کمپین یک میلیون امضا :تغییر برای برابری در ایران
بینش و انگیزه

مشارکت زنان ایرانی در جنبشهای سیاسی اجتماعی تاریخ طوالنی دارد که به قرنها پیش بر میگردد .مبارزه زنان به
همراه مردان علیه دیکتاتوری و مداخله خارجیان طینهضت تنباکو (۸۶۲۱خورشیدی ۸۰۳۱ -قمری) نشان گر حضور
زنان در صحنه اجتماعی سیاسی میباشد .طیانقالب مشروطه ( ۸۰۶۱قمری) نیز جنبش زنان به طور سازمان
دهیشدهای به مبارزات خویش ادامه داد که باال رفتن آگاهیسیاسی و سواد میان زنان از طریق تأسیس مدارس ،انجمنها و
نشریات زنان از جمله دستاوردهای جنبش زنان در آن زمان بود.
پس از آن که رژیم پهلوی در سال  ۸۰۳۱خورشیدی به قدرت رسید ،تالش زیادی برای مدرنیزه کردن ایران نمود که از
جمله مهم ترین این تالش ها ایجاد نظام آموزشی نوین ،افزایش سطح سواد و مشارکت زنان در عرصه عمومی بود .در
دوران پهلوی حقوق زنان در زمینههای مختلف از مشارکت سیاسی تا حقوق خانواده گسترش یافت .در سال  ۸۰۱۸حق
رای به زنان اعطا گردید .در سال  ۸۰۱۲نیز با تصویب قانون حمایت خانواده ،تحول بزرگی در قانون خانواده به وقوع
پیوست که در منطقه خاور میانه بیسابقه بود و طیاصالحات سال  ۸۰۳۱نیز حقوق زنان در خانواده بار دیگر ارتقا یافت.
در اموری چون طالق ،حضانت کودکان ،تعدد زوجات که تا پیش از این مردان اختیار مطلق داشتند ،دادگاهها صالحیت
پیدا کرده و اختیار مردان محدود گردید .همچنین سن ازدواج دختران از  ۹سالگی به  ۸۱وسن ازدواج پسران از
۸۳سالگی به  ۶۳سال افزایش یافت ]1[ .عالوه بر حضور در صحنه اجتماعی ،زنان مشارکت سیاسی باالیی نیز در
حکومت داشتند به طوری که زنان توانستند  ۶۱صندلی در پارلمان را از آن خود کنند و در پستهای دیگر حکومتی به
[]2
عنوان شهردار ،سفیر ،معاون وزیر و اعضای شورای شهر… ایفای نقش نمایند.
اما پس از انقالب اسالمی در سال  ۸۰۳۱تمامی این دستاوردها یک شبه از دست رفت و وضعیت حقوقی زنان دچار پس
رفت شد .بسیاری از مواد قانون حمایت خانواده در عمل ملغی گردید ،حجاب اجباری شد و تفکیک جنسیتی در بسیاری از
مراکز عمومیاعمال گردید به طوری که طی ۱سال پس از انقالب تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی و راهنمایینیز
اعمال گردید .همچنین حجاب اجباری به صورت قانون درآمد به طوری که تبصره ماده  ۲۰۱قانون مجازات اسالمی،
مجازات حبس و جزای نقدی را برای بیحجابی پیش بینی کرد .به عالوه طبق قانون مجازات اسالمی ،دیه زنان نصف
مردان گردید ]3[ .در ارتباط با تصویب چنین قوانینیشیرین عبادی اعتقاد دارد این قوانین ما را به  ۸۱۳۳سال پیش

برگرداند ،زمانیکه سنگسار زنان برای زنا و قطع عضو برای سرقت مجازات های مناسبی به حساب میآمدند.

[]4

طیسالهای اول پس از انقالب ،زنان آزادی خواه تظاهراتهاییرا علیه حجاب اجباری ،تفکیک جنسیتی برگزار نمودند و
همیشه قوانین تبعیض آمیز را مورد نقد قرار میدادند .اما در این دوران به دلیل سرکوب شدید حکومتی جنبش زنان فاقد
نظم سازمان دهیشده بود [ .]5بسیاری از زنان علیرغم میل باطنی خود مجبور به سکوت گشته و گروههای چپ نیز زنان
را به عقب نشینی از خواستههای خود برای رسیدن به اهداف بزرگ تر فرا میخواندند.در نتیجه بسیاری از زنان تحصیل
کرده به انزوا کشیده شده بودند تا این که در سال  ۸۰۱۳با آغاز کمپین یک میلیون امضا ،حرکت زنان برای اولین بار به
صورت منسجم درآمد ۰ .سال قبل از شروع کمپین ،تالش زنان در سطح بین المللی مطرح شد .پس از آن که در سال
 ۸۰۱۶جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی تعلق گرفت ،فمینیستهای ایرانی یک سری جلساتی را در خصوص حقوق زنان
برگزار کردند که در نهایت منجر به برگزاری تظاهراتی مقابل دانشگاه تهران در تاریخ  ۶۶خرداد  ۸۰۱۱گردید .این
تظاهرات توانست بیش از  ۲۳۳فعال از زن و مرد را دور یکدیگر جمع کند .یک سال بعد در چنین تاریخی تظاهرات
دیگری در میدان هفت تیر تهران برگزار گردید که توانست حمایت بسیاری از فعاالن حقوق بشر داخل و خارج از جمله
عفو بین الملل را به خود جلب کند .تظاهر کنندگان “خواستاراصالح قوانین به خصوص قوانین تبعیض آمیز خانواده
بودند ]6[ ”.در این حرکت ،فعاالن جنبش زنان دست به ابتکار زده و جزوه “تاثیر قوانین بر زندگیزنان” را در تهران
پخش کردند ]7[ .علیرغم مسالمت آمیز بودن تظاهرات ،نیروهای امنیتی با باتوم و گاز اشک آور به شرکت کنندگان حمله
کرده و  ۱۳نفر را دستگیر کردند ]8[ .در خصوص این تظاهرات ،یکیاز مؤسسان کمپین چنین میگوید“ :ما اصال
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تصورش را نمیکردیم که با چنین مقاومتی رو به رو شویم … خواستههای ما کامال ابتداییبود”.
دو ماه بعد یعنی در تاریخ  ۳شهریور ۳۱ ، ۸۰۱۳نفر از فعاالن جنبش زنان پشت درهای بسته مؤسس ٔه خیریه رعد ،کمپین
یک میلیون امضا را آغاز نمودند]10[.در واقع کمپین آغاز حرکتی منسجم بود در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان
از طریق آموزش و باال بردن آگاهیعمومینسبت به وضعیت حقوقی زنان ،جمع آوری امضا و فشار بر قانون گذران
برای تغییر این قوانین.
اهداف و مقاصد

هدف اولیه کمپین لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران میباشد و در نهایت تغییر هنجارهای فرهنگیاجتماعی
تبعیض آمیز در جامعه .از آن جا که رهبران کمپین میدانستند جنبش زنان نیاز به حمایت عموم مردم در مقابله با دولت

دارد ،آنها تصمیم به جمعآوری یک میلیون امضا نمودند .جمع آوری امضا وسیله ای بود برای ایجاد همکاری میان
بخش های مختلف جامعه .کمپین در صدد ایجاد تغییر از پایین به باال بود که برای رسیدن به این مقصود ،دو راه را مد نظر
داشت یکیآموزش عمومی و دیگری ارتقا گفتگو میان گروههای مختلف جامعه .جمع آوری امضا راهیبود برای ایجاد
ارتباط قوی میان مردم عادی و روشنفکران جامعه]11[ .از میان چنین همکاری ،جنبش نیازهای زنان را شناسایی کرده و
صدای آنها را به گوش جهانیان میرساند.
تنها ظرف یک سال کمپین در سراسر کشور گسترش یافت و عالوه بر تهران ،شهرهایی چون تبریز ،اصفهان ،همدان،
گرگان ،زنجان ،کرج ،یزد و ک رمانشاه از جنبش حمایت کردند که این امر بیان کننده این واقعیت است که خواسته تغییر
قانون تنها منحصر به گروه کوچکی از جامعه نیست ]12[.علی رغم این که دولت بسیار تالش نمود تا فعالیتهای جنبش
زنان را محدود کند و نوشتههای فعالین را سانسور نماید ،اعضای کمپین به خوبیتوانستند آگاهیعمومی را نسبت به حقوق
زنان افزایش دهند و اندیشه برابری اجتماعی را در جامعه ارتقا دهند به طوری که خواسته برابری جنسیتی به طور
عمومی در جامعه مطرح گردید ]13[ .یکی از مهم ترین دستاوردهای کمپین ،اصالح قانون ارث در سال  ۸۰۱۱بود که
طبق آن زنان میتوانند از قیمت زمین نیز ارث ببرند ،چیزی که طبق قانون مدنی  ۸۰۳۱از آن بیبهره بودند .همچنین
درخرداد  ۸۰۱۱مقررات مربوط به دیه دستخوش اصالحاتی شد بدین ترتیب که در تصادفات تحت پوشش بیمه دیه زن و
مرد برابر گردید .همچنین ،در نتیجه اعتراضات وارد بر الیحه حمایت خانواده که توسط دولت احمدی نژاد در سال ۸۰۱۲
پیشنهاد شده بود ،سرانجام مجلس در تاریخ  ۱شهریور  ۸۰۱۱مواد  ۶۰و  ۶۳الیحه را حذف نمود .ماده  ۶۰الیحه تعدد
زوجات را بدون رضایت زن اول برای مردان مجاز میدانست .برطبق ماده  ۶۳نیز زن موظف بود در بدو ازدواج
مالیات مهریه خود را بپردازد.
یکیاز مهمترین فعالیتهای کمپین گفتگوی رودررو با زنان در خانهها و مکانهای عمومی میباشد .کمیته آموزش کمپین،
مسائل حقوقی مورد توجه کمپین ،روشهای برقراری ارتباط با مردم و جمع آوری امضا را به فعالین آموزش میدهد .این
دورههای آموزشی فعالین حقوق زنان را آماده میکند تا بتوانند این آموزهها را به دیگران انتقال دهند ]14[ .این رویکرد
[]15
آموزشی موجب پیوند کمپین و جنبش دانشجویی گردیده تا پیام برابری خواهی را در کل نظام آموزشی گسترش دهد.
جزوات کمپین مسائل حقوقی مورد توجه کمپین را مورد بحث قرار میدهند که عبارتند از :حق ازدواج ،طالق ،حضانت،
برابری در روابط خانوادگی ،اعطاء تابعیت به فرزند ،دیه ،ارث ،شهادت ،دسترسی به پستهای باالی مدیریتی ،سن
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مسئولت کیفری ،قتلهای ناموسی ،سنگسار و حجاب اجباری.
پس از جمع آوری یک میلیون امضا ،کمپین خواسته اعتراضی خود مبنی بر تغییر قوانین تبعیض آمیز را همراه با امضا
ها تقدیم مجلس می کند و همان طور که در باال اشاره شد در مواردی مذاکرات فعالین کمپین با نمایندگان به نتایج مثبتی
رسیده است .کمپین همچنان به جمع آوری امضا ادامه میدهد و جهت نشان دادن حمایت گسترده مردمی ،امضاهای آن
الین نیز پذیرفته میشوند هرچند که در سطح رسمی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

رهبری

کمپین یک میلیون امضا ابتدا با حضور  ۳۱نفر بنیان نهاده شد .حقوق دانانی چون شیرین عبادی به همراه فعاالن برجسته
حقوق زنان و روزنامه نگارانی چون نوشین احمدی خراسانی ،نرگس محمدي ،پروین اردالن ،ژیال بنییعقوب ،فریبا
داودی مهاجر و بهاره هدایت در میان این افراد بودند ]17[ .همچنین هنرمندان مشهوری همچون تهمینه میالنی ،پوران
درخشنده ،رخشان بنی اعتماد و سیمین بهبهانی نیز حمایت خود را از کمپین اعالم کردند.
علیرغم حضور چهرههای شاخص ،کمپین به صورت کامال مردمی اداره میشود بدین صورت که سعی میشود از مدل
رهبری سنتی سلسله مراتبی اجتناب شود چرا که به عقیده فعاالن کمپین ،چنین سیستمینمیتواند اجازه مشارکت عمومی را
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برای افراد عادی جامعه به خصوص جوانان و زنان کم درآمد فراهم آورد.
با توجه به حمایت گسترده از کمپین و پیوستن گروه وسیعی از مردم ،کمپین تصمیم گرفت تا به اعضا درجه ای از خود
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مختاری اعطا کند چرا که به عقیده نوشین احمدی خراسانی راه های زیادی برای رسیدن به هدف مشترک وجود دارد.
کمپین از اعضا میخواهد تا تنها بر اصول اساسیکمپن پایبند باشند تا از پراکندگی اعضا جلوگیری شود ]20[ .به عقیده
کمپین یک فرمول مشخص برای برقراری ارتباط با گروههای مختلف وجود ندارد و تنها اصول اولیه کمپین باید مورد
احترام قرار گیرد .تنوع در مخاطبین مسلزم تنوع در راههای برقراری ارتباط با مخاطبین میباشد .بیانیه کمپین ،جزوه
حقوقی تاثیر قوانین بر زندگیزنان و کلیات طرح یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ،سه سند اصلیهستند
که تمامی فعالیتها میبایست بر مبنا آنها باشد و اعضا میتوانند از این اصول به طریق خویش پیروی کنند ،به طور مثال
از طریق روزنامه نگاری یا فعالیتهای هنری ]21[ .همان طور که یکیاز اعضای کمپین میگوید”:باید در هر شهری با
توجه به پتانسیل شهر و توان کنشگران آن به گسترش برابری زنان و مردان همت کرد ...در واقع در هرکجا که بخواهیم
کمپین را بکاریم ،باید با توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی آن جا عمل کنیم تا به بار بنشیند .به همین دلیل باید با
کنشگران بومی آن جا رفت و آمد داشته باشیم ،آن ها در سایت های کمپین بنویسند و  ...من فکر می کنم اگر کمپین در
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شهرهای بزرگی مثل تبریز و رشت و اصفهان موفق بوده به این دلیل بوده که کنشگران خوبی در آن شهرها دارد”.
کلیه افراد چه در داخل و چه خارج از کشور میتوانند به کمپین بپیوندند .کمپین هم اکنون در  ۶۳شهر ایران و  ۸۳کشور
دیگر فعال میباشد .جهت راه اندازی کمپین در یک شهر ،میبایست با کمیته شهرها هماهنگی به عمل آید .کمپین استقالل
کمیتهها و گروههای محلی را مورد توجه خاص قرار میدهد ]23[ .گروههای کوچک میتوانند خود در تصمیم گیری
مشارکت داشته و در چنین شرایطی در واقع مردم و گروهها مسئول فعالیتهای خود میباشند به صورتی که کسینمیتواند
[]24
حوزه مشخصی را به صورت انحصاری برای خود در بیاورد.

فضای مدنی

طبق گزارش خانه آزادی ،از سال  ۸۰۳۱حاکمان مذهبی در ایران آرمانهای دموکراتیک مردم ایران را با شدت تمام
سرکوب کرده اند ]25[ .رهبر جمهوری اسالمی که طبق قانون اساسی باالترین مقام کشور است ،کنترل نیروهای امنیتی را
به طور کامل در دست دارد .در سال  ۸۹۹۰مجمع عمومیسازمان ملل متحد طی قطعنامهای نگرانیخود را نسبت به آمار
باالی اعدام ها ،شکنجه ،عدم اجرای عدالت ،عدم حاکمیت قانون ،رفتار تبعیض آمیز با شهروندان ،محدودیتهای
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وارده بر آزادی بیان ،فکر ،عقیده و مطبوعات ،ابراز کرد.
مطابق گزارش خانه آزادی ،پس از آن که محمود احمدی نژاد در سال  ۸۰۱۱به ریاست جمهوری رسید ،حقوق سیاسی و
آزادیهای فردی در وضعیت بسیار اسفناکی قرار گرفت و جامعه مدنی بیش از پیش منزوی گردید ]27[ .در خرداد ۸۰۱۱
نیز علیرغم اتهامات مربوط به تقلب انتخاباتی ،محمود احمدی نژاد بار دیگر قدرت را دست گرفت و واکنشهای
اعتراضی مردم نسبت به تقلب انتخاباتی با سرکوب شدید مواجه گردید .آمار باالی کشته شدگان و زندانیان ،شکنجه و
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فقدان آزادی بیان از جمله نتایج خرداد ۱۱بود.
در چنین وضعیت خفقان آوری ،کمپین یک میلیون امضا از دید حکومت تهدیدی است برای امنیت ملیکشور .از ابتدای
فعالیت کمپین ،حکومت محدودیتهای شدیدی بر فعالیتهای آن وارد کرد به طوری که نیروهای امنیتی مانع برگزاری
مراسم افتتاحیه کمپین در موسسه رعد شدند .از آن تاریخ به بعد حکومت از شیوههای مختلف برای سرکوب کمپین استفاده
کرده است .نیروهای امنیتی مانع برگزاری جلسات عمومیکمپین میشدند به طوری که اعضا مجبور بودند این جلسات را
در خانه هایشان برگزار کنند که البته آن نیز با مقابله حکومت مواجه میشد .مقامت امنیتی به خانههای اعضا حمله کرده و
آنها را دستگیر میکردند ]29[ .پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری ،جنبش زنان با محدودیتهای بسیاری مواجه
گردید .با این وجود ،کمپین توانسته است با اعضای جنبشهای مدنی دیگر پیوند خورده و آرمان های کمپین را زنده نگاه
دارد ]30[ .پس از خرداد  ، ۱۱بسیاری از فعاالن حقوق زنان مجبور به ترک کشور شدند و این امر موجب گردید تا فعالیت
های خود را از طریق شبکههای اجتماعی ادامه دهند .یکیاز اعضای کمپین در تبعید معتقد است ”با وجود اینکه نمیتوان
پیامدهای خروج بخشی از بدنه فعال و با تجربه جنبش زنان و شدت گرفتن فشار و سرکوب بر اعضای فعال جنبش زنان
را نادیده گرفت ،اما تجربه کار در درون شبکههای اجتماعی توانسته است مانع فروپاشی جنبش زنان شود و ارتباط حداقلی
آنها را برای ادامه کار مشترک حفظ کند” ]31[ .نسرین ستوده نیز معتقد است علیرغم فشارهای زیاد بر کمپین ،جنبش
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زنان همچنان به راه خود ادامه میدهد.
تا االن ،بیش از  ۳۳تن از اعضای کمپین صرفا به دلیل فعالیتهایشان در کمپین بازداشت شده و این در حالیاست که صد
ها نفر از فعالین کمپین از تحصیل محروم گشته و یا ممنوع الخروج گردیده اند ]33[ .بارها دولت وبسایت کمپین را فیلتر

کرده و اعضا را مورد بازجویی قرار داده اند ]34[ .به اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام و تشویش
اذهان عمومی  ،اعضای کمپین دستگیر شده و احکامی مانند حبس ،شالق و تبعید علیه آنان صادر گردیده .دبیر کل
سازمان ملل متحد در اسفند سال  ۸۰۹۳طیگزارش خود نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ،اعمال مجازات علیه
اعضای کمپین را مورد توجه قرار داده است ]35[ .به عالوه ،گزارش دیده بان حقوق بشر در اسفند  ۸۰۹۳نشان میدهد که
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چگونه نیروهای امنیتی و مقامات قوه قضاییه ،فعالین کمپین را مورد تهدید ،بازجویی و بازداشت قرارمیدهند.
پیام و مخاطب

بنا به گفته نوشین احمدی خراسانی جنبش زنان با حمایتهای گسترده مردمی در پیتاثیر گذاری بر قانون گذران است تا
بتواند آنها را متوجه موارد نقض حقوق زنان و لزوم اصالح قانونی کند ]37[ .به اعتقاد کمپین قوانین حاضر بازتاب
هنجارهای اجتماعی حاضر نیست و میبایست تغییر یابند .از طریق آموزش و جمع آوری امضا ،کمپین نه تنها در میان
مدافعین حقوق زنان که در میان اقشار مختلف جامعه خواسته های خود را مطرح میکند .مهناز افخمی ،وزیر مشاور در
امور زنان قبل از انق الب و بنیان گذار و رئیس سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان ،معتقد است جنبش زنان مانند
قطرات باران است که کم کم به رود تبدیل میشود .کمپین در ابتدا به صورت زمزمه ای بوده در میان فعاالن حقوق زنان
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و کم کم تبدیل به موجی از صداهای مختلف گردیده که همراه با یکدیگر به آن سوی مرزها نیز گسترانید شده است.
بنابراین میتوان گفت که کمپین در ابتدا قانون گذاران را مورد هدف قرار داده تا از این طریق آنها را وادار به اصالحات
قانونی کنند و در مرحله بعد اقشار مختلف برای باال بردن سطح آگاهیجامعه نسبت به حقوق زنان .کمپین در منازل و
مکان های عمومی مختلف از جمله پارک ها ،دانشگاه ها ،کارخانه ها ،مراکز پزشکی ،مذهبی ،ورزشی … با افراد
صحبت کرده تا حمایت آنها را برای جنبش زنان جلب کند.
جهت ارتقا مفهوم برابری میان همگان ،کمپین تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد را مورد خطاب قرار میدهد .به
عالوه برای این که جنبش زنان بتواند حمایت گروههای مذهبی جامعه را نیز به خود جلب کند ،عدم مغایرت خواستههایشان
با اسالم را به صراحت اعالم نموده و خواهان تفسیر پویا از دین میباشد .بنا به گفته یکی از اعضای کمپین بیشتر فعاالن
زن در کمپین مسلمان میباشند .آنها همیشه میگویند :ما به اسالم معتقد هستیم و تنها قوانین حاضر را به چالش کشیده و
معتقدیم که این قوانین با شرایط حاضر جامعه مطابقت ندارد ]39[ .جهت ارائه تفاسیر پویا از دین ،کمپین از نظریات فقهایی
چون آیت هللا صانعی و آیت هللا بجنوردی بهره برده است ]40[ .اجتهاد یکیاز منابع فقه پویا بوده که کمپین از آن جهت
انطباق قوانین اسالمی با تغییرات اجتماعی از طریق فقهای متجدد بهره میبرد.
کمپین خود را از جهت گیریهای سیاسی بری نموده و جهت حفظ استقالل خویش ،از هیچ نهاد داخلی یا خارجی منابع
مالی دریافت نمیکند ]41[ .البته علی رغم مسالمت آمیز بودن فعالیت های جنبش زنان به دور از مواضع سیاسی ،بارها
کمپین مورد هدف حکومت قرار گرفته .به عقیده پروین اردالن به خاطر فضای سیاسی بسته جامعه حاضر ایران،
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جنبشهای اجتماعی نظیر جنبش زنان علیرغم میل باطنیشان در مسیر سیاسی قرار میگیرند.

فعالیتهای فراگستر
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بنا به گفته فریبا داودی مهاجر ،کمپین در پیشبکه سازی در سطح محلی ،منطقهای و در نهایت بین المللی بوده است.
کمپین توانسته است با شبکه های محدودتری در زمینه حقوق زنان نیز همچون کمپین علیه سنگسار ،ارتباط برقرار کند.
پروین اردالن معتقد است ”مفهوم برابری حساسیت ما نسبت به نابرابری در زمینههای مختلف را برانگیخته است … و در
واقع این امر نقطه مشترکی است میان ما ،جنبشهای دانشجویی ،اقلیتها و حتی جنبشهای کارگری …” [ ]44طیکمپین
دهمین انتخابات ریاست جمهوری ،جنبش زنان در ائتالفی به همراهی بیش از  ۱۳گروه فعال حقوق بشر ،سعی در مطرح
کردن مفهوم برابری در میان خواسته های کاندیداها داشتند ]45[ .همچنین ،پس از انتخابات نیز ،اعضای کمپین در حمایت
از خانوادههای زندانیان ،به خصوص زنان ،شبکهای را ایجاد کردند تا خانوادهها را پشت درب زندانها همراهی کرده ،در
اعتراضاتشان شرکت کرده و تجارب خود را به خانوادهها انتقال دهند.
در طی دو سال اخیر ،بسیاری از فعاالن کمپین مجبور به ترک کشور شدند و سعیکردند تا از طریق رسانههای آزاد،
جامعه مدنی و سازمان های بین المللی ،موارد نقض حقوق بشر در ایران را انعکاس دهند .بنا به گفته یکیاز فعاالن دنیای
بیرونی امکانات بسیاری به ما میدهد ،آزادی بیان و تجمعات امکان فعالیت آزاد را به ما داده به طوری که بتوانیم صدای
فعاالن در ایران را انعکاس دهیم ]46[ .به عقیده یکیدیگر از اعضای کمپین “در این میان ،آن بخش از فعاالن جنبش زنان
که به تازگی ایران را ترک کرده اند ،با حضور خود در جمع زنان فعال خارج از ایران و ارتباطات گسترده و عمیق با
فعاالن زن داخل ایران ،توانستند مرز بین فعاالن “داخلنشین و خارجنشین” را تا حد خیلی زیادی کمرنگ کنند و پل
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ارتباطی قابل اطمینانی بین این دو بخش از جنبش زنان باشند”.
در سطح جهانی نیز شیرین عبادی ،برنده جایزه صلح نوبل ،نقش مهمی را در مطرح کردن خواستههای زنان در سطح
جهانیایفا نموده و این در حالی است که افراد سرشناسی چون داالی الما حمایت خود را از جنبش زنان در ایران اعالم
کرده اند .چند تناز اعضای کمپین نیز به دلیل فعالیتهایشان در کمپین جوایز بین المللی دریافت نموده اند از جمله آنها
عبارتند از جایزه اوالف پالمه  ، ۶۳۳۱جایزه دویچه وله /گزارشگران بدون مرز  ، ۶۳۳۱جایزه سیمون دوبوار برای
آزادی زنان  ، ۶۳۳۹جایزه حقوق زنان جهان بنیاد اکثریت فمینیستی  ۶۳۳۹و جایزه زنان منتخب سال مجله گلمور
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.۶۳۳۹
تا پایان سال  ، ۶۳۳۹اگر چه امضاها به طور رسمیشمارش نشده ،اما تخمین زده میشود که صدها هزار امضا جمع
آوری گردیده ]49[ .یکیاز بنیان گذاران کمپین میگوید :ما به موفقیت بزرگیدست یافتیم اگر چه با سرکوب های حکومتی
[5
مواجه بودیم ،دیگر هیچ کس از صحبت کردن درباره حقوق زنان ترسی ندارد و این موفقیت بسیار بزرگی است.
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