
شدن حجاب یداستان پر آب چشم اجبار  

 

 یرفتن به اداره کل م یکه معموال برا یبا کت و دامن ریمد کی لیبا شما شهیمعلمان بود. به روال هم یجلسه شورا»

تر شدم و  کینزد یاند. وقت ستادهیا رونیکه ب دمی. نرگس و صبا همکارانم را ددمیجلسه رس یبه محل برگزار دمیپوش

ورود  ی. گفته بودند برادیصورتم ماس یکنند، لبخند پهن رو یتازه وارد بحث م مدارند بر سر ورود با نگهبان بداخ دمید

در  میتصم نیدر اعتراض به ا میبه سر داشته باشند. همان روز قرار گذاشت یخانم ها روسر دیبه اداره کل حتما با

ها از قبول آن  یلیشد و البته خ یاجبار ورود به اداره کل یچند ماه داشتن حجاب فقط برا ی. برامیجلسات شرکت نکن

 تیرعا ینه چندان طوالن یسرباز زدند. چند تجمع برگزار شد که اغلب معلم ها در آن شرکت کردند اما با گذشت زمان

« شدم. یشد. من قبول نکردم و پاکساز یحجاب در مدارس هم اجبار  

حجاب شغل خود را از دست داده  رشیندادن به پذ نت لینخست انقالب به دل یکه در سال ها دیگو یم ینها را ز نیا

ها هم تن دادند و شغلشان  یلیشدند، خ کاریها ب یلیخ»با بغض و درد همراه است.  شهیاست. مشاهداتش از آن روزها هم

« باشد. نیقالب ابشود. قرار نبود اصال ان ینطوریقرار نبود ا یرا حفظ کردند، ول  

 یکه برادران و خواهران انقالب ییآورند. روزها یم ادیو شفاف و درخشان به  شنزنان هم نسل او، آن روزها را رو

 یم ادیبودن حجاب را فر یاجبار «یتوسر ای ،یروسر ای» کردند و با شعار  یحجاب فرو م یزنان ب یشانیپونز در پ

 زدند. 

شدن  یتا به مرحله قانون ماانقالب آغاز شد ا یروزیاز پ پس یو اندک 57 شدن حجاب در اسفند یاجبار یزمزمه ها

. دیحدود پنج سال طول کش یزیچ برسد  

 یروزیماه از پ کیکه تنها  یدر حال ۵۷ اسفنداست آمده   ینیهللا خم تیآ کانینزد ینقل شده از سو یها تیدر روا

حجاب ورود کرد.  یوزارتخانه ها به ماجرا تیاز وضع یگزارش دنیپس از شن ینیهللا خم تیگذشته بود، آ انقالب 

زن ها بروند اما  ند؛یایلخت ب یزن ها دینبا یاسالم یبشود. در وزارتخانه ها تیمعص آندر  دینبا یوزارتخانه اسالم»

امام، ج ۶، ص ۳۲۹(  فهیصح«)باشند. یندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرع یباحجاب باشند. مانع  

موضوع پرداختند و  نیبه ا کدامو زین یبه و کینزد انیاز مقامات و روحان یمعج ،ینیهللا خم تیاظهارنظر آ نیا یدر پ

هم در صحنه حضور داشتند.  اریآتش به اخت یروهایامروز، ن نیصد البته، به مثابه هم  

 یهللا اشراق تیحجاب زنان صحبت کرده بود، آ تیدرباره رعا ینیهللا خم تیخواسته آ دییکه در تا یونیاز روحان یکی

موبه  دیبا یاسالم نیقوان»گفت:  یاسالم یرهبر جمهور نینخست سخنانبود. او در همان روزها با اشاره به  ینیداماد خم

« اجرا شود. اقیدر سطح کشور توسط خانم ها با اشت یطبق نظر مبارک امام حجاب اسالم دیمو اجرا گردد. با  

 اهراتاز تظ انهیمنحصر به فرد و واقع گرا یتیخود روا« ردرحض»در کتاب  یرانیبرجسته ا سندهینو ،یرشاهیام دیمهش

 یم یشنوم که کس یناگهان م»ارائه کرده است:  ۵۷حقوق بشر در سال  یدر روز جهان یحجاب اجبار انیحام یتیحما

از  یدست یبوق یبا بلندگو گرید یکیشود. بعد  یشعار است که تکرار م نی! و ای!حکومت اسالمیاستقالل!آزاد: دیگو

که از همه  یگری. بعد شعار دردیگ یدم م تیکشت! و جمع درمکشم!آنکه برا یکشم!م یزند: م یم ادیفر تیوسط جمع

! ... زمی!بگو تا خون برزمیعز ینیخم»تر است.  بیغر  

از  یکیاز دختران و زنان جوان هست با چادر و مقنعه. چشمم به دهان  یو فرشته، صف یدرست پشت سر من و مهر

تو »کند:  یرسد دختر با تشر از من مواخذه م یته م هکشد. شعار که ب یاست که دارد شعار آخر را نعره م رهیآنها خ

 ادیفر« موقوف! یفضول»: دیگو یکند و م یاش را از سر باز م یهم روسر یمهر« خانوم؟ ستیسرت ن یچرا روسر

  ««؟ییمایداشتم که امروز اومدم راهپ یچادر یمن درد ب یکن یتو فکر م»زنم:  یم

   یحجاب اجبار یزمزمه ها هیعل یادیز تیتهران جمع یسرد و برف یوازن و ه یهشتم مارس همان سال در روز جهان

 یها ییمایدر راهپ»نوشت:  نیچن ییمایراهپ نیدرباره ا ۵۷ اسفند ۱۷منتشر شده در هانیکردند. روزنامه ک ییمایراهپ

 یکه به زنان ب یکسان هیشرکت داشتند. آن ها ضمنا عل زیاز دانش آموزان مدارس دخترانه ن یادیزنان، تعداد ز امروز

در تهران باال  روزیدادند... بحث و گفت وگو درباره حجاب از د یحمله کرده اند، شعار م ریاخ یحجاب در روزها

« اوج گرفت. ینیران با داماد امام خمیا ویراد یگرفته است و از صبح امروز به دنبال مصاحبه تلفن  



تندرو به تجمعات زنان در  یروهایبود. حمله ن شیبا داغ شدن بحث حجاب در جامعه رو به افزا یریتشنج و درگ

موضوع واکنش نشان داد  نینسبت به ا ینیهللا خم تیآ شدن حجاب رو به گسترش گذاشت اما یاعتراض به زمزمه اجبار

و  ویمقامات مسئول در مصاحبه با راد یدستور، برخ نیمعترض را ندارد. به دنبال ا زنانحق حمله به  یو گفت کس

و  یو تنها در دولت اسالم ستین انیشدن حجاب در م یوجه بحث اجبار چیروزنامه ها با صراحت اعالم کردند که به ه

شود.  دهیبرچ دیبا «یانیو عر یشگرینما» ران،یاز انقالب ا بعد  

 4و  2 شود طبق ماده جادیا یمزاحمت یبه حجاب اجبار زنان معترض یاعالم کرد اگر در معابر برا زیدادستان تهران ن

شود.  یبا افراد مزاحم برخورد م یمجازات عموم قانون   

بعد دوباره  یبرد اما مدت زمان کوتاه هیکمک کرد و مسئله حجاب را موقتا به حاش طیبه بهبود شرا یواکنش ها اندک نیا

حساس و داغ در جامعه بدل شد.  یموضوع به مسئله  نیا  

خود به مسئله حجاب در جامعه   یها یدر سخنران گریبار د کی ینیهللا خم تیگذشته بود که آ رانیانقالب ا زشش  ماه ا

کند! با زن ها  یشنا کنند. پوستشان را م اهایدر نیا یتو رانیگذارد که لخت بروند ِا یم نماسال»پس از انقالب پرداخت. 

 یها م یشد... مازندران یکه در زمان طاغوت م یی! مثل کارهاهاشهر یتو ندیایلخت بروند آن جا، و بعد زن ها لخت ب

امام، ج ۸، ۳۳۹، ۳۳۸( فهی)صح «مثل آن وقت باشد؟ اشانیگذارند که باز کنار در یها م یرشت ایگذارند   

شدن  یزنان در مخالفت با اجبار یسو و  تجمعات اعتراض کیها از  تیمراجع و شخص گاهیگاه و ب یسخنان انتقاد

. افتیادامه  ۵۹ چهار ماه نخست سال  در ۵۸در طول سال گرید یاز سوحجاب   

ادارات معترض شد.  یطاغوت تیدر ادارات، به وضعاز حضور زنان  یگزارش دنیبا شن ینیهللا خم تیآ ۵۹ رماهیدر ت

اعالم کرد از ورود  یرسم یبا صدور دستور ینیهللا خم تیآ یسخنران یوقت دادگاه انقالب در پ سیرئ یشهر یر

. دیبعمل آ یریرفت و آمد جلوگ یها سیو سرو یبه اماکن نظام یپرسنل زن بدون پوشش اسالم  

امور ارتش منصوب شده بود در خاطرات  یسامانده یدوران برا نیکه در ا رانیا یجمهور فعل سیرئ یحسن روحان

زنان در ارتش برخورد کرده و دستور  یکند و بارها گفته است قاطعانه با مخالفت برخ یع اشاره مموضو نیخود به ا

راه ندهند.  بحجا یکس را ب چیداده ه  

شخصا به  یاسالم یارتش جمهور یاسیس یدتیعق سینقل شده است او بعنوان رئ یبنا بر آنچه در خاطرات حسن روحان

  ادارات ابالغ کرد. نیحضور بدون حجاب را به زنان شاغل در ا تیعادارات ارتش در تهران مراجعه و ممنو

 یگریپس از د یکیمحدود نشد. ادارات  یاسالم یو خواست مقامات تراز اول جمهور ینظام یماجرا تنها به ارگان ها

شدند که در صورت حضور در محل کار بدون  یم دیبودن حجاب صادر کردند. کارمندان تهد یالزام یبخشنامه ها

 یبازار رازیو ش زیشهرها همچون تبر یخود را از دست خواهند داد. در برخ یایبالدرنگ حقوق و مزا یپوشش اسالم

کردند.  یریحجاب به بازار جلوگ یو از ورود زنان ب وستهیبه مقامات پ زیها ن  

 دنیتجمعات با پوش نیاز ا یکیبرگزار کرده و در  یعات اعتراضشدن حجاب تجم یزنان به دفعات در مخالفت با اجبار

تجمعات با مقابله زنان طرفدار حجاب و سرکوب و  نیکردند. ا جمعت یریدر برابر ساختمان نخست وز اهیلباس س

معترض دست از مبارزه برنداشتند.   اهپوشیاما زنان س افتیمعترضان خاتمه  یریدستگ  

بانوان  نکهیبر ا یمنتشر شد مبن« مبارزه با منکرات  رهیدا» یاز سو یا هیماه رمضان، اطالع دنیهمزمان و با فرا رس

که از  یزنان»آمده بود:  هیاطالع نیکنند. در متن ا یخوددار «زیآم کیجلف و تحر»  یلباس ها دنیپوشماه از  نیدر ا

قرار خواهند گرفت.  بیتحت تعق یق اسالمو ضربه به اخال یکنند به خاطر به هم زدن عفت عموم یچیدستور سرپ نیا

 » 

لباس فرم مدارس دخترانه خبر داد و  رییهان از تغیروزنامه ک هیاطالع نیماه پس از صدور ا کیبعد و به فاصله  یاندک

بلند خواهد بود و عالوه بر آن شلوار گشاد و  نیجلو و آست بیشامل روپوش بلند با دو ج»تازه  یها فرمیونینوشت 

« و کرم خواهد بود. یآب ،یقهوه ا ،یزو لباس دانش آموز دختر است. رنگ لباس ها سرمه اج یروسر  

داد که  یقرار م یابیپوشش را مورد ارز وهیش یبصورت جزئ یهمان آغاز انقالب به حد زدستورالعمل ها ا یبرخ

وزارتخانه اش صادر  یاقتصاد وقت برا ریکه وز یآور است. بعنوان نمونه در بخشنامه ا رتیآنها امروز ح یبازخوان

 ریتاز»آن  یبپوشاند وبلند «یبه خوب»که تا مچ را  ییها نیکرده بود از زنان خواسته شده روپوش بلند بپوشند با آست

« موها کامال پوشانده شود.»و « گلو گره خورده ریز»ها در  یباشد. روسر« زانو  



 یها ادداشتیکار حقوق دان در سلسله  زیشد. مهرانگ تر رانهیبرخوردها سختگ ۶۰ در سال رانیا یشدن فضا یتیبا امن

بود.  یزیزنان سال شگفت انگ یبرا ۱۳۶۰سال»کند:  یم لنق نیملتهب آن روزها چن یاز فضا میچگونه با حجاب شد

  ) روزنامه اطالعات ندارند. یتعهد حجاب یکردند که در قبال زنان ب یاعالم م یدر پ یوابسته به دولت پ یشرکت ها

صادر کردند و  یشد. قطعنامه ا لیزن در اهواز جنگ زده و زخم خورده تشک یحجاب و تعال ناری(  سم ۹/۱۶ /۶۰

  شهرستان ها هانیکنند. )ککل کشور خواستند با مسئله حجاب قاطع برخورد  یانقالب و دادستان یضمن آن از دادگاه ها

هشدار  یخصوص یدر شرکت ها یحجاب اسالم تیرعا نسبت به گریمنکرات بار د (  دادگاه مبارزه با ۱۰ /۱۰/۶۰

زن اخطار کرد تا با دادگاه به پرستاران  نی( ا  ۹ /۱۰ /۶۰ هانیآن ها گذاشت. ) ک اریداد و مشخصات حجاب را در اخت

 هانیبردارند.) ک حانهیامت قهرمان پرور را فراهم نسازند و دست از اعمال وق یتیحجاب موجبات نارضا تیعدم رعا

و  بایو ز دیو کاله سف اسزنان پرستار کشور بر حفظ فرم لب اصرار  حانه،ی(   منظور از اعمال وق۱۰/  ۹/  ۶۰

نداشتند سلب  یکه حجاب اسالم یزنان یهم برا یاسک ستیحق استفاده از پ امیا نیبود.  در هم یشرافتمندانه پرستار

حجاب به فرودگاه ها ممنوع اعالم شد. )  یکه ورود زنان بنگذشت  یزی(   چ  ۳۰/  ۱۰ /۶۰ ونیزیشد.) بخش خبر تلو

  ( ۱۶ /۹ /۶۰ یاسالم یجمهور

 د،یایشدن حجاب بصورت قانون مصوب مجلس درب یآنکه اجبار یها، ب یریسخت گ شیدوره به بعد با افزا نیااز 

س مجل ییقضا ونیسیماده به کم ۱۵۹ با راتیتعز یسواز  حهیال کیها نقض شد. دو سال بعد  ابانیپوشش در خ یآزاد

 سیرئ یمرتبط بود و با امضا یبه عفت عموم  حهیال نیا یاز ماده ها یکیشد.  بیتصو اریبس یرغم حواش یعل رفت و

در انظار و اماکن هر کس علنا »بود:  قانون آمده  نیا  ۱۰۲شد. در ماده   ییاجرا -یرفسنجان یهاشم- مجلس وقت

 یگردد و در صورت یمحکوم م ضربه شالق  ۷۴ عمل تا فریعالوه بر ک د،ینما یبه عمل حرام و معابر تظاهر یعموم

ضربه   ۷۴ فقط تا د،ینما دار حهیرا جر یعفت عموم یباشد ول ینم فریک یشود که نفس عمل دارا یکه مرتکب عمل

« گردد. یشالق محکوم م  

 یاست. حت یاجبار رمسلمانیهمه زنان اعم از مسلمان و غ یست که حجاب در آن برادر جهان ا یتنها کشور رانیا

قانون تن دهند. تالش فعاالن  نیبه ا دیکنند با یسفر م رانیکه از خارج از کشور به ا ییها ستیزن و تور یها پلماتید

روزها با حضور  نیا داشتن حق انتخاب پوشش هرگز متوقف نشده و یگذشته تا امروز برا یسال ها یزن در ط

شکل ممکن اعتراض شان به حجاب  نیتر زیشده است. آنها به مسالمت آم یانقالب وارد مرحله تازه ا ابانیدختران خ

احضار و  د،یاست. بازداشت، تهد ستادهیدر برابر آنها ا وهیش نیبه مرتجعانه تر تیزنند و حاکم یم ادیفر را یاجبار

نه گفتن به قانون ظالمانه  یحقوقشان. برا نیتر ییاز ابتدا یکیاست تنها به جرم مطالبه  رانیضرب و شتم سهم زنان ا

. یحجاب اجبار  

  – یدهکرد میمر
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