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مس�یح علی نژاد روزنامه نگار شناخته ش�ده ای اس�ت، هرچند ک�ه در حوزه ی 

کار اکتیویس�تی منحصربه ف�رد نیس�ت. آن چه او ب�ه عنوان اکت فمینیس�تی در 

ل�وای کار روزنامه ن�گاری انج�ام می دهد، موارد مش�ابه زی�ادی دارد که می توان 

در مقاط�ع تاریخی مختل�ف ردش را در پروژه ها، کمپین ه�ا و کنش های دیگر هم 

یافت. اما آن چه مس�یح را ش�اخص تر از دیگران می کند، قابلیت و تجربه اش در 

جنجال س�ازی ژورنالیس�تی، پروبال دادن ب�ه موضوعات اجتماعی و سیاس�ی، 

اعتمادبه نف�س حرفه ای و توانایی اش برای مواجهه با موقعیت های نامعمول یک 

روزنامه نگار زن ایرانی اس�ت. از این منظر ح�رف زدن و پرداختن به کاری که او با 

صفحه ی فیس بوکی »آزادی یواش�کی« انجام می دهد، لزوما به معنای نوش�تن 

درباره ی مس�یح نیس�ت. این دس�ت تحلیل ه�ا و واکاوی ها را می ت�وان درباره ی 

بسیاری از پروژه های دیگر که از منظر فمینیسِم لیبراِل فردمحور برنامه ریزی شده 

و فعالیت می کنند هم، انجام داد. علی نژاد پررنگ می شود چون تالش می کند که 

نمونه وارترین و جنجالی ترین نوع این دس�ت فعالیت ها باشد. هرچند که مسیح 

علی نژاد کارنامه ای متنوع دارد و این کمپین تنها بخش�ی از فعالیت های اوس�ت، 

ولی آن چه این جا محل بحث ماست، قرارگرفتن او در جای گاه مخالفت با حجاب 

اجباری به عنوان مدیر کمپینی فمینیستی است.
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کمپین مجازی آزادی یواش�کی زنان در ایران بر مبنای حق انتخاب پوش�ش و مخالفت با قانون 

حجاب اجباری تشکیل شده اس�ت. قانونی جنجال برانگیز که از نخستین روزهای پس از انقالب، 

محل جدال میان حاکمان و مردم بوده است. از تظاهرات زنان در اعتراض به حکم آیت اهلل خمینی 

در ۸ مارس س�ال ۵۷ تا همین امروز همواره جنگی پنهان و آش�کار میان زنان و حکومت بر سر این 

قانون وجود داش�ته اس�ت. تا جایی که امروز آن چه به عنوان حجاب در کالن ش�هرهای ایران دیده 

می شود ش�کلی کمیک، اغراق ش�ده و متکی بر ش�کل جدیدی از طراحی لباس اس�ت که احتماال 

هیچ شباهتی به آن چه قانون گذاران اس�المی در اوایل کار در ذهن داشتند، ندارد. کالن شهرهای 

ایران پر هس�تند از زنانی که با ترفندهای مختلف می کوشند از روس�ری و مانتو، لباس هایی مطابق 

مد روز بس�ازند. فشن شوها، مزون ها و تبلیغات گس�ترده ی خیاط ها و طراحان لباس در شبکه های 

اجتماع�ی نش�ان می دهد که تجارت لباس در ایران، کاری س�ودده و ُپرمش�تری اس�ت، هرچند که 

قیمت های سرس�ام آور لباس ها به خوبی روش�ن می کن�د مخاطب این طراحان کدام قش�ر جامعه و 

با چه س�طح درآمدی و از کدام طبقات اجتماعی هس�تند. به نظر می رس�د طبقه ی متوسط و بورژوا 

و خرده ب�ورژوا تکلیف خود را با این قانون روش�ن ک�رده و تصمیم گرفته به جای مقابل�ه یا مبارزه به 

س�بک زنانی که اس�فندماه س�ال ۵۷ به خیابان ها ریختند، از این محدودیت ها امکانات جدیدی در 

راستای شکلی از زیبایی شناسی متکی بر حجاب بسازد. قشر فرودست و ساکنان شهرهای کوچک 

و روس�تاها هم چه باواسطه ی این قانون و چه به دلیل سرکوب ها و محدودیت های مذهبی، سنتی 

یا طبقاتی ناچار شده اند تن به حجاب اجباری بدهند. کمپین مسیح علی نژاد ادامه ای است بر کاری 

که طبقه ی متوسط ایرانی در یک دهه ی گذشته شروع کرد و با تغییر در شکل و طرح روسری و مانتو 

و با روش هایی مطابق مد روز مثل جای گزین کردن س�اپورت با ش�لوار، به مدارا با حکومت و قانون 

https://www.facebook.com/StealthyFreedom
https://www.facebook.com/StealthyFreedom
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پرداخت.

قانون حجاب اجباری مدت هاس�ت کارکرد ایدئولوژیک اولیه ی خود را برای حکومت از دس�ت 

داده است. آن چه قرار بود ابتدا نمادی باشد برای نشان دادن حاکمیت اسالم »ناب محمدی« و نه 

اس�الم »آمریکایی«، در دهه ی اخیر تبدیل شده است به ابزاری از ابزارهای کنترل جامعه. هرچند 

که شاید بتوان در این جا کلمه ی جامعه را به طور مشخص با زنان طبقه ی متوسط و مرفه جابه جا کرد. 

حاکمیت در کشورهای دیکتاتوری برای زیرضرب گرفتن و کنترل جامعه ابزارهای متنوعی در اختیار 

دارد. از محدودیت های سیاس�ی گرفته تا تهییج مردم با القائات ناسیونالیستی، روش های متنوعی 

برای س�لطه بر جامع�ه وجود دارد. حکوم�ت ایران هم با اس�تفاده از حجاب و برخورد »ش�ل کن-

سفت کن« با آن، با برخوردهای شدید و گشت ارشاِد سفت و سخت در موقع لزوم و آزادی نسبی در 

مواق�ع الزم )مانند ماه های منتهی به انتخابات( می کوش�د از حربه ی حجاب اجباری به عنوان یک 

اهرم فشار و ابزار کنترل استفاده کند. همان کاری که در مواقع دیگر با فیلترینگ و سرعت اینترنت، 

یا جمع آوری آنتن های ماه واره انجام می دهد. ایجاد موج هایی نامریی از رضایت نسبی اجتماعی در 

مواقع فش�ار کمتر و استفاده از پتانس�یل های هرچند کوچک همراهی طبقه ی متوسط با حکومت، 

هدف اصلی این برخوردهای حساب شده و مقطعی است. 

آزادی های یواشکی قرار اس�ت بازنمایی همین دغدغه ی بورژوایی و خرده بورژوایی باشد. این 

کمپین بنا دارد با تقلیل مس�اله ی آزادی پوش�ش و حجاب اجباری به چند عکس و ویدئوی بی نام و 

نشان که در پستو گرفته شده و بازنمایی زن ایرانی در تصویر و مشخصات مورد عالقه ی غربی، همان 

رفتاری را با حجاب اجباری داشته باشد که در سوی دیگر حکومت اسالمی دارد. برای یکی حجاب 

ابزار س�رکوب است و برای دیگری آزادی پوشش ماشینی س�ت برای تبلیغات. در حقیقت برای هر 

دو س�ر ماجرا در نس�بت هایی مختلف مس�اله ی  اصلی »حجاب« نیس�ت، بلکه نکته آن جاست که 

چه گونه می  ش�ود با استفاده از این ابزار بر جامعه یا افکار عمومی تاثیر گذاشت و از امکانات بیشتری 

برخوردار بود. حجاب و آزادی زنان برای مس�یح علی نژاد و تیم احتمالی هم کارانش )و کمپین های 

مشابه( خواسته یا ناخواسته دغدغه ای جدی نیست بلکه کاالیی است خوش خریدار که می توان آن 

را با بس�ته بندی مرغوب در مجامع و رس�انه های غربی عرضه کرد و با اس�تفاده از این کاال امکانات 

جدیدی به دست آورد، امکاناتی که از مادیات تا سرمایه ی معنوی، شهرت، جوایز بین المللی و… را 
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در برمی گیرد. ش�اهد این مدعا را می توان در نتیجه ی چندس�اله ی کار کمپین و تاثیرش در جامعه ی 

ایران یافت، هم چنین در برخورد مسیح با صفحه اش و متن هایی که ضمیمه ی کارش می کند نکات 

جالبی هستند که نگاه او به مسئله ی زنان تا چه حد کاالیی و تابع خواست »بازار« است.

ش�کی نیس�ت که محدودیت های زنان در ایران مانند بس�یاری کش�ورهای دیگر بی�ش از آن که 

مسئله ای سیاسی باشد، مس�ئله ای طبقاتی و اقتصادی اس�ت. قدرت اقتصادی طبقات باالدست 

مذهب�ی در طول قرن ها همواره زن را به عنوان کاالیی قاب�ل مبادله در نظر گرفته و برای این انقیاد 

دس�ت به سرکوب سیس�تماتیک او زده اس�ت. زن سرکوب شده  ی ایرانی برای دس�تیابی به حقوق 

اولی�ه ی خود ناچار اس�ت نه تنه�ا با جامعه ی تا دندان مس�لح مردس�االر که پیش از آن با مناس�باتی 

طبقاتی مبارزه کند که همواره او را به واس�طه ی جنسیت سرکوب کرده و برخوردی زیردستانه با زن 

و زنانه گی داشته است.

آن چه نتیجه ی س�ال ها کار آزادی یواش�کی اس�ت نه قدمی در راه آزادی حجاب و روشن کردن 

مشکالت زنان، که ساخته شدن یک برند است. برندی به نام »مسیح علی نژاد«. این برند چیست؟ 

زنی ژورنالیس�ت با دغدغه های حقوق بشری که توانسته از روستایی در یک کشور خاورمیانه ای و از 

میان خانواده ای فرودست و سنتی با تالش »شخصی« به جایی برسد که با مدیر اجرایی فیس بوک 

و مریل اس�تریپ هم نشین ش�ود، در مجامع غربی س�خن رانی کند و با صدای بلند کمپینش را تبلیغ 

کند.

خود مس�یح در شرح عکس منتشر شده اش در مجله ی مد »ُوگ« نوشته است: »از خیابان های 

قمیکال تا صفحه های مجله های مهم دنیا راه درازی را آمده ام.... زن را هرگز نمی توانند سانس�ور 

کنند وقتی من از روس�تای خودم قمیکال که بیش�تر زمان ها در حریم خانه ام رای بر دیده نش�دِن زن 

بود، سفری طوالنی داشتم تا مجله ای که یکی از پرمخاطب ترین مجله های دنیاست، این یعنی که 

زن سانسورشدنی نیست.«

این تصویر آشنا نیست؟ آیا نمی توان مشابهات آن را در مقاطع مختلف تاریخی و در میان آدم های 

مختلِف »پیش�رفت کرده« در کش�ورهای کاپیتالیس�تی پیدا کرد؟ این چهره از قضا کلیش�ه ای ترین 

تصوی�ر موفقیت در غرب اس�ت. س�ری به کتاب فروش�ی ها بزنی�د و نگاهی به فهرس�ت بلندباالی 

https://www.facebook.com/page.masihalinejad/photos/a.428485867739.232757.123848272739/10153053618697740/?type=3&theater
https://www.facebook.com/page.masihalinejad/photos/a.428485867739.232757.123848272739/10153053618697740/?type=3&theater
https://www.facebook.com/page.masihalinejad/photos/a.428485867739.232757.123848272739/10153053618697740/?type=3&theater
https://www.facebook.com/page.masihalinejad/photos/a.428485867739.232757.123848272739/10153053618697740/?type=3&theater
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کتاب های آموزش موفقیت بیاندازید. آن ها که در ده جلس�ه یا نود روز به ش�ما قول پول دار ش�دن یا 

موفقیت یا اعتمادبه نفس می دهند. حتی می توانید داستان زندگی انسان های موفق را هم بخوانید. 

کسانی که از فقر، از پارکینگ خانه اشان یا از خواب گاه دانشکده به ثروت و موفقیت رسیده اند. دنیای 

رس�انه های غربی عاشق داستان هایی از این نوع هس�تند. آن ها برای آن که خشونت سرمایه داری 

در بیگاری کش�یدن از کارگران و فرودس�تان را الپوش�انی کنن�د و برای آن که تصوی�ری دروغین از 

موقعیت های برابر برای مخاطب سرکوب ش�ده بسازند، نمونه هایی بس�یار نادر را پررنگ کرده و بر 

این نکته تبلیغ می کنند که: امکان موفقیت برای همه هست. فقط باید بیشتر تالش کنی. اگر موفق 

نمی شوی مشکل از سیستم نیست، تو بی عرضه ای.

مس�یح علی نژاد آگاهانه ی�ا ناآگاهانه دقیقا در همین راه قدم برمی دارد. او همان چیزی اس�ت که 

رس�انه های غربی الزم دارند. یک برند خوش فروش. برندی که کاالیش »حجاب اجباری« است. 

درس�ت مانند »کارل الگفرد« که جدا از طراح مد یا مدیر بودن، شخصا با آن عینک دودی، موهای 

س�فید دم اس�بی و کت و ش�لوار، یک برند پرفروش اس�ت و از هتل های پنج س�تاره گرفته تا بطری 

کوکاکوال را با تصویرش عرضه می کند، مس�یح هم با آن موهای افشان و صدای بلند و پرهیجان در 

بازار رس�انه های جریان اصلی و کنفرانس ها همان کاِر فروش را این بار با فمینیس�م و آزادِی پوشش 

می کند.

خ�ود او اتفاقا آگاه به امکاناتش اس�ت. در س�خنرانی اخیرش در »کنفرانس زن�ان در جهان« در 

شهر نیویورک با هیجان سخن رانی می کند و می گوید: »من در ایران یک مجرم بزرگ هستم چون 

دول�ت فکر می کند که موهایم زیاد و پرپش�ت اس�ت، صدایم بلند اس�ت و زیادی زن هس�تم.« این 

تصوی�ر همراه با فیلم ها و عکس ها و خاطراتی که از روس�تای فقیر محل اقامتش، از داس�تان های 

م�ادر محجبه و خان�واده ی س�نتی اش و از برخوردهایی که به واس�طه ی موهای بلن�دش در ایران 

دیده، یک مجموعه ی کامل و بی نقص اس�ت که برای فروش در این سال ها تنها نیاز به بسته بندی 

مناسب داشته است. این بسته بندی مناسب چیزی نیست به جز صفحه ی فیس بوکی »آزادی های 

یواشکی«. زرورقی جذاب و مشتری جلب کن برای عرضه ی کاالی اصلی که همان »روزنامه نگار 

زن فمینیست جهان سومی« یا به عبارت دیگر »مسیح علی نژاد« است.

علی نژاد این روزها ش�یفته ی این تصویر و برند شده اس�ت. برای همین با افتخار فریاد می زند و 
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از این که می خواهد »دیده« ش�ود دفاع می کند. او می اندیش�د تمام آن چه برایش فعالیت می کند در 

دیده ش�دن خالصه می ش�ود. خودش را به جای الگوی دختران و زنان ایران�ی جا می زند و از آن ها 

می خواهد که با روش او برای دیده ش�دن تالش کنند. اما دیده ش�دن علی نژاد، به معنای حضور در 

رس�انه های غربی و در جاهایی است که فمینیسم، پوش�ش و زن به کاالیی ترین شکل ممکن مورد 

سوءاس�تفاده قرار می گیرند. مجالت مد و رسانه های آغشته به تصاویر زنان مانکن، همان جاهایی 

است که مسیح برای رسیدن به آن ها فریاد می زند و می گوید: »بگذار بگویند برای دیده شدن است 

ک�ه می جنگد، ترس�ی که ندارم هیچ، س�رم را باال می گی�رم و می گویم برای این دیده ش�ده زحمت 

کش�یدم، راه طوالن�ی آمدم.« و البته ناگفته مش�خص اس�ت که آن چ�ه از آن به عن�وان تجارت با 

زنانه گی نام برده می شود، درس�ت از همین مجالت، همین رسانه ها و همین تفکر ظاهربین غربی 

شروع شده و هم راستا با سرمایه داری گسترش پیدا کرده و جهانی شده است.

برند بودن یا نبودن، کاال ش�دن یا نشدن، به دنبال تحس�ین غربی ها و تصویر رنگارنگ مجالت 

مد بودن، آرزوی جوایز حقوق بش�ری و فمینیستی داش�تن و همه ی این ها انتخابی شخصی است 

که در غرب کاپیتالیستی با سازوکار عرضه و فروش، ضدارزش تلقی نمی شود، اما آن چه محل تردید 

اس�ت این نکته ی مهم است که مس�ایل زنان ایرانی، مبارزات حقیقی فمینیستی و جدال های دایم 

زنان برای خالصی از ش�رایط نابراب�ر فعلی، وقتی که در این قالب و در این بس�ته های تبلیغاتی قرار 

می گیرد، وقتی آمیخته به مناس�بات کاالیی و سرمایه دارانه می ش�ود چه سرانجامی خواهد یافت؟ 

آیا کاری که مسیح می کند مانع مبارزات ریشه ای برای حل مسائلی پراهمیت مانند حق بیمه، درآمد 

برای کار خانه گی، اس�تقالل حقوقی و مانند آن ها نخواهد ش�د؟ و از همه مهم تر نتیجه ی تمام این 

فعالیت های پرسروصدا، برای زنان ایران چه خواهد بود؟ آیا این تبلیغات، موفق به ایجاد مطالبه ای 

واقع�ی و حقیق�ی برای حذف حجاب اجب�اری خارج از رویکردهای باس�مه ای و س�طحی طبقه ی 

متوس�طی شده اس�ت؟ س�وال هایی که جواب دادن به آن ها با نگاهی به کارنامه ی فمینیست های 

لیبرال ایرانی چندان سخت نخواهد بود.
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