بود که من نوعی ،از سوی طیفی کامالً متفاوت با این دو زن اصولگرا ،چه گونه و به
خاطر چه موضوعهایی و در چه مقاطع خاصی ،به یکدیگر برخوردیم.
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 1384نیز در بخش قانونگذاری ،روند تغییر و اصالح در قوانین مربوط به زنان
از دایرهی مشکالت مربوط به «زنان سرپرست خخانواده و یخا زنخان خخانوادههخای
درگیر در جند» بهتدریج فراتر رفت.
در سال  1331که مجلس چهارم آغاز به کار کخرد ،دیگخر جنخد بخه پایخان
رسیده بود ،در نتیجه ،تعداد زنان در این مجلس از  4نفر به  3نفر افزایش یافخت.
مهخخمتخخرین اقخخدام مجلخخس چهخخارم را مخخیتخخوان اصخخالح قخخانون انتخخخاب قضخخات
دادگستری دانست .بر اساس این اصالحیه که در آبان  ۱۷۳۱مصوب شد ریخیس
قوه قضاییه اجازه پیدا کرد زنانی را که واجد شرایط قاضخی شخدن هسختند بخرای
تصدی پستهای مشاورت قضایی ،قاضی تحقیق ،و مانند آن ،انتخخاب کنخد .تخا
پیش از این مصوبه ،زنان در هیچ رده ای ،اجازه هیچگونه قضاوتی نداشتند.
در زمان آغاز بهکار مجلس پنجم ( ،)1335که دیگخر هشخت سخال از پایخان
جند میگذشت ،چالشها در رابطه با قانونگذاری در حخوزه منخافع و حقخوق
زنان در دنبالهی مجلس چهارم ،تداوم یافت ولخی عمخالً تحخول مهمخی را شخاهد
نبودیم ،به جخز آن کخه در تمخام دوره پخنجم مجلخس ،احتسخاب مهریخه براسخاس
شاخ قیمتها (در زمان مطالبهی زن) ،و طرح مطالبه اجرت المثل زنخان پخس
از فوت شوهر از ارث آنان ،مطخرح شخد کخه البتخه ایخن طخرح در نهایخت توسخط
اکثریت نمایندگان ،رد شد .ولی چند سال بعد دوبخاره در مجلخس ششخم مطخرح
شد و با وجود تصویب ،این بار توسط شورای نگهبان وتو شد.
اما در مجلس ششم چالش بیوقفهی زنان برای اصالح قوانین تبعیضآمیخز و
جایگزینکردن قوانینی به نفع زنان به اوج خود رسخید و مسخئله زنخان بخه شخکلی
تعمیمیافته و عینیتر مطخرح شخد .هخر چنخد بخه خخاطر مخالفختهخای گسخترده و
سیستماتیک محافمهکاران ،تخالش نماینخدگان زن مجلخس ششخم بخرای اصخالح
قوانین تاحدود زیادی ناکام ماند بخهطخوری کخه ایخن مجلخس طخرح پیوسختن بخه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در دستور کار خود قرار داد ولخی در نهایخت
با شکست مواجه شد .البته در این مجلس برخی از مواد قانونی بهصورت جزیخی
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که میتوانست به زنان در دادگاهها کمک کند ،نیز به تصخویب رسخید از جملخه:
ماده مربوط به «عُسر و حرج» زنخان بخرای طخرح طخالق ،تخدقیق و مخوارد عسخر و
حرج نیز دقیقاً مشخ گردید .همچنین ماده  1113قانون مدنی کخه مربخوط بخه
حضانت فرزندان بود اصالح شد ،در نتیجه ،سن حضانت فرزند (چه دختر و چه
پسخر) توسخط مخادر بخه  3سخال افخخزایش یافخت ،امخا مهخمتخر آن کخه «حضخخانت و
نگهداری طفل توسط مادر پس از سن هفت سالگی در صورت وجود اخختالف
میان پدر و مخادر ،بخا رعایخت مصخلحت کخودک بخه تشخخی و تاییخد دادگخاه»
گذاشته شد.
گفتمان های موجود در میان زنان نزدیک به جناحهای درون حاکمیت  :پخس
از تثبیت حکومت اسالمی در ایران ،بهتدریج چنخد جریخان مخوازی در حخوزهی
مسایل زنان در سخاختار حاکمیخت شخکل گرفخت .یکخی از گخرایشهخا ،جریخان
اصولگرایانهای بود که در چارچوب همان فقخه سخنتی و در چخارچوب سخاختار
درونی حاکمیت تالش میکخرد کخه برخخی از مسخایل زنخان را پخیش ببخرد .ایخن
جریان در مجله «زن روز» آغاز شخد و پخس از آن توسخط نشخریه «حقخوق زنخان»
نمایندگی میشد که «اشخرف گرامخیزادگخان» آن را اداره مخیکخرد .البتخه ایخن
نگرش اصولگرا بعدها در مجله «پیام زن» که در قم منتشر مخیشخد کمخی بخازتر
عمل کرد و در «جامعه زینب» و با راهبری «مریم بهروزی» کمی فعالتر شخد .بخا
فعالشدنِ نسل های جدیدتر این طیف و راهانخدازی سخایت «شخبکه ایخران زنخان»
حتا در «ائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده» در سخال  ،1383ایخن جریخان
توانست از دایرهی بسته و محدود رویکردهخای درونحخاکمیتی ،انخدکی فاصخله
بگیرد و با جنبش زنان و جامعه مدنی ،نزدیکیهای بیشتری نشان بدهد .البتخه در
این میان نقش «ائتالف اسالمی زنان» که با همکاری زنان از جناحهخای مختلخف
حاکمیت و بخا حضخور :فخائزه هاشخمی ،فریخده ماشخینی ،الهخهکخوالیی ،معصخومه
ابتکار ،مریم بهروزی ،و بسیاری از زنان در جناحهای اصولگرا و اصخالحطلخب
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و کارگزاران سازندگی ،در دی ماه  1383شکل گرفت (و سایت «شبکه ایخران
زنان» بلندگوی آن بود)  ،در برآمد و تقویت این رویکرد تازه ،بیتأثیر نبود.
جریان دیگری در میان زنان در ساختار حاکمیت وجخود داشخت کخه تخالش
میکرد از زاویه مباحث «توسعه»ای ،به حل برخخی از مسخایل و مشخکالت زنخان
بپردازد .این گفتمان مبتنی بر «کار کارشناسی و تخصصی» بود .در واقخع برخخی
از زنخخان فعخخال درون حاکمیخخت پخخس از شخخرکت در «کنفخخرانس جهخخانی زنخخان در
نایروبی» و تحمل شوک ناشی از مواجهشدن با جنخبش جهخانی زنخان و مشخاهده
اعتراضهای گسترده زنان ایرانی خارج از کشخور ،و نیخز جامعخه بخین المللخی در
رابطه با مشکالت زنان در ایخران (و بخه تبخع آن درک واقعخیتخر از ضخعفهخای
معرفتی و تشکیالتی زنان دولتی) مصمم به تأسیس «مرکز مطالعخات و تحقیقخات
زنان» در سال  1313شدند .از جمله کسانی که در این مؤسسه حضخور داشختند:
منیره گرجی ،زهرا رهنورد ،معصومه ابتکار ،فریده ماشینی ،نفیسه فیخاضبخخش،
اعمم بروجردی ،شایسخته امیخری ،ثریخا مکنخون ،عامخدی ،و ...بودنخد .هخمچنخین
راهاندازی مجله «فرزانخه» بخا رویکخردی توسخعه ای در سخال ( 1332بخه صخاحب
امتیخخازی معصخخومه ابتکخخار (و ابتخخدا بخخه سخخردبیری فریبخخا ابتهخخاج و سخخپس محبوبخخه
عباسقلیزاده) در همین راستا انجام گرفت .بعدها «مرکخز مطالعخات و تحقیقخات
زنان» تالش کرد طرح تأسیس «رشته مطالعات زنخان» را در دانشخگاههخا پیگیخری
کند که در نهایخت  ،در سخال  1338ایخن طخرح بخه تصخویب وزارت فرهنخد و
آموزش عالی رسید .تأسیس رشته مطالعات زنان نیز نقطه عطف مهمی در رابطخه
با مسایل زنان محسوب میشد .بعدها نهاد «مطالعات و تحقیقات زنخان» بخه یخک
مؤسسه تبدیل شد و خانمها «آمدی» و «فریده ماشینی» مسئولیت آن را بر عهخده
داشتند .این مؤسسه در سال  1384در «جمع هخم اندیشخی فعخاالن جنخبش زنخان»
فعال تر شد و برخی از جلسخات هخم اندیشخی زنخان در محخل دفتخر ایخن مؤسسخه،
برگزار میشد.
شکلدهندگان به «مؤسسه مطالعخات و تحقیقخات زنخان» بعخدها ،بنخا بخه تغییخر
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شرایط و صفبندیهای سیاسی درون حاکمیخت ،بخه گخروههخای گونخاگون بخا
رویکردهاییکم و بخیش متفخاوت تقسخیم شخدند .پخارهای از ایخن زنخان در جبهخه
مشارکت و بخشی دیگر نیز در حخزب کخارگزاران سخازندگی فعخال ماندنخد .در
آستانه کنفرانس جهانی زنان در پکن ،نیز «دفتر هماهنگی سازمانهای غیردولتی
زنان جمهوری اسالمی» بهوجود آمد تا بتواند تشکلهای زنخان را بخرای حضخور
در ایخخن کنفخخرانس جهخخانی سخخازماندهی کنخخد .بخخدین ترتیخخب مخخیبینخخیم کخخه
کنفرانسهای بینالمللی زنان ،بهطور مستقیم نقش شختابدهنخده و کاتخالیزور در
روند فعالترشدن زنان درون حاکمیت ،بخه منمخور اتخخان سیاسختهخایی بخه نفخع
حقوق زنان ،ایفا میکرد .در آن زمان سخازمان ملخل تصخمیم گرفتخه بخود کخه بخه
تشکلهای غیردولتی جایگاه بیشتری در روند تصمیمات بینالمللی بدهد .به این
اعتبار ،اعالم کردند که بهجای تخصی بودجههای توانمندسخازی و توسخعهای
و بهداشتی به دولتها ،بخشخی از اعتبخارات مخالی خخود را بخهطخور مسختقیم بخین
تشکلهای غیردولتی تقسیم میکننخد (و احتمخاال قصخد آنخان هخم ایخن بخود کخه
تشکلهای غیردولتی در کشورهای توسخعهنیافتخه ،جایگخاهی ویخژه بیابنخد و حتخا
طرف مشاوره نهادهای بینالمللی قرار بگیرند) .از همین رو بود که در کنفرانس
جهانی زنان در پکن ،عالوه بر حضور سازمانهای دولتی ،بخشخی مخوازی بخرای
نشستها و تصمیمات سازمانهای غیردولتی نیز به راه افتاد.
از سوی دیگر در آن سالها ،جناح مصخلحتگخرای حکومخت (بخا ریاسخت
جمهخخوری آقخخای هاشخخمی رفسخخنجانی) گخخرایش و تمایخخل بیشخختری بخخه حضخخور
اقتصخخادی ،سیاسخخی و فرهنگخخی در سخخطح بخخینالمللخخی داشخخت و بخخه ایخخن اعتبخخار،
بسترسازی برای تشکلهخای مخدنی (ان .جخی .او) ،از همخان دوره و تحخت تخأثیر
چنین نیازی ،آغاز شده بود .مجموعهی این مسایل سبب شده بود که زنان درون
ساختار حاکمیت خ بهویژه در ابتدا ،زنان نزدیک به حزب کارگزاران سخازندگی
خ نیز که به دنبال ایجاد تغییراتی در حوزه زنان بودند ،از این فرصت بهره ببرند و
در جهت گسترش تشخکلهخای غیردولتخی (عمخدتاً از نخوع توانمندسخازی زنخان)
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اقدام کنند .بنابراین روشن است که اولین سازمانهخای غیردولتخی توسخط زنخانی
که در حاکمیت دستی داشتند شکل گرفت و اولین بسیج گروههای زنان توسط
همین طیف از زنان درون ساختار حاکمیت خ به منمور شرکت در کنفرانسهای
بینالمللی خ محقخق شخد .از همخین رو در سخال  1333اساسخاً هنخوز تشخکلهخای
مستقل زنان به آن معنا در جامعه مدنی کشور وجود نداشت و آنهخایی هخم کخه
حضور داشتند غالباً تشکلهای خیریهای بودند و یا انجمنهایی بودند که از قبخل
از انقالب وجود داشتند ،و یا تشکلهایی از مذاهب اقلیت (زنان زرتشتی و.)...
اما از سال  1331با روی کار آمدن دولت اصالحات آقای خخاتمی ،عخالوه
بر آن که تشکلهاییکه توسط زنان نزدیخک بخه حکومخت تأسخیس مخیشخدند،
همچنین تشکلهخای زنخان خخارج از حاکمیخت نیخز (کخه بخه منمخور دسختیابی بخه
«حقوق زنان» به سهم خود تالش میکردند) در فضای بهنسخبت بخاز اصخالحات،
بهتدریج گسترش پیدا کردند ،بهطوری کخه بخه گفتخه زهخرا شخجاعی ،در دوران
آقای خاتمی ،تشکل های زنان ،افزایشی  333درصدی داشته اسخت (مجلخه زنخان،
مرداد .)1384
البته در سال  ،1338وزارتکشور از گروههخای سیاسخی در ایخران فهرسختی
تهیه و ارایه کرده بود که طبخق آن لیسخت ،نخام  123گخروه سیاسخی زنخان دارای
پروانهی فعالیت ،دیده میشد .این فهرست نشان میداد که از میخان آنهخا ،فقخط
هفت گروه با نام زنان و به وسیلهی آنان تأسخیس شخده اسخت .ایخن انجمخنهخا و
احزاب زنانه به ترتیب به نام جمعیت زنان جمهوری اسالمی (در سخال ،)1318
جامعه زینب (در سال  ،)1332جامعه زنان انقالب اسالمی ( ،در سال ،)1331
جمعیخت اسخخالمی زنخخان ( ،در سخخال  ،)1333مجمخخع اسخخالمی بخخانوان ( ،در سخخال
 ،)1333انجمن روزنامخهنگخاران زن ایخران «رزا»( ،در سخال  ،)1333و بخاالخره
جمعیت زنان انقالب اسالمی ( ،در سال  )1333به ثبت رسیدهاند .از کل تعخداد
گروههای سیاسی نیز تعداد  31گروه در بین سالهای  1318تا  1335یعنی قبل
از دوم خخخرداد ،و بقیخخه از سخخال  1331بخخه بعخخد تأسخخیس شخخده بودنخخد .در میخخان
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گروههای سیاسی زنان نیز تاری ثبت  3گروه به قبل از سال  1313باز میگردد
1
و چهار گروه در سال  1333تأسیس شده بودند .درثانی همین انجمنهخا ،هخم
در لیست مربوط به «احزاب سیاسی» میآمدند و هم در آمارها و ارقام مربوط به
«تشکلهای غیردولتی زنان» و احتماالً چند جای دیگر!
از سوی دیگر معصومه ابتکار ،محبوبه عباسقلیزاده ،به همراه فاطمه و فخائزه
هاشخخمی ،زهخخرا شخخجاعی و شخخهال حبیبخخی در سخخال « 1334دفتخخر همخخاهنگی
سازمانهای غیردولتی زنان جمهوری اسخالمی» را بخرای آمخاده کخردن و گسخیل
«ان .جی .او»هخا بخه کنفخرانس جهخانی زنخان در پکخن ،تشخکیل دادنخد .چخرا کخه
مسئولیت تشکیل کمیته ملی چهارمین کنفرانس جهانی زن (یعنی پکخن ،)1335
به دفتر امور زنان ریاست جمهوری (که شهال حبیبی رییس آن بود) محول شخده
بود( .مجله زنان ،تیر )1333
اولخخین گردهمخخایی سخخازمانهخخای غیردولتخخی در تیرمخخاه  1333بخخا حضخخور
تشکلهایی ماننخد :شخرکت تعخاونی مشخاوره زنخان بخخش بخانوان انجمخن فخار
التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف انجمن همبستگی زنان انجمن نیکوکخاری
یاسخخمن آسایشخخگاه نیکوکخخاری یاسخخمن آسایشخخگاه کهریخزک بنیخاد خیریخه
حضرت خدیجه و ...برگزار شد .در ایخن گردهمخایی ،شخهال حبیبخی کخه مشخاور
ریخخیس جمهخخوری در امخخور زنخخان در دوره آقخخای رفسخخنجانی بخخود اهخخداف دفتخخر
همخخاهنگی سخخازمانهخخای غیردولتخی را برشخخمرد و معصخخومه ابتکخخار مسخخئول دفتخخر
همخخاهنگی در مخخورد اهمیخت کنفخخرانس پکخخن ،نقخخش سخخازمانهخخای غیردولتخی و
برنامههای دفتر هماهنگی سخن گفت(.همان)
البته برخی از زنان بیرون از حاکمیت همچخون «زیبخا جاللخی نخائینی» (مخدیر
انتشارات شیرازه) هم در ابتخدا بخا دفتخر همخاهنگی تشخکل هخای غیردولتخی زنخان
همکخخاری مخخیکردنخخد ولخخی پخخس از مخخدتی زیبخخا جاللخخی کخخه معتقخخد بخخود «دفتخخر

 « -1زنان زیر سایه پدرخواندهها» ،نوشین احمدی خراسانی ،1382 ،نشر توسعه.
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هماهنگی» باید مستقل شود و از نمخارت «دفتخر امخور زنخان ریاسخت جمهخوری»
خارج گردد ،از ادامه همکخاری بخا آنهخا اجتنخاب ورزیخد .البتخه بعخدها در سخال
 1384شهال حبیبی نیز با توجه به اختالفاتاش بخا معصخومه ابتکخار ،یخک شخبکه
موازی بخا ایخن دفتخر همخاهنگی ،ایجخاد کخرد .محبوبخه عباسخقلیزاده نیخز پخس از
بازداشت و زندانی شدناش در سال  ،1383از این ساختار ،بیشتر فاصله گرفخت
و به حوزهی فعالیتهای اعتراضی و مدنی در جنبش زنان نزدیک شد.
گفتمان توسعه ای در حوزه زنان :در آن سالها به نمر میرسید زنانی که بخه
جناحهای حاکمیت نزدیکاند با دو گفتمان متفاوت یعنخی «گفتمخان نواندیشخی
دینی» و «گفتمان توسعه ای» فعالیتشان را در رابطه با زنان پیگیری میکننخد .بخه
خصخو در دهخه  ،32بخخا توجخه بخخه تفخوق گفتمخان توسخخعهای در دولخت آقخخای
رفسنجانی ،دو حوزهی فعالیت مربوط به زنان ،فعخال شخد .حخوزه اول :پیگیخری
«طرح تنمیم خانواده» و شکلگیری تشکلهایی در همخین رابطخه ماننخد «انجمخن
تنم خیم خخخانواده» ،و حخخوزه دوم :گسخخترش ورزش بخخانوان .از هم خین رو در سخخال
 1313فخخائزه هاشخخمی «فدراس خیون اسخخالمی ورزش زنخخان» را بخخه راه انخخداخت و
ریاست آن را هم عهدهدار شد 1.این فدراسخیون اقخدام بخه برگخزاری بخازیهخای
اسالمی زنان میکرد که چهارمین دوره این مسابقات ،در تهران برگزار شخد .در
خرداد  ۱۷۳۲به دفتر فائزه هاشمی در ساختمان فدراسیون اسخالمی ورزش زنخان
حمله کردند و در نهایت در مرداد ماه  ۱۷۳۲به دلیل تعلق نگرفتن بودجخه کخافی
از سوی سازمان تربیت بدنی ،تعطیل شد.
یکی دیگر از طرحهای مهم ایخن دوره در حخوزه زنخان ،اجخرای گسخترده طخرح
 - 1فائزه هاشمی در سال  ۱۷۳۳اولین روزنامه مربخوط بخه زنخان یعنخی «روزنامخه زن» را منتشخر
کرد .البته روزنامه زن به دلیل درج اخبار سیاسی ،نقد اجباری بودن حجاب اسخالمی ،حمایخت
از فمینیسم ،چاپ کاریکاتوری از آروین پیرامخون دیخه زنخان ،و  ،...سخرانجام در  ۱۳فخروردین
 ۱۷۳۱توقیف و لغو امتیاز شد.
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تنمیم خانواده و کنترل جمعیت بود که بیشک به دلیل آنکه مخیتوانسخت بخه
زنان امکان کنترل بر فرزندآوری ،و نیز تنمیم جمعیت خانواده را بدهد ،تأثیر بخه
سزایی نیز میتوانست بر حضور اجتماعی و اقتصادی زنان بگذارد.
در این میان یکی از طرح های مردمی که در بستر همین سیاست تنمخیم خخانواده
شگل گرفت «طرح رابطین بهداشت» بود .این طرح ،زنخان عالقخهمنخد را از میخان
شهروندان ،سازماندهی و بسیج میکرد تا با آگخاهیبخشخی بخه روش «چهخره بخه
چهره» ،برای گسترش فرهند بهداشت و سخالمت بخه میخان تخوده زنخان ،گسخیل
دارد .در واقع وزارت بهداشت و درمان و آمخوزش پزشخکی از طریخق آمخوزش
داوطلبان زن ،عمدتا در حاشیه شهرها ،توانست بخا مشخارکت مردمخی ،پیخامهخای
بهداشتی به خانواده ها را به اقصا نقاط کشور منتقل سازد .در آن زمان حدود 43
هزار داوطلب و رابط بهداشتی در سراسر کشور سازماندهی شخده بودنخد 2.البتخه
پیش از انقالب نیز این روش در رابطه با «سیاستهای تنمخیم خخانواده» از طریخق
«مراکز رفاه» که توسط «سازمان زنان» به ریاست «مهناز افخمخی» ،و نیخز سخازمان
مددکاری که توسط «ستاره فرمانفرماییان» ایجاد شده بود در سراسخر کشخور بخه
3
کار گرفته میشد.
 -1این تالشها در دهه  32و  82برای گسترش بهداشت و سالمت زنان و مادران که
سرانجام به کنترل رشد جمعیت کشور انجامید اما در سال  1332ابتدا از سوی آقای احمدی
نژاد در مقام ریاست جمهوری دولت دهم و سپس در همین امسال ( )1331توسط مقامات
باالی حکومت ،سیاست کنترل جمعیت به زیر سئوال رفت و در مجلس شورای اسالمی نیز به
سرعت لغو طرح تنمیم خانواده از دانشگاهها و عدم اختصا بودجه به طرحهای تنمیم
خانواده به تصویب رسید .هم اکنون نیز تبلیغ برای افزایش جمعیت به شکل گسترده از سوی
بلندگوهای رسمی ،پیگیری میشود.
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=3786 2
 -3در سال  1338خورشیدی پس از مطالعه و بررسی دقیق مناطق پُرجمعیت و کمدرآمد
تهران و شهرستانها ،مددکاران« ،مراکز رفاه» را راهاندازی کردند که این مراکز در حقیقت
دفاتر چند منموره اجتماعی بود که طیفهای گستردهای از خدمات و همینطور فعالیتهای
فرهنگی،آموزشی و اجتماعی را به مردم ارائه میکرد .این مراکز شامل مهدکودک برای
مادران شاغل ،باشگاه جوانان وکالسهای فنیوحرفهای برای دختران جوان میشد .همینطور

فصل اول11 /

در هر صورت همین زنانی که بهطور داوطلبانه رابطین بهداشت شده بودنخد بخه-
تدریج به فعالیتهای گستردهتری پرداختند .برای نمونه بخه یخاد دارم کخه در آن
روزها از طریق «همخا هخودفر» و «بهخدخت رشخدیه» (کخه در مخورد همخین طخرح
رابطین بهداشت تحقیخق مخی کردنخد) ،بخا زنخانی آشخنا شخدم کخه عخالوه بخر ایخن
خدمات ،مثال بهطور داوطلبانه «کتابخانههای کوچکی» را نیز در خانههای محقخر
خود برای استفادهی زنان محلهشان ایجخاد مخیکردنخد .هخمچنخین بعضخی از ایخن
زنان ،مبتکر ارائه خدمات دیگری به ساکنان محلهشان میشخدند بخرای مثخال ،بخا
گردآوردن زنان در و همسایه ،به رفع مشکالت زیستمحیطی محلخهشخان اقخدام
میکردند .به این ترتیب ،این طرح سبب شده بود که نه تنها مشخارکت زنخان در
امور مربوط به بهداشت ارتقاء یابد بلکه آنان نیز گاه به فعاالن امور اجتمخاعی در
حوزههای مختلف و رفع نیاز ساکنان محلهشخان ،تبخدیل مخیشخدند .البتخه بعخدها
شهرداریها (بهویژه در زمان غالمحسین کرباسچی) نیز با همین روش به جخذب
مشارکت زنان برای آموزشهای محیطزیستی پرداختند و برای ایخن کخار ،یخا از
میان خود مردم داوطلب ،افخرادی را جخذب و سخازماندهخی مخیکردنخد و یخا بخا
سخخازمانهخخای غیردولت خی (تعخخاونیهخخای زنخخان) قخخرارداد م خیبسخختند و بودجخخه در
اختیارشان قرار میدادند تا آنان نیز به همین روش چهره بخه چهخره و ابتکارهخای
دیگر ،در مورد آموزشهای محیطزیستی اقدام کنند.
در همین دوره« ،انجمن تنمیم خخانواده» در سخال  1334بخه ریاسخت حسخین
ملکافضلی تأسخیس شخد .ایخن انجمخن کخه سخازمانی غیردولتخی بخود ،در مخورد
برنامههای تنمیم خانواده ،فعاالنه عمل میکرد و در آن سالها ،حتا بخرای ایجخاد
خدمات مربوط به برنامههای تنمیم خانواده در یک کلینیک ویژه و در تک تک مراکز رفاهی
به مردم ارائه میشد.در این مراکز همچنین برنامههایی برای آگاهی مردان نیز برقرار بود به
خصو پدران و مردان جوان .آنها به این طریق از عواقب و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
برنامه تنمیم خانواده اگاه میشدند( .مراجعه کنید به:
http://www.feministschool.com/spip.php?article6666
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تغییراتی در قوانین مربوط به سقط جنین هم تالش میکرد .به یاد مخیآورم کخه
در یکی از جلسات انجمن تنمیم خانواده (که به منمخور بحخث در مخورد قخانون
سقط جنین تشکیل شده بود) ،فیلمی مستند در مورد سخقط جنخین بخه نمخایش در
آمد که شاید جزو اولین فیلمهای پس از انقالب در این رابطه به شمار آید .ایخن
رویکرد اگر ادامه مییافخت مخیتوانسخت آرام ،آرام بخه تغییخر نگخرش جامعخهی
مردساالر و گشایشهای بیشتری در قوانین سختگیرانه مربوط بخه سخقط جنخین
نیز بیانجامد .در سالهای  1382و  83حوریه شمشیری (که عضو و نایب رییس
انجمن تنمیم خانواده بود) در برخی از جلسات «جمع هم اندیشی زنخان» حضخور
می یافت و در برخی از فعالیتهای جنبش زنان نیز همکاریهایی داشت .امخا از
سال  1384و رویکار آمدن دولت نهم ،افزایش فشارها و تهدیدها ،سخبب شخد
که روند همگرایی که در میان تشکلهای گونخاگون بخهویخژه در سخال  1383و
 84اوج گرفته بود ،بار دیگر سیر نزولی پیدا کند و بخش بزرگی از تشکلهای
غیردولتی ،فعالیت های خود را صرفاً به حوزه تخصصیشان ،محخدود و منحصخر
نمایند و برای پیشخبرد اهخداف توانمندسخازیشخان دیگخر نتواننخد از همکخاری بخا
جنبش زنان استفاده کنند .در نتیجه« ،جمع هماندیشی زنان» نیز بهتدریج در سال
 1384عمخخدتاً شخخامل طیخخفهخخای ریسخخکپخخذیر تشخخکلهخخای زنخخان باشخخد و
رنگارنگیاش محدود شود.
 -1از سال  1355در ایران قانون دسترسی گسترده به سقط جنین در بیمارستانها و کلینیک-
ها به مورد اجرا درآمده بود .بر اساس این قانون ،اگر جنین کمتر از دوازده هفته داشت ،می-
شد آن را سقط کرد .بعد از انقالب ،این قانون تغییر کرد و سقط جنین جرم شناخته شد ولی
برای نجات جان مادر و در صورتی که جنین کمتر از  4ماه داشت سقط جنین مانعی نداشت.
در  1383مجلس قانون جدیدی تحت عنوان «سقط درمانی» را تصویب کرد .بر اساس این
قانون ،سقط جنین برای حفظ جان مادر ،پیشگیری از تولد کودک با ناهنجاریهای جدی و
پیشگیری از مردهزایی مجازه شمرده شد .بر همین اساس اگر سه پزشک متخص  ،پزشکی
قانونی و حکم قضایی موارد فوق را تأیید میکردند سقط جنین مانعی نداشت .در قانون
مجازات اسالمی نیز که در سال  1332به تصویب رسید ،برای سقط جنین فقط دیه در نمر
گرفته شد( .برگرفته از) http://www.khabaronline.ir/detail/198763/society/judiciary :
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گفتمان نواندیشی دینای در حاوزه زناان :بخشخی دیگخر از زنخان نزدیخک بخه
جناحهایی از حاکمیت که بخه جخای تمرکخز بخر «توسخعه اقتصخادی» ،بخه «توسخعه
سیاسی» می اندیشیدند عمدتاً در چخارچوب کلخی گسخترش «گفتمخان نواندیشخی
دینی» تالش کردند که حقوق شهروندی زنان را در پهنهی متکثر ایخن گفتمخان،
پی بگیرند .مجله «زنان» که به مدیر مسئولی شهال شرکت در سال  1332شخروع
به کار کخرده بخود یکخی از نماینخدگان مطخرح و تأثیرگخذار ایخن صخدا از جنخاح
اصالح طلب حاکمیت ،تلقی مخیشخد .گفتمخان نواندیشخی دینخی در میخان زنخان
درون حاکمیت بخه دلیخل توجخهاش بخه رابطخه متقابخل دولخت و مخردم و اهمیخت
مشارکت سیاسی زنان ،میتوانسخت بخه گفتمخان «حخق طلبانخه» فمینیسختی کخه در
جامعه مدنی زنان به سرعت در حال رشد و شکوفایی بود ،نزدیکی بیشتری پیخدا
کند تا گفتمان «توسخعهای» کخه بخر مبنخای «کخار کارشناسخی و تخصصخی» قخرار
داشت .هر چنخد گفتمخان توسخعهای در آن دوره سخبب ایجخاد زیرسخاختهخایی
همچون «گسترش بهداشت و سالمت زنان» و نیخز مهخمتخر از آن ،طخرح «تنمخیم
خانواده» و ...برای شکلگیری مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بود.
با انتخاب آقای خاتمی در سال  ،1331همهی طیفها وگرایشهخای متنخوع
زنان مدرنیست مسلمان و اصخالح طلخب (بخه پشختوانهی منخابع تخاریخی نهفتخه در
گفتمان رفرم دینی) ،توانسختند بحخث مشخارکت سیاسخی و اجتمخاعی زنخان را بخه
شکل سازمانیافته تری پیگیری کنند و به آن ،مشروعیت عمومی ببخشند .ایجخاد
«دفتر امور مشارکت زنان» در سال  1333و سیاستگذاریهای این دفتخر بخرای
گسترش مشارکت زنان و نیز گسترش فعالیت دفتر امور زنان وزارت کشخور (بخا
حضور فخرالسادات محتشمیپور) ،سبب شخد کخه آنهخا بخا ایجخاد انجمخنهخای
وابسته به بخش زنان وزارتِ کشور ،بخه افخزایش مشخارکت سیاسخی و اجتمخاعی
زنان در شهرهای کوچک و بزرگ اقدام کنند.
ایجخخاد «کتابخانخخه تخصصخخی زنخخان» در دفتخخر امخخور مشخخارکت زنخخان ،نگخخارش
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«منشور زنان» توسط کمیسیون زنان حزب مشارکت ،و ...از جمله اقخدامات ایخن
گروه از زنان اصالحطلب بود .دفتر امور مشخارکت زنخان نیخز بخا هخدف اصخالح
قوانین مربوط به زنان ،طرح جخامع «نمخام حقخوقی و قضخایی زنخان» را تخدوین و
سپس به صورت ارائه «پیشنهاد الیحه اصالح پاره ای از قوانین مربخوط بخه زنخان»
به هیئت دولت آقای خاتمی تقدیم کرد.
پس از آن در «مجلس هفتم» که در خرداد  1383کار خخود را آغخاز کخرد،
سیر تغییرات قانونی که آرام ،آرام به سمت تغییراتی به نفع زنان پیش مخیرفخت،
ناگهان تغییر جهخت داد .مهخمتخرین شاخصخه ایخن تغییخر جهخت ،تخدوین «الیحخه
حمایت از خخانواده» بخود کخه در روز اول مخرداد  1381از سخوی دولخت آقخای
احمدی نژاد به مجلس هفتم ارائه شد و در نهایت پس از سالها ،با تعخدیلهخایی
در آن ،به تصویب رسید.
بحث «خشونت علیه زنان» نیز در دوره اصالحطلبخان بخهتخدریج بخه گفتمخان
رسمی راه پیدا کرد و ابتدا یک تحقیق جامع از سوی مراکز دولتی در این دوره
در رابطه با خشونت علیه زنان به انجام رسید .از سوی دیگر دولت اصخالحطلخب
در سخخال  ،1383بحخخث «عخخدالت جنسخخیتی» را در الیحخخه برنامخخه چهخخارم توسخخعه
گنجانده بود .در واقع بند مربوط به «عدالت جنسیتی» (کخه بعخداً توسخط شخورای
نگهبان از مخاده  155الیحخه برنامخه چهخارم توسخعه ،حخذف شخد) ،طخرح جخامع
توانمندسخازی و حمایخت از حقخوق زنخان و برقخراری عخدالت جنسخیتی در ابعخاد
حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادی و اجرایی در مراجع نیربط را مطرح مخیکخرد .هخر
چند در این دوران ،هم زنان اصالحطلب و هم زنان فعال در «جمخع هخماندیشخی
زنان» ،به حذف آن اعتراض کردند اما عدم حضور زنان نماینخده کخه بتواننخد در
مجلس عمالً در مقابل مخالفتهای شورای نگهبان ایسختادگی کننخد (و حتخا آن
را به شورای تشخی مصلحت بفرستند) سرانجام باعخث شخد کخه بنخد «عخدالت
جنسیتی» در برنامه توسعه چهارم خ که سالها برای گنجاندن آن تالش شده بخود
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خ در فضای پدرساالر مجلس هفتم به راحتی حذف شود.
الزم به یادآوری است که برنامههای «توسخعه» دولختهخای پخس از انقخالب،
بازتاب تفوق رویکردهای گوناگون نسبت به زنان در دورانهخای مختلخف بخود.
برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتمخاعی و فرهنگخی جمهخوری اسخالمی ایخران کخه
مجموعه برنامههای میان مدتی بود که بهصورت پنجساله و توسط دولخت وقخت
تنمیم میشد و به تصویب مجلس شورای اسالمی مخیرسخید تنهخا پخس از اتمخام
جند ،بهطور عملی و برنامهمند آغاز شد .تمرکز و جهتگیری هر کدام از این
برنامههای توسعه در مقاطع مختلف نسبت به موقعیخت زنخان ،در واقخع بخه نخوعی
مُهر و نشان رویکردهای مختلخف زنخان در درون سخاختار حاکمیخت را بخا خخود
داشت .برای نمونه ،در برنامه اول توسعه کشور ( 1318تا  )1332که در دوران
آقای هاشمی رفسنجانی تنمیم شد ،مسئله زنان فقخط در رابطخه بخا مسخئله کنتخرل
جمعیت دیده شده بود .در دوران دوم ریاست جمهخوری آقخای رفسخنجانی (در
دوران سازندگی) نیز در برنامه دوم توسعه ( 1334تا  )1338بحث مسخئله زنخان
2
عمدتاً به نیازهای ورزشی و تفریحی و اوقات فراغت زنان ،پرداخته شخده بخود.
اما در برنامه سوم توسعه ( 1333تا  )1383که هخمزمخان بخا دوران اصخالحات و
روی کار آمدن آقای خاتمی بود ماده  158این برنامه ،مسایل زنان را به شخکلی
جامعتر دیده بود و در این ماده ،مرکز امور مشارکت زنان را جهت زمینهسخازی
برای اقدامات گستردهتخر بخه نفخع زنخان و ایفخای نقخش مناسخب زنخان در توسخعه
کشور ،موظف کرده بود .براساس بنخد  ،5مخاده  38ایخن برنامخه ،دولخت مکلخف
شده بود که به تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایخت از حقخوق
زنخخان و برقخخراری عخخدالت جنسخخیتی در ابعخخاد حقخخوقی  ،اجتمخخاعی  ،اقتصخخادی و
اجرایی آن در مراجع نیربط بپردازد .در مجموع «عدالت جنسیتی» همهی آن
1

http://www.javanemrooz.com/articles/print.aspx?id=25276
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چیزی بود که این برنامه را از برنامههای قبلیاش متمخایز مخیکخرد .پخرداختن بخه
موضوع جنسیت در این برنامه پیشرفتی چشمگیر در میان تمام برنامههای توسخعه
بود .در واقع ایخن برنامخه حاصخل فعالیخت مشخترک مرکخز امخور مشخارکت زنخان
ریاست جمهوری (به ریاست زهرا شجاعی) ،دفتر امور زنان وزارت کشخور (بخه
ریاست فخرالسادات محتشمی پور) و مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران
(به ریاست ژاله شادیطلب) بود که آنان توانستند این برنامه را در برنامه توسخعه
سوم بگنجانند.

فصل دوم
تسخیر جامعه مدنی توسط زنان  :دریچهای برای شکلدهی به آینده

جنب و جوش جامعه مدنی زنان از سال  1332تا 1331

دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ،بهدالیل متعددی از جمله
سیاستهای بینالمللی دولت که با افق تعامخل تخدریجی بخا جامعخه جهخانی و در
افقی دورتر با ایاالت متحده آمریکخا شخکل مخیگرفخت آغخازی بخود بخر فضخای
بهنسبت باز برای فعالیتهایی که میتوانست چهره بینالمللی کشور را در سخطح
جهخخانی بهبخخود بخشخخد .ایخخن درحخخالی بخخود کخخه در دوره دوم انتخابخخات ریاسخخت
جمهوری ایشان ،بخشی از رأیهایی که از سوی اقشار متوسخط شخهری ،بخه نفخع
آقای رفسنجانی در دوره دوم به صندوقها ریخته شد حاصل رویکرد نه چنخدان
گستردهای بود که در آن زمان در میان بخشی از فعخاالن سیاسخی و محفخلهخای
روشنفکری (بهویخژه در میخان بخخش میانخهرو چخپ روشخنفکری ایخران) مطخرح
میشد که مبتنی بر تقویخت جنخاح «مصخلحتگخرا» (آقخای رفسخنجانی) در برابخر
محافمهکاران تندرو بود.
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از سویی نیاز میلیونها شهروند ایرانی برای ایجاد تغییرات نیز با سیاستهخای
بینالمللی دولت همخوانی داشت .هر چند در این دوره ،جامعه با شک و تردید
و آهستگی حرکت میکرد ولی میتوانست امکانپخذیر بخودن برخخی تغییرهخا و
گشایشهای محدود در فضای سیاسی را نیخز استشخمام کنخد .سیاسخت گسخترش
سازمانهای غیردولتی که در سخطح بخینالمللخی یکخی از شاخصخههخای مهخم بخه
حساب میآمد در واقع سیاستی بود که در این دوره از سوی دولت ایران نیز بخه
صورت کنترلشده به کار گرفته شد که هم به نفع حاکمیت و هم بخه نفخع مخردم
(و بهویژه زنان) تلقی میشد .از پرتوی این رویکرد تازه در بخشخی از حاکمیخت
بود که جامعه زنان نیز بهتدریج از الک محفلی خود بیرون میآمد.
ایجاد انجمنهایی توسط زنان اما نه با محوریت «حقوق زنان»

با افزایش نسبی فضای باز سیاسی ،نیاز به فعالیت و حرکت در حوزه عمومی نیخز
در میان زنان فعالی که در «محفل»های زنانه حرکت میکردنخد ،بیشختر احسخاس
میشد ،بهویژه برای نسل جوان تر که به شخدت نیخاز بخه هخوای تخازه و بسخترهای
گشودهتر حرکت در پهنه عمومی جامعخه داشخت ولخی بافخت و فضخای محخدود
«محفل»های زنانه نه تنها ظرفیت پاس به چنین نیازی را نداشخت بلکخه گخاه حتخا
بازدارنده بود.
از سوی دیگر ،در حاکمیت نیز تغییر و تحوالتی که در شخرف تکخوین بخود
بروز بیشتری در جامعه مییافت ،تا جایی که امکان قانونی ایجاد «ان .جی .او»ها
بهتدریج سهلتر شده بود .مجموعه این عوامل ،بهتدریج باعث شد کخه بخخش-
هایی از اعضای محفلهای زنانه ،به سوی ایجاد تشکلهای غیردولتی خ و گرفتن
مجوز برای فعالیتهای خود خ روی آوردند .البته نه با محوریت زنان بلکه ابتخدا،
تشکل هایی با موضوع «کودکان» و یا «محیط زیست» که خطر بروز حساسیت و
سوءبرداشت از سوی حکومت را ایجخاد نمخیکردنخد .چخون هنخوز در آن زمخان
بحث از «حقوق زنان» موضوعی حساسیتبرانگیز تلقی میشخد ولخی فعالیخت در
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زمینخخهی محخخیط زیسخخت یخخا «حقخخوق کودکخخان» (بخخا توجخخه بخخه آن کخخه ایخخران بخخه
«کنوانسیون جهانی حقوق کودک» پیوسته بود) زمینه مساعدتری داشخت .بخرای
نمونه «جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست» که توسط «مخه لقخا مخالح» (نخوه
بیبی خانم استرآبادی ،از اولین بنیانگذاران مدرسه دخترانخه در ایخران) در سخال
 1332ایجاد شده بود ،بسیاری از ما اعضای محافل زنانه را در بافت خود ،فعخال
کرده بود.
پس از آن نیز «انجمن حمایت از حقوق کودکان» یکی دیگر از پایگاههخای
مطمئن مدنی بود که زنان و شهروندانی را که به مسایل تبعیض حقوقی زنان نیخز
میاندیشیدند جخذب خخود مخیکخرد .ایخده تأسخیس انجمخن حمایخت از حقخوق
کودکان توسط کسانی که اتفاقاً عالقمند به مسایل زنان بودند همچون مهدخت
صنعتی و ....مطرح و پیگیری شد .هرچند بعخدها فعالیخت در حخوزه کودکخان در
داخل کشور  ،بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت زنان شد و این پروسه ادامخه یافخت
و بسیاری از فعاالن حخوزه زنخان تخا بخه امخروز نیخز بخشخی از فعالیخت خخود را در
حوزهی کودکان و همزمان در ارتباط با مادران کودک ،قرار دادهاند .بهطخوری
که بعدتر انجمن هایی با محوریت مادر و کودک بهوجود آمد همچون« :انجمن
یاری مادران» (خانم احمدی) ،یا «موسسه رهیاب» (زهره معینی) و ...گرچخه در
همان زمان انجمن هایی نیخز بودنخد کخه قخدمتی دیرینخه داشختند و همچنخان زنخان
بسیاری را کخه در حخوزه مسخایل زنخان مخیاندیشخیدند جخذب مخیکردنخد ماننخد
«شورای کتاب کخودک» (تأسخیس سخال  )1341بخا راهبخری و مخدیریت تخوران
میرهادی ،معصومه سهراب (مافی) ،نوش آفرین انصاری ،و...
بدین ترتیب در اواسط دهه  ،1332زنانی هم که دغدغه مسئله زنان داشختند
در سازمانها و انجمنهایی که داشت گسترش مییافت (و در حخوزههخایی غیخر
از «مسئله زنان» تشکلیل میشدند اما اکثر اعضا و مؤسساناش زن بودنخد) بسخیار
فعال شدند.
خود من از جمله زنانی بودم که در آن زمان ،اولین فعالیتهخای اجتمخاعی و
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مدنی خودم را با «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیسخت» و نیخز «انجمخن
حمایت از حقوق کودکان» آغاز کردم .با انجمن حمایت از حقوق کودکان از
طریق «دکتر مهدخت صنعتی» آشنا شدم و به عضویتاش درآمدم و زمخانی کخه
به همراه منیژه نجم عراقی در سال  1335در این انجمن« ،کمیته دختربچه ها» را
شکل دادیم طرح سه ماهه آموزش دختربچههایی که در یکخی از شخهرکهخای
اطراف پایتخت به نام «پیکان شخهر» سخاکن بودنخد را پیشخنهاد کخردیم و پخس از
تصویب ،به اجرا گذاشتیم« .پیکخان شخهر» یخک شخهرک کارگرنشخین در جخاده
مخصو کرج است .در آنجا ما تالش کردیم تا برای دختربچهها در تابسختان
که مدرسه نمیروند کالسهای مختلف آموزشی دایر کنیم .به یاد دارم که این
نخستینبار بود کخه دختخران پیکخانشخهر توانسختند بخه سخالن ورزشخی کخه در آن
شهرک وجود داشت وارد شوند .تا قبل از آن فقط پسخران از آن سخالن اسختفاده
میکردند.
در یک دوره نیز در انتخابات انجمن حمایت از حقوق کودکان به عضویت
هیئت مدیرهی انجمن انتخاب شدم و در آنجا بود که به شکل ملمخوستخری بخا
مشکالتی که تشکلهخای اجتمخاعی و مخدنی در ایخران (بخه واسخطه نبخود تجربخه
کافی) با آن دست به گریبان بودند آشنا شدم.
اما انتخابات ریاست جمهوری سال  ،1331و شرکت وسخیع مخردم ،بخهویخژه
زنان و جوانان ،امید به گشایش فضا و آزادی فعالیتهای مدنی و خشونتپرهیز
را خ به منمور تغییر و اصالح به نفع زنان خخ برانگیختخه بخود .جخوش و خخروش و
امید به طی کردن پروسه گذار مسالمتآمیز و رسیدن به فردای بهتخر ،مخوجی از
فعالیتهای علنی (قانونی) را در میان بخخش قابخل مالحمخهای از فعخاالن جامعخه
مدنی زنان (به خصو نسل جدیدتر) دامن زده بخود و کخنش مخدنی بخه جهخت
عبخخور کخخمهزینخخه از پهنخخهی ای خن گخخذار ،تقریب خاً در همخخه حخخوزههخخای اجتمخخاعی
میجوشید .این رویکرد تازه ،بهطخور خخود بخه خخودی (و قصدناشخده) رویکخرد
کالسیک انقالبیگری و گذشختهانخدیش را آرام ،آرام پخس رانخده بخود .جامعخه
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تالش می کرد از فرصت های به دسخت آمخده ،نهایخت اسختفاده را ببخرد و از ایخن
طریق ،به نفع تغییرات مسالمتآمیز در زندگی روزمره و به نفع تحقخق تخدریجی
مطالبات شهروندان  ،سود جوید .هر چند این رویکرد تازهنفخس ،در رسخیدن بخه
هدف خود ،پُرتوان و مشروع مینمود اما در عین حال ،بسیار کخم تجربخه خ و بخه
لحاظ تاریخی ،خیلی هم جخوان خ بخود .چراکخه سخنتهخای مبخارزاتی گذشخته و
فرهند سیاسی و اجتمخاعی مخا ایرانیخان بخرای تغییخر در سخاختارهای متصخلب و
پدرساالر جامعه (که از قضا در برخی «محفلهای زنانه» هم بازتولید میشد) ،بخا
رویکردهای تازه و نوپای فعالیت مدنی ،هماهند و منطبق نبود.
بهرغم همه این بیتجربگیها در فعالیتهای مدنی ،اما مخیدانخیم کخه در آن
دوره ،جامعهی پُرانرژی زنان ،با سرعتی شگفتآور به تأسیس وگسترش تشکل
های خود در حوزههخای گونخاگون کمخر همخت بسخت و بخیش و پخیش از همخه،
تشکلهایی با «رویکردهای توانمندسازی زنان» رشد کرد .طبق گخزارش «شخبکه
ارتباطی سخازمان هخایی غیردولتخی زنخان جمهخوری اسخالمی» کخه بخرای ارائخه در
کنفرانس جهانی پکن تهیه و در سخال  1331منتشخر شخده بخود ،تنهخا  11تشخکل
زنانه در این گزارش درج شده بود که پس از آن در فهرست بعدی ،تعخداد ایخن
تشکلها به  84سازمان افزایش یافت.
سیر صعودی افزایش تعداد تشکلهای زنان ،همچنان ادامه داشت بخهطخوریکخه
طبق گزارشهای رسمی در سال  ،1383تعداد  1314سازمان غیردولتی وجخود
1
داشت .یعنی طی  3سال تعداد این تشکلهای غیردولتی  122برابخر شخده بخود.
به تدریج با فربهشدن جامعه مدنی زنخان ،حرکختهخا و تشخکلهخایی بخا گخرایش
برابریخواهانه که توسط خود زنان در جامعه مدنی ایجخاد شخده بخود نیخز رو بخه
گسترش نهاد.

1

http://www.bashgah.net/fa/content/show/79146
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آغاز مبارزات حقوقی برای تغییر قوانین تبعیضآمیز در دهه 1332

مبارزه برای تغییر قوانین تبعیضآمیز از همان ابتدا با ظهور دوبارهی جنبش زنخان
در سالهای اولیه دهه  32آغاز شد .از اول انقالب تا سالهخای  ،1314حرکخت
مجلس و بقیه ارکان حکومتی در جهخت نخابودی کامخل هخرآنچخه کخه پخیش از
انقالب به نفع زنان در قوانین گنجانده شده بود صورت میگرفت .در این میخان،
از زنانی هم که در ساختارهای حاکمیت بودند حداقل به گوش مخا «بیرونخیهخا»
به جز غُرولندهایی اندک چیزی بخه گخوش نمخیرسخید .مخوج زنسختیزی کخه بخا
انقالب آمده بود در دهه  1312بهطور کامل همهی دستاوردها را تخریب کرده
بود و تازه از اوایل دهه  32بود که زنانِ اندکشماری در ساختار سیاسی حخاکم
تالش کردند که تغییراتی کوچک را در برخی از قوانین ،بخهوجخود آورنخد .امخا
بخش اعمم تغییراتی که آنان میخواستند در قوانین بهوجود آید در واقخع بخرای
بهبود شرایط زنانی بود که در فضای انقالبی آن زمان ،تنها «زنان صالحیتدار و
مشروع» از سوی حاکمیت تلقی میشدند یعنی «زنان همسر شهدا و جانبخازان» و
یا حداکثر (با توجه به شعارهای انقخالب در حمایخت از «مستضخعفان») ،زنخانی را
شامل میشد که در محدوده نگاه مردان سنتی« ،زنان بیسرپرست» خوانده مخی-
شدند و از این رو «محتاج» حمایت مردان .به این ترتیب در مجموع در دهه 12
به جز حل مشکل قانونی خروج از کشخور بخرای «زنخانی کخه مخیخواسختند حخج
بروند» 1یا «مسئله حضانت فرزندان همسران شخهدا و جانبخازان» (کخه طخی آن در
مجلس تصویب کردند که والیت فرزندان شهدا را پس از مرگ پدر شهید ،بخه
مادر داده خواهد شد تا بتوانند حق حضانت و دریافت مستمری فرزنخدانشخان را
دریافت کنند) تغییرات قانونی قابل مالحمهای به نفع زنان صورت نگرفت بلکخه
 -1سال  1313شورای نگهبان بنابه اعتراض تعدادی از زنانی که میخواستند به حج بروند
ولی با ممانعت شوهرانشان مواجه بودند ،به وزارت کشور ابال کرد که «اطالق ماده 18
قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه االسالم بر نمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد».
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در مجمخوع از اول انقخخالب تخخا سخال  ،1332قخخوانین ،اتفاقخخا علیخه زنخخان سخخاخته و
پرداخته شد.
امخخا در دی مخخاه  1332مجلخخه «پیخخام زن» بخخه صخخاحب امتیخخازی دفتخخر تبلیغخخات
اسالمی حوزه علمیه قم شروع به کار کرد و یک ماه پس از آن «مجله زنخان» بخه
صاحب امتیازی شهال شرکت ،با رویکردی متفاوت پا به عرصه مطبوعات زنخان
گذاشت .با ورود مجله زنان به خانواده مطبوعات ،بحثهای حقوقی در رابطه با
زنان که توسط نشریات «زن روز» (و حتا «پیام هاجر») با رویکردهای سنتیتخری
دنبال میشد ،به عرصه گستردهتری وارد شخد .در ایخن دوره زنخان سخکوالر هخم
پس یک دهه خاموشی و انزوا  ،بار دیگر پا به میدان مبارزات حقوقی گذاشختند
و به بحثها  ،ابعاد جدیتخر بخشخیدند .در آن سخالهخا دو سختون اصخلی پیشخبرد
مبارزات حقوقی در رابطه با تغییخر قخوانین تبعخیضآمیخز در جامعخه مخدنی زنخان،
مهرانگیزکار و شیرین عبادی بودنخد .مهرانگیزکخار بخا مقخاالت مسختدل خخود در
مجله زنان و دیگر نشریات که برگرفته از مشکالت حقوقی روزمره زنخان بخود و
انتقاداتی که نه بخا شخیوه سخنتی و درون فقهخی کخه بخا اسختدالل حقخوقی (حقخوق
مدرن) مطرح میکرد ،گفتمان حقوق برابر زنان را یک گام اساسخی ارتقخاء داد.
برای نمونه او از حوادثی همچون حادثخه سخوزانده شخدن زنخی بخه نخام مهرنخوش
توسط شوهرش ،مسئله حقوقی آن حادثه را به ضرورت تاسیس «خانههای امن»
پیوند میزد .از سوی دیگر شیرین عبادی با تقبخل رایگخان وکالخت پرونخدههخای
کنشگران مدنی و سیاسی ،و رسخانهای کخردن «پرونخدههخای حقخوقی» ،گفتمخان
حقوق برابر و عادالنه را با مشکالت روزمره زنان عجین و آمیخته میکخرد .ایخن
دو زن وکیخل کخخه میخراثدار مبخخارزات حقوقخدانهخخای پخیش از خخخود (همچخخون
مهرانگیخز منوچهریخان ،مهرانگیخخز دولتشخاهی و )...بودنخخد توانسخختند بخخر مبخخارزات
حقوقی جنبش زنان تأثیر بسزایی داشخته باشخند .بخدین ترتیخب عرصخه مبخارزه در
حخخوزه «کسخخب حقخخوق برابخخر» در داخخخل کشخخور کخخه عمخخدتا توسخخط ایخخن دو زن
حقوقدان (کار و عبادی) در دهه  ،32نمایندگی میشد ،بهتدریج گشوده شخد و
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از روشهخخایی همچخخون «استفسخخاء از روحخخانیون» و یخخا «مراجعخخه بخخه سخخخنان امخخام
خمینی» و یا نامهنگاری و دیدارهایی با نماینخدگان مجلخس و( ...کخه روشهخای
معمول زنان درون حاکمیت بود) ،فراتر رفت و روشهخای مخدنی بخرای تغییخر و
اصالح نمام حقوقی و قوانین تبعیضآمیز را در جنبش زنان ارتقاء کیفی داد.
واقعیت این بود که اسلوب و روشهایی که در سالهای دهه  1312اتخخان
میشد صرفا توسط زنان مذهبی نزدیک به حاکمیت قابلیت کخاربرد و اسختفاده
را پیدا میکرد یعنی از سخوی زنخانی کخه از سخوی مسخئوالن نمخام« ،مشخروعیت»
داشتند از این رو آن اسلوبها به عنوان روشهای عمخومی و اجتمخاعی (مخدنی)
تلقی نمیشدند .بیشتر به عنوان «ابزار خوا » تلقی میشدند و نه بهصورت یک
«ابزار اجتماعی» که میتواند در اختیار عموم زنان جامعه قرار بگیرد .البته بعخدها
ما در کمپین یک میلیون امضاء توانستیم از برخی از این ابزارهای «خخوا » (در
کنار دیگر روشهای مدنی) ،به عنوان «ابزار اجتمخاعی» و عمخومی ،بهخره ببخریم.
برای نمونه «استفاده از فتوای مراجع مذهبی» در کنار استفاده از «سخنان و نفخون»
دیگر مراجع مردمی (از جمله هنرمندان ،اساتید دانشخگاه ،روزنامخهنویسخان ،و)...
آن را از خوا زدگی به ردهی یکخی از «گخروههخای مرجخع مخردم» (و نخه تنهخا
مرجع مردمی) تبدیل کنیم ،و در نتیجه به آن عمومیت بخشیم .همانطور کخه در
کمپین یک میلیون امضاء نیز توانستیم بحث در حوزه قانون را که در دهه  32به
شکل «ابزاری برای گروهی خا » (وکالی دادگستری که در واقخع آن هخم بخه
نوعی «ابزار خوا » تلقی میشد) ،به ابزاری عمومی تبدیل کنیم یعنی از حخوزه
خا «وکال» به حوزه عمومی برای همخه زنخان ،مبخدل کنخیم .در واقخع یکخی از
موفقیتهای ما در کمپین یک میلیون امضاء اتفاقا همین مورد بود کخه توانسختیم
اسلوبهای متعلق به گروههای «خا » را بخه روشخی عمخومی ارتقخاء داده و در
دسترس عموم زنان قرار دهیم و همین باعث شد که موضخوع «حقخوق برابخر» بخه
گفتمانی عمومی در میان بخش وسیعی از زنان فعال کشور تبدیل شود.
در هخخر صخخورت طخخرح «پرونخخدههخخای حقخخوقی» در رسخخانههخخا از سخخال ،1334
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همچون «پرونده لیال فتحی» 1که توسط شیرین عبادی بخهطخور گسخترده در سخال
 1334مطرح شد توانست بحث «دیه نخابرابر زن و مخرد» را بخهطخور گسخترده در
افکار عمومی مطرح سخازد و ایخن روش بخهتخدریج بخه سخنتی مهخم در مبخارزات
حقوقی زنان ایران تبدیل شد .اما نهادینه ساختن و ابعخادی گسخترده بخشخیدن بخه
مبارزات حول پروندههای حقوقی زنان عخادی ،در سخال  1331اتفخاق افتخاد .بخه
خصو زمانی که این «پروندههای حقوقی» با پشختوانه «اعتخراض اجتمخاعی» از
سوی گروهی از زنان حقخواه ،تبدیل به واقعهای مهم و جدی در تاری معاصر
جنبش زنان تبدیل شد .یعنی وقتی پرونده «آرین گلشنی» بحث «حضانت فرزنخد
توسط مادر» را به موضوعی مهخم در جامعخه بخدل سخاخت و حرکتخی اجتمخاعی
حول آن شکل گرفت.
اولین تجربه مدنی ،مبارزه برای تغییر قوانین تبعیضآمیز  :در شخهریور ،1331
هنگامی که پرونده «آرین گلشنی» به عنوان یک مورد «کخودکآزاری» توسخط
پدر و نامادری و برادر ناتنیاش مطرح شد« ،انجمن حمایت از حقوق کودکان»
برای رسانهای کخردن و عمخومی شخدن آن پرونخده ،تخالش بسخیار کخرد .شخیرین
عبادی در آن زمان که از اعضای هیئت مخدیره انجمخن بخود بخه رایگخان وکالخت
مادر آریخن گلشخنی را بخر عهخده گرفخت .مخا کخه در انجمخن حمایخت از حقخوق
 - 1لیال فتحی ،دختر یازده سالهای بود که در اردیبهشت سال  1334از خانه خود در
بندرعباس به منزل خالهاش در روستایی در کرمانشاه رفته و پس از آن که برای انجام کاری
بیرون رفته بود سه مرد او را دزدیده و پس از شکنجههای فراوان به او تجاوز میکنند و در
نهایت او را به قتل میرسانند .اما به دلیل نابرابری دیه زن و مرد ،و ناتوانی خانواده دختر برای
پرداخت نصف دیه برای انجام قصا  ،قاتالن از مجازات مصون میمانند .البته پس از 12
سال ،باالخره با توجه به جنجالی شدن پرونده ،قوه قضاییه ،از بیت المال نصف دیه را پرداخت
میکند تا در سال  1381باالخره حکم قصا دو متهم به قتل این پرونده اجرا گردد.
/http://zanestan.es/issue25/07,06,08,01,08,15
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کودکان عضو بودیم ،به فراخوان انجمن ،در مجلس ختم آرین (کخه در مسخجد
الغدیر از سوی انجمن حمایخت از حقخوق کودکخان برگخزار مخیشخد) ،شخرکت
کردیم و این مجلس ختم ،نخستین اقدام اعتراضی علیه «قخانون نخابرابر حضخانت
فرزندان» بود که تنها به پدر ،حق حضانت تعلق میگرفت .پس از پایان مجلخس
ختم و سخنرانی کوتاه شیرین عبادی مبنخی بخر اعتخراض بخه قخانون حضخانتی کخه
آرین را به جای آن که به مادر بسپارد (که صالحیت بیشتری داشخته) ،بخه پخدر و
نامادریاش سپرده است ،همه ما شرکتکنندگان به باند بلند شخروع بخه شخعار
دادن کردیم« :قانون اصالح باید گردد»!
شعار دادن ادامه پیدا کرد و دستهجمعی به سوی بیمارسختانی کخه «آریخن» در
آن بستری بود حرکت کردیم .جلوی بیمارستان نیخز خخانم عبخادی بخا شخجاعت
روی سکویی رفت و سخنرانی کوتخاهی کخرد و همخین باعخث شخروع دوبخارهی
شخخعارها علیخخه قخخانون تبعخخیضآمیخخز حضخخانت شخخد .بخخه یخخاد مخخیآورم اولخخین
«پالکاردنویسی» را که در زندگی آموختم در زمانی بود که شیرین عبادی قخرار
بود در دادگاه به دفاع از حق مادر آرین گلشنی بپردازد .تعدادی از ما به عنخوان
اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان ،پالکاردهخایی نوشخته بخودیم و آن را
با خود به دادگاه بردیم .وقتی خانم عبادی شروع به دفاع از موکلاش کخرد ،مخا
پالکاردها را درآوردیم و در صحن دادگاه باالی سرمان گرفتیم .ایخن حرکخت،
1
نخستین حرکت اعتراضی و قانونی بود که در صحن دادگاه تجربه میکردم.
اندوختن این تجربخهی موفخق در سخال  1331در انجمخن حمایخت از حقخوق
کودکان و به رهبری شیرین عبادی ،بعدها ما را در مرکخز فرهنگخی زنخان بخر آن
داشت که همراه با پیگیری پروندههای حقوقی از سخوی وکخال ،آن را بخه شخکل
«اعتراضهای مدنی و دستهجمعی» گسترش دهیم .از جملهی حرکتهخای مهخم
 -1پرونده آرین گلشنی و فعالیتهای انجمن حمایت از حقوق کودکان ،سبب شد که پس از
آن در سال  1333قانون مربوط به حضانت تغییر کند و حضانت تا هفت سالگی به مادر ،و
پس از آن ،به پدر تعلق گیرد.
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اعتراضی ـ با چنین روشی ـ اعتراض به «پرونده قتلهای عنکبوتی زنخان خیابخانی
توسط سعید حنایی» ،1پیگیری «پرونده افسانه نخوروزی»« ،پرونخده کبخرا رحمخان
پخخور» 2یخخا پرونخخده اعخخدام «عاطفخخه رجبخخی» 3و ...بخخود .ایخخن پرونخخدههخخا بخخه وضخخوح
می توانست به جامعخه و افکخار عمخومی نشخان بدهخد کخه زنخان در بخیحقخوقی و
 - 1از مرداد  1333تا مرداد  13 ،1382زن در مشهد با میانگین سنی  32سال و به روشی
مشابه به قتل رسیدند که پس از دستگیری سعید حنایی ،متهم به قتل ،وی به قتل  11زن
اعتراف کرد .این زنان برای سیر کردن شکم خود یا به دست آوردن  2تا  5هزار تومان پول –
بنا به گفته قاتل – خطر مرگ را به جان خریده بودند«( .فصل زنان» ،1382 ،شماره  ،1نشر
توسعه).
 - 2بررسی پرونده «کبری رحمانپور» در شهریور  1338آغاز شد .او که دختر خانوادهای
فقیر در شهر ری بود با برادر معلولاش و دیگر اعضای خانواده در اتاقی کوچک زندگی
میکرد .او پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول شد ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل
پیدا نکرد .این شرایط برای «کبری» ادامه داشت تا اینکه یکی از نزدیکاناش که در خانهای
واقع در شمال تهران خدمتکار بود ،به او پیشنهاد داد که در اختیار مردی ثروتمند قرار گیرد
که حدوداً  12سال سن دارد و با مادر پیرش زندگی میکند« .کبری» و خانواده در نهایت
پذیرفتند و این آغاز تبعات شوم تصمیم «کبری» بود .او در حالی که  22ساله بود ،بدون هیچ
قرارداد و توافقی وارد خانه شوهر 12سالهاش در شمال تهران شد و به خیال خود به عنوان
عروس خانواده زندگیاش را آغاز کرد .مادر این پیرمرد ،همواره به «کبری» گوشزد میکرد
که «تو در اینجا یک کلفت هستی ،نه بیشتر» و این تحقیرها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه پس از
چند ماه ،داماد  12ساله (علیرضا) تصمیم گرفت کبری را اخراج کند .به همین دلیل ،عصر
یک روز تابستانی او را سوار خودرو کرد و تا زیر پل سیدخندان برد .سپس «کبری» را از
خودرو پیاده کرد و  22هزار تومان به عنوان هزینه خدماتش به او پرداخت« .کبری» مدتی را
سرگردان ماند و بعد به طرف خانه پیرمرد برگشت تا به قول خودش به دست و پایشان بیفتد و
از همسر و مادرشوهرش بخواهد که او را بیرون نکنند .وقتی او آشفته و پریشان به خانه
علیرضا و مادرش برمیگردد ،در جدالی با مادر ،علیرضا را به قتل میرساند.
 - 3عاطفه رجبی متولد  ۱۷۱۱در مشهد بود .این دختر دانشآموز  ۱۱ساله توسط دادگاه به
داشتن روابط نامشروع و جریجهدار کردن عفت عمومی متهم و به اعدام محکوم شد .او برای
اولین بار در سال  ۱۷۱۲توسط بسیج دستگیر و به جرم روابط نامشروع در سن  ۱۷سالگی به
صد ضربه شالق و زندان محکوم میشود و پس از آنکه برای پنجمین بار توسط ستاد امر
بهمعروف دستگیر میشود ،در دادگاه به تجاوز مکرر یکی از پرسنل سابق  ۱۱ساله سپاه به وی
در زندان بهشهر اشاره میکند .قاضی ،سرانجام علی دارابی را به شالق و عاطفه را به اتهام
جریحهدار کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد و در  ۰۱مرداد  ۱۷۱۷به دار آویخته شد.
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بیپناهی مطلق در برابر قوانین تبعیضآمیز قرار دارند ،قوانینی که نه تنها از زنخان
در برابر آسیبهای بسیاری که در زندگیشان وجود داشت حمخایتی نمخیکخرد
بلکه آنان را در موقعیت آسیب پذیرتری در برابر خشونتها قخرار مخیداد .بخرای
نمونه در پرونده افسانه نخوروزی 1یخا پرونخده قتخلهخای عنکبخوتی زنخان خیابخانی
توسط سعید حنایی ،ما در جنبش زنان توانستیم روشهخای اعتراضخی بسخیاری را
حول این پروندهها به کار بگیریم :از برپایی میتیندهخای اعتراضخی و برگخزاری
تریبونهای آزاد ،تا نامههای سرگشاده و استفاده از رسانهها به شکلی گسترده.
در هر صورت ما در مرکز فرهنگخی زنخان در کنخار دیگخر گخروههخای زنخان
توانستیم این پروندههای حقوقی را به شکلی گسخترده در افکخار عمخومی مطخرح
سازیم که در نتیجخه ،نیخاز بخه تغییخر قخوانین را هخر چخه بیشختر ضخروری و عاجخل
مینمود .در واقع در این سال ها افزون بخر توجخه عملخی و پخرداختن (بخا شخیوهی
اعتراض مدنی و بیخشونت) به پرونده زنانی که در دادگاهها و یا در مطبوعخات
مطرح می شد ،بحث جایگاه قوانین و مقرراتخی هخم کخه مسخبب چنخین وضخعیتی
برای زنان بود را نیز سخعی مخیکخردیم بخه شخکل گسختردهای بخه افکخار عمخومی
بازتاب دهیم .برای نمونه ،پرونده های مربوط به قتل های ناموسی ،سبب مخیشخد
که اصل  133قانون مجازات عمومی ،بهطور پیوسته از سوی فعخاالن حقخوق زن
مورد پرسش قرار بگیرد .یا پروندههای کخودکآزاری ،چنخد و چخون در مخورد
قوانین موجود در رابطه با حقوق مادر را پیش مخیکشخید .پرونخده قتخل شخوهری
توسط همسرش ،موضوع حق برابر طالق را در قوانین مطرح میسخاخت و ...در
واقع این سنتی بود که در پرونده «آرین گلشنی» توسط شیرین عبادی در انجمن
 - 1در سال  1331افسانه نوروزی به همراه همسر و فرزندانش میهمان یکی از دوستانشان در
جزیره کیش بودند .هنگامی که همسر او به دالیل شغلی چند روزی کیش را ترک میکند
افسانه و فرزندانش در منزل میزبان میمانند .پس از رفتن او در برخوردی که میان میزبان و
افسانه بهوجود میآید افسانه صاحبخانه را که قصد تجاوز به او را داشته با ضربات چاقو از
پای در میآورد .افسانه نوروزی پافشاری داشت که این قتل ،در واقع به قصد دفاع مشروع از
خود بوده است.
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حمایت از حقوق کودکان ،آغاز شده بود.
بدین ترتیب «پیگیری پروندههای حقوقی زنان عادی» موضوع استراتژیک و
مهمی بود که از سال  1334آغاز شد و در سال  1331با «اعتراضهای مخدنی و
خیابانی» گره خورد و در خالل سالهای  1333تا  1384بخه شخکلی گسخترده و
بخخا انخخواع روشهخخای خشخخونتپرهیخخز و مخخدنی همچخخون« :برگخخزاری میتینخخدهخخا،
گردهماییها ،بیانیههای اعتراضخی و »...بخه اوج خخود رسخید و توانسخت خواسخته
«حقخوق برابخخر» را بخه شخخکل وسخیعتخخری بخا جامعخخهی عمخومی زنخخان و مشخخکالت
روزمرهشان گره بزند.
حرکتهای تاثیرگذار زنان در جامعه مدنی در سالهای  1331تا 1382

پیشتر اشاره شد که روند ایجاد سخازمانهخای غیردولتخی کخه در سخالهخای اولیخه
دهه 32توسط زنانی درون حاکمیت ،آغاز شده بود بهتدریج از سخالهخای -34
 1333به بعد در میان زنان خارج از حاکمیت (البته نه با محوریت حقوق زنخان)
نیز گسترش یافت و همراه با اوج گیری خواست تغییر وضعیت در جامعه کخه بخا
رأی بیست میلیونی به سید محمد خاتمی در  2خرداد  1331بخروز یافخت انخواع
تشکلهای زنان در حوزههای گوناگون و البته بخا محوریخت «حقخوق زنخان» نیخز
افخزایش یافخخت .در ایخخن میخخان یکخخی از مهخمتخخرین تشخخکلهخخای زنانخخه آن دورهی
آغازین« ،جمع زنان ناشر» بود که توانست نطفههای حرکتهای ائتالفخی آینخده
جنبش زنان را شکل دهد .هر چند خود این جمع ،در ادامه راه ،به شخکل کخامال
صنفی درآمد و از ادامه فعالیتهای مدنی ،تغییر جهت داد.
جمع زنان ناشر :اولین گردهمایی زنان از طیفهای گوناگون

اولین گردهمایی که در رابطه با زنان پس از دوم خرداد  1331شخکل گرفخت و
توانست زنان از گروه های گوناگون را گرد هم آورد« ،جمخع زنخان ناشخر» بخود.
این جمع صنفی/مدنی در اوایل سال  ،1331به پیشنهاد و همخت شخهال الهیجخی
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شکل گرفت .در اولین جلسهای که به منمور تشکیل این جمع زنانه در «اتحادیخه
ناشخخران و کتابفروشخخان تهخخران» برگخخزار شخخد شخخهال الهیج خی (مخخدیر انتشخخارات
روشنگران و مطالعخات زنخان) ،نوشخین احمخدی خراسخانی (مخدیر نشخر توسخعه)،
شهبانو بیژنزاده (مدیر نشر علوم دانشگاهی) ،آزیتا زال زاده (مخدیر نشخر ابتکخار
که گفته میشد همسرش ابراهیم زالزاده در اسفند  1335به قتل رسیده و جخزو
اولین قربانیان قتلهای زنجیرهای است) به راه افتاد .در آن جلسه خخانم الهیجخی
به ضرورت ایجاد تشکل های صنفی در میان زنان اشاره کرد .ایشخان معتقخد بخود
که اساس جامعه مدنی بر پایه تشکلهخای صخنفی اسختوار مخیشخود .پایبنخدی بخه
همین اعتقاد ،کافی بود که شهال الهیجی بالفاصله پس از باز شدن نسبی فضخای
سیاسی ،طرح تأسیس «جمع زنان ناشر» را با ما در میان بگذارد .و چنین بخود کخه
در همان نخستین جلسه ،فعالیت جمع زنان ناشر ،عمال آغاز شد.
در جلسات بعد ،هر کدام از مخا تخالش کخردیم بخا دیگخر زنخان ناشخر تمخاس
بگیریم با این هدف که آنان را به پیوستن به ایخن جمخع تشخویق کنخیم« .فرخنخده
حاجی زاده» (مدیر انتشارات ویستا) ،و «نازی اسخکویی» (مخدیر نشخر دیگخر) ،از
اولین کسانی بودند که مشتاقانه به این جمع پیوستند .اما تمایل به پیوستن بخه ایخن
جمع مستقل صنفی/مدنی ،و پذیرش ضخرورت ایخن حرکخت مسختقل زنانخه خ بخه
مانند هر جمع و گروهی که تازه شکل میگیرد خ آنقدرها زیاد نبخود و اغلخب بخا
تردید و دو دلی ،همراه میشد .به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ضرورت بقخای
این جمع زنانه و تأثیر مثبت فعالیتهایش را به زنان ناشخر نشخان بخدهیم .بنخابراین
اولین اقدام جمع کوچکمان ،برپایی «نمایشگاه کتخاب زنخان ناشخر» بخود .شخهال
الهیجی که به دلیخل سخال هخا فعالیختهخای فرهنگخی و انتشخاراتی ،بخا بسخیاری از
دستاندکاران و مسئوالن حخوزههخای فرهنگخی کشخور آشخنا بخود ،بخا مخدیریت
«فرهنگسرای «اندیشه» (واقع در خیابان شریعتی ،حوالی پل سیدخندان) صخحبت
کرد و سرانجام توانست مدیران آن فرهنگسرا را بخرای برپخایی «نمایشخگاه زنخان
ناشر» ترغیب کند.
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در آن زمخان فرهنگسخخراها پدیخده جدیخخدی در ایخران محسخخوب مخیشخخدند و
مدیران آن نیز به نمر میرسید از میان کسانی انتخاب میشدند که فرهنگسخرا را
به عنوان یکی از فضاهای مناسب گسترش جامعه مخدنی بخاور دارنخد ،از ایخن رو
برای فعال شدن این مکخان هخا تخالش مخی کردنخد و بخا گخروههخا و سخازمانهخای
مردمنهاد ،همراهی نشان می دادند و اغلبشان بخه جخذب نهادهخا و انجمخنهخای
مردمی برای رونق بخشیدن به فرهنگسراها می پرداختند .در واقع باز شدن نسخبی
فضای سیاسی کشور که پیش از سال  1331آغاز شده بخود ،یکخی از نمودهخای
عینیاش را در فضاهای شهری نشان میداد و شهرداری ،منشاء و مسبب بسخیاری
از ایخخن تغییخر و تحخخوالت شخخهری بخخود .در نتیجخخه ،یکخی از فضخخاهای مهخخم بخخرای
گسترش جامعه مدنی همخین فرهنگسخراها بودنخد .در آن زمخان کخه «غالمحسخین
کرباسچی» شهردار تهران بود ،روزنامه همشهری توسخط شخهرداری بخه راه افتخاد
که نشخانه دیگخری از تغییخرات را نماینخدگی مخیکخرد .پخس از سخال  1333نیخز
«مرتضی الویری» شهردار تهران شد و تا سال  1382که محمود احمدینخژاد بخه
مقام شخهرداری رسخید ،فرهنگسخراها مکخانی مهخم بخرای گسخترش سخازمانهخای
غیردولتی و مشارکت مدنی مردم در امور گوناگون شهری محسوب مخیشخدند.
بهویژه در این سالها شهرداری توانسته بود زنان طبقه متوسخط مخدرن را بخهطخور
گسترده برای فعالیتهای گوناگون شهری به خود جذب و آنان را بسخیج کنخد.
البته از همان ابتدا نیروهای محافمهکار با فرهنگسراها و فضای بازی که در آنها
ایجاد شده مخالفت میکردند چرا که این فرهنگسراها را رقیبی بخرای مسخاجد و
نیروهای مقاومت بسیج محلهها میدانسختند .از همخینرو بخود کخه از همخان ابتخدا
نیروهای محافمهکار تالش کردنخد کخه در فعالیخت فرهنگسخراها اخختالل ایجخاد
کننخخد و بخخه تخخدریج از سخخالهخخای  ،1382از آن شخخور و شخخوق اولیخهای کخخه ایخن
فرهنگسراها در میان گروه های مردمی ایجاد کرده بخود فاصخله گرفتنخد .بخا ایخن
حال اما هنوز هم کم و بیش به عنخوان مکخانهخایی بخرای فعالیختهخای فرهنگخی
شناخته میشوند.
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در آن دوره (سخخخال  ،)1331بخخخا توجخخخه بخخخه فضخخخای مناسخخخب موجخخخود در
فرهنگسراها ،ما برای برپایی «نمایشگاه کتاب زنان ناشخر» اقخدام کخردیم و مخدیر
آن زمان فرهنگسرای اندیشه با اسختقبال از ایخن حرکخت ،هزینخههخای بسخیاری را
برای ایجاد غرفههایی در این فرهنگسخرا (بخرای عرضخه کتخابهخای ناشخران زن)
تقبل کرد و این خود نشاندهنده استقبال آنان از حرکتهای مخدنی بخود و همخه
اینها ما را که همواره از امکانات محروم بودیم ،دچار شوق و حیرت میکرد.
ما در «جمع زنان ناشر» (که بعدها به نام «جمع صنفی – فرهنگی زنخان ناشخر»
تغییر نام داد) طی چند مخاه تخالش شخبانهروزی ،توانسختیم خخود را بخرای برپخایی
نمایشگاه بزرگی به مناسبت « 8مارس ،روز جهانی زن» در فرهنگسخرای اندیشخه
آماده سازیم .در کنار ترغیب و تشویق زنان ناشر به پیوستن به این جمع صخنفی،
ما همچنین تالش کردیم که سازمانهای غیردولتی زنان فعال در آن زمان را هم
شناسایی کنیم و از آنان نیز دعوت به عمل آوریم که در این نمایشخگاه شخرکت
کنند .در واقع این نمایشگاه ،عالوه بخر میزگردهخا و سخخنرانی هخای مختلخف در
رابطه با موضوع زنان و ناشران ،غرفههخای مختلفخی از جملخه عرضخهی تولیخدات
فکری و فرهنگی زنان و نیز غرفههای مختلفی برای معرفی تشکلهای غیردولتی
زنان و نیز مطبوعات زنانه آن زمان ،در نمر گرفته بود .یعنی یک اجتماع زنانهی
تمام عیار که موضوع فعالیتهای صنفی زنان را بخه فعالیختهخای اجتمخاعیشخان
پیوند میداد.
در این نمایشگاه  41ناشر زن حضور پیدا کردند و این مشارکت پُخر تعخداد
از ناشران زن ،یک پیروزی برای برگزارکنندگان بود زیرا برای نخسختین بخار در
کشورمان ،چنین اجتماع بزرگی از زنان فعال در جامعه مدنی آن زمان (از زنخان
فرهنگی تا مطبوعاتی و کنشگران اجتماعی) ،شخکل مخیگرفخت .بخه قخول شخهال
الهیجی که در روز افتتاح نمایشگاه به پرسشهای روزنامهنگاران پاسخ مخیداد
درباره ترکیب متکثر و رنگینکمانی این گردهمایی بیسخابقه چنخین گفخت« :بخه
نمر میرسد تا به حال هیچ تجمعی از زنان ،با این همه تنوع افکار و عقاید ،ایخن
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طور دوستانه در کنار هم و بدون وابسختگی بخه نهادهخای دولتخی ،تشخکیل نشخده
است( ».مجله زنان ،اسفندماه  )1331همینجا شاید الزم است بگویم که بسخیاری از
کنشخخگران حقخخوق زن از گخخروههخخای مختلخخف فکخخری خ خ کخخه بعخخدها در «جمخخع
هم اندیشی زنان» هم حضور پیدا کردند و فصل تازهای را در جنخبش زنخان رقخم
زدند خ اتفاقا در همین نمایشگاه با یکدیگر آشنا شدند.
حضور زنان ناشر کخه هرکخدام طیخفهخای گونخاگونی از زنخان را در حخوزه
«فرهنگی» و نشر زنان ،نمایندگی میکردند ،همچون :زیبا جاللخی نخائینی (مخدیر
انتشخخارات شخخیرازه) ،محبوبخخه عباسخخقلیزاده (مخخدیر انتشخخارات بخخانو) تخخا فاطمخخه
انتمارالمهدی (نشر کویر) و نشر برگ زیتون و ....و با حضور تشخکلهخایی مثخل
«جمعی خت زنخخان مبخخارزه بخخا آلخخودگی مح خیط زیسخخت» (مخخهلقخخا مخخالح)« ،شخخبکه
سخخازمانهخخای غیردولتخی زنخخان» (فخخائزه رفسخخنجانی) و «انجمخخن همبسخختگی زنخخان»
(فاطمه رفسنجانی)« ،انجمن حمایت از حقوق کودکان»« ،جامعه اسخالمی زنخان»
(اعمم طالقانی)« ،مجتمع زنان نجم» ،مؤسسهی «بنیاد زینب کبخرا» ،و افخرادی بخه
نمایندگی از دانشگاه الزهرا ،همچنین نشریات و ماهنامههایی مانند :مجلخه زنخان،
پیام هاجر ،فرزانه ،پیخام زن ،کوکخب ،مهتخاب و ...در نمایشخگاهی چنخد روزه بخا
فعالیتهای یکدیگر آشنا مخیشخدند و فاصخلههخا را مخیزدودنخد .از ایخن منمخر،
نمایشگاه کتاب زنان ناشر بخرای اولخینبخار سخببسخاز آشخنایی و همراهخی جمخع
بزرگی از زنانی که در آن دوره هر یک به نخوعی در حخوزه مسخایل زنخان فعخال
بودند را بخرای مشخارکتکننخدگان نمایشخگاه( ،و حتخا بخرای زنخانی کخه بخهطخور
مشخ دغدغه مسایل زنان داشتند و بهطور اتفاقی از این نمایشگاه بازدید می-
کردند) فراهم میآورد.
در مجموع« ،جمخع زنخان ناشخر» و برپخایی نمایشخگاه کتخاب در فرهنگسخرای
اندیشه در اسفند سال  ،1331اتفاق بسیار مهم و تاثیرگذاری در حوزه مبخارزات
مدنی زنان و بسترسازی برای همکاری و همبستگی طیفهخای مختلخف فکخری
فعاالن زن در ایران ،ارزیابی شد .بهویژه که نمایشگاه را به مناسخبت روز جهخانی

 /84بهار جنبش زنان

زن « 8مارس» ( 18اسفند) برگخزار مخیکخردیم .هخر چنخد در ابتخدا بخرای آنکخه
حساسیتی ایجاد نشود ،اعخالم عمخومی نکخردیم کخه ایخن برنامخه بخه مناسخبت «8
مارس» است ،ولی وقتی این پچ،پچه که «نمایشگاه قرار است در روز  18اسخفند
خ هشت مارس خ برگزار شود» به طرز کم سابقهای گسترش پیدا کرد و در خارج
از کشور نیز انعکاس گسترده یافت ،به ناگهان فشارها برای لغو مراسم آغاز شد.
در آن زمان هنوز برگزاری مراسم «هشت مخارس» (روز جهخانی زن) بخهصخورت
خط قرمز و «تابو» برای دسختگاه حخاکم محسخوب مخیشخد ،در نتیجخه ،فشخار بخر
وزارت ارشاد برای لغو آن گسترده شده بخود .مجموعخه ایخن فشخارها در نهایخت
سبب شد که برنامخه را عقخب بیانخدازیم و آن را بخا چنخد روز فاصخله بخا روز 18
اسفند (یعنی از  22تا  25اسفند) برگزار کنیم .ولی چند روز این طرفتر یخا آن
طرفتر فرق چندانی نمیکرد بلکه مهم این بود که نمایشگاه ،باالخره در حخول
و حوش روز جهانی زن برگزار شد و در همخان یکخی دو روز اول ،ماننخد بمخب
خبری بود برای گشایش فضای حرکت زنان ایران.
این اقدام دسته جمعی زنان ناشر ،جنبههای مثبت دیگری هم داشت از جمله
این که برای زنانی همچون من که از نسلی بودم که چند سالی بیش نبود کخه بخه
عرصه جنبش زنان گام نهاده بخودم ،بسخیار آموزنخده و سرنوشخت سخاز خخخ و حتخا
هشداردهنده خخ بود زیرا دایره تند تجربهها و فعالیتهایم در حخوزه زنخان را بخه
افقهای باز و رنگارند سوق داد و با مشارکت در گسترهی وسیع ایخن حرکخت
صنفی/مدنی ،حقیقا پی میبردم که دایره فعالیتهای زنان کشورم بسیار فراختخر
از «دنیخخای کخخوچکی» اسخخت کخخه مخخن در آن تخخالش مخخیکخخنم ،و ناخودآگخخاه
میآموختم که اگر واقعا بخواهم در راه کسب حقخوق برابخر ،مبخارزه کخنم پخس
الزم است که از خودمحوری ،جزماندیشی و تکسخاحتی بخودن ،فراتخر بخروم و
تصور نکنم که محور عالم هسختم و همخهی حقیقخت ،پخیش مخن اسخت .در واقخع
سخخند بنخخای آمخخوختن از «دیگخخری»  ،در فضخخای رنگ خینکمخخانی حرکخخته خا و
فعالیتهای  2ساله جمع ناشران زن ،در اعماق وجخودم کاشخته شخد و بعخدها در
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«جمع هماندشی فعاالن جنبش زنان» بارور گردید.
و اما ،طولی نکشید که برپایی نمایشگاه کتخاب ناشخران زن ،بخه عنخوان یخک
اتفاق مبارک ،سببساز تأثیری عمیق و تعیخینکننخده ،و در عخین حخال ،نشخانهی
حضور مستقل زنان در «فضای عمومی» قلمداد شد .البته این گردهمایی بخزرگ
برای من که در آن زمان «اولین سالنمای زنان ایران» 1را منتشر کخرده بخودم و در
عین حال موفق شده بودم که «ویژهنامه زنان» را به مناسبت «روز جهخانی زن» در
ماهنامه «فرهنخد و توسخعه» منتشخر کخنم و آنهخا را در روز جهخانی زن بخا انبخوه
فعاالن فرهنگخی ،اجتمخاعی و مطبوعخاتی شخریک شخوم ،بسخیار غنیمخت بخود .در
مجموع شاید بتوان ادعا کرد کخه :در روزهخای  22تخا  25اسخفند  1331برپخایی
نمایشگاه زنان ناشر با همراهی و مشارکت بسیاری از تشکلهای غیردولتی زنخان
و با حضور کنشگران زن از طیفهای گوناگون اجتماعی ،مطبوعخاتی و مخدنی
و پژوهشخخی (کخخه همخخه آنخخان بخخهرغخخم تفخخاوت در اندیشخخه و عقایدشخخان ،در ای خن
نمایشگاه به هم پیوند خوردند) ،یک سلسله اتفاقات بسخیار مهمخی را در جنخبش
زنان رقم زد و به نمرم پیام اصخلی و مانخدگار مجموعخهی ایخن رخخدادها ،همانخا
نوید گشایش فضا برای «حرکت علنی» به نفخع حضخور دیگربخارهی زنخان ایخران
برای به چند آوردن سهم از دسترفتهی خود از «عرصه عمومی» ،بود.
و اما« ،جمع زنان ناشر» پس از برگزاری موفقیتآمیز آن نمایشگاه ،به مدت
کوتاهی بهشدت گسترده شد و جلسخات چنخد نفخرهی مخا در اتحادیخه ناشخران و

 - 1استقبال از اولین «سالنمای زنان ایران و جهان» به حدی بود که در همان چند ماه آغاز
انتشار آن ،ناگزیر از تجدید چاپ چندین و چندبارهی آن شدم .گرچه پس از چند سال
انتشار پیاپی آن ،به خاطر مطالب مندرج در سالنما ،با شکایت وزارت اطالعات اصفهان ،و به
دلیل درج نام زنانی همچون طاهره قرةالعین و ...در سال  1382به جرم «تبلیغ برای بهائیت»
دادگاهی شدم و زهره ارزنی در این پرونده ،وکالت مرا برعهده گرفت و با دفاع مستدل خود
در نهایت ،حکمی برایم در این دادگاه صادر نشد ولی مسئوالن وقت وزارت ارشاد (از جمله
خسرو طالب زاده ،مسئول اداره کتاب ،که مجوز انتشار سالنما را به من داده بود) به دادگاه
کشیده شدند.
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کتابفروشان ،به جلساتی بخا حضخور  12-52تخن از زنخان ناشخر ،ارتقخاء یافخت.
جلسخات جمخع زنخخان ناشخر بخخهقخدری گسخخترش یافخت کخخه گخاه گزارشخخگرانی از
خبرگزاریها نیز در آن شرکت میکردند .برخخی از زنخان مخدافع حقخوق برابخر
(ایرانی یا غیر ایرانی) که از خارج به ایران میآمدند و میخواستند از نزدیک و
بهطور مستقیم با مسایل زنان و فضاهای زنانه در ایران آشنا شوند نیز در برخی از
جلسات ما شخرکت مخیکردنخد و حتخا از جلسخات فیلمبخرداری مخیکردنخد ،بخه-
طوریکه در مجامعی که در آن دوره در رابطه با جنبش زنخان تشخکیل مخیشخد،
«جمع زنان ناشر» را به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در جنخبش زنخان
آن زمان ،معرفی میکردند.
باری ،حضور این حجخم از نیخروی تخازهنفخس ،بخهطخور اتوماتیخک ،افخزایش
اتکاءبهنفس و آزاد شدن انرژی همهی مخا زنخان را بخه ارمغخان آورد بنخابراین بخه
سرعت و با قوت قلبِ صدچندان ،بخرای برپخایی چنخدین نمایشخگاه در تهخران و
شهرستان ها (از جمله برگزاری نمایشگاه کتخاب در شخهر اهخواز در سخال 1333
بود) اقدام کردیم .نمایشگاه کتاب اهخواز هخم بخه همخان روال اولخین نمایشخگاه،
یعنی با حضور و مشارکت تشکلهای غیردولتی و مطبوعخاتی زنخان همخراه بخود.
بهگمان من ،برگزاری نمایشگاه در شهرستانها ،گرچه معموال انعکخاس انخدکی
در مطبوعات و رسانه پیدا میکند و تدارک برگزاری آن ،برای ما زنخان ،بسخیار
دشوارتر از اجرای آنها در پایتخت است ولی تأثیر آن در بافختهخای بیخرون از
متن (نیروهای حاشیه) ،و ایجاد بلندگو برای تشکلهای خارج از پایتخت ،و بخه-
ویژه ارتباط انداموار و عملی با فعالیت پیرامونها ،برای جنبش زنان بسیار مهم و
حیاتی است .بهخصو که وقتی برای برگخزاری نمایشخگاههخا بخه شهرسختانهخا
میرفتیم گسترش تخدریجی تشخکلهخای زنخان را در جخای ،جخای مملکختمخان
میدیدیم بخرای مثخال ،رشخد و گسخترش شخعبههخای «جمعیخت زنخان مبخارزه بخا
آلودگی محیط زیست» در شهرستانها در آن زمخان ،حیخرتآور بخود و هخر جخا
میرفتخیم شخعبه ای از ایخن تشخکل بخرای ارتبخاط بخا مخا و امکخان ایجخاد کارهخای
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مشترک به سرا مان میآمدند .از همینرو بود که نمایشخگاههخایی کخه در کنخار
معرفی تشکلها و مطبوعخات زنخان برگخزار مخیکخردیم ،موفخق شخد شخبکههخای
فرهنگی ،اجتماعی و مطبوعاتی در تهران و برخی از شهرستانها را بخه یکخدیگر
گره بزند و در نتیجه به تقویت ارتبخاط و همکخاری و تبخادل تجربخه بخه همخدیگر
کمک کند.
پس از برگزاری موفقیتآمیز نمایشگاه کتاب زنان ناشر در اهواز که باز هخم
در کنار سمینارها و میزدگردهای متعدد در رابطه بخا مسخئله زنخان و ....بخود ،مخی
توان به برگزاری سمینار «بررسی تشکلهای صنفی زنان» که (باز هخم بخه همخت
جمع زنان ناشر) در سالن شماره  2اجتماعخات یخازدهمین نمایشخگاه بخینالمللخی
کتاب تهخران (دوشخنبه  4خخرداد  )1333و یخا گردهمخایی ناشخران زن در محخل
مؤسسخه «پکخا» در خیابخان فلسخطین تهخران (بخه مناسخبت  8مخارس خ اسخفند سخال
 ،)1333و برپایی نمایشگاه کتاب زنان در مؤسسه «شهرکتاب» تهران ( 8تخا 11
مهرماه سال  )1338و پارک شفق و ...اشاره کرد .نمایشگاه کتاب زنان ناشر در
محخخل شخخهرکتاب ،نیخخز از جملخخه برنامخخههخخای پرمخاطخخب آن زمخخان بخخود .در ایخخن
نمایشخگاه غنخخای موضخخوعات ،تنخخوع آثخخار و عنخخاوین ارائخخه شخخده ،تعخخدد و تنخخوع
میزگردها ،و حضور فراتر از انتمار ناشران (بیش از  33ناشر زن) و ...از اسختقبال
زیادی برخوردار شد و بخه تخدریج همخین سخمینارها و نمایشخگاههخا بخه گسخترش
1
حضور مستقل زنان در «عرصه عمومی کشور» ،کمک شایانی میکرد.
طُرفه آن کخه اسختقالل در عخین وحخدت و همخدلی ،خصخلتنمخای حرکخت
صنفی/مدنی جمع زنان ناشر از همان ابتدای فعالیتاش بود .کافی اسخت کخه بخه
ترکیب متنوع نیروها و شخصخیتهخایی کخه در میزگردهخای ایخن نمایشخگاه (در
« - 1این نمایشگاه نزدیک به دو سال پس از اولین دوره آن [در فرهنگسرای اندیشه] برپا شد
و در آن ،عالوه بر نمایش و فروش کتاب ،برنامههای جنبی نیز تدارک دیده شده بود برنامه-
هایی چون نشستهای مشترک زنان ناشر با زنان روزنامهنگار ،نویسنده ،مترجم ،منتقد و عضو
سازمانهای غیردولتی زنان ...در این نمایشگاه ،شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان و
نشریات مربوط به زنان نیز حضور داشتند( ».مجله زنان ،آبان .)1338
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شهرکتاب) شرکت داشتهاند توجه و دقت شود .در گزارشی کخه مجلخه زنخان از
برگخخزاری ایخخن نمایشخخگاه و میزگردهخخای آن ،ارائخخه کخخرده بخخود تنخخوع فکخخری
شرکتکنندگان ،بهروشنی دیده میشد .بخرای نمونخه در میزگخرد زنخان ناشخر بخا
زنان روزنامهنگار در روز  11مهرماه ،با عنوان «بررسی علل عدم مشارکت زنخان
در تشکلهای صخنفی» ،افخرادی همچخون  :حمیخرا حسخینی یگانخه (دبیخر انجمخن
روزنامهنگاران زن) ،نوشین احمدی خراسانی ،فائزه هاشمی و ...شرکت داشتند.
همچنین در میزگرد روز  13مهر که با عنوان «موقعیت زنان قصهنویس ،مترجم،
مؤلف و منتقد در ادبیات امروز ایخران» برگخزار شخد منیخرو روانخیپخور ،فرخنخده
حاجیزاده ،بنفشه حجازی ،چیستا یثربی و رؤیا منجم سخنرانی کردند .ترکیخب
میزگرد دیگری که روز  15مهرماه  1338تحت عنوان «سازمانهخای غیردولتخی
زنان :واقعیت یا توهم» برگزار شد نیز خود گواهی آشکار بر تنوع و رنگخارنگی
عقاید و افکار شرکتکنندگان دارد .در این میزگخرد :اعمخم طالقخانی ،منصخوره
شجاعی ،فاطمه هاشخمی رفسخنجانی و زیبخا جاللخی نخائینی و ...حضخور داشختند.
(«مجله زنان»،آبان )1338

به هرحخال در سخالهخای اولیخه شخکلگیخری جمخع زنخان ناشخر موفخق شخدیم
سمینارهای متنوعی را نیز در کنار نمایشگاههای کتخاب ،برگخزار کنخیم از جملخه
«بزرگداشتی برای سیمین دانشور» و ...اما هرچه زمان میگذشخت و جمخع زنخان
ناشر  ،مسیر پُرسنگالخ صخنفی/مخدنی خخود را بخا موفقیخت طخی مخیکخرد ماننخد
همیشه ،عدهای ،بنای مخالفت را پیشه کردند و پخچپچخههخایی زیخر پوشخش نقخد
«قدرت فردی» با هدف پایین کشیدن مهرهی تاثیرگذار آن (شخهال الهیجخی) ،را
آغاز نمودند .برخی از اعضای جمع (البتخه تعخداد انخدکی) ،بخا اسختفاده از بحخث
همیشگی «انتقاد به قدرت فردی» خیز برداشتند .به نمر میرسید که این چخالش-
های رو به گسخترش در «جمخع زنخان ناشخر» بخهرغخم ظخاهرش ،ناشخی از دو نخوع
رویکرد متفاوت به نحوه فعالیت «جمع زنخان ناشخر» هخم بخود .عخدهای از اعضخاء
اساسا خود به «مسئله زن و حقوق زنان» باور نداشتند و پرداختن به مسئله حقخوق
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زنان را غیرضروری میدانستند و با آن مخالفت میکردند .برخی نیز با توجه بخه
تجربههای پیشین کشور (مواجههی سخت و خشن دولت با آن دسته از نهادهای
صنفی که پا را از گلیم خودشان به گلیم سیاست دراز میکردند) نمخیخواسختند
این نهاد صنفی به سوی مسایل و حقوق مدنی و شهروندی زنان ،متمایخل بشخود.
آنان معتقد بودند که صرفا باید در چارچوب کار و فعالیت «صنفی» باقی مانخد و
حوزه «حقوق زنان» که در آن زمان هنوز حساسیتبرانگیز مینمخود ،وارد نشخد.
این در حالی بود که جمع زنان ناشر ،به لحاظ «ماهیت بهوجود آمخدنش» (یعنخی
«زن بودن ناشران») و نیز رسالت و جوهرهی شغلیاش در فعالیت هخای فرهنگخی
(نشر اندیشهها در قالب کتخاب) اصخوال بخا مسخایل فرهنخد و تفکخر ،سخر و کخار
داشت و مثل یک نهاد کامال صنفی همچون اتحادیه کارگری نبود که صرفا بخه
مسایل دستمزد و حقوق ماهیانه و حق عائلخهمنخدی و موضخوع مرخصخی و بیمخه
درمانی و ایمنی در محیطهای کار ،بپردازد .البتخه احتمخاال یکخی از دغدغخههخای
بهجا و منطقی دوستان مدافع نمریهی «پرهیز از مشارکت در حوزه مدنی حقخوق
زنان» ،آن هم در یک «نهاد صخنفی» ،همخانطور کخه گفتخه شخد احتمخاال نخاظر بخر
تجربههای تل ادغام فعالیتهای صنفی با فعالیتهای سیاسی در تخاری معاصخر
جامعهمان بود که سخبب هزینخههخای سخنگین و برخوردهخای امنیتخی بخا نهادهخای
صنفی شده بود .بیشک این دغدغخه ،جنبخههخای منطقخی و خردگرایانخه هخم در
خود داشت زیرا کشاندن فعالیختهخای صخنفی بخه حخوزه سیاسخی ،نخه تنهخا کخار
هزینهبری بود ،بلکه همواره یکی از آسیبهای جدی ایخن حخوزه در کشخورمان
بوده است .اما موضوع آن بود که اوال «مسئله زنخان» ،موضخوعی «سیاسخی» نبخود
بلکه در حوزه مسایل اجتماعی قرار داشت .شاید دوستان مدافع نمریهی پرهیخز،
متوجه نبودند کخه اساسخا برخخورد خشخونتبخار دولخت ،بخه تشخکلهخای صخنفی
کارگری مثال در دهه  ،12ناشی از فضای قهرآمیز و تقابلی آن دورهی خخا و
بخشا ناشی از نفخون و فعالیخت سخازمانهخای سیاسخی و انقالبخی (مارکسیسختی و
مذهبی مخالف دولت) در این تشکلهای صنفی بوده است .در حالی که مسخئله
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زنان خ و حتا مبارزه سنگر به سنگر برای کسب حقوق آنخان خ آشخکارا در حیطخه
فعالیتهای مدنی و اجتماعی قرار دارد و اساسا قرار هخم نبخود کخه مخا بخا «طخرح
مسئله زنان» ،به حوزهی سیاست و انقالبیگخری ،روی بیخاوریم .از سخوی دیگخر
مسئله زنان در دوران اصالحات حتا از سوی این جنخاح از حاکمیخت موضخوعی
در حخخوزه سیاسخخی قلمخخداد نمخخیشخخد .البتخخه نبایخخد از انصخخاف گذشخخت کخخه در آن
سالهای اولیه دوران اصالحات ،با توجه به خاطرات خشونتبار سالهخای دهخه
( 1312و انتقال سینه به سینهی آن تجربههای تل به نسل بعد) ،حتا خود مخا هخم
در نهخخن و ضخخمیرمان احسخخاس مخخیکخخردیم کخخه مسخخئله زنخخان هنخخوز موضخخوعی
حساسیتبرانگیز و سیاسی از سوی همه بخشهای حکومت تلقی میشود.
نکته مهم دیگری که باز هم از چشم مدافعان نمریخهی پرهیخز ،دور مخیمانخد
توجه به نقطه قوت و ویژگی متفاوت این نهاد ،نسبت به دیگخر نهادهخای صخنفی
در کشور بود .بیشک یکی از نقخاط قخوت «جمخع زنخان ناشخر» بخه دلیخل همخین
گرایش به «مسایل و حقوق زنان» بخود کخه مخیتوانسخت از یخک تشخکل صخنفی
عمومی ،تفکیک و متمایز شود .همانطور که مثال «اتحادیه زنان کخارگر» صخرفا
نمیتوانست فقخط یخک نهخاد کخارگری باشخد بلکخه موضخوع «جنسخیت» و انبخوه
مشخخکالت ناشخخی از آن در محخخیط هخخای کخخار (از جملخخه خشخخونتهخخای جنسخخی،
دستمزد نابرابر ،و )...است کخه اتحادیخههخای کخارگری زنخان را از اتحادیخههخای
کارگری عمومی جدا میکنخد و مخیدانخیم کخه نپخرداختن بخه مسخئله جنسخیت و
حقوق زنان ،در تضاد با جخوهره وجخودی چنخین شخکلی از تشخکلهخای صخنفی
است .به این اعتبار ،نهاد جمع زنان ناشر ،نخاگزیر بخود کخه رویکخردی در حخوزه
مسایل اجتماعی و مدنی زنان نیز از خود نشان بدهد و این اتفاقخا نقطخه قخوتاش
محسوب میشد .همانطور که «انجمن زنان روزنامخهنگخار» کخه بعخدها در کنخار
«انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران» فعالیخت مخیکخرد (و مخن نیخز بعخدها در آن
عضو شدم) در حرکتها و فعالیتهای جنبش زنان نیز مشارکت مخیکخرد چخرا
که این انجمن ،فقخط «یکخی از محورهخای تأسخیساش» روزنامخهنگخاری بخود ،و
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دومین محور اصلیاش «زن بودن» این روزنامهنگاران بود که به آن انجمن ،معنخا
و هویت میداد بنابراین طبیعی هم بود که در جنخبش زنخان و مسخایل مربخوط بخه
زنان ،حضوری فعال داشته باشند.
«جمع زنان ناشر» هم در کنار «اتحادیه ناشران و کتابفروشخان» تشخکیل شخده
بود و شاید تفاوت اصلیاش با اتحادیه ناشران ،همین «زن بودن» اعضای آن بود
که رویکردی جنسیتی و در نتیجه ،تمرکز بر مسایل و حقوق جنسیتی را بخرایش
ضروری میساخت .بنابراین وقتی که عدهای میخواستند آن را صرفاً در حخوزه
«صنفی» نگاه دارند ،خواسته یا ناخواسته بخه معنخی از حیخز انتفخاع خخارج کخردنِ
یکی از محورهای اصلی شکلگیری ایخن جمخع بخود .البتخه شخاید امکانخاتی کخه
وزارت ارشاد در آن دوره به ناشران میداد (و «جمخع زنخان ناشخر» هخم بخا چنخین
نهادسازی میتوانست از امکانات وزارت ارشاد بهطخور خخا بهخره ببخرد) ،چخه
بسا یکی دیگر از انگیزههخایی بخود کخه برخخی از زنخان ناشخر را از مشخارکت در
فعالیتهای جنبش زنان باز میداشت .در هر صخورت حضخور امثخال مخا بخهویخژه
خود «شهال الهیجخی» در «جمخع زنخان ناشخر» نماینخدهی رویکخرد فعالیخت حخول
مسایل مدنی زنان و تلفیق آن با فعالیتهای صنفی بود از این رو شاید «تخریخب
شخصی او» میتوانست به تقویت رویکردی که بنا داشت «جمخع زنخان ناشخر» را
در چارچوب کار صنفی صرف ،محدود نماید ،کمک میکرد.
در تاری معاصر کشور ما معموالً برای تخریب افراد تاثیرگخذار در نهادهخا و
حرکتهای مخدنی و سخندیکایی ،غالبخاً دو نیخروی «محافمخه کخار» و «رادیکخال»
(خودآگاه یا نابهخود) با یکدیگر همدست می شخوند چخرا کخه در اکثخر جوامخع
معاصر ،نیروهای «میانه» و معتدل هستند کخه معمخوالً بخه عنخوان نقطخهی وصخل و
بسترساز توافق و اجماع میخان گخروههخا ،عمخل مخیکننخد ،و مخنش اعتخدالیشخان
میتواند گسترهی فعالیت مدنی آن نهاد و حرکت را (با همراه کردن طیفهخای
گوناگون) ،وسعت بخشخد .در «جمخع زنخان ناشخر» نیخز پخس از یکخی دو سخال از
شروع تأثیرگذارش امخا بخهتخدریج  ،حمخالت بخر شخهال الهیجخی بخه عنخوان فخرد
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بنیادگذار و مؤثر گروه ،آغاز شد.
مجموعهی ایخن فشخارها سخبب شخد شخهال الهیجخی (کخه بخه خخاطر تجربخه و
سیاستهای او بود که اساساً چنین جمعی و آن برنامهها محقق شخده بخود) ،پخس
از مدتی تحمل و تعمق ،و بهویژه به خخاطر جلخوگیری از تکخهپخارهشخدن جمخع،
سرانجام بهطور داوطلبانخه از نخامزدی بخرای انتخخاب هیئخت دبیخران کخه در سخال
 1333انجام گرفت کنار بکشد ولی همواره در حاشیه ،تمخام تخالشاش را کخرد
که این جمع هرچه بیشتر قدرتمند شود و به راه مسختقلاش ادامخه دهخد .البتخه در
این میان اختالفهای داخلی در «جمع زنان ناشر» ،صرفاً مسئلهای درونگروهخی
نبود بلکه بازتابی از فضای سیاسی و فشارهای امنیتی آن دوره نیز بخود .چخرا کخه
در اردیبهشت سال  1333شهال الهیجی و مهرانگیزکار به همراه عخدهای دیگخر
از روشنفکران و کنشگران جامعه مدنی و نیز گروههایی از نواندیشان دینخی و
اصخخالحطلبخخان ،پخخس از شخخرکت در «کنفخخرانس بخخرلین» و غوغخخای ناش خی از آن،
1
بازداشت و راهی زندان شدند.
این درحالی بود که پس از تجربخه موفخق گردهمخایی طیخفهخای گونخاگون
زنان در «جمع زنان ناشر» که بخشی از زنان اصالحطلب درون حاکمیت و زنخان
بیرون از حاکمیت را به هخم پیونخد مخیداد ،پیامخدهای تلخ و نخامنتمر کنفخرانس
برلین ،میتوانست تنشی را به منمور جدایی این دو گروه ایجاد کنخد .بازداشخت
مهرانگیزکار و شهال الهیجی به اتهام شرکت در کنفرانس بخرلین ،خخود نمخودی
سمبلیک و آشکار از تخریب این تعامل بود .زیرا مهرانگیزکار نیخز در آن زمخان
با «مجله زنان» همکاری می کرد و همکاری بین زنی سکوالر با مجله زنخان (کخه
نماینده رسانهای رویکرد زنان نواندیش دینی به حساب میآمخد) ،خخود سخمبلی
 - 1حسن یوسفی اشکوری نیز یکی از سخنرانان این کنفرران برودک کرل ه یرل «حجراب
اجباری» سخنرانی کرد .او پ از این کنفران دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت بل جرم
ارتداد و هقای دش بر تغییرپذیری احکام اجتمراهی اسری ی از جم رل دزادی حجراب زنرانک
حاکمل و در دادگاه اول بل او حکم اهدام دادند ولی پ از نقض دن حکرم در دادگراه دوم
حکوم شد.
بل هفت سال حب
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از وجود این همبستگی و تعامل میان دو طیف از زنان ایرانی تلقی میشد که در
ابتدای انقالب ،دوپاره شده بودند.
به خاطر دارم که آن زمان مهرانگیزکخار ،بخه دلیخل همکخاری نزدیخکاش بخا
مجله زنان از سوی برخی از زنان تندرو در خارج از کشور مورد نقد و تخریخب
قرار میگرفت و شهال الهیجی نیز که در عرصه عمل اجتماعی (در جمخع زنخان
ناشر) مسبب ایجاد «جمع کثرتپذیر زنان ناشر» شده بود و ایخن جمخع در عمخل
توانسته بود به حضخور پُخر طخراوت تشخکلهخا و نشخریات زنخان (کخه طیخفهخای
گوناگون زنان را به هم پیوند میداد) مادیخت ببخشخد ،عمخالً از سخوی برخخی از
نیروهای تندرو خارج از کشور ،به عنوان «فمینیست اسالمی» مورد عتخاب و نقخد
و تخریب قرار میگرفت (البته این موج تخریب در ظاهر به بهانهی این بخود کخه
شهال الهیجی در کنفرانسهای بینالمللی ،بهدالیلی کامالً قابل فهخم روسخری را
از سرش برنمیداشت) .با توجه به فضایی چنین تقابلی و ایدئولوژیک ،اما اتخان
رویکرد وحدتگرایانه از سوی مهرانگیزکار و شهال الهیجخی بخه خخودی خخود
نشانگر تمایل بخشی از زنان سکوالر برای ورود به عرصه عمومی و همکخاری و
تعامل بخا «طیخفهخای مخذهبی و اصخالح طلبخان درون حاکمیخت» بخود .بنخابراین
بازداشت این دو به اتهام شرکت در کنفرانس برلین ،در واقع نشاندهنده آن بود
که جوانههای این همکاری و تعامل را ،نشانه گرفته بودند.
در واقخخع تحخخوالت پخخس از انتخابخخات ریاسخخت جمهخخوری  1331و برآمخخدن
طیفهای متنوع مدرنیستهای اسالمی و اصالحطلبان در بخشی از نمام سیاسی
کشور ،سبب شده بود که بهتدریج فضایی ایجاد شود که شخکاف میخان مخردم و
دولت تا حدودی رند ببازد و تعامل و گفتگویی منطقی که بسترسخاز تغییخرات
گام به گام و اصخالحگرایانخه اسخت آغخاز شخود یعنخی بخین مردمخی کخه تخالش
میکردند خود را به شکل مدنی سازمان دهند (و جامعه مخدنی را دو بخاره سخرپا
نگه دارند) با آن بخخش از حاکمیخت  -اصخالحطلبخان  -کخه تخالش مخیکردنخد
سیاستهایی به نفخع گسخترش جامعخه مخدنی اتخخان کننخد (یخا حخداقل مخانع ایخن
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گسترش ،نباشند) .اما این تعامل و گفتگو میان جامعه مدنی و دولت ،بخا دیخدگاه
و منافع چند گروه معین ،در تضاد بود بنابراین ،بر هم زدن این تعامل سازنده که
در سال  1388نیز آخرین ضربههایش را بخه رونخد تعامخل ،وارد کخرد ،از همخان
سالهای  1331و  1333آغاز شده بود.
در این میان دو گروه یا جریان عمده (در حاکمیت و در اپوزیسیون) حضور
داشتند که این تعامل روبهگسترش میان جامعه مدنی و دولت در جهت تغییخرات
بیخشونت و اصالحی را بر نمیتافتند .مهمترین جریانی که بخه شخدت مخخالف
این رونخد بخود و از قضخا نقخش بسخیار تعیخینکننخدهای هخم داشخت همانخا جنخاح
محافمخهکخخار تنخدرو در بطخخن سخاختار حاکمیخت بخود .گخخروه دوم امخا برخخخی از
گروههای رادیکال (چه راست و چه چپ) بودند که پُر شدن شکاف میان مردم
و دولت را خ که از سال  1331در بسیاری از حوزههخا بخهتخدریج گسخترش مخی-
یافت خ کاری عبث و بیسرانجام میپنداشتند و چنین تعخاملی را برنمخیتافتنخد از
این رو سعی شان بر آن بود که این تعامل و نزدیکی ،به هر وسیله ،قطع گردد .به
همین قیاس بود که این دو گروه (از درون و بیرون حاکمیت) از همان روزهخای
بعد از دوم خرداد  1331در همه حوزهها تالش کردند تا نماینخدگانی از جامعخه
مدنی که پیشبرندهی این همکاریها و تعامخلهخا بودنخد را در مرکخز بخدنامی و
تخریب و تهدید قرار دهند.
بدین ترتیب برخورد خشن قضایی به شرکتکننخدگان در کنفخرانس بخرلین،
همانطور که آمران و مسببان آن میخواستند ،کخم و بخیش تخنشهخایی را میخان
نیروهای اصالحطلب و روشنفکران سخکوالر و نیخز بخین زنخان سخکوالر بخا زنخان
مذهبی کخه در نهادهخایی همچخون «جمخع زنخان ناشخر» یخا «مجلخه زنخان» مشخغول
پایهریزی این تعامل و همکاریهخا بودنخد ،بخهوجخود آورد .بخرای نمونخه «مجلخه
زنخخان» در آن دوره و در آن شخخرایط نمخخیتوانسخخت بخخا شخخدت و حخخدتی کخخه مخخا
جنبشزنانیها انتمار داشتیم از مهرانگیزکار و شهال الهیجی حمایت کنخد ،چخرا
که خود شخهال شخرکت مخدیر مسخئول مجلخه زنخان نیخز یکخی از متهمخان پرونخده
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کنفرانس برلین بود .از این رو آنان نمیتوانستند آنچنان که ما انتمار داشختیم از
1
این دو زن حمایت کنند و همین میتوانست فضای اعتمخادی را کخه بخهتخدریج
بین ما ایجاد میشد و قوام میگرفت ،به تردید و سوءظن ،آلوده کند.
اما در این میان فقط این زنان اصالحطلب و مذهبی نبودند کخه آنچنخان کخه
ما انتمار داشتیم حاضر به حمایخت همخهجانبخه از مهرانگیزکخار و شخهال الهیجخی
نشدند بلکه برخی از زنان محافمهکخار و نیخز برخخی از کخنشگخران رادیکخال و
ایدئولوژیک در جنبش زنان نیز به بهانههای دیگر حاضر بخه حمایخت از ایخن دو
نبودند .برای نمونه وقتی ما با همراهی بخشی از زنان ناشخر (کخه در «جمخع زنخان
ناشر» با یکدیگر آشنا شده و همکاری کرده بودیم) جلساتی گذاشختیم و تخالش
کردیم که برای اولین بار در جنبش زنان بیانیهای در اعتراض بخه دسختگیری ایخن
دو زن زنخخدانی (شخخهال الهیجخخی و مهرانگیزکخخار) منتشخخر نمخخاییم و هخخمزمخخان ،بخخه
جمعآوری امضاء برای آزادی آنان اقخدام کنخیم متأسخفانه برخخی از دوسختان در
همان جمع زنان ناشر و نیز گروهی دیگر از زنان ،حاضر به چنین حمایتی نشدند
بخخا ایخخن توجیخخه کخخه عملکخخرد و بحخخثهخخای ایخخن دو زن را در کنفخخرانس بخخرلین،
«تندروانه» میدانسختند .ایخن قضخاوت ،و امتنخاع ایخن دوسختان از حمایخت دو زن
زندانی (حتا در حد یک امضا) ،شاید به این دلیل بخود کخه در آن زمخان پخس از
کنفرانس برلین ،فضای جامعه تاحدودی امنیتی شخده بخود و تخرس و واهمخه نیخز
افزایش یافته بود .از سوی دیگخر جمخعآوری امضخاهای اعتراضخی در آن زمخان
(که اینترنت و شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک هم وجود نداشت) واقعاً کاری
شاق بود زیرا از بعد از انقالب و وقایع دهه  ،1312این اولخینبخار بخود کخه زنخان
ایرانی خ به عنوان جنبش زنان خ میخواستند در اعتراض بخه زنخدانی شخدن دو زن
حقخواه ،از مردم امضا جمعآوری کنند.
 - 1محبوبه عباسقلی زاده در این میان صادقانه تالش کرد با انتشار کتابی درباره زنان برلین ،از
این دو زن حمایت کند ،و به سهم خود کوشید تا از شدت ایخن ضخربه واردشخده بخر تعامخل و
همکاری میان زنان سکوالر و مذهبی بکاهد.

 /31بهار جنبش زنان

برخی از زنان نیز که حتخا در جمخع برگزارکننخده مراسخم روزجهخانی زن (8
مارس) در شهرکتاب هم مشارکت کرده بودند با انتشار بیانیخه مخالفخت کردنخد.
آنها به این بهانه که متن بیانیه را مالیم و «اصالحطلبانه» مخیدانسختند از امضخای
آن خودداری ورزیدند .برخی دیگر از زنان نیز به واسطه همان خخطکشخیهخای
ایدئولوژیک ،اساساً تمایلی به حمایت از ایخن دو زن خ کخه بخه نمرشخان «لیبخرال»
میآمدند خ نداشتند.
در هخخر صخخورت واقعخخهی کنفخخرانس بخخرلین و دسخختگیری شخخهال الهیجخخی و
مهرانگیزکار ،تأثیر خود را در «جمع زنخان ناشخر» هخم گذاشخت .در واقخع در آن
مقطع شهال الهیجی که هم از سوی برخی از نیروهای درون «جمخع زنخان ناشخر»
مورد اتهاماتی همچون «قدرتطلبی» قرار داشت و از بیرون هم به واسطه جریان
کنفرانس برلین ،برایش پروندهسازی شده بود ،در نهایت تصمیم گرفخت کخه در
سال  1333در انتخابات هیئت مدیره «جمع زنان ناشر» کخه خخودش بنیخان آن را
گذاشته بود ،داوطلبانهکنارهگیریکند .من هخم در آن زمخان کخه همخه دغدغخهام
تأسیس تشکل زنانهای بود که کامالً در رابطه بخا مسخایل و حقخوق زنخان فعالیخت
داشته باشد ،از «جمع زنان ناشر» کنارهگرفتم و به همخراه عخدهای دیگخر از زنخان
حقخواه و کنشگر ،انجمنی به نام «مرکز فرهنگی زنان» را شکل دادیم.
البته «جمع زنان ناشر» به فعالیختهخای خخود ادامخه داد و راه خخود را پیمخود و بخه
عنخخوان نهخخادی صخخنفی ،بخخا قخخدرت پخخیش رفخخت .هخخر چنخخد پخخس از آن ،دیگخخر
تاثیرگخخذاریاش را در جنخخبش زنخخان از دسخخت داد و کخخم و بخخیش خخخود را از
فعالیتهایی مشترک با فعاالن جنبش زنان کنار کشید .بعخدها نیخز گویخا از سخال
 1385با تغییر سیاستهای وزارت ارشاد ،بهتدریج در درون «جمع زنخان ناشخر»
باز هم مشکالت و اختالفهایی پیش آمد و مجدداً دوپاره شد .به هر صخورت،
این نهاد زنانه ،که در حرکتها و فعالیختهخایی در حخوزه مسخایل زنخان پیشخگام
بود ،در همان دو سال فعالیت اولیهاش توانست بسیاری از روابط میانگروهخی را
در طیفهای مختلف زنان ،بسترسازی کند و سابقهای عملگرایانخه و تجربخهای
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مستند ،برای شکلگیری حرکتهای ائتالفی بعدی جنبش زنان باشد.
اولین مراسم علنی روز جهانی زن پس از تثبیت جمهوری اسالمی

در سخخال  1338هنگخخامی کخخه در اهخخواز مشخخغول برگخخزاری میزگخخردی در مخخورد
«مسایل زنان» و نیز نمایشگاه کتاب «جمع زنان ناشخر» بخودیم بخه شخهال الهیجخی
پیشنهاد برگزاری «مراسم  8مارس» را دادم ،البته مسختقل از «جمخع زنخان ناشخر»
چرا که در آن زمان همانطور که گفته شد مخالفتهخایی بخا چنخین کخنشهخای
مدنی در جمع زنان ناشر وجخود داشخت .خخانم الهیجخی بخا روی گشخاده از ایخن
پیشنهاد استقبال کرد و قرار شد کخه او بخرای انجخام ایخن مراسخم در سخالن «شخهر
کتاب» ،با مسئوالن این مؤسسه صحبت کند و موافقت آنان را کسب نمایخد .بخه
این ترتیب من که در برخی از «محفلهای زنان» رفت و آمد داشتم و در آنجخا
هم تالش کرده بودم که با ایجاد گردهمایی از چندین محفل زنانخه ،بخه تأسخیس
«تشکلی علنی و شناسنامهدار» به قصد فعالیت به نفع حقوق زنخان ،اقخدام کخنم (و
البته با مخالفت برخی از دوستان و نهایتاً با بنبست روبرو شده بخودم) ،از برخخی
دیگر از اعضای این محفلهای زنانه و نیز برخخی از زنخان ناشخری کخه پیشختر در
جمع اولیه زنان ناشر با آنان همکاری داشتیم ،دعوت کردیم تخا بخرای برگخزاری
مراسم « 8مارس /روز جهانی زن» به دفتر انتشخارات روشخنگران بیاینخد .در واقخع
ایخخن بخخار مخخیخواسخختیم کخخه برنامخخه « 8مخخارس» ( 18اسخخفند) را نخخه لزوم خاً تحخخت
پوشش های دیگر مثل نمایشگاه کتاب ،بلکخه مشخصخاً بخا نخام «روز جهخانی زن»
برگزار کنیم .یعنی کاری را که نتوانستیم توسط «جمع زنان ناشر» انجام دهیم.
برخی از اعضای این محفلها آمدند و برخی نیامدند ،برخی هم صرفاً بخرای
آن کخخه ببیننخخد چخخه خبخخر اسخخت آمدنخخد ولخخی در جلسخخات ،عمخالً موضخخع دفخخاعی
مخخیگرفتنخخد و حضورشخخان بخخرای همکخخاری و فعالیخخت مشخخترک نبخخود .جمخخع
برگزارکننده مراسم « 8مارس» در نهایت با حضور سیزده نفخر کخه شخامل :شخهال
الهیجی ،طلعت تقی نیا ،منصوره شجاعی ،فرخنده حخاجیزاده ،ناهیخد کشخاورز،
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احترام شادفر ،نیره توکلی ،ناهید کاموسخی ،بهخدخت رشخدیه ،پروانخه قاسخمیان،
نازی اسکویی ،عزت همتیان و نوشین احمدی خراسانی بودند تشکیل شد .البتخه
برخی دیگر از اعضای محفلها نیز گاهی بخرای خبرگخرفتن ،سخری بخه جلسخات
میزدند و میرفتند .برنامهریزی برای این برنامه به انتهای خود نزدیخک مخیشخد
که نازی اسکویی درخواست پیوستن فرزانه راجی را نیز مطرح کرد کخه او هخم
در اواخر کار به این جمع پیوست .تصمیم بر آن شد که عالوه بخر زنخانیکخه بخه
دعخخوت رسخخمی ایخخن جمخخع ،در حخخین برگخخزاری مراسخخم بخخه سخخخنرانی خواهنخخد
پرداخخخت الزم اسخخت از هخخر گخخروه و محفلخی هخخم یخخک نفخخر را بخخه نماینخخدگی از
محفل شان انتخاب کننخد تخا مطلبخی را بخه نماینخدگی از جمخع خودشخان در ایخن
مراسم بخواند.
دستاوردهای این حرکت متحد و دستهجمعی (چه محتوایی ،آموزشخی و بخه
خصو تجربهی عملگرایانهاش در حخوزه سخازماندهی) ،مخیتوانخد از زوایخای
مختلف بررسی شود اما هر نتیجهای که از این زوایا گرفته شود بخه هرحخال ایخن
مراسم ،نخستین مراسم رسمی و علنی بزرگداشخت «روز جهخانی زن» در عرصخه
عمومی خ پس از استقرار و تثبیت نمام جمهوری اسالمی خ محسوب میشد.
به این ترتیب دومین اقدام تاثیرگذار در حوزه مسایل زنان در ایخران رخ داده
بود ،یعنی برگزاری «مراسم روز جهانی زن» در سالن «شهر کتاب» در اسخفندماه
سال  .1338گفتنی است که تنوع و تکثر طیفهای شرکتکننده در این برنامه
نسبت به تنوع شرکت کنندگان در نمایشگاهها و برنامههای زنان ناشر ،البته بسیار
کمتر بود و از این منمر ،شاید عقبگرد محسوب میشد چرا که عمدتاً به زنخان
سکوالر محدود بود .البته این واقعیت را هخم نمخیتخوان از نمخر دور داشخت کخه
زنان اصالحطلب مذهبی در آن دوره ،رغبت چنخدانی بخرای حضخور در مراسخم
روز جهانی زن ،نشان نمیدادند ،بهویژه آن که چالش غیرواقعی و ایدئولوژیک
میان «روز تولد حضرت فاطمه» و «روز  8مارس» به عنخوان روز زن (کخه در اول
انقالب در میان نیروهای انقالبیاسالمی و نیروهخای چخپ وجخود داشخت) هنخوز
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جان سختی میکرد .با این وجود و بهرغخم محخدودیت و فقخر تنخوع طیخفهخای
شرکتکننده اما برپخایی مراسخم  8مخارس در سخالن «شخهرکتاب» از ایخن جهخت
تاثیرگذار شد که قرار بود محفلهای زنان برای نخستین بار بخه «بیخرون از خخود»
(به حوزه عمومی) سوق داده شوند و راه برای فعالیتهای علنی و شخکلگیخری
تشکلهای زنان بازتر شود.
این حرکت آن چنان نامنتمر بود که برخی شایعات کخذب مبنخی بخر آن کخه
«قرار است "لباسشخصیها" 1به این مراسم بریزنخد و مخردم را بزننخد» گسخترش
پیدا کرد .بهویژه مخالفخانی در برخخی از محفخلهخای زنانخه ،کخه طخی سخالهخای
گذشته خود را «متولی» مراسم « 8مخارس» مخیدانسختند و «علنخی برگخزار کخردن
چنین مراسمی» را مترادف با «دولتیشدن» قلمداد میکردنخد متأسخفانه بخه چنخین
شایعاتی دامن میزدند تا بلکخه همقطخارانشخان را از مشخارکت در ایخن حرکخت
منصرف کنند و برنامه متوقف شود .این فضخای وحشخت آنچنخان بخود کخه حتخا
وقتی ما خواستیم مجوز برگزاری این مراسم را بگیریم ،برخی از ناشرانی که در
جمع برگزارکننده مراسم حضور داشتند حاضر به پذیرش ریسک نشدند که نام
انتشارات خود را برای تقاضای صدور مجوز این مراسم ،بگذارند .بنابراین فقخط
من (نشر توسعه) و شهال الهیجی (انتشارات روشنگران) توافق کردیم کخه بخرای
اخذ مجوز این برنامه (تحت عنوان «برگخزاری مراسخم روز جهخانی زن») پروانخه
مؤسسات انتشاراتیمان را گرو بگذاریم .بنابراین تمامی کارهای اجرایخی بخرای
برگزاری این مراسم از جمله برگخههخای دعخوت رسخمی از تشخکلهخای زنخان و
دعوت از بسیاری دیگر از شخصیتها ،بخه نخام ایخن دو موسسخه انتشخاراتی (نشخر
2
توسعه وانتشارات روشنگران» به عنوان برگزارکننده) ،صادر شد.
 - 1اصطالح «لباس شخصی» را اولینبار از «پروین مختاری» یکی از زنخان داسختاننخویس کخه
در محفلهای زنان آن دوره فرصت آشنایی با او وآثارش را پیدا کردم ،شنیدم.
 -2لیست برنامههای مراسم آن روز بدین شرح بود :اعالم برنامه (مجری  :مریم تقوی) /
آشنایی با تاریخچة  8مارس /وضعیت زنان در افغانستان (فوزیه حریری خ از افغانستان) /
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برگزاری موفقیتآمیز این مراسم و اخبار آن کخه بخهطخور وسخیع و بخا آب و
تاب در داخل و خارج از کشخور پیچیخد ،سخبب شخد برخخی از دوسختان پخس از
خاتمه این رویداد تاریخی ،مدعی «نام» شخوند .در واقخع ایخن رویکخرد ،آشخکارا
نشان داد که رابطه بین «مسئولیت» و «حق» در جامعه ایران ،بخه ماننخد بسخیاری از
چیزهای دیگر در جامعه مدنی ،به شدت دچخار ضخعف و ابهخام اسخت .در واقخع
اساس این برنامه بخر مبنخای «ریسخک و خطرپخذیری» بخا هخدف برگخزاری علنخی
مراسم  8مارس (برای نخستین بار پس از تثبیت جمهوری اسالمی) بود و همخین
پیشنهاد و شکلدهی مراسم خ همراه با نام و نشان خ بود که آن را از مراسم سنتی
و مرسخخوم  8مخخارس درون خانخخههخخا ،متفخخاوت و شخخاخ مخخیکخخرد وگرنخخه در
چهاردیواری آپارتمان و بخدون خطرکخردن هخم ،مخیشخد همخین سخخنرانیهخا و
مراسخخم را برگخخزار کخخرد .امخخا در آن زمخخان ،شکسخختن ایخخن تخخابو ،شخخخجاعت
ریسکپذیری را میطلبید :ریسک و خطخر «پخذیرش مسخئولیت» در راه اجخرای
علنی مراسم روز جهانی زن که در آن زمان هنوز تابو محسوب میشد.
در هر صورت باز هم به مانند «جمع زنان ناشر» ،حرف و حدیثهخا بخهویخژه
بحث «شیرین» قدرت و انگیزه خوانی و برچسب ها متأسفانه اوج گرفخت .و البتخه
پیکان اصلی حمالت هم طبق معمول به سمت کسانی بود کخه پروانخهی مؤسسخه
انتشاراتیشان را گرو گذاشته بودند (شهال الهیجی و نوشین احمدی خراسانی).
هر چند خانم الهیجی به خاطر تجربهاش در «جمع زنان ناشر» حقیقتاً تالشکخرد

میراث مشترک ما زنان (نوشین احمدی خراسانی)  /وضعیت زنان در بنگالدش (رعنا هایدر خ
از بنگالدش)  /داستانهای عامهپسند وآگاهی (فیروزه مهاجر)  /اجرای موسیقی :لیال توکلی،
دنا کسرائیان (فرزند نصراهلل کسراییان) و مهتاب مخبر (فرزند عباس مخبر)  /اکوفمینیسم و
تشکلهای زیستمحیطی در ایران (منصوره شجاعی)  /نگاهی کوتاه به خواستههای زنان
بهمناسبت  8مارس (منیژه گازرانی)  /تجارب زنی از قشم (زینتدریایی ،عضو شورای
روستای سل در قشم)  /موسیقی :غزاله ایرانی ،آهو ایرانی  /حرکت زنان در ایران
(تهیهکننده :بهدخت رشدیه ،اجرا :پریدخت رفاهی)  /نقش الگوهای تربیتی در شکلگیری
شخصیت (ناهید کاموسی).
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به خاطر متهم نشدن به همین برچسبها ،سخنرانی نکند اما باز هخم از آن جخایی
که بهطور خیلی طبیعی ،روزنامهنگاران برای مصاحبه ،به سرا افراد شناختهشخده
و با تجربه میروند بنخابراین خخانم الهیجخی بخه نخاگزیر در معخرض پرسخشهخای
روزنامهنگاران در مورد برپایی این مراسم قرارگرفت .حتا همین حخد (پاسخ بخه
پرسش برخی از روزنامهها) حرف و حدیثها گرداگرد او را افزایش داد.
پس از سپری شدن این ماجراها و در این میان ،بازداشخت و سخپس آزادی شخهال
الهیجی و مهرانگیزکار از زندان (به اتهام شرکت در کنفرانس بخرلین) ،پیشخنهاد
ایجاد و ثبت «تشکلی قانونی برای فعالیت های مدنی و زنانه مان» را با هشخت نفخر
از دوسخختانم (عمخخدتا کسخخانی کخخه در برگخخزاری مراسخخم  8مخخارس  1338در
شهرکتاب با آنها همکاری کرده بودم) مطخرح و همخه را بخه دفتخر نشخر توسخعه
دعوت کردم .البته چند نفر از زنانی را که برای تصمیم در مورد شخکل دادن بخه
«مرکز فرهنگی زنان» دعوت کرده بودم ،در برگزاری مراسم  8مخارس در شخهر
کتاب ،مشارکت نداشتند.
به هر روی اولین جلسه رسمی «مرکز فرهنگخی زنخان» بخا حضخور  3نفخر از زنخان
فعال آن دوره :طلعت تقینیا ،منصوره شجاعی ،ناهید کشخاورز ،احتخرام شخادفر،
نازی اسکویی ،پروین اردالن ،فرزانه راجی ،فاطمه شاه نمری و نوشخین احمخدی
خراسانی برگزار شد و همه حاضران در جلسه ،برای تأسیس و راهانخدازی چنخین
تشکل مستقلی ،مصمم و متحد شدیم .پس از آن که توافق بر سر تأسخیس یخک
تشکل (با موضوع مشخ زنان) به نام «مرکز فرهنگی زنان» به تصویب رسخید،
غیر از جمع اولیه ،چند تن دیگر را به این جمع دعخوت کخردیم ،از جملخه زهخره
ارزنی و لی لی فرهادپور 1.آن زمان فکخر مخیکخردیم کخه امکخان گخرفتن مجخوز
تأسیس یک انجمن از وزارت ارشاد که فضای بازتری نسبت بخه وزارت کشخور
 - 1پس از مدت کوتاهی فعالیت ،لی لی فرهادپور و فرزانه راجی ،نازی اسکویی و فاطمه شاه
نمری از مرکزفرهنگی زنان جدا شخدند و جمعخی بخه نخام «زنخان اسخفند» را تشخکیل دادنخد کخه
گروهی غیررسمی بود.
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داشت ،بیشتر فراهم اسخت بنخابراین ،تقاضخای تأسخیس تشخکلمخان را بخه وزارت
ارشاد ارائه نمودیم ،و دفتر «نشر توسعه» هم به عنوان دفتر مرکز فرهنگی زنان بخه
وزارت ارشاد اعالم کردیم و از آن به بعد نیز جلسخات مرکزفرهنگخی در همخین
دفتر برگزار میشد .بدین ترتیب «مرکز فرهنگی زنان» که هرچند در ابتدا بخشخاً
از میان «محفلهای زنان» یارگیری کخرد امخا بخه پشختوانه کسخب تجخارب عملخی
برخخخی از مخخا در تشخخکلهخخایی همچخخون «انجمخخن حمایخخت از حقخخوق کودکخخان»،
«جمعیت مبارزه با محیط زیسخت» ،و در بسختر فعالیختهخایمخان در «جمخع زنخان
ناشر» ...،سرانجام مرکز فرهنگی زنان به قامت یخک نهخاد مخدنی و شناسخنامهدار،
ارتقا یافت.
تولد «مرکز فرهنگی زنان» :به نمرم در میان تشکلهای زنخان داخخل کشخور،
تولخخد مرکخخز فرهنگ خی زنخخان از اهمیخخت خاصخخی برخخخوردار بخخود چخخرا کخخه نخخوع
فعالیتهای این تشکل مستقل زنانه خ از هر منمری که بازخوانی شود خ میتوانخد
نشاندهنده نماد و نمونهای از فعالیتهای تلفیقی و علنی تشکلهای زنخان در آن
دوره باشد .همچنین مرکز فرهنگی زنان از معدود تشکلهخای خخا زنخان بخود
که فعالیت هایش عمدتاً با رویکرد «جنبشی» (اعتراضی  -آگاهیبخشی) تعریف
و دستهبندی میشد تا رویکخرد «توانمندسخازی» .در واقخع مرکخز فرهنگخی سخعی
مخیکخرد در حدفاصخل میخخان فعالیختهخای «آموزشخخی و آگخاهگرایانخه» در کنخخار
فعالیت های اعتراضی (مبتنی بر فعالیت مدنی و قانونمند برای تحقق تغییراتخی بخه
نفع زنان) حرکت کند .به همین دلیل است که میتخوان گفخت «مرکخز فرهنگخی
زنان» در آن دورهی فعالیت های خود ،مخدلی ویخژه از تشخکلی زنانخه و مخدنی را
ارائه کرد که به نوعی سمبل و مدلی برای مبارزه مدنی خشونتپرهیز بخه منمخور
احقاق حقوق زنان به حساب میآمد .همان مخدلی کخه بعخدها در «کمپخین یخک
میلیون امضاء» به ابعادی گستردهتر ،شکل و قوام گرفت .در واقع درهمآمیخختن
«فشار به دولت» (اعتراض مسالمتآمیز) توأم با «آگاهیبخشخی» ،همخان اصخل و
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پایهای بود که هم بنیاد و اساس مرکز فرهنگخی زنخان را شخکل مخیداد و هخم در
ادامهی منطقیاش ،اساس کمپین یک میلیون امضاء را قوام بخشید.
در این میان ما در «مرکز فرهنگی زنان» به دلیل همین مدل تلفیقی ،از دو سو
مخخورد نقخخد و چخخالش قخخرار م خیگخخرفتیم :نخساات ،از سخخوی برخ خی از اعضخخای
«محفلهای زنان» که رویکردهای اولترا چخپ («انقالبخی/یوتوپیخایی») داشختند و
حرکخخت تشخخکلهخخایی همچخخون مرکخخز فرهنگخی زنخخان را کخخه قائخخل بخخه مبخخارزهی
خشونتپرهیز مدنی خ در چارچوب قوانین موجود خ بودند را برنمیتافتند .از نمر
آنان ،مرکز فرهنگی زنان ،به نوعی «محافمهکار» و مماشاتجو قلمداد مخیشخد.
دوم ،در میخخان انبخخوه تشخخکلهخخای غیردولتخخی زنخخان بخخا محوریخخت و رویکخخرد
«توانمندسازی» (که در آن زمان بر جامعه مدنی زنان تفوق داشتند) ،طبعاً مرکخز
فرهنگی زنان با رویکرد «اعتراضی»اش خیلی مخورد اسختقبال قخرار نمخیگرفخت،
زیرا ما را به نوعی «رادیکال»  ،قلمداد میکردند.
مخالفت برخی از فعاالن زن درون محافل با «تشکلهای غیردولتای زناان» :برخخی از
فعاالن درون محفلهای زنانه (بهویخژه تعخدادی از آنخان کخه رویکردهخای چخپ
افراط خی و آرمخخانشخخهری داشخختند) بخخهتخخدریج در برابخخر مخخوج روی خش و تثبی خت
تشکلهای غیردولتی در حوزه زنان ،سعیکردند با پخیشبخرد چنخد گفتمخان ،بخه
مقابله و مخالفت با انجمنها و تشکلهای رسمی و شناسخنامهدار زنخان بپردازنخد،
از جمله ،طرح این گفتمان که :تشکلهای غیردولتخی یخا همخان «ان .جخی .او»هخا
ساخته و پرداخته جهان سرمایه داری و ارزشهای لیبرالیستی به منمور کنتخرل بخر
جوامع جهان سوم است .در واقع آنان با توجه بخه نگخرش دیرینخهشخان (دیخدگاه
انقالبی و یوتوپیایی) ،طبعاً تشکل های رسمی و مدنی زنان را در جهت تضخعیف
دیدگاه انقالبی خود میدانستند .چرا که تشکل های زنخان در چخارچوب قخوانین
جاری مملکت حرکت میکردند و این رویکرد مخدنی و صخلحجویانخه ،از نمخر
طرفداران انقالب ،رویکردی مماشخات جخو و «حکخومتی» ،و در نتیجخه ،مخخرب
تلقی می شد .حتا برخی از این دوستان معتقخد بودنخد کخه تشخکلهخای زنخان (ان.
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جی .او)ها ،مشخصخاً سخاخته و پرداختخه شخرکت هخای چنخدملیتی و امپریالیسختی
اسخخخت .در واقخخخع ایخخخن دوسخخختان بخخخهماننخخخد برخخخی از جنخخخاحهخخخای حاکمیخ خت
(محافمهکاران) ،رشد و گسترش تشکلهای مدنی در ایران را توطئخه آمریکخا و
جهان غرب معرفی میکردند.
برخی نیز تشکلهای زنان را در خدمت حاکمیت و مشروعیت بخشیدن به نمخام
اسخالمی مخیدیدنخد .ایخن رویکردهخای تندروانخه کخه متأسخفانه توسخط برخخی از
اعضای محفلگرای جنبش زنان آن زمان تقویت میشد بهویژه در مقابل تشکل
هایی همچون «مرکز فرهنگی زنان» (که در ابتخدای کخار ،بخیش و کخم از همخان
اعضای محافل زنانه شکل گرفته بود) ،بروز مییافت .بهطخوری کخه گخاه محخور
بحثها در مراسمهای خانگی « 8مارس» در برخی از آن محفلها ،مشخصاً نقخد
فعالیتهای مرکز فرهنگی زنان بود .برای نمونه فرزانه راجی در گفتگو با رادیخو
برابری میگوید« :من در واقع بهعالوهی دوستان دیگر ،جزو بنیانگخذاران مرکخز
فرهنگی زنان بودم و تا زمانی که این جریان با هدف ان .جی .او.یی کخار نمخی-
کرد با این جریان فعال بودم ولخی بعخد کخه رفخت تخو کخار ان .جخی .او ،از ایخن
جریان بیرون آمدم چون مخالف کار ان .جی .او.یی بودم » ...البته هیچ گاه هخم
مشخ نشد که «کار ان .جی .او»یی از نمر این طیف فکری واقعاً چه ویژگی-
هایی دارد که این همه با آن مخالفت میکردند؟ ولی عمخالً آنچخه طخی یخک
دهه اتفاق افتاد آن بود که «مرکز فرهنگخی زنخان» بخه عنخوان یخک «ان .جخی .او»
توانست فعالیتهای گستردهای بخه منمخور گسخترش گفتمخان «حقخوق برابخر» در
افکار عمومی صورت دهد و در نهایت هم نطفه تجمع اعتراضی در میدان هفختم
تیر تهران و متعاقب آن ،شخکلگیخری «کمپخین یخک میلیخون امضخاء» از قضخا در
همین «ان .جی .او» و بخه کمخک اعضخای آن ،محقخق شخد .مرکزفرهنگخی زنخان
همچنین توانست در کنار دیگر «ان .جی .او»های زنان ،گفتمان «حقوق برابر» را
نه تنها گسترش دهد ،بلکه آنرا به عنوان یکی از پایههای دموکراسخی در افکخار
عمومی جامعه زنان ،تثبیت کند.
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مخالفت تشکلهای غیردولتی توانمندسازی با روشهای اعتراضی مرکز فرهنگی زنان:

از سوی دیگر ،روشی که مرکز فرهنگی زنان در تلفیق شخیوه «آگخاهگرایانخه» بخا
شیوه «اعتراضی» به منمور گسترش گفتمان حقوق برابر زنخان در افکخار عمخومی
اتخان کرده بود ،سبب میشد که در میان تشکلهای زنان آن زمخان کخه عمخدتاً
فعالیتهایشان حول روش توانمندسازی و خدماترسخانی بخه جامعخه زنخان بخود،
واکنش ایجاد کند .این تشکلهای زنان با توجه به هدف خود (خخدماترسخانی
و آموزش و اشتغالزایی و )...بیشک باید از کمکهای مختلخف دولتخی و نیخز
کمکهای بینالمللی (از جمله کمک مالی از آنها) بهخره مخیبردنخد ،چخرا کخه
چنین اهدافی بهطور اتوماتیک نیاز به چنین کمخکهخایی دارد .امخا مخا در مرکخز
فرهنگی زنان از ابتدا هدفمان «گسترش گفتمان حقوق برابر» در افکار عمومی
بود ،بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی ،نیاز به کمخکهخای دولتخی یخا کمخک
های مالی بینالمللی نداشتیم ولی نیازمند نیروهای داوطلخب و فعالیخت رسخانهای
و ...برای پیشبرد اهداف خود بودیم .میخواهم بگویم که هر تشخکل و انجمنخی
با توجه به اهداف خود طبعاً باید روشهای گوناگونی اتخان کند (و هر یخک از
این روشها و اسلوبها ،هیچ مزیت و رجحخانی بخر دیگخری نخدارد) امخا در آن
زمان با توجه به رویکرد مسلطی که در میان تشکلهخای غیردولتخی زنخان وجخود
داشت ،به نمر میرسید هنوز «تنوع روشهخا و کارکردهخا» در جامعخه مخدنی بخه
رسمیت شناخته نمیشد .ما در مرکز فرهنگخی زنخان هرگخز مخخالف روشهخای
دیگر تشکلهای زنان خ که متفاوت از ما حرکت میکردند خ نبودیم ،اما به دلیل
آن که رویکردمان در مرکز فرهنگی زنان در آن زمخان در جامعخه مخدنی زنخان،
اقلیت به حساب میآمخد ،همخواره مخورد تردیخد قخرار مخیگخرفتیم و شخیوههخای
مسالمتجویانهی اعتراضیمان گاه روشی «رادیکال» تلقی میشد .درحخالی کخه
روش و منش ما در مرکخز فرهنگخی زنخان نخه آنچنخان کخه برخخی مخیپنداشختند
«رادیکال» بود و نه آنچنان که برخی دیگر تصور میکردند «محافمهکار» .بلکه
روش ما روشی مدنی بود ،فقط میخواستیم که از روشهخای مخدنی و قخانونی -
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گاه متفاوت از آنچه در تشکلهای توانمندسازی زنان آن زمخان مرسخوم بخود -
بهره ببریم یعنی مثالً از روشهای رسانهای ،تبلیغخی و اعتراضخی و ...کخه بتخوانیم
گفتمان حقوق زنان را در ابعاد گستردهتری و با مخاطبان عامتری پیش ببریم.
این روشهای مدنی نیز در جنبشهای مدنی زنان در کشورهای مختلف مرسوم
بود و ربطی هم به رویکردهای «انقالبی» یا «محافمهکارانخه» نداشخت .امخا مسخئله
آن بود که برخی از زنان نزدیک بخه اصخالحطلبخان کخه در آن دوره تخالش مخی
کردند تا به نوعی هدایت جامعه مدنی را در دسخت داشخته باشخند ،عمخدتاً بخرای
ایجاد تغییراتی در حوزه مسایل زنان ،نگاهشان به باال یعنی تغییر و اصخالح صخرفاً
از طریق ساختار سیاسی دولت بخود و بخه ایخن مسخئله کخه بخرای تحقخق تغییخرات
اصالحگرایانه نیاز جدی به پشتوانه افکار عمومی و فشخار از پخایین دارد ،کخمتخر
توجه میکردند.
از سوی دیگر در آن سالها ،مشاهده میکردیم که اکثر تشخکلهخای غیردولتخی
زنان نیز برای پیشبرد طرحهای توانمندسازی و خدماترسخانیشخان ،بخه تأییخد و
همراهخی و کمخک اصخخالحطلبخان در سخخاختار حکومخت( ،و بعخخدها بخه همراهخی
سازمانهای بینالمللی) نیاز داشتند از این رو اتفاقاً هدایت تشکلهخایشخان را از
سخخوی اصخخالح طلبخخان پخخذیرا مخیشخخدند .درحخخالی کخخه در آن زمخخان بخخه نمخخر مخخا،
کنشگران مدنی هر چند نیاز دارند کخه سیاسختهخای دولخت ،حخداقل مخخالف
جامعه مدنی و تشکلهای مستقل نباشد و برایش مانع ایجاد نکند با این حال امخا
نهادهای جامعه مدنی باید بتوانند بدون کمک و وابستگی به جریخانهخای درون
حاکمیت ،روی پای خود بایستند تا در بلندمخدت بخدون وابسختگی بخه نهادهخای
قدرت و سیاست ،بتوانند به حرکت خود ادامه دهند .همانطور که کخم و بخیش،
جنخخبش فمینیسخختی زنخخان توانسخخت از سخخال  1384بخخدون پشخختوانهای از درون
حاکمیت ،فعالیت خود را تداوم بخشد .گرچخه هنخوز آنقخدر جخوان بخود و کخم
سنوسال که نتوانست در کوران حوادث بعد از آن ،بخه رشخد و گسخترش خخود
ادامه دهخد ،چخرا کخه بخهطخور طبیعخی فاقخد اسختحکام و ریشخههخای عمیخق بخرای
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ایستادگی و مقاومت در بلندمدت بود .شاید به ایخن اعتبخار هخم بخود کخه پخس از
گسترش سیاستهای ضدجامعه مدنی توسط دولت آقای احمدی نژاد ،کخمکخم
از توان و تکاپو افتاد.
و امخخا نکتخخهای کخخه نمخیتخخوان آن را نادیخده گرفخخت ایخن کخخه در رونخخد واکخخنش
تشکلهای توانمندسازی نسبت به مرکزفرهنگی زنان ،بدون شک لحخن و مخنش
«محفلی» خود ما اعضای مرکز فرهنگی نیخز در ایجخاد چنخین واکنشخی از سخوی
دیگر تشکلهخا بخیتخأثیر نبخود ،چخرا کخه مخا نیخز بخا توجخه بخه سخابقه فعالیخت در
«محفلهای زنانه» (که در آنها نیز بهمانند فرهند و ارزشهخای دولختمخردان،
هنوز مرزهخای «خخودی» و «غیرخخودی» پررنخد بخود) شخیوه درسخت برقخراری
دیالوگ و گفتگو میان «خود» و «دیگری» را حقیقتاً نیاموختخه بخودیم ،در نتیجخه
نمیتوانستیم برای ایجاد فهم مشترک ،با لحن و منشی مبتنی بر تفاهم و گفتگخو،
اسلوبهای خالق و راهگشایی را اتخان کنیم.
در هرحال بعدها (از سال  1385به بعد) با توجه به سیاستهای ضدجامعه مدنی
دولت نهم و افزایش فشارهای چنخدوجهی بخر تشخکلهخای غیردولتخی زنخان (بخه
خصو قطع کمکهای مالی دولت به تشکلهای توانمندسازی ،و مانعتراشخی
در برابر اخذ کمکهای مالی از سوی سخازمانهخای بخینالمللخی) و نیخز کخاهش
فزاینده و آشکار قدرت اصالحطلبان در مجموعهی سخاختار حاکمیخت (کخه در
نهایت به حذف کامل آنان از ساختار تصمیمگیریهای سیاسخی در سخال 1388
انجامید) ،رویکرد مسلط بر گخروههخا و تشخکلهخای غیردولتخی زنخان بخهتخدریج
تغییرکرد .در واقع از سال  1384به بعد بود کخه بافخت جامعخه مخدنی زنخان (کخه
جنبش زنان را شکل میداد) ،آرام،آرام تغییر پیدا کرد و بافت آن که عمدتاً بخر
محوریت «گروههای علنی و رسمی» استوار بود ،به سمت «گروههای علنی ولخی
غیررسمی» تغییر شکل داد و با توجه به تجربههای اتخان شخده از سخوی همخه مخا
زنان  ،فعالیتهای ائتالفخی کخه مبتنخی بخر ایجخاد «تفخاهم و انگشخت گخذاردن بخر
اشتراکها» بود خ و نه «تفاوتها» خ شکل گستردهتری به خود گرفت.
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اولین مطالبه عمومی در جنبش معاصر زنان :کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

درحالی که جهان در  23آنرماه  ،1358مهمترین دستاورد بخینالمللخی بخه نفخع
زنان یعنی «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را در مجمع عمخومی سخازمان ملخل
متحد تصخویب مخی کخرد ،ایرانیخان درگیخر انقالبخی بودنخد کخه نخه تنهخا نخرمهخای
بین المللی را بر نمیتافت بلکه قوانین داخلیاش را در حوزه زنان ،چنان به عقب
کشید که همچنان پس از گذشت سه دهه از آن انقالب ،زنخان چخه در بخاالترین
مقام دولتی و چه در کوچکترین واحد جامعه مخدنی ،ناچارنخد بخرای نره ،نره
تغییرات به نفع حقوقشان بجنگند .اما مبارزه برای پیوستن ایخران بخه کنوانسخیون
رفع تبعیض علیه زنان ،از آن دست مبارزات بیامان جنبش زنخان ایخران بخهشخمار
میآید که تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد.
خبر الحاق ایران به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان ،البتخه بخا تحفخظ
کلی و مشروط (به شخرط مغخایر نبخودن اصخول آن کنوانسخیون بخا مخوازین شخرع
اسالم) نخستینبار در  28آنر  1382توسط زهرا شخجاعی ،ریخیس مرکخز امخور
مشارکت زنان و معاون آقای خاتمی رییس جمهور وقخت ،اعخالم عمخومی شخد.
به گفته زهرا شجاعی ایخن تصخمیم پخس از ارسخال نامخه «کخوفی عنخان» دبیرکخل
سازمان ملل متحد به محمد خاتمی ،برای بار دوم در هیئت دولت مورد بررسخی
قرار گرفت و باالخره تصویب شد.
در این میخان الحخاق ایخران بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان ،پخیش از
تصویب آن در سال  1382در هیئت دولت ،در میان گخروههخای مختلخف زنخان
(چه در درون حاکمیت و چه بیرون از آن) بهتدریج از سالهخای  1331مطخرح
بود .در درون حاکمیت ،زنخانی همچخون فاطمخه هاشخمی (دختخر آقخای هاشخمی
رفسنجانی) ،پایان نامه خود را روی همین موضوع به انجام رسانده بود و از آن به
بعد با گسترش روابط بین المللی ایخران بخا نهادهخا و سخازمانهخای بخینالمللخی (و
سیاست تنشزدایی دولت سازندگی) ،طبعاً در میان زنان درون حاکمیت نیز این
خواسته مطرح شده بود .بهطخوری کخه در «شخبکه سخازمانهخای غیردولتخی زنخان
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جمهوری اسالمی» که به خاطر هماهنگی و گسخیل تعخدادی سخازمان غیردولتخی
زنخخان بخخه کنفخخرانس جهخخانی پکخخن در سخخال  1334تشخخکیل شخخده بخخود ،برخخخی از
سازمانهای غیردولتی زنان خواسختار بررسخی و تصخویب پیوسختن ایخران بخه ایخن
کنوانسیون شده بودند .در سال  1335نیز وزیر امورخارجه در نامهای بخه ریخیس
جمهور (آقای رفسنجانی) ،پیگیری و تالش بخرای پیوسختن بخه کنوانسخیون را در
مجامع قانونی مطرح کرد .اما این بحثهای درونحکومتی در مورد پیوسختن بخه
کنوانسخخیون در آن سخخالهخخا نتیجخخهای نخخداد و در نهایخخت ،شخخورای عخخالی انقخخالب
فرهنگی (که از سال  1331عهده دار بررسی ماهیت کنوانسیون به منمور الحخاق
یا عدم الحاق دولت به آن شده بود) ،سرانجام با این کار مخالفت کرد .چرا کخه
برخی از نهادهخای حکخومتی و مخذهبی ،گخزارشهخا و تحقیقخات متعخددی علیخه
پیوستن به این کنوانسیون ارائخه کخرده بودنخد و در نهایخت ،آیختاهلل خامنخهای و
برخی از مراجع تقلید نیز فتواهایی علیه این اقدام دولت ،صخادر کردنخد .پخس از
طی چند سال مسکوت ماندن پرونده الحاق ایخران بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض،
باالخره در سخال  1382دفتخر امخور مشخارکت زنخان ،پرونخده پیوسختن ایخران بخه
کنوانسیون را از بایگخانی بیخرون کشخید و آن را بخا گنجانخدن دو شخرط 1تقخدیم
دولت کرد و پس از تصویب هیئت دولت ،پرونده روانه مجلس ششم شد( .مجله
زنان ،اسفند .)1382
از سوی دیگر زنانی همچون مخا جنخبشزنخانیهخا نیخز کخه در آن سخالهخا در
محفلهای زنانه در عرصه جامعه مدنی فعالیت مخیکخردیم معمخوالً در مراسخم و
نشست های خود (که عمدتاً به مناسبت «روز جهانی زن» در خانههایمان برگخزار
می کردیم) ،یکی از مهمترین خواستههایی را که پیوسته اعالم میکخردیم اتفاقخاً
همین پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود .از همان هنگخام کخه
 -1دو شرط الحاق به کنوانسیون بدین قرار بود -1 :موادی از کنوانسیون که با شرع مقدس
اسالم مغایرت نداشته باشد قابل اجراست – 2 .جمهوری اسالمی ایران خود را موظف به حل
و فصل اختالفات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند.
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«مرکز فرهنگی زنان» را نیز به راه انداختیم و توانسختیم خواسختههخای زنخان را بخه
شکل علنیتر در حوزه عمومی مطرح سازیم «پیوستن به کنوانسیون رفع تبعخیض
علیه زنان» را به عنوان یکی از اولین خواستههایمان اعخالم عمخومی کخردیم .در
اسفند  1333هنگامی که مرکز فرهنگی زنان «شماره صفر» خبرنامخه خخود را بخا
عنوان «نامه زن» منتشر کرد مشخصاً «پیوسختن بخه کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه
زنان» را به عنوان مطالبهای بسیار مهم مطرح کرد.
در عین حال ،مطالبه ی پیوستن به کنوانسیون ،اولخین خواسختهای بخود کخه در
قالب «نامه سرگشاده» ،از سوی فعاالن جنخبش زنخان بخرایش امضخاء جمخعآوری
شد .قضیه به این ترتیب بود که از زمستان سال  1333درخواست طرح پیوسختن
به «کنوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان» از سخوی مرکخز فرهنگخی زنخان در قالخب
«بیانیه» نوشته شد و «جمعآوری امضاء از شهروندان» برای آن ،کلیخد خخورد .در
مراسم روزجهانی زن ( 8مارس) همان سال نیز ،اعضخای مرکخز فرهنگخی موفخق
شدند صدها امضاء در حمایت از محتوای این بیانیه (پیوستن به کنوانسخیون رفخع
تبعیض از زنان) از شهروندان ،گردآوری کنند .همچنین فخیلم کوتخاه «تاریخچخه
 8مارس» را که قبال تهیه کرده بودم (که در آن فیلم کوتخاه هخم بخر «پیوسختن بخه
این کنوانسیون» تأکید شده بخود) بخه نمخایش عمخومی درآمخد .در سخال بعخد نیخز
( ،)1382بیانیهی پیوستن «بدون قید و شرط» به این کنوانسیون ،باز هخم یکخی از
کانون های اصلی فعالیت برای جمع آوری امضخاء در مراسخم و گردهمخاییهخای
روزجهانی زن ،در شهرهای مختلف (از جمله :تبریز  ،سنندج ،اصفهان ،زنجخان،
سمنان ،و )....توسط اعضای مرکز فرهنگی زنان با همکاری و همخت فعخاالن زن
ساکن در این شهرها ،بود.
در ادامهی این تالشها  ،ما اعضای مرکز فرهنگخی بخه تکثیخر و توزیخع مفخاد
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (در قالخب بورشخور) پخرداختیم .البتخه ایخن تنهخا
مرکز فرهنگی زنان نبود که بحث پیوستن به این کنوانسخیون را مطخرح مخیکخرد
بلکه تا چندین سال پیاپی ،بخش بزرگخی از کخنشگخران حقخوق زن در سراسخر
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کشور به طرق گوناگون و در اشکال فردی و گروهی (و چه از باال خ در ساخت
حاکمیت خ و چه از پایین در متن جامعه) ،این درخواست را پیگیری میکردنخد.
برای نمونه «مهرانگیزکار» کتاب مفصل و جخامعی در مخورد ایخن کنوانسخیون بخه
نگارش درآورده بود که در سال  1338منتشر شد و در نتیجخه ،مبخانی تئوریخک
این فعالیت ها را تقویت کرد .از سوی دیگر خود من هخم سخعی کخردم در مختن
تقویم سالیانهای که منتشر میکردم (با عنوان سالنمای زنان ایران و جهان) موضخوع
کنوانسیون را نیز بگنجانم .بنابراین در سال  1333موضخوع «سخالنمای زنخان» آن
سال را با محوریت «تطبیق کنوانسیون رفع تبعخیض علیخه زنخان بخا قخوانین جخاری
ایران» تدوین و منتشر کخردم .هخمچنخین مخا اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان طخی
سالهخای  1382تخا  ،1385در خخالل برگخزاری کارگخاههخای آموزشخی خخود،
کارگخخاه «کنوانسخخیون رفخخع تبعخخیض علیخخه زنخخان» را نیخخز بخخهطخخور پیوسخخته برگخخزار
میکردیم که «منصخوره شخجاعی» (عضخو دیگخر مرکزفرهنگخی زنخان) در رونخد
دشوار پیگیری برای ایجاد و برپایی این کارگاهها نقش مهمخی داشخت .از سخوی
دیگر در آن زمان «مجله زنان» (به مدیریت شهال شرکت) نیخز مخنعکسکننخدهی
پیگیریهای این درخواست در مجلس بود .این مجله بهطور پیوسخته و در اغلخب
شمارههای خود ،مطالب و گزارشهایی در این زمینه منتشخر مخیکخرد .از سخوی
دیگر ،سمینارهایی کخه از سخوی زنخان در نهادهخای دانشخگاهی برگخزار مخیشخد
(مانند فعالیت های زنان آکادمیسینی همچخون شخهال اعخزازی ،نیخره تخوکلی و)...
بحث پیوستن و برر سی کنوانسیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان ،بخه موضخوع مهمخی
تبدیل شده بود.
در واقع مطالبهی پیوستن ایران بخه «کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان» در
دورهی اولیه شکلگیری دوبارهی جنبش زنان پس از انقالب (بخهویخژه از سخال-
های  )1338که بهتدریج حرکتهای زنان ،سازمانیافتهتر و علنیتر مخیشخد تخا
سال  ،1383به خواستهی کانونی اغلب گروههای جنبش زنان تبدیل شخده بخود.
هر چند به دلیل آن که ضبط و مکتوب کردن این فعالیتها در آن دوره اولیهی
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ظهور مجدد جنبش زنان (در نبود ابزارهای مؤثر مانند اینترنخت) ،عمخالً نخاممکن
بود و هنوز رسانهها و مطبوعات کشور نیخز جنخبش زنخان را بخه عنخوان بخشخی از
جامعه مدنی به رسمیت نمیشخناختند تخا ایخن حرکختهخا را بخه خخوبی مخنعکس
سازند ،با وجود این کمبودها اما این خواسته ،از محوریترین مطالبخات زنخان از:
محفلها و انجمخن هخای غیررسخمی زنانخه و تشخکلهخای مسختقل زنخان ،تخا زنخان
اصالحطلب مجلس ،گسترده بخود و دامنخهاش تخا فضخای رسخانهای و مطبوعخاتی
زنان نیز گسترش مییافت .به عنوان نمونه در میان محفلهخای غیررسخمی زنخان،
آن محفلهایی که تا حدودی علنیتر (البته نه به شکل تأسیس یک نهاد قانونی)
فعالیت میکردند مانند «زنان اسفند» از زمستان سال  1381تا چند سال بعد ،هخر
بار که در اسفندماه مراسمی برای بزرگداشت روزجهانی زن برگزار مخیکردنخد
پیوستن به کنوانسیون را جزو خواستههای خود قرار میدادند و در بروشخورهایی
نیخخز کخخه بخخه مناسخخبت  8مخخارس توزیخخع مخخیکردنخخد ایخخن خواسخخته را هخخم جخخزو
مطالباتشان ،میگنجاندند.
در شهرستان هخا نیخز همخین روال ،برقخرار شخده بخود و فعخاالن حقخوق زن در
شهرهای دیگر هم این خواست را بخه اشخکال مختلخف در گردهمخاییهخایشخان
مطرح میکردند .بهطوری که «فرانک فرید» ،از فعاالن باسابقهی جنبش زنان در
شهر تبریز ،قدمت فعالیت زنان حقخواه آنربایجان در پیگیری طخرح خواسختهی
پیوستن به کنوانسیون را به قبخل از سخال  1383در ایخن شخهر ارجخاع مخیدهخد و
سرانجام میافزاید « :زنان آنربایجانی در قطعنامخهی پایخانی کنگخرهای کخه در 8
1
مارس  1383برگزار کردند پیوستن به کنوانسیون را نیز مطرح کرده بودند».
باری ،طرح الحاق به کنوانسیون که در سخال  1382از طخرف هیئخت دولخت
آقای خاتمی به مجلس ارسال شده بود از همخان ابتخدا بخا واکخنشهخای گسخترده
نیروهای محافمهکار مواجه شد بهطور ی کخه مخالفخت بخا ایخن الیحخه بخه حخدی
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شدید بود که به گفته «فاطمه راکعی» مجلس ناچار شده آن را پخیش از بررسخی،
از دستور کار خود خارج کند تا دولت با آقایانی که شبهه داشتند رایزنی کند تا
رفع شبهه شود (مجلخه زنخان ،ش .)81 .پخس از آن نیخز در جلسخه  13اسخفند 1382
شورای نگهبان طرح پیوستن به کنوانسیون را به مجلس بازگردانخد و سرنوشخت
آن به سال دیگر موکول شد.
اما زنان دست از فعالیت نکشیدند و به مبارزات خود با هخدف الحخاق ایخران
به کنوانسیون ،ادامه دادند .زنان نماینده مجلس بخه شخهر قخم رفتنخد و بخا علمخای
مذهبی و آیات عمام  :صانعی ،فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی رایزنخیکردنخد.
وزیر امورخارجه وقت نیز به عنوان نماینده دولت با علمای دینخی ،رایزنخیهخایی
انجام داد اما همچنان کنوانسیون در مجلس مسکوت ماند تا ایخن کخه در مهرمخاه
سال  ،1381الهه کوالیی خروج الیحه «الحاق ایران به کنوانسیون منخع تبعخیض
علیه زنان» از دستور کار مجلخس را غیرقخانونی عنخوان کخرد و فراکسخیون زنخان
مجلس طی نامهای رسمی به هیئت رییسه خواسختار ارائخه توضخیح در خصخو
علت حذف این الیحه از دستور کار مجلس شدند .پیرو خبخر ایخن نامخه ،فاطمخه
راکعی عضو این فراکسیون در گفتگو با مجله زنان ،به دیخدارها و رایزنخیهخایی
که در مورد پیوستن به کنوانسیون با علمخای دینخی داشختند اشخاره مخیکنخد« :در
مورد کنوانسیون با آیتاهلل معرفت و آیتاهلل جناتی صحبتهایی شخد .آیختاهلل
معرفت که خودشان روی اساسنامه و نحوه کخار کنوانسخیون کخار کخرده بودنخد
نمر مثبتی درمورد پیوستن ایران داشتند .آیتاهلل جناتی نیز دراین مخورد مطالعخه
کرده بود اما گفتند هنوز به نتیجه نرسیدهاند( ».مجله زنان ،ش )22 .در همین رابطه،
زهرا شجاعی رییس مرکز امورمشارکت زنان نیز معتقد است که عضویت ایخران
درکنوانسیون ،ارائه چهره مطلوب ازجمهوری اسالمی و اعتبخار دادن بخه حقخوق
زنان درایران است و درعرصه جهانی اثرات مثبت دارد(همان).
در سخخال  ،1381سخخایت زنخخان ای خران اطالعی خهای در رابطخخه بخخا از دسخختورکار
خارجشدنِ کنوانسیون رفع تبعخیض علیخه زنخان در مجلخس صخادر کخرد و در آن
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خواستار آن شدند که« :ما ،امضاکنندگان بیانیه زیر ضمن اعخالم ایخن نکتخه کخه
مسکوت گذاردن یک الیحه برای مدتی نخامعلوم ،بخدون رأیگیخری در صخحن
علنی ،خالف آیین نامه داخلی مجلس اسخت ،از تمخام نماینخدگان ،بخه خصخو
نماینخخدگان زن ،وزارت امخخور خارجخخه ،مرکخخز امخخور مشخخارکت زنخخان ریاسخخت
جمهوری ،کمیسیون لوایح و همه مقامات تقنینی و اجرایی دیگری که به شکلی
مسئله مربوط به آنها میشود میخواهیم:
الف) به هر شکل ممکن الیحه الحاق ایران بخه کنوانسخیون رفخع همخه گونخه
تبعیض علیه زنان را مجددا برای تصویب در مجلس مطرح کننخد .ب) بخه جخای
قائل شدن یک شرط کلی و مبهم ،سعی در معین و محصور کردن شرایط کرده
و تالش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و یا با حداقل شرایط روشن و
جزیی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمخام تبعخیضهخای قخانونی و عملخی
1
میان زن و مرد است ،مغایر نباشد به تصویب برسانند».
در تجمع  8مارس  1381در «پارک الله» تهران که توسخط مرکخز فرهنگخی
زنان برگزار شد اکثر سخخنرانان از جملخه شخیرین عبخادی ،زهخره ارزنخی ،شخادی
صدر و نوشین احمدی خراسانی و ...بخه خخارج شخدن الیحخه پیوسختن ایخران بخه
کنوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان از دسختور کخار مجلخس اعتخراض کردنخد .در
مجموع بخشی از اعتراضها و برنامههای روز جهانی زن در سال  ،1381چه در
تهران و چه در شهرستان ها ،بحث الحاق ایران بخه کنوانسخیون بخود .بخرای نمونخه
بزرگداشت روز جهانی زن در شهر سمنان که با حضور شادی صخدر و اعضخای
مرکز فرهنگی زنان از جمله طلعت تقی نیا و نوشخین احمخدی خراسخانی برگخزار
شد بحث کنوانسیون یکی از موضوعات آن بود .یخا در برنامخهای بخه مناسخبت 8
مارس در شهر زنجان در همان سخال و بخا حضخور فاطمخه میرمعخزی ،و برخخی از
اعضای مرکز فرهنگی زنان از جمله زهخره ارزنخی ،نوشخین احمخدی خراسخانی و
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پروین اردالن برگزار گردید باز هم بحث کنوانسیون یکی از موضوعات اصخلی
این برنامه بود که توسط زهره ارزنی با دقت تشریح شد .در واقع در این سال مخا
اعضای مرکز فرهنگی زنان دوشادوش دیگر فعخاالن حقخوق زن ،در بسخیاری از
برنامه هخای  8مخارس در شهرسختان هخا ،یکخی از تخم هخایی را کخه پیوسخته مطخرح
میکردیم ،بحث ضرورت پیوستن ایران به کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان
بود ،بهطوری که حتا در مراسمی که در زندان تبریز با همخت و برنامخهریخزی دو
تن از کنشگران حقوق زنان آنربایجان (فرانک فرید و زهره معینی) برپخا شخد و
جمعی از اعضای مرکز فرهنگخی زنخان از جملخه زهخره ارزنخی ،احتخرام شخادفر و
نوشین احمدی خراسخانی نیخز در آن جلسخه حاضخر بودنخد بحخث کنوانسخیون در
سالن اجتماعات زندان زنان تبریز با زبانی حقوقی امخا قابخل فهخم و سخاده توسخط
زهره ارزنی مطرح شد .در برنامه  8مارس  1381نیز که در اصخفهان بخا حضخور
منصوره شجاعی برگزار گردید نیز بحث کنوانسیون و تقاضای الحخاق ایخران بخه
آن ،دو باره مطرح شد .برنامه  8مارس در  1381در دانشکده خواجه نصیر نیخز
که در آن شیرین عبخادی ،ناصخر زرافشخان و نسخترن موسخوی سخخنرانی کردنخد،
شیرین عبادی بحث ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان
را مطرح کرد .در همان مراسم برخی از اعضای مرکخز فرهنگخی زنخان از جملخه
منصوره شجاعی ،نوشین احمدی خراسانی و ...بخرای جمخعآوری امضخاء بخرای
درخواست پیوستن بخه کنوانسخیون اقخدام کردنخد( .نامخه زن ،خبرنامخه کاغخذی مرکخز
فرهنگی زنخان ،اردیبهشخت  )1381در اسخفندماه  ،1381کخانون هسختیااندیش نیخز در
بزرگداشت روز جهانی زن مراسمی با عنوان «حقوق انسخانی و کنوانسخیون رفخع
تبعیض از زن» برگزار کرد که در آن مراسم آیت اهلل بجنوردی و الهخه کخوالیی
سخنرانی کردند( .مجله زنان ،اسفند )1381
در واقع سخال  1381بخا اعتخراض گسخترده جامعخه مخدنی زنخان در مراسخم و
گردهماییهای روز جهانی زن در تهران و شهرستانها ،پایان یافت .ولخی بحخث
کنوانسیون در سال  1382نیز تا مردادماه در مجلس همچنخان مسخکوت مانخد تخا
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این که پس از این رفت و آمخدها و فشخارهای بخیامخان جامعخه زنخان و پیگیخری
نمایندگان زن در مجلس ششخم سخرانجام طخرح پیوسختن بخه کنوانسخیون ،در اول
مرداد  ،1382بهصورت مشروط پذیرفته شخد و نماینخدگان مجلخس ششخم (کخه
همزمان الیحه الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را نیز بررسی میکردنخد) ،بخرای
بلند نشدن اعتراض مخالفان کنوانسیون ،به سرعت موافقت خخود را بخا تصخویب
هر دو الیحه (با شرط حق تحفظ) اعالم کردند .اما نکته قابخل تعمخق ایخن اسخت
که اعالم این خبر ،هم مورد مخالفت جبههی محافمهکاران قخرار گرفخت و هخم
از سوی بخشی از فعاالن جنبش زنان (به خاطر وجود «حق تحفظ») مخورد انتقخاد
واقع شد .برخی از کنشگران جنبش زنان «شرط تحفظ و عدم مغایرت با موازین
اسالمی» را که هنگام تصویب آن در مجلس ،قید شده بود ،به دلیل کلخیگخویی
و ابهام در این مصوبه ،مورد انتقاد قرار دادند .بهطوری که مهرانگیزکخار گفخت:
«این شرط بسیار کلی است و به زنستیزان بهانه میدهد تا هرچه مورد تأییدشان
نیست را برخالف موازین اسالمی بهشمار آورند و از هخر اقخدام رو بخه رشخد در
عرصه قانون گذاری و اجرایی که به رفع تبعیض منجر شود امتنخاع کننخد .بنخا بخر
عرف بینالمللی معموالً دولتها در چنخد مخورد معخین ،شخرط عخدم مغخایرت بخا
موازین شرعی را مطرح میکنند نه اینگونه کلی و مبهم( ».مجله زنان ش .)84
اما از سوی دیگر ،با انتشار خبر تصویب پیوستن ایران به کنوانسخیون ،توسخط
نمایندگان مجلس ششم ،نیروهای محافمه کار و اسالمگرایخان متعصخب بخهطخور
گسترده علیه آن اقدام کردند .تجمع اعتراضآمیز طلبهها در مدرسه فیضیه قخم و
راهپیمایی نمازگزاران در نماز جمعه همین شهر ،و نیخز برنامخههخا و میزگردهخای
متعدد صدا و سیما (که عمخدتاً مخالفخان کنوانسخیون را دعخوت مخیکخرد) ،تنهخا
بخخخش کخخوچکی از ایخخن مخالفخختهخخای سخخازمانیافته بخخود .ائمخخه جمعخخه شخخهرهای
مختلف ،از تریبون نماز جمعه مخالفت خود را با اقدام نمایندگان مجلخس ششخم
در تصویب مفاد این الیحه اعالم کردند .متعاقب این اقدامات ،در شهرستان قخم
دفترچههایی بین مردم این شهر پخش میشود که در آنها اعخالم شخده بخود کخه
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الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تساوی حقوق زنخان و مخردان بخه ایخن
معناست که حمخام هخای زنانخه و مردانخه یکخی خواهخد شخد .پخس از توزیخع ایخن
دفترچههای تحریکآمیز ،تعخدادی از نمخازگزاران تمخاهرات مخیکننخد و شخعار
میدهند« :زنان ما بیدارند ازکنوانسیون بیزارند» .در این حی و بی دبیخر کخل
جمعیت مؤتلفه اسالمی نیز اعخالم مخیکنخد« :مفخاد کنوانسخیون از یخک دیخدگاه
افراطی فمینیستی پیروی میکند که منافات صریح با قوانین اسالم دارد» و جامعه
انجمنهای اسالمی بازار و اصناف هم در اطالعیه خود مینویسند که« :بر کسخی
پوشیده نیست که روح کلی حاکم بر کنوانسخیون زنخان ،لیبرالیسختی و فمینیسختی
است و با احکام حیاتبخش اسالم منافات دارد(سایت مرکز فرهنگی زنان) .هخم-
چنین «مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران» هم اعالم میکنخد :پیوسختن بخه
کنوانسیون "از میان برداشتن کلیه تمایزات میان زن و مرد در تمامی حخوزههخای
فرهنگی  ،اجتماعی  ،حقوقی و اقتصادی است که مخیکوشخد بخا نگخاهی مردانخه
هویت و استعدادهای زنانه را کخه خداونخد متعخال در طبیعخت زن خلخق کخرده و
زمینهساز توجه خا به آنان است نادیده بگیخرد"(.همخان) زهخرا آیخت اللهخی از
زنان سیاستگذار در شورای فرهنگخی اجتمخاعی زنخان ،نگرانخی خخود را از لطمخه
خوردن به حقوق مردان بخا پیوسختن بخه ایخن کنوانسخیون بیخان مخیدارد .آیختاهلل
حسین نوری همدانی پیوستن به کنوانسیون را نه یک مصیبت که فاجعه بزرگخی
برای ملت می داند(.همان) در همین فضای ملتهب نیز آیتاهلل محمدتقی مصخباح
یزدی مخالفت خود را صراحتا اعالم میکنخد و از نماینخدگان موافخق الحخاق بخه
کنوانسیون و به ویژه «عمامه به سر»ها گله میکند که «چرا به فتاوی مراجخع کخه
مادرهایتان را به پدرانتان حالل کردند دهن کجخی مخیکنیخد» و بخه نماینخدگان
موافق پیوستن به کنوانسیون میگوید که باید رأی خود را برای پیوسختن بخه ایخن
کنوانسیون پس بگیرند و با اعالم وفاداری به اسالم جان و مال و ناموس خخود را
حفظ کننخد .آیختاهلل مصخباح پیوسختن بخه کنوانسخیون را از برنامخههخای اسختکبار
جهانی قلمداد میکند و بحث تساوی حقوق زن و مرد در دولخت شخاه را نمونخه
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بارز آن مخیدانخد و مخیافزایخد" :اصخل نهضخت حکومخت امخام خمینخی از یخک
تصویب نامه دولخت شخروع شخد کخه هنخوز هخم قخانون نبخود ...امخروز در مجلخس
کنوانسیونی تصویب میشود که در  32مورد با اسالم مخالف است"( .همان)
فضای سیاسی کشور به خاطر تصویب مشروط الیحه در مجلس ،هخر لحمخه
ملتهبتر میشود بهطوری که آیختاهلل ناصخر مکخارم شخیرازی هخم طخی فتخوایی
اعالم میکند که« :بیشک این معاهده ،مخالف تعلیمات اسالم اسخت و قیخودی
مانند تحفظ بر تعلیمات اسالمی و عدم مخالفت با شرع ،مشکلی را حل نمیکند
زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهخده
است قابل قبول نیست و به این ترتیب پخس از امضخای آن ،فشخارهایی از خخارج
برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهخد شخد و ایخادی
داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زننخد و مطالبخات نامشخروع خخود را
میطلبند ...غربیها به هر بهانهای شده میخواهند فرهند غیرمذهبی خود را بخر
ما تحمیل کنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و نند تسلیم را نپذیرنخد»(همخان).
اعتراضهای متحد و هماهند مراجع مذهبی انگار سر بخاز ایسختادن نخدارد چخرا
که آیتاهلل فاضل لنکرانی نیخز در فتخوایش اعخالم مخیکنخد« :الحخاق بخه معاهخده
مذکور که متضمن موارد خالف شرع مبین است ،جخایز نیسخت و تقییخد بخه قیخد
مذکور از دایره لفظ ،تعدی نمیکند و در مقام عمل همان هخدف سخویی کخه از
چنین اموری دارد پیاده خواهد شد  .خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفخظ
نماید»(همان) .آیت اهلل میرزا جواد تبریزی نیخز فتخوا مخیدهخد کخه« :هخر قخانون و
قراردادی که مخالف احکام شخرع مقخدس اسخالم باشخد یخا مطابقخت بخا مصخالح
مسلمین نداشته یخا عخزت اسخالم و مسخلمین را در خطخر بینخدازد شخرعاً اعتبخاری
نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغا است و گمخان نشخود کخه
با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی میشوند  ،آنخان بخه کمتخر از محخو
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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این غوغای مخالفتها در واکنش بخه الحخاق مشخروط ایخران بخه کنوانسخیون
درحالی صورت میگرفت که آیت اهلل موسوی بجنوردی به صراحت گفته بخود
که «با قید شرط میتوان به کنوانسیون پیوست زیرا اسالم در تمام موارد ،مصالح
و حقوق زنان را احیا کرده است» (مجله زنخان ،اسخفند  .)1382در هخر صخورت ایخن
فشارها و هجمهها علیه این مصوبه مجلس ،بهطور گسخترده در جریخان بخود ولخی
زنان عدالتخواه و مدافعان حقوق برابر نیز کوتاه نمیآمدند .شیرین عبخادی در
برابر این مخالفت های گسترده ،به صراحت اعالم کرد« :پیوسختن بخه کنوانسخیون
مغایرتی با اسالم ندارد بلکه با مردساالری حاکم بر جامعخه مغخایرت دارد» .وی
همچنین افزود« :همه ما مسلمان و پایبند به اسالم هستیم و نپیوستن به کنوانسخیون
به نام اسالم بهانهای بیش نیست»(همخان) ولی مجموعهی فشارهای عالمان دیخن و
ارباب شرع سرانجام باعث شد که شخورای نگهبخان ،بخه سخرعت و بخدون فخوت
وقت ،مصوبه مجلس را مبنی بر پیوستن به کنوانسیون منخع تبعخیض علیخه زنخان را
وتو کند .در واقع شورای نگهبان پیوستن به کنوانسیون را خالف  3اصخل قخانون
اساسی و ضروریات دین اسالم از جمله :ارث ،قصخا  ،دیخه ،طخالق ،شخهادت،
حجاب ،تعدد زوجات ،دانست و آن را به مجلس بازگرداند( .همان)
پخخس از وتخخوی مصخخوبه مجلخخس توسخخط شخخورای نگهبخخان ،مخخا اعضخخای مرکخخز
فرهنگی زنان ،بالفاصله اطالعیهای صادر کردیم و در اعتراض به رد کنوانسخیون
توسط شورای نگهبان ،برگزاری «تریبون آزاد» را نیز اعالم عمخومی کخردیم .در
متن اطالعیه خود ،چنین آوردیم که« :تصویب مشخروط الیحخه الحخاق ایخران بخه
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در اول مرداد  1382در مجلس شخورای اسخالمی
و آن هخخم پخخس از دوسخخال کخخه از تصخخویب آن در هیئخخت دولخخت (آنر )1382
میگذشت ،بهرغم ممانعتهایی که برای طرح الیحه در مجلس انجام شد و به-
رغم کوششها و تالشهای نمایندگان به ویژه زنان نماینده در جلب نمر مثبخت
نمایندگان و به ویژه علما ،خبر چندان امیدبخشی برای زنان نبخود ...تخالش زنخان
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نماینده و دیگر نمایندگان مجلس ششم گرچه ازمطالبات و خواسته هخای پیشخی
گرفتخخه از قخخوانین کنخخونی زنخخان عقخخبتخخر اسخخت امخخا در چانخخهزن خی بخخا ردههخخای
تصمیمگیری که اصوالً نسبت به زنان کورجنسی را پیشه میکنند قابخل تقخدیر و
بیش از آن بیانگر فشار وارد بر نمایندگان مجلخس اسخت فشخاری کخه آنخان را وا
میدارد به جای رجوع به نمر زنانی که نمایندگان خود را به مجلس فرستادهاند،
و به جای جلب نمر تشکلهای زنان ...از روشهای دیگری بهخره جوینخد و بخاز
هم بیانگر این نکته است که هنوز در کشور ما زنخان اختیخاردار سرنوشخت خخود
نیستند و حتا صالحیت آن را ندارند ...رد سریع الیحخه در شخورای نگهبخان امخا،
واقعیت دیگری را می نمایاند و از دور جدیدی برای فعالیتهایی خبخر مخیدهخد
که سعی در محدود کردن زنان دارد .درواقع مخالفان به همه آنچخه علیخه زنخان
در ایران روا می شود بسنده نکرده و تالش مجدانهای را علیه آنان آغاز کخرده و
کنوانسیون نیمبند را بهانهای برای ابراز این خشم فرونخورده قرار دادهاند .و همه
اینها به پشتوانه تفکری صورت میگیرد که اساس نگرانیاش را برابری حقخوق
زنان و مردان تشکیل میدهخد و خواسختههخای برابخریطلبانخه زنخان را در جامعخه
نادیده میگیرد( ».سایت مرکز فرهنگی زنان)
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
نمام ،اعالم کرد که :موضوع این الیحه سیاسی شده اسخت از ایخن رو قضخیه آن
با سایر لوایح متفاوت است و به این ترتیب اکثر نماینخدگان مجلخس ارسخال ایخن
مصوبه را به مجمع تشخی مصلحت نمام ،به تصویب رساندند (مجله زنان ،اسفند
.)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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سایتها و وبالگها ادامه یافت .حدود دو ماه بعد (در مهرماه  )1382با اهدای
جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی ،موافقان پیوستن به کنوانسیون قدرت بیشتری
گرفتند .شیرین عبادی در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش در  23مهر  1382پخس
از بازگشت از نروژ و دریافخت جخایزه صخلح نوبخل ،خواسختار پیوسختن ایخران بخه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد .ایخن درحخالی بخود کخه یکخی از شخعارهای
اصلی که در استقبال از شیرین عبادی در فرودگخاه مهرآبخاد توسخط گخروههخای
زنان مطخرح و در پالکاردهخای مختلخف نیخز نوشخته شخده بخود «الحخاق ایخران بخه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» بود.
با این حال ،جالب است که در همان روزها ،رضوان نیخری ،مشخاور اسختاندار
تهران در امور بانوان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار میدارد که« :نمخیتخوان
پیشبینی کرد که با اعطای جایزه صلح نوبخل بخه شخیرین عبخادی رونخد پیگیخری
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تغییر میکند زیرا ایخرادات شخرعی کخه علمخای
دینی از کنوانسیون گرفتهاند با حضور شیرین عبادی نیز برطخرف نخواهخد شخد».
ولی انعان کرد که« :این موضوع شاید بتواند تسریعکننخده فعالیختهخای حقخوق
بشر و یافتن راهحلهای جدید در این راه باشد اما نمیتوان بخهطخور یقخین گفخت
که در بحث کنوانسیون تأثیر جدی خواهد داشت ...در دنیا در هخر رشختهای کخه
جایزه صلح نوبل اهدا میشود تغییرات اساسی و تحوالت عمیمخی در آن رشخته
ایجاد میشود و ما امیدواریم نوبخل شخیرین عبخادی زمینخه تغییخرات خخوبی را در
بحث حقوق زنان و کودکان داشته باشد».
باری ،اعتراضها و بحثهای دا و پرشورگروهها و شخصیتهایگوناگون
جنبش زنان و نیز زنان اصخالحطلخب مجلخس در رابطخه بخا ضخرورت پیوسختن بخه
کنوانسیون تا سال  1383نیز با شدت ادامخه یافخت و هخر جخا برنامخه و سخمینار و
سخنی از زنان بود ،مخالفان و موافقان در مخورد «کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه
زنان» اظهارنمر میکردند .اما همه این تالشها باعث نشد که بحث «پیوسختن بخه
کنوانسیون» نیز عمال پیش برود و همچنان در مجمخع تشخخی مصخلحت نمخام،
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مسکوت ماند.
نتیجااه :بخخا آوردن نمونخخههخخایی از تخخالشهخخای بخخیوقفخخه زنخخان بخخرای پیوسخختن بخخه
کنوانسیون میخواستم نشان بدهم که از نیمخه دهخه 1332تخا اوایخل دهخه،1382
ایخخن درخواسخخت مشخخروع و حخخداقلی ،یکخخی از کخخانونیتخخرین مطالبخخات زنخخان در
اکثرقریببهاتفاق گروهها و طیفهای مختلف بود که ایخن خواسخته ،نماینخدگان
خود را در مجلس قانونگذاری نیز یافتخه بخود و همخانطورکخه در صخفحات قبخل
اشاره شد زنان اصالح طلب حاضر در مجلس ششم باالخره توانستند پیوسختن بخه
کنوانسیون را (البته بخا شخرط) ابتخدا در دولخت و سخپس در مجلخس بخه تصخویب
برسانند .اما پس از آن ،این مصوبه مجلس ،بخا مخالفخت شخورای نگهبخان مواجخه
شد در نتیجه ،به «مجمع تشخی مصلحت نمام» فرسختاده شخد و در آن جخا نیخز
متوقف گردید.
این که جنبش زنان بهرغم سالها تالش و فعالیت گسترده و بخهرغخم آن کخه
«خواسته پیوستن به کنوانسیون رفع تبعخیض» ،یخک مطالبخهی مهخم و کخانونی در
میان گروه های گوناگون بود ولی موفق نشد این خواسته را به ثمر برساند دالیل
متعدد داشت :دالیلی درونی و گاه بیرون از جنبشزنان! نخست آن که از سخال
 1383به بعد فشار نیروهای محافمهکار بر اصخالحطلبخان رو بخه فزونخی گذاشخته
بود و آنان در برابر این فشارهای پُرهزینه تقریباً از نفخس افتخاده بودنخد زیخرا ایخن
درگیری ها به شکلی کامال فرسایشی درآمده بود .ایخن چخالش جانفرسخا و چنخد
الیه ،ابتکار عمل را از اصالحطلبان گرفته بود .بهویژه آن که خواستهی «پیوستن
به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» (برخالف اعتراض وسیع و متحد زنان علیخه
الیحه حمایخت از خخانواده در سخال  ،)1383نتوانسخته بخود بخه اجمخاع و تخوافقی
گسترده و کنشی متحد علیه فشارها بیانجامد .چرا که زنان اصولگرا نخه تنهخا بخر
سر پیوستن به این کنوانسیون با اصخالحطلبخان همگخام نشخدند بلکخه گخروههخایی
همچون «جامعه زینخب» (بخه رهبخری مخریم بهخروزی) و «جمعیخت زنخان انقخالب
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اسالمی» (به رهبری زهرا مصطفوی )1نیز همگام با حوزه علمیخه خخواهران ،و در
کنار  :بخش خواهران جمعیت مؤتلفه اسالمی ،مجمع جهانی اهل بیت ،انجمخن
همسران جانبازان ،امور مساجد خواهران ،انجمن زنخان پیخرو اهخل بیخت ،انجمخن
دانشجویان اروپا و امریکا ،انجمن دوسختی دختخران جخوان ،و مجتمخع فرهنگخی
شهید مطهری ،اطالعیهای علیه پیوستن به ایخن کنوانسخیون صخادر کردنخد( .مجلخه
زنان ،مرداد  )1382در واقع در قضیه «کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان» ،زنخان
اصخخالحطلخخب (ب خهویخخژه از جبهخخه مشخخارکت) نتوانسخخته بودنخخد آن دسخخته از زنخخان
اصول گرایی که از طریق داالن های تو بر توی فقه سنتی برای اصخالح برخخی از
موارد حقوق زنان تالش هایی را سازمان میدادند ،با خود همراه سازند .از سوی
دیگر «حق تحفظ» برای پیوستن به این کنوانسیون نیخز باعخث مخیشخد کخه زنخان
اصالح طلب ،برای جلب همکاری آن بخش از کنشگران مستقل جنخبش زنخان
(که موافق پیوستن بخه کنوانسخیون بودنخد) نیخز ناکخام بماننخد .بخدین ترتیخب ایخن
شکافها در مجموع باعث شد که گروهها و طیفهای گونخاگون زنخان نتواننخد
«پیام یک پارچه و متحد»ی را برای به کرسی نشاندن خواسته خخود (پیوسختن بخه
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان) ،به نیروهای مخالف ارائه بدهند.
اگر بخواهم این مجموعه برخوردهخا و موضخعگیخریهخای زنخان را در یخک
نمای کلی ،به تصویر بکشم میتوانم بگویم کخه :بخشخی از جنخبشزنخانیهخا ،بخه
خاطر همان شرط «حق تحفظ» حاضر نشدند از زنان اصالحطلب در پیشبرد ایخن
موضوع حمایت کنند .یعنی بخشی از آن طیف فکری که میبایست فعاالنه و بخا
همه توش و توانش از آن حمایت مخیکخرد (ماننخد خخود مخا در مرکخز فرهنگخی
زنان) ،به دلیل «شرط حق تحفظ» تاحدودی با تردید و دودلی عمل میکردیم و
همین وسواس و دودلی ،حرکتهای ما را کُند میکخرد و متأسخفانه بیشختر از آن
 -1زهرا مصطفوی ،دختر آیت اهلل روحاهلل خمینی ،در سال  1331از حامیان سرسخت الیحه
اصالح مقررات مربوط به حق طالق بود و بعدها نیز در جریان انتخابات  1388از مهندس
میرحسین موسوی حمایت کرد.
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که انرژیمخان را بخرای ایجخاد یخک «جبهخه مشخترک» و دفخع حمخالت مخالفخان
صاحب قدرت ،خرج کنیم ،گاه درگیر مسئله «شرط حق تحفظ» و فشار آوردن
به زنخان اصخالح طلخب بخرای برداشختن ایخن شخرط بخودیم .از سخوی دیگخر زنخان
اصول گرا نیز که بعدها در برخی از موارد گاه بخا گخروههخای دیگخر زنخان بخرای
«خواسته های مشترک» همکاریهایی نشان میدادند ،اساساً با پیوسختن ایخران بخه
کنوانسیون ،مخالف بودند و علیه آن فعاالنه اقدام میکردند.
در این میان نیروهای محافمهکار ،همچنان حجم عمیمی از کتابها ،مطالب
روزنامهها و فعالیتهای تبلیغی-ترویجی را در آن زمخان علیخه «کنوانسخیون رفخع
تبعیض علیه زنان» تولید میکردند و به کمک «صدا و سیما» در سطح وسیعی به
پیش می راندند بهطوری کخه آنخان بخاالخره توانسختند محخور اساسخی حمخالت و
فشارهای همهجانبهی خود علیه حقوق برابر زنان را «بر پایهی نفی کنوانسخیون»،
بازآفرینی و در ساختار حاکمیت ،تثبیت سازند .آنان همچنین موفخق شخدند کخه
در افکار عمومی نیز گرداگرد موضوع «پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعخیض
علیه زنان» خط قرمز ایجاد کنند .ایخن خطخوط قرمخز را هخم بخه حخدی پُخر رنخد
کردند که بهتدریج طرح بحث کنوانسیون ،به موضوعی «ممنوعخه» تبخدیل شخده
بود و با سختی میشد از آن دفاع کرد.
یکخخی از پیامخخدهای ایخخن رونخخد ،گسخخترش ناامیخخدی بخخین نیروهخخای تخخازهنفخخس
جامعخهمخخدنی بخخود ،و چخون پختگخخی و بلخخو الزم را هخم در فعالیخختهخخای مخخدنی
نداشتند این ناامیخدی را گخاه در اشخکال مخخرب علیخه «هخم پیمانخان» خخود ،پخی
می گرفتند .در واقع وقتی یک جنبش با موانع گسترده روبخرو مخیشخود و دیگخر
نمیتواند به مبارزه و مقاومت ادامه دهد (و بخه «تخرک موقعیخت» و عقخبنشخینی
ناگزیر میشود) اعضا و هوادارانش غالباً ناامید و دلشکسته میشخوند ،در نتیجخه
به جای انتقاد به مخالفان و پدرساالران ،متأسفانه بهدنبخال «بز بالگردان» در میخان
«هم پیمانخان» خخود مخیگردنخد و بخه یخاران و هخمرزمخان خخود حملخه مخیبرنخد.
میخواهم بگویم که در این مواقع ،به جای عمده کردن مسئله اصخلی یعنخی «پُخر
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زور بودن مخالفت ها» ،مسایل فرعی تر مثل «عدم مقاومخت هخم پیمانخان» عمخده
میشود و فعاالن کمتجربهتر ضعفهای احتمالی همپیمانانشخان را دلیخل اصخلی
«عدم دستیابی به موفقیت» قلمداد میکنند.
مشکل دیگری که در بخشخی از جنخبش زنخان وجخود داشخت و مخانع ایجخاد
همبستگی و ائتالف میان نیروهای همپیمان برای مقاومخت در برابخر ایخن فشخارها
میشد در واقع همان کهنالگوی روشنفکخری ایخران یعنخی «انگیخزه کخاوی» بخه
منمور «افشاگری و نامشروعسازی نیروی رقیب» بود .میدانیم که این نوع رفتخار
غیراخالقخخی و توطئخخهانخخدیش ،از سخخنت عقخخبافتخخادهی فرهنخخد سیاسخخی جامعخخه
پدرساالر به جنبش زنان ارث رسیده است .برای نمونه در همین مسئله «پیوسختن
به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» ،بخشی از ما در جنبش زنخان (حتخا در میخان
اعضای مرکز فرهنگی زنان)  ،انخرژی خخود را صخرف «انگیخزهکخاوی» نیروهخای
همپیمان و متحد مان در مبارزه مشترک خود میکردیم و با نگخاهی توطئخهبخین،
این مسئله را در خلوت یا بهطور علنی مطرح میکردیم که خواستهی پیوستن بخه
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سوی زنان اصالحطلب ،عمدتاً برای «تخرمیم
وجه حکومت در سطح بینالمللی» اتخان شده اسخت! بخه فخرض هخم کخه چنخین
میبود و یکی از مقاصدشان نیز تخرمیم موقعیخت در سخطح بخینالمللخی بخود ،امخا
مسئلهای که فراموش میکردیم در واقع اصل ماجرا بود و آن این که :اگر واقعخاً
مصمم بودیم که ایران به کنوانسیون منع تبعیض از زنان بپیوندد اتفاقخاً ایخن نیخرو
در آن مقطع تخاریخی و در جریخان مبخارزات نخابرابر زنخان بخا مخالفخان قدرتمنخد
کنوانسیون ،از قضا متحد مخا محسخوب مخیشخدند ولخی متأسخفانه بخا تحلیخلهخای
بدبینانه و «انگیزهکاوانخه» ،مخا فمینیسختهخا گخاه بخرای حمایخت از ایخن نیروهخای
همپیمان در حاکمیت ،مردد و منفعل میماندیم .در صورتی که به نمر میرسخید
این دیدگاه انگیزهکاو ،برآمده خ یا بهارثرسخیده خخ از کشخمکش بخین نیروهخای
رقیخخب در حخخوزهی سیاس خت بخخرای «کسخخب قخخدرت دولتخخی» اسخخت و در همخخان
چارچوب می تواند معنا و مشروعیت یابد نه در جنبش مدنی زنان .زیخرا جنخبش
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فمینیستی زنان با توجه به ماهیت اجتماعی اهدافاش ،معیارهخای مشخروعیت زدا
یا مشخروعیتبخخشاش تاحخدودی متفخاوت از ایخن گخروههخا و جنخاحهخا سخت.
تحلیلهای «انگیزهکاوانه» ،غالباً در راستای سیاست «افشخاگری» در میخان طالبخان
قدرت سیاسی ،بهکار میرود یعنی جخدالی کخه معمخوالً نخاظر بخر «رقابخت حخاد
سیاسی در حوزهی به دست گرفتن دولت» است تا معطوف به گسترش گفتمخان
حقوق مدنی و تحقق یک خواسته در یک جنبش مطالبهمحور مدنی.
از سوی دیگر در جنبش زنان ،تجربه تشکیل «ائتالف» ،هنخوز نهادینخه نشخده
بود ،به همین دلیل گروههای گوناگون زنان با این که حول خواستهای مشترک،
به اجماع رسیده بودند اما نتوانستند ائتالفی گسترده را برای تحقخق خواسختهشخان
(پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنخان) شخکل بدهنخد ،ائتالفخی کخه مخی-
توانسخخت از «رادیکخخالتخخرین گخخروههخخای زنخخان در خخخارج از حاکمیخخت تخخا زنخخان
اصالحطلب درون حاکمیت» را در بر بگیخرد و ایخن رونخدی را کخه تخا تصخویب
مجلس پیش رفته بود به سرانجام رساند .بیشک اگر جنخبش زنخان ماننخد امخروز
تجربه سازماندادن به ائتالفهای گسترده را داشت ،در آن زمان خ که فرصتها
برای تصویب نهایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هنوز از دست نرفتخه بخود خ
مخخیتوانسخخت در مقابخخل هجمخخه عمیمخخی کخخه در برابخخر ایخخن خواسخختهی مشخخروع و
عادالنه ،شکل گرفته بود ،ایستادگی کند و شاید امکان آنرا هخم پیخدا مخیکخرد
که این خواسته را ای بسا به نتیجه نهایی برساند .به عنخوان نمونخه در سخال 1382
برای انتخابات ریاست جمهوری و یخا در سخال  1382بخرای انتخابخات مجلخس،
فضا و فرصتهای فراوانی برای ائتالف و همکاری در میان گخروههخای جنخبش
زنخخان وجخخود داشخخت تخخا در مخخورد تصخخویب نهخخایی کنوانسخخیون اقخخدام جمعخخی و
هماهند صورت گیرد .اما ما جنبش زنانی ها در آن زمخان تخازه گخامهخای اولیخه
برای نهادسازی ،گروهسازی و هویتسخازی را برمخیداشختیم و درگیخریمخان بخا
«خودی هایی» بود که حتا تشکل های مستقل زنان (همچون مرکز فرهنگی زنان)
را در چارچوب نمم فعلی بر نمیتافتند و مبارزات علنخی و در چخارچوب قخانون
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را مماشاتجویی با دولت و حتا «خیانت» تلقی میکردند چه برسد به ائتالف بخا
زنان اصالحطلب درون حاکمیت!
از سوی دیگر زنان اصالح طلب هم تجربه آن را نداشتند که متوجه شخوند و
بپذیرندکه با پشتوانه نیروهخای جامعخهمخدنی اسخت کخه مخیتواننخد دسختاوردهای
بیشتری داشته باشند از این رو بیشتر تکیهگاهشان بر البیهای درونگروهی و در
ساختار حکومت بود تا همکاری جدی و انخداموار بخا گخروههخای جامعخه مخدنی
زنان .در واقع هیچکدام از این دو طیخف ،تجربخه و پختگخی الزم را نداشختیم ،و
متأسفانه هنوز گفتمان ها ،و از آن مهمتر ،روشهای متناسب بخا پیکخار مخدنی در
میان ما زنان مدافع حقوق برابر ،نهادینه نشده بود .از سوی دیگر سرعت حوادث
سیاسی نیز چنان سرسامآور و پُرشتاب بود که وقتی به ضرورت ایجاد «ائختالف»
نزدیک شدیم متأسفانه دوره اصالحات و فضای به نسبت باز آن دوره ،زماناش
به سر آمده بود و یک فرصت تاریخی را از کف داده بودیم.
اما در میان فراز و فرود خواستهی «پیوستن به کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه
زنان» در جنبش زنان ،چند سال بعد همه شاهد بودیم که پیگیخری ایخن خواسخته،
مجدداً در سال ( 1388در ائتالف «همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح مطالبخات
در فضای انتخابات») دوباره امکان بروز و ظهور پیدا کرد .در واقخع ائتالفخی کخه
باید در سال های  1382تا  1382حخول الحخاق بخه کنوانسخیون در جنخبش زنخان
صورت می گرفت متأسفانه دیر اتفاق افتاد و با تأخیری شخشسخاله ،سخرانجام در
آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری سخال  ،1388و در موقعیخت سیاسخی کخامالً
متفاوت ،پا به هستی گذاشت .با ایخن حخال در ائختالف «همگرایخی جنخبش زنخان
برای طرح مطالبات» 1نیخز یکخی از خواسخته هخای اصخلی مخا ،همانخا «پیوسختن بخه
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» بود.
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«خشونت علیه زنان» ،محور مهم دیگری از فعالیتهای جنبش زنان

بحث «خشونت علیه زنان» در فضای عمومی جنبش زنخان ،بخا انتشخار دو کتخاب
مهم در شناخت خشونت علیه زنان به قلخم دو نفخر از پخژوهشگخران نخامآشخنای
جنبش زنخان (مهرانگیزکخار و شخهال اعخزازی) در سخال  1333و  1382بخهطخور
جخخدیتخخری در افکخخار عمخخومی مطخخرح شخخد .کتخخاب «خشخخونت علیخخه زنخخان» ،از
مهرانگیزکار توسط انتشارات روشنگران ،و کتخاب «خشخونت خخانوادگی :زنخان
کتک خورده» ،به قلم شهال اعزازی توسط انتشارات سالی (بخه مخدیریت «مهخین
خدیوی» ،شاعر و زنی که در محفلهای زنانهی آن زمان بخا او آشخنا شخدم) ،بخه
بازار کتاب راه پیدا کرده بود .هر چند شاید اولین کتخاب در رابطخه بخا خشخونت
علیه زنان که پس از انقالب توسط انتشارات روشخنگران در سخال  1332منتشخر
شده بود ،بتوان به «فرشته عدالت و پارههای دوزخ» اثر مهرانگیزکار اشاره کخرد.
طی سالهای دهه هفتاد کتابهای دیگری نیز در رابطخه بخا خشخونت علیخه زنخان
ترجمخخه و چخخاپ مخخیشخخد از جملخخه کتخخاب «زنخخان کتخخک خخخورده» از «مهخخدی
قراچهداغی» که توسط انتشارات علمی در سال  1333راهخی بخازار کتخاب شخده
بود .مقاالت و تحقیقات متعدد در رابطخه بخا بحخث «خشخونت علیخه زنخان» نیخز از
همان سال های آغازین انتشار «مجله زنان» در این نشریه به چخاپ مخیرسخید کخه
مهمترین مقاالت در این حوزه در مجله زنان نیز عمدتاً توسخط شخهال اعخزازی و
مهرانگیز کار به نگارش در میآمد ،از جمله این که اولخین نغمخههخای ضخرورت
تأسیس «خانه های امن» برای پناهدادن بخه زنخان آسخیبدیخده را مهرانگیزکخار در
سال  1335در مجله زنان مطرح کرده بود 1و شخیرین عبخادی در مطلبخی کخه در
ویخخژهنامخخه «روز جهخخانی زن» در سخخال  1331بخخرای نشخخریه «فرهنخخد و توسخخعه»
گردآورده بودم ،مسئله «قوانین و خشونت علیه زنان» را در قالب مقالخهای بخا نخام
 - 1تاجایی که به یاد میآورم ،اعمم طالقانی هم از اولین زنانی بود کخه بخرای تأسخیس «خانخه
های امن» برای زنان خشونتدیده ،اقدام جدی کرد ،هر چند اقداماتاش متاسفانه نتیجه نداد.
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«زنان و قوانین خشن» مطرح کرده بود .دیگر وکالی مدافع حقوق برابخر نیخز در
فعالیتهای مستمر حقوقی خود بخهطخرز خسختگیناپخذیر در نقخد خشخونت کخار
م خیکردنخخد و بخخه لحخخاظ حقخخوقی (تقبخخل وکالخخت) بخخه زنخخان خشخخونتدی خده خخخ
بدون کمترین مزد ومنتی خ یاری می رسخاندند .در سخال  1333نیخز مهرانگیزکخار
بحث «بررسی خشونت علیه زنان در قوانین ایران» را در فصخلنامخه «جخنس دوم»
تشریح کرد.
از سال های  1331به بعد در اغلب نشخریات زنانخه از جملخه مجلخه «فرزانخه»،
ماهنامه «حقوق زنان» و یا نشریات تخصصی دانشخگاهی در دانشخگاه الزهخرا و...
نیز مطالب و پژوهشهای بسخیار خخوبی در رابطخه بخا خشخونت علیخه زنخان یافخت
میشود ولی آنچه مسلم است این که از سالهای  1333به بعد است که بحخث
خشونت علیه زنان بهطور جدیتر در اغلب نشریات و پخژوهشهخا ،مطخرح و بخه
شکلی سیستماتیک پیگیری میشود.
همچنین مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری درسال « 1377کمیته ملخی
امحای خشونت علیه زنان» را شکل داد .براساس گفتههای زهرا شجاعی کخه در
آن دوره ،رییس مرکز مشارکت زنان بود ،اقدامات انجام شده توسط آنان برای
امحای خشونت علیه زنان چنین بوده است« :به مخوازات ایخن کخار در چخارچوب
پروژه مشترکی که با صندوق جمعیت سازمان ملخل داریخم بخه بررسخی ومطالعخه
تجارب بینالمللی دراین زمینه اقخدام کخردیم و یخک تخور مطالعخاتی بخا شخرکت
هیئت عالی رتبه از سیسختم قضخایی ،پلخیس ،وزارت بهداشخت ،بخخش فرهنگخی
وزارت کشور و مرکز مشارکت زنان به ایتالیا سخفر کردنخد و از تجخارب آنهخا
استفاده کردند .در کنار دادههای اولیه و عزم مشترکی که بین دسختگاههخا ایجخاد
شد ما در صخدد تنمخیم یخک برنامخه اسختراتژیک جخامع بخرای کخاهش خشخونت
هستیم .برای این که این کار تخداوم پیخدا کنخد در برنامخه چهخارم توسخعه هخم در
یکی از بندها بر کاهش خشونت به عنوان یکی از تکالیف دولت تأکیخد کخردیم
تا موظف به اجرای این برنامهها شود .برای این کار نیازمند اقدامات پیشخگیرانه،
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ایجاد خانههای امن ،نهادهای حمایتی  ،اصالح قوانین به منمور تشدید مجخازات
خشونتگران هستیم( »....زهرا شجاعی.)1384 ،
از اواسط دهه  1332تا  ،1382دولت نیز بهطور جدی و پیگیر و بخا صخرف
بودجه ،بخه تحقیقخات مسختند در مقیاسخی ملخی و سراسخری در زمینخه شخناخت و
برآورد میزان خشونت علیه زنان و یافتن راهکارهایی بخرای مهخار خشخونتهخای
خانگی ،اقخدام کخرد .یکخی از نتخایج ایخن تحقیقخات ملخی در رابطخه بخا خشخونت
خانگی ،پس از چند سال یعنی در مهر ماه  1383در مطبوعات با عنوان «بررسی
میزان خشونتهای خانگی علیه زنخان در ایخران» مخنعکس شخد .در همخین رابطخه
خبرگزاری ایسنا نوشت « :تحقیخق ملخی بررسخی خشخونت خخانگی علیخه زنخان در
مراکز  28استان کشور ،پروژه ی مشترک مرکز امور مشارکت زنخان و معاونخت
اجتماعی وزارت کشور است که با همکاری وزارت علوم از سخال  82تخاکنون،
در  5فاز عملیاتی و با بررسی نمرات  12هزار و  531پاسخخگوی زن و  2هخزار
و  11پاسخگوی مرد منتخخب ،بخر مبنخای  122هخزار پرونخده گخزارش شخده در
خصو اختالفات خانوادگی در دادگاههای خانواده ،پزشخکی قخانونی ،نیخروی
انتمامی و کالنتریها ،مراکز بهزیستی ،بنیاد شهید و بنیاد جانبازان طخی محخدوده
زمانی سال 35خخ 82در  28استان کشور و بر اساس  45گویه مربوط به شخاخ
میزان خشونت خانگی علیه زنان به اجرا درآمده است».
از آن سو نیز در تیرماه  1333در رابطه با شناخت و مقابله بخا خشخونت علیخه
زنان (البتخه بخرای مسخئوالن و دسختانخدرکاران امخور) توسخط «مرکخز مطالعخات
بخخینالمللخخی برنامخخه عمخخران سخخازمان ملخخل متحخخد» (در چخخارچوب طخخرح تقویخخت
ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی حقوق بشر) ،اقدام به برپایی کارگخاه آموزشخی
1
خشونت علیه زنان کرد.
در این میان ،به تدریج بحث خشونت علیه زنان به یکی از فعالیتهخای مهخم
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در برخی از تشکلهای زنان تبدیل شد .ما نیز در مرکز فرهنگی زنان برگخزاری
«کارآگاه های آموزشی در رابطه با خشونت علیه زنان» را آغخاز کخردیم و جخزو
اولین گروههای جامعه مدنی بودیم که بخه برگخزاری کارگخاه آموزشخی در ایخن
رابطه اقدام کردیم به طوری که در  12دی  1381اولین کارگاه آموزشی خخود
را در رابطه با «تعاریف خشونت علیه زنان» بخه انجخام رسخاندیم .در همخان زمخان
بود که موفق شدیم «کمیته خشخونت علیخه زنخان» را در مرکخز فرهنگخی زنخان بخا
حضور طلعت تقی نیا ،سیمین مرعشی ،ناهیخد کشخاورز ،مهسخا شخکرلو و نوشخین
احمدی خراسانی بنیاد نهیم .تأسیس و راهانخدازی ایخن کمیتخه ،آغخازگر سلسخله
فعالیتهایی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان در مرکز فرهنگی زنان شخد .دو
ماه پس از اولین کارگاه خشونت در مرکز فرهنگی زنخان ،در  15اسخفند 1381
نیز به مناسبت روز جهانی زن ،کارگاه «خشونت خانگی و مسئولیتهای فخردی»
1
را در مرکز سازمانهای غیردولتی شهرداری برگزار کردیم.
از همان سالها که در خالل فعالیت «کمیتخه خشخونت علیخه زنخان» در مرکخز
فرهنگی زنان بحث خشونت علیخه زنخان را پخی مخیگخرفتیم ،تخالش کخردیم کخه
مدلها ،شیوهها و گفتمانهایی را در حوزه خشونت علیخه زنخان پخیش ببخریم کخه
بتواند به طرح موضوع خشونت در افکار عمومی و برانگیختن حساسخیت نسخبت
به این پدیدهی منحوس کمک کند از جمله آن که «طلعت تقخینیخا» ،بخه عنخوان
عضو بنیانگذار «کمیته خشخونت» در مرکخز فرهنگخی زنخان ،آغخازگر شناسخایی،
جمعآوری و تدوین موارد متعدد اعمال خشخونتهخای هخر روزهای بخود کخه در
اغلب «حوادث» در این سو و آنسوی کالنشهر تهران رخ میداد .پیگیری ایخن

 1در این میان «نیره توکلی» (که همراه با «شهال اعزازی» در گروه زنان انجمن جامعهشناسی در
ایران فعالیت میکرد) ،همواره در بسیاری از کارگاههای آموزش مقابله با خشونت در
مرکزفرهنگی زنان ،همراهیمان میکرد .گروه زنان انجمن جامعهشناسی در ایران با مدیریت
شهال اعزازی و نیره توکلی در آن زمان در این انجمن نشستهای گوناگونی درباره ابعاد
مختلف خشونت علیه زنان برگزار میکرد.
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مدل از گزارشهای منمم ماهیانه (با هدف انعکاس خشونت های گسخترده علیخه
زنان) توسط طلعت تقینیا خ طی سالها تداوماش خ بهتدریج به یکی از شیوههای
مرسوم بازتاب خشونت بر زنخان در میخان گخروههخا و انجمخنهخای جنخبش زنخان
تبدیل شد و کمک کرد تا رابطه «حوادث» خشونتبار در زندگی روزمره زنان،
در پیوند با «خشونت سازمانیافته» علیه زنان معنای خخود را بازیابخد و در جامعخه
مطرح و از سوی فعاالن جنبش زنان پیگیری شود.
یکی از ابعاد دیگخر خشخونت کخه در مخورد آن ،کارگخاه آموزشخی طراحخی
کردیم اتفاقاً موضوع خشونت علیه زنان در محیطهای کخاری و شخغلی بخود کخه
توسط رؤیا صحرایی یکی دیگر از اعضای مرکز که به کمیتخه خشخونت پیوسخته
بود به اجرا گذارده شد.
پس از آن بود که تالش کردیم تا کارگاههای آموزشخی در زمینخه خشخونت
علیه زنان را با همکاری دیگر گروههای زنان پی بگیریم تا به موضخوع خشخونت
علیه زنان ابعادی هرچه گستردهتر ببخشیم .نقطه عطف این سلسله فعالیتهایمان
در مرکزفرهنگخخی ،برگخخزاری کارگخخاه سخخه روزه «خشخخونت جنسخخی خخخانگی» در
شهریور  1382بود .در برگزاری این کارگاه سه روزه بود که توانسختم طراحخی
این کارگاههای آموزشخی را بخه یخاری «بهخدخت رشخدیه» و همخراه بخا برخخی از
اعضای کمیته خشخونت مرکخز فرهنگخی زنخان (از جملخه طلعخت تقخینیخا ،ناهیخد
کشاورز و پردیس قندهاری) به انجام رسانیم.
و اما ،برگزاری کارگاه سه روزه «خشخونت جنسخی خخانگی» در پخارک «نمخامی
گنجوی» در شهریور  ،1382ابعاد مختلفی داشت و سرآغاز کمپینی شخش ماهخه
در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان بود .قضیه به این ترتیب آغاز شد کخه در
سومین روز برپایی این کارگاه پیشنهاد «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا 8
مارس» را مطرح ساختم که با استقبال دوستان مواجهه شد و سخبب گردیخد کخه
بتوانیم از شهریور تا اسفند  1382با افخراد و تشخکلهخای دیگخر زنخان (از جملخه
مؤسسه رشدیه ،انجمن ایرانمهر ،کانون هسختیااندیش ،کخانون نواندیشخان جخوان
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جامعه مدنی ،سایت زنخان ایخران و )...در ایخن زمینخه همکخاری نزدیخکتخری در
وسعت بخشیدن به فرهند خشونتپرهیز ،داشخته باشخیم .امخا پخیش از آنکخه بخه
ویژگیهای «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس» بپردازم ،بیمناسخبت
نیست که طرح اصلی این کمپین را خ که در سخطح عمخومی منتشخر کخردیم خ در
ادامه بیاورم:
اولین کمپین جنبش زنان« :کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس»

پس از اتمام کارگاه سه روزه «خشخونت جنسخی علیخه زنخان» ،در فراخخوانی کخه
برای این کمپخین خطخاب بخه افخراد ،مطبوعخات ،گخروههخا و انجمخنهخای زنخان،
انجمنهای زیست محیطی ،مدافعان حقخوق کودکخان ،و سخازمانهخای جوانخان،
نوشته بودیم ،چنین نکر کردیم:

کمپخخین «زنخخان و مخخردان علیخخه خشخخونت تخخا  8مخخارس» مبخخارزهای جمعخخی و
سازماندهیشده خواهد بود .پنج کمیته زیر (که شما نیز میتوانید جزو یکخی از
آنها باشید) کلیه عملکردها و برنامخههخایش را در «روز جهخانی زن» ( 8مخارس،
 18اسفند  )1382به نمایش میگذارد و روز جهانی زن را در ایران بخا نخام ایخن
کمپین عمومی ،گرامی خواهد داشت .مطمئنخاً اگخر هخر یخک از مخا فقخط چهخار
ساعت در هفته وقت خود را صخرف ایخن مبخارزه جمعخی کنخیم ،و هخر کخدام از
انجمنها یک پروژه کوچک را در راستای این کمپین در انجمن خود بخه مخورد
اجرا گذارند ،میتوانیم در کنار یکدیگر و بهتدریج مسئله خشونت علیه زنخان را
به مسئلهای عمومی تبدیل کنیم .خشونت علیه زنان ،امری انتزاعی نیست ،همه ما
زنان درگیر آن هستیم ،پس برای کاهش خشونت علیه زنخان بایخد مبخارزه کخرد،
بهخاطر خودمان ،بهخاطر دخترانمان و بهخاطر کل جامعه.
اگر میخواهید در کمپین «زنان و مردان علیه خشونت تا  8مخارس» شخرکت
کنید ،میتوانید در کمیتههای زیر شرکت کنید یخا کمیتخههخای دیگخری تشخکیل
دهید .البته فعالیتهخای هخر کمیتخه نیخز بخا توجخه بخه افخرادی کخه در آن شخرکت
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میکنند میتواند گستردهتر و یا مشخ تر شود:
 1خ کمیته جمعآوری امضاء برای ارائه به مجلس ،به قخوه قضخاییه و بخه کلیخه
مراجع قانونی برای تغییر قوانین (توسط مرکز فرهنگی زنخان و مؤسسخه رشخدیه).
اهداف این کمیته :فشار برای تغییر قوانین از طریخق نامخههخای سرگشخاده و ارائخه
آنها در رسخانههخای جمعخی و مخذاکره و صخحبت بخا سخایتهخا و وبخالگهخای
اینترنتی برای پیوستن به این کمپین و درج نامههای سرگشاده بخرای جمخعآوری
امضاء  ،از آنجایی که انتخابات مجلس در پخیش اسخت ،مخیتخوان پخیشنخویس
برنامهای برای نمایندگان مجلس که خواهان رأی زنان هستند تهیخه کخرد و آنرا
بهعنوان معیاری برای زنانی که خواهان رأی دادن هسختند در روزنامخههخا مطخرح
ساخت.
 2خ کمیته جمعآوری مدارک و گزارشهای مستند مربوط به خشونت علیخه
زنان (توسط مرکز مطالعات و آموزش سازمانهای جامعه مدنی ایران) .اهخداف
این کمیته :این کمیته میتواند کلیه مخدارک را جمخعآوری و در روز  8مخارس
آنرا در نمایشگاهی ارائه دهد ،ایخن اسخناد مخیتوانخد بخهصخورت فخیلم ،عکخس،
گزارشهای روزنامه ،مصاحبه با زنان خشونتدیده و حوادثی باشد که هخر روز
میشنویم و انعکاسی در مطبوعات نمییابند.
 3خ کمیته هنری علیه خشونت (مسئول کمیته :الهام علیرضایی) .اهخداف ایخن
کمیته :این کمیته میتواند برای کمپین مبخارزه بخا خشخونت علیخه زنخان پوسختری
برای روز  8مارس تهیه کند ،برگزاری نمایشگاه نقاشی یا عکس و ...با مضخمون
خشونت علیه زنخان بخرای روز  8مخارس ،برنامخهریخزی بخرای نمخایش تئخاتری بخا
مضمون خشونت علیه زنان در روز  8مارس.
 4خ کمیته آموزش به مردان و زنخان علیخه خشخونت بخر زنخان (توسخط مرکخز
فرهنگی زنان و انجمن هستیااندیش) .اهداف ایخن کمیتخه :ایخن کمیتخه مخیتوانخد
برای برگزاری کارگاه یا سمیناری برای مردان در مورد خشونت علیه زنان برای
روز  8مارس اقدام کند ،مذاکره با افراد سرشناس و معروف برای تشویق آنهخا
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به پیوستن به این کمپین و تبلیغ آن و ترتیب دادن سخنرانی برای آنها.
 5خ کمیته تهیه و پخش جخزوات آموزشخی بخرای دختخران و پسخران (توسخط
انجمن ایرانمهر) .اهداف کمیته :این کمیته میتواند در ابتدا بخه پخخش جزواتخی
که در کارگاه اخیر خشخونت علیخه زنخان (در مرکخز فرهنگخی زنخان) ارائخه شخد،
مبادرت ورزد ،پخش این جزوات میتواند با پخش آن در مطخبهخای پزشخکان
زن و یا آرایشگاههای زنانه آغاز شود و یا معلمانی را که آگخاهی دارنخد تشخویق
به پخش یا توضیح آن در مدارس کند .تهیه جزوات آموزشی دیگر با همکاری
و دعوت به همکاری پزشکان ،مددکاران و...
 1خ کمیته خشونت خیابانی (توسط گروه سخایت زنخان ایخران) .اهخداف ایخن
کمیته :تهیه فیلم مستند از خشونت خیابانی ،کار پژوهشی و آماری و نمرسخنجی
درباره تلقخی زنخان از خشخونت خیابخان و تلقخی مسخئوالن ،پخژوهش کتابخانخهای
درباره خشونت خیابانی.
 3خ هر انجمن و گروهی و حتا فردی مخیتوانخد کمیتخههخای دیگخری غیخر از
آنچه در باال آمده تشکیل دهد یا با کمیتههای مذکور همکاری کند.
(مسئول هماهنگی بین کمیتهها :طلعخت تقخی نیخا  -وبخالگ اینترنتخی کمپخین
1
«زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس».)www.8march.persianblog.com :
مختصات «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس» :فعالیت دستهجمعخی
(بیناگروهی) این کمپین که بعدها مدلی برای «کمپین یک میلیخون امضخاء» قخرار
گرفت ،از همان ابتدا با سازماندهی و تقسخیم کخار بخین انجمخنهخا و گخروههخای
عضو ،آغاز شد .یعنی با تشکیل کمیته های مختلف از جمله« :کمیته جمخعآوری
امضاء برای ارائه به :پارلمخان ،قخوه قضخاییه و مراجخع قخانونی بخرای تغییخر قخوانین
نابرابر» ،همچنین کمیته «جمعآوری مدارک و گخزارشهخای مسختند مربخوط بخه
http://www.iftribune.es/WCC.htm 1
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خشونت علیه زنان» ،کمیتة «هنری علیه خشونت» ،کمیتة «آمخوزش بخه مخردان و
زنان در مبارزه علیه خشونت بر زنان« ،همینطور «کمیتة تهیخه و پخخش جخزوات
آموزشخی بخخرای دختخران و پسخخران» و بخاالخره «کمیتخخة مبخارزه بخخا خشخونتهخخای
خیابانی» کار خود را شروع کرد و وبسایت جداگانهای نیز برای آن تهیخه شخد
(که مریم حسینخواه مسئولیت آن را برعهده گرفته بود) تا گزارشهخای متنخوع
کار و فعالیت کمیته ها ،برای اطخالع عمخوم ،در آن منتشخر گخردد .جلسخات ایخن
کمیتهها نیز در «بوفة سبز خ فرهنگسرای بانو» در پارک ساعی برگزار میکخردیم.
خوشبختانه این کمپین سبب شد که نیروهای داوطلب زیادی به مرکخز فرهنگخی
زنان جذب شوند .این کمپین که با برگزاری تجمع  8مارس /روزجهخانی زن در
پارک الله در سال  1382با موفقیت به پایان رسید حقیقتا تجربه گرانقدری بود
که هم مسئله خشونت علیه زنان را در تشکلهای مستقل زنان (به عنخوان بخشخی
الینفک از مبارزات مدنی) نهادینه ساخت ،و هم بحث خشونت علیخه زنخان را از
شکل صرفاً مطبوعاتی ،به حوزه عمل در جامعه مدنی ،رهنمون شد.
اما در این میان یکی از سنتهای مبارزات فرهنگی و آگخاهیبخخش کخه در
جریان «کمپین زنخان و مخردان علیخه خشخونت تخا  8مخارس» در جنخبش زنخان آن
دوره ،پایه گذاری شد «استفاده از هنر نمایشی» در خدمت فعالیتهای اجتمخاعی
بود که این سنت را در کارگاههای سه روزه کمپین خشونت در سال  ،1382بخه
شکل ابتدایی (با اجرای ناهید جعفری ،یکی از اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان)،
برگزارکردیم .پس از آن (در همان سال  )1382بود که نمایشنامهی «سخخنرانی
جمعی» را که بر موضوع خشونت علیه زنان تمرکز داشت برای اجرا در تجمخع
 8مارس  1382نوشتم .اما به علت آن که برگزاری تجمع را برهم زدند ،ناگزیر
شخخدیم ایخخن نمایشخخنامه را در «دانشخخگاه روانشناسخخی دانشخخگاه تهخخران» بخخهطخخور
دستهجمعخی (توسخط اعضخای مرکخز فرهنگخی زنخان) اجخرا کنخیم .آن برنامخه در
دانشگاه روانشناسی حاصل مشارکت مرکزفرهنگی و انجمخن اسخالمی دانشخگاه
روانشناسی دانشگاه تهران بود که پس از سخنرانی «مرسده صالحپخور» در مخورد
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خشونت علیه زنان ،به اجرا درآمد .چنخد سخال بعخد نیخز از همخین ژانخر هنخری در
کمپین یک میلیون امضاء هم استفاده کردیم و بخا ایجخاد «کمیتخه هنخری کمپخین
یک میلیون امضاء» این مدل را پیگرفتیم.
نامه اعتراضی مردان علیه نابرابری در «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس»:

یکی دیگر از سنتهای تازهای که به سال  1382در «کمیپن زنان و مردان علیخه
خشونت تا  8مارس» در جنبش زنان پایه ریخزی شخد ،سخنت اعتخراض مخردان بخه
قوانین زنستیزانه از طریق نگارش نامهها و اطالعیههخای آگخاهگرانخهای بخود کخه
توسط خود مردان امضخاء مخیشخد .در خخالل کارگخاههخای سخه روزهای کخه در
«فرهندسرای نمامیگنجوی» برگزار کردیم ،یکخی از کارهخایمخان نگخارش و
تدوین نامه ای بود که رودرو با مردان بخرای آن امضخاء جمخعآوری مخیکخردیم
(همین مدل را بعدها در کمپین یک میلیون امضاء ،تحت عنوان روش «چهره بخه
چهره» با موفقیت بیشتر و گستردهتر به اجرا گذاشتیم).
در این نامه ی سرگشاده که روی سخناش مشخصاً خطاب به نمایندگان مجلس
بود چنین آمده بود« :ما مردانِ امضاءکنندهی این نامه ،قوانینی را که در رابطخهی
زناشویی به تمکین زن از شوهر مشروعیت میبخشد ،مخالف رابطخهی انسخانی و
عادالنه بین زن و مرد ،و مغایر بخا اعالمیخه جهخانی حقخوق بشخر مخیدانخیم .چنخین
تفویض قدرتی که از سوی قانونگذار به ما مخردان اعطخاء شخده ،مخخالف شخأن
انسانی ماست .از اینرو خواهان تغییر و اصخالح چنخین قخوانینی هسختیم( ».تریبخون
فمینیستی زنان -سایت مرکز فرهنگی زنان)

این روش ،یعنی درگیرکخردن مسختقیم مخردان بخه شخکل مسختقل و مجخزا در
اعتراض به قوانین خشونتآمیز ،هنوز تا آن زمان در جنبش مخدنی زنخان مرسخوم
نبود و شاید به همین دلیل هم بود که این بیانیه از سوی مردان با واکخنشهخایی خ
گاه منفی خ همراه میشخد .بخهطخوری کخه زهخره ارزنخی ،وکیخل دادگسختری و از
اعضای مرکز فرهنگی زنان که در این کمپخین (در کمیتخه حقخوقی آن) بخهطخور
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مستمر تالش میکرد در این رابطه مینویسخد« :هنگخام مراجعخه بخه آقایخان بخرای
امضا ،متأسفانه استقبال گرمی از ما نشد یا به ما خندیدند یا معترض تنمیم چنخین
نامهای شدند .البته عدهای نیز آن را امضا کردند(».سایت مرکز فرهنگی زنان خ تریبون
فمینیستی) .و نازنین کیانیفرد ،وکیل دیگری که در کمیته حقوقی «کمپخین زنخان
و مردان علیه خشونت تا  8مارس» فعالیت میکرد ،گزارشخی را در مخورد نحخوه
برخورد مردان با این بیانیه در خالل جمع آوری چهره بخه چهخرهی امضخاء بخرای
آن ،نوشت که« :با کولهباری از سئوالها و تردیدها و موانع بر سر راه ،به جمخع
آوری امضا و گفت وگو در این باره بر آمدیم .هنگامی که نامخه را بخرای امضخا
پیش روی مردان گذاشتیم نامه مذکور با واکخنش هخای مختلفخی روبخه رو شخد:
گروهی از مخاطبان که از نگاه تخصصی به موضوع می نگریستند در ابتخدا مختن
را مورد نقد قرارداده و شروع به اشکالتراشخی و بخازی بخا لغخات و اصخطالحات
کردند و بدون توجه به مفهوم متن فقط بدنبال منطق کالم بودند .این گروه مختن
را امضاء نکردند .گروهی دیگر حرکت را خالف شرع و قانون دانسته ...گخروه
دیگر با این مقوله آشنا بوده و تخص و تحقیقخاتی در ایخن زمینخه داشختند و یخا
گروهی از حقوقدانان بودند که بعد از بررسی و البته انتقاد به متن ،اسم و عنخوان
خود را امضاء کردند و برخی دیگر با تردید و بدون نکر نخام و عنخوان مبخادرت
به امضاء کردند .و اما گروه همیشه منفعل هم با بی تفاوتی نخواستند وارد بخازی
شوند و گفتند  :با ما کاری نیست!...گروه دیگر ،زنانی بودند که بعضخا ملتسخمانه
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!...
برخی دیگر با شک و تردید از اینکه عاقبت این نامهها چیست و به کجخا ارسخال
می گردد و بعضا با ترس و واهمه از گرفتخار شخدن ،عاقبخت اندیشخی کخرده و از
زیر بار مسئولیت شخانه خخالی کردنخد .برخخی بخه چگخونگی و نحخوه انجخام ایخن
حرکت نمادی معترض بوده و ایخن شخیوه را نپسخندیده و آن را دارای کخاربرد و
قابلیت اجرا نمی دانستند( » ...سایت تریبون فمینیستی)1382 ،
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در واقع این شروع حرکخت تخازهای بخود کخه بعخدها در مقخاطع مختلخف نیخز
پیگیری شد و به عنوان یخک «سخنت مبخارزاتی» در جنخبش زنخان تخداوم یافخت و
توانست به انخدازه ظرفیخت خخود ،مطالبخهی حقخوق برابخر را در میخان مخردان نیخز
گسترش دهد .البته در مقاطع بعدی ،عمخدتاً مخردان جخوان کخه بخه جنخبش زنخان
پیوسته بودند خودشان این حرکت را ادامه دادند« .نامه حمایت مخردان از تجمخع
 22خرداد  1384و  »1385و همینطور شکلگیری «کمیته مردان» در کمیپخین
یک میلیون امضاء (و نامههایی کخه توسخط ایخن مخردان جخوان بخرای حمایخت از
حقوق زنان به نگخارش درمخیآمخد) ،هخمچنخین پخیش بخردن گفتمخان «مطالعخات
مردان» توسط مردان فمینیست ،تا راهاندازی سخایت «مخرد روز» 1کخه از زاویخهای
دیگر بحث رابطه مردان و جنسیت را پیگیری میکخرد ،همخه و همخه از مخواردی
هستند که خود مردان برابریخواه ،بانی و مبتکر آن بودهاند.
در هخخر حخخال «کمپخخین زنخخان و مخخردان علیخخه خشخخونت تخخا  8مخخارس» توانسخخت
سنتهای مدنی و مبارزاتی نوآورانخهای در جنخبش فمینیسختی زنخان ،از خخود بخه
یادگار گذارد .سرآخر نیز فعالیت شخش ماهخه ایخن کمیخپن بخا برگخزاری تجمخع
اعتراضی حول موضوع خشونت علیه زنخان در فضخای عمخومی (در پخارک اللخه
تهران) در سال  1382به انتها رسید .بدین ترتیب اگر این اولخین کمپخین جنخبش
زنان (یعنی «کمپین زنخان و مخردان علیخه خشخونت تخا  8مخارس») در پایخانبنخدی
حرکت سازمانیافتهاش به برگزاری تجمعی مسخالمت آمیخز اقخدام کخرد ،امخا در
مهمترین کمپین جنبش زنان (یعنی «کمپین جمعآوری یک میلیون امضاء بخرای
تغییر قوانین تبعیضآمیز») ،این فرآیند به عکس ،اتفاق افتاد یعنی برگزاری یخک
تجمخخع مسخخالمتآمیخخز (تجمخخع میخخدان هفخختم تیخخر  )1385آغخخازگر و سخخببسخخاز
شکلگیری آن حرکت سازمانیافته (کمپین یک میلیون امضا) بود.

1
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نطفهبندی تجمعهای مسالمتآمیز  :روشی برای عمومیکردن مسئله زنان

یکی دیگر از فعالیتهای مدنی ما اعضای مرکخز فرهنگخی زنخان ،شخکلدادن بخه
گردهماییهای اعتراضی زنان خ بیرون از چهاردیواری خانهها و محفلهخا خ بخود.
این گردهماییها و تجمعهای اعتراضی حول موضوع زنخان بخه یخکبخاره اتفخاق
نیافتاد بلکه سنت آن بهتدریج شکل گرفت و ما اعضای مرکز فرهنگخی زنخان بخا
همه وجودمخان و بخهطخور پیوسخته تخالش مخیکخردیم آن را دنبخال کنخیم .اولخین
گردهمایی از این دست را در مهر  1382در «فرهنگسرای بانو» به راه انخداختیم.
آن زمان  13زن خیابانی در شهر مشخهد توسخط «سخعید حنخایی» بخه قتخل رسخیده
بودند و ما طی نامهای سرگشاده به این جنایت هولناک و به ریشههای فرهنگخی
و اجتماعی آن ،اعتراض کخردیم .سخپس تخالش نمخودیم کخه بخرای شخنیدهشخدن
اعتراض مان نسبت به این جنایتها ،گردهماییهخای اعتراضخی را در سخالنهخای
عمومی شهر ترتیب دهیم .این اولین قدم مخا اعضخای مرکزفرهنگخی زنخان بخرای
نهادینه ساختن شیوه اعتراض مدنی برای عمومیکردن هر چخه بیشختر مشخکالت
زنان بود ،چرا که پس از برگخزاری سخمینارهایی در رابطخه بخا زنخان ،ایخن بخار در
سالنی سر باز خ که بخشی از محوطه «پخارک سخاعی» در کنخار فرهنگسخرای بخانو
بود خ مراجعه کخردیم .اعتخراض بخه موضخوعی مشخخ و پرونخدهای در جریخان
دادرسی (در رابطه با زنان خیابانی) ،در کنخار آگخاهیرسخانی گسختردهای کخه از
سوی فعاالن جنبش زنان در نشخریاتی ماننخد «مجلخه زنخان» و دیگخر رسخانههخا در
مورد چنین پرونده هایی جخاری بخود طبعخاً مخیتوانسخت ایخن مسخئله را عمومیخت
بیشتری بخشد .از سوی دیگر شخکل برگخزاری آن نیخز از سخالنی سرپوشخیده بخه
سالنی سر باز در کنار پارکی عمومی ،بود که بسیاری از مخردم مخیتوانسختند بخه
این گردهمایی بپیوندند.
این گردهمایی خوشبختانه با انعکاس گسترده ای همراه شد هر چند از همان
اواسط برنامه ،مجبور شدم که با رفت و آمد و چانهزنی با مدیریت فرهنگسخرای
بانو ،موانع بسیاری را که در برابرمان قرار دادند به نوعی رفع و رجخوع کخنم .در
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واقع در حخین برگخزاری گردهمخایی ،فیلمبخرداری را در آن ممنخوع کردنخد ،بخه
خصو که حضور «سیمین بهبهانی» آنان را شوکه کرده بود زیرا هنگخامی کخه
برای درخواست این گردهمایی به فرهنگسرای بانو مراجعخه کخرده بخودم ،چخون
احتمال می دادم که ممکن اسخت بخا حضخور سخیمین بهبهخانی مخالفخت شخود در
نتیجه ،لزومی ندیخدیم کخه نخام ایشخان را حتمخاً در لیسختی کخه بایخد بخه مخدیریت
فرهنگسرای بانو میدادم بنویسیم .به هرحال با گفتگخو و رایزینخیهخای بسخیار بخا
مدیریت فرهندسرا باالخره توانستم برخی از این ممنوعیتها را رفع و رجخوع
کخخنم و برخخخی را  -از جملخخه ممنوعیخخت فخخیلمبخخرداری  -بخخرای بخخرهم نخخخوردن
گردهمایی ،البته با چانهزنیهای فراوان ،باالخره پذیرفتم .در هخر صخورت مهخم
آن بود که اولین گردهماییمان در بخشی از محوطه پخارک سخاعی (در فضخای
باز) یک گام مؤثر و عملی در جهت آگاهیرسانی محسوب میشد که به جلخو
برداشته بودیم.
قدم بعدی را در اردیبهشت  1381برداشتیم با برگزاری میتینخد همبسختگی
با زنان فلسطین در برابر سفارت فلسطین .البته درخواستی کخه بخه وزارت کشخور
داده بودیم برای برپایی تجمعی در محوطخه «میخدان» فلسخطین بخود امخا مسخئوالن
وزارت کشور بخا برپخایی تجمخع در برابخر در اصخلی سخفارت فلسخطین ،موافقخت
کردنخخد .آن تجمخخع کوچخخک  122نفخخره نیخخز برگخخزار شخخد .تجربخخهی ایخخن تجمخخع
اعتراضی ،به همراه تجربهی گردهمایی اعتراضی علیه «قتلهخای عنکبخوتی زنخان
خیابانی توسط سعید حنایی» ،در مجموع تجربههخایی بودنخد کخه بخه مخا اعضخای
مرکز فرهنگخی زنخان بخرای برگخزاری موفقیختآمیخز تجمخع  8مخارس  1381در
پارک الله واقعاً کمک کرد.
در آن زمخخخان برگخخخزاری «روز جهخخخانی زن» در بسخخخیاری از دانشخخخگاههخخخا و
فرهندسراها مرسوم شده بود بنابراین ،برگزاری این مراسم بخهصخورت «تجمخع
اعتراضی در فضاهای بخاز مثخل پخارکهخا» بخه منمخور رسخیدن بخه یخک خواسخته
مشخ  ،میتوانست آن خواسته را هرچه بیشتر با افکار عمومی ،پیونخد دهخد .از
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این رو در اسفندماه سخال  1381تخالش کخردیم مراسخم «روز جهخانی زن» را در
«پارک الله» (تقاطع خیابان کارگر با بلوار کشاورز) برگخزار کنخیم .درخواسخت
این تجمع را با توجه بخه سخابقه «تجمخع بخرای زنخان فلسخطین» بخه وزارت کشخور
دادیخخم .بعخخد از رایزنخخیهخخای بسخخیار ،بخخاالخره اصخخالحطلبخخانی کخخه در آن زمخخان
مسئولیت بخش هایی از وزارت کشور را عهدهدار بودند با برگزاری این مراسخم
در محوطه سر باز «پارک الله» موافقت کردند .هر چنخد بخرای ایخن کخار ،بارهخا
مجبور شدیم اساسنامه و مدارک مرکز فرهنگی زنان را به وزارت کشخور ببخریم
و نیز با نیروی انتمامی برای برگزاری این مراسم هماهند کنیم و بارهخا توسخط
افسران اداره اماکن نیروی انتمامی مورد بازخواست در مورد کم و کیف تجمخع
قرار گرفتم .حتا به یاد دارم در همان روز برگزاری تجمع ،مأموران اداره امخاکن
نیروی انتمامی آمده بودند و من به عنوان مسئول برنامه ،ناچار بودم ساعتهخا بخا
آنها صحبت کنم و حتا همان موقع نیخز مخیخواسختند کخه اساسخنامه و مخدارک
مرکز را به آنها نشان بدهم که دیگر با عصبانیت من روبرو شدند که« :مگخر مخا
هر جا برویم قرار است اساسنامه داشته باشیم که االن از جیخبام در بیخاورم و بخه
شما نشان بدهم؟»
اما آنها ایرادهای دیگری را مطرح کردند و گفتند کخه مخردان حخق ندارنخد
در این بخش پارک (که تجمع قرار است برگزار شود) حضور پیدا کنند که باز
هم با کلی بحث و چانهزنخی بخاالخره رضخایت دادنخد کخه زنخان و مخردان در دو
بخش بهطور مجزا بایستند ،و من هم ناچخار شخده بخودم در آن موقعیخت دشخوار،
برای برگزار شدن حتمی این تجمع ،از یک طرف با آنها وارد مخذاکره شخوم و
از طرف دیگر در همان لحمخه تصخمیم بگیخرم کخه چخه چیخزی را بپخذیرم و چخه
چیزی را نپذیرم تخا بلکخه بتخوان هخم تجمخع را برگخزار کخرد و هخم بخا بخشخی از
خواستههای نامعقول آنان برای تغییر برنامهها ،همراه نشد.
در خخخالل برگخخزاری مراسخخم ،وقتخخی چنخخد تخخن از دختخخران جخخوان ،هرچخخه دل
تندشان میخواست میگفتند ،من میبایست عصبانیتها و تهدیخد بخه تعطیلخی
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تجمع از سخوی نیروهخای انتمخامی را تحمخل مخیکخردم و سرشخان را بخا بحخث و
استدالل گرم میکردم تا بلکه به خوشی و خرمخی ایخن اولخین تجربخه تجمخع در
پارک الله تهران را به پایان برسانیم .و سخرانجام ،ایخن تجمخع خوشخبختانه بخدون
درگیری خاصی و با رضایت و شادمانی شرکتکنندگان به پایان رسخید ولخی از
فردای آن روز ،بخه وزارت کشخور احضخار شخدیم .در اکثخر برنامخههخایی کخه بخا
نیروهای دولتی و انتمامی سرو کار داشتیم و بایخد در مخورد برنامخههخا چانخهزنخی
میکردیم معموالً من و «احترام شادفر» به این مراکز دولتی و انتمامی میرفتخیم.
زیرا در آن زمان من جوان بودم و تصور میکردم همین جوانی مخیتوانخد بخرای
«نیروهای امنیتی و انتمامی» نقطه منفی تلقی شخود .از ایخن رو در اکثخر مواقخع در
مراجعه به مراکز دولتی «احتخرام شخادفر» را بخه عنخوان «مسخنتخرین عضخو مرکخز
فرهنگی زنان» با خود همراه میبردم تخا فضخای مخذاکرات بخا نیروهخای امنیتخی و
انتمامی با حضور چهره مادرانه و موهای یکدست سفید او ،شخاید تعخدیل شخود.
بنابراین این بار هم وقتی به وزارت کشور احضار شدیم به همراه احتخرام رفتخیم.
در آنجا چند مرد قویپیکر گویا از «اداره اماکن نیروی انتمخامی» آمخده بودنخد
طبق معمول یک عالمه بحث کردنخد کخه تجمخع  8مخارس پخارک اللخه« ،زنانخه»
نبوده و سیاسی بوده است!! و یک عده از سیاسیون هم از بحثهای مطرح شخده
در سخنرانیها ،سوء استفاده کردهاند و از این حرفها .به یاد دارم که در پاس
به آنها محترمانه گفتم« :شاید مشخکل از نهنیخت شماسخت کخه فکخر مخیکنیخد
وقتخی برنامخخهای در رابطخخه بخخا زنخخان باشخد ،انگخخار زنخخان بایخخد در مخخورد آشخخپزی و
خانه داری حرف بزنند ...آخر کجخای ایخن بحخث هخایی کخه مخا مطخرح کخردیم،
سیاسی بود؟ همه آن بحث هخا ،دقیقخاً حخول و حخوش مسخایل و مشخکالت زنخان
بود»...
خالصه آن جلسه در وزارت کشور ،به هر ترتیب به خیر گذشت و نزدیکخی
عید نوروز هم کمک کرد که قضیه زیاد از حد ،کش پیدا نکنخد و فیصخله یابخد.
بگذریم از این کخه طبخق روال هخر حرکتخی در ایخران ،نخه تنهخا بایخد پاسخخگوی
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نیروهای انتمامی میبودیم بلکه نخاگزیر بخودیم در مقابخل تخریبخی کخه از سخوی
برخی از نیروهای محفلی و دوستان آرمانشهرگرا و بخه اصخطالح رادیکخال (کخه
واقعاً مثل سیل بر ما وارد میشد) از خودمان دفاع کنیم .این بار «گخرفتن مجخوز»
برای برپایی تجمع ،از جمله «خیانتهای ما» محسوب میشد .زنان محفلگخرای
انقالبیمزاج که پیش از آن« ،گرفتن مجوز برای برگخزاری مراسخم  8مخارس در
سالن شهر کتاب» را «خیانت» و «دولتی شدنِ» مرکزفرهنگی قلمداد کرده بودنخد
(هرچند خودشان هم گویا به این نتیجه رسیده بودنخد کخه برونخد از فرهنگسخراها
مجوز بگیرند و مراسم « 8مارس» را با اجازه آنها برگخزار کننخد) ولخی ایخنبخار،
قضیه از نمر آنان ،خیلی فرق میکرد یعنی گخرفتن مجخوز بخرای «برپخایی تجمخع
اعتراضی در فضای باز» از وزارت کشور (که بخه نمخر آنخان برگخزاری مراسخم 8
مارس آن هم در فضای عمومی میباید یک «عملی انقالبی» باشخد نخه بخا مجخوز
وزارت کشور) پس عملی خائنانخه یعنخی«دولتخی کخردن یخک حرکخت انقالبخی»
قلمداد میشد بنابراین مُهر خیانت به مراسم «مقخدس»  8مخارس را بخار دیگخر بخر
پیشانی ما کوبیدند.
در حالی که برای مخا اعضخای مرکزفرهنگخی «برگخزاری تجمخع و تمخاهرات
مسالمتآمیز» به عنوان روشی مدنی و شکلی از اعتراض خشونتپرهیز و قانونی
(برای گسترش مسایل زنخان در افکخار عمخومی) محسخوب مخیشخد امخا طبعخاً بخا
رویکردهای «نسل گذشته» که در نهنیتشخان «تجمخع و تمخاهرات» فقخط بخرای
«سرنگونکردن رژیمها» ،محترم بود و مشخروعیت مخییافخت ،چخه مخیتوانسختیم
بکنیم؟ «نسل گذشته» چه انقالبیون تندرو چپگرا و چه آنهخایی کخه انقالبیخون
اسخخالمگخخرا بودنخخد (و در آن روزهخخا مسخخئولیتهخخای دولتخخی داشخختند) «تجمخخع و
تماهرات» را سنتی «انقالبی» تلقی میکردند در نتیجخه ،هخر کخدامشخان از زاویخه
باورها و تجربههای خود ،عمل ما را محکوم میکردند.
درهرحال برای من نوعی که با روشها و حرکتهای جنبش زنان در جهخان
آشنایی اندکی داشتم و ادبیات خشونتپرهیز آن زنخان بخرای احقخاق حخقشخان،
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منبع الهام بخشام بود« ،تجمع و تماهرات» و اعتراضهای مسالمتآمیز و مخدنی
در فضاهای عمومی (که از قضخا در اصخل  23قخانون اساسخی هخم بخر آن تأکیخد
شده) ،معنی انقالبی یا سیاسی و سرنگونساز نداشت بلکه فقط نوعی از روش و
ابزار قانونی به منمور بلندترکردن صدای مان ،برای کسب حقوق شهروندیمخان
بود خ همین.
ای بسا چنین طرز تلقی و نگرش مدنی بود که اصرار و پافشاری داشختم کخه
برگزاری هر نوع تجمع اعتراضیمان میبایسخت کخه حتمخاً بخا «مجخوز» صخورت
گیرد تا بتواند تعداد افراد بیشتری را جذب کند و فعاالن را در سطحی وسخیعتخر
با موضوع و محتوای شعارهای تجمع و نحوهی صلحآمیز برگخزاریاش ،درگیخر
سازد .ولی برای آنان که «تجمع و تماهرات» ،سخنتی انقالبخی تلقخی مخیشخد کخه
بخخرای «پخخاک و مطهرشخخدنِ پرستیژشخخان» ،و یخخا بخخرای لخخرزه افکنخخدن بخخر انخخدام
«حکومتها» الزم بود ،گرفتن «مجوز» از نهادهای رسمی به معنخای «خیانخت» بخه
این «امر قدسی» به حساب میآمد.
به تدریج ،این چالش های فرسایشی وگسلهای نهنی و ارزشی (بهویژه بخین
نسل ما با زنان نسل انقالب) ،خود به خود باعث میشد که انرژی اندکمخان در
هزارتوی این درگیریها دود شود و به هوا برود .این تخلیه انرژی ،طبعخاً باعخث
میشد که حرکت مان بخرای تقویخت جامعخه مخدنی ،کُنخد و بطئخی گخردد .بخرای
نمونه ،ما باید بهطور دایم در مقام «توجیه خود» قرار میگرفتیم .جالب است کخه
حتا برخی کسان خ با داشتن افکار انقالبی خ که از حرکتهای ما دفاع میکردنخد
باز هم از زاویه آن که اصل برگزاری تجمع و تماهرات «امری انقالبی» اسخت از
آن حمایت میکردند .در صورتی که اساساً هدف ما در مرکز فرهنگی زنان (یا
حداقل خود من که پیشنهاد دهندهی تجمع هخا بخودم) ایخن تجمخعهخا را «امخوری
مقدس و انقالبی» نمیدانستم  .اتفاقاً همین رویکردها و برداشتهای متفاوت خ و
گاه متضاد خ نسبت به برگزاری «تجمعها و تماهرات اعتراضی« بود کخه در سخال
 ،1385به چالشی میان ما و «شهال شرکت» در مجله زنان (و اساسخاً بخا بخشخی از
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زنان اصالح طلب) انجامید .آنان نیز از آن جایی که «نهنیخت انقالبخی» در مخورد
«تجمع و تماهرات» داشتند طبعاً در پس این حرکتها ،رویکردهای «شورشی و
انقالبی» میدیدند ،در حالی که از نگاه من« برگزاری تجمخع و تمخاهرات» هخیچ
ربطی به انقالب و شورش علیه نمام سیاسی نداشت .همانطور که خواسختههخای
این تجمع نیز ،خواستههایی مدنی و حداقلی بود.
موانع و دستانادازهای تاداوم تجماعهاا :در مهخر  1382مخا اعضخای مرکخز
فرهنگی زنان تالش کخردیم کخه تجمعخی در اعتخراض بخه حکخم اعخدام «افسخانه
نوروزی» به راه بیاندازیم که فراخوان آن را نیز در مطبوعات اعالم کردیم .چرا
که پرونده افسانه نوروزی ،به عنوان پرونده ای که بحث «دفاع مشخروع» زنخان را
در برابر تجاوز جنسی مردان ،مطرح ساخته بود عمخالً چالشخی را در مخورد حخق
زنان در افکار عمومی دامن زده بود .در هر صورت ما تقاضای مجوز تجمخع در
پارک الله را دادیم اما با درخواست ما موافقت نشد .در نتیجه ناچار شخدیم کخه
تجمع را لغو کنیم .هر چند در این میان «شیرین عبادی» در روز  22مهخر پخس از
دریافت جایزه صلح نوبخل ،بخه ایخران بخازمی گشخت از ایخن رو مخا نیخز در مرکخز
فرهنگی زنان همچون بسیاری دیگر از گروههای مدنی ،برای اسختقبال از او بخه-
صورت جمعی ،سازماندهی کردیم و در آنجا اعتخراضمخان را در مخورد حکخم
اعدام «افسانه نوروزی» (و مسایل دیگری که در آن زمان در جنبش زنان مطخرح
بود) با برندهشدن جایزه نوبل صلح توسط شیرین عبخادی پیونخد زدیخم .شخاید از
برکت همین اعتراضهای خشونتپرهیز بخود کخه حکخم اعخدام افسخانه نخوروزی
چند صباحی پس از آن ،لغو شد .اما مسئله آن بود که دیگر متوجه شخده بخودیم
که استانداری تهران مجوز برگزاری تجمع را به مخا نمخیدهخد یخا حخداقل بسخیار
سخت گیرانه در این مورد عمل میکند .به این ترتیب برای تجمع  8مارس سخال
 1382به گونهای دیگر عمل کردیم.
در سال  1382نیز که دیگر رونخد برگخزاری «تجمخعهخای مسخالمتآمیخز» و

فصل دوم143 /

چگونگی چانهزنی با نیروهای انتمخامی و پلخیس امنیخت را تخا حخدی فخرا گرفتخه
بودیم ،به «برگزاری تجمع  8مارس» در همان پارک الله اقدام نمخودیم امخا ایخن
بار هم تالش کردیم که از تکرار بپرهیزیم و «قدمی رو به جلخو» نسخبت بخه سخال
گذشته برداریم .این قدم رو به جلو ،اقدام برای راهانخدازی یخک کمپخین (بخرای
آگاهیرسانی پیش از برگزاری تجمع) بخود .بخه بخاور خخود مخن ،ایخن حرکخت خ
آگاهیرسانی به مردم کوچه و خیابان خ یک گام رو بخه جلخو بخود چخرا کخه اوالً
تالشکردیم برای برگزاری هرچه باشکوهتر تجمع« ،گروههخای دیگخر زنخان» را
همراه سازیم ،و هم مطالبات مطرح شده در تجمع و حرکتها را از خواستههای
کلی ،به «مطالبات مشخ » تبدیل کنیم .به این اعتبار بود که در شهریور 1382
کارگاه «سه روزه» (که در صفحات پیش اشاره کردم) در مورد شناخت از ابعاد
«خشونت جنسی خانوادگی» و طرز مواجهه با آن را برگزار کردیم وپس از آن
«کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس» را شکل دادیم و در نهایخت هخم
این کمپین را با تجمع  8مارس  1382در پارک اللخه بخه پایخان بخردیم .در واقخع
پس از تجمع  8مارس سال  1381در پارک الله (کخه مرکخز فرهنگخی زنخان بخه
تنهایی برگزار کرده بود) ،موفق شدیم کخه در سخال  1382بخا توجخه بخه شخکل-
گیری کمپین خشونت و فعالیت شخش ماهخه درکنخار دیگخر تشخکلهخای زنخان ،
تجمخع  8مخخارس آن سخخال را نیخز همخخراه بخخا همخان گخخروههخخا برگخزار کنخخیم .البتخخه
درخواست تجمع را از سوی مرکزفرهنگی زنخان بخه اسختانداری تهخران دادیخم و
خوشبختانه درخواست ما برای اخذ مجوز پذیرفتخه شخد ولخی صخبح روز قبخل از
برگزاری تجمع ،از استانداری با ما تمخاس گرفتنخد و بخا لحنخی عجیخب و مؤکخد
گفتند که تجمع ،کنسل شده است و با قاطعیت تأکید کردند که مخا تحخت هخیچ
عنوانی نباید تجمع را برگزار کنیم .بالفاصله جلسهای برگخزار کخردیم ،چخرا کخه
باید تصمیم میگرفتیم که چه بکنخیم .در آن جلسخهی ملتهخب ،بخاالخره تصخمیم
گرفتیم که بخه عنخوان برگزارکننخده از سخاعت  5بعخدازظهر در محخل برگخزاری
تجمع در پارک الله حاضر شویم و حداکثر تخا سخاعت  1در محخل بمخانیم .ایخن
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حضور دستهجمعی یکساعته را با دو هدف به انجام رساندیم :هخم بخرای اعخالم
این که تجمع را کنسل کردهاند و هم برای اعتراض بخه کنسخل شخدن آن .یعنخی
هم اینکه از چارچوبهای قانونی خیلی فراتخر نخرویم و هخم بخا کمخک زنخان و
مردانی که برای شرکت در تجمع می آیند با حضور دستهجمعخیمخان نسخبت بخه
عملکرد فراقانونی استانداری ،اعتراض کرده باشیم .در واقع مخا تصخمیم گخرفتیم
که یک ساعت تحت پوشش اعالم این که تجمع به هم خورده است با زور هخم
که شده در محل تجمع حاضخر شخویم (یعنخی از سخاعت  5الخی  1کخه قخرار بخود
تجمع برگزار شود) و بعد هم برگردیم .این تصمیم را گخرفتیم و همخه بخه انجخام
آن متعهد شدیم .بنابراین طبق این تصمیم عمل کردیم .امخا پخس از آن ،نخه تنهخا
باید به تهدیدهای نیروهای انتمامی و استانداری مبنی بر تخطخی از قخانون پاسخ
میدادیم (و این که چرا وقتی تجمع لغو شده است باز هم در محل حاضر شده-
ایم) ،بلکه مانند همیشه باید به نقدهای تند و تیزی هم که در مورد چرایی ترک
پخخارک اللخخه در سخخاعت  ، 1بخخه دوسخختان رادیکخخال و آرمانشخخهرگرایمخخان پاسخ
می گفتیم .چراکه این دوستان با توجه به رویکرد یوتوپیخایی و «انقالبخی»شخان در
رابطه با مقدس شمردن «تجمع» ،تصور میکردند که ما باید همهی هسختی خخود
و تشکلمان را برای برپایی یک تجمع به قمار بگخذاریم!! بخهنمخر آنخان تجمخع و
تماهرات به عنوان «واالترین ممهر مبارزه» تلقی میشد و کمتخرین عقخبنشخینی
تاکتیکی از آن امر مقخدس ،جخایز شخمرده نمخیشخد .درحخالی کخه مخا در مرکخز
فرهنگی زنان این روش را خیلی سخاده بخه عنخوان روشخی مخدنی در کنخار دیگخر
روشهای موجود تلقی میکردیم ،به این اعتبار« ،مبارزه تا پخای جخان» بخرای آن
معنا و مفهومی نداشت .به همان نسبت که کنار گذاشتن ایخن روش قخانونی نیخز،
مطلوب ما نبود .ولی با توجه به شرایط ،به خصو وقتی پای «هست و نیسخت»
تشکلی (مرکز فرهنگی زنان) به میان آمده بود .پس منطقی نبخود کخه بخه خخاطر
یک حرکت ،تمام هسخت و نیسخت یخک تشخکل مسختقل را کخه در حخوزههخای
گوناگون فعالیت میکرد و برنامههای بسیاری برای حرکتهخای آینخده در سخر
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میپروراند ،بهآسخانی در معخرض تهدیخد قخرار دهخیم .هرچنخد بعخدها در دورهی
دولت نهم کخه دیگخر کخارکرد «تشخکلهخای زنخان» بخا توجخه بخه سیاسختهخای
ضدجامعه مدنی و سرکوب فلخهای نهادهخای مسختقل ،بخه تخدریج ازبخین رفخت و
هرگونه منفذی برای فعالیت در حوزه عمومی خ بهرغخم برخخورداری از تشخکلی
مجوزدار خ نیز عمالً مسدود شخد طبعخاً تصخمیمگیخری در مخورد هزینخهکخردن یخا
نکردنِ هستی یک تشکل برای حرکتی اعتراضی نیز معنایش را تاحخدود زیخادی
از دست داد .در چنین تنگنای تاریخی (مسدودشدن کلیه فعالیتهخای نهادهخای
جامعخخه مخخدنی توسخخط دولخخت نهخخم) بخخود کخخه مخخا بخخرای حفخخظ و اسخختمرار
دستآوردهایمان ،دست به قمار خطرناکی زدیم و به ناگزیر تجمع اعتراضی و
مسالمتآمیزمان در میدان هفتم تیر را بدون مجوز ،برگزار کردیم.
در هر صورت انعکاس خبخر آن تجمخع «برگخزار نشخده در پخارک اللخه» نیخز
توانست به اندازه خود بحث حقخوق مشخروع زنخان ،در افکخار عمخومی جامعخه و
مطبوعات ،دامن بگسترد .اما واقعیت قضیه آن بود که این اتفاق باعث شد که به
این نتیجه برسیم که زین پس نخواهیم توانست حتخا بخا در دسخت داشختن مجخوز
هم ،تجمع برگزار کنیم .در واقع برخورد وزارت کشور ،استانداری و نیروهخایی
که به آنها فشار آورده بودند که چرا به ما مجخوز برگخزاری تجمخع دادهانخد بخه
همهی ما برگزارکنندگان ثابت میکرد که نیروهای بیرون از وزارت کشور کخه
خیلی هم قدرتمندتر از وزارت کشور هستند نسبت به ما حساس شدهانخد از ایخن
رو مشکالت امنیتی برای مرکزفرهنگی زنان نه تنها کم نخواهد شد بلکخه رو بخه
افزایش خواهد بود.
حتخخا در همخخان سخخال کخخه مخخا بخخه مناسخخبت  8مخخارس برنامخخههخخای دیگخخری در
فرهنگسراها داشتیم با اختالالتی مواجه کردند و برخی از برنامههخایمخان را نیخز
در فرهند سخراها لغوکردنخد .تحخت انخواع و اقسخام فشخارها ،مخا اعضخای مرکخز
فرهنگی به چگونگی حرکت در آینده و بستهشدن هر چه بیشختر فضخای جامعخه
می اندیشیدیم .هر چند در این میان «برنده شدن جایزه صلح نوبل توسط شخیرین
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عبادی» جنبش زنان را قوی ساخته بود و از سوی دیگر سبب شده بود کخه نطفخه
«هم اندیشی فعاالن جنبش زنان» کاشته شود و آینده را برای حرکتهای ائتالفی
و گسترده تخر روشخنی بخشخد .همچنخین تجربخه موفخق حرکختهخای بینخاگروهی
(همچون «کمپین زنان و مردان علیه خشخونت تخا  8مخارس») نیخز مسخیرمان را بخه
سمت حرکتهای گستردهتر برای اتحاد و ائختالف بخا دیگخر گخروههخای زنخان،
هموارکرده بود.

فصل سوم
جنبش زنان بر سکوی پرش

شکلگیری «جمع هماندیشی گروهها و فعاالن جنبش زنان»

سال  1382بود و ما بهروال سالیان پیش ،با شمع کوچکی در دست ،گام به گام
در جنبشی که ابعاد کوچکمقیاسخی داشخت آرام و بطئخی جلخو مخیرفتخیم .قخانع
بودیم .قانع به چیدن آجر به آجر ارزشهای مسختقل جنخبشمخان قخانع بخه کخار
کردن و فعالیت شبانهروزی و نادیده مانخدن قخانع بخه نداشختن بلنخدگویی بخرای
رساندن ندای اعتراضمان به افکار عمومی ،و  ...که ناگهان شبچراغی نورانی،
ما را زیر بخارانی از روشخنایی و رنخد و شخادمانی قخرار داد .سخرگیجه آور بخود.
ژالهباری از نور و طراوت به همراه جایزه صلح نوبل شیرین عبخادی ،زنخدگی مخا
جنبشزنانیها را روشن ساخت .پرتو نورانیاش به لبهای ما ،شادمانی و خنده
هدیه کرد و چشمان میلیخونهخا زن ایرانخی را فروغخی دگربخار بخشخید .یخک زن
ایرانی مدافع حقوق برابر جایزه صلح گرفته بود و مُهر تایید جهانی را بر تخارک
جنبش زنان این سرزمین نشانده بود و بدین ترتیب« :جنبش زنان رؤیت شد»!
حاال دیگر جنبش زنان ایخران بخهوسخیله پیخروزی شخیرینعبخادی ،در سراسخر
جهان رؤیت شده بود و ایخن ،پیخروزی بزرگخی بخرای فخرد ،فخرد ایرانیخان مخدافع
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حقوق برابر ،و سرافرازی یک سرزمین بود.
باری ،سال  82بود و حرکت اصالحطلبان گام بخه گخام عقخب مخینشسخت و
جناحهای تندرو با همکاری جناح محافمهکار ،قدم به قدم غلبخه کخرده بودنخد و
«دولت اصالحات» میدانست که دیگر زمانی به واگذاری بازی به رقیب نمانخده
است .رمقی هم برایش نمانده بود و از هر جنبه ،سرخورده و یخأسزده مخیشخد.
برای بسیاری از نمریهپردازان و افخراد مخؤثر و کلیخدیاش پرونخدهسخازی کخرده
بودند .گروههای مدافع اصالحات در بیرون از حاکمیت خ مثل نهضخت آزادی و
ملیمذهبیها خ نیز با حبس و برخوردهای قضایی و امنیتی روبخرو شخده بودنخد و
جنخبش دانشخجویی نیخز کخه تخالش مخیکخرد از آن حمایخت کنخد در  18تیخر بخا
خشونت و بیمهری روبرو شده بود .روزنامههای منتقد و اصالحطلب یکی پس
از دیگری ،از ادامه انتشار باز میماندند یا بهطخور فلخهای ،توقیخف مخیشخدند .در
نتیجه ،انفعال و ریزش نیرو در جبهه اصالحطلبان آغاز شده بود...
روند احضارها در این دوره به حدی گسترش یافته بود که دامخن بسخیاری از
نمایندگان مجلس ششم را هم گرفت ،توقیخف نشخریات و روزنامخههخا همچنخان
ادامه پیدا کرد ،دانشجویان از زندان آزاد نشخدند ،دسخت زنخان نماینخده مجلخس
ششم عمالً بسته شد و آنها از انجام وظیفه و تعهدات خود خ قانونگذاری به نفخع
زنان خ تحت تأثیر نمارت استصوابی ،بازماندند ...،جناح مقابل برای تسلط دوباره
بر «عرصه عمومی» ،با اتکاءبهنفس و انرژی فوقالعاده ،تالش خود را صدچندان
کرد و همه امکانات خود را در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتخی
بهمنمور فتح سنگر به سنگر جامعه مدنی و کیش و مخات کخردن بدنخه اجتمخاعی
حریف سیاسیاش (منفعل کردن نیروهای همراستا با سیاستهای اصالحطلبانخه)
به خدمت گرفت .حتا از نمادهای ویژه و سمبلهایی که در طول شخش سخال بخه
حاشیه رانده شده بود ( اجخرای علنخی حخدود شخرعی در مخالء عخام و در میخادین
بزرگ شهرها) استفاده کرد تا هر چه بیشتر ،جو ناامیدی و یخأس از ناکارآمخدی
نهادهای انتخخابی را در میخان جوانخان خ بخهخصخو طبقخه متوسخط مخدرن خ کخه
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خواهان گشایش فضای مملکت بودند بگستراند.
در آن زمخخان جنخخبش دانشخخجویی هخخم بخخا پرداخخخت هزینخخههخخای سخخنگین و
کمرشکن ،پا به پای جنبش اصالحات در حخال عقخبنشخینی بخود .بخزرگتخرین
سازمان آن ،انجمنهای اسالمی دانشجویی ایران («دفتر تحکیم وحدت») نیخز از
این ضربهها آسیبهای جدی دیده بود .رمقی اگر مانده بود بخهاحتمخال ،نصخیب
فعاالن جنبشهای صنفی و سندیکایی کشخور همچخون «کخانون صخنفی معلمخان»
میشد که با تشکل سراسری خخود توانسخته بخود بخرای کسخب حقخوق و مزایخای
معوقماندهی معلمان و نیز به فعالیخت مسختمر جهخت تصخویب الیحخه «پرداخخت
هماهند حقوق کارکنان دولت» ،بپردازد .در میان نهادهخا و انجمخنهخای فعخال
صنفی کشور ،باید به «سخندیکای کارکنخان شخرکتواحخد اتوبوسخرانی تهخران و
حومه» نیخز اشخاره کخرد کخه همچخون فعخاالن حقخوق زن بخا روشهخای مخدنی و
1
خشونتپرهیز ،فعالیت پُر ثمر خود را ادامه میداد.
در آن فضخخای گخخذار امخخا جنخخبش مسخختقل زنخخان ،گخخام بخخه گخخام موفقیخختهخخای
کوچخخخک کسخخخب کخخخرده بخخخود ،از جملخخخه موفقیخخخت در :عبخخخور از دامچالخخخه
اسطورهپردازیهای ایدئولوژیک غالب بر فرهند دیرینهی سیاسی ،موفقیت در
گذار از محفلگرایی و بیرون آمدن از پستوی خانخههخا ،و در نهایخت حضخوری
زنده و پُرنشاط در خیابانهای شهر و گام نهخادن بخه عرصخه عمخل اجتمخاعی بخه
عرصه بدعتگزاری به وادی حقخواهی .آری ،بهیقین حضوری بود شخجاعانه
در پهنخخهی دلگشخخای فضخخای عمخخومی ..،مخخا نیخخز در مرکخخز فرهنگخخی زنخخان بخخا
فعالیتهای گوناگون مدنی و برگخزاری موفقیختآمیخز تجمعخی صخلحطلبانخه در
پارک الله تهران (سال  ،)1381آنقدر تجربه کسخب کخرده بخودیم کخه مسخبب
 -1سندیکای کارکنان «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» با رهبری منصور اسانلو،
ابراهیم مددی ،داود رضوی ،و ...در سال  1384نقطه اوج تالشهای صنفی و مدنی خود را به
نمایش گذاشت و سپس در ادامه آن اعتصاب و تالشها ،در سال  1385نیز بار دیگر حرکت
و تالش مدنی و مسالمتآمیز خود را تجربه کرد و دستاوردهای ماندگاری را برای مجموعه
مبارزات سندیکایی و صنفی کشور به ارمغان آورد.
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خیر شویم و بتوانیم به همراه دیگر تشکلهخای زنخان در اتحادهخای بخزرگتخر و
ائتالفهای پابدارتری سهیم شویم .در این میان شیرین عبادی ،به دریافخت نوبخل
صلح ،موفق شد و ما اعضای «مرکز فرهنگی زنان» نیز به همراه دیگر تشکلهای
زنان ،در بسیج عمومی برای استقبال از شیرین عبخادی در فرودگخاه مهرآبخاد ،بخه
1
سازماندهی پرداختیم.
پس از استقبال پُرشور گروههای زنان از شیرین عبادی« ،سیما افشخار» ،یکخی
از کسانی که همواره به ما در «مرکز فرهنگی زنان» یاری میرساند ،پیشخنهاد داد
که پس از آن که «بانوی صلح ایران» بهکشور بازگشت ،ضیافتی به مناسبت ایخن
جایزه در منزلاش (منزل سیما افشار) ترتیب دهیم .ما نیز از پیشنهاد مسئوالنهاش
بهگرمی استقبال کردیم .پس از مشورت و تبخادلنمخر ،سخرانجام بخه ایخن نتیجخه
رسیدیم که بهتر است لیست دعوتیها را با مشورت با برخخی دیگخر از زنخان (از
گروههای گوناگون) بهمنمور حضور متنوعتری از طیفهای زنان ،انجام دهیم.
در آن دوره ،از زنان متمایل به گرایش ملیمخذهبی ،کخه بخا جنخبش زنخان از
نزدیک همکاری میکردنخد بخا «پخروین بختیخارنژاد» (کخه از زمخان همکخاری در
مجله «ایران فردا» و «کتاب توسخعه» رابطخه داشختم) تمخاس گخرفتم .هخمچنخین بخا
«بهدخت رشدیه» و «گلیامامی» نیز که در جریان پیگیری مصاحبههخای «تخاری

 -1از جمله تشکلهایی که اطالعیه فراخوان را برای استقبال از شیرین عبادی در فرودگاه
مهرآباد امضاء کرده بودند :مرکز فرهنگی زنان ،انجمن حمایت از حقوق زنان ،مرکز
کارورزی سازمان های غیردولتی ایران ،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی و آموزشی رشدیه ،انجمن
حامی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده) ،ماهنامه زنان ،جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
محیط زیست ،انجمن تنمیم خانواده جمهوری اسالمی ،حامیان نگاه سبز ،فصلنامه فرزانه،
انجمن روزنامهنگاران زن ،گروه نوآوران پارس ،کانون هستیااندیش ،انجمن توسعه مشارکت
فرهنگی زنان ،انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی ،انجمن حمایت از کودکان و
نوجوانان (توان یاب) ،مؤسسه مادران امروز ،مرکز آموزش جامعه مدنی ،مؤسسه پژوهشهای
آموزش پویا ،مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا ،شورای کتاب کودک ،بنیاد پژوهشی تاری
ادبیات کودک و نوجوان و ...بودند.
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شفاهی» با زنان پیشکسخوت (از جملخه مخادر ایشخان) ،1آشخنا شخده بخودم ،تمخاس
گرفتم .گلی امامی ،یکی از شخصخیت برجسخته و فرهنگخی بخود کخه همخواره بخا
رویی گشاده به کمک میشتافت .به یخاد مخیآورم کخه وقتخی در مؤسسخه «شخهر
کتخخاب» بخخرای اولخین بخخار مراسخخم  8مخخارس «روز جهخخانی زن» را در سخخال 1338
برگزار کردیم ،در این مراسم گلی امامی با فروتنی بسیار تقبخل زحمخت کخرد و
ترجمخخه سخخخنرانی یکخخی از سخخخنرانان مراسخخم یعنخخی «رعنخخا هایخخدر» (کخخه زنخخی
بنگالدشی بود) را برعهده گرفت .گلی امامی از اولین زنخانی بخود کخه از داخخل
کشور در «کنفرانس پژوهشهخای زنخان ایخران» حاضخر شخد و در آن کنفخرانس
سخنرانی کرد و در واقع اولین پلهای ارتباطی را در این کنفخرانس بخین فعخاالن
داخل و خارج از کشور برقرار ساخت .در هر صورت گلی امامی هخم پخذیرفت
که در برپایی مراسمی به مناسبت دریافت جایزه صلح توسط شیرین عبادی به ما
یاری دهد .به این ترتیب پخروین بختیخارنژاد ،گلخی امخامی و بهخدخت رشخدیه را
دعخخوت کخخردیم و سخخه تخخن از اعضخخای مرکخخز فرهنگخخی زنخخان (نوشخخین احمخخدی
خراسخخانی ،منصخخوره شخخجاعی و پخخروین اردالن) همگخخی در منخخزل سخخیما افشخخار،
جلسهای گذاشتیم تا بتوانیم لیستی از طیفهای گوناگون زنان تهیخه و هخر کخدام
از ما با توجه به نزدیکیهایی که با طیفهای گوناگون داریم دعخوتهخا و بقیخه
کارهای اجرایی را بین خود تقسیم کنیم.
در آن زمان برنده شدن جایزه صلح توسخط شخیرین عبخادی سخبب شخد کخه
جنبش زنان اعتبار فزونتری در افکار عمومی بیابد و همخین موقعیخت بخه جخذب
نیروهای گستردهتر زنان در داخل و خارج از کشور به جنبش یخاری رسخاند .بخه
این اعتبار ،روند تشکیل گروههای زنان سرعت فزاینخدهتخری گرفخت .هخر چنخد
یکی از تبعات آن این بود که بهتدریج در جنخبش زنخان گخرایش بخه فعالیخت در
 -1پروژه تاری شفاهی را چندین سال ادامه دادم و در نهایت پس از گذشت  12سال ،موفق
شدم که بخشی از مصاحبهها را در کتاب «دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی» در سال 1388
تدوین و منتشر نمایم.
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سطح بینالمللی ،بیش از حد افزایش یافت و فعالیت با نگاه محلی کم و بیش بخه
سوی کمرند شدن پیش میرفت ،بهطوری که تا سال  1384بهتدریج یکی از
فعالیتهای «مهم» گروههای زنان ،تالش و تمرکز انخرژی بخهمنمخور شخرکت در
کنفرانسها و فعالیتهای بینالمللی صرف میشد .به این ترتیب بهنمر میرسخید
تاحدودی برقراری تعادل و توازن الزم میان فعالیتهای محلی و بخینالمللخی در
جنبش زنان بهتدریج از دست میرود .از این منمر «کسب اعتبخار بخینالمللخی» از
طریق جایزه یا حضور در کنفرانسها ،یا مصاحبه با رسانههای خارجی یا گرفتن
کمخخکهخخای مخخالی از سخخازمانهخخای بخینالمللخی و ...کخخه جملگخی بخخرای پیشخخبرد
حرکتهای گوناگون گروههای زنان میتوانستند «ابزار»های کارآمد و مناسخبی
باشند ،گاه به «هدف» تبدیل میشدند.
در هرحال با تعلق گرفتن جایزه صلح نوبل به یخک زن ایرانخی ،در خخارج از
کشور نیز تشکیل گروهها و سایتهای زنان افزایش یافت .در این میان برخی از
زنخخان رادیکخخال (اولتخخرا چخخپ) در خخخارج از کشخخور نیخخز تخخالش خخخود را بخخرای
سازماندهی افزایش دادند زیرا اهدای جایزه صلح نوبل به زنخی همچخون شخیرین
عبادی که نماینخده رویکخرد اعتخدالی ،مخدنی و خشخونتپرهیخز در جنخبش زنخان
داخل کشور بود ،به مذاق برخی از زنان رادیکال خوش نمیآمد ،بنابراین آنها
به نوعی در تالش بودند تا با بیاعتبار ساختن شیرین عبادی ،این رویکخرد مخدنی
را در جنبش زنان مورد هجمه قرار دهند .چراکه افکار عمومی جهخانی و کمیتخه
صلح نوبل ،به رویکردی از جنبش زنان در داخل ایران اعتبخار بخشخیده بخود کخه
حقوق مدنی و شهروندی زنان را فار از تقابل و تضاد (عخدم تضخاد بخا اسخالم و
نمام سیاسی ،و نیز عدم تضاد و تقابل بخا جهخان و گفتمخانهخای جهخانشخمول)،
دنبال می کرد .و در عین حال ،هم با شیوه اصالحطلبان درون حاکمیت که فقخط
اصخخالحات را درون سخخاختار سیاس خی پ خیش م خیبردنخخد ،و هخخم بخخا رویکردهخخای
انقالبیخون( ،چخه راسخت و چخه چخپ) ،فاصخله داشخت .طبعخاً ایخن روش و مخنش
اعتدالی ،برای بخشی از نیروهای محافمهکار حاکمیت ،و برای پارهای از فعاالن
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جنبش زنان که رویکردهای چپروانه و یوتوپیایی داشتند ،گران آمده بود.
از این رو برخیگروههای زنان در خارج از کشور و گاه با همدستی پنهان با
برخی از گخروههخا و محافخل زنخان داخخل کشخور ،تمخام تخالش خخود را صخرف
میکردند تا بخه هخر وسخیله شخده عملکردهخا ،گفتمخانهخا و روشهخای مخدنی و
اعتخخدالی زنخخان داخخخل کشخخور را (کخخه در آن زمخخان شخخیرین عبخخادی در سخخطحی
بینالمللی این رویکرد را نمایندگی مخیکخرد) تضخعیف کننخد ،غافخل از آن کخه
چنین رویکردی طی یک دهه ،گام به گام سنتهای مبارزاتی و الگوهای خخود
را در جنخبش زنخخان داخخخل کشخور تثبیخخت کخخرده بخخود .بخه ایخخن اعتبخخار ،برگخخزاری
همایشی با حضور طیفهای گوناگون زنخان بخه مناسخبت دریافخت جخایزه صخلح
نوبل ،آن هم در چنین شخرایطی ،از اهمیخت اسختراتژیک برخخوردار بخود و البتخه
پدید آمدن «جمع هماندیشی زنان» از دل این همایش ،نیز میتوانست بخه تثبیخت
و نهادینهشدن چنین رویکردی کمک کند ــ و کرد.
سرانجام در روزی که معین شده بود ،مجلخس بخا شخکوهی بخا حضخور سخفیر
صلح ایران ،در مهرماه  1382برگزار شخد .در ایخن نشسخت بخیش از  152تخن از
فعاالن زن از طیفهای بسیار گوناگون و درحوزههای مختلف (چخه فرهنگخی و
هنری و سینمایی و چه سیاسی و اجتماعی و )...حضخور داشختند .در ایخن فضخای
متکثر و رنگینکمانی ،از زنان نماینده مجلس ششم و اصالحطلب همچون :الهه
کوالیی ،فاطمه راکعی و فریده ماشینی ...تا زنان هنرمند و نویسنده و مترجم ،تخا
فعاالن سازمانهای مدنی همچون گیتی شامبیاتی ،مهلقا مالح ،بهخدخت رشخدیه،
محبوبه عباسقلیزاده ،تا روزنامهنگاران زن و ناشرانی مانند :شهال الهیجخی ،زیبخا
جاللی نائینی ،شهال شرکت ،تا فعاالن ملیمذهبی همچون :فاطمه فرهندخخواه،
پروین بختیارنژاد ،مینو مرتاضی ،فاطمهگوارایی و بسیاری از طیخفهخای متنخوع
دیگر حضور داشتند .به یاد میآوردمکه حضور طیفهای رنگارنخد فکخری و
عقیدتی در این مراسم ،به نوعی بخرای مخن ،تنخوع و تکثخری را کخه در مراسخم و
نمایشگاههایی که  1سال قبل از آن ،در «جمع ناشران زن» برگزار کرده بخودیم،
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تداعی میکرد.
پس از برگزاری مراسم :بعد از برگزاری موفقیتآمیز آن نشست ،اغلب کسخانی
که در آن گردهمایی حضور داشتند به مخا یخادآور شخدند کخه تخداوم برگخزاری
چنین جلساتی با حضور طیفهای مختلف را ادامه بدهیم« .مرکز فرهنگی زنان»
نیز با استقبال از پیشنهاد دوستان ،برای سازماندهی جلسخهای دیگخر اقخدام کخرد.
آن زمان ما مکان خاصخی بخرای فعالیختهخای خخود در اختیخار نداشختیم و از آن
جایی که در مدیریت شخهرداریهخا هخم تغییراتخی بخهوجخود آمخده بخود و آقخای
محمود احمدینژاد ،شهردار تهران شده بود ،در نتیجه ،فرهنگسخراها بخر خخالف
سالهای پیش از آن ،به سختی سالنهای خود را در اختیار تشکلهایی همچخون
مرکز فرهنگی زنان قرار میدادند به همین قیاس ،بسیاری از انجمنها کخه محخل
و مکخخانی نداشخختند بخخا سخخختی مخخیتوانسخختند بخخه منمخخور برگخخزاری مراسخخم و
سمینارهایشان ،از شهرداری تقاضای سالنهای فرهنگسرا داشته باشند .با توجخه
به این وضعیت المکانی ،دست به دامان فاطمه فرهندخواه (انجمخن حمایخت از
کودکان و نوجوانان «توان یاب») شدیم و با وی در مورد مکان برگزاری جلسخه
صحبت کردیم و ایشان که خود نیز مشتاق تداوم چنین حرکتخی بخود ،پخذیرفت
که جلسه مذکور در محل دفترشان برگزار شود .بنابراین دست به کخار شخدیم و
دعوتها را آغاز کردیم .خوشبختانه این جلسه نیز مانند دیدار با شیرین عبخادی،
با حضور افراد و گروههای متنوعی تشکیل شد .در همین جلسه بود کخه تشخکیل
«جمع هماندیشی زنان» کلید خورد.
در آن زمان «پروینپایدار» (یکخی از زنخان برجسخته دانشخگاهی در خخارج از
کشور) به ایران آمده بود و خبر نامنتمر بیماریاش (سرطان) همه را نهفقط متأثر
بلکه واقعاً تکان داده بود .منصوره شجاعی این بار نیخز از طخرف مرکخز فرهنگخی
زنخخان مخخدیریت جلسخخه را برعهخخده گرفخخت .بحخخث حخخول چگخخونگی تخخداوم و
سازماندهی این نشستها ،بهشکلی پراکنده و نامنسجم در جریخان بخود .مباحخث
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مطرح شده در مورد چگونگی تداوم جمع هم اندیشی زنان ،متنوع بود که یخک
سرش حول کسانی میچرخید که معتقد بخه برگخزاری ایخن نشسختهخا در قالخب
«مهمانیهای ماهیانه» بودند و سر دیگرش به کسخانی تعلخق داشخت کخه بخه لخزوم
ایجاد یک سازمان منسجم تاکیخد داشختند .طبعخاً هخیچکخدام از ایخن دو رویکخرد
متضاد ،نمیتوانست عمالً پاسخگوی همکاری میخان آن جمخع رنگخینکمخانی و
ناهمگون (با آن همه تنوع در نگرش و تفاوت در روشهای مبارزه) باشخد .چخرا
کخخه اوالً هخخر کخخدام از ماهخخا تجربخخه فعالیخختهخخای تشخخکیالتی در انجمخخنهخخای
کوچکمقیاس خود را داشتیم بنابراین «مهمانیبازی» که برای فعالیت هخدفدار
بستر مناسبی نبود ،نمیتوانست نیاز ما را به فعالیختهخای ائتالفخی و عمخلگرایانخه
(که خوشبختانه پیش از آن ،در خالل فعالیتهای «بیناگروهی» ایجاد شده بود)،
پاس بدهد .دوم این که چنین جمع ناهمگونی با حضور طیفها و مشخربهخای
فکری گوناگون اساساً نمیتوانست به شخکل «یخک سخازمان منسخجم» درآیخد و
ضرورتی هم برای چنین تشکیالت منسجمی ،آن هم برای فعالیختهخای مخدنی خ
که به ماهیت ،کثرتگرا است خ وجود نداشت .بهویژه وقتی که بسیاری از ما بخه
عنوان نماینده تشکلهایمان ،در انجمنهای خود ،مشغول فعالیت بودیم.
در آن نشست ،پیشنهادم برای برگزاری «چرخشی» میزبانی ایخن نشسختهخا خ
توسط تشکلهای مختلف خ مورد قبول واقع شد .یعنی قرار شد هخر بخار یکخی از
تشکلها ،متولی و میزبان برگزاری جلسات شود و دستور جلسه را هخم خخودش
تعیین کند .این تجربه (چرخشی بودن میزبانی نشستها ،هر بخار توسخط یکخی از
گروههای شرکتکننده) را که از تجربه موفق «کنفرانس پژوهشهای زنان» (بخه
مدیریت گلناز امین) وام گرفته بودم شاید مخیتوانسخت مخانع همیشخگی خ یعنخی
کلیشهی «متولیگری» یک عدهی ثابت و همیشخگی خ را کخه معمخوالً در چنخین
جمعهای ناهمگونی (که هنوز با تردیخد بخه یکخدیگر مخینگریسختند) ،اخختالل و
سوءتفاهم بهوجود میآورد ،برطرف سازد.
از سوی دیگر این چرخشی بودن مدیریت نشستها ،میتوانست تشکلهای
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بیشتری را در این فعالیتهای ائتالفی ،عمالً درگیر سازد .همین سخازوکار سخاده
اما دموکراتیک ،بدون تردید یکی از دالیل مهمی بود که سخبب خیخر و برکخت
شد و جمع «هماندیشی فعاالن جنبش زنان» را قوام داد و بخه یخاری ایخن شخیوهی
برگزاری جلسات ،جمع هماندیشی زنان هرچه بیشتر برای شرکتکننخدگاناش:
جذاب شد و تداوم یافت.
این شکل چرخشی مسئولیت برگزاری جلسات ،هخر چنخد بخه دلیخل سخاختار
نامنسجماش (و به لحاظ کارکرد دشخوارش در یخک جامعخه بسخته) آنطخور کخه
باید ،چاالکی و کارایی یخک سخازمان منسخجم را نداشخت و طبعخاً نمخیتوانسخت
همچون یک انجمن وسازمان ،خیلی سریع تصمیم بگیرد و واکخنش نشخان دهخد
اما بهنمر میرسید برای آغاز «همکاریهای ائتالفی و بیناگروهی» میان طیخفهخا
و گروههای گوناگون زنان (که پیش از آن ،با شخک و بخدگمانی ،بخه هخم مخی-
نگریستند) ،کارآمد و اطمینانبخش بود.
هرچند تشکلهای زنان با رویکردهای عمدتاً توانمندسازی و خدماترسانی
و خیریخخهای ،در سخخال 1334در سخخازمانی بخخه نخخام «شخخبکه ارتبخخاطی سخخازمانهخخای
غیردولتی زنان جمهوری اسالمی» و زیر نمر «دفتر امور زنان ریاست جمهخوری»
(عمدتا با هدف آمادگی و بسیج برای شرکت در «کنفخرانسهخای بخینالمللخی»)
گردهم آمده بودند ،اما مخیتخوان گفخت کخه جمخع هخماندیشخی زنخان ،نخسختین
شخبکهای بخود کخه بخا حضخور فعخخاالن و گخروههخای مخدنی جنخبش زنخان (شخخامل
رنگینکمانی از طیفهای فکری بسیار گوناگون) بهوجود آمد و شاید به همخین
اعتبار بود که از ابتدای کار نیز با پیچیدگی و سختی بسیار شکل گرفت.
موانع و دستاندازهای پیش روی جمع هم اندیشی

در سال اول ،یعنی در سال  1382فقخط دو نشسخت از سخوی جمخع هخماندیشخی
فعاالن جنبش زنان برگزار شد .مهمترین حادثخهای کخه سخبب شخد نشسختهخای
هماندیشی به تعویق بیافتد ،وقوع «زلزله بم» بخود .جمخع هخماندیشخی تخازه شخکل
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گرفته بود و «روش چرخشی میزبانخان» هنخوز نهادینخه نشخده بخود کخه ناگهخان بخا
حادثهای بزرگ و دردناک همچون زلزله در شهرستان بم (که کل کشخور و بخه
تبع آن ،جامعه مدنی را تحت تأثیر قخرار داده بخود) ،مواجخه گشخت و در نتیجخه،
ادامه کارش با تعویق و گسست روبرو شد.
گرچه به نمر میرسید ایده همبستگی و جمعشدن گروههخای متنخوع فکخری
(و اساسا کار ائتالفی در جنبش زنان) ،ضرورت زمانه بود و شخکلگیخری جمخع
هماندیشی زنان نیز از حیطهی این ضرورت خارج نبود ،اما بهماننخد هخر حرکخت
تازه و نورستهای ،از همان ابتدا با مشکالتی خ از درون خ همراه شد .با وقوع زلزله
بم ،دو جمع خ که اکثرا از همان گروههای حاضر در جمع هماندیشی زنان بودند
خ بهطور موازی با جمع هماندیشی زنان ،به منمور کمک رسانی به زلزله زدگخان
بم شکل گرفتند و عمال «نشستهای جمع هماندیشی» را با وقفه و فترت مواجخه
کردند .این وقفه سبب شد که امکان تداوم «جمع هماندیشی زنان» در ابهام فخرو
رود .بهویژه که تداوم چنین جمعی متشکل از طیفهای گوناگون  -آن هخم در
زمانی که هنوز میان این طیفهای متنخوع اعتمادسخازی صخورت نگرفتخه بخود –
مدام با تردیدهایی همراه میشد .بیشک ایجاد اتحادهای کوچخکتخری کخه از
دل جمع هماندیشی میان گروههای گوناگون برای کمک به زلزلخه زدگخان بخم،
بهوجود آمده بخود عخالوه بخر ضخرورتهخای اخالقخی و انسخانی آن ،تاحخدودی
میتوانست نشانگر عدم عادت همه ما به حضور در جمعی ناهمگون باشخد کخه
سبب میشخد مخا را دوبخاره بخه سخوی اتحخاد و همکخاری بخا نیروهخای همخخط و
نزدیکتر سوق دهد .چرا که آن دو جمع موازی با جمع هخماندیشخی زنخان ،بخه
بهانه «زلزله بم» یکی دربرگیرنخدهی طیخف عمخدتاً چخپگخرا و دیگخری غالبخاً از
طیف تشکلهای توانمندسازی بود.
در این میان ،درحالی کخه عخدهای درصخدد ایجخاد «نشسختهخای مخوازی» بخا
نشستهای جمع هخماندیشخی زنخان بودنخد ،مخا در مرکخز فرهنگخی زنخان تخالش
میکردیم برای دور آیندهی نشست جمع هماندیشی ،میزبان پیدا کنیم تخا شخاید
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به این وسیله ،وقفهی پیشآمده ،طوالنی نشود و نتواند به فراموشی کامل «جمخع
هماندیشی زنان» بیانجامد .اما به نمر مخیرسخید در آن فضخایی کخه فعالیختهخای
مشترک برای زلزله بم توانسته است ضرورت جمعهای همخط (و از نمر فکری
یکدست) را اثبات نماید ،بنابراین ،جمع هماندیشی هم دیگخر قخادر نبخود بخدون
طرح یک «فعالیت مشترک و عملگرایانه» ،انگیزهای در میان تشکلها و فعخاالن
جنبش زنان برای تداوم نشستهای «جمع هماندیشی زنان» ایجاد کند .به همخین
دلیل هم بود که به نمرم میرسید شاید دلیل توقف جمخع هخماندیشخی ،نداشختن
عملکرد و کنش «بیرونی» بوده است که گروهها و افراد جمع هماندیشی زنان را
بهسوی دو شبکه موازی (که وجودشان در کمکرسانی به زلزلهزدگخان ،بسخیار
مثبت بود ولی کارکردهای مثبتشان اساساً با فعالیتهخای جنخبش حقخوق برابخر
زنان ربط مستقیمی پیدا نمیکرد و در نتیجخه ،نمخیتوانسخت جخای خخالی جمخع
هماندیشی زنان را پُر کند) جخذب کخرده اسخت .از همخین رو بخود کخه وقتخی در
تعطیالت نوروزی سال  ،1383سریالهایی در تلویزیون شخروع بخه پخخش کخرد
که در آن «چندهمسری» و مضامین ضخدزن بخهصخورت واضخحی بخه نمخایش در
مخخیآمخخد ،در همخخان تعطخخیالت نخخوروزی در سخخایت «تریبخخون فمینیسخختی» (سخخایت
مرکزفرهنگخخی زنخخان) مطلبخخی انتقخخادی و تنخخد و تیخخز در مخخورد ایخخن رویکخخرد
پدرساالرانهی صدا و سیما نسبت به زنان نوشتم .پس از آن نیز مقخاالت دیگخری
در جاهای مختلف از جمله سایت زنخان ایخران منتشخر شخد و مخا هخم در تریبخون
فمینیستی تالش کردیم که مقاالت بیشتری در این زمینخه گخرد آوریخم تخا شخاید
حساسیتی در افکار عمومی نسبت به این موضوع ایجاد کنیم .بخه ایخن ترتیخب بخا
پیگری این موضوع در سایت تریبون فمینیستی و نیز اعضای سایت زنخان ایخران،
فضای تقریباً مناسبی برای اعتراض به این مسئله ،بهتدریج در میخان جنخبش زنخان
ایجاد شد.
به نمر میرسید که اعتراض بخه همخین مسخئله شخاید بتوانخد موضخوعی بخرای
بازسازی و دمیدن جان تازهای به کالبد «جمع هماندیشی زنخان» باشخد .از همخین
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رو با «پروین بختیارنژاد» که در آن زمان به همراه عخدهای از زنخان ملخی مخذهبی
دیگر« ،کانون زنان نواندیش ایران» را تأسیس کرده بودند تماس گرفتم و برای
سازماندهی یک اعتراض دستهجمعی و زنانه نسبت بخه سخریالهخای تخوهینآمیخز
صدا و سیما ،صحبت کردیم .پروین بختیارنژاد نیخز کخه بخا رغبخت بخا ایخن ایخده
همخراه شخد بخا «فریبخا داودی مهخخاجر» بخرای برگخزاری نشسخت اضخطراری جمخخع
هماندیشی در محل «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایخران» تمخاس گرفخت و قخرار
شد که برای یک جلسه شور و مشورت در محل انجمن صنفی روزنامخهنگخاران،
از نمایندگان گروههای مختلف زنان در جمع هماندیشی ،دعخوت بکنخیم .فریبخا
داودیمهاجر در آن زمان در چند تشکل مدنی و روزنامهنگاری عضو بخود و در
صدد تأسیس «حزب زنان» هم بود .از این رو در آن زمخان در اوج فعالیختهخای
مدنیاش قرار داشت.
سرانجام به دعوت «مرکز فرهنگی زنخان» و «کخانون زنخان نوانخدیش ایخران»،
فراخوان تشکیل نشست «جمع هماندیشی زنان» را در فروردین ماه  1383اعخالم
عمومی کردیم و با حضور نمایندگانی از گروههای زنخان در همخان نشسخت ،بخه
سازماندهی دستهجمعی در این رابطه پرداختیم و در نهایخت در اردیبهشخت سخال
 ،1383توانستیم اولخین گردهمخایی اعتراضخی ،کخه توسخط «جمخع هخماندیشخی»
سازماندهی شده بود را در سخالن اجتماعخات انجمخن صخنفی روزنامخهنگخاران بخا
موفقیت برگزار کنیم .تشکلهایی که در اولین حرکت بزرگ «جمع هماندیشی
زنان» یعنی گردهمایی اعتراضی زنان در نقد صدا و سیما در سال  1383حضور
داشتند شامل این تشکلها بودند« :مرکز فرهنگخی زنخان ،کخانون زنخان نوانخدیش
ایران ،انجمن روزنامهنگاران زن ایران ،سخایت زنخان ایخران ،مجلخه زنخان ،کخانون
زنان زمان ،سایت بدجنس ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی رشدیه ،انجمخن مسختقل
زنان ،مرکز کارورزی سازمانهای غیردولتخی ،کخانون نواندیشخان جخوان جامعخه
مخخدنی ،انجمخخن هسخختیااندیش ،مجلخخه فرزانخخه ،سخخایت هنگامخخه شخخهیدی ،انجمخخن
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روزنامهنگاران جوان».
در این برنامه یکی از اعضای مرکز فرهنگی زنان مجری برنامه بخود و از هخر
گروهی یک یا دو نفر به سخنرانی پرداختنخد .انعکخاس وسخیع ایخن «گردهمخایی
اعتراض به برنامههای صخدا و سخیما» 2در رسخانههخای داخلخی و خخارجی ،خخون
تازهای را در رگهای «جمع هماندیشی زنان» (که در آن زمان بخه نمخر ،کخار و
فعالیتاش خاتمهیافته شده تلقی میشد) تزریق کرد.
همین موفقیت و دلگرمی ناشی از آن ،باعث شخد کخه دوبخاره نشسختهخای
«جمع هماندیشی زنان» با شور و اشتیاق فراوان پیگیری شود .پس از آن ،شخش
نشسخخت در جمخخع هخخماندیشخخی تشخخکیل شخخد کخخه هخخر کخخدام بخخه میزبخخانی یکخخی از
گخروههخای شخرکتکننخخده ،و بخا موضخوعاتی بخود کخخه خخود میزبخانهخا پیشخخنهاد
میکردند .در این سال ،تنوع بحثها و کنشهخای جمعخی بسخیار متنخوع بخود .از
جمله مسئلهای که در آن هنگام بخهدفعخات مخورد بحخث قخرار مخیگرفخت «نبخود
مکان» ،برای گردهماییها و مراسم و نشسختهخای زنخان بخود زیخرا در آنزمخان
دیگر فرهنگسراها رغبتی برای برگزاری برنامههای مختلف گروههای زنان نشان
نمیدادند .از سوی دیگر تهدید و ارعاب سازمانهای غیردولتی نیخز آغخاز شخده
بود و آییننامه جدید سازمانهای غیردولتی که فعالیخت و تأسخیس تشخکلهخا را
 - 1فعاالن جنبش زنان که در آن زمان هنوز تشکل زنانهای نداشتند و از اینرو به شکل فردی
این بیانیه را امضاء کرده بودنخد شخامل :ژیخال بنخییعقخوب ،مرضخیه مرتاضخی لنگخرودی ،شخهال
انتصاری ،فاطمه گوارایی ،لیلی فرهادپور ،عزیزدخت شمس ،لیال نجفی – فاطمه نجاتی ،شبنم
رحمتی ،پروین اشرفی ،نسرین ملکینیا ،سونیا ترکمن ،اعمم اکبرزاده ،خدیجخه مقخدم ،عفخت
فتاحی ،آزاده سجادی ،مارتیا محمدی ،انوشه غفرانی ،مخریم زمردیخان ،فاطمخه باقرنیخا ،مرجانخه
اسکویی ،نرگسسادات نجفی ،فرج کالمی ،سپیده شاکری ،بیتا شمیرانی ،سخیمیندخت سخهی،
مریم مرتضایی ،سعید سعیدی ،تکتم حجازی ،محمد مفیدی ،طخاهره جاللخی ،نجمخه مهخدوی،
مهدخت درخشانی ،رخشان رازی.
 -2بیانیه پایانی این گردهمایی را در اینجا میتوانید مشاهده کنید:
http://asre-nou.net/1383/ordibehesht/10/m-gatename.html
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سختتر میکرد ،در میان گروههای زنخان در «جمخع هخماندیشخی» ،اضخطراب و
دلنگرانی بهوجود آورده بود.
اما پس از برگزاری موفقیتآمیز اعتخراض بخه صخدا و سخیما ،نشسخت بعخدی
«جمع هماندیشی» که با دعوت «گروه زنان هماوا» به مدیریت «نیخره تخوکلی» در
همان اردیبهشتماه در «خانه هنرمندان» برگزارگردید با استقبالی بسخیار فراتخر از
انتمار مواجه شد .در این نشست ،تخداوم اعتخراض بخه صخدا و سخیما و نیخز مسخئله
«اعتراض به سیستم گزینشهای تبعیضآمیز در سخازمانهخا و ادارات و دانشخگاه
ها» مطرح شد .اما مسئلهای که جلب توجه میکرد ،ورود یکسری افراد جدید
به این جمع بود که تازه میخواستند در حوزه مسایل زنان فعالیت کنند .در واقع
به واسطه انعکاس گسترده «گردهمایی اعتراضی نسخبت بخه عملکخرد زنسختیزانه
صدا و سیما» و از آن جایی که مخا بخرای برگخزاری نشسختهخا اطالعیخه عمخومی
میدادیم و آن را در سایتها نیز منتشر مخیکخردیم ،بخهطخور طبیعخی یخکسخری
افرادی که پیش از آن در هیچ تشکل زنانهای عضخو نبودنخد و سخابقه فعالیخت در
حوزه زنان نداشتند نیز در این نشستها حاضر میشدند.
واقعیت این بود که اطالعرسانی عمومی برای نشستهای جمع هخماندیشخی
زنان که حتا خبرنگاران را نیز برای تهیه گزارش از این نشستها جلب میکخرد،
در واقع به منمور جذب تشکلها و فعاالنی بود کخه احتمخال داشخت تخا پخیش از
آن ،از فعالیت جمع هخماندیشخی خبخر نداشخته باشخند .بخه کمخک اطخالع رسخانی
میتوانستیم این جمع را متنوعتخر و گسختردهتخر سخازیم .بنخابراین ،ورودی جمخع
هماندیشی زنان را نمیشد بسته نگه داشت اما از سوی دیگخر اطخالع رسخانی در
مورد جلسات هم تبعخات منفخی خخود را داشخت و باعخث نابسخامانی و تشختت در
جلسات و در نتیجه ،باعث اختالل در عملکرد «جمع هماندیشی» هخم مخیشخد و
برخی را حتا مأیوس میکرد .در هخر صخورت هخیچکخدام از ماهخا تجربخه کخافی
نداشتیم که در برابر این معضل یعنی ورود اعضای جدید کخه هخیچگونخه تجربخه
کار و فعالیت در جنبش زنخان نداشختند (در آمیخزش و ترکیخب بخا هخدف اصخلی
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«جمع هماندیشی» که جذب همکاری «تشکل»های مختلف زنخان از طیخفهخای
گوناگون و ایجاد زمینههای مشترک فعالیخت گخروههخا بخود) ،راهحخل پایخداری
بیابیم .بنابراین جمع هماندیشی نه ساختار و نه ظرفیت و نخه اساسخاً ایخن هخدف را
داشت که افراد جدید و به اصطالح «صفرکیلومتر» را برای جنخبش زنخان جخذب
کند .هر چند گاه این مشکل با جذب شدن این افخراد تخازهکخار بخه تشخکلهخای
مختلف درون هماندیشی ،خوشبختانه حل میشد .ولی این راهحلی بلندمخدت و
ریشهای برای این مشکل نبود.
معضل رابطه «فرد  /گروه» در ائاتال هاای زناناه :مشخکالت سخاختاری جمخع
هماندیشی زنان بسیار پیچیده شده بود ،همانطور که در ائتالفهخا و جمخعهخای
بزرگ و متکثر دیگری که برای دورهای به نسبت «درازمدت» طراحی میشخوند
همواره چنین مشکالت ساختاری بهوجخود مخیآیخد .بخرای نمونخه اگخر در جمخع
هماندیشی زنان ،جایگاه «نمایندگی» از سخوی تشخکلهخای زنخان ،وزن و اعتبخار
بیشتری داشت اما چند سال بعد در «کمپین یک میلیخون امضخاء» مخا بخا تکیخه بخر
تجربهی مواجهه با مشکالتی کخه در «جمخع هخماندیشخی» بخرای جخذب و هضخم
«افراد تازه نفس» داشتیم و با توجه به اهدافمخان ،سخاختار کمپخین یخک میلیخون
امضاء را بر اساس «عضویت فردی» سامان دادیم .هرچنخد کخه بخا کاربسخت ایخن
رویکرد نیز باز هم با مشکل دیگری در کمپین روبرو شدیم .به این معنا که اگخر
«جمع هماندیشی» با معضل ظاهراً الینحل «عضویت فردی» دست به گریبان شد
اما کمپین یک میلیون امضاء ،با معضل «کمرند کردن بیش از حد تشکلها» و
در نتیجه تبعات گاه منفی ناشی از این رویکرد مواجخه شخدیم .البتخه در ائختالف-
های «کوتاه مدت» و «موردی» مانند «ائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده»،
ساختاری با ترکیب «عضویت گروهی» در کنار «عضویت فردی» را پیش بردیم
و به این ترتیب مشکل را تا حدود زیادی حل کردیم ولی وقتی ایخن ائختالفهخا
قرار بود در مدت زمان زیادتری دوام داشته باشند ،گاه مشکل عدم تخوازن میخان
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جذب «گروه» و «فرد» ،ساختار و روابط شان را بحرانی میکرد.
البته از نمونههای موفق در این زمینه ،تجربخهی «کمپخین زنخان و مخردان علیخه
خشونت تا  8مارس» (در شخهریور سخال ) 1382بخود کخه بخهرغخم آن کخه ماننخد
کمپخین یخخک میلیخون امضخخاء ،کمیتخههخخای گونخاگون را در سخخاختار ایخن کمپخخین
تعریف و تعبیه کرده بودیم ،اما نماینخدگانی از تشخکلهخای مختلخف ،مسخئولیت
کمیتهها را برعهده داشتند و افراد جدید میتوانستند بخه صخورت فخردی در ایخن
کمیتهها عضو شوند ولی مسئولیت کمیتهها با نمایندگان تشخکلهخا بخود .بخه ایخن
ترتیب ،ساختار روابط «کمپین علیه خشونت تا  8مخارس» طخوری طراحخی شخده
بود که پروسه عضویت فردی ،لطمهای به فعالیت گروهها و تشکلهای عضو در
این کمپین وارد نمیکرد و افراد جدید مخیتوانسختند در خخالل فعالیختشخان ،از
طریق «مسئوالن کمیتهها» جذب گروهها و تشکلهای درون کمپین شوند.
در هر صورت ساختار «جمع هماندیشی زنان» که  2سال با تفخوق «عضخویت
گروهی» پیش رفته بود ،با تغییر شرایط سیاسی ،از سال  1384به بعد ،به نخاگزیر
به سمت به رسمیت شناختن «عضویت فردی» حرکت کرد و همین باعث شد به
نوعی به یک «سازمان» تبدیل شود و عملکردهای «سازمانی» از خود بروز دهخد،
هر چند با این کار توانست خوشبختانه به حیاتاش ادامه دهد.
در هر صورت از زمان آغخاز بخه کخار «جمخع هخماندیشخی زنخان» ( )1382تخا
بهکنون ما در جنبش زنان در اغلب ائختالفهخا ،همخواره درگیخر موضخوع بغخرنج
چگونگی ساختار منطقی و کارآمد روابخط اعضخای ائختالفهخا بخودهایخم و البتخه
تجارب غنی و متنوعی هم در این زمینه کسب کردهایم که بیشک هر کخدام از
این تجربهها در اشکال گوناگون و در زمخانهخا و مقخاطع مختلخف مخیتوانخد در
آینده مورد استفاده نسل جدید و تازهنفس جنبش زنان ،قرار بگیرد.
یک دستگیری ،چندین خط و خطکشی

در آبان ماه همین سال  1383بود که «جمع هماندیشی زنخان» پخس از برگخزاری

 /118بهار جنبش زنان

شش نشست ،دچار شوک تازهای شد .بهناگهان خبر تلخ و بهختآور بازداشخت
«محبوبه عباسقلیزاده» منتشر شد .در آن زمان ،حضور برخی از افخراد در «جمخع
هماندیشی زنان» ،از سوی دو طیف از زنان ،چالشبرانگیز میشد .از یک طرف
دوستان «رادیکال» ،حضخور افخرادی همچخون عباسخقلیزاده را بخا شخک و شخبهه
مینگریستند و ارتباط و فعالیت مشترک ما در مرکز فرهنگی زنان را با او ،نشانه
«تسامح» ما با حکومت قلمداد میکردند .از طخرف دیگخر حضخور کسخانی مثخل
«شهال انتصاری» نیز برای برخی از گروههای درون هماندیشخی ناخوشخایند بخود.
طرز بیان و گفتار شهال انتصاری برایشان تند و تیز و شعاری مینمود .بهطخوری
که حتا در یک جلسه ،برخی با این بهانه که او تشکلی ثبخت شخده نخدارد (از مخا
که آن موقع میزبان بودیم) میخواستند کخه اعخالم کنخیم تشخکلهخایی کخه ثبخت
نشدهاند حق ندارند میزبان نشستهای جمع هماندیشی زنان باشند تا بدینوسیله
شهال انتصاری بهطور اتوماتیخک ،ازمیزبخانی نشسختهخا ،محخروم گخردد .گخویی
«شهال انتصاری» و «محبوبه عباسقلیزاده» به نماد کشمکشهای سیاسخی بخین دو
قطب متضاد در «جمع هخماندیشخی زنخان» تبخدیل شخده بودنخد .گرچخه بعخدها بخا
گسترش فعالیتهای جمعی مشترک در جمع هماندیشخی ،ایخن طخرز تلقخیهخای
غیردوستانه ،ایدئولوژیک و سرشار از سوءظن نسخبت بخه یکخدیگر ،خوشخبختانه
دستخوش تغییر شد .هر چند در آن زمان نیخز بخا توجخه بخه سخاختار متکثخر جمخع
هماندیشی زنان ،این نهاد در مجموع عملکردهای خود ،تحت تأثیر ایخن خخط و
خط کشیهای حذفی و واکنشهای ایدئولوژیک قرار نمیگرفت.
با توجه به چنین فضای بدگمانی و عخدم اعتمخاد کخه در زیخر پوسخت «جمخع
هماندیشی» به آرامی جریان داشت ،دسختگیری محبوبخه عباسخقلیزاده ،آزمخونی
برای ما بخود تخا چنخین فضخای تخاصخمی را بخه عقخب بخرانیم و خخط کشخیهخای
ایخخدئولوژیک را عمخخال کمرنخخد نمخخاییم و از حخخد «نشسخخت و برخاسخخت» و
فعالیتهای کمرند با طیفهای متفاوت در «جمع هماندیشی» فراروی کرده و
برای دستیابی به مرزهای واقعخی همبسختگی ،عمخال خطخوط ایخدئولوژیک را در
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جنبش زنان بشکنیم .از طرف دیگر دستگیری محبوبه عباسقلیزاده مانند همیشخه
با شایعات و تهمتهای جنسی و «برچسبهای اخالقی» درآمیخته بود بنخابراین،
واکنش نشاندادن در برابر چنین «فرهند جنسی» در جنخبش زنخان مخیتوانسخت
حداقل از بازتولید احتمالی چنخین فرهنخد معیخوبی در جنخبش زنخان جلخوگیری
کند بهویژه که این اتهامزنی ،شروع برخوردهای امنیتخی بخا کخل فعخاالن جنخبش
ارزیابی شد و در نتیجه ،ما نخاگزیر بخودیم در برابخر ایخن هجمخهی غیرمنصخفانه و
مخرب خ از همان ابتدا خ واکنشی درخور نشان بدهیم.
از زاویه دیگر ،این اولین حمله نیروهای قضخایی و انتمخامی بخه «تشخکلهخای
زنان» و فعاالن این عرصه (به شکل دستگیری و بازداشت آنها) بخود .تخا قبخل از
آن ،تشکلهای زنان از امکانات عمخومی بخهتخدریج محخروم مخیشخدند و عمخال
فعالیتهایشان دچار اختالل جدی شده بخود ولخی حخاال ،یکخی از کخنشگخران
پابهکار این عرصه که در سازماندادن و ایجاد تشکلهای توانمندسازی زنخان در
تهران و برخی از شهرستانها تالش کرده بود ،دستگیر شده بود .بنابراین از ایخن
لحاظ هم ،برخورد جدی ما جنبشزنانیها با این قضیه ،مهم و تعیینکننده بود...
این مجموعه عوامل باعخث شخد کخه ضخرورت «دفخاع جخدی و قخاطع از محبوبخه
عباسقلی زاده» به عنوان یک عمل ضروری و عاجل مطرح باشد تا از این طریق،
شاید «هماندیشی زنان که متشکل از طیفهای گوناگون بود» ،به عرصخه عملخی
دفاع از حق «دیگری» و آزمونی برای دفاع از کسی کخه بخه درسخت یخا بخه غلخط
فکر میکردند که متفاوت از خودشان اسخت ،سخوق یابخد .همصخدایی فعخاالن و
دفاع متحد از محبوبه در عین حال میتوانست کنشگران جنبش زنان را به عبخور
از موانخخع و مرزهخخای صخخوری و ایخخدئولوژیک ،نیخخز ارتقخخاء دهخخد .بنخخابراین فکخخر
میکردم پیشقدم شدن در ایخن راه مخیتوانخد بخه شکسختن فضخای دلهخرهآور آن
زمخخان ،یخخاری رسخخاند .بنخخابراین مقالخخهای در دفخخاع از محبوبخخه عباسخخقلیزاده و در
اعتراض به دستگیری غیرقانونی او نوشتم و در سایت مرکز فرهنگی زنان منتشخر
کردم.
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به وقت نگارش مقالخه ،بخه یخاد داشختم کخه هنگخام جمخعآوری امضخاء بخرای
بیانیهای در اعتراض به دستگیری «شهال الهیجی» و «مهرانگیز کار» (که آنهخا را
به اتهام شرکت در کنفرانس برلین بازداشت کرده بودند) چه مشکالتی داشختیم
و برخی از زنان عافیتطلب بخرای امضخاء نکخردن آن بیانیخه اعتراضخی ،از بسختن
انواع و اقسام اتهام نسخبت بخه آن دو نفخر ،دریخغ نکخرده بودنخد .ولخی آن دو نفخر
(شهال الهیجی و مهرانگیز کار) به لحاظ فکری نزدیخک بخه خودمخان محسخوب
میشدند و اعتراضکردن در مورد دستگیری آنها ،از طخرف کسخی ماننخد مخن
کار «شاقی» نبود ،اما دفاع از «حق حضور دیگری» است که میتوانست رویکرد
غیرایدئولوژیک در جنبش زنان را تقویت سازد.
در این میان اعمم طالقانی (که معموالً در جمع هخماندیشخی زنخان بخهنخدرت
شرکت مخیکخرد ولخی هخر از گخاهی نماینخدهای از طخرف مؤسسخه او در جمخع،
حضور مییافت) با تالش فریبا داودیمهاجر ،و با توجخه بخه حساسخیت موضخوع
دستگیری عباسقلیزاده ،برای برگزاری جلسه هماندیشی در محل دفتر خودش،
موافقت کرد .در آن نشست پیشنهاد نگارش بیانیهای در اعتخراض بخه دسختگیری
محبوبه را مطرح کردیم و بهطور نسبی مورد موافقت قرار گرفت .بخدین ترتیخب
فریبا داودیمهاجر بیانیه را نوشت و ما هم در مرکز فرهنگی زنان ،بیانیه را آماده
و جمعآوری امضاء را برعهده گرفتیم .بدین سان بود کخه اولخین نامخه اعتراضخی
نسبت به بازداشت فعاالن جنبش زنان ،از سوی جمع هماندیشی منتشخر شخد .بخه-
رغم این اعتراض جمعی اما جلسات هماندیشی تا مدتهخا بخه خخاطر تنشخی کخه
بازداشت محبوبه عباسقلیزاده در میان تشکلهای زنان ایجاد کرده بخود برگخزار
نشد و از آنر سال  1383تا فروردین  ،1384که دوبخاره مخا در مرکخز فرهنگخی
زنان ،تالش کردیم این وقفه و فترت را بشکنیم ،متأسفانه نشستی شکل نگرفت.
خالصهای از فعالیتهای جمع هماندیشی در ساال  :1383در مجمخوع «جمخع
هماندیشی» در سال  ،1383پنج حرکت جمعی را سازمان داد:
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 1خ کمپین اعتخراض نسخبت بخه برنامخههخا و سخریال هخای ضخد زن در صخدا و سخیما

(فروردین  )1383و در همین رابطه ،برگزاری گردهمایی اعتراضی نسخبت بخه صخدا و
سیما در سالن اجتماعات انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران.

 2خ اطالعیه در اعتراض به تهدید و بستن سازمانهای غیردولتی و پرسش در مورد

تخصی

بودجه دفتر امور مشارکت زنان و نحوه هزینه بودجه سازمانهای غیردولتی.

 3خ نوشتن نامه ای سرگشاده به رییس جمهخور بخه منمخور اختصخا

مکخانی بخرای

تشکیل جلسات سازمانهای غیردولتی زنان.

 4خ انتشار بیانیه در اعتراض به حذف «عدالت جنسیتی» از متن برنامه دوم توسعه.

 5خ بیانیه اعتراض بخه تهدیخد سخازمانهخای غیردولتخی زنخان و دسختگیری محبوبخه

عباسقلیزاده و فرشته قاضی.
جمع هماندیشی زنان در سال 1384

جلسات هماندیشی پس از وقفهای طوالنی ،نیخاز بخه جرقخهای بخرای بخهراهافتخادن
دوباره داشت .ما در مرکز فرهنگی زنخان در آن زمخان بخاالخره پخس از سخالهخا
تالش ،مکانی برای کتابخانه «صدیقه دولتآبادی» 1اجاره کرده بودیم و بخرای
 - 1ایده برپایی «کتابخانه صدیقه دولتآبادی» چندسال پیش از شکلگیخری مرکخز فرهنگخی
زنان در نهنام شکل گرفته بود .در آن زمانی کخه در انجمخن حمایخت از حقخوق کودکخان در
سال  1335با دکتر «مهدخت صنعتی» آشخنا شخده بخودم و در ایخن انجمخن بخا ایشخان همکخاری
میکردم .در آن زمان قصد داشتم در محل دفتر نشر توسعه کتابخانهای تخصصی بخرای زنخان
به راه بیاندازم برای همین خانم صنعتی ،در سخال  1333بخا توجخه بخه اشختیاق و انگیخزهام بخرای
برپایی یک کتابخانه تخصصی برای زنان ،مجموعه بزرگی از کتابها و مجلههخای کمیخاب و
ارزشمندش را که تماماً در رابطه با مسایل زنخان بخود از کتابخانخه شخصخیاش (حخدود 1222
جلد کتاب و نشریه و ...به همراه اسناد و مدارکی از خخانم صخدیقه دولختآبخادی) در اختیخارم
قرار داد که برای شروع کار و راهاندازی یک کتابخانه تخصصی زنان میتوانست بسخیار مفیخد
و راهگشا باشد .وقتی مرکز فرهنگی زنان در سال  1333بهراه افتاد ،این ایده را برای اجخرا بخه
اعضای مرکز فرهنگی پیشنهاد کردم و باالخره در سال  ،1381فراخوان تأسیس این کتابخانخه
را برای جلب کمک مردمی منتشخر کخردیم و کمیتخه کتابخانخه مرکخز ،بخه مسخئولیت منصخوره
شجاعی ،به راه افتاد .باالخره در  8مارس ( 13اسفند)  1383توانستیم کتابخانه را افتتاح کنخیم.
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نخستینبار میتوانستیم نشست «جمع هماندیشخی» را در مکخانی متعلخق بخه مرکخز
فرهنگی زنان ،برگزار کنیم ،آن هم در «وضعیت المکانی» کخه هخر روز بخیش از
روز قبل ،انجمنهای جامعخهمخدنی از اسختفاده و حضخور در سخالنهخای عمخومی
محروم میشدند .فراخوان برای نشست هماندیشی زنان را پخس از پخنج مخاه ،در
فرودین ماه  1384و بالفاصله پس از تعطیالت نوروزی ،بخا نخام مرکخز فرهنگخی
زنخان و کخانون هسخختیااندیش اعخالم عمخومی کخخردیم .طبخق سخنت همیشخخگی در
جلسات هماندیشی خ که اگخر از قبخل ،دسختور جلسخهای مشخخ نبخود ،میزبخان،
دستور جلسه را خود تعیین میکرد خ ما نیز چنخین کخردیم و سخه بیانیخه مختلخف،
فراهم آوردیم تا مختن و محتخوای آنهخا در نشسخت هخماندیشخی زنخان بخه بحخث
گذارده شود .در واقع بیانیههایی که قرار بود مرکزفرهنگخی بخهتنهخایی حخول آن
کارکند به جلسه هماندیشی آوردیم تا طبق سنتی که در هخماندیشخی بخاب شخده
بود متحدانی برای فعالیت عملی حول آن ،بیابیم.
در این دوره ،جامعه آبستن تحول و جابهجایی نیروها در ساختار دولت بخود.
انتخابات ریاستجمهوری در همین سال قرار بخود برگخزار شخود .در ایخن جلسخه
هماندیشی( ،طبق روال معمول جلسات هماندیشی کخه حخداقل یکخی دو نفخر از
زنان ایرانی که خارج از کشور زندگی میکردند در آن حضور مییافتند) ،ایخن
بار نیز دو تن از زنان فعال و مدافع حقوق برابر در خارج از کشور از جملخه همخا
هخودفر حضخور پیخدا کخرده بخود .نکتخخه جالخب ایخن بخود کخه فضخخای جلسخههخخا و
نشسخختهخخای هخخماندیشخخی بخخه قخخدری گشخخوده و دموکراتیخخک بخخود کخخه تمخخام
تصمیمگیریها و بحث و جدلهایمان بهطور شخفاف و در حضخور همخه خخ حتخا
در همان سال پیشنهادم برای شکل دادن بخه «تنخدیس کتخاب صخدیقه دولختآبخادی» در کنخار
کتابخانه ،مورد موافقت اعضای مرکز فرهنگخی واقخع شخد .پخس از آن در سخال  1384مکخانی
برای کتابخانه خریدیم و در سال  1385کتابخانه را با هیئت مدیرهای مستقل از مرکز فرهنگی
زنان ،از مرکز جدا کردیم تا شاید این نهاد ،بتوانخد مسختقل از مرکخز ،روی پخای خخود بایسختد.
متأسفانه در سال  1332کتابخانه صدیقه دولتآبادی ،بسته و پلمخپ شخد امخا «مراسخم تنخدیس
کتاب صدیقه دولتآبادی» ادامه یافت.
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میهمانها خ صورت میگرفخت .در ایخن جلسخه هخم موضخوعات مختلفخی کخه از
پیش ،قرار بود در موردشان تصمیمگیری شود خ از جملخه ،اعتخراض بخه محخاکم
شرع در کانادا خ طرح شد و سپس نامه اعتراضی جنبش زنخان بخه فیفخا در مخورد
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها برای تماشای فوتبال.
نخستین اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها در جمع هاماندیشای :
در همخین نشسخت فخروردین  ،1384مخخا در مرکخز فرهنگخی زنخخان بخه ماننخد بقیخخه
گروههای زنانه در «جمع هماندیشی زنان» ایدهها و راهکارهخای خخود را بخا ایخن
جمع تقسیم میکردیم تا بتوانیم متحدانی برای ایجاد حرکتی وسیع ،و منسجمتر
برای آن ،بیابیم .برای نمونه ،غیر از نامخه اعتخراض بخه محخاکم شخرع در کانخادا،
بیانیه دیگری را در رابطه با «ممنوعیت ورود زنخان بخه ورزشخگاههخا» تهیخه کخرده
بودیم تا در جمع هماندیشی زنان مطرح سازیم .این بیانیه را خطخاب بخه «فیفخا» و
در اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها و ممنوعیت تماشخای فوتبخال
برای زنان ،به نگارش درآورده بودیم .آن نامه در واقع نخسختین مختن اعتراضخی
بود که از سوی جنبش مدنی زنان (از داخل کشخور) در اعتخراض بخه ممنوعیخت
بیست و چند سالهی جمهخوری اسخالمی نسخبت بخه ورود زنخان بخه ورزشخگاههخا،
صورت میگرفت .بدین ترتیب در همان نشست جمع هماندیشی بیانیخه خوانخده
شد و هر گروهی که تمایل داشت به آن پیوست .پخس از آن جلسخه ،ایخن بیانیخه
اعتراضی را توسط یکی از اعضای جوان مرکز فرهنگی زنان ـ فرناز سخیفی ـ بخه
صورت «پتیشن» در اینترنت قرار دادیم .پس از آن بحث «ممنوعیخت ورود زنخان
به ورزشگاه ها» در میان گروههای دیگر جنبش زنان و بهویخژه در روزنامخههخای
اصالحطلب نیز مطرح شد و هنگامی کخه مخا در گیخرودار برگخزاری تجمخع 22
خرداد  1384بودیم ،حرکتی از سوی تعدادی از زنان ،برای ورود بخه اسختادیوم
ورزشی شکل گرفت که با موفقیت همراه بود.
الزم به گفتن است که چند سال پیش از آن کخه گخروههخای مسختقل جنخبش
زنان مسئله «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها» را بهصورت خواسختی از سخوی
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بخش متشکل جنبش ،در افکار عمخومی مطخرح سخازند ،در  8آنر سخال ،1333
در بازیهای حذفی جام جهانی ،تیم ملی فوتبال ایران در برابر استرالیا پیروز شد
و در آن واقعه (کخه بخه «حماسخه ملبخورن» شخهرت یافخت) ،صخدها زن بخه سخوی
استادیوم آزادی تهران رفتند و توانستند سد ورود به ایخن اسختادیوم را شکسخته و
در آنجا به تیم ملی ایران خوشامد بگویند و پس از آن نیز در جشنهای خیابانی
که به خاطر پیروزی تیم ملی کشورمان بخهوجخود آمخد ،زنخان همپخای مخردان بخه
1
رق و پایکوبی مشغول شدند .پس از آن نیز بارها و در همه بازیها ،دختران
جوان ایرانی با لباسهای پسرانه وارد ورزشگاهها میشدند و با این ترفنخد زنانخه،
به تماشای بازی فوتبال ،موفق شده بودند .در این میخان «اولخین حضخور زنخان در
ورزشگاهها» در بازی والیبخال جوانخان آسخیا در سخال  1333رخ داد .پخس از آن
اعتراضهای بسیاری به ممانعت از حضور زنان در مکانهای ورزشی مطرح شد
که «هاشمی طبا» رییس وقت سخازمان تربیخت بخدنی پخس از بررسخی موضخوع و
دستهبندی رشتههای ورزشی تنها در بعضی از رشختههخا اجخازه حضخور بخانوان را
صادر کرد و بر عدم حضور بانوان در سخالنهخای ورزشخی کشختی و شخنا تأکیخد
گذاشت ،اما در رابطه با فوتبال هیچ بحثی مطرح نشد چرا که موضوع ناهنجاری
بخخه دلیخخل مباحخخث شخخرعی بخخا توجخخه بخخه دوری فاصخخله تماشخخاگر و بخخازیکن رد
شد(».همان)
پس از آن اما با باال گرفتن خواسته ورود زنان به ورزشگاهها بخرای تماشخای
فوتبال ،نیروهای محافمهکار درون حاکمیت ،با این استدالل که فضخای مناسخبی
برای حضور بانوان نیست ،با آن مخالفت کردند «اما سازمان تربیت بدنی تخالش
کرد که شرایطی را فراهم کند که زنخان نیخز بتواننخد در بهتخرین مکخان اسختادیوم
حاضر شوند .ولی بهدلیل حساسیت بیش از حد موضخوع ،ریخیس وقخت سخازمان
تربیت بدنی در مشاورهای نمر دفتر مقامات ارشد نمخام را در خصخو حضخور
1

http://www.womeniniran.com/news/04-07-81/2-04-07-81.htm
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زنان در بازیهای فوتبال خواستار شد که تنها بر این تاکیخد شخد کخه ایخن مسخئله
مورد توجه متدینین است و باید با بررسی کامل انجام شود»( .مجله زنخان ،فخروردین

و اردیبهشت )1385

سپس از سال  1381یعنی از شروع بازی تیم فوتبال ایران با ایرلند در بازی-
های مقدماتی جام جهانی  ،2222مسئوالن دولتی در زمان اعالم هر بخازی مهخم
فوتبال ،با مسئوالن فدراسیون جلسه میگذاشتند تا یک بخخش در ورزشخگاه بخه
زنان اختصا یابد و هر بار نیز فدراسیون گفته بود که جایگاه اختصاصی بخرای
زنان در نمر میگیرد ولی حراست فدراسیون میگفت که از پس چنخین کخاری
برنمی آیخد .در مردادمخاه  ،1382حجختاالسخالم انصخاری یکخی از نماینخدگان
اصالحطلب مجلس در مورد ممنوعیت ورود زنخان بخه ورزشخگاههخا در مجلخس
اعتراض کرد و گفت« :مگر بین تعزیه و ورزش چه تفاوتی است کخه زن و مخرد
از قدیم کنار یکدیگر به تماشای تعزیه خوانی مینشستند ولی اکنون نمیتواننخد
در ورزشگاهها چنین کنند؟ ...هیچ ایخرادی نخدارد کخه زنخان هخم بخرای تماشخای
برخی رشتههای ورزشی به ورزشگاهها بیایند( ».مجله زنان ،مرداد .)1382
در همان سال ( )1382در بازی پرسپولیس و استقالل در ورزشخگاه آزادی،
خبر میرسد که دختران خبرنگار هم میتوانند راهی ورزشگاهها شوند (چلچرا ،
 3اردیبهشت  .)1385به این ترتیب از آن زمان به بعد جایگاهی بخه زنخان خبرنگخار
اختصا میدادند و زنانی که کارت و سهمیه خبرنگاری دریافت میکردنخد و
یا زنانی که از کشورهای دیگر آمده بودند از این جایگخاه اسختفاده مخیکردنخد.
مثال در  18مهر  ،1383هنگامی که بازی دوستانهای میخان تخیم فوتبخال آلمخان و
ایران در ورزشگاه آزادی برگزار شد ،گروهی از زنان آلمانی و تعدادی از زنان
ایرانی با کارت مخصخو توانسختند بخرای تماشخای بخازی فوتبخال بخه اسختادیوم
آزادی وارد شوند .در همان سال هفخت تخن از زنخان روزنامخهنگخار و چهخار تخن
دیگر از زنانی (که گویا همیشه در پشت درهخای اسختادیومهخا حضخور داشختند)،
برای ورود به استادیوم و تماشای بازی رفته بودند ولی آنها را به ورزشخگاه راه
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ندادند .محبوبه حقیقی یکی از خبرنگخاران چلچخرا گزارشخی از ایخن اتفخاق در
هفته نامه چلچخرا منتشخر کخرد کخه بالفاصخله پخس از آن طبخق گخزارش نشخریه
یالثارات الحسین و روزنامه جمهوری اسالمی ،تعدادی از خخانوادههخای شخهدا و
جانبازان از این مطلب شکایت کردند که چرا زنان را تشویق به شورش کخرده و
امنیت کشور را به خطر انداختهاند .که پس از آن دادستانی پروندهای علیه مجله
چلچرا تشکیل داد( .مجله زنان ،اسفند )1383
پس از همه این ماجراها بود که باالخره جنبش زنخان در «جمخع هخماندیشخی
زنان» با انتشار بیانیهای خطاب به فیفا به این ممنوعیت اعتراض کخرد و یخک مخاه
پس از آن در  13اردیبهشت  ،1384هخمزمخان بخا آغخاز کارزارهخای انتخابخاتی،
روزنامه اقبال خبر داد که مصطفی معین (کاندیدای ریاست جمهوری) با اشخاره
به یکی از دیدارهایش با دختران جوان «به نداشتن حق ورود به استادیوم فوتبخال
برای دختران اعتراض کرده است» (اقبال 13 ،اردیبهشت .)1384
یکماه پس از اعالم حمایت کاندیدای ریاست جمهوری جبهخه مشخارکت،
در روز بازی ایران و بحرین (در  18خرداد  ،)1384نامه نزدیک به  122نفخر از
زنان روزنامهنگار خطاب به علی اکبر رحمانی منتشر شد کخه در آن آمخده بخود:
« ...این نامه سرگشاده را منتشر میکنیم تا از شما بخواهیم در بازی حسخاس تخیم
ملی کشورمان جهت امنیت زنانی که برای تماشای بازی و تشویق تیم ملی ایران
مقابل بحرین به ورزشگاه میآیند چخاره اندیشخی کنیخد و بخا اختصخا فضخایی
خا و مناسب بخرای حضخور خخانوادههخای عالقخهمنخد ،کخه بخه حفخظ حرمخت
شهروندیشان میاندیشند ،مسئولیت امنیت آنهخا را بخه عهخده بگیریخد» (روزنامخه
شرق 18 ،خخرداد  .)1384ایخن نامخه را برخخی از فعخاالن جنخبش زنخان 1کخه هویخت
«روزنامهنگاری» نیز داشتند امضاء کرده بودند و احتماالً از اسخاس در تحریریخه-
 -1از جمله :بدرالسادات مفیدی ،ژیال بنی یعقوب ،فریخده غائخب ،مخریم حسخین خخواه ،سخمیه
توحیدلو ،پرستو دوکوهکی ،آسیه امینی ،سانار اهلل بداشتی ،شخادی صخدر ،ترانخه بنخی یعقخوب،
فهیمه خضرحیدری ،نگین شیرآقایی و...
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های روزنامههای اصالحطلب آن زمخان یخا در یکخی از حرکختهخای سختادهای
انتخاباتی دکتر معین (ستاد نسیم) به نگارش درآمده بود .چرا که فعخاالن جنخبش
زنان و روزنامهنگارانی این نامه را امضاء کرده بودند که در سختادهای انتخابخاتی
فعالیت میکردند و طبق گزارش روزنامه اقبال ،قخرار بخود در ایخن کخارزار ورود
به استادیوم در  18خرداد  ،1384الهه کخوالیی ،فاطمخه راکعخی و فخرالسخادات
محتشمیپور نیز همراه شوند و حزب مشارکت نیز قرار بود اتوبوسی برای زنانی
که میخواستند به استادیوم بروند فراهم کند ،اما در لحمههای آخر (احتماالً بخه
دلیل فشخارها) ایخن کخار میسخر نشخد .در هخر صخورت در همخان روز  18خخرداد
 ،1384سردار طالیی ،فرمانده پلیس تهران در برابر این پرسش که آیا خخانمهخا
هم در بازی حضور خواهند داشت با اشاره به این که در بازی قبل به زنان بلیخت
تماشای فوتبال فروخته شده ،میگوید« :فدراسیون فوتبال در این زمینه تصخمیم-
گیری میکند ،بر این اساس اگر تصمیم فدراسیون این باشد که خانمها حضخور
پیدا کنند همانند بازی گذشته تیم ملی ایران با تیم کره شخمالی ،بخه خخانمهخا نیخز
بلیت فروختخه خواهخد شخد( ».روزنامخه شخرق 18 ،خخرداد  .)1384در همخان روز هخم
روزنامه اقبال نوشت« :همه موافخق حضخور زنخان هسختند از اسختانداری گرفتخه تخا
سازمان تربیت بدنی اما با این حال زنان و دختران همچنخان پشخت درهخای بسخته
استادیوم آزادی تهران ماندهاند .تعداد زنانی که قصد دارنخد عصخر امخروز بخرای
تشویق تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بحرین به اسختادیوم آزادی تهخران برونخد
به  522نفر رسیده است ...قرار است زنان ساعت  11و نخیم بعخد از ظهخر جلخوی
در غربی استادیوم آزادی با در دست داشتن بلیت جمع شخوند .مشخاور اسختاندار
تهران هم گفتخه اسخت ایخن تجمخع قخانونی اسخت و نیخاز بخه مجخوز نخدارد .زهخرا
احمدیپور معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی میگوید :مخا زنخان بایخد از
تمام پتانسیلها استفاده کنیم تا این پیش پاافتادهترین مسئله حل شخود .نمخیدانخم
چرا ورود زنان به استادیوم شده است معضل برای بعضی از مردان ...معاون زنان
تربیت بدنی در ادامه میگوید :به علت دیسک کمر نمیتواند زیاد سرپا بایسختد
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وگرنه او هم همراه بقیه زنان پشت در اسختادیوم مخیآمخد ...امخا شخنیده مخیشخود
محمد محمدپور مسئول حراست سازمان گفته اسخت امکخان نخدارد زنخان مجخوز
ورود به استادیوم را برای بازی حساسی چخون ایخران و بحخرین بگیرنخد .در ایخن
میان نمایندگان سابق مجلس ،اکرم مصوری منش ،فاطمه راکعی و الهه کوالیی
قخخرار اسخخت در ای خن حرکخخت زنخخان را همراه خی کننخخد .هخخمچنخخین فخرالسخخادات
محتشمیپور ،مشاور وزیر کشور در امور بانوان و چند نفخر دیگخر از زنخان فعخال
اجتماعی سیاسی نیز همگام با روزنامهنگاران زن و دختران عالقهمنخد بخه فوتبخال
امروز به ورزشگاه آزادی میآیند»( .روزنامه اقبال18 ،خرداد )1384
در همین روز تعدادی از زنان روزنامهنگار به ورزشگاه رفتند و بخا مقاومخت
و ایستادگی آنان مقابل در استادیوم آزادی ،بخاالخره تعخدادی از آنخان توانسختند
وارد ورزشگاه شوند .اما آنها تنها زنانی نبودند که در ورزشخگاه حاضخر بودنخد
بلکه پیش از آنان ،مانند برخی از دفعخات پخیش ،تعخدادی از زنخان بخا کخارت در
ورزشگاه برای تماشای بازی حضور داشتند که طبق گخزارشهخای منتشخر شخده
«چند نفرشخان هنرپیشخه بودنخد ...از جملخه هانیخه توسخلی ،اللخه اسخکندری ،رؤیخا
نونهخخالی و تعخخدادی دیگخخری از زنخخان هخخم طرفخخداران یخک نخخامزد انتخابخخاتی» در
ورزشگاه حضور داشتند که «بعد از فوتبال هخم مخدام بخرایش شخعار مخیدادنخد و
فریاد میزدند» (مجله زنان ،خرداد  .)1384یک سخال پخس از ایخن وقخایع ،یعنخی در
سال  1385نیز گروه میدان زنان ،کمپینی با نام «کمپین دفاع از حخق ورود زنخان
به ورزشگاهها» را کلید زد و بهطور پیگیر در این حوزه فعالیتاش را آغاز کرد.
زمینههای عملی توافق برای برگزاری تجمع  22خرداد 1384

نخستین نشست جمع هماندیشی زنان در سال  ،1384تا حدودی فضای سنگینی
داشت .چرا که بحث شرکت در انتخابات ریاستجمهوری بحثی زیرپوسختی در
جنبش زنان بود و در فضای عمومی جامعه نیخز تخنشهخای بسخیاری را دامخن زده
بود .در این میان در جمع هماندیشی زنخان سخه گخرایش گونخاگون در رابطخه بخا

فصل سوم 133 /

فضای انتخاباتی سال  1384وجود داشت:
گرایش اول :هواداران این گرایش ،به شخرکت در انتخابخات تمایخل داشختند
که این گروه با سازماندهی کمیسیون زنان جبهه مشارکت و در پی دعخوت ایخن
کمیسخخیون از گخخروههخخای زنخخان در جمخخع هخخماندیشخخی ،در نهایخخت بیانخخهای را در
حمایت از دکتر معین (کاندید جبهه مشارکت) صادر کردند.
گارایش دوم :گخرایش دوم بخخه جنخبش دانشخخجویی خ بخهویخخژه دفتخر تحکخخیم
وحدت خ نزدیک بود (کسانی مانند فریبا داوودی مهاجر و )...که برخی از آنها
هر چند در جلساتی که توسط کمیسیون زنخان جبهخه مشخارکت بخرای انتخابخات
تشخخکیل مخخیشخخد غالب خاً حضخخور پیخخدا مخخیکردنخد ولخخی بخخا شخخرکت در انتخابخخات
ریاستجمهوری ،نه تنها مخالفخت مخیورزیدنخد بلکخه جخزو «تحخریمکننخدگان
انتخابات» بودند.
گرایش سوم :گرایشی بود که در له یا علیه انتخابات ،موضخع نمخیگرفخت و
البته قائل به استفاده از فضای انتخاباتی بود .ما در مرکز فرهنگی زنان به گخرایش
سوم تعلق داشتیم و موضعی بیطرف نسبت به انتخابات اتخان کخردیم .یعنخی نخه
«تحخخریم انتخابخخات» را از سخخوی جنخخبش زنخخان عملخخی درسخخت مخخیدانسخختیم و نخخه
«حمایت از کاندیدای خاصی» را اسختراتژی راهگشخایی در جنخبش زنخان در آن
مقطع زمانی میدانستیم .هر چند در میان بخشخی از جامعخه در آن زمخان فضخایی
دوقطبی ایجاد شده بود و بین «تحریمکنندگان انتخابات» و «مشخارکتکننخدگان
در انتخابات» چالش و جدال و پلمیک (و گاه لحن و رفتارهخای تنخد) ،همچنخان
جاری بود ولی ما سعی کردیم در این دوره ،سکوت اختیار کنخیم و از «فضخا»ی
انتخاباتی صرفاً به نفع طخرح مسخایل زنخان سخود بجخوییم .زیخرا در آن دوره فکخر
میکردیم که هنوز زود است که جنبش زنان بتواند در روندهای کخالنمقیاسخی
مانند انتخابات سراسری ،تأثیرگذار باشد و از همه مهمتر با توجخه بخه آن کخه در
فضای عمومی جامعه هم اساساً تمایخل زیخادی بخه ورود بخه ایخن مباحخث وجخود
نداشت و پس از ناکامیهای پیخاپی دوران اصخالحات ،جامعخه بخه نخوعی دچخار
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سرخوردگی شده بود بنابراین حضخور جنخبش زنخان در آن زمخان نمخیتوانسخت
بدون در نمر گرفتن این فضای سرخورده و ناامید ،کارساز باشد.
گزینهی «نه تحریم ،نه حمایت :پیش بهسوی ساختن گفتمان مساتقل زناناه» گزینخه و
روشی بود که ما در مرکخز فرهنگخی زنخان در مواجهخه بخا مسخئله انتخابخات سخال
 1384در پخخیش گخخرفتیم .هرچنخخد در مرکخخز فرهنگخخی نیخخز برخخخی اعضخخا موافخخق
«تحریم» بودند ،در حالی که برخی دیگر عموماً با «شرکت در انتخابخات بخه نفخع
دکتر معین» موافقت داشتند و این درگیری در مرکز فرهنگی زنان نیز در جریان
بخخود .از همخخین رو مخخا تخخالش کخخردیم بخخا موضخخع «سخخکوت» در برابخخر انتخابخخات،
تضادهای پیش آمده را حل و فصل کنیم و شرکت یا عدم شرکت در انتخابخات
را به انتخاب «فردی» اعضاء ،واگذاریم.
از سوی دیگر گسترش فضای ناامیدی در جامعه نسخبت بخه اصخالحات (کخه
سمبل آشخکار آن ،ناامیخدی جنخبش دانشخجویی و «تحخریم کخردن انتخابخات» از
سوی آنان بود) و باال گرفتن بحث «تحخریم انتخابخات» ،نشخان از آن داشخت کخه
جنبش زنان با آن توان و ظرفیت محخدودش ،حقیقتخاً نمخیتوانخد در ایخن فضخای
قطبی شده ،تأثیرگذاری زیادی داشته باشد ،اما میشد امیدوار بود که فضخای بخه
نسبت باز دوره انتخابات ،بتواند ما جنبشزنانیها را خ حتا به مقخدار انخدک خ در
طرح مسایل زنان در عرصه عمومی ،یخاری رسخاند .از همخین رو بخود کخه وقتخی
پیشنهاد اعمم طالقانی بخرای تحصخن در برابخر سخاختمان ریاسخت جمهخوری (در
اعتراض به رد صخالحیت کاندیخداهای زن در انتخابخات ریاسخت جمهخوری) بخا
اسخختقبال برخخخی از گخخروههخخا در جمخخع هخخماندیشخخی زنخخان همخخراه شخخد محبوبخخه
عباسقلیزاده و شادی صدر نیز از ما خواستند که با این تحصخن همراهخی کنخیم.
من که مسئله همراهی و همبستگی مرکز فرهنگی زنخان را بخا دیگخر تشخکلهخا و
حرکتهای جمعی زنانه خ به خصو اگر موضوع و محتوای حرکت ،اعتراض
به تبعیض و حقکشی باشد خ را خیلی طبیعی میدیخدم در همخان جلسخه ،پیشخنهاد
آنها را پذیرفتم .هر چند نمیدانستم و اصالً تصوری نداشتم که ممکن است بخا
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مخالفت برخی از اعضای مرکز فرهنگی زنان مواجه میشوم .اما وقتی که با این
مخالفت ها رو به رو شدم در نهایخت تصخمیم گخرفتیم کخه هخر کخدام از اعضخای
مرکز که تمایل داشته باشند میتوانند بهصورت «فردی» در آن تحصخن شخرکت
کنند نه به نماینخدگی از سخوی مرکخز فرهنگخی زنخان .و بخا اتخخان ایخن تصخمیم،
خوشبختانه تنشهای بهوجودآمده در مرکزفرهنگی نیز پایان گرفت.
اعمم طالقانی تمایلی نداشت که برای این تحصن ،فراخوان عمخومی بدهخد،
و صرفاً  24ساعت قبل از برگزاری این تحصن (که در  11خرداد  1384انجخام
گرفت) ،فراخوانی با نام «جامعه اسالمی زنان» صادر کرد که در آن نوشته شخده
بود « :اعضای جامعه اسخالمی زنخان فخردا در اعتخراض بخه ردصخالحیت زنخان در
انتخابات ریاست جمهوری در مقابل نهاد ریاست جمهوری تحصن میکنند .بخه
گزارش خبرنگار ایلنا ،این مراسم فردا ساعت  14الی  11در مقابل نهاد ریاسخت
جمهوری ،واقع در خیابان پاسختور برگخزار خواهخد شخد 1».زیخرا اعمخم طالقخانی
تصمیم گرفتخه بخود کخه در مقیاسخی کوچخک و هخدایت شخده ،ایخن اعتخراض را
سازماندهی کند.
به تجربه میدانیم که انتشار «فراخخوان عمخومی و درخواسخت بخرای حضخور
مردم» برای برگزاری یک تجمع ،آن تجمع یا تحصن را صد و هشختاد درجخه بخا
تحصنهایی از این دست ،متفاوت میکند .البته هنگامی که در صخحبتی تلفنخی،
خانم طالقانی از من هم خواست که به این تحصن بپیونخدم ابتخدا در مخورد تغییخر
مکان آن (مثال به پارک الله) و اعالم فراخخوان عمخومی بخا امضخای گخروههخا و
تشکل های دیگر زنان ،بخه ایشخان پیشخنهاد کخردم ،امخا پخس از گفتگخو و شخنیدن
دالیل مخالفتاش ،باالخره پذیرفتم که بدون چنین فراخوان گستردهای ،در این
تحصن در میدان پاستور شرکت کنم .پس از آن بود کخه در گفتگخوی مفصخلی
1
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که با محبوبه عباسقلی زاده داشتیم ،پیشنهادم را برای شکلدهی به تجمعی فراتخر
از آن تحصن (توسط خانم اعمم طالقخانی) در میخان گذاشختم و در نهایخت فکخر
کردیم که در نشست بعدی جمع هماندیشی زنان تالش کنیم تا ایخن پیشخنهاد را
مطرح کنیم.
در هرحال من به همراه یکسری دیگر از اعضای مرکخز فرهنگخی زنخان ،کخه
مشارکت در تحصن را قبول داشتیم ،پالکاردهایی را با مضمون ضرورت «تغییخر
قخخوانین تبعخخیضآمیخخز در قخخانون اساسخخی» تهیخخه و در ایخخن تحصخخن کوچخخک و
جمعوجور ،شرکت کردیم .اعالم حمایت و شخرکت در آن تحصخن از جانخب
ما ،خوشبختانه تأثیر مثبتی گذاشت چرا کخه پخس از تخنشهخا ،جبهخهگیخریهخا و
فاصلهگرفتن از یکدیگر (که به دلیل بحث انتخابات در «جمع هماندیشخی زنخان»
پیش آمده بود) ،این حرکت توانسخت نشخانهای از همخدلی و اتحخاد دیگربخارهی
گروههای جنبش زنان تعبیر شود .چهره برجسته این تجمع اما خود اعممطالقانی
بود که با شهامتی در خور تحسین ،بهطور مشخروح و مفصخل بخه ایخراد سخخنرانی
پرداخت .دیگر سخنرانان آن تحصخن نماینخدگانی از دیگخر گخروههخای زنخان از
جمله :فاطمه راکعی ،فریبا داودی مهاجر ،مینو مرتاضی ،شادی صدر ،بیتا طاهباز
و ...بودند .البته از من هخم خواسختند کخه بخه نماینخدگی از مرکخز فرهنگخی زنخان
صحبت کنم ولی به دلیل آن که در مرکز فرهنگی زنخان بخه تخوافقی همخه جانبخه
برای حضور در این تحصن نرسیده بودیم ،اگر سخنرانی میکردم ،به نخام مرکخز
فرهنگی زنان گذاشته میشد و چون اجماعی در ایخن مخورد در مرکخز فرهنگخی
صورت نگرفته بود پس بهتر دیدم که از سخنرانی در آن تحصن پرهیز کنم.
در آن تحصن اعتراضی ،برخی روزنامهنویسان از روزنامههای اصخالحطلخب
و خبرگزاریهای رسخمی هخم بخرای تهیخه گخزارش ،آمخده بودنخد .بعخد از پایخان
تحصن نیز شنیدم که چند خبرگزاری خارجی هم که در ایران شعبه دارند بخرای
تهیه خبخر ،گزارشخگر فرسختاده بودنخد .در نتیجخه ،ایخن تحصخن ،بازتخاب خبخری
گستردهای نیز پیدا کرد .مراسم بدون کخمتخرین درگیخری بخا نیروهخای انتمخامی
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خاتمه یافت .البته مأموران لباسشخصی حضور داشتند و برخی از آنهخا حتخا بخا
ما به گفتگو و استدالل هخم پرداختنخد و مخیکوشخیدند کخه زنخان معتخرض را بخه
ضخرورت و مصخخلحتِ بقخای ایخخن قخانون ،و «حکمختِ» محرومیخت زنخخان از مقخخام
ریاست کشور ،قانع سازند.
این تحصن اعتراضی زنانه که بخه همخت اعمخمطالقخانی و همراهخی اکثریخت
قریببهاتفاق کنشگران «جمع هماندیشی زنان» برگزار شخد خوشخبختانه بخدون
کمترین هزینه و تلفات ،و درکمال متانخت ،و بخا موفقیخت بخه انجخام رسخید .ایخن
حرکت نیز از نقاط کانونی و از زمرهی حرکتهای ماندگار جنبش زنان ایرانخی
محسوب میشود که نه فقط بازتابندهی لحماتی از سخالهخای شخکوفایی جنخبش
زنان (بهار جنبش زنان) بهشمار مخیآیخد بلکخه در عخین حخال زمینخهای را فخراهم
آورد که تجمع  22خرداد  1384شکل بگیرد.
ماجراهای بعد از تحصن :درست همان روز خ بعخد از برگخزاری تحصخن خ قخرار
بود نشست «جمخع هخماندیشخی زنخان» برگخزار شخود آن هخم در محخل کتابخانخه
صدیقهدولتآبادی و با میزبانی مرکز فرهنگی زنان .از این رو همه ما که در آن
تحصن شرکت کرده بودیم بهواسطه برگزاری موفقیتآمیز تحصن ،هیجخان زده
بودیم و چندساعت پس از آن ،به کتابخانخه مرکخز فرهنگخی زنخان آمخدیم بخرای
برگزاری جلسه هماندیشی .در این جلسه ،طیفهای وسیعی از گروههخای زنخان
نزدیک به اصالحطلبان نیز (یعنخی عمخدهی کسخانی کخه در آن تحصخن شخرکت
داشتند) به این نشست آمدند .بخه هرحخال انخرژی مثبخت ناشخی از آن تحصخن در
فضای جلسه موج میزد .در نتیجه ،جو مناسبی برای طرح ایخده تجمعخی دیگخر،
خود به خود مهیا شده بود.
با این که جلسه در مرکز فرهنگی زنان برگزار میشد ولی قرار بود بخه جخای
گیتی شامبیاتی ،محبوبه عباسقلیزاده بحخث «ویخژن و میخژن» را در جلسخه ادامخه
بدهد .بخا توجخه بخه فضخای هیجخانی و بحخثهخایی کخه از قبخل داشختیم ،پیشخنهاد

 /184بهار جنبش زنان

برگزاری تجمع همراه با انتشار «فراخوان عمومی» در این جلسه مطرح شد .البتخه
در این جلسه برخی از زنان هوادار «چهل تکه جهانی» نیز پس از مدتها فاصخله
گرفتن از جمع هماندیشی ،دوباره حضور یافته بودند ،دلیل حضورشان هخم ایخن
بود که پخیش از آن ،منیخژه عراقخی بخه محخل دفتخر مرکخز فرهنگخی آمخده بخود و
همکاری با طرح «چهل تکهی همبستگی برای تبلیخغ منشخور حقخوق بشخر زنخان»
(که حرکتی بینالمللی بود و توسط یک سازمان بخینالمللخی زنخان مطخرح شخده
بود) را به ما پیشنهاد کرده بود .ما هم ضمن اسختقبال ،بخه او پیشخنهاد داده بخودیم
که برای گستردهتر شدن این حرکت ،در نشست جمع هماندیشخی حضخور پیخدا
کند و این پیشنهاد را در جلسه آتی هماندیشی نیز مطرح سخازد .در هخر صخورت
در آن جلسه ،حضور طیفهای فکری ،بسیار متنخوع شخده بخود .از سخوی دیگخر
زنخخان نزدیخخک بخخه حاکمیخخت نیخخز همچخخون نخخوه آیخختاهلل خمینخخی (یعنخخی «زهخخرا
اشراقی»،که برای اولین بار به جلسه هماندیشخی آمخده بخود) بخه دلیخل آن کخه در
تحصن میدان پاستور شرکت داشتند پس از خاتمه تحصن ،به جلسه هخماندیشخی
آمدند .و چنین بود که برخی دوسختان از طیخف چخپ رادیکخال کخه آن روز بخه
جمع ملحق شده بودند وقتی زهرا اشراقی را دیدند تاحدودی شوکه شدند!
به هرحال آن روز ،فضای هماندیشی بسیار هیجانزده ،با نشخاط ،امخا ملتهخب
بود ،از این رو وقتی ایده برگزاری تجمعی بزرگ با انتشار فراخخوان عمخومی از
سوی گروههای گوناگون زنان ،در همین جلسه مطرح شد ،در کمخال نابخاوری،
بهراحتی توسط اکثر قریب به اتفاق اعضای ثابت جمع هماندیشی ،پذیرفتخه شخد
و در نهایت تصمیم گرفته شد که این تجمع در «جلوی سخر در دانشخگاه تهخران»
برگزار شود .درباره «شعار محوری تجمع» نیز بحث و تبادلنمر مفصلی صخورت
گرفت ،برخی مجدداً «حخذف زنخان از کاندیخداتوری ریاسخت جمهخوری» را بخه
عنوان شعار محوری تجمع پیشنهاد دادند که در نهایت شعار کانونی تجمع آتی:
«اعتراض به قوانین تبعیضآمیز در قانون اساسی» به تصویب رسید .در مورد اخذ
مجوز از وزارتکشور هم ،بحث از این که مجوز بگیخریم یخا نگیخریم ،سخرانجام
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به توافق در مورد برگزاری «بدون مجوز» ،ارتقاء پیدا کرد و در کمال نابخاوری،
با اکثریت آراء ،مصوب شد.
زمینههای طرح شعار «اعتراض به قوانین تبعیضآمیز در متن قانون اساسی» در
تجمع  22خرداد :1384

پشتوانه شعار محوری تجمع  22خرداد  1384یعنی «تغییر در قوانین تبعیضآمیز
در متن قانون اساسی» کخه توسخط گخروههخای گونخاگون در نشسخت «جمخع هخم
اندیشی زنان» پذیرفته شد ،در اواخر سخال  1383یعنخی زمخانی در جنخبش زنخان
شکل گرفت که اکثر طرح ها و لوایحی که برای ایجاد تغییر و اصالح در قوانین
و نهادهای حکومتی برای باز کخردن سخاختارهای متصخلب در حاکمیخت توسخط
اصالح طلبان (طی  8سال) انجام میگرفت از سوی نیروهای نومحافمه کخار و بخا
کمک نهادهای انتصابی ،یکی پس از دیگری با بن بست روبرو میشد .واقعخهی
 18تی خر در کخخوی دانشخخگاه ،توقی خف فلخخهای روزنامخخههخخا و نشخخریات ،گسخخترش
بازداشت ها و دستگیری نیروهخای گونخاگون خخارج از حاکمیخت ،بخهتخدریج بخه
حوزه و حریم نیروهای درون حاکمیخت و نیروهخای اصخالح طلخب رسخیده بخود.
اعمال محدودیت های فزاینده برای فعالیت های مدنی و قانون مخدار تشخکل هخای
مدنی و زنان ،و بسیاری از وقایع دیگخر ،بخه گسخترش ناامیخدی از اصخالحات در
جامعه به شدت دامن میزد.
همخخهی ای خن مخخوارد در کنخخار افخخزایش فشخخارهای ب خینالملل خی بخخه دلی خل تغیی خر
سیاست های برون مرزی آمریکا (ناشی از سیاست های تهخاجمی دولخت «جخورج
بوش» و حمله نمامی به عراق) ،جملگی سبب میشد که نیروهای تحولخخواه را
بر آن دارد که برای آینده ،راهکارهای دیگری را برگزیننخد کخه از جملخهی آن:
«طرح رفرانخدوم بخرای قخانون اساسخی» بخود .ایخن طخرح کخه از سخوی بخشخی از
نیروهای منتقد حاکمیت مطرح شده بخود ،بخه نمخر مخن ناشخی از همخین موانخع و
بن بست ها و ناروشنی های برآمده از تصلب فزاینده در ساختار حکومتی بود کخه
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در برابر هرگونه اصالحات ،مقاومت میکرد .وجود نهادهای انتصابی ،از جملخه
شورای نگهبان ،اکثر لوایح دولت برای ایجاد تغییرات را سد کرده بود که یکخی
از شاخ های مهماش در رابطه با زنان ،رد الیحه «پیوسختن بخه کنوانسخیون رفخع
تبعیض علیه زنان» بود .بنابه مجموعه ایخن دالیخل ،طخرح بحخث انگیخز «رفرانخدوم
برای قانون اساسی» از سوی برخی از نیروهایی که تا پیش از آن ،بخشاً در مقخام
متحد اصالحطلبان در خارج از حاکمیت ،فعالیت میکردنخد بخرای جمخع آوری
امضاء به روی اینترنت قرار گرفت.
فار از آن که طرح «رفراندوم برای قانون اساسی» ،میتوانست در جامعخهی
سیاسی آن زمان راهگشا باشد یا نه ،اما برای ما در جنبش زنان ،فضای مناسبی را
فراهم آورد که به بهانه آن ،بحث «تغییرات حقوقی به نفع زنخان» را در پیونخد بخا
مسئله دموکراسی در جنبش زنان به شکلی گسترده مطرح سازیم .از سوی دیگر
نقش تغییر سخاختارهای حقخوقی و تعریخف رابطخه زنخان (بخه عنخوان شخهروند) بخا
دولت ،در حوزه گفتمان سیاسی و اجتماعی در جامعه کمتخر مخورد بحخث قخرار
میگرفت .اما «طرح رفراندوم» با توجخه بخه آن کخه گخذار بخه دموکراسخی را بخه
«ساختارهای حقخوقی و قخانونی» پیونخد مخیزد پتانسخیل آن را داشخت کخه مسخئله
حقوق زنان را هرچه بیشتر بخه ایخن گخذار دموکراتیخک پیونخد بزنخد و ضخرورت
اصالح ساختارهای قانونی را به طور وسیعتخر بخه بحخث گخذارد .همخانطخور کخه
وقتی بحث «انتخابات آزاد» در جنبش مدنی «رأی من کو؟» در انتخابات 1388
به عنوان گفتمانی مهم در گذار مسالمتآمیز به دموکراسی تبدیل شد (و از این
منمر ،کنشگران زن نیز توانستند «مسئله زنان» را با این گفتمان تازهنفخس پیونخد
بزنند) در سال پایانی حضور «اصالحطلبخان» در قخدرت نیخز گفتمخان «رفرانخدوم
برای تغییر در قانون اساسی» به یکی از گفتمانهای مهم در گذار مسخالمتآمیخز
به سوی دموکراسی مطرح شده بود بنابراین تبیین جایگاه زنخان در ایخن گفتمخانِ
عمدتاً حقوقی میتوانست مسئله حق زن ایرانی را در محور گفتمانهای مدنی و
سیاسی موجود تثبیت کند.
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اگخر خواسخختهی «تغییخر سخخاختارهای حقخوقی و قخخانونی» یکخی از محورهخخای
تحول محسوب میشد و میتوانست به نقطخهاشختراک گخروههخای جنخبش زنخان
ارتقاء یابد پس تغییر و اصالح در قانون مادر (قانون اساسی) و دیگخر قخوانین بخه
نفع زنان هم میتوانست به محوری مشخترک در جنخبش زنخان تبخدیل شخود و از
سوی دیگر مسئله زنان را به بحث عمومی گذار مسخالمتآمیخز بخه دموکراسخی،
پیوند زند.
در واقع پیگیری تغییر و اصالحات نمام حقوقی کشور بدون تبیین اسختراتژی
و سازوکارهای آن در جنبش زنان ،هرگز نمیتوانست توافق و اجمخاع نیروهخا و
همافزایی جریانهای گوناگون درون جنبش زنان را فراهم آورد .اگر تشخکلهخا
و گروههخای مختلخف جنخبش زنخان در دوره  8سخاله اصخالحات توانسخته بودنخد
گسترش یابند و بخشی از فضای جامعه مدنی را از آن خود سازند برای آن بخود
که در بستر گفتمان اصخالحطلبخی آن زمخان ،کخنشگخران جنخبش مسختقل زنخان
توانستند گفتمان مطالبه محوری خود را (و نیز جایگاه «تشکلهخا و سخازمانیخابی
زنان» را) در پیوند خ نه در تضاد خ با گفتمان سیاسی موجود آن زمخان ،بخه خخوبی
تبیین و پیگیری کنند و این استراتژی را در میان فعاالن و در گفتمانهای جنبش
زنان به نقطهی توافق و اشتراک عمخل ارتقخاء دهنخد .حخال بخا وجخود آن دورهی
سرخوردگی که پیش آمده بود ،جنبش زنان نیاز داشت کخه گفتمخان تخازه نفخس
دیگخخری را (کخخه بخخه کمخخک آن بتوانخخد شخخرایط موجخخود را تبیخخین کنخخد تخخا شخخاید
سرخوردگیها را به نوعی دور بزنخد و بخه حرکختاش ادامخه دهخد) ،تبیخین و در
فضای عمومی جنبش ،مطرح سازد.
مسئله آن بود که «طرح رفراندوم برای قانون اساسی» که راهکاری همچنخان
مسالمت آمیز و غیرانقالبی تلقی مخیشخد (کخه البتخه از روشهخای گذشخته کمخی
فاصله داشت ولی در عین حال ،حامل تجربههای گذشته هم بخود) ،مخیتوانسخت
بستر مناسبی بخرای طخرح اسختراتژی جدیخدی در جنخبش زنخان باشخد .از پرتخوی
درک همین ضرورت بود که فرصخت را غنیمخت شخمردیم و تخالش کخردیم تخا
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گفتمان «تغییرات حقوقی و قخانونی» را (بخه بهانخه طخرح «رفرانخدوم بخرای قخانون
اساسی») در حد توان مان به راهبرد اصلی عمل اجتماعی در جنبش زنخان ارتقخاء
دهیم .مقاالتی که در این دوره در رابطه با چرایی ضرورت محوریت «قخانون» و
اهمیت آن منتشر میکردیم ،هر چند مانند همیشه ،ابتخدا تخنشزا بخود و نقخدهای
بسیاری برانگیخت ،اما بهتدریج در کنار فعالیت هخا و تخالش هخای دیگخر فعخاالن
جنبش زنان برای انگشتگذاردن بخر اهمیخت «قخانون» و محوریخت بخشخیدن بخه
تغییر و اصالح قوانین باالخره سبب شخد کخه از سخال  1384بخهتخدریج موضخوع
«قانون» و تغییر قوانین تبعیضآمیز چه در مجموعه قوانین مخدنی و چخه در قخانون
مادر (قانون اساسی) ،به محور اصلی کنشگری جنبش مستقل زنان تبخدیل شخود.
در واقع بهرغم آن که در دهه  32و  ، 82تغییر در قوانین تبعخیضآمیخز ،یکخی از
محورهای فعالیت جنبش زنان محسوب میشد ،ولی «محوریت اصلی» نداشخت.
اما پس از این مجموعه بحثها در جنبش زنان در رابطه با اهمیخت پخرداختن بخه
تغییر قوانین ،ما در جمع هماندیشی زنان سرانجام توانستیم در خخرداد ( 1384بخا
توجه به فضای انتخاباتی) ،بر سر شعار محوریمان یعنی «تغییخر قخوانین تبعخیض-
آمیز در قانون اساسی» به توافق برسیم و تجمع  22خرداد  1384را با ایخن شخعار
برگزار کنیم .بدین ترتیب از آن زمان بخه بعخد بحخث «قخوانین تبعخیضآمیخز» بخه
گفتمان محوری جنبش زنان تبدیل شد و با برگخزاری تجمخع  22خخرداد 1385
این گفتمان در جنبش زنخان تثبیخت و در نهایخت بخه شخکل حرکتخی گسخترده در
قالب «کمپین یک میلیون امضاء برای تغییخر قخوانین تبعخیض آمیخز» پخا بخه هسختی
گذاشت.
از ایجاد کمیته هماهنگی تا برگزاری تجمع  22خرداد  :1384و امخا ،در همخان
نشست پُرشور جمع هماندیشی زنان که پس از برگزاری موفقیختآمیخز تحصخن
روبروی دفتر ریاست جمهوری( ،که به فراخوان اعمم طالقخانی صخورت گرفتخه
بود) ،برای برپایی تجمع دیگری مقابل دانشگاه تهران به توافق رسخیدیم و قخرار

فصل سوم 183 /

شد که کمیته همخاهنگی شخکل بگیخرد و گخروههخای مختلخف (هخر کخدام یخک
نماینخخده) بخخرای همخخاهنگی کارهخخای اجرایخخی ،داوطلخخب شخخوند .بخخدین ترتیخخب از
موسسه کارورزی :محبوبه عباسقلیزاده ،از مرکز فرهنگی زنان :نوشین احمخدی
خراسانی ،از انجمن همخاوا :نیخره تخوکلی ،از موسسخه راهخی :نسخرین افضخلی ،از
کانون هستیااندیش :جلوه جواهری ،و نیز شهال انتصاری و گوهر شخمیرانی (کخه
از مجموعه طیفهای مختلف فکری بودند که در جمخع هخماندیشخی حضخوری
فعال داشتند) بخرای شخکل دادن بخه کمیتخه همخاهنگی انتخخاب شخدند .و تصخمیم
گرفته شد که نام «گروهها» به همخراه نخام «افخراد» در انتهخای مختن فراخخوان درج
شود.
به هرحال در آن جلسه در کمال ناباوری ،یک سری تصمیمات در آن جمخع بخه
تصویب رسید که پیش خودم فکر کردم ممکن است که برخی از افخراد پخس از
ترک آن جلسه ،وقتی به خانههخایشخان بازگردنخد و تصخمیمات اتخخان شخده را
مرور کنند ،چه بسا شوکه شوند که از قضا همینطور هم شد و پس از آن جلسه
بهتدریج متوجه شدیم که مخالفتخوانیها با برگزاری تجمع ،بسیار است.
از روز  11خرداد تا  22خرداد  1384زمان بسخیار انخدکی بخرای برگخزاری
چنخخین تجمخخع بزرگخخی ،وقخخت داشخختیم .چنخخد روز از ایخخن فرصخخت انخخدک نیخخز بخخا
تعطیالت رسمی مصادف میشد و این ،کخار را بسخیار مشخکلتخر و زمخان را نیخز
متراکمتر میکرد .البته شاید همین زمان کوتاه باعث شد کخه ایخن تجمخع شخکل
بگیرد یعنی فرصت بر هم زدنش برای کسانی که مخالف آن بودند ،خوشبختانه
باقی نماند .جلسات هماهنگی بهطور مرتب و فشرده در محل کتابخانخه صخدیقه
دولتآبادی تشکیل میشد ولی متأسفانه عدهای در پشت پرده بخرای بخرهم زدن
این تجمع ،تالش میکردند.
کشمکشهای فرسایشی  12روزه برای فشار هرچه بیشتر بخر افخرادی کخه در
کمیته هماهنگی این تجمع بودیم ،به منمور کنسل کردن تجمع ،سخبب شخد کخه
 12روز طاقتفرسا و تبآور مانند  12مخاه بخر مخا بگخذرد .هخر روز بخا اطالعیخه
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حمایتی گروهی (بهخصو اگر از خارج کشور بود) ناگهان یخک بحخران بخه-
وجود میآمد و فشارها صدچندان میشد از جمله :بیانیه مردان برابخریخخواه در
حمایت از تجمع بیانیه فالن گروه در خخارج از کشخور در دفخاع از تجمخع و...
آری هر کخدام از ایخن حمایختهخا ،مخدرک جرمخی تلقخی مخیشخد کخه محبوبخه
عباسقلیزاده را برای کنار کشیدن از کمیته هماهنگی و در نهایت کنسل کخردن
تجمع ،بیشتر تحت فشار قرار میدادند .چرا که محبوبه از جمله کسانی بخود کخه
در آن زمان ،نه تنها بخا برخخی از «دولختزنخان» نزدیخک بخه مسخئوالن حاکمیخت
ارتباط داشت بلکه با وجود این ارتباطخات ،حضخورش در جمخع برگزارکننخدهی
تجمع باعث میشد که تاحدودی حاشیه امن برای این تجمع ،فخراهم آیخد .چخرا
که این نخستین تجمع بزرگی محسخوب مخیشخد کخه قخرار بخود بخدون مجخوز از
وزارت کشور ،برگزار شود و در آن شرایط حتا مخا نیخز کخه برگخزاری  2تجمخع
بزرگ دیگر در «پارک الله تهران» را تجربه کرده بخودیم (و در یکخی از آنهخا
حتا مجوزمان باطل شده بخود) و در هخر دو تجمخع نیخز گرفتخاریهخای زیخادی را
بهجان خریده بودیم ،میدانستیم چه خط قرمزی را داریم میشکنیم.
در مقابل فشارهای فزاینده ،ما هخم تخالش مخیکخردیم هخر روز بخا برگخزاری
جلسات هماهنگی ،آن فشارها را تاحدودی خنثا کنیم .این روند بخهویخژه قبخل از
صدور فراخوان و انتشار عمومی آن ،مسیر کار را بسیار شکننده و جیوهای کرده
بود ،انگار بر لبه تیغ راه میرفتیم .برخی از درون و بیرون جنبش زنخان بخر مخا در
کمیته هماهنگی فشار میآوردند تا تصمیمهایی را که در جمع هماندیشی زنخان
گرفته شده بود با استفاده از قدرتمان به عنوان کمیته هماهنگی ،تغییخر دهخیم از
جمله تغییر محل تجمع یا تغییر شعار محوری آن .ولی ما تصور مخیکخردیم کخه
اگر تغییری خ حتا جزیی خ در یکی از تصمیماتی که «جمع هماندیشی» در رابطخه
با برگزاری تجمع مصوب کخرده بخود وارد کنخیم ،مخیتوانخد بهانخهای باشخد کخه
بهراحتی آتش اختالف را در میان اعضای هماندیشی دامن بزنخد و بخه سخهولت،
همه را وا دارد که در آن وقت تند و فرصخت بسخیار انخدک ،خواهخان تشخکیل
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جلسهای دیگر شوند .طبعخاً در شخرایطی چنخین شخکننده و ایخن فرصخت انخدک،
تشکیل جلسه مجدد به معنای کنسل شدن تجمع بود .در هرحال به خاطر فشارها
و بهانههای مختلفی که برخی در مورد تجمع مطخرح مخیکردنخد مجبخور بخودیم
برای خنثاکردن فشارها ،مرتب بیانیه بدهیم .به همین دلیخل ،سخه بیانیخه در عخرض
این ده روز صادر کخردیم .در عخرض ایخن ده روز شخاید حخداکثر سخه یخا چهخار
سخخاعت در طخخول شخخبانه روز مخخیخوابیخخدیم چخخون کخخه انبخخوهی از کارهخخا را بایخخد
سروسامان میدادیم.
بخخه هرحخخال محبوبخخه از سخخوی برخخخی از دوسخختان و نزدیکخخان فکخخریاش زیخخر
فشارهای سنگین و فزاینده برای لغو تجمع قرار داشت و ما نیز در مرکز فرهنگی
زنان با فشار مداوم آن بخش از زنان تندرو رادیکال خخ کخه ماننخد آن طرفخیهخا خ
همه چیز این تجمع را زیر سئوال میبردند ،روبرو شده بودیم .جالب بود که در
آن بحبوحه ،عدهای حتا این تجمع را علیه اصالحطلبان میدانسختند و از ایخن رو
با آن مخالفت میکردند .عدهای دیگر آن را به نفع اصخالحطلبخان در انتخابخات
ریاستجمهوری و برای تشویق به حضور در انتخابات معنا میکردنخد و بخا ایخن
بهانه با آن از در مخالفت در میآمدند .خالصه غوغایی برپا شده بود.
چگونگی رفت و آمد به محل تجمع را بارها و بارها بررسی کردیم .بخه یخاد
میآورم چندین بار شبانه به جلوی دانشگاه تهران رفختم تخا هنگخامی کخه خیابخان
خلوت است بتوانم نقشه درست و دقیقی از محل آغاز تجمع (کخه قخرار بخود در
آنجا روی زمین بنشینیم) را در کمیته هماهنگی ارائه کنم .میدانستیم که محخل
تجمع را محاصره خواهند کرد و نمیگذارند بخهراحتخی بخه مکخانی کخه در نمخر
گرفته بودیم ،برسیم .ولی پیشنهاد شخهال انتصخاری بخرای کرایخه اتوبوسخی بخرای
پیاده شدن جلوی درب دانشگاه ،همخه مخا را هیجخان زده کخرد .او بخا سخندیکای
شرکت واحد در ارتباط بود و مسئولیت کرایه کردن اتوبوس را برعهده گرفت.
در ایخخن میخخان هنگخخامیکخخه س خرود «ای زن ،ای حضخخور زنخخدگی» را بخخهطخخور
دستهجمعخی تمخرین مخیکخردیم بهتخرین لحمخات زنخدگی جمعخی آن دوران را
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تجربه میکردیم .محبوبه عباسقلیزاده دفتر انجمناش در جایی قرار داشت کخه
در طبقه زیرین آن ،استودیو ضبط صدا وجود داشت .محبوبه آن استودیو را بخه
هزینه خودش اجاره کرد تا نخسختین سخرود جنخبش زنخان را ضخبط کنخیم .شخب
ساعت حدود  8-3به استودیو رفتیم و تخا آخخر شخب توانسختیم سخرود را ضخبط
کنیم.
پس از پشت سر گذاردن ایخن ماجراهخا ،روز  22خخرداد  1384بخاالخره بخا
همه چالشها و دردسرها و امیدهایش فرا مخیرسخید و مخا در فضخایی آکنخده از
شور و امید و هیجان و ابهام ،پیش مخیرفتخیم .آخخرین روز یعنخی صخبح روز 22
خرداد نیز یک اتوبوس از زنهایی که توسط رؤیا طلوعی بسخیج شخده بودنخد از
کردستان به تهران رسیدند .حضور پُر نشاط و مصمم آنان به همه ما روحیخه داد.
ناهار را در همان فضای صمیمی کتابخانه ،ازشان پذیرایی کردیم و آنان نیز کخه
سرود جنبش زنان «ای زن ،ای حضور زندگی ،بهسر رسید زمخان بنخدگی» را بخه
زبان کوردی ترجمه کرده بودند ،سرود خودشان را بهطور دسختهجمعخی تمخرین
میکردند .خالصه حال و هوایی داشت آن روز .هسته اولیهای که قخرار بخود بخا
اتوبوس بخه محخل برگخزاری تجمخع بخرویم مخیبایسخت یخک سخاعت زودتخر در
کتابخانه جمع میشدند .خوشبختانه بسیاری از بچهها رأس ساعت مقرر آمدند.
یادم میآید همانجا روی تخته سفیدی که در کتابخانه بود با ماژیک ،نقشه
دقیق محلی که قرار بود هسته اولیه تجمع ،در آنجخا مسختقر شخویم را کشخیدم و
توضیح دادم که چهطور قرار است به آنجا برویم و این که چه چیزهایی را باید
رعایت کنیم  :لبخند بزنیم ،دعوا و خشونت نکنیم ،حتا اگر کتکمان بزنند نباید
برخورد خشن داشته باشیم .نباید وارد بحخث سیاسخی بخا آنهخا بشخویم ،فقخط در
مورد حق و حقوقمان با نیروی انتمامی صحبت کنیم ،بخه مجخرد پیخاده شخدن از
اتوبوس هم بایخد بخه سخرعت روی زمخین بنشخینیم کخه نتواننخد هُخلمخان بدهنخد و
پراکندهمان سازند و ...در واقع مهخمتخرین نکتخهای کخه بخرای راه افتخادن تجمخع،
وجود داشت این بود« :نشستن به هر قیمت ،و بلند نشدن .تخا هسخته اولیخه کخامال
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شخخکل بگیخخرد و موقعیخختاش تحکخخیم شخخود ،تخخا سخخپس دیگخخران بتواننخخد بخخه آن
بپیوندند»  ..یعنی به هر ترتیب میبایست موقعیتمان را حفظ مخیکخردیم ...امخا
وقتی بهطور دسته جمعی از اتوبوس پریدیم پخایین و خودمخان را بخه نقطخه مخورد
نمر رساندیم و روی زمین دا نشستیم تخازه متوجخه شخدیم کخه حفخظ موقعیخت،
چقدر دشوار است .اما سرانجام ،مقاومت دستهجمعیمان باعث شد کسخانی کخه
برای تجمع آمده بودند و پلیس نگذاشته بود به آنجا نزدیک شوند با سخرعت و
دویدن ،از سد محاصره پلیس عبور کنند و خود را به ما برسانند .چنخین بخود کخه
تجمع  22خرداد  84شکل گرفت و با موفقیت برگزار شد...
در آن تجمع محبوبه عباسقلیزاده با یک بلندگوی دستی ،مجری بود و مخن
هم که با بلندگوی دستی دیگخری ،شخعارهای تجمخع را بخرای تکخرار در جمخع،
هدایت مخی کخردم و در آخخر نیخز قطعنامخه پایخانی را بخر چهارپایخهای کخه شخهال
انتصاری فراهم آورده بود بخه وسخیله همخان بلنخدگوی دسختی کوچخک ،قرائخت
کردم .در این مراسم سیمین بهبهانی نیز شعرش را قرائت کرد .مینو مرتاضی نیخز
سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و پیام شیرین عبادی را در آن تجمع خوانخد و رؤیخا
طلوعی هم از طرف زنان کورد ،به سخنرانی پرداخت .البته سخخنرانان دیگخر بخه
دلیل فضای ملتهخب ،امکخان صخحبت نیافتنخد .در هخر صخورت دههخا گخزارش از
زوایای مختلف در مورد برگخزاری تجمخع بخه نگخارش درآمخد کخه همخین امخر،
توضیح بیشتر در مورد آن را غیرضروری میکند.
مشکالت جمع هماندیشی پس از برگزاری تجمع  22خرداد

سخخه روز پخخس از برگخخزاری تجمخخع  22خخخرداد در برابخخر دانشخخگاه تهخخران ،جلسخخه
هماندیشی به منمور بررسی نتایج ایخن تجمخع برگخزار شخد .تعخدادی از اعضخای
جمع هماندیشی که حتا با تجمع هم همراهی کرده بودنخد و نیخز برخخی از زنخان
اصالحطلب جبهه مشارکت ،در این جلسه ،به برگخزاری ایخن تجمخع ،انتقادهخای
گاه تند و تیزی را مطرح کردند و به نوعی برگزاری آنرا محکوم کردنخد .امخا
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بهرغم بگو مگو و درگیری لفمی که در این میان پیش آمد ،در مجموع به دلیخل
غلبه فضای پُرنشاط و باال بودن اعتماد و روحیهی قخوی ناشخی از «موفقیختآمیخز
بودن تجمع» ،درگیریهای لفمی بیش از آن ،کشدار نشد و خوشبختانه خاتمخه
یافت.
مدتی پس از آن جلسه ،وضعیت انتخابات ریاستجمهوری مشخ شخد و
آقای محمود احمدینژاد برنده انتخابات اعالم شد .بسیاری از ما جنبشزنانیهخا
از نتیجهی نامنتمر انتخابات ،تقریباً یکّه خوردیم .با این حال ،مسئله انتخابات کخه
طی دو ماه اخیر در میان نیروهای جمع هماندیشی تنش ایجاد میکخرد بخه پایخان
رسیده بود ،اما چالشی تازه را رقم زد :چگونگی مواجهه با دولت نومحافمهکخار
آقای محمود احمدینژاد.
در این میان نشستهای جمع هخماندیشخی زنخان ،در ظخاهر ،مباحخث پیشخینی
خود را پی گرفت اما تضادها و فشارها در زیر پوست آن ادامخه داشخت .از یخک
طرف بهتدریج برخی از افراد جمع هماندیشی احضار و بخازجویی مخیشخدند (و
ما از البهالی صحبتهایی کخه جسختهگریختخه عنخوان مخیکردنخد بخه مسخئله پخی
میبردیم) ،درحالی که انتمار داشتیم مسایلی همچون احضار و بازپرسی و نمایر
این موارد بهطور شفاف در جمع مطرح گردد تا برای آن چاره جویی شود.
بسیاری از یاران جمع هماندیشی به طرق مختلف در معرض «گفتگو» (یعنی
بازجویی) قرار گرفتند .با توجه به این وضعیت ،احضار رسمی به دادگاه ،به نمخر
میرسید که «بهتخرین و معقوالنخهتخرین مخدل» اسخت .بخرای نمونخه خخود مخرا در
«سازمان سنجش آموزش عالی» و به بهانخه قبخولیام در دانشخگاه (فخوق لیسخانس
رشته مطالعات زنان دانشگاه تهران) ،مورد بازپرسی قرار دادند و هنگامی کخه بخه
سازمان آموزش عالی مراجعه کردم ،متوجه شدم کخه بخه جخای بحخث در مخورد
تکمیل پروندهام در آموزش عالی ،درحال بازپرسی به خخاطر تجمخع  22خخرداد
هستم.
در هرحال در خالل آن روزها ،رضوان مقدم را نیز بهصورت تلفنخی احضخار

فصل سوم 135 /

کردند ،خوشبختانه او موضوع احضارش را با شخجاعت و بخدون پخردهپوشخی بخا
دیگخخران در میخخان گذاشخخت و بخخه یخخاد دارم کخخه مخخن و پخخروین اردالن و محبوبخخه
عباسقلیزاده و شادی صدر ،همراه او به محل تعیین شخده رفتخیم و بیخرون از آن
سخخاختمان ،منتمخخر او نشسخختیم تخخا از بازپرسخخی برگخخردد .در واقخخع تخخرویج چنخخین
حمایتهایی ،از جمله کارهایی بود که آن زمخان مخیتوانسخت بخهصخورت یخک
سنت حسنه و یاریدهنده در جنبش زنان رایج شود.

کارگاه آموزش مواجهه با «بازپرسای» :طُرفخه آن کخه ،طخرح برپخایی «کارگخاه
آمخخخوزش برخخخخورد بخخخا بخخخازجویی» را هنگخخخامی کخخخه مخخخن و پخخخرویناردالن و
محبوبهعباسقلیزاده و شادیصدر پشت در ساختمانی کخه رضخوان مقخدم در آن
محل ،در حال بازجویی بود (و ما به حمایت از او آنجا جمخع شخده بخودیم) ،بخا
آنها در میان گذاشتم .بنابراین در همانجا قخرار و مخدار گذاشختیم و تقسخیمکخار
کردیم .برگزاری این سلسله جلسات در کتابخانخه صخدیقه دولختآبخادی آغخاز
شد .یک جلسه سخنرانی برای آشخنایی و درک روانشناسخی فضخای بازپرسخی و
حتا موضوع شکنجه و روانشناسخی شخکنجه (توسخط مخریم رسخولیان) ،دو جلسخه
آشنایی با حقوق متهم (توسط شادی صدر) ،دو جلسه نیز برای بیان تجربخههخای
زندان .در دو جلسهای که به تجربههخای زنخدان و بخازجویی ،اختصخا داشخت
قرار شد سه نفر از اعضای جمع هماندیشی که با توجخه بخه موضخوعات مختلخف
به زندان افتاده یا بازجویی شده بودند :فریبا داودیمهاجر ،محبوبه عباسقلیزاده،
و پروین اردالن درباره تجربههای خود در این زمینه صحبت کننخد .یخک جلسخه
هم خود من به همراه منصوره شجاعی سعیکردیم با توجه به تجربه خواندههخا و
شنیدههایمان ،به دستهبندی انواع و اقسام برخوردهایی که پروندههخای مختلخف
طی کردهاند و راهکارهای مختلف در مواجهه با جلسات بازپرسی ،بپردازیم .در
مجموع ،این کارگاه آموزشی در چندین جلسه ،با موفقیت برگزار شد به همخراه
توزیع کتابها و مقاالتی که در این زمینه به خوانندگان ،کمک قابلمالحمهای
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میکرد.
در واقع تجربهی مفید این کارگاههای آموزشی در «جمع هماندیشخی زنخان»
بود که بعدها در کمپین یک میلیون امضاء به کار گرفته شد و برگخزاری سلسخله
کارگاههخای «حقخوق شخهروندی» و حقخوق بازداشختشخدگان را بخرای اعضخای
کمپین برگزار میکردیم ،هر چنخد در ایخن سلسخله کارگخاههخا در کمپخین ،فقخط
بخش «حقوقی» و قانونی آن مورد تدریس قرار میگرفخت و برگخزاری بخخش-
های دیگر ،امکان پذیر نبود.
سفر به کردستان :پس از تجمع  22خرداد  ، 84مسئله دیگخری کخه پخیش آمخد،
دستگیری «رؤیا طلوعی» بود کخه سخردبیری هفتخهنامخه «راسخان» را در کردسختان
برعهده داشت  .در این میان او در تجمع  22خرداد  1384زنخان را از کردسختان
برای شرکت در این تجمع بسیح کخرده بخود و بنخابراین ،حمایخت از او ضخروری
بود .از همین رو ما اعضای مرکز فرهنگی زنان ،در نشستهای«جمع هماندیشی
زنان» این بحث را مطرح کردیم که باید از کسانی که به دلیل تجمع  22خخرداد
دچار مشکالت و پروندهی قضایی شدهاند حمایخت عملخی و علنخی کنخیم .البتخه
پیشاپیش ،این حمایتها را از طریق گروه هماهنگی که برای تجمخع  22خخرداد
گرد آمده بودیم ،بیوقفه انجام میدادیم ،از جمله نوشتن نامه به وزارت کشخور
برای جلوگیری از فشارهای بیشتر به تشکلهای غیردولتخی در شهرسختانهخا کخه
پای بیانیه  22خرداد را امضاء کرده بودند ،و نیز همراهی با کسخانی کخه احضخار
میشدند و نمایر این کارها .در این حی و بی  ،رؤیا طلوعی نیز دستگیر شده
بود .بر این اساس فکر کردیم باید همانطور کخه سخعی کخرده بخودیم از فعخاالن
تهرانی پشتیبانیکنیم میبایست بتوانیم در حخد و انخدازه خخود نسخبت بخه فعخاالن
جنبش زنان در شهرستانها نیز اقدام کنیم.
مطرح کردن موضوع حمایت از «رؤیخا طلخوعی» بخه عنخوان یکخی از فعخاالن
جنبش زنان ،در نشست «جمع هماندیشی زنان» به دلیخل آن کخه برخخی از جمخع
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هماندیشی نمیخواستند بحث «قومیت ها» را در جنبش زنان وارد کنند به توافخق
همگانی نرسید .ولی به نمر مخن تقویخت رویکخردی کخه رؤیخا طلخوعی (و دیگخر
فعاالن مدنی همچون او) در اقلیم کردستان پیش گرفته بودند یعنی حرکتهخای
آرام و مسخخالمتآمیخخز مخخدنی و در چخخارچوب قخخانون ،آن هخخم در شخخرایط خشخخن
کردستان (که تخا پخیش از آن بخه دلیخل فشخارهای مضخاعف سیاسخی بخر کردهخا،
فرهند سیاسی غالباش عمدتاً به فعالیتهای غیرمسالمتآمیز و حتخا مسخلحانه
گرایش داشت) ،از اهمیت زیادی برخخوردار بخود و مخیتوانسخت بخه نزدیکخی و
همبستگی هرچه بیشتر گروههای زنان از قخومهخای گونخاگون یخاری رسخاند و از
این طریق رویکردهای مدنی را (که خخود مخا نیخز در جنخبش زنخان پخیش گرفتخه
بودیم) در آن منطقه تقویت و بارور نماید .از این رو حمایت از رؤیا طلوعی بخه
نوعی میتوانست معنایی عمیقتر از حمایت از یک فرد پیدا کنخد و بخه حمایخت
از حرکتهای قانونی و مسالمتآمیز و مدنی گسترش یابد .با این اسختدالل بخود
که در نهایت بهخاطر عدم توافق جمعی ،در جلسه این پیشنهاد را مطرح کخردیم
که بیانیهای در این رابطه میتواند تهیه شود و مانند همیشه هخر فخردی کخه مایخل
باشد مختار است که آن را امضاء کند یا امضخاء نکنخد .بخه ایخن ترتیخب بخاالخره
بیانیهای به همین منمور تهیه و منتشر شد.
در نشست بعدی جمع هماندیشی ،به دلیل آن که بهرغم همخه فشخارها بخرای
آزادی رؤیا طلوعی متأسفانه هنوز او در زندان بهسر مخیبخرد ،پیشخنهاد دادم کخه
نامهای خطاب به دادستانی استان کردسختان نوشخته شخود و در آن نامخه خواسختار
مالقات حضوری با دادستان استان کردستان شخویم تخا ابخراز نگرانخی خخود را از
وضعیت رؤیا طلوعی بهطور مستقیم و رو در رو ،به مقامات مربوطه اظهار کنخیم.
استداللم این بود که با این عمل خواهرانه (سفر بخه کردسختان) ،کخنشگخران زن
در شهرستانها حداقل احسخاس تنهخایی نخواهنخد کخرد .ایخن پیشخنهاد هخم ماننخد
پیشنهاد انتشار بیانیه ،از سوی برخی از دوستان مخورد مخالفخت قخرار گرفخت کخه
دلیلشان هم این بود کخه حرکتخی پُرهزینخه اسخت و بخا توجخه بخه فضخای متشخنج
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کردستان ،ممکن است عواقب وخیمی در پی داشته باشد.
بر این اساس و طبق روال جمع هماندیشخی ،بخه همخراه برخخی از گخروههخا و
افراد که موافخق ایخن حرکخت بودنخد نامخهای تهیخه کخردیم و فرسختادیم و تعخداد
معدودی از افراد به نمایندگی از امضاءکنندگان نامخه ،سخرانجام در  32شخهریور
 1384عازم سنندج شدیم .پافشاری ما برای انجام چنین عمل بدعتآمیخزی ،در
واقع پایهگذاری سنتی در جنبش زنان برای همبستگی بخا زنخان در دیگخر شخهرها
بود ،بهویژه آن که مسئله «زنان با قومیتهای گوناگون» برای جنبش زنان مسخئله
و چالشی مهم تلقی میشد که باالخره بهتدریج باید در جنبش زنان به آن مخی-
پرداختیم.
به این ترتیب در مجموع هشت نفر از اعضای جمخع هخماندیشخی کخه بخرای
سفر به کردستان ،اعالم آمادگی کردند شش نفرشان از اعضای مرکخز فرهنگخی
زنان (منصوره شخجاعی ،فیخروزه مهخاجر ،فرنخاز سخیفی ،زهخره ارزنخی ،و نوشخین
احمخدی خراسخانی) و هخخمچنخین محبوبخخه عباسخقلیزاده و شخخادی صخدر و جلخخوه
جواهری از گروههای دیگر ،داوطلب حضور در این سفر شدند .به ایخن ترتیخب
با اتوبوس به سنندج عزیمت کردیم.
در طخخول اقامخختمخخان در سخخنندج سخخعی کخخردیم بخخا گخخروههخخای محلخخی زنخخان
سنندجی ،ارتباطی برقرار نکنیم به این دلیل که مقامات دولتی و انتمامی سخنندج
احساس نکنند ما برای ایجخاد بلخوا و بسخیج و سخازماندهی اعتخراض بخه شهرشخان
آمدهایم .این اولین تجربخه مخا در ایخن حخوزه بخود و مسخلماً بخا توجخه بخه وسخعت
شایعات و فضای ترس و دلهرهای که مانند همیشخه ایجخاد کخرده بودنخد ،مخا هخم
محتاطتر شده بودیم .چه بسا که بخشی از این دلهره ،ناشی از این بود که تا آن
روز چنخخین سخخنتی در جنخخبش مسخختقل زنخخان وجخخود نداشخخت کخخه فعخخاالن زن در
پایتخت ،بهمنمور حمایت از کنشگران جنبش زنان در شهرستانها ،از تهخران بخه
شهرهای مورد نمر گسیل شوند .هرچند که بعخدها ،ایخن رونخد در کمپخین یخک
میلیون امضاء ،تثبیخت شخد و حتخا بخهصخورت سخنت در آمخد .چخرا کخه اعضخاء و
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کنشگران کمپین نیز آموختند که در حد توانشان ،سعی کنند تا به هر نحخو کخه
شده از فعاالن در شهرستانها خ البته تا جایی که مقدور و ممکن است خ حمایخت
بهعمل آورند.
چیستی و کیستی «هماندیشی» :و اما نشسخت بعخدی «جمخع هخماندیشخی فعخاالن
جنبش زنان» ،پس از روی کارآمدن دولت آقخای احمخدینخژاد در دفتخر مرکخز
کارورزی متعلق به محبوبه عباسقلیزاده برگزار شد و گیتی شخامبیاتی آن جلسخه
را اداره میکرد .موضوع جلسه ،چیستی و کیستی جمع هخماندیشخی بخود ،یعنخی
ادامه مبحثی که پیش از برگزاری تجمع در جمع هماندیشی چندین جلسه را بخه
خود اختصا داده بود .در آن جلسه بهراحتی میشد نگرانی تک به تک افراد
حاضر را نسخبت بخه آینخده احسخاس کخرد .آینخدهای سرشخار از ابهخام ،آینخدهای
مهگرفته و به رند خاکستری .بخه تشخبیه نیمخا یوشخیج « :دود انخدود ».از ایخن رو
بخشی از وقت جلسه به این که در دولت جدید چهطور میتوان به فعالیختهخای
مسالمتآمیزمان ادامه دهیم ،اختصا یافخت .هرچنخد هخیچکخس هنخوز تحلیخل
مشخصی نداشت و بیشتر حول نگرانی و هخراسهخا و ابهخامهخا ،گفتگوهخا ادامخه
یافت .در این میان بحث در مورد «چیستی و کیستی» جمع هماندیشی بخا شخدت
بیشتری دنبال میشد.
تا آن زمان ،گزارش جلسات هماندیشی که در سایتها و روزنامههخا منتشخر
میشد با نام «جمع هخماندیشخی» نبخود بلکخه گخاهی آن را «نشسخت سخازمانهخای
غیردولتی زنان» گاهی «جمع گروههای مختلف زنان» ،یا «هماندیشخی جمعخی از
فعاالن و تشکلهای جنبش زنان» و گاهی نیخز «نشسخت سخازمانهخای غیردولتخی
زنخخان» و ...معرفخخی مخخیکردنخخد .از همخخینرو در آن فضخخای ملتهخخب پخخس از روی
کارآمدن دولت نهم ،ما خود را مشغول قضخیه «چیسختی و کیسختی» جمخع کخرده
بودیم و پنج جلسه صرف این مباحث شد تا این که ابتدا نام «فوروم» و سپس نام
«جمع هماندیشخی زنخان» بخه تصخویب رسخید .همچنخین در ایخن جلسخات ،بحخث
«حضور فردی» به جای حضور سازمانی نیز در جمع هماندیشی زنان بخه تأییخد و

 /222بهار جنبش زنان

تصویب رسید .پیش از آن معموالً «نمایندگی گخروههخا» در «جمخع هخماندیشخی
زنان» امری پذیرفته شده بخود ولخی روی کارآمخدن دولخت نهخم و سیاسخت غیخر
دوسخختانهاش نسخخبت بخخه تشخخکلهخخای جامعخخه مخخدنی ،سخخبب شخخد کخخه اکثخخر افخخراد
شرکتکننده در جمع ،به حضور «فردی» (بدون نکر نام انجمخنشخان) در جمخع
هماندیشی گرایش پیدا کنند و بهتدریج بر سر این مسئله توافخق نماینخد کخه بخه-
صورت فردی (نخه بخه نماینخدگی از گخروهشخان) در جمخع باشخند .حرکختهخای
تصویب شده در جمع هماندیشی نیز بهتدریج به جای نخام افخراد و گخروههخا ،بخا
امضای «جمع هماندیشی زنان» منتشر میشد ،یعنی به نوعی عملکرد هماندیشخی
تغییر کرد و به جای عملکردی ائتالفی ،بهتخدریج عملکخردی سخازمانی از خخود
بروز داد .همه اینها با توجه به شرایط سیاسی پس از روی کارآمدن دولت نهخم
قابل فهم بود .شاید اولین تجمع و حرکتی که بعد از آن توافق ،بخا نخام و امضخای
«هماندیشی» اتفخاق افتخاد ،تجمخع  8مخارس  1384در پخارک دانشخجو بخود کخه
فراخوان آن با نام «جمع هماندیشی فعاالن جنبش زنان» منتشر شد .البته بعدها در
سخخال  1385کخخه دیگخخر جمخخع کخخوچکی از آن تعخخداد پُرشخخمار اولیخخه در جمخخع
هماندیشی  ،باقی مانده بودند ،با نام «جمع هخماندیشخی زنخان» بیانیخههخایی منتشخر
نمودند و حتا در  22دی سال  ،1381با نام «جمع هماندیشی زنان» ،پیوسختن بخه
1
کمپین یک میلیون امضاء را نیز اعالم کردند.
خالصهای از فعالیتهای جمع هماندیشی زنان در سال 1384

مجموعه عملکرد بیرونی جمع هماندیشی در سال  1384بدین قرار بود:
صدور و انتشار «بیانیه اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به اسختادیوم بخرای تماشخای

فوتبال» خطاب به فیفا .صدور و انتشار بیانیه در مخورد «طخرح قخانون محخاکم شخرع در

1
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کانادا»  ،برگزاری «تجمع  22خرداد روبهروی دانشگاه تهخران در اعتخراض بخه نقخض
حقخخوق زنخخان در قخخانون اساسخی» « ،کمپخخین بخخرای آزادی رؤیخخا طلخخوعی از زنخخدان»  ،و
«کمپین اعتراض به فیلتریند نام زنان در اینترنت».

افزون بر اینها ،به واسطه فضای متکثر هماندیشخی و ایجخاد اتحادهخایی میخان
برخی از گروهها با یکدیگر ،کارهای مشترک گروهی دیگر نیز در سال 1384
به انجام رسخید از جملخه« :تحصخن  122نفخره در مقابخل دفتخر ریاسخت جمهخوری در
اعتراض به تفسیر کلمه رجال در قانون اساسی» «فعال شدن گروههخای تخازهنفخس در
بحث ریاست جمهوری زنان» ،همچنخین «صخدور بیانیخه در حمایخت از کاندیخداتوری
دکتر معین»« ،تحصن در مقابخل اسختادیوم و ورود بخه اسختادیوم آزادی»« ،آغخاز کخار
چهل تکه جهخانی زنخان»« ،آغخاز نگخارش قخانون اساسخی و مجموعخه قخوانین بخدیل بخا

رویکردی زنانه» .که البته این کار آخر ،در نیمه راه ،متوقف ماند.
جلسات انتقادی به منظور جلوگیری از ریزش «جمع هماندیشی زنان :در همان
سال  ،1384در هنگام بازگشت از سنندج (که بهمنمور اعخالم حمایخت از رؤیخا
طلوعی رفته بودیم) در این مورد که جمع هماندیشخی بخا ریخزش نیخروی زیخادی
مواجه شده بحثهایی بین ما درگرفت مبنی بخر ایخن کخه چطخور مخیشخود جلخو
ریزش نیرو را گرفت و بار دیگر جمع هماندیشی را زنخده کخرد .سخرانجام فکخر
کخخردیم کخخه بخخه خخخاطر جلخخوگیری از ریخخزش نیروهخخا ،و احیخخای مجخخدد جمخخع
هخخماندیشخخی ،جلسخخات انتقخخادی ترتیخخب دهخخیم و از کسخخانی کخخه مخخدتی اسخخت در
جلسات هماندیشی شرکت نمیکنند دعوت بهعمل آوریم تخا انتقادهخایشخان را
صریح و بیپرده مطرح نمایند .این فکرها بود کخه سخبب شخد چنخد مخاه بعخد در
سلسله نشست هخایی کخه بخه همخین منمخور تخدارک دیخده شخد ،گیتخی شخامبیاتی
مسئولیت برگزاری کارگاههای آسیب شناختی جمع هماندیشی را به منمور رفع
مشکالت و بازسازی دوباره «جمع هماندیشی زنان» برعهخده گیخرد .در مجمخوع
سه جلسه با عنوان جلسات آسیبشناسی در دفتخر محبوبخه عباسخقلیزاده برگخزار
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شد که در جلسه سوم اختالف و تنشها حادتر و حادتر شد .در نتیجخه ،جلسخات
آسیبشناسی نیز از تداوم باز ماند.
شاید ما اساساً نباید چنین جلساتی را برگزار میکردیم زیرا به هر میخزان کخه
سعی میکردیم جلوی اختالفات را بگیریم و از فروپاشخی جمخع ممانعخت کنخیم
متأسفانه اوضاع وخیمتر میشد .شایدم بهتر و عاقالنهتر بود که با بررسی اوضخاع
سیاسی امنیتی موجود ،میپذیرفتیم که دیگر امکان تداوم جمخع هخماندیشخی بخه
روال سابق ،وجود نخدارد و بخه جخای کخلانخداختن بخا یکخدیگر و دامخن زدن بخه
اختالفات (تحت عنوان «جلسات انتقادی و آسخیبشناسخی») آسختین همخت بخاال
میزدیخم و تغییخر آرایخش مخیدادیخم و در «فخرم» و سخازماندهی متفخاوتی ،کخار
جمعیمان را پیش میبردیم .در واقخع بخا گذشخت نزدیخک بخه یخک دهخه از آن
روزها ،و تجربهاندوزی از آن وقایع ،به نمخر مخیرسخد کخه در دورههخایی چنخین
پُرفشار و متصلب شاید بهتر و عاقالنهتخر ایخن اسخت کخه از تخالشهخای عبخث بخه
منمور حفظ ائتالفهایی که با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی ،بازگشتشان بخه
وضع پیشین امکانپذیر نیست ،واقعخاً دسخت بخرداریم و در نهادهخا و گخروههخای
کوچکتر ،اهداف کلی آن جمعها و ائتالفها را دنبال کنیم تخا بلکخه اسختمرار
مبارزهمان در «ساختارهای متکثر و شبکهای» ،بار دیگخر روزنخههخایی را در پخرده
آهنخخین و ظخخاهراً رخنخخهناپخخذیر سیاسخخی ،بخخهوجخخود آورد و دوبخخاره ،زمینخخه بخخرای
ائتالفهای بزرگ فراهم آید .همان کاری که عمال خ و به ناگزیر خ انجام دادیخم
اما متأسفانه این کار را پس از یک دوره درگیری و تشنج همخراه بخا رنخج و درد
به عمل درآوردیم.
دالیل تغییر در روش سازماندهی هم کامالً روشخن بخود :زیخرا تغییخر شخرایط
سیاسی پس از انتخابات  ،1384بهتدریج خود را نشان داده بود .همخه بخه نخوعی
میدانستند خ و میدانستیم خ که انتخابات ریاست جمهخوری سخال  ،1384حامخل
تغییراتی خواهد بود ولی ایخن کخه چخه چیخز تغییخر خواهخد کخرد هنخوز روشخن و
مشخ نبود ،از این رو ابهام در آینده« ،جمع هماندیشی زنان» را بخهماننخد همخه
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بخشهای فعال جامعه ،دچار تنشهایی میکرد و بخه نمخر مخیرسخید کخه همخین
ابهام و ناروشنی ،زمینهساز اصلی ریزش نیروها و واگرایی در «جمع هخماندیشخی
زنان» بود .اگر به تاری معاصر جنبش زنان هم نگاه کنیم میبینیم که معمخوالً بخا
توجه به بیثباتی سیاسی و شرایط هر دم متحول جامعه ایران (و نیز تغییخر مخداوم
سیاستهای رسمی حاکمیت) ،جنبش زنان و گخروههخای تشخکیلدهنخده آن بخه
مانند همه جنبشها و فعاالن جامعه مدنی ،ناچار بودهانخد جمخعهخا ،ائختالفهخا و
سازمانهای خود را با شرایط جدید تطبیخق دهنخد ولخی بخهنمخر مخیرسخد تطبیخق
ساختار جمعها و نهادها با شرایط متحخول سیاسخی ،در صخورتی موفقیختآمیخز و
تأثیرگذار بوده که به شکل ایجاد یک «جمع و نهاد جدیخد جخایگزین» (حتخا بخه
یاری بخشی از همان نیروهای سخابق) پخیش رفتخه اسخت و نخه لزومخاً بخا پافشخاری
تعصبآمیز بر ادامهی همان ساختار و «ترکیب سابق» .چرا که به تجربه میدانیم
(و بارها امتحان کردهایم) که تغییر و ترمیم ساختارها در «ائتالفها و جمخعهخای
از قبل موجود» ،معموالً با نوعی مقاومت درونی (مقاومت تعصبآلود برخخی از
اعضای آن نهادها) مواجه میشود ،و تالشهای بسیار خ و گاه طاقت فرسا خ بخرای
تغییر و تحول در همان ترکیب تشکیالتی و نهادهای از قبلموجخود ،متأسخفانه بخا
ناکامی و بنبست خ و در نتیجه ،با انفعال و بیعملی خ همراه میشخود .دالیخل آن
هم متعدد و چه بسا مبرهن اسخت :تغییخر پیخاپی برنامخههخای اجرایخی در کشخور و
قبض و بسط مداوم فضای سیاسی (و بیثباتی و بحخران در ضخمیر سیاسختهخای
کالن مملکت) ،خخواه نخاخواه سخبب مخیشخود کخه نهادهخای جامعخه مخدنی حتخا
نیروهای درون این نهادهخا ،بخه دلیخل تجربخههخای متفخاوتشخان ،نسخبت بخه ایخن
تحوالت عکسالعملهای متفاوتی نشان بدهنخد و اسختراتژیهخای گونخاگون خ و
اغلب ناهمگون نسبت به یکدیگر خ اتخخان کننخد .امخا نکتخه اینجاسخت کخه تغییخر
استراتژی و رویکردهای متفاوت نیروهای درون یک نهاد ،گخاه سخبب مخیشخود
که استراتژی کلی آن نهاد در مجموع فلج شود و از کخار بیافتخد .بخه تجربخه هخم
ثابت شده که برای تغییر استراتژی کلی آن نهخاد و تطبیخق حرکخت مخدنیاش بخا
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شرایط جدید سیاسی (بهویژه در دورانهای گذار و بیثبخاتی) ،معمخوالً در میخان
اعضاء و نیروهای تشکیلدهنخدهاش نمخیتوانخد تخوافقی ایجخاد شخود .از ایخن رو
معموال در تحوالت مداوم سیاسی در کشورهای توسعهنیافته ،جابه جایی نیروهخا
و تغییر استراتژیها (برای تطبیق با تحوالت سیاسی و شخرایط سخرکوب) ،امخری
مرسوم ،ناگزیر خ و اغلب خود به خخودی خ اسخت ولخی بخرای آنکخه جابخهجخایی
نیروها به شکل موفقیتآمیز و آگاهانه انجخام گیخرد ،لزومخاً نمخیتخوان در همخان
ظرف تشکیالت قدیمی ،چنین جابه جایی (و حتا تغییر راهکخار و اسختراتژی) بخه
راحتی انجام گیرد.
از همه اینها گذشته ،بافت روابطی که درون یک نهاد یا سازمان ،بخا شخکل
معینی از مبارزه در دورهای خا  ،نضج گرفته است طبعاً نیروهخایی را متناسخب
با همان دوره خا تاریخی و منطبق با نوع معین فعالیتاش ،جذب کرده است
که شاید برای برخخی از ایخن نیروهخا  ،بخهکخارگیری نخوع دیگخری از حرکخت و
استراتژی (با توجه به شرایط جدید سیاسی) ،قابل پخذیرش نباشخد .زیخرا معمخوالً
پس از دورهای فعالیت در یک فضخای خخا سیاسخی ،موجودیخت آن تشخکل،
سابقه مبارزاتیاش ،و شکل عادتشدهی فعالیت و رابطههای عاطفی و دوستانه-
اش برای اعضایش ،بهطور ناخودآگاه به «هویت» و اتیکت (البتخه بخرای برخخی
از اعضا) تبدیل میشود و بنابراین امکان تغییر در آن ،فخوقالعخاده دشخوار و چخه
بسا غیرممکن مخیگخردد .ایخن درحخالی اسخت کخه تولخد تشخکیالت و نهادهخای
«جایگزین» ( آن هخم بخا سخاختاری متناسخب بخا شخرایط جدیخد سیاسخی و امنیتخی
جامعه) ،میتواند به جای کاستن انرژی ،به جذب نیرو و انرژی در جنخبش زنخان
واقعاً کمک کند.
بنابراین« ،جمع هماندیشی زنان» بهرغم برگزاری جلسات انتقادی و آسخیب-
شناسی ،نهتنها نتوانست مشکالتاش را حل و فصل کند بلکه آنها را گسخترش
داد .هر چند باز هم پس از شکست جلسات آسیبشناسی ،تخالشهخای دیگخری
به منمور احیای جمع هماندیشی صورت گرفت و جلساتی دیگری هم به همخین
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منمور برگزار شد ،اما واقعیت این بخود کخه بافخت و سخاختار «جمخع هخماندیشخی
زنان» ،با توجه به این که در شرایط دورهی اصالحات ایجاد شده بود و با وجود
یک دوره فعالیت موفق و تاثیرگذار ،اما بهتدریج با تغییر شرایط سیاسی (بهویژه
از سال  1385به این سو) ،کارآیی و تاثیرگذاری اولیهاش را از کخف داده بخود.
با این حال ،این به معنای آن نبود که یادمانها و تجارب موفق آن نیخز بخه همخراه
«جمع هماندیشی» ،از بین برود ،بلکه از دل همان تجربهها بود که چندین و چند
اتحاد و ائتالف تازهنفس (متناسب با شرایط جدید سیاسی جامعه) شکل گرفخت
و نیروهای ورزیده شدهی درون هماندیشی ،بخا توجخه بخه تجربخههخای نخابی کخه
اندوخته بودند ،از سال  1385به بعد ،در شکلدادن و به جلو راندن حرکتهای
جمعی و ائتالفهای گوناگون ،متناسب بخا شخرایط و جابخهجخایی نیروهخا ،نقخش
مثبت و مؤثر خود را به خوبی ایفا کردند ،از جمله تشکیل« :کمپین یک میلیخون
امضا»« ،میدان زنان»« ،فوروم مادران صلح»« ،مجمع زنان اصالحطلب» و «منشور
جهانی زنان» که همگی این ائتالفها و اتحادهای کوچک و بزرگ ،بخه نخوعی
از دل جمع هماندیشی زنان و بخا تکیخه بخر تجربخههخای غنخایی آن (و بخه کمخک
یارگیری از درون آن جمع) ،شخکل گرفتنخد .همخه ایخن اتحادهخا و ائختالفهخای
کوچک و بزرگ ،کانونها و ستونهای پایایی و تخداوم جنخبش زنخان را شخکل
دادند .در واقع اگر گروهها و تشکلهای گوناگون جنخبش زنخان بخا ایجخاد یخک
نهاد مهم یعنی «جمع هماندیشی فعاالن جنبش زنان» توانستند حرکتهای مخدنی
و مسالمتآمیز جنبش را در خالل سالهای  1382تا  1385شکل دهند ،دیدیم
که از سال  1385تا  ،1383جنبش زنان با پنج مرکز و نهخاد متفخاوت و مخوازی
ولی همراستا با یکدیگر ،حرکختهخای حخقطلبانخهاش را پخیش بخرد ،و در سخال
 1383تا  1388نیز با ایجاد «ائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده» و سخپس
ائتالف «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» توانسخت
تقریباً بخش بزرگی از این پنج مرکز و شبکه را بار دیگخر بخه هخم پیونخد بزنخد و
حرکتهای ماندگاری را در جنبش زنان بیافریند.

فصل چهارم
فصلی تازه در تاریخ معاصر جنبش زنان

از شکلگیری تجمع  22خرداد  1385تا کمپین یکمیلیون امضاء

شکلگیری «کمپین یک میلیون امضاء» باز میگردد به تجمع  22خرداد 1385
زنان در «میدان هفتم تیر» تهران .همان تجمعی که زن حقخواه و مسالمتجخوی
ایرانی در آن با پرداخت هزینه ،گفتمان «تغییر قوانین تبعیضآمیخز علیخه زنخان» را
از میان کشمکشهای مجلسیان و از الیههای تو بر توی مطالبات جنبش زنان ،به
فریادی یکپارچه و عمومی تبدیل کرد و در ادامهاش ،با شخکلدادن بخه «کمپخین
یک میلیون امضاء» آن را تعمیق و تداوم بخشید .اما برگزاری چنین تجمعی ،آن
هم در سال تثبیت دولت نهم ،پروسهای چالشبرانگیز بخود کخه بخا درد و رنخج از
یک سو و شعف و شور از سوی دیگر همراه شد.
روند شکلگیری «تجمع  22خرداد» در میدان «هفتم تیر» تهران

در جلسه «جمع هماندیشی زنان» که در دفتر شبکه سخازمانهخای محخیط زیسختی
برگزار شد ،در ادامه گفتگوهخای گذشخته دربخاره هخدفهخا ومسخیرهای فعالیخت
جمع هماندیشی ،بحث بر روی «کف مطالبات جمع هماندیشی» ،متمرکخز شخد.
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در این جلسه منصوره شجاعی ،بنابه تقاضای جمع ،بحث یخافتن «نقخاط مشخترک
فعالیت» را بهصورت «کارگاهی» پیش برد کخه سخرانجام پخس از گفختگوهخای
مفصل و جمعبندی نمرات شرکتکنندگان ،موضوع «تغییخر در قخوانین تبعخیض
آمیز» ،به عنوان نقطه مشترک همگان ،پذیرفته شد .سخپس چگخونگی برگخزاری
سالگرد  22خرداد مورد بحث قخرار گرفخت .مخا پیشخنهاد دادیخم کخه بخه میمنخت
فرارسیدن  22خرداد «روز همبستگی زنان ایران» بهماننخد سخال گذشخته تجمعخی
مسالمتآمیز برگزار کنیم .اما برخی از دوسختان پیشخنهادهای متنخوع دیگخری را
مطرح ساختند از جمله برگزاری سمیناری به همخین مناسخبت و ...ولخی بحخثهخا
بهتدریج حول برگزاری تجمع بهعنوان پیشنهادی که اکثریت را جلب کرده بود
متمرکز شد .هر چند در نهایت عدهای در همان جلسه اعالم کردند :به شرط آن
که فراخوان تجمع به نام «جمع هماندیشی زنان» صادر شود موافق برگزاری ایخن
تجمع خواهند بود .در مقابل این گزینه ،اما عدهای ایخن بحخث را مطخرح کردنخد
که چون در آن جلسه ،همه اعضای جمع هماندیشی حضور ندارند نمیتخوان در
این مورد تصمیم قطعی گرفت .باالخره پس از بحثهای مفصل ،قخرار شخد کخه
کمیته روابط عمومی تشکیل شود و لیستی از افراد و تشکلهایی کخه از ابتخدا تخا
آن زمان در نشستهای هماندیشی شرکت میکردند تهیه و برای «آخخرین بخار»
با «همه» برای شرکت در نشستهای جمع هماندیشی تماس گرفته شود تا بتخوان
در مخخخورد چگخخخونگی برگخخخزاری سخخخالروز  22خخخخرداد بخخخا حضخخخور اکثریخخخت،
تصمیمگیری شود.
همان روز برای جلسه بعد ،برنامهریزی کخردیم و قخرار شخد جلسخه در محخل
دفتر انجمن «کنشگران داوطلب» باشد .تماسهخای تلفنخی برقخرار و ایمیخلهخای
دعوت برای افراد و تشکلها که پیش از آن نیخز در جلسخات جمخع هخماندیشخی
شرکت میکردند فرستاده شد .سپس جلسه ،طبق توافق قبلی برگزار شد .برخخی
از افرادی کخه دعخوت کخرده بخودیم خوشخبختانه آمدنخد .حتخا پخس از مخدتهخا
نمایندگانی از جمع «منشور جهخانی زنخان» (کخه ائختالف طیخف خاصخی از زنخان
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چپگرا بود که حول ایده «چهل تکه جهانی» شکل گرفتخه بودنخد) نیخز حضخور
داشتند .آن زمان مرکز فرهنگی زنان در جمع «منشور جهانی زنخان» نیخز نماینخده
داشت و برخی از اعضای مرکز فرهنگی که در جلسات آن جمع (به نماینخدگی
از مرکز فرهنگخی) حاضخر مخیشخدند پیشخنهاد برگخزاری «تجمخع  22خخرداد» را
پیشتر با آنان مطرح کرده بودند .از این رو اعضایی از آنها را نیز بخرای شخرکت
در این جلسهی تصمیمگیری در مخورد برگخزاری یخا عخدم برگخزاری تجمخع 22
خرداد ،دعوت کرده بودیم .اما برخی از این طیف فکری با برگزاری تجمخع بخه
مناسبت روز  22خرداد از همان سخال گذشخته ( )1384مخالفخت کخرده بودنخد.
زیرا آنان اساسا مناسبتی بهنخام «روز همبسختگی زنخان ایخران» ( 22خخرداد) را بخه
معنی بدیلسازی برای روز جهانی زن ( 8مخارس) تلقخی مخیکردنخد 1.از سخوی
دیگر تشابه و نزدیکی  22خرداد با دوم خرداد (که نماد «اصالحطلبخان» بخود) از
نمر آنان حرکتی «توطئهگرایانه» از سوی ما (که لیبرال و دوم خردادیمان تلقخی
میکردند) محسوب میشد.
به نمر میرسید ریشه چنین مخالفتخوانیهایی از سوی این طیفِ خخا از
چپ ،بازمیگشت به تجربخه آنخان در رابطخه بخا «روز  8مخارس» در همخان اوایخل
انقالب .چرا کخه از همخان سخال انقخالب  ،53در رابطخه بخا «روز  8مخارس» (روز
جهخخانی زن) و «روز زن مخخذهبی» (تولخخد حضخخرت فاطمخخه) بخخین زنخخان سخخکوالر و
 -1برای نمونه روزبه کریمی نیز میگوید « :برخی فعاالن زن 22 ،خرداد را ،همچون روز ملی
زنان ایران ،در کنار 8مارس( ،روز جهانی زنان( برجسته میسازند  22خرداد واقعا با  8مارس
قابل قیاس نیست .نه از آنرو که این پیشنهاد زیادی رادیکال است و هنوز وقتاش نرسیده که
از  22خرداد به عنوان چنین روز بزرگی یاد کنی ،چرا که خیلی تشریفاتی و از قضا ،ارتجاعی
است» (منبع :خواب آشفته خیابان –  )1383این نمونه را که شمایی از دیدگاههای طیف
رادیکال را بازتاب میدهد به این خاطر آوردم که چنین مخالفتهایی از سوی برخی از
فعاالن رادیکال جنبش زنان معموالً کمتر به صورت کتبی وجود دارد زیرا در آن سالها که
امکانات گسترده اینترنتی و شبکههای اجتماعی خ مثل فیسبوک خ وجود نداشت ،مخالفتها
غالباً شفاهی صورت میگرفت .در نتیجه ،این نمونه میتواند شمایی از دیدگاههای آن طیف
از زنان را در مورد روز  22خرداد نشان دهد.
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مذهبی قطببندی بهوجود آمده بود که در جریان این قطخب بنخدی ،سخکوالرها
پس از رسمیت یافتن روز تولد حضخرت فاطمخه ،مغلوبخه شخده بودنخد .شخاید بخه
مقتضای همین «دلیل اعالم نشخده» هخم بخوده کخه همخواره برگخزاری مراسخم روز
جهانی زن ،برای ما در بخش زنان سکوالر ،واقعه مهمی محسوب میشد .اما در
سال  1384که برگزاری روز جهانی زن در میان گروههخای گونخاگون ،حتخا در
بین زنان مذهبی گسترش مییافت (و به نوعی در زمخان اصخالحات بخه ایخن روز
رسمیت بخشیده شد) ،دیگر این چالش و قطخببنخدی در رابطخه بخا  8مخارس در
جنبش زنان دارای اهمیت زیادی نبود .اما تعدادی از زنان کخه طیخف خاصخی از
چپ افراطی را در جنبش زنان نمایندگی میکردند همچنان مایل به تداوم ایخن
چالش و قطببندی بودند ،چرا که بخه نمخر مخیرسخید از ایخن چخالش بخه نخوعی
«هویخخت» مخخیگرفتنخد و مخخیتوانسخختند در ایخخن حخخوزه نیخخز «خخخود» و «دیگخخری» را
تفکیک نمایند تا به «هویت» خود (که طی این همه سال ،رند و بوی جدیخدی
هم به خود نگرفته بود) ،همچنان تخداوم بخشخند .منمخور ایخن اسخت کخه بخهنمخر
میرسید از بستر این چالش قدیمی در زمانه انقالب بوده است که بخهتخدریج در
میان برخی از زنان چپ افراطی« ،روز جهانی زن» آن چنان «قداستی» یافتخه بخود
که گاه همچون «ناموس» از آن یاد میکردند ،بهطوری که بخهزعخم آنخان شخکل
دادن به هر روز دیگری (از جمله روز  22خرداد) ،ایجخاد «رقیخب» بخرای روز 8
مارس تعبیر و تلقی میشد .البته نسل جوانتر این طیف فکری با توجه به آن کخه
در چالشهای آغاز انقالب حضخور نداشختند طبعخاً در ایخن مخورد نمخیتوانسختند
همدلی زیادی با نسل قدیمیتر داشته باشند ،آن هم وقتی پای برگزاری «تجمع»
در میان بود و نفس برگزاری تجمع نیز برای طیخف چخپ افراطخی بخهمثابخه یخک
«روش مقدس» تلقی میشد!
در هر صورت پخس از تجمخع  22خخرداد  ،1384مخا تخالش کخردیم کخه بخا
افزودن روزی دیگر به تقویم مبارزات زنان ایران خ که رند و بویی محلخی هخم
داشته باشد خ روزی نه صرفاً متعلق به «زنان مذهبی» و نه متعلق به «زنان سکوالر»
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بلکه متعلق به همه زنان کشور ،را برجسته و گفتمخانسخازی کنخیم .از همخین رو
بود که پس از تجمع  22خرداد  ،1384در مجله «نامه» نوشختم« :سخال  84بخرای
جنبش زنخان سخال حرکختهخای جمعخی بخزرگ و کوچخک بخود کخه از دل آن
همدلیها روزی ( 22خرداد) پدید آمد که این روز را در کنخار روز جهخانی زن
( 8مارس) و روز مذهبی زنان (تولد حضرت فاطمه) میتخوان ”روز ملخی“ زنخان
ایران نامیدش و همانطور که ما از تاریخی سهگانه بهره میبخریم (سخال قمخری،
خورشیدی و میالدی) میتوانیم از تاری های سهگانهی روز زن نیخز بخرای طخرح
1
هرچه بیشتر مسایل زنان استفاده کنیم»...
ولی متاسخفانه زنخان ایخدئولوژیک و متعصخب خخ در هخر دو گخروه مخذهبی و
الییک خ به نوعی علیه آن مناسبت ،واکنش منفی نشان دادنخد .درحخالی کخه روز
 22خرداد ،حاصل حرکتی برآمده از بطن مبارزات بیخشخونت زن ایرانخی بخود
که اتفاقاً از همه طیفها و گرایشهای فکری زنان ،بهطور جدی و مخؤثر در آن
مشارکت داشتند.
و امخخا ،در آن جلسخخه جمخخع هخخماندیشخخی کخخه بخخرای تصخخمیمگیخخری در مخخورد
برگزاری تجمع  22خرداد  1385برگزار شد ،افزون بخر چنخین مخالفختهخایی،
برخی از حاضخران ،برگخزاری تجمخع اعتراضخی را در شخرایط سیاسخی موجخود،
عملی نادرست و همراه با هزینههای سنگین ،ارزیابی کردنخد .اسختداللشخان هخم
این بود که برپایی تجمع اشتباه است زیخرا «شخایع شخده کخه مخأموران حکخم تیخر
دارند» و بنابراین چنین تجمعی نه تنها به نفع جنبش زنخان نیسخت بلکخه مخیتوانخد
هزینههای زیادی را بر آن تحمیل کند .البته استداللشان منطقی بخود ،امخا مسخئله
آن بود که تحلیل ما از شرایط آن زمان ،درست یخا غلخط ،ایخن بخود کخه« :هنخوز
فضای سیاسی آنچنان بسته نشده است پس بهتر است تا وقتی ما را به کل عقب
نراندهاند ،خودمان عقب نشینی نکنیم »...درهرحال تفاوت تحلیلهای مخا نسخبت
 -1مجله نامه ،فروردین :1385

http://wp.me/p1bylo-2X
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به شرایط ،طبیعتاً به تفاوت راهکارها و استراتژیها نیز منجر شده بود.
و اما ،در میان جمخع هخماندیشخی زنخان ،کسخانی ماننخد رضخوان مقخدم ،فریبخا
داودیمهاجر ،شهال انتصاری ،سوسخن طهماسخبی ،و برخخی دیگخر بخا برگخزاری
تجمع مسالمتآمیز ،موافق بودند اما تمایل داشتند که فراخوان این تجمخع نخه بخا
اسامی افراد و گروهها بلکه تحت نام کلخی «جمخع هخماندیشخی» صخورت گیخرد.
تعدادی از حاضخران هخم ماننخد مخا در مرکخز فرهنگخی زنخان ،صخرف ًا ایخن جلسخه
تصمیمگیری را برای قانع کردن مخالفان ایخن تجمخع ،و ایجخاد توافخق و اجمخاع
برای برگزاری آن ،تلقی میکردیم در نتیجه ،بحث این که تجمع بخا نخام «جمخع
هماندیشی زنان» باشد یا با اسامی افراد ،طبعاً در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
بهرغم بحثهای مفصل خ گاه پُرتنش و گاه اقناعی خ امخا در نهایخت ،تخوافقی
حاصل نشد زیرا همه گروهها ،موافق برگزاری تجمع نبودند بخاالخره قخرار شخد
که اگر بنا باشد تجمعی صلحآمیز برگزار گردد با «نام افراد» بیانیه صادر شخود و
نه با نام «جمع هماندیشی زنان» .از این رو کسانی کخه اساسخاً مخخالف برگخزاری
تجمع بودند جلسه را ترک کردند ولخی جلسخه ،خاتمخه نیافخت و گفتگوهخا بخین
کسانی ادامه پیدا کرد که موافق اصل برگزاری تجمع بودنخد .بخهتخدریج ،مسخیر
بحثها به سمت تعیین جا و مکان تجمع و کارهای اجرایی آن سوق پیدا کخرد.
قرار شد به جای تقاضای تغییر مفاد «قانون اساسی» به نفع زنان ،امسخال بخا توجخه
به فضخای سیاسخی کشخور ،یاک گاام عقابنشاینی کنایم و عنخوان کلخی «قخوانین
تبعیضآمیخز» را کخه حمایخت و موافقخت بیشختری هخم بخین فعخاالن جنخبش زنخان
داشت ،جایگزین سازیم.
سپس اعضای کمیته هماهنگی هم مشخ شد :نوشخین احمخدی خراسخانی،
پخخروین اردالن ،شخخهال انتصخخاری ،فریبخخا داودیمهخخاجر ،زارا امجخخدیان ،سوسخخن
طهماسبی ،محبوبه حسین زاده و آزاده فرقانی .همان لحمه بود کخه جخای خخالی
محبوبه عباسقلیزاده را واقعاً حس کردم .در هر صورت کخار کمیتخه همخاهنگی
که آغاز شد فکر کردم بهرغم دلخوریها و اختالفاتی کخه بخهواسخطه برگخزاری
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«جلسه انتقادی و آسیبشناسی» در جمع هماندیشی بین ما ایجاد شده بود ،بخرای
آخرین بار محبوبه عباسقلیزاده را شخصاً به همراهی با این تجمع دعوت کخنم.
با این انگیزه برایش ایمیلی فرستادم و صمیمانه از او خواستم «همخراهمخان باشخد»
چرا که در پایهگذاری این روز در سال گذشته سهیم بوده اسخت و حیخف اسخت
در ادامهاش حضور نداشخته باشخد .امخا او نپخذیرفت و البتخه پخس از آن نیخز بخرای
شرکت در کنفرانسی عازم خارج از کشور شد و تا پس از برگزاری تجمخع هخم
به ایران باز نگشت.
با توجه به موضوع تجمع  22خرداد ،در مرکز فرهنگی زنان تصمیم گخرفتیم
که قوانین تبعخیضآمیخز (همچخون قخوانین مربخوط بخه ازدواج ،طخالق ،والیخت و
حضانت فرزندان ،ارث ،تابعیت ،تعدد زوجات ،سخن مسخئولیت کیفخری ،و )...را
که برای اعتراض به آنها قرار بود تجمع  22خرداد برگزار شود ،بر روی سایت
«زنستان» (به منمور نمرسنجی از خوانندگان) قرار دهیم و از این طریخق پخیش از
برگزاری تجمع ،این موارد 12گانه حقوقی را که مورد اعتراض ما زنان بود بخه-
صورت گستردهتری مطرح سازیم .زهره ارزنخی و مخریم حسخینخخواه در مرکخز
فرهنگی زنان داوطلب شدند و این موارد 12گانه از قوانین تبعیضآمیز را لیست
کردند .سپس متن حقوقی منتشر شده در سایت مرکز فرهنگی زنان را بهصورت
جزوهای مختصر البته بخا توضخیحاتی در ابتخدای آن ،تخدوین کخردیم .نخام جخزوه
آموزشی را «تأثیر قوانین بر زندگی زنان» گذاشختیم و فراخخوان تجمخع را نیخز در
ابتدای آن قرار دادیم و پس از تایپ ،پرینت نهایی را برای نمرخواهی ،به کمیته
هماهنگی بخردم .پخس از تأییخد مختن جخزوهی حقخوقی ،هخزاران نسخخه از آن بخه
سرعت تکثیر شد و در جلسه بعدی کمیته هماهنگی ،کار منگنه کردن بخشی از
جزوات را انجام دادیم ،و برای توزیع بین شهروندان ،آماده شخد .در عخین حخال
در همان جلسه ،متن «بیانیه شماره یک» کمیته هماهنگی را نیز آماده میکخردیم.
جزوههای «تأثیر قوانین بر زنخدگی زنخان» را بخه گخروههخای مختلخف دادیخم کخه
داوطلب توزیع آنها بین مردم کوچه و بازار بودند .این جخزوه «تخأثیر قخوانین در
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زندگی زنان» (که بعدتر با اصالحاتی ،تحت عنوان دفترچخه آمخوزش قخوانین در
کمپین یک میلیون امضا هم منتشر شد) ،به شکلی گسترده پیش از تجمع ،توزیع
شد .به یاد دارم که با شور و اشتیاق و به یاری همه بچهها ،حتا شخبهخا آن را در
خانههای مردم میانداختیم و یا در خیابانها ،کوچهها و مراکز عمومی ،به مخردم
هدیه میکردیم .در این حی و بی نیز دختر جوانی به هنگام پخش جزوههخا
در مترو بازداشخت شخد و کخارت شناسخایی و موبایخلاش را ضخبط کردنخد ولخی
خوشبختانه شب در بازداشتگاه نگهاش نداشتند (این نخستین بازداشخت بخه جخرم
توزیع «دفترچههای تأثیر قوانین بر زندگی زنان» بود) .مجبخور شخدیم بخه کسخانی
که مطمئن بودیم در توزیع جزوه در مکانهای عمومی فعالیت میکنند هر طخور
شده اطالع بدهیم که چنین بازداشتی ،اتفاق افتاده تا شاید با احتیاط بیشتر ،عمخل
کنند.
امضاهایی که پای بیانیه گذاشته میشد نیز هر روز افخزایش مخییافخت .سخال
قبل ،یعنی در سال  ،1384فراخوان برگزاری تجمع  22خرداد جلخوی دانشخگاه
تهران را  352تن امضاء کرده بودند (به همراه  122تن از مردان به عنوان حامی
و  32گروه و ان .جی .او ).و معموالً در آن زمان امضای پای بیانیههخای جنخبش
زنان حداکثر به  422 - 322نفر محدود میشد ،درحالی که امضاهای بیانیه 22
خرداد  ،1385به مرز  2222امضاء رسیده بود (البته بدون نام گروههخا) آن هخم
در چنین مدت کوتاهی! و ایخن بخرای خودمخان نیخز شخگفتآور بخود .در بعضخی
مخخوارد ،فراخخخوان را از پشخخت تلفخخن بخخرای افخخراد مخخیخوانخخدیم و امضخخا و تأیی خد
میگرفتیم .یا اگر از تشکیل هر جمع و جلسهای خبردار میشدیم بالفاصله بیانیه
را میبردیم تا امضاء جمع آوری کنیم .جمعآوری این تعداد از امضخاء آن هخم
در چنخخین فرصخخت انخخدک ،رؤیخخای مخخا را بخخرای امکخخانپخخذیر بخخودن جمخخعآوری
امضاهای بسیار حتا تا حد یک میلیون امضا در قالب «کمپین یک میلیون امضاء»
شکل داد.
اما در این میان متأسفانه واکنشها ،شخایعههخا بخرای تخریخب تجمخع افخزایش
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یافت .یک هفته پخیش از تجمخع ،محخل و موقعیخت میخدان هفخت تیخر را بررسخی
کردیم تا ببینیم کدام بخش از میدان را میتخوانیم بخرای نشسختن «هسخته اولیخه» و
آغاز تجمع ،در نمر بگیریم .باالخره متوجه شخدیم کخه بهتخرین گزینخه  ،پخارک
کوچکی است که در ضلع غربی میدان (در ابتدای خیابخان قخائم مقخام فراهخانی)
قرار دارد .محل را برای نشستن هسته اولیه انتخخاب کخردیم .در نتیجخه ،در بیانیخه
دوم کمیته هماهنگی ،پارک میدان هفت تیر را برای محل تجمع ،اعالم عمومی
کردیم .بخه خصخو کخه برگخزاری تجمخع و تحصخن در پخارکهخا خ نسخبت بخه
خیابانها خ از هر نمر ،قانونیتر و از نمر نیروی انتمامی هم ،پذیرفتهتخر محسخوب
میشد.
هر لحمه و ساعت که به «روز واقعه» نزدیکتخر مخیشخدیم ،فضخا پخرتنشتخر
میشد .تهدیدها و احضارهای تلفنی گسخترش حیخرتانگیخزی پیخدا کخرده بخود،
بنابراین احتمال بازداشت و دستگیری خ پیش از برگزاری تجمع خ نیخز هخر لحمخه
افزایش یافته بود .فضخای امنیتخی موجخود ،فرصخت روال عخادی برنامخهریخزی را
نمیداد ،در نتیجه امکان نداشت قبخل از تجمخع ،همخه را یخک جخا جمخع کخرد و
دستهجمعی به محل برگزاری تجمع رفت .بنابراین همه این کارها را بایخد بخدون
تلفن و بخا «قخرار و مخدارهای حضخوری و شخفاهی» انجخام مخیدادیخم .از ایخن رو
توضیح روش کار برای یک سری افراد مختلف آن هم در محخل (یعنخی میخدان
هفتم تیر) کاری نفسگیر و در آن شرایط امنیتی ،طاقت فرسا بود.
به میزانی که فشارها و شایعات رعبآور افزایش مخییافخت ،برخخی از افخراد
که فراخوان تجمع را امضخاء کخرده بودنخد بیشختر نگخران مخیشخدند وآنهخا نیخز
فشارهایشان را بر ما افزایش میدادند .مجموعهی این فشخارها بخه حخدی رسخید
که دو شب پیش از تجمع ،در ایمیلها و چترومها ،بحث «ملغا کخردن تجمخع»
باال گرفت و از هر سو تحت فشار زیادی قرار گرفتیم تا تجمخع را کنسخل کنخیم.
برخخخی از افخخراد کخخه مخختن فراخخخوان را امضخخاء کخخرده بودنخخد بخخا تلفخخن تهدیدشخخان
میکردند .جوانترها را با تلفن احضار ،و در گوشه و کنار شهر با آنهخا قخرار و
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مدار میگذاشتند .در نتیجه تعدادی خ البته انگشتشمار خ شروع کردند بخه «پخس
گرفتن امضا»هایشان.
هر اتفاق کوچکی متأسفانه توسخط برخخی از دوسختان ( کخه مخخالف تجمخع
بودند) با ابعاد عجیب و غریب در اینترنت پخش میشد و بخه مثابخه فاجعخهای بخر
سر ما فرود میآمد .هنگامی که برای گذاشتن قرار و مدارها از این سر شخهر بخه
آن سر شهر میرفتیم و برای چند سخاعتی در اینترنخت «آنالیخن» نبخودیم ،شخایعه
میکردند که خود کمیته هماهنگی دیگر وجود ندارد و فرار کردهاند!!.
وقتی احضارهای رسمی اعضخای کمیتخه همخاهنگی آغخاز شخد ،دیگخر واقعخ ًا
مصیبت بود .مجبور شدم خانه را ترک کنم و از اینجا به آنجا بروم ،تا بخا ایخن
ترفند شاید پیش از تجمخع ،بازداشخت نشخوم .یقخین داشختم کخه اگخر تعخدادی از
اعضای کمیته هماهنگی را بازداشت کنند و خبرش را در رسخانههخا اعخالم کننخد
دیگر تجمع به کلی ملغا خواهد شد و تمام زحمات و تالشهای چندین ماهه بر
باد خواهد رفت.
پیش از تجمخع مخا فکخر کخرده بخود یم کخه بخا توجخه بخه ایخن شخرایط امنیتخی،
مجبوریم کارمخان را در دو بخخش سخازمان دهخیم :نخسخت ،سخازمان دادن یخک
گروه پنجاه ،شصت نفره برای تشکیل «هسته اولیخه تجمخع» ،و دوم ،یخک گخروه
پنجاه ،شصت نفره دیگر برای آن که افراد را از بخشهای مختلف میدان هفخت
تیر به سمت محل مخورد نمخر در پخارک ،راهنمخایی و ترغیخب کننخد .در عخرض
چهار پنج روز ،با گروههای مختلخف دانشخجویی و گخروههخای دیگخر زنخان کخه
داوطلب بودند و میتوانستند در شکلگیخری «هسخته اولیخه تجمخع» بخه مخا یخاری
برسانند تماس گرفتیم .هخر روز بخا نماینخدهای از ایخن گخروههخا ،یخا دیگخر افخراد
داوطلب ،در میدان هفت تیر قرار و مدار میگذاشتیم و محل دقیقی که قرار بود
هسته اولیه ،تجمع کنند را مشخ مخیکخردیم و قخرار و مخدارهایمخان را مخی-
گذاشتیم.
چند روز پیش از برگزاری تجمع ،فشارها به حدی بود کخه حتخا در جلسخات
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کمیته هماهنگی نیز ریزش بهوجود آمد .سوسن طهماسخبی ناگهخان اعخالم کخرد
که در تجمع حضور نمییابد و از تهران خارج میشود .استداللاش هم این بود
که او چخون هویخت «آمریکخایی – ایرانخی» دارد ،بنخابراین شخرکت کخردنش در
تجمع خطر دارد پس بهتر است که کخالً از تهخران خخارج شخود .از سخوی دیگخر
برای فریبا داودی مهاجر هم احضاریه آمده بود و او قرار بود به دادگاه بخرود .از
این رو با توجه به شرایط حاد امنیتی و شخایعات ترسخناک و دلهخرهآور تصخمیم
گرفتیم که فقط من و پروین و شهال انتصاری مسخئولیت کمیتخه همخاهنگی را در
زمان بازداشت برعهده بگیریم (البته در آن جلسه شخهال انتصخاری حاضخر نشخده
بود و از تصمیم ما بیخبر بخود) و پخس از آن نیخز متأسخفانه او را دسختگیر کخرده
بودند و بنابراین نتوانست در جلسه بعدی هم کخه صخبح روز  22خخرداد تشخکیل
شد ،شرکت کند .بقیه اعضای کمیته هماهنگی نیز خیلی جخوان بودنخد و مخا هخم
ترجیح دادیم آنها را از چنین مسئولیت پُخر هزینخهای دور نگخه داریخم .بنخابراین
قرار و مدارهایمان را از قبل ،ردیف کرده بودیم.
ما اعضای کمیته هماهنگی به سهم خود همهی تجربه و تالشمخان را بخهکخار
گرفتیم تا پیش از تجمع دسختگیر نشخویم هرچنخد کخه شخهال انتصخاری در محخل
کارش بازداشت شده بود .فریبخا داودی مهخاجر هخم کخه روز قبخل ،احضخاریه را
دریافت کرده بود و صبح روز  22خرداد به دادگاه رفته بخود ،و مخا هرچخه صخبر
کردیم فریبا نیامد .بعدها فهمیدیم که او را تا پایان تجمع و حتا تا پاسخی از شخب
در دادگاه انقالب و به حالت بازداشت ،نگه داشته بودند.
باالخره ،ساعت  12صبح «روز واقعه» با تعخداد دیگخری از بچخههخای «هسخته
اولیه» قرار داشتیم تا آخرین بررسیهخا را انجخام دهخیم .حتخا سخاعتهخایمخان را
چک کنیم که ثانیهها و دقیقههای ساعتهایمان نیز با هم هماهند باشد.
پس از آن بخه کخافی شخاب رفتخیم و در کخافینخت هنگخامی کخه در اینترنخت
چندین نقشهی فرار از دست نیروهای انتمامی و نمودار کامل کوچههای منتهخی
به میدان هفت تیر که راه فرار داشت را مشاهده کخردم واقعخاً حیخرت زده شخدم.
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حیخخرت از ایخخن همخخه خالقیخخت .شخخاید اگخخر بخخخواهم بخخه یکخخی از صخخدها نکتخخه
شگفتیآور در آن فضای آشفته ،اشاره کنم بالفاصخله بایخد بخه تخأثیر و عملکخرد
«اینترنت» انگشت بگذارم .یعنی کسخب تجربخهای نخاب و جالخب از تخأثیر عمخیم
«اینترنت» در امر هماهنگی و اطالعرسانی بخین فعخاالن جنخبش زنخان .مخا در آن
شرایط خطیر بود که به ارزش اینترنخت بخه عنخوان وسخیلهای مخؤثر و راهگشخا در
عرصه سازمانیابی ،پی بردیم« .اینترنخت» عمخالً بخه مخا ایخن امکخان و فرصخت را
بخشیده بود که در عین حال که نمیتوانستیم در یک مکان ثابخت مسختقر شخویم
اما به سهولت ،امکان ارتبخاط و همخاهنگی را در اختیخار داشخته باشخیم یعنخی بخه
برکت حضور اینترنت ،همه از حال و روز هم با خبخر بخودیم اخبخار حخوادث و
پیشامدها ،لحمه به لحمه بخه اطخالع همگخی مخیرسخید ،همخاهنگیهخا بخه خخوبی
صورت میگرفت و این ،واقعخاً بخینمیخر بخود .البتخه در آن زمخان هنخوز کنتخرل
زیخادی از سخخوی نیروهخخای دولتخخی بخخر فضخخای اینترنتخخی وجخخود نداشخخت و عمخخدتاً
کنترلها از طریق موبایل و تلفن انجام میگرفت ،بنابراین فضای اینترنخت ،بخرای
پیشبرد سازماندهی تجمع ،واقع ًا مناسب بود.
به هر ترتیب در آن روز ما با سرعت خودمان را به هفت تیر و در محلی کخه
قرارمان بود ،رساندیم .برخی از بچههایی که قرار بود بیایند حضخور داشختند امخا
بسیاری هم نبودند .علی اکبر موسوی خوئینی ،علیرضا کرمخانی ،بهمخن احمخدی
امویی و نیز چند تن از بچه هخای تحکخیم وحخدت هخم درسخت همخان لحمخه بخه
محوطه پارک وارد شدند .بخه محخض ورود بخه محوطخه پخارک ،خودمخان را بخه
سرعت به محل مورد نمر رساندیم و بالفاصله نشستیم روی زمین ،پالکاردهخا را
در آوردیم و خواندن سرود «ای زن ،ای حضخور زنخدگی ،بخه سخر رسخید زمخان
بندگی »..را آغاز کردیم .احتمخاالً کسخانی کخه از ورودیهخای دیگخر قخرار بخود
بیایند در خیل جمعیت نتوانسخته بودنخد خودشخان را بخه مخا برسخانند و یخا نیخروی
انتمامی از ورود آنان به پارک جلوگیری کخرده بخود .متأسخفانه هسخته دوم ،کخه
قرار بود پس از نشستن ما ،بخا حضخور در پهنخهی میخدان ،مخردم را بخه سخمت مخا
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هدایت کند منسجم عمل نکرد و به هر دلیل نتوانست کخه بخه وظیفخهاش ،پاسخ
گوید.
در حال خواندن سرود بخودیم کخه ناگهخان نیروهخای انتمخامی بخه طخرفمخان
آمدند .درگیری شدید شد .در حالی که باتوم بر سر و بدنمان فرود مخیآمخد بخا
زنان پلیس بحث میکردیم .تعداد مأموران به حدی افخزایش یافخت تخا ایخن کخه
توانسختند مخا را بخخا مشخت و لگخخد از پخارک بخه وسخخط خیابخان هخخل بدهنخد .گویخخا
نمیتوانستند در پارک ما را بازداشت کنند (چرا که بعخداً نمخیتوانسختند مخدعی
شوند که ما باعث اختالل در ترافیک شدهایم!) بنخابراین مخا را بخه وسخط خیابخان
کشاندند و از همان زمان چرخیدنهای ما دور میدان هفختم تیخر بخه همخراه انبخوه
جمعیت آغاز شد .هر کدام به گوشهای از میدان پرتاب شدیم .وقتی کخه وسخط
میخخدان در راسخختهی فروشخخگاههخخای مخخانتو فروشخخی نرسخخیده بخخه مسخخجدالجواد
اتومبیلهای سفیدرند «ون» نمرم را جلب کرد که چند دختر بازداشت شخده را
داشتند به داخل آن سوار می کردند بالفاصله بخه سخمت آنخان رفختم تخا بخه خیخال
خودم از دستگیریشان جلوگیری کنم ،داشتم به یکی از افسران میگفختم آخخر
چرا این کار را میکنید ...اما مأموری ،بهطور ناغافخل ،اسخپری فلفخل بخه چشخم و
صورتام پاشید ...دیگر نمیتوانستم جایی را ببینم .اگر «فخری شادفر» (یکی از
اعضای مرکز فرهنگی زنان) آستینام را نگرفته بود و نکشیده بود بدون این کخه
ببینم و مقاومتی کنم در داخل ون نیروی انتمامی جای میگرفتم ...غوغایی بخود
در آن میدان هفت تیر .هیچ کس بخه هخیچ کخس نبخود .در میخان انبخوه جمعیخت،
آنقدر نیروی انتمامی و پلیسهای زن و مرد ،و مأموران لباسشخصی در میدان
آمده بودند که نمیتوانستیم جم بخوریم...
.....
ماجراهای بعد از تجمع میدان هفتم تیر :پس از آن که بخه سخمت خانخهای کخه
قرار بود پس از تجمع (و اگر بازداشت نشدیم) در آن جخا جمخع شخویم گخیج و
آشفته و داغان حرکت کردیم .تنها توانستیم از داروخانه ،دارویخی بخخریم بخرای

فصل چهارم 213 /

آن که با آن بتوانم حداقل چشمانم را از شر آبریزش و تورم و سوزش شدید،
التیام دهم .استخوان دستم ورم کردم بود :بخه یخک معنخا همگخیمخان از آن همخه
فشارها و کتکها و از هجمههای غیرمنصفانه ،له شده بودیم...
وقتی به خانهای که قرار بود جمخع شخویم رسخیدیم برخخی از بچخههخا آنجخا
بودند و از همان زمان شروع کخردیم بخه جمخع آوری اسخامی دستگیرشخدگان و
تعداد دقیق آنها .بیانیه کمیته هماهنگی را همخان شخب در محکومیخت خشخونتی
که در میدان هفت تیر رخ داده بود نوشتیم و خواستار آزادی فوری و بخیقیخد و
شرط دستگیرشدگان شدیم و همان شب هم روی سایت قرار دادیم .از بچههای
کمیته هماهنگی عالوه بخر شخهال انتصخاری کخه صخبح آن روز در محخل کخارش
بازداشت شده بود ،آزاده فرقانی را نیز در همان تجمع بازداشت کرده بودند .تخا
نیمههای شب ،بحث میکردیم تا شخاید راه حلخی بخرای آزادی هرچخه سخریعتخر
بازداشتشدگان و نیز اقدامات الزم در این زمینه بیابیم.
فردا اولین کاری که کردم آن بخود کخه بخه خانخه خدیجخه مقخدم رفختم .او از
دیدنم تعجب کرد چون سابقه نداشت سخرزده بخه خانخهاش رفتخه باشخم .هرچنخد
دیگران در طی برگزاری تجمع عادت کرده بودند که من سرزده و بدون تلفخن،
برای هماهنگی برگخزاری تجمخع از ایخن خانخه بخه آن خانخه بخروم .خالصخه از او
خواهش کردم از برخی از دوستان جمع هماندیشی دعوت کند که اگخر بتواننخد
در این موقعیت خطیر برای آزادی بازداشتیهخا ،اقخدام جمعخی صخورت بخدهیم.
گفتم باید بتوانیم خانواده کسانی را که دستگیر کخردهانخد پیخدا کنخیم و از آنخان
حمایت بهعمل آوریم .خدیجخه مقخدم بخا گشخادهرویخی اسختقبال کخرد و قخرار و
مدارها را با هم تنمیم کردیم .قرار شد خدیجه همه را برای فردا دعوت کنخد بخه
خانهاش تا جلسهای بگذاریم برای پیگیری و هماهنگی کارهخا .متأسخفانه تعخداد
کمی از اعضای جمع هماندیشی به جلسه آمدند ،ولی حضخور مینخو مرتاضخی بخا
آن روحیه مادرانه و دلسوزانهاش (که بهرغم مخالفتاش با تجمع ،آمده بخود بخه
کمک ما) ،برایم بسیار امیدبخش بود .بدون وقت تلخفکخردن ،در مخورد نحخوه
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حمایت از دستگیرشدگان بحث کردیم .مشکل آن بود که شماره تلفن بسخیاری
از خخخخانوادههخخخای بازداشخخخت شخخخدگان را نداشخخختیم زیخخخرا غیخخخر از چهخخخرههخخخای
شناختهشدهای همچون علیاکبرموسوی خوئینی ،بهمخن احمخدی امخویی ،بهخاره
هخخدایت ،ژیالبنخخییعقخخوب ،سخخمیرا صخخدری ،ترانخخه بنخخییعقخخوب ،و ...بقیخخهی
دستگیرشدگان کسانی بودند که در جنبش زنان شناختهشده نبودنخد .بخه هرحخال
در آن جمع قرار شد بیانیهای بدهیم در حمایخت از دستگیرشخدگان و تخا آنجخا
که میتوانیم ،امضاء جمع کنیم و نیز همه کمک کنند که بتخوانیم شخماره تلفخن
خانوادههای بازداشت شدگان را هرطور شده به دست آوریم تا حداقل حمایخت
معنویمان را از خانوادههایشان اعخالم کنخیم و بتخوانیم کارهخایی همچخون تهیخه
کفالت ،یا اگر الزم بود کمخک گخرفتن از وکیخل بخرای دستگیرشخدگان ،انجخام
دهیم.
پس از آن جلسه بود که من به همراه بچههای دیگر ،هر تلفنی از خخانوادههخا
بهدست میآوردیم به خدیجه مقدم و طلعت تقینیا ارجاع میدادیم تا آنهخا ،بخا
خانوادهها تماس بگیرند و ببینند به چه کمکهایی نیاز دارند .امخا ایخن رونخد بخه
کندی پخیش مخیرفخت .در ایخن حخی و بخی  ،خوشخبختانه برخخی از یخاران و
مدافعان حقوق برابر از زندان آزاد میشدند .از بیرون خ با تلفن عمومی خ با فریبخا
داوودی مهاجر تماس میگرفتم و او مرتب میگفت که بازپرس پرونخده ،پیغخام
داده است که ماها (من و پروین) بیخاییم خودمخان را بخه دادگخاه انقخالب معرفخی
کنیم .چراکه از یک هفته قبل و چند روز پس از تجمع ،به ایخن دلیخل کخه بخرایم
احضاریه از دادگاه انقالب آمده بود و مأموران امنیتی نیز برای بازداشت مخن بخه
خانهام مراجعه کخرده بودنخد ،بخه خانخه نمخیرفختم .بنخابراین بخه فریبخا گفختم اگخر
بازپرسها دوباره تمخاس گرفتنخد بخه آنهخا از قخول مخن بگخو کخه تخا وقتخی همخه
دستگیرشخخدگان را آزاد نکننخخد مخخا خودمخخان را معرفخخی نمخخیکنخخیم و اگخخر واقع خاً
میخواهند ما با پای خودمان بیاییم بهتر اسخت همخه را آزاد کننخد .در ضخمن از
فریبا خواستم که هر شماره تلفنی از خانوادههای بازداشخت شخدگان دارد بخه مخا
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برساند .او گفت که درحال مذاکره با حجهاالسالم مهدی کروبخی اسخت و قخرار
است از طریق ایشان برای آزادی بازداشت شدگان اقدام کند.
در این اثنا ،خبر خوشحال کنندهای که باعخث روحیخه همگخیمخان شخد خبخر
آزادی شهال انتصاری از زندان بود .با کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحخدت قخرار
گذاشتیم که ببینیم چه کارهای مشترکی میتخوانیم بکنخیم ،چخرا کخه سخه نفخر از
اعضای مؤثر دفتر تحکیم :بهاره هدایت ،سمیرا صدری و سید علیاکبر موسخوی
خوئینی در جریان تجمع بازداشت شده بودند.
روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی و خارجی پُر شده بود از اعالم انزجار از
ضرب و شتم زنان تجمع کننخده آن هخم بخرای اولخینبخار توسخط «زنخان پلخیس».
جهان تکان خورده بود انواع و اقسام بخیقخانونیهخایی کخه در میخدان هفختم تیخر
توسط مأموران اتفاق افتاده بود بخهوسخیله روزنامخهنگخاران آزادیخخواه پیگیخری
میشد .انبوه پرسشها از مسئوالن قضایی و مملکتی در همه جا بازتخاب داشخت:
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
زنان طالب آن هستند و اصوالً اعتراضشان بخه قخوانین تبعخیضآمیخز واقعخاً جخرم
است؟ بعضی کسان و مسئوالن ،اعتراض به قوانین تبعخیضآمیخز را ،اعتخراض بخه
اسالم قلمداد میکنند این تلقی ،تا چه حد صحت دارد؟ و پرسخشهخای فخراوان
دیگری کخه آمخران و مسخئوالن را زیخر فشخار قخرار داده بخود ...خالصخه هخر روز
مسئوالن مملکتی (از مسئوالن نیروی انتمامی تا قوه قضاییه و )..مجبور بودند بخه
انواع و اقسام سئواالتی که در رابطخه بخا تجمخع  22خخرداد در میخدان هفخت تیخر
اتفاق افتاده بود و نیز مطالبات حقوقی زنان ،در رسانههای خبری ،پاس بدهند.
فشار برای آزادی هرچه سخریعتخر دستگیرشخدگان بخهطخور مرتخب از طریخق
روزنامهها و رسانههای داخلی و بینالمللی پیگیری میشد .کار تخا بخدانجا رسخید
که مرحخوم کریمخیراد ،مسخئول و سخخنگخوی قخوه قضخاییه ،مقالخهای در بخاب
خواستههای حقوقی جنبش زنان ،در روزنامه شرق منتشر کرد و جالب است کخه
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ایشان از حقانیت مطالبات حقوقی زنان تلویحاً دفاع کرد.
تا یک هفته پس از تجمع ،خوشبختانه همه بازداشتشدگان ،با سپردن تعهخد
یا ضمانت ،و در مواردی دادن کفالت ،از زندان آزاد شخدند بخه جخز علخی اکبخر
موسوی خوئینی .پس از آن با وکالیمان (یعنی زهره ارزنخی و نسخرین سختوده)
صحبت کردیم که اکنون پس از آزادی بازداشتشدگان ،وقت آن است که مخا
خودمان را به دادگاه انقالب معرفخی کنخیم .زهخره پیشخنهاد کخرد ابتخدا خودشخان
(بهعنخوان وکیخل قخانونی مخا) بخه دادگخاه انقخالب مراجعخه کننخد و بگوینخد فخردا
موکالنشان به دادگاه مراجعه خواهند کردند .به این ترتیب پس از اعالم وکال،
من و پروین اردالن خودمان را به دادگاه انقالب معرفی کردیم .بازپرسخی مخا تخا
ساعت  3شب ادامه یافت .زهره ارزنی در پشت در نشسخته بخود .مخا کخه از قبخل
قرار گذاشته بودیم که مسئولیت برگزاری تجمع را بر عهده بگیریم ،به عهخدمان
وفا کردیم و همه مسئولیت را به گردن گرفتیم .نهایتاً ساعت  3شخب ،گفتنخد بخه
شرطی شما را آزاد میکنیم که در جلسات بازپرسخی بعخدی هخم شخرکت کنیخد
چرا که هنوز بازجوییها تمام نشده اسخت و پرونخده بخاز اسخت .نکتخهای کخه در
بازپرسیها برایم مهم و تعمقبرانگیز بود این که در خخالل صخحبتهخا ،بخازپرس
پرونده بهطور ضمنی به این نکته هم اشاره میکرد که برخی از مقامات مسخئول،
به فکر چارهاندیشی برای برگزاری قانومند تجمعهای مدنی در چارچوب قخانون
اساسی هستند و حتخا ایخن بحخث هخم مطخرح شخده کخه مکخانهخای معینخی بخرای
برگزاری این حرکتهخای قخانونی و مسخالمتآمیخز ،در نمخر بگیرنخد .البتخه ایخن
رویکرد در وزارت اطالعات (که به نمرم دنبالهی همان نگرش اصالحطلبخی در
میان بخشهایی از حاکمیت بخود) بعخداً تخدوام نیافخت و بخا تثبیخت هرچخه بیشختر
کارگزاران دولت نهم ،همه شاهد بودیم که مسیر وارونهای طی کرد.
پس از اتمام بازپرسی ،زهره ارزنی کفالخت مخا را بخر عهخده گرفخت و مخا در
کمال ناباوری خ درحالی که فکر میکردیم احتماالً ماهها در زندان خواهیم بخود
خ از دادگاه انقالب بیرون آمدیم .اما جلسات بازپرسی تخا مخاههخا ادامخه داشخت و
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پس از آن نیز جلسات دادگاه و سپس حکم  3سال حخبس ( 1مخاه تعزیخری و 2
سال و نیم حبس تعلیقی) برایمان صادر شد.
بازگشت برندهی نوبل صلح به کشاور :پخس از آن ،شخیرین عبخادی نیخز از سخفر
خارج ،به کشور بازگشت .خانم عبادی بالفاصخله پخس از بازگشخت از سخفر ،در
محل «کانون مدافعان حقوق بشر» جلسهای مطبوعاتی ترتیب داد با هدف اعخالم
و اثبات «قانونی بودن تجمعات مسالمتآمیز» .از طرف دیگر قرار شد از نیخروی
انتمامی نیز به خاطر برخوردهای خشن و اعمخال ضخرب و شختم زنخان در میخدان
هفخخت تیخخر ،بخخه دادگسخختری شخخکایت ببخخریم .دو گخخروه را بایخخد آمخخاده ایخخن کخخار
میکردیم :شاکیان و شاهدان .با عجله و بدون اتخالف وقخت شخروع کخردیم بخه
سازماندهی این کار .باید دو گروه برای اعالم شکایت آماده مخیشخدند :مخا کخه
کتک خورده بودیم و میتوانستیم شکایت کنخیم و کسخان دیگخر کخه ضخرب و
شتم و کتک خوردن ما را شاهد بودهاند.
با وجود همه مشکالت در آن دوره ،اما طخرح شخکایت از نیخرویانتمخامی را
پی گرفتیم زیرا چنین اقدام بدعتگزارانهای در جنبش زنان خ گرچه ممکن بخود
پوزیشن اعتراضی حرکت مستقل ما را در نمر برخخی از یخاران رادیکخال جنخبش
زنان خدشهدار سازد خ ولی در عمل و متعاقب پیامخدهایی کخه پخس از برگخزاری
تجمع ،دیده و شنیده بودیم (بهخصو تأثیر عمیم و غیرقابل انکار پیام تجمخع،
در میان افکار عمومی و نیز الیههای مختلخف دسختگاه حکخومتی) مخا را بخه ایخن
نتیجه رسانده بود که اعتراض مسخالمتآمیخز مخا بایخد بخه شخکلهخا و روشهخای
گوناگون در افکار عمومی تداوم یابخد تخا بخهتخدریج خواسخته «حقخوق برابخر» در
جامعخخه نهادینخخه شخخود .ازایخخن رو صخخرفاً نمخخیبایسخخت خواسخخته مخخا بخخه چخخارچوب
«سیاستهای خیابخانی» محصخور و محخدود بمانخد .بنخابراین بخه فکخر بخودیم کخه
مسیرهای دیگری که تاکنون در جنبش کنونی زنان ،تجربه نشخده را بخه آزمخون
درآوریم .البته میدانستیم که در این زمینه هخم ،فاقخد سخنت مسختقل و مخدنی در
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جنبش زنان هستیم و حداکثر میراثی که برای ما به یادگخار نهخاده بودنخد البخی و
مالقخخات «خصوصخخی» بخخا مقامخخات و مسخخئولین نیربخخط بخخوده اسخخت .گرچخخه ایخخن
سنتهای فردی البیگری خ بنا به موقعیت خ میتوانست مؤثر و مفید هم باشد اما
جای خالی طرح «شکایت دستهجمعی ،علنی و قخانونی از نیخرویانتمخامی» را پُخر
نمیکرد .بنابراین حدود  25نفر که کتخک خخورده بخودیم خ بخه عنخوان شخاکی خ
حاضر به شکایت از نیرویانتمامی شدیم و کمتر از ایخن تعخداد هخم شخاهد .ایخن
اقدام قانونی علیه نیروی انتمامی به خاطر ضرب و شتم ،انعکاس گسترده و تخأثیر
بسیار مثبتی داشت چرا که «سنت حسنه»ای را برای جنخبشهخای مخدنی زنخان در
ایران به یادگار گذاشت سنتی که اگر تداوم مییافت چخه بسخا مخیتوانسخت در
کنار دیگر روشها ،به ابزار کارآمخدی در راه کسخب حقخوق شخهروندی زنخان،
تبدیل شود.
از سوی دیگر ،چنین برخورد قانونمند و مدنی (هرچند کخه عرصخهای اسخت
بسیار تخصصی ،دشوار ،و به قول معخروف «صخبر ایخوب» مخیخواهخد) امخا مخی-
توانست تفسیر و تلقی کسانی که متأسخفانه تخالش مخیکردنخد حرکخت مخدنی و
اعتراضی ما زنان در برگخزاری تجمخعهخای مسخالمتآمیخز در :پخارک اللخه ،در
پارک دانشجو ،مقابل در دانشگاه تهران ،و آخرین نمونه آن در میدان هفتم تیخر
را «چرا سبز بخه آمریکخا» (و بعضخیهخا نیخز آنرا «روشخی انقالبخی»!!) بخه افکخار
عمومی معرفی کنند (و به ایخن بهانخه ،تجمخعهخای مسخالمتآمیخز زنخان ایخران را
تخطئه کنند) ،خنثا سازد و در عین حال نشان بدهخد کخه جنخبش مسختقل زنخان،
یک جنبش عمیقاً مدنی و خشونتپرهیز است که از «همخهی ابزارهخا و مجخاری
رسمی و غیررسمی و از همه ظرفیتهای قانونی» برای پیشبرد مطالبخات حقخوقی
و درخواستهای مدنی خود ،بهره میبرد.
در آن روزها میبایست همهی شاهدان و شاکیان پرونده شخکایت از نیخروی
انتمامی ،به دفتر وکالت خانم عبادی میرفتیم بخرای گفتگخو از وقخایع آن روز و
دادن وکالت به ایشخان .در آن شخرایطی کخه فقخط آرزو داشختم بخرای لحمخهای،
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لختی بیاسایم باید بیوقفه از این جا به آنجا میرفتخیم و یکخی یکخی شخاهدان و
شاکیان را قانع میساختیم که چنین اقخدام قخانونی ،بخرای جنخبش زنخان سخودمند
است .سرانجام به هر شکلی بود تعدادی از ما به عنوان شاکی و تعخدادی هخم بخه
عنوان شاهد در روز مقخرر در دفتخر شخیرین عبخادی جمخع شخدیم .خخانم عبخادی
سخنرانی کوتاهی کرد و به همخه انخرژی بخشخید .در آن وانفسخا بخه راسختی کخه
قطرهای انرژی مثبت ،چقدر الزم و دلگخرمکننخده بخود .سخپس وکالختنامخههخا،
تنمیم و امضاء شد .شاکیان و شاهدان مشخ شخدند و هخر کسخی مختن خخود و
مشاهداتاش را نوشت تا ضمیمه پرونده شود .من و احترام شادفر و دالرام علی
که از ضربات باتوم آن روز صدمه دیده بودیم و کبودیها همچنان از بخدنمخان
محو نشده بود به پزشکی قانونی مراجعه کردیم برای معاینه و بررسی ضخربات و
گرفتن ورقه برای طول درمان.
وقتخخی بخخه سخخاختمان دادگسخختری واقخخع در «میخخدان ارگ» رفتخخیم کخخه نامخخه
پزشکقانونی مبنی بر تأیید ضرب و شتم را نیز ضمیمه پرونده سازیم ،یخا روزی
که در دادگستری جمع شدیم تا در مقابل قاضی ادای شهادت کنخیم ،کارمنخدان
دادگستری با کنجکاوی میپرسیدند «واقعا کتکتان زدهانخد؟» .عکخسهخایی را
که در آن روز گرفته شده بود به محکمه آورده بودیم برای اثبات دعویمان ،به
آنها هم نشان میدادیم .عکسها بخه قخدری واضخح بخود کخه جخای شخکی بخاقی
نمیگذاشت .آن عکسها را «آرش آشوری نیا» تهیه و در قطعاتی بزرگ چخاپ
کرده بود تخا ضخمیمهی پرونخده شخود .خیلخی واضخح بخه یخاد دارم کخه بعضخی از
کارمندهای دادگستری از من میپرسیدند کخه «واقعخاً شخما مخیخواهیخد چهارتخا
شوهر بکنید؟» ...برایم جالب بود که تقریباً کلیخه کارکنخان دادگسختری از واقعخه
تجمع زنان ،خبر داشتند و همه میخواستند مثالً «واقعیت» را کشف کنند!....
در حالی که بحث تجمع  22خرداد میدان هفتم تیر ،هنوز بهطور گسترده در
رسانههای داخل و خارج کشخور مطخرح بخود و هنخوز بخازجوییهخایمخان ادامخه
داشت ،ولی ما کار بیوقفهی خود را حول شخکل دادن بخه «کمپاین جماعآوری
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یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز» آغاز کردیم و بدون فوت وقت بخه
برپایی جلسات هماهنگی برای شکلدهی به کمپین پرداختیم.
اما پیش از آن که به کمپین یک میلیون امضخاء بپخردازم ،الزم اسخت دربخاره
عملکرد جمع هماندیشی زنان پس از تجمع  22خرداد  1385اشارهای کنم.
جمع هماندیشی زنان و فعالیتهای آن در ساال  :1385یکخی از فعالیختهخای
جمع هماندیشی در اواخر سخال  ،1385برگخزاری تجمخع  8مخارس  1385بخود.
سازماندهی برای برگزاری تجمع به مناسبت این روز جهانی ،گویخا در نشسخت-
های جمع هماندیشی زنان صورت گرفت ،هر چند در آن نشستها مخا اعضخای
مرکز فرهنگی زنان به واسطهی مشغلههای فراوانخی کخه بخرای رتخق و فتخق امخور
کمپین یک میلیون امضاء بر عهده داشتیم ،حضور نداشختیم .زیخرا «کمپخین یخک
میلیون امضاء» بخرای مخا ائختالف و جمعخی جخایگزین «جمخع هخماندیشخی زنخان»
محسوب میشد کخه مخیتوانسخت کارآمخدتر عمخل کنخد و نیروهخایی را کخه در
شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان میتوانستند به شکل کارآمدتری بایکخدیگر
عمل کنند ،گرد هم آورده بود .در هر صورت خبر تصخمیم در مخورد برگخزاری
تجمع  8مارس در برابر مجلس (در میدان بهارستان) را برخخی از دوسختان بخه مخا
اطالع دادند و از ما درخواست کردند که ما هم فراخخوان ایخن تجمخع را امضخاء
کنیم که البته ما هم برای حفخظ وحخدت و پیشخرفت کارهخا ،فراخخوان تجمخع را
امضاء کردیم .هر چند دلخور بودیم که از  22خخرداد مخاه تخا  13اسخفند 1385
مگر چه تغییر ساختاری در کشور بهوجود آمخده کخه برخخی از عزیزانخی کخه در
جمخخع هخخماندیشخخی زنخخان بخخه خخخاطر شخخرایط سیاسخخی حخخاد بخخا «تجمخخع  22خخخرداد
1385میدان هفت تیر» آنطور مخالفت ورزیخده و بخه شخدت تخطئخهاش کخرده
بودند ،حاال خودشان به برگزاری تجمخع اقخدام مخیکننخد! بخرای نمونخه پخس از
برگزاری تجمخع  22خخرداد  1385در میخدان هفخت تیخر« ،زیبخا میرحسخینی» در
مقالخخهاش نوشخخته بخخود کخخه« :برخخی از زنخخان اصخخالحطلخخب و هخخمچنخین برخخی از
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سازماندهندگان تجمع  22خرداد سال قبل ( ،)1384نام شان در بیانیه تجمخع 22
خرداد  1385نبود ،چرا که آنان احساس می کردند که در زمانه ای کخه آمریکخا
به عراق حمله کرده و ایران بر سخر مسخئله هسخته ای بخا آمریکخا در تضخاد اسخت،
برگزاری این تجمع میتواند بهانهای برای جناحهای محافمهکار فخراهم کنخد تخا
1
به سرکوب مخالفان داخلی بپردازنخد» .مجلخه چخپگخرای «مخانتلی ریویخو» نیخز
تجمع ما را مورد تخطئه و به نوعی آن را همراستا با طرحهای امپریالیسم جهخانی
قرار داده بخود .در واقخع اسختدالل اصخلی برخخی از دوسختان ایخن بخود کخه چنخین
حرکت های بخه اصخطالح «رادیکخال» از سخوی زنخان ایرانخی ،در شخرایط خخا
بینالمللی (تخاصم دولت ایران و دولت آمریکا) به نفخع سیاسختهخای منطقخهای
«آمریکاست» و نیز سبب افزایش سخرکوب توسخط محافمخهکخاران مخیشخود .از
همین رو وقتی که ما خبر برگزاری تجمع  8مارس را شخنیدیم بخهراسختی متوجخه
نشدیم چخه تغییخر مهخم و سخاختاری در فضخای سیاسخی ایخران یخا در روابخط بخین
حکومتهای ایران و آمریکا پیش آمده که برخی از همین دوستان کخه «تجمخع
مسالمتآمیز زنان  22خخرداد  »1385در میخدان هفخت تیخر را بخا اسختناد بخه ایخن
استداللها ،آنطور تخطئه کرده بودند ،چند ماه بعد به برگزاری تجمعخی مشخابه
اقدام میکنند!؟ اما بهرغم این پرسشها و دلخخوریهخا ،مخا بخه جخای مخالفخت،
فراخوان تجمع  8مارس  1385را امضاء کردیم و با آنان همراه شدیم.
اما این تجمع به دلیخل آن کخه پخنج روز قبخل از برگخزاری آن ،تعخداد  33نفخر از
فعاالن جنبش زنان (از جمله کسانی که در کمیته هماهنگی تجمخع میخدان هفختم
تیر بودند) دستگیر شدیم عمالً به شکل منسجم و سازمان یافته نتوانسخت برگخزار
شود و انعکاس زیادی نداشت .چرا که پیش از برگخزاری تجمخع ،یعنخی در روز
 13اسفند  ،1385تعدادی از اعضای جمع هماندیشی به همراه فعاالن گروههای
دیگر (حدود  52-42نفر) به پشتیبانی از ما  5نفر (یعنی برای پشتیبانی از نوشخین
1
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احمدی خراسانی ،پروین اردالن ،شهال انتصاری ،فریبا داودی مهخاجر و سوسخن
طهماسبی) که قرار بود به خاطر برگزاری «تجمخع  22خخرداد  »1385دادگخاهی
شویم ،جلوی دادگاه انقالب آمدنخد و در آنجخا تجمخع کردنخد و همخانجخا در
مقابل دادگاه انقالب در خیابان معلم ،ما  5نفر به همراه  28نفر دیگر از فعخاالنی
که به پشتیبانی از مخا آمخده بودنخد ،دسختگیر شخدیم و بخه بنخد  223زنخدان اویخن
منتقلمانکردند .درهرحال ،جمع هماندیشی زنان ،پخس از آن نیخز نشسختهخای
دیگری هخم داشخت ولخی در نهایخت پخس از تجمخع  8مخارس  ،1385فعالیخت و
کنش خاصی از این جمع در مطبوعات درج نشد.
تولد کمپین یک میلیون امضاء :پیش بهسوی تغییر برای برابری

ایده کلی «کمپین جمعآوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز» از
همان دوره پیش از تجمع  22خرداد  85بهتدریج و آجر به آجر شکل گرفخت،
یعنی :هنگامی که جزوههای «تأثیر قوانین بخر زنخدگی زنخان» آمخاده شخد و آن را
پیش از برگزاری تجمع در میدان هفختم تیخر ،میخان مخردم و در کوچخه و خیابخان
توزیع میکردیم هنگامی که برای اولین بار تنها به جمعآوری امضخای فخردی،
آن هم در بسیاری از موارد بهصورت «چهره به چهره» و تلفنخی ،و یخا بخه روش-
های اقنخایی بخرای فراخخوان تجمخع  22خخرداد  1385پخرداختیم هنگخامی کخه
توانستیم امضاهای آن تجمع را به رقم ناباورانخهی «دو هخزار امضخاء» برسخانیم و
باالخره هنگامیکه تجربه بسیار موفقمان در راهاندازی و تداوم «کمپخین زنخان و
مردان علیه خشونت تا  8مارس» را در حافمه تاریخی خود ،حمل میکخردیم در
واقع داشتیم برای تولد «کمپین یک میلیون امضاء» بسترسازی میکردیم .امخا در
این میان ،برخی از انتقادهایی که به تجمع  22خرداد شد ،مسیر مخا را در جهخت
پایهریزی کمپین یک میلیون امضاء ،روشنتر میساخت .چرا که دایره نقدهایی
که بر تجمع  22خرداد ( 1385مانند هر حرکت تاثیرگذاری که ابعخادی وسخیع
در افکار عمومی پیدا میکند) گسترده بود .هرچند برخی از این انتقادها مثبت و
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سازنده بودند و برخی نیز مخرب و برخی نیز به بهانهگیری میمانست تا انتقاد.
در این میان ،همانطور که پیشتر اشاره کردم ،یکخی از انتقادهخایی کخه علیخه
تجمع  22خرداد میدان هفت تیر مطرح میشد« ،بدیلسازی» روز  22خرداد در
مقابل « 8مارس ،روز جهانی زن» بود .از این رو فکر کردیم که میتوانیم تجمخع
 22خرداد را مانند تجربه موفق «کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا  8مارس»،
با راهاندازی کمپینی بهمنمور جمعآوری امضاء برای قطعنامخه پایخانی تجمخع 22
خرداد تخا روز « 8مخارس  ،»1385ایخن دو «روز تخاریخی» را بخه یکخدیگر گخره
بزنیم .به این طریق :هم تقابخل صخوری و جعخلشخدهی ایخن دو روز تخاریخی را
(که یکی ریشه «محلی» داشت و دیگری ریشه «بینالمللی») در انهخان برخخی از
گروههای زنان از بین میبریم و از آن مهمتر مخیتوانسختیم بخا راه افتخادن چنخین
حرکتخخی ،خواسخخته و مطالبخخه اصخخلی تجمخخع  22خخخرداد (یعنخخی تغییخخر قخخوانین
تبعیضآمیز) را در قالب حرکتی بلندمدتتر پیگیری کنیم .زیرا یکخی دیگخر از
انتقادات صحیح و منطقی که بر ما برگزارکنندگان تجمع مطرح میشد این بخود
که« :چه اهمیتی دارد که فقط در یک روز ،یک حرکتی بشود و بعخد هخم تمخام
شود و برود تا سخال دیگخر» .ایخن انتقخاد ،مهخم و قابخل تأمخل بخود .بخرای همخین،
راهاندازی کمپینی  3ماهه تا روز  8مارس آن سال بهمنمخور جمخعکخردن امضخاء
برای قطعنامه آن تجمع ،میتوانست تأثیر تجمع را نیخز در افکخار عمخومی تخداوم
بخشخد و طخخرح مطالبخخاتمخان در همخخان روز  22خخخرداد ،متوقخف نشخخود .تجربخخه
«کمپین زنان و مردان علیه خشخونت تخا  8مخارس» را نیخز در حافمخه داشختیم کخه
مدلی موفق وکامالً تجربه شده را پیش رویمان قرار مخیداد .از سخوی دیگخر بخا
این کار میتوانستیم نیروهای تازهنفسی که به وسیله تجمع به سخوی مخا جخذب و
بخخه مسخخایل زنخخان عالقخخهمنخخد شخخده بودنخخد ،را در شخخبکهای بخخاز و دموکراتیخخک،
سازماندهی و آنان را به کنشهای مدنی جنبش زنان پیوند دهیم.
در این میان بحث در مورد تجربه موفقیتآمیخز کمپخین یخک میلیخون امضخاء
زنان مراکش (برای اصالح «قانون خخانواده») کخه پخیش از تجمخع در مخورد آن،

 /232بهار جنبش زنان

مطخالبی ترجمخخه و در سخخایت مرکخخز فرهنگخخی زنخخان (زنسخختان) منتشخخر شخخده بخخود،
انتمارات همخه مخا را بخاال بخرد و در فضخای رؤیخایی و شخیرین کسخب امضخاهای
میلیونی ،غرقمان کرد .این بحثها پیش از تجمع  22خرداد مطرح بخود و البتخه
بعد از آن تجمع ،ضرورتاش هر چه بیشتر آشکار شد .در نهایخت ،اکثخر قریخب
به اتفاق اعضای مرکز فرهنگی زنان مشتاق تأسیس و راهاندازی چنخین پخروژهای
به منمور جمعآوری یک میلیون امضاء شدند در نتیجه ،طخرح اولیخه و ناپختخهای
را آماده کردیم .پس از آن نیز از افراد و گخروههخایی کخه در تجمخع  22خخرداد
سهیم بودند دعوت به عمل آوردیم تا نسبت به طرح اولیه ،نمرات و پیشنهادات
خود را مطرح کنند .استداللمان هم این بود که چون کمپین یک میلیخون امضخا
در تداوم تجمع  22خرداد  1385و برای تحقق خواستههای مندرج در قطعنامخه
پایانی آن تجمع مطرح میشود بنابراین طبیعی خواهد بود که همان گخروههخای
درگیر در تجمع ،اعضای اولیه پیشبرندهی پروژهی جمخعآوری یخک میلیخون
امضا باشند.
بدین ترتیب طی جلسات متعخدد بحخث و تبخادل نمخر بخین گخروههخا و افخراد
گوناگونی که در تجمع  22خرداد  1385مشارکت کرده بودند از جمله :مرکز
فرهنگی زنان ،کانون زنان ایرانی ،کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحخدت ،افخرادی
از انجمن کنشگران داوطلب (به مدیریت سهراب رزاقی) ،انجمن سالمت زنخان،
هستیااندیش ،و نیز تعدادی از فعاالن جنخبش زنخان (کخه بخهطخور فخردی فعالیخت
میکردند) ،و همینطور نمایندگانی از چندین گخروه از فعخاالن زن در :تبریخز و
شیراز و اصفهان و گرگان (فرانک فرید از تبریز ،مریم بهرمان از شخیراز ،فاطمخه
نجاتی و ایمان ممفری از گرگان و .)...خالصه حدود دو ماه در مورد چگونگی
حرکت کمپین بحثهای مفصلی مطرح شد و آن طرح اولیه و ابتخدایی در واقخع
زیر و رو شد و ابعاد واقعی و مشخصی یافت.
در طول جلسات متعددی که برگزار شد ،مسایل بسیار متنوع و موارد ریخز و
درشخت در چگخخونگی حرکخت کمپخخین ،یخک بخخه یخک مطخخرح و تخدقیق شخخدند.
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سرانجام بیانیه و طرح کمپین ،نهایی شخد .از میخان چنخدین آرم تهیخه شخده بخرای
کمپین ،باالخره یکی برگزیده شد .کمیتههایی برای پیگیری کارها و ارتباطخات،
مشخ گردید .کارگاه آموزشی (برای شناخت قخوانین نخابرابر) نیخز طراحخی و
برای آن ،جزوه آموزشی نوشته شخد .در نهایخت ،اعضخای اولیخه کمپخین بخهطخور
داوطلبانه در کمیتههای مختلف جای گرفتنخد تخا هخر کمیتخه بتوانخد در جلسخات
کوچکتر خود ،وظیفه و کارهای خود را هرچه بیشتر تدقیق و نهایی کند.
در عین حخال بخا زنخان باتجربخه و پخیشکسخوت کخه مخیدانسختیم در ایخن راه
میتوانند کمکمان کنند به مشورت میپرداختیم .به مرور ،انبوهی از رایزنخی و
مشاوره و یاریگرفتن از زنان باتجربه ،بخرای پختخهکخردن شخکل کخار و تخدوین
نهایی اسناد کمپین ،صورت گرفخت .بخرای نمونخه دفترچخهی آشخنایی بخا قخوانین
تبعیضآمیز که بخرای تجمخع  22خخرداد ،تخدوین و تکثیخر و پخیش از برگخزاری
تجمع ،بین مردم توزیع کرده بودیم ،را در کمیته آموزشی کمپین بازبینی و مختن
آن را هرچخخه سخخادهتخخر کخخردیم .در همخخین کمیتخخه آموزشخخی بخخود کخخه چگخخونگی
عملیاتیکردن طرح ارتباط «چهره به چهره» با مردم کوچه و بازار را نیز تنمخیم و
آماده کردیم.
سرانجام ،طرح به نسبت پختهشدهی کمپین که به یاری و مشورت  54نفر
اعضای اولیه ،تدوین شده بود به منمور مشورت و اطمینان بیشتر به زنان
پیشکسوت و کسانی که تجربه بیشتری داشتند و حامی پر و پا قر این پروژه
بودند ارائه میدادیم تا نمر خود را بدهند از جمله به کسانی مانند :شیرین
عبادی ،شهال الهیجی ،سیمین بهبهانی ،و برخی دیگر که بعد در لیست «حامیان
اولیه کمپین» قرار گرفتند .در واقع از  22خرداد  1385تا  5شهریور همان
سال ،از همه تجربهها و ظرفیتهایی که طی دو دهه با سختی بسیار در جنبش
زنان فراهم شده بود مدد گرفتیم و با انبوهی از جلسات ،مشاورهها و
راهنماییها ،این پروژهی حقخواهانه را آغاز کردیم .در واقع هر تکهی آن از
تجربهای آمد:
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نام کمپین را از تجربه زنان مراکشی به ارث بردیم روش آگاهیبخشی«چهره به
چهرهاش» را از تجربههای فراوانی که در جنبش زنان حتا پیش از انقالب در
«مراکز رفاه» (سازمان زنان) وجود داشت و نیز از تجربه «رابطین بهداشت» و
زنان محیط زیستی ،و کتابخانههای سیار ،اخذ کردیم مشارکت همگانی فار
از خطکشیهای ایدئولوژیکاش را از تجربه کثرتپذیر «جمع هماندیشی
فعاالن جنبش زنان» به ارث بردیم انتشار و پخش دفترچه حقوقی کمپین را از
تجربه توزیع بروشورهایی که در میان همه گروههای زنان در آن زمان مرسوم
شده بود و البته قدمت آن به «پخش جزوههای حقوقی» در «جمعیت راه نو» که
مهرانگیز دولتشاهی در سال  ۱۷۷۱پایهریزی کرده بود بازمیگشت روش
کمپینی و نیز کمیتهبندیاش را از تجربه «کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان تا
 ۱مارس» شیوه نهادینهسازی آن به شکلی مستقل ،و تلفیق فعالیت «اعتراضی/
آموزشی»اش را از تجربه «مرکز فرهنگی زنان» چرایی حضورش نیز از
تجربه موفق «تجمع  ۰۰خرداد  » ۱۱مقابل دانشگاه تهران عدم ایجاد تضاد و
تقابل با «اسالم» را از تجربه موفق «مجله زنان» محلیگراییاش را از زنان ملی–
مذهبی ،و اهمیت گسترش آن در سطح بینالمللی را از تجربههای جهانی
شیرین عبادی اهمیت به نیروهای حاشیهای و بیرون از پایتخت (یعنی
«شهرستانها»)را از تجربه «کانون زنان ایرانی» شیوه آموزش کارگاهیاش ،از
تجربه دوستان فعال در «یونیسف» ،و فعاالن ایجادکنندهی کتابخانههای سیار
روش حمایتی و دفاع بیخط و خطکشیاش را از «کانون مدافعان حقوق بشر»
علمینگری و تئوریسازیهایش را از تجربه «زنان آکادمیسین و فمینیست
ایرانی خارج از کشور» تواضع ساختاریاش را از تجربه زنان کنشگر در
شهرستانها بهویژه از زنان فعال و باسابقهی تبریز و گرگان و شیراز و اصفهان
اعتبار مردمیاش را از زنانی همچون سیمین بهبهانی و باالخره ،نیروی پیش
برندهاش را از ظرفیتسازی تجمع ۰۰خرداد  ۱۱در میدان هفتم تیر ،به ارث
بردیم...
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در مجموع همهی تجربههای متکثر و نهفته در تاری معاصر جنبش زنان به
کارمان آمد و در کمپین یک میلیون امضا و در هر گوشهاش ،بازاندیشی و
بهخدمت گرفته شد.
بارها و بارها تاری افتتاح کمپین تغییر یافت :ابتدا میخواستیم به مناسبت
سالگرد پیروزی «انقالب مشروطیت» ،آغازبهکارش را در روز  14مردادماه،
کلید بزنیم اما هنوز بخش هایی از کار آماده نشده بود و در نتیجه ،افتتاح آن به
تعویق میافتاد تا این که سرانجام در  5شهریور ( 1385بدون آن که مناسبتی را
در شهریور برای آن یافته باشیم) ،کمپین یک میلیون امضاء افتتاح شد ،آن هم
در خیابان ،مقابل «سالن فرهنگسرای رعد» که درهایش را به روی ما بستند و
اجازه ندادند مراسم را در سالن برگزار کنیم.
در جلسخخاتی کخخه بخخه منمخخور شخخکلدهخخی بخخه کمپخخین در «کتابخانخخه صخخدیقه
دولتآبادی» تشکیل میشد ،ریز به ریز جزییات برنامخههخا ،مطخرح و در نهایخت
اگر مخالفتهایی مطرح میشد که با بحخث و اقنخاع بخه توافخق نمخیرسخیدیم بخه
ناگزیر با رأیگیری ،ختم به خیر میشد .اولین کارگاه آموزشخی کمپخین نیخز در
کتابخانه صدیقه دولتآبادی برگزار شد و چنین بود کخه در نهایخت ،همخه چیخز
1
برای افتتاح کمپین در روز  5شهریور  ،1385آماده و مهیا شده بود.
در روز افتتخخاح رسخخمی کمپخخین( 5شخخهریور) ،آمخخاده شخخده بخخودیم کخخه بخخه
«فرهنگسرای رعد» محل برگزاری نشست افتتاحیه ،برویم که با ما تماس گرفتند
و اطالع دادند که برنامه افتتاحیه کمپین توسط نیروی انتمخامی لغخو شخده اسخت.
 -1من ابتدا پیش از افتتاح رسمی کمپین ،برای طراحی کارگاههای آموزشی کمپین ،در
کمیته آموزش عضو بودم و در آنجا به همراه منصوره شجاعی ،رضوان مقدم ،شهال
انتصاری ،خدیجه مقدم ،مونا محمدزاده (و البته با مشورت سپیده یوسف زاده و مهسا شکرلو)
جزوههای آموزشی را تهیه و همینطور کارگاه آموزشی کمپین را طراحی و آماده کردیم.
پس از آن (وقتی کمیته آموزشی پس از  5شهریور ،اولین ورکشاپ آزمایشیاش را در
«کتابخانه صدیقه دولت آبادی» برگزار کرد) ،در کمیته داوطلبان فعالیت میکردم.
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مخخن و منصخخوره شخخجاعی بخخه همخخراه خدیجخخه مقخخدم ،شخخهال انتصخخاری و محبوبخخه
حسینزاده به آنجا رفتیم تا بتوانیم با مسئوالن سالن فرهنگسرا و سپس با نیخروی
انتمامی که برنامه را لغو کرده بودند مذاکره کنیم .بحث و چانهزنیهای مفصخل
با آنها متأسفانه نتیجه نداد و در نهایت با دلی شکسته به محوطه روبخروی سخالن
رعد بازگشتیم جایی که بسخیاری از مخدعوین از سخاعتهخا قبخل ،منتمخر ایسختاده
بودند و نیروی انتمامی از ورود آن همخه جمعیخت بخه سخالن فرهنگسخرای رعخد،
جلوگیری کرده بود .همانجا بود که ابتخدا شخیرین عبخادی در مخورد لغخو برنامخه
صحبت کرد و به این عمل غیرقخانونی نیخروی انتمخامی اعتخراض کخرد .بعخد هخم
خدیجه مقدم در مورد کمپین توضخیحاتی داد و سخپس مخن بخه تشخریح مختصخر
طخخرح کلخخی وعمخخومی کمپخخین و چگخخونگی کخخار و نحخخوهی عضخخویت در آن،
پرداختم .پس از آن در همان کف خیابان ،بروشورهای کمپخین بخین حاضخران،
توزیع شد .همان بعدازظهر هم تعداد زیادی امضا جمع شخد و کسخانی کخه مخی-
خواستند عضو شوند ثبت نام کردند .نکته جالخب ایخن بخود کخه در همخان زمخان
گروهی از دانشجویان رادیکال چپگرا نیز جزواتی که علیه کمپین تهیخه کخرده
بودند بین حاضران پخش کردند .در واقع از همخان روز افتتاحیخه کمپخین ،مخا بخا
مخالفت نیروهخای انتمخامی از سخوی حاکمیخت ،و برخخی گخروههخای افراطخی و
چپ در بیرون از حاکمیت ،مواجه شدیم.
اولترا ِ
اما در ادامه مطالب این فصل ،قصد ندارم به تأثیر یا ویژگیهخای منحصخر بخه
فرد «کمپین یک میلیون امضا» بپردازم چرا که پیشتر ،شخرح مفصخلی از آن را در
کتاب «جنبش یک میلیون امضا  :روایتی از درون» کخه در شخهریور  1381و بخه
مناسبت یک سالگی کمپین منتشر شد مطرح کردهام .بنابراین در کتخاب حاضخر
سعی میکنم بر مشکالت و چالشهای درونیتر کمپین که عمدتاً در سخال دوم
1
بروز کرد ،تمرکز داشته باشم.
 -1کتاب «جنخبش یخک میلیخون امضخاء :روایتخی از درون» را مخیتوانیخد از طریخق اینترنخت در
آدرس زیر دانلود کنیدhttp://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article86 :
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چالشهای درونی کمپین یک میلیون امضاء

در همان ابتدای کار کمپین ،ما با ایجاد یخک ایمیخل جمعخی (ایمیلینخدلیسخت)،
موفق شدیم برخی از چالشهای اولیهای را که در برابر کمپین قخرار داشخت ،بخه
بحث بگذاریم و روزها برای حل و فصل بهینه آن گفتگو کنخیم .در ایخن ایمیخل
جمعی ،همه کسخانی کخه عضخو بودنخد ( 54نفخر اعضخای اولیخه) و سخپس افخراد
دیگری که به عضویت کمپین در میآمدند به لیست آن ایمیل افخزدوه مخیشخد.
در چند ماه اولیه نیز گفتگخو و تبخادل تجربخه و نمخر (گفتگوهخایی بسخیار مفیخد و
کامالً علنی و شفاف که میتوانست در نشخریات هخم بخه چخاپ برسخد) ،در ایخن
ایمیخخل جمعخخی بخخه خخخوبی پخخیش مخخیرفخخت .از جملخخه یکخخی از اولخخین بحخخثهخخای
چالشبرانگیز ما در ایمیل جمعی این بود که آیا زنخانی کخه در خخارج از کشخور
هستند میتوانند عضو کمپین شوند یا نه؟ در واقع بحخث در ایخن زمینخه ،بخا تهیخه
پیشنویس اطالعیهای آغاز شد که در آن قرار بود اعالم شود کخه «زنخان ایرانخی
خارج از کشور» نمیتواننخد عضخو کمپخین باشخند! ایخن تصخمیم در یخک جلسخه
عمومی گرفته شده بود که از قضا من به دلیل پخیش آمخدن کخار عخاجلی ،در آن
جلسه حضور نداشتم.
هنگامی که بحث در ایمیل جمعی در مورد این مسخئله آغخاز شخد و یکخی از
اعضای جوان ،اطالعیه ای را کخه در رابطخه بخا ممنوعیخت عضخویت زنخان ایرانخی
خارج از کشور ،نوشته شده بود ،جهت اطالع به ایمیل جمعی فرستاد (تا فخردای
همان روز ،در سایت تغییر برای برابخر منتشخر شخود) ،مخن یکخی از مخالفخان سخر
سخت محتوای آن اطالعیه بودم و به شدت در مقابخل آن ،ایسختادم زیخرا معتقخد
بودم که اساساً ما نمیتوانیم تعیین کنیم که «چه کسی میتواند در کمپخین بیایخد
و چه کسی نمیتواند» .اکثر افرادی که در بحث شرکت داشتند چون در جلسخه
عمومی موافقت خود را با این تصمیم ابراز کرده بودنخد بخا ایخن اطالعیخه موافخق
بودند ،با این توجیه که :ایخن تصخمیم در جلسخه عمخومی گرفتخه شخده و بحخث و
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مجادله در مورد این تصمیم جمعی ،غیردموکراتیک است .امخا اعتخراض مخن بخر
این تصمیم ،مبتنی بر اصول بنیادین کمپین بود .زیرا بحثام با ایخن دوسختان ایخن
بود کخه چنخین «تصخمیمی» اساسخاً در قلمخرو تصخمیمگیخری هخیچ مرجعخی (حتخا
اکثریت) در کمپین نمیتواند باشد .چخون مخا از ابتخدا در کمپخین ،ایخن حرکخت
جمعی را متعلق به هر کسی که اراده کند و بخواهخد در آن مشخارکت نمایخد در
نمر گرفتهایم و امخروز هخیچ مرجعخی در کمپخین نمخیتوانخد و مجخاز نیسخت کخه
برخالف اصول اولیه و اساسی کمپین ،بهصورت دلبخواه ،تصمیمی اتخان کنخد،
حتا اگر به روشی دموکراتیک و با رأی اکثریت اخذ شده باشد .در واقخع چنخین
حرکتی ،به آن میمانست که تعدادی از نمایندگان پارلمخان بخواهنخد بخرخالف
«قانون اساسی» ،قانونی وضع کنند .به این اعتبار ،به نمر من اساساً تصخمیمگیخری
در مورد «حذف یک گروه از زنان» ،بخرخالف «قخانون اساسخی کمپخین» و فاقخد
مشروعیت بود.
به این ترتیب بحث در مورد این مسئله به درازا کشید ،اما خوشبختانه در این
مورد گفتگوهای خوبی صورت گرفت کخه بخه نمخرم بسخیار مهخم و درسآمخوز
برای همه ما بود ،زیرا گسترهی بحث را به «اصخول بنیخادین کمپخین» سخوق داد و
سرانجام ،کمپین را به آنجا رهنمون کرد که از آن تاری به بعد ،خط قرمخز پُخر
رنگی برای جلوگیری از «حذف دیگری» ،در نهنیت مخا اعضخای اولیخه کمپخین
کشیده شد .البته بعدها نیز از سوی برخی از اعضای کمپین ،تحرکاتی به منمخور
«حذف دیگری» بخه بهانخههخای دیگخر خخود را نشخان داد .بخرای نمونخه برخخی از
دوستان به بهانه «فضای امنیتی» گاه خواستار موضوعگیری کمپین علیخه ایخن یخا
آن نگرش ،یا علیه برخی اعضای کمپین میشدند از جمله به دلیل ایخن کخه آن
عضو مثالً در رسانهای خارجی فالن موضخع را گرفتخه و یخا در بهمخان کنفخرانس
خارجی شرکت کخرده و از کمپخین نخام بخرده اسخت .از طخرف دیگخر برخخی از
دوستان هم که با روش «البی و مذاکره با زنخان اصخالحطلخب» مخخالف بودنخد،
خواستار جلوگیری از پیگیری این روشها در کمپخین مخیشخدند .امخا همخه ایخن
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نگرشهای حذفی ،خوشبختانه نتوانستند در کمپین مسلط شوند.
به این ترتیب رویکرد منعطف و گشودهای که از دل اولخین چخالش مهخم مخا
در برابر حضور یا عدم حضور زنان ایرانخی خخارج از کشخور در کمپخین ،بیخرون
آمد کمک فراوانی کرد که ساختار روابط ائتالف کمپخین یخک میلیخون امضخا خ
برخالف ساختارهای بسته و منسجم سازمانهای ایدئولوژیک خ انعطخاف الزم را
برای گسترش نفون خود در گروههخای گونخاگون و بخا تفکخرات مختلخف بیابخد.
درواقع بحث اصلی فقط بر سر این نبود که «زنان ایرانی خارج از کشور» حذف
شوند یا نشوند ،بلکه بحث حتا گستردهتخر و عمیخقتخر از حخذف زنخان خخارج از
کشور بود و اساساً نگاه ما اعضخای اولیخه کمپخین را نسخبت بخه افخقهخا و بخنمایخه
اهخخداف کمپخخین ،چگخخونگی پیشخخبرد دموکراتیخخک 1آن ،و بخخهرسخخمیت شخخناختن
روشهای مختلف (شامل روشهای بهاصطالح محافمهکارانه تخا رادیکخال) ،بخه
چالش میکشید و محک میزد به ویژه این که آیا ما خخود را متخولی و مالخک
کمپین میدانیم؟ و باالخره این پرسش مبنایی که آیا واقعاً آن قدر دمخوکرات و
دارای سعهصدر هستیم که بتوانیم در کمپین ،رویکردی را پیش ببریم که «هخیچ
فردی» به «بهانههای مختلف» حذف نشخود؟ و در عخین حخال ،همخه «روشهخا» و
«گروهها» حتا اگر مخا آن را نمخیپسخندیم بتواننخد در کنخار هخم در کمپخین پخیش
بروند؟...
خوشبختانه این بحث مفصل و دامنهدار بخا خخوبی پخیش رفخت و در نهایخت،
اطالعیخخهای بخخرای حخخذف خخخواهرانمخخان در خخخارج کشخخور ،منتشخخر نشخخد و راه
 -1بیشک اگر ما از همان ابتدا ،کمپین یا هر حرکت دیگری را بر اساس «یک روش خخا »
و برای فعالیت «یک گروه خا از زنان» و یا برای «یک مخاطب خا در میان جامعه زنان»
تعریف میکردیم ،آنگاه خیلی هم دموکراتیک بخود کخه در همخان چخارچوب تعریخف شخده
حرکت کنیم و اتفاقاً کسانی که میخواستند آن حرکخت را بخه گخروههخای گسختردهتخر سخوق
دهند ،غیردموکراتیک عمل میکردند ،ولی وقتی ما ،از ابتدا اساس کمپین را بخرای مشخارکت
«همه زنان» با هر «روش» و با هر «مرام و اعتقادی» تعریف کرده بخودیم ،تخطخی از ایخن اصخول
اولیه و محدود کردن آن به «برخی زنان» و «برخی روشها» ،طبعاً غیردموکراتیک بود.
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«متولیگری» جمع اولیه (به عنوان گروهی که میتواند برخالف اصخول اساسخی
کمپین ،خط مشی تعیین کند) ،برای همیشه بسته شد.
یکی دیگر از چالشهای مهمی که در این زمینه بهوجود آمخد و بخاز هخم در
پیشبرد دموکراتیک اصول اساسی کمپین ،به همه ما کمک کرد بحثخی بخود کخه
بار دیگر در ایمیل گروهی ،حخول پیشخنهاد تخازهای کخه داده بخودم ،در گرفخت.
پیشنهادم :اعخالم حمایخت کمپخین از نگخارش «منشخور زنخان» بخود کخه عمخدتاً بخا
سازماندهی فعاالن گروه «میخدان زنخان» و بخا همراهخی تعخدادی دیگخر از فعخاالن
جنبش زنان پیش میرفت .در واقع چندین ماه پس از شروع به کار کمپین ،کخار
روی «منشور زنان» توسط بخشی از کنشگران جنبش زنان ،آغاز شخده بخود .در
آن زمان به نوعی بین برخی از گروههای «کمپین» و برخی از کنشگران «میدان
زنخخان» ،رقابخخت و درگیخخریهخخای زیرپوسخختی وجخخود داشخخت کخخه بخشخخی از ایخخن
درگیریها ریشه در جدلهای ایجاد شده در «جمع هماندیشخی زنخان» و بخشخی
نیز بهواسطه مخالفتهای گاه گزنده گخروههخایی از جنخبش زنخان بخا تجمخع 22
خرداد میدان هفتم تیر بهوجود آمده بود .از همین رو با راه افتخادن کمپخین یخک
میلیون امضخا ،درصخدد بخودم کخه بخه بهانخهای شخاید بتخوانیم ایخن درگیخریهخا و
دلخوریها را به نوعی پایان خ یا الاقل تخفیف خ بدهیم ،تا شخاید بخا عبخور از ایخن
فضای انرژیسوز ،هرگروه و شبکهای بتواند بهتخر و راحختتخر کخار خخود را در
پهنه متکثر جنبش زنان پیش ببرد و حداقل اگر با یکخدیگر همکخاری نمخیکنخیم
دست از تخطئه برنامههخای یکخدیگر بخرداریم .بخرای همخین هخم ابتخدا در مرکخز
فرهنگی زنان پیشنهاد دادم که با صدور اطالعیهای از راهانخدازی «منشخور زنخان»
استقبال کنیم که خوشبختانه این کخار را در مرکخز فرهنگخی زنخان انجخام دادیخم.
پس از آن در ایمیل جمعی کمپین هم این بحث را مطرح کردم.
پیشنهادم در ایمیل گروهی کمپین ابتدا با اسختقبال برخخی از اعضخای کمپخین
مواجه شد .باید اعتراف کنم که با ارائه ایخن پیشخنهاد مخیخواسختم کخه مشخصخاً
فضای رقابت و کشمکش میان کمپین یخک میلیخون امضخا بخا دیگخر گخروههخای
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خارج از آن (مانند میدان زنان) کاهش یابد .برای همین در مخورد تبعخات منفخی
چنین کخاری (یعنخی صخدور اطالعیخه از طخرف کمپخین) فکخر نکخرده بخودم .امخا
خوشبختانه در این میان نقد درسختی بخه پیشخنهاد مخن ،از سخوی یکخی از اعضخای
جدید کمپین بخا توجخه بخه همخان بحخثهخای پیشخین در مخورد بخنمایخه متکثخر و
شبکهای کار کمپین ،مطخرح شخد مبنخی بخر ایخن کخه :اساسخاً مخا اعضخای کمپخین
نمیتوانیم از طرف کمپین اطالعیه بدهیم چون «اطالعیه دادن» به منزله آن است
که ما یک سخازمان و گخروه منسخجم هسختیم حتخا اگخر در حخد اسختقبال از یخک
حرکت دیگر باشخد .بخا شخنیدن ایخن نقخد اصخولی ،بخه خطخای خخود پخی بخردم و
بالفاصله بر این انتقاد منطقی مُهر تأیید زدم .خوشبختانه چنین منطق بخردانخهای،
بحثهای بسیار مهم دیگری را نیز برانگیخت و باعث شخد کخه جلخوی حرکتخی
که ناآگاهانه میتوانست بعدها به «ضد خودش» در کمپین تبخدیل گخردد گرفتخه
شود .در واقع اگر ما سنت «بیانیه دادن از سخوی کمپخین» را نهادینخه مخیکخردیم،
ممکن بود در همان مقطع برای رفع اختالفات در جنبش زنان مفید واقخع شخود و
فضا را سالمسازی کند ،ولی تبعاتاش میتوانست بعدها به کمپین صدمه بزنخد،
چون کمپین را از شکل شبکهای که حول یک خواست مشخ شخکل گرفتخه،
به یک «سازمان» که میتواند در مورد ایخن یخا آن حرکخت اعخالم موضخع کنخد،
تقلیل میداد و میتوانسخت بخه ریخزش نیروهخایی کخه صخرفاً بخرای یخک «هخدف
مشخ » به کمپین پیوسته بودند ،منجر شود.
بعدها چالشهای دیگری از جمله پیشنهاد در مورد «ایجخاد تغییراتخی در سخه
سند اصخلی کمپخین» ،از سخوی برخخی دیگخر از دوسختان مطخرح شخد کخه مخورد
مخالفت من و برخی از دیگر اعضا قرار گرفت .آن پیشخنهادها نیخز سخبب طخرح
بحثهای جامع و مهمی شد .این گفتگوهای اسختداللی هخم بخه کمپخین کمخک
کرد که بتواند از چالش مهمی که پیش رویش بود جان به در ببرد .استدالل مخن
هم در مورد عدم امکان تغییر در سه سخند اصخلی کمپخین (طخرح اولیخه ،دفترچخه
قوانین کمپین ،و بیانیه کمپین ،که بخرای آن امضخا جمخع مخیشخد) ایخن بخود کخه
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گروههای پُرتعدادی از شهروندان بر مبنای همین سه سند و با مطالعخه آنهخا ،بخه
کمپین پیوستهاند ،از ایخن رو ،تغییخر در ایخن اسخناد و اصخول بنیخادین ،آن هخم در
شرایطی که برای جمعآوری امضا مخورد تعقیخب و بازداشخت قخرار مخیگیخریم،
میتواند مشکالت متعددی ایجاد کند و باعث ریزش نیروها بشود.
در هر صورت اگر آن «ایمیلهای جمعی» ادامه مییافخت ،مخیشخد امیخدوار
بود که بر اثر گفتگو و تبادل تجربه ،بحرانهخای سخاختاری کمپخین (کخه پخس از
یخخک سخخال بخخه شخخکل حخخادی بخروز و ظهخخور یافخخت) ،چخخه بسخخا بخخه شخخکل بهتخخر و
کمهزینهتری حل و فصل شود ،کخه متأسخفانه نشخد زیخرا «کمیتخه همخاهنگی» در
یکی از جلساتاش با این استدالل که ایمیلهای جمعی «نخاامن» هسختند تصخمیم
به حذف و تعطیلی این ایمیلهخا گرفخت .ایخن در حخالی بخود کخه در بحخثهخا و
نقدهایی که در ایمیل جمعی مطرح میشد هخیچ نکتخهای کخه نشخود از آن دفخاع
کرد وجود نداشت .به هر حال اکنون با گذشت چندین سال هنخوز معتقخدم کخه
آن تصمیم ،از خطاهای جبخرانناپخذیر بخود .چخرا کخه در جلسخات عمخومی و پُخر
ازدحام ،اساساً فرصتی برای بحثهای عمیق و طرح استداللهای جخدی وجخود
نداشت .در حالی که نمرات و تجربههایی که در«ایمیخلهخای گروهخی کمپخین»
مطرح میشد به دلیل مکتخوب بخودن (و تمرکخز و دقخت نویسخندگان آن) مخی-
توانست جلوی سوء تفاهمها را بگیخرد و هخر عضخو ،فرصخت کخافی داشخت کخه
نمرش را آزادانه با دیگر اعضا در میان نهد .از سوی دیگر میدانیم کخه از یخک
مقطعی به بعد ،هر گونخه جمخع شخدن اعضخای کمپخین (حتخا  3-8نفخره در یخک
آپارتمان) ،با ورود پلیس و زند زدن و اخطار و احضخار و در مخواقعی حتخا بخا
دستگیری و بازداشت ،همراه میشد .در نتیجه ،عمالً در کمپین ،از وجخود کخم-
ترین «فضای گفتگو» محروم شدیم و یا حتا اگر با هزار دند و فند و رعایخت
همه موارد ،جلسهای برگزار میشد ،فضای ملتهبی بر آن حکمفرما بود که بسختر
مناسبی برای بحثهای جدی و عمیق نبود .از سوی دیگر شمار افراد تخازهنفخس
که به کمپین جذب شده بودند آنقدر زیاد شده بود کخه حتخا اگخر مخیتوانسختیم
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یک جلسه عمومی هم تشکیل دهیم عمالً هر نفر میتوانست حداکثر یک تخا دو
دقیقه صحبت کند .با فرصتی چنین انخدک ،انتمخار و توقخع ایجخاد فضخایی بخرای
تبادل نمر و انتقال تجربه بین اعضا ،انتمخاری رمانتیخک بخود و بیشختر بخه شخوخی
میمانست و همین امخر ،فقخدان حضخور آن «ایمیخلهخای جمعخی» اولیخه را بیشختر
گوشزد میکرد.
تالش برای شکستن بنبستهای ساختاری کمپین

یکی از مشکالت ساختاری در کمپین ،به ایخن مسخئله بخاز مخیگشخت کخه مخا در
کمپین یک میلیون امضا ،بر اثر یک تصخمیم و عمخل قصدناشخده ،سخاختار یخک
«سازمان متمرکز» را برای یک حرکت شبکهای طراحی کرده بخودیم .هخر چنخد
الگوی اولیه ما از همان ابتخدا مخدلی شخبیه سخاختار «کمپخین زنخان و مخردان علیخه
خشونت تا  8مارس» بود چرا که ساختار کمیخپن زنخان و مخردان علیخه خشخونت،
دارای فضایی گشودهتر ،و همراه با «به رسمیت شناختن گروهها و نیز افخراد بخه-
صورت همزمان» بود ،ولی متأسفانه در کمپین یک میلیون امضا به جای آن کخه
برای این شرایط ویژه و مبهم در آن دوره ،ساختار متکثر و حتخا پیچیخدهتخری را
طراحی کنیم ،به سادگی و بسیار خامدستانه ،جایگاه گروههخا و تشخکلهخا را در
کمپین یک میلیون امضا حذف کخردیم ،و بخا پخاک کخردن صخورت مسخئله ،در
حقیقت ساختار کمپین را ناخواسته از ظرفیت شبکهایاش تهی کردیم .هر چنخد
بعدها در برابر اعتراض و فشار گروههای زنان در شهرستانها ،و سپس بخا توجخه
به عدم امکانپذیری تلفیق گروههای زنان در خارج از کشور با ساختار سازمانی
کمپین (به خاطر مسایل امنیتی) ،همگی سبب شد که ساختار کمپین در رابطه بخا
گروههای زنان خارج از کشخور و گخروههخای زنخان در شهرسختانهخا تاحخدودی
منعطفتر (شبکهایتر) شود ،ولی این انعطاف تاحدودی «جبری» و «جغرافیایی»
بود تا ناشی از ساختار طراحی شده کمپین و یخا برنامخهریخزی آگاهانخهی مخا .بخه
همین دلیل درکمپین تهران خ برخالف شهرستانها و خخارج از کشخور خ سخاختار

 /242بهار جنبش زنان

«سازمانی» و غیرمنعطفی که از اول طراحی کرده بودیم تفوق داشت و بخیوقفخه
مشکالت فراوانی را بر میانگیخت.
دالیل تفوق عضویت فردی بر عضویت گروهی در کمپین :این که ما در هنگام
طراحی ساختار «کمپین یک میلیخون امضخا» ،صخرفاً بخه «عضخویت فخردی» تکیخه
کردیم دالیل متعددی داشت .از جمله آن که در آن زمان ،کمپین یخک میلیخون
امضاء از دل «تجمع  22خرداد  1385در میدان هفت تیر» بهوجود آمخده بخود و
اکثر ما در آن زمان ،خشونت فیزیکی و روانی شدیدی را در تجمع میدان هفت
تیر (و پیش و پس از آن) با پوست و گوشت حخس کخرده بخودیم بخازجوییهخا
هنوز ادامه داشت برخی فعاالن حقوق زن ،ما را به شخدت زیخر ضخرب انتقخاد و
نکوهش قرار داده بودنخد کخه چخرا مرتکخب برگخزاری تجمخع میخدان هفخت تیخر
شدهایم یعنی فضا بهشدت تل و گزنده شخده بخود .در نتیجخه بخا فضخایی چنخین
پُرفشار ،حقیقتاً امکانپذیر نبود ـ منصفانه هم نبود خ که از همه ،درخواسخت کخرد
که نه فقط وجود فردی خود را بلکخه هسختی گخروه و انجمخنشخان را نیخز در آن
شرایط دشوار به قمار بگذارند .بهخصو هستی و سرنوشت انجمنهایی را کخه
با رنج و مرارت تأسیس کرده بودند .از سوی دیگر ،در حرکخت هخا و فضخاهایی
که ممکن است «خطرآفرین» محسوب شود معموال افخراد یخک گخروه و تشخکل
نمی توانند برای مشارکت در چنین فعالیتهای حساسیتبرانگیخزی بخه اجمخاع و
توافق برسند.
واقعیت این بود که در آن زمان« ،گروهها و تشکلهای زنخان» ،تشخکلهخایی
برآمده از شرایط نسبتاً باز «اصالحات» بودند ،درحالی که پس از سال  1384با
بستهشدن تدریجی فضای فعالیت تشکلهای مدنی ،گخروههخای زنخان بخر مبنخای
موقعیت جدید شروع به ظهورکردند یعنی در دوران «پسااصالحات» گروههخای
زنان شکل دیگری از فعالیت خ متناسب با اوضاع جدید سیاسی خ را سامان دادند.
به این اعتبار ،حرکت ها در چنان موقعیتی میتوانست از طریق افرادی که «خخود
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شخصاً مسئولیت کارشان را میپذیرند» شکل بگیرند .به عنوان نمونه میتوان بخه
شکلگیری تجمع اعتراضی در میدان هفت تیر در سخال  1385اشخاره کخرد کخه
بیانیه را فقط «افراد» امضا کخرده بودنخد ،درحخالی کخه در سخال  ،1384فراخخوان
تجمع با تلفیق نام افراد و گروهها منتشر شده بود.
با توجه به چنین شرایطی بود که ما از همان ابتخدای راه انخدازی کمپخین یخک
میلیون امضا ،تحت تأثیر فضای پُرفشار و سنگین سیاسی ،فقط نسخبت و رابطخهی
«افخراد» را بخا ایخن کخارزار دسختهجمعخی مشخخ کخردیم و وضخعیت و جایگخخاه
گروهها و انجمنهای فعخال در کمپخین را تبیخین نکخردیم در نتیجخه ،نسخبت ایخن
گروهها با کمپین به نوعی در پخرده ابهخام بخاقی مانخد .امخا همخین ابهخام بخه ظخاهر
«کوچک» ،بهتدریج سبب بروز مشکالتی بزرگ و ساختاری ،هم بخرای کمپخین
و هم برای انجمنها و گروههای فعال در کمپین شد .در حقیقت« ،کمپخین یخک
میلیون امضا» با نیرو ،ظرفیت و تجربهی گروهها و انجمنهای مختلف درگیر در
آن ،آغاز بهکار کرد و در ادامه نیز بخشخی از یخاران و همکخاران خخود را نیخز از
میان اعضای فعال در «سازمانهای از قبل موجود در جنبش زنان» جذب کرد .با
این حال رابطه گروهها و سازمانهایی که با کمپین پیوند یافتند ،بهطور متعخارف
و رسمی مشخ نشد .همین نقصان ،در بلندمدت ،سه تأثیر منفی برجای نهاد:
1خ گردش کار در انجمنهخا و گخروههخای زنخان فعخال داخخل کشخور را کخه
اعضایشان در کمپین مشغول فعالیت بودند ،کم و بیش دچار اختالل کرد.
 2خ کمپین نتوانست از ظرفیت و پتانسیل موجود در انجمنها و سخازمانهخای
فعخخال در جنخخبش زنخخان خخ آن طخخور کخخه بایخد خخ بهخخره ببخخرد تخخا بخخا ایجخخاد مراکخخز و
ورودی های گوناگون برای جذب افراد به کمپین ،بار مسئولیت آن را بخه شخکل
مجموعهای متکثر و در میان تشکلها ،تقسخیم کنخد و از ایخن زاویخه مشخکالت و
فشارهای امنیتی را نیز کاهش دهد.
 3خ و مهمتر از همخهی ایخن مخوارد ،آینخدهی خیخل پُرشخمار نیروهخای جخوان
جذب شده به کمپین را هم دچار ابهام کرد و به مرز سخردرگمی سخوق داد کخه
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متأسفانه حاصل ناگزیر این روند ،ریزش تدریجی نیرو ،و عدم تثبیخت بخشخی از
نیروهای جدید وارد شده به کمپین ،در پهنهی وسیعتر جنبش زنان بود.
به این ترتیب «کمپین یک میلیون امضخا» بخا ایخن کخه ثمخرات ،دسختاوردها و
پیامدهای بسیار غنی و دستهاول را به جنبش زنان هدیه کرد در عین حخال سخبب
شد که هم انجمنها و گروههایی که با کمپین نزدیک بودند ،تضخعیف شخوند و
هم خود کمپین از حضور گروهها و نهادهای پایدار برای تثبیت اعضای جدیخد
جذب شده بخه کمپخین در درون جنخبش زنخان و حرکختهخای آتخیاش محخروم
بماند .هر چند که ما با مشاهده چنین وضخعیتی ،سخعی کخردیم بخا پیشخنهاد ایجخاد
«نهادها و هستههای خودبنیاد» و اجرای عملی آن (ایجاد «مدرسخه فمینیسختی») و
برجسته ساختن نقش گروههای درون کمپین (ماننخد «کخانون زنخان ایرانخی» و)...
بخشی از این نقیصه را جبران نماییم ولی چون این پیشنهاد مورد قبخول برخخی از
اعضای کمپین تهران واقع نشد (و متأسفانه شیوه تصمیمگیری مشخصخی هخم در
کمپین تعبیه نکرده بودیم که بتوان به سرعت به نتیجه رسید) ،طبعخاً نتوانسخت بخه
شکل گسترده و بهینهای به انجام برسد .چرا که «تصمیمگیری یکپارچه در میخان
اعضا» ،روش مرسوم در «سازمانهایی منسجم» بود و نخه «ائختالفهخا و کارهخای
شبکهای» همچون کمپین .ولی از آنجایی که هخدف کمپخین ،پیشخبرد حرکتخی
ائتالفی و شبکهای بخود و نخه سخازمانی ،ولخی مخا سخاختار کمپخین را در تضخاد بخا
هدفاش ،به شکل «سازمانی» طراحی کرده بودیم ،بنابراین اعضای کمپخین نیخز
با تأثیرگرفتن از این تناقض ،گاه تمایل به داشختن «سخازمانی منسخجم و در نتیجخه
مرکز تصمیمگیری منسجم» داشتند و گاه از این کخه کمپخین یخک کخار «بخاز» و
شبکهای و بدون سلسله مراتب است حمایت میکردند .بنابراین نه میتوانسختیم
از مزایای کار سازمانی همچون «یک مرجع تصمیمگیری مشخ » بهخره ببخریم
و نه از مزایای کار شبکهای که مبنایش انعطاف و تکثر تصمیمگیریها در گروه
و حلقههایکوچک بود.
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دیگر مشکالت ساختاری کمپین :یکی دیگر از مشکالت سخاختاری کمپخین کخه
بهتدریج پس از گذشت  1ماه ،آشکارتر شد ،چگونگی پاس به نیخاز مشخارکت
بیشتر اعضای جدید بود که هر روز بر تعداد آنها افزوده مخیشخد .از آن جخایی
که خود من در «کمیته داوطلبان» بودیم ،شخاید زودتخر از بقیخه بخخشهخا ،چنخین
مشکل ساختاری را متوجه شدم .چرا که ما در آن کمیته با خیل عمیم داوطلبخان
جدید روبرو بودیم که به واسطهی شور و انرژی بیکرانشان ،طالخب مشخارکت
فعالتر و گستردهتری (افزون بر جمعآوری امضا) بودند ولخی متأسخفانه سخاختار
ناکارآمد کمپین در تهران ،این اجازه را به آنها نمیداد .برای رفع این مشخکل،
ابتدا تالش کردیم که با ایجخاد و گسخترش «زیرکمیتخه هخا» و یخا افخزایش تعخداد
«کمیته ها» ،این افراد را فعال سخازیم ولخی بسخیاری از کمیتخههخا از جخذب افخراد
جدید عاجز بودند .در واقع ادغام هخر عضخو جدیخد در یخک مجموعخه ،نیخاز بخه
سازماندهندگان مجرب و آزموده داشت که ما عمالً در همه کمیتهها از کمبود
چنخخین کادرهخخای ورزیخخدهای ،در رنخخج بخخودیم ،بخخهویخخژه آن کخخه فقخخدان تعبیخخه
سازوکاری برای فعال شدن گروهها و پیوستن تشکلهخا و گخروههخای زنخان بخه-
صورت «گروهی» و نه «فردی» به کمپین ،ما را از وجود گروهها و افراد مجرب
عضوآنها که میتوانستند بخشی از بار سخازماندهی نیروهخای جدیخد را برعهخده
بگیرند محروم کرده بود .این در حالی بود که کخار کخردن بخا اعضخای جدیخد و
فعال کردن آنها ،به زمان و وقت بسیار نیاز داشت .زیرا هر یک نفر که بخواهد
به جایگاه عضوی مؤثر در جنبش زنان ارتقاء یابد و تبدیل به نیرویخی تأثیرگخذار
شخود ،نیخاز دارد کخخه مخاههخخا بلکخه سخالهخخا در کنخار افخخراد مجخرب سخخازمانده و
کادرهای قدیمیتر  ،فعالیت کند .و این پروسه طوالنی ،اساساً نمخی توانسخت در
آن جو ملتهب ،شتابآلود و ناامن ،و در نبود کادرهای سازمانده و گخروههخایی
که بستر مناسب جذب نیروهای جدید هستند  ،محقق شود.
معموالً افراد در هستهها و گروههای کوچک و جمعوجور ،بهتخر مخیتواننخد
تجربه فعالشدن و ظرافتهای فعالیت مدنی را بیازمایند .در جمعهای بخزرگ و
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بیدر و پیکر ،چنین امکان و فرصتی ،کمتخر بخه دسخت مخیآیخد .در کمیتخههخای
کمپین نیز حتا گاهی میدیدیم که خود کمیته و مسئوالناش هم فعخال نیسختند و
اساساً کار سازماندهی را نیاموختهاند چه برسخد کخه بخواهنخد اعضخای جدیخد را
فعال سازند و آنان را با مشارکت جدیتر در پهنهی جنبش زنان ادغام کنند.
کمبود کادرهای سازمانده و مجرب ،بر تک تک ما ،فشارهای سخهمگین و
کمرشکن وارد کرده بود بهطوری که وقتی پس از چند سال فعالیخت مسختمر در
کمپین ،در «ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده» و نیز در ائختالف «همگرایخی
جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابخات» فعالیخت مخیکخردیم ،تخازه
متوجه سبکبالی کار در این ائتالفها (بخه نسخبت سخنگینی کخار در کمپخین یخک
میلیون امضا) شدم .در این دو ائتالف بخرخالف کمپخین ،کادرهخای سخازمانده و
مجرب بسیاری وجود داشتند و همین باعث میشد کخه کارهخا بخدون فشخارهای
کمرشکن ،پیش برود .اما در کمپین ،ما از همان ابتدا با افراد کم تجربه خ در امخر
سازماندهی خ سخر و کخار داشختیم .حتخا در برخخی از گخروههخایی کخه بخا کمپخین
همکاری میکردنخد از جملخه در «کخانون زنخان ایرانخی» کخادر سخازمانده وجخود
نداشخخت (اکثخخر دوسخختان کخخانون زنخخان ،کادرهخخای ورزیخخده مطبوعخخاتی بودنخخد تخخا
تشکیالتی) .بنابراین یکی از معضخالت سخازماندهی ،کمبخود افخراد و کادرهخای
مجرب بود زیرا کادرهای سازمانده و بخا تجربخه جنخبش زنخان از همخان ابتخدا بخه
کمپین جذب نشدند ،چرا که خود ما این اشختباه را مرتکخب شخدیم کخه فقخط از
افراد و گروههایی که از «تجمع  22خرداد میدان هفت تیر» حمایت و مشارکت
کرده بودند ،برای تأسیس و شکلدهی به کمپین یک میلیون امضا دعوت کرده
بودیم چون کمپین را ادامه تجمع  22خرداد  1385میدانسختیم و بخرای همخین،
دعوت اولیه برای شکل دادن به کمپین را از میان این گروههای حخامی انتخخاب
کرده بودیم .بنابراین نمیشد انتمار داشت که بخشی از فعاالن جنبش زنخان کخه
از همان شروع بهکار کمپین در آن حضور نداشتند ،به راحتی در کمپین حضخور
یابند و در آن فعالیت کنند.
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شاید این اشتباه به خاطر آن بود که حد و اندازه فعالیت کمپین را دست کخم
گرفته بودیم و فکر میکردیم که مخثالً بخا همخان کادرهخای بخا تجربخه در مرکخز
فرهنگی زنان و یکسری گروههای دیگر میتوان فعالیت کمپخین را سخازمان داد.
این درحخالی بخود کخه در یخک سخال اول کمپخین حتخا برخخی از اعضخای مرکخز
فرهنگی زنان نیز به هزار و یخک دلیخل ،کخمتخر خخود را بخا کمپخین ،هویختیخابی
میکردند در نتیجه ،در فعالیتهای کمپین ادغام نشده بودند.
با وجود همهی این کمبودها و ضعفها اما با حضخور تعخداد پُرشخمار «افخراد
مروج» و «چهرههای سمبلیک و بلندآوازه» و نیز با توجه بهوجود کمیسیون زنان
دفتر تحکخیم وحخدت و حضخور پُرتعخداد دانشخجویان کخه «کادرهخای ارتبخاطی»
کمپین یک میلیون امضا را تشکیل میدادند ،کمپین توانسخت شخبکهای گسخترده
در تهران و شهرستان ها ایجاد کند هرچند کخه بخا توجخه بخه تعخداد انخدک افخراد
سازمانده ،نتوانست این شبکه گسترده را به خوبی سازماندهی و به درون جنبش
زنان سر ریز کند .با توجه به این نقیصه ،تخالش کخردیم کخه «کادرهخای زبخدهی
مروج کمپین» را با ایجاد و هویتیابی برای «کمیته مخادران کمپخین» بخه کخار در
حوزه سازماندهی بکشانیم ولی این کار نیز با موفقیت زیادی همراه نبود چرا که
به فاصله کمی از تشکیل «کمیته مادران کمپین» ،ناگهان «مادران صخلح» تشخکیل
شد در نتیجه بسیاری از مادران کمپین ،جذب مادران صلح شدند و سخازماندهی
حرکتهایی را خارج از مطالبهی حقوق برابر (هدف کمپین) شکل دادند.
قضیه هم از آن جا شروع شد که در آن زمخان پخس از آن کخه تخالش کخرده
بودیم «گفتمانی تازه» به نفع جوانان (که با اصطالح «نسخل پنجمخیهخا» مشخخ
میشخد) را در جنخبش زنخان و کمپخین ،تقویخت کنخیم ،متوجخه شخده بخودیم کخه
بهتدریج فعاالن پیشکسوت و قدیمیتر به نخوعی در انخزوا قخرار گرفتخهانخد .بخا
توجه به این مسئله و نیز بهخخاطر پتانسخیلی کخه در امخر سخازماندهی توسخط زنخان
باتجربهتر میدیدیم ،فکر کردیم که شاید هویتیابی آنان در کمپین و در نتیجه
امکان فعالیتشان دچار اختالل شده است .به این اعتبار ،ایجخاد «کمیتخه مخادران
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کمپین» راهی بخرای پررنخد کخردن دوبخارهی نقخش و جایگخاه زنخان باتجربخه و
مسنتر در کمپین بود و روشی بود که آنان بتوانند بخشی از سازماندهی کمپخین
را پیش ببرند .بنابه این ضرورت ،اولین جلسخه کمیتخه مخادران کمپخین در اسخفند
 1385برگزار شد و با توجه به حضور اعضای باتجربه در آن ،مخیشخد امیخدوار
بود که بخشی از سازماندهی و بسیج کمپین در این کمیته سازمان یابد.
در ادامه تالش کردیم که با گفتمان پردازی حول ظرفیت و «نقش اجتماعی
مادری» ،نیروی این بخش از فعاالن باتجربه کمپین را در جهخت تحقخق اهخداف
کمپین (حقوق برابر) به شکلی منسجمتر پیش ببریم .همین نیاز سبب شخد کخه بخا
نوشتن بیانیهای 1به مناسبت  18تیخر ،ایخن نقخش اجتمخاعی مخادری را در جنخبش
زنان بهصورت گسختردهتخر مطخرح کنخیم و ایخن آغخازی بخرای شخروع «گفتمخان
مادرانه» در جنبش زنان و پررند ساختن «نقش اجتمخاعی مخادری» در اعتخراض
به دستگیری بهاره هدایت و برخی دیگر از دانشخجویان در آسختانه  18تیخر سخال
 ،1381بود .آن بیانیه را با بیش از هزار امضاء منتشر کردیم اما با واکنش برخخی
از فعاالن جنبش زنان بیرون از کمپین ،روبرو شد (ماننخد دوسختان میخدان زنخان).
برخی از این دوستان ،متن بیانیه و تأکید بر «نقش اجتماعی مخادری» را بخه نخوعی

 -1در این بیانیه که تالش کردم گفتمان مادری اجتماعی را به شکلی عمومیتر مطرح سازم،
آمده بود« :شما ای «پدران حکومتی» ،بدانید ما زنان و مادران این سرزمین ،این جوانان را با
وجود هزاران تنش و خشونتی که در جامعه ایجاد شده ،با تحمل سختیها و دشواریها
بزرگ کردهایم و به آنان آموختهایم که هرآن چه خوبی و زیبایی و رفاه و خوشبختی را برای
خود میخواهند با بقیه مردم هموطنشان تقسیم کنند ...چرا که امروز احساس میکنیم وظیفه
مادرانه همهی ماست که فرزندانمان را از خشونت و تحمل مجازاتهای غیرمنصفانه و
غیرقانونی ،حفظ کنیم و البته میدانیم هیچ سالحی نداریم به جز عشق به آینده فرزندانمان ،از
این رو با چند و دندان هم که شده آن را پاس خواهیم داشت .همچون وقتی که در خانواده
سینه سپر میکنیم و جگرگوشههایمان را از شر و خشونت برخی «پدران» کمتحملشان ،حفظ
می کنیم ،امروز نیز در برابر این موج خشونت ،سینه مادرانه خود را سپر خواهیم کرد و تا
آزادی فرزندانمان از پای نخواهیم نشست».
http://ir-women.net/spip.php?article4493

فصل چهارم 243 /

بازتولید «کلیشههای جنسیتی» میدانستند .هرچند که چنین انتقخادی بخه محتخوای
عام و نمری این گفتمان ،وارد بود ولی دانستههایم از جنشهای زنخان در جهخان
نشان میداد که تجربهی بهره بردن از «نقش اجتمخاعی مخادری» در جنخبشهخای
فمینیستی در سراسر دنیا خ بسته به موقعیتهای گوناگون خ همخواره وجخود داشخته
است اما دورانهایی هم بوده است که سببساز چالشهایی در جنبشهای زنان
شده است .چرا که گفتمان مادری ،مبتنی بر «تفاوت» میان زن و مخرد اسخت و خ
حداقل در حوزه نمری خ میتواند در تنخاقض بخا گفتمخان «برابخری» قخرار بگیخرد.
گرچخخه بخخه نمخخر مخخن در عرصخخه عمخخل و بنابخخه شخخرایط تخخاریخی و فرهنگخخی (و در
زمخخانهخخای خخخا ) ،ایخخن امکخخان بخخرای فعخخاالن مخخدنی وجخخود دارد کخخه چنخخین
تناقضهایی را به نفع جنبش زنان حل و فصل کنند .همانطور که ما در کمپخین
یک میلیون امضا ،با ایجاد «کمیته مادران کمپین» توانسختیم از گفتمخان «مخادری»
که مبتنی بر «تفاوت» است به شکلی تناقضگونه به نفع گسترش گفتمان برابخری
کمپین ،بهره ببریم .بنابراین بسخته بخه ایخنکخه از ایخن گفتمخان در کجخا و در چخه
موقعیتی استفاده شود میتواند مفاهیم و تبعات متفاوتی برای جنبش زنخان داشخته
باشد .برای نمونه گفتمان مادری که در «کمیته مادران کمیپن» بازتولید مخیشخد،
بر گفتمان «حقوق برابر» استوار بود و بنابراین بخرای پیشخبرد خواسخته برابخری در
جنبش زنان تأثیر مثبت میگذاشت .اما در «مادران صلح» گفتمان مخادری مبتنخی
بر «سیاست آشتی ملی» بود ،درحخالی کخه در «مخادران عخزادار» (مخادران پخارک
الله) ،گفتمان مادری بر پایه «سیاست افشخارگری» قخرار داشخت .بخر ایخن قیخاس
است که میبینیم این سخه نهخاد بخهرغخم اسختفاده مشخترک از «گفتمخان مخادری»،
دارای رویکردهخخای متفخخاوت بودنخخد و طبع خاً ت خأثیرات متفخخاوتی هخخم بخخر جنخخبش
دموکراسیخواهی و جنبش زنان داشتند.
به هر صورت در فضای درونی کمپین ،تلفیق گفتمخان «فمینیسختهخای نسخل
پنجمی» و گفتمان «مادری اجتمخاعی» ،موفخق شخده بخود کخه بازتولیخد نیروهخای
گوناگون درون کمپین را تاحدودی سازماندهی کند .اما با شکلگیری «مخادران
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صلح» ،بخشی از نیروی «کمیته مخادران کمپخین» جخذب «مخادران صخلح» شخدند.
همین جابجایی نامنتمر نیروها ،باعث شد که «کمیتخه مخادران کمپخین» تخا حخدود
زی خادی کمرنخخد شخخود و ظرفی خت جخخذب نیروهخخای باتجربخخه بخخه ای خن کمیتخخه ،و
سازماندهی دیگر نیروهای کمپین توسط اعضای این کمیتخه ،بخه شخدت کخاهش
یابد .علتاش هم این بود که در آن زمان مسئله «خطر جند» دوبخاره بخه شخکل
گستردهتری مطرح شده بود و «مادران صلح» در چنخین فضخایی بخیشخک مخی-
توانست نیروی بیشتری را جذب کند آن هم در شخرایطی کخه نیروهخای دولتخی
توانسته بودند حول کمپین یک میلیون امضا ،خط قرمزهای امنیتی ایجاد کننخد و
همین امر باعث شده بود که جذب نیرو در کل کمپین ،روند نزولی پیدا کند.
با توجه به کاهش ظرفیت کمیته مادران کمپین برای سازماندهی ،طبعخاً الزم
بود که به فکر ایجاد مراکخز دیگخری بخرای سخازماندهی نیروهخای درون کمپخین
باشیم ،از این رو فکر کردم که با شکلدادن به یخک پخروژهی کخاری در مرکخز
فرهنگی زنان ،شاید امکانی پیدا بشود که بخشی از سخازماندهی نیروهخای درون
کمپین را از طریق مرکز فرهنگی زنخان (بخه واسخطه یخک پخروژه کخاری) ،سخر و
سامان داد .چرا که به این ترتیخب ،همخه اعضخای باتجربخه مرکخز فرهنگخی مخی-
توانستند به سازماندهی مستقیم از طریخق ایخن طخرح (و حتخا بخا جخذب نیروهخای
درون کمپین) ،فعالتر شوند ،و از این طریخق خ و هخمزمخان خ بخشخی از نیروهخای
کمپین نیز در چنین فعالیتی مشارکت داده شوند ،تا با هم افزایی فعالیتهخا ،بخار
دیگر حرکت و انرژی تازه به فضای کمپین هم تسری یابد .طرحخی را هخم کخه
در این زمینه داشتم پروژهای حول خدمترسانی به «زنان زندانی عادی» ،بود.
اجرایی شدن طرح «خخدماترسخانی بخه زنخان زنخدانی عخادی» توسخط مرکخز
فرهنگی زنان بهعنوان یکی از گروههای تشکیلدهنده کمپین ،دو هدف مهخم را
در برداشخخت ،نخساات :از طریخخق آن مخخیتوانسخختیم بخشخخی از اعضخخای کمپخخین را
سخخازماندهی کنخخیم و دوم ایخخن کخخه مخخیتوانسخختیم تمرکزمخخان را در کمپ خین ،از
«پروندههای زنان زندانی شدهی کمپین» به دایره وسیعتری شخامل «پرونخدههخای
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زنان زندانی عادی» بگسترانیم ،تا از این طریق خواستهی حقوق برابخر در کمپخین
هرچه بیشتر به زندگی روزمخره تخوده زنخان پیونخد بخخورد .زیخرا متأسخفانه مخا در
کمپین یک میلیون امضاء نتوانسته بودیم از سنت «پیگیری پرونخدههخای حقخوقی
زنان عادی» برای گسترش مسئله حقوق برابر در طبقات مختلف زنان بهره ببریم
بنابراین این طرح ممکن بود بتواند این نقیصه را کم و بیش جبران کند .چرا کخه
برخی نیز به ما انتقاد میکردنخد کخه «مطالبخاتی کخه کمپخین بخر روی آن تمرکخز
کرده ،مطالباتی متعلق به طبقه متوسط است» .اما به نمر مخیرسخید مشخکل مخا در
کمپین این نبود که «حقوق برابر» و رفع تبعیضهای قانونی ،تنهخا خواسخته «زنخان
طبقه متوسط» است و مثال تحقق این مطالبات در بهبود زندگی طبقات فرودست
جامعه تأثیرگذار نیست بلکه نقطه ضعف ما در کمپین این بود که هنوز نتوانسخته
بودیم به شکل ملموس ،پیوندهای موجود و مثبختِ کسخب «حقخوق برابخر» را بخا
زندگی روزمره زنان (از طبقخات گونخاگون) نشخان بخدهیم .یکخی از روشهخای
برقراری این پیوند ،طبیعتاً از طریق «پیگیری پرونخدههخای حقخوقی زنخان عخادی»
امکان پذیر بود .ولی ما به جای آن که چنین سنت خردمندانه و حسخنهای را کخه
از سال  1334تا  1384در جنبش زنان به شکل گسترده استفاده مخیکخردیم ،را
در کمپین ادامه و با تمام قوا ،گسترش دهیم متأسفانه از سال  1385بخه بعخد خ بخه
دالیل متعدد خ این رویکرد تاحدودی رو به افول نهاد وکمرند شد .البته برخخی
در کمپین فکر میکردند که با روشی مکانیکی یعنی آوردن «چنخد زن کخارگر»
به عضویت کمپین ،میتوان کمپین را بخه «تخوده زنخان» پیونخد زد!! درحخالی کخه
ایجاد پیوند میان خواستههایی همچون «حقوق برابر» با توده زنان ،میتوانست بخا
روشهای واقعی و پیچیدهتری از جمله« :پیگیری و طرح گسخترده پرونخدههخای
زنخخان زنخخدانی عخخادی» و ...امکخخانپخخذیرتر باشخخد و نخخه بخخا روشهخخای تصخخنعی و
کاریکاتوری ،که معموالً در میان برخی گخروههخای چخپ پخیش از انقخالب (در
کنفدراسیون خارج از کشور) برای نشاندادن ارتباط بخا طبقخه کخارگر «و اثبخات
حقانیتشان» مرسوم بوده است .متأسفانه برخی از اعضای چپارتدکسی کمپین
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نیز به پیروی از «مردان همفکرشان» سعی میکردند از ایخن روش کاریکخاتوری،
استفاده کنند.
ما در کمپین یک میلیون امضا هر چند با کاربست روش «چهره بخه چهخره» و
گفتگو با مخردم کوچخه و بخازار ،در واقخع روشخی کخاربردی را بخرای پیونخد زدن
خواستههای کمپین با زنان از اقشار مختلف اتخان کرده بودیم امخا الزم بخود کخه
در کنار آن ،بهدنبال روشهخای خخالق دیگخری بخرای محکخم شخدن ایخن پیونخد
باشیم .اما به هرحال این نقطهضعف خ در واقع سیاهچالهای خ بود که ما در کمپین
یک میلیون امضا به آن توجه زیادی نداشتیم .البته «کمپین ضدسنگسار» توانسخته
بود همچنان از سنت پیگیری پروندههای حقوقی زنان زندانی عادی بهره ببخرد و
این نقطه مثبت فعاالن گروه میخدان زنخان بخود .هرچنخد شخاید بخه دلیخل ایخن کخه
محدودهی عمل آنها ،حول پروندههای زنان در معرض سنگسخار قخرار داشخت،
بنابراین خیلی هم نمیتوانست همذاتپنداری را در میان گخروههخای بزرگخی از
زنان برانگیخزد ،ولخی هرچخه بخود اتخخان چنخین رویکخردی توسخط کمپخین علیخه
سنگسار ،باز هم گامی جلوتر از ما در کمپین یک میلیون امضاء محسخوب مخی-
شد.
در هر حال با طرحخی کخه در نمخر داشختم و بخا اعضخای مرکزفرهنگخی زنخان
مطرح کردم (شامل مخددکاری و کمخک بخه زنخدانیان زن عخادی و )...بخه سخهم
خودم تالش کردم که به نوعی شاید بتوان از این طریق ،سنت پیگیری پرونخده-
های حقوقی زنان عادی را در کمپین زنده و عملیاتی کرد ،و نیخز بتوانخد مشخکل
سازماندهی و فعالسخازی کخنشگخران کمپخین را تاحخدودی جبخران کنخد .ولخی
متأسفانه این پیشنهاد را هنگامی در مرکز فرهنگی مطرح کردم که درگیریهخا
و دلخوریها در مرکز فرهنگی زنان در این دوره ،حاد شده بود و بخه نمخر مخی-
رسید که دیگر امکان راهاندازی پروژههایی جدید آن هم بخه ایخن گسختردهگخی
وجود ندارد .با این حال چند بار (حداقل 3بار) جلسه گذاشتیم تخا ایخن طخرح را
در مرکز فرهنگی تصویب ،و بالفاصله شروع به کار کنیم اما هر بار ،با توجه بخه
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عدم حضور عدهای از اعضاء در جلسه ،طبعاً نمخیتوانسختیم تصخمیمگیخری را بخه
سرانجام برسانیم .حتا در آخخرین جلسخهی مرکخز فرهنگخی زنخان کخه قخرار بخود
اولتیماتوم داده شود که اگر آن چندنفر اعضخای مرکخز در جلسخه حضخور نیابنخد
دیگر خودمان تصمیم خواهیم گرفت اما باز هخم تعخدادی از دوسختان نیامدنخد و
باالخره نتوانستیم این پروژه را به سر و سامان برسانیم و قضخیه در نهایخت منتفخی
شد .البته بعد از آن شیرین عبادی نیز تالش کرد تا طرحی با همین مضمون و به
کمک اعضای «کخانون مخدافعان حقخوق بشخر» و بخا همراهخی برخخی از اعضخای
کمپین پیش ببرد ،اما آن طرح نیز به دالیلی پیش نرفت.
پس از این ناکامیهخا بخود کخه بخهنمخر مخیرسخید دیگخر در چنخین شخرایط و
اوضاعی نمیتوان به نهادهای از قبلموجود مثل مرکز فرهنگی زنخان (بخه عنخوان
پایگاهی برای بازتولید فعالیتهخای عملخی حخول اهخداف کمپخین و سخازماندهی
نیروهای آن) امید بست .بنابراین تأسیس نهادهخای جدیخد (هسختههخا و نهادهخای
خودبنی خاد/خودمخخدیر) بخخرای سخخازماندهی کارآمخخدتر در کمپ خین ،هرچخخه بیشخختر
ضروری و عاجل به نمر میآمد.
دورههای مختلف کمپین :اوجگیری در سطح ،گفتمانسازی در عمق

چالش بغرنج دیگر کمپین یک میلیون امضا که پس از گسترش فضای امنیتخی و
دستگیریها درکمپین به وقوع پیوست این بود که بخه هخر میخزان کخه فضخا بخرای
فعالیت اعضا و هواداران کمپین در حوزه عمخومی و در «کخف خیابخان» بسختهتخر
مخیشخد ،گخرایش بخه اسختفاده از فضخخاهای بخینالمللخی در میخان اعضخای کمپخخین
گسترش مییافت .در واقع از سال  1381به بعد ،رویکرد کمپخین ،بخهتخدریج از
رویکرد گسترش شبکهای در داخل کشور  -بهطور نامحسوس  -فاصله گرفخت
و رویکردی با جهتگیری بینالمللی ،تفوق یافت.
شاید بتوان از میان دورههای مختلف رشد و نمو پروژه جمعآوری یخک میلیخون
امضا ،دوران اوجگیری شتابان آن در داخل کشور (در تهران و در شهرستانهخا)
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را در همان شش ماه نخستِ شخروع فعالیختاش ،مشخخ کخرد .در شخش ماهخه
دوم ،عالوه بر آن که کمپین در ایران همچنان گسترش پیدا میکخرد ،در خخارج
از کشور نیز بهتدریج شروع به رشد کخرده بخود چخرا کخه از شخش ماهخهی دوم ،
برخی از رسانههای فارسی زبان به دلیخل افخزایش دسختگیری اعضخای کمپخین در
داخل کشور ،و نیز مقاومت کمپین برای تداوم راه روشن و صلحآمیز خود ،بخه
آن اقبال نشان دادند و اخبار مبارزه و تالشهای کمپین را منتشر مخیکردنخد .بخه
این ترتیب در یک سال اول فعالیختهخا ،مخا شخاهد رشخد و گسخترش کمپخین در
داخخخل و خخخارج از کشخخور بخخودیم .امخخا پخخس از یخخک سخخال ،متأسخخفانه مشخخکالت
سخخاختاری و نیخخز فشخخارهای گونخخاگون نیروهخخای انتمخخامی هخخم افخخزایش یافخخت.
برونرفت از این دو معضل همزمان خ که یکدیگر را تقویت هم میکردند خ بخه-
تدریج در داخل کشور ،باعث کاهش استقبال عمومی از کمپین شد .سخه واقعخه
مهم در حوزه فشارهای امنیتی در کمپین بسیار تأثیرگخذار بخود و سخبب شخد کخه
حرکت گسترده کمپین را در مجموع با اُفت شخدید خ و سخپس بخا ریخزش نیخرو خ
مواجه کند:
اولین واقعه ،بازداشت  33نفخر در  13اسخفند  1385بخود کخه چونخان بمبخی
خبری در سطح جهان ،منفجر شد ،و از آن جایی کخه بسخیاری از اعضخای اولیخه
کمپین در میان این  33نفر بودند بنابراین در بدنخه کمپخین و در افکخار عمخومی،
این دستگیریها به عنوان «حرکتی علیه کمپین از سخوی حاکمیخت» تعبیخر شخد و
بهطور غیرمستقیم سبب شد که بسیاری از شهروندان برای استقبال از کمپخین ،بخا
احتیاط بیشتری عمل کنند.
دومین واقعه ،هجوم نامنتمر و بسیار خشونتبار نیروهای انتمامی به کارگاه
آموزشخخی کمپخخین در شخخهر تخخاریخی «خخخرمآبخخاد» در شخخهریور سخخال  1381بخخود.
برخورد بسیار شدید و توهینآمیز مأموران دولتی به فعاالن کمپین در خخرمآبخاد
که با پخش شایعات قبیح اخالقی و سراسر کذب (به منمور بسیج مردمان محل،
علیه اعضای کمپین) و بازداشت موقت تمامی شخرکتکننخدگان در آن کارگخاه
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آموزشی (چه کنشگران خرمآبادی و چه کنشگرانی کخه از تهخران بخه آنجخا
رفته بودند) ،نیز تأثیر بسیار گستردهای در مجموعخهی کمپخین (در تهخران و بقیخه
شهرها) بر جای گذاشت و سبب شد که خخط قرمزهخای دولتخی (کخه از قبخل بخه
گرداگرد کمپین کشیده بودند) در افکار عمومی به شخکلی ،نهادینخه شخود .ایخن
واقعه نیز اُفت شدیدتر حرکت کمپین را در داخل کشور ،بسترسازی کرد.
واقعه سوم ،مصادره و بردن چنخدین «بخرگ» از امضخاهای جمخعآوری شخده
توسط نیروهای انتمامی (در جریان بازداشت برخی از اعضای کمپخین و تفتخیش
منازل آنها) بود که از اواخر سال  1381آغخاز و تخا اواسخط سخال  1383ادامخه
داشت .این واقعه نیز به لحاظ این که احساس امنیت را در میخان امضخاءکنندگان
ورقههای کمپین ،کاهش داد خود به خخود تخأثیر زیخادی بخر افخول کمپخین یخک
میلیون امضا گذاشت .هر چند ایخن واقعخه ،متأسخفانه از سخوی برخخی از اعضخای
کمپین خیلی بزرگنمایی شد و همین اغراق و بزرگنمخاییهخا هخم در افخزایش
ترس مردم و اُفت بیشتر کمپین ،واقعاً کمک کرد.
بنابراین در شش ماههی سوم فعالیتهایمان ،ما عمخالً شخاهد آغخاز رکخود و
ایستایی کمپین در داخل کشور بودیم .البته خیلی سعی میکردیم خودمخان را از
تک وتا نیندازیم و راه برونرفتی بیابیم ولی واقعیت این است که عمالً نتوانستیم
در آن مقطع به راهبرد متناسب و منسجمی برای کاهش این فشخارها دسخت پیخدا
کنیم .چرا که دو رویکرد متفاوت در برابر این فشارها مطرح شد:
نخست ،رویکردی بود که اعتقاد به دور زدن این فشارهای امنیتخی داشخت و
به دنبال کاهش سطح تقابل بود .این رویکرد« ،افشاگری» در مورد بازداشختهخا
را صرفاً به عنوان ابزاری فرعی آن هم به منمور ایجاد حاشیه امنیتی برای اعضا و
گسترش کمهزینخهتخر شخبکه کمپخین ،ارزیخابی مخیکخرد و نخه افخزایش تقابخل بخا
نیروهای امنیتی .امخا ایخن رویکخرد بخرای دور زدن ایخن فشخارها و خخارج کخردن
فعاالن کمپین از «سیبل» نیروهای انتمامی ،مورد توافق اکثریت نبود.
دوم :رویکردی مبتنی بر «افشاگری» برای مقابله و افزایش تقابل بود که البته
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به باور من این شکل مواجهه ،برخوردی اسطورهای ـ ناشخی از عخادت دیرینخهی
فرهند سیاسی ما ایرانیان خ بود که همیشه در سنت مبارزاتی نیروهای انقالبخی و
ایدئولوژیگرا در کشور ما ،بازتولید میشود ،و در آن شرایط  ،به هخزار و یخک
دلیل داخلی و خارجی ،در جنبش زنان نیز بازتولید میشد .بنابراین کمپخین کخه
در شش ماههی سوم ،دچار ایسختایی در فعالیختهخای روزمخرهاش شخده بخود بخه
ناگزیر ،مرکز توجهاش را حول دستگیریها متمرکز کرد .همین تمرکز بخیش از
اندازه ،باعث شد که با استقبال بیشتر در بین نیروهای انقالبخی خخارج از کشخور،
مواجه شود اما در عوض ،به رکود و استقبال کمتر در داخل کشور ،بیانجامد.
روند دستگیریهای فراقانونی و فلهای کنشگران کمپین نیز مزید بر علت بود و
سبب میشد که «سیاست واکنشی و افشاگری» به جخای «سیاسخت کخنشمندانخه»
در کمپین تفوق یابد و ناخواسخته ،خخط قرمزهخایی را کخه نیروهخای دولتخی ،دور
کمپین کشیده بودند ،پررندتر سازد .بسیاری از این تالشها هخم بخرای آن کخه
«سیاست کنشگرانه در ارتباط با اقشار مردمی» در کمپین تقویت شود ،با توجخه
به فشارهای سنگینی که وجود داشت ،به سختی تأثیرگذار بود.
به نمر میرسید یکی از دالیل عقیم ماندن چنین تالشها که اجخازه نمخیداد
گفتمان مقاومت بیخشونت و رویکردهای کنشمند زنانخه (بخا هخدف دور زدن
فضای تقابلی با حاکمیت) ،در فضای کمپین تثبیت و روالمند شود همانخا غلبخه و
تسلط روزافزون رویکردهای ایدئولوژیگرایانخه در کمپخین خخ مشخصخاً از سخال
دوم حرکت کمپین خ بود .در واقع با گسترش پوشش رسانهای و افزایش اعتبخار
کمپین در سطح بینالمللی (که حاال دیگر عمدتاً بر «دستگیریها و فعالیتهخای
تقخخابلی» تمرکخخز پیخخدا کخخرده بخخود) ،کمپخخین بخخرای افخخرادی جخخذابیت یافخخت کخخه
گرایشهای رادیکالتر داشتند .از این رو با افزایش تعداد این گخروه از اعضخا و
توسعهی نفون مدافعان این رویکرد (که تمایل زیادی به «سیاستهای افشاگرانه»
و تقابلی داشتند) باعث میشد که سمت و سخوی حرکخت کمپخین هرچخه بیشختر
تخاصمی شود .همخواره در ایخران بخه دلیخل آن کخه نیروهخای سیاسخی و بخهویخژه
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گرایشهای تندرو و رادیکال ،فاقد احخزاب و نهادهخایی بخرای سخازماندادن بخه
فعالیتهای سیاسخی خخود هسختند ،بخه مجخرد پخاگرفتن و گسخترش هخر حرکخت
اجتماعی (که احیانخاً زمینخهای بخرای تقابخل بخا حاکمیخت داشخته باشخد و بخه قخول
معخروف در آن «دسختگیری» رخ دهخد) ،بخه سخرعت جخذب آن مخیشخخوند و آن
حرکت را هرچه بیشتر به رویکردهای غیرمدنی و تقابلی سوق میدهند.
چخخرا کخخه آنهخخا رویکردشخخان بخخه جنخخبش زنخخان و مبخخارزات حقخخوقی ،بخخا مخخا
فمینیسخختهخخایی کخخه بخخه دنبخخال دور زدن ایخخن تخاصخخمهخخا و کخخاهش درگیخخری بخخا
حاکمیت (به منمور پیش بردن هدف اصلی کمپین بودیم) ،طبعاً متفاوت بود .به
این ترتیب برخی از نیروهای رادیکال و تنخدرو ،سخعی مخیکردنخد کخه روش دو
وجهی مبارزات کمپین را (که تلفیقی از حرکت اعتراضی  +آگاهیبخشی بخود)
را نادیده بگیرند و فقخط بخخش «اعتراضخی» آن را (یعنخی چخالش مسختقیمتخر) را
تقویت کنند .اما برخی از ما اعضای اولیه کمپین که آشکارا میدیخدیم کمپخین
در حخخال از دسخخت دادن تعخخادلاش (تعخخادل در تلفیخخق میخخان «اعتخخراض و آگخخاهی
رسانی») است طبعاً میکوشیدیم بخش اعتراضی و تقابلگرایانه آن بخا دولخت را
(کخه متأسخخفانه هخخر روز بخخا افخخزایش سخخرکوبهخخا و دسخختگیری اعضخخای داوطلخخب
کمپین ،غلبه مییافت) به نفع برجسته کردن ابعاد «آگخاهگرایانخه»ی آن ،کخاهش
دهیم تا در آن شرایط پرفشار ،شاید تعادل اولیه کمپین در تلفیق ایخن دو عنصخر،
بار دیگر به آن باز گردد.
مجموعه همه این مشکالت سخاختاری پیچیخده و عخدم تحمخل رویکردهخا و
روشهای متفاوت بود که ضرورت تجدید آرایخش در کمپخین را هرچخه بیشختر
گوشزد میکرد .زیرا واقعیت این بود که در سخاختار قخدیمی کمپخین کمیتخههخا
عمالً کارآمدیشان را برای سخازماندهی متناسخب بخا اسختقبال گسخترده اعضخای
جدید تاحدودی از کخف داده بودنخد و تغییخر و جابجخایی مسخئولیتهخا در ایخن
کمیتهها نیز هر بار ،با شکست مواجه میشد و به اختالفات موجود ،بیشختر دامخن
میزد .بنابراین بخه نمخر مخیرسخید بخا ایجخاد نهادهخای جدیخد از درون کمپخین و
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افزایش مراکز و ورودیهای کمپین میتوان هم انعطاف ساختار شبکهای را کخه
الزمه رسیدن به اهداف کمپین بود به آن بازگرداند و هم سازماندهی بهینخهتخری
برای جذب و تثبیت نیروهای تازه نفس در جنخبش زنخان فخراهم آورد .همچنخین
با ایجاد مراکز و ورودیهای متعدد ،بخار امنیتخی کمپخین را سرشخکن کخرد و بخه
نگرشهای گوناگون درون کمپین که با «روشهای مختلف» فعالیت میکردنخد
امکان فعالیت ساختارمند بخشید .تا «بدون ایجاد مانع برای یکدیگر» بتوانند بهتر
و آزادانه تر عمل کنند .از سوی دیگر با تجدید آرایش شخاید مخیشخد اعضخای
کمپین را در گروههای کوچکتر برای ادغام در حرکتهخای آینخدهی جنخبش
زنان آماده کرد ...باری ،چنین دغدغههایی بود کخه مخا را بخه سخمت شخکلدهخی
«مدرسه فمینیستی» (و نیز تبدیل شخدن «کخانون زنخان ایرانخی» بخه عنخوان یکخی از
مراکخخخز دیگخخخر در کمپخخخین) و طخخخرح ایخخخدهی جنجخخخالبرانگیخخخز «هسخخختههخخخای
خودبنیخخاد»(خخخودگردان) کشخخاند تخخا شخخاید بتخخوان تغییخخرات سخخاختاری را بخخرای
کارآمدی بیشتر در کمپین پیش برد و تا دیر نشده ،بخشهایی از اعضای کمپین
را در هستههای خودبنیاد سازمان داد تا این هسختههخای خخودگردان (خودمخدیر)
همزمان که برای کمپین ،مراکز متعددی برای جذب نیروهخای جدیخد بخهوجخود
میآورند ،در عین حال بتوانند پروژههای دیگخری را بسخته بخه عالقخه خخود و بخا
توجه به مسخایل روز در حخوزه زنخان ،در کنخار فعالیخت در کمپخین پخیش ببرنخد.
همچنین با توجه به ساختار مستقلشخان ،بتواننخد در حرکختهخای آینخده جنخبش
زنان مشارکت فعال داشته باشند و همهی امید ،فعالیت و هویتشخان محخدود بخه
کمپینی نشود که باالخره مانند هر پروژه و ائختالف مشخابهای ،سخرانجام در یخک
مقطع ،فعالیتاش به پایان میرسد.
به این ترتیخب در شخش ماهخهی چهخارم حیخات کمپخین ،ایجخاد و راهانخدازی
«مدرسه فمینیستی» و طرح ایخده «هسختههخای خودبنیخاد» ،هخر چنخد واکخنشهخای
متعددی را در میان بخشی از اعضای کمپین در تهران بهوجخود آورد امخا باعخث
شد که تمرکز کمپین از دایره دستگیریها و بازداشتها (که عمالً همه فعالیت-
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های کمپین را تحتشعاع قرار داده بود) ،فراتر رود و تخا حخدودی بخر مسخایل و
مشکالت ساختاری و درونی کمپخین متمرکخز شخود کخه خوشخبختانه از دل ایخن
رویکرد تازه ،از یک سو بخشهای کمپین در شهرستانها توانسختند بخا اسختقالل
بیشخختری از پایتخخخت ،بخخه طخخرح مباحخخث و روشهخخای خخخالق خخخود دسخخت یابنخخد
ومشکالتشان را بیشتر در مرکز توجه قرار دهنخد (کخه یکخی از نشخانههخای آن،
برگزاری نشست در شهرستان رشت بود) و در نهایت هم باعث شد که تاحخدود
زیادی «پایتختمحوری در کمپین» عمخال شکسخته شخود .هخمچنخین راهکارهخای
دیگری همچون ایجاد «کارگروهها» ماننخد کخارگروه «ارث برابخر» ،و هخمچنخین
«ایجاد میلیند لیسخت هخای گسخترده و متعخدد شخامل فعخاالن داخخل و خخارج از
کشخخور» (هخخر چنخخد دیرهنگخخام) شخخکل بگیخخرد .از سخخوی دیگخخر باعخخث شخخد کخخه
تصمیمسازی با شیوهی «رأیگیری» در کمپین بخاالخره بخه مخورد اجخرا گذاشخته
شود .در این دوره ،بحثها به سطح جدیتر و عمومیتری (در قالب مقخاالت و
یافتن پاس برای معضالت کمپین) ارتقاء یافت.
در کنار این دستاوردها ،ایدهها و ابتکاراتی که مدتهخا خ نزدیخک بخه یخک
سال خ نادیده گرفته میشد و تحقخق آنهخا بخه تخأخیر افتخاده بخود خوشخبختانه در
جریان «رقابت» میان گروههای کمپین ،به شدت و با گستردگی پیگیری شد .در
این میان سایتهای مختلف کمپین رونق گرفتند و حامل بحثهای مهمی شدند
کخخه ارتبخخاط جنخخبش یخخک میلیخخون امضخخا را بخخا بسخخیاری از مقخخوالت همچخخون
سکوالریسم ،دموکراسی ،و نیز رابطه جنبشهای اجتماعی با سنتهخای مخذهبی
و ملی  ،تأثیر قدرت سیاسی در جامعه مدنی ،روشهخای متنخوع سخازماندهی و...
مورد بحث و بازاندیشی قرار میداد .در این دوره تحقیقات میدانی در رابطخه بخا
خواستههای کمپین هم افزایش یافت و مسبب ابتکاراتی جدیخد (از جملخه تولیخد
صدا و سرودهای جدید ،کاریکاتورهای طنزآمیز و ،)...همچنین انتشار مجموعه
مقاالت چاپی (کاغذی) حول کمپخین واقعخاً گسخترش یافخت و ...مجموعخه ایخن
عملکردها و روالمندشدن نسبی آنهخا باعخث شخد کخه اگخر در یخک سخال اول،
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کمپین رشدی کمی یافته بود ،در سال دوم پس از رکودی حخداقل شخش ماهخه،
به رشد کیفی دست یابد .به این ترتیخب پخس از یخک سخال و نخیم ،کمپخین یخک
میلیون امضا با تکیه بر سایتهای متعدد و نهادهای تخازهتأسخیس و کوچخکتخر،
وارد فاز تولید گفتمانهای مهمی در جنبش زنان شد که بعخدها نیخز در ائختالف-
های فعاالن زن و جنبشهخای اجتمخاعی دیگخر نیخز بخه کخار آمخد .در عخین حخال
تغییرات ایجاد شده در این دوره ،سبب شد که کمپین بتوانخد در پهنخهی جنخبش
زنان رفتاری متواضعانه و معقوالنهتری در برابر حرکتهخای دیگخر زنخان اتخخان
کند و همین تواضع ،سبب شد که کمپین از حصار مرگآوری که بخین خخود و
دیگر فعاالن جنبش زنان ایجاد کرده بود عبور کند.
از سوی دیگر ،در اواسخط سخال  ،1383جنخبش دانشخجویی دوبخاره خخود را
سازماندهی کخرده بخود و فعالیختهخایش را گسخترش مخیداد .اصخالحطلبخان نیخز
توانسته بودند که تحرک و فعالیتهای وسیعتری در جامعه از خود نشان بدهند.
در مجموع از نیمهی سال  ،1383ما شاهد آن بودیم که در بخشهخای مختلخف
جامعه و از سوی جنبشهای اجتماعی و صنفی گونخاگون ،حرکختهخای تخازه و
جاندارتری در حال وقوع است .همه اینها سبب شد که تمرکز نیروهای امنیتی
بر کنشگران کمپین ،کاهش یابد و در نتیجه ،فشخارهای جخانبی بخر کمپخین هخم
تاحدودی فروکش کند .بهویژه آن که اساساً نیروهای دولتی موفق شخده بودنخد
حرکت اصلی کمپین یعنی آگخاهیبخشخی بخا روش «چهخره بخه چهخره» را بسخیار
محدود سازند و بنابراین تاحدودی به اهدافشان نیز رسیده بودند .هر چنخد کخه
ما هم توانسته بودیم رشد و گسترش گفتمان اصلی کمپین (حقخوق برابخر) را در
افکار عمومی و نیز در ابعخاد دیگخری بخه منمخور نهادینخه سخاختن دسختاوردهای
کمپین ،پی بگیریم و به این ترتیب ،بازی را به «بازی برد خ برد» (به قول معخروف
«ختم به خیر») تبدیل کنیم.

فصل پنجم
حرکت متحد زنان :همبستگی کم سابقه
ماجرای «الیحه حمایت از خانواده» در سال 1381

تابستان سال  ،1381گرمای شدید و آلودگی هوا ،نفسها را در سینهها به تنگی
و شمارش انداخته بود .هوای تازه به کاالیی کمیاب و دستنیافتنی مخیمانسخت.
حال و روز جامعه مدنی کشورمان هم بی شباهت به وضعیت جوی نبود .از همخه
سو با فشارهای روز افزون دولت نهم و فضخای سیاسخی رو بخه انسخداد ،دسخت و
پنجه نرم میکرد و نفساش به شمارش افتخاده بخود .جنخبش زنخان هخم بخهعنخوان
بخشی از نهضت مقاومت جامعه مدنی ،طبعاً به دامچالهی مشکالت تخو بخر تخو و
گاه پیشبینیناپذیر ،گرفتخار شخده بخود .در چنخین شخرایطی« ،الیحخه حمایخت از
خانواده» 1پس از تصویب در هیئت وزیران دولت آقخای احمخدینخژاد (در سخوم
تیرماه  )1381و در کمتر از یک ماه ،بخاالخره در اول مردادمخاه همخان سخال بخه
مجلس هفختم تقخدیم شخد و در روز چهخارم شخهریورماه در کمیسخیون فرهنگخی
مجلس شورای اسالمی مطرح گردید .اما تهیه و تدارک این الیحه ،خیلی پیشتر
خ و نه توسط دولت نهم که از سوی قوه قضاییه خ انجام گرفته بخود یعنخی زمخانی
که مسئوالن قوه قضاییه به سبب این که در دادگاههای خانواده با ناکارآمخدی و
انبوه مشکالت عملی دادرسی مواجهه شده بودنخد بخرای رفخع مشخکالت شخکلیِ
1
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آیین دادرسی ،به تهیه و تنمیم چنین طرحی اقدام کرده بودند .ولی در طول کار
تدوین این طرح ،بهتدریج به الیحهای که بازنگری در برخی از قوانین مخدنی را
نیز سخر لوحخه کخارش قخرار مخیداد ،تبخدیل شخد .در واقخع ایخن دو هخدف یعنخی
بازنگری در آیین دادرسی در دادگاههای خانواده و بازنگری در قخوانین مخدنی،
در نهایت سبب شد که در این الیحه ،هم به جزییات فنی آیین دادرسی پرداخته
شخخود و هخخم تغییراتخخی را در قخخوانین مخخدنی مخخد نمخخر داشخخته باشخخد .از ایخخنرو ایخخن
دوگانگی در هدف تدوین الیحه ،به طرز آشکاری در سراسر الیحه حمایخت از
خانواده به چشم میخورد.
اما سابقه الیحه نویسی برای تعدیل در قوانین تبعیضآمیز پس از انقالب ،بخه
سال  1312باز میگشت .یعنی به زمانی که یکی از نویسندگان زن مجلهی «زن
روز» طرحی را با عنوان «الیحهای جهت حفظ و احیای حقوق زن» در  1تیرمخاه
 1312منتشر کرد« .زن روز» در آن زمان شاید تنها نشریه زنان محسوب میشد
که البته توسط دولت و از سوی زنانی که نزدیک به حاکمیت بودند اداره مخی-
شد ،به هر حال درج چنین الیحهای در نشریه زن روز ،نشان دهنده آن بخود کخه
زنان درون حاکمیت نیز بخا قخوانین تبعخیضآمیخز موجخود ،مشخکل داشختند .طبخق
گزارش این مجله ،فرشته هاشمی آن الیحه را بخه نماینخدگان مجلخس ارائخه داد.
پس از آن در سال  1333سه نهخاد درگیخر در حخوزه زنخان (یعنخی :مرکخز امخور
مشارکت زنانِ دولت آقای خاتمی ،فراکسخیون زنخانِ مجلخس ششخم ،و شخورای
فرهنگی-اجتماعی زنان) با هدف اصالح قخوانین مربخوط بخه زنخان ،طخرح جخامع
«نمام حقوقی و قضایی زنان» را برای اجرا به «دانشگاه مفید» سپرده بودند .انجخام
این کار متأسفانه خیلی با تأخیر و کُندی پیش رفت و اتمام کار آن تا بهخار سخال
 1383بخهطخول کشخید وگخزارش آن در نهایخت در جلسخه  14مخرداد  1383در
هیئت دولت ارائه شد و سرانجام در سال  1384منتشر گردید .این تحقیق که بخا
هدف ارائه «پیشنهاد الیحه اصالح پارهای از قخوانین مربخوط بخه زنخان» بخه هیئخت
دولت سید محمد خاتمی صورت گرفتخه بخود (و زنخان اصخالحطلخب ،تصخویب
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نهایی آن تحقیق را توسط هیئت دولت انتمار میکشیدند) در ابتدای پیشخنهادات
اصالحی خود ،به ضرورت تجدید نمر در قوانین مربوط به زنان  ،و در ادامخه بخه
بررسی همه مواد قانونی نیز توجه کخرده بخود .یعنخی بخه مجموعخه قخوانین مخدنی،
جزایی و ...که به نحوی با مسئله تبعیض علیه زنان پیوند میخورد این پخژوهش
سپس با ارائه مستندات و ادلههای فقهی ،پیشنهاد جخایگزین کخردن مخواد قخانونی
جدیدی را با توجه به حقوق زن و نیز «رعایت عدالت» ،بخه دولخت ،ارائخه مخی-
کرد .در این تحقیق نه تنها بخه مسخئله زنخان در قخوانین خخانواده بلکخه اصخالح در
قانون مجازات اسالمی ،قانون کار و تأمین اجتماعی ،و نیز بخه اصخالح مخوادی از
آیین دادرسی مدنی ،و کیفری هم میپرداخت .در واقخع زنخان اصخالحطلخب از
سال  ،1333کار بازنگری در قوانین را از زاویه مسایل زنخان آغخاز کردنخد و در
صورت تصویب در هیئت دولت میتوانست یکی از مهمترین یادگارهای آنخان
در حوزه زنان باشد .امخا انجخام ایخن پروسخه آنچنخان بخا تعلخل و تخأخیر صخورت
گرفت که پنج سال به درازا کشید و هنگامی که «پیشنهاد الیحه اصخالح پخارهای
از قوانین مربوط به زنان» 1را در اردیبهشت سخال  1384بخه هیئخت دولخت ارائخه
کردند فقط یک ماه به ادامه حضورشان در حاکمیخت ،بخاقی مانخده بخود .یعنخی
یک ماه پس از ارائه این الیحه به دولت ،در خردادماه  1384انتخابات ریاسخت
جمهوری برگزار شد و اصالحطلبان از مسند قدرت کنار گذاشته شدند .با روی
کار آمخدن دولخت آقخای محمخود احمخدینخژاد نیخز ،نخه تنهخا طخرح آنخان بخرای
اصالحاتی در قوانین تبعیضآمیز کنار گذاشته شد بلکه مجموعه دوجلدی ایخن
تحقیق و متن الیحه پیشنهادی آن خ که بهصورت کتاب منتشر شده بخود خ خمیخر
شد .پس از آن در زمستان سال  ،1385قوه قضخاییه بخا هخدف اصخالح در آیخین
دادسری در دادگاههای خانواده ،الیحهای تهیه کرد و آن را به هیئت دولت نهم
ارائه کرد تا از طریق دولت ،به مجلس فرسختاده شخود .در تیرمخاه  ،1381دولخت
1
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آقای احمدی نژاد نیز مادههای جنجالبرانگیز (از جملخه مخاده  )23را در مخورد
سهولت هرچه بیشتر «چندهمسری» برای مردان ،بخه الیحخه قخوه قضخاییه افخزود و
آنرا راهی مجلس کرد و در شهریور  1381بخرای نخسختین بخار ایخن الیحخه در
مجلس ،مطرح شد .افزودن ماده  23بر این الیحه توسط دولخت ،اعتخراض قخوه
قضاییه را نیز به دنبال داشت و سخنگوی قوه قضاییه بالفاصله در همان مردادمخاه
 1381در برابر آن موضعگیری کرد و عمل دولت را در رابطه با افزودن برخخی
از مواد به طرح قوه قضاییه ،عملی خالف قخانون دانسخت 1.اتفاقخا ایخن مخاده 23
الیحخخه ،همخخان مخخادهای بخخود کخخه بیشخخترین اعتخخراضهخخا را در میخخان جامعخخه زنخخان
برانگیخت .در ماده  23این الیحه آمده بود« :اختیار همسر دائم بعدی ،منوط بخه
اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسخران
3
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 -2در تبصره این ماده آمده بود« :در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر
اول آن را مطالبه نماید ،اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است».
 - 3ماده -22ثبت عقد نکاح دائم ،فس و انفساخ آن ،طالق ،رجوع و اعالم بطالن نکاح و
طالق الزامی است .تبصره  :ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری
می رسد .ماده  -25وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های باالتر از حد
متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش
میزان مهریه بهصورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید .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
رسد .ماده  -44چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم ،طالق ،فس و
رجوع نماید ،ضمن الزام به ثبت واقعه ،به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال
جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود .ماده  -41هر فرد
خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (  )1212قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید ،به
حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود .در این صورت زن چنانچه به اختیار
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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نیز مورد اعتراض جنبش زنان بود ولی ماده  23آن در واقع دهخنکجخی بزرگخی
به همه زنان حقخواه کشور ،بهویژه به کنشگران جنخبش زنخان بخود کخه سخالیان
سال برای ایجاد تغییرات حقوقی به نفخع زنخان در قخوانین موجخود تخالش کخرده
بودند و مهمترین حرکت جنبش زنان در آن مقطع یعنی «کمپخین یخک میلیخون
امضاء برای تغییر قوانین تبعیضآمیز» را نیز به همین منمور شکل داده بودند.
پیش از این الیحه ،در قوانین مدنی ایران (پس از انقخالب) ،چندهمسخری بخه
شکل مادهای مشخ و شخفاف ،نکخر نشخده بخود ولخی بخرای نمونخه در قخوانین
مربوط به ارث ،مسئله چندهمسری در قالخب چگخونگی تقسخیم ارث میخان زنخان
متعدد یک مرد مطرح شده بود.
باید گفت که «الیحه حمایت از خانواده» سال « ،1381سومین» الیحه با نخام
«حمایت از خانواده» بود که در تاری معاصر ایران ،برای تبدیل شدن بخه قخانون،
به مجلس ارائه شده بود .در سال  1341با فعالیتهخای گسخترده زنخانی همچخون
«مهرانگیز دولتشاهی» الیحخهای بخرای بهبخود وضخعیت حقخوقی زنخان در قخوانین
خانواده در مجلس شورای ملی با عنوان «قانون خانواده» تصخویب و الزم االجخرا
شد .پس از آن با تالشهای مستمر کنشگران جنبش زنان (بهویژه «سازمان زنان
ایران») بار دیگر در سال  1353تغییراتی در قانون مصوب  11346به عمل آمخد
و مجلس شورای ملی نیز الیحهای را در زمینخه اصخالح قخانون حمایخت خخانواده
مصوب  1341مطرح و در نهایت ،متممی بر قانون حمایت خانواده نوشخته شخد.
البته پیش از سال  1341نیز فعاالن جنبش زنان در مورد قوانین خخانواده تخالش-
هخای بسخیاری کخرده بودنخد از جملخه الیحخه حمایخت از خخانوادهای کخه توسخط
«مهرانگیز منوچهریان» 2به نگارش درآمده بود به سال  1342باز مخیگشخت .در
هر صورت قخانون خخانواده پخیش از انقخالب ،دوام چنخدانی نداشخت و بخا وقخوع
انقالب  ، 53این قانون که جزو قوانین مترقخی آن زمخان بخود ،توسخط حکومخت
http://www.feministschool.com/spip.php?article990 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article1218 2
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اسالمی ،به کلی ملغا اعالم شد .پس از نزدیک به سه دهه نیز در حالی که انتمار
میرفت با توجه به گسترش روزافزون حضخور زنخان در آمخوزش عخالی و رشخد
مشارکت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی زنان ایران ،قوانین نیز منطبخق بخا موقعیخت
زنان ،به نفع آنان تغییر یابد .ولی متأسفانه الیحهای در رابطه با قوانین خانواده در
مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که چندین گام از خواستههخا و
موقعیت زنان جامعه عقبتر بود.
از این رو اعتخراضهخا بخه الیحخه حمایخت از خخانواده در سخال  1381بسخیار
گسترده بود و نه تنها گروههخای فمینیسختی و زنخان اصخالحطلخب را بخه واکخنش
واداشت بلکه حتا گروههای زنان اصول گرا را نیز به جبهه جنبش زنخان نزدیخک
ساخت .هر چند در همان ایام ،دولت آقخای احمخدی نخژاد ،طخرحهخای دیگخری
همچون بومیگزینی ،سهمیهبندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاهها ،و نیز رانخدن
زنان از محیطهای شغلی به کنج خانهها را در دستور کار خود قرار داده بخود ،بخا
این حال اما اعتراض به «الیحه حمایت از خانواده» اجماع و توافقی کخم نمیخر را
میان زنان حقخواه ایرانی ایجاد کرد .هر چند این اعتراضهخا ،غالبخا بخهصخورت
گروهی بود و به یخک «ائختالف بخزرگ» میخان گخروههخای زنخان در همخان سخال
 1381نیانجامید ولی پیگیری ایخن الیحخه از سخوی دولخت و مجلخس در نهایخت
سبب شد که سال بعد یعنی در سال  1383جنبش زنخان بخهخخود آیخد و ائتالفخی
بسیار گسترده را علیه این الیحه شکل دهد.
اعتراضها به الیحه حمایت از خانواده از سوی زنان درون حاکمیت

در همان مردادماه  1381که دولت آقای احمدی نژاد الیحه حمایت از خانواده
را به مجلس تقدیم کرد و متن آن به شکل عمومی در رسانهها منتشر شد ،اولخین
اعتراضهخا نسخبت بخه آن ،از سخوی زنخان مجلخس هفختم ،چخه اصخولگخرا و چخه
اصالح طلب صورت گرفت .در آن زمان در مجلس ،اکثریت بخا اصخولگرایخان
بود اما برخی از نمایندگان اصالحطلب هم هنوز در مجلس حضور داشتند.

فصل پنجم 213 /

اعتراض زنان اصولگرا :در همین دورهی آغاز اعتخراضهخا نسخبت بخه الیحخه،
منیره نوبخت ،رییس شورای فرهنگی  -اجتماعی زنان ،ضمن بیان اعتراض خود
به این الیجه ،اظهار میدارد که« :قوانین ما باید از حقوق زنان دفاع کنخد و مخا از
نمایندگان مجلس تقاضا داریم که در تصخویب الیحخه حمایخت از خخانواده ایخن
موضوع را مخد نمخر قخرار دهنخد ».در  3شخهریور  1381نیخز شخورای فرهنگخی -
اجتماعی زنان در جلسه خود به این الیحه میپردازد و نیاز به بازنگری در مخاده
 23الیحخخه حمایخخت از خخخانواده را مطخخرح مخخیسخخازد و خواسخختار توجخخه ویخخژه
نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی بخه تقویخت و رفخع برخخی اشخکالت ایخن
1
الیحه بهویژه در خصو ماده  23میشود.
رفعخخت بیخخات ،نیخخز یکخخی دیگخخر از اعضخخای فراکسخخیون زنخخانِ مجلخخس هفخختم،
مخالفت خود را با تصویب ایخن قخانون بخه صخراحت ابخراز مخیدارد و از نوشختن
نامهای به آیتاهلل هاشمی شاهرودی (رییس قخوه قضخاییه) جهخت بررسخی بیشختر
مسئلهی ازدواج مجدد مردان خبر میدهد و مخیافزایخد« :ایخن مخاده ،حمایخت از
خانواده نیست بلکه اقدامی برای متالشی کردن خانوادهها است».
در مهرماه  1381احخزاب زنخان اصخول گخرا نشسختی دربخاره «نقخد و بررسخی
الیحهی حمایت از خخانواده» ،در دفتخر «جامعخهی زینخب» کخه مسخئول آن مخریم
بهروزی بود ،برگزار میکنند .در این نشست ،مریم محمودزاده ،عضخو جمعیخت
ایثارگران انقالب اسالمی با بیان این که ثبت ازدواج موقت در صورت بخارداری
و راه اندازی مشاوره از موارد مثبخت ایخن الیحخه اسخت ،مخیگویخد :در الیحخهی
مذکور و در موضوع ازدواج آمده که اختیار همسر دایم بعدی منوط به اجازهی
دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران اسخت.
سوال ما این است که آیا صرفا ثروت و پول میتوانخد همخه چیخز را حخل کنخد و
این تعهد چه ضمانت اجرایی دارد؟» در ادامه این نشست ،مریم بهخروزی نیخز در
1

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=540659
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اعتراض به این الیحه اظهار مخیدارد کخه« :در اصخل  21قخانون اساسخی ،دولخت
موظف به احقاق حقوق مادی و معنوی افراد اعم از زن و مرد شده تا زمینههخای
رشد و ترقی آنها را فراهم کند ...ایخن الیحخه در فصخل ازدواج فخورا بخه سخرا
مسئلهی تعدد زوجخات رفتخه اسخت در حخالی کخه اسخالم اصخل را تخکهمسخری
دانسته و آن را به جامعهی اسالمی ،خخانوادههخا و بخهویخژه نمخام اسخالمی توصخیه
کرده است ...متاسفانه مادهی  23الیحهی حمایت از خانواده زمینهی سودجویی
و هوسرانی مردان پولدار را فراهم میکند و باعث از هم پاشیدگی بنیان خانواده
و به چالش کشاندن جامعه میشود چرا کخه امنیخت خخانوادههخا بخا تصخویب ایخن
الیحه به هم خواهد ریخت ...ما از نمایندگان مجلس تقاضا مخیکنخیم تخا اجخازه
1
ندهند این الیحه در کمیسیون تصویب شود».
یکی از فعالیت هایی که زنان اصخول گخرا در اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از
خانواده انجام دادند در برنامهای تلویزیونی تحت عنوان «اردیبهشت» بود که هخر
روز از شبکه چهارم صدا و سیما بهطور زنده پخخش مخیشخد و بخه طخرح مسخایل
زنان اختصا داشت« .اردیبهشت» چند روز برنامه خود را در دی ماه  1381به
بررسی الیحه حمایت خانواده اختصخا داد کخه در ایخن برنامخه ،مخاده  23ایخن
الیحه مورد بحث قرار گرفت« .تخوران ولخی مخراد» کخه عضخو «جامعخه زینخب» و
مجری این برنامه بود در مورد طی کردن مسیر این الیحه در مجلس توضیح داد
و گفت :این الیحه قرار بود تصویب شود ولی فعال قرار شده با توجه به نمخرات
کارشناسان خارج از مجلس روی آن کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
اعتراض زنان اصالح طلب :در فضای مجلس شخورای اسخالمی و در نقخد الیحخه
توسط نمایندگان زن مجلخس ،سخهیال جلخودار زاده ،از اعضخای اصخالح طلخب و
عضو فراکسیون زنان مجلس ،از جملهی زنان منتقد این الیحه بود .وی در همان
مردادماه  1381در اعتراض به ماده  23گفته بود کخه« :بخا توجخه بخه ایخن کخه در
1

http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=512
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حال حاضر پذیرش چند همسری برای زنان ما در جامعخه بسخیار سخخت اسخت و
اکثر خانوادههایی که به این شکل در میآیند منجر به متالشی شخدن خخانوادهی
اولی میشود که تعدادی فرزند هم در آن وجود دارد ،میتخوان گفخت ایخن امخر
1
حمایت از خانواده نیست بلکه اقدام برای متالشی کردن خانوادههاست».
فریده ماشینی ،رییس کمیسیون زنخان جبهخه مشخارکت ،در اعتخراض بخه ایخن
الیحه« ،نگاه و تلقی خاصی که نسبت به زنان وجخود دارد و بخه زن نخه بخهعنخوان
یک پایهی زندگی بلکه به عنوان یک کاال مینگرد» را موجب تصخویب الیحخه
حمایت از خانواده دانست و گفت« :بر اساس این نگاه ،زن حداقل حقی هخم در
زندگی مشترک نخدارد .آقایخان اگخر ادعخا مخیکننخد زن را مایخه بقخای خخانواده
میدانند ،چرا از خانوادهای حمایت میکنند که زن بیشخترین وظیفخه و کمتخرین
حقی را در آن دارد؟ در حالی که باید از خانوادهی مشارکتی حمایت کخرد کخه
در آن زن و مرد از حق و مسئولیت یکسانی برخوردارند( » .همان)
حتا سید محمد خاتمی ،رییس جمهخوری پیشخین نیخز در  3شخهریور ،1381
طی مصاحبهای بخا روزنامخه سخرمایه «دادن اجخازه و حخق یکطرفخه بخه مخرد بخرای
2
ازدواج مجدد» را «جفایی بزرگ در حق زنان» اعالم میکند.
در شهریور ماه  ، 1381آیتاهلل یوسف صخانعی ،کخه طخی سخالهخای اخیخر،
فتواهایش در حوزه زنان ،اغلب مورد اسختناد و اسختفاده فعخاالن حقخوق زن قخرار
گرفته بود در فتوایی ،ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر اول ،حخرام اعخالم
3
کرد.
زنان اصالحطلب پس از اعتراضات فردی خود در رسانهها علیخه الیحخه ،در
 13شهریور  ،1381نشستی را برای اعتراض به الیحه حمایت از خخانواده بخا نخام
«الیحه حمایت از خانواده :تزلزل یا تحکیم» برگزار میکنند .در این نشست کخه
توسخخط «کمیسخخیون زنخخان جبهخخه مشخخارکت» برگخخزار مخخیشخخد ،فخرالسخخادات
http://www.meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=329 - 1
http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=490 -2
http://www.signforchange.info/spip.php?article1013 - 3
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محتشمیپور عنوان داشت کخه نمخیتخوانیم از کسخانی کخه در زمخان برنامخههخای
انتخاباتی خود به صراحت اعالم کردند که بخه برابخری زنخان بخا مخردان اعتقخادی
ندارند ،انتمار زیادی داشته باشیم .در این نشست ،همچنین میزگخرد حقخوقی (بخا
مدیریت شهیندخت مالوردی) برگزار میشود که فریده غیرت ،محسن کخدیور
و اشرف گرامیزادگان به اعتراض علیه الیحه حمایت از خخانواده مخیپردازنخد.
در بخش دوم این نشست که توسط فریخده ماشخینی اداره مخیشخود و بخه تحلیخل
الیحه حمایت از خانواده از نمر سیاسی و اجتمخاعی مخیپخردازد ،الهخه کخوالیی،
فاطمه راکعی و زهرا شجاعی نیز الیحخه حمایخت از خخانواده را مخورد نقخد قخرار
میدهند .در این نشست همچنین بیانیهای اعتراضی هم به تصویب مخیرسخد کخه
توسط گروههایی همچخون« :کمیسخیون زنخان جبهخه مشخارکت ایخران اسخالمی»،
«جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان»« ،انجمن روزنامهنگخاران زن ایخران (رزا)»،
«جمعیت زنان مسلمان نواندیش» و «انجمن زنان پژوهشگر علخوم اسخالمی» علیخه
الیحخه حمایخت از خخانواده صخادر مخیشخود .صخادرکنندگان ایخن بیانیخه ،الیحخخه
حمایت از خانواده را مغایر با مخاده  12و  21قخانون اساسخی دانسخته و در آن بخه
ماده  23و دیگر مفاد الیحخه حمایخت از خخانواده اعتخراض و خواهخان اعتخراض
اساتید ،حقوقدانان ،صاحب نمران و نیخز علمخای دیگخر نسخبت بخه ایخن الیحخه و
1
شکستن سکوت خود میشوند.
«کمیته زنان خانه احزاب» نیز نشستی در نقد الیحهی حمایت از خخانواده در
 14شهریور برگزار میکنند .فاطمه راکعی ،مسئول کمیتهی زنان خانهی احزاب
درباره این نشست میگوید« :همهی ما زنان چه اصخالحطلخب و چخه اصخولگخرا
باور داریم که چنین مسایلی جز آن که کیخان خخانواده را متزلخزل کنخد فایخدهای
نخواهد داشت و انتمار داریم که مجلس نیز اجخازه ندهخد چنخین طخرحهخایی در
مرکز مطالعات و پژوهشهای آن ارایه شود(».همان)
1

http://www.meydaan.org/wwShow.aspx?wwid=498
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افزون بر آن نشسخت ،در روز اول مهرمخاه  1381نیخز کمیسخیون زنخان جبهخه
مشارکت ،نشست دیگری را در اعتراض به الیحه حمایخت از خخانواده ،سخازمان
داد ،و در  5مهرماه  1381نیز میزگردی با عنوان بررسی و آسیبشناسی الیحخه
حمایت از خانواده در کمیته زنان خانخه احخزاب برگخزار شخد کخه در آن سخهیال
جلودارزاده ،مریم بهروزی ،صدیقه وسمقی و ...نقدهایشخان را نسخبت بخه الیحخه
حمایت از خانوده مطرح کردند .در این نشست صدیقه وسخمقی اظهخار داشخت:
«در فقه ما هر فعلی که متضمن مفسده باشد حرام است پس محدود کردن چنخد
همسری به صالح فرد و جامعه نزدیکتر است(».همان)
زنان اصالحطلخب پخس از آن بیانیخه اول (در شخهریور  ،)1381در آبخان مخاه
 1381نیز بیانیه دیگری خطاب به مجلس هفختم در ارتبخاط بخا اشخکاالت الیحخه
صادر کردنخد و در آن بخه اجمخال  23اشخکال بخر ایخن الیحخه را منتشخر کردنخد.
امضاکنندگان این بیانیه نسبت به بیانیه قبلی گسختردهتخر بودنخد .نخام تشخکلهخای
امضاءکننده این بیانیه شامل این گروهها بودند« :مجمع زنان اصالحطلب ،جمعیخت

زنان مسلمان نواندیش(ایران) ،جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان  ،انجمخن روزنامخه-

نگاران زن ایران(رزا) ،کمیسیون زنخان جبهخه مشخارکت ایخران اسخالمی ،جامعخه زنخان

انقالب اسالمی» .یکی از امضاکنندگان این بیانیه «مجمع زنان اصالحطلب» بود و
این نشان میداد که روند اعتراض بخه الیحخه حمایخت از خخانواده توانسخته اسخت
میان «گروههای زنان اصالحطلب» ائتالف و اتحادی را شکل دهد که بعخدها بخه
یکی از مراکز و نهادهایی تبدیل شود که در ائتالفهای جنبش زنخان حضخوری
فعال یابد .البته بعدها به نمر میرسد همین موضوع مخالفخت مشخترک بخا الیحخه
حمایت از خانواده ،کاتالیزوری میشود برای شکلگیری اتحادی گستردهتخر بخا
نام «ائتالف اسالمی زنان» در سال  1383که شامل گروههای زنان اصولگخرا تخا
اصالحطلب (مشارکتیها و کارگزاران سازندگی) بود.
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اعتراض گروههای مختلف جنبش زنان

از همان اوایل شهریورماه  1381اعتراض گخروه هخای مسختقل جنخبش زنخان نیخز
آغاز شده بود که در چهار وبسایت« :سایت زنسختان» (ارگخان مرکخز فرهنگخی
زنان)« ،تغییر برای برابری»« ،میخدان زنخان» و «کخانون زنخان ایرانخی» نماینخدگی و
نمود مییافت .در شهریور  ،1381همزمان با کنفخرانس مطبوعخاتی بخه مناسخبت
اولین سالگرد کمپین یک میلیون امضاء که در محوطه پارکیند ماهنامه توقیف
شده «نامه» برگزار کردیم شیرین عبادی محتخوای الیحخه حمایخت از خخانواده را
یک گام به عقب توصیف کرد و از نمایندگان مجلس خواست کخه ایخن الیحخه
را از دستور کار مجلس خارج کنند چرا که ایخن الیحخه ،هخم از لحخاظ حقخوقی
ایراد دارد ،هم با تعهدات بینالمللی ایران ناسازگار است و هم مطابق با شخریعت
اسالم نیست .عبادی سخپس اظهخار داشخت کخه :اگخر مجلخس الیحخه حمایخت از
خانواده را از دستور کار خارج نکند ،ما زنان مقابل مجلس میرویم و اعتراض-
مان را به هر بهایی که بشود ،بیخان مخیکنخیم 1.پخس از آن کنفخرانس مطبوعخاتی
کمپین (که در  11شهریورماه  1381برگزار شده بود) ،در کمپین یخک میلیخون
امضاء به سرعت تخالش کخردیم تخا نشسخت دیگخری بخا عنخوان «بررسخی الیحخه
حمایت از خانواده از منمر حقوقی ،جامعهشناسی ،و روانشناسخی» 2را (بخهرغخم
افزایش بگیر و ببندها و استمرار بازداشت اعضای کمپخین یخک میلیخون امضخاء)،
برگخخزار ،و اطالعیخخه آن را اعخخالم عمخخومی کنخخیم .ایخخن نشسخخت ،اولخخین نشسخخت
«عمومی» کنشخگران جنخبش فمینیسختی زنخان در اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از
خانواده بود .در آن نشست :نسرین ستوده ،فریده غیرت ،شهال اعخزازی ،و شخیوا
دولتآبادی از زاویههای مختلف به مواد و محتوای الیحه حمایخت از خخانواده،
اعتراض کردند .در همین نشست بود که بیانیهای را که با عنوان «مجلسخیان ،ایخن
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الیحخخه را از دسخختور خخخارج کنیخخد» 1نوشخخته بخخودیم ،بخخا حاضخخران مطخخرح و اولخخین
امضاءها را برای آن بیانیه ،جمعآوری کردیم .ایخن بیانیخه را کخه هفخت روز بعخد
یعنی در  18شهریور بهصورت عمومی (با  2هزار امضاء) منتشر کردیم در واقخع
دومین بیانیه جمعی در اعتراض به الیحه حمایت از خانواده بود .خوشبختانه متن
بیانیخخه در روزنامخخههخخای مختلخخف آن زمخخان منتشخخر شخخد .در آن دوره تعخخدادی از
روزنامههای اصالحطلب وجود داشتند و خط قرمزها گرداگرد جنبش فمینیستی
زنان – به این شدت  -کشیده نشده بود که روزنامههای یومیخه از نشخر برخخی از
بیانیههای جنبش زنان ،پرهیز کنند ،از این رو پارهای از بیانیههای جنبش زنان در
روزنامهها و مطبوعات داخلی نیز منعکس مخیشخد .در انتهخای بیانیخه آمخده بخود:
«اگر روزی این الیحه در صحن مجلس مطرح شود ،بیشک نمایندگان مجلس
بدون حضور و صخدای عخدالتخواهانخه مخا زنخان در مقابخل مجلخس ،آن روز را
نخواهند گذراند».
پس از انتشار وسیع بیانیه ،ما اعضای مرکز فرهنگی زنان دست به کخار تهیخه
و انتشخخار «ویخخژهنامخخه»ای در اعتخراض بخه مخخواد زنسخختیز الیحخخه شخخدیم .بخخاالخره
ویخخژهنامخخه را در اول مهرمخخاه  1381در نشخخریه اینترنتخخی زنسخختان (ارگخخان مرکخخز
فرهنگی زنان) ،منتشر کردیم 2.از سوی دیگر «میدان زنان» نیز که یکی دیگر از
گروههایی بود که از همان ابتدا در مورد الیحخه بخه خخوبی کخار کخرده بخود ،بخه
ایجاد یک بخش با عنخوان «نخه بخه الیحخه حمایخت از خخانواده» در سخایت خخود
3
پرداخت و به شکلی منسجم در مخورد الیحخه ،اعتخراض خخود را گسخترش داد.
میدان زنان همچنین دسخت بخه ابتکخار جخالبی زد و در سخایت اینترنتخی خخود در
آنرماه ،نامههایی از سوی زنان به مجلس را نیخز منتشخر کخرد 4.از طخرف دیگخر
«انجمن زنان کارآفرین» (به رهبری فیروزه صخابر ،فخرالسخادات محتشخمی پخور،
-1
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و )....نیز طی بیانیه ای در مهرماه  1381مخالفت صریح و مستدل خود را نسخبت
به الیحه حمایت از خانواده رسما اعالم کرد.
در آنرماه  ،1381در سالن کنفرانس «فرهنگسرای بخانو» ،نشسختی بخه همخت
سازمان «سالمت و امنیت زنان و خانواده» برگزار شد .در آن نشست ،عخالوه بخر
الهه کوالیی سخنرانان عمدتا مردانی از اساتید دانشگاه بودند که الیحه حمایخت
از خانواده را از زاویه دیدگاه اسالمی ،فقهی و حقوقی ،آسیبشناسخی خخانواده،
همچنین روند انتقادی مباحث زنان در داخل ،و تاثیر الیحه حمایخت از خخانواده
بر وجهه جهانی ایران مورد بررسی قرار دادند 1.در آبان ماه آن سال نیز تعدادی
از اعضای «کمیته روابط عمومی» کمپین یک میلیون امضاء بخه مجلخس رفتنخد و
در مخورد الیحخخه حمایخخت از خخخانواده بخخا مجلسخخیان گفتگوکردنخخد 2.در  13آنر
 1381بیانیهی دیگری در نقد الیحه به چخاپ رسخاندیم و در آن ،از نماینخدگان
مجلس خواستار گفت و گوی علنی و شفاف درباره الیحه حمایخت از خخانواده
در صدا و سیما شده بودیم .در پی این بیانیه ،در  3دی ماه  1381برخی از زنان
نماینده مجلس برای گفت وگو با منتقدان الیحه ،اعالم آمادگی کردند .اما ایخن
گفتگوی شفاف ،میان مجلسیان و نماینخدگان جنخبش زنخان در مخورد الیحخه (بخا
توجه به مسکوت ماندن الیحه در مجلس هفتم) ،بهناگزیر یخک سخال بخه تعویخق
افتاد ،ولی سال بعد در «ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده» ،ایخن
گفتگوی به تأخیر افتاده ،به وسیله دیدار نمایندگان جنبش زنخان بخا مجلسخیان در
مجلس شورای اسالمی ،باالخره به وقوع پیوست.
در همان آنرمخاه هنگخامی کخه نماینخدگانی از پارلمخان اروپخا بخرای پیگیخری
وضعیت کارگران و دانشجویان بازداشت شده به ایران آمده بودنخد ،در آخخرین
برنامه خود با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملخی دیخدار کردنخد.
اما آنها پیش از طرح گزارش پیگیریهایشان در مورد زندانیان سیاسی ،نسبت
http://www.etemaad.ir/Released/91-05-17/default.htm - 1
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به پیگیری مجلخس بخرای طخرح الیحخه حمایخت از خخانواده بخه شخدت اعتخراض
کردند« 1.آنجلیکا بر» رییس هیئت روابط ایران در پارلمان اروپخا در ایخن جلسخه
به نمایندگان مجلس گفت« :الیحه حمایت از خانواده نقض صریح حقوق زنخان
است و به همین دلیل از نمایندگان درخواست میکنیم که بررسی این الیحخه را
از دستور کار خارج کنند»(.همان)
آنرماه در حالی سپری میشد که تقریبا همه گروههخا ،نهادهخا و طیخفهخای
مختلف زنان کشور خ بهرغم تفخاوت در عقایخد سیاسخی و مشخرب فکخریشخان خ
لحمخخهای بخخرای جلخخوگیری از تصخخویب و تثبیخخت ایخخن الیحخخه ضخخد زن ،از پخخای
ننشستند .اما در همان آنرماه برخی از نمایندگان تأکید کردند که الیحه بخه ایخن
زودیها مصوب نمیشود و مطمئنا تصخویب آن بخه عمخر مجلخس هفختم کفخاف
نمیدهد .بنابراین ،همین زمزمه در مورد آن که الیحه به «مجلس هشتم» خواهخد
رسید ،تا حدودی واکنشها را از شکل و شخمایل اعتخراض صِخرف ،بخه تعمخق و
بررسی بیشتر درباره جنبههای مختلف الیحه و مضامین تبعخیضآمیخز آن ،سخوق
داد.
گخخروه میخخدان زنخخان در  12دی مخخاه  1381هخخمچنخخین خبخخر از تهیخخه کخخارت
پستال هایی 2با عنوان «نه به الیحه حمایخت از خخانواده» داد .طخی آنر و دی مخاه
http://www.meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=398 -1

 - 2تجربه ارسال کارتهای اعتراضی به مجلس با امضای فردی ،به سال  1333بازمیگشخت.
در مرکز فرهنگی زنان در اسفند سخال  1333کخارت پسختال هخایی تهیخه کخرده بخودیم تخا زنخان
عالقمند بتوانند آنرا به شکل فردی ،امضاء و برای مجلس و «مجمع تشخی مصخلحت نمخام»
ارسال کنند .در آن کارت پستال ها دو مسخئله «افخزایش سخن ازدواج» و موانخع «اعخزام دختخران
دانشجو به خارج» ،مورد اعتراض قرار گرفتخه بخود .انتشخار ایخن کخارتهخا در آن زمخان گرچخه
نوآورانه تلقی میشد ولی به این دلیل که هنوز جنبش زنان دارای شبکه هخای قخوی و گسخترده
نبود ،این حرکت گسترش زیادی نیافت .از طرف دیگر برای جامعه زنان (بخه خصخو بخرای
زنخان طبقخه متوسخخط مخدرن) ،در آن زمخان ،درخواسخختهخای فخردی و ارسخخال آن بخه نهادهخخای
قانون گذاری و دولتی ،حرکتی نامأنوس بود .ولی وقتی همین تجربه  8سال بعد در مورد الیحه
حمایت از خانواده ،توسط «گروه میدان» به کار گرفته شد بخا توجخه بخه گسخترش شخبکه هخای
جنبش زنان ،بهطور گسترده توزیع شد.
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 1381بیش از دوهزار بخرگ از ایخن کخارتپسختالهخا بخه همخت اعضخای گخروه
میدان ،به چاپ رسیده بود و به زنان فروخته مخیشخد (بخرای جبخران هزینخههخای
اولیه چاپ آنها) تا زنان عالقمند در صورت تمایل ،به مجلس ارسال کنند.
بدین ترتیخب رشخته اعتراضخات مخدنی و مسخالمتآمیخز زنخان از گخروههخای
گوناگون طی مرداد تا آنرماه  1381یعنی طی  5ماه ،با شخدت دنبخال شخد و در
نهایت ،مجلس هفتم که به انتهای کار خود میرسید و هنوز مجلسی کامال یخک
دست از اصولگرایان نبود ،الیحه را به مجلس بعخدی (مجلخس هشختم) واگخذار
کرد.
ائتال

بزرگ جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده در سال 1383

مجلس هشختم در تیرمخاه سخال بعخد یعنخی در  ،1383کلیخات الیحخه حمایخت از
خخخانواده را در کمیسخخیون حقخخوقی مجلخخس (بخخدون در نمخخر گخخرفتن تعهخخدی کخخه
مجلس هفتم برای اعمال تغییراتی در مفخاد ایخن الیحخه داده بخود) ناگهخان مخورد
تصویب قرار داد .همچنین قخرار بخود کخه بخه زودی (بخا مطخرح شخدن در صخحن
علنی) ،این الیحه از تصویب کلیه نمایندگان مجلس نیز بگذرد .در همان تیرمخاه
 ،1383گروهها و طیفهای گوناگون جنبش زنان ،دور جدیدی از فعالیتهای
مدنی خود را آغاز کردند .در همان تیرمخاه ،مخا در سخایت مدرسخه فمینیسختی در
کنار دیگر سایتهای زنانه از جمله تغییر برای برابری ،میدان زنان و کانون زنان
ایرانی ،بخشی ویژه را برای تمرکز به مسایل مربخوط بخه نقخد «الیحخه حمایخت از
خانواده» 1به راه انداختیم .میدان زنان هم که ایده کارتپستالهخای فخردی بخرای
ارسال به مجلس را در دی ماه سال گذشته بهصورت محخدود بخه اجخرا گذاشخته
بود ،این ایده را بار دیگر فعال کرد و با شکلگیری ائتالفخی بینخاگروهی در ایخن
زمینه از شبکههای مختلف گروههای جنبش زنان برای گسترده شخدن آن یخاری
گرفت و عمل موفقی را خ این بار در سطحی وسیعتر خ به اجرا گذاشت.
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همه این فعالیتها درحالی صورت میگرفت که یک ماه قبل از آن ،سخخنگوی
قوه قضاییه اعالم کرده بود که از این پس ،پرداخت دیه زن و مرد و مسخلمان و
غیرمسلمان در تصادفات رانندگی ،یکسخان خواهخد بخود 1و ایخن برابخری دیخه ،خ
حداقل در تصادفات رانندگی خ دستاورد بزرگی برای جنبش زنان بهویژه کمپین
یک میلیون امضاء تلقی شد (زیرا یکی از خواستههای کمپین اتفاقا «برابری دیخه
زن و مرد» بود) .همین دستاورد اندک نیز قخوت و امیخد فعخاالن جنخبش زنخان را
افزایش بخشیده بود .از طرف دیگر همه طیفهای زنان بخرخالف سخال ،1381
به شکلی منسجم و گروهی در مراکز و شبکههای خود تثبیت شده بودند .به این
ترتیب که :اصالح طلبان« ،مجمع زنان اصالحطلخب» را بخه عنخوان نهخادی تثبیخت
شده ایجخاد کخرده بودنخد .بخشخی از اعضخای «جمخع هخم اندیشخی زنخان» کخه در
کمپینها و گروههای ایجاد شده آن زمان ادغام نشده بودند به شکل منسخجمتخر
و با راهبردی مشخ تر ،توانسته بودند فوروم «مادران صلح» را به عنوان نهخاد و
مرکزی مهم ،تأسیس و تثبیت کنند .ما فعاالن کمپین یک میلیخون امضخاء نیخز بخا
توجه به تغییراتی در ساختار درونی کمپین ،بخشا دارای گخروههخای مسختقلی در
تهران و شهرستانها شده بودیم در نتیجه میتوانستیم در قالب گروهخی ،خخود را
در حرکتهای دیگر جنبش زنان فعال سازیم .در واقخع کمپخین دارای سخه نهخاد
تثبیت شده در تهران (تغییر برای برابری ،مدرسه فمینیستی ،کانون زنخان ایرانخی)
و چندین نهاد در شهرستانهخا و خخارج از کشخور بخود کخه همگخی تثبیخت شخده
بودند .مجموعه اینها باعث شد کخه در سخال  ،1383جنخبش زنخان بخا مراکخز و
نهادهایی تثبیت شده ،آمادگی الزم برای شکلدهی به حرکتهخای بینخاگروهی
(و ائتالفی بزرگ در اعتراض به الیحه حمایت از خانواده) را به چنخد بیخاورد.
به همین اعتبار در سال  1383این مراکز گوناگون تثبیت شده در جنخبش زنخان،
بخخهتخخدریج بخخه یکخخدیگر پیونخخد خوردنخخد و سخخرانجام ،موفخخق شخخدند یکخخی از
-1
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حرکت های مهخم و تأثیرگخذار جنخبش زنخان ایخران در دو دهخه اخیخر را (یعنخی
ائخختالف جنخخبش زنخخان علیخخه الیحخخه خخخانواده) را در تخخاری مبخخارزات مخخدنی و
خشونتپرهیز ،به ثبت برسانند .به این ترتیخب اگخر در سخال  ،1381طیخفهخای
گوناگون جنبش زنخان بیانیخه هخایی جداگانخه در اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از
خانواده نوشته و منتشخر کخرده بودنخد امخا در سخال  ،1383طیخف هخای مختلخف،
توانستند به چنین ائتالف گستردهای دست یابند و زیر چتر همبستگی یک بیانیخه
مشترک ،جمع شوند.
دلیل این رویکرد مثبت و همدالنه نیخز بخه موقعیخت خخا و شخکنندهی جنخبش
زنان بازمیگشت :چراکه همین «موقعیت تثبیختشخده گخروههخای زنخان در سخال
 »1383زمینه را برای نزدیکی و همکاری مجدد (پس از وقفهای دو سخاله بخرای
سازمانیابی جدید میان آنها) مهیا کرده بود .موضوع ایخن نزدیکخی هخم (یعنخی
اعتراض به الیحه حمایت از خانواده) با توجه به آن که از سوی همه گخروههخا و
طیفهای جنبش زنان از اهمیت و اولویت برخوردار شده بود ،هرچخه بیشختر بخه
شکستن مرزهای صوری میان گروهها ،کمک میکرد .از سوی دیگر اعتخراض
به الیحه خانواده» ،در واقع موضوعی بود که تقریبا همه طیفهای جنبش زنخان
به واسطه فعالیت شبانه روزیشخان طخی سخال گذشخته ،خخود را متخولی آن مخی-
دانستند بنخابراین شخاید همخین احسخاس برابخری در امخر «متخولی بخودن» ،بخهطخور
اتوماتیک کمک میکرد تا دیوارهایی که طی دو سخال پخیش از آن ،بخهتخدریج
شکل گرفته بود و گروههای زنان را از همکاری منسجم و انداموار بخا یکخدیگر
باز میداشت ،راحتتر فرو بریخزد .مجموعخه ایخن شخرایط کمخک کخرد تخا بخه
محض ارسال یک ایمیل برای تعدادی از افراد ،توسط فرد مناسبی مثل ژیال بنخی
یعقوب که به دلیل آنکه بافت روزنامهنگارانهی «کانون زنان ایرانخی» بخر فعالیخت
جنبشیاش میچربید (و به دلیل همین بافت متفخاوت ،از دایخرهی درگیخریهخا و
دلخوریهای پیش آمده در طول دو سخال گذشخته در میخان گخروههخای جنخبش
زنان ،فاصله داشت) بهمنمور همکاری مشترک علیه الیحه حمایخت از خخانواده،
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سبب گردد که همه گروهها از آن پیشنهاد به سرعت استقبال کنند و بخه سخاختن
ساز و کارهایی برای ایجاد «ائتالف میخان گخروههخای جنخبش زنخان علیخه الیحخه
حمایت از خانواده» اقدام نمایند .سال پیش از آن ،بیانیههای اعتخراض بخه الیحخه
در بخشی از جنبش زنان ،عمدتا بخا امضخاهای فخردی شخکل گرفتخه بخود ،امخا در
ائتالف سال  ،1383این گروهها و طیفها بودند که اس و اساس این ائتالف را
میساختند در نتیجه ،فعالیتها در پیوندی «میخانگروهخی» بخه حرکخت در آمخد.
بنابراین ،امضاءها با نام و نشان «گروهی» به همراه امضاهای فردی نیز پخای بیانیخه
نشست.
هر چند این ائتالف مانند هر حرکت دیگری ،اشخکاالتی هخم داشخت امخا بخه
دلیل آن که طول مدت فعالیت این ائتالف ،کوتاه مدت بود بنابراین ،اشخکاالت
ساختاریاش ،ضربه جدی به حرکخت متحخد و دسختهجمعخی آن وارد نکخرد .در
واقع این ائتالف بزرگ و پُرتعداد کنشگران (همراه با انبوه ایخدههخا و ابتکارهخا)
تنها از اوایل مردادماه  1383آغاز شد و در نهایخت در  22مخرداد  1383اعخالم
فراخوان عمومی ائتالف انجام گرفت ،و تخا  11شخهریور (کخه مجلخس اعخالم و
تأکید کرد که الیحه را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج میکند) ،عمخر
کوتاه اما پُر برکتاش ،به سر آمد .در واقع کم و بیش این ائتالف حخدود یخک
ماه طول کشید ،اما پیامدهای مثبتاش ،هم به لحخاظ درونخی در جنخبش زنخان و
هم به لحاظ بیرونی و تاثیر بر کل جامعه مدنی ،بسیار جدی و ماندگار بود.
فعالیتهای ائتال علیاه الیحاه حمایات از خاانواده (ساال « :)1383ائختالف
گروههای جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده» در سال  1383شخامل 12
گروه اولیه :کانون زنان ایرانی ،مدرسه فمینیسختی ،میخدان زنخان ،تغییخر بخرای برابخری،
کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت ،مادران صلح ،مجمع زنان اصالحطلخب انجمخن
روزنامهنگاران زن ایران (رزا) کانون هستیا اندیش کانون مدافعان حقوق بشر کمیته

حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکخیم)» بخود کخه پخس از انتشخار
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بیانیه ائتالف ،بالفاصله نزدیک به  32گروه دیگر به آن پیوستند.
با آغاز بهکار «ائتالف گخروه هخا و فعخاالن جنخبش زنخان علیخه الیحخه حمایخت از
خانواده» 1در مردادماه  ،1383بروشورهایی 2که در آن ،به زبان ساده این الیحه
و اشکاالت آن را در رابطه بخا حقخوق زنخان توضخیح مخیداد ،در سراسخر کشخور
توزیع شد که در آخرین صفحه بروشور ،نامهای فردی (اعتخراض فخردی) بخرای
جدا کردن از متن بروشور ،و امضای فخردی و ارسخال آن بخه مجلخس درج شخده
بود .روزنامهها ،نشریات و نیز خبرگزاریها به خ ویژه اصالحطلخب خ در پوشخش
خبری دادن به این حرکتها ،بسیار فعاالنه عمخل کردنخد چخرا کخه ایخن ائختالف
بهطور گسترده توانسته بود زنان روزنامهنگار جوان را هم جذب کند و آنان بخه-
طور مرتب در ایمیلیند لیست ائختالف علیخه الیحخه حضخور فعخال داشختند .حتخا
سردبیران سایتهای عمومی (سایتهایی که لزوما بهطور تخصصی روی مسایل
زنان کار نمیکردند) نیز جذب این میلیند لیسخت شخده بودنخد و آنهخا نیخز بخا
عضویت در این ائتالف بهطور مرتب اخبار فعالیتها و اعتخراضهخا در رابطخه بخا
این الیحه را پوشش میدادند.
گروههای زنان در شهرستانها (بهویژه با کمکگرفتن از شخبکههخای ایجخاد
شده در کمپین در شهرستانها) به دیدار حضوری با نمایندگان مجلخس در شخهر
خود میرفتند و از آنها میخواستند که در مجلخس ،بخه ایخن الیحخه حتمخا رأی
منفی بدهند .تلفنهای تماس برخخی از نماینخدگان کخه در بروشخورهای ائختالف
درج شده بود ( بروشخورهایی کخه در سخطح شخهرها مختلخف توزیخع شخده بخود)
نمایندگان مجلس را از تکرار بیوقفه به صدا درآمدنِ زند موبایلهای خود از
سوی زنخانی کخه بخه ایخن الیحخه معتخرض بودنخد ،بخه سختوه آورده بخود و همخین
نمایندگان در مطبوعات از زنان میخواستند که دیگر با آنان تماس نگیرنخد و از
این که تلفنشان در بروشورهای ائتالف درج شده و در دسخترس عمخومی قخرار
http://www.feministschool.com/spip.php?article1128 - 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article1124 - 2
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گرفته بود مرتب گله میکردند و همین به افزایش تماسهای تلفنی زنان با آنخان
میانجامید .فعالیختهخایی همچخون سخاخت فلخش و کلیخپهخای تبلیغخاتی بخرای
ائتالف علیه الیحه (ساختن بازی کامپیوتری) تا پیشنهادهایی برای زنان خارج از
کشور همچون تهیه «نامه اعتراضی» تا آنان که در خارج از کشور به سر میبرنخد
از برخی موادی که برای خود آنها نیز میتواند دردسرساز باشد آگخاه شخوند و
بتوانند با ارسال این نامههخای اعتراضخی بخه سخفارتخانههخای جمهخوری اسخالمی،
1
اعتراض خود را از این طریق ابراز کنند.
حضور پُررنگ گروههای سیاسی در اعتاراضهاا علیاه الیحاه در ساال :1383

«ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده» نه تنها توانست با هخمافزایخی
توان گروهها و طیفهای گوناگون زنان به این حرکت اعتراضی ابعخادی وسخیع
و گسترده ببخشید بلکه توانست گروهها و شخصیتهای سیاسی را بخه همکخاری
ترغیب نماید .چرا که به نمر میرسید کنشگران جنبش زنان آنقدر پخته شده اند
که به منمور اثرگذاری بیشتر ،گروهها و شخصیتهای سیاسی و برابریخخواه را
هم جذب این اعتراضها کنند تا با این همافزایی ،در زمان بسیار کوتاهی که در
اختیار داشتند ،بتوانند توان اعتراضی خود را هر چه گستردهتخر سخازند .از همخین
روست که در نشستی که «کانون مدافعان حقوق بشر» در روز  14مخرداد 1383
برگزار کرد ،این بار چهرههای سیاسی به همراه فعاالن جنبش زنان ،در رابطخه بخا
الیحخخه بخخه سخخخنرانی و اعتخخراض پرداختنخخد و در کنخخار شخخیرین عبخخادی و سخخیمین
بهبهانی و رخشان بنیاعتماد به عنوان چهرههای شاخ و نمخادین جنخبش زنخان
(در کنار نمایندگانی از گخروههخای مسختقل جنخبش زنخان) ،چهخرههخای سیاسخی
همچون ابراهیم یزدی،حسن یوسفی اشکوری ،عباس عبدی ،احمخد زیخدآبادی
و ...نیز در آن نشست ،به الیحه اعتراض کردند .در این میان در  11مرداد ،یعنی
سه روز پیش از این نشست« ،شورای فعخاالن ملخی ـ مخذهبیهخا» نیخز بیانیخهای در
http://www.feministschool.com/spip.php?article1428 - 1

 /282بهار جنبش زنان

اعتراض به این الیحه صادر کرد .همچنین «کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت»
(در  13مرداد) و «کمیته گزارشگران حقوق بشخر (در  13مخرداد) عخالوه بخر آن
که در ائتالف الیحه حضوری مؤثر داشتند بهطور جداگانه نیز به صخدور بیانیخه-
های اعتراضی اقدام کردند.
در  13مرداد آیتاهلل یوسف صانعی (که در سال گذشته ازدواج مجدد مخرد
را بدون رضایت همسر اول ،حرام اعالم کرده بود) این بار هم فتخوایی مبنخی بخر
حرام بودن وضع «مالیات بر مهریه» که در الیحه نکخر شخده بخود صخادر کخرد و
یک ماه پخس از آن نیخز آیختاهلل امینخی ،امخام جمعخه قخم از نماینخدگان مجلخس
خواست که دو ماده بحثانگیز الیحه (ماده  22و  )23را بخازنگری کننخد .هخم-
چنخخین در  15مخخرداد نیخخز جامعخخه زینخخب (مخخریم بهخخروزی) نامخخهای خطخخاب بخخه
نمایندگان مجلس نوشت و در آن ،اشکاالت الیحه را برشخمرد 1.در  11مخرداد
هم« ،جبهه مشارکت» نشستی در اعتراض به الیحخه حمایخت از خخانواده برگخزار
کرد که در آن نشست :فریده ماشینی ،شهیندخت مخالوردی و صخدیقه وسخمقی
در سخنرانی هخای خخود ،بخه مخوارد نقخض آشخکار حقخوق زنخان در ایخن الیحخه،
اعتراض کردنخد 2.از سخوی دیگخر در  18مخرداد «کمیتخه بخانوان خانخه احخزاب»
نشستی را برگزار کرد که در آن از جملخه فاطمخه راکعخی بخه الیحخه حمایخت از
خانواده انتقاد کرد 3.در  13مرداد «جمعیت زنان نواندیش مسلمان» ،نشسختی در
اعتراض به الیحه حمایت از خانواده برگزار کرد که در آن نیز صدیقه وسخمقی
و فاطمه راکعی علیه الیحخه حمایخت از خخانواده بخه سخخنرانی پرداختنخد 4.در 8
شخخهریورماه  ،1383اعضخخای زن «شخخورای شخخهر تهخخران» نامخخهای اعتراضخخی بخخه
نمایندگان زن مجلس ،در انتقاد به موادی از الیحخه حمایخت از خخانواده ،صخادر
کردند.
1
2
3
4

-
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در این میان درج خبری ،اوضاع را به ضرر نمایندگان مخرد در مجلخس (کخه
مدافع الیحه بودند) تاحدودی تغییر داد .مخاجرا بخه ایخن ترتیخب بخود کخه در 21
مردادمخخاه  ،1383هنگخخامی کخخه گروهخخی از زنخخان اصخخالحطلخخب بخخا نماینخخدگان
فراکسیون اقلیت در مجلس دیدار داشتند ،زهرا شجاعی رییس مرکز مشخارکت
امور زنان در دولت سید محمد خاتمی به نمایندگان گفت که «طبخق یخک خبخر
غیر رسمی  15نفر از نماینگان مجلس هفختم کخه تعخدادی از آنهخا هخم در ایخن
مجلس جدید هستند همسخر دوم داشختند و دارنخد» 1.ایخن خبخر کخه در وبخالگ
فخرالسادات محتشمی پور درج شد ،باعث گردید دریچخهی تخازهای بخرای زیخر
فشار قرار دادن نمایندگان مجلس برای افخزایش اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از
خخخانواده گشخخود شخخود و در نهایخخت منجخخر بخخه راهانخخدازی یخخک وبخخالگ بخخا نخخام
«شلوارهای احساس در خانه ملت» 2شد .این وبالگ بخه نقخد و مشخخ نمخودن
نمایندگانی که چندزنه بودند میپرداخت.
به این ترتیب اعتراضها به الیحخه بخه برکخت تاثیرگخذاری گسخترده ائختالف
جنخخبش زن خان علیخخه الیحخخه» ،همچنخخان وسخخعت م خیگرفخخت و همخخهی نیروهخخا و
گرایشهای برابریخواه ایران خ اعم از تشکلها و سازمانهای مردمنهاد و مدنی
تا احزاب و جریانهای سیاسی خ در اعتراض به این ظلم آشکار در حخق نیمخی از
جمعیت کشور که در الیحه خانواده نهفتخه بخود (و مخیرفخت تخا بنیخان و اسخاس
روابط زنان و مردان را از آنچه که هست ،شکنندهتر سازد) ،بخه تخالش و تکخاپو
واداشته بود و هریک از ایخن گخروههخا بخه فراخخور موقعیخت و امکانخاتی کخه در
دسترسشان بود ،از روشهای متنخوع و خخالق بخرای نشخان دادن ایخن اعتخراض،
بهره میبردند.
برخی اشکاالت ساختاری در ائتال الیحه :هرچنخد ائختالف جنخبش زنخان علیخه
الیحخخه حمایخخت از خخخانواده ،در شخخکلگیخخری فضخخا و ارزشهخخای همبسخختگی
http://www.mohtashami.info/?p=204 - 1
http://chandzane.wordpress.com - 2
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گروههای مدنی خ و حتا سیاسی خ حول مسئله زنخان ،تأثیرهخای مثبخت و مانخدگار
داشت اما باز هم بهمانند همه ائتالفهای پیشخین جنخبش زنخان ،دارای اشخکاالت
درونی هم بود .ایمیل جمعی (ایمیلیندلیست) ائختالف علیخه الیحخه حمایخت از
خانواده که بهمنزله «فضای مشخترک ایخن ائختالف» عمخل مخیکخرد .ایخن فضخای
مشترک اینترنتی از اوایل مخرداده مخاه  1383بخرای همخاهنگی میخان گخروههخای
شرکتکننده در ائتالف شکل گرفته بود .با این وجود امخا ایخن ابخزار راهگشخای
مجازی هر چند توانسخت بدنخه ایخن ائختالف را دور هخم گخرد آورد و ایخده هخای
گوناگونی را بهصورت جمعی پیش ببرد اما بیشک ظرفیخت آن را نداشخت کخه
حرکتها و اقدامهای جدی تر در سخطحی متفخاوت را در ایخن ائختالف بخه جلخو
براند .زیرا هر ائختالف و حرکخت دسختهجمعخی ،در کنخار چنخین وسخیله کارآمخدِ
ارتباطی (ایمیلیند لیست) نیازمنخد یخک گخروه تصخمیمگیخری بخا ابعخاد جمخع و
جورتر هم هست که بخا حضخور و گفتگخوی چهخره بخه چهخره بخرای اقخدامهخای
کالن تر و باریکبینی در جزییات و تدقیق ظرافتهخا و ریخزهکخاری کخنشهخای
عملگرایانه  ،به حرکت گام به گام ائتالف یاری برساند و عمل دستهجمعخیمخان
را از گزند پراکنده کاریها و هرز رفتن انرژی کنشخگران ،برهانخد .شخاید درک
این ضرورت بود که ما را بخه چخارهاندیشخی وا داشخت .در واقخع پخس از آن کخه
حجم قابل مالحمهای از ایدههای اعتراضی مطرح شد و بروشورهای ائتالف نیز
با موفقیت در سطحی وسیع میان مردم توزیع شخد بخه قخولی بخرای حرکختهخای
جدی و نهاییتر ،احتیاج به برگزاری نشسخت و گخرد هخم آمخدن نماینخدگانی از
گروهها برای تصمیمگیری و یافتن راهکارها ،ضرورت خود را بیشختر گخوشزد
میکرد .در آن زمان شیرین عبادی هم که از سال گذشته ایده برگزاری «تجمخع
اعتراضی در برابر مجلس» را در صورت تصویب این الیحه مطخرح کخرده بخود،
قصد داشت از وجههی خود برای گرد هم آوردن گروههخای مختلخف زنخان بخه
منمور اعتراض وسیعتر به این الیحه ،مایه بگخذارد .بخرای همخین بخود کخه وقتخی
«ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده» شخکل گرفخت در تماسخی کخه بخا ایشخان
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داشتم قرار شد که نمایندگانی از ائتالف را در دفتر کارش ،دور هم جمع کنیم.
حاال که خوشبختانه مکانی برای نشست نمایندگان بخه دسخت آمخده بخود ،بحخث
برای انتخاب «نمایندگانی» از گروهها و طیفهای مختلف درون ائختالف ،بخرای
شکلدادن جلسات تصمیمگیری در مخورد اقخدامات اساسخیتخر را در ایمیلینخد
لیست الیحه ،مطرح کردیم .در ابتدا پیشنهاد معرفی نماینده از جانب گروههخای
مختلف برای برگزاری یک جلسه حضوری ،مورد توافق همخه اعضخای ائختالف
قرار گرفت ،اما نتوانستیم بر سر مالکهای مشترکی برای انتخاب نمایندگان ،به
توافق برسخیم .چراکخه در مخورد بحخث بغخرنج «نماینخدگی» سخه رویکخرد وجخود
داشت:
یک گروه از شرکتکنندگان در ائتالف الیحه ،برای انتخاب نماینده (به منمور
حضور در جلسخات حضخوری) ،بخا تعخداد فخراوان نماینخده از کمیتخههخای خخود،
خواهان سهمخواهی فراتخر از انتمخار ،در جمخع نماینخدگان ائختالف شخدند .ایخن
سهمخواهی (یا به تعبیر بعضی کسان «زیاده خواهی») باعخث مخیشخد کخه تعخداد
نمایندگان گروهها آنچنان زیاد شود که برگخزاری جلسخات بخرای چنخین جمخع
پُرتعدادی (هم به لحاظ شرایط سیاسخی و هخم از لحخاظ مکخان برگخزاری چنخین
جلسات بزرگی) ،عمخال نخاممکن گخردد .گفختن نخدارد کخه تصخمیمگیخریهخای
عملگرایانخه و سخریع در چنخین جلسخات بزرگخی ،آن هخم بخا شخرایط سیاسخی بخخه
وجودآمده ،حقیقتا مقدور نیست ،بهخصو که همه با چشخمهخای مضخطرب و
حسرتبار خود می دیدیم که زمان به غایت اندک است و فرصت زیادی بخرای
شکلدادن به کنشهایمان علیه الیحه نداریم (چراکه خبر میرسید که به زودی
این الیحه قرار است در مجلس تصویب شود) بنابراین ،به سرعتِ عمل در یخک
جمع کوچکتر نمایندگی ،نیاز داشتیم و نه انبوه افرادی که اساسا هنخوز تجربخه
کاری سازماندهی برای یک حرکت بزرگ را نداشتند و از قضا به همخین دلیخل
میتوانستند کل جلسات را که در آن شرایط دشوار و امنیتخی قخرار بخود برگخزار
شود ،به بحثهای غیرضروری بکشانند.
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رویکرد دیگر در میان گروههای ائتالف ،حضور یک نماینده از هخر گخروه بخود
(برای نمونه شادی صدر پیشنهاد فقط یک نماینده از هر گروه یعنی گروههخای:
میدان زنان ،مدرسخه فمینیسختی ،کخانون زنخان ایخران ،تغییخر بخرای برابخری ،زنخان
اصالحطلب  ،مخادران صخلح و کمیسخیون زنخان دفتخر تحکخیم وحخدت را داد) .و
باالخره ،رویکرد سوم حضور دو نماینده از هر گروه ،بخه عخالوه نماینخدگانی از
گروههای شهرستانها و برخخی از افخراد تاثیرگخذار و باتجربخه جنخبش زنخان کخه
1
گروهی نداشتند را هم دربرمی گرفت (این رویکرد پیشنهادی من بود).
در هر صورت در ایمیلیندلیست الیحخه ،گخروههخا نتوانسختند بخر سخر شخیوه
نمایندگی به توافق برسند و زیاده خواهی برخی از گروهها باعث شد کخه اساسخا
از روند تصمیمگیخری بخه کخل حخذف شخوند و امکخان تصخمیمگیخری در جمخع
گسترده ائتالف بسیار با مشکل مواجه گردد .به عنوان مثال ،بحثهای طوالنی و
فرسایشی درباره برخی از موضوعاتی (همچون بودن یا نبودن نام خدا بخر بخاالی
بروشور) در گرفت ،در حالی که در بارهی برنامه هخای اصخلی (ماننخد برگخزاری
تجمع و تحصن و در نهایخت نحخوه حضخور زنخان در مجلخس) ،اساسخاً بحثخی در
چارچوب ایمیلیند لیست ائتالف انجام نشد .چرا که پخس از آن کخه گخروههخا
نتوانستند در مورد ساز و کار انتخاب نمایندگی ،به توافق برسند ،و از آن جخایی
که فرصت نیخز بسخیار انخدک بخود ،در نهایخت ،شخیرین عبخادی نخاگزیر شخد کخه
خودش به انتخاب افراد برای برگزاری جلسات «تصمیمگیری در مورد فعالیت-
های ائتالف» دست بزند از این رو نمایندگان گخروههخا را بخه صخالحدید خخود،
انتخاب و برای جلسه تصمیمگیری به دفتر کارش دعوت کرد .ایشان همانطخور
که از من و منصوره شجاعی (به نمایندگی از مدرسه فمینیستی) دعوت کرد کخه
برای برنامه ریزی به دفترش برویم ،با افراد دیگر از گروههای دیگر نیز همچون:
شادی صدر ،ژیال بنی یعقوب ،پروین اردالن ،خدیجه مقدم و فخخری محتشخمی
1

برای آشنایی بیشتر با اشکاالت ساختاری در ائتالف ،میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.feministschool.com/spip.php?article1455
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پور ،آسیه امینی و ....تماس گرفت تخا بخرای تصخمیمگیخری در مخورد چگخونگی
پیشبرد کنشها علیه الیحه حمایت از خانواده ،در دفتر کارش حاضر شخوند .بخه
این ترتیب انتخاب نمایندگان گروهها ،با آن همه مناقشه در میلینخد لیسخت ،در
نهایت به «حذف رونخد دموکراتیخک انتخخاب نماینخدگی» انجامیخد و بخه اقتخدار
فردی شیرین عبادی واگذار شد .هر چند در همان جلسات تصخمیمگیخری بخرای
فعالیتهای ائتالف الیحخه در دفتخر خخانم عبخادی ،یکخی دو نفخر از حاضخران از
پذیرش مسئولیت نمایندگی گروه خود سر باز زدنخد و در آن جخا نیخز بخه نخوعی
اخالل ایجاد کردند.
در بسخخیاری از حرکخختهخخای جنخخبش زنخخان ،طخخی ده سخخال گذشخخته ،بحخخث
«نمایندگی» ،یکی از مسایل معضلساز در برابر شکلگیری توافخقهخا و حرکخت
های دستهجمعی بوده است .گاهی برخی از فعاالن جنبش زنان با این بحخث کخه
«نمایندگی کردن» امکانناپذیر است ،آن را به کل ،نفی کردهانخد و گخاهی هخم
که اصل نمایندگی پذیرفته شده است اما متأسفانه پروسه انتخخاب نماینخدگی بخا
بحثهای نامعقول و غیرواقعخی (و گخاه زیخاده خواهانخه) ،در برابخر شخکلگیخری
هستههای تصمیمگیری برای انجام اقخدامات مهخم در ائختالفهخا ،مشخکل ایجخاد
کرده است .ما جنبشزنانیها گاه پیش آمده که آنقخدر گخروههخای خودمخان را
دست باال گرفتهایم که هر «کمیته اجرایی» در گروهمان را به مثابه «نماینده یخک
جریان و طیف» معرفی کردهایم .گاهی هم با رویکردهخای پوپولیسختی« ،جامعخه
زنان را تودهوار» و فاقد هیچ نوع نمایندگی تلقی نمیکردیم .به نمر میرسد کخه
رویکرد اول ،بخشا ناشی از «بزرگنمایی» رسانهای و تبلیغاتی از ماکخت جنخبش
زنان بوده است و رویکرد دوم نیز به احتمال زیخاد حاصخل ارثیخهای بخود کخه از
نگرش «پوپولیستی» برخی از دیدگاهها و احزاب سیاسیانقالبی سابق در جنخبش
معاصر زنان بازتولید میشد.
برای نمونه بحث «نمایندگی» یکی از همین بحثهای بازدارنده در جلسخات
نگارش «منشور زنان» بود که چندین جلسخه را بخه خخود اختصخا داد .البتخه در
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اینجا نمونه مجادالت در جلسات «منشور زنان» را حول بحث «نماینخدگی» فقخط
بخخه ایخخن دلیخخل نکخخر مخخیکخخنم کخخه ایخخن نمونخخه ،در حخخال حاضخخر یکخخی از معخخدود
گزارشهای مکتوبی اسخت کخه از بحخثهخای پایخانناپخذیر در مخورد مجخادالت
«نماینخدگی» ،در دسخترس ماسخت وگرنخه بحخث نماینخدگی بخه نخوعی در اغلخب
حرکتهای دستهجمعی ما زنان ،مطرح و معضلآفرین بوده اسخت .در یکخی از
جلسات منشور زنان در سال  ، 1385منیژه نجم عراقی که آن زمان عضو گخروه
حرکت جهانی زنان بود ،چنین اظهار داشت« :ما اینجا جنبش زنان ایخران نیسختیم
ما یک عده ،یک جمعی از زنان فعال ایران هستیم که می توانیم منشوری بخرای
خودمان بنویسیم ولی این منشور ،منشور زنان ایران نخواهد بخود ».ایخن درحخالی
بود که شهال حائری استاد مردمشناسی دانشخگاه بوسختون بخا نگخاهی متفخاوت در
همان جلسه به روشنی میگویدکه« :من در وهله اول به نمرم میآید که یکی از
معضلها مسئله نمایندگی است و این که آیا مخا نماینخده دیگخران هسختیم یخا نخه.
بهتر است ما خیلی خودمان را درگیر مسئله نمایندگی نکنیم به هر حال ما هرگز
نماینده همه نخواهیم بود ولی این مهم است که ما بخواهیم یک کاری بکنخیم و
در این راه بتوانیم پلهایی را میان خودمان برقرار سازیم تا به هم برسخیم ،چخه در
داخل ،چه با تاری خودمان ،و چه با کشورهای دیگر ».همچنین فاطمخه صخادقی
نیز در برابر بحث «نمایندگی» در ارتباط با نگارش منشور زنان به درسختی اشخاره
میکند که« :یک زمانی خودمان را نماینده کل عالم میدانستیم ،حخاال ایخنقخدر
خودمان را کوچک فرض میکنخیم کخه حتخا خودمخان را نماینخده خودمخان هخم
نمیدانیم .خب همه اینهخایی کخه اینجخا نشسختهانخد دسختکخم بخه نخوعی نماینخده
خودشان هستند و اینطور نیست که اینها از پیش خودشان آمده باشخند یخا فقخط
دغدغههای شخصی را مطرح کنند بلکه به هر حال گروههایی هرچند کوچخک
را دارند نمایندگی میکنند .در ضمن بهتر است منشور را به عنخوان یخک قخانون
اساسی در نمر بگیریم .در قانون اساسی هم همیشه اختالف نمخر هسخت ولخی بخه
هر حال همیشه هم این موضوع هست که این دارد نمایندگی چه کسی را انجخام
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می دهد .اما بحث بر سر این نیسخت کخه قخانون اساسخی داشخته باشخیم یخا نداشخته
باشیم ،بحث بر سر این است که مکانیزمهایی را پیشبینی کنیم که قانون اساسی
را دارای هرچه بیشتر نمایندگی کند و خود را دموکراتیکتر عرضه کند امخا نخه
این که بگوییم اصال قخانون اساسخی داشخته باشخیم یخا نخه چخون مسخاله نماینخدگی
هیچوقت حل نمیشود ».یکی دیگر از زنان صاحبنمر در جمع منشخور (اعمخم
خاتم) در این مورد به صراحت و دقت استدالل میکند که« :نماینخدگی اصخوال
امری تاریخی است یعنی هیچوقت شما پیشاپیش نمیتوانیخد بگوییخد کخه حخزب
کارگر بنخا بخر حخزبا ش نماینخده کخارگران اسخت یخا بنخا بخه برنامخهاش نماینخده
کارگرهاست .معموال بنا به عملکردش است .بخرای همخین هخم هسخت کخه واژه
لیبرال در ایران یک معنی دارد در آمریکا یک معنی دیگر دارد چخون عملکخرد
لیبرالیسم در آنجا و اینجا متفاوت بوده است .بنابراین خیلخی نگخران ایخن داسختان
نباشید .از بس این رقابت خفهکننده میان فعالین زن زیاد اسخت کخه بخیش از حخد
1
بحث نمایندگی را مقدم میکنیم».
دیدار با نمایندگان مجلس در  12شهریور  :1383و اما ،ایده «دیدار با نمایندگان
مجلس» در ائتالف علیه الیحه نیز در جمع کوچک تصخمیمگیخری کخه در دفتخر
شیرین عبادی برگزار میشد ،مطرح و برنامه ریزی شد .ولی قخرار شخده بخود بخه
دلیل شرایط بسخته سیاسخی ،خبخر ایخن دیخدار بخا نماینخدگان مجلخس ،بخهصخورت
عمومی در سایتها منتشر نشود و حتا در میلیند لیست الیحه نیز طرح نگخردد.
به این ترتیب هماهنگی میان گروههای ائتالف برای این دیدار بهصورت شفاهی
و بدون اعالم عمومی انجام گرفت و از هر گروهی ،تعدادی نماینخده بخرای ایخن
دیدار (در تیمهای چند نفره) هماهند شدند .همخاهنگی بخرای ایخن دیخدارها را
عمدتا «میدان زنان» برعهده گرفت و هرگروهی نیز با توجخه بخه دسختیابیاش بخه
1
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زنخخان از طیخخفهخخای مختلخخف (و نیخخز بخخا چهخخرههخخای شخخاخ و نمخخادین زنخخان)
هماهنگیهای الزم را صورت میداد تا بتخوان طیخفهخای هرچخه متنخوعتخری را
گرد هم آورد .در این میان شب قبل از دیدار فعاالن جنبش زنان بخا نماینخدگان،
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
است که الیحه حمایت از خانواده از صحن علنی مجلس خارج شود .این مسئله
تنش و تردید و بگومگوهایی را در فضای ایمیلیند لیست برانگیخت .عالوه بخر
آن  ،روز پیش از این دیدار ،شایعه برگزاری «تجمع» در برابر مجلخس در برخخی
از وبسایتهای خخارج از کشخور پخخش شخده بخود و درنتیجخه ،فضخای داخخل
کشور را تاحدودی پلیسی کرده بود .چرا که این سایتها به گونهای نشان مخی-
دادند که گویا قرار است در  12شهریور «تجمع اعتراضی» توسط فعاالن جنبش
زنان در میدان بهارستان در برابر مجلس ،برپا شود! یکی از بسترهای بروز چنخین
شایعاتی این بود که پیش از «دیدار فعاالن جنبش زنان با نماینخدگان مجلخس» از
سوی جنبش زنان ،ایدههخایی بخرای تجمخع و تحصخن در مقابخل مجلخس بخهطخور
مرتب به گوش میرسید و به نوعی انتمار و توقع برای شکلگیری یخک تجمخع
اعتراضی توسط جنبش زنان در میان افکار عمومی روشخنفکری ،مطخرح بخود .از
سال  1381نیز شیرین عبادی ،بحث تجمع در صورت تصویب الیحخه را مطخرح
1
کرده بود و در مرداد ماه  1383بارها این ایده را در رسانهها تکرار کرده بخود.
بهتدریج همه گروهها حتا زنان اصالحطلب نیخز خخود را بخرای برگخزاری تجمخع
آماده میکردند ،بهطوری که فاطمه راکعی از اعضای مجمع زنان اصخالحطلخب
نیز در  22مردادماه  1383در نشستی بخه منمخور اعتخراض بخه الیحخه حمایخت از
خانواده تهدید کرده بود« :زنان کشور مخا هرگخز اجخازة تصخویب ایخن الیحخه را
نمیدهند و حتا اگر الزم باشد جلوی مجلس شخورای اسخالمی تحصخن خخواهیم
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کرد» 1.در واقع این بحثها در مورد تحصن و تجمع در برابر مجلس ،در فضای
ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده نیز به شخدت جخاری بخود .هخر
چند به نمر میرسید زمینه چنین کنشی (چه از نمر روابط پر تخنش درونخی میخان
گروه های جنبش زنان که تخازه داشختند تجربخه کخار ائتالفخی را پخس از دو سخال
وقفه ،بار دیگر تجربه میکردند و چه از نمر فشارهای بیرونی و به واسطه فضای
امنیتی) فراهم نبود (شاهد عدم آمادگی نداشتن گروهها نیز ،می توانسخت همخان
عدم رسیدن به توافق بر سر پذیرش یک روش معقول بخرای انتخخاب نماینخدگی
باشد) .در هرحال به همین دلیل هم بود که بسیاری از فعاالن جنخبش زنخان و نیخز
شیرین عبادی نیز بخهرغخم اعخالم تجمخع ،بخا ایخده تبخدیل تجمخع بخه «دیخداری بخا
نمایندگان مجلس» موافقت کردند .البته با توجه به دسختاورد نخامنتمری کخه ایخن
حرکت «دیدار نمایندگان جنبش زنان بخا نماینخدگان مجلخس» (بخدون پرداخخت
کمترین هزینه ای) در برداشت ،مورد استقبال وسخیعی هخم قخرار گرفخت .در هخر
صورت آن شب ،با همه این شایعات و سوء تفاهمها و دغدغهها ،سپری شد.
در روز  12شهریور که قرار بود این دیدار انجام شود ،منصخوره شخجاعی بخه
نمایندگی از مدرسه فمینیستی حضور داشخت .پخیش از آن نیخز مخا در مدرسخه بخا
سیمین بهبهانی برای حضور ایشان در این دیدار ،هماهند کرده بودیم ،بنابراین
منصوره پس از آن که به دنبال سیمین بهبهانی رفخت ،بخه اتفخاق ایشخان بخه دنبخال
شیرین عبادی هم رفت و این سه نفر ،یکی از تیمهایی بودند که قرار بود در این
دیدار ،حاضر شوند .روز  12شخهریور ،از سخاعت  12تخا سخاعت  2بعخد از ظهخر
گروههای مختلف به دیدار نمایندگان مختلخف در اعتخراض بخه ایخن الیحخه ،بخه
مجلس رفتند 2در میان این زنان کسانی چون :رخشان بین اعتماد ،فریده غیخرت،
شیرین عبادی ،سیمین بهبهانی ،اعمم طالقانی ،الهه کخوالیی ،منصخوره شخجاعی،
شادی صدر ،محبوبه عباسقلی زاده ،رزا قراچورلو ،فخری محتشمی پخور ،فریخده
1
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ماشینی ،شهال شرکت ،مینو مرتاضی ،ژیال شریعت پناهی ،شهربانو امخانی ،اکخرم
مصوری منش ،آسیه امینی ،فاطمه گوارایی ،ژیال بنی یعقوب و ...در کنار دیگخر
فعاالن جنبش زنان که از شهرهایی همچون اصفهان ،همدان و ...به تهخران آمخده
بودنخخد حضخخور داشخختند 1.در ایخخن دیخخدارها کخخه در مجمخخوع حخخدود  122نفخخر از
نمایندگان طیفهای گوناگون زنان را شامل مخیشخدند بخا بخیش از  52نماینخده
مجلس ،دیدار کردند 2.این دیدارها طی چند روز پس از آن ادامخه داشخت بخه-
طوری که فردای آن روز نیز« ،مجمخع زنخان اصخالحطلخب» (بخه عنخوان یکخی از
گروههایی که در «ائتالف گروهها و فعاالن جنخبش زنخان علیخه الیحخه » حضخور
داشتند) به شکل تخصصیتر با فراکسیون زنان مجلس دیدار کردند 3.در همخین
روزها بود که فاطمه راکعی ،زهرا شجاعی و معصخومه ابتکخار نیخز در نامخهای بخه
رهبر جمهخوری اسخالمی ،خواهخان توقخف تصخویب الیحخه حمایخت از خخانواده
شدند.
همه این تخالشهخا و بخهویخژه دیخدار نماینخدگان جنخبش زنخان بخا نماینخدگان
مجلخخس ،سخخبب شخخد کخخه همخخان روز  12شخخهریور ری خیس مجلخخس ،آقخخای علخخی
الریجانی ،اعالم کند که الیحه حمایت از خانواده از دسختور کخار صخحن علنخی
مجلس خارج شده است .این موفقیت «ائتالف علیه الیحخه حمایخت از خخانواده»
که با کار شبانهروزی یک ماهه تمام فعاالن زن از طیفهای مختلف همراه بود،
بمب خبری مهم و پُر 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.
در واقع همین قدرت برآمده از اتحاد گروههخای زنخان بخود کخه باعخث واکخنش
نمایندگان مجلس شد و باالخره سبب شد که فاطمه آلیا فردای آن روز ،عنخوان
«مشتی الئیک لجخن پخراکن» را بخه فعخاالن ائختالف علیخه الیحخه نسخبت بدهخد و
خبرگزاری جمهوری اسالمی هم رسخما علیخه ایخن ائختالف موضخعگیخری کنخد.
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حضور ناگهانی این موج عصبانیت و تقابل با جنبش زنان ،باعث شد کخه دو تخن
از زنان نماینده مجلس با از دستور کار خارج شخدن الیحخه حمایخت از خخانواده
توسط رییس مجلس ،مخالفت کنند و آن را غیرقانونی بدانند .از سوی دیگر در
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،میزگردی با حضور زهخرا آیخت اللهخی ،عضخو
شورای فرهنگی-اجتماعی زنان ،زهخره طبیخب زاده ،ریخیس مرکخز امخور زنخان و
خانواده ،و غالمحسین الهام ،وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ،درباره الیحخه
1
حمایت از خانواده و عمدتا در دفاع از آن برگزار شود.
همین واکنشهای تقابلی علیه اعتراضهای مخدنی و خشخونتپرهیخز جنخبش
زنان سبب شد که یک هفته بعد ،دوباره مجلس به جای از دستور خخارج کخردن
کل الیحه ،فقط مواد  23و  25و بند  4ماده  53که مورد اعتراض جنبش زنخان
بود را از الیحه حذف کند و رسیدگی بیشتر در مورد این مواد مشکلآفخرین را
بخخه کمیسخخیونهخخای حقخخوقی واگخخذار نمایخخد ،و در نهایخخت کلیخخات آن را در 13
شهریور در صحن علنی مجلس تصویب کند.
حذف «مواد مشکل ساز از الیحه» را یک پیخروزی مرحلخهای بخرای جنخبش
زنان قلمداد کردیم .پس از این پیروزی نسبی ،فعاالن جنبش زنان به امید آن که
مواد مورد اعتراضشان در مجلس با دقت بیشتری اصخالح مخیشخود ،عمخدتا بخه
دستاوردهای ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خخانواده پرداختنخد و در
 21شخخهریور  1383نشسخختی کخخه توسخخط «کمیسخخیون زنخخان دفتخخر ادوار تحکخخیم
وحدت» برگزار شد (که پیش از آن با عنوان «نقخد و بررسخی الیحخه حمایخت از
خانواده» 2برنامه ریخزی شخده بخود) عمخدتا بخه بحخث دسختاوردها و ویژگخیهخای
ائتالف علیه الیحه خانواده پرداخته شد .در آن نشست برخی از گروههای زنخان
شرکت کننده در سخنان امیدوارکننده خود ،به دستاوردهای ائتالف علیه الیحخه
پرداختند .برای نمونه فریده غیرت از وکالی باسابقه دادگستری در ایخن نشسخت
http://ir-women.com/spip.php/?article6099 - 1
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با صراحت اعالم کرد کخه« :حخذف مخادههخای  23و  25و اصخالح مخاده  53بخه
معنای ختم به خیر شدن نیست اما این را نتیجخه اتحخاد مخوفقی مخیدانخم کخه بخین
گروههای زنان ایجاد شد و همچنان هم بایخد ادامخه داشخته باشخد» .فخرالسخادات
محتشخخمی پخخور نیخخز در ایخخن نشسخخت اظهخخار داشخخت کخخه« :خخخود ائخختالف بخخیش از
دستاوردهایش ارزشمند است .».مینو مرتاضی یکی از بنیادگذاران مادران صخلح
بخخا اشخخاره بخخه چگخخونگی شخخکلگیخخری سخخرمایههخخای اجتمخخاعی در یخخک جنخخبش،
خاطرنشان کرد که« :سرمایههای اجتماعی ما همان مردم هستند کخه در صخورت
وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمخع مخیشخوند .ایخن درد یخا شخادی
مشترک خاصیت همگرا شدن دارد» .ژیال بنی یعقوب نیز اظهار داشخت« :تجربخه
این ائتالف به من آموخت که با وجود همخه اخختالف هخا مخی تخوان بخرای یخک
هدف مشترک کار کرد ...افراد فعال در احخزاب سیاسخی بخا دیخدن ایخن ائختالف
اعتراف کردند که از جنبش زنان دارند میآموزند و این جنبش را پر از ایخده و
خالقیت خواندهاند ».نسیم سرابندی نماینده کمیسیون زنان تحکخیم وحخدت نیخز
گفت« :این ائتالف و جنبش زنان ایران ایدههای تازهای به ما دادند تا در جنخبش
دانشجویی آنها را به کار بگیریم»( .همان)
 122وکیل دادگستری بپا خاساتند :در همخین زمخان ،اتفخاق بسخیار مهخم و نخادر
دیگری نیز رخ داد که به نمرم در تاری تأسیس قوه قضخاییه و نیخز جنخبش زنخان
ایران بسیار با اهمیت است .اتفاق این بود« :نامهای تحت عنوان استمداد وکخالی
دادگستری از وکالی مجلس» به امضای یکصخد تخن از وکخالی دادگسختری در
مردادمخاه  1383منتشخر شخد 1.ایخن نامخه حخاوی پیشخنهاد اصخالحاتی در الیحخه
حمایخخت از خخخانواده از سخخوی  122وکیخخل ارشخخد دادگسخختری بخخود .ایخخن طخخرح
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پیشنهادی در شهریورماه ( 1383در رابطه با مواد مورد اعتراض جنبش زنخان در
الیحه حمایت از خانواده) قرار بود به نمایندگان مجلس ارائه گخردد .ایخن طخرح
که حاصل اجماع و توافق دستهجمعی  122تن از وکالی دادگسختری از جملخه:
بهمن کشخاورز ،فریخده غیخرت ،محمخدعلی دادخخواه ،صخالح نیکبخخت ،نعمخت
احمدی ،و  ...بود ،پس از دیدار فعاالن جنبش زنان با نمایندگان مجلس ،توسط
فریده غیرت ،به مجلس تحویل داده شخد .در تخاری جنخبش زنخان ،کمتخر پخیش
آمده که در خصو مسایل زنان 122 ،وکیل باسابقه و شاخ مملکخت گِخرد
هم آیند و در مورد الیحهای در رابطه با «قوانین خانواده» ،به یاری جنخبش زنخان
بشتابند .بیشک این حرکخت (کخه بخه همخت وکخالی پیشکسخوت و پُخرآوازهای
همچون فریده غیرت ،محمدعلی دادخواه ،و دیگر وکالی برابریخواه به انجخام
رسیده بود) ،چنانچه کنشخگران جنخبش فمینیسختی زنخان ،چنخین حرکخت نخادر و
کمسابقهای را در افکار عمومی جامعه برجسته میکردند بخه نمخرم مخیتوانسخت
همانطورکه شایستهی چنخین حرکتخی بخود ،در تخاری تغییخر قخوانین مربخوط بخه
خانواده و زنان ،تثبیت شود و سرمایه اجتماعی هنگفتی را به جنخبش زنخان هدیخه
کند.
اینکه یکصد تن از وکالی دادگستری از اعتبار اجتماعی و تخصصی خخود
برای احقاق حقوق زنان مایه گذاشته بودند و به چنین حرکت درخشخانی همخت
کرده بودند ،خود به خود موضوعی مهخم و تاثیرگخذار بخود .امخا متأسخفانه مخا در
ائخختالف الیحخخه ،هخخر چنخخد از بسخخیاری از پتانسخخیلهخخا بهخخره بخخردیم ،امخخا غفلخخت و
کخخمتخخوجهی ناخواسخخته بخخه چنخخین حرکتخخی ،نقصخخانی بخخزرگ در ائخختالف الیحخخه
محسوب میشود .اگر ما میتوانستیم به پشتوانه این اعتبار ،بر پیشخنهاد ایخن 122
وکیل خ همچخون «بخرگ زرینخی در فرآینخد مبخارزات حقخوقی ایرانیخان» خ صخحه
گذاشخخته و همخخه گخخروههخخای ائخختالف علیخخه الیحخخه ،روی ایخخن پیشخخنهاد بخخه توافخخق
میرسیدیم ،از یک طرف میتوانستیم با حمایت از آن ،چنخین حرکختهخایی را
برجسته و در نتیجه تقویت سخازیم واز طخرف دیگخر نقصخان مهمخی هخم کخه در
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ائتالف الیحه وجود داشت ،یعنی تشتت در ارائه پیشنهادات اصخالحی در مخورد
الیحه را نیز مرتفع کنیم .در هخر صخورت اصخالحیه پیشخنهادی ایخن  122وکیخل
دادگستری در مورد ماده جایگزین ماده  23الیحخه حمایخت از خخانواده ،بخدین
شرح بود:

«ماده -23مرد نمیتواند با داشتن زن ،همسر دیگری اختیار کند ،مگر در موارد زیر:
 -1رضایت همسر اول که باید شفاهاً در جلسه دادگاه و بدون حضور شخوهر اعخالم و
در صورتجلسه نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت زن برسد -2 /.عدم قدرت همسخر
اول به ایفای وظایف زناشویی -3 / .عدم تمکین زن از شوهر -4 / .ابتالء زن به جنون
یا امراض صخعب العخالج بخه نحخوی کخه مخانع از ایفخای وظخایف زناشخویی شخود-5 / .
محکومیت زن به موجب حکم قطعی به مجازات  5سال حبس یخا بیشختر یخا بخه جخزای
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
حکم در حال اجرا باشد -1 / .ابتالء زن بخه هرگونخه اعتیخاد مضخری کخه بخه تشخخی
دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد -3 / .ترک زندگی از طخرف زن.
 -8 /عقیم بودن زن -3 / .غایب و مفقوداالثر شدن زن.
تبصخخخره  -1در مخخخورد بنخخخد  1تجخخخویز نکخخخاح مجخخخدد منخخخوط بخخخه آن اسخخخت کخخخه:
الف -دادگاه عالوه بر رضایت همسر ا ول توان مالی شخوهر را بخرای ازدواج مجخدد و
امکان اجرای عدالت از جانخب او را احخراز کنخد .منمخور از اجخرای عخدالت ،رعایخت
تساوی بین همسران از حیث مخالی و مخادی و از جهخت عخاطفی و احساسخی و معنخوی
است.
ب -در صخخورت مطالبخخه همسخخر اول ،شخخوهر کلیخخه حقخخوق مخخالی او را اعخخم از مهریخخه و
اجرهالمثل خدمات و نفقه معوقه (در صورت وجود) ،پخیش از صخدور مجخوز نقخداً بخه
همسر اول تأدیه کند.
تبصره  -2صدور مجخوز ازدواج بعخدی بخرای همسخر اول حخق تقاضخای طخالق ایجخاد
میکند و در صورت تقاضای او ،دادگاه مکلف به صدور رأی طالق است ،حتخا اگخر
1
شوهر رضایت همسر اول را تحصیل کرده باشد».
http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=657 1
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نقطه ضعف ائتال

 :تشتت در ارائه اصالحات پیشنهادی

پس از آن که ائتالف جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده در  12شهریور
 1383با موفقیت نسبی اما فراتر از انتمار بخه پایخان رسخید ،توانسخت مخواد مخورد
اعتراض در الیحه را مسکوت بگذارد ،امخا بخا پافشخاری نماینخدگان نزدیخک بخه
دولت نهم در مجلس بهتدریج ضرورت مطرح ساختن «اصالحیههایی مشخخ
بر الیحه» و توافق بخر سخر آن نمخود مخییافخت .چخرا کخه در همخان شخهریور مخاه
 ،1383مجلس کلیات الیحه حمایت از خانواده را تصویب کخرد ،هخر چنخد دو
ماده مورد اعتراض را حخذف کخرد ،ولخی بررسخی دو مخاده  23و  25الیحخه در
کمیسخخیونهخخای تخصصخخی مجلخخس در رفخخت و برگشخخت بخخود .بنخخابراین نتیجخخه
اصالحات آنان در این مواد ،اساساً مشخ نبود .این روند تا سخال  1383ادامخه
یافت ،ولی بهرغم داشتن زمان بسیار ،اما باز هخم در میخان مباحخث جنخبش زنخان،
تمرکز بر «اصالحاتی مشخ در الیحه» و توافق بخر سخر آن متأسخفانه همچنخان
مغفول ماند .در واقع پخس از اتمخام کخار ائختالف الیحخه حمایخت از خخانواده در
شهریور  ،1383و پس از تصخویب کلیخات طخرح در مجلخس ،مخیبایسخت یخک
گفتگوی جدی و همگانی میان گروههای متنوع جنبش زنان (از زنان اصولگخرا
تا اصالحطلب تا گروههای مختلف و مستقل جنبش زنان) برای رسیدن به توافق
بر سر «موارد دقیق اصالحات در الیحخه» در مخیگرفخت تخا پخس از آن پیخروزی
تاریخی ،بتوان «پیامی واحد» مبتنی بر «اصالحیهای مشخ و روشن و مشترک»
را از سوی جنبش زنان برای مجلسیان فرسختاد .ولخی متأسخفانه همخه مخا آن زمخان
گویا نمیخواستیم کام خود را با چنین مباحثی تل کنیم! شاید هخم بخا توجخه بخه
پیروزی و دستآمد بزرگی که داشتیم ،تصور میکردیم که در آینده نیز توان آن
را خواهیم داشت که الیحه حمایت از خخانواده را از اسخاس همچنخان از دسختور
کار مجلس خارج کنیم .اما چنین نشد.
از طرف دیگر ،بخشی از جنبش زنان نشان داد که هنوز بخه خخوبی بخا سخاز و
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کارهای روش «البی و مذاکره» با دستگاههای قخانونگخذاری و دیگخر نهادهخای
رسمی آشنا نیست و در این زمینه واقعاً بیتجربه اسخت .زیخرا همخانطخور کخه بخه
کخارگیری روش «تجمخخع اعتراضخی» و مبخخارزات خیابخانی نیخخاز بخه سخخازوکارهای
خا خود دارد ،بهکارگیری روش «البخی و مخذاکره» بخا نهادهخای رسخمی نیخز
تخص  ،ورزیدگی و سازوکارهای ویژه خود را میطلبد .این کخه قخرار باشخد
«در برابر درب مجلس بایسختی» یخا آن کخه «بخه صخحن داخلخی مجلخس بخروی»،
حقیقتا دو روش گوناگون با مکانیزمهای منحصر به فرد خود است .اولی نیاز بخه
«قلب گرم» دارد و مستلزم «شور و شخعار و جسخارت» اسخت و بخیش از هخر چیخز
«رسانه» یخاریرسخان اسخت ولخی در دومخی نیخاز بخه «عقخل سخرد» دارد و داشختن
«تخص و تسلط بر موضوع مورد مذاکره».
طبعاً برای موفقیت در عرصه مذاکره ،بیش از هخر چیخز بخه پشختیبانی نیخروی
اجتماعی نیخاز اسخت ولخی «اشخراف بخر آنچخه قخرار اسخت در مخوردش مخذاکره
صورت گیرد» نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .همچنین برای پیروزی
در این حیطه ،افزون بر این مؤلفخههخا ،اسخباب دیگخری نیخز بایخد فخراهم باشخد از
جمله :دانخش و تخوان اقامخهی اسختدالل و قخدرت چانخهزنخی ،و نیخز یخافتن «زبخان
مشترک» به منمور پیشبرد تغییرات مورد نمر .بنابه همین دالیل و مؤلفههخا اسخت
که معموال سازماندهندگان و راهبران این دو روش در جنبشهای اجتمخاعی خ از
جمله در جنبش زنان خ افرادی با تواناییهای متفاوت هستند .مخیخخواهم بگخویم
که جنبش زنان در اعتراضاش علیه الیحه خخانواده ،هخر چنخد توانسخت از تمخام
ظرفیتهای موجود استفاده کند و بهویخژه بخا توجخه بخه مخالفخت مشخترک زنخان
اصولگخرا و اصخالحطلخب بخا مخواد ایخن الیحخه ،امکانخات رسخانهای وسخیعی در
اختیخخارش قخخرار داده شخخد (و در ایخخن میخخان ،موضخخوع همخخاهنگی و اتحخخاد میخخان
بخشهای گوناگون جنبش زنان نیز دستاورد بسیار مغتنمی بخود) ،امخا بخشخی از
جنبش زنان هنوز نمی دانست که وقتخی قخرار اسخت بخرود بخا نماینخدگان مجلخس
مذاکره و البی کند ،سر دادن شعارهای رمانتیک (و از نمر عملی ،امکانناپخذیر،
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همچون لغو کامل تعدد زوجات ،نه یک کلمه بیشختر و نخه یخک کلمخه کمتخر!!)
میتواند به عنوان شخعاری تبلیغخاتی و پوزیشخن رادیکخال بخرای جنخبش زنخان در
روشهای خیابانی و ...کاربرد داشخته باشخد ولخی نمخیتوانخد در روش پیچیخدهی
مذاکره و البی آن هم با نهادهایی که در آن دوره ،زن سختیزترین نماینخدگان در
آن قرار داشتند به کار آید ،چرا کخه اگخر از شخعارهای نامناسخب در ایخن عرصخه
استفاده شود به جای پیشروی ،کل انرژی و حرکت جنبش زنان معموال به هخدر
میرود .همانطور که وقتی قرار باشد در برابر مجلس ،تجمعی صورت بگیخرد،
به همان نسبت ،طرح پیشنهادات ریز و کارشناسخی در قالخب شخعارهای متعخدد و
متنوع ،قطعا ناکارآمد و ای بسا مضحک است.
با توجه به یادآوری این نکات ،بار دیگر میخواهم تاکید کخنم کخه یکخی از
نقاط ضعف ائتالف علیه الیحخه حمایخت از خخانواده ،آن بخود کخه هخیچ تالشخی
نکرد تا اجماع و توافقی گسترده بر سر «اصالحیههای پیشنهادی در الیحه» میخان
گروههای زنان بهوجود آید و همین امر باالخره سبب شد که از پیامی روشخن و
مشخ به نمایندگان در رابطه با تغییرات مورد نمرش ،ناتوان بماند.
در دیدار نزدیک به صد نفر از نمایندگان طیفهای گوناگون جنبش زنخان
که در روز  12شهریور  1383انجام گرفت یک سلسله پیشنهادهای مختلخف از
سوی برخی از گروهها مطرح شد (از جمله پیشنهاد گخروه  122نفخره وکخال کخه
توسط فریده غیرت ارائه شد) اما اگر نه همه ،بلکه اکثریتمخان در جنخبش زنخان
میتوانستیم پیشنهادات گوناگون خود را در قالب یک «پیشنهاد واحد» به توافخق
حداکثری برسانیم و آن را به پارلمخان ارائخه کنخیم ،بخیشخک تخاثیر مثبخت بسخیار
بیشتری برجای میگذاشت.
و امخخا ،بخخرای آن کخخه ایخن بحخخثهخخا را هرچخخه بیشخختر تخخدقیق و مسخختند سخخازم،
بیمناسبت نیست که به لیسخت پیشخنهادات متفخاوتی کخه گخروههخا و طیخفهخای
گوناگون جنبش زنان در رابطه با الیحه داشتند ،نگاهی بیاندازیم.
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پیشنهادهای مدافعان حقوق برابر نسبت به ماده مربوط به تعدد زوجات در الیحه

در مورد ماده مربوط به تعدد زوجات در الیحه حمایت از خانواده ،بهطور کلی
چهار نوع پیشنهاد در جنبش زنان وجخود داشخت کخه هخر چنخد در ظخاهر بخه هخم
نزدیک بودند اما اگر به قانون تبدیل میشدند ،تفاوتهای به ظخاهر جزیخیشخان
در زندگی خانوادگی میلیونهخا زن ،بخه تفخاوتهخای بیشختر و آشخکارتری مخی-
انجامید.
پیشنهاد اول :لغو تعدد زوجات :بخشی از فعاالن جنبش زنان ،اساسخا بخدون آن کخه
پیشنهاد کتبی و مورد توافخق و مشخصخی ارائخه دهنخد ،صخرفا شخعار «لغوکامخل و
قطعی قانون تعدد زوجات» را مطرح میکردند .البته شعار «لغو تعخدد زوجخات»،
همانطور که گفته شخد در جنخبش زنخان ،در سخالهخای  1381و  83موضخوعی
تقریبا همهگیر بود ،چرا که تالش و اعتراضات آنان در این مخدت ،معطخوف بخه
کنار گذاشتن کامل الیحه حمایت از خانواده در مجلخس بخود و از سخوی دیگخر
این شعار عمدتا نشان دهنده «دورنمای چنخین تغییراتخی در قخوانین بخرای آینخده»
محسوب میشد نه درخواستی مبتنی بر اصالحیهای مشخ در الیحخهای کخه از
نمایندگان آن دورهی مجلس که به طرز فوقتصوری مخالف حقوق برابر زنخان
بودنخخد .در واقخخع بخشخخی از نیروهخخای جنخخبش زنخخان اساسخخا در آن مقطخخع تمخخایلی
نداشتند با وجود چنین نمایندگانی در مجلس هفتم و هشتم ،الیحخهای در رابطخه
با خانواده تصویب شود ،به این دلیل ساده ،که امکان رویکردی به نفخع زنخان در
چنین مجلسی ،شانس خیلی کمی داشت .از سوی دیگر تصویب یک قخانون در
این رابطه میتوانست شخانس بخازنگری در قخوانین خخانواده را بخرای سخالهخا در
جامعه عقب بیاندازد.
اما مدتی بعخد کخه کلیخات طخرح الیحخه حمایخت از خخانواده در مجلخس بخه
تصوبب رسید ،مشخ شد که دیگر مسئله کنار گذاشتن «کخل الیحخه حمایخت
از خخخانواده» در مجلخخس امکخخانپخخذیر نیسخخت ،در نتیجخخه ،بایخخد حخخداقل بخخرای مخخا
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جنبشزنانیها روشن میشد کخه زیخن پخس نخاگزیریم خواسختههخای خخود را در
چارچوب همین «کلیخات الیحخه موجخود» تنمخیم و ارائخه کنخیم .همچنخین بخرای
بسیاری از کنشگران جنبش زنان روشن بود که در شرایط موجود جامعه ،امکان
این که «تعدد زوجات» بهطور کامل ملغا شخود اساسخا وجخود نخدارد و اجمخاع و
توافق کاملی هم حول آن در میان زنان از قشرهای گونخاگون فعخال امکخانپخذیر
نیست .از سوی دیگر با توجه به وضعیت اشتغال و وابستگی شدید زنان به مردان
خانواده ،چنین شعاری لزوما منطبق با درخواست بخشخی از زنخان نبخود .در واقخع
در سرزمین پهناور ایران که طی قرنها تعدد زوجات یکی از سنتهخای موجخود
در جامعه بوده ،لغو یک باره آن ،بهنمر امکخان پخذیر نمخیآیخد .همخانطخور کخه
پیشینیان ما نیز در جنبش زنان ،برای تدوین «قانون خخانواده سخال  »1341تخالش
کرده بودند تا بهتدریج و بدون آنکه هیچ یک از گروههای زنان در جامعخه ،از
این قوانین ضرر نبینند ،تغییراتی در قانون تعدد زوجات اعمخال کخرده و آنرا بخه
آرامی و با صبر و هوشمندی به سمت «تکهمسری» هدایت کنند.
وقتی تنها  12یا  13درصد از زنان جامعه ما شاغل هستند و بقیه به نوعی ،بخه
درآمد خانواده (و شوهر خود) وابسته هستند ،لغو کامل تعدد زوجات ،به عنخوان
شعاری برای ترسیم افقهای «آینده» ،حتما خوب و الزم است ولخی بخرای زنخانی
که به دلیل وابستگی اقتصادی ،حاضرند «زن دوم» (هخوو) را تحمخل کننخد ولخی
طالق نگیرند ،طبعا لغو تعخدد زوجخات لزومخا از اولویخت و دغدغخههخای عاجخل
زندگیشان نیست .آن هم در شرایطی که دولتی بر جامعه ما حاکم است کخه بخا
همه امکانات لجستیکیاش برای تصویب الیحه حمایت از خانواده بسیج شده و
همزمان ،لوایح متعدد دیگری در خصو کنار گذاشختن هرچخه بیشختر زنخان از
عرصههای اقتصادی را میخواهد به اجرا گذارد و اخخراج و خانخهنشخین کخردن
همین تعداد اندک شخاغالن زن را نیخز در سخر مخیپرورانخد .اگخر دولتخی وجخود
داشت که بهطور گسترده طرحهایی برای افزایش اشتغال زنان فراهم مخیکخرد و
افزایش ورود زنان به دانشگاهها را خطرساز تلقی نمخیکخرد بلکخه آن را تشخویق
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هم میکرد ،اگر قانونگذاران در پی افزایش قوانین حمایتی به نفع زنان بودنخد و
مردان« ،حق طالق یکجانبه و بدون شرط و شخروط» نداشختند و الاقخل زنخان نیخز
همچون مردان ،حق طالق داشتند و اگرهای بسیار دیگر ،آن وقخت «لغخو کامخل
تعدد زوجات» میتوانست شعاری واقعگرایانه تلقی شود .این نکتخه را هخم بایخد
در نمر بگیریم که لغخو کامخل قخانون تعخدد زوجخات ،در یخک مجموعخه قخوانین
خانواده با رویکردی به نفع زنان ،میتوانست به یاری زنان از گروههای مختلخف
بشتابد .زیرا با انتزاع کردن آن خواسته (لغو تعدد زوجات) بدون در نمر گخرفتن
مجموعه قوانین موجود خ که همه اجزای آن به نفع مردان تنمیم شده است خخ راه
به مقصد نمیبرد.
با توجه به این شرایط نابرابر و پیچیده بود کخه در کنخار پیشخنهاد «لغخو تعخدد
زوجات» ،سه نوع پیشنهاد دیگر در رابطه با نحوه قانونگخذاری در مسخئله تعخدد
زوجات از سوی گروههای جنبش زنان مطرح شد که بخه نمخرم واقخعبینانخهتخر و
امکان پذیرتر بود.
پیشنهاد دوم :بازگشت به قانون خانوادهی پیش از انقالب  :برخی از گروههخای زنخان
به دنبال حذف مواد مربوط به تعخدد زوجخات در الیحخه و بازگشخت دوبخاره بخه
وضع پیشین یعنی ابقاء ماده  11قانون خانواده سخال  1353بودنخد .ایخن پیشخنهاد
متفاوت از پیشنهاد «منع تعدد زوجات» بود ،یعنی کسانی که مدافع «شعار حذف
ماده مربوط به تعدد زوجات در الیحه» بودند در واقخع ابقخاء «قخانون حمایخت از
خانواده سال  »1353را درخواست مخیکردنخد کخه تعخدد زوجخات را منخوط بخه
شرایطی کرده بود (هر چند در ظاهر برای برخی ،حذف مخاده مربخوط بخه تعخدد
زوجات ،گویا نشاندهنده حذف قانون تعدد زوجخات بخود ولخی در واقخع چنخین
نبود) .یعنی بهرغم خلط این دو شعار اما «لغخو تعخدد زوجخات» بخا «حخذف مخواد
مربوط به تعدد زوجات در الیحه» اساسا دو رویکخرد متفخاوت و دو درخواسخت
گوناگون را در برابر الیحه بازنمایی میکردند .در واقع اگر مواد مربوط به تعدد
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زوجات در الیحه حذف میشد و «قانون خانواده سخال  »1353نیخز ابقخاء نمخی-
گردید ،در این صورت وضعیت زنان در رابطه با تعدد زوجات بدتر از قبل می-
شد .درحالی که اگر مواد مربوط به تعدد زوجات لغو ،ولی «قانون خانواده سخال
 »1353ابقاء میشد ،وضعیت زنان در رابطه بخا تعخدد زوجخات بخه دوران قبخل از
الیحه بازمی گشت ولی در هر دو صورت آن «تعدد زوجات» لغو نمخیشخد .در
هر صورت ابقاء مجدد قانون خانواده سال  ،1353ایخن نکتخه مثبخت را در مقابخل
رویکرد سوم (که بعدتر توضیح خواهم داد) داشت کخه بقیخه قخوانین مربخوط بخه
قانون حمایت از خانواده سال  1353را نیز که در مورد حضانت و مسایل دیگخر
بود با خود به همراه میآورد .یعنی به رسمیت شناختن قانون حمایت از خخانواده
سال  ،1353عالوه بر حل نسبی مشکل تعخدد زوجخات در الیحخه ،مخیتوانسخت
نکات مثبت دیگری را هم به نفع زنان به همراه بیاورد.
در میان گروههای زنان ،برای نمونه گروه «میدان زنان» ،از چنخین پیشخنهادی
حمایت میکرد .آنان در طرح پیشنهادی خود که به مجلس ارائه دادنخد حخذف
دو ماده  23و  25یعنی مواد مربوط به تعدد زوجات را مطرح کرده بودنخد و در
پی آن ،بازگشت بخه قخانون مربخوط بخه تعخدد زوجخات در «قخانون خخانواده سخال
 »1353را تجویز میکردند 1،که در آن قانون تعدد زوجات لغو نشده بود بلکخه
2
محدود به شرایطی شده بود.
پیشنهاد سوم :درج قانون مربوط به تعدد زوجات قانون خانوادهی سال  1353به همراه

موارد تکمیلی در الیحه :در پیشنهاد سوم ،مواد مربوط به تعدد زوجخات در قخانون
خانواده سال  ،1353با تغییراتی بهتر به نفع زنان ،بهطور کامخل در قخانون الیحخه
حمایت از خانواده درج میشد .در واقع در این پیشنهاد عخالوه بخر نکخات مثبخت
1

http://meydaan.org/ShowArticle.aspx?arid=659

http://www.feministschool.com/spip.php?article990 2
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موجود در قانون خانوادهی سال  ،1353حقوق مالی زنان را بهرغم داشختن حخق
طالق ،تثبیت میکرد و این نکته بسیار مثبت و گام جلخوتری نسخبت بخه شخرایط
تعدد زوجات در قانون خانواده سال  1353محسوب میشد .این پیشنهاد همان-
طور که در صفحات قبل هم گفته شد ،در نامه  122وکیل دادگستری از جملخه
فریده غیخرت ،محمخدعلی دادخخواه ،بهمخن کشخاورز ،صخالح نیکبخخت ،نعمخت
احمدی ،و  ...مطرح شده بود.
پیشنهاد چهارم :درج قانون خانوادهی سال  1353اما با تاکید بر چند همسری :در ایخن
پیشنهاد هم مانند دو پیشنهاد باال از همان ماده مربوط به تعدد زوجخات در قخانون
خانواده سال  1353اخذ شده بود ولی این ماده به شخکلی نوشخته شخده بخود کخه
تعدد زوجات را بیشتر به رسمیت مخیشخناخت .جامعخه زینخب (مخریم بهخروزی)
پیشنهاد دهنده آن بود .اگر به ماده جایگزین پیشنهادی این گروه ،برای ماده 23
نگاهی بیاندازیم ،فرق نحوه نگارش آن را میتوان متوجه شخد :در ایخن پیشخنهاد
آمده بود « :ازدواج دائم مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز نیخاز و تمکخن
مادی و معنوی مرد و احراز اجرای عدالت توسط دادگاه صالحه میباشد.
تبصره  -1مرد متاهل نمیتواند همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
 .1عدم توانایی زن در انجخام وظخایف زناشخویی  .2 /عخدم تمکخین زن  .3 /تخرک
زندگی خانوادگی از طرف زن  .4 /غایب و مفقوداالثر شدن زن بخه مخدت  4سخال یخا
بیشتر  .5 /محکومیت زن به مجازات  4سال حبس یا بیشتر  .1 /ابتال زن به جنون
تبصره  -2جلب رضایت زن که با تحقق شرایط زیر میسر است:
 .1ادای کلیخخه حقخخوق و دیخخون زن  .2 /تنصخخیف دارایخخی مخخرد حاصخخل از زنخخدگی
مشترک  .3 /حصول اطمینان از تامین نیازهای مالی زن  .4 /حصول اطمینخان از انجخام
وظایف همسری نسبت به زن  .5 /حصول اطمینان دادگاه از این که ازدواج مجدد مرد
در تامین هزینههای زنخدگی و تربیخت فرزنخدان و نیازهخای روحخی ،روانخی ،عخاطفی و
خانوادگی آنها لطمه وارد نمیکند.
تبصره  -3هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج
مجدد نماید ازدواج بعدی فاقد اعتبار است.
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تبصره  -4مردی که اجازه ازدواج مجدد مخیگیخرد وثیقخهای از دارایخیهخای خخود بخه
دادگاه میسپارد تا درصورت عدم اجرای عدالت و تحقق شرایط پیش بینخی شخده در
قانون ،دادگاه راسا تعهدات مالی مرد را پرداخت و جرایم تعیین شده را اخذ نماید».

همانطور که مشخ شد در این ماده آمده بود« :ازدواج دایخم مجخدد مخرد
منوط »...یعنی در این جمله ،ازدواج مجدد بیش از مخواد منخدرج در دو پیشخنهاد
قبلی به رسمیت شناخته شده است .چخرا کخه در دو پیشخنهاد اصخالحی قبلخی ،بخر
«تک همسری» تأکید و پافشاری شده بود ولخی در ایخن یکخی تاکیخدی بخر تخک
همسری دیده نمیشد .ولی در عوض مجازاتهخایی کخه در ایخن پیشخنهاد بخرای
مردان متخلف درنمر میگرفت جدی و سفت و سختتر از پیشنهاد قبلی بود .و
نیز شرایط حصول جلب رضایت زن برای همسر دوم را بسیار سخختگیرانه تبیخین
کرده بود و از این نمر ،بهتر از پیشنهادات قبلی بود ولی اشخکال اصخلی و عمخده
این پیشنهاد آن بود که «حق طالق» را برای زنان در صورت ازدواج مجدد مرد،
در نمخر نگرفتخخه بخود و بخخه همخین علخخت ،ایخن پیشخخنهاد را دارای ضخعفی عمخخده و
غیرقابل قبول میکرد.
تشتت آراء در ماده مربوط به «ازدواج موقات» :در رابطخه بخا مخواد مربخوط بخه
«صیغه» (ازدواج موقت) نیز همین تشتت آراء و عخدم تخالش مخا بخرای بخه توافخق
رسیدن بر سر یک «اصالحیه مشخ و روشن» در الیحخه حمایخت از خخانواده،
دیده میشد .همین باعث شده بود که جنبش زنان نتوانخد از زاویخهای روشخن و
مشخ  ،بخه مسخئله «صخیغه» (نکخاح موقخت) برخخورد کنخد و متأسخفانه بخاز هخم
رویکردهای متفاوتی در جنبش زنان برای اصالح ایخن بخخش از الیحخه ،وجخود
داشت (البته در اینجا از نکر جزییات این تفخاوتهخا در رویکردهخای مختلخف
گروههای زنان ،خودداری میکنم) .اما همین تشتت در پیامهای جنبشزنخانیهخا
به مردم و مجلسیان ،سرانجام باعث شخد کخه جنخبش زنخان در مجمخوع نتوانخد بخا
قدرت و انسجام کافی ،اصالحیههخایش را بخر الیحخه حمایخت از خخانواده پخیش
ببرد .چرا که پیخامهخای گونخاگونی کخه از سخوی طیخفهخای مختلخف بخه افکخار
عمومی و نیز به مجلس قانونگذاری فرستاده میشد ،هم باعث سخر در گمخی در
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میان افکار عمومی زنان شده بود و هم باعث شد که برخی از نماینخدگان مخدافع
الیحه چندزنی ،از این ضعف و تشتت آراء استفاده ببرند.
اتفاقات پس از ائتال

علیه الیحه حمایت از خانواده در آذرماه 1383

با توجه به تشتت موجود در طخرحهخای اصخالحی الیحخه حمایخت از خخانواده از
سوی گروههای مختلف جنبش زنان و فقدان یک طرح پیشخنهادی واحخد بخرای
قدرتدادن بیشتر به موارد اصالحی مورد توافق ،در  2آنرماه  1383بخار دیگخر
زمزمه بازگشت ماده  23الیحه که حذف شده بود ،از سوی مجلسیان آغاز شخد
و طبق اخبار منتشر شده ،ماده  23به شکل زیر بخازنگری و قخرار بخود دوبخاره بخه
الیحه بازگردد:
اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازهی همسر اول یا احراز دادگاه از تخوان مخالی و
عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از شروط زیر است:
 -1عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی
 -2عدم تمکین زن از شوهر
 -3ابتال زن به جنون و یا امراض صعب العالج
 -4محکومیت زن
 -5ابتال زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر
 -1ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 -3عقیم بودن زن
1
 -8غائب و مفقوداالثر شدن زن

همان روز نشست مشترکی میان زنان اصولگرا و اصالحطلخب در مخورد الیحخه
حمایت از خخانواده برگخزار شخد 2و روز بعخد ،تخوران ولخیمخراد ،مسخئول کمیتخه
حقوقی شورای احزاب زنان اصولگخرا و مسخئول کمیتخه تحقیقخاتی و پژوهشخی
جامعه زینب ،اس ام اسی ارسال کرد که در میان فعاالن جنخبش زنخان دسخت بخه
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1239768 - 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article1702 - 2
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دست شد .متن پیامک بدین مضمون بود :زنان اصولگخرا مخیخواهنخد بخا بسختن
چفیههای سفید به ساکنان بهارستان و بهویژه زنان مجلس هشتم نشخان دهنخد کخه
نمیگذارند بنیان خانواده با تصویب ماده  23به خطر بیفتد 1.بدین ترتیب آنها،
روز  11آنر را برای برگزاری این تجمع اعتراضی در برابر مجلس اعالم کخرده
بودند .توران ولیمراد در مصاحبهای در رابطه با این تجمع گفخت« :مخا بخرای رد
شدن ماده  23در شور اول مجلس کلی زحمخت کشخیدیم .امخا در حخال حاضخر
زنان نماینده در مجلس فعالند تا این مادهی حذف شخده در شخور دوم بخه الیحخه
حمایت از خانواده اضافه شود ».او در  5آنر نیز به روزنامخه اعتمخاد ملخی گفخت:
«تالش زنان اصولگرا این است که در این هفته مالقاتی را با اعضای کمیسخیون
اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس انجام دهند و بهطور کامخل از حخذف مخاده
 23از الیحه حمایت از خانواده مطمئن شوند .در این صورت ،این تجمخع ملغخی
میشود» .او در ادامه افزوده بود :قرار بر این است تخا بخا اطخالع رسخانی وسخیع از
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
برسانند ،چون مقابل این حرکخت و ایخن تصخمیم (بازگشخت مخاده  23بخه الیحخه
حمایت از خانواده) نباید انفعالی رفتارکرد و باید با همبستگی همه زنان ایرانخی،
مقابخخل آن ایسخختاد»(.همخخان) البتخخه در  8آنرمخخاه  1383یعنخخی چنخخد روز پخخیش از
برگزاری این تجمع« ،کمیته امور زنان خانه احخزاب» بیانیخهای صخادرکرد و ایخن
تجمع را لغو کرد ،2گویا مذاکرات آنان با کمیسیون قضایی مجلس در رابطخه بخا
جلوگیری از بازگشت این ماده به الیحه ،نتیجهبخش بود.
درهرحال تأثیر همه این فشارها از طرف گروههخای گونخاگون زنخان باعخث
شد که در نهایت ،بازگشت دوباره ماده  23و دیگر مواد مخورد اعتخراض زنخان،
توسط مجلس تا حدود دو سال به تعویق افتد.
http://ir-women.com/spip.php/?article6536 - 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article1739 - 2
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برخی از ویژگیهای ائتال

جنبش زنان علیه الیحه حمایت از خانواده

فشارهای  3ساله پس از روی کار آمدن دولت نهخم ،گخویی همخهی طیخفهخای
مختلف فکری جنبش زنان را نسبت به ضعفهخا ،کمبودهخا و نخاتوانیهخایشخان
آگاهتر ساخته بود و درنتیجه همگان را به همکاری و پیوند دستهجمعی ،ترغیخب
میکرد« .ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده» نیز آشکارا ضرورت این پیونخد
آگاهانه را نمایندگی میکخرد و از ایخن منمخر اهمیخت بسخیاری داشخت و در آن
مقطع ،نقطه عطفی در همبستگی فعاالن زن ،به حساب مخیآمخد .از سخوی دیگخر
نطفههای شکلگیری ائتالف بعدی (همگرایی جنبش زنان برای طخرح مطالبخات
در فضای انتخابات) و چرایی تشکیل آن نیز اساساً در بطخن همخین ائختالف ضخد
الیحه خانواده ،قابل پیگیری است .چرا که بحخث «الیحخه حمایخت از خخانواده»،
در عمل ،بحث تغییر در قوانین تبعیضآمیز (که ما در کمپین یخک میلیخون امضخا
پیگیخخری مخخیکخخردیم) را بخخه شخخکل موضخخوعی ملمخخوس و روزمخخره در زنخخدگی
اجتماعی اغلب گروهها و فعاالن جنبش زنان تبدیل کرد و نشان داد که تغییر در
حوزه قوانین بخدون اتخخان سخازوکارهایی مناسخب بخرای اثرگخذاری در سخاختار
سیاسی و نیروهایی که بتوانند این مطالبات را پیگیری کنند ،نه تنهخا پخیش نمخی-
رود بلکخخه بخخا طخخرح الیحخخهای ماننخخد الیحخخه حمایخخت از خخخانواده ،حتخخا مخیتوانخخد
دستاوردهای جنبش زنان را چندین گام به عقخبنشخینی وادارد .در واقخع در آن
شرایط بهنمر میرسید تحقق مطالبات زنان (حداقل آن مطالباتی که ابعاد قخانونی
و حقوقی داشت) بدون نیروی پیشبرندهای در ساختار سیاسی ،دورنمای چنخدان
روشنی نمیتوانست داشته باشد.
تجربخخه جنخخبش زنخخان در پخخیش از انقخخالب یعنخخی در دهخخه  1342و1352
خورشیدی نیز نشان داده بود که تغییر و اصالحات حقوقی بخه نفخع زنخان ،بخدون
آن که نیروهای جامعه مدنی زنان در فرآیند تغییخر ،مشخارکت داشخته باشخند (تخا
بتوانند تغییرات قانونی را به سبک و زبخان زنخدگی «عمخوم» شخهروندان ،ترجمخه
کنند و در میان مردم بگسترانند) میتواند از دست برود .چرا که پس از انقالب،
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«قانون خانواده» که یکی از قوانین مترقی آن زمان خ حتا در سطح منطقه بخود خ از
بین رفت بدون آن که اعتراض گستردهای را در میان زنان ایرانی برانگیزد.
از سوی دیگر« ،ائتالف علیه الیحه» که در نهایت بخا حضخور فعخاالن جنخبش
زنان در مجلس شورای اسالمی و البی و مذاکره با آنخان ،توانسخت بخرای مخدتی
الیحه را مسکوت بگذارد باز هم نشان از آن داشت که دیدگاههخای فرهنگخی و
نگرش «نمایندگان مجلس» چقدر میتواند در سرنوشت قوانینی که در رابطخه بخا
زنان وجود دارد تأثیرگذار باشد .پس بهطور طبیعی این مسئله مطرح میشد کخه
اگر ما کنشگران جنبش زنان قرار است بخرویم جلخوی طخرحهخای ضخد زن در
مجلس را با مذاکره و البی و ارائه دادخواست و ...بگیریم ،پس چخرا نبایخد حتخا
در سطح محدود انتخابهایی که عمالً وجود داشت ،بر افرادی که میخواستند
به نمایندگی مجلس یا به ریاست جمهوری و یا به پستهای دیگر برسند ،تخأثیر
بگخخذاریم؟ تخخا حخخداقل وقتخخی وارد «البخخی و مخخذاکره» و ارائخخه دادخواسخخت بخخه
نمایندگان مجلس و دولت و ...میشخویم بخا نماینخدگان کخمتخر زنسختیز مواجخه
شویم و احتمال پیروزیمان افزایش یابد.
همه این پرسشها و ابهامها خ بهویژه تغییخرات ناگهخانی سیاسختهخای دولخت
نهم خ در برابر خواستههای جنبش زنان نسخبت بخه گذشخته ،کخه نمخاد آن ،همخین
«الیحه حمایت از خانواده» بود ،بخهطخور طبیعخی خ و نخاگزیر خ جنخبش زنخان را بخا
چالشهای نمری و عملی بسیاری دست به گریبخان کخرد و بخخشهخایی از ایخن
جنبش را که سمت و سویی رؤیاپردازنه و هویتگرا داشت بهتدریج بخه سخمت
واقعنگری ،عملگرایی و بلو بیشتر ،سوق داد .در واقع از یکسو بهگروههایی از
جنبش زنان که تنها چشم امیدشان به جامعه مدنی بود ،نقش و تخأثیر گخروههخای
درون «ساختار سیاسی» (پارلمخان و دولخت) را خ حتخا بخر معخادالت درون جامعخه
مدنی خ یادآور شد .از سوی دیگر گروههایی از جنخبش زنخان کخه عمخدتاً چشخم
امیدشان به تغییر و تحوالت در بخاال (قخدرت سیاسخی) بخود ،بخه نقخش و اهمیخت
نیروهای درون جامعه مدنی ،توجه داد .همین ضرورت (ضخرورت بخهکخارگیری
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رویکرد تلفیقی) سرانجام باعث شد که بخش اعمم کنشگخران جنخبش زنخان را
در جهت پیوندهای گستردهتر و هماهندتر رهنمخون شخود کخه شخاید «ائختالف
علیه الیحه حمایت از خانواده» در سال  1383و «همگرایخی جنخبش زنخان بخرای
طرح مطالبات در فضای انتخابات» در سال  ،1388دو حرکتخی بخود کخه برآینخد
همین احساس نیاز به پیشبرد هماهند این دو سازوکار خ از رأس تخا قاعخده هخرم
اجتماعی خ بود ،و صد البته که حاصل پختگی و بلو آشخکار در بیخنش و عمخل
کنشگران و رهروان مساوات مدنی در جامعه ایرانی محسوب میشد.
در این میان «ائختالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده» بخا توجخه بخه همخین
ضرورت توجه بخه رویکردهخای تلفیقخی ،اگخر از سخوی بسخیاری مخورد اسختقبال
قرارگرفت اما متأسفانه برخخی از نیروهخای تنخدرو و ایخدئولوژیک ،در برابخر آن
احساس خطر کردند ،چون آنان نیز خودآگاه یا ناآگاهانه متوجه شده بودند که
ساختار کنشمند و خشونتپرهیز این ائختالف ،بخه سخمت و سخویی مخیرود کخه
حرکت اعتراض مدنی (و در عین حخال اعتخدالی) را در جنخبش زنخان بخه شخدت
تقویت خواهد کرد .این درحالی بود که بهزعخم نیروهخای تنخدرو :تنهخا بخا شخعار
رویارویی با حاکمیت بود که جنبش زنان میتوانست به خواستههخایش برسخد و
نه با روش مدنی در جهت اصالح قخوانین موجخود .طبعخاً آنخان از ایخن ائختالف و
رویکرد تلفیقی آن ،ناخرسخند بودنخد کخه انتشخار نقخدها و مقخاالت انتقخادیشخان
نسبت به حضور فعاالن جنبش زنان در پارلمان ،بازتاب این ناخرسخندیهخا بخود
(البته بعدها در زمان شکلگیری همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح مطالبخات در
انتخابات ،این نقدها شدت و حدت بیشختری گرفخت) .در واقخع «حضخور فعخاالن
جنخخبش زنخخان در مجلخخس» و البخخی و مخخذاکره بخخا مجلسخخیان ،آن هخخم همخخراه بخخا
شخصیتهای برجسته و شناختهشخدهی زنخان همچخون سخیمین بهبهخانی ،شخیرین
عبادی ،رخشان بنیاعتماد و ...در کنار زنان اصالحطلب از جمله فریده ماشینی،
فخرالسادات محتشمیپور ،الهه کخوالیی ،فاطمخه راکعخی ،و ...بمبخی خبخری در
جهت تابوشکنی بود که در نهایت باعث میشد ایخن حرکخت (و مخنش مخدنی و
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غیرمرسوم آن را) در رسانهها به شکلی گسترده مطرح سازد .اتفاقاً همین امر هخم
سبب شد که تعدادی از «مردان» مدافع رویکرد چخپروانخه ،بخا حرکخت فعخاالن
«ائتالف علیه الیحه» آشکارا مخالفت ورزند و از این طریق ائتالف علیه الیحه و
به خصو «دیدار با نمایندگان مجلس» را مورد انتقاد و هجمه قرار دهند.
مسئله مهم این بود که هستیگرفتن ائتالف و بهویژه پیامد مبخارزات مخدنی و
خشونتپرهیز آن ،امید به وحدت ،همگرایی و همکخاری بلندمخدت گخروههخای
جنبش زنان و از آن مهمتر ،امکانپذیر بخودن حرکختهخای مخدنی را دوبخاره در
قلب بسیاری از کنشگران جنبش زنان ،شعلهورکرد .چرا کخه از سخال  1384بخا
تغییر سیاستهای دولتی (و بسخته شخدن همخان فضخای بخهنسخبت بخاز اجتمخاعی)،
الجرم ،تفوق «رویکرد مدنی و خشونتپرهیز» در جنبشهخای اجتمخاعی ایخران،
کم و بیش با تردیدهایی روبرو شده بود ،بهویژه آن که حاکمیخت حتخا حرکتخی
همچون کمپین یک میلیون امضا را که هخدف آن ،جمخعآوری امضخا و سخپردن
این امضاها به مجلس بخه منمخور تغییراتخی در قخوانین بخود را نیخز برنمخیتافخت و
متأسفانه فعاالن کمپین را آنطور مورد هجمه و پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده
بود .از سوی دیگر در آن زمان بسیاری از دستاوردهای دوران اصالحات نیز به-
تدریج و یکی از پس دیگری نابود میشد .طبعاً همه این ناکامیها هخم بخهطخور
اتوماتیخک باعخث مخخیشخد کخه اسخخاس «حرکختهخای مخخدنی و مطالبخهمحخور» بخخا
تردیدهایی مواجه شود و رویکرد یوتوپیایی و تندرو که در تمام این سخالهخا بخه
انزوا رفته بود ،از بستر این تردیدها و بستهشدن هرچه بیشختر فضخای جامعخه ،بخه-
تدریج بتواند از انزوا خارج شود .از این رو شاهد بخودیم کخه از سخال  1385بخه
بعد بار دیگر شعلههای چالش و کشمکش میان این دو رویکرد (رویکرد مخدنی
و رویکخخرد آرمانشخخهری) ،در فضخخای جامعخخه و بخخه تبخخع آن در همخخه جنخخبشهخخای
اجتماعی بهتدریج زبانه میکشید .برای نمونه در جنخبش سخندیکایی (سخندیکای
کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی) که در سال  1384با انرژی و فخرم تخازهای
به میدان آمده بود ،به خاطر وجود درگیری ایخن دو رویکخرد بخهتخدریج گرفتخار
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دستهبندی و تنشهای بسیار شد .سندیکالیستهخایی ماننخد «منصخور اسخانلو» ،بخه
طور پیوسته از سوی برخی از نیروهای تنخدرو درون جنخبش چخپ خ کخه روش و
حرکت اعتدالی سندیکای اتوبوسرانی تهخران و حومخه را تخطئخه مخیکردنخد خ
مورد اتهام قرار میگرفتنخد .قابخل تأمخل و حیخرتانگیخز اسخت کخه مشخابه همخین
درگیریها و چالشهای ایدئولوژیک در میان نیروهای موجود در کمپخین یخک
میلیون امضا ،یا در جنبش دانشخجویی هخم وجخود داشخت و اتفاقخاً در سخالهخای
 1381و  1383افزایش یافته بود.
نکته اینجاست که این دو حرکت (سندیکای اتوبوسرانی شخرکت واحخد و
کمپخخین یخخک میلیخخون امضخخا) تخخالش کردنخخد کخخه بخخا رویکردهخخای اعتخخدالی و
خشونتپرهیز خود ،جامعه مدنی را کخه پخس از تغییخر سیاسختهخای دولتخی ،در
سراشیب ناامیدی و ابهام ،قرار گرفته بود و میرفت که بهطخور کلخی زمخینگیخر
شود ،برای مدتی هم که شده تقویختکننخد و امیخد بخه ایجخاد تغییخرات مخدنی را
همچنان زنده نگه دارند در عین حخال ،نقخش مثبخت و وزن تأثیرگخذار نیروهخای
جامعه مدنی را برای اصالحطلبانی که صرفاً به دنبال تغییخرات در بخاال بودنخد بخه
اثبات برسانند .اما بهتخدریج در سخالهخای  ،1383بخا محاصخره امنیتخی کمپخین و
سندیکای شرکت واحخد و زمخینگیخر کخردن ایخن حرکختهخا ،جامعخه مخدنی و
جنبشهای اجتماعی هرچه بیشتر نسبت به امکان تغییر با روشهای بخیخشخونت
و مدنی ،مخردد و دلسخرد مخیشخدند .در واقخع سیاسختهخای دولخت ،فقخط ایخن
حرکتها را خفه نمیکرد بلکه همراه با زمینگیر کردنشان« ،امید بخه تغییخر بخا
روشهای مسالمتآمیز» را از بین میبرد .بخه ایخن ترتیخب در سخال  1383دیگخر
جامعه امیدش به امکان تغییر تدریجی به وسیلهی چنین اسلوبهایی را از دسخت
میداد .از همین رو« ،ائتالف علیه الیحه» و کنش مدنی و دستهجمعی «دیخدار بخا
نمایندگان مجلس» و موفقیت این کنش در چنین شرایطِ رو به افخولی ،بخه سخهم
خود ،بازآفرینی امید برای ایجاد تغییر به روشی مدنی و مسالمتآمیز بود.
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پانوشتی بر فصل پنجم :پیش از پایان مطالب این فصل ،مناسب و شخاید ضخرور
است که مروری کوتاه بر تغییرات نهایی الیحه حمایت از خانواده که از ابتخدای
سال  1331رسماً به «قانون» تبدیل شد ،داشته باشیم:
در آخخخرین روزهخخای پایخخانی سخخال  ،1332بعخخد از چهخخار سخخال رفخخت و آمخخد و
کشمکش ،سرانجام برخخی از مخواد بخاقی مانخده و جنجخالی ایخن الیحخه در 11
اسفندماه سال  1،1332و چهار روز پس از برگزاری انتخابات بخیرمخق مجلخس
نهم باالخره به تصویب رسید .این درحالی بود که جنبش زنخان بخا دغدغخههخایی
همچخخون :مسخخئله تحخخریمهخخای اقتصخخادی و خطخخر جنخخد ،افخخزایش فشخخارهای
کمرشکن زندگی و خخالی شخدن سخبد مایحتخاج روزمخره خانوارهخا (بخه واسخطه
حذف یارانهها) افزایش بهای بنزین افزایش بیکاریها بخهویخژه در میخان زنخان
شخختاب در لغخخو پروانخخه مؤسسخخات انتشخخاراتی و توقیخخف تعخخداد انخخدکشخخمار
روزنامههخایی کخه گخاه مطالخب انتقخادی منتشخر مخیکردنخد و نیخز بخا تخریخب و
تکهپارهشدنِ شبکهی روابط جنبش زنان (به واسطه سرکوبها و مهخاجرتهخا و
بسخختهشخخدن مجخخاری اعتخخراض مخخدنی) ،و افخخزون بخخر همخخه ایخنهخخا ،تشخخدید اخبخخار
دلهرهآور افزایش فشار بر زنان بخه بهانخهی تفکیخک جنسخیتی و «بخدحجابی» و...
مواجه بود.
آری ،در چنین تنگنا و شخرایطی بخود کخه ایخن الیحخه در 52مخاده در اواخخر
اسفندماه 1332توسط مجلسیان به تصویب رسید و به قانون تبدیل شخد .در ایخن
الیحه (قانون) ماده مربوط به تعدد زوجات (ماده  )23حذف شد ولی در عوض
قانون حمایت خانواده سال  1353لغو نشد و ابقاءگردید .به این ترتیب قانون در
رابطه با مسئله تعدد زوجخات بخه همخان شخکل سخابق (کخه  32سخال قبخل وجخود
2
داشت) بازگشت.
در مورد «صیغه» نیز طبق ماده  22این الیحخه (قخانون) ایخن طخور نکخر شخده
http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=191691 - 1
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=293652 - 2
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است :در ماده  22الیحه حمایت خانواده آمده است که نمام حقوقی جمهخوری
اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری روابخط خخانوادگی ،نکخاح دایخم را
که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد.
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی اسخت و ثبخت آن
در سه مورد باردار شدن زوجه ،توافق طرفین ،و شرط ضمن عقد ،الزامی است.
در تبصره این ماده نیز آمده است که شرط وقایع موضخوع ایخن مخاده و مخاده
 21ایخخن قخخانون در دفخخاتر اسخخناد رسخخمی ازدواج و یخخا ازدواج یخخا طخخالق مطخخابق
آییننامهای است که ظرف یک سال بخا پیشخنهاد وزیخر دادگسختری بخه تصخویب
رییس قوه قضاییه میرسد و با تصویب آییننامه مذکور ،نمامنامههخای موضخوع
1
ماده  1اصالحیه قانون راجع به ازدواج ،کماکان به قوت خود باقی است.

1

http://www.akharinnews.com/jahate-ettela/item/6565-namayandegan.html

فصل ششم
جنبش زنان در کمین فرصتها و شکار ثانیهها

جنبش زنان و دورههای مختلف انتخاباتی

در آستانهی انتخابخات دهمخین دوره ریاسختجمهخوری ،جنخبش زنخان ایخران بخه
آزمخخون سرنوشخختسخخازی فخخرا خوانخخده شخخد .از یخخکسخخو بخخا تجربخخهی چهارسخخال
حاکمیخخت دولخخت نهخخم و سیاسخختهخخای خشخخونتآمیخخز در برابخخر جامعخخه مخخدنی و
محدودیتهای روزافزون برای فعالیختهخای مسخالمتآمیخز دسخت و پنجخه نخرم
کرده بود تا جایی که برای هر عمل اجتماعی و صلحآمیز با بنبستهای متعدد
روبرو میشد ،در نتیجه عمالً زمخینگیخر شخده بخود .از سخوی دیگخر بحخرانهخای
متعدد اقتصخادی و اجتمخاعی ،از جملخه :گسخترش بیکخاری فزاینخده زنخان ،افخول
فعالیتهای فرهنگی ،مطبوعاتی و هنری ،فعال شدن نهادهای حراست دانشخگاه-
هخخا ،حضخخور دوبخخارهی سیسخختم گخخزینش هنگخخام اسخختخدام در ادارات ،دخالخخت
گسترشیابنده قخوای انتمخامی در حخوزه خصوصخی شخهروندان ،وسخعتگخرفتن
خرافات پدرسخاالرانه ،تشخدید منازعخه دولخت بخا نمخم بخینالمللخی و ...جملگخی
جامعهی مخاطب جنبش زنان را هرچخه بیشختر در مشخکالت روزمخرهی زنخدگی
غرق میکرد و به جابه جایی اولویتهای زندگیاش وامخیداشخت .بخه تبخع آن،
ریزش نیرو از بدنه جنبش را باعخث شخده بخود کخه ایخن بدنخه را هخر روز الغخر و
کمبنیهتر مخیکخرد و فضخاهای حرکتخی را از جامعخه مخدنی بخه سخرقت مخیبخرد.
بهخصو هجمهی سیستماتیک مسئوالن دولتی به حداقلهای بهدسختآمخدهی
زنخخان و توسخخعهی شخختابان رویکردهخخای پدرسخخاالر از جملخخه :تفکیخخک جنسخخیتی ،
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افزایش حضور گشت ارشاد و برخوردهای خیابانی به بهانخه بخدحجابی ،و ....آن
هم با شیوههای آمرانه و خشن ،کنشگران مسالمتجوی جنبش را در حالتی از
انتمار و اضطرار قرار داده بود.
دور تازهی خروج از کشور نیز در همین سالهای  ،1381-83عمدتاً بین اقشخار
طبقه متوسط شهری ،آغاز شده بود (که البته پس از حوادث انتخابات  1388بخه
سونامی تبدیل شد) .ایخن مهخاجرت هخر چنخد دامخن کخنشگخران جنخبش زنخان،
روزنامخخهنگخخاران و دیگخخر فعخخاالن مخخدنی و سیاسخخی را گرفتخخه بخخود آن دسخخته از
خانوادههای طبقه متوسط مدرن را شامل میشخد کخه (بخه دلیخل تشخدید تخاصخم
میان دولت نهم با جامعه جهانی) ،رویهمرفته دچار نوعی احساس بخیثبخاتی در
زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خخود شخده بودنخد .طبعخاً بخشخی از ایخن
بیثباتیها ،میتوانست «روانی» باشد ولی بخش دیگرش ریشه در واقعیختهخایی
داشت که شخیوهی مخدیریت ایخدئولوژیک و آمرانخهی دولخت مسخبب بخهوجخود
آمدناش بود .فضاهای فعالیت در حوزههای فرهنگی و مشارکتهای اجتمخاعی
کوچک و حداقلی خ که بخشی جخداییناپخذیر از زنخدگی امخروز طبقخه متوسخط
مدرن را تشکیل میدهد خ هر روز محدودتر و فضاهای مشارکت اقتصادی برای
این اقشار نیز هر روز بستهتر میشد.
در ادارات دولتخخخی نیخخخز بخخخا توجخخخه بخخخه وضخخخع مقخخخررات جدیخخد و بخخخه شخخخدت
ایدئولوژیکشده ،طبعاً شرایط استخدام و نحوهی گخزینش کارکنخان ،بخا سخبک
زنخخدگی اقشخخار تحصخخیلکخخرده و شخخاغالن طبقخخه متوسخخط مخخدرن (و بخخه اصخخطالح
غیرخودی) به طرز چشمگیخری نخاهمخوان شخده بخود .حتخا در برخخی از ادارات
دولتی ،عالوه بر برپایی دوبخارهی گخزینشهخای ایخدئولوژیک بخه سخبک اوایخل
انقالب ،کنترل بر کارمندان خ حتا برای خروج از کشور خ نیز افزایش یافته بخود و
آنان میبایست قبل از سفر به خارج ازکشخور ،دالیخل و مخوارد مربخوط بخه سخفر
خخود را بخه مخدیریت اطخالع مخیدادنخد .شخرایط کخاری و اسختخدامی در بخخخش
خصوصی نیخز بخا توجخه بخه تغییخر سیاسختهخای دولخت در توزیخع ایخدئولوژیک
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«پروژهها» در میان بخش خصوصی (به جای توزیع تخصصی آن) ،خخواهنخاخواه
به تغییر بافت شرکتهای خصوصی انجامید .همه اینها سبب میشد کخه اقشخار
طبقه متوسط مدرن هرچخه بیشختر از مشخارکت اقتصخادی و کسخب درآمخد کنخار
گذاشته شوند .از این رو مهاجران این دوره را بخشهایی از طبقه متوسط مخدرن
تشکیل میدادند کخه سخبک زنخدگیشخان بخا شخرایط جدیخد خخخ و بسخیار بسخته خ
همخوانی نداشت.
در نتیجهی این وضعیت مبهم و ناپایدار ،فعاالن جنبش زنان نیخز بخهماننخد بقیخهی
کنش گران مدنی کشور ،منتمر فرصتی برای ابراز وجود دوباره و فریخاد زدن بخر
خشونتها ،فشارها و زایلشدنِ دستاوردهای اندک خود بودند .چنخین بخود کخه
فرصت بهوجودآمده از فضای انتخابات ریاسخت جمهخوری را مغتخنم شخمردند و
بالفاصله دور هم جمع شدند و ائتالف بزرگ «همگرایی جنبش زنان برای طرح
مطالبات در فضای انتخاب» را در زمان کوتاه باقیمانخده بخه آغخاز انتخابخات ،بخا
موفقیت شکل دادند.
حضور جنبش زنان به عنوان جنبشی مستقل در فضای انتخابخات ،آن هخم بخه
شکلی منسجم و بلو یافته ،و شخکلدادن بخه ایخن ائختالف بخزرگ ،طبعخاً حاصخل
تجربههای عملی و نمری کنشگران این جنبش طی سالها فعالیتشان بود .این
دستآمد ،از رهگذر ایجاد ظرفیتسازیهای فکری (تثبیت اندیشخه پراگماتیسختی
و عملگرایانه و غیرایدئولوژیک) در میان بخش بزرگی از زنان حقخواه کشور،
صورت میگرفت که خشتهخای آن توسخط دسختهخای ظریخف امخا قدرتمنخد
زنان ،یک به یک روی هم استوار شده بخود .در واقخع طخی سخالهخای  1331تخا
 ،1388جنبش زنان همزمان با رشد و ارتقای ظرفیت فکری خود ،و با تکیخه بخه
اندوختههای تجربیاش ،باالخره توانست از فرصت و فضخای انتخابخات ریاسخت
جمهوری سال  1388با هوشیاری و در ابعاد گوناگون بهره ببرد.
طبع خاً چنخخین رویکخخرد تخخازهای در مبخخارزات مخخدنی دو دهخخهی اخیخخر جنخخبش
فمینیستی ایران ،سابقهی چندانی نداشخت .بخه عنخوان مثخال ،در آسختانه انتخابخات
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ریاست جمهوری سال  1331که به انتخاباتی تعیینکننده در جامعه ایران تبخدیل
شد و به روی کار آمدن «سید محمد خخاتمی» و اصخالحطلبخان انجامیخد جنخبش
زنان در حخال تمخرین مشخقهخای مخدنیاش و پایخهریخزی آرام نهادهخا و ادبیخات
مخصو به خود بود .در آن برههی تاریخی ،جنبش زنان سعی داشت کخه بخه-
تدریج (و خارج از چارچوبهخای قخدرت رسخمی و نیخز گفتمخانهخای سیاسخی
مسلط بر جامعهی روشنفکری) ،خود را بازآفرینی و احیا کند و نهال سخنتهخای
مخخدنی خخخا خخخود را بخخهتخخدریج در زمخخین جامعخخه مخخدنی بکخخارد و بخخا حوصخخله،
آبیاریشان کند.
انتخابات مجلس پنجم :رأی باالی یک زن و غافلگیری پدرساالران

شاید اولین انتخاباتی که توانست جامعه زنان را تاحدودی تحت تأثیر قخرار دهخد
و چالشهایی را از زاویه «مسئله زن» در افکخار عمخومی مطخرح کنخد ،انتخابخات
مجلس پنجم در سال  1334بود .در آن زمان بحثی عمخومی در رابطخه بخا نقخش
زنان در انتخابات ،کم و بیش آغاز شده بود و چالشها و درگیریهایی که بخین
زنان اصولگرا با زنان عضو حزب کخارگزاران سخازندگی ،در فضخای انتخابخاتی
مجلس پنجم پاگرفته بود ،مجخالی بخرای ظهخور مسخئلهای بخه نخام «مسخئله زن» در
جامعه بهوجود آورده بود .حزب «کارگزاران سازندگی» و کمیسیون زنخان ایخن
حزب که عمدتاً حول شخصیت «فائزه هاشمی» دور مخیزد ،در زمینخه انتخابخات
فعال شده بودند و تالش داشتند تا اکثریت کرسیهای مجلخس پخنجم را کسخب
کنند .بنابراین در آن زمان بحخث در مخورد حضخور فعخال زنخان در انتخابخات ،از
سوی این جناح از حاکمیت دنبال میشد« .شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی
زنان جمهوری اسالمی» نیخز کخه در دفتخر امخور زنخان ریاسخت جمهخوری (شخهال
حبیبی) مستقر شده بود در حمایت از کاندیخداهای زن ایخن جنخاح (ماننخد فخائزه
هاشخخمی ،سخخهیال جلخخودارزاده ،و )...فعالیخخت مخخیکخخرد .همخخانطخخور کخخه «شخخورای
همبسخختگی ورزش بخخانوان» بخخا صخخدور اطالعیخخههخخایی از بیانیخخههخخای «کخخارگزاران
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سازندگی» در رابطه با مجلس پنجم ،تمام قد حمایت میکرد( .مجلخه زنخان ،آنر و

دی )1334

در این میان نگرش برخی از زنان اصولگرا همچون «جامعخه زینخب» (مخریم
بهروزی) علیه نگرشهای به قول اصولگرایخان «لیبرالخی» زنخانی همچخون فخائزه
هاشمی ،سهیال جلودارزاده ،جمیلخه کخدیور و ...بحخثهخای داغخی را در جامعخه
دامن زده بود .بهطوری که «جامعخه زینخب» در فخروردین  1335و پخس از ورود
فائزه هاشمی و سهیال جلودارزاده بخه مجلخس پخنجم ،طخی بیانیخهای اعخالم کخرد:
«اولین خطر در شرایط فعلی برای حقوق زنان ،رشد افکار لیبرال و تبلیغ بیبند و
باری و فساد است» و خود مریم بهخروزی نیخز بخه صخراحت اظهخار داشخت کخه:
«متأسفانه اخیراً حخرفهخایی مطخرح مخیشخود کخه رسخالت زن را در حضخور در
میخخادین ورزشخخی و خودنمخخایی در عرصخخههخخای ورزش دو و میخخدانی ،دو چرخخخه
سواری ،اسب سواری ،اسکی و ...میبینند .ایخن مضخحکتخرین و در عخین حخال
اهانتآمیزترین تعبیر از حضور زن در عرصه اجتماع ماست»( .هفته نامخه صخبح28 ،

فروردین .)1335

اتفاقاً همین تالش و فعالیتهخای بخیوقفخه فخائزه هاشخمی در دفخاع از ورزش
زنان و نیز چالشی که او در بحث «دوچرخه سواری زنان» ایجاد کرده بخود و بخه
همین سبب نیز بین محافمهکاران سنتگرا ،سر و صدایی برپا شده بود ،جملگی
باعث گردید که او بخه شخکل بخاورنکردنی رأی دوم شخهروندان تهخران را بخرای
ورود به مجلس پنجم کسب کند .سهیال جلودار زاده نیز (که رییس زنان حخزب
اسالمی کار و عضو خانه کارگر بود و با حزب کارگزاران سخازندگی نزدیکخی
بسیار داشت) ،توانسخت بخه مجلخس پخنجم وارد شخود 1.هخر چنخد در ایخن دوره،
 -1زنانی که به مجلس پنجم راه یافتند شامل :فائزه هاشمی ،سهیال جلودارزاده ،فاطمه
رمضانزاده ،نفیسه فیاضبخش ،فاطمه کروبی ،منیره نوبخت ،مرضیه وحید دستجردی ،نیره
اخوان بیطرف ،زهرا پیشگاهیفرد ،قدسیه سیدی علوی ،مرضیه صدیقی ،شهربانو امانی،
مرضیه حدیدچی(دبا ) و الهه راستگو بودند .تا پیش از این ،چهرههای ثابت مجلس در
دورههای اول تا چهارم مریم بهروزی ،گوهرالشریعه دستغیب ،عاتقه صدیقی بودند.
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جمیله کدیور که از شیراز کاندید شده بود با تهمتها و هجمخههخای سخنگین از
سوی محافمهکاران تندرو مواجه شد .برای او شخایعاتی همچخون «لیبخرال بخودن،
طرفدار رابطه با آمریکا و اسراییل بودن ،کمونیست بودن و »...بخهطخور گسخترده
پخش کردند و در نهایت هم نتوانست بخه مجلخس راه یابخد( .سخالم 15 ،اردیبهشخت

)1335

در این میان اما فعاالن جنبش زنان خارج از حاکمیخت ،راه حضخور فعخال در
انتخابات را لزوماً راهگشای کسب حقوق زنان نمیدانسختند از ایخن رو تمرکخز و
فعالیت کنشگران این جنبش ،معطوف به «پایین» یعنی بخه درون جامعخه مخدنی،
از جمله :استفاده از فرصت پیش آمده برای شکل دادن بخه تشخکلهخای مسختقل
زنان بود .چرا که در آن زمان جناحی از حاکمیت ،نسبت به رشخد تشخکلهخای
جامعه مدنی ،تمایل نشخان داده بخود و هخر چنخد طبخق روال و سخنت دولختهخای
ایران ،خود نهادها و مسئوالن دولتی به دنبال شکلدادن به این تشکلها بودند بخا
این وجود اما برخی از زنان حقخواه نیز به سهم خود تالش مخیکردنخد کخه بخه-
طور واقعی و بدون وابستگی به دولت ،تشکلهای مستقلشان را بهوجود آورند.
بنابراین ،چالش اصلی در جنبش فمینیستی بیرون از جناحهای حاکمیت ،عمخدتاً
حول سهمخواهی تشکلهای مستقل زنان «از فعالیت درجامعخه مخدنی» ،و ایجخاد
تشکلهای زنان بود .به همین سبب در برابر بحخث «حضخور زنخان در انتخابخات»
(که این طرف و آن طرف به گوش میرسید) ،زنان فمینیست و فعال آن زمخان،
عمدتاً بر «شکلدهی به جامعه مدنی» و سهم خود از تشکلهای جامعخه مخدنی را
مطرح میکردند و بر آن تأکید میگذاردند.
رویکرد «نهادسازی در جامعه مدنی» توسط کنشگران جنبش نوپخای زنخان،
در برابخخر رویکخخردی کخخه عجوالنخخه خواسخختار حضخخور زنخخان در انتخابخخات بخخود را
«مهرانگیز کار» در دی ماه  1334به روشنی توضیح مخیدهخد« :در حخال حاضخر
شرایط اجتماعی برای تحقق آرمانهای دو دیدگاه مترقی کخه در جامعخه امخروز
ایران زنخده و فعخال اسخت ،مهیخا نیسخت .در نتیجخه مشخکل بتخوان بخاور کخرد کخه
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نمایندگان پُرشور جنخبش زنخان در مجلخس پخنجم حضخور یابنخد و بخازنگری در
قوانین کشور به قصد تغییخر موقعیخت حقخوقی زنخان همچنخان بخا موانخع بینشخی و
دیدگاهی مواجه نباشد .پیشبینخی یخک چنخین فضخای محتمخل سیاسخی در دوره
پنجم قانونگذاری به زنان متفکخر و دگرانخدیش از هخر الیخه و طیخف و گخرایش
سیاسی هشدار میدهد تا به چارهجویی برخیزند و راه چاره را در تالش گسترده
و پیگیر برای ایجاد تسهیالتی با هخدف شخکلیخابی جامعخه مخدنی جسخت و جخو
1
کنند».
نکته قابل تعمق اینجاست که از سال  1334بخا ایخن کخه زنخان اصخولگرایخی
همچخخون مخخریم بهخخروزی و هخخمفکخخران ایشخخان ،رو در روی خخخط فکخخری زنخخانی
همچون فائزه هاشمی قخرار گرفتنخد و سخپس در مجلخس ششخم نیخز همخین زنخان
اصولگرا علیه خط فکری و رویکردهای زنان جبههی مشخارکت (بخه خصخو
علیه «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان») قرار گرفتند ،اما در سخال  1383بنخا بخه
شرایط وخیم سیاسی ،به سوی همکاری با زنان کارگزارانی و مشارکتی حرکت
کردند و در «ائتالف اسالمی زنان» گرد هم آمدند و در روند اعتراض به «الیحه
حمایت از خانواده» با یکدیگر همگام شدند.
به همین قیاس ،میبینیم که اتفاقاً در همین سال نیز ما جنبشزنخانیهخا کخه در
حوزه جامعه مدنی فعالیت داشتیم (و از قضا در انتخابات مجلخس پخنجم و ششخم
هم مشارکت فعالی نداشتیم) در کنار همین زنان خ از اصولگرا تا اصالحطلخب خ
در سال  1383علیه الیحه حمایت از خانواده یکپارچخه اعتخراض کخردیم و چخه
بسا همین کشش و گرایش به همکخاری بخود کخه سخرانجام باعخث شخد در سخال
 1388نیخخز اکثخخر فعخخاالن زن از جملخخه :زنخخان کخخارگزاران سخخازندگی و جبهخخهی
مشارکت ،تا اکثر جنبشزنانیهایی که در جامعه مدنی فعال بودند ،در ائتالفی با
نام «همگرایی جنبش زنان برای طخرح مطالبخات در فضخای انتخابخات» گخرد هخم

 - 1مهرانگیز کار« ،انتخابات و سرنوشت حقوق زنان» ،مجله زنان ،آنر و دی .1334
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بیاییم .اما تا به سال  1388برسیم ،جنبش زنان فخراز و فرودهخایی را در رابطخه بخا
بحث «فعالیت جنبش زنان در انتخابات» پشت سر گذاشته بخود و نخه تنهخا «مخریم
بهروزی» بلکه همه مخا در مملکختِ هخر دَم متحخولمخان ،دچخار تغییخر و تحخول و
کسب تجربههای بسیار شده بودیم .از همه مهمتر آموخته بودیم که با توجخه بخه
قبض و بسط مداوم شرایط سیاسی ،ناگزیریم که منعطف باشخیم و بخرای پیشخبرد
مسایل زنان ،استراتژیهای گوناگونی را اتخان کنیم یعنی آموخته بخودیم کخه از
ایستایی و جزماندیشی خ و تقدسبخشیدن به یک شیوهی عمل خ بپرهیزیم.
انتخابات ریاست جمهوری  : 1331زنان با حضورشان ،نتیجه را رقم زدند

یخکسخال پخخس از انتخابخات مجلخخس پخنجم ،جنخخبش زنخان بخخا انتخابخات ریاسخخت
جمهوری سال  1331روبخرو بخود ،امخا در آن انتخابخات نیخز هنخوز چخالش مهخم
فعاالن زن ،شکل دادن به تشکلهای خا خود بود .چرا کخه تخا پخیش از سخال
 ،1331کنشگران حقوق زن تاحدودی توانسته بودند برای گرفتن سهمشخان از
شعار دولت مبنی بر «گسترش تشکلهای جامعه مدنی» ،اقدام کنند و به تأسیس
تشکلهخایی کخه بخهطخور مسختقیم بخه کسخب «حقخوق زنخان» ارتبخاط نمخییافخت
(همچون :جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیسخت ،انجمخن حمایخت از حقخوق
کودکان ،و تشکلهایی از ایخن دسخت) توفیخق یابنخد .زیخرا در آن دوره ،فضخای
مناسب سیاسی برای آن که فعاالن مستقل جنبش زنان بخهدنبخال ایجخاد نهادهخای
مستقل به منمور احقاق حقخوق زنخان برونخد ،هنخوز وجخود نداشخت .بنخابراین در
انتخابات  1331نیز فعاالن زن عمدتاً به دنبال فرصختی بخرای ایجخاد تشخکلهخای
مدنی «با موضوع خا حقوق زنان» بودند .از این رو ،زنان ایرانی در انتخابخات
سال  1331بهصورت «فردی» نقشآفرینی کردند و در فقدان حضخور نهادهخا و
سخنگویانی در میان جامعه مدنی ،به شکلی فردی توانستند برآن انتخابات تخأثیر
بگذارند ،بدون آن که حقیقتاً برنامخهای منسخجم ،روشخن و جخدی بخرای پیشخبرد
حقوق خود داشته باشند .با این حال ،مخیدانخیم کخه همخین حضخور فخردی زنخان
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(بهعنوان رأیدهنده) ،در انتخابات ریاست جمهوری  ،1331چنان شاخ بخود
که نقش جوانان و زنان در پیروزی مدرنیستهای اسالمی (و در رأس آنهخا بخه
ریاست جمهوری رساندن آقای خاتمی) ،به یکی از مهمترین بحثهای جخذاب
آن زمان در تحلیلهای سیاسی و مطبوعاتی تبدیل شد.
جنخخبش نوپخخای زنخخان در آن دوران نتوانسخخت بخخهصخخورت منسخخجم از فضخخای
بهنسبت باز انتخابات ،به نفع احقاق حقوق زنان کشور بهخرهای ببخرد امخا پخس از
رویکار آمخدن اصخالحطلبخان ،و هشخت سخال مانخدگاریشخان در قخوه اجرایخی
کشور ،جنبش زنان یکی از خوششانسترین و فرصتشناسترین جنخبشهخایی
بود که بالفاصله پس از تغییر فضای حاکم بر جامعه ،موفق شد که بیشترین بهخره
را از فضای موجخود نصخیب خخود سخازد و بخا سخرعتی شخگفتیآور بخه گسخترش
ادبیات ،نهادها و گفتمانهای خود بپردازد.
و اما ،در همان فضای انتخاباتی نیز بحث در مخورد «رأی دادن یخا نخدادن» در
اکثر محافل روشنفکری و نیز محفلهای زنانه ،بخه بحثخی دا و گخاه فرسخاینده،
تبدیل شده بود و این محفلها را تحخت تخأثیر قخرار داده بخود .بخهطخوری کخه در
بسیاری از این محفلها سببساز ایجاد قطببندی بین کسانی شده بخود کخه ایخن
انتخابات را «توطئه» قلمداد میکردنخد بخا افخرادی (بخهویخژه نسخل جدیخدتر) کخه
بهدنبال فرصتی برای باز شدن فضای عمومی بودند .واقعیت این بود که دادگخاه
میکونوس و تحریمهای سیاسی متعاقب آن ،سبب شده بخود کخه بخخشهخایی از
حاکمیت که بهدنبال سیاست تنشزدایی و همکاری با جامعه بینالمللی (بهویخژه
همکاریهای اقتصادی) بودند ،دست برتر بیابند.
از سوی دیگر جامعه به ویژه نسل جوانتخر زنخان و مخردان هخم کخه بخهدنبخال
فرصتی برای ایجاد تغییرات بودند ،از انتخابات سال  1331بهره بردنخد تخا نشخان
دهند که خواهان تغییر هستند .در آن زمان بخش وسیعی از جامعه روشنفکخری
کشور ،از پیامدهای خونفشان انقالب  ،53اساساً از «انقالب» و دگرگخونیهخای
کالنمقیخاس و زیخر و زبرکننخده ،سخرخورده شخده بخود بنخابراین در ایخن فضخای
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خا  ،برای مایی که دغدغههای اجتماعی و مخدنی داشختیم فرصخت و زمینخهی
خوبی فراهم شده بود که در ورای درگیریهخای سیاسخی ،مطالبخات خخود را بخه
روشی متفاوت از نسلهای انقالبی و فرهند دیرینخهی سیاسخی ،پیگیخری کنخیم.
بدین ترتیب انتخابات سال  1331نقطه عطفی بود بخرای سرگشخودن چالشخی در
همه محفلها و جمعهای روشنفکری (و نیز محافل زنانخه)! یعنخی چالشخی میخان
نیروهایی که همچنان «در فاز گذشته سیر میکردند» با نیروهای تخازهنفسخی کخه
میخواستند با سیاستی جدید (یعنی سیاست مخدنی) در فضخای عمخومی چرخخی
بزنند و آرام ،آرام آن را تغییر دهند.
در آن زمان «سیاست مدنی» (مرام خشونتپرهیز) که جنبش زنان نیز بر پایخه
آن ،مبارزات خودش را استوار میکرد ،شانس و اقبال بسیاری برای مقبولیخت و
گسترش در جامعه داشت چرا که حداقل تجربخههخای نخاموفق و خخونفشخان را
پشت سر خود نداشت .بدین ترتیب پس از قوّتگخرفتن اصخالحطلبخان در سخال
 ،1331در همهی محفلها و جمعهخای پنهخان شخدهی جامعخه روشخنفکخری (از
جمله محفلهای زنان) ،زلزلهای به وقوع پیوست که سبب دوپاره شدن همه این
بخشهای پنهان مانده شد :بخخش انخدکی بخا «آرزوهخای رمانتیخک» در پسختوی
خانههایشان ماندند ،اما بخشی دیگر ،رو بخه «سرنوشخت» و «آینخده» ،بخه عرصخه
عمومی و خیابان ،گام نهادند.
در سخخخالهخخخای حضخخخور آقخخخای خخخخاتمی در ریاسخخختجمهخخخوری ،حرکخخخت
مدرنیستهای مسلمان و اصالحطلبان در اوج خود بود و تمام فضاهای رسانهای
را مباحث دا سیاسی و نزاع جنخاحهخای در قخدرت ،اشخغالکخرده بخود ولخی مخا
گروههای متنوع جنبشزنانیها توانستیم بیصدا و آرام ،حرکتهای زیرپوسختی
زنان ایرانی را (به کمک تأسیس نهادها و انجمنها و شکلدادن به جامعه مدنی)
به سطح «جنبشی اجتماعی» ارتقاء دهیم و آرام ،آرام در جامعه مدنی کشورمان،
تاثیرگخخذار شخخویم .از ایخخن رهگخخذر بخخهتخخدریج در رسخخانههخخا نیخخز رسخخوخ کنخخیم و
ستونهای ویژه زنان را بر صفحات روزنامخههخا ،نقخش بخزنیم و گفتمخان دفخاع از
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حقوق مشروع و انسانی زنان را از حاشیه  ،به مختن رویخدادهای مخدنی مملکخت،
بکشانیم.
اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا :گسترش مشارکت عمومی زنان

پس از انتخابات ریاستجمهوری سال  ،1331و رویکار آمدن اصخالحطلبخان،
انتخابات «شوراهای شهر و روستا» در شهریور سال  1333بهعنوان بخش مغفول
و معطلماندهی قانون اساسی ،توسخط دولخت جدیخد احیخا شخد .شخورای شخهر و
روستا نهادی تازه تأسیس بود و از سوی اصالحطلبان تازه به قخدرترسخیده ،بخه
منمخخور گسخخترش مشخخارکت عمخخومی ،مطخخرح گردیخخد و سخخرانجام بخخه یکخخی از
مهمترین دستاوردهای اصالحطلبان تبدیل شد .با ایخن حخال امخا در سخال 1333
هنگامی که برای نخستین بار قرار بود انتخابات شوراها برگخزار شخود ،مخا شخاهد
وقایع تلخی بودیم از جمله :وقخوع قتخلهخای سیاسخی زنجیخرهای و جخانبخاختن
شخصیتهایی همچون پروانخه فروهخر (بخهعنخوان یکخی از معخدود زنخانی کخه در
عرصه مردانهی سیاست قد علم کرده بخود) هخمچنخین داریخوش فروهخر ،محمخد
مختاری ،و نیخز یکخی از معخدود مخردان مخدافع جنخبش زنخان در آن زمخان یعنخی
«محمدجعفر پوینده» .در این میان بحث و شایعاتی نیخز درمخورد اسخامی کسخانی
که در لیست سیاه برای قتلهای دیگر قرار داشتند بر سر زبانها بود و گفته می-
شد نام زنانی همچون شیرین عبادی و مهرانگیزکار نیز در آن لیسخت قخرار دارد.
در آن سال فائزه هاشمی در مطبوعات و رسانهها زنان را فراخوانده بود تخا بخرای
انتخابات مجلخس خبرگخان کاندیخد شخوند .امخا بخه زنخان اجخازه کاندیخداتوری و
حضور داده نشد .نشریات مختلفی را در این سال توقیف کردند از جمله ماهنامه
«جامعه سالم» و پس از آن «آدینه» .ولی در مقابل این حوادث تل  ،رویخدادهای
امیدوارکننده هم کم نبودند ،که از همهشان مهخمتخر آن بخود کخه در ایخن سخال،
تعداد زنانی که به دانشگاهها راه یافتند بیش از تعداد پسران شخده بخود ،یعنخی بخه
بیش از  52درصد ارتقاء یافته بود.
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در این میان با شروع بحخث انتخابخات شخوراها ،مرکخز امخور مشخارکت زنخان
ریاست جمهوری (به مدیریت زهرا شجاعی) و دفاتر بخانوان وزارت کشخور (بخه
مدیریت اشرف بروجردی و فخرالسادات محتشمی پخور) و چنخد نهخاد دیگخر از
جمله وزارت آموزش و پخرورش ،تخالش کردنخد کخه زنخان را بخه مشخارکت در
شوراها تشویق کننخد 13 .آنر  ،1333بخه عنخوان «روز ملخی زنخان ،مشخارکت و
شوراها» از سوی مرکز امور مشارکت زنان مطرح شد و همایشهای گونخاگونی
در سطح کشور برگزار گردید .در این نشستها ،فرمهخای مخصوصخی را بخرای
اعالم داوطلبی زنان پخش میکردند تا زنانی که داوطلب میشخوند پخس از آن،
با همخاهنگی م رکخز امخور مشخارکت زنخان گخرد هخم آینخد و در زمینخه کخارکرد
شوراها ،آموزش ببینند .در این میان در  22آنرماه ،مرکز امخور مشخارکت زنخان
نمایندگان برخی از سازمانهای غیردولتی زنان را در جلسهای به منمخور تشخویق
زنانی که در سازمانهای غیردولتی تجربه داشختند بخرای نامزدشخدن در شخوراها،
برگزار کرد که جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران (زهرا مصخطفوی) ،جامعخه
زنان انقالب اسالمی (اعمم طالقانی) ،دفتر تخرویج فعالیختهخای زنخان روسختایی
وزارت کشاورزی (پروین معروفی) به درخواست مرکخز امخور مشخارکت زنخان
پاس مثبت داده بودند .بهرغم این تالشها از مجموع  334هخزار و  133نفخری
که داوطلب عضویت در شخوراهای سراسخر کشخور شخده بودنخد ،تنهخا حخدود 2
1
درصد یعنی  3251نفر زن بودند.
در ایخخن میخخان امخخا بخشخخی از نیروهخخای تنخخدرو جنخخاح محافمخخهکخخار در برابخخر
شکلگیری شوراها و نیز حضور زنان ،سنداندازی میکردند بهطخوری کخه در
نهایت هیئت نمارت بر انتخابات ،صالحیت تعخدادی از زنخان را از جملخه :اعمخم
طالقانی ،جمیله کخدیور ،فاطمخه جالیخیپخور ،ناهیخد شخید و ...رد کردنخد .بخدین
ترتیب  233زن در شهرها و  484زن در روستاها به عنوان کاندید در انتخابات

 -1نازنین شاه رکنی ،مجله زنان ،دی و بهمن .1333
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 3اسفندماه 1333شرکت کردند .با این حال نتایج ،شگفتآور بود ،زیخرا زنخان
کاندیدای شورای شهر در  51شهر رتبه اول و نیخز در  58شخهر رتبخه دوم را بخه
به خود اختصا دادند ،و در  5شهر دیگر نیز زنان هخم رتبخه اول و هخم دوم را
به دست آوردند .در همه شخوراها (چخه روسختا و چخه شخهر) حخداقل یخک زن و
حداکثر  4زن حضور یافت( .مجله زنان ،اردیبهشت  )1383حضور گسترده و موفخق
زنان خ به نسبت مجلس شورای اسالمی خ برای ما در جنخبش زنخان ،واقعخه مهمخی
محسوب میشد .مهم از این جهخت کخه بخه همخه ثابخت مخیکخرد کخه زن ایرانخی
خواهان مشارکت مدنی در سرنوشت خود و جامعه خویش است و از هر روزنخه
و فرصت دموکراتی ک خ حتخا کوچخک خ بخرای تثبیخت و گسخترش ایخن حضخور،
استفاده میکند .البته ممکن است برخی از گرایشهای رادیکخال و آرمانشخهری
در جنبش زنان ایران ،این پیروزیهای کوچک را دسختکم و نخاچیز تلقخی کننخد
ولی به نمر من ،همین دستاوردهای کوچک و گام به گخام ،زیباسخت .اتفاقخاً در
همین دوره بود که در پاس به سؤال «مجله زنان» در رابطه با بخدترین و بهتخرین
وقایع سال  1333نوشتم« :در مجموع ،ممکن است کفه حخوادث نخاگوار بخرای
زنان بر کفه دستاوردهایش ،غلبه داشته باشد اما نکته مهخم  ،رونخد رو بخه صخعود
دموکراسیخواهی در جامعه است .شاید این روند مستقیماً به مسایل ویخژه زنخان
ارتباط نیابد اما خود به خود به رشد حرکخت زنخان یخاری رسخانده و مخیرسخاند.
فضای حاکم بر سالی که گذشت فضای اعتراض قانونی بود ،قضایی کخه در آن
ما زنان بهتدریج آموختیم که برای انجام تغییر و اصالح ،به انخواع حرکختهخای
اعتراضآمیز همچون نوشتن نامههخای سرگشخاده و جمعخی ،ایجخاد انجمخنهخای
صنفی ،تأسیس تشکلهای اجتماعی و مدنی روی آوریم .نهخال نوپخای فرهنخد
اعتراض ،بهتدریج پا میگیرد ...یخاد گرفتخهایخم کخه «زدن بخه سخیم آخخر» راهخی
ثمربخش و خوشایند نیست ،میتوان تغییراتی کوچک را تجربه کخرد و گخام بخه
گام پیش رفت .آری ،کوچک زیباست»( .مجله زنان ،ویژه نوروز )1338
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انتخابات مجلس ششم :حضور زنانی از جنسی دیگر

انتخابخخات مجلخخس ششخخم در میانخخه سخخه واقعخخهی مهخخم و تأثیرگخخذار در دوران
اصالحات قرار داشت .یکم :واقعه  18تیر  1338در جنبش دانشجویی بخود .در
آن زمان ،بخش بزرگی از جنبش دانشجویی به عنخوان یکخی از نیروهخای حخامی
اصخخالحطلبخخان در جامعخخه مخخدنی محسخخوب مخخیشخخد .در نتیجخخه خخخاموش کخخردن
خشخخونتآمیخخز اعتخخراض مخخدنی دانشخخجویان در کخخوی دانشخخگاه تهخخران (کخخه در
اعتراض به توقیف «روزنامه سالم» صخورت گرفتخه بخود) ضخربه مهمخی بخه رونخد
دموکراسیخواهی جامعه بود .واقعه دوم که بخه حرکختهخای اصخالحطلبانخه در
داخل کشور ،شخوک وارد کخرد تخرور سخعید حجاریخان بخه عنخوان نایخبریخیس
شورای شهر تهران و تئوریسین اصالحات بود ،اصالحاتی که بخه رویکارآمخدن
سیدمحمدخاتمی منجر شد .واقعه سوم هم که بالفاصله پس از انتخابات مجلخس
ششم اتفاق افتاد و آن ،برگزاری «کنفخرانس بخرلین» در فخروردین سخال  1333و
برخورد بسیار شدید نیروهای محافمهکار با شرکتکنندگان در کنفخرانس بخود.
این دو واقعه سبب شد که اصالحطلبان در حاکمیت ،تضعیف شخوند و از سخوی
دیگ خر ،بدنخخه حخخامی اصخخالحات دموکراتیخخک در جامعخخه (حامیخخان تغییخخر بخخدون
خشونت) نیز دچار ریخزش نیخرو گخردد .بخه ایخن ترتیخب در همخان سخه سخال اول
رویکار آمدن اصالحطلبان ،جناح محافمخهکخار حاکمیخت بخا همراهخی معنخوی
بخشهای تندرو اپوزیسیون ،و نیز با تکیه بر ضعفهای متعدد اصخالحطلبخان (و
همچنین ناپختگی جامعه مدنی کشور) توانستند تأثیرهای منفی بر روند مبارزات
خشونتپرهیز و پروسه گخام بخه گخام اصخالح و دموکراسخی در جامعخه ،تحمیخل
کنند .اما بهرغم همه ایخن مصخیبتهخا ،جامعخهی مخدنی و بخهویخژه جنخبش زنخان،
همچنان پویا و پرشور حرکت میکرد و هنوز قصد تسلیمشدن نداشت.
در میانهی این سه واقعهی تأثیرگذار ،انتخابات مجلخس ششخم ،اتفخاق مهمخی
برای کل جامعه  -و جنبش زنان  -بود .مرکز امور مشارکت زنان در بیانیهای در
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این مورد نوشت« :از تمامی زنان شایسته ،متعهد ،متخص و توانمنخد در عرصخه
قانونگذاری کشور دعوت میکند با اعالم داوطلبخی خخود ،زمینخه ابخراز اعتمخاد
عمومی مردم به تواناییهای زنان را فراهم کنند زیخرا تخا دسختیخابی بخه جایگخاه
واقعی زنان و مشارکت آنان در ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور ،فاصخله
زیادی وجود دارد»( .مجله زنان ،دی ماه )1383
در همخخین زمخخان اسخخت کخخه بخخا گسخخترش ادبیخخات فمینیسخختی و رشخخد نهادهخخا و
انجمنهای زنان ،برای نخستین بار زنان خارج از حاکمیخت نیخز بخا هوشخیاری از
فرصت بهره میبرنخد و وارد کخارزار و مبخارزات انتخابخاتی (بخرای راه یخافتن بخه
مجلس ششم) میشوند و خود را برای نماینخدگی پارلمخان ،نخامزد مخیکننخد ،از
جمله زنان نامآشنایی همچون :ژاله شادیطلب ،مینو مرتاضی لنگخرودی ،اعمخم
طالقانی ،فریبا داوودی مهاجر ،و ...به همخراه زنخانی از جنخبش دانشخجویی ماننخد
فاطمه حقیقتجو  ،و دیگران .به باور من ،این اتفخاق بزرگخی در جنخبش رو بخه
اعتالی زنان ایران بود هر چند اکثر این زنان ،رد صالحیت شدند و بخه عرصخهی
رقابت و مبارزه انتخاباتی راهشان ندادند ولخی همخین حضخور پُرتعخداد و محکخم
زنانه ،نشانهی آن بود که اگر همین روند تداوم مییافخت زنخانی بخا رویکردهخای
دیگر نیز بهتدریج میتوانستند اعتمخاد بخه نفخس الزم بخرای حضخور در مبخارزات
انتخاباتی را بیابند و به عرصه قانونگذاری ،راه یابند .البتخه در میخان کاندیخداهای
مخخرد ایخخن دورهی مجلخخس ،رویکردهخخای متنخخوعتخخری وجخخود داشخخت و حتخخا
رویکردهای چپگرا نیز حضور داشتند برای نمونه «فریبرز رئیس دانا» نیز خخود
را کاندید مجلس کرده بود.
در هر صورت بهرغم این نقطه اوج زیبا در فضای انتخابخاتی مجلخس ششخم،
حوادث پس از آن به گونهای پیش رفت که این روند در همان مجلس ششخم از
سوی نیروهای محافمهکار در نطفه خفه شد و نتوانست دوام بیخاورد و در افکخار
عمومی جامعه نهادینه و روالمند شود .بهطخوری کخه پخس از آن ،ملخیخخ مخذهبی
هایی که بهطور گسترده کاندید نمایندگی مجلس شده بودند ،بخه شخدت تحخت
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فشار و پیگرد قانونی قرار گرفتند و اکثرقریببهاتفاق رهبران و اعضای مؤثرشان
دستگیر ،و برایشان احکام سنگین حبس صادر شد و تحت فشخارهای بسخیار بخه
منمخور مصخخاحبههخخای تلویزیخخونی قرارگرفتنخد .هخخمچنخخین بسخخیاری از نماینخخدگان
مجلس ششم هم که از مانع رد صالحیتها عبور کرده بودند ،بعدها بخا انخواع و
اقسام فشارها روبرو شدند.
بهرغم همه این مشکالت و موانع ،اما شور و هیجان انتخابات مجلخس ششخم
در سال  ،1338در جنبش زنان واقعاً تاثیرگخذار بخود .بخرای نخسختین بخار در 11
بهمن  ،1383انتشارات روشنگران (شهال الهیجی) با همکاری مجله زنان (شهال
شرکت)  ،نشسخت پرسخش و پاسخخی را بخا زنخان نماینخده دوره پخنجم ،همخراه بخا
داوطلبخخان نماینخخدگی دوره ششخخم مجلخخس (در آمفخخی تئخخاتر مجموعخخه ورزشخخی
انقالب) برگزار کخرد کخه در آن نشسخت از خبرگخزاریهخای مختلخف از جملخه
تلویزیونهای فرانسه و آلمان نیز شرکت کرده بودند .در آن زمان من در «جمخع
زنان ناشر» با خانم الهیجی همکاری داشتم و این جمع با برگزاری نمایشخگاههخا
و سخخمینارهای گونخخاگون (از  1331تخخا  ،)1338بخخه یکخخی از تأثیرگخخذارتخخرین
جمعهای زنان در جامعه مدنی کشور تبخدیل شخده بخود و همکخاریهخای مخا در
جمع زنان ناشر با مطبوعات زنانه خ از جمله «مجله زنان» خ نیزگسترش یافتخه بخود.
در هر صورت «جمع زنان ناشر» در آن سال به عنوان نهادی قدرتمنخد در حخوزه
زنان شناخته شده بود و مجله زنخان نیخز مهخمتخرین نهخاد مطبوعخاتی آن زمخان در
حوزه مسایل زنان بهشمار میرفت .البتخه بخا توجخه بخه موضخعگیخری و مخالفخت
برخی از اعضای جمع زنان ناشر ،ما نتوانستیم این نشسخت را بخا نخام «جمخع زنخان
ناشر» برگزار کنیم از این رو شهال الهیجی ،از اعتبار و فضای مؤسسخه انتشخاراتی
خود برای برپایی این نشست مایه گذاشت.
و اما ،در روز  11بهمن با ورود به سالن «نشست نمایندگان زن مجلس پنجم
و کاندیداهای زن مجلس ششم» ،هر کسی میتوانست فضخای پرشخور آن زمخان
را کخخامالً احسخخاس کنخخد .در آن نشسخخت مهرانگیزکخخار ،شخخیرین عبخخادی ،شخخهال
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الهیجی در برابر اقدامات ضعیف زنان در مجلس پخنجم انتقادهخای تنخد و تیخزی
مطرح کردند که شور و هیجان بسیاری آفرید .در پاسخگویی بخه ایخن انتقادهخا،
فائزه هاشمی به سهم خود تالشکرد دالیل و ریشههای ضعف عملکرد زنان در
مجلس پنجم را توضیح دهد .چرا کخه در ایخن نشسخت از میخان  14زن نماینخده
مجلس پنجم ،سهیال جلخودارزاده ،فخائزه هاشخمی و فاطمخه رمضخانزاده شخرکت
کرده بودند و در معرض نقدهای شخدید در مخورد کخمکخاریشخان در رابطخه بخا
احقاق حقوق زنان ،قرار گرفتند .از سوی دیگر در این نشست ،زنخانی کخه بخرای
مجلس ششم کاندید شده بودند و صالحیتشان نیخز تأییخد شخده بخود از جملخه:
فاطمه حقیقختجخو ،جمیلخه کخدیور ،الهخه کخوالیی ،اعمخم امخامی نخایینی ،فریبخا
داوودی مهاجر ،ثریا کرباسی ،ربابه عبادی نیستانک ،فاطمه فخدایی فختحآبخادی،
نوشین حاجیزاده ،سهیال صفایی و طاهره رضازاده حضخور داشختند( .مجلخه زنخان،
بهمن  )1338در آن زمان تعخداد زیخادی از کاندیخداهای زن رد صخالحیت شخده
بودند که در میان آنها ،زنانی همچون :ژاله شادیطلخب ،مینخو مرتاضخی ،اعمخم
طالقانی 1به چشم میخوردند که همگی از مدافعان حقوق زنان بودند ،بهطخوری
که ژاله شادیطلب ،رد صالحیتاش را ناشی از دفاع از حقوق زنان میدانسخت
و معتقد بودکه «به دلیل انتقادهایش از قوانینی که علیه زنان است تنبیه مخیشخود،
قوانینی که زن را انسان تلقی نمیکند» (مجله زنان ،همان).
در این میان با توجه به ورود آقای هاشخمی رفسخنجانی بخه کخارزار انتخابخاتی
مجلس ششم ،بین زنان حزب کارگزاران سازندگی به رهبری فخائزه هاشخمی ،و
نیروهای جبهه مشارکت به رهبری الههکوالیی ،فاطمهکروبخی و ...چخالشهخایی
پخخیش آمخخد .چخخرا کخخه پخخیش از آن نیخخز بخخین ایخخن دو جنخخاح اصخخالحطلخخب درون
حاکمیت ،تنشهایی پیش آمده بود که در انتخابات مجلس ششخم بخه اوج خخود
رسید .در واقع اگر در مجلس پنجم بین «زنان اصخولگخرا» و «زنخان کخارگزاران

 - 1در این دورهی مجلس ،تعداد  524زن ،داوطلب نمایندهگی مجلس ششم شده بودند.
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سازندگی» چالش و درگیری رخ داد ،در مجلس ششخم ،ایخن درگیخریهخا میخان
1
جناح راست و چپ اصالحات (کارگزاران و مشارکتیها) رخ نمود.
این درگیریها باعخث شخد کخه زنخان جنخاحهخای مختلخف درون اصخالحات
نتوانند به لیست واحدی از کاندیداهای زن دست یابند .بهطخوری کخه در لیسخت
کاندیداهای زن «مجمع اسالمی بانوان» (که مدیریتاش با فاطمه کروبخی بخود)،
فائزه هاشمی حضور نداشت ،چخرا کخه بنخا بخه اظهخارات فاطمخه کروبخی« :فخائزه
هاشمی گفته است ما خودمان ائتالف بزرگی هستیم و نیازی به ائختالف بخا شخما
نداریم» .در هر صورت درگیریها میان کخارگزاران و دوم خخردادیهخا در ایخن
دوره به شدت باال میگیرد .از سوی دیگر بسیاری از کاندیداهای :ملیمخذهبی-
ها ،مستقلها ،و بخشی از دوم خردادیها نیز از همخان ابتخدا رد صخالحیت مخی-
شوند.
بهرغم تمامی این چالشها اما در این دوره از انتخابات مجلس نیخز ،گفتمخان
مسخخلط در جنخخبش زنخخان ،بخخاز هخخم حضخخور م خؤثر و یکپارچخخه «جنخخبش زنخخان» در
انتخابات نیست بلکه عمدتاً بحث و پشختیبانی حخول «مشخارکت عخام زنخان» (چخه
برای کاندیدا شدن و چخه بخرای رأی دادن) مطخرح اسخت و اساسخاً در آن زمخان
هنوز «جنبش زنان» به سخطحی از انسخجام و مشخروعیت نرسخیده بخود کخه بتوانخد
کاندیداهای مستقل خود را اعالم و به نفع آنان وارد کارزار انتخاباتی شود ،یا به
عنوان «جنبش زنان» ،در فضای انتخابات به نفع زنان گفتمانسازی کنخد .در آن
 -1در این میان فائزه هاشمی در حمایت از پدر خود -که از سوی جناح چپ اصالحطلبان
مورد حمله بود  -وارد درگیری رسانهای با این جناح شد که در آن زمان به «دوم خردادیها»
معروف بودند .فائزه هاشمی در یک سخنرانی جنجالبرانگیز ،جناح چپ اصالحطلبان را این
طور مورد خطاب و انتقاد قرار داد« :مجلس ششم از آنِ اصالحطلبان خواهد بود اما آنها با
تندروی خود مجلس را دچار مشکل میکنند» و در میانه این درگیریها گفت« :چپ ،مرده
سیاسی بود و کارگزاران آن را زنده کرد» .فاطمه کروبی ،همسر «مهدی کروبی» نیز در
جواب به فائزه هاشمی اظهار داشت« :جناح چپ به خاطر سعهی صدر و نجابتی که دارد
تاکنون پاسخی نداده است و اگر بخواهد حرف بزند سند و مدرک نیز دارد» (همان).
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زمان تازه داشت میان برخی از کنشگران جنبش زنخان و جامعخه روشخنفکخری
مردانه ،بحثهایی در بارهی وجود یا عخدم وجخود «جنخبش زنخان» ،شخکل مخی-
گرفت که اتفاقاً همین بحثها نشان دهنده آن بود که بخهتخدریج «جنخبش زنخان»
بهعنوان کلیتی که بخشی از خواستههای زنان را نمایندگی میکند ،دارد شناخته
میشود و حق اهلیت کسب میکند .یعنی دارد وارد گفتمان عمخومی مخیشخود.
هر چند از خیلی پیشتر ،ما فعاالن جنبش زنخان ،حرکختهخای خودمخان را تحخت
عنوان «جنبش زنان» به رسمیت میشناختیم ،ولی این به معنخای آن نبخود کخه در
افکخخار عمخخومی جامعخخه و در گسخخترهی گفتمخخان نخبخهگخخان و روشخخنفکخخران نیخز
کنشهای زنان فعال کشور ،به عنوان «جنبش» تلقی میشد .با این حال در همین
سالهای  33-1338بهتدریج جنبش زنان به آرامی و گام بخه گخام هخمزمخان بخا
قدرتیابی و تاثیرگذاری بیشترش ،به عرصه گفتمان عمومی وارد میشد.
از سال  1382به بعد نیز با نضجگرفتن حرکتهای ائتالفی در جنخبش زنخان
در «جمع هماندیشی زنان» که تأثیر گستردهتری را در پی داشت و نیخز اعتبخاری
که جنبش زنان به دلیل گرفتن جایزه نوبل صخلح توسخط شخیرین عبخادی کسخب
کرده بود ،در مجموع سبب شد که ما شاهد به رسمیت شخناختن نسخبی «جنخبش
زنان» در سطح گفتمان روشنفکری و رسانهای باشیم اما با برگزاری تجمع 22
خرداد در سال  1384و سال بعد از آن در میدان هفتم تیر تهران ،و بمب خبخری
آن ،زمینهی مقبولیت و پذیرش مبخارزات زنخان بخه عنخوان «جنخبش» را در سخطح
وسیعتری فراهم آورد .چرا که این مقبولیت و پخذیرش از حخوزه روشخنفکخری
فراتر رفت و در سطح افکار عمومی و حتا در میان مخالفان جنبش زنخان نیخز بخه
رسمیت شناخته شد .در واقع میخواهم بگویم که در فضخای انتخابخات مجلخس
در سخال  ،1338هنخخوز در گفتمخخان عمخخومی ،عمخخدتاً بحخخث «مشخخارکت زنخخان در
انتخابات» مطرح بخود و نخه «مشخارکت "جنخبش" زنخان در انتخابخات» .بخه همخین
سبب ،مخاطب این بحثها «فرد فرد زنان کشور» بود و نه لزوماً «جنخبش زنخان».
بهطوری که مثالً نیره توحیدی ،یکی از فمینیستهخای باسخابقه و اسختاد دانشخگاه
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در آمریکا ،در مقالهای در رابطه با انتخابات مجلس ششم نوشت« :خوشبختانه بر
کمیت و کیفیت نمریات مردان و زنان نواندیش دینی و چه روشنگخر الییخک،
افخخزوده مخخیشخخود و قاعخخدتاً ،مجلخخس ششخخم بایخخد مخخنعکسکننخخده ایخخن رونخخد
امیدوارکننده و پیشرو در زمینه مسایل و حقوق زنان باشد .اما ایخن نخواهخد شخد
مگر با آگاهی ،موقعشناسی و همت زنان و شخرکت فعخال آنخان در انتخابخات از
طریق نامزد شدن و رأیدادن به نمایندگانی که مدافع پیگیر و غیرمتزلزل حقوق
مخخدنی ،سیاسخخی و اجتمخخاعی زنخخان باشخخند و مخخانع قربخخانیشخخدن حقخخوق زنخخان در
معامالت ،مالحمات و برد و باختهای سیاسی و جناحی شوند( ».مجله زنخان ،دی
 )1338و یا مینخو مرتاضخی در رابطخه بخا علخل عخدم مشخارکت گسخترده زنخان در
انتخابات در همان زمان به «دو عامل اساسی اشاره میکند 1 :خخ عامخل بیرونخی و
خارج از قدرت زنان که همان تفکر سنتی و مردساالرانه است2 .خ عامل درونخی
که عدم اعتماد به نفس در زنان است» (همان) .همانطور کخه از میخان بحخثهخای
این فعاالن زن نیز مشخ است ،در آن دوره« ،جنخبش زنخان» هنخوز بخه عنخوان
کلیتی منسجم ،مخاطب بحث «مشارکت» در انتخابات نیست و بهرغم آن که مخا
خود در جنبش زنان در آن دوره در برابر کسانی که بر عدم وجود «جنخبش» در
حوزه فعالیت زنان سخن میگفتند ،واکنش نشان مخیدادیخم ،ولخی واقعیخت ایخن
است که در نهنیت خودمان نیز هنوز «جنخبش زنخان» را بخه عنخوان ابخزار جمعخی
برای مشارکت اجتماعی و سیاسی در نمر نمیگرفتیم زیرا عمالً میدیخدیم کخه
«عامل» و «کنشگر» مشارکت در عرصه عمومی ،هنوز «فرد ،فرد» زنخان شخناخته
میشوند و نه «جنبش زنان» .هر چه بود ،انتخابخات مجلخس ششخم در بهمخن مخاه
 1338به پایان رسید و تعدادی از زنان اصالحطلب به مجلخس راه یافتنخد 1.ایخن
 -1نمایندگان زن مجلس ششم شامل :سهیال جلودارزاده ،فاطمه حقیقتجو ،فاطمه راکعی،
وحیده عالئیطالقانی ،جمیله کدیور و الهه کوالیی از نمایندهگان تهران ،شهربانو امانی
نمایندهی ارومیه ،سیده فاطمه خاتمی نمایندهی مشهد ،طاهره رضازاده نمایندهی شیراز،
حمیده عدالت نمایندهی دشتستان ،اکرم مصوریمنش نمایندهی اصفهان ،اعمم ناصریپور
نمایندهی اسالمآباد غرب و مهرانگیز مروتی نمایندهی خلخال بودند.
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مجلخخس مهخخمتخخرین مجلخخس بخخرای جنخخبش زنخخان از بعخخد از پیخخروزی انقخخالب53
محسوب میشد چرا که در آن ،طرح های مهمخی بخه نفخع زنخان مطخرح شخد کخه
مهمترین (و البته جنجالبرانگیزترین آنها) تصویب پیوستن ایران به «کنوانسیون
رفع تبعیض علیه زنان» بود .هر چند که متأسخفانه اکثخر لخوایح مهخم و تاثیرگخذار
مجلس ششم از سوی شورای نگهبان رد شد.
انتخابات مجلس هفتم :حضوری کمرمق در فضای سرد انتخاباتی

«انتخابات مجلس هفتم» در اسفندماه  ،1382در زمانی برگخزار شخد کخه جنخبش
زنان با مرگ «زهرا کاظمی» در تیرماه آن سال مواجخه شخده بخود 1و در مجمخوع
این انتخابات در فضای سردی برگزار شد کخه نشخاندهنخده سخرخوردگی رو بخه
گسترش جامعه از روند بسیار بطئی تغییرات بود و نشان میداد کخه در انتخابخات
ریاست جمهوری آینده نیز اصالحطلبان با شرایط بسخیار سخختی روبخرو هسختند.
چرا که مجلس ششم ،حتا با تحصن و اسختفای جمعخی نماینخدگان اصخالحطلخب
نتوانست از کارشکنیهایی که با هدف به بخنبسخت رسخاندن طخرحهخا و لخوایح
نمایندگان اصالحطلب مجلس اعمال میشد جلوگیری بخه عمخل آورد .تحصخن
اعتراضی نمایندگان مجلس ششم که اتفاق مهم سیاسی بهشمار میرفت در میان
مردم نیز واکنشی در خور نیافت و در مجموع سبب شد که امید بخه ایجخاد تغییخر
از طریق مجلس شورای اسالمی ،به شدت در میان مردم خ و نیز در میان مخدافعان
حقوق زنان خ کاهش یابخد .زیخرا کلیخه لخوایح و طخرحهخای مربخوط بخه زنخان در
شورای نگهبان رد میشد و اگر برخی از آنها هم به تصویب میرسید در واقخع
به واسطهی رأی «شورای تشخی مصلحت نمام» بود .اتفاقاً همین سخد نیرومنخد
 1در همین زمان بود که زمزمه سهمیهبندی جنسیتی برای نخستین بار پس از افزایش ورودی-
های دختران نسبت به پسران از سال  ،1333مطرح شد و در دفترچههای انتخاب رشته کنکور
در برابر سه رشته پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ،سهمیه  52درصد زن و  52درصد مرد
نگاشته شد .این کار از سوی «رییس سازمان سنجش کشور» انجام گرفته بود.
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«شورای نگهبان» در برابر لوایحی به نفع زنان بود که بخشی از جنبش زنان را بخه
همراهی با کسانی که خواستار رفراندوم و تغییر قخانون اساسخی بودنخد واداشخت.
چرا که آنها به عینه مشاهده کرده بودند که حتا اگر زنان با تحمل مضخیقههخای
فخخراوان (و رد صخخالحیتهخخای گسخخترده) بخخاالخره چنخخد نماینخخده بخخرای پیگیخخری
مطالباتشان به مجلس بفرستند ،باز هم بخه راحتخی بخا توجخه بخه سخاختار سیاسخی
حاکم بر قانون اساسی (قدرت مسخلط نهادهخای انتصخابی بخر نهادهخای انتخخابی)
نمیتوان به تغییر و اصالح قوانین به نفع زنان ،دل بست .بنابراین جنبش زنخان یخا
میبایست نیروی عمیمی در میان جامعه زنان بسیج میکرد تا شاید بتواند لخوایح
مربوط به برابری حقوق زنان را حتا به «شورای نگهبان» هم بقبوالند ،یخا بایخد بخه
منمخخور تغییراتخخی در سخخاختار حقخخوقی و نهادهخخای انتصخخابی حکومخخت ،در انتمخخار
متجلی شدن خواستهی «تغییراتی در قانون اساسی به نفع حقوق زنان» در بخخش-
هایی از حاکمیت میماند .در واقع جنخبش زنخان در خخالل سخالهخای  1384تخا
 ،1388این دو روش را آزمخود .یعنخی بخا راهانخدازی «کمپخین جمخعآوری یخک
میلیون امضا» (و دیگر کمپینها و حرکتهای گسترده) ،راه اول را آزمود ،و بخا
شکلدادن به «همگرایی جنبش زنان برای طخرح مطالبخات در فضخای انتخابخات»
راه دوم را بخه محخخک آزمخخایش گذاشخخت .گرچخخه هخیچ کخخدام از ایخخن دو روش،
نتوانست بخه تغییخرات جخدی بخه نفخع زنخان ،منجخر شخود امخا بخیشخک همخه ایخن
آزمونها ،پشتوانههای مهمی برای جنبش زنان در آینده فراهم کرده است.
در انتخابات مجلس هفتم نیز برخالف انتخابات مجلس ششم ،بهرغم تخالش
دو جنخخاح اصخخالحطلخخب (کخخارگزارانیهخخا و مشخخارکتیهخخا) مشخخارکت مخخردم در
انتخابات نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته بود و به  52درصد تنزل کرده بود.
درحالی که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم و ششم بسیار بخاالتر
بود (حدود  32درصد) .در زمان مجلس ششم ،چالشهایی نیخز میخان اصخالح-
طلبان و کارگزاران سخازندگی ایجخاد شخده بخود و آقخای رفسخنجانی در مجلخس
ششم به دلیل رأی پاییناش ،اعالم انصخراف داد .در واقخع در انتخابخات مجلخس
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پخخنجم ،کخخارگزارانیهخخا بیشخخترین رأی را کسخخب کردنخخد و در مجلخخس ششخخم،
مشخخارکتیهخخا توانسخختند بسخخیاری از کرسخخیهخخا را از آن خخخود سخخازند .از ایخخن رو
کارگزارانیها در مجلس هفتم ،احتمال موفقیت خود را برخالف مجلخس ششخم
بیشتر مخیدانسختند .بخه ایخن اعتبخار بخود کخه آنهخا فعالیختهخای خخود را بخهطخور
قابلمالحمهای افزایش دادنخد .امخا نتخایج انتخابخات نشخان داد کخه چنخین نشخد و
مجلس هفتم در واقع دوران واگخذاری مجلخس بخه طیخف «اصخولگرایخان» بخود.
دالیل اصلی این واگذاری هم تا حدودی روشن بود :از یخک سخو انسخجام الزم
در میان اصالحطلبان وجخود نداشخت و از سخوی دیگخر مخردم نیخز تاحخدودی از
ناکامی نمایندگان مجلس ششم در روند قانونگذاری سرخورده شخده بودنخد در
نتیجه ،مشارکت مردم در این دورهی انتخابات ،روند نزولی پیدا کرد .بخهطخوری
که در تهران( ،که معموالً پایگاه اصلی تغییرات سیاسی کشور بهشمار مخیرود)،
فقط  33درصد از واجدین شرایط شرکت کردند.
بهرغم این فضای سرد و ناامیخدی حخاکم بخر جامعخه ،امخا در آنرمخاه ،1382
فراکسیون زنان مجلس ششم ،از تعداد قابل تخوجهی کخنشگخران و تشخکلهخای
زنان دعوت کرد تا نحوهی حضور زنان در انتخابات مجلس هفختم را بخا کمخک
آنان بررسی کند و پیشنهاد در نمر گرفتن «سخهمیه  32درصخدی بخرای زنخان در
فهرست اصالحطلبان» را ارائه نماید .بحث «سهمیه برای زنخان در مجلخس» از آن
به بعد بود که توسط جبهه مشارکت در انتخابات سالهای بعد نیز پیگیری شد و
به عنوان یکی از خواستههای اصلیِ کمیسیون زنان جبهخه مشخارکت درآمخد .در
این جلسه از تعداد  122نفر که دعوت کخرده بودنخد تنهخا  32نفخر از فعخاالن زن
(عمخخدتاً ملخخی مخخذهبیهخخا و تشخخکلهخخایی کخخه در شخخبکه همخخاهنگی سخخازمانهخخای
غیردولتی زنان جمهوری اسالمی» عضو بودند) شرکت جستند .در این نشسخت،
دعوتکنندگان شامل الهه کوالیی ،سهیال جلودارزاده ،حمیخده عخدالت ،فاطمخه
خاتمی ،جمیله کدیور ،وحیده طالقانی و ..بودند و از میان دعوتشدگان حاضر
در جلسه نیز میتوان به :ناهید توسلی ،فاطمه فرهند خواه ،شخهین علیخایی زنخد،
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زهرا اشراقی ،اشرف بروجردی ،نرگس کریمی و ...اشخاره کخرد .در ایخن جلسخه
بنابه گزارش مجله زنان «از تعداد حاضران در جلسه و بحخثهخای غیرمنسخجم و
غیرمرتبط با موضوع اصلی ،تنها یکی از حاضران یعنی فاطمه فرهندخواه برای
افزایش تعداد زنان در مجلس راهکار ارائه داد ...او پیشنهاد کخرد کخه لیسخت 38
نفرهای از زنان تهیه و اعالم شود یا حداقل ده نفر از زنان نخبه در لیست گخروه-
های سیاسی اصالحطلب گنجانده شوند و از جوانخان ،مجلخس دانخشآمخوزی و
1
انجمنهای اسالمی مدارس و دانشگاهها در این جهت کمک گرفته شود».
در این میان برخی از تشکلهای زنان که عمدتاً تحخت «شخبکه سخازمانهخای
غیردولتی زنان جمهوری اسالمی» فعالیت میکردند ،بیانیهای را در بهمن 1382
صادر کردند و مطالبات زنان از مجلس شخورای اسخالمی را مطخرح نمودنخد 2.تخا
جخخایی کخخه اطخخالع دارم ایخخن بیانیخخه بخخا کمخخک «مرکخخز کخخارورزی سخخازمانهخخای
3
غیردولتی» که توسط محبوبه عباسقلیزاده اداره میشد ،تدوین شده بود.
این بیانیه درحالی صادر شده بود که مخا دومخین نشسخت جمخع «هخماندیشخی
زنان» را در دی ماه  1382برگزار کرده بودیم و در آن نشست ،در مورد ایجخاد
زمینههای همکاری فعاالن زن و کف مطالبخات زنخان بخه بحخث پرداختخه بخودیم.
ولی همانطور که در فصلهای پیشین توضخیح دادهام «جمخع هخماندیشخی زنخان»
اساساً هنوز با بحث «انتخابات» بهطور جدی و تعیینکننده ،درگیر نشده بود .بخه-
 -1زهرا ابراهیمی ،مجله زنان ،آنر و دی .1382
http://zananmag.org/spip.php?article206 2
 3تشکلهایی که این بیانیه را امضاء کرده بودند شامل .1« :انجمن حمایت از زنان و کودکان
پناهنده .2 .انجمن حمایت از حقوق زنان .3 .انجمن روزنامهنگاران زن ایران .4 .انجمن زنان
پژوهشگر تاری  .5 .انجمن کودکان مهر .1 .جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان .3 .خانه
دختران ایران .8 .خانه زنان پیشتاز صنعت .3 .خانه فرهند و توسعه پایدار .12 .سازمان زنان
زرتشتی .11 .کانون بانوان بازنشسته آموزش و پرورش .12 .کانون حمایت از حقوق زنان.
 .13کمیته بانوان آشوری انجمن آشوریان تهران .14 .مرکز خانواده سالم .15 .مرکز
کارورزی سازمانهای غیردولتی .11 .مرکز مطالعات و تحقیقات زنان .13 .مؤسسه اجتماعی
خ فرهنگی یاس .18 .مؤسسه فرهنگی فرزانه پیشرو .13 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات حوّا».
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ویژه آن که با توجه به شکستهایی که مجلس ششم در رابطه با تصویب لخوایح
و طرحهایش خورده بود طبعاً در سخال  1382نیخز در مخورد انتخابخات مجلخس،
فضای مثبتی در جامعه وجود نداشت بهخصو که وقتی تعدادی از نماینخدگان
اصالحطلب مجلس ششم ،پس از تحصن ،از مجلس استعفا داده بودند ،در واقع
این پیام را بهطور غیرمستقیم به افکار عمخومی جامعخه رسخانده بودنخد کخه دیگخر
«کار در مجلس» بیفایده است بنابراین اصالحطلبان چهطور میتوانستند دوبخاره
روزنهای امیدوارکننده را در برابر مردم و جامعه مدنی برای حضور فعالشخان در
انتخابات مجلس ،بگشایند .از همین رو بود که بیانیه تعدادی از تشکلهای زنخان
در رابطه با انتخابات ،در آن فضا ،نه تنها نمیتوانست بخرای بسخیج زنخان راهگشخا
باشد بلکه تاثیرگذاری چندانی هخم در افکخار عمخومی جامعخه نداشخت .در واقخع
فضای سرد موجود در آن زمان چنان بود که حتا گروههای سیاسی زنان نیز کخه
در انتخابات ششم ،لیستهخای کاندیخداهای زن را مطخرح کردنخد ،در انتخابخات
هفتم ،اساساً لیستهای جداگانه ندادند و تحت تشخکلهخای مخردان نزدیخک بخه
خود ،کاندید اعالم کردند .برای نمونه مجمع اسالمی بانوان کخه فاطمخه کروبخی
آن را هدایت میکرد و در مجلس ششم لیست کاندیداهای زن را مطرح کخرده
بود این بار به جای ائتالف میان گروههای زنان ،به نزدیکان مردشان ،پیوسختند و
تحت عنوان «ائتالف برای ایران» حرکت کردند.
در این میان جناح چپ اصالحات به دلیل رد صالحیتهای گستردهشخان از
سوی شورای نگهبان ،عمالً از صخحنه انتخابخات حخذف شخدند و فقخط «مجمخع
روحانیون مبارز» و «حزب همبستگی» و «کارگزاران سازندگی» باقی ماندند کخه
همهشان نیز تحت نام «ائتالف برای ایران» در انتخابات شرکت کردنخد« .جامعخه
زینب» (به ریاسخت مخریم بهخروزی) نیخز تحخت لخوای «ائختالف آبخادگران ایخران
اسخخالمی» قخخرار گرفخخت و تشخخکلهخخای سیاسخخی ماننخخد «جمعیخخت زنخخان جمهخخوری
اسالمی» (به رهبری زهرا مصطفوی) هم اساساً لیستی ندادند .به این ترتیب عمخالً
حرکت نمایان و قابخلتخوجهی از سخوی زنخان در ایخن دوره وجخود نداشخت .در
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نهایت هم  5زن از لیست ائتالف آبادگران که متعلق به اصولگرایخان (جمعیخت
مؤتلفه اسالمی) بود ،توانستند به مجلخس راه یابخد و از میخان زنخان اصخالحطلخب
کسی به مجلس هفتم راه نیافت .تنها یک زن (مهرانگیز مروتی) از مجلس ششم
1
به مجلس هفتم راه یافت.
انتخابات ریاست جمهوری  :1384آغازی برای استفاده از «فضا»ی انتخاباتی

بحث انتخابات و حضور زنان ،در «جمع هماندیشخی زنخان» (کخه از سخال 1382
شکل گرفته بود) بهطور جدیتر و از زاویه «کنشی جمعی» از سوی جنبش زنان
در اردیبهشت سال  ،1384همزمان با انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد .در
این دوره  ،انتخابات ریاستجمهخوری نیخز بخا اسختقبال از سخوی جامعخه و مخردم
همراه نبود و فضای نسبتاً سردی همچنخان بخر جامعخه حخاکم بخود .امخا در جامعخه
روشنفکری و در میان گروهها و جنبشهای گونخاگون از جملخه جنخبش زنخان،
جنبش دانشجویی و ...بحثها در مورد شیوه تاثیرگذاری بخرای ایجخاد تغییخرات
در «فضا»ی انتخابات ،به شدت در جریان بود .آن زمان بسیاری حدس میزدنخد
که اصالحطلبان با توجه به ایخن کخه در دو دوره ،کرسخی ریاسخت جمهخوری را
برعهده داشتند پس بهطور طبیعی احتمال پیروزی دوبارهشان بسیار اندک اسخت.
بهویژه آن که آقای خاتمی پس از دو دوره ریاست جمهخوری ،امکخان کاندیخدا
شدن نداشت و چهره مقبولی هم از سوی جبهه دوم خردادیها تعیین نشده بخود.
دکتر معین در واقع بدترین انتخابی بود کخه اصخالحطلبخان در آن شخرایط رکخود
بازار انتخاباتی و ناامیدیها و سخرخوردگیهخا خ بخهویخژه سخرخوردگی جوانخان خ
میتوانستند ارائه کنند .همانطور که کاندید شخدن آقخای هاشخمی رفسخنجانی از
سوی بخش کارگزاران سخازندگی  ،بعخد از آن دوره «افشخاگری» کخه از سخوی
 -1اسامی زنان مجلس هفتم :فاطمه آلیا ،عشرت شایق ،الله افتخاری ،فاطمه رهبر ،نفیسه
فیاضبخش ،الهام امینزاده ،فاطمه آجرلو ،هاجر تحریری ،مهرانگیز مروتی ،رفعت بیات،
عفت شریعتی ،نیره اخوان بیطرف.
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برخی از فعاالن جناح چپ اصخالحطلبخان اتفخاق افتخاده بخود ،بخیشخک انتخخاب
خوبی نبود .هر چند در معادالت سیاسی ،بسیاری میدانستند کخه اگخر هخم قخرار
باشد از مجموعه طیفهای گسترده اصالحطلبان کسی ایخن بخار سخکان ریاسخت
جمهوری را به دست گیرد ،کارگزارانیها به ریاست هاشمی رفسنجانی اسخت و
نه مشارکتیها .در این میان از همه سو علیه خانواده هاشخمی رفسخنجانی در میخان
مردم تبلیغات شده بود در نتیجه آقای هاشمی رفسنجانی هم نمیتوانست شخانس
و اقبالی برای جمع کردن رأی باال را داشته باشد .هرچند در ایخن دوره ،حضخور
حجةاالسخخالم مهخخدی کروبخخی گزینخخهای بخخود کخخه مخخیتوانسخخت مخخورد موافقخخت
جناحهای مختلف جبهه اصالحات قرار بگیرد ،ولی این کار نیز به هخزار و یخک
دلیل ،صورت نگرفت .به این ترتیب تشتت میان اصخالحطلبخان ،فضخای ناامیخد و
سردرگم حاکم بر جامعه را تشدید میکرد و فضخای انتخابخاتی را هرچخه بیشختر
سرد و بیرمق میساخت.
در مجموع در ایخن دوران ،جامعخه سخرگردان بخود :اصخالحطلبخان در دوران
هشت ساله آنچنان که انتمار جامعه  -بخهویخژه طبقخه متوسخط مخدرن  -از آنهخا
میرفت نتوانسته بودند قولها و وعدههایشان را محقخق کننخد از ایخن رو طبقخه
متوسط مدرن بیش از اقشار و طبقخات دیگخر ،ناامیخد شخده بخود .از سخوی دیگخر
طبقات محروم و پایین جامعه نیخز از دوران اصخالحات (کخه عمخدتاً شخعارش بخر
محور آزادیهای سیاسی و مدنی بود) ،به قول معروف «دخلی» نبرده بودند و یا
بهتر بگوییم جامعه مدنی و مدرنیستهای مسلمان نتوانسته بودند که بخهروشخنی،
پیوند بین آزادیهای سیاسی مانند آزادی بیخان ،عقیخده ،قلخم و ...بخا چشخمانخداز
عخخدالت اجتمخخاعی را بخخرای طبقخخات محخخروم و پخخایین جامعخخه ترسخخیم کننخد .ایخخن
درحالی است که بیشک مهمترین دستاورد آزادی قلم و بیان و ایجاد تشخکل-
های صنفی و مدنی در تحلیل نهایی میتوانند بخه نفخع توزیخع عادالنخهتخر ثخروت
یعنی به نفع تهیدستان (به دلیل قدرت اعتراض و چانهزنی دستهجمعی ،اعتخراض
به فساد دولتی ،و نیز گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی به نفع طبقخات پخایین
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و محروم جامعه) بهکخار آینخد ،ولخی بخا توجخه بخه آن کخه در دوران اصخالحات،
عمدتاً به زمینخهسخازی و بیخان خواسختههخا سخپری شخد و بخه مرحلخه اجخرای آن و
تأثیراتاش بر جامعه و طبقات فرودست آنچنان که باید ،نرسید و روشنفکران
و سیاستمداران نیز نتوانستند این پیوند را به خوبی تبیین کنند ،در نتیجه بخشخی
از طبقات فرودست نیز چشم امیدی به اصالحطلبان نداشتند .از سخوی دیگخر در
میان اغلب روشنفکران و فعاالن جامعه مدنی نیز گفتمان غالب بر بحث «حقوق
بشر» ،عمدتاً در محدودهی «حقوق زندانیان سیاسی» بخاقی مانخده بخود و نتوانسخته
بود از این محدوده خیلی فراتر بخرود .آزادی مطبوعخات و آزادی بیخان و قلخم و
تشکلهای مدنی نیز این اواخر به فشار برای «آزادی زنخدانیان سیاسخی» و چانخه-
زنی بر سر توقیف یا عدم توقیف چند نشخریه و روزنامخه ،محخدود مخیشخد و در
مجمخخوع ،پیونخخد شخخعارهای سیاسخخی و دموکراسخخیخواهانخخه بخخا گسخخترش عخخدالت
اجتماعی و استیفای حقوق تهیدستان شهری ،تا حدود زیادی مغفول مانده بود.
با توجه به این مجموعه عوامل و نیز مخواردی از جملخه :ناامیخدی و دلزدگخی
بخش بزرگی از مردم از درگیریهای جنخاحی در حاکمیخت ،نخاپختگی و عخدم
هماهنگی میان نیروهای اصالحطلخب درون نمخام ،و نیخز عخدم بلخو گخروههخای
مردمی از به کارگیری ابزارهای مدنی مناسب برای پیشبرد اهداف مشترک و....
همه و همه دست به دست هم داد که در مقطع انتخابات  ،1384سخرگردانی بخر
جامعه مدنی و نخبهگان و گخروههخای سیاسخی و اجتمخاعی (در یخافتن راه بخرون
رفت از بن بستهای پیش آمده) ،غلبه کند و فضای قطببنخدی شخدهای ایجخاد
گخخردد .نیروهخخای جبهخخه مشخخارکت هخخم در ایخخن میخخان بخخدترین گزینخخه را بخخرای
کاندیدای مورد نمر خود خ دکتر معخین خ بخرای احخراز مقخام ریاسخت جمهخوری،
برگزیدند و به این سرگردانیها دامن زدند .بخشی دیگخر از اصخالحطلبخان نیخز
آقای کروبی را کاندید کردند و در این میان آقخای قالیبخاف نیخز نمخر بخشخی از
زنانی را که پیش از آن به اصالحطلبخان ،اقبخال نشخان داده بودنخد ،جخذب خخود
کرده بود .طبعاً چنین شرایطی ،بهطور اتوماتیک ،زمینهی پیروزی تخیم انتخابخاتی
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آقای احمدینژاد را بسترسازی میکرد .واقعیخت ایخن اسخت کخه در آن شخرایط
تشتت و چندپارهگی ،آنچخه در فضخای انتخابخاتی آن زمخان ،غالخب شخده بخود،
تنش فزاینده میان «تحریم انتخابات» و یا «شرکت در انتخابات» بود.
همواره بحخث تحخریم و شخرکت در انتخابخات در همخه دورههخای انتخابخاتی
وجود داشته اسخت امخا از سخال  1331بخه بعخد در دورههخای مختلخف انتخابخات
ریاست جمهوری ،این بحث در حاشیه قرار داشت ولی در مقطخع سخال ، 1384
این چالش بر فضای انتخابات غلبه کرد .چنان که حتا نخبگان با تجربهی کشخور
نیز در مورد این که چهگونه میشود مردم را به نفع ایجاد تغییرات ،بسخیج کخرد،
نمیتوانستند به توافق حداقلی برسخند .انخواع و اقسخام شخعارهای رنگخارنگی کخه
دکتر معین به عنوان نامزد مشارکتیها بیان میکرد (و از قضا بسیار آوانگارد هم
بود) ،بیشتر نشانهی ناپختگی بود تا دموکرات و کثرتپذیر بودن! چرا که با ایخن
شعارهای پُر زرق و برقی که یک هزارم آن را در  8سال ریاست اصخالحطلبخان
نتوانسته بودند به اجرا در بیاورند ،بیشتر واکنشبرانگیز بخود تخا شخعارهایی قخانع-
کننده و عملی .خالصه در آن فضای بلبشو و مبهم ،بیشک ورود جنخبش زنخان
به فضای انتخاباتی (آن هخم بخه شخکلی مسختقیم) نخه تنهخا کمخک و تاثیرگخذاری
زیادی نداشت بلکخه مخیتوانسخت اعتبخار جنخبش زنخان را نیخز در میخان برخخی از
مخاطباناش از میان ببرد.
قابل تأمل اسخت کخه مخوج ایخن درگیخریهخا و تخنشهخا و تشختتهخا حتخا تخا
کوچکترین تشکلها و گروهها هم نفون کرده بود و نشان مخیداد کخه نخه تنهخا
جنبش زنان که هیچ جنبش بزرگ دیگری هم نمیتواند بهتنهایی در این فضخای
نابسامان ،تأثیرگذاری داشته باشد و جامعه را از دو قطبی حخاکم بخر آن ،رهخایی
دهد.
از سوی دیگر ،این یک واقعیت انکارناپذیر است که از سالهخای  1334تخا
 1384کنشگران جنبش فمینیستی فقط توانسته بودنخد بسخترهای مناسخب بخرای
حرکتهای بزرگ آینده را ،پیریزی کنند ولی هنوز نقش مسختقل خخود را بخر
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جامعه خ آن هم به شکل گسترده و قابل اعتنا خ رقم نزده بودند .از این رو بخه نمخر
میرسید بهترین کاری که جنبش مستقل زنخان مخیتوانسخت در آن مقطخع انجخام
بدهد ،بهره بردن از فضای نسبتاً باز انتخاباتی بخه نفخع «رؤیختپخذیر شخدن هرچخه
بیشتر» است .اما در «جمع هماندیشی زنان» در آن زمان دو رویکرد در رابطخه بخا
مسئله انتخابات ،فعال بود .از همخان اردیبهشخت  ،1384برخخی از اعضخای جمخع
هماندیشی زنان ،به دنبال اتحادیابی برای حمایت از کاندیخداهای اصخالحطلبخان
بودند و این که فعاالن جنبش زنان بتوانند به عنوان حامی کاندیداها فعخال شخوند
(روندی که طی سه دههی گذشته همواره در بخشی از جنبش زنان وجود داشته
است) .اما رویکخرد دیگخر در «جمخع هخماندیشخی زنخان» (از جملخه مخا در مرکخز
فرهنگی زنان) ،عمدتاً راههای بهره بردن از فضای به نسخبت بخاز انتخابخاتی بخرای
طرح مسایل زنان را جستجو میکرد .در این دوره ،که فضخای قطبخیشخدهای بخر
روند انتخابات حاکم شده بود ،جنبش دانشجویی (یعنخی یکخی از نزدیخکتخرین
متحدین جنبش زنان) اساساً «تحریم انتخابات» را در دستور کار خود قخرار داده
بود .فضای ناامیدی هم که در جامعه موج میزد 1 .بنابراین ،این که جنبش زنخان
پس از سالها تالش ،موفق شده بود کخه بسخترهای مناسخبی بخرای یخک حرکخت
جدی فراهم آورد ،اگر که تصمیم میگرفت در اولین گام عملیاش (آن هم بخا
توجخخه بخخه فضخخای دوقطبخخی و ناامیخخدی در جامعخخه) بخخهطخخور مسخختقیم وارد فضخخای
انتخاباتی شود ،حرکتی به نمر ناپخته میرسخید .چخرا کخه سخازماندهی و حضخور
مستقیم برای «انتخابات» با یک کنش جمعی از سوی جنبش زنان (آنطخور کخه
 -1میزان رأیها در دور اول انتخابات  1384نیز نشان داد که زنان در مجموع کمتر از مردان
به آقای دکتر معین رأی دادهاند .این امر گواه آن است که زنان طبقه متوسط مدرن که پیشتر
پشتیبانی خود را با رأیهای انبوه میلیونی (در سالها  1331و  )1382نشان داده بودند ،دچار
سرخوردگی و ناامیدی شده بودند .از سوی دیگر کاندیدای واحدی که مقبولیت عمومی
داشته باشد وجود نداشت از همین رو بهرغم آن که بخشی از جنبش زنان در ستادهای آقای
معین و یا آقای رفسنجانی فعالیت میکردند ،اما تعداد رأیهای زنان به آقای قالیباف ،بیشتر
بود تا دکتر معینhttp://ir-women.net/spip.php?article4216 .
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در ائتالف همگرایی زنان در سال  1388اتفاق افتاد) میتوانست تأثیرهای منفی
چنین حرکتی بر اثرات مثبتاش بچربد .زیرا جنبش مستقل زنان هنوز بخه شخیوه-
های حرکتی معتبر و سخنتهخای جاافتخادهای کخه در سخطح عمخومی مشخروعیت
داشته باشد دست نیافته بود .بنابراین در شرایطی که احتمال مشارکت پایین زنان
در این انتخابات بسیار بود ،واردشدن به چنخین صخحنه پرخطخر بخا ریسخک بخاال ،
میتوانست به جای آن که باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جنبش زنان شخود،
با توجه به مجموعه فضای سیاسی ،آن را دچار تنش و ریزش نیرو بکند.
از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون معتدل حاکمیخت نیخز کخه پخیش از آن بخا
برخی از طیفهای اصالحطلبان هماهنگی بیشختری داشخت ،فراخخوانی عمخومی
برای «رفراندوم قانون اساسی» را مطرح کرده بود که در میان فراخواندهندگان،
زنان شاخ جنبش زنان همچون مهرانگیز کار نیز دیده میشد .در واقع بخشی
از جامعه روشنفکری ایران به این نتیجه رسخیده بخود کخه اساسخاً بخا وجخود موانخع
قانونی بسیار ،اصالحطلبان نتوانستند برنامههای خود را پیش ببرند از این رو بایخد
به سمت تغییر در قانون اساسی و کاهش تصلب و نارسخایی ایخن قخانون در برابخر
خواستههای مردم رفت .خواستهی تغییرات قانونی در جنبش زنان نیخز (بخا توجخه
بخه آن کخه در مجلخس ششخخم ،مشخصخاً بخه دیخخوار نفونناپخذیر «شخورای نگهبخخان»
برخورد کرده بود) بخشاً با این رویکرد همآوا شخده بخود .ایخن بخخش از جنخبش
زنان نیز پذیرفته بود که فراهم شدن بستر برای تغییر قوانین تبعیضآمیخز ،مسختلزم
تغییراتخخی در قخخانون اساسخخی اسخخت .بخخا توجخخه بخخه چنخخین مجموعخخهی متنخخوعی از
رویکردهای متفاوت ،بخشخی از جنخبش زنخان (گخروههخایی ماننخد مخا در مرکخز
فرهنگی زنان) رویکردمان استفاده غیرمستقیم از «فضا»ی انتخاباتی به نفع تثبیخت
گفتمان حقوق برابر ،تحکیم هرچه بیشتر موقعیت جنبش زنان ،و عمخومی شخدن
هرچه بیشتر مطالبات زنخان بخود ،بخه جخای آن کخه بخهطخور مسختقیم وارد عرصخه
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انتخاباتی شویم.
در واقع اتخان چنین استراتژیهای حسخاس و مهمخی (مواجهخه بخا رخخدادی
ملخخی همچخخون انتخابخخات) در جنخخبش زنخخان ،مخخیبایسخخت بخخا توجخخه بخخه سخخنجش
ظرفیتهای درونی جنبش و نیز شرایط اجتماعی ،سیاسی بیرون از جنبش زنخان،
بهکار گرفته شود .معنی این سخن آن است که بدون در نمر گرفتن همه شرایط
و برآورد میزان اقبال جامعهی مخاطخب (جامعخه زنخان) ،و بخدون داشختن شخانس
موفقیخت آن حرکخخت ،و ...پُخر واضخخح اسخخت کخه ورود بخخه حخوزههخخای حسخخاس،
بهخصو هنگامی که جنبش زنخان هنخوز در مراحخل آزمخون و خطاسخت و در
جامعه مشروعیت گسترده ندارد ،طبعاً میتواند تأثیر منفی خ و اغلب ناامیدکننخده
ـ در بر داشته باشد.
در هر صورت تمام رویکردهخای متفخاوت در درون جنخبش زنخان نسخبت بخه
انتخابات ،در «جمع هماندیشی زنان» فعال شده بودند و بخه دنبخال متحخدان خخود
میگشتند .گروهی از جمع هخماندیشخی کخه رویکردشخان فعالیخت در سختادهای
انتخاباتی بود تا بلکه با نگهداشتن اصالحطلبان بتواننخد فضخای موجخود جامعخه را
حفظ کنند و از بدترشدن اوضاع سیاسی (که بیشک جنبش زنخان را نیخز تحخت
تأثیر قرار میداد) جلوگیری کنند ،پس از این نشست ،جلسات مشخترک ترتیخب
دادند و در نهایت هم کمیسیون زنان حزب مشارکت از جمعی از فعاالن جنبش
زنان دعوت کرد تا با کاندیدای این حزب (دکتر معین) دیدار داشخته باشخند .در
این میان کمیسیون زنان جبهه مشارکت لیستی از مطالبات زنان از رئیس جمهخور
را به منمور «ارائه به نامزد منتخب جبهه مشارکت ایران اسالمی برای دورره نهخم
ریاسخخت جمهخخوری» تخخدوین کخخرد کخخه شخخامل  23مخخورد بخخود( .روزنامخخه اقبخخال23 ،
اردیبهشت ،1384

)3

به این ترتیب بخشی از اعضای جمع هماندیشی زنان در سختادهای انتخابخاتی
1http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050610_shrfemale-elections.shtml
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حزب مشارکت فعال شدند .همچنین غیخر از زنخان مشخارکتی و کخارگزارانی ،از
میان بخشهای دیگر جنخبش زنخان ،فعخاالنی همچخون شخادی صخدر  ،ژیخال بنخی
یعقخخوب ،و ...بخخهصخخورت فخخردی (نخخه تحخخت عنخخوان جنخخبش زنخخان) در سخختادهای
انتخاباتی آقای معین (نامزد حزب مشارکت) فعالیت کردند .از سوی دیگر زنان
ملی مذهبی همچون فاطمه گوارایی ،فاطمه فرهند خواه ،مینو مرتاضخی ،ناهیخد
توسلی ،اعمخم طالقخانی و ...نیخز در سختاد انتخابخاتی کخه بخا نخام خودشخان (سختاد
ملی،مذهبیها و نهضت آزادی) برای حمایت از دکتر معین ایجاد کخرده بودنخد
فعالیت داشتند .بهطوری که در  25خرداد در بیانیه «حمایت جمعی از هنرمنخدان
و روشنفکران از معین» برخی از فعاالن جنبش زنان از جمله شهال شرکت ،نیره
توکلی ،شادی صدر ،آسیه امینی ،فاطمه گوارایی ،مژده دقیقخی ،نسخرین افضخلی
و ...این بیانیهی حمایت از دکتر معین را در کنخار برخخی از روشخنفکخران مخرد،
امضاء کرده بودند( .روزنامه اقبال 25 ،خرداد  )2 ،1384البته فعالیت این بخش از
فعاالن جنبش زنان فقخط در حخد دادن بیانیخه حمخایتی نبخود و برخخی از آنخان در
ستادهای انتخاباتی دکتر معین فعالیت میکردند ،بهطوری که در «طخرح گفخت
و گوی رو در رو» که در سختاد انتخابخاتی دکتخر معخین بخه منمخور حمایخت از او
برنامه ریزی شده بود ،از فعاالن جنبش زنان ،شادی صخدر ،پرسختو دوکخوهکی،
ساناز اهللبداشتی ،شهال شرکت ،معصومه ناصری ،ژیخال بنخی یعقخوب و ...کخه در
ستاد نسیم دکتر معین فعال بودند ،به نفع این کاندید در خیابخانهخا و میخدانهخای
شهر با مردم صحبت میکردند( .روزنامه اقبال 25 ،خرداد )4 ،1384
به این ترتیب بخشخی از جنخبش زنخان در انتخابخات ریاسخت جمهخوری سخال
 1384بهطور مستقیم و به حمایت از یک کاندیدای مشخخ  ،فعخال شخد .البتخه
این فعالیتها در ستادهای انتخاباتی از سوی فعاالن جنخبش زنخان ،تحخت عنخوان
جنبش زنان صورت نمیگرفت و عمدتاً حرکتهایی فردی بود ،حرکختهخایی
که در تمام دورههای پیشین انتخابخات نیخز بخهصخورت فخردی در میخان برخخی از
فعاالن جنبش زنان ،همواره جریان داشت.
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حرکت دیگری کخه از دل «جمخع هخماندیشخی زنخان» در سخال  ،1384و بخه
واسخخطه فضخخای انتخابخخاتی شخخکل گرفخخت« ،تجمخخع  22خخخرداد  »1384در برابخخر
دانشگاه تهران بود که مهمترین حرکت جنخبش زنخان در ایخن دوره از انتخابخات
تلقی میشد .البته در جمع هماندیشی زنخان ،حرکخت دیگخری نیخز پخیش از ایخن
تجمخع ،بخه وقخخوع پیوسخت ،یعنخخی تعخدادی از گخروههخخای جمخع هخخماندیشخی بخخا
سازماندهی اعمم طالقانی برای تحصنی در برابر ریاست جمهوری بخرای حخذف
کاندیداهای زن از انتخابات ریاست جمهوری فعال شخدند .در آن تحصخن (کخه
پیشتر در فصل سوم کتاب شرح دادم) ،بخشی از ما در مرکخز فرهنگخی زنخان بخه
فراخوان اعمم طالقانی لبیک گفتیم و بخه آن تحصخن پیوسختیم و پخس از آن نیخز
بحث تجمع  22خرداد  1384در برابر دانشگاه تهخران را سخازمان دادیخم کخه بخا
استقبال جنبش دانشجویی هم مواجه شد و همان حرکت ،پیونخدهای مخا جنخبش
زنانیها را با جنبش دانشجویی ،به شدت افزایش داد.
تجمع اعتراضی جلوی دانشگاه تهران ،انعکاس بسیار وسیعی داشخت و بخرای
اولین بار تجمعی نه از طرف یک گخروه ،بلکخه از سخوی طیخفهخای گونخاگون
جنبش زنان شکل میگرفت و ایخن باعخث مخیشخد کخه جنخبش زنخان در بخخش
وسیعتری از افکخار عمخومی مطخرح گخردد .بخه هخر روی ،در انتخابخات ،1384
گروههای فعال در جنبش زنان مانند همخه گخروههخای دیگخر ،هرچنخد بخا تشختت
برنامه و راهکار روبرو بودند اما در نهایت ،مجمخوع فعالیختهخای متنخوعشخان در
فضای انتخاباتی سال  ،1384سبب شد کخه مباحخث زنخان در طیخف گسختردهای
مورد توجه عموم شهروندان ایرانی قرار بگیرد.
پس از آن ،شکست اصالحطلبان و پیروزی آقای احمدینخژاد در انتخابخات
( 1384و تغییر فضای سیاسی کشور) باعث شد که اوضخاع «جمخع هخماندیشخی
زنان» نیز دستخوش تحوالت بسیار شود .چرا که زینپس باید گروههای زنان به
فکر آن میبودند که در آینده چهگونه میخواهند فعالیتهای خود را بخا توجخه
به شرایط جدید سیاسی ،سازمان بدهند از این رو در این دوران گذار ،نهادهخای
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پیشین قادر نبودند پاس گوی شرایط جدید جامعه باشند .زیرا سیاستهای ضخد
1
جامعه مدنی توسط دولت ،تشکلهای رسمی زنان را عمال زمینگیر کرده بود.
جابه جایی نیروها و نزدیکی و دوری آنها به یکدیگر حاال باید با توجخه بخه
استراتژی هر کدام از نیروهای درون جنبش زنان در برابر شرایط جدید سیاسی،
شکل میگرفت .طی این روند بود که بهتدریج ائتالفهای کوچکتر و فعخال-
تر حول کمپینها و فورومهای گوناگون (با توجه به تعریف فعاالن و گروهها از
استراتژی حرکتیشان برای شرایط جدید سیاسی) شکل گرفخت .پخس از تجمخع
 22خرداد  1385در «میدان هفت تیر» نیز جنبش زنان با توجه بخه هزینخهای کخه
پرداخت ،توانست هویت خود را به عنوان یک «جنبش» حقخواه و مشروع کخه
مستقل از نیروها و احزاب سیاسی است در افکار عمخومی تثبیخت کنخد و پخس از
آن بود که ائتالفهای کوچکتری با عنوان «کمپین یک میلیون امضا»« ،میدان
زنان»« ،مادران صلح»« ،مجمخع زنخان اصخالحطلخب» و «منشخور زنخان» شخروع بخه
شکلگیری و فعالیت ،کردند تا این که در نهایت ،بار دیگر در فضای انتخابخات
ریاست جمهوری سال  ،1388به یکدیگر نزدیک شدند .ایخن نخسختین بخار بخود
که جنبش زنان از طیفهخای گونخاگون و بخا راهکارهخای مخدنی خخود ،در عخین
استقالل ،اما با برنامهریزی برای کسب منخافع مشخترک ،در فضخای بخهنسخبت بخاز
انتخابات ،حضوری گسترده پیدا کرد .روش و شیوه حرکتی «همگرایخی جنخبش
زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات» نسبت به بقیه ائختالفهخای پیشخینی
جنبش زنان ،تکامل یافتهتر ،منسجمتر ،و بسیار پختهتر بود.
شکلگیری همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات

تولد ائتالف «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابخات» در
سخخال  ،1388فخخاز جدیخخدی در حرکخخت فعخخاالن جنخخبش فمینیسخختی ایخخران بخخرای
 -1برای نمونه بالفاصله پس از روی کارآمدن دولت نهم ،در شهریور  ،1384تعداد 12
تشکل غیردولتی زنان فقط در شهر خدابنده ،پلمب شدند( .کانون زنان ایرانی ،مهر )1384
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بهرهوری از فضای انتخابات ،محسوب میشد .این ائتالف در واقخع یخک کخنش
جمعی و هدفمند از سوی مجموعهی فعاالن جنبش زنخان بخود و سخبب شخد کخه
انرژی و پتانسیل کنش گران این جنخبش خ کخه پیشختر در سختادهای انتخابخاتی بخه
صورت پراکنده خرج میشد خ با هخمافزایخی و در یخک کخارزار دسختهجمعخی و
کوتاهمدت برای رسیدن به هدفی مشخ و قابل حصول ،بسیج شخود .اگخر در
انتخابات  ،1384کمیسیون زنان جبهه مشارکت ،فعاالن جنبش زنخان را دعخوت
کرد تا مطالباتشان را ارائه دهند ،در انتخابات  ،1388این جنبش زنان بخود کخه
بخشی از نیروی آنان را به ائتالفی گسترده به نفع حقوق زنان ،فراخوانده بود.
از سوی دیگر بخش بزرگی از مخاطبان جنبش زنخان (عمخوم جامعخه زنخان) نیخز
پس از سپری شدن دوره یأس و سرخوردگی و از سرگذراندن تجربههخای تلخ
و انفعالی در زمان دولت نهم ،به روشنی ،تمایل خود را برای حضخور دوبخاره در
فضای به نسبت باز ناشی از انتخابات ،نشخان مخیدادنخد .در ایخن زمخان بخرخالف
انتخابات  ،1384اکثر نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج کشخور (از
جمله بخش فعال جنبش دانشجویی) ،مصمم شده بودند که تغییری را در فضای
سیاسی مملکت ایجاد کنند .به این اعتبار ،بحث «تحریم انتخابخات» ،بخر خخالف
دوره قبل ،بحثی حاشیهای شده بود و از آن فضای دوقطبی ایجاد شخده در سخال
 1384نیز خبر چندانی نبود .با توجه به مجموعه شرایط مساعد در سخال ،1388
جنبش زنان میتوانست به شکلی دستهجمعی و منسجم و فراتخر از حرکختهخای
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
کرد .طُرفه این که :نقشآفرینی ائتالف همگرایی کنشگخران جنخبش زنخان در
فضای انتخابات سال  ،1388آنچنان اثرگذار بود که به الگویی برای گروههای
اجتماعی دیگر در انتخابات  1388تبخدیل شخد .بخه خصخو گفتمخان «مطالبخه-
محوری» نهادینه شده در جنبش زنان ،از طریق رفتار همدالنخهیکخنشگخران در
«همگرایی» ،باالخره از درون جنبش زنان به بیرون (بین جنخبشهخای اجتمخاعی)
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تسری یافت و به گفتمان مسلط در فضای سیاسی انتخابات  1388تبدیل شد.
از سخخوی دیگخخر «همگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات در فضخخای
انتخابات» توانست «قدرت فخردی زنخان» در دورههخای انتخابخاتی گذشخته را بخه-
صورت «قدرت جمعی زنان» بخه ظهخور برسخاند« .قخدرت جمعخی و سخازماندهی
شده» که در خدمت خواستههای مشخ زنان توانست انتخابات سخال  1388را
نیز تحت تأثیر قرار دهد و برخالف گذشته که زنان «مخاطب» انتخابخات بودنخد،
این بار زنان توانستند کل فضای انتخابات (و اکثر قریببهاتفاق کاندیداها) را بخه
«مخاطب خود» تبدیل کنند.
آغازی برای یک ائتال گساترده :در بهمخن مخاه  1383بخود و مخا در «مدرسخه
فمینیستی» همچون دیگر گروههای زنان تالش میکردیم با ایجاد حرکختهخای
ائتالفی کوچکمقیاس (همچون «حبس فعاالن زن ،حبس جنبش زنان نیسخت»)1
امید به ایجاد تغییرات را همچنان حفظ کنیم .اما جامعه مدنی زنان بهرغم آن که
توانسته بود با ابتکار عمل و روشهای خشونتپرهیز خود ،امید را در دلهای ما
زنده نگه دارد ولی در عین حالی به نوعی زمینگیر هم شده بخودیم .شخاید تخأثیر
همین زمینگیرشدن و بنبستها و ابهامها بود که مخدام ایخن پرسخش در نهخن و
ضمیر تک ،تک ما جنبشزنانیها تکرار میشد که «در آینده چهگونه مخیشخود
فعالیتها ادامه داد؟».
واقعیت آن بود که تنشهایی که در سال  1384در رابطه با بحخث انتخابخات
حاکم شده بود بهتدریج و بنابه هزار دلیل پیدا و پنهان ،رند باخته بودند .شخاید
بخخه ایخخن دلیخخل کخخه در سخخال  1383بخخرخالف سخخال  ،1384جامعخخه مخخدنی دیگخخر
نمیتوانست به قدرت و تواناییهای آن زماناش خیلی تکیه و مباهات کنخد .در
واقع جامعه مدنی با سیاستهای متصلب و تخریبی که مدام بر او وارد شده بود،
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به شدت کمبنیخه ،افسخرده و ضخعیف شخده بخود .در سخال  ،1384جامعخه نوپخای
مدنی ،چنان خود را قدرتمند و تثبیتشده میپنداشت که تصور میکخرد بخدون
هیچ پشتوانهی حمایتی از درون حاکمیت ،مخیتوانخد بخه تغییخرات مخورد نمخرش
دست یابد .ولی مسئله آن بود که پخس از  1384جامعخه مخدنی نخه تنهخا بخا قطخع
سیاستهای حمایتی از سوی بخشهای انتخابی حاکمیت روبرو شد بلکخه بخدتر
از آن ،با سیاستهای انهدامی و قلع و قمع از سوی دولت (دولخت نهخم) مواجخه
گردی خد .معن خی ای خن سخخخن آن اسخخت کخخه دیگخخر مسخخئله کخخنشگخخران مخخدنی و
مسالمتجوی کشور آن نبود که دولت بخا سیاسختهخایش بخه حمایخت از رشخد
جامعه مدنی بپردازد یا از این حمایت ،دسخت بخردارد بلکخه مسخئله آن بخود کخه
دولت میبایست با مهار زدن بخه سیاسختهخای خشخن و انهخدامیاش ،حخداقل از
«تخریب وسیع و سریع جامعه مدنی» دست بکشد .به این اعتبار است که معتقدم
اساس صورت مسئله برای کنشگران جامعه مخدنی طخی  4سخال ،بخه کخل تغییخر
کرده بود.
در آن دوران البد بسیاری کسان به مانند من در این فکر بودند که چخهطخور
شد به اینجا رسیدیم؟ ...این فکر مدتها بود که در نهنام به عنوان یک عضخو
جنبش زنان جریان داشت و مدام به اشتباهات گذشخته و چگخونگی حرکخت در
آینده میاندیشیدم و اینکه :این بار میبایست در فضای نسخبتاً بخاز انتخابخات ،بخا
روش و شکلی دیگر ظاهر شد تا شخاید بتخوان چشخمانخدازی حخداقلی از امیخد را
برای حرکتهای آتی زنان ایجاد کرد وگرنه در شرایط ناامیخدی و بخیفضخایی،
شاید دیگر حتا تنفس معمولیمان هم دشوار شود.
بیشک اکثرکنشگران جنخبش زنخان ،در فکخر راهخی بخرای بخرونرفخت از ایخن
شرایط متصلب بودند .از این رو ما نیز در «مدرسه فمینیستی» ،با توجه بخه فضخای
درونی و بیرونی جنبش زنان (ناشی از اوضاع سیاسی جامعه) کخه باعخث ابهخام و
تیرگی در چشم انداز حرکتهای دستهجمعی و اعتراضخی شخده بخود ،بخه دنبخال
شکار فرصتهایی برای بازسازی و فعالیت گستردهتر میگشتیم.
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به واسطه همین فضای ابهام و ناامیدی بود که در بهمن مخاه  ،1383هنگخامی
که با منصوره شجاعی به دیدن شهال الهیجی رفته بودیم ،دغدغههخای خخودم را
با احتیاط و تردید بیان کردم و اینکه میتوانیم از فضا و فرصت انتخابخات بهخره
ببریم و بخار دیگخر حرکتخی جدیخد را شخکل بخدهیم .شخهال الهیجخی و منصخوره
شجاعی که حرفهای مرا شنیدند گویی آنان نیز همین دغدغهها و حساسیتهخا
را در نهن داشتند .در نتیجه به شدت از آن استقبال کردند و همان جا بالفاصخله
سه نفری نشستیم و شخروع کخردیم بخه برنامخهریخزی بخرای ایخنکخه دغدغخههخای
مشترکمان را با دیگر فعاالن جنبش زنان هم مطرح نماییم.
همان روز لیست باالبلندی از اسخامی فعخاالن جنخبش زنخان را نوشختیم و بخین
خودمان تقسیم کردیم که هر کداممان با تعدادی از دوسختان ،تمخاس بگیخریم و
آنها را برای شرکت در یک جلسه در دفتر نشر روشنگران دعخوت کنخیم .البتخه
هنوز به امکان شکلگیری چنین حرکتی کامالٌ مطمئن نبودیم و برای همین قرار
شد که با افراد مختلف پیش از برگزاری جلسه ،بحث و گفتگخو کنخیم .جلسخات
برنامهریزی اولیه با شهال الهیجی (در منزل ایشان) ،یکی دو جلسخه دیگخر ادامخه
یافت و در پی آن در اسفندماه ،این بحث را بخا محبوبخه عباسخقلی زاده و شخادی
صدر هم مطرح کردیم که آنان ن یخز از ایخن حرکخت اسختقبال کردنخد و بخه ایخن
ترتیب لیست افرادی را که باید دعوت مخیشخدند بخا همفکخری آنهخا ،تکمیخل
کردیم .بدین ترتیب در اسخفند  1383بخه بهانخه روز جهخانی زن ( 8مخارس18 /
اسخخفند) و بخخرای بحخخث و گفتگخخو ،افخخراد اولیخخه ،بخخه دفتخخر خخخانم الهیجخخی (نشخخر
روشنگران و مطالعات زنان) دعخوت شخدند .شخرکتکننخدگان در ایخن جلسخهی
تصمیمگیری ،شانزده نفر از کخنشگخران حقخوق برابخر شخرکت داشختند« :شخهال
اعزازی ،فریده ماشینی ،فخرالسادات محتشمیپور ،بهاره هدایت ،الهه کوالیی،
ژیال بنییعقوب ،پروین اردالن ،آزیتا شرفجهان ،فیروزه صابر ،مینو مرتاضخی،
شهال فرجاد ،شهال الهیجخی ،منصخوره شخجاعی ،محبوبخه عباسخقلی زاده ،شخادی
صخخدر و نوشخخین احمخخدی خراسخخانی» .جلسخخه در فضخخایی صخخمیمی همخخراه بخخا
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پیشنهادهای خالق ،برگخزار شخد و پیشخنهاد تشخکیل ائتالفخی زنانخه بخرای مطخرح
کردن خواستههای زنان در فضای انتخابات از سوی تک تک شرکتکنندگان
(به غیر از پروین اردالن) مورد استقبال قرار گرفت .همه بخه توافخق رسخیدیم کخه
فرصت و فضای نسبتاً باز ناشی از انتخابات را از دست ندهیم و بخه منمخور طخرح
مطالباتمان ،به حرکتی منسجم شکل دهیم .به این ترتیب جمع اولیخهی ائختالف
همگرایی طرح مطالبات ،شکل گرفت .ولی بحث در مورد کخم و کیخف آن در
جلسات بعدی و با حضور نماینخدگان گخروههخا ادامخه یافخت 1.از ایخن رو بخرای
وسعت بخشیدن به تأثیر این حرکت ،میبایست تا آنجا که ممکن بخود ،طیخف-
هخخای مختلخخف زنخخان را بخخه همکخخاری ،دعخخوت مخخیکخخردیم :بخخخش زنخخان جنخخبش
دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت ،زنان اقلیتهای مذهبی ،زنخان خانخهدار ،زنخان
هنرمند  ،روزنامهنگار ،کارمند ،آموزگار ،و...
به تدریج گروههای گوناگونی از زنان گرد هم آمدنخد کخه تخا پخیش از آن،
 -1در جلسه دوم و شروع بهکار ائتالف همگرایی ،این افراد حضور داشتند :شهال الهیجی
(ناشر نشر روشنگران) ،رخشان بنی اعتماد (فیلمساز) ،فاطمه راکعی (کمیسیون زنان حزب
مشارکت) ،فیروزه صابر (زنان کارآفرین) ،مینو مرتاضی (ملیمذهبیها) ،شهیندخت
موالوردی (مجمع زنان اصالحطلب) ،اعمم طالقانی (کاندید ریاست جمهوری) ،فرشته
اسانلو (سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی) ،فرزانه طاهری (مترجم ،و عضو هیئت مدیره بنیاد
گلشیری) ،ژاله شادیطلب (استاد دانشگاه) ،نیره توکلی (انجمن جامعهشناسی) ،شهال فرجاد
و صادقه شیردل (مادران صلح) ،شهربانو بیژنزاده و خانم صدقیان (زنان ناشر) ،آمنه شیرافکن
(کمیته زنان ادوار تحکیم وحدت) ،فرنگیس مزداپور (انجمن زنان زرتشتی) ،گیتی پورفاضل
(کانون وکال) ،ناهید توسلی (ملیمذهبیها) ،ژیال شریعتپناهی (قرآنپژوه) ،پروین
بختیارنژاد (روزنامهنگار) ،فریده ماشینی (کمیسیون زنان جبهه مشارکت) ،نسیم سرابندی
(کمیسیون زنان تحکیم وحدت) ،محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر (میدان زنان) ،ژیال بنی
یعقوب (کانون زنان ایرانی) ،منصوره شجاعی و نوشین احمدی خراسانی (مدرسه فمینیستی)،
افسر صفاییان ،سرور منشیزاده ،زهره معینی (موسسه رهیاب) ،آناهید آباد (زنان ارامنه)،
آزیتا شرفجهان (انجمن زنان نقاش) .البته برخی از این افراد به نمایندگی از گروه خود و
برخی بهصورت فردی شرکت کرده بودند .در جلسات بعدی افراد دیگری همچون گلی
امامی ،شیوا نمرآهاری ،نسرین ستوده ،نرگس محمدی ،شهال شرکت ،سوسن شریعتی ،هاله
سحابی ،باران کوثری و ..نیز به این جلسات پیوستند.
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چنین تکثری از طیفهای گونخاگون در حرکخت جنخبش زنخان کخمسخابقه بخود:
برخی از فعاالن زن را پس از فعالیت و همکخاری در نخسختین نهخاد زنانخه ،یعنخی
«جمع زنان ناشر» در سال  1331و یا از زمخان همکخاری در «انجمخن حمایخت از
حقوق کودکان» ندیده بودم برخی دیگر را نیز از زمان فعالیتهای مشترک در
«جمع هماندیشی زنان» ..و حاال پس از گذشت سالها از همکاری مشترکمان،
دیدار مجدد این عزیزان ،باردیگر شور و شعفی در قلبم آفریخده بخود .همکخاری
زنان هنرمندی که قبل از آن ،معموالً در حرکتهای جنبش زنان ،شرکت نمی-
کردند نیز نشان از نیاز مشترکی بود که این ائختالف ،آن را نماینخدگی مخیکخرد.
حضور طیفهای مختلف در همگرایخی ،بخرخالف دیگخر حرکختهخای جنخبش
زنان (حتا ائتالف علیه الیحه حمایخت از خخانواده) ،صخرفاً بخه گذاشختن «اسخم» و
«حضخخور نمخخادین» خخختم نمخخیشخخد بلکخخه بسخخیاری از آنهخخا در جلسخخات عمخخومی
همگرایی بهطور فعال مشارکت داشتند و اغلب در کمیتههخای همگرایخی ،تقبخل
مسئولیت میکردند .به این ترتیب طیخف رنگخینکمخانی از الیخههخای گونخاگون
اجتماعی ،فعالیتی منسجم و متحد را آغاز کرده بودند.
در همان جلسات اولیخهی همگرایخی ،دو کمیتخه« ،کمیتخه تخدوین» و «کمیتخه
اجرایی» تشکیل شد .وظیفه «کمیتهی تخدوین» آن بخود کخه بخا توجخه بخه مباحخث
مطرح شده در جلسه ،اسناد الزم را تهیه کند «کمیته اجرایخی» نیخز بخا توجخه بخه
پیشنهادات ارائه شده از جمله برگزاری یک نشست مطبوعاتی (به منمخور اعخالم
آغاز بهکار این حرکت جمعی) و نیز تهیه جزوات و بروشورها ،نحخوهی عملخی
پیشبرد کار جلسه ،و ...اقدام کند ،و تخا قبخل از  32فخروردین مخاه  1388هخر دو
کمیته ،نتیجه کارشان را به جمع بزرگتر ،ارائه دهند.
«کمیته تدوین همگرایی» مسئول تهیه اسناد اولیه همگرایی شخد کخه حخاوی
نکات کلیدی این ائتالف بود و اولین بیانیه مطبوعاتی محسوب مخیشخد و قخرار
بود پس از امضای گروهها و فعاالن ،در روز جلسخه مطبوعخاتی بخه عنخوان اعخالم
موجودیت این ائتالف به افکار عمومی ارائه شود .سپس «بروشور راهنمای عمل
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همگرایی» تهیه شد و نیز «جزوه تشریحی خواستههخای همگرایخی» .1هخمچنخین
قرار شد که پس از تهیه و نهاییکردن متن اولیه بیانیه ،کمیتخه اجرایخی نیخز بخرای
جلسه مطبوعاتی ،تدارکات الزم را ببیند و نیز جزوهای کخه قخرار اسخت در میخان
مردم در سطح تهران و شهرستانهخا توزیخع شخود بخا توجخه بخه «اولخین بیانیخه ایخن
ائتالف» تهیه کند تا نمایندهای از هر طیف فکری حاضر در ائختالف همگرایخی،
در نشست مطبوعاتی حضور داشته باشخد .پخس از پایخان یخافتن وظخایف ایخن دو
کمیته ،طبق قرار ،کمیته تدوین و کمیته اجرایی منحل شخدند و بخه جخای آنهخا،
کمیتههای گوناگونی برای پیشبرد فعالیتهای عملی همگرایخی ،تأسخیس شخد...
آری ،واقعیت داشت که بر خالف حرکتهخای گذشخته ،سخازماندهی کارهخا و
وظایف ،در این ائتالف ،آنقدر منمم و طبق برنامه و بیدردسر پخیش مخیرفخت
که همه ما اعضای همگرایی را حسابی به وجد آورده بود .این نمم و ترتیخب بخه
وجود نمیآمد اگر که ما زنان ،مسیر پُر تضاریس ائختالفهخای گذشخته را روی
پوستمان تجربه نکرده بودیم .
جلسخخات ابتخخدا بخخه شخخکل عمخخومی و گخخاه بخخه شخخکل جلسخخات نماینخخدگی از
گروههای مختلف ،برای بحثهای جدیتر بر سر تنمیم بیانیه و فراخوان و مفخاد
آن ،پیش میرفت .آنقدر روحیه شرکتکنندگان بخاال بخود کخه انگخار همگخان
تشخخنه چنخخین فرصخختی بودنخخد و گخخویی دغدغخخه قلبخخی مشخخترک ،هم خه را بخخدون
کوچکترین اشارهای به اختالفها و دلخوریهای گذشته ،با همخدلی و نشخاط ،
کنار یکدیگر نشانده است.
مخالفت با «منشور زنان» ارثیهای که به «همگرایی» رسید :اولین چالشی که در
همگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات بخخا آن مواجخخه ش خدیم «گخخزینش
محورهای اصلی خواستههای زنان» بود .این که چه خواستههایی را بایخد مطخرح

1
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میکردیم ،جلسات متعدد و رایزنیهای بسیاری را طلب میکرد .بهویژه آن کخه
جلب رضایت شیرین عبادی برای حضخور در ایخن همگرایخی دشخوار شخده بخود.
زیرا پس از همان جلسهی اول همگرایی ،گویا برخی از مخالفان همگرایی برای
آن که شیرین عبادی را از پیوستن به همگرایی منصخرف سخازند ،بخه ایشخان ایخن
طور منتقل کرده بودند که هدف ما از تشکیل ائتالف همگرایی ،پیشبرد «منشور
زنان» است و میخواهیم از «منشور زنان» برای خواسختههخای همگرایخی اسختفاده
کنیم!! واقعیت آن بود که محبوبخه عباسخقلیزاده در اولخین جلسخه همگرایخی در
زمستان  ،1383در میان بحثهایش به این مسئله هخم اشخارهی مختصخری کخرده
بود که برای انتخاب و تعیین مطالبخات زنخان در همگرایخی ،مخیتخوان از «منشخور
زنان» استفاده کرد .ولی متأسفانه همین اشاره گذرا ،بهمثابه «پیراهن عثمان» شده
بود در دست برخی از مخالفان «همگرایی» !.چرا که از سخالهخا قبخل در جنخبش
زنان« ،منشور زنان» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنخان» بخهصخورت «دو گزینخه
متضخاد بخا یکخدیگر!!» تلقخی مخیشخد و بخه مثابخه دو خواسختهی ظخاهرا متضخاد بخخا
یکدیگر ،سببساز قطببندی در جنبش زنان شده بود! برخی از فعخاالن جنخبش
زنان ،نگارش «منشور زنان» را به عنوان بدیلی در برابر «کنوانسخیون رفخع تبعخیض
1
علیه زنان» قلمداد میکردنخد و بخه همخین دلیخل ،بخا آن مخالفخت مخیورزیدنخد.
شیرین عبادی هم یکی از افرادی بود که بخا «منشخور زنخان» مخالفخت داشخت .در
واقع این تضاد و قطببندی بر سر نگخارش منشخور زنخان و پخذیرش کنوانسخیون،
موضوع جدیدی نبود و به سال  1382باز میگشت ،یعنخی از همخان زمخانی کخه
تصویب «کنوانسیون رفع تبعیض علیخه زنخان» در مجلخس ششخم ،مخورد مخالفخت
شدید نهادهای مذهبی و نیروهای محافمهکار درون حاکمیت واقع شخد و نهایتخاً
هم ،با مخالفت شورای نگهبان ،مسکوت گذاشته شخد ،و نیروهخای محافمخهکخار
در مقابخل کنوانسخیون رفخخع تبعخیض علیخخه زنخان ،اعخخالم کردنخد کخخه قصخد دارنخخد
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«منشوری برای زنان» را به عنوان بدیل کنوانسیون ،تهیه کنند بهطوری که در آن
زمان مجله زنان نوشت« :نهادهای وابسته به حوزه علمیه قم عالقهمنخدی خخود را
به تدوین منشور حقوق زن در اسالم ابراز کخردهانخد و امیدوارنخد کخه بخا تخدوین
مواد و بندهایی با محوریت زنخان ،منشخوری بخرای صخدور جهخانبینخی خخود در
خصو مسایل زنان به مجموع  51کشور مسلمانی که  44کشخور از آنهخا بخه
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان پیوستهاند ،تهیه کنند»( .مجله زنان ،اسفند )1382
پس از آن بود که جناحهای اصالحطلب نیز با به بنبسخت رسخیدن تصخویب
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نیز برای ارائخه منشخوری مترقخیتخر از آنچخه
محافمهکاران میخواستند بنویسند ،در سخال  1383شخروع بخه نگخارش «منشخور
زنان» توسط کمیسیون زنان جبهه مشارکت کردند و در اواخر سخال  1383بخود
که «فاطمه راکعی» ،رییس وقت کمیسیون زنان جبهه مشارکت در دیخداری کخه
با «دکتر معین» (نامزد جبهه مشارکت برای انتخابات سال  )1384داشت ،تدوین
«منشور زنان» جبهه مشارکت را حاصخل گخردآوری مطالبخات زنخان در نتیجخهی
نشستهای بسیار با حضور زنان از اقشار و اصناف مختلف اعالم کخرد 1.پخس از
پایان انتخابات و شکست اصالحطلبان و روی کار آمخدن آقخای احمخدی نخژاد،
کمیسیون زنان جبهه مشخارکت ،همچنخان بحخث منشخور زنخان ایخن حخزب را در
نشستها و جلساتشان مطرح میکردند ،از جملخه در بهمخن مخاه  1385فاطمخه
راکعی مراسم «روز جهانی زن» ( 8مارس) در کمیسیون زنان جبهه مشارکت ،را
تحت عنوان «چرا منشخوری بخرای زنخان؟» اعخالم کخرد .در ایخن نشسخت «فریخده
ماشینی ،تحلیلی از منشور زنان جبهه مشارکت را به عنوان اولین منشخور زنخان در
2
ایران ،که با نگاه بومی نوشته شده است» ،ارایه کرد.
پس از نگارش «منشور زنان» توسط کمیسیون زنان جبهه مشخارکت در سخال
 ،1383در زمستان سال  ،1385بخشی دیگر از جنبش زنان نیز (بخا سخازماندهی
1
2
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کنشگران «میدان زنان») اقدام به نگارش «منشور زنان» کردند.
در این میان در « ،1384منشور زنان» نیروهای محافمهکخار توسخط «شخورای
فرهنگی و اجتماعی زنان» به تصویب رسید و به مجلس ارسخال شخد و در همخین
سال «منشور زنان» جبهه مشارکت نیز به عنوان سندی با عنوان مطالبات زنخان بخه
«کاندیدای این حزب» داده شد که در صورت پیخروزیشخان در انتخابخات ،ایخن
مطالبات پیگیری شود ،که در نهایت با شکسخت اصخالحطلبخان بخه مرحلخه اجخرا
نرسید .پس از آن در اواخر سال  ،1385بخشی از جنبش زنان که شخامل زنخانی
هم میشد که «منشور زنان جبهه مشخارکت» را بخه نگخارش درآورده بودنخد ،بخه
نگارش «منشور زنان» دیگری ،اقدام کردند.
به این ترتیب سه گروه از زنان :زنان محافمهکار ،زنان اصالحطلب و سخپس
بخشی از فعاالن جنبش زنان (البته با همکاری زنان اصالحطلب) ،هر کدام اقدام
به نگارش «منشور زنان» خود کردند .اما مسئله آن بود که از همان ابتدا ،بخشخی
از فعاالن جنبش زنان (همچون شخیرین عبخادی) مخالفختشخان را از همخان سخال
 1382علیه «منشور زنان» (به عنوان بدیل «بومی» کنوانسخیون رفخع تبعخیض علیخه
زنان) ،مطرح میساختند .مخالفت آنان بخا رویکخرد «بخومیگرایانخه» در نگخارش
چنین منشورهایی بود چرا که به باور آنها اقخدام بخه «منشخور نویسخی» بخه عنخوان
بدیلی در برابر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنخان ،بخرعکس آنچخه بخه ظخاهر در
قالب حمایت از زنان ارائه میشود ولی احتماالً به بهانه بحث «نسبیت فرهنگی»،
سرانجام کارش باالخره به ضدیت با حقوق زنان میکشد ،همانطور که همیشخه
نیروهای محافمهکار در رابطه با زنان ،همین رویکخرد را اتخخان مخیکردنخد و بخه
بهانه دفاع از حقوق زنان ،عمال حقوق زنان را نقض یا الپوشانی مخیکردنخد .امخا
مسئله آن بود که به جز نیروی محافمهکار ،دیگر نیروها مانند زنان اصالحطلخب
(در سال  )1383و بخشخی دیگخر از فعخاالن جنخبش زنخان (در سخال  )1385نیخز
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اتفاقاً برای ایجاد تغییراتی به نفع زنان( ،البته پس از به بنبسخت رسخیدن تصخویب
کنوانسیون توسط شورای نگهبان) به دنبال چارهجویی بودند .آنان تالش کردند
با نوشتن «منشور زنان» توسط خودشان حداقل از این طریق بتواننخد بخرای ایجخاد
تغییر و اصالحاتی به نفع زنان اقخدام کننخد تخا آن حساسخیتهخایی کخه در مخورد
کنوانسیون جهانی در میان روحانیان و مراجع تقلید بهوجود آمده بود را تخفیف
و دور بزنند .بنابراین رویکردهخای مختلخف و انگیخزههخای گونخاگون در نوشختن
«منشور زنان» در میان گروههای مختلف زنان وجخود داشخت و در نتیجخه طبیعخی
بود کخه مخیتوانسخت بخه نتخایج متفخاوت و «منشخورهای گونخاگونی بخرای زنخان»
بیانجامد که این تنوع و گوناگونی از زیر نرهبین برخی از مخالفان «منشور زنان»
به دور مانده بود.
البته مخالفان نگارش «منشور زنان» در بین فعاالن زن  ،عالوه بخر شخصخیت-
های حقوق بشری همچون شخیرین عبخادی ،برخخی از زنخان مخدافع رویکردهخای
تندروانه (اولترا چخپهخا) را نیخز شخامل مخیشخد کخه زاویخه دیدشخان متفخاوت از
رویکردهای حقوق بشری نسبت به «منشور زنان» بود .در واقع برای مدافعان این
گرایش از چپ ارتدوکس ،نوع تلقیشان از مخذهب (مخذهبسختیزیشخان) بخود
که رویکرد «ضدمحلیگرایی» نهفته در پسِ نهنشان را بازتولید و تقویت می-
کرد در نتیجه آنها را علیه هرگونه حرکت محلی به واکنش وامیداشت .البتخه
نکتهای را که نمیتوان نادیده گرفت ایخن اسخت کخه در آن دوره« ،رقابختهخای
بیناگروهی» خ و شخصی خ در جنبش زنان نیز عمل میکرد و به ایخن مخالفختهخا
علیه نگارش منشور زنان ،دامن میزد.
از یادآوری این مسایل ،میخواهم به این نکته توجه بدهم کخه چخالش میخان
«منشور زنان» و «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» ،باعث نخوعی قطخببنخدی در
جنبش زنان شده بود .همانطور که پیشتر هم اشاره کردم  ،هنگخامی کخه بحخث
«منشورنویسی بخشی از فعاالن جنبش زنخان» (بخه مخدیریت گخروه میخدان) پخیش
آمد ،در جلسهی مرکز فرهنگی زنان پیشنهاد حمایخت از ایخن اقخدام را از سخوی
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مرکز فرهنگی ارائه کردم ،انگیزهام نیز تخفیف تنشهای موجود بین گروههای
زنان بود .ولی انتشار این اطالعیه حمایتی ما در مرکزفرهنگی سبب شخد کخه بخه
نوعی در بین اعضای مرکز فرهنگی زنان نیز قطببندی به وجود آید.
بخخه هخخر روی ،در «همگرایخخی جنخخبش زنخخان بخخرای طخخرح مطالبخخات در فضخخای
انتخابات» به منمور گذار از این چالش قدیمی (میان منشخور زنخان و کنوانسخیون
رفع تبعیض) ،ما ناگزیر شدیم به تالشهای بسخیاری دسخت بخزنیم تخا بتخوانیم آن
شایعهی کذب «ارتباط توطئهآمیزهمگرایی با منشور زنان!» را که توسخط برخخی
از مخالفان همگرایی مطرح شده بود و شیرین عبادی را نیز تحت تأثیر قرار داده
بود ،رفع و رجوع کنیم .در نهایت همه پذیرفتنخد کخه «کنوانسخیون رفخع تبعخیض
علیه زنان» را به عنوان یکی از خواستههای محخوری همگرایخی در نمخر بگیخریم.
چرا که همهی ما به نوعی در آن مقطع حساس به دستیابی بخه اجمخاع و توافخق
میاندیشیدیم .بنابراین با تالش بسیار و بحثهای اقناعی ،باالخره اکثریخت قخانع
شدند که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را به عنوان خواستهی اصلی مطخرح
کنیم و بدینوسیله ،قضیه به خیر و خوشی به پایان رسخید 2.امخا تخنشهخا در مخورد
گزینش «خواستههای همگرایخی» ،ادامخه داشخت .زیخرا محبوبخه عباسخقلی زاده و
شادی صدر نیز پس از آن ،اصرار داشتند که خواسته «اصالح در قخانون اساسخی
به نفخع زنخان» را در میخان خواسختههخای همگرایخی بگنجخانیم .بخه نمخرم تأکیخد و
پافشاری بیش از حد آنان بر این خواسته ،مانند تأکید بیش از حخد برخخی دیگخر
بر «کنوانسیون رفع تبعیض» ،برخاسته از چالشهخای قبلخی در جنخبش زنخان بخود.
زیرا به نمرم میرسید این تأکید آنان برای گنجاندن این خواسته ،شاید برای آن
بخخود کخخه بتواننخخد «همگرایخخی» را بخخه تجمخخع  22خخخرداد  ،1384پیونخخد زننخخد و
خواستههای آن تجمع را پررند سازند ،چرا که در طول این سالها به دلیخل آن
1
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 -2در انتخابات  ،1384مصطفی معین ،نامزد جبهه مشارکت ،یکی از برنامههایش را «پیوستن
به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» عنوان کرد( .روزنامه اقبال 13 ،خرداد .)1384
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که تجمع  22خرداد  1385در میدان هفختم تیخر و پخس از آن نیخز شخکلگیخری
کمپین یک میلیون امضاء باعث شده بود که تحمخع  22خخرداد سخال  1384در
تاری جنبش زنان کمرند شود و از آن جایی کخه آنخان در تجمخع  22خخرداد
 85و کمپین یک میلیون امضاء مشارکت نداشتند ،طبعاً تمایخل و اصرارشخان بخه
زنده کردن تجمع سال  84و پیوند آن با همگرایی مخیتوانسخت منطقخی و قابخل
درک باشد .در هر صورت زنان اصالحطلب و برخی دیگر ،گنجانخدن خواسخته
«بازنگری و اصالح در قخانون اساسخی» را بخا توجخه بخه شخرایط سیاسخی موجخود،
منطقی نمیدانستند ،ولی ما ناچار بودیم هرطور شده به اجمخاع و توافخق برسخیم.
در نهایت بهرغم تنشهایی که در این میان ایجاد شد ،زنان اصالحطلب از خخود
انعماف نشان دادنخد و بخهرغخم مخالفختشخان امخا در نهایخت ایخن خواسختههخا را
پذیرفتنخخد .از ایخخن رو پخخس از تخخنشهخخا و بحخخثهخخای فخخراوان و جلسخخات متعخخدد،
سرانجام« ،کمیته تدوین» همگرایی (که از طیخفهخای گونخاگون در آن حضخور
داشتند) بر سر سند اولیه به توافق دست یافت و همهمان از ایخن مرحلخه دشخوار و
پُرتنش ،به سالمت عبور کردیم.
در این میان جنبش دانشجویی هم بخهماننخد کخنشگخران ائختالف همگرایخی،
برخالف انتخابات سال  ،1384وارد گود شده بود .بحث «مطالبخهمحخوری» دا
بود و رویکخرد مخا در همگرایخی جنخبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در فضخای
انتخابات ،به طرز شگفتآوری در جنبشهخا و گخروههخای دیگخر  ،تعمخیم مخی-
یافت .گویی همه امیدوار شده بودند کخه مخیتواننخد تغییخری را در فضخای بسخته
کشور ایجاد کنند حتا اگر شده در حد یک روزنخه بخرای تخنفس ...،ایخن نیخاز را
میشد در شور و شوقی که ایجاد شده بود به روشنی حس کرد .برای اولین بخار
در جنبش زنان توانستیم در سه سطح ،سازماندهی همزمان را پیش ببریم :الخف)
سازماندهی از طریق ایجاد ایمیلیندلیسخت در فضخای مجخازی بخا حضخور زنخان
داخل و خارج از کشور .ب) سخازماندهی در فضخای واقعخی از طریخق جلسخات
هفتگی و ماهیانهی کمیتخههخای مختلخف البتخه بخه شخکل کخامالً بخاز و علنخی در
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میلیند لیست ،وگزارش این جلسات بهطور کامل بخه اطخالع عمخوم مخیرسخید.
ج) و سوم ،برگزاری مخنمم جلسخاتی جمخع و جخور از نماینخدهگخان گخروههخا و
طیفهای گوناگون درون همگرایی.
اعالم عمومی آغاز بهکار همگرایی ،به وسیله برگزاری کنفرانس مطبوعخاتی
که در آن« :سیمین بهبهانی ،شیرین عبادی ،شهال الهیجی ،اعمم طالقخانی ،شخهال
اعزازی ،فرزانه طاهری و الهه کوالیی» حضور داشتند ،برگزار شد .البتخه شخیرین
عبادی ایران نبود ولی هماهند کرده بودیم تخا از طریخق موبایخل ،در کنفخرانس
مطبوعاتی سخن بگوید و پیام خود را در کنفخرانس مطبوعخاتی بخه گخوش مخردم
برسخخاند .همچنخین چخخاپ و تکثیخر بیانیخخه ،بروشخخور و جخخزوهی تشخخریحی اهخخداف
ائتالف (که پیشتر تهیه کرده بودیم) .این جخزوه در واقخع منبخع و مسختندی بخرای
کار تبلیغی «چهره به چهره» و توزیع گسترده در سطح عمومی بود بدون آن کخه
نگران دستگیری و بازداشت باشیم.
نقدها به همگرایای :ائختالف «همگرایخی جنخبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در
فضای انتخابات» از دو سو مورد نقد قرار گرفته بود :نیروهای تنخدرو و رادیکخال
(چخه راسخخت و چخخه چخپ) حرکخخت همگرایخخی را کخه در ادامخخهی منطقخی همخخان
گفتمان و شیوه عمل «ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده» بود ،مورد نقد قرار
میدادند و همگرایی را متهم به «نگاه به باال و البی با ساختار سیاسی» میکردنخد
و این حرکت مدنی را (که بنا داشت از این فرصت کوتاه تاریخی استفاده ببخرد)
تخطئه میکردند .جالب است که برخی از این افراد کسانی بودنخد کخه خخود در
کنش «دیدار نمایندگان جنبش زنان با نمایندگان مجلس» در ائتالف علیه الیحه
حمایت از خانواده حضور داشتند .این درحالی بود که بین «البخی و مخذاکره» بخا
نمایندگان مجلس (در ائتالف علیه الیحخه) ،بخا البخی و مخذاکره بخا کاندیخداهای
ریاست جمهوری ،فرق معنخاداری وجخود نداشخت و هخر دوی آنهخا ،بخشخی از
ساختار سیاسخی حاکمیخت بخه حسخاب مخیآمدنخد ،در نتیجخه هخر دوی آنهخا در
چارچوب عمل «مذاکره و چانهزنی علنی و شفاف» به منمخور پیشخبرد خواسخته-
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های زنان جخای مخیگرفتنخد .در ایخن میخان بخشخی از فعخاالن جنخبش زنخان کخه
مخالف کنش «دیدار فعاالن جنبش زنان با نمایندگان مجلس» در زمخان ائختالف
ضد الیحه خانواده بودند اما به دلیل دستاورد عینی آن حرکت و پس از استقبال
گسترده جامعه و رسخانههخا تخرجیح داده بودنخد کخه آشخکارا ایخن کخنش فعخاالن
ائخختالف الیحخخه (یعنخی دیخدار بخخا نماینخخدگان مجلخخس) را تخطئخخه نکننخخد ،امخخا بخخا
شکلگیری «همگرایی جنبش زنخان بخرای طخرح مطالبخات در فضخای انتخابخات»
توانستند مخالفخت صخریح خخود را بخا چنخین روشخی ،آشخکارا سخازند .چخرا کخه
مخالفت و تخطئه همگرایی خ برخالف حرکت ائتالف الیحخه خ در بسختر فضخای
دوقطبی ایجاد شده در هر انتخاباتی (بین تحریمکننخدگان و مشخارکتکننخدگان
در انتخابات) ،میتوانست همراهی بیشتری در بین متحخدان سیاسخی ایخن فعخاالن
تندرو جنبش زنان ،برانگیزد.
البته نقدهایی هم وجود داشت که برخخی فعخاالن زن کخه در همگرایخی هخم
فعال بودند یا از آن حمایت میکردنخد ،بخر عملکخرد و جهختگیخری همگرایخی
وارد میکردند .این گروه از منتقدان میگفتند بهتر است همگرایی بخه جخای آن
که فعالیت خود را صرفاً به «طرح مطالبخات زنخان در فضخای انتخابخات» محخدود
کند ،از «کاندیدای خاصی» حمایت و پشتیبانی کند .آنان معتقد بودنخد کخه اگخر
همگرایی این حمایت را اعالم نماید حرکت بلو یافتخه و پختخهتخری در جنخبش
زنان از خود به یادگار میگذارد .استدالل ما در مخالفت با این نمریه  ،سخاده و
روشن بود .معتقد بخودیم کخه ایخن بخرای اولخین بخار اسخت کخه بخخش بزرگخی از
گخخروههخخای جنخخبش زنخخان و از طیخخفهخخای گونخخاگون «بخخه ایخخن شخخکل منسخخجم و
همدالنه» در فضای به نسبت باز انتخابات حضوری فعال پیدا کردهاند بنابراین بخا
توجه به ماهیت مستقل جنبش زنان و ضربهپذیر بودن این جنبش ،بهتر است کخه
ما اعضای همگرایی ،همین موضع ظریف مدنی را در مواجهه با انتخابات ،حفظ
کنیم و آن را به دامچالهی موضعگیریهای جانبدارانه سیاسی و حمایت از یک
کاندیدای خا  ،سوق ندهیم .چخرا کخه ورود جنخبش زنخان بخه شخکل حمایخت
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مستقیم از یک کاندیدای خا میتوانخد ایخن جنخبش را ،از سخوی جنخاحهخای
حکومتی (رقیب آن کاندیدا) و حتا از سوی بخشهخایی از اپوزیسخیون ،ضخربه-
پذیر سازد و اگر چنین شود بهطور قطع میتواند انسخجام و توافخق حخداکثری را
که جنبش زنان به واسطهی این رویکرد باز و متکثر مخدنی ،بخه دسخت آورده ،از
هم بپاشد .در واقع بحث بر سخر آن نیسخت کخه در عخالم نمخر و بخهطخور «کلخی و
انتزاعی» کدام رویکرد درست است یا نیست بلکه بحث بر سر آن اسخت کخه در
دورههای تاریخی مختلف (و در کشورهای گوناگون) ،با توجخه شخرایط بغخرنج
سیاسی ،جنبش زنان وقتی میتوانخد موفخق عمخل کنخد و حرکختاش تاثیرگخذار
شود که بتواند به توافق و اجماع حداکثری در مورد آن حرکت دست یابد تا از
رهگذر این توافق حداکثری ،قادر به بسیج حخداکثری نیروهخا و مخاطبخان خخود
(جامعه زنان) باشد .برخی از فعاالن زن  ،عملکردها و رویکردهای جنبش زنخان
در ایران را با جنبشهای دیگر در جهان مقایسه میکردند (که البته این مقایسخه،
در عخخالم نمخخر و پخخژوهش وتحلیخخلهخخای تطبیقخخی ،مخخیتوانخخد درسخخت باشخخد) ،امخخا
رویکردهای عملی ما در جنبش زنان با توجه به عناصر و مؤلفههخای مختلخف در
کشور خودمان باید طراحی و به اجرا در آید تا بتواند مثمرثمر واقع شود.
بی شک بحث و تحلیلهای نمری کسانی که معتقد بودند ائتالف همگرایی
در ادامه فعالیتاش باید به سمت «حمایت از یک کاندیخدای خخا » بخرود ،بخه
نوعی درست و منطقی بود و حتا پیش از انتخابات ریاست جمهخوری در ایخران،
اتفاقاً در ایاالت متحده آمریکا ما شاهد بودیم که گروههای گونخاگون زنخان در
آن کشور با برپایی تماهرات میلیونی به نفع کاندیخد حخزب دمخوکرات (بخاراک
اوباما) به میدان کارزار انتخاباتی آمده بودنخد .ایخن رویکخرد حمایخت مسختقیم از
یک کاندیدا ،در بسیاری از کشورها (به ویخژه کشخورهای آزاد و دموکراتیخک)
در شیوهی مواجههی جنبشهای فمینیستی نسبت به انتخابات وجخود داشخته و در
آینخخده نیخخز ادامخخه خواهخخد داشخخت امخخا در ایخخران سخخاختارهای سیاسخخی ،پیچیخخده،
غیرشفاف و چنخان غیرقابخل پخیشبینخی هسختند کخه مخا نمخیتخوانیم بخا پیخروی از
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الگوهای جوامع دموکراتیک که نیروهای اجتماعی و سیاسی سر جای خودشان
قخخرار دارنخخد و نهادهخخای دموکراتیخخک ،هخخم بخخرای مخخردم و هخخم بخخرای حاکمخخان،
جایگاهی مشخ و شفاف دارند ،عمل کنخیم .گخروههخای درون جنخبش زنخان
تازه داشتند یاد میگرفتند که چهگونخه از موقعیختهخا و فضخاهای گونخاگون (و
صدالبته مخوقتی و گخذرا) بخرای تأثیرگخذاری بخر افکخار عمخومی اسختفاده کننخد.
بنابراین ،سوق دادن جنبش زنان به سمت گفتمانها و فضاهای به شدت قطبخی و
چالشبرانگیز ،حقیقتاً میتوانست هم این جنبش را ضربهپذیرتر سخازد و هخم بخه
شکاف بیشتر در بین گروههای فعال جنبش زنخان رهنمخون شخود و تاثیرگخذاری
این جنبش را تنزل دهد.
« به مطالبات زنان رأی میدهیم» :بهرغم دیدگاههای گونخاگون و گخاه متضخاد
اما بیانیهی اولیه ،با امضخای بخیش از چهخل گخروه و سخازمان ،بخه همخراه هفتصخد
امضای فردی ،منتشر شد .هرچقدر زمان میگذشت دهها ایده مطرح و به مخورد
اجرا در میآمد« .کارگاههای آموزشی کنوانسیون رفخع تبعخیض علیخه زنخان» در
تهران و برخی از شهرستانها در مکخانهخای عمخومی (و نیخز در محخل سختادهای
انتخاباتی) برگزار میشد .ایدههای مختلف با توجه به بخار سخنگین سخازماندهی خ
اما با وجود تعداد قابل توجه افراد سازمانده با تجربه و حرفهای خ خوشخبختانه در
زمان بسیار اندک ،و با موفقیت به مورد اجرا گذاشته مخیشخد .هخر چنخد در ایخن
حی و بی  ،عالوه بر حجم عمیم کارهایی که باید پیش میبردیم میبایسخت
به پارهای از حمالت و انتقادهای تند و تیز به همگرایی هم پاس میدادیخم .امخا
سرانجام ،به این نتیجه رسیدیم که مثل همیشه ،هیچ ائتالفخی در جنخبش زنخان بخه
«اجماعی تمام و کمال و توافقی همهشمول» نایل نشده و نخواهخد شخد ،و اساسخاً
الزم هم نیست که دنبال توافقی صد در صدی و کامالً یکپارچه – به هر قیمت-
باشیم .مهم آن اسخت کخه کخاروان جنخبش ،یخک بخار دیگخر بخه ره افتخاده بخود و
امیدهای سرکوب شده بار دیگر زنده شده بود و جوشخان و پُخر امیخد  -همچخون
رودی خروشان خ همهی ما را به تکاپو واداشته بود .بنابراین ،حمالت و تهمتهخا
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و جوسازیها و بحثهای حاشیهای نمیتوانست چنین حرکتی را متوقف نماید.
و اما ،هرچه به روز رأیگیری نزدیکتر میشدیم فضای خیابانهخا هخم بخه-
طور محسوسی تغییر میکرد .شبها تا دیر وقت ،در خیابانهخای شخهر ،غوغخا و
شور و نشاطی بیبدیل برپا بود .دختران و پسران جوان ،چه بهصورت گروهی یا
بهصورت فردی ،نامزدهای مورد عالقهشان را تبلیخغ مخیکردنخد .شخهال الهیجخی
همه امکانات دفتر انتشاراتاش را دراختیار همگرایی گذاشته بود تا هخر روز در
فضای کوچک و صمیمی محل کارش ،انواع و اقسام جلسات همگرایی برگزار
شود .تالش برای مالقات با نامزدهای مختلخف و طخرح مطالبخات زنخان بخا آنخان،
انتشار بولتنهای خبری بخرای رصخد کخردن سخخنان و موضخعگیخری نامزدهخا در
مورد زنان ،تکثیر و توزیع جزوههای همگرایخی در کوچخه و خیابخان و شخرکت
فعال در برنامههخا و همخایشهخای انتخابخاتی (برنامخههخایی کخه خخود نامزدهخا در
ستادهای انتخاباتیشان میگذاشتند) برای صحبت با مردم شرکتکننده و خخود
کاندیداها ،که برایشان توضیح بدهیم :چرا معتقدیم و شعار میدهیم که «ما باه
مطالبات زنان ،رأی میدهیم».

فعالیخت همگرایخخی در شخش سخخطح ،سخازماندهی مخخیشخد ،آن هخخم از طریخخق
سازماندهندگانی که هر کخدام در ایخن سخطوح شخشگانخه  ،تجربخههخای کخافی
داشتند :در سخطح نخبگخان ،در سخطح مردمخی و کخف خیابخان ،در میخان فعخاالن
ستادهای انتخاباتی ،در میان خود کاندیخداها ،در سخطح رسخانههخا ،و بخاالخره در
سطح خارج از کشور.
فضای واقعی میجوشید و ایمیلیندلیست وسیع همگرایی هم مملخو از ایخده
و پیشنهادهای خالق برای پیشبرد حرکخت بخود .ارتبخاط از طریخق اینترنخت و در
«دنیای مجازی» اما در هماهنگی کامل با «دنیای واقعی» ،بهطور هموزن خ که این
دو دنیا را مکمل یکدیگر کرده بود خ به خوبی پیش میرفت .در ائختالف پیشخین
(علیه الیحه حمایت از خانواده) ،ارتباط و هماهنگی از طریق دنیخای مجخازی بخه
ارتباط و هماهنگی در فضای واقعی میچربید ولی در ائتالف همگرایی ،این دو
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فضا به شکلی تنگاتند و یاریدهنده به یکدیگر  ،حرکت میکرد.
واقعیت این است که «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبخات در فضخای
انتخابات» از کمچالشترین ائتالفهای زنان ایران طی یک دهه گذشته بهشمار
میآید یکم :به دلیل ایخن کخه بخه خخوبی توانسخت از کانخالهخای غیررسخمی در
جامعه مدنی و در دنیای مجازی ،در کنار کانالهای رسمی سخود جویخد .و دوم:
توانست با درسآموزی از تجربه ائتالفهای پیشین همچون« :جمع هخماندیشخی
زنان»« ،کمپین یک میلیون امضاء» و «ائتالف علیخه الیحخه حمایخت از خخانواده»
مشکالت ساختاری را که در هر کدام از آن ائتالفها وجود داشت با هنرمندی
و سعهصدر مرتفع سازد .باید گفت بهطور کلی فعاالن جنبش زنان طخی سخالیان
سال فعالیتهای علنی ،حقیقتاً ورزیخده شخده بودنخد ،بخه ایخن اعتبخار توانسختند بخا
هماهنگی و مدارای بیشتر عمل کنند .ولی در نهایت ،این ائتالف بخزرگ نیخز بخا
چالشهخای کوچخک و معخدودی مواجخه شخد کخه خخواهنخاخواه در طبیعخت هخر
حرکت دستهجمعی و گسترده ،وجود دارد .اما مسئله آن بود که این چالشهای
کوچک هم با توجه به ساختار شبکهای ،که به خوبی تنمخیم شخده بودنخد ،عمخالً
چالشهای جدی و بازدارنده محسوب نمیشدند.
یکی از برنامههای همگرایی ،مناظره صریح و پُرتحرک اعضا و کنشگخران
این ائتالف با نمایندگان دو نخامزد اصخالحطلخب بخود کخه پخس از دومخاه تخالش
شبانهروزی فعاالن گروههای مختلخف جنخبش زنخان بخاالخره در  11خخرداد مخاه
 ،1388با حضور جمعیتی نزدیک بخه دویسخت نفخر از کخنشگخران اجتمخاعی و
سیاسی و نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی در «دفتر جامعهی زنان انقخالب
اسالمی» (اعمم طالقخانی) برگخزار شخد 1.پخس از «کنفخرانس مطبوعخاتی اولیخهی
شروع بهکار همگرایی» 2و برگزاری کارگاههای آموزشی کنوانسیون در تهخران
و شهرستانها و حضور خیابانی برای گفتگوی چهره به چهخره بخا شخهروندان در
http://www.feministschool.com/spip.php?article2635 - 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article2446 - 2
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مورد مطالبات زنان ،و پخش بروشورهای همگرایی 1در فضخاهای گونخاگون در
کوچه و خیابان 2و پخارک هخا ، 3و پخس از واکخنش همگرایخی در قالخب انتشخار
بیانیه ای علیخه حخذف زنخان از کاندیخداهای ریاسخت جمهخوری و انخواع و اقسخام
فعالیتهای گوناگون دیگر ...سرانجام برپایی نشسختی بخا حضخور نماینخدگان زن
کاندیداهای گوناگون ،حقیقتاً توانست ائتالف همگرایی برای طرح مطالبات در
فضخای انتخابخات را بخخه مجموعخهای گسخخترده از انخواع روشهخخای خخالق کخخنش
اجتماعی ،مزیّن کند و به آن ،اعتبار ببخشد.
در پانل اول آن نشست ،پروین بختیار نژاد ،روزنامهنگار و فعال جنبش زنخان
شمهای از اهداف همگرایی و دستاوردهای آن را بیان کرد و مدیریت مناظره را
هم به عهخده گرفخت .زهخرا شخجاعی ،بخه عنخوان نماینخدهی میرحسخین موسخوی،
جمیله کدیور ،به عنوان نمایندهی مهخدی کروبخی ،و محبوبخه عباسخقلی زاده ،بخه
عنوان نمایندهی همگرایی جنبش زنان بخرای طخرح مطالبخات ،شخرکتکننخدگان
این مناظره بودند .پس از آن نیز رخشان بنیاعتماد مستند «ما نیمخی از جمعیخت
ای خرانیم» کخخه فخخیلمبخخرداری ایخخن مسخختند سخخینمایی را در همخخان اولخخین کنفخخرانس
مطبوعاتی همگرایی کلید زده بود ،رونمایی کرد.
در آن نشسخخت عخخالوه بخخر پانخخل اول کخخه بخخه گفتگخخو و چخخالش بخخا نماینخخدگانِ
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ،اختصخا داشخت قخرار بخود در پانخل
دوم ،میزگخخردی (در مخخورد رویکخخرد «مطالبخخهمحخخوری») بخخا حضخخور نماینخخدگان
جنبشهای اجتماعی مختلف از جملخه جنخبش سخندیکایی ،جنخبش دانشخجویی،
شورای ملی مذهبیها و فعاالن جنبش زنان ،برگزار شود .افخرادی کخه قخرار بخود
در این میزگرد شرکت کنند از جمله :عبخداهلل مخؤمنی از ادوار تحکخیم وحخدت،
نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمینیستی و عضو کمپین یخک میلیخون امضخا،
داود رضوی از سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی ،و رضا علیجانی،
http://www.feministschool.com/spip.php?article2568 - 1
http://www.feministschool.com/spip.php?article2623 -2
http://www.feministschool.com/spip.php?article2627 - 3

 /332بهار جنبش زنان

فعال ملی -مذهبی ،بودند .کخه بخه دلیخل آنکخه پانخل اول (چخالش بخا نماینخدهی
کاندیداها) خیلی به درازا کشید ،امکان برگزاری میزگرد ،فراهم نیامد ولی قرار
شد که پس از انتخابات ریاسخت جمهخوری ،ایخن میزگخرد برپخا شخود (هخر چنخد
اتفاقات پس از انتخابات و برآمدن جنبش سبز ،دیگخر مجخالی بخرای برپخایی آن
باقی نگذاشت).
و اما ،در لحمات پایانی آن نشست ،شهال الهیجی میزبان همیشگی جلسخات
همگرایی (در دفتر کارش) ،در نطق کوتاهی  ،پایان موفقیختآمیخز فعالیخت ایخن
ائتالف را به امید تداوم این تجربهی کمنمیر ،به همگخان اعخالم کخرد .چخرا کخه
پیش از آن ،میان اعضای همگرایی در مورد این که باید این همگرایخی را پایخان
داد و یخخا پخخس از انتخابخخات نیخخز بخخرای پیگیخخری خواسخختههخخای ایخخن همگرایخخی،
فعالیتهایمان را ادامه بدهیم بحثهای مبسوطی در جریان بخود .برخخی اعتقخاد
داشتند که این همگرایی را باید ادامه دهیم تا بتوانیم خواستههای آن را پیگیخری
کنیم ،و برخی به دلیل آن که شاید انتخابات به دور دوم کشیده شود ،تداوم آن
را خواستار بودند .ولی اکثریت ما اعضای همگرایخی فکخر مخیکخردیم کخه الزم
است همهی ما جنبشزنانیهخا یخاد بگیخریم کخه پخس از راهانخدازی ائختالفهخای
موردی و مقطعی( ،برای آن که اختاللی در کار و فعالیخت گخروههخا و نهادهخای
متکثر زنان ایجاد نکند) ،آگاهانه به کار خود پایان بدهد .زیرا همه ما میبایسخت
یاد میگرفتیم کخه از وسوسخهی بهخرهبخرداری از «هویخت پُرقخدرتی» کخه توسخط
ائتالف همگرایی کسب کرده بخودیم ،دل بخرکنیم و آن را واگخذاریم ،و اجخازه
بدهیم کنشگران جنبش زنان به جخای تثبیخت یخک هویخت ایسختا و کخانب ،بخه
دنبال تقویت نهادها و کارهای گروهخی متکثخر خخود برونخد و در پخی آن خ و بخه
ضرورت خ به ائتالفهای تازه و متناسب بخا شخرایط روز هخم بپردازنخد .چخه بسخا
همین جذابیت و وسوسهی نگه داشتن «کسب هویت پُرقدرت» در کمپخین یخک
میلیخون امضخخاء بخخود کخخه گخخاه و بخیگخخاه ،عامخخل بازدارنخخدهای در راه شخخکلدهخخی
حرکتهای جدید میشد .اگر ایخن نخوع هویختیخابی کخانب بخار دیگخر تکخرار
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میشد طبعاً باز هم میتوانست به ضد خود بدل شود و به جای کمک به جنخبش
زنان ،به مانعی در برابر ائتالفهای آینخده تبخدیل گخردد .بخه ایخن اعتبخار ،توافخق
کردیم که چند روز پیش از آغاز رأیگیری انتخابات ریاست جمهخوری ،پایخان
همگرایی را اعالم کنیم .چنین بود که شهال الهیجی ،در آخرین نشست عمومی
همگرایی ،این تصمیم جمعی را به همگان اعالم کرد .آری ،ائختالف همگرایخی
پایان یافت اما بهیقین ،تجربه جمعیاش مانند دیگر ائتالفها و کمپینهای زنان،
دستمایهای گرانقدر برای حرکتهای آیندهی جنبش زنان خواهد بود.
پایان سخن

طی سالهای دهه  ،1332از یکسو زنخان نزدیخک بخه حاکمیخت در چخارچوب
گفتمان «نواندیشی دینی» به فعالیت در حوزه زنان پرداختند .نیروی دیگری کخه
در شکل غالباش جریانی سکوالر محسوب میشد نیز بهطخور مخوازی و هخم-
زمان در جامعه مدنی و عمخدتاً بخا «گفتمخان فمینیسختی» ،آغخاز بخهکخار کخرد کخه
مجموعه فعالیخت ایخن دو نیخرو خ در جامعخه مخدنی و در سخاختار حاکمیخت خ بخه
تغییراتی به نفع زنان ،منجر شد .در واقع دو نیروی قدرتمند زنانه خ جاری در بخاال
و پایین جامعه خ با روشها و گفتمانهای بعضاً متفاوت نسخبت بخه یکخدیگر ،امخا
توانستند با همافزایی ،حرکت شورانگیز و گسترشیابندهای در پهنه جامعه ایجاد
کننخخد ولخخی ایخخن دو نیخخروی مخخوازی ،کمتخخر بخخا یکخخدیگر همکخخاری داشخختند و در
فضاهایی جداگانه و گاه تقابلی حرکت میکردند .امخا از سخال  1382و 1383
به بعد ،با شکلگیری «جمع هماندیشی زنان» نزدیکیها و هماهنگیهای بیشتری
بین این دو حرکت موازی (به منمخور تأثیرگخذاری وسخیعتخر) صخورت گرفخت.
هرچند که وقتی این حرکتِ متحد ،تازه داشت نضج و ریشه میگرفت ناگهخان
جنبش زنان همچون دیگر جنبشهای اجتماعی ،با دگرگونی در ساختار سیاسی
(انتخابات ریاست جمهوری  1384و رویکار آمدن آقای احمدی نژاد) مواجه
شد.
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با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و بستهتخر شخدن فضخا ،ایخن دو
جریان عمده زنانه که داشتند در «جمع هخماندیشخی زنخان» بخه یکخدیگر نزدیخک
میشدند و احترام به کنشهخا و گفتمخانهخای یکخدیگر را فخرا مخیگرفتنخد و بخه
تدریج فعالیتهای مشترکی را سازمان میدادند ،مجدداً برای مدتی از یکخدیگر
فاصله گرفتند و چندین جریان و مرکز موازی با یکدیگر را بخه منمخور تثبیخت و
وفقدادن خود با شرایط جدید سیاسی ،شکل دادند .زیر تأثیر این واگرایی (که
به نمر اجتنابناپذیر میآمد) ،شخاهد بخودیم کخه در خخالل سخالهخای  1384تخا
 ،1381بهتدریج مراکز و نهادهای جخدا از یکخدیگر در جنخبش زنخان بخهوجخود
آمد مراکز و نهادهایی همچخون« :کمپخین یخک میلیخون امضخاء»« ،مجمخع زنخان
اصالح طلب»« ،میدان زنان»« ،مادران صلح» و «منشور جهخانی زنخان» ....،امخا ایخن
واگرایی اجتنابناپذیر ،بیشتر از آنکه مانند دوره قبل ،واگرایی در گفتمانهای
متفاوت و متضاد باشد ،واگرایی در «سازماندهی» برای کار مشترک بود .یعنخی
در این دوره برخالف گذشخته ،گفتمخانهخای موجخود در جنخبش زنخان (جامعخه
مدنی) و در میان زنان فعال در ساختار حاکمیت ،به هم نزدیک شده بودند ولخی
به خاطر جو سیاسی حاکم که به صورت فزاینخده امنیتخی مخیشخد ،تکثخر مراکخز
سخخازماندهی (بخخه جخخای تجمخخع همخخه نیروهخخا در یخخک سخخاختار تشخخکیالتی) بهتخخر
میتوانست به فعاالن کمک کند تا بدینوسیله بتوانند با شخرایط پُرفشخار جدیخد،
نیروهای خود را بازشناسی ،و رفتار و روشهایشان را تنمخیم و منسخجم سخازند
تا شاید از رهگذر این تمهید خردمندانه ،ضربهپذیری کمتری را تجربه کننخد .از
همین رو در این دوران جریانهایی در جنبش زنان (با گفتمانهخای کخم و بخیش
مشترک ،اما در نهادهای مختلف) ،در میان فعاالن زن ،شکل گرفت که اغلخب-
شان بر «رفع تبعیضهای قانونی علیه زنان» متمرکخز بودنخد و توانسختند «گفتمخان
حقوق برابر» را بهطور وسیعی در افکار عمومی جامعه مطرح و نهادینه سازند.
اما پس از این دورهی کوتاه واگرایی ،که الزمخه انسخجامدهخی بخه نیروهخای
نزدیکتر در ائتالفهای کوچکتر به منمور هماهنگی بخا شخرایط جدیخد بخود،
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دوباره ما شاهد عبور از دوران واگرایی و رسیدن به همگراییهای بزرگتخر در
سال  1383و  1388هستیم .چرا که به نمر میرسید برخی از این نهادهخا (ماننخد
مجمع زنان اصالحطلب) که صرفاً به تحوالت درون ساختار قدرت به نفع زنخان
دل بسته بودند بهتدریج به ضعف خود در نبود پشتوانههای جامعخه مخدنی زنخان،
پی برده بودند .از سوی دیگر ،گفتمان نواندیشی دینی در میان برخی از آنخان بخا
سمتگیری به سوی فمینیسم اسالمی ،بخه گفتمخان فمینیسختی جخاری در جنخبش
زنان ،نزدیکتر شده بود .آن بخشهایی از جنبش زنان هم کخه حامخل گفتمخان
فمینیستی بودند نیز با سمتگیری محلیتر به سوی «فمینیسم مخوقعیتی» ،گفتمخان
و رویکردشان از تضاد و رقابتهای فرساینده و بیسرانجام بخا «نخوگرایی دینخی»
فاصله گرفت .از سوی دیگر این گخروههخای فمینیسختی (همچخون مخا در کمپخین
یک میلیون امضخاء) بخه ضخعف خخود در نبخود فضخای حرکتخی بخه دلیخل فقخدان
گروههایی در حاکمیت (که حخداقلِ وفخاداری بخه جامعخه مخدنی داشخته باشخند)،
نسبت به امکان پذیر بودن ایجاد تغییرات صرفاً از پایین ،تردید کرده بودنخد ،بخه-
ویخخژه آن کخخه حتخخا «کمپخخین یخخک میلیخخون امضخخا» بخخهرغخخم تخخالش صخخادقانه و
هوشمندانهاش برای پیشبرد مسالمتآمیخز فعالیختهخایش (و تخالش مجدانخه بخه
منمور رفع تضادها و سوءتعبیرهای احتمالی با «اسالم» و «حاکمیت») اما بخاز هخم
با برخوردهای ناعادالنه و خشن از سوی حاکمیت ،عمالً زمخینگیخر شخده بخود.
مجموعه این تجربهها و چشیدن تلخی ها ،تحمل نارواییهخا و فشخارهای امنیتخی،
(که به آگاهیمان از نقاط ضعف و بیتجربهگی در حرکتهای جمعی کمخک
کرد) سخرانجام باعخث شخد کخه بخرخالف دوران «جمخع هخم اندیشخی زنخان» کخه
طیفهای گوناگون درون جنبش زنان ،عمدتاً بخرای «یخارگیری» و نیخز شکسختن
مرزهای ایدئولوژیک با هدف درک بیشختر از یکخدیگر ،بخه هخم نزدیخک شخده
بودند در «ائتالف علیه الیحه حمایت از خانواده» سال  ،1383عمخدتاً بخا هخدف
کار مشترک و همافزایی نیروهایشان و کمک و یاری بخه یکخدیگر ،کنخار هخم
نشستند.
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از این رو ،نیروهای مدافع حقوق برابر که در حوزهی دو گفتمان نواندیشخی
دینی و گفتمان فمینیسختی  ،بخه شخکلی کخم و بخیش مخوازی نسخبت بخه یکخدیگر
حرکخخت مخخیکردنخخد و بخخا تأثیرپخخذیری از تجربخخههخخای مشخخترکشخخان ،هخخر دو،
متواضعتر ،گشودهتر و پذیرای همکاری با یکدیگر شده بودند .در نتیجه ،موفخق
شدند که همکاری عمیخق تخری را شخکل دهنخد و بخا ایخن اتحخاد آگاهانخه ،تخأثیر
گستردهتری بر افکار عمومی داشته باشند .از جمله در همان ائتالف علیه الیحخه
خانواده در سال  ،1383بسیاری از ایخن مراکخز و نهادهخا در جنخبش زنخان فعخال
شدند و کم و بیش به یکدیگر پیوستند .این اولخین تجربخهآزمخایی ایخن نهادهخا و
مراکز مختلف خ پس از چندسال حرکت موازی خ بود .همخین آزمخون تخاریخی،
سبب شد که در سال  ،1388ائتالف گسختردهی «همگرایخی جنخبش زنخان بخرای
طرح مطالبخات در فضخای انتخابخات» بتوانخد نقطخه اوج همبسختگی و هخم افزایخی
نیروهای گوناگون جنبش زنان باشد .ائتالفی که بخا پیوسختن گخروههخای زنخان از
حخوزههخخای گونخخاگون :اجتمخخاعی ،هنخری ،سخخینمایی ،ورزشخخی و از برخخخی زنخخان
اصول گرا تا زنخان اصخالحطلخب و زنخان سخکوالر و ...توانسخت همخاهنگی میخان
جنبش زنان در داخل و خارج را نیز به نمایش بگذارد.
هر چنخد ایخن دوره نیخز کوتخاه بخود و وقخایع خشخونتبخار پخس از انتخابخات
 ،1388شبکههای گوناگون جنبش زنان را همچون دیگر جنبشهخای اجتمخاعی
موجود در جامعه مدنی ،به نوعی از هم گسست و سخپس در ادامخه ،بخا توجخه بخه
افزایش تنشهای بینالمللی و فشارهای اقتصادی ناشی از حخذف یارانخههخا ،بخاال
گخخرفتن تحخخریمهخخای بخخینالمللخخی ،سخخقوط ب خیسخخابقه ارزش پخخول مل خی ،تعطیل خی
کارخانهها ،و مسدود شدن تدریجی کانالهخای فخروش نفخت ایخران ،بخهتخدریج
جامعهی ما به فاز جدیدی وارد شد .به این ترتیب «دوران بهخاری جنخبش زنخان»
که از سالهای آغازین دهخه  1332خورشخیدی آغخاز شخده بخود در سخالهخای
پایانی دهه  1382خاتمه یافت و جنبش زنان وارد «دوران پاییزی» خود شد.

