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   زنانه دلھای  درد
  .و انتقادھای يک زن از برخی برخوردھای زنان فمينيست

 

  

ھای  اگر زنان روشنفکر و فمينيست ما به اين نوع برخوردھا و روابط ميان خود ادامه دھند سرنوشتی غير از سازمان

داد مشخص و شان نخواھد شد و ھر بار تنھاتر خواھند شد؛ چنانچه نزديک به سه دھه است که اغلب تع سياسی نصيب

کنندگان سفيدتر از سال قبل و جای خالی زنان  کنند و ھر سال موھای شرکت خاصی از زنان در اين سمينارھا شرکت می

  .شود تر می جوان بيش

   

  به مناسبت آغاز به کار سمينار زنان ايرانی در فرانکفورت

 در جنبش فمينيستی زنان خارج از کشور  نسبت به برخی برخوردھای ناسالم دانم که نوشتن چنين مطلب انتقادی می

آمدھای خوبی برای من نداشته باشد و شاھد برخوردھای تندی از جانب برخی زنان فمينيست باشم، اما با  ممکن است پی

گونه برخوردھای ناسالم در جنبش زنان   اين مسائل، خوشحالم که يکی از نادر زنانی ھستم که با شھامت اينۀعلم به ھم

  . کند  را بيان می )خارج (فمينيستی

 در قبال زنان  ميليونی زنان ايرانیۀ بزرگ رسانه و به عنوان يک زن از جامعۀمن به عنوان يک عضو کوچک خانواد

  .کنم بينم، بيان می کنم و به ھمين دليل ھم از قلم و جايگاه خود درد و مشکالتی را که می وليت میؤام احساس مس جامعه

  .  سمينار امروز در فرانکفورتۀ در بار توضيح کوچکیءابتدا

ھر بار زنان ايرانی در يک شھر کنند و  لمان ھر سال سميناری برگزار میا سال است که زنان ايرانی در ٢۵بيش از 

اين بار . گيرند  بايد موضوع مربوط به زنان باشد، به عھده میوليت برگزاری را با يک موضوع خاص که قاعدتاً ؤمس

 ۀوليت شھروندی و تجربؤھای قربانيان و مس خواھی خانوادهداد" اين سمينار در فرانکفورت ۀمين دووھشت موضوع سی

 برخی از زنان فعال و فمينيست مستقل به حمايت از ٨٨جالب اينجاست که چطور وقتی در جنبش سال . است"  زنان

دران داغدار به شکل جدی حمايت کنند، برخاستند و سعی کردند از اين حرکت ما) مادران عزادار(مادران پارک الله 
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 مادران عزادار به ألۀھای خود عدول کردند، مس ھا از ارزش فمينيست! ھا برخاست که ای داد قيل و قال برخی فمينيست

" دادخواھی"اما اکنون ! ی در چارچوب جنبش فمينيستی زنان نيست؟ۀھا ھا ربطی ندارد و چنين حرکت ستما فميني

ی مادران ئگو(ھمان مادران پارک الله نبود؟ خواست مادران عزادار يا " دادخواھی"ده؟ مگر موضوع فمينيستی ش

  !)قربانيان اعدامی جزو زنان نيستند

  .ست که برای من تازگی ندارد م را دارم چون تناقض در گفتار و عمل اين دوستان چيزیپاسخ سؤال... در ھر حال

کردم و اغلب   ميالدی با زنان کار می٩٠ دھه ۀتا کمی پس از نيم - ١٩٨۶ال  يعنی س- لمان بودم ااز اولين سالی که در 

کنم و نه در سمينارھای زنان  ست که نه با گروھی از زنان کار می اما ساليانی. کردم در سمينارھا شرکت کنم سعی می

که ھيرارشی عجيبی  ينديگر ا. اند ای خاص که ھميشه سخنرانان عده يکی اين: م ھم مشخص استداليل. کنم ت میشرک

ه گاه فکر طوری ک وجود دارد به" ای رھبری پشت پرده"که  تر آن در جمع زنان فمينيست و فعال وجود دارد و مھم

ی پشت پرده تالش برای يارگيری ئ چنين به شکل مافياکنند که ی زيادی نگاه میئھای مافيا کنم زنان فمينيست فلم می

  ! مينارھا و عملکردھای زنان را در دست داشته باشندکنند تا بتوانند مدام سکان س می

ھا که  در اين سال. شان آشنا ھستم شناسم و با نوع برخورد و نگرش  است که از نزديک می خيلی از اين زنان را ساليانی

اگر ) کنم صحبت از خارج از کشور می( زنان فمينيست ما ۀکنم متأسفانه متوجه شدم در جامع به شکل مستقل کار می

ش را را سر نداد و ھر حرکت" من فمينيستم"بود و يا مدام شعار زنی مستقل بود و به يک جريان زنان فمينيست وابسته ن

 به طور کلی  تر بود، ھا خيلی ھم فعال  از خود آن معرفی نکرد، حتی اگر»لزبين«با نام فمينيست انجام نداد و يا خود را 

يد ئ خاص را تأۀکه حتی اگر مستقل باشی ھميشه آن عد مگر آن! کنند شود و حتی پشت پرده او را لِه می ناديده گرفته می

  ! شعار فمينيستی! کنی و مدام شعار بدھی

 روشنفکری نيز مطرح ھستند را بايد در عمل ۀامعزنند و مدام در ج از نگاه من زنان فمينيستی که بسيار زيبا حرف می

 زندگی خصوصی، کاری و اجتماعی ھر فردی ھميشه تبلور عقايد و نظرات و ۀکارنام! شناخت نه در تئوری

اند ولی متأسفانه در عمل و  آتشه، روشنفکر و دمکرات گونه زنان در تئوری فمينيست دو برخی از اين. ھايش است تئوری

ھای زيادی وجود دارد و اگر الزم  برای تمام اين موارد نمونه. (يگر زنان بسيار خشن و ديکتاتورمآبدر برخورد با د

    .)ھا را خواھم گفت شد روزی آن

وانم ثابت کنم که ت با دليل و سند می.  شخصی خودم بلکه در برخورد با ديگر زنان متوجه شدمۀھا را نه تنھا در تجرب اين

تر  ھم عادی" عادی"زنند اعتقادی ندارند و حتی گاه در زندگی اجتماعی خود از برخی زنان  ی که میئھا برخی به حرف

  !ترند و سنتی

ھای کالمی و ترور   چنين برخوردھا و خشونتۀخواستم اين موضوع را به بحث بگذارم و در بار ھاست که می مدت

 که نسبت به ئیھا  حسادتۀيسم، ھمچنين در بارشخصيت که زنان فمينيست در برخورد با مخالفان خود دارند مطلبی بنو

اند که ھر بار فکر کردم اگر مطرح   ما حاد و مھمۀھم دارند؛ اما از بس مشکالت و رويدادھای سياسی اجتماعی جامع

کنيم به  اما مگر نبايد وقتی دردی را حس می. دھم و به ھمين دليل مطرح نکردم الشعاع قرار می کنم مسائل ديگر را تحت

    رمانش بينديشيم؟د

دھم دردی را که  کند، به خود اجازه می  زنان فعال ايرانی و کسی که ساليانی است تالش میۀبه عنوان يک عضو جامع

درد زنانی که وقتی به ! فقط درد من نيست و درد زنانی است که از من خواستند تا با صدای بلند فرياد کنم، عنوان کنم

توجه باشی  اگر درد را حس کنی و به درمانش بی: " مناسب مطرح کنم در پاسخ گفتندھا گفتم بگذاريد در فرصت آن

  !"ممکن است به بيماری تبديل شود، حتی بيماری العالج

 فرصت مناسب چه زمانی است؟ و چه کسی اين اصالً ! نبايد دنبال فرصت مناسب گشت! درست است و حق دارند

. ھا بايد استفاده کرد دھای بسياری داريم که از ھر فرصت برای مطرح کردن آنکند؟ متأسفانه ما در مناسبت را تعيين می

 تميز و شفاف شده باشد تا ھمه ای که از پيش کامالً  ينهئآ! ای در مقابل خود قرار دھيم ينهئفقط بايد با خود صادق باشيم و آ

 ھمه چيز مثالً .  به گردن ديگری بيندازيمآسان است که مدام به دنبال مقصر بگرديم و ھمه چيز را! چيز را خوب ببينيم
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 ما ۀمردان تربيت شد! مقصر فقط مردان نيستند! نه... به گردن جمھوی اسالمی بيندازيم! را به گردن مردان بيندازيم؟

چنان  در خيلی از ما زنان فرھنگ ضد زن آن!  ما زنان و مردان استۀزنان ھستند و جمھوری اسالمی تبلور تفکر ھم

" ضد زن"بودن را " مرد"برخی زنان روشنفکر فمينيست متأسفانه صرف ! که در بسياری از مردان نيستقوی است 

تر از مردان ضد  که زنان ضد زن به مراتب خطرناک کما اين! آنکه نگرش را مورد ارزيابی قرار دھند دانند بی می

مان  ھا و احزاب سياسی طور که سازمان  ھماندانم روشنفکران زن نيز تبلوری از جامعه و فرھنگ ما ھستند می! اند زن

  ! ش به کجا رسيد تبلور فرھنگی که ديديم سرانجام ما بودند،ۀھم در گذشته تبلور فرھنگ جامع

ھای  اگر زنان روشنفکر و فمينيست ما به اين نوع برخوردھا و روابط ميان خود ادامه دھند سرنوشتی غير از سازمان

 ھر بار تنھاتر خواھند شد؛ چنانچه نزديک به سه دھه است که اغلب تعداد مشخص و شان نخواھد شد و سياسی نصيب

کنندگان سفيدتر از سال قبل و جای خالی زنان  کنند و ھر سال موھای شرکت خاصی از زنان در اين سمينارھا شرکت می

  !شود تر می جوان بيش

   اختر قاسمی

  

ھای درون  ی ايرانی خارج از کشور است چون از فمينيستھا خطاب من در اين مطلب به فمينيست :توضيح مؤکد

  .شناخت نزديکی ندارم

 


