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   ٤شماره  

چند وقت پيش سـتـون کـوتـاهـي در روزنـامـه                 
گاردين بود که در آن نـويسـنـده مـقـالـه خـانـم                   
کاترين جانسـون از ايـنـکـه بـيـشـتـر دخـتـران                    
نوجوان در مدرسه قبـلـي او در لـنـدن اکـنـون                  
روسري سر مي کنند نوشته بود و ادعـا کـرده              
بود که اين موضوع اصال جاي نگراني نيـسـت          
چرا که حجاب براي اين دختران همان نقشي را          
دارد که زماني مدل موي آفرو و يـا پـوشـيـدن              
تي شرت آنجال داويس براي نوجوانان و جوانان        

. داشت، يعني نوعي مقاومت و اعـالم تـعـلـق           

يـک روسـري دارد       " خانم جانسون مي نـويسـد         
مي گويد من مومن تر از مادر بي حـجـاب و        

با پوشـيـدن حـجـاب يـک           .   پدر بي ريشم هستم   
دختر نوجوان دارد مـي گـويـد کـه مـن جـدي                   
هستم و به ميراث  و قومـيـت خـودم افـتـخـار                 

اين دقـيـقـا هـمـان کـاري اسـت کـه                   .   مي کنم 
پوشيدن تي شرتهاي آنجال داويس و يـا آفـروي           

 ." بزرگ برادر من سي سال پيش مي کردند
 خانم جانسون فاکتهاي تاريـخـي را تـا حـدود            

بدنبال حکم دادگاه عالي انگلستـان در دفـاع           
از اقدام يکي از مدارس انگلـيـس مـبـنـي بـر                
ممنوع کردن پـوشـيـدن نـقـاب بـراي دخـتـران                 
مدرسه اي  آقاي آلن جانسون، مديـر آمـورش           
و پرورش انگلستان  اين هفته اعـالم کـرد کـه            
مديران مدرسه مجاز هستند پوشيـدن نـقـاب          

. را براي دختران مـدرسـه اي مـمـنـوع کـنـنـد                 
استدالل او و ديگران ايـن اسـت کـه   نـقـاب                     
مانع ايجاد ارتبـاط در کـالس و مـدرسـه بـا                  
ديگران، مانع يادگيري و باعـث پـيـش آمـدن             

همه اينهـا درسـت امـا         .   احتماالت خطر است  
اينها همه فرعي و عـوارض جـانـبـي حـجـاب               
هستند، او و ديگران بر نکته اصلي انـگـشـت            

 . نگذاشته اند
حجاب کـودکـان در هـر شـکـل و شـمـايـلـي                      
موجب آزار روحي دختران جوان است، آنهـا را       
به افراد فرودست تبديل مي کند، انـهـا را در              
يک زندان متحرک نگه مي دارد و به آنهـا يـاد             
مــي دهــد کــه تــمــام زنــدگــيــشــان بــخــاطــر                

آلــن .   جـنـسـيـتـشـان فـرودســت خـواهـنـد بـود                 
جانسون و دادگاه عالي بايد احکـامـي  ارائـه             
مي دادند کـه ايـن دخـتـران و هـمـه دخـتـران                     
محجبه  را در مقابل اعتقادات والدينشان تـا         
رسيدن به سني کـه بـتـوانـنـد بـراي خـودشـان                   

 . تصميم بگيرند، محافظت کند

 

ممنوعيت نقاب در 
 مدارس انگليس 

 کافي نيست 
        دفاع از کودکان در برابر حجاب 

 

 مريم نمازي  

 

شما امسال بـه هـمـراه هـيـاتـي از               :   بي حجاب 
فعالين حقوق کودک با نـمـايـنـدگـان پـارلـمـان                

يـکـي از مـطـالـبـات           .   اروپا مالقات داشـتـيـد     
مطرح شده از جانب شما ممنـوعـيـت حـجـاب            

چرا اين مـطـالـبـه را بـا             .   کودکان در اروپا بود   
 پارلمان اروپا مطرح کرديد؟ 

مهمترين برنامه ما که بـايـد        : مهناز ماسوری   
تالش همه آزاديـخـواهـان و بـخـصـوص زنـان                 
جنبش آزاديخواهان و برابري طلبانه را هـمـراه         
خود داشته باشد، ممـنـوعـيـت حـجـاب بـراي               

ما براي رسيـدن    .   کودکان زير شانزده سال است    
بــه ايــن هــدف و تــحــمــيــل ايــن قــانــون بــه                     
قانونگذاران اروپايي، سعي خـواهـيـم کـرد بـا              
اقناع فعالين حقوق کودک و زنان، آنـهـا را بـه               
حمايت از اين کمپين کشانده و با بسيج افکـار          
عمومي تصويب اين قانون را به قانون گـذاران          

بـه تصـويـب رسـانـدن          .   اروپايي تحميل کـنـيـم     
قطعنامه اي در اين مـورد در کـنـفـرانسـهـا و                 
سمينارها و همچنين در گروه هاي پـارلـمـانـي            

اروپا، ما را يک گام به اين هـدف نـزديـک مـي               
 .کند

بــراي بــه مــقــصـد رســانــدن ايــن          :   بـي حــجــاب   
 خواست در اروپا چه موانعي وجود دارند؟ 

اولين و مهمترين موضوعـي     : مهناز ماسوری   
که در جوامع اروپايي مانع اين حـرکـت اسـت،          
مواضعي است که دولتهاي اروپـايـي در بـاره              
نسبيت فرهنگي دارنـد و آن  ايـنـکـه تـحـت                    
پوشش اينکه آنها مؤظف هستند به فـرهـنـگ          

مــخـالـف ايــن     .   مـهـاجـريـن احـتـرام بــگـذارنـد            
دومـيـن مـوضـوع نـقـش           .   خواست ما هستند  

اسالم سياسي و نمـايـنـدگـان ايـن چـنـبـش در                  
اروپاست که تالش مي کنند، جامعه را قـانـع            
کنند که اين کودکان دوابطلبانه حجاب بر سـر          

و نقش خود را در تحميق و تحمـيـل بـه             .   دارند
پس ما موظـف  .   اين کودکان، پنهان مي کنند 

هستيم در هر دو جـبـهـه دسـت بـه افشـاگـري                   
بــزنــيــم و افــکــار عــمــومــي را مــتــوچــه ايــن                

ما بايد تـاکـيـد    .   فريبکاري هر دو گروه بنماييم    

کنيم که حقوق کودکان جانشمول است و ربطي        
 .به محل تولد و مذهب پدر و مادر ندارد

شـمـا در سـوئـد سـالـهـاسـت کـه                  :   بي حـجـاب   
مبارزه با حجاب کودکان را در دستور داريد و          
فعاليتهاي شما تاثيرات قابل مالحظـه اي بـر           

چـقـدر   .   افکار عمومي جامعه گـذاشـتـه اسـت          
مي توانيد از اين مـوقـعـيـت  بـراي تـحـمـيـل                    
ممـنـوعـيـت حـجـاب بـه دولـتـهـاي اروپـائـي                     
استفاده کنيـد؟ چـقـدر امـيـدوار هسـتـيـد کـه                   

از کـمـپـيـن       )   نه سياسـتـمـداران    ( جامعه سوئد   
 شما حمايت کند؟

در سوئد مـا  را بـعـنـوان يـک                :   مهين عليپور 
نيروي مدافع سرسخت و سازش ناپذير حـقـوق          
زن و کودک و بطور کـلـي مـدافـع حـقـوق بشـر                   

ما سـالـهـا در عـرصـه دفـاع از                .   ميشناسند  
حقوق زنان و کـودکـان مـثـل عـلـيـه خشـونـت                   
بـخــاطـر نـامــوس ، تــرک تــحــصـيــل دخــتــران               
خــارجــي، عــلــيــه ازدواج تــحــمــيــلــي دخــتــران          
خارجي، ختنه دختران و پسـران و سـن ازدواج             
براي دختران خارجي و امثالهم در اين جـوامـع          

گـاهـا دولـتـهـا و مـقـامـات               .   تالش کرده ايـم    

تصميم گيرنده را مجبور کـرده ايـم کـه بـنـفـع                  
دختران خارجي رفرمهائي را ايجاد کـنـنـد يـا             
اينکه حتي خود را موظف بدانند کـه قـوانـيـن          

ما بحق يک قطب بيـدار      .   خود را رعايت کنند     
و حاضر در جامـعـه هسـتـيـم کـه عـلـيـه ايـن                       
برخورد دوگانه مقامات هميشه عکس العمـل       

کنفرانسها و سميـنـارهـا      .   فوري نشان داده ايم     
با مقامات؛ سياستمداران مـثـل       .   گذاشته ايم   

نمايندگان مجلس و يا حتـي وزرا مـالقـات و           
گـاهـا روابـط عـمـومـي يـا              .   گفتکو کرده ايـم    

ميديا را  هم کنار خود نداريم ولي تـالش مـي      
کنيم با مردم تماس بگيريم و بـا کـار و حـرف                

حجاب آفرو نيست و تحت 
هيچ عنواني قابل دفاع 

 نيست
 سهيال شريفي
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 گفتگو با مهين عليپور و مهناز ماسوری در مورد کمپين عليه حجاب کودک



 2 ٤شماره  بى حجاب،  

 !نه جنگ، نه بمب، نه حجاب

فقط بخاطر اينکه پدر و مادر به چيزي اعتقاد         
دارند دليل نمي شود که اجازه داشته باشند بـه     
کودکانشان آسيب برسانند، اعتقاداتشان را بـه       
آنها تلقين کنند و يا چيزي را به آنها تـحـمـيـل             

ما از دوره اي که کودکان امالک پـدر و            .   کنند
مادرشان محسوب مي شدند و پدر و مادرهـا         
مي توانستند هر کاري بـا آنـهـا بـکـنـنـد، راه                  

امروز ديگر در انگلستان    .   درازي را پيموده ايم   
حداقل پدر و مادر اجازه ندارند بخاطر ايـنـکـه        
طـبــق ديــنــشــان تــزريـق خــون مــمــنــوع اســت             
کودکشان را از دريافت مـعـالـجـات پـزشـکـي             
محروم کنند، يا پدر و مـادرهـا  حـق نـدارنـد                  
کودکانشان را گرسنگي بدهـنـد و يـا آنـهـا را                
بزنند و يا مراسم دفـع ارواح روي آنـهـا پـيـاده               
کنند و يا دخترانشان را ختنه کنند و يا در نـه       
سالگي آنها را شوهر بدهند به ايـن بـهـانـه کـه                

با وجـود ايـن      .     مذهبشان چنين حکم مي کند    
اشکال ماهرانه تر  اما به هـمـان انـدازه مضـر               
آزار روحي کودکان، يعني حـجـاب هـمـچـنـان              
مجاز است و در بهترين حالت بخاطر مـذهـب         

 . و فرهنگ نسبت به آن اغماض مي شود
با وجوديـکـه حـجـاب کـودک مضـر و کـودک                   

ازاري است، اما رهنمودهـاي تـازه هـمـچـنـان              
انتخابي هستنـد و بـنـا بـه تصـمـيـم مـديـران                     
مدرسه در بـعـضـي از مـدارس مـمـنـوع مـي                  
شوند و در بعضي از مـدارس ديـگـر مـمـنـوع              

مانند پرونده شبينه بيگم کـه پـدرش          .   نيستند
بخاطر اينکه او مجاز باشد با چادرسر کـالس          
حاضر شود پرونده او را تا دادگاه عالـي بـرد و           
نتيجه تصميمات دادگاه اين شد که او مدرسـه         
قبلي اش را که به او اجازه نـمـي داد بـا چـادر                   
سر کالس برود تـرک کـرده و در يـک مـدرسـه                   
ديگر که پوشيدن چادر  در آن بـال مـانـع اسـت           

يعني در واقـع کـودک در           .   ثبت نام کرده است   
دستان مسئولين مدارس و اولياي بچه ها رها        
مي شود که بر حسـب ايـنـکـه چـه ديـدگـاهـي                
دارند و چه اندازه تحت تاثير امامان و رهـبـران      
مذهبي محل هستـنـد بـراي سـرنـوشـت آنـهـا                 

و اين نشان مي دهد که دولـت  .   تصميم بگيرند 
تا چه اندازه مايل است بـخـاطـر راضـي کـردن               
گروههاي مذهـبـي حـقـوق کـودک را پـايـمـال                  

 . نمايد
حقيقت اما اين است که در حالي که امامان و          

خودگـمـارده اقشـار      "   رهبران" اولياي کودکان و    

مختلف تالش مي کنند دختـران را از هـمـان              
سنين کـودکـي آمـوزش دهـنـد کـه از مـردان                   
فروترند و بايد جدا نگه داشـتـه شـونـد و بـراي                 
نقش خود يعني بردگي جنسـي آمـاده شـونـد،             
در جامعه اي مانند انگليس دولت و سيـسـتـم           
آموزش و پرورش موظفند که دخالت کنـنـد و           

و حـتـي در       (   از حقوق کودکان صـرف نـظـر از        
اينکه پدر و مادرشـان چـه کسـانـي            )   تقابل با   

 . هستند و کجا بدنيا آمده اند، دفاع کنند
حجاب يک مسئله کامال روشـن و مشـخـص              

دولت موظف است که اطمينان حـاصـل        .   است
کند که چيزي کودک را از ديـگـران جـدا نـمـي                 
کند و مانع تحرک و شادابي او نمي شـود و او              
را از دستـرسـي بـه و اسـتـفـاده از امـکـانـات                      

کـودکـان حـق دارنـد         .   جامـعـه بـاز نـمـي دارد           
کودکي کنند و از ان لذت ببـرنـد، اسـتـفـاده از            
امکاناتي مانند استخر و زمين بازي و دخيـل         
بودن آنها در فعاليتـهـاي کـودکـانـه از حـقـوق                 

 . اوليه آنهاست
در حاليکه وانمود مـي شـود حـجـاب چـيـزي                 

مي کند، اما چـنـيـن        "   انتخاب" است که دختر    
کودک مـعـمـوال کـاري را           .   چيزي معني ندارد  

انجام مي دهد که پـدر و مـادرش از او مـي                   
خواهند انجام دهد حتي اگر اينکار به ضـررش        

کودکان مانند بزرگـتـرهـا گـزيـنـه هـاي              .   باشد
حتي .   مختلف ندارند که بتوانند انتخاب کنند     

اگر کودکاني بـاشـنـد کـه بـگـويـنـد خـودشـان                   
انتخاب کرده اند که حجاب بـپـوشـنـد، هـنـوز               

. حجـاب بـايـد بـراي کـودکـان مـمـنـوع شـود                    
همانطور که حتي اگر کودکي انتخاب کند کـه      
با پدر و مادري که او را آزار و اذيت جنسي يـا             
روحي مي کنند بماند، دولـت هـنـوز دخـالـت               
مي کند و کـودک را تـحـت سـرپـرسـتـي مـي                     

حتي اگر در مـواردي کـودک انـتـخـاب               .   گيرد
کند که مدرسه نرود و بـراي کـمـک بـه پـدر و                    
مادرش کار کند، دولت در ايـنـمـوارد دخـالـت           

در مـورد حـجـاب        .   مي کند و اجازه نمي دهـد  
 . هم دقيقا بايد همينطور باشد

تا زماني که حق کـودک بـر حـق پـدر و مـادر                    
براي تحميل اعتقاداتشان براو تـقـدم نـداشـتـه             
باشد، جامعه همچنان درحق شـمـار زيـادي از          
دختران اجحاف مـي کـنـد و آنـهـا را بـه يـک                      
زندگي تحت آپارتايد جـنـسـي مـحـکـوم مـي                

 . کند

 ممنوعيت نقاب در مدارس انگليس کافي نيست 

درست  معموال توانسته ام مردم معـمـولـي را            
اين نيرو بسيار مـهـم       .   کنار خود داشته باشيم     

است، چرا که به اتکا به اين نيرو  مي توان يـک    
قطب فشارساخت و مطالبات و خواسته ها را         

اين کار ما گو اينکـه    .   به مقامات تحميل کرد   
کنـد پـيـش مـيـرود ولـي در نـهـايـت مـوفـق                        

براي همين است که ما ممـنـوعـيـت          .   ميشود  
حجاب، بخصوص حجاب کودک را يک شـعـار          
اصلي و چتري ميدانيم که در ادامه آن به تـمـام    
بيحقوقي کودک بخاطر احترام و بـاج دادن بـه             
ديــن و فــرهــنــگ هــاي عــقــب افــتــاده مــثــل                
جــلــوگــيــري از ورزش دخــتــران و يــا تــعــلــيــم              

در .   موسيقي و غيـره اعـتـراض جـدي داريـم                
دفاع از حـقـوق کـودک خـواهـان مـمـنـوعـيـت                   
مدارس مذهبي بخصـوص اسـالمـي بـعـنـوان            
مرکز مـهـمـي در رشـد آپـارتـايـد جـنـسـي و                       

مـا امـيـد زيـادي         .   فرهنگ مردساالر هستيم  
داريم که با اعتقاد خالص و جـديـت خـود  در                

 .کار خود موفق شويم 
شما خواهان ممنوعيت حجاب تـا      :   بي حجاب 

در انـگـلـسـتـان        .   سن شانزده  سالگي هسـتـيـد       

مواردي بوده که دخـتـران سـيـزده يـا چـهـارده                   
ساله مدرسه اشان را به دادگاه کشيـده انـد کـه             
بتوانند با حجاب کامل اسـالمـي سـر کـالس              

بعضيهـا ادعـا مـي کـنـنـد کـه                .   حاضر شوند 
ممنوعيت حجاب کودکان با آزادي فردي ايـن         

چـواب  .   نوجوانان در تناقض قـرار مـي گـيـرد            
شما چيست؟ چگونه مي توان دخـتـر چـهـارده             
ساله اي که اصرار دارد حجاب بپوشد  را قانـع           
کرد که حـجـاب کـودک آزاري اسـت و نـبـايـد                    

 توسط کودکان پوشيده شود؟ 
من با اين نظر موافق نـيـسـتـم           :   مهين عليپور 

که دختران سيزده  يا چهارده  ساله مـدرسـه را              
بـلـکـه ايـن والـديـن و             .   به دادگاه کشانده انـد        

بــزرگــان هســتــنــد کــه مــدرســه را بــه دادگــاه               
اگر به کودک امکان دهنـد کـه در         .   ميکشانند

يک محيط سالم  و بـدون آاليـش مـذهـبـي و                   
فرهنگي رشد کند اصـال يـک لـحـظـه هـم بـه                    
مغرش خطور نميکند که  حجاب سر  کـنـد و              

اصـرار يـک دخـتـر         .   يا به کسي اعتراض کـنـد       
چهارده ساله بـراي حـجـاب در واقـع  اصـرار                   

اصـرار  .   مردان خانواده و يا زنان خانواده است       

آنها براي اجراي آيه هاي قـرآن و يـا بـنـد بـنـد                    
. نرمهاي فرهـنـگ مـردسـاالر خـانـواده اسـت              

اصـال  .   لزومي ندارد کـه کـودک را قـانـع کـرد               
غلط است کودک را حتي کـودک مـحـجـبـه را             

طــرف مــا دولــتــهــا و        .   وارد ايــن بــحــث کــرد      
ارگانهاي اجرائي شان هست که حقوق انسانهـا        

آنها به اين خاطـر چشـم     .   را بايد مشابه بدانند     
خود را روي وضعيت بد اين کودکان و پـايـمـال            
شدن حقوقشان ميبندنـد و آنـهـا را در دامـن                 

جـنـگ   .   خانواده و دين و فرهنگشان مياندازند     
بـايـد   .   اول و بحث اول بايد با اين دولتها بـاشـد        

آنها را مجبور کرد که از کـودک کـه بـيـدفـاع                  
تريـن مـوجـود اسـت حـمـايـت              
کنند واين حمايت بايد تـا سـن         

کودک نبايـد   .   بلوغ کودک باشد    
حامل و نمـايشـگـر هـيـج نـوع             
سمبل مذهبي و ملي و قومـي       

همانطور که تنبيه کـودک   .   شود
در اينجـا جـرم اسـت هـر نـوع               
کــودک آزاري مــثــل تــحــمــيــل         
حجاب بر وي و يـا وادار کـردن           

او به اجراي نمـاز و روزه و غـيـره  بـايـد جـرم                        
مسلما کـودک  خـود را نـا امـن حـس                   .   باشد

ميکند و به توصيه پدر و مادر ايـن اعـتـراض             
کـودک بـه خـانـواده خـود نـيـاز                .   ها را ميکند  

دارد، به آنها عشق ميورزد و اين نبايد بـاعـث      
درک .   شود که مورد سوء استفـاده قـرار گـيـرد            

اين بسيار ساده هسـت و ايـنـکـه مـيـگـويـنـد                   
کودک چهارده  ساله از مدرسه شکايت ميکند        
حتي براي هـمـان کـودکـان خـنـده آور و بـاور                     

 .نکردني است

 1از صفحه 

 ممنوعيت حجاب کودکان را به قانون گذاران اروپايي تحميل می کنيم
 گفتگو با مهين عليپور و مهناز ماسوری در مورد کمپين عليه حجاب کودک

 مهناز ماسوری  مهين عليپور 

 



 3 ٤شماره بى حجاب،  

 نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسی

 

 از ميان نامه ها 

 سهيالي عزيز
من در مورد سمينار هشت مارس برايت مـي          

بايد بگويم اين سمينار براي من خيلي       .   نويسم
بـراي مـن اطـالعـات و           .   نا اميد کـنـنـده بـود        

بيوگرافي جهار سخنران فرستاده شده بود امـا          
مـن  .   در مجموع شش نفر سـخـنـرانـي کـردنـد             
اگـر  .   اطالعي از دستور جلسه سمينار نداشتـم      

مي دانستم سـخـنـرانـيـهـا در مـورد چـيـسـت                   
ايـن سـمـيـنـار اطـالعـات            .   شرکت نمـي کـردم     

خيلي غلط و گمراه کننده اي در مـورد اسـالم             
. مي داد و خيلي در مورد اسـالم مـنـفـي بـود               

يکي از سخنرانها از مالهائي نـقـل قـول آورد             
که فقط ديدگاه خودشان را از اسالم نشان مـي         

اينها نمايندگان واقعي مسـلـمـانـان در         .   دهند
يکي ديگر از  سخنرانـهـا       .   سراسر دنيا نيستند  

ازچيزهائي که از ترجمه بنگالدشـي قـرآن يـاد            
گرفته بود حرف مي زد و ايـنـکـه قـرآن گـفـتـه                  

. زنان از مردان پست تر و برده مردان هسـتـنـد            
من چنـيـن چـيـزي را در قـرآن نـخـوانـده ام و                        

يـکـي از     .     نشدنيده ام کسي چنين حرفي بـزنـد       
مـن  .   سخنرانان مي گفت حجاب زشـت اسـت         

آيا او فکر ميکند زناني کـه        .   واقعا شوکه شدم  
 حجاب مي پوشند هم زشت هستند؟  

با شنيدن حرفهاي سخنرانـهـا مـن چشـمـم بـر                
واقعياتي که در ايران و جاهاي ديگـر بـر زنـان              
مي رود باز شد و من کامال از مبارزات آنـهـا            
دفاع مي کنم و فکر مي کـنـم آنـهـا بـايـد بـه                     

اما فکر نمـي    .   حقوق خودشان دست پيدا کنند    
کنم تصوير منفي از اسالم دادن  و اينکه همـه            
زناني که در کشورهاي اسالمي هستند تـحـت         

 . ستم هستند، کمکي به کسي بکند
روز جـهـانـي زن در مـورد زنـان هـمـه اقشـار                      

اما چرا اين سمينار تبـديـل شـد          .   جامعه است 
با نقد کردن اسالم شـمـا   .   به نقدي برعليه اسالم   

داريد مارا ، زن و مرد و بچه، همه را نقد مـي              
من افتخار مي کنم به مسلمان بودنم و         .   کنيد

اجازه نمي دهم کساني مانند بـعـضـي از ايـن               
سخنرانها و ديگران به من تـلـقـيـن کـنـنـد کـه                  

 . اعتقاداتم نادرست است
من صميمانه اميدوار هستم که زنـان ايـران و             
همه زناني که تحـت سـتـم هسـتـنـد بـه آزادي                   

امـا  .   برسند و از قوانين نامعقول خالص شوند      
فکر مي کنم بعضي از اين سخنرانان هم بـايـد            

درباره نظراتشان تجديد نظر کنند که بـتـوانـنـد           
حمايتي جلب کـنـنـد، چـراکـه جـلـب حـمـايـت                   

با تـوهـيـن کـردن بـه            .  مسلمانان هم الزم است 
همه ما چطور مي خواهيد حمايت ما را جلـب         

 کنيد؟ 
 شازيه  مالک 

 شازيه عزيز 
. ببخشيد که دير جواب نامه ات را مـي دهـم             

خيلي سرم شـلـوغ بـودو مـتـاسـفـم از ايـنـکـه                     
. سمينار ما بنظرت مايوس کننده آمـده اسـت         

بيشتر کساني که بـراي مـا نـامـه داده انـد از                  
سمينار راضي بودند و خواسته بودند که بازهم        

امـا بـگـذار      .   از اين نوع سميـنـارهـا بـگـذاريـم           
 .  جواب چند تا از نکات تو را بدهم

جاي تعجب است که اگر کسي فکر مـي کـرده            
اين سمينار قـرار بـوده از حـجـاب تـعـريـف و                    

تمـام شـواهـد      .   تمجيد کند و يا آنرا توجيه کند      
از آفيش اين سمينار تا ليست سخنرانها نشـان       

. مي داد که سمينار برعليه حجاب خواهد بود       
تيتر سمينـار حـقـوق زن، حـجـاب و قـوانـيـن                    
اسالمي و مذهبي بود و سخنرانها هم از افراد         
سرشناس و آته ئيست و سکوالرهاي شنـاخـتـه         

مـن  .   شش نفر هم سخنران نداشتيم   .   شده بودند 
من فقط سمينار را با خبرهاي      .   سخنران نبودم 

هشــت مــارس ايــران و جــنــبــش آزادي زن و                
معرفي مختصر کمـپـيـن دفـاع از حـقـوق زن                 

مينا احدي تنها سخنران ما بـود        .   شروع کردم 
بخاطر اينکـه   .   که اسمش در ليست نيامده بود     

ما نمـي دانسـتـيـم کـه مـيـنـا احـدي در روز                       
و بايد اضافه کنـم  .   سمينار در لندن خواهد بود  

که ما خيلي خوشحاليم که مينا در سـمـيـنـار              
ما شرکت و سـخـنـرانـي کـرد، اکـثـر شـرکـت                     
کنندگان از بودن او آنجا راضي و از سـخـنـان               

 . قاطع و محکم و از جسارت او لذت بردند
گفته بودي که سمينار اطالعات گمراه کـنـنـده          
در مورد اسالم داده است و سـخـنـرانـهـا نـقـل                
قولهاي غلطي را مـطـرح کـرده انـد و اسـالم                   

اين استدالل بسيار آشنـائـي   .   واقعي اين نيست 

تقريبا همه مدافعـيـن اسـالم و تـوجـيـه               .   است
گران آن از اين دست استداللها اسـتـفـاده مـي              
کنند که گويا اسالم واقعي چيز ديگري است و         
آنچه اتفاق مي افتد تعبيـرات نـادرسـت از آن              

نمي دانم شما کـدام تـرجـمـه قـرآن و يـا                  .   است
کدام تعبير را خوانده ايد، اما فکر نـمـي کـنـم               

زنـان  " کسي منکر اين باشـد کـه قـرآن گـفـتـه                  
کشتزار شما هسـتـنـد از هـر راهـي کـه مـي                     
خواهيد وارد شويد و اگر از نافرماني آنها بـيـم            

اگر شما تعبير ويژه اي از     " .   داريد آنها را بزنيد   
اين آيه داريد و راهـي پـيـدا کـرده ايـد کـه بـا                       
استناد به اين آيه زن تحت قوانين اسالمـي بـه            

. برابري کامل مي رسد به ما هـم خـبـر دهـيـد          
واقعيت اما اين است که در دنياي واقعـي هـر             
جا قوانين اسالمي حاکم هستنـد و يـا اسـالم              
سياسي جائي نفـوذ دارد وضـع زنـدگـي زنـان                
اسفبار است و بي حقوقـي و تـبـعـيـض بـر آن                   

 . جوامع حاکم است
نبايد تعجب کنيد و شوک شويد وقـتـي مـريـم              

فـلـسـفـه     .   نمازي مي گويد حجاب زشـت اسـت        
وجودي حجاب ايـن اسـت کـه زشـت بـاشـد و                   
زيبائيهاي زنان را بپـوشـانـد کـه جـلـب تـوجـه                  

 . نکنند و جامعه را به فساد نکشانند
چرا سمينار تبديل شـد بـه سـمـيـنـاري عـلـيـه                   
اسالم؟ در جلسه هم تـوضـيـح داديـم بـخـاطـر                 
اينکه ما بـا يـک جـنـبـش سـازمـان يـافـتـه و                       
ارتجاعي و ضد بشري روبرو هسـتـيـم بـه اسـم               
اسالم سياسي که در هر قدمي که بـراي دفـاع             
از حقوق زنان بر مي داريم بايد با اين جـنـبـش              
بجنگيم و و آنرا بـه شـکـسـت بـکـشـانـيـم کـه                      

. بتوانيم به کوچکترين حقوقي دست پيدا کنيم      
اين جنبشي است که تهديد به قتل مي کنـد و            
هر جا امکان داشته باشد مي کشد، اسيـد بـه            
صورت زنان مي پاشد، آرايشها را با سـمـبـاده       
پاک مي کند و آنهائي را که جرات مي کـنـنـد              

اگـر اسـالم     .   نافرماني کنند به قتل مي رسانـد      
هم مانند اديان ديگـر بـه کـنـج مسـجـدهـا و                   
کليساها و زندگي خصوصي افـراد رانـده شـده            
بود و جامعه مـدنـي و سـکـوالر اجـازه ابـراز                   
وجود سيـاسـي بـه آن نـمـي داد و حـکـومـت                      
اسالمي در ايران آپـارتـايـد جـنـسـي را حـاکـم                

نکرده بود و جريانات اسالمي در لندن و برلين         
خواهان برقراري قوانين شريعه نبودند، ما هـم         
شايد فقط در تزهاي دانشگاهيمـان بـه اسـالم            

امـا  .   مي پرداخيـتـم و آنـرا نـقـد مـي کـرديـم                   
متاسفانه امروزه اسالم تبديل به يـک جـنـبـش             
سـيــاســي شــده کــه دارد هــمـه دســتــاوردهــاي             

. تاکنوني بشريت متمدن را تهديد مـي کـنـد              
ما نمي توانيم در مورد حقوق زنـان صـحـبـت              
کنيم و حجاب را نقد کنيم ولـي اشـاره اي بـه                 

مـخـصـوصـا     .   اسالم و جنبش اسالمي نکـنـيـم    
االن که حجاب ديگر تبديل شده به پرچم اسالم         
سياسي و آنها دارند هرجا زورشـان مـي رسـد              

 . آنرا به جامعه تحميل مي کنند
گفته اي که سمينار چشم تـو را بـر واقـعـيـات                 
زندگي زنان در ايران و جاهاي ديگـر بـاز کـرده           
است و بنظر تـو قـوانـيـن کـه بـر آنـهـا حـاکـم                         

خـوب  .   هستند قوانين بد و نامعقولي هستـنـد       
. اين دقيقا همان چيزي است که ما مي گوئيـم         

آن بالئي کـه در ايـران بـر سـر زنـان مـي آيـد                        
هـر دخـتـر      .   حاکميت قوانـيـن اسـالمـي اسـت          

جواني که آرايش کرده از خانه بيرون مي رود و      
يا قسمت اعظم موهايش را نشان مي دهـد و          
يک روسري کوچک رنگي مي پوشـد مـي دانـد          
که دارد با اين قوانين مي جنگـد و خـيـلـيـهـا                  
بخاطر اينکار شـالق خـورده انـد و زنـدانـي و                  

اين دختران با اينکار دارند بـه        .   تحقير شده اند  
قوانين اسالمي  و به طبع آن به اسالم نـه مـي               

من دوست دارم بدانم شما چگونـه مـي     .  گويند
توانيد از اين زنان و دختران و از مـبـارزه آنـهـا               

 دفاع کنيد بدون نقد و مبارزه با اسالم؟
شما اشتباه مي کـنـيـد کـه فـکـر مـي کـنـيـد                      
سخنرانان با توهين به اسالم و جنبش اسالمي        
به همه مسلمانان از جمله خود شـمـا تـوهـيـن                

همانجا هم مريـم نـمـازي تـوضـيـح           .   مي کنند 
داد که نقد يک جريان و يک گرايش بـه مـعـنـي               

ما اگـر  .   نقد و حمله به تک تک پيروان آن نيست   
داريم اسالم را نقد مي کنيم داريم يک ديـدگـاه            
و يک عقيده و يک جنبش سياسي را نـقـد مـي               
کنم نه مجموعه افرادي که خـود را مسـلـمـان              
مي دانند و يا به آنها مارک مسلمان بودن زده           

 . شده است
. اميدوارم جواب همه نکات تـو را داده بـاشـم             

اميدوارم در سـمـيـنـارهـاي آيـنـده مـا بـازهـم                    
شرکت کنيد و به دفاع خود از مـبـارزه زنـان و               

 . جنبش رهائي زن ادامه دهي
 سهيال شريفي    

 چرا اين سمينار تبديل شد به نقدي عليه اسالم؟

. شازيه مالک يکی از شرکت کنندگان در سمينار هشت مارس لندن بـود            
ايشان در نامه ای از اينکه اين سمنار تبديل به ظرفی برای ضديت بـا                

در زير نامه او و جواب من را   .   اسالم شده است ابراز ناراحتی کرده است      
 . ميبينيد

نمي توان در مورد حقوق زنان  و حجاب صحبت کرد 
 ولي  اسالم و جنبش اسالم سياسی را نقد نکرد 
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زيادي قـاطـي کـرده اسـت و از آنـهـا نـتـايـج                       
 و 30آفرو اوايل سالهاي    .   نادرستي مي گيرد  

 بخاطر مبارزه با تبعيض نژادي در ميـان        40
سياه پوستان مد شد و جـوانـان سـيـاه پـوسـت                
قصد داشتند بـا بـلـنـد کـردن مـوهـايشـان و                    
انتخاب اين مدل مو بگويند سياه زيبـاسـت و           

اواخـر  .   به سياه بودن خود افتخـار مـي کـنـنـد             
 و اوايل هفتاد، وقتي که مـبـارزه   60سالهاي  

با آپارتايد نژادي توده گير شد، بار ديگـر آفـرو          
مد شد و جوانان در اقصي نـقـاط دنـيـا بـه آن                

اينبار آفرو فقط به سياه پـوسـتـان         .   روي آوردند 
و آفريقائـيـهـاي سـاکـن در آمـريـکـا و غـيـره                      
محدود نمي شد، جوانان از آمـريـکـا و اروپـا               
گرفته تا ايران و خاورميانه و همه جاي ديـگـر            
موهايشان را به سبک سياه پـوسـتـان بـلـنـد و                
فرفري کردند و با گذاشتن آفرو و پوشيـدن تـي            
شرت آنجال داويس سعي کردنـد بـه آپـارتـايـد              
نژادي حاکم بر آفريقا و تبعيضي که بـر عـلـيـه              
سياه پوستان در کشورهاي مختلف مـي شـد           

اين جنبش عليرغم ضعفهـا و       .   اعتراض کنند 
محدود نگريهاي صنفي که از طرف بعضي از        
سياه پوستان بر آن غـالـب مـي شـد، و گـاهـا                   
حتي سمبل نژادپرستي سياه پوستان مي شـد،        
اما اساسا يک جنبش عليـه تـبـعـيـض نـژادي               

گذاشتن آفرو اعـتـراض بـود بـه نـوعـي                .     بود
تبعيض و بي حقوقي که بخشي از مردم دنـيـا        

. بخاطر رنگ پوستشان از آن رنـج مـي بـردنـد          
مقايسه حجاب با آن از چندين نظر نادرست و          

 . غير واقعي و گمراه کننده است
اوال مقايسه مذهب بـا رنـگ پـوسـت و قـرار                 
دادن نقد مذهب و اسـالم در کـنـار راسـيـسـم                 
روشي است که در اين سالهـاي اخـيـر تـوسـط               

اين جريانـات  .   جريانات اسالمي مد شده است    
هياهو راه انداخته اند و  هرکس برعلـيـه آنـهـا              

. حرف مي زند را  فوري راسيست مي خواننـد         
آنها مي دانند راسيسم يک ديـدگـاه شـنـاخـتـه               
شده و دست راستي است و در جامـعـه جـائـي              
ندارد و با راسيست خـوانـدن مـنـتـقـديـنـشـان                 
دارند سعـي مـي کـنـنـد جـلـوي دهـان افـراد                     
راديکال و سکوالر را بگيرند و به يکه تـازي و       
گسترده تر کردن دايـره تـاخـت و تـازشـان در                  

و متاسفانه بعضـي از    .     اروپا و غرب بپردازند   
توجيه گران اسالم و پيروان نسبيت فـرهـنـگـي        
در اروپا هم تحت تاثير اين نوع تبليغات قـرار          

. دارند و به ارائه اين نوع تئوريها مي پـردازنـد           
در واقع مقايسه حجاب  با آفرو تالشـي اسـت            
براي  اعتبار بخشيدن به حجـاب و پـوشـانـدن              

قبح و زشتي آن و تاثيرات منفي آن بر زنـدگـي            
مذهب رنگ پوست نيست و انـتـقـاد از            .   زنان

اينرا بايد تبديل کرد    .   مذهب هم راسيم نيست   
 .به اعتقاد عمومي مردم

دوما برخالف آفرو که در مـقـاطـعـي بـرعـلـيـه            
آپارتايد نژادي بود، حجاب خود نماد آپارتـايـد      
جنسي  و پـرچـم جـنـبـش ارتـجـاعـي اسـالم                      

حجاب تاريخ سياهي از کشتـار  .  سياسي است 
و شکنجه و تحقير و اذيت و آزار زنـان پشـت                

در ايران و کشـورهـاي ديـگـري           .   سر خود دارد  
که اسالم سياسي در حکومت است و يا نـفـوذ            
دارد، حجاب با پونس و اسيد و شالق و زنـدان           
بر زنان تحميل شده است و مبـارزه بـا آن يـک                
امــر روزمــره در ســه دهــه حــاکــمــيــت ســيــاه               
جمهوري اسالمـي بـراي زنـان در ايـران بـوده                 

اگر کسي مي خواهد به تاريخ مـراجـعـه       .   است
کند و بر اساس آن نظريه بـدهـد بـايـد جـوانـب                 

خـانـم   .   مخـتـلـف تـاريـخ را در نـظـر بـگـيـرد                    
جانسون با حذف بخش مهـمـي از تـاريـخ کـه                
تــاريــخ مــبــارزه زنــان بــر عــلــيــه حــجــاب در               
کشورهاي اسالم زده است، عـمـال دارد بـراي             
حجاب و اسالم سياسي آبرو مي خرد و بـه آن              

 .اعتبار مي بخشد
 اين ادعاي خانم جانسون که بعضي از جوانـان    
دارند حجاب را بعنوان يک حرکت اعـتـراضـي           
در مقابل سياستهاي دست راستـي دولـتـهـاي           
غربي مانند امريکا  مي پوشند، تـا حـدودي            

اين اتفاقي بـود کـه بـعـضـي از               .   واقعي است 
جريانات ضد امپرياليست در ايران هم مـدتـي         

جوانـانـي کـه در خـانـواده            .   دنباله رو آن بودند   
هــاي مســلــمــان بــدنــيــا آمــده انــد و پــدر و                   
مادرانشان مهاجرين مقيم کشورهاي اروپائي     
و آمريکا هستند، بخاطر راسيـسـم حـاکـم بـر              
سياستهاي اين کشورها تحت تـبـعـيـض قـرار            
دارند و نمي توانند به آساني در جامعه ادغـام           

بعضي ار اينهـا بـراي مـقـابلـه بـا ايـن                  .   شوند
وضعيت دنبال ظرفي مي گردند کـه بـتـوانـنـد             
اعتراض خود را مطرح کنند و اسالم سيـاسـي          
هم اکنون جنبشي است که در سراسر دنـيـا در        
مقابل دولتهاي غربي عرض اندام کـرده اسـت          
و به همين دليل خيلي از اين جـوانـهـا بـه ايـن                 

. جنبش و به طبع آن به حجاب روي مي آورنـد         
اما اعالم تعلق به يک جنبش ارتجاعي و ضـد          
بشري قابل دفاع نيست و نبايد اجـازه داد بـه              

پـوشـيـدن آرم      .   اين بهانه براي آن آبـرو بـخـرنـد           
فاشيستهاي هيتلري توسط خيلي  ازنوجوانان       
آلماني که اتفاقا اکثر آنها هـم بـخـاطـر نشـان                

دادن اينکه به  نژاد برتر آريائي  خـود افـتـخـار        
مي کنند، آنرا  مـي پـوشـيـدنـد، بـراي هـيـچ                    
انسان شريفي قابل قبول نيست، همانطـور کـه          
پوشيدن کمربند عـفـت و انـگـشـتـر عـفـت و                     
کفشهاي چوبي چـيـنـي و غـيـره قـابـل قـبـول                    

 . نيست
از همه اينها گذشته حـجـاب کـودکـان نـوعـي             
کودک آزاري است و عـيـلـرغـم ايـنـکـه چـقـدر                   
خـودشـان آنـرا قـبــول دارنــد و چـقــدر ادعــاي                  
دواطلبانه بودن و انتخابي بـودن آن در مـورد              
کودکان صحت داشته باشد هنوز توجيه گر آن    

.  نيست و نبايد از طرف جامعه پذيرفـتـه شـود       
پيام حجاب براي يک دختر جوان در درجـه اول           
اين است که زن فرو دست است که بايد بـدنـش            
را بپوشاند و از آن شـرمسـار بـاشـد و گـرنـه                      

دخـتـر   .   ممکن است موجب فساد و گناه شـود       
جواني که از همان کودکي ياد مـي گـيـرد کـه               
موهايش و بدنش را بايد بپـوشـانـد، يـاد مـي               
گيرد که از مردان فرودست تر است، ياد  مـي            
گيرد که بايد خود را پنهان کند، ياد مي گيرد          
که برده جنسي مرد باشد و خود از خود هـيـچ             

ياد مي گـيـرد کـه خـدا         .  اراده اي نداشته باشد 
هم او را مورد کم لطفي قـرار داده اسـت پـس                

تـاثـيـر ايـن       .   نبايد ادعاي زيادي داشته بـاشـد       
پيام روي يک دخـتـر جـوان غـيـر قـبـل تصـور                  

در بهـتـريـن جـوامـع دنـيـا هـم زنـان و                     .   است
دختران بخاطر نابرابري  و تبعيضي که بر آنهـا          
روا داشته مي شود از اعتماد بنفـس کـمـتـري             
نسبت به مردان برخوردار هستند و مـعـمـوال            
سخت کوشي بيشتر و تحـمـل فـراوان تـري را               
مي طلبد تا يک زن بر اين نا امني غلبه کـرده             

حاال مـي تـوانـيـد         .   و بر روي پاي خود بايستد 
تصــور کــنــيــد کــه در جــامــعــه مــردســاالر و              
مذهبي که قوانين هيچـگـونـه حـقـي را بـراي                
زنان به رسميت نمي شناسند و دخـتـران جـوان            
ناچارند از همان کودکي حجاب سـر کـنـنـد و               
بپذيرند که از مردان کمتر هستند، چـه بـالئـي            
بر سر احترام به خود و عزت نفـس يـک کـودک             

 . مي آيد
جامعه انساني بايد استاندارهـاي مشـخـصـي          
براي حمايت از کودکان داشته باشد حتـي اگـر          
اين استانداردها باب ميل عـده اي نـبـاشـد و               
آنها را برآشفته کند، حتي اگـر خـود کـودکـان              
بخواهند خالف آنرا عمـل کـنـنـد، حـتـي اگـر                 

. بخاطر دفاع از يک جنبش اعـتـراضـي بـاشـد            
بقول مريم نمازي ممکن است کودکانـي پـيـدا           
شوند که بخـاطـر کـمـک بـه خـانـواد هـايشـان                    

تصميم بگيرند که مدرسه را ترک کنند و کـار            
وقتي که کار کودکان مـمـنـوع اسـت و             .   کنند

آموزش  تا سن معيني براي آنها اجباري مـي          
باشد، هر چقدر قصد اين کـودکـان مـثـبـت و                
براي کمک به خانواده هـايشـان بـاشـد هـم بـاز                 
جامعه و دولت موظفند مانع کار کـردن آنـهـا            
 . شوند و آنها را وادار به ادامه تحصيل نمايند

حجاب حتي اگر بعنوان يک حرکت اعتـراضـي         
و در تقابل با سياستـهـاي دسـت راسـتـي دول             
غربي باشد بهيچوجـه قـابـل دفـاع نـيـسـت و                  
نبـايـد اجـازه داد تـوجـيـه گـران و طـرفـداران                      
نسبيت فـرهـنـگـي از آن سـمـبـل مـقـاومـت                      

فلسفه واقعي حجـاب بـردگـي و فـرو             .   بسازند
دستي زن است و جـنـبـش ارتـجـاعـي اسـالم                  
سياسي حجاب را تبديل کرده است به سـمـبـل           
و پـرچـم خـود و الـبـتـه سـعـي دارد بـراي آن                         

. مخصوصا در کشورهاي غربي اعتبار بخـرد      
اينکه در کشورهاي غربي سياستهاي دولتـهـا        
و راسيسم از يک طرف و نسبيت فرهـنـگـي از             
طرف ديگـر ادغـام و انـتـگـره شـدن را بـراي                     
جواناني که در خانواده هاي مهاجر و پناهـنـده       
به دنيا آمده اند سخت تر کـرده اسـت و آنـهـا                  
احساس تبعيض و نابرابري مي کنـنـد، دلـيـل         
نمي شود که حـجـاب و قـوانـيـن اسـالمـي را                   

. راديکال و معتبـر و قـابـل قـبـول جـلـوه داد                   
پوشيدن حجاب نه تنها راه حل نـيـسـت بـلـکـه            
اتفاقا اين جدائي و تبعيض را چند بـرابـر مـي             
کند و نفرت و پيشداوري و خشونـت را دامـن             
مي زن و از همه بدتر به دامن نفوذ و گستـرش      
يک جنبش سيـاه و ارتـجـاعـي در دنـيـا مـي                    

بجاي آن بايد براي يک جامعه بـرابـر و     . .   افزايد
شاد و آراد براي همه کـودکـان و نـوجـوانـان و               
جوانان صرف نظر از اينکه از کجاي دنيا آمده         
اند و فـرهـنـگ و مـذهـب خـانـواده هـايشـان                     

 .  چيست مبارزه کرد

 1از صفحه  حجاب آفرو نيست و تحت هيچ عنواني قابل دفاع نيست


