




فجـر  یهای موسوم به دههکه حکومت جمهوری اسالمی مشغول آماده کردن خود برای برگزاری جشندر حالی

آن در رسارس کشـور از کـوچکرتین  یشدن دامنهو پیروزی انقالب مردمی ایران بود، اعرتاضات رسارسی و گسرتده

بــه آن، بــار دیگــر همدســتی هــر دو جریــان هــای حاکمیــت شــهرها تــا پایتخــت در مــدت کوتــاهی، و واکنش

سـال بـه امیـد روزهـای بهـرت فریـب  ٢٠بار مردمی کـه و این گرا را برای مردم روشن ساختطلب و اصولاصالح

گسسـت خـود » دیگه متومه مـاجرا گرا/طلب، اصولاصالح«طلب را خورده بودند با شعار های جناح اصالحوعده

 اعالم کردند.را 

کشـند و حتـی بخـش عظیمـی از قرشـ آکادمیسـین، ایـن کسانی که اسـم روشـنفکر را یـدک می برای بسیاری از

زیـاد روشـنفکرانی  یتواند باشد جز دوری و فاصـلهاعرتاضات غافلگیرانه بود. این غافلگیری نشان چه چیزی می

�ادین است؟ مطمئنا  یها رصفا راه آسان کسب رسمایه... توسط آنگراها وز زنان، فرودستان، همجنسکه گفنت ا

سال اخیـر و بـدتر شـدن وضـع معیشـتی مـردم  ... در یکی اعتصابات کارگری و بازنشستگان ونگاهی به آمارها

دادن چنین اتفاقاتی بود و رسکوب شدید، خشم مردم را به طور مقطعـی سـاکت کـرد، امـا آتـش زیـر گویای رخ

وری در ماجرای دخـرت خیابـان د شد و نشان این شعلهور خواهخاکسرت خشم و نارضایتی مردم، دیر یا زود شعله

 قراول مبارزه علیه استبداد شدند.بار در عرض کمرت از یک ماه، زنان پیششود. اینانقالب به وضوح دیده می



ویدا موحد معروف به دخرت خیابان انقالب نخستین معرتضی بود که در اقدامی شجاعانه رورسی خـود را بـر رس 

که چـه اتفـاقی رخ داد و چطـور  ن میان هنوز بخشی از جامعه همچنان حیران به نظاره ایستادهدار کرد. در ای

ها بودنـد و هـر حرکـت اعرتاضـی را بـه در روزهایی که ماموران حاکمیت سبعانه رسگرم کشنت جوانان در زندان

ترین ابـزار ، �ـادینو نه یواشکی و پنهانی، در مقابـل چشـ�ن همـه» آشکارا«کردند، یک نفر شدت رسکوب می

الفاصله پس از او در روزهای دیگـر دخـرتان کند. ب، رورسی خود را بر رس دار می»حجاب اجباری«رسکوب، یعنی 

رونـد. همراهـی و تکـرار اقـدام شوند و به مبارزه بـا حجـاب اجبـاری میدیگری بدل به دخرت خیابان انقالب می

آورد ها را به یـاد مـیانی ساختار قدرت در مقابل رویش ناگزیر جوانهبر رس دار کردن �اد اجبار، ناتو  یشجاعانه

 ١».مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد«که نیک بدانیم 

انقـالب مـردم  یقدمت با تاریخ مصادرهای همجاست که فراموش نکنیم مبارزه با حجاب اجباری ریشهنکته این

ه�نطـور کـه  ها تقلیل داد.ا به تغییر خواست مردم در این سالتوان آن ر دارد و به همین دلیل �ی ٥٧در سال 

زدایی از گرایانه سـعی در حافظـهبا نگاهی تقلیل جمهوری، حسن روحانی،گزارش منترششده از سوی دفرت رییس

نظر مردم ایران راجع به حجاب تغییر کـرده و مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری دارد. در این گزارش آمده 

. انددرصدی داشـته۲۵رشد ، ۸۵لفان حجاب اجباری نسبت به سال ، مخا۹۳تحقیقی که انجام شده در سال  طبق

هایی آگاهانه در پی حذف بخشی از تاریخ به نفع زمان حال هسـتند. چـرا کـه پـر واضـح اسـت از چنین نگرش

مـارس  ۸ان در تظـاهرات کنندگها با آن شکل گرفت و زنان و رشکته�ن ابتدای اجباری شدن حجاب، مخالفت

طور نیسـت کـه از ابتـدا بـا آن موافـق این . بنابراینآن را مساوی با استبداد در شکلی نو تعریف کردند ۵۷سال 

مهمـرتین علـت  ،بوده و اکنون در طول گذر زمان نظرشان تغییر یافته باشـد. شـاید بـا قریـب نزدیـک بـه یقـین

طـور کـه اجباری، رسکوب شدید مخالفان حکومت بـوده، ه�ن کمرنگ شدن فعالیت زنان برای مبارزه با حجاب

ر گفت�نـی خـالی دهه رسکوب و کشتار هرگونه صدای دگراندیشی، سپهر سیاسی حال حارض ایران را از هـچهار 

های ترین حقوق هر انسانی یعنی تعیین نوع پوشش، با کمـک کمیتـهنقض نخستین و ابتدایی یدر زمینه کرده،

هـا همـواره زنـان در اشـکال این یانـد، امـا بـا همـهای ارشاد عرصه را برای مبارزه سخت کردههانقالب و گشت

 اند.ها) مخالفت خود را اعالم کردهفارغ از درستی یا نادرستی روش( مختلف

گردد، زمـانی کـه خمینـی در میروزهـای آغـازین پیـروزی انقـالب بـاز ها با حجاب اجباری بـه نخستین مخالفت

بار علیه زنان را آماده کـرد آشکار و اقدامات غیررسمی خشونت یمبارزه یاسفند رصیحا زمینه ١٦وز سخ�انی ر 

ی فیضیه قم گفـت: حجاب مقدمات اجبار در حجاب را فراهم آورد. او در سخ�انی مدرسهو با حمله به زنان بی

بـاز هـ�ن صـورت  -کننـدى مـن نقـل میطورى که براگویم که به دولت برسد، آناین را می- هااالن وزارتخانه«

هـاى هاى اسـالمى نبایـد زندر آن معصیت بشـود. در وزارتخانـه اسالمى نباید یزمان طاغوت را دارد. وزارتخانه

ها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب رشعـى باشـند، بـا لخت بیایند؛ زن

در روز جهـانی  ،). در واکنش به این سـخنان روز بعـد٣٢٩، ص: ٦امام، ج ی(صحیفه» حفظ جهات رشعى باشند.

ها نظیـر سـنندج، اصـفهان، ارومیـه، نخستین تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در تهران و برخی شهرستان ،زن

نـد، آنـان زنان رصاحتا موضع خـود را در مقابـل اجبـار حجـاب اعـالم کرد وکرمانشاه و بندرعباس صورت گرفت 

استبداد استبداد است، بـه هـر شـکلش «، »خواهیمچادر اجباری �ی«، »ما با استبداد مخالفیم« :دادندشعار می

و توسط ویکتور خارا  شعار خیابانی ساخته شدبا الهام از یک شیلیایی ، آهنگساز رسخیو اورتگاتوسط  ١٩٧٣مرصعی از رسودی است که در سال  -١
 شاعر و آهنگساز انقالبی شیلیایی خوانده شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7


هرروی شـاید ایـن اتفـاق را اسفندماه ادامه داشت. به ١٩ها این اعرتاضات تا بنا به برخی گزارش». محکوم است

هـا و کنندگان انقالب دانسـت کـه در روزهـا و ماهصادرهیکی از نخستین نقاط تقابل خواست مردم با متوان می

 های سیاسی دیده شد.بارتری در قلع و قمع دیگر گفت�نهای بعد به شکل خشونتسال

تحسـین و  های زیادی نسبت به این عمل انجام شـد. ازویدا موحد واکنش پس از حرکت اعرتاضی و کامال مدنیِ 

اعتقاد به حجاب که بگـذریم، واکـنش آن دسـته از مخالفـان حجـاب اجبـاری همراهی مردان و زنان معتقد/ بی

هـای های خـارجی نشـات گرفتـه و بـا تقلیـل آن بـه کمپینجالب توجه است که معتقدند این مبارزات از رسانه

دادن  اهمیـت جلـوهالبـات مـردم و کمبندی مطقصد اولویت BBCو  VOAهایی چون رسانه »مبارز«کارمندان 

وگو حل شود تا انگ وابسته در نهایت باید از راه گفت که معتقدند این موضوع . کسانیدارندرا حجاب اجباری 

ایـن دسـته از افـراد خـواب نیسـتند،  است که بودن را هم بر پیشانی نداشته باشد. اگر واقعیت را ببینیم، روشن

کننـد، پـس عامدانـه واقعیـت را ، بلکه از همدسـتی بـا قـدرت منفعتـی کسـب میاندخود را هم به خواب نزده

های هـای آزادی یواشـکی، چهارشـنبههـایی مثـل کمپینتوان منکـر اثرگـذاری کمپینکنند. اگرچه �یتحریف می

 ها شد که ه�نند نامشان در ه�ن حـد یواشـکی بـاقی ماندنـد، امـا در ایـنسفید در شکل گرفنت برخی اعرتاض

گرایانه اسـت. کـ� اینکـه نـه های خربرسانی وابسته، کامال تقلیلفقره انتصاب آن به پروپاگاندای کارمندان بنگاه

ها است و نه بـاقی اعرتاضـات بـا شـال سـفید و در روز چهارشـنبه رخ داد. شـال شال سفید مختص به آن کمپین

بش زنـان بـوده اسـت. موضـوع دیگـر تکـرار سفید پیش از هر چیز �اد مادران صلح، مـادران پـارک اللـه و جنـ

هـا یاس«با چه کسی؟ با کسی که با  وگواست. گفت» وگوگفت« یشدهبه اسارت کشیده یواژه یمسلکانهکلبی

تواند شکل بگیرد وقتـی نظـر وگویی مینابرابر؟ چه گفت یاست؟ با قدرت؟ در یک رابطه ٢»به داس سخن گفته

میلیون  ٢٤های پیشنهادی دولتی را که باالجبار/اختیار توسط حدود وایح و برنامهتواند لیک مرجع به راحتی می

وگو گفـت یکلمـه ینتیجـهسـاله و بی ٢٠نفر از جمعیت یک کشور انتخاب شده را به بایگانی بسپارد؟ استمرار 

ت و برداشـنت چه عایدی برای زنان، مردان، کـارگران، فرودسـتان و... داشـته اسـت؟ از ایسـتادن خـاموش و سـاک

این دسته از مخالفان، یادآور آن گـروه سـنتی  توان کرد؟تر چه کاری میتر و آرامرورسی در خیابان حرکتی مدنی

طرفـدار حقـوق زنـان هسـتند امـا بـا فمینیسـم «: گوینـدکـه میهستند دار به ظاهر مدافع حقوق زنان و ریشه

 ».مشکل دارند

سـلطه بـر زنـان  یبخشـندهبا اسم رمز دفاع از حقـوق زنـان تداوم وجه مشرتک این دو گروه در چیست؟ هر دو

بندی و صدور راه مبارزه، به زنان یاد بدهند پندارند و سعی دارند با اولویتهستند. هر دو خود را قیم زنان می

 اند نخستین گام برای احقاق حقوق زنـان، حـذفبرای حقوق خود بجنگند. این به ظاهر مدافعان فراموش کرده

مبـارزه،  یهـای زنـان و شـیوهاولویت یگیری دربارهجای زنان توسط دیگری است، حذف تصمیمهگیری بتصمیم

ترین حق انسان برای انتخـاب پوشـش نادیـده گرفتـه شـود، . و به راستی هنگامی که ابتدایی...و انتخاب پوشش

هـای مـدنی و اجت�عـی سـایر آزادی یهگیری دربـار وگو بـرای تصـمیمگیری گفتتوان به انتظار شکلچگونه می

 نشست؟

گیرد که صدای زنان شنیده شود، اماهنگامی که پیشاپیش صدای زنان بعنوان نیمی از وگو زمانی صورت میگفت

تواند بـرهم این وضعیت تنها زمانی می معنا خواهد بود.وگو بیجامعه توسط قوانین حذف شده، سخن از گفت

 احمد شاملو یمرصعی از شعر آخر بازی، رسوده  -٢



دخرت خیابان انقالب هـ�ن چـالش و شـکافی اسـت  یر چالش شود و اعرتاض شجاعانهبخورد که امر �ادین دچا

ای برای فرامـوش کـردن وگو حربهکه در امر �ادین ایجاد شده و اتفاقا اکنون که شکافی رخ داده سخن از گفت

لـی وگو در دو سـویه جعخـاص گفـت یآن شکاف بنیادی و خاموش کردن آتش مبارزه است. پس در این لحظـه

شده پیشاپیش فرصت شنیده شـدن نـدارد و دوم زمـانی کـه صـدایی که صدای از اساس حذفاست: نخست این

وگو دعوت به فراموشی شنیده نشود و این اعرتاض با اکت خود در منطق �ادین شکاف بیندازد، دعوت به گفت

 آن است.

وشن اسـت کـه اگرچـه حجـاب اجبـاری ایم؟ ر ما چیست؟ ما در کدام سمت ایستاده یپس در این لحظه وظیفه

... است و در رابطه با چنین امری مـا حـق طلب وموضوع مشرتک چپ، لیربال، نواندیش دینی، مجاهد، سلطنت

پیشاپیش بایـد در صـف مبـارزه راه خـود را جـدا سـازیم و مبـارزه بـا  بات زنان را نداریم، امابندی مطالاولویت

که برخالف فعاالن دستگاه اسـتع�ر و اسـتث�ر، هـدف از وند بزنیم، چراپیطبقاتی  یحجاب اجباری را به مبارزه

حجاب نیست بلکـه هـدف از بـین بـردن هرگونـه انقیـاد و بردگـی  یمبارزه با حجاب اجباری، فقط خود مساله

کـه ایـن رود، چـه اینانسان توسط قدرت ثانوی است. حجاب اجباری �اد بازتولید ستمی است که بـر زنـان مـی

که آزادی انسان توسط رسمایه خریـد و  شود. در جهانیرسد، مضاعف میکه به زنان فرودست می زمان آن ستم

شــود، آزادی و حجــاب اختیــاری نیــز بــرای کســانی کــه دسرتســی بــه منــابع اقتصــادی دارنــد، امــری فــروش می

ی خصوصــی، ســوار های اسبهــای تنــیس و باشــگاهیافتنی اســت. برداشــنت حجــاب بــه راحتــی در زمیندســت

امریکـا و  گردی وآنتالیا، اسـتانبول، تورهـای اروپـاشده با رانت، سفرهای تفریحی کیدزهای فربههای ریچمه�نی

افتد، اما این زنان طبقات فرودست هستند اتفاق می ات باال... به راحتی توسط زنان طبقسفر به هاوایی، بالی و

 اند.شنت حق و اختیار انتخاب پوشش محرومکه همچنان همراه با رنج فرودستی و فقر، از دا
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