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سر مقاله

ما پریم از عصیان و اوج

مثل دریا ،مثل موج

آغاز ،دی ماه۱۳۹۶
آغاز پایان حجاب اجباری!
این تنها شروع یک پایان است!
تاریــخ ،دی مــاه  ۱۳۹۶را بــرای همیشــه درحافظــه خــود ثبــت خواهــد
کــرد .تابوهایــی شکســته شــد و بندهایــی پــاره شــد کــه خوشــبینترین
افــراد در ســه دهــه گذشــته ،فکــرش را هــم نمیکردنــد و بهنوعــی
اوضــاع ابــدی مینمــود .نســیمی در زندگــی سیاســی و اجتماعــی مــردم
ایــران وزیــدن گرفــت کــه گــرد و غبــار نــا امیــدی و محــال بــودن را
ربــود و طوفانــی را در ســردمداران حکومــت بــه پــا کــرد« .ویداموحــد»
اولیــن دختــری بــود کــه در روز ششــم دی مــاه ،درخیابــان انقــاب
تهــران ،بــر روی ســکویی ایســتاد و روســریاش را در اعتــراض بــه
حجــاب اجبــاری بــه چــوب بســت .آرام و بیصــدا ولــی جســور و
ساختارشــکن .اولیــن زنــگ تابوشــکنی را او بــه صــدا درآورد .ویــدا
موحــد بــا حرکــت انقالبــی و رادیــکال خــود ،حجــاب ،ایــن ســمبل
اســارت و ســتم و یکــی از ســتونهای ســتمگری حاکمیــت را بــه
چالــش طلبیــد .مبــارزه «دختــران خیابــان انقــاب» و مبــارزه ده روزه
مــردم در دی مــاه کــه بیــش از ۱۰۰شــهر را درنوردیــد ،ضربـهای مهــم
بــه حکومتــی بــود کــه غــرق در بحــران سیاســی و ایدئولوژیــک اســت و
پایانــی بــود بــر یــک نظــم ارتجاعــی کــه ابــدی مینمایانــد.
حرکــت ویــدا موحــد در بحبوحــه اعتراضــات در حاشــیه مانــد و خیلــی
بــه آن توجــه نشــد ولــی پــس از آن خیلیهــا دربــاره سرنوشــت آن
«دختــر خیابــان انقــاب» و اینکــه چــه کســی بــود حساســیت نشــان
دادنــد .او بــا وثیقــه ســنگین آزاد شــد .یــک مــاه بعــد در نهــم بهمــن،
نرگــس حســینی ،دومیــن کســی بــود کــه در همــان جــای ویــدا
موحــد ایســتاد .دومیــن ساختارشــکن .در همــان روز و روزهــای بعــد،
دختــران و زنــان و مــردان دیگــری در شــهرهای مختلــف ،حرکــت ویــدا
موحــد را تکثیــر کردنــد .بــا حجــاب و بیحجــاب ،اعتــراض خــود را
بــه حجــاب اجبــاری نشــان دادنــد .ایــن اعتــراض ،در فرمــی نمادیــن
ولــی شــجاعانه تکثیــر میشــد .ایــن حرکــت« ،دختــران انقــاب» نــام
گرفــت .دخترانــی کــه از خیابــان انقــاب آغــاز کردنــد و یــک حرکــت
انقالبــی را رقــم زدنــد .تابــوی حجــاب ،کــه در نــگاه مــردم و حتــی
طیفــی از فعالیــن زنــان ،نهادینــه شــده بــود و گریــز از آن ممکــن
نبــود ،حــاال شکســته شــده اســت .پـسزدن حجــاب اجبــاری از گوشــه
مغزهــا و قلبهــا ،تظاهــر علنــی پیــدا کــرده و ایــن گام مهمــی اســت
و معانــی عمیقــی را در خــود دارد .ضربــه زدن بــه ایــن ســمبل و نمــاد
رژیــم پاســخ بــه تضــادی بــود کــه نیمــی از جامعــه را بــه اســارت
کشــیده بــود و نیمــی دیگــر را بــه همراهــی و یــا ســکوت کشــانده بــود
و ایــن خــود اتحــادی ارتجاعــی و عقــب مانــده بــود کــه رژیــم بــا آن
جامعــه را بــه قهقــرا بــرده بــود و بــه ســتمگریش ادامــه مـیداد .پاســخ
بــه ایــن ضــرورت ،اتحــاد جدیــدی درافــکار زنــان ومــردان بــه وجــود
آورد ،امــا هنــوز تــا یــک تصفیــه واقعــی راه درازی در پیــش اســت .ولــی
پاســخ بــه ایــن ضــرورت جدیــد ،خــود هــوای تــازهای را در جامعــه وارد
خواهــد کــرد.

ادامه
در خیــزش دی مــاه ،برخــاف ســال ۸۸حضــور زنــان بــه جــز چنــد
شــهر ،قابــل توجــه نبــود .اگرچــه کیفیــت اعتراضــات قابــل مقایســه
بــا  ۸۸نبــود و کامــا متفــاوت بــود .امــا علیرغــم ایــن تفــاوت کیفــی
و طــرح شــعارهای ساختارشــکنانه ،بازهــم ،ماننــد ،۸۸هیــچ شــعار
ومطالبــهای در مــورد زنــان طــرح نشــد .در یــک مــورد هــم شــعار
تحقیرآمیــز و ضــدزن «زنهــا بــه مــا پیوســتن ،بیغیرتهــا نشســتن»
نیــز ســر داده شــد .گویــی کــه زنــان ،نیمــی از ایــن جامعــه و دنیــا
نیســتند ودنبالــه و تابــع مــردان محســوب میشــوند .کســانی کــه
ایــن شــعار را میدادنــد ،جوانــان و مردانــی بودنــد کــه خــود تحــت
ســتم هســتند ،ولــی مهــم تفکــر و بــاوری اســت کــه در ذهــن مــردم
ایــن جامعــه ،اعــم از زن و مــرد ،خیــس خــورده اســت .ایــن تفکــر کــه
زنــان نقــش دوم را در جامعــه بــازی میکننــد ،خصوصــا در حیطههــای
اساســی و مهــم مثــل سیاســت کــه نیــاز بــه تصمیمگیریهــای بــزرگ
دارد ،نگاهشــان بــه مــردان اســت .امــا حرکــت ویــدا موحــد و زنــان
دیگــر پــس از او نشــان داد کــه اینطــور نیســت و چهــل ســال تحقیــر
و ســرکوب زنــان در اشــکال مختلــف مثــل حجــاب اجبــاری و قوانیــن
ضــد زن اســامی و  ...نتوانســته آنهــا را درهــم بشــکند .زنــان ،درطــی
ایــن ســالها بــه اشــکال مختلفــی در برابــر همــه اینهــا واکنــش
نشــان دادهانــد .از بــد حجابــی تــا تمــام مــواردی کــه در دیــن اســام و
عــرف جامعــه اســامی بــرای زنــان نهــی محســوب میشــود و ایــن نــه
شــعار کــه یــک واقعیــت اســت کــه اگــر قــرار باشــد در جامعــه ایــران،
انقالبــی رخ دهــد ،قطعــا زنــان ،پیشــرو و جلــودار خواهنــد بــود و اگــر
اینگونــه نباشــد ،حتمــا اشــکالی وجــود دارد و میتوانــد بــه هــدف خــود
نرســد .در اعتراضــات دی مــاه اگــر در کنــار شــعارهای ضــد مذهــب و
ضــد حکومــت ،علیــه حجــاب اجبــاری نیــز شــعار و واکنــش نشــان داده
میشــد قطعــا منجــر بــه فراگیرتــر شــدن خیــزش میشــد و کیفیــت
آنــرا نیــز تغییــر مـیداد .خواســت لغــو حجــاب اجبــاری ،پاســخ بــه یــک
ضــرورت و یــک مطالبــه سیاســی وایدئولوژیــک اســت کــه ضــد مذهــب
و ضــد نظــام اســت و فقــط مطالبـهای مختــص بــه زنــان نیســت و جــزو
خواســتهای اولیــه و اساســی در تغییــر یــک حکومــت ایدئولوژیــک
اســت.
اعتراضــات «دختــران انقــاب» واکنشهــای مختلفــی را از ســوی مردم
و فعالیــن در پــی داشــت .مخالفــان حجــاب اجبــاری بــه دســتههای
مختلفــی تقســیم میشــوند -1 .گروهــی کــه ایــن حرکــت را تنــدروی
میداننــد و فکرمیکننــد هنــوز شــرایط بــرای ایــن شــکل از اعتــراض
مهیــا نیســت -2 .گروهــی کــه نگــران هزینــه دادن ایــن دختــران
هســتند -3 .افــراد یــا فعالینــی کــه آنــرا آغازگــر مبــارزهای رادیــکال
میداننــد و تــاش میکننــد تــا تحلیــل و ســنتز درســتی از چگونگــی
ادامــه ایــن حرکتهــای اعتراضــی ارائــه بدهنــد -4 .دســتهای کــه خــود
از مدافعــان حجــاب اجبــاری بودهانــد وســالها در ایــن زمینــه کار
ایدئولوژیــک کردهانــد و مقالههــا نوشــتهاند و از ســرکوبگران زنــان
بودهانــد ،حاالمدافــع حجــاب «اختیــاری» هســتند.
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دســته آخــر کــه عمدتــا طیــف اصالحطلبــان حکومتــی را شــامل
میشــود ،پیــش از ایــن معتقــد بودنــد کــه قانــون بــد بهتــر از قانــون
شــکنی اســت .امــا حــاال از شکســتن قانــون حجــاب اجبــاری اســتقبال
مــی کننــد .در ایــن کــه افــراد میتواننــد تغییــر عقیــده بدهنــد
ایــرادی وجــود نــدارد ،ولــی اســتدالالتی کــه در ایــن زمینــه ارائــه مــی
دهنــد ،حقیقــی و درســت نیســت .از ســوی دیگــر ،اصالحطلبــان ،بــا
واکنشهایــی کــه در خیــزش دی مــاه از خــود نشــان دادنــد و بــا
فرمــان ســرکوب مــردم و کرکســان گرســنه خوانــدن آنــان*  ،چهــره
واقعــی خــود را بــه کســانی کــه از خــرداد  ،۱۳۷۶بــه اصالحــات امیــد
بســت ه بودنــد ،نشــان دادنــد ،ســعی دارنــد کــه بــا دفــاع ازحرکــت
«دختــران انقــاب» جــای خــود را دوبــاره در میــان مــردم بــاز کننــد
و شــاید هــم هــراس آنهــا از فراگیرشــدن ایــن حرکــت ،آنهــا را بــه
چنیــن اظهارنظرهایــی وادارمیکنــد .امــا بــا اظهــارات ضدونقیــض و
سفســطه گرایــی ،حنایشــان ،بــرای بخــش زیــادی ازطرفــداران تفکــر
اصالحطلبــی دیگــر رنگــی نــدارد .در آخریــن مــورد از دختــران
انقــاب ،اعظــم جنگــروی ،درپســت اینســتاگرامی خــود ،امیــد بســتن
ح طلبــی و صرفــا شــعار دادن را رد کــرد .مصطفــی تاجــزاده
بــه اصــا 
میگویــد «انقــاب  ۵۷بــا مشــارکت زنــان باحجــاب وبــی حجــاب
پیروزشــد و جمهــوری اســامی هــم بــا رأی مشــترک همیــن زنــان
تأســیس شــد .نــه آیـهای دربــاره اجبــاری بــودن حجــاب وجــود دارد و
نــه حدیثــی ».پناهیــان هــم حجــاب را یــک مســأله ارزشــی ومربــوط
بــه اســام نمــی دانــد و آنرا بهعنــوان یــک قانــون قبــول دارد .ایــن
در حالــی اســت کــه در قــرآن ،ســوره نــور ،آیــه ،۳۱از زنــان مومــن
خواســته شــده کــه بــه جــز صــورت و بخشهایــی از بــدن ازجملــه
دســت کــه اجبــارا در معــرض دیــد اســت ،بقیــه بــدن را بپوشــانند.
ـران محمــد پیامبــر
همچنیــن در ســوره احــزاب آیــه ۵۹از زنــان و دختـ ِ
و زنــان مومــن میخواهــد ،بــرای جلوگیــری از آزار و تعــرض دیگــران،
حجــاب خــود را حفــظ کننــد .پــس حجــاب مســألهای مربــوط بــه
دیــن هســت و وقتــی کــه دیــن بــا سیاســت درآمیختــه شــود ،کارکــرد
سیاســی-ایدئولوژیک پیــدا میکنــد .مصطفــی تاجــزاده میگویــد:
«هــر امــر واجبــی الزامــا اجبــاری نیســت .اگــر اجبــار وارد احــکام دینــی
شــود بــه معنــی ســلب اختیــار افــراد اســت ».امــا احمــد خاتمــی امــام
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جمعــه تهــران معتقــد اســت «کســانی کــه ایــن حرفهــا را میزننــد
و حجــاب را ســاده میگیرنــد ،بویــی از فقــه نبردهانــد .در حالــی کــه
دیــن یــک قانــون اســت و پشــت ســر قوانیــن اجبــار اســت و مجازاتــی
دارد ».جمیلــه کدیــور معتقــد اســت علــت سیاســت ضــد غربــی حجــاب
اجبــاری جمهــوری اســامی ،ضدیــت بــا سیاســت کشــف حجــاب رضــا
شــاه وغربــی کــردن ظاهــر زنــان بــود .ایــن هــم نظرغلطــی اســت و در
اصــل اســامزدایی از مقولــه حجــاب اســت .در روزنامــه اطالعــات در
تاریــخ  ۱۷اســفند  ،۱۳۵۷بــه نقــل از خمینــی آورده شــده «بایــد حجاب
اســامی رواج پیــدا کنــد .مملکــت اســامی اســت و مــا جمهــوری
اســامی را داریــم پایهگــذاری میکنیــم .بایــد قوانیــن اســامی ،مــو
بــه مــو اجــرا شــود .خانمهــا هــم ایــن حکــم اســامی را بایــد اجــرا
کننــد .مــا خونهــا دادیــم بــرای اســام و بایــد آنــرا پیــش ببریــم».
بنابرایــن ،مقولــه حجــاب را ســاده جلــوه دادن بــه مخالفــت بــا غــرب
و رضاشــاه ،فریبــکاری اســت .عبــاس عبــدی کــه در شــورش ده روزه
مــردم علیــه رژیــم ،ماهیــت خــود را بهخوبــی نشــان داد و فرمــان
جمــع کــردن شــورش مــردم را توســط هــر کســی کــه میتوانــد را
داد ،در ایــن مــورد اظهــار فضــل کــرده و میگویــد« :متاســفانه ،مســأله
حجــاب کــه یــک رفتــار دینــی وفرهنگــی اســت ،تبدیــل بــه یــک
مقولــه سیاســی شــده اســت ».او تبصــره مــاده ۶۳۸قانــون مجــازات
اســامی دربــاره حجــاب را کــه میگویــد «زنانــی کــه بــدون حجــاب
شــرعی در معابــر و انظــار عمومــی ظاهرشــوند ،بــه حبــس از  ۱۰روز تــا
دو مــاه یــا جریمــه نقــدی محکــوم میشــوند» را بــر اســاس فلســفه
حفــظ عفــت عمومــی میدانــد و نــه بــر اســاس شــریعت .چــون اگــر
بــر مبنــای شــریعت بــود فرقــی میــان رعایــت حجــاب در خانــه و معابــر
عمومــی وجــود نداشــت و راه حــل را در ایــن میدانــد کــه قانــون بــه
ـر آن اجــرا شــود .چــرا کــه بیاعتبــاری
گون ـهای نوشــته شــود کــه مـ ّ
قانــون را بــد میدانــد .عبــدی اجــرای قانــون حجــاب در حــال حاضــر
را یــک اجــرای نیمبنــد میدانــد .فائــزه هاشــمی نیــز ،حجــاب را یــک
امــر قانونــی مــی دانــد و معتقــد اســت «حجــاب اجبــاری بــه پایههــای
دینــی نظــام مــا ضربــه میزنــد و اختیــاری بــودن حجــاب ،هیــچ
منافاتــی بــا نظــام اســامی نــدارد ».عبــداهلل رمضــان زاده در واکنــش
بــه پرتــاب کــردن وحشــیانه مریــم شــریعتمداری ،از دختــران انقــاب،
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از روی ســکو توســط پلیــس ،میگویــد« :چــه کســی و بــه اســتناد بــه
کــدام مــاده قانونــی بــه پلیــس اجــازه پــرت کــردن آن خانــم را داده
اســت؟» ظاهــرا ایشــان فرامــوش کــرده کــه طــی چهــل ســال حاکمیت
همیــن رژیــم چــه بالیــی بــر ســر مــادران مــا و نس ـلهای بعــد از آن
بــا قوانیــن ارتجاعــی اسالمیشــان آوردنــد و امــروز ایشــان ماننــد بقیــه
اصالحطلبــان راه گــم میکننــد و بــرای نجــات دولــت ارتجاعیشــان
کــه دمــار از روزگار مــردم درآورده ،میخواهــد بــا بیاهمیــت کــردن
نقــش حجــاب و کمرنــگ کــردن آن مــوج ســواری کنــد.
در گزارشــی باعنــوان «آســیب شناســی سیاســتهای گذشــته ،نــگاه
بــه آینــده» کــه بــه تازگــی و بعــد از ســه ســال از مرکــز بررس ـیهای
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری منتشــر شــده ،از ناکارآمــدی
سیاســتگذاری در مــورد حجــاب و شکســت الگوهــای پیشــین در
تدویــن ایــن سیاسـتها و همچنیــن از مشــخص نبــودن الگــوی حجــاب
نــزد سیاس ـتگذاران ســخن گفتــه شــده اســت .مســلما ایــن گــزارش
بــر مبنــای رفتــار ومقاومــت جامعــه و مشــخصا زنــان در مقابــل حجــاب
نوشــته شــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه تقــی رســتم ونــدی،
رئیــس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور مدعــی اســت «بــر اســاس
پیمایشــها و نظرســنجیها بیــش از۹۵درصــد زنــان و دختــران بــه
حجــاب و عفــاف اعتقــاد دارنــد و مــوارد اندکــی هســتند کــه در ایــن
زمینــه مشــکل دارنــد ».الزم بــه یــادآوری اســت کــه در چهــل ســال
گذشــته میلیاردهــا تومــان بــرای تدویــن طرحهــا و مقــررات مربــوط
بــه حجــاب ،مبــارزه بــا بدحجابــی و تدویــن الگوهــای مــد اســامی
صــرف شــده اســت .تنهــا در یــک ســال ،بیســت میلیــارد تومــان بــه
شــهرداری اختصــاص داده شــده ،بــرای نصــب بنــر در حــوزه ترویــج
حجــاب .در ســال ،۱۳۸۴قانــون راهکارهــای اجرایــی گســترش فرهنــگ
عفــاف وحجــاب در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب شــد کــه
بیــش از ۳۰ســازمان و وزارتخانــه ،متولــی و موظــف بــه اجــرای ایــن
قانــون بودهانــد.
حرکــت دختــران انقــاب ،شــکاف و اختالفــات درون حکومــت را عمــق
بخشــیده و تشــدید کــرده اســت .جناحــی از اصالحطلبــان ،کــه طغیــان
زنــان را بــه دلیــل محدودیــت و در تنگنــا قــرار دادن آنهــا میداننــد،
بــه قبــول حجــاب اختیــاری ،شــیفت کردهانــد و بــر ایــن باورنــد کــه
پــروژه حجــاب اجبــاری شکســت خــورده اســت و هزینــه اصــاح روش
اشــتباه را بــه مراتــب کمتــر از اصــرار بــر ادامــه آن میداننــد .در مقابــل،
طیــف اصولگرایــان کامــا پایبنــد بــه حجــاب اجبــاری هســتند .جنتــی
درســخنرانی اخیــر خــود گفــت« :حجــاب نــص صریــح قــرآن اســت و
هیــچ عالــم مســلمانی در مــورد آن نظــر مخالفــی نــدارد ».اژهای ،در
زمــان دســتگیری دختــران انقــاب اعــام کــرد کــه آنهــا از طــرف
کشــورهای خارجــی فریــب خوردهانــد و مــواد مخــدر صنعتــی مصــرف
کردهانــد .حســین شــریعتمداری ،بازجــو ،شــکنجهگر و مدیــر مســئول
روزنامــه کیهــان بــا انتقــاد از کســانی کــه در دانشــگاهها از حجــاب
ســخن میگوینــد و آن را حکــم ثانــوی میداننــد ،گفــت کــه ایــن
افــراد مشــاور نفــوذی هســتند .جعفــری دولــت آبــادی ،دادســتان
تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری اســامی یــک نظــام دینــی
مــردم ســاالر (بخوانیدمردســاالر) اســت ،رعایــت حجــاب را یــک قانــون
و ضــرورت دینــی دانســت و ضمــن مخالفــت بــا عرفــی کــردن حجــاب،
آن را بــه معنــای آزاد کــردن بیحجابــی دانســت.
یــک دیــدگاه دیگــر دربــاره حجــاب ایــن اســت کــه حجــاب مســاله
اصلــی زنــان ایــران نیســت و اگــر تبعیضهــا در حــوزه سیاســت و
آمــوزش و فرهنــگ حــل بشــود ،زنــان بــا حجــاب مشــکلی ندارنــد.
ولــی ایــن هــم پایــه واقعــی نــدارد .مبــارزه  ۵روزه زنــان در ســال ۵۷در

مقابــل فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی ،ســالها نافرمانــی در شــکل
پوشــش در جامعــه و حرکــت دختــران انقــاب نشــان از مشــکل داشــتن
بــا حجــاب بــرای اکثریــت زنــان ایــران دارد و از ســویی دیگــر خــود
مقولــه حجــاب شــکلی از تبعیــض جنســیتی علیــه زنــان اســت و از
دیگــر تبعیضهایــی کــه بــر آنــان اعمــال میشــود جــدا نیســت.
پایان
اجبــاری کــردن حجــاب کــه بــا زور و خشــونت و ارعــاب صــورت گرفــت
و در چهــار دهــه گذشــته بــه اشــکال مختلفــی بــر زنــان اعمــال شــده،
آغازگــر حملــه سیســتماتیک گســترده بــه زنــان جامعه و ســرکوب آنها
بــود کــه بهطــور مشــخص در دســتگیری هــزاران زن فعــال سیاســی در
آغــاز بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی تبلــور پیــدا کــرد .هــزاران
زنــی کــه مخالــف جمهــوری اســامی بودنــد و رژیــم تــازه بــه قــدرت
رســیده بــه پتانســیل آنهــا در ســرنگونی رژیــم شــاه آگاه بــود .هــزاران
زنــی کــه در زندانهــا شــکنجه شــدند ،بــه آنهــا تجــاوز شــد و اعــدام
شــدند .حکومــت بــه ایــن ترتیــب تــاش کــرد تــا الگــوی خــودش از
زن بــودن را در جامعــه اســامی ارائــه دهــد و سرکشــان و طغیانگــران
را از بیــن ببــرد .ایــن وقایــع در کنــار قوانیــن اســامی ضــدزن ،زنــان
و بالطبــع کل جامعــه را عقــب رانــد .درنتیجــه ،حجــاب یــک مقولــه
سیاســی اســت و فشــردۀ برخــورد حکومــت بــا زنــان در حجــاب ظهــور
پیداکــرده اســت .امــا حضــور گســترده زنــان در اعتراضــات  ۸۸و
بعــد ۹۶و پدیــده دختــران انقــاب نشــان از شکسـتخوردگی سیاســت
و ایدئولــوژی را ،توامــان بــا هــم داشــت .دختــران انقــاب اگرچــه بــه
شــکل فــردی اعتراضشــان را شــکل دادنــد ولــی درحقیقــت ،آنهــا
نماینــده میلیونهــا زن در ایــن جامعــه هســتند کــه بــا سیاســت و
ایدئولــوژی مســلط در جامعــه و از ســوی حکومــت همــراه نیســتند.
شــکل مبــارزه و اعتــراض دختــران علیــه حجــاب در دوره اخیــر و
همزمانــی آن بــا خیــزش دیمــاه ،هــم نشــان از اشــتراک در پایــه
مــادی ایــن مبــارزات دارد و هــم مکمــل وتقویــت کننــده یکدیگــر
هســتند .ادامــه اعتراضــات دختــران ،بهنوعــی ادامــه اعتراضــات
مردمــی دیمــاه اســت .ســتم و تبعیــض جنســیتی علیــه زنــان کــه
فشــرده آن در حجــاب اجبــاری خالصــه میشــود برخاســته از همــان
ســاختار ســرمایهدار-تئوکراتیکی اســت کــه فقــر ،بیــکاری ،ســتم ملــی
و هــزاران تبعیــض اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی را دامــن میزنــد.
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و آن زمــان اســت کــه نقــش زنــان در رســیدن جامعــه بــه آزادی و
جامعــهای نویــن هویــدا میشــود .مــا بهعنــوان بخــش کوچکــی
از فعالیــن زنــان ،حمایــت خــود را از دختــران انقــاب و از حجــاب
اختیــاری اعــام میکنیــم.
مــا از همــه دختــران و زنــان پیشــرویی کــه در اعتــراض بــه حجــاب
اجبــاری خــط روشــنی میــان خــود و کلیــت نظــام ،اعــم از اصالحطلــب
و اصولگــرا کشــیدند ،حمایــت میکنیــم و بــا آنهــا اعــام همبســتگی
میکنیــم و ایــن را آغــاز یــک تغییــر بــزرگ میدانیــم .ســتم بــر زنــان
و مســاله حجــاب مربــوط بــه همــه مــردم جامعــه اســت همانطــور کــه
بیــکاری و معیشــت و فقــر .وعــده و وعیدهــای افــراد و طیفهــای
اصالحطلــب داخــل و خــارج و حمایــت ترامــپ و دیگــران ،تغییــری
در وضعیــت مــردم و موقعیــت زنــان نمیدهــد چــرا کــه در جهــت
منافــع خودشــان عمــل میکننــد نــه مــردم .یکــی بــرای نگهداشــتن
قــدرت تــاش میکنــد و دیگــری بــرای گســترش قــدرت در منطقــه.
ترامــپ کــه پرونــده خــودش در برخــورد بــه زنــان و مهاجــران و رنگیــن
پوســتان ،ســیاه اســت حــاال چگونــه از مــردم ایــران دفــاع میکنــد.
مــا متکــی بــه قــدرت خــود خواهیــم بــود و زیــر پرچــم هیــچ قــدرت
داخلــی و خارجــی نمیرویــم .چــرا کــه نتیجــه چهــل ســال حاکمیــت
موجــود پیــش رویمــان اســت و نتیجــه مداخلــه در کشــورهای دیگــر را
هــم دیدهایــم .مــا فریــب امتیــازات مختلــف و اصالحــات و رفرانــدوم
را نخواهیــم خــورد و اینهــا فقــط بــرای ممانعــت از ادامــه مبــارزات
خواهــد بــود .ایــن مــوج از مبــارزه ســر ایســتادن نخواهــد داشــت.
ممکــن اســت گاهــی ُکنــد و آرام شــود ولــی خامــوش نمیشــود.
مبــارزه بــر ســر لغــو حجــاب اجبــاری در درون جامعــه زمینــه مناســبی
اســت بــرای مبــارزه بــا افــکار مردســاالرانه و حقیــری کــه بــه مــردان
ســتمدیده داده شــده و کل جامعــه مــا را بــه عقــب رانــده اســت.
مــا ضمــن خوشــامدگویی بــه ایــن فضــا بــه پیشــروان و روشــنفکران
و هنرمنــدان فراخــوان میدهیــم ،بــه میــان مــردم برونــد و مبــارزه
علیــه ایــن قانــون ارتجاعــی و ســتمگرانه را عمومیــت ببخشــند و بــا
طرحکــردن ســوالهایی ماننــد ایــن کــه «چــرا بایــد قوانیــن شــریعت
از زندگــی مــردم لغــو شــود» زمینههــای یــک جامعــه عــاری از
ســتم و نابرابــری را بــه شــکل علمــی و مبــارزه بــا خرافــات بــه پیــش
ببرنــد .فعالیــن همــه جنبشهــای اجتماعــی از کارگــری گرفتــه تــا
محیطزیســت و ملتهــای تحــت ســتم و طیــف وســیعی از تهیدســتان
جامعــه بایــد بداننــد بــدون مبــارزه و آگاهــی از نقــش ســتم بــر زن،
نمیتواننــد بــه رهایــی دســت یابنــد .هرجایــی کــه اعتــراض و تجمعــی
علیــه رژیــم هســت بایــد بــا افــکار و شــعارهای مردســاالرانه مبــارزه
شــود و اگــر ایــن کار صــورت نگیــرد ،ناآگاهانــه پیونــدی بــا حاکمیــت
ســتمگر خواهنــد داشــت و امــکان خالصــی از ایــن دولــت بــا شــکلهای
مختلــف حکومتــی را نخواهنــد داشــت .بایــد بــا آگاهــی دادن و عمیــق
شــدن ،مشــکالت جلــوی پــای ســرنگونی دولــت ارتجاعــی برداشــته
شــود و بــا ســاختن یــک جنبــش انقالبــی و تــا بــه آخــر ،دنیــای نویــن
خودمــان را بســازیم و زمینههــای آزادی کل جامعــه را فراهــم کنیــم.
مــا جبهــه قــدرت خودمــان را ســازمان میدهیــم و بــرای رهایــی
از هــر شــکل از ســتم موجــود در ایــن جامعــه در کنــار هــم مبــارزه
خواهیــم کــرد§ .
خطر کن ،ما بهار رو برگزیدیم

هــر دو اعتــراض مشــخص بــه وضعیــت معیشــت و حجــاب ،کلیــت و
اســاس نظــام را هــدف قراردادنــد ،اگرچــه بــا اشــکالی متفــاوت .حتــی
بهطــور مشــخص ،نقطــه اشــتراک مهمــی میــان دختــران انقــاب بــا۵
زنــی کــه در اعتصابــات کارگــران هفــت تپــه نقــش برجســته داشــتند
و زنانــی کــه در ایــذه دستگیرشــدند و کلیــت خیــزش مردمــی دیمــاه
وجــود دارد و پیونــد خــوردن آنهــا بــه یکدیگــر نقــش مهمــی را در بــه
زیرکشــیدن علــت و چرایــی ســتم بــر مــردم دارد.
حرکــت دختــران انقــاب ،هــم بــا مخالــف حاکمیــت و هــم تفکــر و
گفتمــان مردســاالر موجــود در جامعــه روبــرو اســت .گفتمانــی کــه
معنــای مشــخصی از زن بــودن را قبــول دارد و از خــارج شــدن از
ایــن چهارچــوب ،بــه دلیــل اینکــه بنیانهــای ســاخته شــده در
ذهــن جامعــه را هــدف قــرار میدهــد و تهدیــدی بــرای روابــط
قــدرت محســوب میشــود ،هــراس دارد و شــاید بــه همیــن دلیــل در
اعتراضــات مردمــی در ســال ۸۸و ۹۶هی ـچگاه خواســت آزادی پوشــش
بهعنــوان یــک مطالبــه مطــرح نشــد.
حرکتــی کــه آغازشــده اســت بهســادگی پایــان نخواهدگرفــت .ممکــن
اســت اشــکال دیگــری بــه خــود بگیــرد ولــی زنــان در ایــن جامعــه
هرگــز بــه موقعیــت قبــل از ایــن اعتراضــات برنمیگردنــد ،چــرا کــه
قبــح آن شکســته شــد .ایســتادن بــر ســکوها ،بــدون تــرس از هــر
چیــزی و اعتــراض بــه ایــن شــکل ،بــه چالــش کشــیدن مالکیــت
و ســتم و رام بودگــی زنــان اســت .روی ســکوها ،جایــی اســت کــه
دســتها و موهــا ،تغییــری بــزرگ را فریــاد میزننــد .امــا اینکــه در
ســاختار حاکــم کنونــی بتوانیــم بــه پوشــش اختیــاری دســت پیــدا
کنیــم نیــز تصــوری برپایــه حقیقــت نیســت .چــرا کــه حیــات سیاســی
و ایدئولوژیــک حکومــت در مــورد زنــان بــا مســاله حجــاب پیونــد
خــورده اســت .حجــاب یــک ســلیقه نیســت بلکــه نمــادی از اقتــدار
حکومــت اســت و محکــی اســت بــرای ســنجش ایــن اقتــدار .در مــورد
حساســیت حکومــت بــه موضــوع حجــاب ،همیــن بــس کــه بعــد از
دومیــن اعتــراض در نهــم بهمــن مــاه ۲۹ ،نفــر از کســانی کــه در حــوزه
زنــان فعالیــت میکردنــد ،دســتگیر شــدند.
مســلما مطالبــات زنــان در ایــن جامعــه محــدود بــه حجــاب نمیشــود
ولــی حجــاب یــک مســاله در خــود و ســاده نیســت و مهمتریــن خــط
قرمــز بیــن زنــان بــا حاکمیــت اســت .ســتون جمهــوری اســامی
برحجابــا جبــاری بنــا شــده اســت و مبــارزه علیــه آن ،راه را بــرای
تغییــر جامعــه هموارتــر خواهــد کــرد .طیفهایــی از فعالیــن زنــان
ماننــد کمپیــن یــک میلیــون امضــاء و بعــد همگرایــی ســبز زنــان و
کانــون شــهروندی زنــان در ســالهای اخیــر حجــاب را اولویــت اول
مبــارزه زنــان نمیدانســتند چــرا کــه مطــرح شــدن حجــاب پــای دیــن
را هــم وســط میکشــد و اینهــم از خــط قرمزهــا اســت .امــا دختــران
خیابــان انقــاب بــا شــکل اعتراضیشــان ،اولویــت مطالباتشــان را
اعــام کردنــد و هــم از ایــن خــط قرمزهــا عبــور کردنــد ،هــم از ایــن
طیــف از فعالیــن ،کــه ســقف مطالباتشــان را روز بــه روز پایینتــر
میآورنــد.
دختــران انقــاب بــه حمایــت همــه نیــاز دارنــد .هــم فعالیــن مختلــف
ایــن عرصــه و هــم همــه مردمــی کــه خواســتار آزادی پوشــش هســتند.
همبســتگی زنــان از قشــرهای مختلــف میتوانــد بــه تقویــت و تــداوم
ایــن شــکل از اعتراضــات کمــک کنــد .هــر زنــی فــارغ از اینکــه بــه
چــه طبقــه و قشــری تعلــق دارد ،ایــن حــق را دارد کــه پوشــش خــود
را انتخــاب کنــد .ادامــه ایــن حرکــت میتوانــد فراتــر از خواســت لغــو * بــه ســخنان عبــاس عبــدی و حمیــد رضــا جالیــی پــور در بــاره
حجــاب اجبــاری بــه پیــش رود و قــدرت سیاســی را بــه چالــش بکشــد خیــزش دی مــاه رجــوع شــود
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حجاب

 ،یک امر سیــاســی است

مــا انقــاب نکردیــم تــا بــه عقــب برگردیــم»« ،یــا روســری یــا توســری»
ایــن دو شــعار دو دنیــای کامــا متفــاوت را نمایندگــی میکننــد.
اولــی شــعار زنــان مبــارزی اســت کــه یــادآور میشــود زنــان نیمــی
از آســماناند و تــا وقتــی حتــی یــک زن دربنــد باشــد ،هیچکــس
واقعــا آزاد نشــده اســت .دومــی ،نشــان دیــدگاه بنیادگرایــی دینــی
ضــد زنــی اســت کــه حاکمــان جمهــوری اســامی از هــر جناحــی
و بــا هــر دیدگاهــی از ابتــدا تــا اکنــون در برابــر زنــان آزادیخــواه
پیــش گرفتهانــد .جمهــوری اســامی ســعی کــرد بــا حجــاب اجبــاری،
هــم جــای خــود را محکــم کنــد هــم بــدن ،هویــت و سکســوالیته زن
را کنتــرل و ســرکوب کنــد .مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری همــواره
معنــای بــه چالــش کشــیدن قــدرت و موجودیــت حکومــت بــوده و
هســت .بیشــک ،حجــاب اجبــاری اصلیتریــن صحنــه رویارویــی
زنــان بــا جمهــوری اســامی بــوده و هســت .نخســتین ظهــور ایــن
رویارویــی در تظاهــرات معــروف زنــان ایــران پــس از صــدور فرمــان
حجــاب اجبــاری توســط خمینــی بــود و امــروز بهشــکل دختــران
خیابــان انقــاب درآمــده اســت .زنــان بهدرســتی روی ایــن نکتــه تاکیــد
کردنــد کــه حجــاب اجبــاری فقــط یــک تغییــر در پوشــش نیســت و
نمایانگــر خــط سیاســی و ایدئولوژیــک جمهــوری اســامی نســبت بــه
زن اســت .در طــول ســالها مبــارزه زنــان ،فعــاالن طیفهــای مختلــف
حکومــت همــواره تــاش میکننــد اینگونــه توجیــه و تبییــن کننــد
کــه حجــاب ،مســاله اصلــی زنــان نیســت و آن را امــری فرعــی و
کماهمیــت جلــوه دهنــد .همچنیــن بــا ایجــاد جریانهایــی ماننــد
کمپیــن یــک میلیــون امضــا ســعی کردنــد ســطح مطالبــات زنــان
را کامــا دور از خــط قرمزهــای جمهــوری اســامی نــگاه دارنــد .امــا
دختــران خیابــان انقــاب نیــز ماننــد افــکار عمومــی جامعــه از مرزهــای
اصالحطلبــی و اصولگرایــی نظــام گذشــتند و حجــاب اجبــاری و
بهطبــع آن ،بنیانهــای سیاســی و ایدئولوژیــک دولــت دینــی را بــه
چالــش کشــیدند .ویــدا موحــد ،روی ســکویی ایســتاد و بــه حجــاب
اجبــاری ،نــه گفــت و ایــن نــه بــه حجــاب اجبــاری در ایــران تکثیــر
شــد .عرصـهای را کــه چهــل ســال تــاش شــده بــود برمبنــای شــریعت
ایجــاد شــود از هــم شــکافت و اعتــراض بــه حجــاب را بــه صحنــه
علنــی خیابانهــا و زندگــی مــردم کشــاند .ایــن حرکــت ،شــکافهای
موجــود بیــن جناحهــای مختلــف حکومــت را عمیقتــر و گســتردهتر
کــرد؛ اصولگرایــان مواضــع تنــد گرفتنــد و کمــپ اصالحطلــب هــم
چندپــاره شــد.
فاطمــه راکعــی دبیــرکل جمعیــت زنــان مســلمان نواندیــش و مشــاور
شــهردار تهــران ابــراز تاســف کــرد کــه خانمهایــی مســائل بــزرگ
«شــکل ظاهــر» و بــود و نبــود
و بســیار جــدی حــوز ه زنــان را در
ِ
«حجــاب» خالصــه میکننــد .و ادامــه داد مــن فکــر میکنــم ایــن کار،
جــرم سیاســی یــا اجتماعــی یــا جرمــی نیســت کــه بخواهنــد آنهــا را
بازداشــت کننــد و اگــر جامعــه بیاعتنایــی کنــد و زنــان و دختــران
فرهیختـه ،موضــوع را جــدی نگیرنــد و کســانی تصــور نکننــد احیانــا کار
بزرگــی در حــال وقــوع اســت ،خودبهخــود چنیــن تحرکاتــی خنثــی
میشــود.
ســهیال جلــودارزاده نماینــده مــردم تهــران در مجلــس ،زیادهرویهــای
امــروز جامعــه اســامی بعــد از  40ســال را ناشــی از ایــن دانســت
کــه حــد و و حــدود رعایــت نشــده و زیــادهروی شــده اســت .ایــن

آوا
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محدودیتهــا تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه امــروز دختــر خیابــان
انقــاب روســری خــود را بــر یــک چــوب میچرخانــد.
منصــوره شــجاعی از نظریهپــردازان کمپیــن یــک میلیــون امضــا هــم
گفــت حرکــت دختــران خیابــان انقــاب عــاوه بــر رفتارهــای فــردی،
تابلویــی از تالشهــای گروهــی فعالیتهــای دیگــر ماننــد تظاهــرات
ســال  57زنــان و مطالبــات کمپیــن یــک میلیــون امضــا و ...هــم هســت.
منشــا حرکــت زنــان انقــاب فقــط در محدودیــت خالصــه نمیشــود.
اعتــراض زنــان بــه حجــاب اجبــاری بــا قوانیــن دینــی و نــگاه مبتنــی
بــر شــریعت نســبت بــه زن ارتبــاط مســتقیم دارد .حجــاب اجبــاری
بهعنــوان نمــاد ایدئولــوژی اســامی دربــاره زن ،زنســتیز بــودن ایــن
ایدئولــوژی را نشــان میدهــد.
کمپینیهــا یکــی از افتخــارات خــود را کــه آن را مشــخصه فعالیــت
خــود میدانســتند ایــن بــود کــه برمبنــای قوانیــن و شــریعت اســامی
حرکــت میکننــد و نظــرات آیــات قمنشــین را بهعنــوان گــواه و
پشــتیبان حرکــت خــود عنــوان میکردنــد و پرداختــن بــه مقولــه
حجــاب برایشــان خــط قرمــز بــود .امــا اکنــون کــه منفعتشــان در
همراهــی بــا مــوج زنــان مبــارزی اســت کــه خــط قرمــز نمیشناســند
ســعی میکننــد خــود را بهفراموشــی زده و خــود را همســو بــا آنــان
نشــان دهنــد.
کــم نیســتند کســانی ماننــد فاطمــه راکعــی کــه کمــاکان بــر ایــن نظــر
میکوبنــد کــه مســاله حجــاب ،مســاله اصلــی زنــان نیســت و زنــان
بایــد بــه مســائل اساس ـیتر بپردازنــد و بــا انــکار خواســتههای زنــان،
ســعی دارنــد آنــان را در مســیری کــه خــود میپســندند بیندازنــد.
اینــان نهتنهــا از حجــاب اجبــاری حمایــت میکننــد بلکــه نقــش
جمهــوری اســامی در ســرکوب و ســتم بــر زن را انــکار میکننــد و
کمــاکان زنــان را بــه ســازش دعــوت میکننــد.
چهرههــای اصولگــرا هــم نســبت بــه دختــران خیابــان انقــاب
اظهارنظرهایــی کردنــد .مثــا محمــد ایمانی از شــورای تحریریــه روزنامه
کیهــان گفــت ماجــرای «ســر چــوب زدن روســری» توســط چنــد زن،
ظاهــری دارد و باطنــی .باطــن ایــن ســناریو ،بــه حــزب انگلیســی-
صهیونیســتی بهائیــت بــاز میگــردد .حرمتزدایــی از حجــاب ،کاری
بــود کــه بهائیــت بــا کشــف حجــاب طاهــره قرهالعیــن اســتارت زد و
ســپس بهعنــوان سیاســت اجبــار و ســرکوب بــرای کشــف حجــاب بــه
رضاخــان دیکتــه شــد...
علــی مطهــری ،نایــب رئیــس مجلــس کــه از حامیــان سرســخت حجاب
اجبــاری اســت اکنــون گفتــه هیــچ اجبــاری بــرای حجــاب زنــان در
جامعــه دیــده نمیشــود و بســیاری از آنــان بــا هــر وضعــی کــه دوســت
دارنــد در جامعــه حضــور پیــدا میکننــد .پــس اجبــاری در کار نیســت
و مــا هــم بــه ســختگیری قائــل نیســتیم ...اینکــه چهــار نفــر
روســری خــود را هــوا میکننــد اتفــاق مهمــی نیســت...
کبــری خزعلــی ،اســتاد دانشــگاه و عضــو شــورای فرهنگــی اجتماعــی
زنــان و خانــواده در یادداشــتی باعنــوان «بررســی پدیــدهی نخنمــای
خیابــان انقــاب» آنــان را فریبخــوردگان خوانــد و گفــت ایــن جوانــان
نــه مخالــف اخــاق و ارزشهــا هســتند و نــه حاضرنــد از عفــاف و وقــار
دســت بردارنــد ...شــاید اگــر فلســفهی واقعــی حجــاب و آثــار و برکاتــش
را بداننــد ،انتخابــی متفــاوت داشــته باشــند.
تــوران ولیمــراد مدیرمســئول ســایت زنــان و مدیــر شــورای همــکاری
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زنــان گفــت حجــاب بــرای ایــن اســت کــه زن ابــزار جنســی نباشــد .آنهــا شــیروانی نصــب شــده اســت! البتــه جنــاب مدیــر نگفــت کــه
نــه ابــزار جنســی خــودش بــه خــودش و نــه نــگاه دیگــران بــه خــودش؛ چــرا قبــل از اینکــه دختــران خیابــان انقــاب از آنهــا بهعنــوان
حــاال عــدهای نــام ایــن کار را دختــر خیابــان انقــاب میگذارنــد؛ ســکو اســتفاده کننــد ،نیــازی بــه اقــدام پیشــگیرانه وجــود نداشــت.
درحالیکــه دختــران انقــاب خانــم طاهــره دبــاغ و ملــت هســتند .واکنشهــای اصولگرایــان و چنــد دســتگی اصالحطلبــان در
اصــا دختــران خیابــان انقــاب وجــود ندارنــد .کــدام دختــران خیابــان اینبــاره نشــان میدهــد کــه اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری ،پایههــای
انقــاب؟
حکومــت اســامی را نشــانه گرفتــه اســت .نگرانیهــای مســئوالن
امــا واکنــش بــه دختــران خیابــان انقــاب فقــط بــه ســخنرانی و و نظریهپــردازان نظــام از ادامــه ایــن حرکــت و گــره خــوردن آن بــه
نوشــتن مقالــه محــدود نشــد .تعــداد زیــادی از ایــن دختــران دســتگیر دیگــر اعتراضــات موجــود ،پتانســیل ایــن حرکــت بــرای تبدیــل شــدن
و بــا وثیقههــای ســنگین مواجــه شــدند .نیروهــای امنیتــی بــا انداختــن بــه برانــداز حکومــت را نشــان میدهــد.
حداقــل یکــی از دختــران از ســکو ،او را مجــروح کــرد .مدیــر روابــط حجــاب یــک مقولــه سیاســی اســت و میتوانــد بــه عامــل یــک جنبــش
عمومــی شــرکت مخابــرات اعــام کــرد برخــی دســتفروشها روی اجتماعــی مبــارزه زنــان تبدیــل شــود .شــکل گرفتــن و تــداوم ایــن
کافــوی (جعبــه تقســیم) مخابــرات خیابــان انقــاب بســاط میکننــد جنبــش و همســو شــدن بــا جنبشهــای اعتراضــی تــودهای دیگــر،
و در راســتای اقدامــات پیشــگیرانه و حفــظ تجهیــزات مخابراتــی روی نقــش بســیار مؤثــری در تغییــر شــرایط موجــود خواهــد داشــت§ .

روشنک
مینو

تاریخ قانونی شدن
حجاب اجباری در ایران

پانــزده اســفند پنجــاه و هفــت ،یــک مــاه بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی ایــران ،زمانــی کــه هنــوز قانــون اساســی تدویــن نشــده و بــه
تصویــب نرســیده بــود ،خمینــی نســبت بــه وضعیــت حضــور زنــان در
ادارات دولتــی انتقــاد کــرده و گفــت« :وزارتخانــه اســامى نبايــد در آن
معصيــت بشــود .در وزارتخانــههــاى اســامى نبايــد زن هــاى لخــت
بياينــد؛ زن هــا برونــد ،امــا باحجــاب باشــند .مانعــى نــدارد برونــد؛ امــا
كار بكننــد ،لكــن بــا حجــاب شــرعى باشــند ،بــا حفــظ جهــات شــرعى
باشــند».
در ســال  ،1360در بنــد  5مــاده  18قانــون مرتبــط بــا نیروهای انســانی
مؤسســات دولتــی و وزارتخانههــای وابســته بــه دولــت ،بیحجابــی
بهعنــوان تخلــف شــناخته شــد؛ و اماکــن و فروشــگاهها و مراکــز
عمومــی موظــف بــه نصــب تابلویــی شــدند کــه بــر آن نوشــته شــده
بــود« :بــه دســتور دادگاه مبــارزه بــا منکــرات ،از پذیرفتــن میهمانــان
و مشــتریانی کــه رعایــت ظواهــر اســامی را نمیکننــد ،معذوریــم».
تــا ســال 1362هیــچ قانونــی در مــورد حجــاب و عفــاف بــه تصویــب
مجلــس شــورای اســامی نرســید و اوليــن قانونــي کــه در خصــوص
پوشــش زنــان ،در کشــور بــه تصويــب رســيد ،مــاده ١٠٢قانــون
تعزيــرات مصــوب ســال١٣٦٢بــود .در ایــن قانــون آمــده اســت« :زنانــي
كــه بــدون حجــاب شــرعي در معابــر و انظــار عمومــي ظاهــر شــوند ،بــه
تعزيــر تــا  74ضربــه شــاق محكــوم خواهنــد شــد».
در ســال  ،1365در مصوبــه قانــون نحــوه رســيدگي بــه تخلفــات و
مجــازات آمــده« :کســانی کــه در انظــار عمومــی وضــع پوشــیدن لبــاس
و آرایــش آنــان خــاف شــرع و یــا موجــب ترویــج فســاد و یــا هتــک
عفــت عمومــی باشــد ،توقیــف و خــارج از نوبــت در دادگاه صالــح،
محاکمــه و حســب مــورد بــه یکــی از مجــازات هــای مذکــور در مــاده 2
محکــوم مــی گردنــد ».و مجــازات هــای تعزیــری را بدیــن شــرح بیــان
مــی کنــد -۱« :تذکــر و ارشــاد -۲ .توبیــخ و ســرزنش -۳ .تهدیــد-۴ .
 ۱۰تــا ۲۰ضربــه شــاق یــا جریمــه نقــدی از  ۲۰تــا ۲۰۰هــزار ریــال
بــرای اســتفاده کننــده ۲۰ -۵ .تــا ۴۰ضربــه شــاق یــا جریمــه نقــدی

از  ۲۰تــا ۲۰۰هــزار ریــال در مــورد اســتفاده کننــده».
عــاوه بــر ایــن در تبصــره دو ایــن مــاده آمــده« :مجرمــي را كــه كارمنــد
اســت ،عــاوه بــر مجــازات هــاي فــوق الذكــر بــه يكــي از مجــازات هــاي
زيــر محكــوم م ـي نمايــد -1 :انفصــال موقــت تــا دو ســال -2 .اخــراج
و انفصــال از خدمــات دولتــي -3 .محروميــت اســتخدام بــه مــدت پنــج
ســال در كليــه وزارتخانههــا و شــركت هــا و نهادهــا و ارگان هــاي
عمومــي و دولتــي».
ی حجابــی را جــرم دانســته و بــه
مــی تــوان مهــمتریــن قانونــی کــه ب ـ 
آن پرداختــه ،مــاده  638قانــون مجــازات اســامی مصــوب ســال 1375
دانســت .بــه موجــب ایــن مــاده« :هركس علنـاً در انظــار و اماكــن عمومي
و معابــر ،تظاهــر بــه عمــل حرامــي نمايــد ،عــاوه بــر كيفــر عمــل ،بــه
حبــس از ده روز تــا دو مــاه يــا تــا  74ضربــه شــاق محكــوم مــي گــردد
و در صورتــي كــه مرتكــب عملــي شــود كــه نفــس آن عمــل داراي كيفــر
نیســت ولــي عفــت عمومــي را جريحــه دار نمايــد ،فقــط بــه حبــس از ده
روز تــا دو مــاه يــا تــا  74ضربــه شــاق محكــوم خواهــد شــد».
در نهایــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در ســال  ،1384قانــون
راهکارهــای اجرایــی گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب را بــه تصویــب
رســاند .قانونــی کــه هــدف از ارائــه آن ،درونــی و نهادینــه کــردن حجاب
و عفــاف ،بــا مشــارکت و توجــه جــدی همــه نهادهــا و دســتگاههــا بــه
صــورت مســتمر و هدفمنــد اســت؛ و کلیــه وظایــف تخصصــی دســتگاه
هــای قانونگــذار و اجرایــی در قبــال موضــوع حجــاب را بــه طــور
دقیــق و مشــخص ،بیــان کــرده اســت .در حقیقــت ایــن قانــون ،کــه
طــرح آن از ابتــدای دهــه  70در دســتور کار شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی قرارداشــت ،اقدامــی همــه جانبــه و نگاهــی چندبعــدی بــه
مســئله حجــاب و عفــاف در جامعــه اســت .طرحــی کــه بــه دنبــال آن،
مجلــس شــورای اســامی نیــز ،قانــون ســاماندهی مــد و لبــاس را در
ســال 1385بــه تصویــب رســاند ،تــا شــاید ســر و ســامانی بــه وضعیــت
بــی ســامان پوشــش و حجــاب و مــد عرضــه شــده در ســطح کشــور
داده شــود.
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حجاب در قرآن
مطهــرى در مــورد واژه «ســتر» و تغييــر آن بــه «پوشــش» مینویســد:
بهتــر ايــن بــود كــه ايــن كلمــه عــوض نمــى شــد و مــا هميشــه همــان
كلمــهى پوشــش (ســتر) را بــه كار مــى برديــم ،زيــرا چنــان كــه گفتيــم
معنــى شــايع لغــت حجــاب ،پــرده اســت و اگــر در مــورد پوشــش بــه كار
بــرده مىشــود بــه اعتبــار پشــت پــرده واقــع شــدن زن اســت و هميــن
امــر موجــب شــده كــه عــدهى زيــادى گمــان كننــد كــه اســام خواســته
اســت زن هميشــه پشــت پــرده و در خانــه محبــوس باشــد و بيــرون نرود.
پوشــش زن در اســام ،ايــن اســت كــه زن در معاشــرت خــود بــا مــردان
بــدن خــود را بپوشــاند و بــه جلــوه گــری و خودنمايــى نپــردازد.
مطهــری در مــورد حجــاب معتقــد اســت کــه ایــران باســتان ،دیــن یهود
و کشــور هنــد قبــل از اســام حجــاب داشــتند امــا دربــاره اعــراب معتقد
اســت« :در زمــان جاهليــت و صــدر اســام زنــان عــرب غيرمســلمان
لبــاس هــاى بلنــد و گشــاد مــى پوشــيدند  ،برســر يــا شــانه خــود عبــا
مىانداختنــد و پوششــى كوتــاه و كوتــاه تــر از جلبــاب روى سرشــان
مىبســتند .مطهــرى بــه نقــل از تفاســير معتبــر از جمله تفســير كشــاف
بيــان میكنــد كــه زنــان عــرب معمــوالً پيراهنهايــى مــى پوشــيدند
كــه گريبانهــاى شــان بــاز بــود  ،دور گــردن و ســينه را نمــى پوشــاند
و روســرى هايــى هــم كــه روى ســر خــود مــى انداختنــد از پشــت ســر
مــى آويختنــد  ،قهــرا ً گــوش هــا و بناگــوش هــا و گوشــواره هــا وجلــوى
ســينه و گــردن نمايــان مــى شــد»
امــا چــه شــد تــا آیــه هــای مربــوط بــه حجــاب ماننــد آیــه  30در
ســوره نــور بــه کلکســیون ضــد زن قــرآن اضافــه شــد! – در ایــن آیــه
آمــده اســت« :خمارهــاى خــود را بــر گريبــان هــاى خويــش بيفكنيــد»
«،خمار»همــان لباســى اســت كــه زنــان عــرب ســر خــود را بــا آن مــى
پوشــاندند .در تفســیر کلینــی  ،ســال  1413ه.ق ،جلــد  5و صفحــه 520
 ،آمــده اســت کــه «يكــى از جوانــان انصــار بــا زنــى از اهالــى مدينــه
روبــه رو شــد .در آن زمــان  ،زنــان مقنعــه خــود را پشــت گــوش مــى
بســتند .جــوان بــه زن ،كــه از رو بــه رو مــى آمــد ،آن قــدر نــگاه كــرد

كــه زن از مقابــل او گذشــت و رفــت  .جــوان درحالــى كــه هــم چنــان از
پشــت ســر  ،آن زن را نــگاه مــى كــرد  ،وارد كوچــه بنــى فــان شــد كــه
نــاگاه اســتخوان يــا شيشــه اى كــه در ديــوار بــود  ،صــورت او را دريــد.
وقتــى زن رفــت  ،نــاگاه جــوان متوجــه شــد كــه خــون روى لبــاس و
ســينه اش ريختــه اســت ؛ بــا خــود گفــت  :بــه خــدا حتمـاً نــزد پيامبــر
مــى روم و ماجــرا را توضيــح مــى دهــم .جــوان نــزد پيامبــر آمــد .وقتــى
كــه پيامبــر او را ديــد ،پرســيد  :ايــن چيســت ؟ جــوان ماجــرا را توضيــح
داد و ایــن آیــه بــر پيامبــر نــازل شــد.
آنچــه در ایــن روایــات متناقــض اســت ایــن اســت کــه ،در توضیــح
مطهــری آمــده کــه در صــدر اســام زنــان غیــر مســلمان ایــن ظاهــر
را داشــتند و در روایــت کلینــی آمــده ایــن آیــه بعــد از آن اتفــاق نــازل
شــده اســت .یعنــی زنــان مســلمان قبــل از آن بــه شــکل دیگــری عمــل
کــرده انــد.
مــورد دیگــر اینکــه اســام ،زن را کــه قربانــی خشــونت خیابانــی (چشــم
چرانــی) مــرد شــده اســت مجــازات مــی کنــد!!! در صورتــی کــه در آیــه
دیگــری از همیــن قــرآن خطــاب بــه مــردان آمــده اســت کــه « بــه
مــردان بگــو كــه چشــمان خويــش را ببندنــد و شــرمگاه خــود را نــگاه
دارنــد ،ايــن بــراى شــان پاكيــزه تــر اســت؛ زيــرا خــدا بــه كارهايــى
كــه مــى كننــد آگاه اســت» .فقــط بــا زبــان بــی زبانــی گفتــه «مــا
کــه فهمیدیــم چــه غلطــی کــردی! ،کمتــر نــگاه کــن تــا بالیــی ســرت
نیــاد» عمــا نــگاه کــردن و خشــونت خیابانــی یــا تجــاوز بــه زنــان
بــرای مــردان جــرم نیســت و زنــان بایــد خــود را بپوشــانند تــا مــردان
بــه هــوس نیفتنــد!
بــا اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری و تــاش در جهــت لغــو و دگرگــون
طبقاتــی حاکــم بــر جامعــه ،قوانیــن و
کــردن مناســبات نــا برابــر و
ِ
حقــوق برابــر میــان زنــان و مــردان را تدویــن مــی کنیــم و افــکار و
عقایــدی را کــه مبتنــی بــر ســاختار کهــن ،در جامعــه فراگیــر بــوده
اســت بــه زبالــهدان تاریــخ میســپاریم «تــا کســی بعــد از ایــن بــاز
همــواره نگویــد هرگــز و بــه آســانی هــم رنــگ جماعــت نشــود» §
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سرکوب اعتراضات و تداوم مبارزه
هــم زمــان بــا شــروع اعتراضــات
مردمــی در دی مــاه  ،۱۳۹۶موجی
از اقدامــات ســرکوبگرانه علیــه
زندانیــان سیاســی و در جهــت
ارعــاب معترضیــن و اجتنــاب از
فراگیــر شــدن اعتراضــات بــه کار
گرفتــه شــد .یکــی از ایــن مــوارد،
تبعیــد گلــرخ ایرایــی و آتنــا
دائمــی در روز  ۴بهمنمــاه ســال
جــاری تــوام بــا ضــرب و شــتم از
بنــد زنــان زنــدان اویــن بــه زنــدان
قرچــک بــود .ایــن دو زندانــی
در اعتــراض بــه ایــن تبعیــد
غیرقانونــی از  ۱۴بهمنمــاه
دســت بــه اعتصــاب غــذا زدنــد و
در حمایــت از مبــارزات زنــان علیه
حجــاب اجبــاری از پذیــرش چــادر
بــرای مالقــات بــا خانــواده امتنــاع
.کردنــد
ویــدا موحــد نخســتین زن مشــهور
بــه “دختــر خیابــان انقــاب” در
ابتــدا مفقوداالثــر و بــی نــام و
نشــان بــود ،نرگــس حســینی از
اظهــار ندامــت امتنــاع کــرد و رســیدگی بــه پرونــده اش طوالنــی شــد.
پنجشــنبه  ۱۵بهمــن اعظــم جنگــروی بــا خشــونت از بــاالی پســت
بــرق در تقاطــع وصــال بــه زیرکشــیده شــد .مریــم شــریعتمداری از روی
ســکو بــه پاییــن پرتــاب شــد .پلیــس تهــران بــزرگ از دســتگیری ۲۹
نفــر خبــر داد کــه هــر یــک بــه نحــوی بــه حجــاب اجبــاری معتــرض
بودهانــد و در ایــن زمینــه فعالیــت مــی کردنــد .بازداشــت و ضــرب
وشــتم آنــان ،بــکار بــردن تعابیــر تمســخرآمیزی همچــون «روســری
بــه هــوا دادن چنــد تــا دختــر» تــا زدن برچســبهایی همچــون
اســتفاده از مــواد مخــدر و یــا فحشــا از شــیوههایی بــود کــه حاکمیــت
بــرای ســرکوب ایــن حرکــت اعتراضــی بــه کار بــرد .بــا ایــن همــه،
ایــن اقدامــات و حکــم هایــی کــه درمــورد دختــران زندانــی داده شــد،
.نتوانســت مانــع گســترش یافتــن وتــداوم ایــن حرکــت بشــود
منصــوره بهکیــش بــه اتهــام «تبلیــغ علیــه نظــام» و «اجتمــاع و تبانــی
علیــه امنیــت کشــور» بــه هفــت ســال و نیــم حبــس تعزیــری محکــوم
شــده بــود کــه در دی مــاه ،حکــم زنــدان ایــن فعــال مدنــی در دادگاه
تجدیــد نظــر عینــا تاییــد شــد .مهدیــه گلــرو کــه بــرای اعتــراض بــه
ممنــوع التحصیــل شــدن در مقابــل وزارت علــوم دســت بــه اعتــراض
.زده اســت ،مجبــور بــه عــدم پیگیــری حــق خــود شــده اســت
آتنــا محمــدی ،دروازه بــان تیــم ملــوان اوایــل بهمــن مــاه بــه علــت
ایســت قلبــی درگذشــت .عــدم حمایــت از ورزشــکاران زن ،عــدم
پوشــش اخبــار ورزش زنــان در رســانهها ،محدودیتهــای قانونــی و
خانوادگــی بــرای ورزش زنــان ،ممنوعیــت ورود زنــان بــه ورزشــگاهها
و پوشــش دســت و پــا گیــر زنــان ورزشــکار ،تنهــا بخشــی از مشــکالت

عصیان

ورزش حرف ـهای زنــان در ایــران اســت .مهشــید اشــتری بازیکــن تیــم
ملــی پینگپنــگ چنــد روز قبــل گفتــه بــود کــه در آمــوزش و پــرورش
بــه او گفت ـه شــده «دختــر بایــد درس بخوانــد و ورزش نکنــد» .متیــن
معــززی ،قهرمــان اســکیت ســرعت زنــان ایــران در حــال دوچرخــه
ســواری از ســوی یــک موتورســوار مــورد حملــه قــرار میگیــرد و فــرد
ناشــناس او را بــا لگــد پرتــاب میکنــد .در خیابــان خاکفــرج قــم،
یــک موتــور ســوار بــه عمــد از پشــت بــا یــک دختــر دوچرخــه ســوار
تصــادف کــرده و آن دختــر تعــادل خــود را از دســت داده و از ناحیــه
.صــورت و ســر بــه شــدت آســیب دیــده اســت
ایــن هــا وقایعــی اســت کــه ظــرف دو مــاه و بــه دنبــال اعتــراض علیــه
حجــاب اجبــاری توســط دختــران انقــاب ،در گوشــه و کنــار کشــور
شــاهد بودیــم .روزی فتــوای روحانیــون دربــاره بــد حجابــی زنــان ،غائلــه
اسیدپاشــی را بــه راه انداخــت و امــروز کــه حیــات حاکمیــت ضــد زن بــا
تهدیــد شــدن یکــی از مهمتریــن ارکان نظــام یعنــی حجــاب ،خدشــه
دار شــده اســت ،اقدامــات ســرکوبگرانه ای چــون فشــار بــر زندانیــان،
ضــرب و شــتم معترضیــن در خیابــان و اقدامــات ســرکوبگرانه و تحقیــر
آمیــز متعــددی کــه نزدیــک بــه  40ســال اســت کــه زندگــی زنــان
ایرانــی را تحــت قوانیــن ضــد زن بــه تباهــی کشــانده اســت ،را نبایــد
تحمــل کنیــم و بایــد ســاختار جامعــه را بــا یــک تحــول بنیادیــن بــرای
زندگــی مــردم جامعــه و نســل آینــده متحــول کنیــم .یکــی از اقدامــات
مهــم بــرای دســتیابی بــه ایــن مطالبــه ضــروری بــرای زنــان ،جدایــی
دیــن از دولــت اســت تــا بــه دلیــل قوانیــن زن ســتیز ،نیمــی از جامعــه،
از حــق حیــات و شــأن انســانی محــروم نباشــند§ .
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وب نگار

عصیان

حرکــت« دختــران انقــاب» واکنشهــای مختلفــی را در
پــی داشــت .در ادمــه نظــر چنــد نفــر از میــان ســایتهای
مختلــف خبــری و فضاهــای مجــازی گــردآوری شــده و در
مــواردی بــه دلیــل طوالنــی بــودن ،متــن کوتــاه شــده اســت.

ضرورت بررسی دختران خیابان انقالب
عاطفه رنگریز
در کلیت و خاص بودگی
در واقــع دختــران خیابــان انقــاب و قیــام فرودســتان دو روی یــک
ســکهاند ،همانطــور کــه آزادی و عدالــت .تأکیــد بــر تافتــه جــدا بافتــه
نبــودن دختــران خیابــان انقــاب از قیــام فرودســتان ،اوالً بــه ریشــه
مســئله حجــابِ اجبــاری در وضعیــت ســاختاری برمیگــردد و دوم ـاً بــه
پیونداعتــراض بــه حجــابِ اجبــاری بــا اعتــراض بــه وضعیـ ِ
ـت معیشــتی
همچنیــن اگــر بناســت تفســیر (خوانــش) بــه کا ِر تغییــر جهــان آیــد ،بایــد
زدن گفتمــان رایــج و ایدئولــوژی حاکــم باشــد؛
تفســیری از جنــس پــس ِ
ـالت متــن ،عقــب نیفتــادن از واقعیـ ِ
و رسـ ِ
ـت جامعــه اســت .از آنجایــی
ـران خیابــان انقــاب توانســت ِ
زنگ صــدایِ فرودســتان را
ـزش دختـ ِ
کــه خیـ ِ
بــه صــدا درآورد و جامعــه را وادار بــه شــنیدن کنــد ،پــس آن هــم بایــد
در کلیــت وضعیــت ســاختاری خوانــده شــود و هــم در منحصــر بــه فــرد
بودنــش.
صداهای فرودستان
ایدئولوژی حاکم و سرکوب
ِ
ایدئولــوژی حاکــم ،ایدئولــوژی اســت کــه هویتســازی میکنــد و بــه
ـس دوگانــه زن
انقیــاد در مـیآورد .بــا همیــن هویتســازی ایدئولوژیک،جنـ ِ
و مــرد رقــم میخــورد و بــا طــرق مختلف ،ســتم جنســیتی اعمال میشــود؛
و در نتیجــه تبعیــض شــکل مــی گیــرد و مجموعـهای از قانونهای نوشــته
و نانوشــته در جامعــه جــاری شــود .تبعیضــی کــه اساس ـاً خشــونتآمیز
اســت و عریانتریــن ایــن خشــونت ایدئولوژیــک ،حجــابِ اجبــاری اســت.
گفتمــان تکصدایــی -کــه تنهــا صــدای مســلط را
از طــرفِ دیگــر،
ِ
ً
میشــنود و اساس ـا صــدای مســلط را مــی ســازد ،گفتمانــی کــه صــدای
فرودســتان و اقلیتهــا را بــه روشــمندی خــودش ســرکوب میکنــد –
ســبب میشــود کــه صداهــای فرودســتانی چــون زنــان ،نــه دیــده و نــه
خوانــده شــود .در واقــع ایدئولــوژی حاکــم که برســازندهی ســتم جنســیتی
اســت بــا ابــزار فرهنگســازی ،بــا توجیــه دینــی و … در تمــا ِم جامعــه
خــودش راتســری دهــد :از تولیــد محتــوای کتــاب آموزشــی در مــدارس
تااعمــال تبعیضهــای مختلــف در حــوزه اشــتغال .در واقــع نقطــه محــوری
تظاهــرات سراســری ،اعتــراض بــه وضعیــت ســاختاری و ایدئولوژیــک آن
بــود .

آمدن صدای فرودستان با دختران انقالب
به زنگ در
ِ
اعتراض زنــان را از اســفند
و
ـور
ـ
حض
ـنیدن
ـ
نش
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـم
ـ
حاک
ایدئولــوژی
ِ
ِ
ـی
 ۱۳۵۷تــا  ۱۳۸۸رقــم مــی زنــد؛ وگفتمـ ِ
ـان مردســاالرانه و تــک صدایـ ِ
ســنت اندیشــه نیــز ،صــدای زنــان را پــس مــی زنــد وبــاز تولیدگــر ســتم
جنســیتی مــی شــود .از همیــن رو تاکنــون تاریــخ بــه دسـ ِ
ـت قدرتمنــدان
ـران انقــاب نویــدی اســت بــرای
ســاخته شــده اســت؛ امــا خیــزش دختـ ِ
آوردن حکایـ ِ
سـ ِ
ـران قوچــان
آن خــود؛ و بــه چشــم
ـت دختـ ِ
ِ
ـاخت تاریخــی از ِ
ـان انقــاب.
ـران خیابـ ِ
تــا دختـ ِ
ـل فــر ِم اعتراضــی
ـان انقــاب هــم بــه دلیـ ِ
ـراض دختــران خیابـ ِ
در واقــع اعتـ ِ
ـتم موجــود ،توانســت منعکس
ـ
س
به
زنان
ـی
ـ
آگاه
ـل
ـ
دلی
ـه
ـ
متفــاوت و هــم ب
ِ
ِ
ِ
شــود و تــک صدایــی موجــود را درهــم شــکند؛ زیــرا کــه فــرم اعتراضی آن
ـض وضعیـ ِ
ـت کنونــی را
توانســت بــر مناســباتِ جامعــه نــور بیانــدازد و تبعیـ ِ
ـان قهرمــان (دختــر ِ الل) «ننــه
عیــان کنــد .کنــش دختــر انقــاب بــه سـ ِ
دالور و فرزنــدان او» برتولــت برشــت بــا بــر طبــل کوبیــدن در پش ـتبام
خانــه ،صــدای فروخفتـهاش را بــه صــورت نمادیــن فریــاد زد و گــوش َکــر
جهانیــان را وادار بــه شــنیدن کــرد.
فراروی از کمپین چهارشنبههای سفید
گرچــه کنــش دختــر خیابــان انقــاب بــه چهارشــنبههای ســفید و کمپین
آزادی یواشــکی منتســب شــد ،ولیکــن آنچــه کــه مشــهود اســت فــراروی
ـودن
ـان انقــاب از ایــن جریــان اســت .بــا وجــود برحــق بـ ِ
ـران خیابـ ِ
دختـ ِ
مطالبــه ایــن جریــان ،بایــد اذعــان کــرد کــه فــرم ایــن کمپیــن بــرای
اعتــراض ،راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و تنهــا کارکــر ِد ایــن کمپیــن تاکنون
وجــه طعنــه آمیــزش بــه نبــو ِد آزادی بــوده اســت؛ زیــرا کــه آزادی اساسـاً
ـق برابــر و وجــود
بــا یواشــکی جمــع ناپذیــر اســت و تنهــا بــا وجــو ِد حـ ِ
درون سیســتم سیاســی معنــا مــی یابــد .معنایــی کــه بــا وجــو ِد
عدالــت
ِ
ـون الهیاتــی و ســاختا ِر اقتصــادی نئولیبــرال از معنــای
ـ
قان
ـه
ـ
دوگان
بنیــاد
ِ
خــودش تهــی شــده اســت.
ـوان
از اینــرو آزادی یواشــکی ،طعنــه وار توانســت پشــتوانه حجــاب بــه عنـ ِ
فرهنــگ و خواسـ ِ
ـل یواشــکی
ـت مردمــی را بــه چالــش بکشــد؛ امــا بــه دلیـ ِ
بــودن و فــر ِم اعتراضــش نمــی توانســت موفــق باشــد؛ زیــرا آزادی یواشــکی
صرفـاً در وجه ســلبی تعریف شــده اســت :طعنه بــه نبــو ِد آزادی و همچنین
در نظــر نگرفتــن مفهــوم آزادی و نقش کنــش و عاملیت برای خواسـ ِ
ـت آن.
از همیــن رو فــر ِم اعتراضــی اش محــدود بــه بازنمایــی در فضــای مجــازی و
ـان انقــاب را متمایــز
ـران خیابـ ِ
قــدم بــه قــدم میشــود؛ امــا آنچــه کــه دختـ ِ
مــی کنــد ،خواسـ ِ
ـت برحــق آزادی اســت و نــه آزادی یواشــکی .آنهــا بــه
نبــو ِد حــق و برابــری و عدالــت و نبــو ِد آزادی اعتــراض مــی کننــد :اعتــراض
قانون نوشــته و نانوشــته
بــه تبعیــض .اعتــراض بــه توجیهــاتِ ایدئولوژیکــی
ِ
بــا فرهنــگ و شــرع و بــازار و غیــره
از همیــن رو اســت کــه بــه خیابــان آمــدن ،تعییــن کننــده اســت؛ زیــرا
آزادی معنــا نمــی یابــد مگــر در ســاحت سیاســی و علنــی بودنــش و بــه
چالــش کشــیدن مجموعــه قوانیــن حاکــم و خیابانهایــی کــه بــه نفــع
سیاسـتهای طبقاتی ،جنســیت زده و توســعه شــهری و… اشــغال شــده
اســت؛ خیابانــی ســاماندهی شــده از کـ ِ
ـودک کار و دســتفروش و معتــادان و
نــو ِع پوشــش و لبــاس…
اعتراض به حجاب :اعتراض به آپارتاید (تبعیض) جنسی
ـان
ـ
خیاب
ـران
ـ
دخت
چیــزی بــرای از دســت دادن نداریــم مگــر زنجیرهایمــان
ِ
ِ
انقــاب بــر اســاس محتــوای همیــن گزاره بــه خیابــان آمدنــد؛ اعتــراض به
حجــاب اجباری/تبعیــض .در واقــع از زمانــی کــه حجــاب از آمــوزهی دینــی
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بــه قلمــرو سیاســی واردشــده اســت ،بــه مجموعـهای از تکنیکهــا بــرای
پیشــبرد اهــداف خــود بــوده اســت؛ حجــاب :پــرده ای کــه حائــل بیــن دو
چیــز اســت و در پــرده کــردن ،بازداشــتن از درآمــدن و…
ـاب ســرآغاز تبعیــض سیســتماتیک
درواقــع اجبــاری شــدن قانونــی حجـ ْ
اســت… زیــرا کــه بهمنزلـهی پــرده ای بیــن زن و مــرد کارکــرد مــی یابــد
و از ایــن رو ایدئولــوژی در ســطوح متفــاوت (تحصیــل ،رفــاه ،اشــتغال)… ،
دو جنــس متفــاوت (زن و مــرد) را مــدام برمــی ســازد و زنــان بهعنــوان
جنــس دوم ،هویــت مــی یابنــد .همیــن اجبــا ِر در پــرده مانــدن بــه معنــی
ـق برابــر و آزادی .در پــرده
تفــاوت و تبعیــض اســت و نبــو ِد برابــری و حـ ِ
ـن نوشــته و نانوشــته .در پرده
ماندنــی بــا توجیــه الهیــات و بــا اعمـ ِ
ـال قوانیـ ِ
افکندنــی کــه در تمــا ِم حــوزه هــا نمــود پیــدا میکنــد از پوشــش تــا ارزان
ســازی نیــروی کار زنــان و…
از طرفــی همیــن پرده-حجــاب در ســطح ســاختا ِر سیاســی حاکــم بــا
ســاختا ِر سیاســی دیگــر اســت .شــرق در برابــر غــرب ،خــودی و ناخــودی.
در نهایــت بــه خیابــان آمــدن چــه در اعتــراض بــه بیــکاری باشــد و چــه
بیــگاری ،چــه روســری و چــه توســری ،چیــزی نیســت جــز اعتــراض بــه
وضعیــت ســاختاری سیاســی حاکــم؛ و بیگمــان ایــن ســوژگی متولــد
شــده اســت ،تولــدی دیگــر و فــارغ از جنســیت و ایدئولــوژی حاکــم.
ـکان
ســوژگی کــه بــا فریــا ِد اســم مــن اســم هم ـهی شماســت ،نوی ـ ِد امـ ِ
نویــن اســت.
***
دل نوشته ای از میترا حجازی پور قهرمان شطرنج آسیا

اســکار بهتریــن لحظــات ســال هــم بــه زمانــی مــی رســد کــه بــاد
ایــن گونــه در جمــع گیســوانت هجــوم مــی بــرد و آنهــا را از ســویی
بــه ســوی دیگــر بــه پــرواز در مــی آورد .دیگــر هــر چــه در ســر داری
فرامــوش مــی شــود .مــوج زندگــی تــو را در بــر مــی گیــرد .و چــه
دردنــاک اســت آن هنــگام کــه گیســوان رقصــان را دوبــاره بــه زنــدان
پارچــه ای بازگردانــی اگــر تمــام روزهــای ســال ســرتان را بــه اجبــار
بپوشــانید قطعــا ایــن لحظــات ،شــاه ثانیــه هایتــان خواهــد بــود ،خاطــره
خواهنــد شــد.
نخندیــد ،حتــی لبخنــد هــم نزنیــد .ایــن هــا ســاده تریــن و پیــش پــا
افتــاده تریــن حقــوق انســان هاســت کــه مــن آن را ایــن چنیــن بــا آب
و تــاب وصــف مــی کنــم .اغــراق و بــزرگ نمایــی نیســت .ایــن دغدغــه
زنــان ایرانــی اســت.
***
این آزادی دیگر یواشکی نیست
نگین بهکام ،روزنامه نگار
اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری اولویــت دارد .ایــن را طغیــان دختــران
انقــاب بــا بســتن روســری بــر ســرچوب و تــکان دادنــش در ســکوت،
فریــاد میزننــد .حجــاب اجبــاری تنهــا تکلیفــی نیســت کــه قوانیــن
جمهــوری اســامی ایــران ،در چهــار دهــه گذشــته بــر زنــان و کــودکان
تحمیــل کــرده باشــد؛ در ایــن ســرکوب و تبعیــض تمــام روشــنفکران
و کنشــگرانی کــه در ایــن ســالها ،هــر اعتراضــی را علیــه تحمیــل
حجــاب بــه زنــان بــا برچســب “اولویــت نداشــتن”“ ،کــم اهمیــت بودن”
و بــا تعییــن تکلیــف کــردن بــرای اینکــه مطالبــات زنــان چــه بایــد
باشــد و سلســلهمراتبش بــه چــه ترتیبــی باشــد ،بــه حاشــیه راندهانــد
نیــز هــم دســت بودهانــد .
کمیتــه ،مفاســد ،بســیج و گشتارشــاد هــر کــدام در دورههایــی از
عمــر جمهــوری اســامی از هراسافکنــی گرفتــه تــا بــه زور شــاق،
روســریها را بــه ســر زنــان گــره زدهانــد و نخبــگان نیــز بــا چشــم
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بســتن و انــکار اهمیــت ایــن پوشــش غیراختیــاری کــه زن را در نقــش
یــک ابــژه جنســی قــرار میدهــد ،گــره روســریها را بــر ســر ایــن
“حوایــان اغواگــر” ســفتتر کردهانــد .
زنــان ایرانــی مطالبــات دیگــری هــم دارنــد امــا مســئله آزادی در
انتخــاب حجــاب نیــز مطالبــه آنهاســت ،آن هــم نــه یــک مطالبــه دون
و خفیــف .دختــران انقــاب بــا طغیــان خودجوششــان و علــم کــردن
روسریشــان در بــاد ،نشــان دادنــد کــه ایجــاد ارعــاب ،زور ،تحمیــل
و آقاباالســری چــه دولتــی باشــد و چــه ماحصــل واکنــش انکارگــر
نخبــگان جامعــه شــاید بتوانــد فریادشــان را بــه تاخیــر بیانــدازد امــا
نمیتوانــد بــرای همیشــه خفــهاش کنــد.
ویــدا موحــد و زنانــی کــه بــه دنبــال او روی ســکوها رفتنــد و اعتراضشــان
را بــدون کالمــی ،بــه واضحتریــن شــکل ممکــن بــه نمایــش گذاشــتند،
دیگــر حــرف از “آزادیهــای یواشــکی” نمیزننــد .زمــان پســتو و اندرونــی
و یواشــکیکاریها دیگــر بــه ســر رســیده اســت؛ ایــن مطالبــه حــاال دیگــر
هــم اولویــت دارد ،هــم علنــی شــده اســت :نــه روســری ،نــه توســری!
***
تمسخر سیاست ترس و فراموشی
لیلی نیکو نظر ،روزنامه نگار و پژوهشگر
دیکتاتــور بــر شــانههای تــرس نشســته اســت :سیاســت تــرس ،از
واهمهافکنــی در دل مخالفــان بــا اجــرای دلآزارتریــن و مکارتریــن
شــیوههای پروپاگانــدا .از همــان ســالهای ابتدایــی پیــروزی انقــاب
اســامی در ایــران ،در نتیجــ ه سیاســتگذاریهای مختلــف حجــاب
و عفــاف ،از کمیتــه ،تــا ســالهای بعــد و ورود بســیجیان و آمــران بــه
معــروف و ناهیــان از منکــر بــه معرکــه ،تــا ســالهای اســتقرار ترســناک
ت ارشــاد ،بدحجابــی و بیحجابــی ،بــا تــرس زنــان از زنــدان و شــاق
گشـ 
و وزرا آمیختــه اســت
حجــاب ،بــا اجــرایِ سیاسـ ِ
ـت تــرس ،اجبــاری شــده اســت .روســری ،در
تمامــی ایــن ســالها ،بــه عضــو اضافـ ه بــدن زنانــه تبدیــل شــده و کدهــای
حجــاب اســامی ،بــه اجبــار« ،بدنــی» شــدهاند .دور انداختــن ایــن حجاب،
ـدنی بــه دور انداختــن عضــوی
بــه قــدر وحشـ 
ت بینــا م و نشــان و درکناشـ ِ
قدیمــی از بــدن ،تنلــرزهآور اســت
پرســش ایــن اســت :چــه اتفاقــی افتــاده و چگونــه دختــران انقــاب
ِ
تــرس ایــن چنــد دهــه چیــره شــدهاند؟ پوســت ه واهمــه از
برسیاســت
ِ
تنبیــه و مجــازاتِ احتمالــی چطــور تــرک برداشــته؟ دختــران خیابــان
انقــاب میدانســتند اعتراضشــان بیمجــازات نخواهــد مانــد .چــه
مجموعــه دالیلــی ،بــه اعتــراض دختــران انقــاب ،شــهامت داده اســت؟
دختــران خیابــان انقــاب ،روی ســکو میایســتند و در نمایشــی نفســگیر،
بــه حجــاب اجبــاری اعتــراض میکننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن مبــارزه ،در
فقــدان شــاهدان خیابانــی ،ثبتکننــدگان اعتــراض و تماشــاگران آنالیــن
در دنیــای دیجیتــال ،بــا تقریــب زیــادی بیاثــر اســت .آنهــا ،شــاهدان،
بخشــی از نمایشانــد و پرفورمــر و اجراگــر ،تماشــاگران را بــه تماشــایی
«فعــال» و کنشــگرانه دعــوت کــرده اســت
ـی
ـ
حواش
و
ـن
ـ
تزیی
ـه
ـ
ن
ـوار،
ـ
آکساس
مــردان و زنــان حاضــر در تصویــر ،نــه
ِ
تصاویــر ثبتشــده کــه بــه انــدازه خــود اجراگــر ،فعــال و موثرانــد.
گوشــیهای موبایــل در تمامــی ایــن ســالها ،مهمتریــن ابــزار مبــارزه
زنــان و دختــران ایرانــی در جریــان اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری بــوده
اســت .کاریتریــن خــراش بــه پوســت ه ســخت ســالیان تــرس ،از همیــن
توانایــی شــاهدگیری و ثبــت لحظهبهلحظــه و زنــده واقعــه و مستندســازی
وارد آمــده اســت.
دختــران خیابــان انقــاب ،در پرفورمنــس تماشاییشــان تنهــا نیســتند.
آنهــا ،بازیگوشــانه و هدفمنــد ،روی صدهــا گوشــی همــراه دور و برشــان
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حســاب کردهانــد :کســانی هســتند تــا واقعــه را ثبــت کننــد ،کســانی
هســتند تــا در انتشــار اعتــراض ،کوشــا باشــند .مــردان و زنانــی ،پیگیــر
سرنوشــت دختــران خیابــان انقالبانــد؛ کســانی کــه از شــروع اجــرا
و نمایــش اعتــراض ،لحظهبهلحظــ ه برافراشــتن پرچــم اعتــراض را
«تلویزیونــی» کردهانــد .تماشــاگران ،ایــن اجــرا را نیمــه رهــا نمیکننــد.
دختــران خیابــان انقــاب ،بر بخشــی از تــرس نهادینهشــده و بخشــی -از-
ت شــدهاند،
تن-شــده ســالیان اینگونــه فائــق آمدهانــد :شــاهد دارنــد ،ثب ـ 
تنهــا نیســتند.
ســالها پیــش ســوزان ســانتاگ از دوربیــن بــه مثابــه تفنــگ و اســلحه
«متعالیشــده» گفتــه بــود .دوربینهــای تلفــن همــراه ،آن اســلحههای
ب زنندگان
متعالیشــده امــروز هســتند :مســتندکنندگان دســتگیری ،نهیـ 
بــه حافظــه ،ابــزار بــه تمســخر گرفتــن سیاســت «تــرس» و «فراموشــی»
***
رزا پارکرهای ایران
منیره برادران ،نویسنده
روز  ۶دی  ۱۳۹۶در تاریــخ کشــورمان بــا تصویــر زنــی کــه در شــلوغ
تریــن نقطــه تهــران بــر روی یــک بلنــدی رفــت و شــال را از ســر
برداشــت ،ثبــت خواهدشــد .ایــن تصویــر ،در تمــام اجزایــش ،آرامــش زن،
لبــاس ســاده تیــر ه در تقابــل بــا ســفیدی خیــره کننــده شــال از چنــان
زیبائــی برخــوردار اســت ،کــه در انتــزاع از متــن ،بــه یــک تابلــو و نمایــش
هنــری میمانــد .ایــن صحنــه ولــی یــک عمــل واقعــی اســت :نافرمانــی
از حجــاب اجبــاری .ایــن زن ،همچــون رزا پارکــر ،کــه بــا نشســتن در
صندلــی مخصــوص سفیدپوســتان در اتوبــوس ،قانــون تبعیــض نــژادی را
زیرپــا گذاشــت ،بــه نمــاد شــهامت مدنــی تبدیــل شــد.
حرکــت فــردی او بــا خیــزش جمعــی کــه از فــردای  ۶دی شــروع و
ده روز سراســر ایــران را لرزانــد ،همزمــان شــد .ایــن همزمانــی امــا،
بــه معنــای پیونــد آن دو حرکــت نبــود .ایــن پیونــد بــا حرکــت زن
دوم ،کــه بعــد از فروکــش کــردن خیــزش ،روســری از ســر برگرفــت و
بالفاصلــه تکثیــر شــد ،شــکل گرفــت .امــا چگونــه ایــن پیونــد را توضیــح
دهیــم ،زمانــی کــه حرکتهــا از شــکل یکســانی برخــوردار نیســتند و
نشــانی از ســازمانیافتگی و هماهنگــی آنهــا در دســت نداریــم؟ مــن
نقطــه پیونــد ایــن دو حرکــت را ،یکــی جمعــی و دیگــری فــردی ،در
میــل و اراده همســان آنهــا در تــداوم اعتــراض و نفــی وضعیــت موجــود
میبینــم کــه مــوازی هــم پیــش میرونــد و شــاید زمانــی و در جائــی
در همدیگــر ادغــام شــوند.
دختــران خیابــان انقــاب دو عنصــر مهــم را بــه جنبــش اعتراضــی
افزودهانــد :حضــور فعــال زنــان و بــا اعتــراض بــه نابرابــری جنســیتی و
تنــوع بخشــیدن بــه روشهــای مبــارزه.
خصلــت حجــاب اجبــاری ایجــاب میکنــد کــه نفــی آن جــز بــا
نافرمانــی مدنــی ،زیرپــا گذاشــتن قانــون ناحــق و رهاکــردن خــود
از قیــد وبندهــای آن ،امکانپذیــر نگــردد .درضمــن ایــن زنــان در
شــرایطی ایــن کار را میکننــد کــه در جامعــه آمادگــی بــرای نفــی
نظــام دینــی وجــود دارد
تحمیــل حجــاب از همــان ابتــدا بــرای حاکمــان اســامی بــی دردســر
نبــود .اعتــراض زنــان بــه آن در  ۱۷اســفند  ۵۷باعــث شــد کــه اجبــاری
کــردن آن تــا زمانــی کــه ســرکوب همــه صداهــا را خامــوش کــرد،
عقــب افتــد .مقاومــت در شــکل «بدحجابــی» ادامــه یافــت .ایــن حرکتی
ســازمان یافتــه و برنامــه ریــزی شــده نبــود ،مجمــوع اقدامهــای
فــردی بــود کــه بــه رغــم فشــار و آزارهــا روز بــه روز گســترده تــر و
جســورتر شــد ،قــدرت حاکمیــت را بــه بــازی گرفــت و فضاهائــی بــرای
مقاومـت در عرصههــای دیگــر گشــود .و فرامــوش نکنیــم حتــی زنانــی

کــه بــه میــل خــود محجبــه هســتند از ایــن فضاهــا ســود جســتند .از
ســر شــهامت زنــان بدحجــاب ،آنهــا توانســتند روســریها را بــا رنــگ
و گل بیاراینــد ،اندکــی ســلیقه شــخصی در پوشششــان وارد کننــد و
صورتشــان را نمایــش دهنــد.
دختــران خیابــان انقــاب در ادامــه ایــن مقاومــت هــا زادهشــدند و آن را
بــه نافرمانــی مدنــی فراتــر بردنــد .
***
سرکوب و پنهان کردن زنانگی

آوا هما ،روزنامه نگار و نویسنده
روســری در ایــران تنهــا نوعــی پوشــش نیســت .ســمبل ســرکوب دولتی
و فرهنگــی اســت و کنــار زدنــش نــه گفتــن بــه جبــر اســت ،بــه کنتــرل
شــدن ،بــه پنهــان کــردن زنانگــی .از  ۷ســالگی ،حجــاب زنجیــری اســت
بــرای کودکــی هایمــان ،مانعــی بــرای دویــدن و بــازی کــردن و شــاد
بــودن ،تفــاوت واضــح بیــن مــا و همبــازی هــای پســرمان .آخــر بــدن
آن هــا ،مــوی آنهــا مایــه شــرم و تباهــی و «وسوســه» و «فتنــه» نیســت
بــدن زن ویتریــن قــدرت نمایــی مردانــه اســت .رضــا شــاه حجــاب را
«کشــف» مــی کنــد تــا مــدرن بودنــش را ثابــت کنــد .خمینــی حجــاب
را بــه زن تحمیــل مــی کنــد تــا اســامی بودنــش را عیــان کنــد .مبــارزه
بــا جبــر در پوشــش مبــارزه بــا اســتفاده کــردن از مــوی زن بــرای کــر
کــری خوانــدن هــای مردانــه اســت.
ن مقــدار اتحــاد بخــش
کمتــر مبــارزه ای در چهــار دهــه گذشــته ای ـ 
و عملــی بــوده اســت .نســل جدیــد و زنانــی کــه آزادی پوشــش را
در انقــاب  ۵۷از دســت دادنــد بــا همراهــی مــردان جــوان نافرمانــی
مدنــی را ادامــه مــی دهنــد .از خیابــان انقــاب تهــران تــا شــهر مــرزی و
محــروم مریــوان یــک خواســته مشــخص و عملــی را دنبــال مــی کننــد.
هرچنــد دولــت ایــن افــراد را فریــب خــورده بنامــد و دســتگیر کنــد،
جایــی مجبــور مــی شــود تســلیم شــود در برابــر زنانــی کــه در قوانیــن
جمهــوری اســامی انســان کاملــی انگاشــته نمــی شــوند§ .
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نقد فیلم «خاک  ،شکوفه  ،آتش»
فیلــم بــا ایــن جمــات توســط کارگــردان شــروع می شــود«:هفت
ســالم بــود ،پــدرم یــه صبــح تعطیــل نــوروز کتــاب تاریخشــو بــاز
کــرد و بــرام از تــو خونــد .داســتان زندگیــت کــه شــبیه قصــه های
بچهگــی نبــود اونقــدر منــو بــا خــودش بــرد کــه خــواب شــبم
تــا مــدت هــا پــر از ر ِد قــدم هــای تــو شــده بــود 10 .ســالم بــود،
تــو خون ـهی دوســتم نشســته بودیــم ،ســیب ســرخ میخوردیــم
و مــادرش از روی یــه جــزوه برامــون از تــوی شمشــیر بــه دسـ ِ
ـت
اســب بــدون زیــن میگفــت .تجســم
نعــره کــش ،ســوار بــر
ِ
اون همــه زمختــی و خشــم ،مــزهی ســیب رو تــوی دهنــم تلــخ
کــرده بــود .ســیزده ســالم بــود ،ســر کالس ادبیــات بودیــم کــه تــو
همهمــه ســوالها دســت بلنــد کــردم و از تــو پرســیدم ،ســکوت
شــد و بعــد معلــم بــه اســتناد کتــاب تــوی کیفــش گفــت یــادت
باشــه مــا اینجــا از شــاعر بدنــام ایــران حــرف نمیزنیــم .زمــان
اونقــدر گذشــت تــا یــاد گرفتــم تاریــخ بیطــرف وجــود نــداره
ولــی پشــت پیــچ و تــاب هــای تاریــخ حتمــا حقیقتــی هــم پنهانه
ـب مــاه گــرم تابســتون ،مخفیانه
و اون خــود تویــی .تــو کــه یــه شـ ِ
در باغــی خفـهات کــردن و جســم بیجانــت رو بــه چــاه انداختنــد.
نامــت فاطمــه ،ملیتــت ایرانــی ،محــل تولــدت قزویــن و لقبــت
طاهــره قــرﮤ العیــن»
فیلــم “خــاک – شــکوفه – آتــش” بــه زندگــی ایــن زن برجســته
تاریــخ ایــران میپــردازد .شــبنم طلوعــی – بازیگــر ،نویســنده
تئاتــر و کارگــردان – بــا ارائــه ایــن مســتند تاریخــی تــاش کــرده
زندگــی و شــخصیت قــرﮤ العیــن را بــه همــگان بشناســاند .راوی
(شــبنم طلوعــی) قــرﮤ العیــن را مســتقیم خطــاب قــرار میدهــد
و بــا وی مراحــل گوناگــون زندگــیاش را مــرور میکنــد :از
تولــد طاهــره تــا ازدواج و زندگــی خانوادگــیاش ،طــاق خــود
خوانــدهاش ،کســب کامــل دانــش مذهبــی زمان ـهاش ،اشــاره بــه
موقعیــت ممتــاز اجتماعــیاو ،گرویــدن طاهــره به مکتب شــیخیه،
ســفرش بــه کربــا و تبدیلشــدن بــه یکشورشــی بیپــروا و
پیــرویاش از محمدعلــی بــاب ،انتخــاب شــدنش بهعنــوان تنهــا
زن از اعضــای ۱۷نفــره رهبــری جنبــش بابیه ،شــعر و شــاعریاش،
دورهی اســارتش و ســرانجام از مرگــش بــا او ســخن میگویــد.
افــرادی چــون عبــاس امانــت (اســتاد تاریــخ و متخصــص دوران
قاجاریــه) ،بهیــه نخجوانــی (نویســنده فمینیســت) ،ثریــا آدمبــکان
(محقــق تاریــخ) ،فرزانــه میالنــی ،مــوژان مؤمــن و چنــد تــن دیگر
در برابــر دوربیــن قــرار میگیرنــد و نتیجــه تحقیقــات و نظــر خــود
را بهراحتــی و وضــوح بیــان میکننــد .اغلــب مصاحبهشــوندگان،
طاهــره را زنــی رادیــکال دانســته کــه خواهــان تغییرات اساســی در
مناســبات اجتماعــی دوران خویــش بــود و برابــری میــان انســانها
منجملــه برابــری میــان زن و مــرد بخــش مهمــی از جهانبینــی
وی را تشــکیل مـیداد.
عبــاس امانــت برداشــتن حجــاب از ســوی طاهــره را اعــان شــروع
عصــر جدیــد دانســت .او از گــره خــوردن مفهــوم نامــوس (کلمهای

ر .م

یونانــی کــه بــه معنــای نظــم حاکــم بــر گیتــی و جهــان اســت)
بــا مســئله جنســیت ســخن رانــد و اینکــه چگونــه فرودســتی زن
یکــی از ارکان مهــم تفکــر و جهانبینــی حاکــم اســت .هــر ایــده
و رفتــاری کــه ایــن رکــن را زیــر ســؤال بــرد بــه نامــوس ضربــه
میزنــد .طاهــره بــا کشــف حجابــش نقــش مهمــی در سســت
کــردن جهانبینــی اســامی دوران خــود داشــت .بیجهــت نبــود
کــه بیشــترین ناســزاهای ضــد زن و تهمتهــای “ناموســی” را
از ســوی دشــمنانش شــنید و حتــی مخالفتهــای جــدی را در
میــان پیــروان جنبــش بابیــه بــا خــود برانگیخــت.
ثریــا آدمبــکان بــر پایــه مطالعــه آثــار بهجامانــده از قــره العیــن
در مکاتبــات آن دوره ،از افــکار وی ســخن رانــد و تأکیــد کــرد کــه
هرچنــد قرﮤالعیــن در کالمــش بهطــور مشــخص از حقــوق زنــان
نامــی نبــرده و بــه ایــن معنا فمینیســت بــه معنــای امــروزی نبوده
اســت ،امــا اعمــال وی در جهــت برابــری حقوقــی میــان انســانها
بــود .ناگفتــه نمانــد کــه محمدعلــی بــاب از تقســیم برابــر ارث
میــان زن و مــرد ،ممنــوع کــردن صیغــه و آزادی حضــور زن در
اجتمــاع دفــاع میکــرد.
شــبنم طلوعــی بــا اضافــه کــردن مصاحبــه منصــوره شــجاعی،
یکــی از هــواداران کمپیــن یکمیلیــون امضــا ،اصــل بیطرفــی
در مســتند ســازی را رعایــت نکــرد و بخشــی کــه هیــچ ربطــی
بــه رفتــار و کــردار سیاســی طاهــره قرﮤالعیــن نداشــت در فیلــم
گنجانــد .منصــوره شــجاعی در ایــن مصاحبــه روش “چهــره بــه
چهــره روبــهرو” کــه نوشــین احمــدی خراســانی در عملکــرد
کمپیــن اســتفاده میکــرد و برگرفتــه از بروشــورهای ســازمان
ملــل بــود ،بــه شــعری از طاهــره نســبت میدهــد! در جــزوات
کمپیــن کــه هیــچ اشــارهای بــه ایــن موضــوع نشــده و کارنامــه
کمپیــن هــم بــه خوبــی تفــاوت اساســی بــا نگــرش طاهــره را
نشــان داده اســت.
ظاهــرا ً نیــت طلوعــی از گنجانــدن منصــوره شــجاعی در فیلــم،
آن اســت کــه بگویــد چگونــه میــراث طاهــره در جامعــه
باقیمانــده اســت .امــا ایــن آب ســرد پاشــیدن بــر آتــش وجــود
طاهــره اســت .تبدیــل کــردن آتــش بــه خاکســتر اســت .هیــچ
ارتباطــی نمیتــوان میــان “چهــره بــه چهــره روب ـهرو – خانــه
بــه خانــه کــوی بــه کــوی” قــره العیــن بــا کمپیــن یکمیلیــون
امضــا برقــرار کــرد.
تولیــدات هنــری کــه تعهــدی بــه ســاختار موجود نداشــته باشــند
و آنهــا را بــر اســاس واقعیــت بــه نقــد بکشــند ،در کنــار روشهای
دیگــر مبــارزه ،نقشــی برجســته در راه رهایــی زنــان و تغییــر
مناســبات حاکــم خواهنــد داشــت .فیلم طلوعــی ،گرچه نتوانســت
رادیکالیســم واقعــی طاهــره را بــه مخاطبینــش منتقــل کنــد امــا
آغــازی بــود بــرای شناســاندن بــزرگ بانــوی مبــارز علیــه حجاب و
مناســبات ضــد زن .طاهــره ســمبل مبــارزه بــرای دختــران انقالب
اســت و اگــر بــود حتمــا بــه حامــی ایــن حرکــت بــدل می شــد§ .
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سال صفر ،سال شورش و عصیان

فیلــم «ســال صفــر» دربــاره مبــارزات شــجاعانه زنــان ایرانــی در
اســفند مــاه ســال  57علیــه فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی اســت.
ایــن فیلــم توســط برخــی از فعالیــن ایرانــی و فرانســوی جنبــش
رهایــی زنــان کــه در آن تظاهــرات شــرکت داشــتند ،ســاخته شــده
اســت .زنــان مبــارز از سراســر دنیــا بــرای حمایــت از جنبــش رهایــی
زنــان ایرانــی بــه ایــران آمدنــد و نشــان دادنــد مبــارزه بــرای مســاله
زن یــک مســاله جهانــی اســت و جنگیــدن بــرای دســتیابی بــه آن،
مــرز و ملیــت نمیشناســد .آن انترناسیونالیســم فمینیســتی برپایــه
مبــارزات آزادیخواهــی و ضــد اســتعماری دهههــای  60و 70
میــادی و بــا داشــتن چشــماندازی از جهــش رادیــکال وضعیــت
زنــان در روســیه و چیــن کمونیســتی شــکل گرفــت .کیــت میلــت
فمینیســت آمریکایــی یکــی از شــرکتکنندگان در هفتــه انقــاب
زنــان ایــران بــود .تظاهــرات ،یــک هفتــه طــول کشــید و اقشــار
مختلفــی ماننــد وکال ،پرســتاران ،دانشآمــوزان ،زنــان خانــهدار،
کارمنــدان ،زنــان باحجــاب و بیحجــاب و ...در آن شــرکت کردنــد.
زنــان ایرانــی در آن بزنــگاه بــا تیزبینــی و بهدرســتی ،زنــگ هشــدار
را بــرای مبــارزه بــا قوانیــن ضــد زن و ضــد انســانی حکومــت دینــی
تــازه تاســیس بــه صــدا درآوردنــد .زنــان از طــرف حکومــت ،تهدیــد
شــدند ،مــورد حملــه قــرار گرفتنــد ،توهین شــنیدند ولی از خواســته
خــود دســت برنداشــتند .خمینــی بــا یــک عقبنشــینی مقطعــی،
فرمــان حجــاب اجبــاری را لغــو کــرد تــا تهاجــم سیســتماتیک
علیــه زنــان را نیــز ماننــد ســایر جنایاتــی کــه در جریــان بــود،
ســازمانیافتهتر پیــش ببــرد .درســتی و لــزوم اعتــراض زنــان در
آن ســالها از طــرف فعالیــن و مبارزیــن اجتماعــی و سیاســی
فهمیــده نشــد و از حمایــت همهجانبــه محــروم مانــد .محرویتــی

کــه دودش بــه چشــم همــه رفــت و اکنــون پــس از چهــل ســال
کســی از ســرکوب و شــکنجه و حفقــان حکومــت دینــی در امــان
نمانــده اســت.
مبــارزه بــرای رهایــی زن کــه فشــرده آن در شــکل مبــارزه علیــه
حجــاب اجبــاری ،نمایــان اســت یکــی از عرصههــای اصلــی مبــارزه
علیــه ایــن حکومــت دینمــدار و ارتجاعــی اســت.
امــروز دختــران خیابــان انقــاب ادامــه همــان نســلی هســتند
کــه آن روزهــای پــر تــب و تــاب را در همیــن خیابانهــا تجربــه
کردنــد .دخترانــی کــه میداننــد حجــاب اجبــاری و قوانیــن ضــد
زن و حکومــت حامــی آن را نبایــد تحمــل کــرد .شــورش دختــران
خیابــان انقــاب علیــه حجــاب اجبــاری و تمــام روابــط و ســنن و
قوانیــن و فرهنگــی اســت کــه در طــول حیــات حکومــت جمهــوری
اســامی ،زنــان را بــه بردگــی و انقیــاد و جنــس دوم بــودن مضاعــف
کشــاند .رهایــی زن در چهارچــوب جمهــوری اســامی میســر نیســت
و بــرای رســیدن بــه آن بایــد بنیــان حکومــت دینــی را در هــم
شکســت و بهدنبــال ســاختن دنیایــی بیمــرزو محــدوده رفــت .ایــن
دختــران میداننــد کــه رهایــی زنــان یــک مســاله زنانــه نیســت و
بــا ســایر ســتمها در جامعــه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و رهایــی از آن
هــم بــه مشــارکت و همراهــی تمــام اقشــار و ســتمدیدگان جامعــه
نیــاز دارد؛ زنــان خیابانهــای اســفند  57مــردم را بــه حمایــت از
اعتــراض برحــق خــود دعــوت کردنــد و شــعار میدادنــد« :حــق مــا
حــق شماســت ،مــردم بــه مــا ملحــق شــوید» اکنــون هــم دختــران
خیابــان انقــاب بــا حرکــت شــجاعانه خــود از مــردم میخواهنــد
کــه بیــش از ایــن در برابــر ســتم بــر زن ،ســکوت نکننــد .اکنــون
زمــان انتخــاب اســت ،کــدام طــرف ایســتادهای؟ §

ما هم بسیاریم

ما هم روزی دور هم جمع خواهیم شد

تاریکی را از همه کوچه ها،منها خواهیم کرد

ما هم مثل زندگی ،روی نومیدی ضربدر می کشیم

ما سر انجام

آزادی را میان همه تقسیم خواهیم کرد

حاال دستت را به من بده

از سکو بیا باال

روی تخته کالس باران و بنفشه بنویس

اینجا،هر کسی

حق دارد رویایی داشته باشد

سید علی صالحی
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معرفی کتاب

خیزش زنان ایران در اسفند ۵۷
گرد آوری :مهناز متین و ناصر مهاجر

عصیان

چاپ نشر نقطه در آلمان
کتــاب « خیــزش زنــان ایــران در اســفند  »۱۳۵۷بــه کوشــش مهنــاز متیــن
و ناصــر مهاجــر در ســال  ۱۳۹۲در کلــن آلمــان توســط نشــر نقطه بــه چاپ
رســید .ایــن کتــاب در دو جلــد منتشــر شــده اســت .دفتــر اول بــه نــام «
تولــدی دیگــر» از زوایــای مختلــف بــه مصاحبــه بــا زنــان و فعالین سیاســی
شــرکت کننــده در راهپیمایــی  ۵روزه زنان در اســفند  ۱۳۵۷کــه در اعتراض
بــه فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی صــورت گرفــت ،مــی پــردازد .جلــد
دوم تحــت عنــوان« همبســتگی جهانــی» بــه بازتاب ایــن مبــارزه در جهان و
مصاحبــه بــا فمینیســت هــا و فعالیــن زن خارجــی  ،هــم آنهایی کــه در این
مبــارزه در ایــران حضــور داشــته انــد و هــم دیگــران مــی پــردازد.
اهمیــت ایــن کتــاب در ایــن اســت کــه تاکنــون تاریخچــه مدونــی از ایــن
مبــارزه گــرد آوری نشــده اســت .تاریخچــه ای که بر تحقیق و پژوهشــی همه
جانبــه اســتوار باشــد .ایــن کتــاب تــاش کــرده تــا بســتر ،دالیــل و عوامــل،
ســیر وقایــع ،ترکیــب شــرکت کننــدگان ،خواســت هــا و شــعار هــا ،آرمــان
هــا و توهــم هــا و در نهایــت پیامــد هــای ایــن اتفــاق را بــرای خواننــدگان
روشــن کنــد .در قســمتی از پیشــگفتار کتــاب آمــده اســت کــه« خیــزش
زنــان در اســفند  ،۵۷چــون رنگیــن کمانــی پــس از بــاران ،آســمان ایــران را
دمــی روشــن کــرد و خاموشــی گرفــت .درک چرایــی ،چیســتی و چگونگــی
خیــزش زنــان ،نیازمنــد بــاز آفرینــی ایــن رنگیــن کمــان اســت»کتاب تالش
کــرده تــا بگویــد« ،حقانیــت خیــزش زنــان را ،در اعتــراض بــه جــا در برابــر
اســتبداد و زورگویــی بایــد جســت و در ایســتادگی دلیرانــه در برابــر دســت
انــدازی بــه ابتدایــی تریــن حقــوق انســان هــا.
بــه هنــگام مســتی و سرخوشــی همگانــی کــه نــه مایــه تاریخــی داشــت و
نــه پایــه فکــری اســتوار ،اقلیتــی کوچــک بــه فراســت و کیاســت و چــه بســا
غریــزی دریافــت ،حکومتــی کــه در پــی انقالبــی مردمــی بر قدرت نشســته،

واپــس مانــده ،خودکامــه و درنــده خــو اســت .ایــن دریافــت را در شــعارهای
زنــان بــه پــا خاســته بــه روشــنی مــی بینیــم .بــه ویــژه در شــعار شــگفت
انگیــزی کــه همچنــان بهتریــن بیــان پــاره ی ترقــی خــواه جنبــش ضــد
دیکتاتــوری شــاه اســت :مــا انقــاب نکردیــم تــا بــه عقــب بــر گردیــم»
آنــگاه کــه واپــس گرایــان ،بــا هــم دســتی و هــم یــاری جریــان های لیبــرال،
ملــی ،ملــی -مذهبــی و چــپ ،ســیادت سیاســی شــان را بر جنبشــی اعمال
مــی کردنــد کــه علیــه دیکتاتــوری شــاه پدیــدار گشــته بــود ،آن گاه کــه
اکثریــت جامعــه بــه ارتجــاع اســامی امید بســته بــود و بــرای دگر اندیشــان
و ناســازگاران خــط و نشــان مــی کشــید و آن گاه که دشــمنی و کیــن توزی
بــا هــر آنچــه کــه رنــگ و بــوی آزاد اندیشــی و تجــدد خواهــی داشــت،
فضیلــت شــمرده مــی شــد ،درســت در آن هنــگام ،چنــد ده هــزار زن بــا
حرکــت از اندیشــه ای انســان گرایانــه بــه پــا خاســتند و بــا تکیه بــر اعالمیه
ی جهانــی حقــوق بشــر بانــگ بــر آوردند« نظر بــه اینکــه انســان ،آزاد آفریده
شــده و موهبــت آزادی ،صــرف نظــر از جنــس ،رنــگ ،نــژاد ،زبــان و هــر نــوع
عقیــده بــه همــه آدمیــان ،یکســان ارزانــی شــده».....
در همهمــه کــر کننــده کیــن جویــی و دشــمن خویــی حکومتــی انســان
ســتیز و واپــس گــرا کــه امــت حــزب اهلل را بــه وحشــی گــری و ســرکوب
دگــر اندیشــان ترغیــب مــی کــرد ،زنــان حــق طلــب ،بــر ضــرورت کســب
آزادی ،برابــری و رعایــت حیثیــت و شــان انســانی بــرای شــهروندان ایــن آب
و خــاک پــای فشــردند و بــه جنبــش صــد ســاله زنــان ایــران بــرای از میــان
برداشــتن تبعیــض جنســیتی ،نفســی تــازه دمیدنــد.
خوانــدن ایــن کتــاب در شــرایط موجــود کــه زنــان ایــران بــار دیگــر محکــم
و مصمــم در برابــر حجــاب اجبــاری ایســتاده انــد خالــی از لطــف نیســت و
قطعــا اســتفاده از تجربیــات نســلی کــه آرمانخــواه بــوده انــد بــا همــه نــکات
درســت و اشــتباه آن تجربــه مشــخص بــرای مــا آموزنــده خواهــد بــود§ .
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