
فوتبال زنانه در زمین مردانه!
کمتر کسی این سؤال را مي پرس��د که چرا زنان برای تماشای مسابقات 
ورزشی زنان عالقه ای نشان نمي دهند؛ جایی که نه ممنوعیتی وجود دارد 
و نه هیچ مالحظه ای و تاکنون شنیده نشده برای مهم ترین مسابقات رزمي  
زنان هم اورژانس در حالت آماده باش دربیاید! اقبال نشان ندادن به تماشای 
مسابقاتی همچون فوتبال زنان اما در کشورهای اروپایی و مهد فمینیسم 
هم انگار چندان طرفداری ندارد! این مس��ئله ای است که در جام جهانی 

2019 فوتبال زنان در فرانسه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
دویچه وله به عنوان یکی از رسانه های حامي  فمینیس��م و برابری زنان و 
مردان در گزارشی در این رابطه مي نویسد: »فوتبال دوستی که به تماشای 
فوتبال زنان می نشیند، متوجه می شود که بازی زنان کندتر از بازی مردان 
است و شوت هایی که زنان می زنند، کم قدرت تر از شوت های مردان است... 
چارلین  هارتمن، بازیکن دفاعی تیم زنان اف ث کلن آلمان اذعان می کند که 
فوتبال زنان اساساً کندتر از فوتبال مردان است...« این رسانه در ادامه این 
گزارش با اشاره به تفاوت های روشن بیولوژیکی زنان و مردان، به سخنان 
پروفسور  هانس یورگن تریتشوکز، پزشک ورزشی و استاد دانشگاه استناد 
مي کند و به نقل از اول مي نویسد: »زنان هر اندازه هم سخت تمرین کنند، 

هرگز نمی توانند تفاوت نیروی بیولوژیک با مردان را جبران کنند.«
به گفته  این پزشک ورزشی، این واقعیتی بیولوژیک است که حجم قلب 
زنان، میزان ماهیچه های آنان و حجم خون آنان، بین 10 تا 1۵ درصد کمتر 
از مردان است. بنابراین باید این تفاوت را درنظر گرفت و حوزه   ورزش زنان 

را جداگانه بررسی کرد.
بررسی جداگانه ورزش زنان و مردان خود اعترافی به اشتباه بودن شعارهای 
برابری جنسیتی و مقایس��ه زنان با مردان در تمامي  امور و مسائل است. 
زن و مرد جدا از بحث انس��ان بودن در حوزه خلقت و مسائل بیولوژیکی 
تفاوت هایی اساس��ی دارند و صرفاً نمي توان طبق شعارهای فمینیستی 
مدعی شد تفاوت در جامعه پذیری است که زنان را زن و مردان را مرد کرده 
است. بر خالف شعارهای فمینیستی ارتقای جایگاه زنان با »مرد« شدنشان 
امکان پذیر نیس��ت. جایگاه و توانایی یک زن باید با جایگاه و توانایی زنان 
مقایسه و برای تعالی این جایگاه برنامه ریزی شود. به همین خاطر است که 
فوتبال زنان چندان جذاب نیست حتی برای زنانی که تصور مي کنند باید 

مانند مردها فوتبال بازی کنند! 

 جای خالی عفاف و حجاب
 در شاخص های عدالت جنسیتی

شاید همان تنها جلسه ستاد ملی زن و خانواده و صحبت رئیس جمهور 
درباره تعیین شاخص های عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص های جهانی 
کافی بود تا دستمان بیاید قرار نیست شاخص های عدالت جنسیتی تعیین 
شده چندان با مس��ائل معنوی و ارزش های ایرانی اس��المی گره بخورد. 
حاال این شاخص ها برای اجرا به دس��تگاه ها ابالغ شده است. با نگاهی به 
شاخص های عدالت جنسیتی ابالغی از س��وی دبیرخانه ستاد ملی زن و 
خانواده که همان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است می توان به 
روشنی دریافت چرا این شاخص ها از مسیر اصلی تعیین شده یعنی ستاد 
ملی زن و خانواده عبور نکرده اند. یکی از ایرادات مهم  وارد به این شاخص ها 
لزوم برقراری ارتباط مفهومی ش��اخص ها با مصادیق است. بر این اساس 
شاخص، معرف بررسی تغییرات یک پدیده است که به کمک آن نسبت به 
هدف مطلوب مرتبط با آن پدیده، سنجش و ارزیابی امکان پذیر می شود،لذا 
برای تهیه ش��اخص، باید هدف مورد نظر، اجزای آن و ارتباطات درونی و 
برونی آن با شاخص مشخص شود. در تعیین شاخص های عدالت جنسیتی 
نیز الزم است که هدف آرمانی در هر یک از شاخص های کالن یا مؤلفه های 

اصلی مشخص شود و بر اساس آنها زیرشاخص ها تعیین شوند.
به عنوان مثال در محور مشارکت سیاسی صرفاً دو مؤلفه اصلی »مشارکت 
زنان در انتخابات« و »مشارکت زنان در تصمیم گیری و مدیریت« آورده 
شده که ذیل آن فقط نسبت و درصد زنان در سطوح مدیریتی، مقامات، 
هیئت رئیسه مجلس، هیئت رئیسه شوراهای اسالمی شهر و روستا و هیئت 

رئیسه احزاب و تشکل ها به عنوان شاخص مشخص شده است.
نکته مهم و قابل تأمل آن اس��ت که مفهوم مش��ارکت سیاسی بانوان در 
جمهوری اسالمی ایران لزوماً با دیگر کشورها منطبق نیست و بر اساس 
مؤلفه های بومی خود ما تعریف می شود اما تفاوت ها در تعیین این شاخص 

در نظر گرفته نشده است.
طبیعتاً مشارکت سیاسی بانوان در پیروزی انقالب، دوران جنگ و فرازهای 
سرنوشت ساز تاریخ 40س��اله جمهوری اسالمی محدود به نمایندگی در 
ش��وراها و مجلس، عضویت در هیئت رئیس��ه های مختلف و پست های 
مدیریتی نبوده است! و اساساً این موضوع هدف اصلی و مطلوب در نظام 
اسالمی نبوده و نیست. متقابالً آمار مادران شهدا، همسران جانبازان، حضور 
در راهپیمایی ها، نهادهای انقالبی، اعالم مواضع استکبارستیزانه زنان و 
حمایت از زنان و کودکان مظلوم جهان، از مهم ترین مؤلفه های مشارکت 
سیاسی زنان در ایران تلقی می شوند که به جهت عدم تبیین مفهومی محور 

مورد مطالعه اساساً انعکاسی در شاخص ها پیدا نکرده است.
در همین مضمون، در محور اصلی آموزش و پژوهش که آمارهای تحصیلی 
دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است، اساساً هیچ ردپایی 
از مؤلفه اصلی »پرورش« یا فعالیت های تربیتی دیده نمی شود تا برای آن 
شاخصی نوشته شود.محور دیگر از شاخص های اصلی ابالغ شده »فرهنگ و 
اجتماع« است که باز هم به دلیل عدم توضیح مفهوم و هدف مورد نظر شاخص 

و الزامات مرتبط با آن کاستی های جدی در این بخش به چشم می خورد.
این در حالی است که با عنایت به نظام ارزشی جمهوری اسالمی ایران و 
مسائل مورد توجه ما باید موضوعات فرهنگی- اجتماعی مهمی همچون 
بحث های مرتبط با مقوله حجاب و عفاف در این شاخص ها مورد توجه قرار 
می گرفت. به طور مثال میزان ترویج فرهنگ عفاف و حجاب،  برنامه های 
تخصیص یافته برای جلوگیری از ترویج مد و لباس غربی، مقابله با پوشاک 
مبتذل و مغایر با فرهنگ اسالمی- ایرانی، میزان تولید و فروش کاالها و 
محصوالت عفاف و حجاب، میزان حمای��ت از مراکز تولیدی محصوالت 
و ملزومات پوشاک اسالمی، نس��بت تولید چادر مشکی در کارخانه های 
ایران به واردات میزان آن در هر س��ال می توانست به عنوان شاخص ها و 
زیرشاخص های عدالت جنسیتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد توجه 
قرار بگیرد.همچنان که موضوعاتی همچون ارتقای سالمت روحی و معنوی 
و تعمیق دینداری بانوان از جمله موضوعاتی اس��ت ک��ه می تواند بیانگر 
سیمای کنونی و سیمای ایده آل زنان در حوزه های فرهنگی- اجتماعی 
باشد و باید در شاخص ها و زیرشاخص های عدالت جنسیتی مورد توجه 
قرار می گرفت در حالی که جای آن خالی است و همین جای خالی نشان 
می دهد ش��اخص های عدالت جنس��یتی ما بیش��تر از آنکه با پژوهش و 
مطالعه بر مبنای شرایط اجتماعی جامعه خودمان طراحی شده باشد از 

شاخص های جهانی کپي برداری شده است. 

یگانه شریعت

مریم زاهدی 
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خانم حکیمی�ان! چهار ده�ه از انقالب 
گذش�ته و انتظار مي رفت در این دوران 
بسیاری از باورها و ارزش های ما تعمیق 
ش�ود. کم�ا اینک�ه در طول ای�ن مدت 
توانسته ایم در بسیاری از کشورهای دنیا 
به لحاظ فرهنگی آنچنان خوب کار کنیم 
که هم اکن�ون در مناطق�ی از دنیا مانند 
کش�ورهای امریکای التین ی�ا نیجریه 
اس�الم را با نام ام�ام، رهب�ری و انقالب 
اسالمي  ایران مي شناسند. در برابر این 
در داخل کشور به نظر مي رسد از وضعیت 
چندان مناس�بی در ح�وزه ارزش های 
مل�ی و مذهبی م�ان و از جمله مصادیق 
آن حجاب و عفاف برخوردار نباشیم. به 
نظر شما چه عواملی موجب شده تا ما به 

چنین شرایطی دچار شویم؟
برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی عادالنه و صحیح 
داشته باشیم. اینکه بگوییم ما در این 40 سال دغدغه 
بحث های ارزشی را نداش��ته ایم باید پاسخ داد چرا 
دغدغه این مس��ائل را داش��ته ایم. اما اینکه چرا این 
دغدغه خروجی مناسبی نداش��ته است؟ پاسخ این 
است که چون نگاه درستی به این موضوع نداشته ایم و 
نگاه سلیقه محور به دین مداری مردم اشتباهی بزرگ 

بوده که ما به آن گرفتار شده ایم .
برنامه ریزی و حرکت بر اس��اس سالیق افراد چه در 
جهت افراط و چه در جهت تفری��ط برای اینکه ما را 
در حوزه های ارزشی و فرهنگی زمینگیر کند کافی 
اس��ت! به جای آنکه ما اصل محتوای دین و س��یره 
معصومین)ع( را به دنبال پیام های آسمانی خداوند در 
قرآن کریم محور قرار دهیم پیام خداوند را بر حسب 

سلیقه خودمان تعبیر کرده ایم.
آفت این نگاه سلیقه ای چه بوده است؟

ببینید سلیقه ها مانند همدیگر نیستند. پیام و دستور 
خداوند دستور مشخصی است و انضباط رفتاری که 
خدا از بندگانش توقع دارد و در ادیان مختلف بیان 
کرده در حوزه های مختلف رفتار، پوش��ش و حتی 
اندیشیدن مشخص است و هیچ پیچیدگی و ابهامي 
 ندارد. ما اصاًل دچار س��ردرگمي  نمي ش��ویم. جایی 
جامعه دچار سردرگمي  مي شود که متولیان امر اصل 
را محور قرار نداده اند و سلیقه ای رفتار کرده اند. این 
رفتار سلیقه ای به دلیل تفاوت در سلیقه ها منجر به 
بروز تضاد در جامعه شده است و مردم سردرگمند که 
چه کسی درست مي گوید! اصل مبانی دین با فطرت 
انسان تطبیق دارد اما وقتی به سمت افراط یا تفریط 
مي رود دیگر با فطرت تطابقی ندارد و به همین خاطر 
است که هم افراط و هم تفریط دلزدگی ایجاد مي کند. 
بر خالف تص��ور رایج حرکت بر م��دار تفریط هم بر 
مبنای سلیقه انجام مي گیرد و موجب خروج از مدار 
تعادل شدن و دلزدگی مي شود اما چون پدیده تفریط 
با ش��هوات همخوانی دارد ممکن است مدت زمان 
بیشتری طول بکشد تا مردم نس��بت به آن واکنش 
نش��ان دهند اما در مجموع با نگاه جامعه شناختی و 
مردم شناختی به موضوع عفاف و حجاب مي بینیم 
که متهم ردیف اول در وضعیت امروز جامعه کسانی 
هستند که بر اساس نص صریح قرآن و سیره اهل بیت 
حرف نزدند و رفتار نکرده اند. این مسئله با ایجاد یک 

پارادوکس  جامعه را دچار سردرگمي  مي کند.
موضوع مهم دیگر اینکه حتی کس��انی که حقیقت 
دین را برای مسیر خود انتخاب کرده اند کار را به روش 

درستی پیش نبرده اند .

یعنی به نظر ش�ما افرادی که در مس�یر 
تعادل و دین داری حرک�ت کرده اند هم 

اشتباه داشته اند؟ مصداقی تر بگویید.
ببینید به ط��ور نمون��ه در بحث حجاب بخش��ی از 
روش های ما منجر به این شده تا جامعه را به سمت 
رنگ یا طرح واحد سوق دهیم. در حالی که اگر شما 
تمام آیات قرآن کریم را مورد بررسی قرار دهید و سیره 
معصومین)ع( را موشکافی کنید با باید و نبایدی درباره 
یک رنگ یا یک طرح برای حجاب مواجه نمي شوید. 
اسالم توصیه به رنگ یا طرح خاصی نکرده است بلکه 
به »حد« توصیه کرده است. اینکه پوشش چقدر است 
و چه ضوابط و مشخصاتی دارد. به طور مثال بدن نما 
نبودن یا حدود گردی صورت و بیرون بودن دست ها 
تا مچ و نداش��تن زیورآالت در براب��ر نامحرم حدود 
ش��رعی حجاب اس��ت. البته برای آقایان هم تلویحاًَ 
صحبت هایی شده است. حد حجاب آن چیزی است 
که خداوند خواس��ته و باید بر اساس همین خواسته 

خدا نسخه پیچید اما ما این کار را نکرده ایم.
در پی این موارد ما ذائقه های مختلف، شرایط سنی 
و شغلی افراد را در نظر نگرفته ایم و این موجب شده 
تا برخی افراد خالف ذائقه انس��انی، سیرت و فطرت 
خودشان عمل کنند. در برابر غفلت ما اما دشمن به 
خوبی نقاط ضعف ما را شناسایی کرده و درست شبیه 
یک جنگ با برنامه ریزی و بر اساس نقطه ضعف های 
ما عملیات ضد فرهنگی خ��ود را طراحی کرده و تا 

حدودی هم به هدف رسیده است .
خانم حکیمیان بحث پروژه های جهانی 
ترویج فرهنگ برهنگی را در این زمینه 
چط�ور مي بینی�د؟ حرک�ت به س�مت 
فرهنگ برهنگی در تمام دنیا طبق چه 

پروتکل هایی اجرایی مي شود؟
پروژه عفت زدایی و آلوده کردن نسل انسان به فجایع 
اخالقی و رفتاری پروژه ای 30 یا 40 ساله نیست بلکه 
پروژه ای 200 ساله اس��ت  و پروتکل های 24 بندی 
یهود اهداف مش��خصی را در حوزه ترویج بی بند و 
باری، مشروب خواری، مواد مخدر و غیره پیش بینی 
کرده اس��ت. این پروژه جهانی است و با به کارگیری 
ابزار متنوع از جمله سینمای  هالیوود در سطح جهان 
در حال پیاده سازی است. یعنی در کنار کم کاری ها 
و غفلت های داخلی اگر در س��طح شهرها وضعیت 
پوش��ش زنان و مردان مان را متناسب با ارزش های 
ایرانی و اسالمي مان نمي بینیم به این خاطر است که 
ما هم یکی از قربانیان پروژه 200 ساله یهود هستیم. 
این در حالی است که رهبر فرزانه انقالب بحث تهاجم 
فرهنگی را در سال های 70، 71 مطرح کردند اما با 
غفلت ما این میدان یک طرفه دست دشمن افتاد تا 

حال و روز جامعه امروز ما را به شرایط فعلی برساند.
با عنایت به نگاه آسیب شناس�انه ای که 
درباره وضعیت امروز حجاب و عفاف در 
جامعه داش�تید در برابر زنان و دختران 
و حتی گاهی مردانی ک�ه حدود حجاب 
و عف�اف را رعای�ت نمي کنن�د باید چه 

عکس العملی اتخاذ کرد؟
کسانی که پایبند به اصول و شریعت و برازنده فرهنگ 
مل��ی ایرانیان در جامع��ه ظاهر نمي ش��وند را نباید 
به چش��م متهم نگاه کرد. اینها قربانیان پروژه های 
صهیونیسم جهانی و قربانی ندانم کاری های داخلی 
هستند و باید به داد قربانی رسید. نگاه متهم داشتن به 
این افراد خطایی بزرگ است و موجب مي شود نتوانیم 

تصمیم درستی بگیریم.

بح�ث قربانی ب�ودن این افراد را ش�اید 
هنگامي  بهتر بتوان درک کرد که گاهی 
وقت ها با پوش�ش های مضحکی مواجه 
مي ش�ویم ک�ه تح�ت عن�وان مدهای 
ت�ازه به خ�ورد جوان�ان م�ا مي دهند و 
دخت�ران و پس�ران ما با پوش�ش هایی 
همچون شلوار های پاره تصور مي کنند 
شیک پوش هستند! تحلیل شما درباره 
این ه�رج و م�رج پوشش�ی در جامعه 

چیست؟
به نظر من فضای کنونی جامعه م��ا پر از بی انضباطی 

اجتماعی اس��ت؛ این بی انضباطی هم در گفتار مردم 
و هم در رفتار و س��بک پوشش و س��بک زندگی آنها 
به چش��م مي خورد. ما به غیر ازاینکه بخواهیم کلمه 
بی حجابی یا بدحجابی را به کار ببریم باید بگوییم دچار 
نوعی بی انضباطی در پوشش شده ایم و این بی انضباطی 
در تمام محیط های عمومي  و حتی در دانش��گاه ها و 
مراکز آموزشی ما خود را نشان می دهد. این در حالی 
است که در تمام دانشگاه های دنیا ضوابط خاصی برای 
پوشش وجود دارد اما متأسفانه ما حتی حاضر نیستیم 
شأن و منزلت محیط های علمي  را رعایت کنیم. مقصر 
این اتفاق هم مسئوالن کشور هس��تند چراکه بحث 
لباس هماهنگ برای دانشجویان سال ها پیش مطرح 
شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است اما در دانشگاه های 
بزرگ و معتبر دنیا برای اساتید، دانشجویان و کارمندان 
پوش��ش مش��خصی وجود دارد که هم آنها را معرفی 
مي کند و هم انضباطی را در آنها فراهم کرده است.  ما 
در پوشش بسیاری از زنان و دختران و حتی مردان مان 
در سطح شهری شیک پوش��ی نمي بینیم و هیچ گونه 
تناس��بی به لحاظ زیبای��ی، طرح و رن��گ در لباس و 
تکریم فرهنگ ملی در آنها وج��ود ندارد این در حالی 
است که مقام معظم رهبری اخیراً فرموده اند حجاب 
پیش از آنکه اسالمي  باش��د میراث ملی است و زنان 
ایرانیان نماد پوش��ش و رفتار عفیف بودند و ایشان در 
جمعی که خدمتشان رفته بودند تأکید جدی بر این 
وجه حجاب داش��ته اند. ما از ایران��ی بودنمان آداب و 
رسوم، مرزها و پوشش مان را داریم و اگر بنا باشد یک به 
یک این ارزش های هویتی مان را از دست بدهیم دیگر 
چیزی برای مان باقی نمي ماند. پروژه صهیونیس��تی 
برای حکومت بر جهان اهداف اعتقاد و روش خودش 
را حاکم می کند چون جامعه ای که مي خواهد مقتدر 
و با آزادی و استقالل بماند باید سه ثروت را حفظ کند؛ 
سالمت اخالقی، سالمت روانی و سالمت جسمي  نسل. 
اگر کشوری این سه عنصر را از دست بدهد استقالل 
و آزادی اش را هم از دست مي دهد. اینها پدیده هایی 
است که نمي توان تنها نگاه داخلی به آن داشت و باید 

دشمن جهانی را شناسایی کرد.
برخی صاحبنظران معتقدند بخش مهمي  
از بدحجابی در جامعه نوعی اعتراض به 
وضعیت سیاسی جامعه اس�ت و زنان و 
دختران جوان از این مس�ئله به عنوان 
ابزاری برای ابراز نافرمانی مدنی استفاده 
مي کنند. پاس�خ ش�ما به این مس�ئله 

چیست؟
این اتفاق تازه ای نیس��ت و تقریباً 30، 3۵ س��ال 

قدمت دارد و زمانی ش��روع ش��د که شبکه های 
خارجی سناریویی کاماًل علمي  نوشتند تا بی بند 
و باری، معتاد کردن و... را بر اس��اس همان پروژه 
200 ساله برای حکومت بر جهان تدارک دیدند 
و از س��وی دیگر س��رنگونی نظامي  ک��ه آمده به 
این س��لطه جهانی نه بگوی��د را در دس��تور کار 
داشتند. درباره دستاوردهای انقالب در 40 سالگی 
خیلی ها حرف هایی داش��تند اما به نظر من جای 
یک جمله خالی بود؛ بزرگ ترین دستاورد انقالب 
اسالمي  ایران این بود که جلوی اجرای پروژه های 
صهیونیستی در کشور را سد کرد. در سالروز 21 
تیر 2 هزار مرد غیرتمند ایرانی در مسجد گوهرشاد 
به خاطر نه گفتن به این پروژه صهیونیس��تی به 
خاک و خون کشیده شدند که یکی از این پروژه ها 
کشف حجاب بود. انقالب اسالمي  پیروز شد تا به 
این نقشه ها نه بگوید و طبیعی است که آنها برای 
س��رنگونی این انقالب با به کارگیری دانشمندان 
این حوزه تالش مي کنند. در این مسیر پدیده های 
اخالقی همچون پوش��ش را سیاست زده کردند و 
ما هم در برابر این پروژه س��کوت کردیم. دین ما 
از سیاست جدا نیست اما سیاست زده هم نیست. 
در اینجا بود که ما باید فری��اد مي زدیم حجاب را 
جمهوری اس��المي  نیاورده، این دس��توری است 
که در دین یهود و مسیح هم آمده و تمدن ملی ما 
هم بوده اس��ت و انقالب تنها بر آن صحه گذاشته 
است. به خاطر سکوت ما عده ای دچار سوء تفاهم 
شدند و سیاست زدگی حجاب برای مردم باور شد. 
ندانم کاری های داخلی هم به دشمن کمک کرد و 

در این بین مهره هایی هم به کارگیری شدند.
گشت ارشاد یکی از مناقشه برانگیزترین 
مباحثی است که پیرامون مسئله عفاف 
و حجاب در جامعه ما مطرح مي ش�ود. 
برخی نگاهی انتقادی ب�ه عملکرد این 
گش�ت دارند و برخی دیگ�ر معتقدند 
چنین س�از و کارهایی ب�رای برقراری 
امنی�ت اخالق�ی جامعه الزم اس�ت. از 
سوی دیگر به نظر مي رسد گشت ارشاد 
آخری�ن جبهه ای اس�ت که ک�م کاری 
نهادهای فرهنگی و فعالیت های ایجابی 
در ح�وزه عف�اف و حجاب را ب�ه عهده 
گرفته است. به نظر شما آیا گشت ارشاد 
مي تواند راهکار باشد یا مسکن است و 
یا اصاًل نباید باش�د و اگر ب�ود در مدلی 

دیگر عمل کند؟
ببینید عمر پلیس اخالق در کشور ما به 20 سال 
نمي رسد اما این پلیس در امریکا 70 سال قدمت 
دارد و استاد میرلوحی کتابی دارند به نام »گشت 
ارشاد در امریکا«. در این کش��ور بر مبنای قانون 
خودش��ان پلیس اخالق دارند و اگر کس��ی خطا 
کند مجازات مي ش��ود  و این مجازات ها سنگین 
تر و خشن تر از ایران است. بگذریم از اینکه در 2۵ 
س��ال اخیر ده ها جنبش بازگشت به خویشتن در 
امریکا شکل گرفته است. اینکه باید گروهی باشد 
که از اجرای قانون مراقبت کند حقیقتی غیر قابل 
انکار است اما اینکه آیا مدل و روش این گروه برای 
مراقبت از قانون پوشش و عفاف و حجاب در کشور 
و افزایش تقید به آن درست است یا خیر موضوعی 
است که باید مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرد تا 
ببینند آیا این مدل سبک و س��یاق گشت ارشاد 

بهترین نسخه است یا خیر. 

رفتار سلیقه ای در موضوع عفاف و حجاب جامعه را دچار تضاد کرده است
 گفت وگوی »جوان« با  معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان

برنامه ری�زی و حرک�ت ب�ر اس�اس 
س�الیق افراد چه در جه�ت افراط و 
چه در جه�ت تفریط ب�رای اینکه ما 
را در حوزه ه�ای ارزش�ی و فرهنگی 
زمینگیر کن�د کافی اس�ت! به جای 
آنکه م�ا اصل محتوای دین و س�یره 
معصومین )ع( را ب�ه دنبال پیام های 
آسمانی خداوند در قرآن کریم محور 
قرار دهیم پیام خداوند را بر حس�ب 
 س�لیقه خودم�ان تعبی�ر کرده ای�م

فضای کنونی جامعه ما پر از بی انضباطی 
اجتماعی است؛ این بی انضباطی هم در 
گفتار مردم و هم در رفتار و سبک پوشش 
و سبک زندگی آنها به چشم مي خورد. ما 
به غیر از اینکه بخواهیم کلمه بی حجابی 
یا بدحجابی را به کار ببریم باید بگوییم 
دچ�ار نوع�ی بی انضباطی در پوش�ش 
ش�ده ایم و ای�ن بی انضباط�ی در تمام 
محیط های عمومي  و حتی در دانشگاه ها 
 و مراکز آموزشی ما خود را نشان می دهد

اینکه باید گروهی باش�د که از اجرای 
قان�ون مراقب�ت کن�د حقیقت�ی غیر 
قابل انکار اس�ت اما اینکه آی�ا مدل و 
روش این گروه ب�رای مراقبت از قانون 
پوش�ش، عفاف و حجاب در کش�ور و 
افزای�ش تقی�د به آن درس�ت اس�ت 
یا خیر موضوعی اس�ت ک�ه باید مورد 
بررسی و پژوهش قرار بگیرد تا ببینند 
آی�ا این مدل س�بک و س�یاق گش�ت 
 ارش�اد بهترین نس�خه اس�ت یا خیر؟ 

چهار دهه زمان کافی است تا انقالبی که بر پایه نظام های ارزشی و برای احیای دین مداری 
از سوی خود مردم شکل گرفته بود نظام ارزش�ی اش را در میان نسل های تازه تری که 
دوران انق�الب را ندیده اند و روزهای پی�ش از آن را درک نکرده ان�د تعمیق و نهادینه 
کند. با این وجود اما با نگاهی به سطحی ترین الیحه های جامعه و برونی ترین نماد این 
ارزش ها که همان پوشش و حجاب است مي توانیم دریابیم در حوزه اقناع نسل جوان 
و تعمیق باورها و ارزش های اس�المي  و انقالبی مان به درستی عمل نکرده ایم. برونداد 

این کارنامه نه چندان موفق خود را به ش�کل زنان، دختران و مردانی نش�ان مي دهد 
که در پوشش شان چندان تقیدی به حدود ش�رعی و الهی نشان نمي دهند. صرف نظر 
از عمق این الیحه س�طحی، انتظار مي رفت در طول چهار دهه تالش و دس�تاوردهای 
گوناگ�ون و غیر قابل انکار، دغدغ�ه موضوعات فرهنگی و س�اختار اخالقی جامعه به 
عنوان مسئله ای زیربنایی و با وجود هشدارهای چندین باره رهبر معظم انقالب، بیش 
از این مورد توجه مسئوالن و سیاستگذاران جامعه قرار مي گرفت تا امروز و در دوران 

بلوغ انقالب مان شاهد ظهور و بروز نسلی باش�یم که بی هیچ تردید در مسیر اعتالی 
ارزش های فردی و اجتماعی حرکت کند. به سراغ معصومه حکیمیان معاون فرهنگی 
بس�یج جامعه زنان رفته ایم تا این بار حجاب را از منظر بایدها و نبایدهای برنامه ریزان 
و مس�ئوالن مورد واکاوی قرار دهیم و به این واقعیت که  ش�رایط عف�اف و حجاب در 
جامعه امروز برونداد فرصتی 40 ساله برای کار فرهنگی است که گاهی با نگاه سلیقه ای 
داخلی ها و گاهی با شبیخون فرهنگی خارجی ها به اینجا رسیده است، نگاهی بیندازیم.
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