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 2019-03-07 ولیزرغونه  

 به پیشواز هشتم روز همبستگى زنان جهان

 ؟ ستيفيمنيسم چ

متحده  االتیا ، و۱۸۹۰در دهه   ایتانیظاهر شد، بر ۱۸۷۲بار در فرانسه و هلند در سال  نیاول یبرا «ستینیفم»و  «سمینیفم» کلمه  

 یابر ۱۸۹۵و  «ستینیفم»بار از  نیاول یرا به عنوان سال ظهور برا ۱۸۹۴ ستیآکسفورد ل یسی، و فرهنگ انگل۱۹۱۰در سال 

  .استفاده کردند «سمینیفم»

ژیكى عبارت از مبارزه بخاطر تأمین تساوى حقوق مساوى سیاسى ، اجتماعى ،ایدیالو ( Feminism : به زبان انگلسى ) فیمینسم

 میان افراد كه ) جنسیت را نفى مى كند ( در یك جامعه مى باشد

  زنان به حقوق مساوى در زمینه هاى سیاسى ، اجتماعى ، بامردان است دستیابى

یان مرد وزن نابرابرى ها سیاسي ، اجتماعى و فرهنگى انسان هاى یك جامعه به أوج خود مى رسد وتقابل مبه عباره دیگروقتى  ویا

ده هاى دور انسانیت را به سوال مى كشاند اینجاست كه مبارزه علیه تمام بى عدالتى ها بخاطر زندگى باهمى راه هاى نجات و أی

  جامعه مزشدن از این معضله در خط قر

یرد گتكامل شروع مى شود وتالش بیشتر جهت تأمین روابط اجتماعى هردو موجود خارق العاده جامعه صورت مى  ایجادگرى و ،

  كه این مبارزه را بنام فیمینسم ورزمنده گان انرا را بنام فیمینست ها یاد مى كنند

سیالیستى وغیره به تى ، رایكال و فیمینسم سوچه فینیسم به أشكال مختلف از دید گاه مانند فیمینسم ماركسستى ،فیمینیسم لیبرالیس گر

  تعریف گرفته شده است و دانشمندان هم نظریات مشخص را در اینمورد ارایه داشته اند بطور مثال

ن که قبآل تظاهرات جنبش زنا یالدیم 1970و  1969 یدر سالها”  سدینوی( م2003) سمینیمیدر کتاب خود به عنوان ف دمنیفر ژانه

انواده خ لیمسا ،یاسیبه مساوات در حقوق س شتریزنان داشت، فشار و دقت خود را ب یده یو حق را یوات و برابرتمرکز بر مسا

ر قرن دزنان بوجود آمده بود  یده یحقوق را یبرا 18که در اواخر قرن  یسمینیمیکرد. ف فکار معطو طیو مح یجنس لیمسا ،یگ

شد.  یستینیمیف یها یدر هدف باعث بخش بند ینمود. چندگانه گ شتریزنان ب یاجتماع لیفراتر رفته و دقت خود را بر مسا 19

متفاوت  یاها و باور ه یولوژیدیآن بر اساس ا یبند میسرا مشکل نموده، تق زمینیمیف یوریکه مطالعه و آموزش ت یلیاز دال یکی

 سمینیمیو ف یستیالیسوس ای یستیمارکس سمینیمیف برال،یل سمینیمینموده است: ف میرا به سه گروپ تقس سمینیمیباورها ف نیاست. ا

. آنها شودیرح ممط زمیبرالیل جانباز  یاست که به عنوان مساوات و برابر یغاتیبه تبل شتریب برالیل یها ستینیمیف دی. تاککالیراد

ها و  یتمام نابرابر ستیالیو سو ستیمارکس یها ستینیمیمرد و زن اند. ف یبرا انهیبصورت مساو یخواهان تمام حقوق شهروند

 یها ستینیمی. فدانندیو عدم مساوات در بازار کار و اقتصاد م یدار هیسرما ستمیس جهءیزنان است، نت یرا که باال یفشارها

است.  ستمیس نیهم جهءیتمام مشکالت در جامعه نت زهءیکه انگ دانندیم یپدرساالر ستمیس جهءیتسلط مردان بر زنان را نت کالیادر

در اواخر  زین یتازه تر یها دگاهیزن و مرد است. البته د انیکه مسبب عدم مساوات م ستین یدار هیسرما نیها ا کالیاز نظر راد

 1. رهیروانشناسانه و غ سمینیمیو ف ستیپست مدرن سمینیمیف زظهور نموده که عبارت اند ا

 یخود بر م یمقتض یبه برتر یابیدست یکه خانم ها برا میا ستادهیه اعصر زنان یاز هزاران سال سلطه مردان، اکنون در ابتدا پس

 شناسد یم تیمرد و زن را به رسم نیب یو جهان تساو زندیخ

  در كشور ما مغلق است زیرا جامعه ماسنتى و مذهبى است فیمنیسم
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  زنان افغان یك فینیسم كنگ است فیمینسم

  تا بحال موشگافى هاى دقیق در مورد صورت نگرفته است زیرا

  تالش هاى نهاد هاى فیمینیستى با همكارى كشور هاى خارجى در زمینه ولى

  حداقل شرایط بهتر زندگى اجتماعى ،سیاسى ، و اقتصادى براى زنان ادامه دارد ایجاد

  معطوف نمود ركز را به تهدید نابرابرى هاى جنسي مسائل زنانبیشترین تم ۱۸قسمیكه در باال یاد اورى شد در اوخر قرن  فیمینسم

افراد  ی  اقتصاد و یاسیس ،یاجتماع گاه  یکننده است که جا نییتع یها عاملانسان یدر زندگ تیحقوق  زنان باور دارند که جنس ن  یفعال

و  قیحقوق، عال برد  شیو پ یتیجنس یهایرنابراب د  یتمرکز  خود را معطوف به تهد نیترشیب سمینی. فمردیگیبر اساس آن شکل م

  ها بخاطر دستیابى به أهداف ذیل ستینی. كه زنان در جوامع مرد ساالرى سركوب مى شود كه فمتاسزنان کرده لیمسا

ق  شرکت در ح ل،یحق  تحص ت،یخاطر  کار  برابر، حق  مالکحق  کار، حق  دستمزد  برابر به ،یحق  رأ ،یو خودمختار یبدن ت  یتمام

مبارزه نموده  یمذهب ی  فرزندان، حق  ازدواج  آزادانه و آزاد ی  حق  سرپرست ت؛یو در نها یقانون یارتش، حق  مشارکت در قراردادها

  انان با خواست هاى بیشتر راه اندازى شده است هاند ولى بعدا مبارز

 یپرستحق  سر ت،یحق  مالک ،یاز جمله حق  را ،یشهروند ی  از حقوق قانون یعیوس فیخواستار ط نینخست ۱۹قرن  دریهاستینیفم

 .کودک و حق  طالق بودند

در دهه  مسینیمحدود شد. با تولد دوباره  فم یحق رأ یعنیموضوع،  کیکم تمام توجهات به ، کم۱۹۲۰تا سال  یزمان جنگ داخل از

ما در ا. ردیرا دربرگ یو حقوق مدن یحقوق اقتصاد ،یاز حقوق جنس یتا گستره بزرگتر افتیوسعت  گری، دامنه توجهات بار د۶۰

 .حقوق  برابر حه  یخواسته کرد: ال کیخود را محدود به  گریبار د ییکایآمر سمینیفم ۸۰دهه لیو اوا ۷۰دهه 

مسئله حق  هاستینیگسترده واقع شد. فم تینمود که مورد حما یقرن نوزدهم هدف خود را منحصر به حق رأ سمینیفم یبعد موج

 نیکه ا یبود و تا زمان نهیپرهز اریبس یتصاحب حق رأ ی. نبرد براکردندیم یتلق یمشروع و مورد احترام یاسیرا مقوله س یأر

ر توجه همگان را به موضوع حقوق براب گریبار د ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ یهادر دهه سمینیفم یایاح د،یاعطا گرد ۱۹۲۰حق در سال 

بود  رمتمرکزیغ یهااز گروه یادو بخش بود. بخش اول، شبکه یخود دارا هیدر مراحل اول دینهضت جد نیزنان جلب کرد. ا یبرا

 یانرژ وبودند  یساختار رسم کینوعاً فاقد  هاوهگر نیبود. ا یعموم یآگاه شیدهه هفتاد اوج گرفت و هدفش افزا لیکه در اوا

 گرفتیزنان را در بر م یمل یهاوم جنبش، سازمانمتمرکز کرده بودند. بخش د یو امور جنس یروابط شخص یخود را بر رو

 :که شامل

 (NOW)زنان یمل سازمان

 (NWPC)زنان یمل یاسیس ونیفراکس

 (WEAL) طلب زنانجنبش عدالت هیاتحاد

تمرکز  ایو  یریگیپ یحت شود،یم دهید یتیالیو سوس سمیمارکس سم،یبرالیمانند ل یاسیس یهاشیگرا سمینیفم یهااز شاخه یبرخ در

 منبع[ ازمندیاست.]ن سمینیفم یهاهم جزو شاخه ستیز طیمح یبر رو

رد استفاده مو امید.  صفحات انترنتى بیشتر مطالب وجود دارد در.  فیمینیسم بحث وسیع است به همین نوشته اتكا گردیده است چون

  هموطنان قرار گیرد
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