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 ؟ ی هفده اسفند کجا بود 

 ح نجفی صال

 

  .کی 

  کردن یمعطوف به اسالم  یشعارها   ۀها با منظومتجمع زنان و تقابل آن  ی مترق  ی شعارها  ی؛ بازخوان57زنان در هفدهم اسفند    تجمع

  ی روهایحجاب )نه تنها نزد ن  ۀقلمداد شدنِ مسئل  ی(؛ فرع ونیزی)سانسور تجمع زنان در تلو  وهای آرش  یِزینهادها؛ آغاز مم  ۀهم

 .یحجاب اجبار ۀنداشتن مسئل تی(: اولویاسالم یمنتقد و مخالف جمهور  یروهاین فتاربلکه در گ یهمراه انقالب اسالم

ها  سال  نیکه ا  ستندین  ی زنان  نانیاند. نه. اکه حجاب از سر برداشته   ی نیبیم  ی چپ و راست، زنان  ران،یا  ی شهرها  یهاابانیخ  در

 ی که انگار به کشور  اندداشته یچنان گام برم   ها یکه در گالر  ستندین  ی زنان  نانی. ااندگشتهیم  حجابیب   یعموم-مهین  یدر فضاها

در   ی تا پا ند یمایپ یم  یعموم  یکوتاه را در فضا یاو فاصله انددهیپوش ی همانیکه لباس م ستندی ن ی نان زنانیاند. اسفر کرده گرید

چرا که بنا    نشستندیم  حجابیب  کیش  یهاها و کافهها در رستوران سال  نیکه ا  ستندین  یزنان  نانیبگذارند. ا  یخصوص  یی فضا

  ی هاابانیدر خ  زییپا   نیکه در ا  ی کرد. نه. زنان  یتلق  ی(خصوصمهی)ن  یی فضاها   توانیرا م  یعموم  یهامکان  ینانوشته بعض  یبه توافق

و    ریاند، پ سرشان را نپوشانده  یاست که مو  نیا  ش یشان با چند ماه پ که تنها تفاوت  ی زنان  گردند،یم  حجابیب  رانیا  یشهرها

چهارصد و    زیی. در پازنندیقدم م   یعموممه ین-یخصوصمه ین  ینه در فضاها  روندیم  یهمانیآموز و دانشجو، نه به مجوان، دانش

  افتد یشان منگاهت به نگاه  اریاختیو ب   یگذریاند و چون از کنارشان م که حجاب از سر برداشته   ی نیبیم  یچپ و راست، زنان   ک،ی

  یگذریم  یابیینم  شیابر  یسان چون جواب  نیو به ا  یآن را بخوان  ی توانیکه درست نم  بنددینقش م   یهاشان سؤالدر دفتر چشم

  دهیوقتش رس  دی . شابردیزمان م   نیروشن گردد. و ا  تیتا صورت مسئله برا  کندیم  ینیدوش جانت سنگ  یاما بارِ آن سؤال رو

 .میاست که آن سؤال را )باز(خوان
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  قت یظاهر در مختصات زمان حال حضور دارند اما در حقبه  گردندیشهر م  یهاابانیدر خ  حجابیروزها ب  نیکه ا  یو زنان  دختران

  یی ( شکل گرفته است، در فضاکینزد  دی )شا  یاندهیدور( و آ  دی)شا  یاگذشتهکه از تقاطع و تداخل    دارندیگام برم  ییدر فضا

بر زبان آورند، با نفس    یز یآنکه چیب  رسندیدختران و زنان چون به هم م  نینو. ا  ییایبهار دن  وناتمام    یمرکب از زمستان انقالب

که به    ستیآن ن  یرا پروا  ی کس  ای   ستین  ی . کسزنندیدم م  یآزاد  یها در هواکه در آن آدم  ند یگویم   یی حضورشان، از فردا

احتمال حضور   ی دان یکه بتوان درستش کرد. در هر م  ارندند  ی حجاب شان یزند که »حجابت را درست کن« چرا که ا بینه شانیا

کند. زنان آزاده هول اف  نی که بنا است در دل ا  یبتیبده  یهست، احتمال حضور مردان مسلح و خودروها  «ی»انتظام  یروهاین

خط    ایپول    یاز کس  ستند،ین  یندارند، عضو حزب  ینام  نانی. ادیدختران انقالب، چه بگو  نیزنان، به ا  نیبه ا  دی با  داندینم  یکس

 م ییتر آن است که بگونه، درست  ای.  ستندیخودشان ن  نانیکه حجاب از سرشان برداشته است. ا  ستین  شتیاند، مشکل معنگرفته

است در    یرزمانیکه د  ییهاهستند حامل شبح  ییها جسم   نانیا  مییتر آن است که بگونه، باز درست  ای .  ستندین  یکیبا خودشان  

 .اندجُسته یم  ییهاو جسم اندزدهیم پرسهشهر  یهاابانیخ

که    دی نمایو چنان م   ندیگو ینم  چیها هوقت  شتریب  زنندیشهرها پرسه م  یهاابانیها در خروزها و شب  نیکه ا  یو زنان  دختران

باشد.    شانیآشنا-همرزم-برادر  تواندیم  کیکه هر    گذرندیم   یدارند که هنوز از زمان و مکانش خبر ندارند. از کنار مردان  یقرار

ا  یلباس شخص  یمأمور  تواندیم  کی هر    که  گذرندیم  یاز کنار مردان ندارند.    یندارند. قرار  یندارند. کار  ی زنان نام  نیباشد. 

از گذشته،    یی روی: نکشاندیسو و آن سو م  ن یرا به ا  شانیا  یخواهش  ، ییروین  ، یاند. کسدرآمده  ریبه تسخ  نان یندارند. ا  یمقصد

  انی هست م  یاشان نهاده است. رابطه بر دوش  ی در چه زمان  ی چه کس  دانندیدارند که نم  یتیزنان مأمور  نی. اندهیاز آ  یریتصو

هر    دیآورند با  ادشیکه به  آن   ی. براآورندینم  ادشیهنوز درست به    ایکه گو  یاذشتهاضطرار حال حاضرشان و خواهش نجات گ

حذف و طرد    قیتا امروز از طر  که   سندیرا بنو  یانقالب   خیدارند تار  تیزنان مأمور  ن یحرکت را تکرار کنند. ا  نیروز و هر شب ا

. سندیبازنو  یرسم  تیروا  کریدر پ   یساختنِ ترَکرا از راه برجسته   خیتار  نیدارند ا  تیشده است. مأمور  ریتحر  شانیحضور ا-صدا
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خود   یقیحق  یرویسان ن  نی... گذشته به ا  سرانجام  دی مستتر در گذشته را آزاد کنند تا شا  یاافتهینتحقق   یرویدارند ن  تیمأمور

مورخ، به   ی که کار واقع  دانندیخود بدانند م آنکه ی. بسندیانقالب را بنو «یقیحق خ یت دارند »تاریمأمور نانی. اآوردیرا به کف م 

  دیده یاز زاو  توانیرا نم  «یقیحق  خیکه چون »تار  دانند یاست و م  فتادهیگز ناست که هر  یفاقات  حیصح  فیتوص  لد،یاسکار وا  ۀگفت

 شود ینوشته نم  یاِخبار به وجه    خیتار  نیکردن مردگان و نجات مغلوبان« است اداری»ب  یقیحق  خیچون هدف تار  وفاتحان نوشت  

 .م یآورینم  ادش یآنچه به    ادسپردنِیدوباره است و چه بسا به    یِادسپاری از جنسِ به  خیتار  نی. انگردیها نمبه آن  عیوقا   رونیو از ب

  تیکه در روا  زنند یدور ُپل م  یابه گذشته  کینزد  یااز راه گذشته  گردند یم  ها ابانیدر خ  حجابیروزها ب  ن یکه ا  ی و زنان  دختران

رنگ وزن   یفاتحان  ا  یو  ذره   نیندارد.  چونان  کوچه  ییها زنان  خدر  و  م  هاابانیها  م  یهادانیو  م  چرخندیشهرها    چرخند، یو 

گرفتن است، منتظر است تا  و چشم به راهِ باز شکل  د یشکل گرفت و از هم پاش  شیو چهار سال پ   هلکه چ  یااز توده  ییهاذره

... و شا برسد  ن  کیچهارصد و    زییپا  یهاابانیاست. خ  دهیوقتش رس   د یوقتش  آ   کاهایمحل رقص  است که   یعاشق  ی داهایو 

خانه کرده است    یزنان شبح  نیاست. در تنِ ا  شیدر پ   یمع. قرار تجکنندیم  یزمستان پنجاه و هفت را زندگ  ۀدوبار  یِادسپاریبه

باشند در    دی و شا  ؟«ی»هفده اسفند کجا بود  پرسد، یم   کندیم  شاننیتحس  کالمیکه ب افتدیم   یشان به نگاه مردکه هر بار نگاه

 نینخست  ۀدوبار  یِادسپاریداستانِ به  نیبود؟« ا  یهفده اسفند کجا خواه  نی»ا  پرسند، یکه م  یآزاد  یبایز  یهاجان  شانانیم

انقالب -یمقابله با وجه ارتجاع   یانقالب پنجاه و هفت برا  یروزیپس از پ   یحرکت انقالب  ن یکه در نخست  ی»انقالب«. زنان  یِضدِ 

 « یرا »اسالم  «ی»انقالب  ینهادها   ی برخاستند که بنا بود تمام  یی شعارها  ۀهفده اسفند پس از انقالب گرد آمدند به مقابله با منظوم

.  ینه غرب  ی نه شرق  ست،یجهان   یبود: آزاد  57انقالب    یدر شعارها  بیغا  بخشِییتمام عناصر رها  یحاو  شانیا  یکنند. شعارها

  یروهایتمام ن  ینف   یعنیشرق،    یبود: نف  «یاسالم  یجمهور   ، ی نه غرب  ی»نه شرق  یاز منظر نظام مستقر پس از انقالب، شعار محور

 یعنی «ی»اسالم ی. و جمهورسمیالیبه نام جنگ با امپر یغرب یهایتمام آزاد ینف  یعنی رب،غ   یانقالب؛ نف انیچپِ فعال در جر

بود که از راه ادغام صورت بست: ادغام چپ   یگانه طردسه  ی نف  ن ی. ایفقه  یهامندرج در رساله  یهابه نام ارزش   یجمهور  ینف
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آمر شعار  راه  ضد   یزی کاستیاز  سرما  تیو  زنانیدارهیبا  ا   ی.  کمتر  پ   کی  زکه  از  پس  شعار    یروزیماه  آمدند  گرد  انقالب 

  – گراها بود  اسالم  «یِنه غرب  ی»نه شرق  یِنف  57زنان اسفند    «یِنه غرب  ی ه شرقنکردند: »  یه تکرار آن نفکنندگان را از رامصادره

  «یشعار »استقالل« و »حکومت اسالم  ۀکه در چنبر  ی بود، آرمان  «یکه »آزاد  «یاسالم  ینه »جمهور   یاست نه غرب  یشرق  نه  آنچه

 ی روز یزمستان پ   نیکه در نخست  یزنان   سپارند، یم   ادهای را دوباره به    57شد. دختران انقالب شعار زنان اسفند    ی گرفتار آمد و قربان

  ی انیانقالب  نیزنان نخست  نی. ا58رفراندومِ بهار    یاز برگذار  شی ماه پ   کیدم زدند، کمتر از    یحق زن در »بهار« آزاد  یخال  یاز جا

 ، یبود: »برابر   شانیانقالب از آن ا  یروزیشعار پس از پ   نیتری شکل محکوم است«. مترقبودند که اعالم کردند »استبداد به هر  

  کهیرفت. هنگام  ادهایاز    «یاصل »برابر  یروزیپ   یو هو  یکه در ها  قتیحق  ن یا  ۀدوبار  یادسپاری: به«ینه چادر و نه روسر  ،یبرابر

از   یکی «یو برابر  یآزاد ،ینه توسر یباران بانگ برآوردند که »نه روسر ریز کیمهر چهارصد و  آخر ۀدر هفت  النیگ انیدانشجو

  ی بود اما وقت یرا از نو زنده ساختند. قرار تجمع زنان در هفده اسفند کاخ دادگستر یاسالم یجمهور  خیتار یهالحظه نیترمهم

توپخانه شدند. زنان از    دانیم  ۀپس روانتهران جمع شدند و س  شگاه از زنان جلو دان  ی»خودسر« هجوم آوردند تعداد  یهاگروه

شعار    حجابیباحجاب هم در کنار زنان ب   ی آموزان هم حضور داشتند. زناندانش  ندیگویو مردان هم. شاهدان م  یهمه قشر

مشهور . شعار  «یتوسر  ای  یرروس  ا ی»  زنند، یم   اد یفر  گرید  یو شمار  کنند ی»خودسر« چند بار به تجمع حمله م  یروهایسردادند. ن

که   یشعار  شود،یروز زاده م  نیزن حفظ حجاب است« در هم  نتیز  نیترخطاب است/ ارزنده  نگونهیزن به تو از فاطمه ا  ی»ا

نه چادر و نه    ،یبرابر  ی»برابر  یبایشعار ز  النیگ  انیدخترانه تکرار خواهد شد. دانشجو  یهامدرسه  یصبحگاه   یهابعداً در صف

 .زدند وندیانقالب فرانسه پ  «یِبرادر ،یبرابر ،یزاد»آ یابد ۀگانرا به سه  «یروسر

  ی دستگاه  س یانقالب را صرف تأس  یداشت تمام انرژ  ی بود که سع  ی نظام  یکیدئولوژی ا  یهاهیضربه به پا  نیزنان نخست  نیا  تجمع

زنِ    لیمند شما در گرو حذف نظام  ندیفرا نیکند. ا  ینمود آن حجاب اجبار  نیرتریبرگرفته از فقه و فراگ ییهابا قانون  «ی»اسالم

زنان در تجمع ابتدا    ند،یگویبود. شاهدان م   یزده و زن باحجاب انقالبغرب  یتقابل زن طاغوت  تنساخو برجسته  یانقالب  حجابیب
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  اهیزنان روسر  خلق و حزب توده و ...  انیی خلق و فدا  نیبودند، مجاهد  افتهیسازمان  یهانداشتند. منتظر گروه  یشعار مشخص

نوشتند،   کار و زنان  ۀشان نشد. در روزنامها همراهو سازمان  روها ین نیکس از ا چی... اما ه دیسر چرخاندند تا شا  یدرآوردند و باال

اسفند  ۀم ی.« نستی. مسئله نستیجامعه مهم ن نی. حجاب در ااندبرال یبودند، ضد انقالب بودند. ل اریزنان همه طرفدار بخت نی»ا

زمان    نیدر هم  یکیدئولوژی ا  یها. تقابلکنند«خودشان را بزک    نکهینه ا  ندیایب  رونیبا حجاب ب  د یفکر مطرح شد که »زنان با  نیا

اصل بر حفظ    روها ین  ۀ. پس از انقالب از نظر همبرالیدر برابر زنان ل  ی کرده، زنان انقالبپا گرفتند: زنان باحجاب در برابر زنان بزک

 یاست که قانون شدنِ حجاب اجبار  نجایپوشش بودند. نکته ا  یبود که خواستار آزاد  یرو سرکوب زنان در گ  ن یوحدت بود و ا

  یدولت   یهااداره  ۀکار کنند. هم  یبا حجاب اسالم  د یاما زنان با  ستیها ممنوع ن: »کار در ادارهکشدیبه پنج سال طول م  کینزد

  توانند ی: »زنان مکنندیهم اشاره م  یگریممنوع«. حاکمان به تقابل د  ی دولت  ی هابه اداره  حجابیباشند. ورود زنان ب   ی اسالم  د یبا

از زنان ب  هاابانیخ  ،ی.« آرندیا یلخت ب  دی اما نبا  ندیبه سر کار آ   ی اجبارحجاب  نشده است. زنان مخالف    یخال  حجابیهنوز 

انقالب    ۀزدواپس  یروهایسرکوب ن  یواحدها  نینخست  یانقالب اسالم  یهاتهیشدند و کم  یاسالم  یمعترضان جمهور  نینخست

»در مورد حجاب    د یگویاطالعات م  ۀبه با روزنامحدر مصا  یطالقان  نکهیتا ا  ابد ی یهفته ادامه م  کی زنان    ی هابه نام انقالب. اعتراض

 .«تسیدر کار ن یکه اجبار م یبگو د یبا

  .دو 

و سکوالر    مذهبیسن  یها کُرد در بخش  یهافاتحان آغاز شورش ناکام گروه  تیداد که در روا  یهم رو  یگرید  ۀاسفند واقع  اواخر

  یطالقان  یرو در رو  یاز عباس عطار: زن جوان کُرد  ی. عکسشودیضبط م  یگری مهم د  ۀو دار شورش، لحظ  ریکردستان بود. در گ

مذاکره با سران   ی. او برام ینیبیرا از پشت م  ی. طالقانندیگویم  «یکُردها به آن »هور  هبه سر دارد ک  ی است. زن شال  ستادهیا

 وریشهر  یکه طالقان  میدانی. مدیگویچه م  یانقالب  یِزن جوان به روحان  نیا  میدانی رفته است. نم  های ریدادن به درگانی کُرد و پا

 ی اندک حجاب اجبارکه پس از مرگ او اندک  میدانی. م شوندیم  کوبشدت سرکه کُردها به  م یدانی. مرودیم  ایسال بعد از دن
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مشودیم   یاجتماع   یهنجار گروه  میدان ی.  نگذشته  او  مرگ  از  ماه  دو  هنوز  آمر  ی که  سفارت  م  کا یبه  غائل  کنند یحمله    ۀو 

از مرگ طالقان  کیکه    میدان ی. مشودیآغاز م  یریگگروگان .  کشد یبه درازا م  لکه هشت سا  شودیآغاز م  ی جنگ  یسال بعد 

 ب یحجاب به تصو  ۀرا دربار  «یقانون مجازات »اسالم  1362در سال    «ی»اسالم  یجنگ مجلس شورا  ۀکه در بحبوح  م یدانیم

زن  رساند یم آن هر  موجب  به  عموم  یکه  معابر  »اسالم  د یبا   ی در  رعا  «یحجاب  وگرنه    ت یرا  م   72کند  . خوردیضربه شالق 

تا به عقب    /میزده بودند، »ما انقالب نکرد  ادیفر  57دارند زنان در هفده اسفند    ادیبه    نگامههکه در آن    یشمارند کسانانگشت

 ی انقالب ادار   وندد،یپ یبه وقوع م  ی نید  یدر نظام نوپا  یدو »انقالب« اسالم  57انقالب    یروزیکه پس از پ   میدانی. مم«یبرگرد

 ۀحذف هم  یعنیزده،  غرب   انیاستادان و دانشجو  یپاکساز  یبرا  یها و انقالب فرهنگاداره  یاز فضا   حجابیحذف زنان ب   یبرا

  ستین  ی که البد تصادف میدانیدانشگاه. و م  ی از فضا  حجابیحذف زنان و دختران ب  یعن ی  برال،یگرا و لو چپ  ش یعناصر دگراند 

در اسفند    ند، یگویم  شنفکرانرو  ۀ. قاطبشودیمحقق م  62ها هر دو در سال  دانشگاه  یی و بازگشا   یقانون حجاب اجبار  بیکه تصو

  یی فدا  یهاکینبود. چر  شانیا  تیاولو  ینبود. حجاب اجبار  شانتیاعتراض کنند چرا که اولو  یبه حجاب اجبار  دند ی صالح ند  57

 ، یحجاب خود را طرفدار آزاد  ۀتا با مخالفت با مسئل  کوشندیم  یستیالیامپر  یوابسته به انحصارها  ندگانیاعالم کردند، »نما

حقوق زن در اسالم انتقاد کرد و آن   ۀکردن مسئلاز بزرگ  یمل   ۀجبه  یاز اعضا  ی کیزنان، قلمداد کنند« و    یو بار  بندیب  نبخوا

نبود چون زنان   تیدر اولوحجاب    ۀباشد«. مسئل  یعروس فرنگ  یرانیزن ا  خواهندیخواند: »م  یانقالب  یروهاین  انیرا منشأ تفرقه م

روسر با  چه  ب  یزحمتکش،  »غ   ضیتبع  یقربان  ،یرروس  یچه  زنان  و  بودند  ستم  مر«یو  هم  کم  توانستندیزحمتکش    یبا 

در  رانیا 57هفده اسفند  یناقابل« را بپردازند. از فردا یروسر کیبرسرکردنِ  ۀنی»هز سمیالیمبارزه با امپر  یبرا یازخودگذشتگ

 .داشته باشد تیاولو توانستینم یرو چیحجاب به ه ۀقرار گرفت که در آن مسئل یدائم ۀبرساخت یاضطرار  تیوضع کی
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 .سه 

و رو    ستادهیا  مرخیتنها ن  یخلوت مرد   ی. در پارکشودیمنتشر م  یمجاز  یدر فضا  یاهیپنجاه و سه ثان  یلمیاول آذر ف  ۀهفت  در

نامش حم  نیبه طرف دورب انتظار هست.  تعجب و  آثار  تئاتر.  یپورآذر  د یگردانده. در نگاهش  پنجاه و چهار ساله. کارگردان   .

قاب م  ریراست تصو  تاز سم  یبعد شخص   ی . دماهیباالپوشش س ت  ش ی. موها شودیوارد  لباسش  . درست وسط قاب  رهیکوتاه. 

  الیچهل و دوساله. سه  ی. زن نیبه دورب  زند یزل م  حالتیو ب   ه دیانگار دردکش  یابا چهره  ی. زن الغر نی. رو به دوربستدیایم

مرد و زن جوان به   ی بعد گروه  ی . دمگرددیپنهان م  رو از نظ رود یها باال ماز پله  یاگربه   ری. در عمق تصونمایس  گری . بازیگلستان

سر را    یموها  ی کی.  حجابیب   ی دخترها جملگمرد جوان. چاق و الغر.    پنجزن جوان و    نه.  پوشرهیت  ی . جملگوندندیپ یم  شانیا

کُت فرو    بیجها را در  دست  لم یف  یدر انتها  یموسر را سرخ کرده. دختر سرخ   ی موها  یکی افشان.    سوانیگ  یگری . ددهیتراش

شم  شان سوگ هست و خ. هر شانزده نفر. آذر ماه است. در نگاهکنند ینگاه م  نیبه دورب  ی. جملگد یآیها مکالغ  ی. صدابردیم

  ریتصو  نیا  ؟ یهفده اسفند کجا بود  ؟یهفده اسفند کجا بود  ؟ ی: تا حاال کجا بودی... و البته سؤال  أس یو اندوه و    د یهست و ترد

که در هفده اسفند  یاند، وارثان زنان دختران انقالب گردند یم   حجابیشهرها ب ی هاابانیدر خ  زییپا  نیکه ا  یان. زنشودیم ریتکث

تومان    اردیلیمعادل هزار م  1401گشت ارشاد در سال    ۀبودج   ند،یگوی. مستادندیانقالب ا  ۀکنندمرتجعِ مصادره  یروهایدر برابر ن

برابر   م یو ن  کیکودکان و نوجوانان و    یکانون پرورش فکر  ۀاورژانس کشور، دو برابر بودج  هبرابر بودج میبوده است، معادل دو و ن

شده است.    اد یز  حجابیشمار زنان ب  ند یگویبساط گشت ارشاد جمع شده است. م  ندیگوی. م فیشر  یدجه دانشگاه صنعتبو

ا  یخورده است. دختران و زنان  وندیاضطرار حال حاضر به نجات گذشته پ  پرسه   حجابیشهرها ب  ی هاابانیدر خ  زییپا   نیکه 

که در آن هر  یامیق نیکه هرگز رخ نداده است، در کار تمر یانقالب حیصح فیدر کار توص اند،خیتار ۀدوبار ریدر کار تحر زنندیم

 نا ی. خون ژدیر و تهدی: انکار و تحقدی آزمایمختلف را م  یهاچنان راهسرکوب هم  نیاست. ماش  شانی خواهر و برادر ا  یاانسان آزاده 
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خانه کند. هفده اسفند    یآزاد  ۀتا در هر لبِ تشن  کشد یهوا پر م  در   کاین  یها. خندهجوشدیدر رگ تمام زنان و دختران انقالب م

 .است که چشم به راه رخ دادن است یآغاز انقالب  ۀپنجاه و هفت لحظ


