
جنبش زنان و فمینیسم در ایران: 135۷ تا 1395
                                بازخوانی از منظری»جهانی-محلّی[1]

 نیره توحیدی

مقدمه 

وضعیت و حقوق زنان در ایران مدرن و به  تبع آن سیر جنبش فمینیستی و 

حرکت های زنان ایرانی، متناقض و پیچیده به نظر می رسد. برای نمونه، چطور 

که  محافظه کار،  اسالم گرای  روحانیت  تحت حاکمیت  توانسته اند  ایرانی  زنان 

جدایی جنسیتی و بسیاری شکل های افراطی تبعیض های حقوقی و عملّی را 

علیه زنان، اِعمال کرده است، چنین دستاوردهای چشمگیر تحصیلی از خود 

نشان دهند و در تحصیالت عالی حتی مردان را هم پشت سر بگذارند؟ چرا 

و  کاری،  بهتر  فرصت های  با  متعاقباً  زنان،  تحصیلی  چشمگیر  موفقیت های 

پویایی اقتصادی و شغلی، یا حضورشان در عرصة تصمیم گیری سیاسی، همراه 

نشده است؟ چرا نرخ مشارکت زنان ایرانی در نیروی کار و سهم حضور آنان 

.1 بابت اشاره های اصالحی ارزنده بر نسخة نخست این متن، از آمریتا باسو، کاترین مور، و پرفسورنیکی کدی 
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در پارلمان، در میان پایین ترین ها در جهان، حتی در قیاس با سایر کشورهای 

پایین آوردن  توفیق در  برای  ایران  یا چگونه  باقی مانده است؟  میانه،  خاور 

نرخ باروری به میزان دو سوم، از 6/6 تولد به ازای هر زن در سال های میانی 

دهة1۹۷۰ به حدود ۲ تولد به ازای هر زن در ۲۰1۰، تنها ظرف چند دهه در 

)Roudi ۲۰۰۹( جهان مثال زدنی شده است؟

از  امروز رقم زده اند،  ایران  را در  زنان  تناقض آمیز  عوامل بسیاری وضعیت 

جمله الگوهای پدرساالرانه و َشه پدری موروثی در تاریخ و فرهنگ ایرانی، چه 

روندهای  و  ایدئولوژی حکومت،  و  )مسلمان(، سیاست  سکوالر چه مذهبی 

ضدیت  )ملّی گرایی(،  ناسیونالیسم  مثل  تأثیرگذار،  ایدئولوژیک  و  روشنفکری 

دوره های  در  و  اسالمی(،  )بنیادگرایی  اسالمیسم  سوسیالیسم،  امپریالیسم،  با 

متأخر، لیبرالیسم و منشور حقوق بشر. همچنین عوامل خارجی و بین المللی، 

به ویژه دخالت های امپریالیستی غرب، هم بر سیاست های دولتی و گفتمآنهای 

روشنفکری مرتبط با حقوق زنان و جنسیت اثرگذار بوده اند. رشته ای دیگر از 

عواملّی که در سال های اخیر تأثیر فزاینده ای داشته عبارت اند از؛ فرایند رو به 

رشد جهانی سازی، و جریان بین المللی گفتمان حقوق بشر/زنان که از طریق 

سازمان ملل، فعاالن فمینیست فراملّی، و فناوری های ارتباطی/اطالعاتی نوین 

اینترنت و رسانه های جمعی، نشر می یابند.  تلویزیون های ماهواره ای،  مانند 

رشد جهانی سازی، دیالکتیک »جهانی-محلّی« )یعنی کنش دوسویه، تالقی و 

یا برهمکنش عوامل محلّی-ملّی با عوامل جهانی-بین المللی( را تقویت کرده 

دهة  چهار  طی  را  ایران  جامعة  در  فراملّی  و  ـمحلّی  جهانی  پویایی  است. 

شده ای  رانده  اجبار  به  یا  خودخواسته  مهاجر  و  تبعیدی  میلیون ها  گذشته 

که بیشترشان در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی سکنی گزیدند، 

سیاسی،  دالیل  به  اکثراً  ایرانی،  مهاجران  گستردة  موج  این  کرده اند.  تشدید 

به بحران جّدی فرار مغزها در کشور منجر شد. با این حال، بسیاری از این 

جماعت  های پراکندة مهاجر ایرانی]۲]  ، شامل هزاران تحصیل کرده مقاطع عالی 

و افراد ماهر و حرفه ای، خود را وقف ایجاد دموکراسی و حقوق بشر در ایران 

کرده اند که خود سرچشمه جدیدی را با پیوندهای عمیق در اختیار حرکت های 
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فعالیت  است.  داده  قرار  ایران  در  مدنی  های  جنبش  و  زنان  خواهانة  حق 

فمینیستی مهاجران ایرانی، سازندة یکی از جنبه های اصلِی پیوندهای فراملّی، 

ارتباطات متقابل، و فرایند جهانی ـ محلّی دگرگونی های اجتماعی-فرهنگی، در 

ایران امروز بوده است. )توحیدی، ۲۰۰5(

این مقاله تالش دارد تا جنبش جاری زنان و فمینیسم در ایران را از منظری 

جهانی ـ محلّی بازخوانی کند. پس از نگاهی به زمینه های تاریخی و اجتماعی 

و  روش شناختی  چالش های  خصوص  در  هم  مختصری  بحث  جنبش،  این 

نظری ای که تحقیق در خصوص جنبش زنان در ایران با آن رویارو است ارائه 

خواهد شد. پس از آن، این مقاله سیر فعالیت زنان را بعد از انقالب 135۷ پی 

می گیرد و به چالش ها و موانعِ برآمدن جنبش بالنده زنان و گفتمان فمنیستی 

زیر سلطه حکومتی اسالمی می پردازد. در این نوشته، کنش دوسویه یا تالقی 

عوامل فراملّی و بین المللی، از جمله تاثیر میلیون ها مهاجر ایرانی بر عوامل 

داخلی )محلّی-ملّی(، مانند سیاست های دولتی، قوانین سرکوبگر، سّنت های 

فرهنگی پدرساالرانه، و همچنین دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی 

مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. 

زمینه های سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و تاریخی

برای  جمعی  فعالیت  و  ایرانی  زنان  برای  برابر  حقوق  مطالبة  تاریخ 

توان مندسازی سیاسی-اجتماعی زنان، به زمان شکل گیری جنبش های اجتماعی 

مدرن برای برپاکردن مشروطیت و دولت-ملّت نوین دموکراتیک، در سال های 

دیگر  مانند  ایران،  در  برمی گردد.  بیستم  قرن  آغازین  و  نوزدهم  قرن  پایانی 

نقاط جهان، جنبش های زنان و گفتمان فمینیستی محصول جانبی مدرنیته و 

سرمایه داری صنعتی است. در عین حال، جنبش های زنان، و به ویژه فمینیسم، 

بوده  ناعادالنه مدرنیته  بر سویه های مرد محور و  برابر و نقدی  چالشی در 

کشورهای  از  بسیاری  در  و  ایران  در  مدرنیته  که  آن جا  از  به عالوه،   . است 

خاورمیانه، با تجاوز یا مداخله های غرب، استعمار، و امپریالیسم همراه بوده 

است، به آمیزه ای از احساسات منفی و مثبت پرکشمکش در میان مردان و 

زنان جوان منجر شده است: شیفتگی نسبت به سویه های مترقی مدرنیته و 

میل شدید به مدرن شدن، و در عین حال احساس انزجار و مقاومت در برابر 
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سلطه  جویی غرب. 

با سوء استفاده از این خشم ضد امپریالیستی بوده که حکومت های مردساالر 

و قدرت های مستبد در ایران، همواره فمینیست های ایرانی را محکوم کرده و 

به هر مطالبه حقوق زنان برچسب » ایده های بیگانه« زده اند .آن ها مدعی اند 

که فمینیسم پدیده ای غربی است که مرّوج بی بند و باری و مشّوق روابط 

جنسی آزاد، و در نتیجه عاملی است برای سست کردن ریشه داراالسالم، ازهم 

پاشیدن خانواده سّنتی، و به تبع آن از هم گسستن اخالق و تار و پود وجدان 

اجتماعی کّل جامعه. بنابراین، فعاالن زنان که دغدغة حقوق برابر دارند )چه 

به عنوان فمینیست شناخته شوند، یا نه( اغلب خود را در موقعیت تدافعی 

یافته اند. آنان معموالً تالش کرده اند جامعه شان را از بابت پاکدامنی اخالقی، 

وفاداری، و میهن پرستی خود مطمئن کنند. آنها همچنین کوشیده اند تا نخبگان 

حاکم را متقاعد کنند که نه تنها تصویر برابر و قدرتمند زن، ریشه های موثق و 

بومی در ایران قبل از اسالم دارد، بلکه مطالبه حقوق برابر برای زنان با خوانش 

کار و الهیجی،  به  کنید  نگاه  مثالً،   ( نیست.  ناهمخوان  اسالم هم  از  مترقی 

1۹۹3، ۲۰۰3، میالنی ۲۰۰1، وسمقی ۲۰14، و موحد شریعت پناهی ۲۰15(

شمال  و  خاورمیانه  نقاط  بسیاری  مانند  ایران  در  زنان  جنبش  رو،  این  از 

امپریالیستی، ضد استعماری، و ملّی گرایانه در هم  با احساسات ضد  آفریقا، 

ایران هیچ وقت مستعمره نبوده است، تأثیر قدرتمند  اینکه  با  آمیخته است. 

امپراتوری های روس و انگلیس در ایران در قرن نوزده و سال های آغازین قرن 

بیستم، به بسیاری از گروه های ایرانی طرفدار مدرنیته و طرفدار دموکراسی 

که درپی   )1۹11-1۹۰5( داد. جنبش مشروطه  امپریالیستی  ،جهت گیری ضد 

با سلطنت قدیم  باید هم زمان، هم  بود،  ایران  در  ملّی مدرن  برپایی دولتی 

امپریالیستش در می افتاد. سوء ظن نسبت به غرب بعد  با پشتیبانان  و هم 

صورت  به  که  مصدق،  محمد  سکوالر،  وزیر  نخست  دولت  علیه  کودتا  از 

دموکراتیک انتخاب شده بود تشدید گردید. کودتا علیه مصدق به علت اصرار 

او برای ملّی کردن صنعت نفت، با پشتیبانی سازمان سیا در آمریکا و سرویس 

اطالعاتی بریتانیا )و البته با همکاری بخشی از روحانیت و ارتش ایران( انجام 

امپریالیستی  احساسات ضد  به فهرست  را  آمریکایی  احساسات ضد  که  شد، 
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پیشین اضافه کرد.

مصر  )مانند  ایران  در  فمینیست ها  و  زنان  حقوق  مدافعان  بستر،  این  در 

ثبوت »اصالت«  برای  غالباً  آفریقا(،  و بسیاری کشورهای خاورمیانه و شمال 

خویش ، خود را ناچار دیده اند که خط مرز و فاصله شان از امپریالیست های 

»بیگانه« را مشخص کنند تا بتوانند مردساالران »داخلی« را به مبارزه بطلبند 

و حقوق زنان را مطالبه کنند. آنها قایق خود را، با احتیاط بین دو خط هویت 

سیاسی، فشار فرهنگی در راستای »اصالت«، و خواست استقالل ملّی از یک 

سو، و اشتیاق و پی گیری برای حقوق فردی و ارزش های جهانی نظیر برابری، 

حقوق بشر، آزادی انتخاب و دموکراسی از سوی دیگر ، پیش رانده اند. 

زنان ایرانی، در تاریخ بیش از صد ساله فعالیت جمعی شان، در حوزه های 

مولد  حوزه های  در  حدودی  تا  و  هنری،  و  ادبی  علمی،  خالقیت  تحصیلی، 

اقتصادی و مشارکت سیاسی اجتماعی، دستاوردهای چشمگیری داشته اند. با 

این همه، آنان در دستیابی به حقوق برابر در بسیاری حیطه ها، به ویژه در 

حقوق خانواده )وراثت، ازدواج، طالق، و حضانت فرزند( ناکام مانده اند. در 

فرایند مدرنیزه شدن شتاب آلود در حکومت خاندان پهلوی )از دهه 1۹3۰ تا 

دهه1۹۷۰( بسیاری نهادها در ایران، از جمله آموزش عمومی و نظام قضایی، 

مدرن و سکوالر شدند. اما قوانین مربوط به »احوال شخصیه« و قانون خانواده 

سفت و سخت به قوانین قدیمی شریعت پایبند ماند. 

اکثریت جمعیت مسلمان، به جز تونس و ترکیه و  با  در بیشتر کشورهای 

آسیای  و  قفقاز  در  مسلمان  اکثریت  با  جمهوری های  و  مراکش  حدودی  تا 

میانه، مانند آذربایجان و ازبکستان )که ناشی از تحوالت دوران شوروی بود(؛ 

اصالحات برابری طلبانه در قانون خانواده، چه از طریق بازنگری و بازتفسیر 

دردناکی  طرز  به  سکوالر،  قوانین  با  آن  جایگزینی  طریق  از  چه  و  شریعت 

کُند بوده است. دالیل پیچیده متعددی در کاِر این کندی بوده اند؛ مهم ترین 

و خاموش  غیر رسمی  تقسیم  پایه  بر  است  بوده  اجماعی مردساالرانه  آن ها 

قدرت بین دو دسته نخبه ها: حاکمان  دولتی معموال سکوالر و اغلب نظامی، 

و مقامات یا علمای اسالمی، یعنی روحانی ها. به این ترتیب که قوانینی که 

نقش زنان در عرصه های عمومی را تعیین می کند، به طور فزاینده تحت کنترل 
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زنان  که  قوانینی  گرفته اند. در حالی که  قرار  نخبگان سکوالر و مدرن دولتی 

مراتب  سلسله  و  مناسبات  )از جمله  می کند  کنترل  خانواده  در  را  کودکان  و 

خانوادگی و خانگی و روابط جنسی و جنسیتی و احوال شخصیه(  زیرکنترل 

روحانیت و مقامات مذهبی باقی مانده اند. 

با خیزش اسالم گرایی و پس از تأسیس حکومت دینی جمهوری اسالمی ایران 

در 1358 )1979( بسیاری از قوانین و سیاست ها در هر دو حوزه خانگی و 

تبعیض  و حدود  قلمروها  که  درآمد  روحانیت  کنترل مستقیم  تحت  عمومی 

جنسیتی را به نفع مردان گسترش داد.  روحانیت حاکم برخی اصالحات مترقی 

شاخصی را که در دهه های 1۹6۰ و 1۹۷۰، در دوران پهلوی دوم، در قانون 

در دهة  بود  از خانواده« وضع شده  »قانون حمایت  عنوان   خانواده تحت 

1۹8۰ ملغی کرد و قوانین خانواده و جزا، به سطح آنچه در دهه های 3۰ و 

4۰ بود، عقب نشست )کار، ۲۰۰8(. اگرچه به علت اعتراض زنان، و همچنین 

به این علت که هیچ مقررات جایگزینی تصویب نشده بود، در عمل، »قانون 

حمایت از خانواده« راهنمای پاسخ به پرسش هایی که مشخصاً در شریعت به 

آنها اشاره نشده، باقی ماند و این نیاز عمال مانع برخی از عقب گردهای اولیه 

گردید. )نگاه کنید به میرحسینی ۲۰۰۲؛ صفحات 16۷و 18۷(

خالصه، بعد از برپایی قوانین مبتنی بر شریعت در جمهوری اسالمی ، زنان 

از دست  در همه حوزه های زیستی خود  تقریباً  را  ایران حقوق بسیاری  در 

دادند. در جمهوری اسالمی بر مبنای قوانین حدود )مجازات، مانند سنگسار( 

و قصاص )مانند چشم در برابر چشم(، که متعلق به جوامع قبیله ای پیشامدرن 

بودند، زن در عمل به عنوان موجودی مادون انسان شناخته می شود. مثالً در 

صورت قتل، دیه زن )پولی که به عنوان حق خون پرداخته می شود( به اندازه 

نصف دیه مرد است. در صورت جراحت و آسیب بدنی، برخی اعضای جنس 

)توحیدی  دارند  ماّدی  ارزش  زن  یک  کل جسم  از  بیش  )مثالًبیضه ها(  مذکر 

1۹۹1؛ ۲61-۲65، عبادی ۲۰۰۰، و WLUML  ۲۰14(. بنابراین، جنبش زنان 

اصالح  اصلی اش  هدف  است.  مانده  باقی  حقوق-محور  عمدتاً  ایران،  در 

نظام حقوقی ای است که سرشار از قوانین تبعیض آمیز علیه اعضای هر یک 

از جنسیت ها، اقوام و گروه های مذهبی به جز مردان شیعه است )احمدی 
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خراسانی ۲۰1۲(. به این دلیل، مطالبه دگرگونی های قانونی و نقش وکال در 

تقریباً تمام گروه های مدنی زنان، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. 

مالحظات نظری و مفهومی

همانند نظر)روباثام 1۹۹۲(، من بین »زنان در جنبش« و »جنبش زنان« تمایز 

فعالشان  نقش  و  زنان  مشارکت  به  جنبش«،  در  »زنان  ارجاع  می شوم.  قائل 

و  استعماری  ضد  ملّی  جنبش های  مانند  گوناگون  اجتماعی  جنبش های  در 

به  مربوط  زنان«،  »جنبش  که  درحالی  است.  طبقاتی  و  کارگری  جنبش های 

حرکت ها وجنبش های اجتماعی ای است که در آنها زنان، بازیگران اصلی و 

پیشرو هستند ورفع تبعیض، توان مندسازی زنان و برابری جنسیتی در حقوق 

قانونی و فرصت های فرهنگی اجتماعی اهداف اساسی آن است. جنبش های 

زنان معموالً گرایش فمینیستی دارند، هرچند که بازیگرانشان ممکن است خود 

را فمینیست ندانند یا ننامند. 

تحقیقات تجربی من و پیمایش داده ها در میان 5۷ فعال پیشرو زن ایرانی در 

ایران، نشان می دهد که بسیاری از آنها درکی التقاطی و عمل گرا از فمینیسم 

دغدغه های  و  مشترک  هدفی  پیرامون  فعالیت هایشان  از  بسیاری  و  دارند، 

داده ها  این  ایدئولوژیک.]3]  مکتبی  به  گرایش  تا  یافته  سازمان  بیناحوزه ای 

همچنین نشان می دهد که بیشتر فعاالن پیشرو، عمدتا از طبقه متوسط شهری 

و با تحصیالت عالی و در سنین بین ۲۲ تا 6۷ سال هستند. البته فعالیت زنان 

یا  از چنین کنشگرانی است که درگیر فعالیت های سازمان یافته  ایرانی فراتر 

نیمه سازمان یافته جمعی درون شبکه های فمینیستی اند. گستره فعالیت زنان 

ایرانی همچنین دربرگیرنده فعالیت های فردی و عادی هر روزه زنانی است که 

یا عمداً در برابر محرومیت های تحمیلی از جانب روحانیت حاکم می ایستند 

و یا از معیارهای تحمیلی فرهنگ مردساالر عبور می کنند. هرچند بسیاری از 

این زنان مبارز ممکن است خودشان را به عنوان فمینیست تعریف نکنند یا 

با هیچ شبکه فمینیستی ای مستقیماً در ارتباط نباشند. با این همه، مقاومت 

در  که  شده است  استخراج  باز  پایان  وبا  طوالنی  پرسش نامه ای  یافته های  از  بخش  این  داده های  برخی   -3

سال های ۲۰۰6-۲۰۰۷ از 5۷ نفر از فعاالن زنان در ایران جمع آوری شده بود،. هدف این تحقیق به دست 

دادن چهره جامعه شناسانه از بازیگران اصلی جنبش زنان در ایران بوده است. 

جنبش زنان و فمینیسم در ایران: 135۷ تا 13۹5
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را  ایران  ایفای نقششان در دگرگونی های آرام و تدریجی صحنه فرهنگی  و 

می توان به عنوان بخشی از جنبش گسترده تر زنان تلقی کرد. مثالً رضوان مقدم 

فضاهای  در  هست،  جا  همه  حاضر  حال  در  ایرانی  زنان  »جنبش  می گوید: 

خصوصی و عمومی، حتی در خانه روحانی ای که زن و دخترانش در مقابل 

سلطه مردانه مقاومت می کنند. آن ها نمی توانند این جنبش را نابود کنند، نه 

با متوسل شدن به شریعت و نه با تهدید به زندان و اسلحه.« )مقدم، ۲۰13 (.

به عالوه، برخی از دغدغه ها و صداهای پراکنده زنان تهی دست شهری، طبقه 

از  استان های کمتر توسعه یافته متمرکزند،  اقلیت های قومی که در  کارگر، و 

چاپی،  نشریات  و  زنان  متنوع  وب سایت های  در  میدانی،  گزارش های  طریق 

منتشر شده  است. )مثالً نگاه کنید به، شجاعی ۲۰۰۹، و جواهری ۲۰15( اما 

گروه های فمینیستی پیشرو، تا کنون موفق نشده اند تعداد قابل توجهی از زنان 

روستایی یا طبقه کارگر و یا زنان اقلیت های قومی یا مذهبی را جذب شبکه های 

و  محافظه کارانه تر  محیط  دلیل  به  عمدتاً  این  کنند.  سازمان یافته شان  نیمه 

بیشتر تحت کنترل مردانه این مناطق و سرکوب مضاعف آنها توسط مقامات 
محلّی در برابر هر فعالیت دموکراسی خواه و فمینیستی است.]4]

و  جنسی  تمایالت  دغدغه  با  موضوع هایی  ایران  داخل  فمینیست های 

گوناگونی گرایش های جنسی]5] را کمتر مورد بحث قرار داده اند. هرچند که 

در رسانه های اجتماعی و در میان فمینیست ها و فعاالن اینترنتی خارج کشور، 

بسیاری از تابوها شکسته و معدودی از شبکه های سازمان یافته، دغدغه ها و 

فعالیت های اقلیت های جنسی ایرانی را منعکس می کنند )مثالً، بنگرید به رها 

برابر قوانین  بحرینی ۲۰14، خدیجه مقدم ۲۰15(]6]. کمپین های بسیاری در 

که  سرکوبگر  یا  خشونت آمیز  سّنتی  رسوم  و  سیاست گذاری ها،  تبعیض آمیز، 

باعث خشونت، ناامنی و تحقیر علیه زنان در هر گام از زندگی شان می شود، 

عباسقلی  محبوبه  1۹۹۹،۲۰۰1؛  کار  )عبادی1۹۹4،۲۰16؛  است  افتاده  راه  به 

4- مثالً نگاه کنید به گزارش بازداشت ۲5 تن از فعاالن زنان در یکی از کارگاه های آموزشی کمپین، در خرم آباد، 

http://www.dw.com/fa-ir .۲۰۰۷ استان لرستان، 14 سپتامبر

5-LGBTQ

6- - همچنین نگاه کنید به سازمان کوئیرهای ایران. 

)IRQO( http://www.irqo.org/english)به فارسی(

http://www.dw.com/fa-ir
(IRQO) http://www.irqo.org/english
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زاده و شادی صدر ۲۰۰6 ؛ احمدی خراسانی ۲۰1۲؛ رضوان مقدم۲۰13؛ مسیح 

علینژاد ۲۰14 ؛ جلوه جواهری ۲۰15؛ و آسیه امینی ۲۰16(.

است.  تردید  و  اعتراض  مورد  هنوز  ایران  در  زنان«  »جنبش  نام-واژه  خوِد 

منکرند.  را  جنبشی  چنین  واصالت  وجود  حاکم،  محافظه کار  اسالم گرایان 

برابر را »انحراف فمینیستی مضّری که تحت  آنان فعالیت زنان برای حقوق 

تأثیر غربی ها تحریک شده« تصویر می کنند.]۷] یا آن را پوششی برای برنامه 

صهیونیستی و آمریکایی در راستای »تغییر رژیم« از طریق »انقالب مخملین« 

منفی،  تبلیغات  زرد،  کمپین های  طریق  از  آن  برابر  در  بنابراین  می بینند. 

دستگیری و زندان واکنش نشان می دهند. از جمله موردهایی که اخیرا توجه 

نسرین  و  هودفر]۹]،  هما   ، محمدی]8]  نرگس  کردند،  جلب  را  جهانی  جامعه 

ستوده بودند. 

سکوالر،  پیشروان  و  میانه رو  اسالمی  اصالح طلبان  از  بسیاری  حال،  این  با 

از مطالبات زنان حمایت و دستگیری ها و  چه مسلمان و چه غیر مسلمان، 

سرکوب های حکومت نسبت به فعاالن زنان را محکوم می کنند. برخی با ارجاع 

به غیاب ساختارْی سازمان یافته متشکل از زنان و موارد نظیر آن، اصرار دارند 

ایران وجود ندارد، و برخی دیگر با حرارت درباره  که اصالً جنبش زنانی در 

جنبش زنان می نویسند]1۰]  و آن را به منزله »الگویی نویدبخش« برای همه                        

جنبش های جامعه مدنی )مثالً بنگرید به علمداری ۲۰۰8( یا »معرف جنبش 

مشایخی  و  کشاورز۲۰۰8،  به  )بنگرید  می کنند  توصیف  حقیقی«  اجتماعی 

.)۲۰۰۹

کالسیک  نظریه پردازی های  با  متفاوت  است  جالب  مفهومی  دیگر،  رویکرد 

جنبش های اجتماعی که آصف بیات، جامعه شناس، ارائه داده است که جنبش 

۷- - حتی مقام رهبری، آیت الله خامنه ای هم در بر خی مناسبت ها، به »خواهران مسلمان« در خصوص خطر 

فمینیسم هشدار میدهد. )ن.ک به توحیدی ۲۰۰۲ الف(

http://www.theguardian.com/global-development/2016/may/24/narges-mo-  : به  ن.ک   -  -8

hammadi-iranian-activist-un-condemns-10-year-jail-sentence

http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/09/iran-has-de- به:  ن.ک   -۹

/tained-an-iranian-canadian-professor-and-her-family-doesnt-know-why

1۰-  مجموعه مصاحبه هایی با محققان و صاحب نظران برجسته )زن و مرد(  در خصوص این موضوع که آیا 

جنبش زنان اساساً در ایران وجود دارد یا نه، در چندین شماره از مجله ی زنان انتشار یافت.

جنبش زنان و فمینیسم در ایران: 135۷ تا 13۹5

http://www.theguardian.com/global-development/2016/may/24/narges-mohammadi-iranian-activist-un-conde
http://www.theguardian.com/global-development/2016/may/24/narges-mohammadi-iranian-activist-un-conde
 http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/09/iran-has-detained-an-iranian-canadian-p
 http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/09/iran-has-detained-an-iranian-canadian-p
 http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/09/iran-has-detained-an-iranian-canadian-p
 http://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/09/iran-has-detained-an-iranian-canadian-p
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او  بحث  تعریف می کند.  زنان«  »نا-جنبش  منزله  به  را  ایران  در  زنان  جاری 

بر این استدالل مبتنی است که در نظامی مستبد و سرکوب گر، مانند ایران، 

» فعالیت های جمعی تعداد زیادی از زنان که تحت یک رهبری قدرتمند، با 

شبکه های همبستگی کارآ مد، فرایندهای عضویت، ساز و کار کادری، ارتباطات 

و تبلیغات، سازمان یافته باشد - نوعی از جنبش که با تصاویر راهپیمایی ها، 

بنرها، سازمان ها، البی گری ها و چانه زنی ها و امثالهم به ذهن متبادر می شوند« 

امکان پذیر نیست. در عوض، چنان که بیات با قوت تأکید می کند، فعالیت زنان 

از طریق حضورشان در حوزه های عمومی و مقاومت هر روزه شان در برابر 

ایدئولوژی حاکم  تبعیض جنسیتی، حجاب اجباری، و به طور کلی سیاست و 

که سعی در منزوی کردن زنان دارد، معنادار و قابل توجه می ماند. فعال زنان 

ایران امروز، به معنای توان مندی برای مبارزه، مقاومت، مذاکره و  بودن در 

حتی دور زدن تبعیض های جنسیتی است، و نه الزاماً از طریق »جنبش« های 

خارق العاده و گوش فلک کر کُن که با اعتراض های جمعِی متشکل و سنجیده 

استراتژی  و  عمومی  بسیج  نظریه های  از  شناخت  با  یا  می شوند،  مشخص 

آگاهانه تنظیم شده باشند. بلکه از طریق درگیری در تجربه زندگی روزانه، 

کار کردن، ورزش کردن، پیاده روی، دوچرخه سواری، آواز خواندن یا تالش برای 

رسیدن به موقعیت های دولتی است.  این ها مستلزم به نمایش گذاشتن  قدرت 

و  جمعی  اراده ای  ها،  تراشی  مانع  همه  رغم  به  که  حضوری  است،  حضور 

خواستی عممومی را به رخ می کشد. از رو نمی رود و میدان را خالی نمی کند. 

با پس زدِن مانع ها، دور زدن محدودیت ها، و کشف کردن فضاهای باز جدید 

این  کارایی  تقال می کند. قدرت  دیده شدن و درک شدن  برای شنیده شدن، 

تجارب، دقیقاً در معمولی بودنشان، در هرروزینگی شان، نهفته است )بیات 

،1۹۹۷، ص16۲(.

به طور قطع، »قدرت حضور« و »هرروزینگی« مقاومت زنان، سازنده بخش 

نوع عاملیّتی که در  از جوامع است، آن  زنان در بسیاری  از عاملیّت  مهمی 

نظام  در  را  مهم تری  سهم  و  نقش  حتی  دموکراتیک،  کشورهای  با  مقایسه 

سرکوبگر ایران در بر می گیرد.]11] من ضمن تأیید تحلیل درخشان بیات معتقدم، 

فمینیست  یک  مثاًل  نیست.  ایران  مختص  زنان،  فعالیت  بودن«  »معمولی  و  »هرروزینگی«  11-اهمیت 

برجسته¬ی آمریکایی اهمیت هرروزینگی فعالیت زنان وعمل گرایی فمینیستی را در بستر جامعه¬ی آمریکا 
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ایرانی در دهه های  چنان که او هم ممکن است موافق باشد، فعالیت زنان 

ازمرزهای »معمولی« و »هرروزینگی« رشد کرده است.  فراتر  اخیر، در عمل 

طرفداران  که  اجتماعی  جنبش های  خصیصه های  برخی  که  می کنم  ادعا 

اخیر فعالیت جمعی  »جنبش های اجتماعی جدید« مطرح کرده اند، در سیر 

زنان در ایران وجود دارد؛  نظیر کادرسازی، شبکه سازی، راه انداختن کمپین، 

تولید گفتمان و نماد و به تبع آن هویت جمعی، چانه زنی، بسیج عمومی و 

تظاهرات گروهی )اگرچه در مقیاس کوچک(. جنبش های اجتماعی جدیدی که 

در دهه های 1۹۷۰ و 1۹8۰ در اروپا، آمریکا و دیگر نقاط جهان پیرامون امور 

مربوط به زنان، فمینیسم، گوناگونی گرایشات جنسی، محیط زیست، حقوق 

مدنی، واحساسات ضد جنگ سر برآوردند، با جنبش های گذشته متفاوت اند. 

جنبش های اجتماعی جدید، چنان که جنبش زنان در ایران هم نشان می دهد، 

به جای ساختار سازمان یافتة متمرکز و رسمی،  »بند بند« یا تّکه تّکه است، 

ژله وار است و متشکل است از سازمان ها و گروه بندی های کوچک گوناگون و 

گاهی رقیب، »چندمرکزی« با رهبرهای چندگانه و »شبکه ای« که با پیوند های 

سست به هم متصل شده اند. )بنگرید به گرالخ 1۹۹۹(

مراحل شکل گیری فمینیسم و جنبش های زنان در ایران

از  مدرن- حداقل  ایران  در  زنان  و جنبش  فمینیسم  ویژگی های شکل گیری 

حیث مطالبات، استراتژی ها، تاکتیک ها، کارآمدی، و دستاوردهای آن ها همگام 

روندهای  دولتی،  سیاست های  اجتماعی-اقتصادی،  توسعه  های  دگرگونی  با 

سیاسی، و زمینه های فرهنگی در سطح ملّی و بین المللی، تغییر کرده است. 

پایدار  پروین  آنچه  همانند  دوره هایی  به  می توان  را  تغییر  این  تاریخچه 

دسته بندی کرده بود، تقسیم نمود. )بنگرید به پایدار 1۹۹5(

 دوره نهضت مشروطه ) 1۹۰5 – 1۹11( نخستین نسل فعاالن زنان بیشتر 

ضد  و  مشروطه خواهی  ضداستبدادی،  فعالیت های  در  شدن  درگیر  دِل  از 

امپریالیستی، عمدتاً در سازمان های نیمه مخفی، سر برآورد. مهم ترین مطالبات 

عمومی،  بهداشت  و  تحصیالت  به  دسترسی  زنان،  برای  سواد  شامل  آنها 

.1۹8۹,Aptheker :به بحث گذاشته است
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آموزش های حرفه ای، از بین بردن انزوای زنان، و لغو چند همسری و خشونت 

خانگی، بود. 

دوره ایجاد دولت-ملت مدرن )192۰-194۰( با رشد باسوادی، ورود زنان به 

دانشگاه، و افزایش تدریجی سازمان ها و نشریات زنان، همراه بود. با این حال، 

فرمان دولتی بحث انگیز کشف حجاب اجباری زنان، تحت حکومت رضاشاه 

امر  به سیاسی شدن  و  بود  مستبدانه  اما  مترقی،  که  در 1۹35، هرچند هم 

حجاب منجر شد. هرچند پسرش محمدرضا شاه، اجرای کشف حجاب اجباری 

را متوقف کرد، اما این کار درست او نتوانست مانع از بازخورد معکوس، یعنی 

حجاب اجباری تحت حکومت خمینی و دولت اسالمی او در 1۹۷۹ شود. اگر 

رضا شاه به آزادی انتخاب زنان احترام گذاشته بود، و  به جای دستور دادن 

به پلیس برای به  زور برداشتن حجاب از سر زنان، از اقتدار حکومت و پلیس 

در حمایت از حق انتخاب پوشش زنان، چه باحجاب چه بی حجاب، استفاده 

می شد تا زنان بی حجاب  از آزار و اذیت و حمالت در امان بمانند،  مساله 

حجاب احتماالً مسیر متفاوتی را در ایران طی می کرد. 

فراخوانده  با  شد  همراه   )195۰-194۰( نفت  صنعت  کردن  ملّی  دوره 

شدن زنان به عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی در چارچوب سازمانی 

اصالح گرا،  پروژه های  بسیاری  سوسیالیسم(.  و  )ملّی گرایی  ایدئولوژیک  و 

بحث های  به  زنان،  وضعیت  و  نقش  دغدغه  با  برابری طلب،  اندیشه های  و 

عمومی کشانده شدند، هرچند که باز هم نه ملّی گرایان و نه سوسیالیست ها 

و نه کمونیست ها ، هیچ یک نتوانستند به اصالحات قانونی  مهمی نظیر حق 

رأی زنان و دگرگونی هایی در قانون خانواده دست پیدا کنند. 

زنان  حضور  و  تعداد  رشد  شاهد   )19۷۰-19۶۰( شدن  مدرنیزه  دوره 

تحصیلکرده، متخصص و کارگر و کارمند مدرن در اجتماع، طی فرایند سریع 

شهری شدن بود. برخی اصالحات حقوقی مثبت و مهم نیز در خصوص حق 

و  قدرت سیاسی  فزاینده  تمرکز  اما  تصویب شد.  قانون خانواده  و  زنان  رأی 

دیکتاتوری شاه، به تضعیف جامعه مدنی، از جمله تحلیل رفتن انجمن های 

خودگردان زنان منجر شد و فرایند مستبدانه مدرنیزه کردن آمرانه، از باال و 

تحت کنترل حکومت، بدون دموکراتیک شدن را رقم زد که به ایجاد جامعه ای 
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دو گانه و دوقطبی انجامید. 

توده ای  بسیج  با   )1989-19۷9( جنگ   و  شدن  اسالمی  و  انقالب  دوره 

قوانین  بسیاری  به سرعت  اما  بود،  همراه  زنان  و  مردان  سیاسی-اجتماعی 

و  قومی  اقلیت های  ضد  و  زنان  ضد  سیاست های  و  تبعیض آمیز  و  واپس گرا 

مذهبی، به ویژه بهائیان، را درپی آورد. حجاب اجباری، جدایی جنسیتی، جنگ 

ایران وعراق، سرکوب های سیاسی،  پرتلفات و پرخشونت میان  هشت ساله 

کوچاندن گسترده و تبعید روشنفکران و مردم عادی، و افت عمومی اقتصادی 

ـ اجتماعی از جمله خصلت های شاخص این دوره بود. 

دوره عمل گرایی و »سازندگی« بعد از جنگ و بعد از خمینی با ریاست 

جهت  در  هایی  تالش  با  بود  همراه   )  199۶-1989 هاشمی)  جمهوری 

استقرار ثبات و کاهش انقالبی گری و نشان دادن انعطاف نسبی در جزم های 

ایدئولوژیک، نولیبرالیسم در عرصه اقتصاد، گسترش روابط خارجی و پیدایش 

. در این دوره مشاهده فاصله وعده های  مدارس و دانشگاه های خصوصی 

ناعادالنه و  با واقعیت های  آزادی در حکومت اسالمی  آرمانشهری عدالت و 

سرکوب ها، به ویژه برای زنان، همراه شد با فرایند توهم زدایی و نارضایتی در 

میان مردم.  

جمهوری  ریاست  با  اسالم گرایی  وپسا  اصالحات،  عمل¬گرایی،  دوره 

گفتمان جامعه  اجتماعی،  نسبی سیاسی،  باز  با فضای  خاتمی)2۰۰5-199۷( 

مدنی، رشد نسبی اقتصادی، تنش زدایی در سیاست خارجی، رشد سازمان های 

جامعه مدنی، نشریات پویا و نسبتاً آزاد، از جمله نشریات فمینیستی )روزنامه 

زیر  اما  مثبت  تحوالت  روند  بود.  همراه   ) آن ها  مانند  و  زنان  مجله   ، زن 

سایه وحشت و ترور ناشی از قتل های زنجیره ای، بستن فلّه ای روزنامه ها، و 

حمله های خونین به دانشجویان و گروه های فعاالن زنان، دیری نپایید. 

دوره نومحافظه کاری و عوام گرایانه با ریاست جمهوری احمدی نژاد )2۰۰5-

متعصب  گروه های  قدرت  تجدید  اصالحات،  پس زدن  با  بود  همراه   )2۰13

خارجی  سیاست  و  هسته ای،  جاه طلبی های  بر  افراطی  پافشاری  اسالمی، 

با  اسالمی  جمهوری  بین  تنش  گرفتن  شدت  و  تخاصم آمیز  و  تحریک کننده 

اسرائیل و قدرت های غربی. این وضع به تحریم های بین المللی و انزوای ایران 
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، تشدید خطرحمله نظامی و جنگ، سرکوب مضاعف رسانه ها و سازمان های 

جامعه مدنی، از جمله گروه های فعاالن زنان، طرح  الیحه های ضد زن، فساد 

فزاینده، سوءمدیریت اقتصادی، تورّم و افزایش بی کاری، منجر شد. 

دورة »اعتدال« با ریاست جمهوری روحانی )2۰13 تا به حال( همراه بود با 

تالش قابل توجه برای تغییر سیاست خارجی و موفقیت در حل بحران هسته ای 

از طریق مذاکره دیپلماتیک با قدرت های بزرگ دنیا )برجام(. اما تالش ها برای 

اجرای وعده های انتخاباتی حسن روحانی نظیر بازکردن فضای سیاسی، بهبود 

عمل  در  است.  مانده  ناکام  کنون  تا  زنان،  موقعیت  و  بشر  وضعیت حقوق 

قدرت اصلی در دست ارگان های غیرانتخابی، تندروهای حاکم و نظامیان سپاه 

پاسداران است که هنوز نسبت به رئیس جمهور مدعی اعتدال گرایی دست 

باال را دارند. 

این مقاله محدود به بحث در خصوص برخی نقاط عطف مهم در وضع زنان 

و فعاالن فمینیست، تنها در چهار دوره اخیر است. برای دسترسی به جزئیات 

بیشتر در خصوص پنج دوره نخست، نگاه کنید به ساناساریان 1۹8۲، پایدار 

1۹۹5، صدقی ۲۰۰۷، و توحیدی ۲۰1۰.

دولت اسالمی و رشد بازخورد های فمینیستی ) دهه 198۰ و دهه 199۰(

در  که  اسالمی  دولت  برابر  در  ایرانی  فمینیست های  مقابله  نشانه  اولین 

در  مارچ 1۹۷۹،   8 در  زنان،  روز جهانی  در  به دست گرفت،  را  1۹۷۹قدرت 

زندگی  در  بار  اولین  برای  داد.  نشان  رخ  جهانی  انعکاسی  با  و  ملّی  عرصه 

توده ای  تظاهرات  خود  زنان  از  تن  هزاران  که  بودیم  شاهد  ما  ایرانی،  زنان 

مستقلی را پیرامون مسائل و دغدغه های مربوط به زنان و هم جهت با جنبش 

متوالی سازمان دهی کردند. سازمان های  فمینیستی جهانی، طی چندین روز 

نوپای زنان، مانند »اتحاد ملّی زنان«، »انجمن رهایی زنان« و »جمعیت بیداری 

سیاسی  گروه های  به  وابسته  تا حّدی  هنوز  بسیاری شان  این که  به رغم  زن«، 

تحت سلطه مردان بودند، خود دست به دست هم دادند تا نه  تنها روز جهانی 

زنان را جشن بگیرند، بلکه همچنین علیه سیاست های واپسگرا و جنسیّت گرای 

رژیم جدید، به ویژه علیه حجاب اجباری و برخی محدودیت های تبعیض آمیز 
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دیگر که به تازگی اعالم شده بود، اعتراض کنند. )بنگرید به طبری و یگانه 

نکردیم  انقالب  »ما  زدند،  فریاد  خیابان ها  در  زن  هزاران   )۲3۰-۲۰3  :1۹8۲

)شجاعی  جهانی ست"  غربی؛  نه  شرقی،  نه  »آزادی،  و  برگردیم«  عقب  به  تا 
[1۲[.)۲۰۰۹

راهپیمایی ها و تحصن های خودجوش بسیاری در طول هفته بعد از آن در 

برابر وزارت دادگستری و ساختمان تلویزیون ملّی، برای اعتراض به عدم انتشار 

اخبار مربوط به تظاهرات زنان، در برابر دانشگاه تهران، و دفاتر مرکزی دو 

سازمان چپ گرای اصلی- سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های فدایی 

خلق- ادامه پیدا کرد. یک گروه کوچک زنان با حجاب تظاهرات متقابلی را با 

خواست حجاب اجباری برای همه زنان برگزار کردند. همچنین گروهی از مردان 

متعصب سازماندهی شده، با چاقو و چماق و سنگ به زنان تظاهرات کننده 

علیه حجاب اجباری حمله کرده و موجب جراحات بسیاری شدند. در حالی 

که پاسداران انقالبی منفعالنه نظاره گر این توهین ها و حمله ها بودند، برخی 

و  کنند. قدرت  بی حجاب حمایت  از معترضان  تا  کردند  مرد تالش  هواداران 

حّدت خشم و اعتراضی که زنان تظاهرات کننده از خودشان نشان دادند، و 

نرمی ویژه دولت موقت مهدی بازرگان )یک ملّی ـ مذهبی لیبرال( منجر به 

عقب نشینی موقت اسالمگرایان افراطی شد. اما مقاومت زنان و حرکت های 

اعتراضی به زودی، زیر سایه »بحران گروگان گیری« )1۹۷۹-1۹81( و آغاز جنگ 

ایران و عراق )1۹8۰-1۹88( به حاشیه رانده شد.  

در طول جنگ، چنان چه معموال درطی جنگ ها اتفاق می افتد، جّو عمومی 

به سوی اختناق نظامی مردساالر رفت که از آن تنها اسالم گرایان و ملّی-گرایان 

تندرو می توانستند سود ببرند و بردند. به زودی با به دست آوردن دست باال 

در ارگان های قدرت، اسالم گرایان افراطی توانستند اسالم گرایان میانه رو )نظیر 

مهدی بازرگان( را به حاشیه برانند و گروه های سکوالر، از جمله سازمان های 

زنان را سرکوب و ممنوع کنند. هر انتقادی، به دنباله روی از غرب یا شرق ) 

مشخصاً اتحاد جماهیر شوروی(، متهم می شد. فعاالن حقوق زنان، اقلیت های 

از منظر  ایران، هم  در  زنان  زنان، در جنبش  برگزاری مناسبت های گرامی داشت روز جهانی  1۲-  درواقع، 

همبستگی با فمینیسم جهانی و هم از نظر بنیان گذاشتن روزی برای زنان در چارچوب سکوالر و جدا از 

حکومت، اهمیتی نمادین یافت. ن.ک به شجاعی، ۲۰۰۹.
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مذهبی و قومی، روزنامه نگاران مستقل، دانشجویان، دانشگاهیان، شوراهای 

اسالم گراهای  سرکوب  هدف  همه  پیشرو،  احزاب  و  نشریات  کارگری،  نوپای 

افراطی قرار گرفت که به سرعت در راستای هدفشان یعنی برپایی حکومت 

مطلقه فقیه، در تالش بودند. 

تأکید بر زیر سلطه نگه داشتن زنان و کنترل تمایالت و گرایش های جنسی، 

اهمیت  اسالم گرایان  گفتمان  و  سیاست  ایدئولوژی،  برای  زنان،  بدن  ویژه  به 

محوری داشت. جمهوری اسالمی در سال های شکل گیری اش، عامدانه تفکیک 

جنسیتی و حجاب اجباری را نشان ویژه هویت فرهنگی و سیاسی خود ساخت. 

اما زندگی زنان و مناسبات جنسیتی، تنها با قانون و سیاست های دولتی شکل 

داده نمی شود. دگرگونی های مدرنی که قبل از انقالب در جریان بود؛ پویایی 

متفکران  درمیان  تضاد  و  چندگانگی  پساانقالبی؛  و  انقالبی  ایران  اجتماعی 

فزاینده  تأثیر  و  دولتی؛  سیاست های  در  حتی  و  سیاسی،  گروه های  اسالمی، 

جهانی شدن، همگی باعث شدند که سال های سکوت، افت روحیه اجتماعی و 

پیروی از ضوابط تحمیلی زیاد طول نکشد. به لطف مقاومت گسترده از همه 

طرف، به ویژه مقاومِت خوِد زنان، پروژه استبداد دینی حکومت که از جمله به 

دنبال خلق نوعی »زنانگی اسالمی یک  شکل« بود، در ایران موفق نشده است. 

واگرایی سیاست های جنسیتی اسالمی

سیاست های افراطی اسالم گرایان تندرو، به زودی از همه سو با مخالفت هایی 

دورنمای  در  فزاینده  شکاف  شد.  رودررو  گوناگون  شکل های  و  درجه ها  از 

سیاست های تندروها و میانه روها در محافل جدید حکومتی، به کنار کشیدن 

و یا به حاشیه کشاندن دومین گروه منجر شد. در پایان دهة1۹8۰ و اوایل 

به  ایدئولوژیک  نگرش  لحاظ  از  به ویژه  زیر،  اسالمی  گروه  سه   ،1۹۹۰ دهة 

جنسیت، و رویکردشان به دموکراسی از یکدیگر قابل تشخیص بودند: 

اسالمی سّنتی /محافظه کار که نمایندگان آنها به طور عمده علما یا روحانیون 

سّنتی و الیه های سّنتی طبقات عوام، به ویژه بسیاری از تجار بازارند. آنها بر 

حفظ نظامی مردساالر اصرار دارند. عالقه دارند که زن را در حوزة خصوصی 

محدود و مقید کنند و نقش همسری و مادری تنها نقش ها و وظایفی است 



65

که برای زنان قائل اند. آنها از حجاب به عنوان وسیلة اصلی برای حفظ سلسله 

مراتب و تقسیم کار مبتنی بر جنسیت و تفکیک جنسیتی فضای اجتماعی، 

استفاده می کنند. اما این بخش سّنتی روحانیت، الزاماً سیاسی یا عالقه مند به 

کسب قدرت دولتی نبوده است.  

اسالمی میانه رو/مدرن یا اصالح طلب که نمایندگان آنها »روشنفکران اسالمی« 
جدید )نواندیشان دینی(، برخی علما، و گروه های ملّی-مذهبی اند که عمدتاً 
از آنان  اعضای طبقات متوسط شهری، تحصیل کرده و مدرن اند. عدة زیادی 

باور دارند که اسالم واقعی با اخالق برابری خواه تعریف می شود و در اصل 

بر سیاست های دموکراتیک و حقوق زنان و حقوق بشر منطبق است. آنان 

اجتهاد پویا و عقالیی و فقه پویا را در برابر فقه سّنتی و جزمی قرار می دهند. 

بنابراین، آنها متون اسالمی، به ویژه قرآن را به جای شرایط 14۰۰ سال پیش، 

در بستر واقعیت های قرن بیست و یکم بازتفسیر می کنند )میرحسینی و تاپر، 

میانه رو/لیبرال،  اسالم  یا  اصالحات  نمایندگان  از  توجهی  قابل  تعداد   .)۲۰۰6

اندیشه های  برابر و  به مرور و دست کم در کالم، پذیرای مناسبات جنسیتی 

و  فمینیستی  انتقادات  تأثیر  دلیل  به  نسبی  پذیرش  این  شده اند.  فمینیستی 

اشتیاق متفکران اسالمی  از  ناشی  به  رشد زنان بود و بخشی  جنبش های رو 

اسالم گرایان  و  محافظه کار  سّنت گرایان  با  خود  بین  که  است  این  به  مدرن 

بنیادگرا خط کشی کنند. می توان جزو پیشروترین ها، از تعداد زیادی فعاالن 

فمینیست مسلمان سکوالر نام برد، نظیر شیرین عبادی، شهال شرکت، نرگس 

محمدی، نسرین ستوده، صدیقه وسمقی، ژیال موحد شریعت پناهی، ناهید 

توسلی، فاطمه گوارایی ، و مینو مرتاضی لنگرودی و نمایندگان زن اصالح طلب 

نظیر فاطمه حقیقت جو، الهه کوالیی، فاطمه راکئی، و جمیله کدیور، که نقش 

فعالی در اصالحات قانونی به نفع حقوق زنان در مجلس های پنجم )1۹۹6-

۲۰۰۰( و ششم )۲۰۰۰-۲۰۰4( ایفا کردند. 

است  تندرو  و  بنیادگرا  اسالمگرایی  یا  انقالبی،  سیاسی-  اسالم   ، دسته سوم 
»بیماری های  و  مصائب  همه  سیاسی  حل  راه  یا  بدیل  مقام  در  را  خود  که 

سّنتی  و  مدرن  نظام های  از  هر کدام  در  که  اخالقی«  »فساد  و  اجتماعی«، 

تجربه شده بود، معرفی کرده است. دستور کار اسالم گرایان در زمینه مسائل 
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نیست.  منطبق  محافظه کار  سّنت گرایان  برنامه  با  و همیشه  الزاماً  جنسیتی، 

در بستر اجتماعی خاص ایران، زمانی که اسالم گرایان قدرت دولتی را به دست 

آوردند، عمدتاً سیاست های جنسیتی تناقض آمیز و ابزاری ای در پیش گرفتند. 

دولت اسالمی برای این که هم به عنوان جمهوری و رژیمی منتخب از طرف 

فزایندة  های  چالش  و  مطالبات  پس  از  هم  و  شود،  دیده  مردان  و  زنان 

فمینیستی برآید، مانع تحصیالت زنان یا فعالیت سیاسی-اجتماعی آنان نشد، 

البته مادامی که این فعالیت ها در خدمت اقتدارحکومت آن ها باشد. هم زمان 

اما، اسالم گرایان حاکم تالش کردند تا حجاب شرعی و جدایی جنسی را نهادینه 

و تصاویر و نقش های  قالبی جنسیتی را در همة حوزه های زندگی، اعم از 

محتوای کتاب های درسی در مدارس، رسانه ها، اتوبوس های عمومی و پارک ها 

اسالمی«]13]  از »حجاب  استفاده  با  سیاسی  اسالم گرایان  کنند.  و مسلط  رایج 

به منزله نوعی نماد، تالش می کنند تا هویت، سبک زندگی و رفتار زنان زیر 

کنترل خود را از زنان رژیم های سیاسی دیگر متمایز نگه دارند. یعنی سبک های 

زندگی و هویت های گوناگون زنانی که در جوامع سکوالرمدرن، اعم از لیبرال 

و سوسیالیست، دیده می شود، همگی از دید اسالمگرایان نوعی غرب زدگی، 

و مردود و فساد آفرین اند.  

هم گرایی پاسخ های زنان  

طی هشت سال جنگ ایران و عراق، )1۹8۰-1۹88( که همراه بود با فشارهای 

سکوالر،  زن  فعاالن  اسالم گرایی،  تشدید  و  اختناق،  جو  اجتماعی-اقتصادی، 

عمدتاً در گروه های مطالعاتی کوچک، تالش کردند تا دریابند که چه عوامل 

و اشتباهاتی سبب شد که واپس گرایی بر مسیر انقالب غلبه کند. و چه باید 

کرد تا ایران به طور کلی و به ویژه زنان ایران، جایگاه شایسته خود را به دست 

ادبیات فمینیستی، ترجمه، تحقیق و فعالیت های  آنان مشغول تولید  آورند. 

انسان دوستانه در قبال جنگ زدگان شدند. بسیاری از زنان اسالم گرا نیز برخی 

13-برخی اسالم گرایان بنیادگرا در ایران، بر خالف سّنتی ها، نوعی »حجاب اسالمی« جدید را به  جای چادر 

به  بلند  کت  یک  بر  بود  مشتمل  جدید،  اسالمی  این حجاب  پذیرفتند.  می پوشاند،  را  بدن  کامال  که  سیاه، 

رنگ های تیره )قهوه ای، خاکستری ویا مشکی(، شلوار و روسری بزرگی که موی سر را کامل بپوشاند. این نوع 

پوشش راحت تر وعملی تر از چادر است. زیرا چادر یکی از دستان زن چادری را به ناچار مشغول نگه داشتن 

چادر می کند.
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قرار  نقد  و  پرسش  مورد  را  مرد-محوری  و  »ناعادالنه«  قوانین  و  سیاست ها 

دادند که به نظر می رسید با وعده حکومت برای »جامعه اسالمی عادالنه« 

سرگشاده  نامه های  طی  که  اعتراضاتی  و  شکایت ها  مثالً،  باشد.  تعارض  در 

زنان مطلقه شکوه  به  از سختی ها و ظلم  و  به رهبران مذهبی می نوشتند 

می کردند که بدون هیچ حمایت و نفقه ای رها شده بودند چون شوهرانشان 

می خواستند با زنان جوان تر ازدواج کنند. یا از خانواده هایی شکوه می شد که 

فرزندان را از مادران بیوه ای که شوهرانشان را در جنگ از دست داده بودند، 

جدا می کردند به این دلیل که طبق قانون ظالمانه، کودک در غیاب پدر به 

خانواده پدری اش تعلق دارد )هودفر1۹۹۹؛ 34-3۲(.

شکاف فزاینده ناشی از اختالف های درون حکومت در اواخر دهه 1۹۹۰، 

آشکار شد. و این همراه بود با رشد توّهم زدایی نسبت به جزم های ایدئولوژیک 

و گرایش به عمل گرایی در هر دو سوی طیف اسالم گرایان سیاسی و طیف چپ 

این وضعیت  اتحاد جماهیر شوروی.  پرتو فروپاشی  به ویژه در  های سکوالر 

برای بسیاری از فعاالن حقوق مدنی نوعی فرصت ساختاری را فراهم کرده 

بود.  زنان برای ابراز عاملیّت خویش ، به هرفرصت و فضای خالی چنگ می 

سیاسی،  قالب های  در  تناقض ها  و  ابهام ها  از  بهره برداری  با  آنان  انداختند. 

مذهبی و قانونی، محدودیت ها را به چالش می کشیدند.  مثالً، زنان بسیاری 

در شهرهای بزرگ، حجاب اسالمی سفت و سخت و دستور عمل پوشش دیکته 

شده حکومتی را، به مدهای راحت تر، رنگی و متنوع تبدیل کردند. خالصه کالم 

اینکه، دغدغه های مشترک مشخص، و فرصت های پیش آمده بود که به رغم 

تفاوت های ایدئولوژیک،  بسیاری از زنان فعال معترض از پیشینه های مذهبی 

یا سکوالر را به همکاری عملی می کشاند. 

مجله زنان مثال گویایی از همگرایی فعاالن زنان با پیشینه های ایدئولوژیک 

متفاوت است. درست بعد از استقرار رژیم اسالمی، یک انقالبی اسالمی جوان، 

شهال شرکت، سردبیر مجله زن روز شد، مجله ای که در زمان شاه تحت کنترل 

دولت بود.  با گسترش تبعیض جنسیتی در گفتمان مسلط و سیاست های رژیم 

اعتقادش را نسبت به عدالت  نوپای اسالمی، شهال شرکت به نحوی فزاینده 

رژیم در مورد حقوق زنان از دست می داد. مجله زن روز )همچنان که در 
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رژیم شاه( جزوی ازخانه مطبوعات دولتی کیهان بود که حال دیگر در کنترل 

اسالم گرایان افراطی قرار داشت و از این رو، اجازه نمی داد »زن روز« جهت 

گیری انتقادی و فمینیستی داشته باشد.  در نتیجه شهال شرکت مجله زن روز را 

ترک و با کیهان قطع همکاری کرد.  شرکت بعد از آن درسال 1۹۹۲، مجله زنان 

را در مقام مجله جدید فمینیستی مستقل تأسیس کرد. او زمانی خودش را به 

عنوان فمینیست مسلمان معرفی کرد، که واژه فمینیسم در محافل رسمی ایران 

هنوز تابو به حساب می آمد. او هم از فمینیست های سکوالر، با گرایش های 

لیبرال، ملّی گرا و سوسیالیست، و هم از نویسندگان اسالم گرا برای همکاری با  

مجله زنان دعوت کرد، و از این رهگذر خصومت و فاصله قدیمی ای را که بین 

متفکران مسلمان و سکوالر بود، در هم می شکست )نجم آبادی 1۹۹8؛ توحیدی 

۲۰۰4(. مثالً، مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجسته فمینیست هم 

در میان تعداد فزاینده ای از فمیسنیست-های سکوالر دیگر حضور داشتند که 

باز و متنوعی برای بحث پیرامون مسائل  ازمجله زنان به منزله فضای نسبتاً 

جنسیتی، استفاده می کردند )کار ۲۰۰1(.

بعدها حتی فعاالن فمینیست های ایرانی مقیم خارج  کشور نیز همکاری با 

»زنان« را آغاز کردند که نه  تنها دیوار بین سکوالر و اسالمی، بلکه دیوار بین 

برون و درون ایران را در هم می شکست. چنین همکاری ها به امکان پذیری 

ایرانی کمک کرد )توحیدی 1۹۹5و1۹۹6(. به  و رشد فراملّی شدن فمینیسم 

از  مجموعه ای  به  هم  را  بخشی  خود،  شماره  چندین  در  زنان  مجله  عالوه، 

مصاحبه ها با روشنفکران و اصالح طلبان برجسته و روشنفکران مرد اختصاص 

داد که طی آن مصاحبه ها هم جویای آرا و تحلیل های آنان از مسائل جنسیتی 

و تبعیض علیه زنان می شد و هم آنان را به دلیل غفلتشان از مسائل مربوط 

امروز،  به  تا  نقد می کرد. می توان گفت  زنان،  اهمیت حقوق  به جنسیت و 

مجله زنان، پرخواننده ترین و مهم ترین مجله فمینیستی درتاریخ جنبش زنان 

در ایران بوده است.  این مجله بعد از انتشار 14۰ شماره و جان به در بردن 

از همه تهدیدهای دیگر در مدت 16 سال، در ژانویه ۲۰۰8، در دوران ریاست 

جمهوری احمدی نژاد، بسته شد )توحیدی ۲۰1۰(. اما بعد از ده سال تعطیلی 

و در زمان ریاست جمهوری روحانی، مجله زنان را  بنیان گذار اصلی اش، شهال 
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شرکت، با نام جدید »زنان امروز«  در ژوئن ۲۰14 از نو به راه انداخت. بعد 

از یک دوره دیگر توقف کار، به دلیل فشارهای تندروها، زنان امروز در اکتبر 

اما، بازهم بعد از آن )از اوت ۲۰16(  انتشارخود را از سر گرفت.  ۲۰15 باز 

تحت فشارهای فزاینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از انتشار باز ایستاد. 

فمینیست های اسالمی و سکوالر: واگرایی و همگرایی

مجله »زنان«، به چشم بسیاری از ناظران جنبش زنان ایران، نوعی »فمینیسم 

زنان  صدای  تعبیری  به  اسالمی«  »فمینیسم  می کرد.  نمایندگی  را  اسالمی« 

فمینیست در فرایند تالش های اصالح دینی در اسالم است . تالش اصالحی که 

در دهه های اخیر در میان بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان و نیز در 

میان جماعت های اقلیت مسلمان در کشورهای غربی پدید آمده است. مثالی 

گویا از این گرایش، جریان »خواهران اسالمی« در مالزی است که شعارشان 

»فمینیسم   .[14[)۲۰15 )بصرالدین  است  برابری«  و  دموکراسی،  »عدالت، 

اسالمی« منشأ مباحثات، تضادها، و سردرگمی های زیادی بوده که از همین 

نام و نحوه تعریف آن آغاز می شود )مقدم ،۲۰۰۲(.  در بستر ایران، مثالً، دو 

گروه ایدئولوژیک و سیاسی به شّدت متضاد و مقابل هم، علیه این عبارت و 

هر ترکیبی از اسالم و فمینیسم، از منظر عملّی و نظری شدیدترین اعتراض ها 

راستی واسالم گرایان  از یک سو، سّنت گرایان محافظه کار دست  داشته اند.  را 

تندرو به خاطر احساسات و نگرش ضد فمینیستی شان سرسختانه با »فمینیسم 

اسالمی« مخالفت کرده اند؛ و از سوی دیگر، برخی سکوالریست ها ، از جمله 

برخی فمینیست های سکوالر )به ویژه در میان ایرانیان خارج کشور( که دیدگاه 

و احساساتی به شّدت ضد اسالمی دارند. هر دو دسته برای اسالم و فمینیسم 

جمع  ذاتا  را  دوپدیده  این  نتیجه  در  و  می شوند  قائل  ثابت  ذاتی  یا  جوهر 

می بینند.  متناقض  ترکیبی  را  اسالمی«  »فمینیسم  واژه  بنابراین،  و  ناشدنی 

همچنین، برخی پژوهش گران ابراز نگرانی کرده اند که این دسته بندی جدید، 

می تواند تقسیم بندی ها و سردرگمی های بیشتری درپی داشته باشد، به ویژه 

از این رو که این واژه را عمدتاً پژوهش گران فمینیست غربی )یا مستقر در 

14- همچنین بنگرید به: http://www.sisterinislam.org.my/   )بخش 66A، تأثیری بر تجدید نظر قضائی 

»خواهران در اسالم« )SIS( ندارد(. آخرین دسترسی: ۲3 مارچ ۲۰16
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غرب( مطرح کرده اند )ابوبکر ، 3-۲۰۰1(.

و  از درک  ناشی  دیگر می تواند  بالقّوه  مفهومی، مشکل  و  نظری  از  لحاظ 

تعریف شرق گرایانه یا ذات گرایانه از اسالم و خاورمیانه باشد که » پیشاپیش، 

پیچیدگی های سیاسی- از  فارغ  را همواره،  اسالمی  تأثرات  یا  و  اسالمی  روح 

نیروی جوامع خاورمیانه«  منزله مهم ترین  به  اقتصادی،  و تحوالت  اجتماعی 

موجود،  تفاهم های  سوء  و  ابهام ها  این  به  توجه  با  من  می کند.]15]  توصیف 

به  ارجاع  برای  را  مسلمان  فمینیسم  یا  مسلمان،  فمینیست  واژه  از  استفاده 

و  داده ام.  پیشنهاد  فمینیسم سازگار می بینند،  با  را  ایمانشان  که  مسلمانانی 

اضافه کرده ام که بهتر است کاربرد واژه فمینیسم اسالمی ، تنها برای ارجاع 

الهیات  و  تفسیر  یا  فمینیستی،  دین شناسی  حوزه  در  تحلیلی  دسته بندی  به 

فمینیستی، به کار برده شود ) بدران۲۰۰1؛ توحیدی۲۰۰3الف(.

را  اسالمی«  »فمینیسم  و  مسلمان،  فمینیسم  واقعیت  من  آنکه،  خالصه 

همچون گرایشی چند وجهی، در رابطه با ایمان و معنویت، جست وجو برای 

شدن  جهانی  و  پسااستعماری  دوره  در  سیاسی  هویت  و  جنسیتی،  عدالت 

می بینم. من این عبارت را برای ارجاع به فعاالن زن مسلمانی استفاده می کنم 

که آموزه ها ی فقهی و شرعی اسالم حاکم را در باب حقوق و مسئولیت های 

حاکمان  جنسیتی  تبعیض آمیز  سیاست های  و  کشیده اند  چالش  به  متفاوت 

اسالمی را مورد  نقد قرار داده اند، و »معرفت شناسی اسالمی را، به عنوان 

بسط گستره ایمانشان، به جای نفی، نقد می کنند.« )کوک۲۰۰1(. این جریان 

که  دهد  نشان  را  زن  فعاالن  از  دسته  آن  اصرار  حال  عین  در  است  ممکن 

یعنی   ، کنند  مرکززدایی«  را  »فمینیسم  الزرگ،  مارینا  قول   به  دارند،  تالش 

متمایز شدن نسبت به مرکزی که قاعدتاً غرب است. در مورد مشخص  ایران، 

اغلب فمینیست های اسالمی، معموال عالقه مند بوده اند که پیرامون مطالبات 

مشترک زنان، در چارچوبی سازگار با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان]16] با 

فمینیستی سکوالر،  مقام  در  من  کنند.  اسالمی همکاری  غیر  فمینیست های 

رقیب  حتی  یا  متخاصم  نیروی  همچون  را  مسلمان  فمینیست های  تنها  نه 

15-  نقل قول از Hoda Elsadda توسط ابوبکر در مقاله¬اش در مجلة مطالعات زنان خاورمیانه )زمستان-

بهار ۲۰۰1(

16- Convention on the Elimination of Discrimination against Women )CEDAW(
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نمی بینم، بلکه حضور آنها را به مثابه  افزوده ای به طیف متنوع فمینیسم های 

جهانی، خوش آمد می گویم، با این شرط که آن ها هم این تنوع را، یعنی تکثر 

بنا بر  ایستادگی می کنند، پذیرا باشند.  فمینیست هایی را که برای حق برابر 

روحیه همگرایی، گفت وگو و ائتالف، من پیشنهاد کرده ام که در عصرما که  به 

نحو فزاینده ای با روندهای فراملّیتی و جهانی مبارزه های مدنی روبرو هستیم، 

نه تنها از دوگانه نادقیق و کهنه شرق و غرب پرهیز کنیم، بلکه از قطبی کردن 

و دسته بندی کردن » مؤمن«  و »سکوالر« در رابطه با تعهد به حقوق زنان 

هم دوری کنیم. در عمل، و در بسیاری جوامع، الزم است که فمینیست ها به 

جای تأکید بر تمایالت ایدئولوژیک یا مذهبی، در تالش برای بهبود وضعیت 

قانونی و موقعیت اجتماعی زنان، به میدان کار مشترکی وارد شوند. قرار دادن 

فمینیسم مسلمان )اسالمی( در تعارض با فمینیسم سکوالر، تنها می تواند به 

نفع نیروهای پدرساالر)اعم از سکوالر یا مذهبی(  تمام شود که دشمن هر 

نوع فمینیسم اند. یادمان باشد که همه مسلمانان، مخالف دولت سکوالر و 

حقوق برابر برای زنان نیستند و نیز، همه دولت های سکوالر یا مردمان سکوالر 

بادران۲۰۰۹؛   ،۲۰۰3aتوحیدی به  )بنگرید  نیستند.  زنان  برابر  حقوق  موافق 

میرحسینی۲۰1۰(

تا  دگرگونی های اجتماعی و دوره اصالحات پسا اسالم گرایی )دهه 199۰ 

)2۰۰5

اسالمی،  انقالب  از  گسترده  توّهم زدایی  علت  به   ،1۹۹۰ دهه  طول  در 

بشر،  حقوق  بر  مبتنی  گفتمان  مطلق گرا،  ایدئولوژی  هر  و  اسالم گرایی، 

حقوق مدنی، و اصالحات هم در میان بسیاری از اسالم گرایان سابق و برخی 

روحانیون، و هم در میان روشنفکران لیبرال و چپ گرایان سکوالر، پا گرفت. 

خودش  اسالم گرایی،  پسا  و  اعتدال  به  اسالم گرایی  از  ایدئولوژیک  تغییر  این 

محمد  سید  اصالح طلب،  روحانی  نامنتظر  پیروزی  در  شکل  بارزترین  به  را 

خاتمی، در انتخابات ریاست جمهوری  1۹۹۷ نشان داد. پشتیبانی فعال زنان 

و جوانانی که نیمی شان مؤنث بودند، در این پیروزی نامنتظر نقش کلیدی ایفا 

کرد. واژه »پسا اسالم گرایی« که ازفرهاد خسروخاور و آصف بیات وام گرفته 
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شده، »به عنوان هم شرایط و هم پروژه ای تعریف شده که ویژگی های آن، 

آمیزش دین داری با حقوق، ایمان با آزادی]1۷] ، و اسالم با رهایی]18] است. پسا 

اسالم گرایی به جای ِصرف بایدها، بر حقوق تأکید می کند، به جای صدای واحد 

مستبد، بر تکثرگرایی، به جای متون مقدس تغییرناپذیر، بر تاریخی گری، و به 

اسالم گرایی و  از  انتقادی  پا می فشارد... یک گسست  آینده  بر  جای گذشته، 

در عین-حال جای گزینی برای سیاست های اسالم گرا« ارائه می دهد. و »وعده 

 ،  1۹۹4 )خسروخاور  سازد.«  سازگار  دموکراسی  با  را  مسلمانی   که  می دهد 

.)xi :۲۰13بیات

این تغییر مثبت و رو به جلو در فرهنگ سیاسی ایران رشد فعالیت زنان و 

خیزش جنبش فمینیستی را تا حّدی تسهیل کرد. اما چنین تغییری بدون بافتاری 

ازگستره پهناوری از دگرگونی های جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی در دهه های 

اخیر، نمی توانست رخ دهد؛ از جمله این دگرگونی ها عبارت اند از:  شتاب 

)۷۰درصد  حباب جوانی   ،1۹8۰ تا   1۹6۰ دهه  در  فرایند  شهرنشینی  گرفتن 

جمعیت زیر 3۰ سال(، رشد باسوادی زنان و دستیابی آنها به تحصیالت عالی 

بودند(،   زن  دانشگاه  در  کنندگان  نام  ثبت   ٪6۰ از  بیش   ۲۰۰5 در  )چنانکه 

کاهش قابل توجه نرخ باروری زنان، بهبود کلی سالمت و امید به زندگی زنان 

و مشارکت فزاینده زنان در فعالیت های اقتصادی. و نیز بیشتر به صورت غیر 

رسمی: تغییر در رفتار جنسی و الگوی ازدواج، به ویژه افزایش ازدواج با تأخیر 

)مهدوی۲۰۰8 و آفاری ۲۰۰۹(، دسترسی بیشتر به رسانه ها، اخبار و اطالعات به 

یاری جهانی شدن اینترنت و فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی، و تسهیل 

اندرکنش های جهانی ـ محلّی و آگاهی فزاینده از گفتمان های دموکراتیک و 

سکوالر به مثابه بدیل گفتمان اسالمی مردساالر که حکومت، تبلیغ و به زور 

آن را تحمیل می¬کند.]1۹]    

رشد فعالیت زنان و مداخله فمینیستی

17-Freedom

18-Liberty

1۹-  بر مبنای آمار رسمی، تعداد کاربران اینترنت از ۲5۰ نفر در 1۹۹4 به 4 میلیون نفر در سال ۲۰۰6، و 

)55;۲۰۰۹ ,Kian- Thiébaut( :تعداد وبالگ¬ها از یک عدد در سال ۲۰۰1، به بیش از 65۰۰۰ در ۲۰۰۹ رسید
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این دگرگونی ها در جامعه در سطح کالن، نقش  با  تولید فرهنگی: همگام 

جنبش  نوین  موج  خیزش  در  هم،  هنری  و  فرهنگی  تولید  در  زنان  بالنده 

فمینیستی ایفای نقش کرده است. نویسندگان و مترجمان زن از نسل قدیم و 

جدید، آثار پرخواننده ای پدید آورده اند که در ادبیات داستانی و غیر داستانی 

پرفروش ترین ها را در بر  گرفته است. )میالنی۲۰11( فیلم سازانی مانند منیژه 

فیلم هایی  درخشنده،  پوران  و  میالنی  تهمینه  بنی اعتماد،  رخشان  حکمت، 

ساختند که در عرصه های بین المللی تحسین شد و جایزه گرفت، و بسیاری 

زنان روزنامه نگار و درگیر  تعداد  بود.  پیام های فمینیستی هم  آنها حامل  از 

در حوزه نشر هم به نحو چشم گیری افزایش یافت. نشریات و گاه نامه های 

پیام  و  دوم،  جنس  زن،  فرزانه،  زنان،  حقوق  زنان،  مانند  زنان،  به  مربوط 

هاجر،در غنا و تنوع گفتمان فمینیستی مشارکت کردند. خیل روزنامه نگاران 

به  مربوط  کار می کنند، بحث های  روزانه،  روزنامه های معمولی  در  که  زنی 

سال های  در  است.  کشانده  نیز  غالب  جریان  نشریات  درون  به  را  جنسیت 

)مانند بد-جنس،  اینترنتی،  باالیی وبالگ، وب سایت و نشریات  ۲۰۰۰، شمار 

بولتن فمینیست، مدرسه فمینیستی، میدان، و کانون زنان( جایگزین نشریات 

ادبیات و رسانه،  البته سرکوب فزاینده، سانسور  چاپی ممنوع شده زنان شد. 

در  به ویژه  احمدی نژاد،  جمهوری  ریاست  دوره  در  اینترنت  کردن  فیلتر  و 

چهارساله دوم، تأثیر تضعیف کننده ای بر نشریات، و نمودها و تولید فرهنگی 

و هنری زنان و مردان داشت. 

با  تنها 6۷ سازمان  مردم نهاد]۲۰] در رابطه  ساخت جامعه مدنی: در 1۹۹۷، 

امور زنان وجود داشت، در ۲۰۰5 این عدد به 48۰ رسید، افزایشی ۷ برابری در 

دوران اصالحات. اما بعد از واپس روی در دوره احمدی نژاد، کمیّت و کیفیت 

روند رو به رشد فعالیت مدنی و سیاسی رو به افول گذاشت، اما در اولین 

دوره رئیس جمهوری روحانی، از نو و فقط اندکی افزایش یافت. مثالً، تعداد 

سازمان های مردم نهاد زنان از ۲۰۰5 تا کنون رشد بسیار کندتری داشته است. 

از  حفاظت  جمله  از  درگیرند؛  مدنی  جامعه  گوناگون  فعالیت های  در  زنان 

گروه های  کتابخانه های محلّی،  تأسیس  پایدار،  توسعه  ترویج  زیست،  محیط 

20-NGO
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مطالعاتی و مراکز فرهنگی، افزایش آگاهی دربارة ایدز و اعتیاد به مواد مخدر، 

آموزش های ضد خشونت، حمایت از زنان قربانی خشونت، حمایت از حقوق 

کودکان، به ویژه کودکان خیابانی، بهبود وضعیت زندگی زنان طبقه کارگر و 

تهی دست از طریق آموزش های حرفه ای، و ارائه مشاوره حقوقی به زنانی که 

با  به علّت سخت گیری شدید حکومت  اما  قرا گرفته اند.  استفاده  مورد سوء 

گروه های دانشجویی، روزنامه نگاران، و سازمان های جامعه مدنی، همگام با 

در هم شکستن جنبش سبز دموکراسی خواه )۲۰۰۹-۲۰11(، بسیاری از فعاالن 

پیشرو، )مرد و زن( زندانی یا ناچار شدند که برای جلوگیری از تعقیب و زندان 

بیشتر، ایران را ترک کنند. 

یکی از سازمان های بسیار فعال جامعه مدنی زنان، که در سال ۲۰15 تأسیس 

از  بخشی  عنوان  به  را  خودش  مرکز  این  بود.  زنان«  شهروندی  »کانون  شد، 

جنبش زنان تعریف می کند؛ سازمان مردم نهادی مستقل از هر دولت یا حزب 

سیاسی )داخلی و خارجی( است، که در پی اصالح قوانین تبعیض آمیز، افزایش 

و  برابر،  حقوق  و  جنسیت  به  مربوط  مسائل  قبال  در  حّساسیّت  و  آگاهی 

دخالت در هر حوزه اجتماعی است، نظیر کمپین )کارزار(، البی گری، مذاکره و 

سایر شکل های اعتراض مدنی،  که بتواند حقوق و فرصت های زنان را از طریق 

روش های مسالمت آمیز و مدنی بهبود بخشد.]۲1] یکی از کمپین ها )کارزارها( 

که این کانون به گسترش آن کمک کرد، کمپین »تغییر چهره مردانه مجلس« 

در تالش برای افزایش نمایندگی زنان در انتخابات ۲۰16 بود که بعداً بیشتر به 

آن خواهیم پرداخت. 

مشارکت سیاسی زنان

در  کننده ای  تعیین  خود  نوبه  به  اما  محدود،  هرچند  نقش  ایرانی،  زنان 

تأیید  مورد  محدوده های  از  بیرون  چه  داخل  در  چه  کرده اند؛  ایفا  سیاست 

دولت و یا حکومت، و چه در سطوح رسمی چه غیر رسمی. به دلیل سرکوب 

احزاب سکوالر، هر یک از ۲4۰ حزب یا سازمان سیاسی ثبت شده، )که 18 

ایران امروز گرایش مذهبی دارد، یا  مورد از آنها گروه های زنان هستند( در 

https://www.facebook.com/women.citizenship.center/infor/?tab=page_info :بنگرید به -21
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جلوه  مذهبی  اسالمی،  پیشوندی  یا  پسوندی  با  را  خود  می کند  تالش  الاقل 

دهند، مانند حزب مشارکت اسالمی. در سطح رسمی، این احزاب سیاسی ثبت 

شده را می توان به طور عمده بین طیف های »اصالح طلب«، »محافظه کار« 

این  در  عمده  طور  به  زنان،  فعاالن  برخی  کرد.  تقسیم بندی  »اصول گرا«  و 

سازمان های سیاسی به رسمیت شناخته شده توسط دولت فعالیت می کنند، 

و بسیاری دیگر به فراتر از این محدوده ها رفته و با زنان سکوالر یا اسالمی ای 

که سیاست های اپوزیسیون دارند همکاری می کنند. در عین حال که بیشتر 

فمینیست ها استقاللشان را از حکومت سرکوب گر حفظ کرده اند، اما از این 

که با آن دسته زنانی گاه همراهی و ائتالف کنند که در چارچوب اصالح طلب 

برای دگرگونی های  کار و  ارگان های حکومت، نظیر مجلس،  با  یا  و  اسالمی 

تدریجی،  به طور  زنان  از  بسیاری  ندارند.  پروایی  می کنند،  چانه زنی  قانونی 

یعنی آهسته اما پیوسته، نه فقط در سطح پارلمانی، بلکه در مناطق روستایی، 

رقابت های  از  اعم  اجتماعی،  حوزه های  در  شهری،  مناطق  در  همچنان که 

سیاسی و انتخاباتی مشارکت می کنند. مثالً، در نخستین انتخابات شورای شهر 

در 1۹۹۹)در دوران اصالحات(، زنان ۷/3 درصد کاندیداها را تشکیل می دادند: 

انتخابات شوراهای شهر و روستا  ۲564 زن شهری و 4688 زن روستایی در 

کاندیدا شدند. بسیاری از این زنان واقعاً انتخاب شدند، 11۲۰ زن در شهرهای 

گوناگون، یک سوم کرسی ها را در شهرهای مهم تصاحب کردند. در تمام مراکز 

استان ها، به جز ایالم، سنندج، و یاسوج، زنان به عنوان اعضای اصلی شوراهای 

شهر انتخاب شدند، که به این معناست که بیشترین تعداد آرا را کسب کردند. 

تغییر ملموسی در آن  به  انتخاباتی  این بسیج بی سابقه، و موفقیت  هرچند 

اصالح طلبان  کارشکنی،  با  بودند  قادر  اصول گرایان  که  چرا  نشد  منجر  زمان 

انتخاب شده را از هر عملکرد مؤثری باز دارند. )وسمقی،۲۰15(

مداخله فمینیستی در انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات در ایران نه آزاد است، نه عادالنه. کاندیداها را نهاد محافظه کار 

این  با  می کند.]۲۲]  غربال  و  صالحیت  تأیید  نگهبان  شورای  انتخابی  نیمه  و 

باید  باشند و رهبر، که خود  باید روحانی  آنها  از  نیمی  از 1۲ عضو تشکیل شده، که  ۲۲- -شورای نگهبان 

روحانی باشد و غیر انتخابی است، آنان را منصوب می کند.
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همه، نقش زنان در سیاست های انتخاباتی- اگرچه که عمدتاً محدود به رأی 

دادن است تا انتخاب شدن- مهم و معنادار بوده است. در انتخابات ریاست 

نقش  زنان  فعاالنه  در ۲۰13، حمایت  کمتری  حّد  تا  و  جمهوری سال 1۹۹6 

تعیین کننده ای در پیروزی خاتمی و بعدها روحانی داشته است. خاتمی با 

مشی و برنامه اصالح طلبانه از 1۹۹۷ تا ۲۰۰5 سکان دولت را در دست گرفت 

او  و وعده  میدان شد  وارد  اعتدال  با مشی  کنون(   تا  )از ۲۰13  و روحانی 

مبنی بر پایان دادن به انزوای بین المللی ایران )که در اثر بحران هسته ای و 

خصومت شدید بین دولت های احمدی نژاد و بوش پدید آمده بود( و بهبود 

حقوق شهروندی  زن و  مرد، آرای بسیاری را جلب کرد.  

در انتخابات های ریاست جمهوری از ۲۰۰1، تقریباً 5 درصد از کسانی که به 

عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ثبت نام کرده اند زنان بوده اند. اما شورای 

نگهبان آنان را به عنوان کاندیدا تأیید صالحیت نکرده است، هرچند که هرگز 

هم به صراحت ابراز نشده که رّد صالحیت تمام داوطلبان زن، به علت زن 

بودنشان، است. این مشکل نشأت گرفته از بند مبهمی در قانون اساسی است 

به  الزام آور می کند، واژه ای عربی که می تواند  را  که رجل بودن رأس دولت 

معنای مرد یا فردی از نظر سیاسی کارآزموده و باتجربه باشد. با علم به این 

ابهام و عدم وجود اجماع میان روحانیت درخصوص معنای این واژه در متن 

ریاست جمهوری  انتخابات های  در  زن همواره  فعاالن  برخی  اساسی،  قانون 

اولین و ثابت قدم ترین آنان، اعظم  نام کرده اند که  به عنوان کاندیدا ثبت 

طالقانی، یک اصالح طلب اسالمی شناخته شده و فعال است که هر بار به رغم 

رّد صالحیتش، ثبت نام می کند. این بازی سیاسی با محافظه کاران در راستای 

بهره جویی از هر فضایی برای به چالش کشیدن قوانین تبعیض آمیز جنسیّتی، 

در خدمت ارتقای حضور و چهره سیاسی زنان است. 

در خالل نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰۰5، سیاست شناسی 

و  زنان  اهمیت  به طوری که  درایران دچار دگرگونی های جالبی شد.  جنسیتی 

مسائل جنسیتی در حوزه سیاست انتخاباتی و رقابت های جناحی یا حزبی، 

بیش از پیش آشکار گردید. این البته مدیون پیگیری کنشگران زن درپی حقوق 

زنان و کاربرد تاکتیک های موثر آنان بود. برخالف کمپین خاتمی در 1۹۹۷، 
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تابلوی  زیر  را  جوانان  و  زنان  ومتحد  مشتاقانه  وسیع،  توده ای  مشارکت  که 

اصالحات با محوریت گشودگی فضای سیاسی و حقوق مدنی و حقوق بشر 

بسیج کرد، انتخابات ۲۰۰5 دچار آشفتگی و روحیه پایین در اردوی اصالحات 

به  نسبت  خشم  با  عبادی،  شیرین  نظیر  زنان  برجسته  فعاالن  برخی  بود. 

مداخله غیر دموکراتیک شورای نگهبان در رّد صالحیت بسیاری از کاندیداها، 

به ویژه همه کاندیداهای زن، و ناامید از وعده های تحقق نیافته خاتمی بر اثر 

موانع ساختاری در برابر اصالحات او، انتخابات نهم را تحریم کردند. برخی 

دیگر از فعاالن خواست فراخوان به یک رفراندوم ملّی برای انتخاب مجلس 

مؤسسان جدید به منظور تدوین قانون اساسی سکوالر و برابری طلبی منطبق 

با کنوانسیون جهانی حقوق بشر را مطرح کردند. بسیاری دیگر، که در هر حال 

رادیکال را غیر عملی می دیدند، تصمیم گرفتند که  پیشنهادهای نسبتاً  این 

از نامزد اصالح طلبان یا هر کاندیدای نسبتاً معتدل تری حمایت کنند تا مانع 

پیروزی رقیب اصول گرای آنها، محمود احمدی نژاد، شوند. 

به رغم آرا و استراتژی های متفاوت در برابر انتخابات، همه فعاالن زنان توافق 

داشتند که از فضای نسبتاً باز سیاسی دوره انتخابات بهره جسته و مطالبات 

عمومی  مباحثات  عرصه  به  کاندیداها  همه  کشیدن  پرسش  به  با  را  زنان 

ناچارند  که  کردند  احساس  جمهوری  ریاست  کاندیدای   8 همه  و  بکشانند؛ 

اشاره  به مسائل زنان  برنامه شان، و در وب سایت ها  و سخنرانی هایشان  در 

کنند. آن ها همچنین به ایجاد »کمیته خاص زنان« در مرکز ستاد انتخاباتی شان 

اقدام کردند. مصطفی معین، کاندیدای اصلی اردوی اصالحات تا آن جا پیش 

رفت که یک زن – الهه کوالیی- را، به عنوان سخنگو انتخاب کرد و در برخی 

او را همراهی می کرد. هاشمی رفسنجانی  انتخاباتی اش، همسرش  سفرهای 

هم در برخی عرصه های عمومی به همراه همسرش حاضر شد، که از جانب 

یک روحانی رده باال اقدامی نامنتظر بود. چنان که مجله زنان در سرتیتری 

بیان کرد، وجه یگانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، »رقابت مردان 

بر سر رأی زنان« بود]۲3].   تالش عامدانه برای آشتی با زنان وجذب رأی آنان تا 

سطح استفاده ابزاری )توسط هاشمی و قالیباف( از برخی زنان زیبا و جوان 

۲3- بنگرید به مجله زنان، 14 شماره 1۲1، )خرداد 1384( داخل جلد.
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در پوشش و ظاهر »غیر اسالمی« با هدف همراه کردن جوانان و زنان پیش 

پیروزی  در  مهمی  انتخاباتی  مشارکت  بود  شده  ثابت  که  گروهی  دو  رفت؛ 

خاتمی داشته اند.

بسیاری از فعاالن تصمیم گرفتند مشکالت اصولی تر، شامل مواد تبعیض آمیز 

قانون اساسی را طرح کنند. )شکرلو، ۲۰۰5( حدود ۹۰ سازمان مردم نهاد فعال 

نویسنده،   35۰ به  آموزش،  و  زیست  محیط  جنسیت،  و  زنان  حوزه های  در 

نویس،  وبالگ   13۰ و  زن،  فعال  و  روزنامه نگار  هنرمند،  وکیل،  دانشگاهی، 

ملحق شدند تا علیه نفی حقوق زنان در جمهوری اسالمی اعتراض کنند. نتیجة 

این امر، تظاهراتی نامنتظر و بی مجوز در 1۲ ژوئن ۲۰۰5، درست چند هفته 

قبل از انتخابات بود. با وجود خطر سرکوب، حدود 3۰۰۰ زن ساعت 5 بعد از 

ظهر مقابل در اصلی دانشگاه تهران جمع شدند. معترضان، مصمم و به خوبی 

سازمان یافته بودند و مشتاق بودند که صدایشان در داخل و بیرن از ایران 

شنیده شود. شعارها و بیانیه اختتامیه آن ها، بر ضرورت تغییر قانون اساسی 

و اصالح نظام حقوقی تأکید داشت. آنان قوانین کنونی را که بر پایة شریعت 

زنان  توانمندسازی  و  برابری  به  دستیابی  برابر  در  اصلی  مانع  شده،  نگاشته 

تالش  و  در صحنه حاضر شدند  پرشمار  تعداد  به  امنیتی  نیروهای  دانستند. 

از  معتبری  گزارش  بدون هیچ  و  آرام  نسبتاً  رویداد  اما  کنند،  مداخله  کردند 

دستگیری یا جراحت و آسیب بدنی برگزار شد. به واسطه برخی پویش های 

احمدی نژاد،  محمود  انتخابات،  فرایند  در  نیزدستکاری  و  محلّی  ـ  جهانی 

اصول گرایی که محافظه کاران حمایتش می کردند، به پیروزی نامنتظره ای دست 

یافت )توحیدی۲۰1۰(. فرایند کمپین های انتخاباتی اما، ابعاد جنسیتی فعال و 

برجسته ای را در فرهنگ سیاسی ایران به نمایش گذاشت که به تداوم و تحول 

آنها در سال های بعد اشاره خواهیم کرد.  

مداخله فمینیستی در انتخابات مجلس

زنان همچنین نقش مهمی در انتخابات های مجلس ایفا می کنند. در دوران 

انتخابات دوره های ششم )1۹۹8( و هفتم )۲۰۰3( مجلس، به  اصالحات در 

ترتیب 351 و 5۰4 زن در میان کاندیداها بودند )افزایش چشمگیری نسبت 
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بنی یعقوب  به  )بنگرید  پنجم(  آن در دوره  از  قبل  انتخابات  در  به ۲8۷ زن 

۲۰۰5/1384(. با این همه، تعداد نمایندگان زن در مجلس بسیار پایین باقی 

ماند. )بین ۹ تا14 نماینده درمیان ۲۹۰ نفر کل نمایندگان، یعنی 3 تا 5 درصد( 

از سطح  پایین تر  )۲۲٪( و حتی  از سطح متوسط جهانی،  پایین تر  بسیار  که 

متوسط منطقه ای )آسیا 1۹٪ ( و حتی کشور های عربی ) 18٪( بود. تنها جنبه 

دوران  مجلس ششم  در  زن،  نمایندگان  ترکیب  و  کیفیت  که  بود  این  مثبت 

اصالحات، دلگرم کننده بود. برخی از آن ها مانند فاطمه حقیقت جو و الهه 

از  لهجه شان،  صراحت  و  زنان  حقوق  اصالح،  به  تعهدشان  علّت  به  کوالئی 

جانب اصول گرایان که قدرت قضایی را در دست داشتند، مورد تعقیب و آزار 

قرار گرفتند. 

درانتخابات مجلس دوره هشتم، در زمستان ۲۰۰۷، زنان از گروه های اسالمی، 

کردند.  ایجاد  خودشان  میان  جداگانه ای  ائتالف  اصالح طلب،  و  محافظه کار 

علی رغم اختالفات ایدئولوژیک و سیاسی، هدف مشترک برای همه گروه ها 

این بود که سهمیه ای 3۰ درصدی در لیست های انتخاباتی احزاب متبوعشان 

به دست بیاورند.]۲4] اما تالش هایشان به شکست انجامید، به نحوی که تعداد 

نمایندگان زن در مجلس هشتم حتی از تعداد نمایندگان زن در مجالس قبلی 

هم کمتر بود )۹ نفر، 3 درصد(. خالصه آن که در مجالس هفتم، هشتم ونهم، 

نمایندگان زن بیش از حد محافظه کار بودند و در حمایت از حقوق زنان کار 

چندانی انجام ندادند. 

فوریه ۲۰16  در  که  دوره دهم مجلس  برای  پارلمانی  انتخابات  آخرین  در 

برگزار شد، )از ۲۷ اکتبر ۲۰16( با ابتکار سازمان مردم نهاد »کانون شهروندی 

زنان« کارزاری برای »تغییر چهره مردانه مجلس« برپا شد. آنان دستیابی به 

5۰ کرسی برای زنان برابری طلب را هدف گرفتند که به معنی افزایش حداقل 

6 درصدی سهم حضور زنان در پارلمان بود. اعضای این کارزار همچنین سه 

اقبال  با چندان  کردند(  را مطرح  آن  اصالح طلب  زنان  برخی  )که  زنان  برای  پارلمانی  ۲4-  مسئله سهمیه 

عمومی ای مواجه نگشت. تحقیقاتی که برخی فعالین  انجام دادند ) هما هودفر و شادی صدر( داللت بر 

این دارد که اکثر زنان در ایران مسئله ای نظیر قانون خانواده را بسیار با اهمیت تر از سهمیه پارلمانی زن 

یا رئیس جمهوری زنان می دانند. در میان احزاب سیاسی، تنها حزب مشارکت اسالمی، که بزرگ ترین حزب 

اصالح طلبان مدرن است، فهرست خود را با سهمیه 3۰درصدی زنان منتشر کرد واین هم مرهون فعالیت زنان 

اصالح طلب در این حزب بود.
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کاندیدا  من   « زن«،  ضد  کاندیداهای  به  قرمز  »کارت  کردند:  ایجاد  کمیته 

آموزش  منظور  به  برابری طلب«، هم  زنان  برای  »5۰ کرسی  و  خواهم شد« 

خصوص  در  داوطلب  و  موجود  کاندیداهای  به  اخطار  برای  هم  و  عمومی 

پیامدهای منفی مواضع ضد زنشان ) موحد، شریعت پناهی۲۰16(. با وجود 

کاندیداهای  از  درصد   1۹ ابتدا   از  که  نگهبان،  اساس شورای  بی  غربال گری 

اصالح گرا، به ویژه زنان با پیشینه شناخته شده برابری خواهی را رّد صالحیت 

کرده بود، 18 زن موفق شدند به مجلس دهم راه یابند، که سهم حضور وکالی 

این موفقیت  برابر دوره پیشین.  به 6 درصد رساند- یعنی دو  را  زن مجلس 

تا حدی ناشی از افزایش سه برابری تعداد داوطلبان زن بود )15۰۰ نفر( که 

غربال و رّد صالحیت همة آنان را برای اصول گرایان دشوار می کرد. به عالوه، 8 

نفر از زنانی که این بار انتخاب شدند، در فهرست انتخاباتی اصالح طلبان، به 
نام »لیست امید«، متشکل از 3۰ کاندیدا برای حوزه انتخاباتی تهران بودند.]۲5]

در  پیشرفت ها  برخی  موانع،  همه  وجود  با  کمپین،  این  فعاالن  عقیده  به 

ترکیب، کیفیت و تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم رخ داد که بخشی از آن 

مدیون مداخله فمینیست ها بود. )شیرین فامیلی، ۲۰15( به عالوه برای اولین 

بار در تاریخ جمهوری اسالمی، تعداد زنان نماینده راه یافته به مجلس کمی 

از تعداد روحانیون انتخاب شده بیشتر است. )18 در قیاس با 1۷( این برای 

رهبری دینی مردانه، حائز توجه ویژه است، به خصوص وقتی که به تعداد رو 

به کاهش افراد روحانی در مجلس دقت شود – از 164 روحانی در مجلس اول 

در 1۹8۰ به 1۷تن در مجلس دهم در ۲۰16 ) فرشته قاضی۲۰16(. 

فعاالن فمینیستی که در کمپین دخیل بودند، احساسات متفاوتی نسبت به 

نتیجه انتخابات بروز دادند. مثالً، ناهید توّسلی، بیشتر بر اهمیِت فرایند تاکید 

کرد تا به نتیجه آنی، یعنی به اثری که این نتیجه اگرچه کوچک اما مثبت در 

بلند مدت به جا می گذارد]۲6]. بسیاری دیگراز فعاالن فمینیست در ایران بر 

۲5- اما یکی از کاندیداهای زن انتخاب شده اصالح طلبان، از شهر اصفهان، مینو خالقی، بعد از انتخابات از 

جانب شورای نگهبان رد صالحیت و از ورود به مجلس منع شد، به این بهانه که در برخی تصاویر در فضای 

مجازی بدون حجاب اسالمی ظاهر شده  است. مورد خانم خالقی تبدیل به موضوع مجادله و اختالف بین 

وزارت کشور )بخشی از دولت انتخابی میانه رو( و تندرو های غیر انتخابی شورای نگهبان شد، که دست آخر 

این دومی برنده نزاع شد. بدون این حذف، تعداد زنان انتخابی دقیقاً نوزده نفر می بود.

http://persian.euronews.com/2016/01/17/iran-equal- ژانویه۲۰16،   1۷ قاضی،  فرشته  از  نقل   -۲6
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قدرت حضور زنان و مداخله فمینیست ها، به ویژه در دوران انتخابات تأکید 

کرده اند، و این که در دوران انتخابات به نحوی اجتناب ناپذیر، برخی فضاها 

برای فعالیت مهیا می شود. و »گوش ها و چشم های بیشتری برای شنیدن و 

که  زنان،  فعاالن  با خصلت های  واقع، هم راستا  در  می شوند.«.  باز  ما  دیدن 

بیات و من در صفحات پیشین توصیف کردیم، بسیاری ازفعاالن تالش دارند که 

به هر فرصت ممکنی چنگ بیاندازند، و حاضرنیستند به راحتی از صحنه خارج 

هم  کسانی  اما  کنند.  عقب نشینی  منفعالنه  موقعیت  و  سکوت  به  و  شوند 

هستند که می گویند به نظر نمی رسد که این گونه فعالیت ها به جایی برسد، 

از این رو ناکامی های همراه آن می تواند ما را به  ورطه دلسردی، افسردگی و 

ناامیدی بکشاند و حتی می تواند برای بعضی ها به بی تفاوتی، کلبی مسلکی، 

و انفعال کامل ختم شود.  

تا همین جا هم می بینیم چگونه سرکوب خونین جنبش سبز که با انتخابات 

تقلب آمیز ۲۰۰۹ شعله ور شد، باعث شده بسیاری از فعاالن فمینیست نسبت 

به هر نوع مشارکت انتخاباتی دید منفی پیدا کنند. بسیاری فرایند انتخابات 

که  در حکومتی  که  باطل« می بینند. چرا  »دور  به شکل  کنونی  رژیم  در  را 

نهادهای غیر انتخابی روحانیت و نظامی مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

و شورای نگهبان تحت رهبری ولی فقیه عمالً دولت اصلی یا اقتدار دست باال 

را دارند، به هیچ تغییر بنیادینی راه نمی برد.

که  کنونی  سرکوب  و  اختناق  شرایط  در  که  کرده اند  استدالل  هم  برخی 

در  مشارکتی  هر  کرده،  پراکنده  و  ضعیف  را  دموکرات ها  و  فمینیست ها 

به  و  ریخته  رژیم  مشروعیت  توّهم  آسیاب  به  آب  می تواند  تنها  انتخابات 

خدمت »بازی دموکراسی« تقلبی آنان درآید. )مثالًبنگرید به مظفری ۲۰15( 

دارند،  باور  انتخابات(  )در  استراتژیک  شدن  درگیر  به  که  آنهایی  پاسخ،  در 

استدالل می کنند که با کنار کشیدن از عرصه انتخابات، زمین بازی را کامالً به 

نیروهای ضد دموکراتیک و ضد زن تسلیم می کنیم و آن ها را قادر می سازیم 

که بدون هیچ چالشی قدرت بیشتری به دست آورند و هیچ صدای ترقی خواه 

http://www.،۲۰16 ژانویه   18 علیپور،  زهرا  به  بنگرید  همچنین،   rights-for-women-in-elections

al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/iran-parliamentary-election-women-campaign-

#more-seats.html
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مخالفی را که دست کم گاه گاهی بروز یافته تا در مقابل بازی کثیفشان بایستد، 

باقی نگذارند. به عالوه اگر فعالیت و کمپین های انتخاباتی هیچ اثر مثبتی در 

صحنه سیاسی نداشته، چرا مداخله های فمینیستی با چنین عصبیتی از جانب 

رسانه های اصول گرا مورد حمله قرار می گیرد و بیشتر جلساتشان با ممانعت 

از جانب نیروهای امنیتی روبه رو می شود.]۲۷] 

دیگر  با  ائتالف هایی  رسمی،  غیر  صورت  به  زنان،  گروه های  بسیاری 

گروه های فعاالن حقوق مدنی، به ویژه جنبش های دانشجویی و برخی احزاب 

ابتکار و  بیشتر آن ها مشتاق اند که  اما همزمان  برقرار کرده اند،  اصالح طلب 

و  ملّی  سیاسی  گروه های  به  را  امیدشان  و  کنند  حفظ  را  عملشان  استقالل 

احزابی که امکان جلب توجه شان به سمت زنان و مسائل آن ها تنها در زمان 

بسیاری  نکنند.  محدود  می دهد،  دست  سیاسی  آشوب های  در  یا  انتخابات 

مردان و زنان در ایران تدریجاً آماده شده اند که حقوق زنان را جّدی بگیرند و 

زنان را در نقش های رهبری سیاسی پذیرا شوند. )مظفری ۲۰15( و این بیشتر 

اصول گرایان اسالمی حاکم و اقشار سّنتی حامی آن ها هستند که تالش می کنند 

زنان را به زور تبعیض های جنسی و مقاومت در برابر هر اصالحات قانونی، 

نتایج  ایرانی،  فمینیست  جامعه شناسان  برخی  عقیده  به  دارند.  نگاه  عقب 

بسیاری تحقیقات نشان می دهد که نظم پدرساالر در بسیاری خانواده ها به 

سمت برابری و فرزند-محوری به جای پدر-محوری تحول یافته است. )کیان- 

تیبوت۲۰۰8( بسیاری مردان معاصر ایرانی اصراری ندارند که حضور و سیمای 

اجتماعی و فعالیت زنان و دخترانشان را کنترل کنند  )اعزازی ۲۰15(.  با این 

حال این حکومت – به ویژه روحانیون حاکم و در رأس آن ها مقام رهبری و 

نیروهای مسلحش، سپاه پاسداران انقالب اسالمی – است که خود را در مقام 

بزرگ  آقای پدرساالران، قیّم و وکیل و وصی ای می بیند که باید تمام جنبه های 

زندگی خصوصی وعمومی زنان ایرانی را زیر نظر گیرند، مهار کنند و به نظم 

درآورند. 

کمپین های حقوق زنان]۲8]

http://www.radiozamaneh.com/253066 : ۲۷-  فرشته قاضی، ۲۲ دسامبر ۲۰16،  بنگرید به

۲8-معادل فارسی کمپین کارزار است، اما دراین جا برای جلوگیری از آشنایی زدایی از نام کارزارها، واژه کمپین 

 http://www.radiozamaneh.com/253066
 http://www.radiozamaneh.com/253066
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در  زنان و مردان  را که  اندکی  احمدی نژاد، دستاوردهای  واپس گرایی دوره 

آزادی های  و  سیاسی-اقتصادی،  شخصی،  مسائل  خصوص  در  خاتمی  دوران 

نسبی مدنی به دست آورده بودند، باز پس گرفت. اما فعاالن حقوق زنان با 

روش ها و راه های خالقانه دیگری به مبارزه و اِعمال فشار برای دستیابی به 

یافته و جمعِی متمرکز متعددی  ادامه دادند. کمپین های سازمان  اهدافشان 

سر بر آوردند که اجزای اساسی جنبش حقوق زنان در ایران را تشکیل داده اند، 

"کارزار  تبعیض آمیز"،  قوانین  تغییر  برای  امضا  میلیون  یک  "کمپین  از  جمله 

قانون بی سنگسار"، "کمپین زنان برای برابری شهروندی"، "کمپین ورود زنان 

به استادیوم های ورزشی"، "کمپین منشور ملّی زنان"، و "کمپین مادران صلح". 

با توجه به محدودیت این مقاله، در این جا فقط دو کمپین را به بحث خواهم 

گذاشت؛ کمپینی با متمرکزترین برنامه: لغو سنگسار زنان، و کمپینی با برنامه 

وسیع تر که بزرگ ترین و اثرگذارترین حامیان را دربستر جامعه داشت: کمپین 

علیه  ائتالف  بر  داشت  خواهم  مختصری  مرور  همچنین  امضا.  میلیون  یک 

مجلس  به  نژاد  احمدی  دولت  که  خانواده«  از  »حمایت  مردساالرانه  الیحه 

ارائه داده بود.  

کارزار قانون بی سنگسار
هدف  این کارزار متمرکز بر ملغی کردن قانون سنگسار زنان و گاه مردان بالغ 

بود که از نظر جهانی نیز به منزله انزجارآورترین بخش قوانین جزا در ایران 

شناخته شده است. هرچند که این حکم بسیار به ندرت به اجرا در می آید و 

پیامدهای آن به طور مستقیم دامن جمعیت بسیار کمی را می گیرد؛ شاید 5 تا 

۷ زن و تعدادی مرد در سال. اما اجرا و رسمیّت قانونی سنگسار، داللت های 

این  خشونت بار و پدرساالرانه مهمی دارد. نخست آن که، سنگسار بر مبنای 

پیش فرض است که روابط جنسی به طور کلی، به خصوص رابطه زن و مرد باید 

تحت مهار تنبیهی مقام های مذهبی باشد و نه رضایت دوجانبه دو فرد بالغ. 

سنگسار  با  و شکنجه آمیز همراه  تدریجی  کشتن  عمومی  مناسک  عالوه،  به 

)معموالً زنان( توسط اعضای جامعه باعث تقویت خشونت، ظلم و زن-ستیزی 

را حفظ کرده ایم.
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در مقیاس گسترده می شود. بنابراین، مبارزه علیه سنگسار اهمیت فراگیرتری 

دارد که پا از مرز حمایت از حقوق بشر در مورد چند فرد بالغ فراتر می گذارد. 

اگرچه در دوران اصالحات رئیس قوه قضاییه تعلیق سنگسار را اعالم کرد، اما 

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اجرای این حکم هر از گاهی در هر 

گوشه ایران دیده شد. در ۲۰۰6، تعدادی از وکالی جوان مانند شادی صدر و 

محمد مصطفایی، همراه با دانشگاهیان و فعاالن اجتماعی و روزنامه نگارانی 

)از جمله هما هودفر، محبوبه عباسقلی زاده، آسیه امینی، و سهیال وحدتی( 

از داخل و خارج ایران گرد هم آمدند تا کمپین »قانون بی سنگسار« را شکل 

دهند.]۲۹] مقامات دولتی، معمواًل  تنفیذ این قانون را انکار می کنند، در حالی 

که اجرای آن در شهرهای کوچک جریان دارد. از آن جایی که این حکم هنوز 

از قوانین ایران خارج نشده  است، برخی قضات محلّی، که اعضای روحانیت 

مواردی  در  و  زنان،  )عمدتاً  بالغ  افراد  علیه  سنگسار  حکم  صدور  هستند، 

استثنایی مردان نیز( را حق ویژه خود می دانند. بنابراین کمپین تشخیص داد 

که گام نخست، مستندسازی موارد روی داده است. در ۲۰۰6 آنان موفق به 

با حکم  از مردان زندانی  از زنان و دو مورد  خبررسانی در خصوص ۷ مورد 

سنگسار شدند )بنگرید به وحدتی ۲۰۰۷ و امینی ۲۰16( .

را در خصوص  )روحانیون(  میان علما  تفاسیر  و  اختالف عقاید  این کمپین 

سنگسار روی دایره ریخت. بسیاری استدالل کردند که هیچ حکم قرآنی در 

خصوص سنگسار وجود ندارد. در واقع این سّنت از لحاظ تاریخی فرسوده و 

مطرود را بنیاد گرایان پس  از استقرار جمهوری اسالمی با وارد کردن آن در 

قانون جزا، احیا کردند. در حالی که بسیاری از روحانیون این تنبیه غیر انسانی 

می دهند.   نسبت  است،  تردید  محل  که صحتشان  احادیث  برخی  به  تنها  را 

اقلیم کردستان عراق  تنبیه اجتماعی« در  به عنوان »مناسک  سنگسار، اخیراً 

هم دیده شده گرچه در قانون جزای عراق ذکر نشده است. در واقع ایران و 

سودان، تنها کشورهای با اکثریت مسلمان هستند که سنگسار را در قوانین 

جزای خود داخل کرده اند.  فقهای میانه رو نظیر آیت الله یوسف صانعی و 

مدرن،  دوران  دینی  و  عملّی  مالحظات  به  نظر  با  تبریزی،  موسوی  آیت الله 

http://www.meydaan.com/english/ : ۲۹-  برای خواندن گزارش¬هایی در مورد این کمپین، بنگرید به

aboutcamp.aspx?cid=46
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فراخوان پایان دادن به اجرای این حکم را داده اند. )بنگریدبه الستی۲۰۰۷(

درسال ۲۰۰۹ به دالیل استراتژیک، برخی فعاالنی که هدایت کمپین را بر 

در  را  بی سنگسار« تالش های خود  »قانون  اعالم کردند کمپین  داشتند  عهده 

با شبکه فراملّی »زنانی که تحت قوانین اسالمی  پیوند  سطوح فراملّی و در 

دستگیری های  و  بازداشت ها  پِی  در  داد.  خواهد  ادامه  می کنند«]3۰]  زندگی 

جنبش سبز، بسیای از اعضای رهبری این کمپین نیز به خیل فعاالن اجتماعی 

دیگر به عنوان پناه جو پیوسته روانه اروپا و آمریکای شمالی شدند. 

کمپین یک میلیون امضا
یکی از کمپین های فمینیستی در ایران که بیشترین توجه ملّی و بین المللی 

محلّی  ـ  فرایندهای جهانی  از  ثمربخش ترین شکل  به  و  کرد  نصیب خود  را 

بود  تبعیض آمیز«  تغییرقوانین  برای  امضا  میلیون  یک  »کمپین  کرد،  استفاده 

طریق  از  برابری«  راستای  در  »تغییر  دنبال  به  کمپین  این   .)۲۰1۰-۲۰۰6(

جمع-آوری یک میلیون امضا برای ارائه به مجلس با درخواست تغییر قوانین 

تبعیض آمیز کنونی بود.]31] کمپین، از دل دو تظاهرات صلح آمیز در 1۲ ژوئن 

حمله  مورد  دومی،  به ویژه  تظاهرات،  دو  هر  آمد.  بیرون   ۲۰۰6 و   ۲۰۰5

خشونت آمیز پلیس و نیروهای امنیتی لباس شخصی  قرار گرفتند. این واقعیت 

برپایی تظاهرات خیابانی را در  آثار  تا هزینه ها و  برخی فعاالن را واداشت 

دولت »اصول گرا«ی احمدی نژاد سبک - سنگین کنند. پیرو مباحثه های داخلی 

بر سر گرایش ها و استراتژی های مختلف، ایده کمپین متولد شد. )برای آشنایی 

با مباحثه های مربوطه، بنگرید به مجله زنان شماره های 133 و 134، جون و 

جوالی ۲۰۰6(. در گردهمایی تهران در ۲۷ اوت ۲۰۰6، با حضور بیش از ۲۰۰ 

مدافع حقوق زنان، شامل نویسندگان و وکالی برجسته )مانند سیمین بهبهانی 

و شیرین عبادی(، روزنامه نگاران و دانشجویان، کمپین به صورت رسمی افتتاح 

30-WLUML

31- بیشتر وب سایت های این کمپین ممنوع شده و یا دیگر فعال نیستند، به نمونه های در دسترس باقی مانده 

زیر نگاه کنید:

http://femschool.info/english/spip.php?rubrique3

http://archive.is/tgtEM
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کمپینی  از  واقع  در  کمپین  این   [3۲[.)۲۰۰۹ و   ۲۰۰۷ خراسانی،  )احمدی  شد. 

مشابه در مراکش الهام و الگو گرفت. زنان مراکشی در سال 1۹۹۲ از طریق 

همین کمپین موفق به جلب حمایت پادشاه و ایجاد دگرگونی هایی مترقی در 

قوانین خانواده آن کشور شده بودند. 

در ایران اعضای بنیان گذار کمپین را 54 نفر از زنان فعال جوان و میان سال 

استراتژی  پیوستند.  آن  به  هم  دیگر  نفر  صدها  به زودی  که  می داد  تشکیل 

کمپین، آموزش و گفت وگوی رو در رو یا چهره به چهره ، و خانه به خانه بود 

برای گردآوری امضا از زن و مرد، درمحل هایی که معموالً زنان در آن جا جمع 

می شوند، مانند پارک ها، اتوبوس های عمومی، مترو، مراکز خرید، مدرسه ها، 

آنان  گیری ها،  ارتباط  این  خالل  در  خانه ها.  خود  یا  و  سلمانی ها،  اداره ها، 

جزوه ای آموزشی را توزیع می کردند در توضیح عدم توازن قوانین موجود و 

این که چگونه این قوانین تبعیض آمیز، خشونت را ترویج می کنند و به رفاه و 

سالمتی زنان، مردان و زندگی خانوادگی، ضربه می زنند. علی رغم دستگیری ها 

و هراس افکنی ها، این کمپین رشد کرد و به شبکه ای از هزاران فعال در 15 

شعبه در سرتاسر 31 استان ایران دست یافت و بسیاری از سازمان های سیاسی 

میانه- برخی روحانیان  و حتی  روزنامه نگاران،  و جامعه مدنی، روشنفکران، 

رو، آن را به رسمیت شناختند و مورد احترام واقع شد. دو کمیته ویژه مردان 

جوان تر  نسل  مردان  به ویژه  مردان،  درگیری  نشان دهنده  و،  برابری]33]  برای 
و همچنین مادرانی در کمپین بود که در غیر این صورت، به آن معنا فعال 

اجتماعی نمی بودند )توحیدی ۲۰۰6(. کمپین همچنین حمایت ایرانیان خارج 

از طریق شعبه هایی در کشورهای دیگر بسیج کرد و جایگاه و  از کشور را 

همبستگی فزاینده ای را در میان سازمان های فمینیستی فراملّی و سازمان های 

بسیاری  کننده  دریافت  آن  فعاالن  و  کمپین  آورد.  دست  به  بشر  حقوق 

از  معتبر  بین المللی  جایزه های  این  بودند.  بین المللی  تقدیرهای  و  جایزه ها 

3۲-برای توضیح جزئیات وتحلیل¬ها در مورد نحوة تولد کمپین ومسائل و دغدغه¬های مرتبط با آن، به 

کتابی که  یکی از رهبران بنیانگذار آن؛ نوشین احمدی خراسانی، نوشته  مراجعه کنید. )۲۰۰۷/1386(

33-  بنگرید به وبسایت مردان برای برابری، http://forequality.wordpress.com؛ درباره مردان فمینیست، 

بنگرید به: » بابک احمدی در مصاحبه با وبالگ مردان برای برابری؛ »در کوشش برای تحقق آزادی دیگری 

/http://forequality.wordpress.com/2008/10/14/babakahmadi ،۲۰۰8 است که آزادی من تحقق می یابد.« 14 اکتبر

http://forequality.wordpress.com
 http://forequality.wordpress.com/2008/10/14/babakahmadi/
 http://forequality.wordpress.com/2008/10/14/babakahmadi/
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جانب سازمان های غیر دولتی، به فعاالن حقوق زنان و مدنی در ایران وجهه 

را  جهانی  و  فراملّی  پیوندهای  همچنین  و  بخشید  بین المللی  پشت گرمی  و 

تقویت کرد  )صحبت درباره عدم توافق در برابر برخی سوء تأثیرات ناخواسته 

این نوع جوایز، بماند برای بحثی دیگر(.

زنان،  گروه های  سایر  جانب  از  وارده  دیگر  فشارهای  و  کمپین  این  اثر  بر 

بحث های فزاینده ای در میان تصمیم گیران و حتی رهبران مذهبی در خصوص 

نیاز به اصالح قوانین در رابطه با زنان درگرفت )طهماسبی ۲۰۰8(. با این همه، 

از شناخته شده ترین  بسیاری  بازداشت های جنبش سبز،  و  پِی دستگیری  در 

فعاالن و رهبران کمپین یک میلیون امضا خود را ناچار به ترک ایران دیدند 

تا از تعقیب و آزار و اذیت رهایی یابند. با نگاه به گذشته، برخی این کمپین 

را الگوی مطلوبی از شبکه ای نیمه سازمان یافته، غیر سلسله مراتبی، افقی و 

بی رهبری، برای فعالیت اجتماعی دیده اند. در حالی که برخی دیگر ناکامی 

آن را در دستیابی به اهداف تعیین شده،  بخشی را به دلیل سرکوب حکومتی 

می بینند و بخشی را ناشی از اصرار غیر واقع بینانه و رمانتیک آن بر »بی-

رهبر« و »بی سازمان« بودن. چنان که برخی منتقدان مطرح کرده اند، این نوع 

کار روشن، مسئولیت پذیرانه و  تقسیم  به فقدان  مشکالت ساختاری کمپین، 

پاسخگو، و نبوِد مسئولیت مدیریتی یا رهبری انجامید، که در نتیجه کمپین 

انتخابی، یا سندروم  را شکننده و آسیب پذیر کرد و عمالً گرفتار رهبران غیر 

»جباریت بی سازمانی« یا »جباریت بی قدرتی« ساخت، مانند آن چه که بسیاری 

گروه های فمینیست آمریکایی در نخستین سال های موج دوم فمینیسم تجربه 

و   ،۲۰۰۷ خراسانی  احمدی   ،۲۰۰۲ مولینوکس   ،1۹۷3 )فریمن  بودند.  کرده 

توحیدی ۲۰1۰ب(

مقاومت علیه »الیحه حمایت خانواده«

زنان،  کمپین های  مشروع  و  به حق  مطالبات  پذیرفتن  و  شنیدن  جای  به 

دولت محمود احمدی نژاد، الیحه ای را با نام گذاری به سبک اورول، به نام بی 

مسمای »الیحه حمایت از خانواده« به مجلس تسلیم کرد که اگر تصویب شده 

بود، قانون خانواده را به تقویت و تسهیل بیشتر چندهمسری، ازدواج موقت، 
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و تقویت موقعیت برتر مرد در زمینه طالق، و  تهدیدهای بیشتر علیه ثبات، 

تعادل و سالمت روانی خانواده تبدیل می کرد )توحیدی ۲۰۰8 الف(. شیرین 

عبادی، برندة جایزة نوبل صلح، به مقامات اخطار داد که او و همکارانش در 

این  اقدام به تحصن در صحن مجلس خواهند کرد و  این الیحه  به  اعتراض 

روشن شد  وقتی  گذاشته شود.  علنی  بحث  به  در صحن مجلس  باید  الیحه 

که چنین مباحثه ای در شرف وقوع نیست، طی حرکتی بی سابقه در دوران 

جمهوری اسالمی ایران، ده ها نفر از فعاالن برجستة زنان، در 31 اوت ۲۰۰8 

علیه  را  هایی  مباحثه  و  کردند،  دیدار  اعضای مجلس  با  وارد مجلس شدند، 

الیحه مزبور به پیش کشیدند و آن را »الیحه ضد خانواده« خواندند. به عالوه، 

ارائه دادند که هزاران روشنفکر و  این الیحه  قانونی شدن  را علیه  بیانیه ای 

فعال اجتماعی امضا کرده بودند. این اتحاد گسترده که حتی برخی روحانیون 

را  مجلس  در  مربوطه  کمیسیون  داشت،  بر  در  هم  را  میانه رو  سیاسیون  و 

واداشت که پاره ای بندهای الیحه را که بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفته 

به  را  شده ای  تعدیل  نسخه   ۲۰۰8 سپتامبر   ۹ در  مجلس  و  کند  بود، حذف 

به  را مشروط  دوم  ازدواج  که  را  قانون موجود  نسخه،  این  برساند.  تصویب 

اجازه همسر اول می داند، و در صورت طالق هیچ مالیاتی به مهریه زن تعلق 

نمی گیرد، حفظ کرد. 

این پیروزی کوچک اما از لحاظ نمادین بااهمیت زنان، قدرت اتحادشان در 

برابر مسائل فوری و تأثیر ائتالف را نشان داد. همچنین بار دیگر فمینیست های 

سکوالر و اسالمی را پیرامون مسائل مشخص و دغدغه های مشترک گرد هم 

گروه های  که  داد  نشان  را  گوناگونی  تاکتیک های  ترکیب  اثرگذاری  و  آورد 

متفاوت زنان به کار گرفتند؛ تاکتیک هایی نظیر اِعمال فشار از طریق پوشش 

رسانه ای، چه رسانه های چاپی چه اینترنتی، بیانیه نویسی و جمع آوری امضا، 

مذاکره و چانه زنی، توزیع بروشورهای آموزشی، نامه نگاری و تماس تلفنی با 

نمایندگان مجلس، و دست آخر حضور مستقیم علنی و عمومی در ارگان های 

قدرت، ارتباط رو در رو، مقابله صلح آمیز، و تهدید به بست نشستن. 

جنبه های فمینیستی جنبش دموکراسی خواِه سبز
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ایران  انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹، جامعه  در خالل دهمین 

تعارض  و  حاکم  جناح های  میان  شکاف  کرد.  تجربه  را  جدیدی  خیزش  موج 

بین مردم و دولت، قبل و بعد از انتخابات عریان شد و طی آن رئیس جمهور 

تحمیلی، محمود احمدی نژاد، بار دیگر به عنوان پیروز انتخابات اعالم گردید. 

زنان ایرانی در جریان های قبل و بعد از انتخابات نقش برجسته ای داشتند. در 

تجمعات گسترده و پرشور قبل از انتخابات و نیز در تظاهرات خیابانی توده ای 

رسمی  نتایج  در  کلّی  تقلب  به  اعتراض  در  که  رأی گیری  نتایج  اعالم  از  بعد 

انتخابات، زنان حضوری گسترده و نقش فعال و چشمگیری را نشان  دادند که 

مردم آن را »کودتای انتخاباتی« نامیدند.

قریب 1۰۰ مورد  مواجه شد، شامل  و خونینی  با سرکوب خشن  تظاهرات 

گزارش رسمی مرگ، هزاران مورد دستگیری، صدها زندانی با اِعمال شکنجه، 

تجاوز، و در برخی موارد قتل کسانی که مسئولیت هایی داشتند و دست آخر 

نیز به حبس خانگی کاندیداهای رقیب، میرحسین موسوی و همسرش زهرا 

موسوی،  مردم  انجامید.  کروبی  فاطمه  و همسرش  کروبی  مهدی  و  رهنورد، 

کروبی، و رهنورد را به عنوان رهبران نمادین جنبش دموکراسی خواه سبز تلقی 

به  به رغم تمام سرکوب ها، مقاومت گسترده جنبش سبز دو سال  می کردند. 

طول انجامید )۲۰۰۹-۲۰11(. جنبش سبز »متعهدترین جنبش دموکراسی خواه 

درون زا در تاریخ ایران باقی می ماند... با دفاع از اصول جمهوریت و حاکمیت 

مردم، جنبش سبز، ادعای متقابل مشروعیت را در برابر شریعت ایرانی قرار 

داد.« )جهانبگلو،۲۰11( برخی پژوهش گران استدالل کرده اند که انقالب ها و 

خیزش های خیابانی در کشورهای عربی علیه دیکتاتوری های فاسد در تونس، 

مصر، لیبی، الجزایر و بحرین، )که به عنوان »بهار عربی« از آن یاد می شود( 

در  و  شد  برانگیخته  سبز  جنبش  واسطه  به  کمابیش  شد،  آغاز   ۲۰11 در  و 

مطالبات و ضرب آهنگ، با تظاهرات خشونت پرهیز در خیابان های شهرهای 

ایران در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰11 هم آوا بود )هاشمی و پوستل ۲۰11(. بسیاری 

از  بودند،  ناآگاه  ایران  در  زنان  جنبش  رشد  از  که  بین المللی  رسانه های  از 

دیدن تعداد انبوه زنان در تظاهرات و راهپیمایی های خیابانی و شجاعت آنان 

در برابر برخوردهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی، شگفت زده شده بودند. 
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شگفتی از  مقاومت های شجاعانه زنان و مردانی که نمایشی بود از رویارویی 

بین جامعه ای در حال تغییر و حکومتی با سرکوب گری فزاینده. نقش برجسته 

و مؤثر زنان در آن خیزش دموکراسی خواهی، به رغم همه موانع، تأیید محکمی 

است بر ادعای اصلی این مقاله، مبنی بر این که جنبش حقوق زنان درایران، 

به عاملّیت اصلی و اساسی تغییر، دموکراتیزه شدن و مدرنیته، درجامعه ایران 

تصاویر  گسترده  تولید  پرهیزی،  بر خشونت  تأکید  است.  شده  تبدیل  امروز 

هنری، موسیقی، ترانه ها و سرودها، و شعرها و نقاشی ها، و به ویژه انتخاب 

و  تحول خواهان، حال  و  اصالح طلبان  نماد همبستگی  عنوان  به  رنگ سبز 

سبز  جنبش  به  تبدیل  به زودی  که  داد  انتخاباتی ای  کارزار  به  زنانه ای  هوای 

گسترده ای برای تغییر شد، که جوانان و به ویژه زنان جوان در آن نقش کلیدی 

داشتند. 

ویژگی های اصلی مشارکت زنان در جنبش سبز اگرچه نشان دهنده پاره ای 

نوع حضور  با  مهمی  های  تفاوت  اما  1۹۷۹بود،  انقالب  امتداد  در  تداوم ها 

زنان  مطالبه حقوق  و  آگاهی جنسیتی  بار، خود  این  داشت.  انقالب  آن  در 

سازنده عنصر مهمی از جنبش اجتماعی گسترده  برای تغییر بود. اگر چه سهم 

بیشتر را زنان جوان طبقه متوسط شهری داشتند، اما زنانی از همه قشرها و 

مشاغل گوناگون، هم در کمپین های انتخاباتی و هم در تظاهرات علیه نتایج 

تقلب آمیز شرکت کردند. برخی از آن ها به نشانه  مذهبی بودن چادر مشکی 

به سر داشتند در حالی که بسیاری دیگر شال های رنگی به سر و پوشش مدرن 

و سبک سکوالر داشتند. برخالف تظاهرات های فرمایشی دولتی-حکومتی در 

35 سال گذشته، در تظاهرات های ۲۰۰۹-۲۰11 زن و مرد جدا نبودند، زنان 

پشت سر مردان حرکت نمی کردند بلکه در کنار و حتی پیشاپیش مردان بودند. 

فریادهای شبانه »الله اکبر« و »مرگ بر دیکتاتور« از پشت بام ها، همانند 

غیر   سبز  جنبش  زمان،  آن  خالف  بر  این حال،  با  بود.   1۹۷۹-1۹۷8 انقالب 

نه  دیگر  بود.  خشونت آمیز  غیر  و  ایدئولوژیک  غیر  فرقه ای،  غیر  اسالمی، 

اسالم گرایی انقالبی و نه مارکسیسم-لنینیسم انقالبی جنبش های چریکی دهه 

گفتمان  با  مقایسه  در  نمی داد.  تشکیل  را  سبز  ۷۰، چارچوب مسلط جنبش 

بنیادگرایی مذهبی)اسالم گرایی( و عوام گرایانه و ضد امپریالیستی که به رهبری 
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آیت الله خمینی در سال های پایانی دهه 1۹۷۰ بر ایران مسلط گشت، در خالل 

سکوالر،  غالباً  و  دموکراتیک،  بیشتر  و  پسا-اسالمگرایی  گفتمانی  سبز  جنبش 

مبتنی بر حقوق بشر و حقوق مدنی، شکل دهنده چارچوب جنبش بود. 

بی تفاوتی  از  بود که حال و هوای عمومی  انتخابات  از  قبل  ماه  تنها چند 

گسترده  بسیج  نتیجه  در  و  تغییر  برای  امید  احساس  به  ناامیدی  و  سیاسی 

برنامه هایی  دلیل  به  عمدتاً  امر  این  شد.  تبدیل  انتخابات  در  شرکت  برای 

و  موسوی  میرحسین  اصالح طلب،  کاندیدای  دو  که   بود  تغییر  برای  مترقی 

مهدی کروبی، پیشنهاد دادند. آنچه کاندیداهای اصالحات را از رئیس جمهور 

جمله  از  بود.  متفاوتشان  وعده های  می کرد،  متمایز  احمدی نژاد،  تحمیلی، 

مبارزه با دروغ، توقف یورش به حقوق مدنی و بهبود وضع حقوق زنان )از 

جمله وعده اختیاری کردن حجاب از طرف مهدی کروبی(، رفع تبعیض علیه 

اقلیت های قومی و مذهبی، مهار اقتصاد مدیریت نشده )که با ۲5٪ تورّم، رشد 

بی کاری و رشد سرسام آور قیمت ها مشخص می شد( ، و تغییر سیاست خارجی 

خصمانه ای که به قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران، تحریم های اقتصادی، 

نظامی گری فزاینده، انزوا، تهدید حمله نظامی و جنگ و حس عمومی عدم 

امنیت منجر شده بود. 

حدود سه ماه قبل از انتخابات، تعداد فزاینده ای از فمینیست ها و گروه های 

زنان، تصمیم گرفتند بار دیگر از گشایش نسبی فضای سیاسی استفاده کنند 

ائتالف  آنان  باشند.  داشته  جاری  فرایندهای  در  فعال  فمینیستی  مداخله  تا 

و  زنان  گروه  که 4۲  کردند  ایجاد  زنان«  نام »همگرایی  به  را  متنوعی  بسیار 

۷۰۰ فعال مستقل زنان، از جمله بسیاری از اعضای "کمپین یک میلیون امضا"، 

در  چنان که  می شد.  شامل  را  دیگر  بسیاری  و  سنگسار"،  بی  قانون  "کمپین 

این  شد،  بیان  هم    )88 )8اردیبهشت  فمینیستی  مدرسه  افتتاحیه  سخنرانی 

ائتالف، هدفش تحت فشار قرار دادن کاندیداها در خصوص دو مورد مشخص 

از مطالبات زنان بود، یکی پذیرش کنوانسیون جهانی رفع هرنوع تبعیض علیه 

زنان و دیگری بازنگری چهار ماده مشخص قانون اساسی )1۹و۲۰و۲1و115( 

که به تبعیض جنسیتی تقّدس می بخشد. این ائتالفی مطالبه محور بود، که از 

هیچ کاندیدایی حمایت نمی کرد، بلکه هر کاندیدا را در مورد مسئله زنان و 
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مطالباتی به پرسش می کشید که این ائتالف مطرح می کرد. 

اعضای ائتالف از طریق نشریاتشان و حضور در رسانه ها، تظاهرات خیابانی، 

و  کاندیداها،  با  مصاحبه  مطبوعاتی،  کنفرانس های  و  انتخاباتی،  کارزار های 

ارتباطی  از فناوری های نوین  شبکه سازی و بسیج عمومی از طریق استفاده 

)پیامک، ایمیل، تلفن همراه و اینترنت(، موفق شدند مسائل زنان را به عرصه 

عمومی بکشانند. در این میان کارگردان فمینیست ایرانی، رخشان بنی اعتماد، 

این  همة  و  ساخت  مستند  فیلمی  دارد،  بین المللی  مقبولیتی  و  وجهه  که 

تالش ها را گرد آورد، از جمله برخی مصاحبه های صریح با کاندیداهای ریاست 

همه  مصاحبه ها  این  در  زنان.  مسائل  با  درارتباط  همسرانشان  و  جمهوری 

درباره  بیشتر  توضیحات  برای  کردند.  شرکت  احمدی نژاد  جز  به  کاندیداها 

ائتالف بسیار متنوع و مؤثر، گزارش های آن را در نشریه آنالین مدرسه  این 

فمینیستی ببینید. )۲۰۰۹( 

دگرگونی ها در سیاست شناسی جنسیتی در انتخابات دهم، در ۲۰۰۹، در 

کاندیدای  دو  هر  مثالً،  بود.  آشکار  بسیار   ،۲۰۰5 در  نهم  انتخابات  با  قیاس 

اصالحات، وعده دادند که در صورت انتخاب شدن، مسائل زنان را که توسط 

ائتالف مطرح شده بود، مورد توجه قرار دهند و در کابینه شان وزیر زن داشته 

باشند. کاندیدای پیشتاز، موسوی، معموالً با همراهی همسرش، زهرا رهنورد، و 

در حالی که دست او را در دست داشت، در مکان های عمومی حاضر می شد- 

عملی که در فرهنگ سیاسی حاکم که مبتنی بر تفکیک جنسیتی است به شدت 

سرشناس،  مسلمان  فمینیست  رهنورد،   است.  شکنانه  سّنت  و  منتظره  غیر 

که  است  زنی  اولین  و  نویسنده، هنرمند  احترام،  مورد  دانشگاهی  شخصیت 

در ایران به ریاست دانشگاه رسید. چهره آکادمیک او، شخصیت قدرتمند، و 

صراحت لهجه اش در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان، روسری های رنگی بر 

سر و شاخه گلی که در کمپین های انتخاباتی در دست داشت، برای بسیاری 

از مردم چهره این زوج را به انتخاب امیدواره کننده ای در راه دگرگونی های 

مثبت تبدیل می کرد. 

کاندیدای اصالح طلب دیگر، کروبی، هم به نسبت ستاد انتخاباتی قبلی اش، 

این کارزار را با فضای دوستانه تری برای زنان برگزار کرد. با این که او روحانی 
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است، اعضای ستادش متشکل از تعدادی از اصالح طلبان مورد احترام بودند، 

از جمله یکی از فعاالن شناخته شده زنان، جمیله کدیور، که سخنگوی ستاد 

قدرتمند،  حرفه ای  نظر  از  زنی  نیز،  همسرکروبی  بود.  او  انتخاباتی  مرکزی 

فعاالنه در مدیریت ستاد دخالت داشت. کاندیدای محافظه کار، محسن رضایی 

هم این بار با همراهی همسرش در بسیاری از اجتماعات انتخاباتی اش دیده 

شد. حتی احمدی نژادهم خودش را ناچار دید تا در یکی از رویدادهای کارزار 

انتخاباتی خود همسرش را همراه خود بیاورد.  

انتخابات دهم به  طور نسبی  از نظر نمادین و چه در معنا،   خالصه، چه 

نمایانگر پیشرفت چشمگیری در فرهنگ سیاسی و سیاست شناسی جنسیتی 

بود. این امر مدیون سال ها مبارزه فمینیستی، افزایش آگاهی، بازسازی فرهنگی 

و کارزارهای حقوق برابر )به ویژه "کمپین یک میلیون امضا"( و سایر کنش های 

فمینیستی بود که گروه های زنان و ائتالف ها، آرام اما پیوسته، به ویژه در 15 

سال اخیر پیش برده بودند.

پس از انتخابات، میلیون ها نفر بنرهای سبزرنگی را با شعار ساده، معمولی 

از  که  شعاری  می کردند-  حمل  کجاست؟«  من  »رأی  ژرف  درعین حال  و 

حساسیت فراگیر نسبت به حقوق سیاسی و مدنی، یعنی شکل گیری فردیت 

و شهروندی حق مدار حکایت داشت. مردم عالمت دو انگشت پیروزی را )به 

جای مشت های گره کرده( به نمایش گذاشتند. نماد رنگ سبز نه تنها ریشه در 

اساطیر و اشعار ملّی ایران، چه اسالمی و چه سکوالر پیش از اسالم، دارد بلکه 

از  از محیط زیست و  از رنگ جهانی صلح، عدم خشونت و حمایت  برآمده 

این رو، نمادی جهانی-محلّی است. نخستین نماد شهادت در جنبش سبز نیز 

زنی تحصیل کرده بود: ندا آقاسلطان که در جریان تظاهراتی مسالمت آمیز به 

ضرب گلوله شبه  نظامیان حکومتی از پا درآمد. دوربین تلفن همراه، مرگ او 

را در برابر چشمان جهانیان ضبط کرد تا از آن پس الهام بخش خشم گسترده 

و تظاهرات های بیشتر شود )توحیدی، ۲۰۰۹(.  

به رغم سرکوب بی رحمانه، جنبش سبز کمتر از انقالب 1۹۷8-1۹۷۹ مردانه 

و خشونت بار بود. به ابتکار مادرانی که پسران و دختران خود را در جریان 

تظاهرات های دموکراسی خواهانه از دست داده بودند، گروه جدیدی از زنان، 
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به نام مادران عزادار- معروف به "مادران پارک الله"- شکل گرفت.]34] آنها، به 

منظور بزرگداشت شهدا و زنده  نگه داشتن روحیه مقاومت و همچنین مسئول 

 دانستن دولت در قبال بازداشت ، ناپدیدشدن و جان باختنِ  فرزندانشان، به 

مدت تقریباً سه  سال هر یکشنبه در پارک الله تهران گرد هم می آمدند]35].  

پس از دعوت شیرین عبادی از زنان سراسر جهان برای برپایی گردهمایی های 

مشابه هفتگی در پارک های گوناگون- به  منزله نشانه ای از همبستگی فراملّی 

با مادران عزادار ایران- چندین گروه همانند شکل گرفت که در خارج از ایران 

به فعالیت پرداختند.

گام بعدی: »دورة اعتدال«؟

در دور دوِم دولِت شدیداً منفور احمدی نژاد، که رهبری اش به دست ائتالفی 

نقض  به ویژه  بشر،  حقوق  گستردة  نقض  شاهد  مردم  بود  نظامی-روحانی 

حقوق زنان، بودند: محدودیت های بیشتر بر رسانه ها و سازمان های جامعة 

مدنی، سرکوب وحشیانة جنبش سبز دموکراسی خواه در فاصلة ۲۰۰۹-۲۰11، و 

موج  جدیدی از مهاجرت فعاالن و افزایش فرار مغزها. به عالوه، تورم فزاینده 

)41 درصد در سال ۲۰1۲(، کسری بودجه، بی کاری و به طور کلی تنگناهای 

اقتصادی- که مسبب آن از یک سو مخارج بی محابا و سوء مدیریت دولت و 

از سوی دیگر تحریم های فزاینده بین المللی، انزوای سیاسی و حتی تهدید به 

حملة نظامی بود- باعث نومیدی بسیاری از ایرانی ها شده بود.  

در این دوره، موضوع اصلی گفت وگو در میان فعاالن زن ایرانی، چه در داخل 

چه در خارج از ایران، عبارت بود از: نیاز به ارزیابی انتقادی نسبت به نقش 

جنبش زنان در جنبش سبز؛ نیاز به تنظیم تاکتیک ها و صورت بندی کنش گری 

34-  مثاًل پروین فهیمی، مادر دومین تمثال نام آشنای جنبش سبز، سهراب اعرابی، جوان دانشجوی 1۹ ساله ای 

که در حالی که در اسارت نیروهای امنیتی بود کشته شد، از چهره های محوری این گروه جدید بود. بنگرید به 

وبسایتشان در آدرس: http://www.mournfulmothers.blogfa.com/ شاید درتشکیل گروه »مادران پارک 

الله « از تالش های » مادران خاوران« الهام گرفته شده بود که در دهه 6۰ خورشیدی )دهه 8۰میالدی( شکل 

گرفت تا درباره هزاران زندانی سیاسی که در حین زندان بودن اعدام شده  و بی نام و نشان در گورستان 

و  فشار  تحت  الله«  پارک  »مادران  مثل  نیز  خاوران«  »مادران  کنند.  دادخواهی  بودند،  شده  دفن  خاوران 

سرکوب حکومت قرار داشته اند.

35-به عنوان مثال بنگرید به: »ایران: 3۰ عضو مادران عزادار در تهران دستگیر شدند.« اخبار پیوند ایران، ۲۰1۰: 

http://www.peyvand.com/news/10/jan/1089.html

http://www.mournfulmothers.blogfa.com/
http://www.mournfulmothers.blogfa.com/
http://www.peyvand.com/news/10/jan/1089.html
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فمینیستی در شرایط سرکوب فزاینده، وضعیت وخیم اقتصادی و بحران های 

فزایندة سیاسی، نظامی گری و تنش بین المللی؛ و نیاز به بازتعریف و بازتنظیم 

روابط فراملّی جنبش زنان به ویژه رابطة فعاالن داخل با فمینیست های مهاجر 

پِی آخرین موج  در  آنها  مناسبات  در  که  این  به  توجه  با  ایران،  از  به خارج 

مهاجرت، تنش و برهم خوردگی ایجاد شده بود.

انتخابات  به  فمینیست  فعاالن  میان  در  گفت وگو  و  بحث  موضوع  دیگر 

روحانی  حسن  غیرمنتظرة  پیروزی  بود.  مربوط   ۲۰13 سال  ریاست جمهوری 

در همان دور اول - به عنوان یک روحانی محافظه کار معتدل- در برابر پنج 

کاندیدای تندرو و فوق ِمحافظه کار و اغلب  با سابقة نظامی گری، هم در داخل 

و هم در سطح بین المللی با استقبال روبه رو شد چرا که انتظار می رفت این 

پیروزی نویدبخش پایان دورة اصول گرایان و افراطیون عجیب و غریب در ایران 

باشد. این امید بدان خاطر بود که روحانی با شعار تغییر به سوی »اعتدال، 

خارجی  و  داخلی  سیاست   مبانی  که  شعاری  آمد؛  میدان  به  تدبیر«  و  امید 

احمدی نژاد را تضعیف می کرد. همانند بیشتر انتخابات های ریاست جمهوری 

بیشتر  جمله  )از  مردم  اغلب  اکراه  روی  از  مشارکِت  اصلی  محرک  پیشین، 

فعاالن زن( در آن انتخابات- پس از تردیدهای اولیه- هدف اضطراری نجات 

ایران از مصائب بیشتر، با جلوگیری از پیروزی احمدی نژادی دیگر در انتخابات 

جلیلی،  سعید  اصول گرا،  کاندیدای  قالب  در  بار  این  که  مخربی  نیروی  بود؛ 

تجلّی یافته بود. بسیاری جلیلی را انتخاب اول نظام- یعنی انتخاب رهبری و 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی- می دانستند. این نکته باعث افزایش حمایت 

مردم از روحانی شد که به آنان یادآوری کرده بود »من یک حقوق دان هستم 

نه یک سرهنگ«.

انتخابات  جریان  در  گذشته،  دهه  دو  همچون  فمینیست ،  فعاالن 

و  منفرد  زنان  از  متشکل  ائتالفی  باردیگر   ۲۰13 تابستان  ریاست جمهوری 

گردهم  زنان«  مطالبات  دربارة  دوسویه  »کنش  برای  را  گوناگون  گروه های 

نمایندگی  را  زن  فعاالن  میان  از  تغییر«  »نیروی  سه  ائتالف  این  آوردند.]36] 

زنان  حقوق  از  که  دولت  با  مرتبط  حاکم  جناح های  میان  از  زنانی  می کرد: 

http://femschool.info/english/spip.php?article7316:36-گزارش تصویری از شرکت کنندگان را در لینک زیر ببینید
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حمایت می کردند؛ فعاالن زن جامعة مدنی که به صورت جمعی در سازمان های 

مردم نهاد و شبکه های ِشبِه  سازمان یافته فعالیت می کردند؛ و زنان منفردی که 

در حمایت از تحول برابری خواهانه، تبعیض جنسیتی را به چالش کشیده و 

در زندگی روزمره  مقاومت می کردند )احمدی خراسانی، ۲۰1۲(. فمینیست ها 

به   انتخابات  از  و  برجسته  را  نیرو  این سه  دغدغه های مشترک  تا  کوشیدند 

منزلة فرصتی برای تبلیغ و طرح دوبارة مطالبات زنان، بدون حمایت از هیچ 

کاندیداهای  میان  در   .)۲۰13 )مرتضوی،  کنند  استفاده  خاصی،  کاندیدای 

نخستین  در  برای شرکت  را  نمایندگانی  که  کاندیدایی  تنها  ریاست جمهوری، 

جلسة این ائتالف فرستاده بود تا به مطالبات زنان گوش دهد حسن روحانی 

برابر خشونت  در  زنان  از  حمایت  از:  بود  عبارت  آنها  اصلی  مطالبات  بود. 

خانگی و دولتی؛ احترام به حقوق مدنی و حقوق بشر که امنیت الزم برای 

تأسیس سازمان های مردم نهاد زنان را تأمین کند تا این سازمان ها بتوانند به 

منظور ترویج ارزش های برابری خواهانه به فعالیت های آموزشی، فرهنگی و 

این مطالبات  مطبوعاتی بپردازند؛ و حذف سیاست ها و قوانین تبعیض آمیز. 

بسیارکلی ترو مالیم تر از مطالبات سال ۲۰۰۹ بود. آنها همچنین از کاندیداهای 

از  برابری طلب،  و  کارآمد  وزیران  انتصاب  قول  که  ریاست جمهوری خواستند 

جمله وزیران زن، را در کابینه شان بدهند. آخرین جلسه و بیانیه های صادره 

از سوی این ائتالف در خصوص »معیارهای مطلوب برای وزیران دولت« بود 

که به امضای بیش از 6۰۰ تن رسید. این تأکید بر ارائة معیارهایی شفاف برای 

انتصاب وزیران تا حّدی واکنش به اقدام احمدی  نژاد بود که در سال ۲۰۰۹  به 

منظور راضی کردن زنان- که در جریان جنبش سبز از مخالفان اصلی او بودند- 

این  از فعاالن  این همه، بسیاری  با  دو وزیر زن را درکابینه اش منصوب کرد. 

حرکت احمدی نژاد را همچون اقدامی فرصت طلبانه، ریاکارانه و در بهترین 

حالت اقدامی دیرهنگام رد کردند.

خود،  انتخاباتی  کارزار  در  او  بُرد.  را  انتخابات  اختالفی  اندک  با  روحانی 

را  خفقان  و  امنیتی  فضای  بود  داده  قول  مبهم،  و  کلّی  کلماتی  با  هرچند 

همچنین  بخشد.  بهبود  را  مدنی«  »حقوق  و  »عدالت«  وضعیت  و  بشکند 

وعده داده بود جایگاه زنان و اقلیّت های قومی و مذهبی را ارتقا ببخشد و 
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محترم بشمارد )توحیدی، ۲۰13(. تا کنون، در دوران ریاست جمهوری روحانی 

دگرگونی های نسبتاً مثبت کوچکی در گفتمان و رویکرد دولت در سطوح ملّی 

و سیاست خارجی رخ داده است. او در زمینة اولویت نخست برنامه خود- 

که بهبود روابط خارجی از طریق مذاکره و حل دیپلماتیک بحران هسته ای 

بهبود  او-  اولویت  دومین  است.  آورده  دست  به  چشمگیری  موفقیت  بود- 

وضعیت اقتصادی- ارتباطی تنگاتنگ با سیاست خارجی ایران دارد. باید دید 

که آیا تحول اخیر در سیاست های اقتصادی می تواند از خراب کاری حلقه های 

مافیایی و فاسد نزدیک به اصول گرایان جان سالم به در برد. 

نرخ بی کاری همچنان باالست؛ به ویژه در میان زنان تحصیل کرده. تا کنون، 

موفقیت چندانی در بهبود وضعیت زنان، حقوق بشر و شرایط سیاسی داخلی 

به دست نیامده است. اگرچه تعدادی از زندانیان سیاسی- از جمله نسرین 

ستوده، وکیل مدافع برجسته حقوق زنان- بالفاصله پس از انتخاب روحانی از 

زندان آزاد شدند، اما بسیاری دیگر )از جمله روزنامه نگارها، وکال، نویسندگان 

از کنش¬گران  یکی  نرگس محمدی-  زندان هستند.  در  و معلمان( همچنان 

پیشتاز و شجاع حقوق بشر/ حقوق زنان که نامه های زندانش بسیار الهام بخش 

هودفر،  هما  شد.  زندانی  روحانی  دوران  در  این بار  و  نو  از  است-  بوده 

او دربارة  پژوهش  مردم نگارانة  را، که  ایرانی-کانادایی  دانشگاهی فمینیست 

ایران، و همچنین زنان مسلمان ساکن غرب بسیار  از جمله  زنان خاورمیانه، 

تحسین شده است، در 6 ژوئن ۲۰16 سپاه پاسداران انقالب اسالمی بازداشت 

را به جرم »پرداختن  بر 1۹8 روز  بالغ  تا کنون  بیماری،  به رغم  کرد. هودفر، 

ایران  انفرادی به سر برده است.]3۷]  به فمینیسم« و »تبلیغ علیه دولت« در 

همچنان یکی از باالترین نرخ های اعدام در جهان را دارد.]38] »منشور حقوق 

شهروندی« روحانی با اظهارنظرهای متفاوتی روبه رو شده و تا کنون دستاوردی 

نداشته است. اگرچه در این دوره شاهد بازگشایی برخی سازمان های مردم نهاد 

و مطبوعات زنان، مانند زن امروز، بوده ایم اما این رسانه ها همچنان در معرض 

3۷- بنگرید به عرض حال بین¬المللی امضا شده توسط 55۰۰ آکادمیسین برای درخواست آزادی فوری هما 

هودفر

38-  بنگرید به: گزارشگران سازمان ملل، به ایران برای توقف اعدام فشار می آورند. ۲۰14 کمپین بین المللی 

حقوق بشر در ایران
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آنالین  مدرسة  سایت  هم  و  امروز  زن  مکتوب  نشریة  هم  مداوم اند؛  تهدید 

فمینیستی از تابستان ۲۰16 مجبور شدند انتشار مطالب خود را متوقف کنند. 

به عنوان معاون و سخنگو و همچنین  کابینة روحانی  انتصاب چهار زن در 

انتصاب چند شهردار زن در مناطق محرومی همانند بلوچستان، مورد استقبال 

شهین دخت  انتخاب  انتصاب ها  این  نویدبخش ترین  گرفت.  قرار  زن  فعاالن 

موالوردی به معاونت ریاست جمهوری در »امور زنان و خانواده« بود. پیشینه 

او در مقام عضو فعالی از ائتالف های زنان در سطح جامعة مدنی و مقاومت 

به  را  موالوردی  اصول گرایان،  تند  حمله های  و  انتقادها  برابر  در  او  دلیرانة 

متحد مورد احترام گروه های فمینیستی ایران تبدیل کرده است. با این  همه، 

باید دید موالوردی در رویارویی با حمله های بی امان اصول گرایان به هر پروژه 

برابری طلبانه و پیشروی که او تا کنون کوشیده پیش ببرد، تا چه میزان موفق 

خواهد بود. موالوردی در یکی از بیانیه هایش به این واقعیت اشاره کرد که 

اقدام مؤثری  پیشبرد هر  از  که  انتخاب یک وزیر زن  با  زنان صرفاً  وضعیت 

بازمانده و »مصلوب شده« بهبود نمی یابد )زنان و قوانین در جوامع مسلمان، 

 .)۲۰15

حمایت فراملّی و دیاسپوریک 

ایران با فمینیسم جهانی و شبکه های فمینیستی  بسیاری از فعاالن زن در 

فراملّی آشنا هستند. اعطای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، وکیل مدافع 

و  زنان  حقوق  از  دلیرانه اش  حمایت  خاطر  به   ۲۰۰3 سال  در  فمینیست، 

در  ایران  زنان  جنبش حقوق  شناخته شدن  به  که  بود  نقطه عطفی  کودکان، 

سطح بین المللی و گسترش فعالیت فراملّی کمک کرد. پس از آن، عبادی و 

جودی ویلیامز با تأسیس »موسسه زنان نوبل برای برابری و صلح با عدالت«، 

در سال ۲۰۰6، گامی دیگر در جهت پیشبرد روابط فراملّی برداشتند. 

با تحصیالت  کامپیوتر،  با  آشنا  فعاالن زن  ارتباطی،  فناوری جدید  به لطف 

بسیار باال و مسلط به چند زبان بیش  از پیش از اینترنت و فضای فراملّی به 

نفع جنبش های زنان استفاده می کنند. فمینیست های سکوالر مخالف نظام، 

زنانی از اقلیّت های قومی و مذهبی، و زنان اصالح طلب برابری خواه، نومید از 



99

دین ساالری، همگی فعاالنه به دنبال برقراری ارتباطات بین المللی اند. آنها در 

گفت وگوهای بینافرهنگی در سطوح منطقه ای و بین المللی مشارکت می کنند. 

و جلسه های  کارگاه ها  در  تا  کرده اند  به خارج کشور سفر  آن ها  از  بسیاری 

آموزِش جنسیتی سازمان ملل یا مؤسسه های دانشگاهی، سازمان های حقوق 

بشر یا مؤسسه های خیریه بین المللی شرکت  کنند. کنوانسیون های سازمان ملل 

همانند »کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان« و کنفرانس های منطقه ای 

راهبردهای  همانند  کنفرانس ها-  این  خروجی  و  ملل  سازمان  بین المللی  و 

آینده نگر نایروبی و دستورالعمل پکن- نقش بسیار مثبتی در ایجاد آگاهی و 

حساسیت جنسیتی، مشروعیت بخشی و پذیرش قانونی  جنبش حقوق زنان 

و توسعه سازمان های مردم نهاد زنان ایفا کرده است )برای جزئیات بیشتر به 

مقاله ۲۰۰۲ توحیدی مراجعه کنید(. 

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل- که خود برآمده از جنبش های جهانی 

زنان است- به ایجاد تشکیالت دولتی خاص رسیدگی به امور زنان در بسیاری 

از کشورها، از جمله ایران، کمک کرده است. جمهوری اسالمی ایران در زمان 

ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ابتدای دهة 1۹۹۰، به عنوان عضوی 

دربارة  رئیس جمهور  به  تا  کرد  تأسیس  را  زنان  امور  دفتر  ملل،  سازمان  از 

از  نسل جدیدی  بدهد.  مشاوره  و  گزارش  جنسیتی  سیاست های  و  برنامه ها 

زنان مسلمان تحصیل کرده و حرفه ای، که با ارگان های دولتی و دیوان¬ساالری 

جدید مرتبط بودند، از این تشکیالت سود برده اند. البته حضور فعال آنها در 

کنفرانس های بین المللی و فعالیت شان برای برقراری ارتباطات بین المللی قرار 

است در خدمت روابط عمومی و تقویت دپیلماتیک دولت جمهوری اسالمی- 

به ویژه در زمینة تصویر جنسیتی آن- باشد. با این همه، بسیاری از آنها به دلیل 

تجربة خودشان در رویارویی با موانع جنسیتی و تماس و گفت وگویشان با 

از  فمنیستی-  گفتمان  و  زنان  سازمان های سکوالر  به ویژه  بین الملل-  جامعة 

لحاظ ایدئولوژیک نسبت به حقوق زنان انعطاف پذیرتر، نسبتاً آزاداندیش تر، 

عمل گرا تر و آگاه تر شده اند. 

اسناد و معیارهای توسعه و جنسیت سازمان ملل چارچوب و طرحی کلّی را 

در اختیار فعاالن زن مستقل قرار داده است تا بتوانند با ارجاع به آنها برای 
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اهدافشان استدالل کنند و به نهادهای دولتی فشار بیاورند تا از استانداردهای 

جنسیتی مطلوب سازمان ملل پیروی کنند. در زمان ریاست  جمهوری خاتمی، 

کارکردهای این دفتر- که در آن زمان دفتر مشارکت زنان نامیده می شد- بسط 

و گسترش یافت و بر مشارکت زنان در سیاست و ساخت جامعة مدنی تأکید 

بیشتری شد. بر مبنای دعوت خاتمی به »گفت وگوی تمدن ها«، سازمان های 

ارتباطات  بودند-  مرتبط  دولتی  منابع  با  که  آنانی  به ویژه  زنان-  مردم نهاد 

بین المللی را در هر دو سطح جامعه مدنی جهانی و بینادولتی  گسترش دادند.

بر مبنای گزارشی پژوهشی در سی ساِل پس از انقالب 1۹۷۹،           نود و 

هفت گروه فعال در زمینه زنان در خارج از ایران- در چهار قاره، شانزده کشور 

و بیست وشش شهر- وجود داشته است )نوایی، 1۹۹۹: 18(. این رقم احتماالً 

پس از آخرین موج مهاجرت فعاالن از ایران پس از سرکوب خونین جنبش سبز، 

به میزان چشمگیری افزایش یافته است. اگرچه افزوده  شدن این نسل جدید 

از تبعیدی ها و پناهندگان در بدو امر کنش گری در برخی حوزه ها را گسترش 

داد، اما تفاوت های آنها با اجتماعات پیشین مهاجران ایرانی در برخی موارد 

به تشدید تنش و انشعاب در میان مهاجران انجامیده است.

ایران بوده اند و در  به طور کلی، فعاالن زن مهاجر بخشی از جنبش  زنان 

عنوان  )به  کرده اند  کمک  ایران  داخل  در  زنان  فعالیت  به  مختلف  سطوح 

نمونه مراجعه کنید به نشریه هایی چون نیمه دیگر )1۹84-1۹۹۹(؛ آوای زن؛ 

وی؛  تی  زنان  اینترنتی  تلویزیون  ایران؛  زنان  همبستگی  ایران دخت؛  زن نگار؛ 

عدالت برای ایران؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ کمپین بین المللی برای حقوق 

بشر(. یکی از پایدارترین و موثرترین این سازمان ها که هرسال گردهمایی-

هایی را برای گفت وگو و تبادل نظر میان فعاالن و پژوهشگران داخل ایران 

ایران است که در ۲5 سال  بنیاد پژوهش های زنان  و خارج فراهم می کند،  

برگزار کرده  ایاالت  متحده  و  کانادا  اروپا،  گذشته کنفرانس های ساالنه ای در 

است )قریشی، ۲۰۰۷(.

کنم  اشاره  زندگی نامه ها(  و  اشعار  )رمان ها،  ادبیات غنی   به  باید  همچنین 

جهت گیری  با  منابع  این  از  بسیاری  آورده اند؛  پدید  ایرانی  مهاجر  زنان  که 

فمینیستی و فراملّی نوشته شده است. نوشتن زندگی نامه شخصی به قلم زنان 
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روند جدیدی است. برخی از این زندگی نامه ها خاطرات جسورانه و روشن گر 

زندان سیاسی یا خاطرات شخصی درباره جنسیت، زنای با محارم و آزار جنسی 

نمونه  )برای  می کند  روایت  را  طفولیت  دوران  در  خانواده  اعضای  توسط 

مراجعه کنید به ماهباز ۲۰۰8؛ فروهر ۲۰1۲ و صنعتی ۲۰14(.

در سال های اخیر، افزایش دسترسی به ماهواره، رادیو، اینترنت، شبکه های 

به  و  داده  افزایش  را  فراملّی  فمینیسم  تأثیر  رسانه ای  کنش گری  و  اجتماعی 

گفت وگو و کنش دوسویه میان فمینیست ها در داخل و خارج ایران کمک کرده 

است. مثالً، زنان مهاجر ایرانی چندین وب سایت با تمرکز بر مسائل جنسیت 

ایجاد کرده اند. تعدادی گروه بسته گفت وگوی فمینیستی نیز در فیس بوک و 

دیگر شبکه های اجتماعی )همانند گروه »دیالوگ فمینیستی« نسرین افضلی 

در سال ۲۰15( فعال اند. برخی از مجله ها و وب سایت های فمینیستی داخل 

ایران- همانند زنان امروز؛ مدرسه فمنیستی؛ کانون زنان ایران؛ بیدار زنی؛ و 

خشونت بس- هم از شبکه های اجتماعی، به ویژه فیس بوک، به منظور جلب 

مخاطب و افزایش تأثیرگذاری استفاده می کنند. یکی از موفق ترین پویش های 

سال  در  را  یواشکی«،  »آزادی  به  معروف  زنان،  حقوق  با  مرتبط  فیس بوکی 

۲۰14 روزنامه نگار مشهور ایرانی مسیح علینژاد- که در میان موج تبعیدی های 

لغو  بر  که  کمپین  یا  پویش  این  کرد.  آغاز  بود-  سبز  از سرکوب جنبش  پس 

حجاب اجباری و احترام به حق انتخاب، متمرکز است، تا به امروز در داخل 

و خارج ایران حمایت گسترده آنالین )در حدود یک میلیون حامی( به دست 

الهام بخش حرکت های  آنالین است،  اساسا  این کمپین  اگرچه  آورده است. 

متعدد اعتراضی علیه حجاب اجباری در داخل ایران نیز شده است. اغلب  این 

اعتراض ها و نافرمانی مدنی از طرف زنان جوان به طور پراکنده و منفرد یا 

چند نفره صورت می گیرد که بارها نیز با حمله پلیس و نیروهای امنیتی روبرو 

شده اند. در عین حال بخشی از فمینیست های ایرانی در داخل و خارج ایران 

با شیوه کار و رویکرد های جنجال برانگیز مسیح علینژاد موافق نیستند. اما 

خشم و تبلیغات منفی تندروها علیه این کارزار و شخص علینژاد نشانگر اثر 

گذاری این کمپین بوده است )کارپنتر، ۲۰14(. 

و  خارجی  مداخله های  جهانی-محلّی،  عامل  که  است  یادآوری  به  الزم 
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جنبش  به  موارد  برخی  در  مهاجران(  حمایت  جمله  )از  بین المللی  حمایت 

حقوق زنان ایران نه تنها کمک نکرده بلکه گاه ضربه هم زده است. ایرانیان 

مهاجر از نظر سیاسی متفرق و گروه گرا هستند. اکثریت آنها سکوالر، ملّی گرا، 

بسیار تحصیل کرده، مدبر و به  طور کلی پیشروند. جمعیت بزرگی از ایرانیان 

مسلمان،  ایرانی های  از  متشکل  موثرند،  و  فعال  و  مرفّه  آنها  از  بسیاری  که 

جنوبی  کالیفرنیای  در  عمدتاً  بی دین،  و  آسوری  زرتشتی،  ارمنی،  یهودی، 

و  دارند  سلطنت طلبانه  دست  راستی  های  گرایش  آنان  از  بخشی  ساکن اند. 

حامی سیاست های نومحافظه کار دولت بوش و حزب جمهوری خواه بوده اند. 

مداخله آن ها در سیاست ایران از طریق چندین کانال ماهواره ای مستقر در 

لس آنجلس غالباً مبتنی بر گذشته گرایی غیرواقع بینانه و نوستالژیک توأم با 

خشم و کینه جویانه بوده است و کمتر برای پروراندن فرهنگی برابری خواهانه 

و دموکراتیک کوشیده اند. اما به نظر می رسد اغلب ایرانیان دیاسپورا )مهاجر( 

خواهان تحولی غیر قهرآمیز در ایران در جهت ایجاد حکومتی دموکراتیک و 

سکوالر باشند. 

همان گونه که در ابتدای این مقاله گفته شد، فمینیسم ایرانی با ملّی گرایی 

درهم تنیده است و غالباً حقوق زنان در چنبره بازی های سیاسی و رقابت های 

در  »مشارکت  به  بازداشتی  زن  فعاالن  بیشتر  است.  شده  گرفتار  بین المللی 

تبلیغات دشمن علیه نظام« یا »به  خطر انداختن امنیت ملّی« متهم بوده اند. 

اتهام ها و خطرها، بیشتر فعاالن حقوق زنان مراقب  با چنین  در رویارویی 

بوده اند که هیچ گونه کمک هزینه از حامیان بین المللی]3۹]دریافت نکنند. این 

امر گروه های زنان ایران را از منابع مالی بین المللی- که در دسترس گروه های 

زنان در بیشتر کشورهاست- محروم کرده است. حتی جایزه های بین المللی 

که با ارزش مالی همراه اند تبدیل به موضوع تنش و گروه بندی های سیاسی در 

میان فعاالن می شود]4۰]. در حالی که برخی از فعاالن از هرگونه کمک مالی 

یا حتی جایزه های نمادین مؤسسه های غربی دوری می جویند، بسیاری دیگر 

39- International donors

4۰- موضوع مورد اشاره، جایزه نقدی سیمون دوبوار بود به ارزش 3۰ هزا یورو که در سال ۲۰۰۹ به کمپین 

یک میلیون امضا اعطا شد و بحث های زیادی در کمپین در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در گرفت که 

دست آخر تصمیم گرفتند پول را نپذیرند اما جایزه را به دلیل ارزش نمادین آن دریافت کنند.
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این رویکرد را تسلیم  در برابر فشارهای اصول گرایان و متضاد با نیازها و منافع 

عملّی مبارزات خود می بینند. 

بسیاری از فمینیست های ایرانی، گرفتار از هر دو سو، تصمیم گرفته اند در 

برابر هر دو نیروی سلطه¬طلب مردساالر داخلی و خارجی بایستند؛ آنها نه 

نسبت به وعده های رهایی بخش غرب از طریق بمب  و موشک - آن گونه که 

ایران  رژیم  سلطه طلبانه  اهداف  با  نه  و  دارند  توّهمی  نمود-  رخ  عراق  در 

و مداخله های فرقه گرایانه و نظامی ا ش در منطقه همسو هستند )توحیدی، 

۲۰۰۷(. از زمان انتخاب حسن روحانی در مقام رئیس جمهور ایران، که کار 

خود را با رویکرد معتدل و آشتی جویانه در روابط بین الملل پیش می برد، و 

همچنین با تغییر رویکرد نومحافظه کارانه و نظامی گر آمریکای دوران بوش به 

رویکرد دیپلماسی محور و گفت وگو در دورة رئیس جمهوری اوباما، بسیاری از 

ایرانی ها- و به ویژه فعاالن حقوق زنان و حقوق بشر- چشم انتظار کاهش قابل  

مالحظة تنش در سطح محلّی و عادی سازی تدریجی روابط خارجی در سطح 

صلح آمیز  و  محترمانه  دوسویة  بین المللی  روابط  عالوه،  به  هستند.  جهانی 

حمایت  کنار  در  را-  فراملّی  فمینیستی  ارتباطات  زن  فعاالن  برای  می تواند 

درکشورهای  بنیادهای حامی  و  مدنی  جامعة  سازمان های  غیرمادی  و  مادی 

ثروتمندتر و غنی تر- بهبود ببخشد.

نتیجه گیری

الگوی  به  به تدریج  ایران  در  زنان  جنبش  پرآشوب،  مسیر  این  طی  از  پس 

دربطن  که  می شود  تبدیل  آنانی  برای  کارآزموده ای  و  الهام بخش  فمینیستی 

عدالت  و  برابر  حقوق  آرزوی  اسالم گرا  دیکتاتور  و  سرکوب گر  رژیم های 

بیانیه های  ایرانی؛ متانت و شجاعت آن ها؛ و  جنسیتی را دارند. تجربه زنان 

و  جهانی  سطح  در  فمینیسم  برای  خالقانه شان  و  انعطاف پذیر  عمل گرایانه، 

محلّی پیامدهای مهم عملّی و نظری به همراه داشته است. مثالً، آن ها هم از 

شیفتگی های سکوالر نسبت به غرب- که در سیاست دوره های پیشین ایران 

غالب بود- و هم از بومی گرایی رومانتیک دوری کرده اند. به رغم اسالم گرایی 

تحمیلی کنونی، بسیاری از فمینیست های ایرانی به تنوع رنگ های رنگین کمان 

جنبش زنان و فمینیسم در ایران: 135۷ تا 13۹5



نشریه ی آزادی اندیشه

104

فمینیسم های بین المللی عالقه مندند؛ رنگ هایی که بازتاب جهانی چندمرکزی، 

فراتر از نظم جهانی اروپامحور یا اسالم محور است.  

شخصیتی،  اصطکاک  دولتی،  و  اجتماعی  سطوح  در  شدید  سرکوب  به رغم 

میدان  کنش گران  تاکتیکی،  و  راهبردی  تفاوت های  و  ایدئولوژیک،  واگرایی 

بر سر اهداف مشترکشان  تا  در عمل، همگرا بوده اند  ایران عموماً  جنسیت 

ایران  تا  است  کوشیده  همواره  پدرساالر  نظام  که  حالی  در  کنند.  همکاری 

روندهای  از  پیش  بیش  از  زنان  دارد،  نگه  منزوی  بین المللی  سطح  در  را 

موجود در فمینیسم بین المللی آگاه و در سطحی فراملّی - به ویژه در زمینة 

پروژه های جنسیتی سازمان  از خالل  ایجادشده  ابزار و تشکیالت  سازوکارها، 

ملل و کنوانسیون هایی همانند رفع تبعیض- فعال می شوند )توحیدی، ۲۰۰8(. 

اگرچه به دلیل قدرِت بازرسی شورای نگهبان محافظه کار، تالش های نمایندگان 

فمینیست مجلس ششم برای تصویب کنوانسیون رفع تبعیض ناکام ماند، اما 

کنار  در  اسالمی  فعاالن  از  تعدادی  جمله  از  زن-  فعاالن  اغلب  پس  آن  از 

سکوالرها- مطالبات خود را در چارچوب این کنوانسیون صورت بندی کرده اند 

)توحیدی، ۲۰۰3(.

با این همه، به دلیل سرکوب فزاینده و عدم دسترسی به رسانه های جریان 

نیامده  در  فعلیت  به  هنوز  زنان  جنبش  قدرتمند  بالقّوة  تأثیر  ایران،  اصلی 

ایران هم  است. همانند بیشتر جنبش های نمونه وار فمینیستی، جنبش زنان 

این جنبش  از طبقة متوسط شهری در شهرهای بزرگ است.  متشکل  عمدتاً 

برای آنکه بتواند به طبقات مختلف، اقلیت های مذهبی و قومی، و در میان 

تودة گسترده تر مردم در مناطق روستایی، استان ها و شهرهای کوچک نفوذ 

کند راهی طوالنی در پیش دارد. به عالوه، موانع نظام مند سیاسی و ساختاری، 

اثربخشی مبارزات دلیرانه و نیرومند زنان برای دستیابی به برابری و عدالت 

جنسیتی را محدود کرده است. 

در  زن  فعاالن  و  فمینیست ها  امروز،  جهانی شدة  پیش  بیش  از  نظام  در 

بسیاری از کشورها از سه دسته راهبرد برای توان مندکردن زنان و ایجاد تحوالت 

برابری طلبانه استفاده می کنند: نظام سیاست ورزی زنان درون نهادهای دولتی، 

نهادهای رسمی، و فعالیت های  از  ایجاد شبکة حمایتی موضوع محور خارج 
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جنبش فراگیر و مردمی زنان که هدفش تولید فرهنگی، ارتقای آگاهی، و تولید 

دانش است )مراجعه کنید به مقاله فری ۲۰۰6(. دولت سرکوب گر، پدرساالر 

این  مؤثر  به کارگیری  برای  ایرانی  فمینیست های  امکانات  ایران  دیکتاتور  و 

راهبردها را بسیار محدود کرده است. با این همه هر زمان چنین فضاهایی، 

به دلیل تحوالت و تعارض های درون نظام سیاسی به وجود می آید، فعاالن 

زن می کوشند از فرصت های ساختاری کوچک استفاده کنند و تا به امروز هم 

چنین کرده اند.

اسالم گرایی، در مقام ایدئولوژی مستبد دولتی، باعث نفرت فراگیر بسیاری از 

مردم از جمله روشنفکران و فمینیست ها، از هرگونه خودکامگی ایدئولوژیک 

سوسیال  چه   – بشر  حقوق  عمل¬گرایانة  چارچوب  این رو،  از  است.  شده 

و  ائتالف  ایجاد  برای  مشترکی  مخرج  به  دموکرات-  لیبرال  چه  و  دموکرات 

اتحاد تبدیل گشته است. به جز افراد معدودی که برای دستیابی به جامعه ای 

آرمانشهری و انتزاعی بر مبنای ایدئولوژی هایی خاص مبارزه می کنند، اکثریت 

تمایل دارند تا برای دگرگونی های ملموس در جهت بهبود شرایط زندگی و 

حقوق همة شهروندان- فارغ از جنسیت، قومیت، تمایالت جنسی و مواضع 

ایدئولوژیکشان- تالش کنند.

غیرفرقه ای،  تحول¬خواهانه،  اصالح طلبانه،  راهبردهای  زن  فعاالن  بیشتر 

غیر ایدئولوژیک و مسالمت آمیز را برگزیده اند. با به کارگیری راهبرد »قدرت 

حضور«، آنها نه تنها با جامعة مدنی به طور کلی بلکه با برخی از نخبگان حاکم 

هم وارد کنش دوسویه راهبردی شده اند. آنها با اصالح طلبان سیاسی درون و 

از  برخی  مجلس،  قانون گذاران  و  قانون  رسانه ها،  روشنفکران،  دولت،  بیرون 

روحانیون، نهادهای گوناگون اجتماعی و مردم عادی در ارتباط¬اند. این کنش 

دوسویه تاکتیک ها و شکل¬های متعددی به خود می گیرد: انتقاد سازنده از 

درون و بیرون چارچوب قوانین موجود و شریعت اسالمی به منظور بازنگری، 

بازتفسیر و اصالح به سوی سکوالریته عرفی گرایی و همچنین ساختارشکنی 

و واژگونی. تمایل آنها به اجتناب از نخبه گرایی و عوام گرایی و پایمردی شان 

در ادامة مسیر، به رغم سرکوب مداوم از سوی حکومت ، به ویژه اصول گرایان 

حاکم، چالش برانگیزین وظیفه  بوده است. با این همه، جنبش حقوق زنان ایران 
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باقی مانده و استقالل و ریشه های  نیرومند و عمالً مبارز  بالقّوه  به صورت 

بومی خود را هم به دلیل و هم به رغم همة جاذبه ها و دافعه های ملّی و 

بین المللی حفظ کرده است )احمدی خراسانی، ۲۰1۲(.

بسیاری امیدوارند تا با توافق هسته ای موفقیت آمیز ایران با قدرت های »5 

به عالوه 1«، ایران وارد دور جدیدی از آشتی با غرب شود، جنگ سرد در روابط 

ایران-آمریکا پایان بپذیرد و ایران به سوی نظام سیاسی عقالنی تر و آزادتری 

پیش رود. اما با توجه به روند افراط گرایی که در جریان کارزار های انتخاباتی 

ریاست جمهوری آمریکا آشکار بود، و از سوی دیگر تداوم قدرت اصول گرایان 

افراطی در ایران، قدرت های نوظهور افراطیون مذهبی مثل داعش در منطقه 

و  نیابتی  جنگ های  کانون  به  که  سوریه  خشونت بار  تراژدی  و  خاورمیانه، 

فرقه گرایانه منطقه تبدیل شده و در کنار دیگر بازیگران، عربستان سعودی- 

این نیرومندترین پایگاه پدرساالری- را نیز درگیر کرده است، به دشواری بتوان 

این امیدها را زنده نگه داشت. با این همه، درباره یک نکته مطمئن هستیم: 

بدون سازمان های پویای جامعة مدنی، به ویژه جنبش های مردمی و مؤثر زنان 

در زمینه حقوق برابر و عدالت جنسیتی، ایران )و نه هیچ کشور دیگری در 

منطقة خاورمیانه(، نمی تواند در ساخت رژیم سیاسی دموکراتیک و سکوالر 

صلح طلبی موفق باشد؛ رژیمی که قادر باشد توسعة انسانی پایدار را در درون 

کشور خود به صورت محلّی دنبال کند و از سوی دیگر نقشی سازنده در خارج 

ایفا کند؛  نیابتی فرقه گرایانة کنونی در منطقه  از کشور برای حل جنگ های 

پیش از آنکه این نبردها به جنگ جهانی دیگری بدل گردد. 
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