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 همبستگی فمینیستی و فضای شهری 1

 چکیده

گوناگون زندگی زنان، به ابعاد همبستگی را با توجه  یمحققان فمینیست واژه

ه اند چیدهپرساند. آنان کردهی کنشگری تعریف ها، منابع، و اهداف افراد و گروههاهویت

کند، یم ستیز متحدزنچیزی زنان را در مقابله با ساختار سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی 

محور در آن بازتولید شود. مطلب پیش رو نمودهای قربانیکه تصویر و گفتمانی بی آن

 را بررسی هاهمبستگی در فضای شهری میان کنشگران حقوق زنان و فمینیست

ان در گذارسیاستساختاری با فعالین، محققان و نیمه یبهکند. با تکیه بر مصاحمی

الین، این مطالعه ی اجتماعی آنهازنان و حقوق آنان و تحلیل محتوای شبکه یحوزه

، ستای در جریان یی مختلف جغرافیاهادهد که فعالیت فمینیستی در مقیاسمی نشان

هد اعالوه بحث خوبهملی.  ی مرزهایسوگرفته تا فراو محله و شهر خانواده، از بدن، 

دهی به کنشگری فمینیستی شکلابزاری مفید برای به شد که اگرچه فضای مجازی 

اجتماعی در  یی شبکههارمفدارگرا و ناکارآمدی پلتتی دولت اقهابدل شده، دخالت

 ی جدی در برابر کنشگری فمینیستی قرار داده است.هاحل این معضل، چالش
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، و نظامی خاورمیانه با سرعت در حال تغییر است. فضای ژئوپلتیکصادی، شرایط اقت

ی سیاسی میان کشورهای همسایه، اقتدارگرایی هامتداوم نظامی و جنگی، تنش

طور بهافراد را  یزندگی روزمره ،ی جهانیهامداخله گرایانه قدرت ها، و سیاستهادولت

ی اهمیان کسانی هستند که خشونتقرار داده است. زنان در تأثیر چشمگیری تحت 

ضع وبرای مثال، کنند. می تجربهای دولتی و ژئوپلیتیک را به طرق مختلف و فزاینده

داعش، به دست ایران، تجاوز جنسی علیه زنان ایزدی  75حجاب اجباری بعد از انقالب 

ه بدن دهد چگونو دستگیری و تهدید کنشگران فمینیست در سراسر منطقه، نشان می

 های حاکمحقوق زنان به زمینی برای کشمکش سیاسی و ایدئولوژیک میان قدرت و

یان ی در جرفمینیستی هابدل شده است. در فضایی که خصومت علیه زنان و فعالیت

د ی موجوهااست، کنشگران ایرانی در کنار سایر فعالین حقوق زن در منطقه، ازفرصت
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زیسته و منابع مشترک  یتکیه بر تجربهدر فضاهای شهری و مجازی بهره برده، تا با 

 حقوق خود را بازپس گیرند. 

 یبا تکیه بر مباحث مطرح شده از سوی محققان فمینیست در تعریف با واژه

(، مطلب پیش 4019، و یووال دیویس، 4019، 4002، باتلر، 1691)هوکس،  همبستگی

ی همبستگی هاکند تا مطرح کند که سیاستمی رو رویکردی جغرافیای اتخاذ

طور فزاینده، فراملیتی و چند مقیاسی هستند. دو بهایرانی، کنشگران فمینیستی 

ی مقابله با تجاوز به حق بر هاو روش هاموردی انتخاب شده اند، تا استراتژی ینمونه

، نشان داده خواهد بدن و پوشش و آزار جنسی در فضای عمومی را روشن کنند. اوالً

جایی نآ –زن تحت ستم  یگرایانهذاتنه بر اساس تعریف  شد همبستگی فمینیستی

(، 4002شود )باتلر، می که زن بودن به خودی خود مترادف با ستمدیدگی در نظر گرفته

ین ، چنآن که گیرد. دوممی ی مشترک شکلهابلکه با تکیه بر قدرت، منابع و ارزش

ای ملیت فراتر رفته، و به ج ی هویتی بر مبنای نژاد وهایی از تقسیم بندیهاهمبستگی

ی هامشترک به عنوان منبعی برای تعریف اهداف و استراتژی یزیسته یآن از تجربه

جوید. چنین رویکردی با فهمی آگاهانه می مشترک برای مقابله با خشونت جنسی بهره

ر ذیپامکانیی که با فضای شهری و مجازی در پیوند قرار دارد، هاو چالش هااز پتانسیل

ی های مبتنی بر همبستگی مقیاسهااست. عالوه بر عبور از مرزهای ملی، سیاست

ی هاگوناگون از بدن، محله، شهر و فرای مرزهای ملیتی را دربر میگیرد. با تمرکز بر جنبه

فراملیتی و چندمقیاسی کنشگری فمینیستی، این مطالعه در پیوند به ادبیات نظری که 

 گیرند، قرار دارد )به طور مثال، باقری،می ی در نظرفمینیست یهافضا را در بطن فعالیت

ی پیش رو نشان داده ها(. به عالوه، در بخش4012، شاهرکنی، 4006، خاتم، 4012

ی جغرافیای نقش مهمی داشته، و هاخواهد شد که فضای مجازی در پیوند زدن مکان

 ا تبعیض و خشونتفضایی برای اندیشه و عمل مشترک میان کنشگران در مقابله ب

 است.کرده جنسی فراهم 

اگرچه که فضاهای شهری و مجازی مبتکرانه و هوشمندانه توسط کنشگران 

ی اخیر محققان نشان داده اند که هاشوند، در دههمی فمینیتی استفاده شده و

بخش رهاییخاور میانه، تنها عملکردی  یی اجتماعی، به خصوص در منطقههاشبکه

به ابزاری دولتی برای سرکوب بدل گشته است )لبر و ای ه طور فزایندهندارد، بلکه ب
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(. سانسور، دستکاری محتوا، خشونت سایبری توسط نیروهای دولتی و 4041 ،آبراهام

 یهابخش شبکهرهایییی است که ابعاد هایا کاربران و گروهای ضد زن، برخی مثال

از ای ( نمونه4010کینان، )مکای کند. اقتدارگرایی شبکهمی اجتماعی را کمرنگ

تمرکز شان مفعالیت ییی هستند که پیش روی کنشگران فمینیست که دامنههاچالش

انات ها از امکبرداری دولتای به بهرهاقتدارگرایی شبکه بر فضای مجازی است قرار دارند.

تن فهای ارتباطی و اینترنت، با هدف حفظ، کنترل و در انحصارگرفناوریو تجهیزات 

نسبی ناکارآمدی ی محدودکننده دولتی و هادر مواجهه با سیاست قدرت، اشاره دارد.

ی با فمینیستی اجتماعی در حل این معضالت، کنشگران های شبکههافرمپلت

اند تا حدودی از تاثیر توانستهبرداری همزمان از هردو فضای مجازی و حقیقی، بهره

 بکاهند.  ی خودهای بر فعالیتیهاچنین چالش
 

 ی و رویکردهای جغرافیاییفمینیست. همبستگی 2

ی متنوع تعهدات هاشکل یبا مطالعهرا همبستگی  یمحققان فمینیستی واژه

(. نیرا 4041اند )رهبری و دیگران، کردهسیاسی، اهداف و مبارزات مشترک تعریف 

 یز مراودهعنوان شکلی ابهی عرضی هاسیاستی واژه( از 14: 4019یووال دیویس )

 یکند، که شرکت کنندگان در آن به عنوان نمایندهمی جهانی سیاسی استفاده

 قوت چنین شکلی از یدهد نقطهکنند. او توضیح مینمی ی هویتی عملهاگروه

 ئتالفاشناسانه از یک موقعیت سیاسی است، که آن را از معرفتاز فهم ناشی همبستگی 

نا شده، ببر اساس استراتژی سیاسی رزشی مشترک کمانی، که به جای سیستم ارنگین

 آنگیرد، می ی مشترک شکلهاعالوه اعتمادی که بر اساس ارزشبهسازد. می متمایز

راد که که افهابرماسی، آنجاییمشورتی چیزی است که سیاست عرضی را از دموکراسی 

ر نهند، تا دمی اقتصادی و به تبع آن سوژگی خود را کنار-ی اجتماعیهابه ناچار تفاوت

( در مخالفت با نوعی از 1619سازد. بل هوکس )می امر عمومی شرکت کنند، متمایز

دهد. به جای آن تشویق می آید، هشدارمی محوری پدید-همبستگی که براساس قربانی

کند، که بر اساس قدرت و منابع مشترک تعریف می ی فمینیستیهابه فرمی از جنبش

 1650 یدهه یی خواهرانههاکند که شکست جنبشمی شده است. او خاطرنشان
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فید ی سهافمینیستتوسط  براساس تصور ستم جهانی واحد علیه زنان بود، که عمدتاً

(. همانند یووال دیویس، هوکس معتقد است 4005شد )نقیبی، می بورژوازی هدایت

ق، عالی که تجربه سیاست فمینیستی مستلزم آن است که اجماعی متعهد و مداوم از

 (.1619اهداف، باورهای مشترک شکل گیرد )

 یبه اشتباه بر پایه ی معموالًفمینیستنویسد گفتمان می (4002جودیت باتلر )

تجربیات فرهنگی واحد، مفروض است. در نتیجه در تالش برای مبارزه با نادیده گرفته 

 هارائه دهند، ک و به اشتباه تصویری را ممکن است گاه هازن، فمینیست یشدن سوژه

زنان باشد. او معتقد است چنین رویکری  یتجربیات زیسته یهمه یتواند نمایندهنمی

ست نست، آضروریپذیر نیست، بلکه هدف مطلوب هم نیست. بلکه آنچه امکانتنها نه

 یدوگانهآگاهانه حضور دارند، به صورت مسئوالنه و  ائتالفکه افرادی که در یک 

قرار داده و به چالش بکشند سؤال هروند، اقلیت و اکثریت را مورد شهروند و غیرش

گاه کند که نه براساس جایمی (. به این ترتیب او شکلی از همبستگی را تشویق4019)

بندی صورتی مشترک هااهداف و استراتژی ی، بلکه بر پایههاسوژه یا کنار نهادن تفاوت

 شده باشد. 

لقوه درتحقق همبستگی فمینیستی را در اای بی ریسک و خطرهفمینیستمحققان 

اند. نیما نقیبی به جنبش فمینیستی زنان در دادهشرح جغرافیایی ی تاریخی و هابزنگاه

دهد که شکست نسبی جنبش دهد و توضیح میمی ارجاع 75روزهای آغازین انقالب 

گفتمان  ینهنگاه دوگا یکه برپایه بود المللیفمینیسم بین به علت نگاه مخدوش به

ت کند که اقدامات کنشگران فمینیسمی پریالیستی شکل گرفت. او بیانمغربی و ضدا

 برداری نیروهایبهرهی ضد امپریالیستی بود، مورد هادر غرب، که در حمایت از سیاست

مرتجع مذهبی برای افزایش فشار بر جنبش زنان ایرانی قرار گرفت. این فهم نادرست 

نقیبی، در خدمت گفتمان مذهبی حاکم قرار گرفت  یبه عقیدهاز همبستگی جهانی، 

ایدئولوژیک برداری سیاسی و هتا فمینیسم را کاالیی صادراتی از غرب در جهت بهر

قابل گرا به غرب در ماصالتیی که از نگاهی هامعرفی کنند. برای فائق آمدن به دوگانگی

، چارچوب فکری و سیاسی کندمی ( پیشنهاد4009گیرند، زینه )شرق سرچشمه می

اشکال ستم اعم از نژادپرستی و  یست که همهنگاهیاز اتخاذ  ی ناگزیرفمینیست
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ونی ریزی کند که گوناگپیمردساالری را در بگیرد، با این هدف که نوعی از همبستگی را 

 باشد. دستیابی بندی و صورتی در آن قابل فمینیستی هااهداف و استراژی

ی تفمینیسی های فراملی، سیاستهاجرتای ارتباطی و مههاژیبا گسترش تکنولو

( 4041ی جدیدی روبرو شده است. رهبری و دیگران )هاو فرصت هابا چالش

های فمینیستی را از نگاه دیاسپورا بررسی شی همبستگی مبتنی بر ارزهاسیاست

با  که همبستگی انددادهی مرتبط با حجاب، نشان هابا تمرکز بر کمپینآنان اند. کرده

زنان مسلمان در جوامع سکوالر مستلزم رویکردی حساس و مسئوالنه در انتخاب ابزار، 

 یگرایانه به حجاب به دوگانهتقلیلو رویکرد است. به نظر آنان، به جای نگاه  هاروش

گفتمان غالب است، نگاه  های برخی کمپینهاتوانمندسازی که در فعالیت/سرکوب

ی مکانی و توازن قدرت، هابارزات سیاسی زنان، فهمی عمیق از سیاستموشکافانه به م

تی که ی فراملیهاباید در مرکز کمپینمی ،(اینترسکشنالگرا )تقاطعو تعهد به دیدگاه 

ضای که فدر تالش برای استقرار همبستگی فمینیستی هستند، قرار گیرد. در حالی

یی قرار گرفته است، در هاسیاست مجازی به صورتی کارآمد در خدمت چنین اهداف و

منظور اجتناب از بهاند. ماندهبازعدالتی بیمواردی از حل منازعات قدرت، نابرابری و 

کنشگری  یعنوان فرض پایهبهزن ایرانی  یتصویری واحد و همگون از سوژه یارائه

اقعی گیری و ساخت فضای وشکلتری به چگونگی فمینیستی، الزم است تا توجه عمیق

را  هاو شباهت هاو مجازی در تعامل باهم انجام شود. رویکردهای جغرافیایی که تفاوت

 یه واژهبگرا تقاطعو دربرگیرنده تواند نگاه می شناسد،می در فضای جهانی به رسمیت

 .بخشدهمبستگی را تقویت 

 

 ژئوپلیتیک ی. ادبیات نظری فمینیست3

جود میان جغرافیای فمینیستی و ژئوپلیتیک شکاف مو یمطالعات فمینیست

جغرافیای سیاسی را از طریق تعریف چارچوب نظری و سیاسی که ژئوپلتیک در آن 

ی مکانمند و در عین هادهد. چنین چارچوبی پاسخمی شود، پوششمی محور-جنسیت

شود )هیندمن، می ی چندگانه را شاملهاحال سیاسی به روابط جهانی در مقیاس

ی سوکه فرا کندمی ابزار تحلیلی را فراهمفمینیستی تیب، ژئوپلتیک (. به این تر4002
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بندی کنشگری مفصلعنوان تنها واحد مطالعه برای بهملت -مقیاس دولت

 فاًطور سنتی صربهکه رویکرد ژئوپلتیک حالی رود. درطلب، میآزادیخواه و دموکراسی

از صلح،  فهم سنتی یستملت است، ژئوپلتیک انتقادی و فمینی-معطوف به نقش دولت

 یهاتری از چرخش قدرت در مقیاسکشد تا نگاه دقیقمی جنگ و خشونت را به چالش

(. رویکرد فمینیستی 4040، پرات، 4002جغرافیایی متنوع به دست دهد )هیندمن، 

ق پردازد تا از این طریمی جغرافیایی، در نتیجه به بازتعریف مرزهای سیاست-سیاسی

و فضاهای  های در مقیاسهاکه توسط افراد، گرورا بخش آزادیزا و تحولی هاسیاست

 (.4012گیرد، به رسمیت شناخته شود )استهیلی و کافمن، ی انجام مییمختلف جغرافیا

ژئوپلتیک، مطالعات ژنوپلتیک  ینظر گرفتن بدن به عنوان سوژه و ابژه با در

رده ونت و امنیت را بازتعریف کگرا و سنتی به خشتقلیلی هاتنها نگاهفمینیستی نه

هم را مفهوم سیاست جهانی که (، 4012، و مایر، 4014، اسمیت، 4002)هیندمن، 

اهمیت در تمرین و مقاومت حائز عنوان عاملی بهتا امر شخصی و روزمره کرده بازنگری 

دهد ( شرح می4012) (. تمار مایر4040در برابر قدرت ژئوپلتیک معرفی شوند )پرات، 

-مراتبی و ایستا به مفهوم مقیاس جغرافیایی در جنگ بوسنیسلسلهنگاه  چطورکه 

دهد با می . او توضیحندکنشگران زن به چالش کشیدرا  1660 یهرزگوین در دهه

که جنگ در داخل مرزهای یوگسالوی سابق در جریان بود، مداخالت وجود این

رد. جهانی بدل ک یبه مسئله ، جنگ راهاخصوص فعاالن زنان و فمینیستبهکنشگران، 

 یگذاری تجریات شخصی و تنانهاشتراکبا فراهم آوردن فضایی که در آن زنان قادر به 

عنوان بهتجاوز جنسی  1669در  ی جنگی شدند، برای اولین بارهاخود از خشونت

انی ی جههاسازمانتأثیر مهم کند که می جنایت علیه بشریت اعالم شد. مایر استدالل

جا که بسیج نیروها در تمامی ابعاد و آن ،المللی در مبارزه با خشونت علیه زنانینبو 

 .های جغرافیایی استنمایانگر سیالیت مقیاس ی جغرافیای در جریان بودهامقیاس

فمینیسم مقیاس، هم جهت با چارچوب تئوریک به از نگاهی سیال حاضر  یمطالعه

تفاده کنشگری فمینیستی در اس ینحوه بهتری ازگیرد، تا به فهم می بهره یژئوپلیتیک

 «دختران انقالب»موردی  یاز فضاهای واقعی و مجازی کمک کند. با تمرکز بر دو نمونه

در ت فمینیسی فراملیتی و چند مقیاسی فعالیت کنشگران ها، جنبه«بان آزاردیده»و 

 و بحث قرار خواهد گرفت. تأکید ایران مورد 
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ی زنان و کنشگران هاترین تالشمستمر یاجباری در زمرهی ضد حجاب هاکمپین

که ، بعد از این75کوتاهی از انقالب  یایران در جهت تحقق حق برابر هستند. به فاصله

از زنان  بسیاری خمینی قانون حجاب اجباری در اماکن عمومی را اعالم کرد،اهلل[ ]آیت

ی هاند. با بروز و رشد استفاده از تکنولوژیبرای اعالم مخالفت با این قانون به خیابان آمد

ی اخیر اعتراضات ضد حجاب اجباری اشکال متنوع و متفاوتی هامرور در دههبهارتباطی، 

ی یواشکی و های آزادیهابه کمپین هاترین آنشدهشناختهبه خود گرفت. از میان 

های زیادی در حثتوان اشاره کرد. در میان محققان ایرانی بمی ی سفیدهاچهارشنبه

، 4011خراسانی احمدی ، 4011شگل گرفته است )خویی،  هااین کمپینی زمینه

ترین ترین و تاریخی(. دختران خیابان انقالب یکی از مهم4040، رحیمی 4016

که اهمیت آن در پرتو انقالب ژینا بوده تحرکات زنان در مقابله با حجاب اجباری 

وبیش همزمان کم 1265سرآغاز این جنبش در سال دوچندان نمود پیدا کرده است. 

مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت و نرخ باالی تورم، اتفاق افتاد ءسواعتراضات به  با

که ویدا موحد طی یک پرفورمنس تاریخی در خیابان انقالب در تهران روسری از زمانی

محققان قرار  سر گرفت. در حالی که حجاب اجباری در ایران مورد توجه بسیاری از

ده ده شنبه حاشیه را غالباً های کنشگران فمینیست در سایر حوزههاگرفته، فعالیت

پوشش زنان قرار دارد،  یاست. یکی از این موضوعات که در پیوند عمیق با مسئله

 1269بان آزار در سال دیدهاست. گروه  یخشونت جنسی در فضاهای عمومی شهر

پذیر کردن و مبارزه با اشکال مختلف رؤیتران با هدف توسط جمعی از کنشگران در ای

 ی با محتواییخشونت جنسی در فضاهای عمومی تشکیل شد. اعضای گروه پوسترها

ی مترو و هاآموزشی چاپ و در فضاهای عمومی شهری مثل تاکسی، مغازه، ایستگاه

غیره، با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد ناامنی در استفاده از فضاهای عمومی که 

سایت در وبالین آنی ها، نصب کردند. به عالوه نقشهشودمیاغلب متوجه زنان 

خود از خشونت جنسی در  یداد که تجربه یا مشاهدهبه کاربران اجازه می ،باندیده

و  هاانجام این کار آنان توجه عمومی را معطوف به محدودیتشهر را گزارش دهند. با 

 روزمره زنان از فضاهای شهری در ارتباط است.  یخطراتی کردند که با حضور و استفاده
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 . همبستگی فمینیستی و شهر4

تجربیات  یی است که بر پایهفمینیستیی از این دست، نمایانگر همبستگی هامثال

فاده ، به جای استاین گیرد. با وجودمی و خشونت سرچشمه مشترک از تبعیض یزیسته

برای تعریف همبستگی، فعاالن زن و فمینیست از منابع در  محور-از گفتمانی قربانی

گیرند. بازپسدسترس در فضاهای شهری بهره جسته تا حقوق و عاملیت خود را 

(، تا 4002، هبستگی درنتیجه بر اساس تعریف هدف مشترک قوام یافته است )باتلر

تنها مردساالری نهادینه در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود را به چالش نه

، انقالببکشد، بلکه فضاهای شهری را از آن خود کند. در جنبش دختران خیابان 

عنوان بهبرق و مخابرات شهری،  یی شهری، مثل جعبههامانهکنندگان از الشرکت

( 120: 4040آزادی پوشش استفاده کردند. خسروی اوریاد )سکویی برای اجراگری حق 

 مانی مهمهعنوان البهکشف حجاب به سکوهای شهری، نمادین کند اجرای می استدالل

هوشمندانه از  یدر جریان این اعتراضات، معنایی سیاسی بخشیده است. با استفاده

گیرند و می شهری را پساهمیت و روزمره، زنان فضاهای بیظاهر بهی شهری هامانهال

همین سازند. به می ی گروهی و محلی برقرارهاپیوندهای سیاسی در قالب مقاومت

پذیر شهری استفاده کرد تا دانش و آگاهی عمومی رؤیتبان از فضاهای دیده، ترتیب

دهد، را قرار میتأثیر زنان در شهر را تحت  یآزار جنسی که زیست روزمره یدرباره

 کنم کهمی به این ترتیب فضاهای عمومی شهر نه تنها این امکان را فراهم ارتقا دهد.

ای راه را برکه زنان اختیار بدن خود را بازپس گیرند و سوژگی خود را به اجرا بگذارند، 

. کندمی فکری و عملی جمعی در جهت ایجاد فضای امن شهری، را بازایجاد گفتگو، هم

 د.شوعنوان بخش مهمی از سیاست رسمی مطرح میبهدر نتیجه فضای شهر و خیابان 

 

 فراملیتی همبستگی فمینیستی ی. جنبه5

ترده از گس یی تا حد زیادی مرهون استفادهفمینیستویژگی فراملیتی کنشگری 

دختران انقالب، زنان ایرانی و  یی اجتماعی است. در نمونههافضای مجازی و شبکه

تگ دختران انقالب استفاده کردند تا همبستگی و غیر ایرانی در خارج از کشور، از هش

 حمایت خود را با افراد در داخل کشور و مخالفت با حجاب اجباری نشان دهند.
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، هرچند خودشان رودمیفراهمبستگی ایرانیان در خارج کشور، از مرزهای جغرافیایی 

دن یتی بو. فراملبه طور مستقیم تحت قانون تبعیض آمیز حجاب اجباری قرار ندارند

رصد هست. برای پرداختن به قابلی گروه دیده بان آزار هم هاکنشگری در فعالیت

آزار جنسی، اعضای گروه از تجربیات زنان و کنشگران مصری و شباهت و  یمسئله

اند. یکی از اعضای گروه بردهاجتماعی بین دو کشور بهره -ی ساختار سیاسیهاتفاوت

 دهد: توضیح می

طوالنی و غنی در مبارزه با خشونت جنسی داشتند و  ایتجربه کنشگران مصری

ی شبیه به ما داشتند. هادر این خصوص انجام شده بود. چالش های بسیاریتحقیق

یشان تحت فشار زیادی بودند تا میان رادیکال بودن و امنیت هاهم برای فعالیت هاآن

واجهیم. چون دولت، جدا از بحث یکی را انتخاب کنند. ما هم در ایران با این موضوع م

 (.1201محتوا، نسبت به هر نوعی از فعالیت گروهی حساس است )مصاحبه خرداد 

ی ی نژادهابندیتقسیمی فراملیتی که از مرزهای جغرافیای و هابا ساختن شبکه

شود که کنشگران در سراسر منطقه از تجربیات هم در می کند، فضایی ایجادمی عبور

گیرند. می اختارهای سیاسی و اجتماعی پدرساالرانه و ارتجاعی الهاممقابله با س

ی همبستگی ها( از اشکاالت موجود در ایجاد سیاست4019اوسترلینک و دیگران )

ا در ر هاپیوند افراد و گروه یی پیچیدههامحدود به نگاهی ملی گرایانه، که در آن شیوه

هوم همبستگی که اغلب بر اساس اند. به نظر آنان مفکردهنظر ندارد، صحبت 

ی جغرافیایی تعریف شده است، باید با نوعی از هاسازی فرهنگی و محدودیتیکسان

. ود، جایگزین شگیردمی مند و روزمره شکل-ی مکانهافعالیت یهمبستگی که برپایه

 بان آزار نموددیدهکه درکنشگری دختران انقالب و طور آنهمبستگی فمینیستی، 

رویکرد جدیدی از همبستگی است که تنها معطوف به یک  یدهندهنشان یابد،می

رود تا می عنوان تنها مرجع تبعیض و خشونت جنسی نیست، بلکه فراتربهملت -دولت

 جا و اکنون شکل دهد. این یفرمی از سیاست متکثر را برپایه
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 یفمینیست. چندمقیاسی بودن همبستگی 6

ی گوناگون از فضا برای ایجاد هاان به شیوهطور که اشاره شد، کنشگرهمان

ی هااند. آنچه که در نمونهکردهی همبستگی در جغرافیای گوناگون استفاده هاشبکه

یی است. به بیان دیگر هااشاره شده مشترک است مرکزیت بدن در چنین کنشگری

شبکه و  اند تاگرفتهخود با فضا بهره  یمند و روزانهبدن یهزنان کنشگر از مواجه

، حالنه تشکیل دهند. با این رادر ضدیت با نیروهای غالب مردساال را سوژگی جمعی

پذیر کردن و اجرا کردن رؤیتماند. با نمی این کنشگری فضایی در سطح فرد باقی

تر ی بزرگهای همبستگی مقیاسهاسوژگی خود در فضای مجازی و حقیقی، این شبکه

ش کنندگان در جنبشرکتی آن. سور و کشور گرفته تا فراگیرد، از محله و شهمی را فرا

ی هاطور گسترده در شبکهبهکه  ،دختران انقالب از کنشگری اجرامند ویدا موحد

رغم لیعهمبستگی و حمایت خود را،  یاجتماعی بازتاب پیدا کرد، الهام گرفتند و شبکه

ظاهر هبترتیب موضوع دولتی، در مقیاس شهر گسترش دادند. به این  یسرکوب گسترده

 یاهمیت روزمره و شخصی در مرکز کنشگری در مخالفت با ساختار زن سیتزانهبی

 یبا فضای شهری که به واسطه همواجه یطور مشابه تجربهبهقرار گرفت.  حاکمیت

ز یتسزندهد ساختار پدرساالرانه و شود، نشان میبدن زنانه، دستخوش خشونت می

 یی دولتی نیست، بلکه بخش جدانشدنی از زندگی روزمرههاستمحدود به دولت و سیا

بان آزار، داوطلبان از شهرهای مختلف پوسترهای دیدهگروه تأسیس شهری است. بعد از 

دی مجدد بنمقیاستهیه شده را برای بازنشر در فضاهای عمومی تکثیر کردند. در نتیجه 

کند، از کنشگری فمینیستی در می ( از آن یاد4001طور که اسمیت )ژئوپلیتیک، آن

رار بیند.استقنمی جریان است که خود را محدود به روابط قدرت در یک جغرافیای بسته

در یک  ،آیدمیبرطور که از چنین تجربیاتی و پیشبرد همبستگی فمینیستی، همان

 ی چندگانه عملهاپذیر نیست، بلکه به طور همزمان در مقیاسامکانمقیاس واحد 

 (. 4012)مایر،  کندمی
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 ی کنشگری مجازیها. چالش7

برای کنشگری مؤثری ی اجتماعی مجازی به ابزارهای هاکه شبکهبا وجود این

ی مختلفی برای محدودیت هاگرا از استراتژیاقتداری هااند، دولتشدهفمینیستی بدل 

کنند. می در جهت منافع خود استفاده هاکردن و به انحراف کشاندن فعالیت

علیه ای و به طور فزاینده ( اخیرا4010ً)مک کینن، ای ی اقتدارگرایی شبکههاتاکتیک

ر باال به کار گرفته شده است. به وفالوتعداد ی فمینیستی با هاتعداد زیادی از اکانت

حقوق بشر و حقوق زنان، ای المللی و منطقهبیننهاد  42دنبال این حمالت سایبری 

تا این حمالت را محکوم کنند و شرکت متا را وادار به همکاری  را امضا کردندای بیانه

حات امنیت سایبری کنشگران فعال در صف یی برای ارتقافمینیستبیشتر با کنشگران 

ی کاربری کنشگران هامجازی کنند. در تالش برای دفع حمالت سایبری علیه حساب

ی هابکهی شهافرمپلتمدیریت محتوای  ی، سطح کارایی و عملکرد درکنترل وفمینیست

ی انگلیسی و اروپایی نیست. یکی از محققان هازبان یاجتماعی به زبان فارسی به اندازه

المللی حقوق بشر برای ارتقای آزادی بیان درفضای بین، یک سازمانی «16آرتیکل »

 دهد: مجازی توضیح می

یی و غیر اروپای غیر انگلیسی هاشرکت متا از منابع متفاوتی برای مدیریت زبان

ا کمتر است. برای مثال کنشگران ممکن است مورد کند. سطح دقت معمولًمی استفاده

ند. تواند مشکل را برطرف کمی سرعتبهفرم الین قرار بگیرند و پلتتهدید و خشونت آن

ست. برانگیز اچالشزبان اتفاق بیافتد، حل مشکل فارسیاما اگر همان تهدید در فضای 

 ی زبانی محدود استهامنبع مناسب برای ارزیابی تفاوت ر که احتماالًبه این خاط

 (. 1201تیر  )مصاحبه

،  سرکوبگر یهادوگانه علیه کنشگران فمینیست تحت رژیم یبه این ترتیب تبعیض

، تقابل با فضای سانسور کند: اوالًمی ی مجازی را با محدودیت و چالش مواجههافعالیت

. های اجتماعی در حل این محدودیتهاناکارآمدی شبکهثانیاً ، و خشونت آنالین دولتی

محدود به فضای مجازی است،  یی در کنشگری که صرفاًهاو چالش هاچنین محدودیت

 کند. می اهمیت تکیه به فضای واقعی شهر را بیش از پیش پررنگ
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 یبندجمع
 یهاولتشرایط مستمر جنگی، نزاع سیاسی میان کشورهای منطقه، و سرکوب د

شعاع قرار تحتانکاری قابلطور غیر بهمیانه را خاورجوامع  یاقتدارگرا، زندگی روزمره

ستم، تبعیض و استثمار، کنشگران  متقاطعی متعدد و هاساختاری یداده است. در سایه

ی هاها از امکانات فضای مجازی و واقعی برای ایجاد شبکهحقوق زنان و فمینیست

ید جای بازتولهکند که بمی فرصتی فراهم هااند. این فعالیتستهجهمبستگی بهره 

گیری عاملیت و حقوق خود در مقابله تصویر قربانی و تضعیف شده از زن، برای بازپس

های موجود استفاده ، از منابع و فرصتحاکم بر جامعه یبا ساختار ضد زن و مردساالرانه

 ی ملی و نژادیهااز تفاوتای فزاینده عالوه همبستگی فمینیستی به طوربه. کنند

ی ی شهرهاجمعی بر پایه فضای روزمره قوام یابد. استقرار شبکه یرود، تا سوژهفرامی

دهد تا فضایی برای تمرین می و مجازی همبستگی به کنشگران فمینیستی اجازه

(، تا فضای 4002ملت است )هیندمن، -سیاست خلق کنند که مقیاس آن فرای دولت

ند بدنم ییابد. با تمرکز به بدن و تجربهمی ن، محله، شهر، کشور و ورای آن امتدادبد

ی دختران انقالب و دیده بان آزار، بار سیاسی هااز فضای شهر در کنشگری خود، فعالیت

که فضای مجازی ابزار مهم شهر تزریق کرده است. با وجود این یبه فضا و زمان روزمره

ی شهری ست، سانسور و کنترل محتوا و هاهمبستگی شبکه و کاربردی برای تقویت

الین را کمرنگ کرده ی اجتماعی آنهای مجازی از جانب دولت، کارکرد شبکههافعالیت

ی چند سویه، ضرورت اتکا به هر دو فضای هاو محدودیت هابا تهدید هاست. در مواجه

 کند. می پیدا ندان نمودچی دوفمینیستمجازی و واقعی برای تحقق همبستگی 

 

 منابع
 4011دسامبر  11، گسترش نیافت« دختران خیابان انقالب»چرا حرکت احمدی خراسانی، نوشین 

 (4042ی ژانویه 12بازیابی )

ی ژانویه 12ی )بازیاب 4016ی ژانویه 16، دختران خیابان انقالب و پوپولیسم، ________________

4042) 
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