
  

 

 
 

 سير تاريخي مبارزات بي خشونت زنان ايران

 در صد سال گذشته و امروز
 

هدف اين مقاله، بررسي اين . اين مقاله به بررسي سير تاريخي مبارزات زنان از ديدگاه مبارزات بي خشونت مي پردازد
چه جنبش هاي زنان از اوائل مقاله با تاريخ. تاريخ با استفاده از مفاهيم تئوري جنبش هاي اجتماعي بي خشونت مي باشد

انقالب مشروطه شروع مي شود و با تحليلي از اين جنبش ها در دورهء كنوني و بخصوص كمپين يك ميليون امضا تمام 
.مي شود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت



  

 

اي برونمرزي شامل پژوهشگران،  كه شبكه مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است
هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش بي . اند مترجمان، نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

  .خشونت به عنوان مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي است

شر كنيم؛ و با پژوهش و تحليل تاكتيكهايي كه بي خشونت را بررسي و منت ٔهدف ما اين است كه انواع تاكتيكهاي مبارزه
  ه.اند، در مورد اثربخشي آنها نتيجه گيري كنيم در گذشته در ديگر نقاط جهان به كار گرفته شده

كنشهاي بي خشونت را از سراسر جهان در  ٔهاي گوناگوني در باره افزون بر مطالب و تحقيقات منتشر شده در اينجا، فيلم
هايي از كانال تلويزيوني صداي  همچنين به زودي اين منابع را طي رشته برنامه. نتي قرار خواهيم داداين تارنماي اينتر

شبكة ما برون مرزي است و از كمك افراد و پژوهشگران بي شماري از . آمريكا در دسترس همگان خواهيم گذاشت
.برد ايران و همچنين كشورهاي ديگر بهره مي  

  

. ايران صورت ميگيردفعاليتهاي پزوهشي ما در   
 

www.bikhoshoonat.net : اطالعاتيپايگاه    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.و عكس ديگر از منبعي گمنام است  www.nasiriphotos.com  از سايت) چپ(عكس روي جلد : عكسها  
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 مقدمه
 

هدف اين مقاله، بررسي . اين مقاله به بررسي سير تاريخي مبارزات زنان از ديدگاه مبارزات بي خشونت مي پردازد          
.اين تاريخ با استفاده از مفاهيم تئوري جنبش هاي اجتماعي بي خشونت مي باشد  

ه جنبش هاي زنان از اوائل انقالب مشروطه شروع مي شود و با تحليلي از اين جنبش ها در دورهء كنوني و مقاله با تاريخچ
.بخصوص كمپين يك ميليون امضا تمام مي شود  

به رهبري  1357مبارزات دكتر مصدق و انقالب . جنبش هاي بي خشونت در ايران داراي سابقهء تاريخي هستند          
اميد است كه اين مقاله تحليلي به كنشگران جنبش . ز نمونه هاي بارز جنبش هاي بي خشونت مي باشندآيت اهللا خميني ا

.هاي زنان در راهي كه در پيش گرفته اند، ياري دهد  
 

 تاريخچه

 
از  مانند بسياري اما . نقش مهمي را بازي كرده است ،برابر در تاريخ معاصر ايران، مبارزات زنان براي حقوقِ          

،در همين چند دهه گذشته تاريخ نويسان دانشجويان محقق در زمينه تاريخ تنها ر،گممالك دي تاريخ هاي نوشتاريِ ايران  
كلمه  حتي .جنبه از تاريخ را بازگو كرده و به بررسي آن پرداخته انداين  .اند به اهميت نقش مهم مبارزات زنان پي برده

، چرا كه نشان دهنده نقطه نظر مردانه در تاريخ غربي زير سئوال رفته استست هاي نيفمي توسط 1هيستوري انگليسي
.نويسي است  

 
مبارزات زنان در طول تاريخ معاصر ايران، به مانند بسياري از نهضت هاي ديگر زنان در نقاط مختلف دنيا،           

گروه هاي سياسي مخالف براي سركوب  اما بيشترين خشونت از جانب دولت ها و يا. مبارزات خشونت پرهيز بوده اند
.آنها اعمال شده است  

تالش هاي دولتي را در سركوب نيروهاي پيشرو زنان به خوبي تجزيه و تحليل  20و  19تاريخ نويسان قرن           
 ر يكاز ابتدا به عنوان منبع مشروع اعمال خشونت د "دولت"يك دليل اين كاستي اين است كه پديده جديد . نكرده اند

اما در تاريخ نگري هاي ) از دولت  2تعبير ماكس وبر. (سرزمين با وجود مرزهاي مشخص شناخته شده است  
.تقدس زدائي شده است تا ميزان خشونت به درستي عيان شود "ارتش"و يا ارگان وابسته آن  "دولت"جديد، از    
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:در صد سال اخير را مي توان به شرح زير تقسيم بندي كرد ايران به طور كلي مبارزات بي خشونت زنان    
 

)ميالدي 1901(زنان در دوران انقالب مشروطه مبارزات بي خشونت  –الف    

با الهام از روحانيون مبارز و مخالف سلطنت به شورش در قبال قيمت در دوران انقالب مشروطه، بسياري از زنان           
 به خيابانها آمدند و زنان به طور خود جوش و با پشتيباني گروه هاي غير رسمي زنان "شورش نان  "در  .نان دست زدند

  3.زدند برعليه قيمت تصاعدي نان به تظاهرات دست
وزير امور  "ر ادوارد گريس"نامه تعدادي از زنان در كميته زنان ايراني به ز ديگر اقدامات بي خشونت زنان، ا          

له تايمز لندن چاپ شد، خواسته بودند دولت هاي جزنان ايراني در اين نامه كه در م. ميالدي بود 19خارجه بريتانيا در سال 
4.ريخته نشود ه زمينبريتانيا و روسيه كمك كنند تا نظم به ايران باز گردد و خون جوانان ايراني ب  

هاي مختلف و خود جوش ه تصميم به تاسيس بانك ملي گرفت، گروملي در همين دوران، وقتي مجلس شوراي           
 بدين ترتيب .زنان بار ديگر به ميدان آمدند و با فروش جواهرات خود اقدام به خريدن سهام بانك ملي از دولت كردند

.هاي اقدامات بي خشونت زنان در دوره مشروطيت بوده است يكي از محركهناسيوناليسم پيشرو   
 به وسيله يكي از زنان فعال نوشته شده بدرالملوك بامداد در يكي از معدود كتابهاي راجع به فعاليت هاي زنان          

رائه شواهد تاريخي با ا) 1969 انتشارات ابن سينا، –جلد اول و دوم  –از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد : زن ايراني(
ل روس و انگليس مكاتبه داشته اند و از آن دولت ها خواسته اند وبا د 1911نشان مي دهد كه زنان ايراني در سال هاي 

.كه ايران را نياشوبند و طرفدار ايران آزاد و مستقل باشند  
شايد . نگراني مي كردند ر ايران اظهارارجي دزنان پيشرو ايراني، به مانند روشنفكران آن دوره از نفوذ قدرتهاي خ          

روحانيون مبارز بيشتر تعامل و همكاري مي  بتوان گفت كه نقطه اختالف زنان با روشنفكران در اين بود كه زنان با
زنان ايراني فعال ومبارز براي شكستن تابوهاي سنتي و مذهبي جامعه به پشتباني روحانيون و مراجع تقليد احتياج . كردند

همكاري اين دو قشر از . داشتند و روحانيون نيز يكي از پايه هاي اصلي قدرت اجتماعي خويش را در زنان مي ديدند
يكي از نمونه هاي اين قبيل تحريم ها، به عنوان يكي . جامعه در زمان انقالب مشروطه منجر به تحريم كاالهاي خارجي شد

زنان شكر . ش هاي زنان و روحانيون براي كاهش شكر وارداتي بودتال) غير خشونت آميز(از ابزار مبارزه بي خشونت 
.وارداتي نمي خريدند و با مراجعه به قهوه خانه هاي سنتي، آنها را نيز از خريد شكر وارداتي مي پرهيزاندند  

 

 زنان، تحصيالت و روزنامه هاي آزاد

نيون به عرصه فعاليت هاي اجتماعي و مبارزات در حاليكه انقالب مشروطه طيف وسيعي از زنان را در زير حمايت روحا
بي خشونت آورد، بعد از انقالب مشروطه، فقط زناني به مبارزات بي خشونت ادامه دادند كه عالوه بر مشروطه خواهي 

. مستقالً طرفدار حقوق زنان نيز بودند  
                                                             

James A. Bill. The plasticity of informal politics: The case of Iran. Middle East Journal, 27:        
3 

Spring 1973:135 
  

1908، پانزده سپتامبر 3تايمز لندن ، صفحه   
4  
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صحي ماه  چون صديقه دولت آبادي، مريم عميد و بانو امير زنانياصر ايران عدانشجويان محقق در رشته تاريخ م          
سلطان را خوب مي شناسند چون اين زنان در امور تحصيالت دختران و بانوان و نيز در بوجود آوردن سازمانها و نشريات 

.ي داشته انديمستقل زنان بعد از انقالب مشروطه، نقش بسزا  

با همكاري بانو امير  ميالدي 1911صديقه دولت آبادي از مشروطه خواهان طرفدارحقوق زنان بود كه در سال           
يكي از اولين نشريات زنان به نام  ، همچنينصديقه دولت آبادي. را بوجود آورد "انجمن مخدرات وطن"صحي ماه سلطان 

ميالدي عده اي از افراطيون مذهبي سنگ قبر صديقه دولت  1978در زمان انقالب . را پايه گذاري كرد "زبان زنان"
اين واقعه خود نشان داد كه . فمينيست هاي ايراني به شمار مي رود را خراب كردندآبادي كه يكي از برجسته ترين 

حتي از قبر زن مبارزي كه در تمام زندگي با متدهاي بي خشونت به مبارزه اي  1978 مذهبيون افراطي دوره انقالب
ه همت زنان نسل جديد خوشبختانه حدود سه سال پيش ب. سندارهمي  ،طوالني با جهل و سركوب دولتي پرداخته بود

.به اسم صديقه دولت آبادي در تهران تاسيس شد كه تا بامروز پابرجاست كتابخانه ايايران،   
با سردبيري خانم دكتر كحال را  "دانش"ء ميالدي به چاپ رسيد مجله  1910ر نشريات زنان كه در سال گاز دي          

در اين مجالت سعي مي . ميالدي به چاپ رساند 1914مذكور را در سال  نه نشريهطمريم عميد مزين السل. مي توان نام برد
نشريه شكوفه . سكوالر باال رود گسطح آگاهي زنان در امور مختلف از جمله بچه داري، خانه داري، تحصيل و فرهن شد

.دمذهبي رايج در جامعه كه به ضرر زنان بود انتقاد مي كر/اعتقادات خرافيملي گرا بود و از صريحاً  
به  "نامه بانوان"عتراض به پوشش اجباري زنان از جمله موضوعات مكرر اين نشريات و هم چنين نشريه ا          

طرح مسئله پوشش اجباري به  زنان فعال آن زمان سعي داشتند با ايجاد آگاهي و. بود 1920سردبيري شهناز آزاد در سال 
اين اعتراضات كه به روشني از خشونت پرهيز . ان ايران دست بزنندبي خشونت برعليه حكومت دار مبارزه اي طوالني و

عمال خشونت اما هيچگاه موجبات اَ. اذيت زنان سردبير و نويسنده مي شد داشتند منجر به تعطيلي و گاه تبعيد و آزار و
.آميز از طرف زنان مبارز را فراهم نياورد  

ري است كه در گيا در آوردن حجاب نيازمند بحث دي پوشاندن واجبار حاكميت در  تاريخچه پوشش اسالمي و          
اما آنچه در رابطه با كنش بي خشونت زنان مبارز ايراني در اين باره وجود دارد اينست كه . نجدگحوصله اين مقاله نمي 

را  از خشونتعمال زور حاكميت هاي مختلف چه پهلوي و چه جمهوري اسالمي، زنان مقاومت طوالني و بدور در مقابل ا
.پيشه كرده اند  

 
اعتراضات بي خشونت زنان در دوره پهلوي پدر –ب   

عالوه بر انتشار نشريات كه به باز شدن فضاي سياسي و پروسه دموكراسي در ايران زير سلطه رضا شاه كمك           
همكاري كه در اوايل انقالب  لِمتقاب ءدر اين مورد، زنان فعال رابطه. كرد، زنان به ايجاد مدارس دخترانه پرداختند

مشروطه با روحانيون مبارز پيدا كرده بودند تا حدودي از دست دادند و در عوض از حمايت روشنفكران ملي بر خوردار 
علت اين گسست در رابطه آنها با روحانيون، اعتراضات قشري از روحانيون سنتي بود كه با آموزش وپرورش زنان . شدند  

اما در عوض روشنفكران ملي كه دشمنان ملت ايران را خرافات، استعمار خارجي و. مي كردندو دختران مخالفت   
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نمونه اين مورد، مدارس دخترانه مسلمانان به نام . حكومت ديكتاتوري مي دانستند از ايجاد مدارس دخترانه حمايت كردند
مدرسه دخترانه  1911وهر شناس نيز در سال ماهرخ گ .تاسيس شد 1907آزموده در سال  بود كه توسط طوبي "ناموس"
نيز در همان سالها به وسيله انجمن مخدرات وطن كه يك سازمان "تربيت نسوان"مدرسه . را بنيان گذاشت "ترقي بنات"  
6و5.بنيان نهاده شد ،ملي گرا بود   

روحانيون متعصب انجام مي اين بار اذيت و آزار زنان موسس اين مدارس نه از طرف حاكميت بلكه از طرف           
هستند، گروه هاي مردان منطقه را تحريك  اين روحانيون متعصب كه اعتقاد داشتند مدارس دخترانه مراكز فساد. شد

اين مدارس بدون اعمال خشونت متقابل از طرف موسسان و . ميكردند تا به اين مدارس حمله كرده و آنجا را غارت كنند
.كران ملي گرا حفاظت شدندشاگردان آن با حمايت روشنف  

 
  دوره پهلوي –ج 

رضا شاه كه بشدت متاثر از اقدامات . در تمام دوره رضا شاه، فعاليت هاي زنان زير چتر دولت گرد آمد          
مدرنيزاسيون آتاتورك در تركيه بود، سعي داشت با كنار آمدن با روحانيت، حتي اگر به توسل بزور هم نياز بود، زنان را 

و استفاده از آنها به  "آزادي سازي"نيز در حقيقت اشاره آشكار رضا شاه به  1935طرح كشف حجاب سال . ترقي سازدم
شواهد تاريخي جديدي در دست تاريخ نگاران است كه نشان . عنوان وسيله اي براي مترقي نشان دادن حاكميت خود بود

مخالف بودند و عليرغم فشارها و خشونت دولت با اين  "ف حجابكش"مي دهد بسياري از زنان ايراني به داليل مذهبي با 
استفاده دولت از قانون براي اعمال زور در . (بهمين دليل حكومت، چادر را غير قانوني اعالم كرد. امر مخالفت مي كردند

)مورد پوشش زنان  
يز زنان ايراني به اهداف اوليه موضوع كشف حجاب و روياروئي دولت با روحانيت باعث شد جنبش خشونت پره          

اين اهداف كامالً . خود يعني همين حق تحصيالت زنان، بهداشت اوليه براي زنان و حق طالق براي زنان بسنده كنند
رضا شاه در قوانين طالق وازدواج تغييراتي . مطابق با اهداف فمنيست هاي موج اول غرب  در آمريكا و اروپا مي باشد

همچنين در مورد آموزش و پرورش دختران، اقدامات . وسيله زنان از حقوق بيشتري برخوردار شوند ايجاد كرد تا بدين
.رضا شاه به نفع سواد آموزي زنان در سطح وسيع جامعه بود  

، همراه با جنگ جهاني دوم به خروج رضا شاه از ايران و اشغال ايران توسط متفقين،  1941 – 1951در سالهاي           
و نشريهء ) 1943(از طرف حزب توده تاسيس شد "تشكيالت زنان ايران". سازمان زنان شكل گرفتند/گروه چندين 

 1942در سال  "جمعيت زنان". كه طرفدار سلطنت بود پا گرفت "حزب زنان"، 1944در سال . را چاپ كرد "بيداري ما"
اعالم  –مستقل از جريانات سياسي  –زنان تاسيس شد كه با صراحت هدف تاسيس خودرا تغيير و بهبود وضعيت حقوقي 

. كرد  
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حزب "و  "تشكيالت زنان" .توقيف شد 1945در سال بود  "يت زنان جمع "روزنامه زن امروز كه متعلق به           
رق غير خشونت سازمانهاي سياسي بودند كه از طريق پارلمان و انتشار بحث هاي پيرامون حقوق زنان به طُ اصوالً "زنان

.آميز خواستار بهبودي وضعيت زنان بودند  
 جنبش هاي زنان، با گرايشهاي متفاوت در فضايي نسبتاً –دوم تا اواخر جنگ جهاني  –در اين دوران پر تالطم           

گرايش هاي چپ يا سلطنت . فعاليت خود را ادامه دادند ،باز كه نتيجه مبارزه بي خشونت آنان از دوره مشروطيت بود
هاي اما بر خالف گروه . و حزب زنان بازتابي از گرايشات مطرح سياسي آن دوره بودند طلب مانند تشكيالت زنان

ل نشدند و همچنان به سمتوسياسي كه بعدها شكل گرفتند، هيچ كدام از گروه ها و سازمانهاي سياسي زنان به خشونت 
.مبارزات خود ادامه دادند  

اي از طيف هاي  دكتر مصدق با بنيان گذاري جبهه ملي توانست ائتالف گسترده 1953و  1949بين سالهاي           
زنان فعال آن دوره نيز به رهبري مصدق و  طبعاً. را بوجود آورد –اسالمي گراها  يوناليسم وسوسياليسم، ناس –سياسي 

شايد بهترين نشانه ائتالف گروه هائي مختلف زنان، بيانيه هايي . هدف اصلي او يعني ملي كردن صنعت نفت متمايل شدند
زنان توانستند در حمايت از . تسليم مجلس كردندو اقتصادي زنان مبني بر حقوق برابر سياسي  1952بود كه آنها در سال 

يك   –يعني جمع آوري امضا براي بيانيه مساوات طلبي زنان –اين حركت . هزار امضا جمع آوري كنند اين بيانيه، صد
كه با همكاري ارتش و سازمان سيا 1953 اوت 18 به خاطر كودتاياگر شايد . مي باشدكتيك در مبارزه بي خشونت تا

اين بيانيه سرآغاز برنامه ريزي هاي طوالني مدت براي تغيير جامعه به سمت يك جامعه دموكراتيك كه به  نبود،آمريكا 
.حقوق زنان و اقليت ها احترام مي گذارد، مي شد  

موانعي كه بر سر راه ائتالف طوالني مدت و برنامه ريزي استراتژيك جنبش هاي زنان در اولين سالهاي دهه           
بودن  "ضد اسالم"بر مبناي به وجود آمد يكي مخالفت سر سخت روحانيون با حق راي و حق انتخاب شدن زنان  پنجاه

در  –دولت آمريكا از طريق كودتايي كه با همكاري ارتش و سازمان سيا  –ري نفوذ قدرت بيگانه گاين اقدامات و دي
.ايران اعمال شد، مي باشد  

 
)1953 اوت 18پس از كودتاي ( دوره پهلوي دوم   

 

ل خارجه و بخصوص آمريكا كه نقش آن در كودتا بر طرفداران ، شاه با پشتيباني دواوت 18پس از كودتاي              
 از طريق دولت موردفقط  ،در دوران حاكميت محمدرضا شاه مسئله حقوق زنان. مصدق پوشيده نبود، به سر كار آمد

بشدت از نفوذ گروه هاي سياسي چپ مي ترسيد، اجازه هيچگونه جنبش و يا رضا شاه كه  محمد. بررسي قرار مي گرفت
شكاف طبقاتي در جامعه نيمه مدرن ايران باعث شد كه بار ديگر نفوذ روحانيت . سازماندهي مستقل به زنان فعال نمي داد

اي ه گروهجذب  نيز برخي از زنان ايراني ،از طرفي ديگر. يردگدر جذب نيروهاي مخالف حاكميت و زنان مذهبي پا 
آنطور كه در زمان مشروطيت وجود داشت  "مبارزه بي خشونت  "از موضع  چپ و بعضي راديكال چپ شدند و عمالً

.بدور افتادند  
 
 

� 



  

همانطوريكه محققين به اين بحث پرداخته اند، گروه هاي راديكال چپ با وجود مخالفتي كه با ديكتاتوري شاه            
براي گروه هاي مخالف حاكميت از نوع چپ، مسئله زنان،  .نيز استقبال نمي كردند قلسته زنان به طور مداشتند از مسئل

اين طرز فكر حتي در ميان گروه . مسئله جنبي بود كه فقط بايد بعد از سرنگوني رژيم ديكتاتوري به آن پرداخته مي شد
الف حاكميت، در عوض از زنان بعنوان پايه هاي نفوذ نيروهاي مذهبي مخ. هاي ميانه رو مخالف حكومت نيز رواج داشت

سلطنت محمدرضا شاه و رواج غرب گرايي در پوشش زنان بهانه موجهي به دست . خود در جامعه استفاده مي كردند
.مربوط به مسايل زنان اعالم كنند روحانيون مخالف داد تا مخالفت خود را با محمدرضا شاه مستقيماً  

دست به اجراي طرح هاي مختلف در مورد زنان  –يعني بدون پشتيباني مردمي  –ه نيز از طرف باال حكومت شا          
با دخالت و نظارت  1956در سال  "شوراي عالي جمعيت زنان ايران"پس از آن  و "شوراي جمعيت هاي بانوان ايران". زد

در همين . يل شدكر مستقيم شاه سازمان زنان تشنيز بدستو 1971در سال . اداره مي شد) و اشرف خواهر شاه(مستقيم شاه 
اجراي طرح شش ماده اي كه بعدها به انقالب سفيد معروف شد، ه ايران شاه دست ب باز بخاطر فشار خارجي بر و دوران

.بود 1962يكي از مواد اين طرح، حق راي زنان در سال . زد  
 

با كوشش هاي بي وقفه و بسيج توده هاي   7اول فمينيسمبر خالف كشورهاي غربي كه در آن جمعيت هاي موج           
اين واقعه در فضاي متشنج سال  .ملت به حق راي و تحصيالت براي زنان دست يافتند، حق راي به زنان ايراني اعطا شد

اق سرنگوني رژيم سلطنتي در عر –در حاليكه شاه ايران به شدت از ثبات رژيم خود در مقابل رويدادهاي جهاني  1962
 –و اولتيماتوم پرزيدنت كندي براي دموكرات ساختن خاورميانه و كشورهاي استبداد زده  1958همسايه ايران در سال 
نفوذ بي علما و روحانيون كه سرسختانه مخالف رژيم سلطنتي شاه و هم چنين خواستار جلوگيري . نگران بود اتفاق افتاد

 مخالفت كرده و –به عنوان حركت ضد اسالمي شاه  -ي حق راي به زنان ، با اعطابودند رويه قدرتهاي بيگانه در كشور
.باعث شدند نخست وزير اين فرمان را پس بگيرد  

احقاق هدفهاي  در اين برهه از زمان، روحانيون عمده گروه سياسي بودند كه از راههاي مبارزه بي خشونت براي          
خود در منطقه قادر به سركوب  شاه با تمام قدرت مسلحانه بي نظير به همين دليل بود كه. خود استفاده مي كردند

به زنان ايران حق راي و حق انتخاب شدن  1962مارچ  9در روز . شاه باالخره چاره را در رفراندوم ديد. روحانيون نبود
عالم كردند مردم ايران با ژانويه همان سال بود كه منابع دولتي ا 26داده شد و مشروعيت اين فرمان شاهانه رفراندوم روز 

.اكثريت قريب باتفاق بر اين امر صحه گذاشته اند  
سمبل فرهنگ فاسد  - روحانيون مبارز كه در صدر مبارزات خود با حكومت شاه در ضمن با حقوق زنان به عنوان          

انا استفاده آنان از روشهاي از داليل اين محبوبيت هم. مخالفت مي كردند از محبوبيت مردمي بر خوردار شدند -غرب 
همانطور كه مي دانيم، . شد 1978مبارزه بي خشونت بود كه سرانجام منجر به رهبريت روح اهللا خميني در اوج انقالب 

. از طريق نوار ضبط صوت، مردم را به نافرماني مدني، بايكوت مراكز و اعتصابات دعوت مي كرد 1978خميني در سال 
تاكتيك هاي مبارزه بي خشونت هستند در ادامهء مبارزه طوالني روحانيت با رژيم سلطنتي  اين اقدامات كه همه از

.محمدرضا شاه شكل گرفتند  
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همراه با  1962 در سال -شته بر جا گذاشتك كه چندين هزار نفر – 1979رهبر آينده مبارزات بي خشونت سال           
تغييرات فريبنده "ن حق راي و انتخاب زنان را آروحاني ديگر اعالميه اي خطاب به مردم ايران صادر كردند كه در  8

شاه در مقابل، دو زن را به سناتوري مجلس  9و8."فحشا چيز ديگري همراه ندارد جز بدبختي، فساد و"خواندند كه به  "اي
.و تعابير دگرگونه اي در مورد اين اقدامات رسيده اندمفاهيم امروز، با بازخواني تاريخ به زنان محقق ايراني . منصوب كرد  

كه نوشته  "فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران: سناتور"چاپ كتاب قطور           
شايد الزمه دوباره . نشان اين تعبيرات تازه است خود) 2003تهران، چاپ ( نوشين احمدي خراساني و پروين اردالن است 

نگري به تاريخ پرتالطم آن دوره و اينكه چگونه مسئله حقوق زنان به حيطه جنگ بين اسالميون و حاكميت كشيده شد 
 استفاده روحانيون از مسئله حقوق زنان از طرفي و سلطه بي چون وچراي حاكميت شاه بر امور. نيازمند مرور سالها باشد

طرف ديگر، باعث شدند كه موجوديت جنبش هاي مستقل زنان كه از دوره مشروطه به مبارزات بي خشونت  زنان از
.مشغول بوده اند، به خطر بيافتد  

 
1978 – 1979دوران انقالب  –د   

ق راي زنان در شرايطي در ايران به پيروزي رسيد كه حاكميت شاه خود را باني و اعطاء كننده ح 1978انقالب           
مي دانست و با بوجود آوردن سازمانها ي دولتي زنان، موفق به سركوب گروه هاي مستقل زنان كه در نهايت جامعه 

به زنان را مظاهر فساد  "اعطاء شده"روحانيون نيز از طرفي ديگر آزادي هاي . مدني ايران را شكل مي دادند، شده بود
ل بيگانه در ايران و با حمايت محمدرضا شاه رشد كرده و بايد ريشه كن مي اخالقي غرب مي دانستند كه با نفوذ عوام

گروه هاي چپ نيز همچنان باور داشتند كه انقالب پرولتاري كه در ادامه يك نبرد طبقاتي به وقوع خواهد پيوست، . شدند
مستقل كه هنوز به شيوه  در چنين فضاي سياست زده اي، صداي زنان. به خودي خود به برابري زن و مرد منجر مي شود

.هاي مبارزه بي خشونت معتقد بودند كمرنگ و كمرنگ تر شد  
بود كه زنان  1979مارچ  8 يكي از اين صداها كه با سركوب خشونت بار نيروهاي مذهبي مواجه شد ، تظاهرات          

اگر چه انقالب با رهبري خميني به . دمستقل به اعتراض به حجاب اجباري و لغو قانون حمايت از خانواده به راه انداختن
شيوه هاي بي خشونت موفق شده بود ولي بالفاصله بعد از پيروزي در ايران شاهد كشتار و سركوب مخالفين و دوران 

.مارچ بود 8يكي از اين نمونه ها برخورد خشونت بار انقالبيون مذهبي با زنان در تظاهرات . اختناق جنگ شديم  
هيجان انقالب كه در آن اميدواري به آينده بهتر در ميان مردم عادي موج مي زد، متاسفانه خيلي زود به  دوران با          

آنچه كه از نظر بررسي روشهاي مبارزه بي خشونت . و انتقام كشي از سران رژيم گذشته كشيد "مخالفين انقالب"كشتار 
مردم و استقبال آنان به شيوه هاي مقاومت بي خشونت، در ايران مهم است، اين است كه روح اهللا خميني با دعوت از 

از جمله اين شيوه هاي مقاومت بي خشونت دعوت و . را به زانو در آورد "تا دندان مسلح شاهنشاهي"توانست رژيم 
استقبال مردم از بايكوت و اعتصاب روزنامه ها، اعتصاب كارگرانِ شركت نفت، و ادارات حتي در زمان حكومت نظامي 

خميني از مردم دعوت مي كرد تا صبورانه و با نظم انقالبي در مقابل خشونت هاي رژيم شاهنشاهي ايستادگي . بود شاه  
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دستورات هستند و بزودي به مي خواند كه به اجبار موظف به اجراي  "برادراني"او سربازان ارتش شاهنشاهي را . كنند
.ملت انقالبي خواهند پيوست  

به اعتصاب گسترده دست زدند، خميني روز  1978كه كاركنان شركت نفت براي دومين بار در سال  وقتي          
يم شاهنشاهي را روز عزاداري ملي اعالم كرد و ادامه اين عزاداري ها هر كدام به ژر توسطي كشته شدگان رعزادا

يكي ديگر از شيوه هاي مبارزه بي خشونت كه خميني از . ات وسيعي منجر شد كه باالخره رژيم را به زانو درآوردتظاهر
آن بهترين استفاده را در بهترين موقعيت تاريخي كرد ايجاد يك دولت موازي در مقابل انتخاب شاپور بختيار از طرف 

 –شوراي انقالبي  –، خميني با ياري دولت موازي خود  1978 سال فوريه 1در . شاه براي ايجاد يك حكومت مردمي بود 
امورمملكت و شوراي انقالب روز طول كشيد تا بختيار از پست خود استعفاء دهد  10به ايران بازگشت و فقط  فاتحانه

.رابدست گيرد  
 

نقالب مشروطه با پشتيباني همانطور كه زنان بخصوص آناني كه از خانواده هاي بسيار مذهبي بودند در زمان ا          
روحانيون به صحنه اجتماع آمدند و در تظاهرات و بايكوت هاي مردمي شركت كردند، اين بار نيز بسياري از زنان مذهبي 

در زمان  بخاطر مخالفت هاي خانواده هايشان از شركت ايشان به علت اعتقادات مذهبي جلو گيري شده بود، كه شايد قبالً
اين بار حتي برخي از زنان فعال در گروه هاي چپ نيز به حمايت از خميني و مذهبيون . يابان ها آمدندبه خ 1978انقالب 

با توجه به تاريخ . به موج تظاهرات خياباني بپيوندند "امپرياليسم غربي" تا عليه رژيم دست نشانده حجاب بسر گذاشتند
ب براي مترقي نشان دادن خود و استفاده متقابل حساس حجاب در صد سال گذشته ايران و استفاده حكومت از حجا

 استبداد شاهي و غربي، يك بار ديگر حجاب زنان به اروحانيون از حجاب بعنوان يك سمبل اسالم سياسي و مبارزه ب
اين بار زناني بودند كه با آگاهي از اهميت حجاب در مبارزه با رژيم شاهنشاهي، به . مطرح شدمسئله سياسي  عنوان يك

.خيابانها ريختنده ل آنكه حجاب ديگر هرگز اجباري نخواهد شد بخيا  
متاسفانه به دليل كمبود استراتژي دراز مدت از طرف زنان و فقدان رهبري جنبش هاي زنان، اقدامات بعدي براي           

 -يت اهللا طالقانيبا وجود مخالفت آ-در نتيجه نيروهاي مذهبي افراط گرا. مبارزه با اجباري شدن حجاب صورت نگرفت
.موفق شدند حجاب را اجباري كنند  

 
حكومتي كه در طي دو سال بعد از انقالب شكل گرفت حجاب را اجباري كرد، مخالفين  ،جمهوري اسالمي ايران          

سخت باالخره خود مخالف سر  ، وارد طوالني ترين جنگ قرن بيستم بين دو همسايه در منطقه شد ونمود عمخود را قلع وق
در جامعه شناسي مفهوم اقليت به گروهي ( .ديگر اقليت ها شد هر نوع فعاليت مستقل از دين و حكومت در مورد زنان و

 .اقليت در اين مفهوم هيچ ربطي به تعداد ندارد. اطالق مي شود كه حقوق آن به طور دائم از طرف حكومت ضايع مي شود
اما از نظر حقوقي اقليت به حساب مي ، را داشته باشند 51٪باالي  زنان در جوامع مختلف ممكن است اكثريت عددي

.)آيند  
طبعا در زمان جنگ به خاطر فشارهاي سياسي و اقتصادي وارد بر كشور، زنان امكان تشكل و فعاليت را پيدا           

اي اجتماعي وارد شده بودند، فعاليت هاما زنان مسلمان و مقيد به جمهوري اسالمي كه در جريان انقالب به صحنه . نكردند  
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زنان شهدا در همان سال هاي اوليه جنگ ايران و عراق كه . اين بار حاضر نبودند به راحتي صحنه را ترك كنند          
قوه قضائيه ايران كه بعد از . ارث و حضانت بچه هايشان شدندء هزمين هشت سال به طول كشيد، خواستار حقوق خويش در

كه بنا بر  –فرزندان شهدا  "مادران" وران شاه بود، در مقابل خواستدطي از قوانين شرعي و قوانين مدني انقالب مخلو
سر تعظيم فرود  –دار بودند ربرخو سياسي رژيم جمهوري اسالمي از جايگاه ويژه و مقدس/ايدئولوژي و گفتمان مذهبي

به نفع  ،به حضانت و ارث راجع در قوانين شرعي ،خود ستمرتوانستند با پيگيري هاي مجنگ  يشهدا ءهمسران بيوه. آورد
.سهمي وارد كنند ،خويش  

در صحنه اجتماع  شايد همين فعاليت ها بود كه زنان مسلمان و مقيد به جمهوري اسالمي را متقاعد كرد مي توانند          
در سال هاي  مي رفسنجاني و مخصوصاًبا دوران بازسازي هاش زنان سكوالر نيز بعد از جنگ و. حضوري دائم داشته باشند

.بيشتر در صحنه اجتماعي حاضر شدند رياست جمهوري محمد خاتمي بيشتر و  
 

يك جنبش مدني بي خشونت       : كمپين يك ميليون امضاء  
 

، )وم خردادي هاد(بعد از هشت سال رياست جمهوري خاتمي و طرفداران او كه به رفورميست ها مشهور شدند           
 خامنه اي حاكميت مطلق آيت اهللا آيا اصالحات بايد به پيش روند؟ و يا. به نوعي سرنوشت ساز بود 2005 انتخابات سال

با انتصاب يك كانديداي  محافظه كار به دوره اصالحات پايان خواهد داد و جامعه نوپاي مدني كه در اين سال ها پا 
.ود كه بسياري از مردم در آستانه راي دادن با آن روبرو بودنداين سئوالي ب ؟گرفته بود از نو سركوب خواهد شد  

 1376 زنان از دوران اصالحات سر خورده بودند، چرا كه وقتي با راي قاطع در دوم خرداد بسياري از جوانان و          
در ساختار اجتماعي و  به اصالحات و نماينده آن يعني خاتمي راي داده بودند انتظار تحوالت عميق 1997 مه 23 برابر با

تشار نشايد از همه مهمتر ا –با تمام تغييرات مثبتي كه رخ داده بود  ،اما بعد از هشت سال اصالحات. قانوني مملكت داشتند
 –كه به باز شدن فضاي سياسي وشكل گيري جامعه مدني بسيار كمك كرد روزنامه ها و نشريات با ديدگاه هاي متفاوت 

اين محدوديت ها از طرف رهبر. دوديت هاي نيروهاي اصالح طلب مايوس شده بودندزنان از مح جوانان و  
    .ولي فقيه اعمال ميشد و عمالً دست اصالح طلبان را مي بست

 
در چنين شرايطي بود كه زنان جوان فعال، تظاهرات مسالمت آميز خود را در مقابل دانشگاه تهران برگزار كردند           

جنبش مستقل زنان به خوبي دريافته بود در بحبوحه انتخابات شوق كاذبي در . - 2005ژوئن  12برابر با  1384خرداد  22 -
در چنين شرايطي . ميان مردم ايجاد شده است و برخي نيز با برخوردي قهري اما منفعل دست به بايكوت انتخابات زده اند

ستي به نابرابري ها و تبعيض هاي موجود در قانون هدايت كرد جنبش زنان با اعالم فراخواني گسترده توجه مردم را به در
معين  - و شايد به طور غير مستقيم مخاطبين خود را متوجه بي تاثير بودن نتيجه انتخابات  به نفع هر كانديدا اعم از 

 نگهبان نهايتاً به خاطر وجود واليت فقيه و نهادهاي غير انتخاباتي مانند شوراي -رفرميست تا رفسنجاني پراگماتيست 
.كرد ،قوانين را معين ميكنند  

فراخواني جنبش زنان كه در اين نقطه تاريخي به ائتالف گسترده اي از نود سازمان زنان، تشكلهاي متفاوت             
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عليه توانست تجمعي معترض  ،دانشجويي، فعاالن اجتماعي و نظرپردازان سياسي در درون و خارج از ايران دست يافته بود
در اجتماعي بي سابقه كه متجاوز از شش هزار نفر بود تظاهرات . قوانين ضد زن را در مقابل دانشگاه تهران برگزار كند

مسالمت آميزي كه شايد به خاطر جو انتخاباتي در درون كشور با سركوب شديد مواجهه نشد با موفقيت برگزار گرديد 
ن بار بعد از مدتها تنش، طيف گسترده اي يهمچنين در آن بود كه براي نخستاهميت اين واقعه ). خانه زن ، شماره هفتم(

.از زنان و فعالين جنبش زنان از سكوالرها گرفته تا زنان مذهبي با يكديگر متحد شدند  
 

وني زنان را متوجه كرده بود كه محدوديتهاي قان ،يكي از دالئل اين اتحاد اين بود كه هشت سال دوره اصالحات           
رد كردن اليحه هايي كه به سود زنان بودند و تسلط  از جمله نظارت شوراي نگهبان بر تمامي اليحه هاي مجلس و نهايتاً

در لحظاتي كه . دنماي تمام انتخابات را بي اثر مي فراحزبي و فرا ايدئولوژيك رهبر يا واليت فقيه بر امور مملكتي، عمالً
كه به علت فعاليت و  –از ايران مردم را حتي به راي دادن به هاشمي رفسنجاني  صاحب نظران سياسي در درون و خارج

صرفا به خاطر پراگماتيك بودن ايشان تشويق ميكردند، زنان  –كتابهاي اكبر گنجي از محبوبيت زيادي برخوردار نبود 
ابري قانوني زنان با مردان را در تصميم به تظاهرات مستقل گرفتند تا يكبار ديگر حضور خود و خواسته ايشان در مورد بر

. يك چهارچوب فراحزبي مطرح كنند  
 

احمدي نژاد رييس جمهور شده بود و موج شديدي از . ، اما شرايط سياسي دگرگوني داشت2006ن ئوژماه           
د بودند كه بعد برخي معتق. در ميان جنبش زنان ايران بحث هاي مهمي درگرفت. سركوبها و محدوديتها پديدار شده بودند

زنان نبايد هزينه هاي بااليي براي فعاليت خود بپردازند و بنابراين بايد از تجمعات  ،از قدرت گيري جناح محافظه كار
گروه ديگري معتقد  اما.خياباني و هر نوع فعاليت بيروني كه منجر به دستگيري و يا تشديد فشارها ميشود پرهيز كنند

براي خالصه مفيد ( .بودند كه ضرباهنگ جنبش بايد حفظ شود، بايد تماس با مردم برقرار شود ولو اينكه هزينه باال باشد
كمپيني براي "در كتاب او  "ليون امضايزمينه ساز جنبش يك م –خرداد  22تجمع "از اين بحث ها ، مقاله جلوه جواهري 

) .را بخوانيد 122-92صفحات )  2007دسامبر چاپ(  "تمام فصول  
 

 گفتمان در مورد تاثير متقابل ،همانطور كه جامعه شناسان در مورد جنبش هاي مدني بي خشونت گفته اند          
از مباحث رايج در ميان فعاالن ) ساختارهاي اجتماعي موجود (  11استراكچر و) فعاليت فردي اعضاي جنبش (  10ايجنسي

.زان جنبش هاي مدني هستو نظريه پردا  
ميزان عمل و كارآيي فعالين جنبش از طرفي و  ،ركت هاي مدني بي خشونتحاز موارد مهم در تحليل            

قابل دسترسي و يا تغيير از طرف كنشگران جنبش هاي مدني  محدوديتهايي كه ساختارهاي موجود اجتماعي كه لزوماً
امكان  12مرفه يا مياني عضي از جامعه شناسان معتقدند كه بدون وجود يك طبقه نسبتاًب مثالً. نيستند از طرف ديگر ميباشد  

 

                                       
Agency 
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Structure 
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13.هيچ نوع تغييري در جوامع سنتي نيست  

 1960هاي  در سال) آمريكايي ها –آفريقايي(سياهان از نظر اين جامعه شناسان، مبارزات جنبش حقوق مدني           
بيشتر به خاطر شرايط بيروني مانند روند شهري شدن، رشد سازمانهاي سياهان بخصوص كليساهاي آنان به پيروزي رسيد و 

14.نه به خاطر مبارزات تك تك افراد اين جنبش و يا روشهاي گاندي مانند فعالين اين جنبش  

بي خشونت و  كه بعد از به سركار آمدن محمود احمدي نژاد، جنبش زنان بايد در مورد روشهايواضح بود           
اين امر فقط در صورتي امكان پذير . استراتژي جنبش در برابر فشارهاي مضاعف دولت جديد تدبير بلند مدت مي انديشيد

قدرت در نظام و دولت جديد احمدي نژاد  بود كه فعالين جنبش زنان به طور جدي و سيستماتيك به بررسي تكيه گاههاي
.بپردازند  

تحليل شرايط اجتماعي و سياسي در هر مرحله جنبش بي خشونت بسيار كليدي است چون مجموعه اين تحليل           
تنها در صورتي نظريه هاي جين شارپ براي جنبش هاي . سرانجام استراتژي، تاكتيك و روشهاي فعالين را مشخص ميكند

موثر ميافتد كه فعالين جنبش ها درك واضح و همه جانبه اي از پايه هاي  –مخصوصا در جهان سوم  –ونت بي خش
قدرت در نظام سياسي كه مخالف تغييرات جنبش مدني هستند را داشته باشند و به خوبي بدانند از طريق چه روشها، 

.مذهبي خنثي سازند/ظر سياسي، اقتصادي و يا اجتماعيائتالف هايي ميتوانند فشار اين قدرتها را چه از ن سازمانها و يا  
از نمونه هاي سركوب خشونت بار اين . از طرف پليس و نيروهاي انتظامي سركوب شد 2006ژوئن  20تجمع           

ق تجمع مسالمت آميز، كتك زدن، خانم سيمين بهبهاني توسط نيروهاي انتظامي بود كه با اعتراض شديد بين المللي از طري
براي ضرب و شتم استفاده كرده  15به احتمال زياد نيروهاي انتظامي از تيزر. رسانه هاي بين المللي و اينترنت روبرو شد

.بودند  
منع چند همسري،  -حق طالق براي زنان، ب –الف : فعالين جنبش زنان توانستند خواسته هاي خود را اعالم نمايند          

باال بردن سن دختران براي مجازات كيفري از نه  - حق حضانت براي زنان، ه -از ازدواج، د حقوق برابر زن و مرد بعد -ج
دولت احمدي نژاد زنان . حق اشتغال به كار براي زنان - حق برابر زنان براي شهادت يا قضاوت، ز -سال به هجده سال، و

كه ايران از نقطه نظر برنامه هاي هسته اي خود فعال و خواستار اين تغييرات قانوني را براي برابري زنان را در شرايطي 
.زير ذره بين سازمان هاي بين المللي و كشورهاي غربي قرار دارد به عنوان خطر براي امنيت ملي قلمداد كرد  

اين عنوان گذاري رييس جمهور و دولت وي از زنان فعال و جنبش آنان به عنوان تهديد امنيت ملي، استفادهء           
با توجه به اينكه دولت به طور مستقيم تمامي . نژاد از شرايط متشنج سياسي به نفع خود و به ضرر زنان فعال استاحمدي 

رسانه ها را زير كنترل دارد اين امر بسيار مهم است كه زنان بتوانند از طريق هر تريبون ممكن موجوديت واقعي خود را 
. زودتر خنثي كنند اعالم و توطئه نظام سياسي بر عليه خود را هرچه  

                                       
Skopal, Theda. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and  

١٣
 

China, Cambridge University Press, 1979.
 
And Barrington, Moore. Social Origins of Dictatorship 

and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press, 1993.  

Ron Paguncco. Teaching about Agency and Structure in Nonviolent Social Change. Journal for 
١٤

 

peace and justice studies. 5; 2: 97-107. 
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عالين به درستي عنوان كرد اين بار ما بوديم كه از رسانه ايي مثل صداي آمريكا استفاده همانطور كه يكي از ف          
) مصاحبه نگارنده با يكي از فعالين( 16.كرديم و توانستيم پيام خود را به گوش ايرانيان داخل و خارج از ايران برسانيم

روابط تيره و تار ايران و آمريكا  سياسيِ فراي مرزهاي ،صت اين را بدست ميدهند كه فعالينرچنين موقعيت هايي ف
.را باز ستانند –خبررساني  –بتوانند از يك رسانه ماهواره اي آنچه كه بايد از يك رسانه توقع داشت   

نماينده پيشين  - به دستگيري هفتاد نفر از فعالين از جمله علي اكبر موسوي خوييني ها  2006 ژوئن 20تجمع           
فعالين  ءدستگيري طيف وسيعي از فعالين از يك سو نشانگر طيف گسترده. انجاميد -ي جنبش دانشجويانمجلس و از اعضا

و حاميان جنبش زنان بود چرا كه به وضوح نشان ميداد جنبش زنان كه خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان 
جبهه . كارگران و معلمين معترض برخوردار هستندهستند از پشتيباني و حمايت جنبش دانشجويان و فعالين آن، جنبش 

.عمال خشونت بي رويه ماموران را طي بيانيه اي محكوم كرد و خواستار آزادي تمامي فعالين شدا ،مشاركت اسالمي  
 ژوئن 20تجمع مسالمت آميز  ،عالوه بر ائتالف هاي به وجود آمده بين فعالين زنان و ديگر گروههاي معترض          

اينكه  رغم هم چنين به فعالين جوان جنبش زنان نشان داد كه حمايت مردمي از آنها در جامعه وجود دارد علي 2006
. مخالفند "هزينه هاي باال"برخي از فعالين نسل  پيشين با دادن   

عالين ثابت كرد اين تجمع كه همراه بود با پخش خواسته هاي فعالين به صورت ورقه هاي از پيش نوشته شده به ف          
تولد كمپين يك مليون امضا براي تغيير  2006ژوئن  20بدين صورت تجمع . كه ميتوانند روي پشتيباني مردم حساب كنند

. فعاالن كمپين يك ميليون امضا با طرح يك بيانيه موجوديت خود را اعالم كردند. قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان شد  
از نظر ديد، روشهاي مبارزه و يا سليقه هاي شخصي هميشه در ميان كنشگران جنبش هاي بروز اختالفات چه           

جنبش هاي اجتماعي نيز آيينه اي از زندگي عادي ما هستند كه هيچ وقت خالي از اختالف و . اجتماعي اتفاق مي افتد
بري، سازماندهي، تاكتيك و اما مهم اينست كه در هر برهه از جنبش، فعالين به بررسي استراتژي، ره. تنش نيست

.درسهايي كه از شكست يا پيروزي هر اقدام خود گرفته اند، بپردازند  
طبيعي است كه هر جنبش اجتماعي براي موثر افتادن در توده هاي مردم بايد بتواند همواره تعداد بيشتري از مردم           

منجمله نمايندگان (د و با افراد و گروه هاي سمپاتيك را به طرف خود جذب كند، با ديگر گروه هاي مردمي ائتالف كن
.در ارتباط بماند) مجلس  

تلفن هاي موبايل، . استفاده از اينترنت براي ارتباط با ديگر فعالين موثر است ولي نبايد تنها راه ارتباطات باشد          
.ش پيغام كمپين كمك كنندچاپ بيانيه هاي مختلف و يا چاپ يك روزنامه يا خبرنامه مي توانند به پخ  
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:سوالهايي كه فعالين مي توانند بعد از هر اقدام عمومي از خود بكنند به ترتيب زير است  

بايد تغييراتي ايجاد گردد؟استراتژي چه بود؟ فوايد و ضررهاي آن چيست؟ آيا  -1   

به تغيير تاكتيك هست؟ تاكتيك ها، عمليات در سطح پايين تر از استراتژي هستند  نيازي تاكتيك ها چه بودند؟ آيا -2
.و مي توانند از گوناگوني برخوردار باشند  

اي زنان بايد ساختاري ه شنان وجود دارد مبني بر اينكه جنبيك تصور رايج در ميان فعالين جنبش هاي ز: رهبريت -3 
افقي داشته باشند و بنابراين نمي توانند هيچ گاه رهبريت مركزي داشته باشند، درصورتيكه جنبش مي تواند افقي باشد ولي 

.در مواقع بحراني يك رهبريت مركزي داشته باشد  

ش هاي بي خشونت از نقاط بعد از هر اقدام عمومي، فعالين چه درسهايي ياد گرفته اند؟ مهم است كه فعالين جنب -4
.ضعف و قوت خود هميشه آگاه باشند تا دچار ضربه هاي سخت به بدنه خود نگردند  

اين انعطاف پذيري به فعالين امكان ميدهد با گروه هاي . شكل سازماندهي در هر برهه از زمان مي تواند عوض شود -5 
.جديد ائتالف نموده و يا دست به نوآوري بزنند  

 
  متن بيانيه

 

��د � ا�ان، ز�ن را ��� دوم ����اد ��د	 و �  ���������د � ا�ان، ز�ن را ��� دوم ����اد ��د	 و �  ����� "�ا! � ��%�ن ,+*() روا '& دارد، %ن $#  "�ا! � 
��اP2 اOد � %ن ا�KL . MNن� 3HIJر/ از . دD �EF را ز�ن ABC@? '& دا<	 =�>3ن �;� از :078�9  ٦٠� 01234 ا/ . - از   QR3S TUFVW 0 ازXY Z3ی� یS

� ا�ان از TUFVW و ��Mjkl ز�ن �de f �=3S ghiاTUFVW �c 01234 را 3ab`& _̂[� ا\3 "�ا! � MNا Q.  
 

�mدارد و ا /nopq ?r3s Mjt�uvw &xy3z { �| �اm�  �E� .  ��ا�c او را � ا��ام ����م M داد>3	 ���n�&' ��'& ��د . ��3زات %ن ا��ام ا�KL ���  Nن یZ د�~{ 
ا/ 4¥�/ ¤£# زن و �nد/  اm� ¢3د¡. د�EF  �� ��3رت �nد اMN زن و �nد/ � �3S3Hن ��3دف ���E و � دو ��� ���KL ��� �cن ��3ر�& . � زن '&

 ��١٣ا3S �c ا34ز	 داد>3	، د�~{ش را ´³& ²±? از  '& ��� �KLن، :�ر. ��د :078�9 '&��د ا\3ª« 3دت �nد  °¯3ª« &¬ 078�9: &®3ªدت زن �  اb©3ق §�KL ��� �¦83Hن
�%ورد ا/ º3z n� �¸i � &xy3z٧٠د  .» ���رد >3	 �KL ��� &¬ن، \3 ��Ä? زÃ�c&، ا34ز	 Â�وج از À¿�ر و ´3�w &³¾?  ��اMN¼}½ �c ا��ر \VW &`3ز�cش 3S=� و 

  .×3ن را ÕÖق �EF�Ô ��اÏÐÑ �EÒ �EÓ{ دا�EÎ3S 07Î و � ���Í_ Plا�EF زن  �nدان '& ��� �KLن. �\�Ë &Ì3دÅÆS #ÇÈÉ� Ê{د
 

��ارد °¯ØÙ�Ë Ú^_ 3ª& از ��ا�/ و ,+*()           �Ûا � ÜÝÞß &Ì�KL /D &à و MNز�ن ا Mjáو ا�â� 3ی �cار دارVã 01234 ä3Y 3ت¸+� � . &Ìز� å &'�" /D  و
�EæÞç &èF9é  &' �êز�ن ر �ëاز دی - &Ì�KL 3تì)*+, از �c� .د��   ، رواó ôõ زن و �nد را 3EÒن �ò3z# و �3aðñدل 07�3z . زÃ�c& "�ا! � �3îدR} از �í®&، و

&' 0X�ö از ،MNا 	د�ا÷ ���Õøت 3HIJر/  ùw 3S úÅû دان راn� انúÅü د . �  ��ان � رواج�� 	ا×3ر ýVþ� /R3S  د�@? ا�&Ì�KL 3تì)*+, از &�� Ü3س ��م ا����  
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/�í از &' MNا�	�  .��د ز�ن 
{ \��� و ó /D از �í/ دیë�، دو�Ü ا�ان � ��
3قJ ق��� &���òا MNا 	رات %�ن =�n�2 /ا�ا� � �ª�ðñ .#��  ()*+, م�� }J ق��� � 0�õ3� �ÛQ

/3EÝ�� و g�9é ،م�" ،��� ...MNق \. ا�� &Ì3�� �3E§Pا�¦3ر ر��	3} H§ �Û3ن ا<�E�� 3ءì��0 3 ا�s �	�اÇF# .  "�ا! � !�د	 و از �KL �9اران '&  ,+*() از ز�ن 
/�ë 3زS � ÜÝÞß ó ات�ª�b 3سzا � �ح "�ا! Õ;و ا �E#3� ا$�ام Üدو� &���òا.  

  
محور جمع كردن يك ميليون  برخالف آنچه بعضي از ناظرين تصور ميكردند كمپين يك مليون امضا فقط در          

: همانطور كه در كليات طرح كمپين آمده است. امضا براي تغيير قوانين نيست  
 

 اهداف كمپين 
 

و  يغييرات مثبت اجتماعتشهروندان، در جهت  از يوسيع يها بخش يمشاركت جمع ياين حركت، مبنايي است برا .1
  .عليه زنان ينونقا يها تبعيض معين و مشروع يعني رفع يرسيدن به هدف

   
مختلف زنان و به طور كلي  يها رو در رو با گروه يگو و گفت و يمهم اين حركت جمعي، آشناي يها يكي از هدف .2

 يافتن از نيازها و يارتباط مستقيم مدافعان حقوق برابر با هموطنان، خود باعث آگاه .شهروندان در سطح گسترده است

و  يباعث افزايش آگاه متقابالً مسائل حقوقي خواهد شد و ي به خصوص در زمينه روزمره يلمس مشكالت آنها در زندگ
  .گردد يمردان م در ميان زنان و يحقوق يها ي حساسيت نسبت به نابرابر

 

آموزد و ارتباط بيشتر  يم يبسيار يها خواه تجربه عدالت طلب و به زنان و مردان حق ياين تالش و عمل جمع ياز سوي .3
 از تبعات مثبت اين ارتباط در صورت تداوم، ايجاد زمينه. دهد يگسترش م  بطن جامعه مختلف در يها گروه آنان را با

تبعيضات آن دستخوش  خاموشي خواهد شد كه زندگي آنها تحت تاثير اين قوانين و شنيده شدن صداي زنانِ يبرا
  .شده است، مي باشد مشكالت فراوان

 

و  يجمع يها ميان شهروندان و آموختن فعاليت از طريق ايجاد گفتگو يفزايش آگاهاساس اين كمپين، اعتقاد به ا .4
، اعتقاد به ياين عمل جمع ي بنابراين، پايه. است يمدن ي از درون جامعه ايجاد اصالحات از پايين و يدموكراتيك يعن

هستند  يا ها تغييراتي ماندگار و ريشهزنان است و باور به اينكه تن يساز اعتقاد به توانمند وي عموم  ضرورت تقويت حوزه
از اين امر كه  ياست و نيز آگاه مستقيم با دردها و لمس مشكالت، يآشناي ي جوشند و نتيجه يكه از بطن جامعه م

  .كنند ياز زنان با تبعات تلخ آن دست و پنجه نرم م ينيست و شمار زياد يو خصوص ي، مشكل فرديمشكالت حقوق
 

  خود،  ءتماس مستقيم با شهروندان جامعه ف اين كمپين آن است كه تالشگران آن، در عمل وديگر از اهدا ييك .5
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قابل تغيير  يو تبعيض يعدالت ي، هيچ بيهزينه و البته اتحاد و همدل ، بدون پرداختيمتوجه شوند كه بدون تحمل سخت
ترديد  يخواهانه، ب عدالت ءپيشبرد اين پروژه يدر راستا يمدافعان حقوق برابر و انسان ءصميمانه يهمكار و يهمدل. نيست

تاريخ . در ميان شهروندان ايجاد خواهد كرد متقابالً كوشندگان و روحيه مشاركت در سرنوشت كشور را در ميان خود
با نوع حكومت و آداب و رسوم نزديك تر به ما  يكشورها، بخصوص كشورهاي مبارزات دموكراتيك زنان در ديگر

و  ينه از مجار آن يدشوار و طوالني است و مسير اصل ياين مبارزه راه. آموزد يجز اين به ما نم يچيز ايرانيان نيز
و حساسيت تك تك زنان و شهروندان  يآگاه ، بلكه بسيار ساده از طريق.....معادالت قدرت، مردان و زنان قدرتمند و

  .گذرد يه مشان در جامع جايگاه نسبت به حقوق خودشان و درك موقعيت و يعاد
 

ي از زنان اندكآميز محدود به تعداد  قوانين تبعيض برحق تغيير ي موفق اين كمپين نشان خواهد داد كه خواسته ياجرا .6
 يها ياز نابرابر ياز زنان و مردان ايران يفراگير است و تعداد بسيار زياد كامالً يا بلكه اين خواسته، خواسته. نيست
شان نسبت   و ميزان امكانات يفرهنگ يبرند و هركدام از آنان با توجه به زمينه ها يان رنج مموجود در قوانين اير يحقوق

طيف  ي تغيير و اصالح قوانين، خواسته ءنشان خواهد داد خواسته ينتايج اين عمل جمع. دهند يبه آن واكنش نشان م
شود  يم ها زده عال به منظور خاموش كردن آنكه اغلب به مدافعان حقوق برابر و زنان ف يهاي انگ . از زنان نيست يخاص

 يندارد، چون اين قوانين ناعادالنه بر زندگ صحت واقعاً.... و  ي، تعلق به طبقات مرفه جامعه، خودنمايي درد ي ب: از جمله
 ، كم و بيش تاثيريو شهر يطبقات مختلف اجتماعي، مجرد و متاهل، روستاي سواد، يزنان اعم از باسواد و ب ي همه

  .گذارد يم
  

متن بيانيه، فرم امضا و اهداف كمپين بر روي سايت اينترنتي كمپين كه تا به حال بيشتر از ده بار از سوي مقامات           
.قضايي جمهوري اسالمي فيلتر شده است بازتاب يافت  

 
: زير اشاره كردميتوان به موارد  –مخصوصا از نقطه نظر يك جنبش مردمي بي خشونت  –از نكات بارز كمپين   

 
در كمتر از يك سال كمپين در . مركز گريزي كمپين چه از نظر فعاليت بيروني و چه از نظر ساختار دروني آن -الف

كمپين در . شانزده استان ايران پخش شد و در هركدام از اين استانها، فعالين جوان زنان شروع به جمع آوري امضا كردند
يز گذشت و در خارج از ايران نيز زنان شروع به جمع آوري امضا و جلب كردن توجه مدت كوتاهي از مرزهاي ايران ن

.رسانه هاي بين المللي به خواسته هاي كمپين كردند  
 

از بلوچستان تا آذربايجان، از ايتاليا تا آمريكا، از كويت تا ايالم، فعالين جوان جنبش زنان يك صدا خواهان تغييرات 
برخالف تحقيقات دانشگاهي يا حتي جنبش هاي مدني ديگر مثل كارگران و معلمين، . يران شدندقانوني به نفع زنان در ا

 –به روال گذشته  –جنبش زنان با نوآوري و پيش آوردن ايدهء كمپين از تمركز جنبش عدالت خواهي زنان در تهران 
تار دروني نيز كمپين يك ميليون امضا از نظر ساخ. جلوگيري كرد و بدين طريق يك جنبش واقعاً فراگير به راه انداخت  
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به قول . اين بدين معني است كه كمپين ساختار افقي دارد و هيچ گونه رهبريت و نوك هرم ندارد. محور گريز است
مدل كمپين مدلي خواسته محور است و نه ايدئولوژي محور يا هويت محور، هركس را برميتابد "نوشين احمدي خراساني 

: نوشين احمدي خراساني سپس ادامه ميدهد ".فقط بيانيهء حداقلي كمپين را قبول داشته باشدبه شرط آنكه   
دليل روشن اين مدل براي فعاليت حول تغيير نيز آن است كه قانون متعلق به همه مردم است و بنابراين همه آنان فارغ "

".از هر ايدئولوژي و مرام و مسلكي بايد در مورد آن نظر بدهند  
  

بنابراين كمپين ميتواند الگوي جديدي براي ائتالف هاي سياسي باشد كه در ساختن آينده نوين كه در آن عدالت           
اين ائتالف ها ميتواند بين نيروهاي سكوالر بيرون و . در مورد زنان و ديگر اقليت ها اجرا ميشود، نقشي اساسي بازي كند

و حتي سردمداران جنبش هاي راست، ميانه رو ) اهللا صانعي، منتظري و غيرههمچون آيت (درون ايران، روحانيون معترض 
يك جنبش بي خشونت فقط وقتي كه داراي چنين پتانسيلي براي ائتالف گروههاي سياسي از طيف . و چپ صورت گيرد

. هاي گسترده و متفاوت است ميتواند نيرويي باشد براي تغيير جامعه  
 

اين روشِ جمع آوري امضا ميتواند . است "گفتگوي چهره به چهره"ان در كمپين، روش اصلي فعالين جنبش زن –ب 
اغلب گروههاي سياسي ايران در طول تاريخ معاصر ايران از يك . سرمشق خوبي براي تمام گروههاي اپوزيسيون باشد

ه با نوآوري و در عين حال ايدئولوژي الهام ميگرفتند و بنابراين غير قابل انعطاف بوده و عموما از جذب ياران جديد ك
فعالين كمپين يك ميليون امضا، در عوض با مردم در . نظم بتوانند اهداف جنبش ها را به دست بياورند عاجز بوده اند

همين گوش فرا دادن به خواسته هاي مردم است . فضاهاي عمومي به صحبت مي نشينند و به درد دل آنان گوش ميدهند
آن را هرطوري كه شكست را معني  "شكست"ي برخوردار ميكند و در نتيجه امكان عدم كه جنبش را از حمايت مردم

بدين صورت از نخبه گرايي نيز جلوگيري شده و جنبش زنان به تمام . كنيم در صحنه اجتماعي سياسي فرآهم مي آورد
.معنا داراي پايگاه مردمي خواهد بود  

 
چنين  –بش آزادي بخش گاندي در هند و جنبش سياهان در آمريكا منجمله جن –ديگر جنبش هاي بي خشونت           

فعالين اين جنبش به طور مداوم با مردم عادي تعامل ميكردند و مطمئن مي شدند كه در هر برهه از . رويكردي داشتند
و فعالين  اين خصيصه يا روش كمپين بايد حفظ شود. زمان جنبش آنان بازتابي از خواسته هاي متفاوت مردم عادي است

جديد با گذراندن دوره هاي آموزشي بايد بتوانند هميشه به خواسته هاي مردم گوش دهند تا مردم نيز دلها و فكرهايشان 
.را با جنبش و كمپين يك ميليون امضا همراه كنند  
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 پتانسيل ها ، منابع و استراتژي هاي جنبش زنان در ايران امروز

 

باال گفته شد كمپين يك ميليون امضا داراي پتانسيل زيادي براي تغيير قوانين ضد زن با ايجاد  همانطور كه در          
يعني جوانان چه دختر و چه پسر  "نسل پنجم فعالين زنان"حضور . ائتالف گسترده اي در ميان گروههاي سياسي ميباشد

اين جوانان كه . عظيم اين حركت به شمار ميايدكمپين كه در نقاط مختلف كشور و دنيا در جريان است از منابع در اين 
گذارند و به اين ترتيب كمپين يك ميليون  خواسته محور كار ميكنند، دقت و مهارت هاي خود را در اختيار كمپين مي

ي بوده و با تكيه بر مهارت ها پيشروهمواره  –استفاده از اينترنت و رسانه هاي عمومي  –امضا ميتواند از نظر تكنولوژي 
. اين جوانان پيام خود را به حداكثر مخاطبين برساند  

بايد . اما وجود اين فعالين جوان جنبش زنان، در عين حال باعث بوجود آوردن يك شكاف نسلي شده است          
 متوجه بود كه  اين شكاف نسلي هيچگاه بازدارنده و يا عامل حذف ياران جديدي كه از سن و سال بيشتري برخوردارند

يك . در ضمن بايد به اين نكته توجه داشت كه فعالين جوان ميتوانند در عين حال داراي هويت هاي مختلف باشند. دگردن
هوادار چپ ترين يا راست ترين جناح جنبش كارگري  فعال جوان كمپين ميتواند در عين حال پشتيبان جنبش كردها و يا

ت اهللا صانعي كه پشتيباني خود را از كمپين اعالم كرده، افراد بسيج و مراجع مذهبي پيشرو مانند آي. يا دانشجويي باشد
سپاه و خانواده هايشان، كارمندان سازمانهاي مختلف دولتي كه شايد از نزديك شاهد نابرابري زنان اليق و مردان در 

با خشونت مقامات قضايي  علت اصلي رفتارِ. ه اند همه و همه از ياران بالقوه كمپين به شمار ميايندبودصفوف كارمندي 
با  ،هرگاه رژيمي. ايدئولوژي باشد بالقوه ميتواند يك جنبش سراسري و فرا ،نيز شايد به اين خاطر است كه ميدانند كمپين

اما ايران تنها كشوري . خشونت جنبش هاي اجتماعي مردمي را سركوب ميكند نشانه از ترس رژيم براي تزلزل است
شركت در چنين حركتي  "به اتهام" آن مرتباً در فعالين جنبش هاي مدني "انقالب مخملي" وعقاست كه بدون عالئم و

علت اين رفتار را بايد از ترس و هراس مقامات قضايي و چندين تن از مسئوالن . بازداشت، شكنجه و زنداني ميشوند
.خودكامه جمهوري اسالمي دانست  

           
مقامات قضايي در عين آنكه از : زنان بايد به آن توجه كرده و با آن مقابله كنند ه مهمي است كه فعالين جنبشلترس مقو

تغيير مي هراسند مايلند با اعمال خشونت در مقابل فعالين جنبش زنان ترس و هراس را در دل آنان بيندازند و بدين 
هم است و ميتواند بازدارنده ترس به واقع م. ترتيب از گسترش فعاليت هاي بي خشونت از جنبش زنان جلوگيري كنند

با به وجود آوردن شبكه هاي . اين است كه استراتژي در مقابل ترس براي يك جنبش بي خشونت الزامي است. باشد
جنجال بين المللي راه بيندازند تا به اين  ،ارتباطي درون كشور و خارج از كشور، فعالين ميتوانند در مقابل هر دستگيري

اگر استراتژي را بر مبناي خنثي كردن ترس در ميان همه . البته اين فقط يك استراتژي است. كنندطريق با ترس مقابله 
:ميشودموارد زير طيف هاي فعال جنبش زنان بگذاريم متدهاي ديگر شامل   

  
بش و نشان رسانه هاي عمومي، اينترنتي، ماهواره اي، راديويي و يا نوشتاري براي رساندن پيام جن زاستفاده وسيع ا –الف 
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البي كردن -ب  
برگزاري انتخابات نمايشي و روسري سفيد پوشيدن در مجامع عمومي به عالمت پشتيباني از كمپين   -ج  
نمونه نوآوري در اين زمينه آش نذري بود (برگزاري نمازهاي دسته جمعي به منظور آشنايي مردم با اهداف كمپين  –د 

) .ز فعالين پخته و پخش شدكه توسط مادر يكي ا  
  آوازهاي دسته جمعي در تظاهرات - ه

م احترام گذاردن به شهداي جنگ كه شايد بر خالف ميل دروني خود به مقابله با يك دشمن مسلح مجبور شدند سمرا –و 
  .و به جبهه رفته و جان باختند

ني و جسمي ديده اند و غيرهمراسم احترام گذاردن به تمامي آنهايي كه در جنگ آسيب هاي روا –ز   
  

ها باعث گسترش پيام كمپين از يك طرف و قدرت دادن به فعالين آن از تدمتدهاي باال و انواع ديگر اين م          
بديهي است كه نوآوري در زمينه يك استراتژي نيازمند يك گروه مشخص فعالين است كه با اين . طرف ديگري ميشود

در چنين مواقعي ساختار افقي . د و سپس با همياري افراد مختلف اين متدها را اجرا كننداهداف به دور هم جمع شون
كمپين با انعطاف پذيري كه از ابتدا داشته ميتواند چنين كميته هايي را تشكيل داده و سپس بر مبناي مقتضيات آنها را 

چنين كميته . ري و كوتاه مدت كار كنندور سدر مواقع خيلي ضروري كميته هايي از اين قبيل ميتوانند به ط. منحل كند
.ندهاي نه تنها ضديتي با ساختار افقي ندارند بلكه براي رسيدن به اهداف كمپين ضروري نيز هست  

 سالهاي ءدوره ،نمونه بارز بوجود آمدن ترس. مقابله با ترس و وحشت اصل مهمي در مبارزه بي خشونت است           
است كه كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي همراه با پايان جنگ هشت ساله و هشت ميالدي  بعد هشتادو هشتاد و سه 

. مدني به راه نيفتاد –چنان فضاي اختناقي در كشور به وجود آورد كه تا سالها بعد از آن هيچ نوع فعاليت غيردولتي 
ي داشتند كه يك جنبش بي خشونت مانند مادران  زندانيان  سياسي كه بسياري از آنها به ناحق اعدام شدند فرصت خوب

به  وجود آورند ولي متاسفانه  ،راه انداختند 1980و  1970آنچه مادران فعالين سياسي شيلي و اوروگوئه در سالهاي 
خشونت بي رويه مقامات قضايي و از آن مهم تر ترس و وحشتي كه در دل مادران ايجاد شده بود مانع از پاگيري فعاليت 

.ي اين گروه از مادران داغديده گشتبارز بيرون  
سالهاي ترور است به گردهمايي هاي خصوصي در خانه  ءكه بازمانده وحشتيبا  "مادران خاوران"نيز تا امروز           

درد و اندوه جانكاه اين مادران . جمع خود به شدت پرهيز ميكنند هاي خود بسنده ميكنند و از هرگونه بازتاب بيرونيِ
محترم است اما بررسي داليلي  كه به سكوت سياسي آنها انجاميد از نقطه نظر جنبش هاي بي خشونت بسيار مهم  براي همه

با  1977است چرا كه جنبش مادران در آرژانتين به طور مثال با نهايت سركوب و اختناق مواجهه شد به طوريكه در سال 
17گوستاوو"نفوذ يك جاسوس رژيم به نام 

18آزوسنا ويالفلور" ار اصلي اين جنبشذگ، رهبر و بنيان"
خود نيز به ناپديد  "

اما با وجود همه فشارها و خشونت هاي رژيم مستبد آرژانتين اين جنبش پا گرفت و حتي به السالوادر و . شدگان پيوست
.جامعه ايران بوده يا هست مختص  بنابراين نميشود گفت كه ترس و اختناق فقط. گوآتماال هم سرايت كرد  

                                       
   Gustavo 
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حقوقشان  ،زنان جامعه ايران ويژگي هاي خاص خود را دارد منجمله وجود اقليت هاي مذهبي و قومي كه مانند          
شونت باشند و داراي استراتژي هاي جنبش هاي عدالت خواهي زنان و ديگر اقليت ها تا زماني كه بي خ. پايمال ميشود

جامعه شناس آمريكايي در  19جف الكساندر. دامنه عدالت اجتماعي را گسترده سازند ،بلند مدت ميتوانند با كارهاي موثر
يك كشور چند فرهنگي  مورد جنبش سياهان و ديگر جنبش هاي مدني آمريكا ميگويد تا زماني كه جنبش هاي مدني در

پوشش عدالت اجتماعي براي همه شهروندان باشند، با كمك از جامعه بين المللي و مطرح كردن حق خواستار گستردگي 
دايره عدالت  ،د با موفقيتنخود به عنوان انسانهاي برابر كه بازتابي از ارزشهاي معنوي و اخالقي جامعه است ميتوان

. اجتماعي را به نفع خود گسترش دهد  
 

 حمايت بين المللي

 
با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران و شرايط . جنبش زنان ميتواند و بايد از حمايت بين المللي برخوردار باشد          

اجتماعي با كشورهاي همسايه و  و كشور ايران نميتواند ايزوله بماند و بايد ارتباط مستقيم تجاري، سياسي ،ي منطقهنكنو
.ناسبي براي كمك هاي بين المللي از طرف فعالين سياسي استهمين ويژگي ايران دليلي م. اروپايي داشته باشد  

و نفوذ قدرتهاي خارجي به نفع ) زمان دولت مصدقدر ( سيامتاسفانه چون تاريخ معاصر ايران با توطئه هاي           
نكته دو . گرفتن چنين كمك هايي با شك و شبهه و گاه افتراهاي رسمي و غيررسمي همراه است ،عجين است ،خودشان

 –معاصر ايران، ايرانيهاي خارج از كشور با تابعيت هاي دوگانه ايراني  اينكه هيچ گاه در تاريخ اوالً: در اين امر مهم است
وجود دياسپوراي قوي ميتواند به كمك جنبش . كانادايي يا غيره در اين تعداد زياد وجود نداشته اند –آمريكايي، ايراني 

نيهاي مقيم خارج هستند كه ميتوانند بر دولت هاي كشورهاي ميزبان مثل آمريكا، كانادا، زنان بيايد چرا كه اين ايرا
آلمان، فرانسه يا كشورهاي ديگر فشار بياورند كه موضوع نقض حقوق بشر و خواسته هاي جنبش زنان را در مراودات 

د همين فشارهاي شهروندانِ به تبعيد وجو 1970يادمان باشد كه در اواخر . اقتصادي خود در اولويت قرار دهند –سياسي 
گرويده اروپاي شرقي كه ساكن آمريكا و اروپاي غربي بودند بر روي دولتمردان آمريكايي و اروپاي غربي باعث شد 

  20.كه فعالين جنبش هاي مدني در درون كشورهاي اروپاي شرقي دور از گزند دولت هاي آن زمان بمانند

ميتواند با روشني اهداف خود را اعالم كرده و حمايت خارجي را حتي بدون دخالت  ثانياً يك جنبش مدني بي خشونت
.افراد فعال داخل كشور بگيرد  

از . مقامات امنيتي بدون شك سعي خواهند كرد كه جنبش هاي مدني و خصوصاً جنبش زنان را تخريب كنند          
دن نفوذي هاي امنيتي به قصد تخطئه و ايجاد تفرقه بين فعالين، فرستا: راههاي اين تخريب ميتوان به اين موارد اشاره كرد

امنيت "تهمت زدن به فعالين سياسي براي برقراري روابط نامشروع با كمك خارجي گرفتن و عامل خطر بودن براي 
. جاسوسي و غيره ،"ملي  
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داشتن استراتژي . براي مقابله با اين تهديدها و محدوديتها، جنبش هاي زنان بايد از قبل تدابير درازمدت بينديشند          
. درازمدت، متدهاي موثر، پيام رساني همگاني و شايد از همه مهمتر انضباط فعالين از نكات مهم يك جنبش موفق است

براي هر اعتصاب يا در . مريكا انضباط و ديسپليني سخت تر از ارتش آمريكا داشتندفعالين دانشجويي جنبش سياهان در آ
عالين بايد چندين كالس آموزشي ميرفتند تا ياد بگيرند چطور فبست نشستن در رستورانهاي مختص به سفيدان، اين 

تعداد اين . ز كوره در نروندخشونت پليس براي بيرون انداختن آنها از مجامع عمومي را بي خشونت جواب دهند و هرگز ا
از ظرفيت خود گذشت و مامورين  –جنوب  مخصوصا ً –فعالين آنقدر زياد بود كه سرانجام زندانهاي ايالت هاي مختلف 

.امنيتي چاره اي به جز خالصي آنها نداشتند  
ت خود گفته اند كه آموزش در خاطرا) .كه برخي سفيدپوستان مترقي را نيز شامل ميشود(فعالين جنبش سياهان            

چرا كه بايد همگي از يك سري . براي اين نوع مبارزه بي خشونت از خدمت سربازي رفتن به مراتب سخت تر بوده است
دانشجويان در رستورانها تحصن ميكردند داراي لباس هاي مرتب و اطو  كه هنگامي– از نوع لباس پوشيدن ،قوانين سخت

در تا رفتار، انضباط و هماهنگي،  -ديو و تلويزيون بشود از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام بردكشيده بودند تا مبادا در را
اصل مبارزه بي خشونت مبتني بر جواب ندادن به خشونت نيز از مواردي است كه با . اين تحصن ها پيروي ميكردند

جواني عادت به خشونت دارند و بنابراين نيازمند خيلي از افراد جامعه از دوران نو. آموزش و تمرين عجين انسانها ميشود
. آموزش براي مبارزات بي خشونت هستند  

 
21پاسيفيسم " همانطور كه در باال بحث شد، مبارزه بي خشونت صرفاً          

 "صلح جوييين احتراز از جنگ و ئآ"يا  "
حقوق محرومان و اقليت ها در جامعه  نيست، بلكه يك مبارزه تمام عيار فقط عاري از خشونت و براي بدست آوردن

درست است كه هر جامعه اي ويژگي هاي خود را دارد ولي تاكيد بر تفاوت هاي اجتماعي به جاي ديدن شباهت . ميباشد
هاي كاركردي جنبش بي خشونت در اقصي نقاط دنيا، ديدگاه صرفاً سازنده اي نيست چرا كه خشونت ابزار انحصاري 

غم تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي، جوامع انساني براي رسيدن به عدالت همگاني اجتماعي بايد در دولت ها بوده و علير
تجارب فعالين جنبش هاي مدني در آمريكا، اروپا و آمريكاي التين قطعاً ميتواند براي . طي پروسه هاي مشابه متغير شوند

.فعالين ايراني مثمرثمر باشد  
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اي برونمرزي شامل پژوهشگران،  خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه يب كيژتارتسا عافد تاعلاطم زكرم
هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش بي . اند مترجمان، نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

  .غيير اجتماعي استخشونت به عنوان مؤثرترين راه براي ايجاد ت

بي خشونت را بررسي و منتشر كنيم؛ و با پژوهش و تحليل تاكتيكهايي كه  ٔاين است كه انواع تاكتيكهاي مبارزههدف ما 
  ه.اند، در مورد اثربخشي آنها نتيجه گيري كنيم در گذشته در ديگر نقاط جهان به كار گرفته شده

كنشهاي بي خشونت را از سراسر جهان در  ٔهاي گوناگوني در باره جا، فيلمافزون بر مطالب و تحقيقات منتشر شده در اين
شبكة ما برون مرزي است و از كمك افراد و پژوهشگران بي شماري از ايران و . اين تارنماي اينترنتي قرار خواهيم داد

.برد همچنين كشورهاي ديگر بهره مي  
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