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ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ...
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ زن ﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﺮض
ﻧﺪارد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ

ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﻣﺎم)ره( زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،داﺳﺘﺎن
ﮔﺸﺖﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻦ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ  37ﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر درﮐﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮد

ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  57اﻣﺎم در ﺟﻤﻊ ﻃﻼب ﻗﻢ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪهای آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﯾﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﺗﻮﺳﺮی" ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﺖﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد »ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻪ زﻧﺎن در اﺳﻼم و در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده ،ﺑﺎوﻗﺎر ،روﺳﺮی ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرد«.
وﻗﺘﯽ اﻣﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد از ﻣﻮج ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻗﻬﺮی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﻮان اداﻣﻪ داﺷﺖ و

آﯾﺖﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از زﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ اﺑﺘﺪا از ادارات آﻏﺎز ﺷﺪ و در  10ﺗﯿﺮ  59ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ری ﺷﻬﺮی رﯾﯿﺲ وﻗﺖ دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ از ورود آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ زن ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ وزﯾﺮ وﻗﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺪون

ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ادارات اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺟﻠﻮی آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺪﯾﺪا اﺧﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

اﺛﺮی از آنﭼﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﻼدرﻧﮓ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی او ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻫﺎ و ﺑﺪن ﭘﯿﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺻﻮرت و دو دﺳﺖ از ﻣﭻ اﯾﺮاد ﻧﺪارد و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎدر ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن آرام
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ آن

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﮔﺸﺖﻫﺎی ﺟﻨﺪﷲ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮات در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮ

ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻗﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

در آﺑﺎن  62ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺗﺎ

 74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دوران ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روزﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ از

دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ ﺗﯿﺮ  63ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ و وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از

اﻓﺮاد را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
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در ﻓﺮوردﯾﻦ  64اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ در

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪی از آﻧﻬﺎ ﺷﻮد از ﻋﻤﻞ ﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ

ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ از ﺳﺎل  64ﺗﺎ  75ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﯿﺮ  :64اﺧﻄﺎر ﺑﻪ اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮات ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﻋﻤﺎل از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ادارات و ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ

ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اردﯾﺒﻬﺸﺖ  :65ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل و ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  :66ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ از ﺳﻮی وزﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﺎن از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻬﻤﻦ  :66اﻋﻼم ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻣﺒﺎرزه رﯾﺸﻪ ای ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺴﺎد و ﻣﻨﮑﺮات
ﻓﺮوردﯾﻦ  :68ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
آذر  :68اﻋﻼم ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ از ﺳﻮی رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  :69اﻋﻼم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮات و ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
ﺧﺮداد  :70اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﯿﺮ  :71اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮد
دی  :72دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ در ﻣﻮرد ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﺮاد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺧﺮداد  :75اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی وزﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﻮر

در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ادﻏﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ

ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ.

ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﺳﺎل  76ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در اﯾﻦ دوران و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل آﺧﺮ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮدار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در

ﺳﺎل  ،84رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ راﻫﮑﺎر ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف را ﺻﺎدر ﮐﺮد و اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺳﺎل  84ﻃﺮح ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف از ﺳﻮی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  85ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ون ﻫﺎی ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و در ﺳﺎل  86ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح را رﺳﻤﺎ
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻮﺷﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  87ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را از ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و در ﺳﺎل 88
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺴﺎس رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎل  89ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ

اﺧﻼﻗﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  90ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  91ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  92ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد دوﺑﺎره در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ ﺣﻀﻮر

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺸﺎن از ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی دارد آن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ

وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﯽ ،ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب در ﺧﻮدرو ،ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻧﻮاﻣﯿﺲ و  ...اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ساﺟﺪی ﻧﯿﺎ از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﻠﯿﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺻﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺳﻄﺢ

ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻧﻮاﻣﯿﺲ و ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺟﺰو ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮس در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و

ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺎدﯾﻖ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﻣﺤﺴﻮس و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎﻃﯽ را دارد.
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮔﺸﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺖ ﺟﻨﺪ ﷲ ،ﮔﺸﺖ ﺛﺎرﷲ ،ﮔﺸﺖ اﻧﺼﺎر ،ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد و ...

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  94ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ

اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺰ در ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺖ.

رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺮوز آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻋﺮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ردش ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ؟ ﺣﻖ اﺳﺖ؟ ﻧﻪ دل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ .او ﯾﮏ
ﻧﻘﺼﯽ دارد .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻧﺪارم و ﻧﻘﺺ او ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ دارﯾﻢ و او ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ

دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺮت.

ﻗﻄﻌﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ و »آراﻣﺶ رواﻧﯽ ،ﺣﻔﻆ ارزش و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺣﺘﺮام زن،

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺳﺘﻮاری اﺟﺘﻤﺎع« را در ﭘﯽ دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و

ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ دﻗﺖ در ﻧﺤﻮه ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﮔﺸﺖ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و

آﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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