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در این مقاله سعی شده است فمینیسم ارائه شده در آزادی یواشکی مسیح علی نژاد و جنبه های 

فمینیسم  بررسی  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  حرکات  این گونه  از  نمونه ای  عنوان  به  آن  مختلف 

مهم  ایران  زنان  جنبش  برای  می تواند  جنبه  چند  از  خاص  صورت  به  یواشکی  آزادی  در  ارائه شده 

باشد. از یک طرف برای آنکه فعالیت هایی مانند آزادی یواشکی تصاویری مشابه تصاویر رسانه های 

جمعی استعماری از زنان و مسئله ی حجاب، بازنمایی می کنند و از طرف دیگر به عنوان حرکتی که 

در فضای مجازی شکل گرفته است، ما را با این پرسش مواجه می کند که آیا صفحاتی مشابه آزادی 

کارایی  اساسا  یا  و  دارند  را  زنانه  جمعی  سوژگی  ایجاد  پتانسیل  اجتماعی،  شبکه های  در  یواشکی 

اقبال  عوامل  و  یواشکی  آزادی  صفحه ی  پیدایش  به  اینکه  از  پس  مقاله  این  در  داشت؟  خواهند 

عمومی آن نسبت به حرکات مشابه قبلی اشاره می شود، پیشینه ای از مبارزات و جنبش زنان ایران 

به اختصار خواهد آمد. این پیشینه از دو جهت در جنبش زنان ایران اهمیت دارد. یکی از آن جهت که 

نشان دهد صفحه ی آزادی یواشکی اولین تالش برای مبارزه با حجاب اجباری به عنوان پدیده ای 
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برخواسته از قوانین اسالمی و سنت و فرهنگ نیست و دیگری از آن جهت که تاریخ جنبش زنان در 

ایران دربردارنده ی نمونه هایی ست که در آنها سوژگی جمعی زنانه ایجاد و سوژگی فردی زنانه )نه 

تقلیل سوژگی فردی به سوژگی مصرف( تقویت شده است.

بعد از آن اینکه آیا حجاب اجباری تماما از ساختار ایدئولوژیک حاکمیت اسالمی ایران سرچشمه 

گرفته است و آیا زمینه ی فرهنگی برای اعمال فشار برای اختیاری نبودن حجاب به زنان وجود دارد 

یا نه بررسی شده است. و پس از آن به فمینیسم لیبرال و پروژه های حقوق بشری مورد استفاده ی 

کشورهای  و  غرب  از  می توان  و  باید  انتظاری  چه  توصیفات  این  تمامی  با  اینکه  و  شده  اشاره  ناتو 

با  معاصر  شرق شناسی  و  استعماری  نیروهای  جمعی  رسانه های  بین  رابطه ی  داشت.  »مرکزی« 

حجاب زنان در »کشورهای اسالمی« و صفحه ی آزادی یواشکی مورد بررسی قرار گرفته است. 

دوگانه ی داغ فعلی تحریم/مخالفان تحریم ورزش زنان ایران و اینکه اساسا تولید چنین دوگانه هایی 

عمال باعث تضعیف جنبش زنان می شود بررسی شده و در نهایت راهکاری برای جنبش زنان ایران 

پیشنهاد شده است.

پیدایش صفحه ی »آزادی یواشکی زنان در ایران«

آزادی  صفحه ی  آیا  اما  کرد.  کار  به  شروع   1393 سال  اردیبهشت  در  یواشکی  آزادی  صفحه ی 

یواشکِی  آزادی  صفحه ی  است؟  شده  راه اندازی  طریق  این  به  که  صفحه ای ست  اولین  یواشکی 

مسیح علی نژاد را می توانیم حرکت تکمیلی کمپین »نه به حجاب اجباری« که توسط دانشجویان 

صفحه  این  در  بدانیم.  شد،  راه اندازی   1391 سال  تیرماه  در  ایران  لیبرال  دانش آموختگان  و 

عکس هایی از زنان و مردانی قرار داده شده بود که مخالفت خود را با حجاب اجباری اعالم می کردند. 

این عکس ها زنانی را در فضاهای خصوصی و یا در مکان های عمومی اما دور از انظار، در ایران و یا 

در خارج از ایران، با حجاب یا بی حجاب و هم چنین مردانی را نشان می دادند که با حجاب اجباری 

مخالف بودند. در اقدامی مشابه در آزادی یواشکِی مسیح علی نژاد هم به عکس هایی مشابه، ولی 

به  یا  و  شده اند  گرفته  معمولی تری  درموقعیت های  عکس ها  این  که  مهم  چندان  نه  تفاوِت  این  با 

صورت نمادین روسری ها در دست ها غوطه ور و موها سپرده بر باد هستند، برمی خوریم.
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نیز  مشابهی  فکری  خط  اتفاقا  که  مشابه اش،  قبلی  کمپین  به  نسبت  را  یواشکی  آزادی  آنچه  اما 

»مستقل  به  علی نژاد  مسیح  اشاره ی  طرف  یک  از  می کند  روبه رو  بیشتری  عمومی  اقبال  با  دارد، 

بودن« جریان است که همین در مقایسه با جریانی که توسط دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال 

ایران ایجاد شده بود، شانس بیشتری برای عمومی شدن پیدا می کند و هم چنین با پناه گرفتن در 

بی اساس                  را  است  وارد  آن  بر  که  نقدهایی  از   بسیاری   است   تالش  در  »مستقل«  برچسب  پشت 

جلوه دهد. از طرف دیگر در جامعه ی سیاست زده ی کنونی ایران جریانی که خود را مستقل می نامد 

وابستگی  خاصی  جریان  به  واضح  صورت  به  که  حرکتی  تا  بود  خواهد  روبه رو  بیشتری  اقبال  با 

دارد. مسیح علی نژاد در کنفرانس ها و گردهمایی ها به عنوان نماینده ی حزب یا گروه خاصی برای 

ارائه ی »تصویری خاص« از زنان ایرانی به رسانه  ها و جوامع غربی شرکت نمی کند. او خود را یک 

نماینده ی »مستقل« برای این جریان می داند.

در  باید  را  یواشکی«  »آزادی  گرفتن  قرار  توجه  مورد  بیشتر  دالیل  از  یکی  بی شک  دیگر  طرف  از 

توانایی بیشتر مسیح علی نژاد در هر چه کاالیی تر کردن فرایند آزادی خواهی )گرچه محدود به حجاب 
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اجباری، حق داشتن گذرنامه بدون داشتن اجازه ی شوهر، دوچرخه سواری در فضاهای عمومی 

اسالم هراسی(  مانند  توجهی  مورد  موضوعات  از  استفاده  )با  آن  موثر  تبلیغ  و  ارائه  و  باشد(  وغیره 

در بازارهای غربی جست. مسیح علی نژاد در واقع همان تصویری را از زن ایرانی و دغدغه هایش 

نشان می دهد که جوامع غربی می شناسند، می خواهند ببینند و به دنبال دیدِن آن هستند.

پیشینه ی جنبش زنان و اعتراض علیه پوشش اجباری

قانونی که از طریق حاکمیت اعمال می شود و چه  بدیهی است که حجاب اجباری چه به عنوان 

به عنوان اجباری که از سنت و فرهنگ نشات می گیرد، نقض ابتدایی ترین حقوق در هر جامعه ی 

بشری است و تمامی انسان ها باید در برابر قانون، حقوق کامال مساوی داشته باشند. هیچ انسانی 

ایرانی  زنان  و  گردد  محروم  انسان ها  دیگر  با  برابر  حقوق  از  نژادش  یا  و  جنسیت  واسطه ی  به  نباید 

باید بتوانند بدون نیاز به کسب رضایت همسر و یا پدر، حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور را داشته 

برای  برابر  صورت  به  کاریابی  و  توانایی ها  و  استعداد  شکوفایی  و  آموزش  فرصت های  باید  باشند. 

هر انسانی وجود داشته باشد و باید در برابر کاِر برابر، دستمزدی برابر برای هر انسان منظور گردد. 

)مانند  ندارند  ارزشی  پولی  اقتصاِد  سیستم  در  ولی  می شوند،  اجتماعی  زایش  باعث  که  کارهایی 

بارداری و کارخانگی( باید ارج نهاده شوند و از حقوق متناسب برخوردار گردند. در واقع تمامی این ها 

حقوق پایه ای هر انسان به عنوان عضوی از جامعه است. و باز هم تردیدی نیست در صورت سلب 

این حقوق از بخشی از جامعه به واسطه ی جنسیت، نژاد و یا هر عامل دیگری باید با قاطعیت برای 

وجود  ایران  در  دیرزمانی ست  زنان  حقوق  احقاق  برای  مبارزه   این  و  کرد.  مبارزه  بازپس گرفتنشان 

دارد.

شکل گیری مبارزات زنان در ایران به دوران جنبش مشروطه بازمی  گردد. برای مثال در این دوران 

مسلحانه ی  مبارزات  هم چنین  و  پاشا  زینب  رهبرِی  به  تبریز  زنان  از  عده ای  مبارزات  به  می توان 

در  نان  نایابی  و  گرانی  جریان  در  پاشا  زینب  کرد.  اشاره  تهران  فتح  در  بختیاری  بی بی مریم  سردار 

تبریز و نابرابری ها و بی عدالتی ها، همراه عده  ای از زنان به انبار احتکار غله حمله می کند و آنچه 

از  )که  او  همراه  زنان  گروه  و  او  هم چنین  می کنند.  تقسیم  گرسنگان  و  فقرا  بین  را  می آید  دست  به 

آنان می توان به یوز باشی خاور، جانی بیگم، سلطان بیگم، خیر النسا، نایب کلثوم، فاطمه نساء، 
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آتلی شاه به ییم، و ماه بیگم اشاره کرد( در جریان نهضت تنباکو در مقابل فشار حاکمیت برای باز شدن 

بازار تبریز ایستادگی کرده و بازار را که مرعوب حاکمیت شده بود، بار دیگر تعطیل می کنند. از طرف 

دیگر بی بی مریم بختیاری در جریان فتح تهران شخصا تفنگ به دست می گیرد و با قزاقان وارد نبرد 

می شود. در این مبارزات می بینیم که سوژگی جمعی زنانه چگونه آن ها را به تشکلی نیرومند برای 

مبارزه با بی عدالتی ها و برقراری آزادی و تاثیرگذاری سیاسی در عرصه ی کشور تبدیل می کند.

یک  هفته ای  که  منتشر  شد  تهران  در  »دانش«  نشریه ی  زنان،  نشریه ی  اولین   1289 سال  در 

بار و در هشت صفحه، با قطع رحلی و چاپ سربی چاپ می شده است. در سال 1292، نشریه ی 

شکوفه توسط مریم عمید راه اندازی می شود. مریم عمید با انتشار این نشریه برای آگاه سازی زنان، 

خرافه زدایی و تساوی حقوق زنان و مردان تالش های بسیاری کرد. بی بی فاطمه استرآبادی هم از 

زنانی بود که در روزنامه ی حبل المتین و نشریه ی مجلس مقاالتی بیشتر در دفاع از آموزش دختران 

می نوشت. او بنیان گذار اولین دبستان دختران بود و نویسنده ی کتابی با نام معایب الرجال است که 

به طنز و در پاسخ به کتاب تادیب النسوان نوشته شده بود.

انجمن  اعضای  از  یکی  و  ایران  مشروطه ی  جنبش  روند  در  موثر  زنان  از  گوهرشناس  ماهرخ 

در  وطن  مخدرات  انجمن  گرفت.  شکل   1289 سال  در  زنانه  انجمن  این  بود.  وطن  مخدرات 

نفوذ انگلستان و روسیه قرار  ایران را تحت  با قرارداد سن پترزبورگ )1907 میالدی( که  مخالفت 

می داد، تحریم کاالهای وارداتی را در پیش گرفت. گرچه به نظر می رسد هدِف اصلِی ایشان تاکید 

بر حقوق زنان نبوده است ولی آن ها استثمار کشورهای خارجی را عامل اصلی موقعیت فرودست 

زنان ایران در آن دوره می دانستند.

تاسیس   1307 سال  در  تهران  در  را  دخترانه  دبیرستان  اولین  که  است  زنی  نام  نیز  آزموده  طوبی 

کرده است. روشنک نوع دوست یکی دیگر از روزنامه نگاران و فعالین حقوق زنان بود. او به همراه 

عده ی دیگری از زنان، جمعیت پیک سعادت نسوان را در سال 1300 برای پیگیری حقوق سیاسی 

و اجتماعی زنان پایه گذاری کرد و این گروه اولین گروهی بود که هشتم مارس را به عنوان روز زن 

پذیرفت و هرساله آن را جشن می گرفت.

هم چنین به کوشش محترم اسکندری برای ترویج حقوق زنان و بهبود شرایط دختران، جمعیت 

رادیکال نسوان وطن خواه در سال 1301 فعالیت خود را آغاز کرد که در سال 1312 توسط رضاشاه 
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آنان  اهداف  از  داشتند.  چپ  گرایشات  نسوان  سعادت  پیک  جمعیت  مانند  نیز  گروه  این  شد.  بسته 

آموزش دختران، تحصیل زنان بزرگسال، حمایت از دختران بی سرپرست، تاسیس بیمارستان برای 

زنان فقیر، به دست آوردن حقوق زنان، رفع حجاب، و ترویج کاالهای ایرانی بود. آن ها هم چنین 

اقدام به برگزاری راهپیمایی و اجرای تئاتر می کردند. گروهی از اعضای جوان و کمونیست جمعیت 

از  متشکل  انجمِن  این  دادند.  تشکیل  را  زنان  بیداری  سازمان   1302 سال  در  وطن خواه  نسوان 

زنان کمونیست، که نسبت به جمعیت نسوان وطن خواه رادیکال تر بودند، به آموزش بزرگساالن، 

جمعیت  مانند  نیز  زنان  بیداری  انجمن  می پرداختند.  زن  جهانی  روز  مراسم  برپایی  و  تئاتر  اجرای 

نسوان وطن خواه توسط رضاشاه بسته شد. فخرغظمی ارغون مادر سیمین بهبهانی هم در انجمن 

نسوان وطن خواه عضویت داشت و سردبیر روزنامه ی آینده ی ایران و مجله ی بانوان بود.

نامه ی بانوان مجله ای بود که به سردبیری شهناز آزاد چاپ می شد و بعد از چاپ نخستین شماره 

و  زنان  دیدگان  جلوی  سنت،  حصار  و  موهومات  و  خرافه  »حجاِب  بود:  نوشته  که  چرا  شد  توقیف 

مردان را در این کشور سد کرده است.« و با شرط اینکه در شماره ی بعدی منظور از حجاب را چیزی 

به جز حجاب زنان معرفی کند، کار خود را از سر گرفت.

مرد  و  زن  روشنفکران  توسط   1286 سال  در  که  نیز  زنان  آزادی  انجمن  یا  نسوان  حریت  انجمن 

تاسیس شده بود، به موقعیت فرودست زنان در ایران می پرداخت. صدیقه دولت آبادی از فعاالن 

حقوق زنان در ایران بود و زبان زنان را منتشر کرد. این اولین نشریه ی زنانه بود که مجوز انتشار آن به 

نام خود منتشر کننده اش، صدیقه دولت آبادی، صادر شد. زبان زنان به آموزش حقوق خانوادگی، 

آموزش و استقالل اقتصادی می پرداخت. صدیقه دولت آبادی در نشریه اش به صراحت حجاب را 

مورد انتقاد قرار می داد. طاهره قره العین نیز اولین زنی بود که در واقعه ی َبَدشت، در جریان جنبش 

بابیه با برداشتن نقاب روبنده اقدام به سخنرانی کرد.

و  بی بی  مجله ی  نسوان،  عالم  زنان،  جهان  از  می توان  دوران  این  در  زنان  نشریه های  دیگر  از 

دختران ایران نام برد. از جمله زنان دیگری که برای حقوق زنان تالش می کردند می توان به مستوره 

سازمان های  جز  به  کرد.  اشاره  نیز  پارسا  فخرآفاق  منگنه،  نورالهدی  شیرازی،  زندخت  افشار، 

نام برده شده می توان به سازمان های دیگری مانند اتحادیه ی غیبی نسوان، انجمن نسوان ایران، 

اتحادیه ی نسوان و... نیز اشاره کرد.



9

فمینیسِم آزادِی یواشکی

در این دوران هم چنین مدارس دخترانه ی زیادی به منظور توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی 

زنان  که  می کردند  ایجاد  را  مناسبی  محیط های  زنان  این  واقع  در  آمدند.  پدید  زنان  آموزش  و 

می توانستند  مدارس  این  خاص  صورت  به  آیند.  هم  گرد  علوم،  یادگیری  بر  عالوه  می توانستند 

فضای مناسبی ایجاد کنند که می تواند سوژگی جمعی زنانه تولید کند.

حزب  هواداران  برای  زنان  انجمن  و  توده  حزب  اعضای  برای  زنان  سازمان   ،1322 سال  در 

اینکه  به  اعتقاد  و  اسکندری  سلیمان میرزا  مخالفت های  دلیل  به  واقع  در  کرد.  فعالیت  به  شروع 

سیاست های حزب نباید در تقابل با مذهب قرار بگیرد، زنان نمی توانستند به عضویت حزب توده 

در بیایند. آبراهامیان در تاریخ نوین ایران در این باره می نویسد: »وی ]سلیمان میرزا اسکندری[ با 

پذیرش ریاست )کمیته ی مرکزی( حزب توده احتماال شرط کرده بود که حزب به رغم رادیکالیسم 

اجتماعی آن، نباید با تبلیغاِت ضدمذهبی خود را در برابر مومنان قرار دهد. وی بر این باور بود که 

جنبش سوسیالیستی در گذشته به دلیل مخالفت ناموفق آن با مومنان خود را تضعیف کرده بود.«، 

مرامنامه ی  اولین  درمی آمدند.  حزب  عضویت  به  زنان  و  شد  برداشته  دیرتر  محدودیت  این  البته 

از  کرد.  طلب  را  حقوق  برابری  و  اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  توسعه ی  زنان،  برای  توده  حزب 

جمله خواست های آنان می توان حق رأی برای زنان، استقالل اقتصادی، تساوی حقوق زوجین 

اجتماعی،  بیمه های  برابر،  کار  مقابل  در  برابر  دستمزد  طالق،  و  خانواده  قوانین  در  تجدیدنظر  و 

حمایت از مادران و کودکان بی بضاعت و مرخصی بارداری را برشمرد. نشریه ی بیداری ما در سال 

1323 توسط این سازمان منتشر شد که صراحتا در آن از رضاشاه به عنوان دیکتاتوری یاد می شد 

زنان  دموکراتیِک  تشکیالِت  نام  با  زنان  تشکیالت   ،1325 سال  از  بود.  زنان  استثمار  قصدش  که 

تقریبا  اما  کند  جذب  خود  به  را  بسیاری  زنان  بود  نتوانسته  توده  حزب  گرچه  داد.  ادامه  را  خود  کار 

آبراهامیان  می کرد.  مبارزه  دوران  این  در  زنان  حقوق  احقاق  برای  که  بود  سیاسی ای  سازمان  تنها 

در این باره می نویسد: »گرچه رهبران حزب اغلب از این مسئله ناراحت بودند که حزب توده زنان 

اندکی را جذب کرده است و علی رغم اینکه کمتر از 3.4 درصد اعضای عادی حزب را زنان تشکیل 

آنها  حقوق  راه  در  و  بسیج  را  زنان  همواره  که  بود  کشور  سیاسی  سازمان  تنها  حزب  این  دادند،  می 

سرسختانه مبارزه می کرد.«

سال  کار  قانون  در  زنان  نفع  به  تغییراتی  باعث  حزب  زنان  تشکیالتی  تالش های  هم  واقع  در 
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1332 شد: دستمزد برابر در ازای کار برابر و مرخصی زایمان. گرچه این تغییرات در قانون کاِر بعد 

ایران  زنان  دموکراتیک  تشکیالت   1327 سال  در  نیامد.  در  اجرا  به  هیچ گاه  مرداد   28 کودتای  از 

مریم  شد.  توقیف  هم  ما«  »بیداری  مجله ی  آن  ارگان  و  اعالم  غیرقانونی  شاه  ترور  بهانه ی  به 

دوران  آن  از  پس  و  محکوم  ابد  زندان  به  غیابی  حکم  با  دموکراتیک«  »تشکیالت  دبیر  فیروز، 

فعالیت مخفی تشکیالت دموکراتیک زنان شروع شد. در سال 1329، تشکیالت زنان دوباره به 

و  زنان  حقوق  تساوِی  خواسِت  زمینه ی  در  مطالبی  با  را  تابان«  »جهان  روزنامه ی  علنی  صورت 

»سازمان   ،1330 سال  در  کرد.  منتشر  کودکان  حقوق  از  دفاع  و  صلح  حفظ  راه  در  مبارزه  مردان، 

گماشت.  همت  مختلف  قشرهای  از  زنان  بسیج  و  سازمان دهی  کار  به  و  شد  تاسیس  ایران«  زنان 

جامعه  در  جنسیتی  آگاهی های  ترویج  در  زنان«  »جهان  و  تابان«  »جهان  روزنامه های  هم چنین 

نقش مهمی ایفا کردند. در دوران تجدیدنظر در قانون اساسی در سال 1330، سازمان زنان حزب 

توده با برگزاری گردهمایی  هایی در فضاهای عمومی، مبارزات وسیعی را برای کسب حق رای زنان 

انجام دادند. آن ها اقدام به تهیه ی فرم های نظرخواهی و جمع آوری صدهزار امضا برای دفاع از 

حق رای زنان نمودند. به رغم تمام تالش ها در دوره ی مصدق با اعطای حق رأی به زنان موافقت 

نشد. در مورد عدم به رسمیت شناختن حق رای زنان دو موضع گیری متفاوت پدید آمد. زناِن حزبی 

به شدت آن را مورد انتقاد قرار دادند ولی زناِن گرو ه های مستقل سکوت در پیش گرفتند. نوشین 

چنین  دالیل  از  یکی  صورت  هر  »به  می نویسد:  روشنفکران  و  حجاب  کتاب  در  خراسانی  احمدی 

موضع گیری های متفاوتی از سوی دو گروه زنان شاید آن باشد که گروه هایی از زنان که مستقل از 

احزاب سیاسی بودند، وجود و حضور دولت دکتر مصدق را در مجموع به نفع زنان می دانستند و از 

این رو تمایل زیادی نداشتند که به رغم فشارهای همه جانبه شان برای دستیابی زنان به حق رای، 

دولت مصدق را تضعیف کنند. در حالی که گروه های زنان وابسته به احزابی همچون حزب توده که 

در آن مقطع خاص، در رقابت با دولت مصدق بودند تمایل داشتند از این مساله به نفع حزب خود بهره 

ببرند.«. از طرفی خلیل ملکی و دیگر اعضای حزب نیروی سوم نیز خواستار انقالب دموکراتیک 

اجتماعی و به رسمیت شناختن حق رای زنان بودند. عالوه بر حزب توده و نیروی سوم، فرقه ی 

حقوق  آذربایجان  بر  حاکمیت  کوتاه  دوره ی  در  نیز  پیشه وری  جعفر  رهبری  به  آذربایجان  دموکرات 

برابر برای زنان را در برنامه ی خود قرار داده و برای اولین بار حق رای زنان را به رسمیت شناخت.
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خدیجه،  اسکندری،  تاج  و  زهرا  به  می توان  توده  حزب  زناِن  تشکیالِت  در  فعال  زنان  جمله  از 

صدیقه امیرخیزی، وارتو تاریان، هما هوشمندراد )سردبیر مجله ی حزبی بیداری ما(، مریم فیروز، 

برای  فعال  سازمان های  جمله  از  کرد.  اشاره  شرمینی  عالیه  و  علوی  بدرالموک  کامبخش،  اختر 

احقاق حقوق زنان می توانیم جمعیت زنان مبارز، اتحادیه ی زنان مبارز، اتحاد ملی زنان، کمیته ی 

ایجاد جمعیت بیداری زنان، کمیته ی زنان مبارز و انجمن رهایی زنان را نام ببریم.

در همان روز های بعد از پیروزی انقالب سال 1357، اولین حرکت اعتراضی زنان ایران شکل 

گرفت. بنا به نظر کمیته ای که برای دفاع از حقوق زنان در فرانسه به سرپرستی سیمون دوبوار شکل 

گرفته بود »در هيچ تجربه ى تاریخى ای بعد از انقالب، زن ها این قدر به فوریت برای حقوق شان 

حرکت نکرده اند؛ نه در انقالب های اروپاى قرن نوزدهم، نه در الجزایر و نه در هيچ كجاى ديگر.« 

این به طور قطع تجربه ی ارزشمندی برای جنبش زنان در تمام دنیا به حساب می آید. مهناز متین و 

ناصر مهاجر در کتاب خیزش زنان در اسفند 57 به تفصیل به بررسی و مطالعه ی تظاهرات زنان در 

سال 1357 پرداخته اند.

در روز 15 اسفند سال 1357 و در واکنش به سخنرانی روح اهلل خمینی در مدرسه ى فيضيه ى قم، 

لخت  زن ها  نبايد  اسالمى  وزارت خانه ى  در  شود.  معصيت  نبايد  اسالمى  وزارت خانه ى  »در  كه: 

ترتیب  را  تظاهراتی  و...(  کارمندان  )دانشجویان،  متوسط  طبقه ی  از(  )بیشتر  زنان   - بيايند…". 

توسط  که  برنامه هایی  در  شرکت کننده  زنان  و  شد  زن  جهانی  روز  با  مصادف  تظاهرات  این  دادند. 

گروه های سیاسی چپ گرا به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه  تهران در حال برگزاری بود نیز در 

اعتراض به واپس گرایی اسالمی به حرکت اعتراضی زنان در خیابان پیوستند.

در روز شنبه 19 اسفند نیز راه پیمایی چندهزار نفری زنان )بین پنجاه تا صدهزار نفر و بسیار بزرگتر 

از آنچه در 15 اسفند برگزار شده بود( به سوی دادگستری برگزار شد. مهمترین نقطه ی حرکت این 

راه پیمایی دانشگاه تهران بود و بسیاری از دانشجویان دختر در این راه پیمایی شرکت داشتند. نگاه 

جمهوری  صداوسیمای  طرف  یک  از  بود.  صورت  دو  به  زنان  اعتراضی  حرکت  این  به  رسانه ای 

اسالمی تالش کرد با مونتاژ تصاویر تهیه شده، زنان شرکت کننده در این اعتراض را ضدانقالب و 

وابسته به رژیم شاهنشاهی نشان دهد. در صورتی که این تظاهرات به هیچ وجه ماهیت ضدانقالبی 

برای  بودند که  شهری  زنان طبقه ی متوسط  همان  آن،  در  زنان شرکت کننده  از  بسیاری  و  نداشته 
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سیاسی  سازمان های  زنان  بسیاری  هم چنین  بودند.  آمده  خیابان  به  نیز  انقالب  رسیدن  ثمر  به 

هم، گرچه نه به دعوت سازمان سیاسی شان و با ابتکار شخصی، در این تظاهرات شرکت کردند. 

از اهداف دموکراتیک انقالب حفاظت کنند. از طرف دیگر رسانه های  در واقع آن ها می خواستند 

غربی نیز در تالش بودند تا مانند تلویزیون جمهوری اسالمی این زنان را مخالف انقالب و زنانی 

حجاب  خودشان  که  زنانی  تصویر  قصد،  به  رسانه ها  این  دوی  هر  کنند.  معرفی  غربی  پوشش  با 

اسالمی داشتند را منعکس نکردند و در صدد بهره برداری از این تجمع آزادی خواهانه ی زنان در 

)از جمله کمونیست ها، سوسیالیست ها،  سکوالر دیگر  بدین ترتیب بود که نیروهای  بودند.  ایران 

پرداختند.  اعتراضی  حرکت  این  رد  یا  و  برابر  در  سکوت  به  هم  لیبرال ها(  و  سوسیال دموکرات ها 

عالوه بر این به خاطر تبلیغات حکومت اسالمی و دودلی و تردید و سکوت و بعضا محکوم کردن 

ممکن  اینکه  واهمه ی  با  نیز  زنان  از  بسیاری  انقالب،  در  پیشرو  سازمان های  توسط  حرکات  این 

این  واقع  در  گرفتند.  فاصله  اعتراض ها  این  از  باشند  شده  سلطنت طلب  نیروهای  بازیچه ی  است 

زنان صریحا می خواستند با رژیم سابق مرزبندی داشته باشند ولی از آن طرف به دنبال آرمان های 

دموکراتیک در انقالب سال 1357 بودند.

یا  یواشکی«  »آزادی  به  محدود  اجباری  حجاب  با  ایرانی  زنان  مخالفت  که  می بینیم  نتیجه  در 

مبارزه  حقوقشان  احیای  برای  ایرانی  زنان  دیرباز  از  نمی شود.  اجباری«  حجاب  به  »نه  کمپین 

یا حقیقتا  نگشوده است،  ایران  در جنبش فمینیستی  را  جدیدی  گفتمان  یواشکی  آزادی   کرده اند و 

راه گشا و یا تقویت کننده ی این گفتمان نبوده است.

آیا حجاب اجباری تنها برخواسته از ایدئولوژی اسالمی حاکمیت است؟

در  نیست.  شهری  متوسط  طبقه ی  زنان  طبقاتی  خواسته ی  تنها  آن  با  مبارزه  و  اجباری  حجاب 

واقع زنان طبقه ی کارگر هم به شدت و قطعا بیشتر از زنان طبقات متوسط و مرفه به خاطر حجاب 

اجباری مورد ستم قرار می گیرند. در واقع زنان در طبقه ی متوسط و مرفه هر چقدر هم در ساحت 

و  بسیار  خصوصی  فضاهای  داشتن  دلیل  به  ولی  شوند  سرکوب  اجباری  حجاب  توسط  اجتماعی 

آزادی هایی که در محیط های خانوادگی و خصوصی اغلب به رسمیت شناخته می  شوند، کمتر تحت 

هم چنین  و  فضاهایی  چنین  آوردن  فراهم  برای  مالی  توانایی  عدم  دلیل  به  کارگر  زنان  اما  فشارند. 

به خاطر عقب ماندگی های فرهنگی و سنتی حتی بیشتر مورد ستم قرار می گیرند. هم چنین برای 
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مثال در مورد غیرقانونی بودن سقط جنین باز هم زنان از طبقات پایین تر بیشتر آسیب می بینند. چرا 

که زنان مرفه تر به خاطر امکان مالی ای که دارند، به احتمال بیشتر می توانند برای سقط جنین به 

امکانات بهتری دست یابند. در صورتی که زنان فقیرتر به خاطر عدم استطاعت مالی خطرات بسیار 

سقط جنین در محیط های نامناسب را تجربه می کنند. پس قطعا مبارزه در مقابل حجاب اجباری و 

قوانینی که سقط جنین را تنها محدود به شرایط خاصی می کنند، برای زنان کارگر و طبقات فقیرتر 

نیز مهم است و بایستی مورد توجه قرار بگیرد. اما آنچه در اینجا باید ذهن هر انسان مبارزی را به 

خود درگیر کند این است که آیا تنها حقوقی که از زنان در ایران سلب شده است حق تعیین پوشش 

و کسب گذرنامه و خروج آزادانه و بدون نیاز به اجازه ی همسر از کشور است؟ آیا می توان تبعیض 

و ستم سیستماتیک فراگیر در ایران را تنها به چنین نمونه هایی محدود کرد؟ آیا می توان نسبت به 

کار خانگی تحمیل شده به زنان، بارداری و دوره های پریود که خاصه ی شرایط فیزیولوژیکی زنان 

فاقد  کنونی  تولید  روابط  و  سرمایه داری  جوامع  در  است  پولی  اقتصادی  ارزش  فاقد  چون  و  است، 

آمار  می توان  آیا  بود؟  بی تفاوت  است،  زنان  به  جنسیتی  ستم  برای  پایه ای  و  می شود  تلقی  ارزش 

باالی خودسوزی زنان، اعتیاد و خشونت های خانگی را عواملی نه چندان مهم به حساب آورد؟

طبقات  از  زنان  به  جنسیتی  ستم  مختلف  زوایای  بر  و  بدانیم  اصلی  را  مشکالت  این  تمامی  اگر 

صفحه ی  در  علی نژاد  مسیح  چرا  بپرسیم  خود  از  باید  باشیم،  آگاه  اجتماعی  و  اقتصادی  مختلف 

پوشش  از  فراتر  دغدغه هایشان  که  می دهد  نشان  را  زنانی  تنها  ایران«  در  زنان  یواشکی  »آزادی 

در  شدت  به  علی نژاد  مسیح  یواشکِی  آزادی  صفحه ی  نمی رود.  گذرنامه  تحصیل  حق  و  اجباری 

مقابل زنان ایرانی و طبقه ی اقتصادی و دغدغه هایشان انتخابی عمل کرده و می کند و بدین سبب 

زنان  جایگاه  می دهد.  ارائه  ایرانی  زناِن  برابری خواهِی  و  آزادی  فرایند  از  معوجی  شدت  به  تصویر 

کارگر و فقیرتر در این حرکات کجاست؟ اگر حتی قبول کنیم که فضای مجازی بیشتر می تواند ابزاری 

در اختیار طبقه ی متوسط شهری و طبقات مرفه تر باشد، ولی باز هم مسیح علی نژاد می تواند زنان 

کارگر را نیز وارد فعالیت صفحه اش کند.

در این صفحه در واقع از زنان طبقات فرودست و دغدغه هایشان از جمله: امرار معاش خانواده 

و شرایط نابرابر محیط های کار، فرصت های نابرابر آموزشی و کاری، تن فروشی و بردگی جنسی 

از  صحبتی  هیچ  حتی  نیست.  خبری  دیگر  موارد  بسیاری  و  اقتصادی  نابه سامان  اوضاع  خاصه ی 
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این واقعیت نمی شود که زنان فقیرتر بیشتر در اثر قوانین تبعیض آمیز ضربه خواهند دید. در آزادی 

یواشکی تضادهای طبقاتی و فشار مضاعف بر زنان طبقات فرودست نادیده گرفته می شود.

او به غلط از بین بردن و مبارزه با حجاب اجباری را اولین قدم در احقاق حقوق زنان می داند. به 

قول او »حجاب اختیاری هویتی است که ما باید به زنان برگردانیم و این اولین قدم در احقاق حقوق 

زنان است.« هویتی که مسیح علی نژاد قائل به آن است نه هویتی برمبنای شان انسانی زن )شامل 

حقوق برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی( بلکه هویتی است که تنها بر مبنای برداشتی ساده 

از پوشش اجباری و اختیاری و آزادی های فردی تعریف می شود. اشاره به این موضوع حیاتی ست 

که گفتمان شکل گرفته حول مسئله ی حق انتخاب نوع و سبک پوشش )نه مبارزه با حجاب اجباری( 

بیشتر گفتمانی سرمایه دارانه است. در واقع اینجا سوژگی زنانه به یک سوژگی خردگرایانه ی فردی 

و سوژگی مصرف تبدیل می شود. زن از آنجا مورد ظلم است که نمی تواند آزادانه هر کاالیی را که 

می تواند مصرف کند. آزادی و رهایی زنان با انقیاد آنان به عنوان مصرف کنندگان در یک سیستم 

سرمایه داری نه تنها تضمین نمی شود، بلکه مورد تهدید و دست نیافتنی تر خواهد شد.

مسیح علی نژاد مانع اصلی آزادی های اجتماعی زنان ولو محدود شده به حجاب اختیاری را نه 

فرهنگ مردساالری حاکم بر ایران بلکه »صرفا« حاکمیت ایدئولوژیک اسالمی در ایران می داند. 

گرچه قطعا سلطه ی ایدئولوژیک حکومت اسالمی ایران که حجاب اجباری زنان یکی از نمودهای 

اصلی آن است، یکی از موانع اصلی ست اما در چارچوب محدود تعیین شده توسط آزادی یواشکی 

زنان در ایران تمام عوامل فرهنگ و سنت به قصد نادیده گرفته می شود. مسیح علی نژاد در نشستی 

]حجاب  این  بگویند  است  ممکن  می کنند[  سفر  ایران  به  که  زنی  ]سیاستمداران  »آن ها  می گوید: 

اجبار  مورد  در  ما  کنند،  شوخی  من  با  است  ممکن  آن ها  است.  فرهنگی  مسئله ی  یک  اجباری[ 

و  نوشتن  به  قادر  حتی  که  من  مادر  ماست؟  فرهنگ  اجبار  می گویید  شما  پس  می کنیم.  صحبت 

خواندن نیست ولی او مرا مجبور نکرد که من مانند او باشم. این فرهنگ ایران است"1. او یگانه 

مشکل را حاکمیت ایدئولوژیک اسالمی در ایران معرفی می کند )و یا در بهترین حالت فرهنگ به 

عنوان عاملی جانبی طرح شده است(. پس تنها راه رهایی برای زنان ایرانی، رهایی از ایدئولوژی 

اسالمی خواهد بود که جز با »تغییر رژیمی« که مبنای اسالمی دارد امکان پذیر نیست.
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سازمان های حقوق بشری، فمینیسم لیبرال

در دوران اوباما، لیبرالیسم بیشتراز قبل با نظام 

شواهد  وجود  با  شد.  تنیده  هم  در  امپریالیستی 

افغانستان  اشغال  می داد  نشان  که  بسیاری 

برای  ناتو  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت  توسط 

اما  است  نداده  صورت  چندانی  کار  زنان  حقوق 

کمپینی  آمریکا  متحده ی  ایاالت  بین الملل  عفو 

را در حمایت از ادامه ی اشغال افغانستان هدایت 

کرد. در سال 2012 میالدی، در اماکن عمومی 

افغانستانی  زنان  که  شد  داده  نمایش  تبلیغاتی 

شده  نوشته  آن  روی  و  می داد  نشان  برقع  در  را 

هم چنین  بده«.  ادامه  را  پیشرفت  »ناتو:  بود: 

که  را  نشستی  پیش تر  بین الملل  عفو  سازمان 

آلبرایت  مدلین  مانند  قدرتمندی  زنان  صدای  طریق  از  جنگ  امپریالیستی  فمینیستی  توجیه  آن  در 

دوباره بیان می شد، سازمان داد2.

ریاست مآبانه ی  نگرش  و  آن  بودن  نژادپرست  غرب،  در  لیبرال  فمینیسم  تاریخی  ضعف  یک 

مبارزی  عنوان  به  کمتر  رنگین پوست  زنان  است.  رنگین پوست  زنان  به  نسبت  سفیدپوست  زنان 

سوزان  که  نیست  عجیب  نتیجه  در  می شوند.  دیده  قربانی  عنوان  به  بیشتر  و  زنان  جنبش های  در 

تا ژانویه ی 2013 )که سابقه ی کار  نوسل، مدیر اجرایی عفو بین الملل آمریکا بین ژانویه ی 2012 

کردن در وزارت امور خارجه  ی ایاالت متحده، معاون رییس توسعه ی کسب وکار آمریکا در شرکت 

مشاوِر  و  ژورنال،  وال استریت  عملیات  و  استراتژی  ریاسِت  معاونِت  برتلسمان،  گروهی  رسانه ی 

رسانه و سرگرمی در کمپانی مک کنزی را دارد( همانند هیالری کلینتون و لورا بوش معتقد است که 

ناتو و حضور نظامی اش برای زنان افغانستان مفید بوده است3,4.

با این حال فمینیسم امپریالیستی تنها مورد توجه نخبگان سفیدپوست نبوده و روشنفکران وابسته 

فمینیسم  مثال  برای  کرده اند.  بازی  تفکر  این  گسترش  در  مهمی  نقش  همیشه  جهان  جنوب  در 
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مریم المنصوری  غربی  رسانه های  توجه  مورد  مسلمان  زن  سوژگی  شامل  می  تواند  امپریالیستی 

علیه  مشروع  جنگی  که  است  خوب«  »مسلمان  یک  از  خوبی  نمونه ی  مریم المنصوری  باشد. 

داعش را رهبری می کند.

از کشورهای غربی می توان چه انتظاری داشت؟

زمینه ی  در  می توانند  غربی  جوامع  بزرِگ  شرکت های  و  سیاستمداران  دولت ها،  که  کاری  اولین 

زنان در کشورهای پیرامونی انجام دهند دست برداشتن از استثمار نیروی کار این کشورها و منابع 

طبیعی آنان و تغییر روابط تولید و از بین بردِن فشار تحمیلی برای پیاده سازی سیاست های تعدیل 

کشورها  این  به  وام  اعطای  ازای  در  جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  کاِر  بازار  و  ساختاری 

خواهد بود؛ چرا که در نتیجه ی این سیاست ها اولین گروهی که آسیب خواهند دید زنان هستند. 

خانواده های  می شود  باعث  رایگان  آموزش  رفتن  بین  از  و  عمومی  بهداشت  سطح  آمدن  پایین 

به  نیازی  و  بدانند  اضافی  پیش  از  بیش  را  زنان  آموزش  ندارند،  را  خود  مالی  تامین  توان  که  زیادی 

اشاره نیست که با از بین رفتن خدمات بهداشت عمومی لطمه های بزرگی به بهداشت زنان که به 

خدمات و مراقبت های بهداشت عمومی نیاز بیشتری دارند وارد خواهد شد.

مگرنه  است.  صلح  به  پایبندی  داشت  انتظار  غربی  قدرت های  از  باید  واقع  در  که  کاری  دومین 

اینکه وضع زنان افغانستان و عراق و لیبی بعد از دخالت ها و لشکرکشی های ناتو که به بهانه های 

آزادی خواهی و به ارمغان آوردن دموکراسی انجام شده بود به شدت از قبل وخیم تر شده است و یا 

در مورد زنان افغانستان تغییری نکرده است. در جریان حمالت هوایی ناتو بسیاری از غیرنظامیان 

شده اند6  تبدیل  عزا  به  عروسی  جشن های  از  بسیاری   ، شده اند5  کشته  زنان(  و  کودکان  جمله  )از 

ببینند  آموزش  ناتو  نیروهای  توسط  است  قرار  که  افغانستانی  پلیس  و  نظامی  نیروهای  هم چنین  و 

تا ضامن برقراری امنیت در افغانستان باشند خودشان به زنان تجاوز می کنند.7  این در حالیست 

جویا  را  هوایی  حمالت  مورد  در  افغانستان  مردم  نظر  بی بی سی  اصلی  جریان  رسانه ی  وقتی  که 

می شود، آن ها به شدت با این حمالت هوایی مخالفند. 77 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 

استفاده ی نیروهای آمریکایی/ ناتو/ و آیساف از حمالت هوایی با این توجیه که به شکست طالبان 

بین  از  بانی  و  باعث  را  آن  و  نمی دانند8   قبول  قابل  را  می کند،  کمک  دولت  مخالف  جنگجویان  و 
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رفتن غیرنظامیان بی گناه  می دانند.

آیا زن ایرانی قربانی ست و نیازمند منجی خارجی؟

شدت  به  اما  برمی دارند  را  خود  حجاب  یواشکی  صورت  به  اگرچه  زنان  یواشکی،  آزادی  در 

نیازمند منجِی خارجی در راه فرایند آزادسازی شان هستند. در حقیقت این عکس ها با نشان دادن 

تصاویری درمانده از زِن ایرانِی مخالِف حجاِب اجباری به دنبال بازنمایی همان کلیشه ی غربِی زِن 

نتیجه  در  هستند.  حجاب  از  فراری  و  سرکوب  سیستم  قربانی  یا  و  حجاب  در  پیچیده  ناآگاِه  قربانِی 

صفحه ی آزادی یواشکی بار دیگر بهانه ی گسترش نگاه سلطه گر و ریاست مابانه و ناجی گِر غربی بر 

زن مسلمان جوامع شرقی را فراهم می کند.

حجاب  با  مخالفت  به  محدودشده  )ولو  زنان  حقوق  احیای  برای  علی نژاد  مسیح  می رسد  نظر  به 

اجباری( به جنبش ها و جریان های داخلی ایران امید چندانی ندارد. و یا اینکه این جنبش ها و حرکات 

مردمی آنقدر ضعیف هستند که برای ایجاد تغییر و بازپس گرفتن حقوق زنان نیاز به البی گری ها و 

استمداد از نیروهای خارجی است.

فعالیت  ابتدای  در  »من  می گوید:  تاون  جرج  دانشگاه  در  صراحتا  علی نژاد  مسیح  مثال  برای 

آزادی یواشکی دنبال سیاستمداران خارج از کشور نبودم که به صفحه آزادی یواشکی توجه کنند 

جذاب  رسانه ها  برای  خود  خودی  به  موضوع  اما  بگیرم.  قرار  خارجی  رسانه های  توجه  مورد  یا  و 

بیشتری  فشار  می شوی  شنیده  وقتی  شویم.  شنیده  تا  کرد  بسیاری  کمک  ما  به  خودش  این  و  بود 

روی سیاستمداران داخل کشور وارد می شود. اما در حال حاضر آن ها این راه را پیدا کرده اند که ما 

را نادیده بگیرند. ما در حال حاضر نیاز داریم از سوی سیاستمداران زن جهان فشار بیشتری روی 

دولت ایران بیاوریم. این تنها راهی است که می توانیم از طریق آن از دولت ایران بخواهیم پاسخگو 

باشد... این موضوعی است که باید روی میز مذاکره ی سیاستمداران قرار بگیرد. و تنها راهی که 

ایران  به  که  سیاستمداری  زنان  که  است  این  کنیم  درگیر  را  ایرانی  سیاستمداران  آن  با  می توانیم 

سفر می کنند، باید در این مورد حرف بزنند و این موضوع را بر سر میز مذاکره بیاورند که این کار را 

نمی کنند. من ندیدم سیاستمداران در این باره صحبتی کرده باشند. آن ها بیشتر در مورد مسئله ی 

هسته ای درگیر هستند. درست است که این مسئله ی مهمی است اما 50 درصد جامعه ی ایران را 
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زنان تشکیل می دهند.«9

در قسمت دیگری از همین گفت و گو مسیح علی نژاد صریحا اعالم می کند که دولت های غربی 

نباید به بهانه ی متهم شدِن مردم ایران در برابر دولت ایران سکوت کنند: »اما مسئله این است، 

نظر  اتفاقات  مورد  در  بودند  نگران   2009 انتخابات  زمان  در  غربی  دولت های  حتی  اوقات  بعضی 

بدهند تا حکومت، معترضین و جنبش سبز و یا اصالح طلبان را متهم نکند که از سوی دول غربی 

حمایت شده اند. من معتقدم نباید به این گونه برخوردهای دولت ایران توجه کنیم، باید از حقیقت 

دفاع کنیم... من می خواهم روزنامه نگاران غربی را نقد کنم که به داخل ایران سفر می کنند اما آزادی 

یواشکی را نمی بینند. چرا؟ چون می خواهند برای دفعات بعد بتوانند مجوز بگیرند...«همان

یا جای دیگری در جواب این سوال که از کمپین آزادی یواشکی چه چیزی عاید زنان ایرانی شده 

است؟ مسیح علی نژاد می گوید: »در این سال ها دروغ گفتن برای مقامات ایرانی کار ساده ای بوده 

است و زنان ایرانی خودشان با میل حجاب را انتخاب می کنند، ولی وقتی آقای روحانی می رود و 

در یکی از رسانه های فرانسوی می نشیند و در مورد یکی از عکس های آزادی یواشکی مورد سوال 

تنها  را  ایران  در  زنان  یواشکی  آزادی  اگر  است.«  درخشانی  دستاورد  این  نظرم  به  می گیرد10  قرار 

در  ایران  در  زنان  حقوق  برای  که  است  درازی  سالیان  زنان  )جنبش  بدانیم  ایرانی  زنان  »صدای« 

حال مبارزه است( و اگر مورد سوال قرار گرفتن مسئولین نظام را توسط رسانه های غربی دستاورد 

بزرگی در نظر بگیریم، پس الجرم باید فشار نیروهای غربی بر حاکمیت را عامل اصلی احقاق حقوق 

زنان در ایران دانسته باشیم.

در این چارچوِب منطقی زن ایرانی، انسانی است تحت ستم که منتظر منجی ای است که ظهور 

به  هم  یواشکی«  »آزادی  که  است  سبب  همین  به  بیاورد.  ارمغان  به  برابر  حقوق  او  برای  و  کند 

پروژه های حقوق بشری علیه حاکمیت ایران )که البته جامعه ی ایران اولین متضرر سیاست های 

اعمال شده به سبب این پروژه ها خواهد بود( اضافه می شود و زن ایرانی در کنار تمام جامعه ی ایران 

به صورت گروگان مضاعفی نمایش داده می شود که خود خواهان شرایط تحمیل شده بر او نیست و 

این نارضایتی را با آزادی ها و شیطنت های یواشکی اعالم می دارد. اگرچه در ایران، حقوق بشر به 

صورت گسترده ای نقض می شود ولی بسته بندی نقِض حقوق بشر در ایران و ظلم و ستم گسترده ی 

 Foundation for( جنسیتی به زنان توسط بنیادهایی مانند بنیاد برومند،11 بنیاد دفاع از دمکراسی ها
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Defense of Democracies(13,12 و غیره، برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل و هم چنین 

سناتورهای جنگ طلب از جمله مارک کرک، باب کورکر، جان مک کین و تد کافمن و نادیده گرفتن 

و یا ناتوان جلوه دادن کنش های اجتماعی عدالت خواهانه در ایران، قطعا در فرایند مبارزاتی مردم 

ایران برای احیای حقوقشان به شدت مهلک خواهد بود.

»حقوق  عنوان  با   )Freedom House( آزادی  خانه ی  گزارش  ارجاع  به  می توان  مثال  برای 

به   )Human Rights And Democratic Reform in Iran( ایران«  در  دموکراتیک  اصالحات  و  بشر 

گزارش های تهیه شده توسط بنیاد برومند توجه کرد. باید این نکته را در نظر داشت که خانه ی آزادی 

یک سازمان غیردولتی ست که با بودجه ی دولت آمریکا اداره می شود و از گزارشات آن برای تهیه ی 

 Iran Terrorism and Human Rights Sanctions Act of  :2726.S( الیحه ی14  مانند  لوایحی 

2016( که توسط مارک کرک حمایت می شود، استفاده شده است. هم چنین می توان به سخنرانی 

علی اکبر  کوثر،  نیک آهنگ  نفیسی،  آذر  میالنی،16  عباس  برومند(،15  بنیاد  )از  برومند  الدن 

موسوی خویینی در پنل های »راه پیش رو- چالش های استراتژیک برای جنبش دموکراتیک در 

و   )The Road Ahead – Strategic Challenges for the Democratic Movement in Iran( ایران« 

 )Lessons from Other Transitions to Democracy( دموکراسی  به  دیگر  گذارهای  از  درس هایی 

در موقوفه ی ملی برای دمکراسی )National Endowment for Democracy( اشاره کرد که بیانات 

نخستین آن را تد کافمن و جان مک کین انجام داده اند18,17 )قسمت هایی از سخنرانی مک کین در 

بیانات نخستین این نشست ها در ادامه ی مقاله آورده شده است(. موقوفه ی ملی برای دموکراسی 

یک نهاد قدرِت نرم آمریکایی ست که اگرچه خصوصی است اما بودجه ی آن را کنگره تامین می کند. 

این نهاد در سال 1983 میالدی توسط دولت ریگان برای کانالیزه کردن میلیون ها دالر از مالیات 

از  که  سازمان هایی  جمله  از  آمد.19  پدید  ضدکمونیستی  خصوصِی  دیپلماسِی  برای  آمریکا  فدرال 

موقوفه ی ملی برای دموکراسی کمک مالی دریافت می کنند می توان به بنیاد عبدالرحمن برومند 

جمله  از  کرد.22,21  اشاره   20)Foundation for Democracy in Iran( ایران  در  دموکراسی  بنیاد  و 

علی  پورزند،  سیامک  بنیاد  از  پورزند  آزاده  به  می توان  دموکراسی  برای  ملی  موقوفه ی  همکاران 

افشاری، منوچهر محمدی، حسین بشیریه، سیامک نمازی، الدن برومند از بنیاد برومند، رامین 

جهانبگلو و هاله اسفندیاری اشاره کرد.23



20

فمینیسِم آزادِی یواشکی

جریان هایی مانند »آزادی یواشکی زنان در ایران« نیز نمی توانند هیچ دورنمایی جز فراهم آوردن 

خوراک مورد نیاز رسانه ها و کنفرانس ها و البی های غربی برای وارد کردن فشار به حاکمیت ایران 

از طریق اعمال تحریم ها و روی میز داشتن گزینه ی جنگ و امتیازگیری  از حاکمیت ایران، و یا در 

بهترین حالت معرفی خود به عنوان مخالف شرایط فعلی در ایران با معیارهای تماما غربی داشته 

باشند. مسیح علی نژاد پیوسته به دنبال عرضه ی این بسته ی حقوق بشری در رسانه های جریان 

اصلی غربی که اهداف مشخصی را دنبال می کنند و یا تحت تاثیر قرار دادن سیاست مداران غربی 

برای اعمال فشار به حاکمیت ایران و هر گزینه ی اعمال فشار از باال به پایین است.

 NED )National موسسه ی  در  میالدی   2010 سال  دموکراسی  جایزه ی  اهدای  جریان  در 

و  سرکوب  ایران،  خیابان های  در  مردم  تظاهرات  از  مک کین  جان   )Endowment for Democracy

و  می کند  جدید صحبت  تحریم های  و وضع  تحریم  لوایح  سریع تر  تصویب  بشر، لزوم  حقوق  نقض 

صریحا اعالم می دارد: »ما باید از ایرانیان و از مخالفان حاکمیت ایران که آن را به چالش می کشند، 

پشتیبانی کنیم. قطعا آمریکا خالف خواست مردم ایران عمل نخواهد کرد. اما وقتی در خیابان های 

تهران فریاد زده می شود "اوباما! اوباما! یا با اونا یا با ما!" این صریحا به این معنی ست که آمریکا باید 

کارهای بیشتری برای پشتیبانی از خواسته ی ایرانیان انجام دهد. ما نیازمند یک تعهد ملی برای 

تنها  تنها،  نه  آنها  بگوییم  ایران  سیاسی  زندانیان  به  باید  ما  هستیم.  ایران  به  اطالعات  آزاد  پخش 

نیستند بلکه ما در مورد پرونده هایشان نیز اطالعات کاملی داریم. ما نیاز داریم که ناقضین حقوق 

بشر در ایران را علنی کنیم، آن ها را به مردم معرفی کنیم و آن ها را مشهور کنیم و بعد از آن بر روی 

آنان تحریم وضع کنیم.«24

هیچ  غربی  دولت های  از  »من  می گوید:  دیگری  جای  در  دیگری  پنل  در  هم  علی نژاد  مسیح 

انتظاری ندارم جز اینکه ما را ساکت نکنند وقتی ما در حال فریاد زدن هستیم. برای اینکه این آن 

زمانی را به یاد من می آورد که در جریان تظاهرات آرام، مردم در خیابان  ها بودند )که توسط حاکمیت 

من  پس  بود.  حاکمیت  با  اوباما  و  ما!"  با  یا  اونا  با  یا  اوباما!  می زدند:"اوباما!  فریاد  و  شدند(  سرکوب 

همیشه از سیاستمداران زنی که به ایران سفر می کنند و با مقامات ایران دیدار می کنند، من همیشه 

آن  ولی  دهید...  نجات  را  ما  و  بیایید  که  نمی کنیم  تقاضا  شما  از  ما  که  بگویم  آن ها  به  می خواهم 

] می بینید  وقتی  می روید،  ایران  به  شما  وقتی  که  است  آن  کنم  اشاره  آن  به  می خواهم  که  چیزی 
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نکنید.  ساکت  را  آن ها  نگیرید.  نادیده  را  آن ها  کنند،  بلند  را  صدایشان  شده اند  موفق  ایرانی]  زنان 

حتی  اینکه  بدون  می رود  ایران  به  موگرینی  می بینید  ولی  هستیم...  اجباری  حجاب  مخالف  ما 

یک سوال در مورد حجاب اجباری بپرسد. در این مورد بهانه های زیادی وجود دارد... من باید از 

همه ی دولتمردان و زنان بخواهم که ایرانیان را فقط به خاطر تجارت و رابطه ی اقتصادی با دولت 

ایران نادیده نگیرند... اگر شما مردم ایران را نادیده بگیرید، شما قدرت الزم را به حاکمیت داده اید 

که مردم ایران را نادیده بگیرد.«25

نزدیکی سخنان مک کین و علی نژاد به ویژه در مورد خیابان های ایران و شعار »اوباما! اوباما! یا 

با اونا یا با ما« چیست و از چه روست؟ باید پرسید که اگر مسیح علی نژاد انتظاری از سیاستمداران 

خارجی ندارد پس چرا از تحریم و عوامل وارد آوردن فشار توسط سیاستمداران غربی سخن به میان 

نکنند  سفر  ایران  به  حجاب  داشتن  با  که  کرد  درخواست  زن  سیاستمداران  از  می توان  آیا  می  آورد. 

و روابط با ایران را تحریم کنند بدون آنکه نسبت به عواقب آن بی تفاوت بود و یا به راحتی در یکی 

توسط  زنان  اجباری  حجاب  خاطر  به  ایران  با  روابط  شرط  و  بی قید  تحریم  دوگانه ی  طرف های  از 

پوشش  صرفا  نه  بشر،  حقوق  گسترده ی  نقض  از  چشم پوشی  و  دیپلماتیک  روابط  قبول  حکومت/ 

نظر  در  را  عینی  شرایط  ظاهرا  علی نژاد  مسیح  که  می شود  چگونه  هم چنین  ایستاد؟  زنان  اجباری 

تحریم  خواستار  مذکور  دوگانه ی  در  عمال  کند  اعالم  صریحا  آنکه  بدون  می کند  تالش  و  نمی گیرد 

ایران در صورت قبول نکردن حق پوشش اختیاری زنان توسط حاکمیت می شود؟26

ایران دیل  از  بعد  »ما  می کند:  بیان  علی نژاد  مسیح  رفت  آن  ذکر  که  نشستی  از  دیگری  جای  در 

مجبور به سکوت شدیم... بعد از انتخابات 2009 میالدی بیشتر از صدنفر کشته شدند...  وقتی 

با  که  می آورد  من  یاد  به  را  زنی  [مسئله]  این  نکنید،  شرمنده  را  خودتان  کشور  هیس!  می گویند 

شوهرش در یک رابطه ی سواستفاده گرانه است و روزانه توسط همسرش کتک می خورد. او آبی 

و سیاه [کبود] است. و او [آن زن] جیغ می زند و صدایش بلند است و کمک می خواهد و خانواده 

فقط به او می گویند هیس! تو خانواده را شرمنده می کنی. این موضوع داخلی خانواده است. برو و 

با خانواده ی خودت صحبت کن. ما این را پیاپی می شنویم. هیس! این یک مسئله ی داخلی ست! 

مسئله ای  این  و  کنید  صحبت  خودتان  کشور  با  و  بروید  می کنید.  سرافکنده  را  خودتان  کشور  شما 

است که باید در داخل کشور حل شود. این تنها مرا به یاد روابط بر مبنای سواستفاده می اندازد.«27 
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زن  یک  استمداد  آیا  می کند؟  دنبال  را  هدفی  چه  آن ها  ساده سازی  و  مسئله  دو  این  همانندسازی 

از  ایرانی  زنان  استمداد  مشابه  خانواده  از  بیرون  از  مردساالر  خانواده ی  چارچوب  در  ستم  تحت 

هم  همانند  علی نژاد  مسیح  که  آن چنان  مسئله  دو  این  اگر  است؟  غرب  و  ناتو  خارجی،  نیروهای 

اعالمشان می کند، مشابه باشند، زنان ایرانی از چه کسی در خارج از ایران کمک می خواهند؟ آیا 

زنان ایرانی همان »قربانیان« حاکمیت اسالمی ایران هستند که نیازمند کمک های خارجی اند؟ 

آیا اینکه جامعه موظف به پشتیبانی و حمایت از زنان تحت ستم در چارچوب خانواده است با دخالت 

نیروهای غربی و فشار آن ها، که مدت هاست آشکار شده هدف آن آزادسازی و ترویج دموکراسی 

نیست، قابل قیاس است؟ اگر بله مسیح علی نژاد باید آن را برای ما کامال روشن کند. باید از مسیح 

علی نژاد پرسید که با ارائه ی چنین تصویری از زنان ایرانی در رسانه های غربی چه هدفی را دنبال 

می کند؟

از  انتخاب شده  ایرانِی  زن  ایران،  در  زنان  یواشکی  آزادی  برند  با  علی نژاد  مسیح  ترتیب  بدین 

طبقه ی اقتصادی و اجتماعی خاص با دغدغه هایی محدودشده به دغدغه هایی خاص را به صورت 

مخالفی، البته کم توان برای مطالبه و احقاق حقوقش، به صورت کاالیی با ارزش مبادله ای مورد 

طریق  از  غرب،  ناجی گری  و  توجه  نیازمند  که  می کند  عرضه  غربی  رسانه های  و  البی ها  توجه 

برداشتن تنها دلیل ستم جنسیتی یعنی حاکمیت ایدئولوژیک اسالمی در ایران است. پرواضح است 

راستای  در  همگی  گزارش ها،  ارائه ی  و  مصاحبه ها  انجام  کنفرانس ها،  و  سمینارها  در  شرکت  که 

تبلیغ کاالی عرضه شده و یا مبادله ی آن خواهد بود.

جریان تحریم مسابقات شطرنج توسط شطرنج بازان زن و دوگانه ی موافقان/مخالفان تحریم

آن  از  خاص  جریان  دو  که  جعلی ست  دوگانه ی  یک  واقع  در  تحریم  موافقان/مخالفان  دوگانه ی 

اهداف  با  که  دوگانه  این  در  بود.  خواهد  آن  بازنده ی  تنها  قطعا  ایران  زنان  جنبش  و  می برند  سود 

مشخصی تولید شده است از یک طرف جریانی وابسته به غرب را می بینیم که حرکت مستقل زنان 

ورزشکار را برای عدم قبول حجاب اجباری فدراسیون ایران، مورد بهره برداری قرار می دهد و از 

آن به عنوان الگویی استفاده می کند که باید سرلوحه ی فدراسیون و دول غربی برای تحریم ایران 

حقوق اولیه ی خودشان  نقض  به خاطر  از همه  اول  زن،  ورزشکاران  کاِر  این  صورتی که  در  باشد. 
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با زنان ایرانی است. در واقع آنچه باعث دلگرمی  و در مرحله ی بعدی نشان همبستگی این زنان 

مسئله  این  است.  آن ها  با  جهان  سراسر  در  زنان  همبستگی  باشد  می تواند  ایران  در  زنان  مبارزات 

اهداف  که  غربی  رسانه های  و  سیاستمداران  دولت ها،  فدراسیون ها،  سازمان ها،  موضع گیری  با 

دیگری جز رهایی واقعی زنان را دنبال می کنند، به شدت متفاوت است. البته این زنان ورزشکار هم 

خودشان  همبستگی  و  نگیرند  قرار  غربی  استعماری  نیروهای  زیرکانه ی  بازی های  تحت تاثیر  باید 

با  را  ورزشکار  زنان  حرکت  که  آنجاست  علی نژاد  مسیح  گناه  واقع  در  کنند.  حفظ  ایرانی  زنان  با  را 

خواسته اش از سیاستمداران و فدراسیون ها و نهادهای قدرت هم سان کرده و در مورد آن ها تحلیلی 

البته  و  می گیرد  قرار  تحریم  موافقان  طرف  در  دوگانه  این  در  ترتیب  بدین  و  می دهد  ارائه  مشابه 

سپس در اثر فشار جریان منفعت طلب دیگری که در سوی دیگر این دوگانه قرار می گیرد خودش به 

مخالفان تحریم می پیوندد.

آن سمت دیگر این دوگانه ی جعلی شاید حتی نیروی خطرناک تری قرار داشته باشد که خودش در 

تولید این دوگانه ی دروغین نقش اصلی را بازی می کند. این نیرو که قطعا منافعی مشترک با حاکمیت 

ایران و موضع گیری اعتدالی اش دارد، با طرح چنین دوگانه ای در تالش است تمامی کسانی که به 

این  تحریم وصل کند و در  را به مدافعان  زنان تالش می کنند  حقوق دموکراتیک  برای  طریقی  هر 

کسانی  سو  این  در  می کند.  استفاده  است،  گرفته  قرار  سیستماتیک  ستم  مورد  که  ایرانی  زن  از  راه 

قرار گرفته اند که پس از توافق هسته ای، در جهت خفه کردِن هر تالش و صدای آزادی خواهانه ی 

امکان  و  منطقه  در  امنیت  عدم  بحراِن  ایران،  بحرانِی  شرایِط  ملی،  منافع   بهانه ی  به  حقی،  به 

قدرت گیری دوباره ی جناح تندرو در حاکمیت، کوشش می کنند. در اینجا آن چیزی که این جریان از 

آن مایه می گذارد فرصِت زِن ایرانی برای شرکت در مسابقات ورزشی است. به وضوح این جریان 

به بهانه ی امنیت و منافع ملی در پی سرکوب هر صدای مخالفی ست که به دنبال برابری و عدالت 

باشد. همبستگی زنان ورزشکار خارجی نمی تواند بهانه ی مناسبی باشد که زنان ایرانی را از امکان 

تحریم شدن ایران و محرومیت آنان از شرکت در پیکارهای جهانی ترساند.

راه  در  و  نیفتند  جعلی  دوگانه ی  این  دام  در  ابتدا  در  که  است  آن  زنان  جنبش  فعالین  وظیفه ی 

افشای منفعت طلبان بکوشند. باید بتوان از پتانسیل همبستگی مستقِل )از نهادهای قدرت( زنان 

در جهان، برای رهایی زنان ایران استفاده کرد. می توان بدون اینکه در یکی از طرفین این دوگانه 
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ایستاد همبستگی زنان شطرنج باز را تحلیل و از پتانسیل های آن استفاده کرد. نباید به بهانه ی قدرت 

گرفتن دوباره ی جناح های تندروی حاکمیت، امنیت و تحریم از احقاق حقوقمان دست برداریم و 

ساکت شویم. این دقیقا همان خواسته ی حاکمیت در عصر اعتدال و پساتوافق برای نزدیکی مردم 

به حاکمیت است.

فرمی استحاله شده از جنبش زنان و سواستفاده ی حاکمیت

زنان  یواشکی  »آزادی  که  باشد  شده  مشخص  روشنی  به  نکته  این  باید  تاکنون  است  پرواضح 

و  نیازها  دغدغه ها،  ایرانی،  زنان  از  نیمه کاره  و  ناتمام  تصویری  مشابه،  حرکت های  و  ایران«  در 

موانعشان برای احقاق حقوقشان ارائه می دهند. نیاز به توضیح و تفسیر زیادی نیست که ارائه ی 

انتقال  روند  که  خفقانی  فضای  در  هم  آن  غربی،  اصلی  جریان  رسانه های  در  تصویری  چنین 

اطالعات به شدت محدود شده است، می تواند به کل شکل استحاله شده ای از جنبش زنان ایران 

توسط  را  دیالکتیک  همین  حتی  و  دهد  جلوه  دیگرگون  را  آنها  احقاق  راه  و  خواسته ها  دهد.  نشان 

رسانه های جریان اصلی غربی وارد سپهر جنبش زنان در ایران کند، همان طور که فمینیسم غربی با 

شمردن تعداد زنان تاثیرگذار در محیط های کاری در ساختار سیستم سرمایه داری مردساالر، ظاهرا 

جنبش های  دیالکتیک  به  مسئله  این  و  است  زنان  دست رفته ی  از  انسانی  حقوق  احقاق  دنبال  به 

برابری طلبانه ی زنان ایرانی نیز رسوخ کرده است. بدین ترتیب بیراه نیست اگر زنان طبقات محروم 

نتوانند به چنین اشکالی از جنبش  زنان بپیوندند و همچنین نسبت به همراهی با چنین جنبش هایی 

بدبین شوند. در واقع اینان زنانی هستند که حقوق از دست رفته شان در یک جامعه ی سرمایه دارانه ی 

یا در بهترین حالت حقوق دست دوم، غیرمهم و یا حقوق  رانتِی مردساالر نادیده گرفته می شود و 

»دیگری« تلقی خواهد شد.

دوم آنکه دستگاه حکومتی نیز که به عنوان یگانه سد برای احقاق چنین حقوقی معرفی می شود، 

در  را  موارد  این  از  یکی  کرد.  نخواهد  چشم پوشی  خودش  برای  فراهم آمده  امتیازهای  از  قطعا 

طرف  یک  از  که  است  آن  دیگر  مورد  کردیم.  بررسی  تحریم  موافقان/مخالفان  جعلی  دوگانه ی 

پروپاگاندای نظام اسالمی با استفاده از حقایقی مانند داده شدن تریبون و جایزه به مسیح علی نژاد در 

 )Geneva Summit for Human Rights and Democracy(اجالس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر
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که متشکل از 20 سازمان غیردولتی حقوق بشری از جمله دیده بان سازمان ملل )UN Watch( است 

تمامی  منتقدان  از  یکی  و  می شود28  اداره   )AJC )Global Jewish Advocacy سازمان  توسط  که 

مواردی ست که ضداسرائیل و یا یهودی ستیزی می تواند قلمداد شود،30,29 به تهییج نیروهای 

جانب  از  فعالیتی  گونه  هر  دادن  نشان  وابسته  و  کردن  سرکوب  کردن،  امنیتی  منظور  به  خودی 

جنبش زنان ایران به اسرائیل و غرب می پردازد. در واقع جریان هایی مانند آزادی یواشکی مسیح 

علی نژاد با استقبال از پذیرفتن این تریبون ها و جایزه از چنین سازمان هایی، مواد الزم برای موجه 

نشان دادن و توجیه ایدوئولوژیک سرکوب های داخلی حاکمیت را فراهم می کنند. از طرف دیگر 

نظام اسالمی نیز در تالش خواهد بود که تمامی جنبش های آزادی خواهی و برابری طلبی به حق 

زنان ایرانی را به چنین حرکاتی تقلیل دهد و از این طریق آن ها را فاقد حقانیت، داللت و برنخواسته 

از متن جامعه معرفی کند. سایه ی گسترده شده توسط چنین حرکاتی، تمام فعالیت  های زنان را در 

هاله فرو برده و در ضمن کسانی که در جریان هایی مانند »آزادی یواشکی زنان در ایران« فعالیت 

می کنند نیز افرادی وابسته و یا در بهترین حالت فریب خورده به حساب خواهند آمد.

البته باید در همین جا این نکته را خاطرنشان کرد که سکوت در برابر نقض حقوق بشر به بهانه ی 

باید  بلکه  است.  نادرست  شدت  به  نیز  غربی  قدرت های  برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  »امنیت« 

بدون راه یابی در البی گری ها و تینک تنک های جنگ و تحریم طلب و بدون استفاده از منابع مالی 

گسترده ای که دولت هایی مانند آمریکا برای پروژه های حقوق بشری صرف می کنند و بدون دست 

به  پیش  از  بیش  باید  وادی  این  در  پرداخت.  فعالیت  به  غربی،  قدرت  نهادهای  داماِن  به  یازیدن 

جنبش های مردمی زنان، کارگری، قومی و غیره توجه کرد، از آن ها حمایت نمود و با آن ها همبسته 

بود.

آزادی یواشکی محدود به شبکه ی اجتماعی فیس بوک

اگر مجموعه ی کنفرانس ها و مصاحبه های مسیح علی نژاد را از صفحه ی آزادی یواشکی زنان در 

ایران حذف کنیم و به سویه ای از آن که عمل گرایی زنان )و عده ای از مردان( در داخل ایران تعبیر 

تامل  آن ها  کارکرد  و  اجتماعی  شبکه های  پدیده ی  مورد  در  اندکی  باید  بی شک  بپردازیم،  می شود 

کنیم.
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در واقع باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا کنش ورزی مجازی همان بی کنشی ای نیست 

محیط های  این  آیا  شود؟  گذارده  سرپوش  سوژگی  فقداِن  بر  آن  واسطه ی  به  می شود  سعی  که 

قابلیت  آیا  نیستند  اگر  یا  و  باشند  انضمامی  کنش ورزی های  برای  جایگزینی  می توانند  مجازی 

پی  در  یواشکی  آزادی  صفحه ی  هم  واقع  در  دارند؟  را  واقعی  کنش ورزی های  به  شدن  تبدیل 

عکس  کامال  هدف  بلکه  نیست.  انضمامی  کنش ورزی های  به  مجازی  جریان سازی های  تبدیل 

چنین مطلبی ست. صفحه ی آزادی  یواشکی به جای آنکه در پی تشکیِل سوژگِی جمعِی زنانه باشد 

برای  که  صورتی  به  آن هم  است،  اجباری  حجاب  مورد  در  زنان  احساسات  منعکس کننده ی  تنها 

مخاطب غربی کلیشه های گذشته را بازتولید نماید. این صفحه با اتمیزه کردن زنان، سوژگِی زنان 

را به انقیاد می کشد و باعث انفعال اجتماعی-سیاسی آنان خواهد شد. هم چنین بدیهی است که در 

دوران سیطره ی نئولیبرالیسم بر جهان، هزینه ها باید تا آنجا که می تواند کاهش پیدا کند و انتخاب 

و فردیت به عنوان اجزای اصلی یک سیستم نئولیبرالی تعبیر می شوند. این کاهش هزینه شامل 

کاهش هزینه های کنش های اجتماعی هم می شود. در این صورت افراد در جامعه به جای آنکه به 

دنبال سوژگی جمعی که سازنده ی مقاومت جمعی خواهد بود باشند، به دنبال گزینه هایی هستند که 

برایشان صرفه ی بیشتر و هزینه ی کمتری داشته باشد، در فرایند اجتماعی درگیر نشوند و فردیت 

خود را حفظ کنند. سپهر فضاها و شبکه های اجتماعی مجازی هر دوی این موارد را با هم به کاربر 

ارائه می کند. در نتیجه این موجودیت مجازی دیگر نیازمنِد پرداخِت هزینه های مبارزاتی نخواهد 

شیوه ی  )با  پیشرفتی  و  گشایش  پتانسیل  البته  و  بود(.  خواهند  کم  شدت  به  هزینه ها  این  )یا  بود 

استفاده ی معمول از آن( نیز به جنبش های زنان ارائه نمی کند.

از طرف دیگر این موجودیت های مجازی در شبکه های اجتماعی فرصت این را پیدا می کنند که 

بسیاری از »اعمال« مختص دنیای واقعی را، البته با تفاوت هایی، انجام دهند. آنها می توانند به 

صفحات مورد عالقه شان سر بزنند، می توانند در کنفرانس ها شرکت بکنند، خرید و فروش کنند و 

بسیاری از کارهای دیگری که در دنیای واقعی انجام می دهند. در واقع یکی از اهداف شبکه های 

کاربران  به  صورت  این  در  است.  واقعی  دنیای  شبیه سازی  کلی  طور  به  و  روابط  بازسازی  مجازی 

این شبکه ها با شرکت در کمپین ها و به اشتراک گذاری اخبار و الیک کردن مطالب، احساس کنش 

کاذبی دست خواهد داد که شخص را از لحاظ روانی از هر کنش واقعی بی نیاز می کند. در واقع این 
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کاربران بدون هیچگونه کنش واقعی و بدون حتی دورنمای تشکیل سوژگی های جمعی، احساس 

عاملیت خواهند کرد. البته باید به این مطلب هم اشاره کنیم که مسیح علی نژاد نیز در آزادی یواشکی 

هرگز به دنبال پدید آوردن سوژگی  جمعی و کنش های اجتماعی در ایران نبوده است.31

فمینیسِم کاالیِی مسیح علی نژاد و گفتماِن استعماری

مسیح علی نژاد با صفحه ی آزادی یواشکی در پی کاالیی کردن فرایند آزادی خواهی و برابری طلبی 

جنبش زنان ایرانی به طرزی است که خریدار آن رغبت بیشتری نشان دهد. علی نژاد خود را تنها 

خبرنگاری می داند که درصدد نمایاندن مشکالت زن ایرانی )البته منظور از »زن ایرانی« تنها زن 

طبقه ی متوسط شهری است( به جامعه ی جهانی است. اگر هدف را »نمایش زن ایرانی مخالف 

حجاب اجباری در غرب« در نظر بگیریم باید اذعان کرد که مسیح  علی نژاد در این زمینه موفق عمل 

کرده است. در واقع اینجا باید به ماهیت حرکاتی که مورد توجه رسانه های جریان اصلی جهانی قرار 

می گیرند، توجه کنیم.

ادوارد سعید در کتاب »اسالم رسانه ها«، اسالم را هسته ی اصلِی شرق شناسِی معاصر می داند. 

در ابتدا تالش می شود به اصطالح »جهان اسالم« را به صورت یک واحد یکپارچه معرفی کنند. 

تصویری همسان از کشورهای مختلف با پیشینه های تاریخی-فرهنگی و ساختاِر سیاسِی متفاوت، 

تحِت لوای »جهان اسالم« ساخته می شود و بعد با این »دیگرِی« هراس آور به تقابل و دشمنی 

تصویر  ساختن  در  غربی  آکادمیک  موسسات  و  رسانه ها  سعید  ادوارد  عقیده ی  به  برمی خیزند. 

شرِق معاصر یا جهاِن اسالم نقش اساسی دارند. او هم چنین نشان می دهد که چگونه قدرت های 

فرهنگ  از  رسانه ها  ارائه شده ی  تفاسیر  از  خود  هژمونیک  سلطه ی  توجیه  برای  غربی  استعمارگر 

اسالمی استفاده می کنند. در واقع آن کاالی فرهنگی ای توسط رسانه هاِی اصلِی غربی خریداری 

می شود که بتواند در ساخت چنین تصویری از اسالم مورد استفاده قرار بگیرد.

زِن مسلمان و حجاب اسالمی یکی از مسائلی است که برای ساختن این تصویِر خاص از اسالم 

مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته است. در رسانه های غربی ابتدا زن مسلمان و حجاب دچار 

وارد  یکسانی  کارکرد  با  مسلمان  زنان  تمام  برای  اسالمی  پوشش  می شود.  یکسان سازی  فرایند 

زنان  سرکوب  برای  وسیله ای  اسالمی  پوشش  این  می شود.  غربی  رسانه های  نمایش  عرصه ی 
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حتی  یا  و  اجبار  روند  و  آن  معنای  در  تفاوتی  کوچکترین  شدن  قائل  بدون  اسالمی،  کشورهای  در 

)حتی  که  می شود  داده  نمایش  قربانی ای  صورت  به  مسلمان  زن  می شود.  داده  نشان  آن  انتخاب 

در عین آرزومندی( توان کنش اجتماعی الزم و مبارزه با اسالم و حجاب اجباری را ندارد و نیازمند 

منجی ای است تا او را آزاد کند.

اگر به مورد خاص ایران و رسانه های غربی دقیق شویم خواهیم دید که این رسانه ها از مسئله ی 

تاریخی  دوره های  در  غربی  استعماری  نیروهای  خواست  مورد  که  تصویری  ساخت  برای  حجاب 

ارائه  زنان  جنبش  از  که  پیشینه ای  )در  آن  موارد  از  یکی  به  پیشتر  کرده اند.  استفاده  است،  مختلف 

بخواهند  آنکه  بدون  غربی  رسانه های   ،1357 سال  انقالب  جریان  در  کردیم.  اشاره  شد(  داده 

دالیل غرب ستیزی را مطرح کنند، با کمک گرفتن از مسئله ی حجاِب زنان، »دیگری« مرتجعی 

را به تصویر کشیدند که با نمودهای یک جامعه ی غربی پیشرفته در تضاد بود. در این عکس ها زنان 

سکوالر و چپی که در انقالب شرکت داشتند از کادرها حذف شدند و تنها زمانی آن ها به کادرها راه 

یافتند که می توانستند جریانی را نمایندگی کنند که قرار است توسط حکومت به تخت نشسته ی بعد 

از انقالب سرکوب شود. البته در واقع هم زنان بسیاری که خودشان هم در به ثمر رسیدن انقالب 

آنجا  از  مسئله  این  ولی  شدند  سرکوب  اسالمی  نظام  سلطه ی  توسط  داشتند،  شرکت   1357 سال 

مورد توجه نویسنده ی این مقاله است که می خواهد رسانه ی غربی و عملکرد آن ها را مورد بررسی 

قرار دهد. بعد از آن اگر به عکس های زنان و حجاب آن ها در رسانه های غربی دقیق شویم خواهیم 

دید زنانی پا به عرصه ی ظهور در این رسانه ها گذاشته اند که پوشش به اصطالح »مناسب اسالمی« 

ندارند و یا پوشش اسالمی ندارند. در اینجا رسانه های غربی با هدف نمایش انزجار جامعه ی ایران 

از پدیده ی »انقالب« در صدد نمایش زنانی است که از حجاب بیزارند و یا به صورت علنی آن را نفی 

می کنند. این بار زنان با چادر و یا »حجاب« کامل هستند که قرار است به طور کامل از قاب تصاویر 

نمایش داده شده در رسانه های غربی حذف شوند. جامعه ی ایران قرار است جامعه ای نمایش داده 

شود که از انقالبی غرب ستیزانه )ضدآمریکایی( پشیمان است و تشنه ی سبک زندگی غربی است. 

این تصویر با این گفتار کامل می شود که زنان )و همین طور مردان( گرچه مبارزه می کنند اما قادر به 

آزادسازی خودشان نیستند، لذا نیازمند نجات دهنده اند.32 مسیح علی نژاد هم در رسانه های غربی 

تصاویر زنان ایرانی را همین گونه بازنمایی می کند. او خودش در همین رسانه ها و تریبون ها اعالم 
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می کند که آزادسازی زنان ایرانی نیازمند مبارزه ی تمامی »زنان« دنیاست. البته منظور از تمام زنان 

دنیا زنانی است که در سازمان ها و نهادهای قدرت هستند: زنان سیاستمدار، زنان در دولت، زنان 

کاالی  علی نژاد  مسیح  که  نباشیم  موضوع  این  به  قائل  حالت  بهترین  در  اگر  غیره.  و  فدراسیون  در 

فرهنگی مورد نیاز رسانه های استعماری غربی را فراهم می کند، بی شک رسانه های غربی آزادی 

یواشکی را به صورت کاالی فرهنگی مورد نظرشان درآورده و ارایه می دهند. تریبون این رسانه ها 

و کنفرانِس موسسات غربی و جوایزشان زمانی به مسیح علی نژاد تعلق می گیرد که او در بازنمایی 

تصویر مورد نظر نیروهای استعماری با آن ها همکاری کند.

راهکار چیست؟

در پایان سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که چه راهکاری پیش پای جنبش زنان ایران 

قرار دارد؟ بدیهی است که با سرکوب گسترده ی کنونی در ایران امکاِن تشکیِل سوژگی هاِی جمعِی 

و  پوشش  نوع  انتخاب  مورد  در  بیات  آصف  شبه لیبرالی  دیدگاه  قطعا  بود.  خواهد  سخت تر  زنانه 

ناجنبش زنان که به نظر می رسد تا حدی هم مورد نظر مسیح علی نژاد است، رهایی بخش نخواهد 

کارهای  و  مطالبه سازی  پراکنده،  احساسات  از  مجموعه ای  در  ایران  زنان  جنبش  او  نظر  از  بود. 

زنان-  فردیت  اثبات  خصوص  به  می شود،  مختلفی  جنسیتی  مسائل  شامل  که  روزمره-  عادی 

مصرفی  و  فردگرایانه  خرده سوژگی  به  را  زنانه  سوژگی  بیات  آصف  اکتیویسم  می یابد.33  تجسم 

تقلیل می دهد. همان طور که بیان شد سبک پوشش، در واقع گفتمان سرمایه دارانه است که آزادی 

در مصرف را مطالبه می کند و از آن رو ما با تبدیل سوژگی زنانه به سوژگی مصرف رو به رو خواهیم 

بود. در آزادی یواشکی که البته قدری رادیکال تر از فمینیسم روزمره ی آصف بیات است هم سوژگی 

جمعی شکل نمی گیرد و اصال قرار نیست که شکل بگیرد و در پی آن مقاومت جمعی ای نیز شکل 

نخواهد گرفت.

فردی ای ست  سوژگی  کنار  در  جمعی  سوژگی  شکل گیری  شد  خواهد  زنان  رهایی  باعث  آنچه 

جمعی  سوژگی  آمدن  پدید  به  بتوانند  که  بود  راه هایی  دنبال  به  باید  پس  است.  نشده  مصرفی  که 

کمک کنند.34 یکی از این کارها شاید پدید آوردن مشاغل و محیط های زنانه باشد. عالوه بر این 

برگزاری نشست ها و حلقه های مطالعاتی می تواند فضایی برای شکل گیری هسته های مبارزاتی و 
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سازماندهی ترتیب دهد.

مسئله ی دیگر آن است که جنبش زنان در ایران بتواند در برابر دوگانه های جعلی تولیدشده موضع 

از  »ترس«  واهی  بهانه های  به  جنبش  این  کردن  خفه  قصد  که  کسانی  برابر  در  و  کند  اخذ  مناسب 

جناح تندرو و سکوت بر مبنای مصلحِت جناحی خاص در حاکمیت و دروغ بزرگ امنیِت ملِی گفتمان 

پساتوافق و نزدیکی دولت و مردم را دارند، موضع گیری کرده و هیچ گاه ساکت نشود.

کار دیگری که باید کرد این است که تالش کنیم و با آموزش، سوژگی استعمارشده ی زنان مورد 

نظِر فانون را از بین ببریم. در دنیای جدید و جهانی شدِن رسانه و هجمه های تبلیغاتی ای که پیوسته 

در حال »دیگری« سازی از دنیای پیرامونی معاصر یعنی »جهان اسالم« است، غرب را به عنوان 

نمونه ی زمینِی بهشت  ارائه می دهد و سرمایه داری را به عنوان سیستمی که به آزادی ختم می شود 

معرفی می کند، به آگاهی، روان و شخصیت افراد در کشورهای پیرامونی لطمه وارد می شود. در 

به  است  شده  تخریب  آگاهی شان  و  فرهنگ  که  )اسالمی(  غیرغربی  جوامِع  در  افراد  صورت  این 

دنبال نوعی از تصدیق از فرهنگ و مردمان غربی خواهند بود. برای مبارزه و رهایی الزم است این 

سوژگی استعمارشده از بین برود.
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