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 آیا حجاب قادر است اتحادی میان زنان ایجاد کند؟

 مصاحبه با دکتر فاطمه صادقی

 طلیعه حسینی: کنندهمصاحبه

ی زنان شان میان فعالان حوزهای ذیل عنوان حق تملک زنان بر بدنهای گستردههای اخیر شاهد کنشدر سال

که زنان را گرد هم آورده است پافشاری بر حق مالکیت بر  ایهای محوریهاست که یکی از بحثایم و سالبوده

این مسئله به فراخور بستر سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف به اشکال متنوعی بروز پیدا . هاستبدن از سوی آن

کردن سقط جنین گرفته، تا کارزارهای منع خشونت علیه زنان و های مربوط به قانونیکرده است، از جنبش

های اجتماعی با ماهیتی مدرن وخروشتاریخ معاصر ایران نیز لبریز از جوش. لفت با حجاب اجباریهمچنین مخا

 . است و حجاب نیز همواره در مرکزیت این تحولات مطرح شده است

ای شده است ی مرکزیهای تاریخی جنبش زنان ایران، تا حدودی بدل به نقطهرسد حجاب در بزنگاهبه نظر می

ایی هرسند یا برعکس تضادها و تقابلهای فکری و عقیدتی مختلف یا حول آن به اجماع میستگاهکه زنان از خا

ایران در گرو رهایی زنان : ی سندرم حجابصالح نجفی و رحمان بوذری در مقاله. کنندپرناشدنی را تجربه می

پیوند تاریخی و ساختاری  حجاب اجباری، به جهت: »نویسنددر سایت تز یازدهم، می ۶۹۳۱منتشر شده در سال 

: گیرندو در پایان نتیجه می.« با سازوکارهای حذف، سرنمون همه دیگر انواع تبعیض در ساختار موجود است

 .«رهایی ایران در گرو رهایی زنان است»

 یلآورد؟ آیا حجاب پتانسگاهی باشد که زنان را در کنار هم گرد میتواند آن گرهجاست، آیا حجاب میسؤال این

های یابی انقلابی دارد یا تنها دستاویزی است برای پوشاندن ناکامیای مرکزی برای تشکلشدن به نقطهبدل

ی های مرکزی؟ به همین بهانه با دکتر فاطمه صادقی که پیش از این نیز در مورد تاریخ معاصر و مسئلهدولت

، ی حجابیدیم و نظر ایشان را در مورد مسئلهای را تدارک داند، مصاحبهکشف حجاب تألیفات ارزشمندی داشته

ها و تغییر ی حجاب و بحرانتاریخچه و کارکردهای آن جویا شدیم و پس از بحثی اجمالی در مورد تاریخچه

 .ای که از سر گذرانده پاسخ این پرسش را از ایشان جویا شدیممعانی

اجازه دهید با این پرسش آغاز . پذیرفتیددکتر صادقی بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما را : ی تجریشحلقه

 دار بوده است؟ی حجاب پیش از قانون کشف حجاب هم میان زنان موضوعی مورد بحث و مسئلهآیا مسئله. کنیم
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ی حجاب و خود حجاب بله، البته باید در نظر بگیریم که ما امروز اساساً مسئله. ممنون از دعوت شما: صادقی

تر، حجاب در ایران تا یک قرن پیش یا حتا کم. شدطوری فهمیده نمیکه در آن زمان اینفهمیم را طور دیگری می

تر داشته است که مراد از آن این بوده که جای اصلی زن در خانه و صرفاً به معنای پوشش نبوده بلکه معنایی کلی

ش و قواعد خاصی را رعایت شود پوشتر ظاهر شود یا اگر هم ظاهر میفضای خصوصی است و باید در ملأ عام کم

یک پوشش سر نبوده بلکه به صورت بارز و مشخص  وجه صرفاًبنابراین برخلاف تصور امروزی ما، حجاب به هیچ. کند

مسئله  این. گرفته و همچنین اساساً به معنی آن بوده که زنان باید در خانه بنشینندپوشش صورت را هم در برمی

ی ایران مدرن که زنان شروع کرده بودند به به خصوص از دوره. آورده استمی طبیعتاً مشکلات زیادی به وجود

ی عمومی، طلب مشارکت در سیاست، رفتن به  مدرسه و تحصیل گذاشتن به عرصهخروج از فضای خصوصی و قدم

به . فتنشین باشد زیر سؤال ربه مرور این تصور که زن باید خانه. های عمومیعلم و همچنین شرکت در فعالیت

های ی حجاب هم مطرح شد و از نخستین خواستهی عمومی، مسئلهمحض طرح خواست زنان برای ورود به عرصه

 بنابراین کشف حجاب به معنایی. های جدیدی بود که در پی آن بودندی زنان با نقشزنان بود که مرتبط با مواجهه

برای رفتن به مدرسه هم معنای کشف حجاب را  حتی درخواست. فهمیم متفاوت از گذشته استکه امروز ما می

های زیادی نیز در برابرش به همین خاطر مقاومت. داد و به معنای خروج زنان از اندرونی و ورود به بیرونی بودمی

های عمومی و محیط کار شرکت شکل گرفت چون برخی معتقد بودند زنان نباید به مدرسه بروند یا در فعالیت

هم برداشتن حجاب از صورت بود جرای کشف حجاب، این مقوله معنای جدیدی به خود گرفت و آناما از ما. کنند

اینکه زن پوشش صورت را بردارد به معنای این بود که . شدنشدن زن در فضای عمومی و مرئیو به نوعی دیده

طور همان. کرددار میهاز قضا همین هویت جدید بود که کشف حجاب را بسیار مسئل. هویت جدیدی نیز اتخاذ کند

ی خصوصی زمان با قانون کشف حجاب از عرصهبینیم، زنان همهای دولتی آن زمان هم میها و اعلامیهکه در عکس

بُعد سومی هم که این مسئله در . شدند و خود این مسئله بودشدند و در ملأ عام ظاهر میی عمومی میوارد عرصه

این بود که لباس و پوشش سنتی سر و صورت ( دادن چهرهی عمومی و نشانعلاوه بر حضور در عرصه)پی داشت 

عبارت بود از کلاه، دامن بلند و کت « غربی»پوشش . را هم کنار بگذارند و با پوشش جدید غربی جایگزین کنند

شش گذاشتند باید پوای هم که کلاه نمیحتی دختران مدرسه. توان آن را مشاهده کردها هم میکه در عکس

این  .پوشیدند در غالب یونیفورم و متفاوت از لباس سنتیهای پوشیده میکردند و لباسای را رعایت میعفیفانه

پس  .شده و بیشتر نپوشاندن صورت مدنظر بوده استپوشش جدید در بسیاری مواقع شامل پوشاندن سر نیز می

 .کنیمده صحبت میزمان از این سه پدیکنیم داریم هموقتی از کشف حجاب صحبت می
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و نباید با کارزار کشف حجاب که )فهمیم آنچه ما امروز از کشف حجاب می. شوداما این مضامین بعدها متحول می

برداشتن پوشش است یعنی ظاهر شدن بدون چادر یا آشکاربودن ( توسط دولت پهلوی اول اجرا شد، مخلوط شود

های زنان در ایران مدرن بوه است که صرفاً به رین خواستهپس در کل باید گفت کشف حجاب یکی از مهمت. موها

پوشش خلاصه و محدود نمی شود، بلکه در معنای کلی عبارت است از خواست بیرون آمدن از خانه، کنارگذاشتن 

ی پهلوی و به خصوص به دلیل کشف حجاب دولتی که در در دوره. های سنتی و وارد شدن به عرصۀ عمومینقش

. رفتکشید چنین معنایی به خود گکرد و چادر از سرشان میی را که پوشش سنتی داشتند توبیخ میآن پلیس زنان

 . امروزه نیز عمدتاً حجاب به معنای چادر و پوشش سر است

در معنای جدید شکافی نیز . ی مطرحی بوده استی این تحول معانی، حجاب در ایران همواره مسئلهرغم همهبه

ی عمومی موافق هستند و چادر و حجاب را بسیاری از افراد امروز با حضور زن در حوزه. افتاددر این میان اتفاق 

. ذارندگهای سنتی زنان را کنار نمیقبول دارند و برعکس نیز هستند کسانی که حجاب را قبول ندارند اما نقش

 . هایی را ایجاد کرده استها و تفاوتهای متنوعی در این بین داریم و این مسائل امروزه شکافیعنی طیف

های فمینیستی معاصر خود ی پهلوی اول چه تأثیری در گروهقانون کشف حجاب در دوره: ی تجریشحلقه

 هایی در قبال آن صورت گرفت؟گیریگذاشت و چه موضع

یی هاهم به شکلی بسیار خشن، طبعاً شکافجا که قانون کشف حجاب به دست دولت اجرا شد آناز آن: صادقی

همانطور که اشاره کردم حتا قبل از . که ما را هم تحت تأثیر قرار داده استطوری. جدی میان زنان به وجود آورد

های سنتی را کنار های زیادی از سوی زنان داشتیم که مایل بودند پوششاجرای قانون کشف حجاب ما عریضه

در مورد پوشش و  ی زنان داشتیم که مشخصاًهای جدی از سویعنی حرکت. بگذارند و وارد فضای عمومی شوند

الب ولی ج. زنان تمایل داشتند وارد فضای عمومی و کار شوند و مدرسه بروند و باسواد شوند. گلایه از چادر هم بود

هم به آن اشاره کردم، دولت رضاشاه تا پیش از قانون کشف  حجابکشف طور که در کتاب جاست که هماناین

 را به عالم نسوانی مثلاً تجمع زنان را در میدان توپخانه سرکوب کرد و حتا مجله. شداین می حجاب حتا مانع از

که بگوییم کشف حجاب را دولت بنابراین این. ای در مورد کشف حجاب نوشته بود توقیف کردجرم اینکه مقاله

من در همان کتاب نشان داده . داردای بیش نیست و به هیچ وجه سندیت نافسانه... ابداع کرد برای رهایی زنان و 

ار های آخر بسیام که یکی از دلایل اصلی کارزار کشف حجاب این بود که از اقبال عمومی به دولت پهلوی در سال

خواست به نحوی رأی زنان و حتا طبقات بالا را به دست آورده و وجهه و مشروعیت جدیدی کم بود و این کارزار می

اولاً خواست مشروع و از . ها و پیامدهای مخرب زیادی در پی داشتاما این کار هزینه. کندوپا را برای دولت دست
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 زمان مخالفدر ثانی بسیاری از همان زنانی که مخالف حجاب بودند، هم. پایینِ بسیاری از زنان را مصادره می کرد

لیسی آن کارزار بود که همان زمان سوم، اعمال خشن و عملیات پ. این بودند که دولت رأساً وارد این موضوع شود

و نهایتاً باید به این موضوع اشاره کرد که این کار باعث شد خواست مشروع زنان برای . نیز انتقادات بسیاری داشت

اینکه خودشان در این مورد تصمیم بگیرند، فراموش شود و از آن زمان به بعد شاهد این هستیم که دولتها خود را 

 . این مورد تصمیم بگیرندمجاز می دانند در 

آبادی سو بودند مانند صدیقه دولتبودند زنانی که مخالف حجاب بودند و با دولت نیز هم: واکنش زنان متفاوت بود

شدند ای بودند که با دولت موافق نبودند به این خاطر که مجبور میاز سوی دیگر زنان مذهبی. و بدرالملوک بامداد

ایر خوانی و سشرکت در مجالس روضه های اندک قبلی را نیز نداشتند، مثلاًحتا آزادیدر خانه بنشینند و دیگر 

 های خارجطبعاً بسیاری از فعالیت. نشینی شدنداین زنان بعد از ماجرای کشف حجاب مجبور به خانه. اجتماعات

دید که با چادر ها را میاز خانه تعطیل شد بسیاری از رفتن به حمام عمومی بازماندند چرا که وقتی پلیس این

نیز باید از گروه سوم یاد کرد که ضمن مخالفت با کارزار کشف حجاب، . کشیدشوند از سرشان چادر میظاهر می

 . مخالف حجاب هم بودند

ها توان گفت قانون کشف حجاب مسبب شکاف و اختلافات بسیار جدی میان زنان شد که تا سالبه طور کلی می

های در میان گروه. ها موافق این قانون باشند و بقیه مخالفبه این شکل نبود که فمینیست اصلاً اما . ادامه یافت

 . برد خشن آن بودندفمینیستی هم کسانی را داریم که مخالف دخالت دولت در این موضوع و پیش

ن بدل شده ی پوشش زنان که در صد سال اخیر به یکی از موضوعات محوری در ایرامسئله: ی تجریشحلقه

های یابی گروهاند چه تأثیری در هویتگیری کردهشان در مورد آن موضعها به فراخور ایدئولوژیاست و افراد و دولت

 دانید؟ی پوشش را از مسائل محوری زنان میزنان داشته است و اساساً آیا مسئله

ان های زنیابی گروهثیری در هویتی پوشش چه تأاول اینکه مسئله. جا دو سؤال مطرح شده استاین: صادقی

شود که در آن دولت طبعاً وقتی وضعیتی ایجاد می. داشته است و مسألهی دوم در مورد محوری بودن پوشش

مثلاً . دآیهایی نیز به وجود میگیریکند، موضعشود و پوشش مطلوبش را از بالا دیکته میمتولی امر پوشش می

ها به نحوی جریان داشتند، بعدتر هم گیریی پهلوی اول نیز این دست موضعهطور که اشاره کردم در دورهمان

برای مثال اوایل انقلاب زنانی بودند که . ها هستیمدر مورد حجاب اجباری در جمهوری اسلامی نیز شاهد این تقابل

ی اساساً این مسئلهخودشان به حجاب اعتقادی نداشتند ولی معتقد بودند که نباید ماجرای حجاب را بزرگ کرد و 

در مقابل بودند زنانی که به حجاب معتقد بودند ولی در عین حال به اجبار در پوشش اعتقادی . اصلی نیست
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شان شده بندی و تقابل میان زنان به فراخور تعلقات فکریبنابراین این مسئله همواره باعث ایجاد صف. نداشتند

 .است

بله به این دلیل که . هم بله و هم خیر. ز مسائل محوری زنان است یا خیری پوشش ااما اینکه آیا اساساً مسئله

 گیرند، باید نسبت به آن واکنش نشان دادشود و زنان هم تحت تأثیر قرار میوقتی سیاستی در پیش گرفته می

ن نظر یر از ایاما خ. تفاوت بودشود نسبت به آن بیچرا که زندگی زنان را بسیار تحت تأثیر قرار داده است و نمی

من فکر  در واقع. ی چندانی نبوده بلکه تبدیل به مسئله شده استکنم پوشش از ابتدا مسئلهکه اساساً فکر می

کنم این نوع تمرکز بر پوشش زنان در ایران چه به صورت کشف حجاب چه به صورت حجاب اجباری اصولاً می

گیری دولت مدرن در ایران و انجام این معنا که شکلبه . ناشی از یک کمبود جدی در سازوکارهای تمدنی است

ی بهداشت، آموزش، راه آهن و برخی اصلاحات دیگر، اگرچه باعث بهبود شرایط یک سری اصلاحات در زمینه

وقت شاهد یک کشف علمی جدی نبودیم یا مثلاً هیچ. ای نشداجتماعی شد ولی موجب یک ارتقای تمدنی ریشه

وضوعی شود که مها، باعث میاین کمبودها و فقدان توانایی در رفع آن. فت خاصی نکردیماز نظر تکنولوژیک پیشر

ه طور کی پهلوی اول به نظر من هماندر دوره. مثل پوشش زنان بسیار برجسته شود چه علیه آن و چه به نفع آن

ی که های شدیدو سرکوبی حکومت رغم اصلاحاتش، به دلیل خصلت دیکتاتورمآبانهاشاره کردم دولت پهلوی علی

اد های حکومتی ایجکه تغییری در شیوهاما به عوض این. ای مواجه بودبا یک نارضایتی ریشه کرد، اصولاً اعمال می

کند، پوششی که بسیاری از زنان نیز از آن ناراضی شود، برعکس حکومت با پوشش سنتی زنان مشکل پیدا می

کرد، بسیاری از زنان آن را کنار اش را حفظ میت و دینامیسم طبیعیرفبودند و اگر به صورت طبیعی پیش می

ه شود و دست بکه دولتی متولی آن میاما این. شنویمکه صداهای نارضایتی زیادی را هم میکما آن. می گذاشتند

ین در ب ی کافی عمیق نیستند یاانگار سایر دستاوردها به اندازه. گر یک ناهنجاری استزند، نشانخشونت می

احساسشان این است که باید از . گرفته وجود نداردمقامات، اعتماد به نفس چندانی در مورد اصلاحات صورت

ش زنان ی پوشجاست که مسئلهدر این. طریقی دیگر نشان دهند که پیشرفت کرده ایم و فرهنگ ارتقا یافته است

ی پهلوی اول با توجه به شواهد و نیم در مورد دورهتواتصور من این است که می. شودبسیار مورد توجه واقع می

ی کافی عمیق بود یا دولت مشروعیت نسبی یعنی اگر اصلاحات به اندازه. ای برسیمقرائن موجود به چنین نتیجه

نه به این دلیل که مقامات با حجاب سنتی مخالفتی . شدی کشف حجاب مطرح نمیگاه مسئلهداشت، شاید هیچ

دانیم لبته میا. دید به این سیاست متوسل شود تا مشروعیت بیابدبه این معنا که دولت نیازی نمینداشتند بلکه 

که اجرای این سیاست به عدم مشروعیت پهلوی دامن زد، به نحوی که با اشغال ایران توسط متفقین، کل سیاست 

وی کارآمدن، توقف کشف حجاب باره کنار رفت و از اولین اقدامات دولت جدید به محض رکشف حجاب هم به یک
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بینیم بنابراین می. بود و بعد هم به استمالت و دلجویی از علمایی پرداخت که بسیار هم از این ماجرا عصبانی بودند

میان مقامات هم چندان اعتماد به نفسی در این مورد وجود نداشت و دولت از این کارزار استفاده کرد تا خود را 

 . که البته در نهایت هم چندان موفق نبود مترقی و مدرن جلوه دهد

که چیز دیگری را اثبات ها برای اینی حجاب سلاحی بوده است در دست دولتبنابراین در بسیاری مواقع مسئله

ماجرای حجاب در جمهوری اسلامی نیز گویی به نحوی برای این طراحی شد که جامعه آنقدرها هم که . کنند

لذا حجاب برای آن بود که جامعه  به نحوی . شدن اقبالی نشان نداددند، به اسلامیمقامات در ابتدا دلخوش بو

گونه به جهانیان نشان داده شود که ما مملکتی بسیار اسلامی بود، جلوه کند و این چیزی که واقعاًاز آن« تراسلامی»

امات اعتماد به نفس چندانی جا هم شاهد این هستیم که میان مقاین. ی آن حجاب زنان استهستیم که مشخصه

آمیز باشد وجود ندارد و در واقع حجاب به یک شان موفقیتکه اقداماتشان و اینهایشان، نقشدر مورد سیاست

 .های مطلوبمعنا جبرانی است برای حس عدم اعتماد به نفس، کمبود، نقصان و عدم موفقیت در اجرای سیاست

یعنی اگر فرضاً . ی فرهنگ و تمدن هستیمشاهد کمبودی در عرصهجا نیز مجدداً کنم در اینمن فکر می

ها افتخار کند، توانست به آنطوری بود که می... ی تکنولوژی و علم و دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه

 که چنین دستاوردی وجود ندارد،جاییشد، ولی از آنی حجاب زنان هم به این اندازه پررنگ نمیطبیعتاً مسئله

 . شودمسئلهی حجاب پررنگ می

های اسلامی و حتا ها و نهضتی حرکتدانم، به طور کلی در همهالبته این مسئله را تنها در مورد ایران صادق نمی

که دستاورد تمدنی جایییعنی از آن. توان از این منظر دیدی حجاب زنان را میضداسلامی، اهمیت مسئله

بگویم از  توانمبنابراین می. چه به شکل اسلامی و چه برعکس. کنندا برجسته میگیری ندارند، پوشش زنان رچشم

خواهند ها و ذهنیتهایی است که میی محوری نیست بلکه خواست و طراحی دولتی پوشش مسئلهاین معنا مسئله

 . های دیگر از این طریق جبران کنندبه نوعی شکست خود را در حوز

رن های مدی پوشش را به عنوان اهرم فشاری در دست دولتتوان مسئلهکنید میآیا فکر می: ی تجریشحلقه

های مدرن و با کارکردهایی برند و اساساً آن را امری متعلق به دولتتعریف کرد که از آن برای ایجاد سلطه بهره می

 مدرن ارزیابی کرد؟ 

کردم در ایران قدیم به این معنا مسئله نبوده  هم اشاره طور که قبلاً ی پوشش هماناساساً مسئله. بله: صادقی

ها هم این ها تجویزات به خصوصی دارد و یکی از آنبه این خاطر که نظامی رفتاری را داریم که برای زن. است

 خصوصی ندارد، بلکه جزیی از یک نظامعنصر پوشش در این نظام برجستگی به. است که زن باید در خانه بماند
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ینکه ا... . که زنان را هم در بر می گیرد که بر اساس آن زن باید در خانه بماند، مرد او را نبیند و  کلی رفتاری است

های رفتاری جدیدی به این خاطر است که ما وارد مناسبات و نظام بعدها این مسئله برجسته شده است دقیقاً

یگر، اگر بنا بود زنان همواره در فضای به تعبیر د. شودی ظاهرشدن زن مسئله میها نحوهشویم که در آنمی

. شدنمی ی مهمیوقت مسئلههیچ... ی پوشش، این که چی بپوشند، چقد بپوشانند و خصوصی باقی بمانند مسئله

شود، یعنی زمانی که دیگر نه بناست آن این مسئله به ویژه در ایران امروز مطرح است و در موردش صحبت می

خواهد چنین کاری بکند، اما مثلاً طالبان می. اجرا شود و نه دیگر امکان آن وجود داردی رفتاری سنتی نامهنظام

های خاص خودش تواند زنان را به خانه برگرداند، مگر با خشونت خیلی بالا که هزینهرسد و عملاً نمیزورش نمی

کند، شش نیز برجستگی پیدا میی پوگردند، مسئلهجایی که زنان دیگر به فضای خصوصی برنمیرا دارد ولی از آن

اینکه زنان چطور باید ظاهر شوند، چه بپوشند، چطوز راه بروند، چطور سوار دوچرخه بشوند، اصلاً بشوند یا نشوند، 

ی مدرن بنابراین برجستگی موضوع مربوط به جامعه. در ماشین چه پوششی داشته باشند، و مسائلی از این دست

های طبعاً مقاومت. ها برای فشار بر زنانه کردم، اهرم فشاری هم هست در دست دولتطبعاً همانطور که اشار. است

ی کاملاً متضاد از کنم با وجود گذراندن این دو تجربهکما اینکه من فکر می. زیادی هم در برابر آن وجود دارد

خالف کشف حجاب بودند و هایی هم که می پهلوی به این طرف ما امروز شاهد این هستیم که بسیاری از زندوره

موافق حجاب هستند با حجاب اجباری مخالفند و درواقع خواهان آن هستند که این مسئله به خود زنان سپرده 

ی پوشش را به خود زنان واگذار از طرف دیگر زنانی هم هستند که با حجاب مخالفند اما باز هم مسئله. شود

عد از گذراندن این دوره که پیامدهای بسیار ناگواری هم برای زنان بنابراین ما کم کم شاهد آنیم که ب. کنندمی

گرایی ی پوشش به همگیری است که در آن زنان در مورد مسئلهی جدیدی در حال شکلداشته است، رویه

گر ا. ها خارج شوداند و خواستار آنند که پوشش به خواستی شخصی بدل شود و از دست دولترسیدهبیشتری 

اً معتقد بودند که متولی این امر باید دولت باشد، امروز شاهدیم که بسیاری معتقدند دولت نباید در این برخی قبل

ها البته هنوز هم ماجراهای بسیاری وجود دارد و دولت. امر دخالتی کند و باید به خواست خود زنان واگذار شود

ند، نه فقط برای ایجاد شکاف میان زنان جهت ترین بهره را ببری پوشش بیشبسیار تمایل دارند که از مسئله

ها دخالت کند، از جمله ی حیطههای خودشان بلکه اساساً به این دلیل که دولت میل دارد در همهبرد خواستهپیش

 ... که زنان باید چگونه زاد و ولد کنند، چندتا بچه داشته باشند و ی پوشش، ایننحوه

را  ی حجابشود که مسئلههای شما این برداشت میت کلی از صحبتدکتر صادقی به صور: ی تجریشحلقه

انید، دیابی به آزادی میفاقد پتانسیل لازم برای اتحادبخشی میان زنان و مردان و حتا میان خود زنان برای دست
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یان زنان می مرکزی دیگری را یافت که بتواند چنین نقشی را توان مسئلهآیا با این گزاره موافق هستید؟ آیا می

 بازی کند؟

 

ری در گرایی بیشتبرعکس، همانطور که اشاره کردم، به تدریج هم. خیر، با برداشت شما موافق نیستم: صادقی

به نحوی که اگر امروز بتوان یک خواست واحد را از بین . بین بسیاری از زنان و مردان در این مورد به وجود آمده

مورد آن نوعی وحدت نظر نسبی در جامعه وجود دارد، آن خواست، خواست مطالبات بسیار زنان برشمرد که در 

به همین دلیل من جنبش دختران خیابان انقلاب را هم . این دستاوردِ بسیار مهمی است. پوشش آزادانه است

 . جنبش و دستاورد بسیار مهمی می دانم و اثربخشی اش را هم شاهد هستیم

 


