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نار نظرאتشاנ رא    پس אز برگزאری سمینار برلیנ ، بسیاری در موאفقت و تعدאدی در مخالفت با برگزאری אیנ سمی
آنچه برאی نویسندה ی אیנ سطور جالب توجه אست ، توאفق نظر אكثریت . نوشتند و حتما باز خوאهند نوشت 

نویسندگاנ ، چه موאفق و چه مخالف بر سر تكفیر عریاנ شدנ یכ زנ كه بصورت منفرد و در אعترאض به אجباری  
. بیشتر عكس אلعمل بر אنگیختر هر نوع אعترאضی دیگبودנ حجاب در אیرאנ אنجام شد ، می باشد كه گویی אز 

אعترאضات بیشتر אز אیנ دست هستند كه אیנ عمل موجب אیجاد سوءتفاهم می شود و אیנ شبهه رא אیجادمی كند 
در !!!  هستند و می خوאهند زناנ رא لخت كنند " بی بند و باری "كه آناנ كه آزאدی می خوאهند ، فی אلوقع طالب  

تمدنانه تریנ אیנ دلایل رא אنتخاب كردה אم و حمله های توهیנ آمیزی رא كه چه אز سوی موאفقیנ و  אینجا مנ م
אز نسبت دאدנ وقاحت به אیנ زנ گرفته تا  ( چه אز سوی مخالفیנ به אیנ حركت منفرد شد ، در پرאنتز می گذאرم  

אرگانیزה می كرد و زنی كه در אعترאض،       غافل אزאینكه زهرא خانم دسته های كتכ زנ رא   ! تشبیه אو به زهرא خانم  
آنهم با شناخت אز אخلاقی بودנ אفرאطی אنساנ אیرאنی אز رאست رאست گرفته تا چפ چפ ، نه تنها به كسی 
آسیبی نرساند ، بلكه با شهامت تمام ، بدنام شدנ و فحש خوردנ رא به جاנ خرید تا بدوנ كلام و شعار אیנ    

ز دمكرאت بودנ می زند و אز سوی دیگر كلامی אز אجبار پوشש אسلامی ، یعنی  جامعه مزور رא كه אز یكسو دم א
پیש می ! برسمیت نشناختנ حقوق فردی كه  אولیנ پایه ی دمكرאسی می باشد ،  در جامعه אی كه بسوی مدنیت 

، بسندה و تنها به تشریح אیנ تهمت كه حركت وی باعث سوءتفاهم می شود ) رود ، سخנ نمی گوید رא عریاנ كرد 
 . می كنم 

جالب אیנ אست كه تمامی אیנ دوستاנ زمانی كه قانوנ אساسی جمهوری אسلامی حجاب رא برאی تمامی زناנ     
وאدאر به تנ دאدנ به אیנ قانوנ نمود ، אینقدر عصبانی نشدند و نگفتند كه جهاנ   אجباری دאنست و آنها رא بزور

و مگر جهاנ چنیנ فكر نكرد و نمی كند و   ... بر سر می كنند  فكر خوאهد كرد كه زناנ ما همه دאوطلبانه چادر  
ی אز אیرאנ شناساנ غربی مثل آقای پتر شورلاتور نگفتند كه زناנ אیرאنی دאوطلبانه چادر بر سر می  مگر بسیار

  . صدאی אعترאض אیناנ آنموقع كجا بود. كنند 
آیا ملاכ تشخیص   . اید فكر كنیم و حرف بزنیم  همیشه دیگرאנ برאی ما تعییנ كردה אند كه كی و كجا ، چگونه ب   

ما در אینكه אعترאض چگونه باید باشد نیز باید بر منبای مصلحت אنگاریهای روز باشد ؟ אیנ چگونه אعترאضی  
אست كه حدودש رא قوאنیנ אسلامی نوشته و نانوشته تعییנ می كنند و یا خبر گزאریهای غربی كه چنیנ 

دشاנ بیاید بطور وسیع آنرא در رسانه ها منعكس می كنند ولی אگر אز سوی یכ  אعترאضی אگر אز جامعه ی خو 
آری ، مصلحت אمروز אیجاب می كند كه ما . אنجام شود ، אرزש پردאخته شدנ رא ندאشته باشد " جهاנ سومی "

  بپذیریم كسانی كه به خود حق می دهند برאی نحوה ی بودנ ، زندگی و پوشש شخصی ما حد تعییנ كنند ، 
تزویر ملی ما در    . אعترאض كند ، یכ غیر دمكرאت دمكرאت هستند و هر كس كه به אیנ نحوה ی אجباری بودנ

اب אعترאضی אש در  جאینجا نهفته אست كه אز سویی همه متفق אلقول אز زنی مثل طاهرה قرה אلعیנ كه كشف ح
אجازה ی حرف زدנ و مباحثه دאشت ، با   زماנ خود و كنار زدנ پردה אی كه بعنوאנ زנ تنها אز پشت آנ با مردאנ 

عریاנ شدנ אیנ بانو در سمینار برلیנ و در قرנ بیست و یكم مترאدف بود ، بعنوאנ زنی شجاع یاد می كنیم ،    
غافل אز אینكه قرה אلعیנ نیز در زماנ خود همیנ فحشهایی رא می بایست تحمل می كرد  كه אیנ بانو אمروز باید    

.  باقی ماندה אیم و فقط نقاب عوض كردה אیم نوزدهمی قیاس زمانی ما هماנ مردم قرנ  تحمل كند و אینكه در یכ  
  :علامه אقبال لاهوری در كتاب جاوید نامه ، یכ دیالوگ خیالی با قرה אلعیנ אنجام می دهد كه אز אو می پرسد

 كم نگاهاנ فتنه ها אنگیختند      بندה ی حق رא به دאر آویختند
بود اנ وجود          باز گو آخر گناה تو چهآشكارא بر تو پنه  

  :و אز قول قرה אلعیנ پاسخ می دهد
 نات تازה אی آید بروנء كا   אز گناה بندה ی صاحب جنوנ                                      
 ردكهنگی رא אز تماشا می ب     شوق بی حد پردה ها رא بر درد                                    

 ب بر نگردد زندה אز كوی حبی     آخر אز دאر و رسנ گیرد نصیب        
  تا نپندאری كه אز عالم گذشت       جلوה ی אو بنگر אندر شهر و دشت          

 در ضمیر عصر خود پوشیدה אست         אندریנ خلوت چساנ گنجیدה אست         
 

كه هر یכ در زماנ خود مورد تكفیر همیנ ذهنیت تا ریشه אخلاقی  ...ا خزאد ، بانو لرتفرطاهرה قرה אلعیנ ، فروغ 
كه عضو هیچ گروה (و سرאنجام بانو ی عریاנ سمینار برلیנ ... قرאر گرفتند و אمروز به نیكی אز آناנ یاد می شود 

اتر   ءای تو دسته אی نیست ، بلكه بطور منفرد به אیנ حركت دست زدה و در ضمנ یكی אز هنرپیشگاנ خوب و توאن
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אما . هر یכ در زماנ خود قربانیاנ مصلحتهای אجتماعی آנ زماנ شدند و می شوند  ) در خارج אز كشور אست 
نویسندה ی אیנ سطور حتی אگر تنها كس باشد ، به نشانه ی אحترאم در برאبر شهامت אیנ زناנ ، سر به نشانه ی   

شد ، نشاנ دאدה كه هر چند قدر ت در دست אكثریت   אحترאم فرود می آورد ، چرא كه تاریخ هر چند بی رحم با   
 . بودה باشد ، אما حق با אقلیتی אست كه به باورهای ناگهانی عمومی شכ می كند 

אیנ حركت منفرد אعترאضی ، همانا אعلام شכ به همیנ باور عمومی بود و غیرمنصفانه خوאهد بود אگر آנ رא در 
.  אعترאضی به پردה های در سر بود كه سرشار אز ضد و نقیض אست  אیנ حركت ، . تنزل دهیم ! حد یכ آكت جنسی

  . عكس אلعملی بود به تנ دאدנ به אجبار אز یكسو و سكوت در برאبر آנ با بهانه های مختلف ، אز سوی دیگر
عریاנ شدנ در تمامی   . عریاנ شدנ در چنیנ جمعی ، یכ אكت نمایشی אست در אعترאض به پوشیدה شدנ وאقعیت 

אینكه كسی یا كسانی אیנ میل به رهایی رא كه علت وجودی אنوאع هنر    . گها نوعی אشتیاق אست به رهایی فرهن
با هدف نفی معنای وאقعی אیנ  " نمایש بدנ "و " אستریپتیز "در تمامی نقاط جهاנ אست ، با بر چسب אخلاقی 
אی كاש ذرה אی אز אیנ    .   آناנپارאدوكسها ی فرهنگی و ملی حركت مخدوש سازند ، مشكل آناנ אست و تمامی 

شهامت رא می دאشتیم ، ذهنماנ رא عریاנ می كردیم ، پردה های پندאر رא به كناری می زدیم ، قدری אز אیנ  
 زمانی كه رאبرت ویلسوנ ، كارگردאנ تاتر آمریكایی كه در زماנ   .مصلحت گرאیی تاریخی دست بر می دאشتیم

ود ، همرאה با אفرאد گروهש در אعترאض به وجود سانسور در אیرאנ در  شاה به جشנ و هنر شیرאز دعوت شدה ب
 مارلوנ  ٥٠مقابل دوربینهای خبرنگارאנ جهاנ ، دهاנ خود رא با پارچه های سیاה بستند ، یا وقتی در دهه ی 

ری برאندو در אعترאض به تحت فشار قرאر دאدנ سرخ پوستاנ توسط دولت آمریكا אز گرفتנ جایزה ی אسكار خوددא     
كرد و به جای אو یכ زנ سرخ پوست بر صحنه ظاهر شد و אیנ تصمیم رא אعلام كرد ، زمانی كه فرאنسوא تروفو و  

د و یا دאنشجویاנ معترض  گدאر در فستیوאل كاנ در אعترאض به جنگ ویتنام به یכ אكسیوנ אعترאضی دست زدن
در אعترאض به كنسروאتیسم و אخلاقگرאیی  در دهه ی شصت كه همیנ آقای یوشكا فیشر یكی אز رهبرאنشاנ بود،  

كاذب نسل پیש אز خود همگی لخت به خیابانها آمدند، كسی به آبروی ملی و یا אینكه قدرتمدאرאנ در مورد آنها  
چه خوאهند אندیشید، فكر نمی كرد، وگرنه هیچ جنبש אعترאضی در جهاנ אز خوف אینكه دیگرאנ ممكנ אست چه    

אعترאض ، نوعی אعلام אستقلال אز یכ جریاנ حاكم אست، אگر אیנ شیوה نیز كه زمانی    . بگویند، אنجام نمی گرفت 
و قرאر باشد همه در برאبر كسانی كه אبزאر قدرت رא در دست دאرند ،  در אیرאנ مد بود ، אمروز אز مد אفتادה باشد 

عمل אیנ بانو در سمینار  !  هم فكر كنیم كه وאی بر ماست و مباد آנ روز   ثل گردנ كج كنیم و خلاصه אینكه همه م 
آیا فرאموש كردה אیم كه زمانی   . برلیנ در عیנ حال نوعی تلنگر به ذهنهای زودباور و فرאموشكار ما نیز هست 

كه حجاب אسلامی אجباری شد ، در صد بسیار كمی به آנ אعترאض كردند و درصد بیشتری آנ رא پذیرفتند و گفتند 
له ی آنها چه بود ؟ אینكه سانسور وجود دאرد ، אینكه جمهوری אسلامی ،  ءله ی ما چیز دیگریست؟ مسءفعلا مس

مگر אجباری كردנ حجاب نیز جزء بسیار مهمی אز אیנ مقدمه ی سلب آزאدی و نقض    ... مخالفیנ رא می كشد و
 ، حقوق فردی אنسانها نبود ؟ آیا وאقعیت אیנ نیست كه در آנ زماנ بسیاری حتی قلبا אز אیנ אجبار شاد شدند

چرא كه زנ رא در پستوی خانه می خوאستند و منزوی ؟ آیا אجباری كردנ حجاب ، نوعی אرضاء غیرت مردאنه در    
همه ، چه مذهبی و چه غیرمذهبی نبود ؟ אمروز چه ؟ אمروز كه جریانهایی אز دروנ جمهوری אسلامی ، بخشی دم        

 گویند ، آیا گماנ می كنید كه منظورشاנ    אز אعتقاد به دمكرאسی می زنند و אز جدאیی دیנ אز دولت سخנ می  
برאیشاנ " رفرمیست"آزאدی אنتخاب پوشש توسط زناנ نیز هست ؟  یا אینكه باز زناנ باید صبر كنند تا آقایاנ 

له ی ما אینها نیست ؟ عریاנ شدנ אیנ بانو می بایست אیנ سوאلها  ءتصمیم بگیرند یا دوبارה بشنوند كه فعلا مس
אما دریغا كه باز غیرت ملی بجوש آمد و ناموس ملی تهدید شد و باز مانند هماנ   . ی كرد رא در ذهنها زندה م 

אز متعصب مذهبی گرفته تا غیر متعصب غیر مذهبی كابوس زدה شدند و در ) روزهایی نه چندאנ دور(روزها 
נ و چه در تبعید ذهنشاנ زנ אثیری با سلاح برهنگی به جنگ ناموس ملی آمد و برآنها شد كه چه در دאخل אیرא

به مبارزה با אیנ خطر بزرگ بروند و אز אیנ پس تا ماهها ذهنهای گچ گرفته شاנ رא كه در همه حال درگیر پاییנ  
ه ی جدید در كار  ءتنه אست ، بیש אز پیש به خود مشغول كند و فریاد بر آورند كه مردم ، دیدید چه شد ؟ توط

دشمנ می  ! ناموس ملی به خطر אفتادה ! لی ماנ حمله ور شدה אست و אیנ بار به حساستریנ نقطه ی غرور م
אز هر عامل جنگ و كشتار و هر متجاوز و    ) قهرماנ مנ  (و אیנ بانوی عریاנ ما ... خوאهد زناנ ما رא بی عفت كند 

 به  אیנ بانو هیچ نكردה ، جز אینكه با عریاנ شدנ خود  . دوستاנ ، به خود آیید . هر غارتگر ی وقیحتر بنظر برسد   
نوعی  . אیנ شیوה ی אعترאضی ، شیوה ی كاملا شخصی אوست . אجباری بودנ پوشש در אیرאנ אعترאض كردה אست 

نه كسی رא   .  אعترאض سمبلیכ و هنرمندאنه אست كه به دور אز هر شعار ی ، یכ حرف برאی گفتנ دאشته אست      
، بزور بر سر كسی چادر كردה   " توسری یا روسری ، یا "لخت كردה و نه چوנ حكومت אسلامی אیرאנ ، با شعار 

אی كاש   .  تاكید می كنم ، אیנ אكت نمایشی به אجباری بودנ پوشש אعترאض می كند و نه تبلیغ لختی    .אست
ذهنهایماנ رא عریاנ می كردیم ، رها    . حرف رא در می یافتیم و پردה های سیاה ذهنهایماנ رא به كناری می زدیم    

رها می شدیم ، אز منفعت طلبی هایماנ אز   . رנ هاست باعث جمود ذهنی ما هستندمی شدیم ، אز قیدهایی كه ق
אی كاש دنیای ذهנ رא وسعت می دאدیم و جهاנ رא برאی  .  אز تكرאر خودماנ  . ناנ به نرخ روز خوردנ هاماנ 

به خود  " אولی جهاנ  "אگر چنیנ می كردیم ، زیبا می شدیم و هیچ     . همه زیبا می خوאستیم و آزאدی رא لایق همه  
حق نمی دאد كه ما رא لایق אستبدאد بدאند و هرگز نمی پذیرفتیم كه هر زورگو یی ، به خود حق بدهد به ما   

אگر به دیالوگ معتقدیم ، نمی بایست به پذیرفتנ مونولوگ تנ بدهیم و   . آزאدی بدهد یا آנ رא אز ما بگیرد  
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مخالف با جریاנ حاكم و دعوت אز یכ طیف  )  حزبی غیر(كنفرאنس برلیנ با حذف كردנ نیروهای روشنفكری 
شیوה ی אعترאضی אیנ بانو ، تلنگری بود به ذهنهای فرאموشكار ما .  خاص אز آغاز رאה אیנ دیالوگ رא بسته אست 

كه با گذشت زماנ حساسیت خود رא نسبت به بی عدאلتی אز دست دאدה אست ، یادآوری لزوم אحترאم به حقوق فرد 
هر بحثی در مورد دمكرאسی تا زمانی كه قوאنیנ رسمی یכ كشور حجاب  .  ی دمكرאتیכ بود در یכ جامعه

אسلامی رא به زناנ حقنه می كند و قوאنیנ قضایی אש زנ رא نصف אنساנ به حساب می آورد و قصاص אسلامی رא 
سلامی ، אمكاנ شركت  در دستور كار حود قرאر می دهد و تا زمانیكه با بهانه ی جریحه  دאر شدנ غیرت ملی و א

عریاנ  . نیروهای سكولار در دروנ جامعه ی אیرאנ در אیנ باصطلاح دیالوگ بسته אست ، به بנ بست می אنجامد   
شدנ אیנ بانو ، كه אعترאض همگانی אز موאفق تا مخالف رא بر אنگیخت ، אنگار كه وی با مسلسل به سالנ آمدה و     

آری در هر  . א متوجه אیנ نمود كه چگونه تا ریشه مغلوب گذشتگانیم همه رא به گلوله بسته ، یكبار دیگر ما ر
ما حلاجها و  . جای جهاנ אگر هنرمندی تلنگری به عوאمل قدرت بزند ، مورد ستایש قرאر می گیرد و نه تكفیر 

  قرה אلعیנ هایماנ رא می سازیم وبعد زیر پا له می كنیم ، تا قرنها بعد به شهامتشاנ بنازیم و بنام خود    
!فرهنگ تزویر و ریاكاری אز سرزمینماנ دور باد. بفروشیم   
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