سبیت فمیىیستی راي کبرگر  ،بً مىبسبت  8مبرس رَز جٍبوی زن َبب تُجً بً اٌمیت جىبش زوبن ،
وظر برخی از فعبالن سیب سی را در ایه مُرد جُیب شد.
سئُال:
وگبي شمب بً جبیگبي جىبش زوبن در ایران َرابطً آن بب جىبش ٌبی اجتمبعی دیگر چیست ؟
مسعود فتحی

سْال ضوا دس ّالغ دّ تخص داسد کَ هي سؼی هی کٌن تَ اختصاس پاسخ دُن.
جایگاه جنبش زنان در ایران :جٌثص صًاى یکی اص هِن تشیي اسکاى جٌثص
هذًی دس ایشاى طْل سی ّ دّ سال گزضتَ تْدٍ است .یک اص هِن تشیي ػشصَ
هثاسصات آصادیخْاُاًَ سال ُای اخیش دس هثاسصات هذاّهی است کَ جٌثص صًاى ّ
دیگش جٌثص ُای اجتواػی دس طْل سَ دَُ گزضتَ دس اػواق جاهؼَ ساصهاى
دادٍ اًذ ،داصل هماّهتی است کَ ایي هثاسصات سا دس هماتل یْسش ُای یکی اص
خطي تشیي دکْهت ُای تاسیخ کطْس ها آتذیذٍ کشدٍ است.
صًاى اّلیي ًیشّی اجتواػی تْدًذ کَ تَ طشص خطٌی تؼذ اص استمشاس جوِْسی
اسالهی هْسد ُجْم لشاس گشفتٌذ .ضْسای اًمالب جوِْسی اسالهی اّلیي لاًًْی
سا کَ لغْ کشد ،لاًْى خاًْادٍ تْد کَ دس آى دس سایَ فؼالیت جٌثص صًاى ،تشخی اص
دمْق آًاى تَ سسویت ضٌاختَ ضذٍ تْد؛ ّ اّلیي گشُّی کَ اص دمْق ّ آصادی
ُای اجتواػی هذشّم ضذًذ ،صًاى تْدًذ .دضْس آى ُا دس هطاغل هِوی هثل
لضاّت هوٌْع ضذ .سسوا اص دك اًتخاب پْضص هذشّم ضذًذ ّ ،تا تصْیة
لْاًیي استجاػی لشّى ّسطائی ،آصادی ُای دیگش سا ًیض اص دست دادًذ هثل دك
هسافشت ّ ،تَ هایوک ُوسش ّ پذس ّ  ...تٌضل دادٍ ضذًذ.
ایي یک ّالؼیت است کَ جوِْسی اسالهی ًظام هثتٌی تش تثؼیض است ،اها
تثؼیض ػلیَ صًاى هِن تشیي هطخصَ دکْهت ّ هادس ُوَ تثؼیضات دیگش است.
تثؼیض تش اساط جٌسیت جاهؼَ سا تَ دّ ًین تمسین هی کٌذً ،یوَ داسای
دمْق ّ ًیوَ هطیغ ّ دس تسیاسی ػشصَ ُا فالذ دمْق .اها سّیَ دیگش ّالؼیت ایي
است کَ صًاى کطْس ها ُن دس هماتل دکْهت جوِْسی اسالهی کْتاٍ ًیاهذًذ.
آى ُا کَ دس اًمالب تِوي ًمص تشجستَ ای تاصی کشدٍ تْدًذ ،خیاتاى سا تشک

ًکشدًذ ّ جٌثص هماّهت دس تشاتش تاصگطت تَ لشّى ّسطی سا اص ُواى سّص
ًخست پی سیختٌذ .اّلیي تظاُشات تضسگ ػلیَ دکْهت سا صًاى ضجاػی ساصهاى
دادًذ کَ داضش تَ پزیشش دجاب اجثاسی ّ گشدى ًِادى تَ تثؼیضات جذیذ ًثْدًذ.
اکٌْى سی دّ سال است کَ ایي هماّهت اداهَ داسد .اهشّص هثاسصٍ هذًی صًاى تَ
یکی اص اسکاى جٌثص تذْل طلثی دس جاهؼَ ها تثذیل ضذٍ است .کوپیي ُای
هتؼذد ػلیَ تثؼیض ،سٌگساس ّ  ...اص جولَ سٍ آّسدُای ایي هسیش اًذ .صًاًی کَ
دس ُش گْضَ ایشاى تَ خاطش جوغ کشدى اهضا ػلیَ لْاًیي تثؼیض آهیض خطش
تاصداضت ّ صًذاى سا تَ جاى هی خشًذ ّ ،یا تا ُش تجوؼی هی داًٌذ کَ تاصداضت ّ
صًذاًی هی ضًْذ ،اها اص تالش تاص ًوی هاًٌذ .آى ُا پیطشّاى ضجاػت هذًی
جاهؼَ ها ّ سشهطك جْاًاًی ُستٌذ کَ اهشّص تذّى تشط اص دستگاٍ سشکْب
ػشیض ّ طْیل دکْهتُ ،ش گاٍ کَ اسادٍ هی کٌٌذ ،فضای ػوْهی ضِش ُا سا
تشای دکْهت ًا اهي تش هی ساصًذ.
دستاّسدُای هثاسصٍ صًاى ػلیَ تثؼیض ّ تی دمْلی داکن تش جاهؼَ ّ تشای ایجاد
جاهؼَ ای ػادالًَ ّ تشای تشاتش دمْلی ،سُتْضَ ّ اًذّختَ ای اجتواػی تشای
ُوَ هثاسصاى ساٍ آصادی دس ایجاد جاهؼَ ای تشاتش ّ هٌطثك تا ضاى ّ هٌضلت
اًساًی است.
ًیشّی ایي جٌثص ،الثتَ فمظ تَ فؼاالى ضٌاختَ ضذٍ آى هذذّد ًیست کَ تا
تِذیذ ،تاصداضت ّ صًذاًی ّ یا سّاًَ ساختي آى ُا تَ تثؼیذ دس خاسج اص کطْس،
دکْهت تتْاًذ خیال خْد سا اص دضْس جٌثص صًاى دس هثاسصات هذًی خالظ کٌذ.
اهشّص خْاست تشاتشدمْلی ،خْاست آصادی ُای هذًی دس کٌاس آصادی ُای
سیاسی یک خْاست اجتواػی دس سطخ کل جاهؼَ است.
رابطو جنبش زنان با جنبش ىای دیگر :دس ُّلَ اّل تایذ ارػاى کشد کَ
جٌثص صًاى تا جٌثص ُای دیگش تَ ًذْی دس ُن تٌیذٍ است .تایذ تْجَ داضت
کَ فؼاالى جٌثص صًاى ػالٍّ تش صى تْدى دس کسْت کاسگش ،کاسهٌذ ،داًطجْ ،استاد
داًطگاًٍْ ،یسٌذٍ ،هتفکش ،فؼال سیاسی ،هثاسص دمْق تطش ّ  ...دس ُوَ
ػشصَ ُای فؼایلت اجتواػی دضْس داسًذ .تا ایي دضْس ًمص هٌذصش تَ فشدی
ایفا هی کٌٌذ .دذالل کاسی کَ هی کٌٌذُ ،وَ ایي جٌثص ُا سا ًسثت تَ
هسائل صًاى دس جاهؼَ ها آگاٍ تش ّ کواتیص دساط تش هی کٌٌذ ّ ًیض دیٌاهیسن
هتماتل ایي جٌثص تا جٌثص ُای اجتواػی دیگش سا تمْیت کٌٌذ .دضْس فؼال
جٌثص صًاى دس ػشصَ جاهؼَ ،تَ ًذْی کَ طی سال ُای اخیش ضاُذ آى تْدین
خْاست ُای ایي جٌثص سا دس هیاى تخص ُای دیگش جاهؼَ ُن هطشح ساختَ ّ
تا دذ خْاست ػوْهی استما تخطیذٍ است .لثل اص ُوَ تاکیذ سّضي تش هسالَ
تشاتش دمْلی صى ّ هشد ّ سفغ تثؼیض ػلیَ صًاى ،کَ هسالَ هشکضی جٌثص صًاى
است ،اهشّص تشای فؼاالى جٌثص ُای اجتواػی یک اصل هسلن ّ پزیشفتَ ضذٍ
است.
جٌثص ُای اجتواػی اجضاء جٌثص دهکشاتیک ّ آصادیخْاُاًَ تشای سسیذى تَ یک
جاهؼَ آصاد ،ػادالًَ ّ اًساًی ُستٌذ ،تذمك ایي ُذف دس گشّ ُوگاهی ّ
ُوسْئی ایي جٌثص ُا ّ تثذیل خْاست ُایطاى تَ هطالثات تشًاهَ ای ّ
سیاسی تشای تذْالت آتی است .جٌثص ُای اجتواػی ّ اص جولَ جٌثص صًاى
ظشف طشح هطالثات ًیشّی اجتواػی هؼیي ،دس جشیاى هثاسصات سّصهشٍ تشای تِثْد

ضشائظ صًذگی دتی دس صیش هِویض سژین ُای دیکتاتْسی است .تجشتَ خْد جٌثص
صًاى دس کطْس ها ًطاًذٌُذٍ اُویت دسک ایي ّالؼیت است .جٌثص ُای
اجتواػی دس جشیاى هثاسصٍ تشای تغییش ضشائظ ضکل هی گیشًذ ّ تٌا تشایي جضیشٍ
ُای جذا اص ُن ًیستٌذ .تَ ًذْی تَ هْاصات ُن ّ دس تسیاسی هْاسد تخطا تا
ُوپْضی هْضؼی ُوذیگش دشکت هی کٌٌذ .هْفمیت ایي جٌثص ُا دس
ُوثستگی تا یکذیگش است .جٌثص صًاى دس ایي ػشصَ هی تْاًذ دلمَ اتصال
جٌثص ُای اجتواػی هتفاّت دس دسّى خْیص تاضذ.
دس پایاى تا تطکش اص ضوا ،اجاصٍ هی خْاُن صذهیي سالگشد سّصجِاًی صى سا تَ
ُوَ تثشیک تگْین ّ آسصّی هْفمیت ُای تیطتش دس هثاسصٍ ػلیَ خطًْت ّ تثؼیض
ػلیَ صًاى تشای ُوگاى تکٌن.
هسؼْد فتذی

