
زنانیکهنترسیدنراتمرینکردهاند

امید رضایی در گفت وگو با یک جامعه شناس از میان اعتراضات ایران

 امینی شکل گیری موج عظیم اعتراضی به حجاب اجباری را در یک کلمه می توان( مهسا)بعد از قتل ژینا 

 .روند اعتراضات، شعارها و رفتار شجاعانه ی معترضان حتی غافل گیرکننده تر بود. غافل گیرکننده دانست

 آنچه طبق معمول پیش رفت و می رود شدت و شکل سرکوب از جانب حکومت اسالمی است، هرچند

 از همان روزهای. خبرهای گسترده  ای از خستگی و درماندگی و ترس عوامل سرکوب مخابره شده است

 آغازین اعتراضات بحث هایی درباره ی گستردگی ، مطالبات و سرانجاِم احتمالی این خیزش عمومی مطرح

 اما چه کسی بهتر از حاضران در میدان می تواند درباره ی این رویدادها حرف بزند، به ویژه که. شده است

 بخشی زیادی از عمر خود را هم پیش از شکل گیری این موج اعتراضی صرف تحقیق و پژوهش درباره ی

 جنبش  زنان در ایران کرده باشد؟ در گفت وگوی پیش رو یک زن پژوهشگر فمینیست می کوشد تا دریچه ای

 این گفت وگو بعدازظهر یکی از روزهای آخر شهریور انجام. به گذشته  و آینده ی این اعتراضات باز کند



 برای حفظ امنیت. شده، جایی میان خستگی و زخم های تظاهرات شب قبل و بیم و امید تظاهرات شب بعد

.این پژوهشگر از ذکر نام و نشان او خودداری می کنیم

کمیازحالوهوای.شمادراینچندروزکهدرشهرتانتظاهراتاعتراضیشکلگرفتهحضورداشتید

.اعتراضات،ازمشاهداتوازکارهاییکهکردیدیادیگرانکردندوشمادیدید،بگویید

 ما»و « زن زندگی آزادی» نفر و با شعارهایی فمینیستی مثل ۱۰۰در شهر ما تظاهرات با گروهی کمتر از 

 شروع شد و با پیوستن مردم و بزرگ تر شدن جمع به شعارهایی ضد« بجنگ تا بجنگیم/ همه مهسا هستیم

 چیزی که برای من جالب بود این بود که کسانی که به ما ملحق.« مرگ بر دیکتاتور»حکومت رسید، مثل 

 در پیاده رو همه ذوق!« دمتان گرم»نمی شدند، مثالً شاگردمغازه ها، تشویق می کردند و مثالً داد می زدند 

 با این که کسی مثل من معتقد است نباید« . حمایت حمایت/ ایرانی باغیرت»شعارهایی هم بود مثل . می کردند

 صحنه ی دیگری. بها داد، اما در آن لحظه برای دعوت از مردم این شعار را هم می دادم« غیرت»به مفهوم 

 یک دختر نوجوان مدرسه ای را دیدم که به مادرش اصرار می کرد به ما بپیوندد، اما: هم برای من جالب بود

 یا مثالً یک زن چادری دیدیم که. حتی سعی می کرد که مادرش را به سمت ما بکشد. مادرش مانع می شد

 در جمهوری اسالمی بود و اگر در مواقع عادی ببینیمش ممکن است حتی ازش« حجاب برتر»مصداق 

 واکنش نشان می داد و همراهی« پوشش اختیاری»مثالً به شعار . بترسیم، اما او هم با دیدن ما ذوق کرده بود

 صحنه ی دیگری هم که از یادم نمی رود وقتی بود. هم ذوق می کرد« مرگ بر دیکتاتور»می گفتیم . می کرد

 تیپ ها و قیافه هایی در. که ناگهان و بدون هماهنگی همگی روسری هایمان را درآوردیم و در هوا چرخاندیم

 .تظاهرات بودند که من در یک روز عادی احتماالً به خودم می گفتم هیچ حرف مشترکی با آن ها ندارم

 مرد خیلی. اما همین ها بخشی از ما شده بودند. پسرهای جوانی بودند که ظاهرشان هیچ ربطی به ما نداشت

 جوانی بود که من به  وی می گفتم چه شعارهای بدهد و او چون صدایش بلند بود شعار می داد و بقیه تکرار

 بعد معلوم شد که از. خیلی زیاد بودند. چیز دیگری که زیاد دیدیم خودروهای اورژانس بود. می کردند

.آمبوالنس برای انتقال مأمور و انتقال بازداشتی ها استفاده می کنند

 

احتماالًشماهممثلخیلیهاوقایعپیرامونژیناامینیرااززمانیکهاولینخبرمبنیبرانتقالشبه

وقتیخبرمرگمنتشرشد،.بیمارستانتافوتوواکنشخانوادهاشمنتشرشدباجزئیاتدنبالمیکردید

اولینحسیکهداشتید،اولینفکریکهازذهنتانگذشتچهبود؟

مسئله برای من هم شخصی بود، به عنوان شهروند و زن؛ و هم به عنوان. ترکیبی از حس های مختلف  

.ترکیبی از خشم و غم توأمان. عضوی از فضای روشنفکری و اکتیویستی، فراتر از حد شخصی می رفت  



 اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که خوِد من هفته ی پیش از آن در حالی که مانتوی بلند و شلوار گشاد

بعد از آن به دوستانم می گفتم این سطح از گیر دادن واقعاً عجیب. و روسری داشتم گیِر گشت ارشاد افتادم  

وقتی خبر مرگ ژینا آمد، وقتی آن فیلم آمد که با مأمور گشت ارشاد. است، لباس من شبیه عبای آخوندها بود  

مثالً خود من، با. بحث می کرد، فکر می کردم که به معنی دقیق کلمه هر زنی می تواند در این جایگاه باشد  

 این که تا حاال کتک نخورده ام، اما فقط برای این که با دو پسر در کافه نشسته بودم بازداشت شده بودم و به

مأموران گشت ارشاد همیشه توهین های مبتنی بر تحقیر جنسیتی زنان استفاده می کنند«. فاحشه»من می گفتند   

.این خودش شکلی از آزار جنسی سیستماتیک است. هستی و عالوه بر آن تو را کتک می زنند چون زن   

این سطح شخصی که برای هر کدام. گشت ارشاد خودش سرکوب دولتی همراه با خشونت زن ستیزانه است  

دلیل دیگری که خشمم را چند برابر می کرد این بود که. از ما می تواند اتفاق بیفتد برایم خیلی پررنگ بود  

.کرد پرت پایین به پنجره از درست چند روز قبل یک زن کرد دیگر برای فرار از تجاوز خودش را  

مطالعات نشان می دهند که در همه جای جهان زن ها ترجیح. خودکشی او هم یک زن کشِی حکومتی بود  

هم زمانِی این دو با هم خشم را چند برابر می کند. می دهند بمیرند تا این که به  آنها تجاوز بشود .

زنان بین اجباری حجاب  مسئله ی۱۳۹۶بُعد دیگر قضیه این بود که اگر یادمان باشد تا قبل از سال   

این دغدغه ی شما»می گفتند . جلوه داده می شد« موضوع سطحی و بی اهمیت»روشنفکران و جامعه ی مدنی   

این مسئله ی زِن کارگر»چپ ها می گفتند «. فقط می خواهید پشت گردنتان باد بخورد. خیلی سطحی است  

زنانی که به لحاظ اقتصادی. در حالی که حجاب اجباری با فقر پیوند دارد.« نیست، این مطالبه لیبرالی است  

بقیه ی اپوزیسیون. پایین دست تر هستند احتماالً در فضاهای محلی هم بیشتر بابت پوشش شان سرکوب می شوند  

این خشم که سی وچند سال مسئله ی حجاب اجباری برای خیلی ها. هم دنبال برانداختن حکومت بودند  

تا قبل از اینکه ویدا موحد روسری اش را سِر چوب بزند بخش. مسخره بازی بود در ذهن من وجود داشت  

 بزرگی از جامعه و جامعه ی مدنی مسئله ی حجاب اجباری را جدی نمی گرفتند، از جمله چپ گراها و

.نباید این روند را فراموش کنیم که حجاب اجباری چطور به موضوع اجتماعی تبدیل شد. اصالح طلب ها  

 چون اگر بعدها یک مسئله ی دیگر زنان مطرح شود باز هم ممکن است عده ای بگویند این سطحی است یا

مسئله ی. اگر این روند را به یاد بیاوریم، اجازه نمی دهیم که این اتفاق دوباره رخ دهد. این اولویت نیست  

آدم ها خیلی واکنش نشان. وقتی تعرض جنسی پیش می آید، انگار خیلی مهم نیست. تجاوز را در نظر بگیرید  

حتماً باید تجاوز اتفاق بیفتد، به آن معنی ای که آن ها به عنوان تجاوز می شناسند، باید یک قربانی. نمی دهند  

این زیست روزمره ی ما. کامل، یک قربانِی له شده در کار باشد که مردم واکنش نشان دهند و خشمگین شوند  

این خشم ناشی از نادیده گرفتن مسئله ی حجاب. که تحقیر مداوم است انگار خیلی خشِم آدم ها را برنمی انگیزد  

.اجباری با شنیدن خبر مرگ ژینا دوباره زنده شد
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نگذشته،۹۸اعتراضاتکنونیدرحالیرخمیدهدکههنوزسهسالازاعتراضاتگستردهیآبان

کمتر.اعتراضاتیکهبهروایتهایمختلفصدهاکشتهدرپیداشتوازنظرشدِتبرخوردکمسابقهبود

درموجهایمنطقهایترمثل.اتفاقافتادکهسرکوبشدیدیبهدنبالداشت۹۶ازپنجسالقبلهمدی

چطوربرترس.اعتراضاتآبواعتراضاتبعدازریزشمتروپلدرخوزستانهمشدتسرکوبکمنبود

خودغلبهمیکنیدوبهخیابانمیرویدوقتیچنینسرکوبیدرشهرخودشماهمینچندماهقبلجانهای

زیادیگرفته؟

 اول اینکه به عنوان شهروندی که در جغرافیای سیاسِی جمهوری اسالمی زندگی می کنی و از این حد از

:اما بَعد بُعد هویتی آن است. کشتار و ظلم منزجری به خیابان می آیی و می خواهی به مردم معترض بپیوندی  

  سالگی در آن شرکت۳۰این اولین تظاهرات فمینیستی ای است که من می توانم به عنوان یک زن در اوایل 

.کنم

درجمهوریاسالمیبودواگردرمواقع«حجاببرتر»یکزنچادریدیدیمکهمصداق

مثالً.عادیببینیمشممکناستحتیازشبترسیم،امااوهمبادیدنماذوقکردهبود

.واکنشنشانمیدادوهمراهیمیکرد«پوششاختیاری»بهشعار

مسئله را. اما نهایتاً رفتم. به دوستانم گفته بودم که نمی آیم. می ترسیدم. اما به هرحال من نمی خواستم بروم  

 این طور با خودم حل کردم که در آخرین لحظه به خودم گفتم اگر به عنوان یک زن در این تظاهرات شرکت

در هر. نکنم پس اصالً فمینیست بودن و حرف زدنم درباره ی مسئله ی زنان فقط فعالیت پشت میزنشینی است  

 سطحی که در نظر بگیریم، برای جامعه شناس فمینیستی که این همه درباره ی مسئله ی زنان پژوهش کرده و

در سال های قبل به. ادعا می کند که این موضوع برایش مهم است، غیبت در خیابان غیرقابل بخشش است  

ولی بعد از این همه زن کشِی حکومتی، کسی که. کسانی یا زنانی که به خیابان نمی آمدند، نمی گفتم خائن  

اگر نمی رفتم بی مسئولیتی در قبال عقاید خودم بود. ادعای مسئله ی زنان دارد باید به خیابان بیاید .

 

والبتهازجنبش ۹۸وآبان ۹۶چهچیزیاعتراضهایاخیرراازموجهایاعتراضِیگستردهدردی

سبزمتمایزمیکند؟

  شروع کنیم، درست است که زنان زیادی به عنوان شهروند در اعتراض ها حضور داشتند که۸۸اگر از 

من برای جنبش.  مردانه بود۸۸حقشان را می خواستند و به دنبال براندازی دیکتاتور بودند، اما فضای کلی   

مردانی در حکومت بودند و مردان دیگری.  احترام زیادی قائل ام، اما یک دعوای مردانه بود۸۸  

خواست زنان به عنوان زن. خبری از مسئله ی آزادی زنان نبود. می خواستند حکومت را از آن ها بگیرند  

در آن.  نبود۸۸نشانه ی فمینیستی ای در کلیت فضای . مطرح نبود، به عنوان شهروند مثل بقیه مطرح بود  



 فضا چیزی به نام برداشتن روسری قابل تصور نبود و اگر کسی چنین کاری می کرد به عنوان افراطی از

  اما۹۶در سال . جانب خود تظاهرات کننده ها یا دست کم اصالح طلب ها سرکوب می شد

نشان داد که جامعه دارد مسئله ی حجاب اجباری را به عنوان یک بحران به انقالب خیابان دختران تسلسل  

تا پیش از آن روایت کلی این بود که اگر زن مبارز هستی با بدنت کاری نداشته باش و. رسمیت می شناسد  

در. به دنبال نشان دادن بدنت نباش؛ وقتی مسائل کالن سیاسی و اجتماعی وجود دارند بدن تو اهمیتی ندارد  

  در میانه ی اعتراضات اقتصادی یک نفر می آید در میدان انقالب، با تمام وجه نمادینش، و۹۶سال 

.روسری اش را برمی دارد

 اما در تظاهرات کنونی می بینیم که تقریباً همه جا زنان در.  باز هم مسئله ی اقتصاد مطرح بود۹۸در سال 

 میزان روسری هایی را که از سر. زنان اول شعار می دهند و مردان تکرار می کنند. خط اول ایستاده اند

 همه ی. کامالً عادی  است که روسری ها را بردارند. افتاده اند، در هوا می چرخند و سوزانده می شوند را ببینید

 زنان به. برمی دارند که با یک پرفورمنس مواجه ایم زن ها در تظاهرات مختلف روسری شان را طوری 

 .در کردستان و ارومیه و رشت و تهران روسری ها افتاده اند. شکلی خودآگاه و عمدی روسری را برمی دارند

 من می خواهم زنده بمانم، می خواهم»زنی که می رقصد و روسری اش را در آتش می اندازد، می خواهد بگوید 

 من در اعتراض های قبلی همراه شما بودم،. زندگی کنم، می خواهم در انقالبی باشم که بتوانم در آن برقصم

 ایران فرهنگی مردساالر دارد، با خشونت جنسی و.« اما این بار می خواهم اعتراضات را از آِن خودم کنم

 و فرهنگ نمی توانند پوشش خانواده فشار زیر می دانیم زنان زیادی هستند که همچنان. جنسیتی فراوان

 در این جامعه ناگهان زنانی بدون روسری تظاهرات می کنند و بقیه آن ها را. دلخواهشان را داشته باشند

.«هر آنکه خواهرم کشت/ می کشم می کشم»مردم شعار می دهند . تشویق می کنند

 چند سال پیش برای مردم کسر شأن بود که شعار اصلی شان برای. را ببینید« زن زندگی آزادی»این شعار 

.برانداختن حکومت با کلمه ی زن آغاز شود

 

.یکقولرایجایناستکههمهیاینموجهایاعتراضیدرامتدادهمهستندوبهدنبالیکخواسته

میبینید؟ ۸۸و ۹۶و ۹۸راامتداد ۱۴۰۱شماهم

، بلکه به قبل از آن۸۸به طور کلی حدی از پیوستار بین این موج های اعتراضی جریان دارد که نه فقط تا   

بدیهی است که وقتی ظرف پنج سال شش موج گسترده ی اعتراضی داریم، قطعاً این ها با هم. هم می رسد  

لحظه های هرچند کوتاه و موقت. در هر موج اعتراضی این  همه آدم کشته و زندانی می شوند. پیوند دارند  

اما گسست بین موج های اعتراضی. تسخیر خیابان در ذهن ها می مانند و مردم را دوباره به خیابان می آورند  

برای خیلی از مردم، شاید برای اکثر کسانی که االن در خیابان هستند، تظاهرات. برای من پررنگ تر است  
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  در خیابان بودند، اصال۹۶ً و ۹۸ پیوند روشنی دارد، اما بیشتر آن ها که در ۹۶ و دی ۹۸ با آبان ۱۴۰۱

یا آن هایی که سن شان باالتر بود با اعتراض های. سن شان نمی رسد که خاطره ای از جنبش سبز داشته باشند  

  را یک مطالبه ی صرفاً سیاسی و حتی اصالح طلبانه می دیدند و به آن۸۸.  احساس همدلی چندانی نداشتند۸۸

  را رد۸۸ آمد که ۹۶روایتی که خیلی از معترضان سال های اخیر قبول دارند این است که . باور نداشتند

هم زمان معتقدم.  ربط داشت، اما گسست بزرگی هم بود۸۸ قطعاً به ۹۶. من البته این طور فکر نمی کنم. کند  

  را به۹۶ و ۹۸تصاویر نمادین .  خیلی پررنگ است۱۴۰۱ با ۹۸ و ۹۶که در سطح گفتمانی گسست بین 

شاید تک وتوک زن های. خیابان پر از مردان معترض است. سطل آشغالی در خیابان آتش گرفته: یاد بیاورید  

اما حاال تصویری می بینیم از زن بسیار. دانشجویی هم باشند که با مقنعه با نیروهای امنیتی بحث می کنند  

  به۵۰بیایید از دهه ی . جوانی با موهای سبز و بدون روسری که با نیروهای امنیتی مسلح بحث می کند

مجاهدین و چریک های فدایی تا آن جا پیش می رفتند که پوشش زن باید: پوشش زنان مبارز و سیاسی بنگریم  

  که زن طبقه متوسطی با همان لباس عادی۸۸می رسیم به . یک دست باشد و بدن زن کمترین اهمیت را داشت

  برای اولین بار۹۶. که مجبور بود در خیابان بپوشد به تظاهرات می رفت و نه چیزی که دلش می خواست

 دختران خیابان انقالب پیش می آید و بعد می رسیم به االن که زنان پوششی مخصوص همین تظاهرات دارند

.که همان بی حجابی است

همه ی کسانی که االن در خیابان هستند مسئله شان زن و حجاب اجباری: هم زمان باید ربط ها را هم دید  

ولی آن ها هم پذیرفته اند.  هم آمده بودند۹۸. از کلیت جمهوری اسالمی خشمگین اند و به خیابان آمده اند. نیست  

مهم است که زیر باِر این رفته اند که به بهانه ی شورش زنانه به. که زیر بیرق انقالِب زنانه به خیابان بیایند  

.خیابان بیایند، حتی اگر دلیل اصلی شان چیز دیگری باشد

 «.زن زندگی آزادی. »بیایید شعارهای اصلی این اعتراض ها را ببینیم که آن ها هم گسست را نشان می دهند

 و شعار علیه والیت فقیه و« مرگ بر دیکتاتور»درست است که شعارهایی مثل «. نامت رمز می شود»

 ۹۸ و ۹۶در .  بودند و االن هم هستند، اما باید دید که شعار اصلی چیست۹۸ و ۹۶اصل حکومت در 

.شعارهای اصلی اقتصادی و ضدحکومت بودند و هیچ شعاری مرتبط با زنان نشنیدیم

  باشد، بلکه منتهاالیه۹۸ و آبان ۹۶ منتهاالیه منطقی اعتراضات دی ۱۴۰۱من فکر نمی کنم که 

. پیوند می دهد۱۴۰۱ خیلی ها را به جنبش ۹۸ و ۹۶هم زمان اما خاطره ی . است زنان جنبش منطقی
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امابههرحالاحتماالًمطالبهیامطالباتمشترکیآنهارادورهم.خواستههایضرورتاًیکسانیندارند

ازنظرشمااینمطالبهیمحوریچیست؟.جمعکرده
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چندسالپیشبرایمردمکسرشأنبودکهشعار.راببینید«زنزندگیآزادی»اینشعار

.اصلیشانبرایبرانداختنحکومتباکلمهیزنآغازشود

 به یک جنگ تن به تن با نیروهای« زن زندگی آزادی»با توجه به این که تظاهرات خیلی زود از شعار 

 پسران.  دیشب دیدم که اصالً زنی در خیابان نیست۱۱ساعت . امنیتی رسیده، دیگر مسئله فقط زنان نیستند

 .جوانی بودند که با نیروهای امنیتی درگیر می شدند و نیروهای امنیتی را فراری می دادند و کتک می زدند

 خشمی را که جمهوری اسالمی با شکل حکمرانی اش در سطح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده

 آدم هایی در خیابان اند که ضرورتاً معتقد.  را نمی توانیم نادیده  بگیریم۹۸ و ۹۶به عالوه خاطره ی سرکوب 

 البته که. آن ها را این خشم به خیابان آورده. نیستند که مسئله ی زن یا حجاب اجباری مسئله ی اصلی ماست

 این دو با هم. شکافی هم بین مطالبه ی سقوط جمهوری اسالمی و مطالبه ی لغو حجاب اجباری وجود ندارد

 پیوند دارند، به این دلیِل واضح که جمهوری اسالمی وقتی مستقر شد اولین قانونی که لغو کرد قانون حمایت

 از خانواده در حکومت قبلی بود که در سطح زندگی خانوادگی آزادی ها و حقوق بیشتری به زنان می داد و

 اگر روند. حجاب اجباری هم یکی از اولین قوانینی بود که اجرا شد. خفقان خانوادگِی زنان را کمتر می کرد

 تثبیت جمهوری اسالمی و تئوریزه شدنش را پی بگیریم، می بینیم که جمهوری اسالمی خودش را علیه زنی

 نظم سیاسی جمهوری اسالمی. تعریف می کند که بدنش برایش مهم است و می خواهد با بدنش به خیابان بیاید

 بنابراین، هرطوری به دنبال رهایی این بدن باشیم منفک از تالش برای. علیه این زن مستقر شده است

 بیایید»تالش برای رهایی بدن از آن شکل اصالح طلبانه که . براندازی نظم سیاسی جمهوری اسالمی نیست

 درست است که. فراتر می رود« گفت وگو کنیم و ما پوشش خودمان را داشته باشیم و شما مال خودتان را

 معترضان نهایتاً به آزادی پوشش اعتقاد دارند، اما خواسته شان را این طور نشان نمی دهند، بلکه این طور

 من در وسط. نشان می دهند که روسری شان را که پاشنه ی آشیل حکومت اسالمی است آتش می زنند

 تظاهرات آدم هایی را دیدم که روی دوش شان چادر بود، اما زیر آن لباس خیلی شیک و زیبایی پوشیده بودند

 معنای این چیست جز تحقیر چادر سیاهی  که نماد. و آرایش کرده بودند و موهای شان را رنگ  کرده بودند

 جمهوری اسالمی شده است و می خواهد به کل منطقه هم صادرش کند؟ برای زن ها پیوند روشنی بین

 گروه دیگری هم که. خواست سرنگون کردن جمهوری اسالمی و خواست لغو حجاب اجباری وجود دارد

 شاید اکثرشان مرد باشد مسئله شان شاید اقتصاد و فقر باشد و شاید اصالً با خودشان بگویند چرا سِر یک

 اما آن ها در خیابان هستند و حرفشان این است که این روسری باشد یا. روسری ساده باید این اتفاقات بیفتد

 همچنان باید توجه کنیم که همین مردها در. نباشد بهانه ای است برای ما برای برانداختن جمهوری اسالمی

.چندوچون حضورشان تغییر ایجاد شده و حاضرند که زیر شعار زنانه به خیابان بیایند

 



درچندماهاخیرهماتفاقاتزیادی.همانطورکهگفتیدحجاباجباریازچندسالپیشبهمسئلهتبدیلشد

روزبهاصطالحملیحجابوعفافکهبهروزحجاببیحجاببدلشد؛دستگیریهایبعدازآن؛:افتاد

باتشدیدتنشهافکرمیکردیدکهحجاباجباریبهبستری.دستگیریواعترافگیریازسپیدهرشنو

برایتظاهراتگستردهیخیابانیتبدیلشود؟

 بخشی از غم من همین بود که یک نفِر دیگر ُمرد و ما هیچ کاری نخواهیم. نه، برای من قابل  پیش بینی نبود

 در سال های اخیر که حجاب اجباری به یک مسئله در جامعه تبدیل شد، برای من و امثال من این سؤال. کرد

 .وجود داشت که آیا مردم حاضر خواهند بود برای حجاب اجباری به خیابان بیایند؟ فکر نمی کردم که بیایند

 آن لحظه ای که زن های کارگر بوتیک های. ولی این اتفاق نشان داد که تغییری واقعی در جامعه ایجاد شده

 خیابان هایی که در آن ها تظاهرات می کردیم یا دست فروشان زن به ما لبخند می زدند و تشویق مان می کردند

 در این لحظات. چون مسئله ی حجاب اجباری زیست روزمره ی آن ها را تحت تأثیر قرار داده. خیلی مهم بود

 مسئله یک ساختار سیاسی کلی نیست، مسئله همان شیء. می فهمیم که با نوعی کلیت انتزاعی طرف نیستیم

 پرداختن به این شیء ملموس خیلی زودتر. اضافه ای  است که روی سِر شماست و شما نمی خواهید که باشد

 فکر می کنم، دست کم تا آن جا که می شنیدم، تحلیل سیاسی  غالب این بود که. توجه آدم ها را جلب می کند

 جمهوری اسالمی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی در آستانه ی فروپاشی است، به زودی ورمی افتد و به این

 اما دیدیم که نه، دقیقاً تظاهراتی شکل گرفت برای. ترتیب زنان هم حدی از آزادی ها را به دست می آورند

 وقتی برای مسئله ی روسری تظاهرات می شود، باید آن باور سفت وسخت به ناموس. مسئله ی روسری زنان

 آن لحظه ای را. ترک برداشته باشد که آدم ها این قدر جسورانه برای مقابله با روسری اجباری به خیابان بیایند

 به یاد بیاوریم که یک مرد به روحانی ای که می خواست بر پیکر مهسا امینی نماز بخواند گفت به خاطر دو تا

مو کشتیدش و حاال می خواهید بر پیکرش نماز بخوانید؟

 

دفاعبهجایفراردربرابرمأمورانمسلح.شجاعتکمسابقهایبینمعترضاندیدهمیشود.گفتیدجسارت

امنیتی؛برداشتنروسریدربرابرچشممأموران؛درگیریهایشدیدکهگاهیبهفراروکتکخوردن

اینشجاعتازکجامیآید؟.امنیتیهاختممیشود

 چهار»روز اول وقتی امنیتی ها به ما حمله می کردند و ما فرار می کردیم و پراکنده می شدیم، عده ای می گفتند 

 اما. خوِد من روز اول فرار می کردم.« شما بیشترید. این همه آدم اید. تا موتورسیکلت که فرار کردن ندارد

 می خواهم بگویم شجاعت قابل انتقال و. روز دوم جزو کسانی بودم که به مردم می گفتم فرار نکنید

 زنان زیادی در زندگی روزمره شان: اما برای تحلیل این شجاعت باید برگردیم به عقب. تکثیرشدنی است

 هر روز کافه ها پلمب. خطر را به جان می خرند و روسری شان را می اندازند روی شانه یا کالً برمی دارند

 اما نمی توانند روزی. کافه ها دائماً دارند تذکر می دهند. می شوند چون روسرِی زن های مشترِی کافه ها افتاده



 دیگر برایمان. روسری اجباری به یک زائده تبدیل شده که همیشه افتاده. صدبار، دویست بار تذکر بدهند

 آن دخترانی که روسری شان را در. بدیهی شده که در تظاهرات ضد حجاب اجباری باید روسری را برداشت

 دیده اید که. ساری و تهران آتش زدند همان هایی هستند که در زندگی روزمره روسری شان همیشه افتاده است

 این شجاعت داشت روزبه روز. بعضی ها در توئیتر می نوشتند که امروز این قدر بدون روسری راه رفتم

 نتیجه ی منطقی آن می شود رقص زیبای آن دختر که روسری اش را در. تمرین می شد و ترس ها می ریخت

.یا آن دختری که روی ماشین می رود و روسری ش را آتش می زند. آتش می اندازد

باشد،بلکه۹۸وآبان۹۶منتهاالیهمنطقیاعتراضاتدی۱۴۰۱منفکرنمیکنمکه

خیلیهارابهجنبش۹۸و۹۶همزماناماخاطرهی.استزنانجنبشمنتهاالیهمنطقی

.پیوندمیدهد۱۴۰۱

 ۲۱-۲۰بین معترضان، پسران جوان . به میزان خفقان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم باید اشاره کرد

 شغلی پیدا نمی کنند و امیدی به بهبود وضعیت. ساله ای هستند که چشم اندازی برای زندگی بهتر ندارند

 وقتی افقی برای موفقیت در آینده نداشته باشی طبعاً چیزهای کمتری هم برای از دست دادن. اقتصادی ندارند

 حد. یکی از دوستانم می گفت من که نمی خواهم مهاجرت کنم، پس بروم چند نیروی امنیتی را بزنم. داری

 «سیاسی نیستم پس با من کاری ندارند»مدت هاست جمله ی . خفقان آن قدر زیاد است که باید کاری کرد

 شما با پوششی که حتی تصور می کنی نباید از نظر خود آن ها مشکلی داشته باشد به خیابان. بی معنی شده

 در هیچ سطحی حداقلی از. می روی، اما دستگیرت می کنند و بعد جنازه ات را تحویل خانواده ات می دهند

 ــ« آدم ها چیزی برای از دست دادن ندارند، پس اعتراض می کنند»من با این گزاره که . عدالت وجود ندارد

 همه ی ما عاشق زندگی  هستیم و چیزهای زیادی هم برای. که این روزها زیاد هم تکرار می شود ــ مخالف ام

 ما می خواهیم زنده بمانیم، اما. ما با هیوالیی به نام جمهوری اسالمی طرف ایم. از دست دادن داریم

 همین طور می خواهیم مثل انسان زندگی کنیم، شرافت مندانه زندگی می کنیم ــ این که یک روز زندگی با سِر

 .افراشته بهتر از یک عمر زندگِی با خفت است، و به نظر می رسد که بخشی از مردم به این نتیجه رسیده اند

 شاید به نظر خیلی شعاری بیاید، اما با همه ی تبلیغات روان شناسِی موفقیت و چیزهای مشابه، زندگی در

.جمهوری اسالمی خیلی ها به این نتیجه رسانده که زندگِی غلط را نمی توان درست زیست

 

فکرمیکنیدپیوندیبیناین.اولیناعتراضاتهمدرکردستانشکلگرفت.ژینااهلکردستانبود 

مسئلهاعتراضاتبا ردُکی وجوددارد؟ 

 عالوه بر این که خانواده ی ژینا امینی مثل خانواده ی پویا بختیاری خیلی شجاعانه رفتار می کنند، مسئله ی او

درست است که سابقه ی فمینیستِی فعاالن کرد هم بی اهمیت نیست،. به ستم اتنیکی در کردستان هم گره خورد  

 اما فراموش نکنید که در کردستان آمار خشونت علیه زنان پایین نیست، و مثالً مبارزه ی زنان و
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 فمینیست های کردستان برای مقابله با خودسوزی و خودکشی زنان یا آزار جنسی زنان در کردستان چندان

این قطعاً خشم. اما این جا یک زن کرد برای تفریح به تهران آمده و آن جا کشته شده. همه گیر نمی شود  

باید اضافه کرد که. کردهایی را برمی انگیزد که دهه هاست بابت اتنیک شان سرکوب و حتی کشته می شوند  

این که دایی. خانواده ی ژینا توانستند با شکل مبارزه ی خود قشرها و گروه های مختلف را با خود همراه کنند  

، احساسات هر زنی، هر معترض به خشونت«امروز نوبت ژینا بود و فردا زن دیگری: »ژینا می گوید  

را برمی انگیزد جنسیتی،  .

 

باهمهیایناوصاف،پیشبینیمیکنیدکهایناعتراضاتبهکجابرسد؟فکرمیکنیدکهتغییرسیاسیای

ایجادشود؟مثالًلغوحجاباجباری؟

صحبت هایی هم از. فکر می کنم که در پی این اعتراضات چیزهایی تغییر کند، مثال گشت ارشاد حذف شود  

.اما این خیلی به چیزی که مردم می خواهند ربط ندارد. قبل بود که بی حجابی از جرم تبدیل به تخلف شود  

 بی حجابی جرم تلقی شود یا تخلف، فکر می کنم که در آینده آدم های بیشتری بدون روسری به خیابان ها

اما این که در آینده ی نزدیک حجاب اجباری. خواهند آمد و جمهوری اسالمی باید به این موضوع عادت کند  

بخشی از آن هم به خاطر تصویری  است که از حجاب در رسانه های غربی. لغو شود، چنین فکر نمی کنم  

این تصویر باعث.« حجاب فرهنگ زن ایرانی است و زن ها خودشان حجاب می خواهند»وجود دارد که   

.شده که مردان جمهوری اسالمی از جانب غرب تحت فشار نباشند و بابت حجاب اجباری شرمگین نشوند  

.نقش رسانه های غربی در بازنمایی مسئله ی حجاب و پیوندش با خاورمیانه را نمی توان و نباید نادیده گرفت  

به این. برخورد غربی ها با مسائل مربوط به جنسیت در خاورمیانه شکلی از نوشرق شناسی در خودش دارد  

ما در کشور خودمان به وضعیت مشخصی رسیده ایم و مردان ما یا فرادستان ما»معنی که غربی ها معتقدند   

اما چنین نسبتی در مواجهه.« باید حقوق ما را تمام وکمال رعایت کنند و بابت هر تخطی ای مواخذه می شوند  

مرد خاورمیانه ای همین که دخترش را در بدو تولد زنده به گور. با مرد مسلمان و مرد خاورمیانه ای ندارند  

هرکس هم علیه این ها. اگر برقع دارند، اگر اندرونی دارند، فرهنگ شان است. نکند انگار رشد کرده است  

 صحبت می کند، به اسالم هراسی متهم می شود، بدون توجه به این که اسالم هراسی موضوعی غربی است،

«مسلمان»و « خاورمیانه ای»وقتی حول سوژه ی . مشکل انسان سفید است و خودش هم باید با آن مقابله کند  

.دائماً این گفتمان بازتولید می شود، حاکمان جمهوری اسالمی بابت این چیزها آنقدر بازخواست نمی شوند  

 حتی انتقاد فمینیست های خاورمیانه ای از حجاب و حجاب اجباری برای روشنفکر غربی و حتی فمینیست

تا. تبدیل شده فرهنگی   ی     مسئله حجاب برای غربی ها به جای مسئله ای سیاسی به یک. غربی بی معنی است  

 وقتی که غربی ها معضل حجاب اجباری را به رسمیت نشناسند و نپذیرند که زن ها بابت حجاب به زندان
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 می افتند، از تحصیل منع می شوند، و جان خود را از دست می دهند، تا وقتی غربی ها این را نپذیرند، زنان

.کشورهایی مانند ایران تنها می مانند و روند تغییر کندتر می شود

 

گذشتهازعرصهیسیاسی،درسطحاجتماعیچه؟موافقایدکهبهواسطهیایناعتراضات،فارغاز

نتیجهیسیاسیاش،تغییربرگشتناپذیریدرجامعهیایراناتفاقافتادهاست؟

 وقتی فقط یک تصویر ویدا موحد چنین در یادها ماند و تبدیل به نماد شد، جامعه چطور می تواند تصویر این

 همه زن که بدون روسری تظاهرات می کنند، روسری را در هوا می چرخانند، روسری را آتش می زنند و

 روسری در دست می رقصند فراموش کند؟ من خودم در بیشتر مدت تظاهرات بدون روسری بودم و این را

.هیچ وقت یادم نمی رود

 از طرف دیگر، تصاویری که از کتک خوردن عوامل سرکوب، از لحظه ای که یک نفر بی سیم یا گوشی

 مأمور پلیس را می قاپد، از این که مردم با دست خالی به سمت کسی که سالح در دست دارد هجوم می آورند

 و تفنگش را می گیرند، آن تصاویری که مردم ماموران ضدشورش را فراری می دهند، اعتمادبه نفس جمعِی

.دفعه ی بعد مردم با شجاعت بیشتری به خیابان می آیند. مردم را تقویت می کند

و مثالً درباره ی بدن زن - در سطح دیگر، بین چیزی که امثال من می نویسیم و تحلیلی سیاسی ارائه می دهیم   

با آن لحظه ای که مردم به شکل جمعی به خیابان می آیند و روسری شان را برمی دارند،- وضعیت موجود   

اولین بار است که خواسته ای مدنی در این سطح مطرح شده که عالوه بر سطح. تفاوت عمده ای وجود دارد  

به مقاالت و تحلیل های روشنفکرِی ما همه. کالن سیاسی با حقوق شهروندِی ما و بدِن ما مستقیماً ارتباط دارد  

به شکلی کامالً انضمامی روی زمین عملی« روسری مان را آتش بزنیم»اما وقتی شعار . دسترسی ندارند  

این حضور جمعی در خیابان خیلی موثرتر است. می شود انگار ما حقوق شهروندی مان را پس گرفته ایم .

 

سایت آسو
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