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زمان تعرض همه جانبه به بيحقوقي 
 زن فرارسيده است

 مارس، حجاب ها را برميداريم و ٨
 ديوار جداسازيها را فروميريزيم  

 
 سال ستم بـه زن، بـيـحـقـوقـي           ٢٨.   است)    اسفند١٧( دو هفته ديگر هشت مارس روز جهاني زن  

آشکار زنان، نابرابري و تبعيض همه جانبه در حق زنان، سلب اوليه ترين حقوق و آزاديهـاي آنـهـا،                     
حکومت مذهـبـي و ضـدزن        .   با مبارزه هرروزه و هرلحظه زنان در سراسر کشور پاسخ گرفته است       

 سال گذشته جنگي وسـيـع و عـظـيـم               ٢٨در  .   اسالمي با عميق ترين نفرت مردم روبرو بوده است        
عليه حجاب، اين محوري ترين و آشکارترين شاخص بيحقوقي زن، در سراسر کشـور در جـريـان                     

صدها هزار نفر در اين جنگ اسير شده و به زندان افتـاده انـد، تـرور شـده انـد، چـاقـو                           .   بوده است 
خورده اند، شالق خورده اند، بر صورتشان اسيد پاشيده شده و بر سرشان پونز کوبيده شده، تحقـيـر                    

اما کوتاه نيامده اند و روز بروز جسورانه تـر،   .   شده اند و مورد توهين و بي حرمتي قرار گرفته اند          
مصمم تر و متعرض تر کوچه به کوچه و شهر به شهر با عوامل سرکوب حکومت جنگيـده انـد و                       

روز هشت مارس ميتواند اوج اين مـبـارزه، روز     .   رژيم را عليرغم همه سبعيتش به عقب رانده اند      
 . به ميدان آمدن توده اي و متحدانه زنان و مردان آزاديخواه باشد

دوست و آشنا و همکار و همسايه خـود    .   با تمام قوا براي هشت مارس روز جهاني زن آماده شويم          
هشت مارس بـايـد سـرخ و          .   را خبر کنيم و تعداد هرچه بيشتري را براي هشت مارس آماده کنيم         

توده اي باشد همه را تشويق کنيم که روز هشت مارس يک دستمال قرمز دور گردن، يـا يـک شـال                        
در اجتماعات هشت مارس، بطـور دسـتـه      .     قرمز داشته باشند8قرمز، يک روبان قرمز و يا يک   

جمعي روسري هايمان را حتي براي چند دقـيـقـه بـرداريـم و بـه دنـيـا اعـالم کـنـيـم کـه حـجـاب                                       
حـجـاب سـمـبـل رژيـم           .   اعالم کنيم که عزم جزم داريم که حجاب ها را بـدور انـدازيـم       .   نميخواهيم

نشان دهيم که براي بگور سپردن اين رژيمي که جز بيحقوقي و فقر و مـحـرومـيـت          .   اسالمي است 
 . براي اکثريت جامعه نداشته است، داريم آماده ميشويم

با اعتراضات گسترده و توده اي ما است که گام به گام اين جنايتـکـاران ضـدزن و ضـدکـارگـر و                         
جمهوري اسالمي در بن بست و بحران همه جـانـبـه اي               .   ضدانسان را به سرنگوني نزديک ميکنيم     

زمان تعرض همه جانبه ما به حکومت و لرزاندن پايه هاي سست آن فـرارسـيـده            .   دست و پا ميزند   
 . است

هشت مارس امسال مي تواند و بايد ويـژه تـر             
جنـبـش آزادي زن از         .   از هر سالي برگزار شود    

هشت مارس پنجاه و هفت تاکـنـون راه درازي         
امروز ما با يک جنبش عظيـم       .   را پيموده است  

برابري طلب در ايران سر و کـار داريـم کـه بـه                   
مدت بيست و هشت سال با هـارتـريـن و ضـد               
بشري ترين رژيمهاي دنيا جنگيده است و ايـن           

رژيـم  .   رژيم را قدم به قدم به عقـب رانـده اسـت             
جمهوري اسالمي عليرغم هياهوي تبليـغـاتـي        
اش، عليرغم تالشش بـراي سـرکـوب روزمـره              
اعتراضات مردم و عليرغم تـا دنـدان مسـلـح             
بودنش، در مقابله با مـوج اعـتـراضـي مـردم               
عــاجــز مــانــده اســت و قــادر بــه ســرکــوب آن                

خواست آزادي زن امـروز در جـامـعـه           .   نيست  
ايران بسيار فراتر از مطالبات محدود صنـفـي         

آزادي زن   .   يک قشر و يا گروه خاص رفته  است        
بيش از پيش بعـنـوان مـعـيـار آزادي جـامـعـه                  
پذيرفته شده و شعار آزادي و برابري به يکي از           
شعارهاي مهم  اعتراضات توده اي، از جـملـه           
اعتراضات دانشجوئي و غـيـره  تـبـديـل شـده               

از طرف ديگر امسال ايـران بـطـور ويـژه             .   است
تري در زير نورافکنهاي  مـيـديـاي دنـيـا قـرار                
گرفته است و هر اتفاقي که در ايران مي افـتـد             
مي تواند توجه فراواني را در سطح دنيا بـخـود         

 .جلب کند

هشت  مارس امسال را بايد وسـيـعـتـر و بـا                  
شکوه تر و پر سر و صدا تر از هميـشـه بـرگـزار                

اگر مي خواهيم ديده شويم و توجـه دنـيـا           .   کرد
را به خودمان جلب کنيم بايد حرکتي تصويري         

عـالوه  .   و سمبليک و پر سر و صدا انجام دهـيـم         
بر نوشتن و برافراشتن شـعـارهـاي راديـکـال و               
پيشرو، بهترين کار اين است که روسريهايـمـان         
را بــرداريــم و خــيــابــانــهــا را بــا روبــانــهــا و                    

برداشتن دسـتـه     .   پالکاردهاي سرخ رنگي کنيم   
جمعي و همزمان روسريها مي تواند بـهـتـريـن            
پيام زنان برابري طلب بـاشـد، بـا ايـنـکـار کـل                
خواسته هاي جنبش آزادي زن را يـکـجـا و بـا                

نه به حجاب يعني    .   صداي بلند فرياد مي زنيم    
نه به آپارتايد جنسي، يعنـي نـه بـه جـمـهـوري                 
ضد زن اسـالمـي ، يـعـنـي نـه بـه تـحـقـيـر و                          
فرودستي و بيحقوقي زن، يعني نه بـه جـنـبـش            
سياه اسالم سياسي و رگرفتن حجاب يعني نـه          

 .به همه اينها
پالکاردهاي سرخ رنگ با شعارهاي راديکال و      
برابري طلبانه در خيابانهـا بـراي جـلـب تـوجـه                

اگـر مـي     .   عابرين و رسانه ها خيلي الزم اسـت       
خواهيم صداي اعتراضمان به جـائـي بـرسـد و             
تغييري بوجود بياوريم بايد، تعداد بيشتـري را        
به خيابان بياوريم و با صداي بـلـنـدتـري فـريـاد             

 هشت مارس امسال 
 ! بی حجاب 

                                   
 سھيال شريفی 

 

دانشجويان دانشگاه 
 ! هنر عليه حجاب

اين دانشجويان سد آپارتايد جنسـي را         
 .درهم شکستند

بايد .   بايد از مبارزات آنها حمايت کرد     
لغو حجاب راعمال بـه رژيـم تـحـمـيـل               

 . کرد
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 :ميزگزد اين هفته بي حجاب  با مينا احدي، شهال دانشفر و مصطفي صابر 
اهميت مبارزه عليه حجاب ،  هشت مارس سرخ ،  موقعيت 

 2صفحه  جنبش آزادي زن 



 2 ۱شماره بى حجاب،  

 زنده باد آزادي ، زنده باد برابري

چرا مبارزه عليه حجاب تا اين حد       :     ي حجاب 
مهم اسـت کـه شـمـا امسـال شـعـار حـجـاب                      

 برگيران را مطرح مي کنيد؟
حجاب مهم است چرا که در ايـران   :   مينا احدي 

و در دنيا جنبش سياه اسالمي با اتکا بـه ايـن             
. ابزار جلو آمده  و سـعـي در پـيـشـروي دارد                   

حجاب مهم است چرا که سمـبـل و چـکـيـده و             
عصاره نگاه اسالم به زن و جايگاه و موقعـيـت           
زنان در جامعه و در خـانـواده و در هـمـه جـا                     

زنان را در يک قفس کرده و در اين قرن و           .   است
در اين دنيا از آنها ميخواهند کـه ابـزار دسـت              
مردان بوده و جسم و روح و روان و جنـسـيـت و         
احساسات و عواطف خـود را تـقـديـم مـردان                

حجاب مهم است چـرا کـه اگـر در هـر                 .   کنند
جامعه اي در هر کوره دهي و يا در غرب و در             
دنيا، موفق شوند، سـر زنـان حـجـاب کـنـنـد،                 
پرچم حکومت اسالمي را بلند کرده و حمله بـه          

 . همه مردم را شروع ميکنند
در مقابل اين جنبش سياه و ضـد زن کـه يـک                 
پرچم مهم آن حجاب است، طبعا يـک جـنـبـش             
عليه حجاب در کشورهاي اسالم زده و بـويـژه             

جنبش نه بـه حـجـاب        .   در ايران در جريان است    
از همان اولين روز فرمان خمـيـنـي مـبـنـي بـر                 
رعايت حجاب آغاز شد و امروز ايـن جـنـبـش           

در .   يک حرکت عـمـومـي و اجـتـمـاعـي اسـت                
شرايط حساس سياسي امـروز در ايـران و در              

 آذر سرخ و روزهايي کـه در          ۱۶اوضاع بعد از    
دانشگاه احمدي نژاد هو ميشود، اکنون نوبـت         
جنبش برابري طلبانه زنان است کـه بـا شـعـار               
حجاب برگيران، جنبش مردم در ايران را  يـک            

 . قدم ديگر به جلو ببرد
در سطح بين المللي ايـن مـبـارزه           :   بي حجاب  

چه اهميتي دارد و چـه بـرنـامـه هـائـي بـراي                     
 پيشبرد اين مبارزه در نظر داريد؟

حجاب در دنيا هم به يک معـضـل   :   مينا احدي 
در اروپا و کانادا و امـريـکـا        . تبديل شده است 

هم سازمانهاي تـروريسـت اسـالمـي و اسـالم               
سياسي با تـقـال بـراي مـحـجـبـه کـردن زنـان،                    

در چـنـد سـال اخـيـر            .   ميکوشد پيشروي کـنـد    
مباحثات مربوط به حجاب در فرانسه و آلمـان    

موضوعاتي هميشه مطرح بـوده    . . .   و سوئد و  
حجاب کودکان، حجاب در محيط کـار و         .   اند

فعاليت و شکايت از نهادها و يا مدارسـي کـه            
زنان محجبه را قبول نـکـرده انـد، هـمـواره در                

امروز ما با شعار نه بـه       .   صدر اخبار بوده است   
حجاب و سازمان دادن يک راهپيمائي به سوي         
اتحاديه اروپا با عنوان زنـان عـلـيـه حـجـاب،                
ميخواهيم توجه ها را بسوي خود جلب کنيـم،         
ميخواهيم پرچم نه به حجاب را برافـراشـتـه تـر        
کنيم و ميخواهيم بکوبـيـم در مـقـابـل اسـالم                
سياسي که ميکوشد بين المللي عـمـل کـنـد،             
ما هم در ابعادي جهاني مـبـارزه و اعـتـراض               

 . ميکنيم
آيا به مناسبت هشـت مـارس در          :     بي حجاب 

سطح بين الـمـلـلـي هـم قـرار هسـت اقـدامـي                    
صورت بگيرد؟ و اين اقدامات چه تاثـيـري در           

 مبارزات داخل کشور خواهد داشت؟
اقـدامـات مـا در خـارج کشـور              :   مينا احـدي   

از برگزاري سميـنـار بـا      .   متعدد و متنوع است   
حضور شخصيت هاي سرشناس بيـن الـمـلـلـي            
عليه حـجـاب و اسـالم سـيـاسـي گـرفـتـه، تـا                      
ميتينگ و راهپيمايي و تا جلسات سخنـرانـي    
و بـرگـزاري مـيـزهـاي اطـالعـاتـي در مـراکـز                    
شهرها، فـعـالـيـتـهـاي مـا در هشـت مـارس                    

امسـال مـا در       .   امسال در دنـيـا خـواهـد بـود           
آلمان سوت يک کـمـپـيـن را بـر عـلـيـه اسـالم                      

من از مـذهـب روي         "   سياسي زديم، با عنوان     
اين حرکت که اکـنـون آغـاز شـده بـا               "   برگردانم

موجي از حمايت و تـوجـه و عـکـس الـعـمـل                    
توجه اصلي ايـن کـمـپـيـن بـه           . روبرو شده است 

اسالم و مذهب اسالم و اسالم سياسي اسـت و       
مباحث داغـي در مـورد حـجـاب در هـمـيـن                   

 ۲۸قـرار اسـت روز         .   کمپيين در جريان اسـت     
فــوريــه در ســاخــتــمــان پــارلــمــان آلــمــان، يــک            
کنفرانس مطبوعاتي بزرگ بـرگـزار شـود و از           
شبکه هاي خبري مهم دنـيـا و آلـمـان پـنـجـاه                   

 . شبکه در آن شرکت خواهند کرد
ولي يکي از مـهـمـتـريـن بـرنـامـه هـاي مـهـم                      
همانگونه که قبال گفتم راهـپـيـمـايـي زنـان از              
فرانسه، آلمان و هلند و سوئد بسـوي پـارلـمـان             

ما قـطـعـنـامـه اي داده ايـم و در                 .   اروپا است 
مـالقــات بـا مســئـولــيــن پــارلــمـان در مــورد               
ممنوعيت حجاب کودکان و يا لغو حجاب در      
محيط هاي کار و فعاليـت بـا آنـهـا کـفـتـگـو                   

 . خواهيم کرد
اينها همه در مـبـارزه مـردم و زنـان در ايـران                   

االن ديگر دنيا بـهـم      .   بطور مستقيم تاثير دارد   
وصــل اســت و داخــل و يــا خــارج ايــران هــم                  

مـا در يـک       .   مستقيما به هـم وصـل هسـتـنـد           
جبهه بـر عـلـيـه حـکـومـت اسـالمـي واسـالم                    
سياسي مبارزه ميکـنـيـم و امـيـدوارم هشـت               
مارس امسال يک عـالمـت مـهـم در مـبـارزه                
عليه اسالم سياسي و براي سرنگوني حکومت       

 . اسالمي به همه دنيا نشان دهيم
شـمـا امسـال در نـوشـتـه هـا و                  :     بي حـجـاب   

بــحــثــهــايــتــان بــه يــک هشــت مــارس ســرخ و             
سوسياليستي  اشـاره مـي کـنـيـد و مـعـتـقـد                    
هستيد هشت مارس امسال بايد در اين راستا        

چرا؟ چه فاکتورهائي در جـامـعـه ايـران            .   باشد
وجود دارند که شمـا شـرايـط را بـراي چـنـيـن                   

 هشت مارسي فراهم مي بينيد؟
هشت مارس اساسا روزي سـرخ    :  شهال دانشفر 

روز اعـتـراض عـلـيـه          .   و سوسياليستـي اسـت     
يــك روز   .   نــابــرابــري و ســتــم كشــي زن اســت            

آزاديـــخـــواهـــي اســـت و ســـنـــتـــا روز مـــا                 
ايـن روز در نـتـيـجـه تـالش               .   كمونيستهاسـت 

كمونيستها و انسانـهـاي آزاديـخـواه اسـت كـه               
اكنون به روز اعتراض عليه نابرابري زن و مـرد          
در سراسر دنيا تبديـل شـده  و جشـن گـرفـتـه                    

ما هميشه گفته ايم كه ريشـه اصـلـي          .   ميشود
ستم كشي زن سرمايه داريست و از نـظـر مـن            

سوسياليسم يك  .   سوسياليسم يك شعار نيست   
يك  پاسخ است به اين تـوحـش         .   آلترناتيو است 
سوسياليسم يعني جـامـعـه اي         .   سرمايه داري 

برابر و انساني، يعني جامعه بدور از هر گـونـه            
تبعيضي بر اساس جنسيت، مذهب و قوميـت       
و ايــن چــيــزيســت كــه مــا جــامــعــه را بــه آن                  

نكته مهم اينست كه امـروز در         .   فراميخوانيم
ايران  بيش از هر وقت اين آلترناتيو مطلوبيـت          
خود را دارد نشان ميدهد و دارد رنگ خود را           
به فضـاي اعـتـراضـات مـوجـود در جـامـعـه                    

 . ميدهد
اما اجازه بدهيد براي اينكـه بـه سـئـوال شـمـا                 

امروز در   .   پاسخ دهم كمي بيشتر توضيح دهم     
ايران  ما با يك جامعه اي قطـبـي شـده روبـرو                
هستيم كه  در الـتـهـاب مـبـارزه مـيـسـوزد و                    
ملموس تر از هر وقت ميـتـوان نشـان داد كـه                
تنها پاسخ و تنها راه رهايي سوسياليسم اسـت        

امـروز  .   و  اين افق را در برابر جامعه قـرار داد         
در ايران چپ هر روز قدرتمـنـد تـر مـيـشـود و                  
دارد مهـر خـود را بـه سـيـر تـحـوالت جـاري                      

در متن همين شرايط است كه جنـبـش         .   ميزند

آزادي زن هر روز قويتر ميشود و ما ايـنـرا در              
مـي  .   اعتراضات روزمره در جامعه مي بينيـم      

بينيم كه چطور شـعـار نـه بـه حـجـاب، نـه بـه                      
آپارتايد جنس، امروز وسيع تر از هـمـيـشـه در          
اعتراضات مختلف مـردم در دانشـگـاه و در              
ميان جوانان و در مـنـاسـبـت هـاي مـخـتـلـف                 

مي بينيم كه شعارهاي رهايي     .   شنيده ميشود 
زن رهـايـي جـامــعـه اسـت، آزادي زن، آزادي                  
همگان است، به يكي از شعار هـاي مـحـوري             

 آذرها و در روزهاي اعتراضي ديگر در       ١٦در  
در واقع بـه درجـه اي       .   جامعه تبديل شده است   

كه چپ و راديكاليسم قويـتـر شـده اسـت، مـا                
شاهد رشد جنـبـش راديـكـال آزاديـخـواهـي و                

شاهد چـپ تـر       .   برابري طلبي آزادي زن هستيم 
.  شدن و راديكال تر شدن اين جنـبـش هسـتـيـم             

شاهد اين هستيم كه هـر سـال هشـت مـارس                
بيشتر رنگ چپ و راديكال به خـود گـرفـتـه و                 
گراميداشت آن نيز ابعاد توده اي تر و گسـتـرده         

از جـملـه سـال گـذشـتـه             .   تري پيدا كرده اسـت     
عليرغم جلوگيري رژيم از برگزاري اين مراسم،       
در فاصله پارك الله تا پارك دانشجو در تـهـران     
ما شاهد حضور مردم آزاديخواهي بـوديـم كـه           
به خيابانها آمده بودنـد تـا ايـن روز را جشـن                  
بگيرند و ساعتها با نيروهاي انتـظـامـي رژيـم            
درگير شدند و براي گراميداشت هشت مـارس         

 آذر   ١٦بـويـژه  بـدنـبـال            .   در خيابانها ماندنـد   
سرخي كه شعار يا سوسياليسم يـا بـربـريـت و               
پــالكــاردهــاي ســرخ در آن درخشــيــد، امــروز            

 اهميت مبارزه عليه حجاب ،  هشت مارس سرخ ،  موقعيت جنبش آزادي زن                       
 ميزگرد نشريه ب ی حجاب  با                           

 مصطفی صابر شھال دانشفر مينا احدی
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 نه به حجاب ، نه به آپارتايد جنسي

بيشتر از پيش ميتـوان از يـك هشـت مـارس                
بـنـابـرايـن     .     سرخ و سوسياليستي سخن گـفـت       

هشت مارس امسال   .   پاسخ سئوال روشن است   
در هشـت    .   بايد سرخ و سوسيالـيـسـتـي بـاشـد           

ــاد                     ــده ب ــا شــعــار زن ــد ب ــاي مــارس امســال ب
سوسياليـسـم و زنـده بـاد هشـت مـارس روز                   
جــهــانــي زن، زنــده بــاد آزادي بــرابــري و بــا                   
پالكاردهاي سرخمان اين روز را به يـك روز بـا             
شكوه مبارزه براي برابـري زن و مـرد تـبـديـل                 

  .كنيم
جمهوري اسالمي امروز بعنوان سمبل توحـش       

بـا  .   و زن ستيزي در سراسر دنـيـا شـهـره اسـت               
گراميداشت هر چه با شكوهتر هشـت مـارس           
روز جهاني زن، مردم جهان را بـه حـمـايـت از                 
مبارزات برحقمان فرابخوانيم و بـار ديـگـر بـه              
دنيا نشان دهيم كه مبارزات مـردم آزاديـخـواه           
در ايران ستون اصلي جبهه بشريـت مـتـمـدنـي             
است كه امروز عليه جمهـوري اسـالمـي و دو              
قطب تروريسـت جـهـانـي، اسـالم سـيـاسـي و                  
ميليتاريسم آمريكا به پا خواستـه اسـت و بـا              
شعار نه جنگ، نه بمب، آزادي برابري، چشمان        

  .دنيا را بسوي خود خيره كنيم
بـراي سـازمـانـدهـي يـک هشـت              :     بي حـجـاب   

مارس موفق و موثر فعالين جنبش آزادي زن          
 در ايران چکاري مي توانند بکنند؟

ما وقتي از يـك هشـت مـارس            :   شهال دانشفر 
موفق سخن ميگوييم طبعا منظورمان هشت      
مارسي است بزرگ و توده اي، هشت مـارسـي          
كه در آن پالكاردهاي سرخ كه سوسياليـسـم را           
فرياد ميزند چشمـان را بـخـود خـيـره كـنـد و                    
مهمتر ايـنـكـه هشـت مـارسـي بـاشـد كـه بـا                      
حجاب برگيران نه بزرگ خود را به اين رژيم زن     
ستيز اعالم ميكند و آلترناتيو سوسياليسم را        

هشت مـارسـي كـه نـگـاهـهـاي             .     فرياد ميزند 
يـك  .   تمام دنيا را به خود خيره  و مبهوت كنـد          

 .هشت مارس با شكوه و تاريخي
 سازماندادن چنين هشت مارسي در وهله اول        
بر عهده انسانهاي كمونيست و راديكـالـيـسـت          
كه بـا هـمـيـن چشـم انـداز بـه ايـن روز نـگـاه                          

همانـطـور   .   ميكنند و  براي آن تدارك ميبينند      
كه اشاره كردم امروز بيش از هر وقـت شـرايـط           
براي برپايي چنين هشت مارسي فراهم اسـت،         

مـهـمـتـريـن نـكـتـه           .   بايد براي آن خيز برداشـت     
اينست كه  از همين االن مصمم بـاشـيـم و بـه                

. استقبال برپايي چنين هشـت مـارسـي بـرويـم            
طبعـا مـا هشـت مـارس را در بـيـرون و در                       

بنـابـرايـن بـايـد تـا           .   خيابانها برپا خواهيم كرد   
كنون محل تجمع مان را روشن كرده باشـيـم و            
ــن روز                         ــع در اي ــه شــركــت وســي مــردم را ب

 . فرابخوانيم
نابرابري زن و مرد مساله كـل جـامـعـه اسـت،               

بيش از هر چيز فشارش را بـر بـخـش مـحـروم                
جامعه و طبقه كارگر ميگذارد و در صـفـوف           
مبارزاتي آن شكاف ايـجـاد مـيـكـنـد، هشـت               
مارس روز اعتراض كـل جـامـعـه عـلـيـه ايـن                  

بايد هشت مارس را به يك روز        .   نابرابري است 
اعتراض وسيع عليه جمهوري اسالمي تبـديـل        

هشت مارس را بـايـد بـزرگ و تـوده اي                 .   كرد
بايد در همه جا در خـيـابـان و در             .     برگزار كرد 

تاكسي و در اتوبوس و در مهماني ها در هـمـه       
جا از تجمع اعتراضـي بـزرگـمـان در ايـن روز                 
سخن گوييم و هـمـه را بـه شـركـت وسـيـع در                     

 . مراسم هشت مارس دعوت كنيم
پالكاردهايمان با شعارهاي نه به حجاب، نه به        
آپارتايد جـنـسـي، زنـده بـاد آزادي، زنـده بـاد                   
برابري و با شعار سوسياليسم آماده كنيم و بـه           
تدارك يك هشت مارس سرخ بـا پـالكـاردهـاي            

در و ديوار را از شـعـارهـايـمـان پـر         .  سرخ برويم 
كنيم و كاري كنيم كه همه جا و هـمـه شـهـرهـا          

 .رنگ اين روز را بخود بگيرد
خبررساني وسيع براي هشت مـارس را از هـم             
اكنون سازمان دهيم و كاري كنيم همزمـان بـا           
برگزاري چنين هشت مارسي صدا و تصوير آن        

از هـم اكـنـون        .   در سراسر دنيا مـنـتـشـر شـود          
قطعنامه ها و بيانيه هايمان را بـه مـنـاسـبـت               
هشت مـارس كـه كـيـفـرخـواسـت مـا عـلـيـه                      
سرمايه و عليه توحش اين رژيم ضد زن اسـت،          
تدارك ببينيم و آنهـا را وسـيـعـا در هـمـه جـا                     

 .پخش كنيم
 بگذاريد كه با پالكاردها و با شعارهايمان، بـا         
بيانيه ها و با قطعنامه هايمان و با سخـنـرانـي      
ها و با فريادهايمان براي سوسيالـيـسـم، بـاري            
ديگر صداي انسانيت و صداي آزاديخواهي بـر        

 . همه جا طنين اندازد
براي هشـت مـارس خـود را آمـاده كـنـيـم و                      

ديگـر نـگـذاريـم       .   تريبون ها را از آن خود كنيم      
كه بيايند و به اسم آزاديخواهي سـخـن از ايـن              

. بگويند كه حقوق زن با اسالم تناقضـي نـدارد          
نگذاريم كه بيايند و بـگـويـنـد زنـان ايـران بـا                    

نـگـذاريـم بـيـايـنـد و            .   حجاب معضلي ندارنـد   
بگويند كه با تـغـيـيـر قـانـون اسـاسـي گـويـي                     
گشايشي در وضع زنـان خـواهـد بـود و بـاري                 
ديگر نشان دهيم كه جنبش آزادي زن در ايـران          
آنچنان جلو آمده است كه از همه اينهـا عـبـور             
كرده و بـا بـرافـراشـتـن پـرچـم رهـايـي، پـرچـم                       
سوسياليسم و با حجاب برگيـران پـايـان عـمـر              

زنـده بـاد     .     اين رژيم ضـد زن را اعـالم كـنـيـم              
 .  هشت مارس روز جهاني زن

شعار امسـال حـزب کـمـونـيـسـت            :  بي حجاب 
" حجاب بـرگـيـران     " کارگري براي هشت مارس     

نـه بـه     " است، نه فقط شعـارهـاي هـمـيـشـگـي               
و "   آپـارتـايـد جـنـسـي        " نه به    "   " حجاب اسالمي 

بلکه حجاب از سر برداشـتـن و حـجـاب             .   غيره
برگيران در صحبتهاي فعـالـيـن حـزب مـطـرح              

با توجه به شرايط ايـران ايـن شـعـار             .   مي شود 
چقدر واقعي است؟ آيـا امـکـان چـنـيـن کـاري                
هست؟ آيا امکان اين نيست که به ايـن بـهـانـه              

 رژيم دست به سرکوب بيشتر بزند؟
شعاري که حزب اکنون مطرح     :   مصطفي صابر 

حـجـاب   " ميکند، يعني لغو عملي حجاب يـا          
، مدتهاست عمال دارد توسط زنـان و         " برگيران

. دختران در اينجا و آنجا به عـمـل درمـي آيـد            
اگر به آمار دقت کنيم که هرچند وقت يـکـبـار             

زنـان  " مقامات امنيتي و انـتـظـامـي رژيـم از              
و کساني که قوانـيـن حـجـاب رژيـم             "   بدحجاب

اسالمي را رعايت نکرده و مجـازت شـده انـد             
منتشر ميکنند، به ابعاد گسترده مبارزه براي       

در هـرجـا کـه        .   برداشتن حجاب پـي مـيـبـريـم         
مردم جمع ميشونـد، بـخـصـوص در مـواردي              
مثل چهارشنبه سوري ها، خيلي جاهـا عـمـال           

به شکوه و شـکـايـت         .   حجاب برداشته ميشود  
هاي مقامات و آيت اهللا هـاي ريـز و درشـت                 
دقت کنيد که دائم دارند آه و ناله ميکننـد کـه             

بنا بر ايـن     .   ديگر زنان دارند حجاب برميدارند    
به نظر من نه فقـط شـعـار بـرداشـتـن حـجـاب                   
واقعي است که حتـي مـيـشـود گـفـت از ايـن                   
مرحله و طرح اينگونه سواالت هم عبور کـرده          

البته روشن است وقتي در يـک مـراسـم             .   است
 مارس حجاب بـرداشـتـه شـود،           ٨معين مثل   

موضوع قدري متفاوت اسـت و رژيـم حـتـمـا                
ولـي بـه     .   حساسيت بيشتري به خـرج مـيـدهـد         

اعتقاد من صرف نظر از اينکه هشـت مـارس           
امسال چه شود، زنان در ايران دارند حجـاب را      
بر ميدارند و تصور نمـي کـنـم هـيـچ نـيـرويـي                   

سوال واقعي ايـن اسـت        .   بتواند مانع آنها شود   
که آيا هشت مارس ميتـوانـد بـا ايـن حـرکـت                 
بسيار گسترده در جامعه همـاهـنـگ بشـود و             
آنرا نمايندگي کند يا نه؟ آيا هشت مـارس کـه            
بايد پيشتاز جنبش رهايي زن باشد مـيـتـوانـد            

اين نقش خود را ايفاء کند و علنا و صـراحـتـا              
به حجاب اين سمبل و اهرم  مهـم بـنـدگـي زن                
در جمهوري اسالمي حمله کنـد و آنـرا عـمـال               

 ملغي کند يا نه؟ 
در مورد قسمت آخر سوال، به نـظـرم رژيـم در                

هر حال تمام تـالش خـود را خـواهـد کـرد تـا                     
مراسم هشت مارس هرچه مـمـکـن اسـت کـم               
رمق تر و محدودتر و بي خاصيت تر باشـد يـا             

سرکوب هم مطابق تعريف    .   اصال برگزار نشود  
 مـارس    ٨و در مقابل هر  حـرکـتـي و بـويـژه                   

مقابله با رژيم و   .     همواره در دستور رژيم است   
احتمال سرکوبش در گـرو ايـن اسـت کـه اوال                  

 مارس را بـه يـک واقـعـه مـهـم              ٨هرچه بيشتر   
اجتماعي که مرکز توجه همه در داخل و خارج         
قرار گيرد تبديل کنيم، ثانيا جـمـعـيـت هـرچـه              

تـنـهـا    .    مارس گرد آوريـم    ٨بيشتري در مراسم    
راه مقابله با سرکوب،  بسيج نـيـروي بـيـشـتـر                

اگر راه مقابلـه بـا سـرکـوب ايـن اسـت                 .     است
آنوقت مي بينيم که بر خـالف اسـتـدالل هـاي               
دوم خردادي و محافظه کارانه که هـمـيـشـه در             
پناه سرکوب و اختناق  دعـوت بـه سـازش بـا              
رژيم اسالمي کرده است، عـامـل مـهـمـي کـه               
باعث ميشود هشت مارس مورد توجه بيشتر       
جامعه قرار گيرد و توده وسيع دختران و زنـان            

 مـارس جـلـب کـنـد،            ٨را بـه      )   بويژه جوانان ( 
لـغـو   .   همين فراخوان لغو عملي حـجـاب اسـت         

عملي حجاب خواست و مطالبه اول هـر زن و             
در )   منـهـاي عـده بسـيـار مـعـدودي             ( دختري  

مــن مــيــخــواهــم بــگــويــم هــرچــه       .   ايـران اســت   
 ٨برداشتن حجاب بيشتر و روشنتر در دستور         

مارس قرار گيرد، هرچه بيشتر اينرا در سـطـح           
مطـرح کـنـيـم،       )   چه داخل و چه خارج    ( جامعه  

اتفاقا مساله مورد توجه جهاني قـرار خـواهـد           
 مارس بيـشـتـر خـواهـد        ٨گرفت، روي آوري به  

شد و در نتيجه امکان سرکوب آن توسط رژيـم          
 . دشوارتر خواهد شد

آيا اين حرکت در مـيـان فـعـالـيـن             :     بي حجاب 
جنبش زن و کساني کـه خـود را مـدافـع رفـع                   
تبعيض مي دانند و در اين راستا هم مشـغـول           

 فعاليت هستند، طرفدار دارد؟ 
هم اکنون بحث بسـيـار داغـي      : مصطفي صابر 

بر سر مساله حجاب برگيران، له و علـيـه،  در             
دانشگاه، در وبالگ هاي جـوانـان و در بـيـن                 

مـيـشـود    .   فعالين جنبـش زنـان جـريـان دارد           
گفت بيشتر کساني که در بحث دخالت کـرده          

. اند موافق ايده بـرداشـتـن حـجـاب هسـتـنـد                
کساني هم که هزار جور بهـانـه و امـا و اگـر                  
مي آورند، در مقـابـل اسـتـدالل هـاي روشـن                

. مدافعين حـجـاب بـرگـيـري حـرفـي نـدارنـد                 
راستش ميتوانم ادعا کنم به دليل مجمـوعـه         
شرايط اوضاع کنوني ايران که مشخصـه اش         
باز شدن عاجـل قـدرت سـيـاسـي، حـاد شـدن                  
مبارزه مردم بر عليه جـمـهـوري اسـالمـي، بـه             
چپ چرخيدن و راديکال شـدن جـامـعـه اسـت،               
ضرورت برداشتن عملي حـجـاب را هـرکسـي             

  اهميت مبارزه عليه حجاب ،  هشت مارس سرخ ،  موقعيت جنبش آزادي زن                       
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 4 ۱شماره بى حجاب،  

حجاب فقط سمبل بـردگـي      .   دارد حس ميکند  
زن در ايران نيست، سمبل انقياد کـل جـامـعـه             

حــجــاب پــرچــم حــاکــمــيــت جــمــهــوري         .   اســت
اسالمي نه فقط بر سر زنـان کـه کـل جـامـعـه                  

هرکسـي کـه يـک ذره از اوضـاع ايـران                  .   است
بداند اينرا ميفهمد و در نتـيـجـه مـردمـي کـه                
دارند به ميدان مي آيند تا جمهوري اسـالمـي           
را از سر راه بردارند به اولين چـيـزي کـه دارنـد                

باز بـه ايـن      .   حمله ميکنند همين حجاب است    
فکر کنيم که واقعا چقدر ميخواهيـم و تـالش            
ميکنيم تا هشت مارس را به يک جنبش تـوده         
اي تبديل کنيم؟ لغو حجاب يک شعار اصـلـي           

و الـبـتـه هـمـانـطـور کـه               .   در اين رابطـه اسـت      
ميدانيد حزب کمونيست کـارگـري يـک سـري             
شعارها طرح کرده است و اطالعيه اش تيتـري       
شبيه به اين دارد، نه حـجـاب، نـه جـنـگ، نـه                  

 ٨که فراخواني به هـمـيـن دخـالـتـگـري                !   بمب
 .  مارس در کل اوضاع و احوال سياسي است

يک چيز را هم اينجا اضافه کنـم، بـه نـظـرم آن             
کساني  که در ايران زن را تبديل به يک صـنـف         

" جنبش زنـان   " کرده اند و کليد دار به اصطالح        
هستند را اصوال نبايد جزو جـنـبـش زنـان بـه                

ايــن هــا دوم خــردادي هــايــي            .   حســاب آورد  
هستند که در اين عرصه دارند کـار خـودشـان             
را ميکنند و ظاهرا پشت يک نوع فـمـيـنـيـسـم        
بسيار عقب مانـده و ارتـجـاعـي هـم سـنـگـر                   

همانقدر که شوراي اسالمي کـار را    .   گرفته اند 
ميشود جزو جـنـبـش کـارگـري گـذاشـت ايـن                  
حضرات فـمـيـنـيـسـت هـاي اسـالمـي و دوم                    
خردادي را هـم مـيـشـود جـزو جـنـبـش زنـان                     

البته فرق اينها بـا شـوراي اسـالمـي            .   گذاشت

اين است کـه شـوراهـاي اسـالمـي نـهـادهـاي                  
دولتي هستند و  کامال افشاء شـده هسـتـنـد،              
ولي اينـهـا اپـوزيسـيـون اعـلـيـحـضـرت رژيـم                   
هستند و بدرجات پيوندهايي با رژيم دارنـد و           
هنوز جرئـت دارنـد بـه اسـم جـامـعـه زنـان و                       
جنبش زنان از آشتي پذيري حقوق زن و اسـالم           
صحبت کنند و انواع فميـنـيـسـم اسـالمـي را               
تئوريزه کنند و مورد نقد جدي و هـمـه جـانـبـه             
چپ ها و کمونيست ها و فعالين جدي جنبـش          

به اعتقاد مـن شـايـد بـراي            !   زنان قرار نگيرند  
اولين بار است، و  درست سر هـمـيـن مسـالـه                
حجاب و اينکه بـايـد آنـرا بـرداشـت، کـه مـا                    
شاهد اين هستيم که اين کليد داران دروغـيـن           
تحت فشار راديکاليسم واقعي جنبش زنان در       

حجـاب بـرگـيـري از ايـن            .   ايران قرار ميگيرند  
اينجا اسـت   .   لحاظ هم حائز اهميت زياد است     

که جنبش رهايي زن مـيـتـوانـد   در عـرصـه                    
عمل سياسي و مستقيم بـا پـرچـم و شـعـار و                  
رهبران خود تماما قد علم کند و بـه يـک دوره              

دوره اي کـه کسـانـي بـه لـطـف                 .   پايان بـدهـد    
سرکوبهاي وحشيانه جمهـوري اسـالمـي و بـه             
اسم جنبش زنان تـرمـز جـنـبـش آزادي زن در                 

 .  ايران بوده اند
بنظر مي رسد اولويتهـا و نـقـشـه         :    بي حجاب 

عملهاي بخشي از اين جنـبـش جـاي ديـگـري              
متمرکز شده است و آنها زياد ماننـد شـمـا بـه               

 چرا؟. مبارزه با حجاب  اهميت نمي دهند
همانطور که باالتر گفتم آنـهـا        :   مصطفي صابر 

جنبـش  .   جزو جنبش اجتماعي ديگري هستند    
اجتماعي که ميتواند با اسالم و آخـونـد کـنـار             

. بــيــايــد و فــقــط اصــالح در آن مــيــخــواهــد               

همينقدر که اسالم حـقـوق بشـري بشـود و يـا                 
فمينيسم .   برايش کافي است  !   فمينيست بشود 

اينها و حقوق زن براي اين جنبش چـهـارچـوبـه             
آشکارا محدودي دارد، محدود به مصـالـح و           
امکانات جمـهـوري اسـالمـي و تـداوم وضـع                

اما به نظـرم جـنـبـش زنـان يـک             .   موجود است 
ايـن  .   جنبش بسيار راديکال و انـقـالبـي اسـت           

جنبشي است که اولين مقاومـت و اعـتـراض            
سياسي را در مقابل رژيم اسالمـي بـرپـا کـرد              
که البته هم از حزب اهللا کتک خـورد و رويـش              
اسيد پاشيدند، و هم توسط همين به اصطـالح         

و ايـن    .   زمينگير شـد   "   بخشي از جنبش زنان   " 
چـمـاق   .   هردو الزم و ملـزوم هـمـديـگـر بـودنـد              

حزب اهللا و اسيد پاشي اش جريان راديکـال را           
از ميـدان بـدر کـرد و درسـت هـمـيـن چـمـاق                       
توجيهي شد بـراي ابـراز سـازشـکـارانـه تـريـن                 
مواضع که امروز هم مي بينيم هـنـوز حـاضـر          

اما جنـبـش زنـان       .   نيست حجاب از سر بردارد    
همان جنبش راديکال و سازش ناپذير است کـه     
ما در تظاهرات عليه حجاب چند روز بـعـد از            

کـه اکـنـون  بـه يـمـن               .    ديـديـم    ٥٧ بهمن    ٢٢
کمونيسم کارگري، به يمن منصور حکمت، بـه      
مراتب راديکال تر و روشن تر و متعيـن تـر از              

اين جنبش بسيار عـظـيـم و      .   گذشته شده است  
بسيار پرقدرت است و خود جمهوري اسـالمـي        

مـا  .     هر روز دارد به ابـعـاد آن دامـن مـيـزنـد                
قطعا در ايـران بـا يـک انـقـالب زنـانـه روبـرو                      
خواهيم بود که راديکاليسم آن جهـان را بـهـت            

کسي که امروز دارد ميگويـد   .   زده خواهد کرد  
نه االن مساله اصلي زنان حجاب نـيـسـت، يـا           
حجاب برداشتن زود است و غيره، به نظر مـن           

اين واقعيات را نمي بيند و بنا بر هر منـفـعـت         
نمي خواهد واقعا بـا      .   نازلي نمي خواهد ببيند   

عامل بالفصل ستمکشي زن در ايـران يـعـنـي            
) حجـاب ( جمهوري اسالمي و اهرم اصلي اش  

. افق انـقـالبـي و راديـکـالـي نـدارد               .   در بيفتد 
راستش از همين جـنـبـش راديـکـال و سـازش               
ناپذير زنان ميترسد چون ميداند از خود او هـم   

چنين کسـانـي در تـحـلـيـل           . عبور خواهد کرد 
نهايي همان مشکـلـي را دارنـد کـه کـال کـل                   

امـروز آزادي    .   راست و بورژوازي در ايران دارد     
خواهي بطور کلي و حتي برابري حقوقي زن و           
مرد الزمه اش راديکاليسمي است که دغدغه       
حفظ سرمـايـه داري را نـدارد، بـا جـمـهـوري                   
اسالمي و مذهب و عقب ماندگي و هيچ نـوع          

اين راز اوضـاع ايـران       .   ارتجاعي کنار نمي آيد   
در نتيجه جنبش آزادي زن در ايـران هـم           .   است

نه فقط بسيار راديکال است بـلـکـه خـود جـزء           
تعيين کننده جامعه بشـدت راديـکـال و چـپ              

مبارزه با حـجـاب را مـا           .     شده در ايران است   
حزب کمونيست کارگري ها اختراع و  مـطـرح        
نکرده ايم، خود جنبـش زنـان قـاطـعـانـه و بـا                   

ما  فقط داريـم ايـن        .   حرارت مطرح کرده است   
تمايل و حرکت و شعار جنبـش رهـايـي زن را               
روشن و شفاف نمايندگي  ميکنيم و به پـيـش            
ميرانيم و ميگوييم ايـن هشـت مـارس وقـت              

ما داريم  مـيـکـوشـيـم          .   حجاب برداشتن است  
ــه آن                     ــگــاه واقــعــي هشــت مــارس را ب جــاي

هشت مارس امسال بـي حـجـابـي          .     برگردانيم
است و اين نقطه عطفي در جنبش آزادي زن و      

 مارس و مـبـارزه مـردم عـلـيـه جـمـهـوري                     ٨
 .  اسالمي و کل اسالم سياسي خواهد بود

 اهميت مبارزه عليه حجاب ،  هشت مارس سرخ ،  موقعيت جنبش آزادي زن                       

 

امضا جمع کـردن و خـواهـان تـغـيـيـر                .   بزنيم  
قوانين تبعض آميز شدن البته مـي تـوانـد در             
بعضي شرايط مفيد و مـوثـر بـاشـد، امـا در                
موقعيت کنـونـي رژيـم اسـالمـي و جـنـبـش                  

يـک هشـت     .   برابري طلبانه بايـد تـعـرض کـرد         
مارس سرخ و رزمـنـده و پـر قـدرت و بـدون                    
حجاب مي تواند  وسيعا در تمام دنـيـا صـدا              
کرده و همبستگي بين المللي وسـيـعـي بـراي             

. جنبش برابري طلب در ايران بـوجـود بـيـاورد           
مبارزه با حجاب اسالمي و از سـر بـرداشـتـن              
حجابها و روسريها و چادرها مي تواند شـکـل         
تصويري و موثري از رساندن پيام ما به دنـيـا            
باشد و پايه هاي پوسيده حکومت اسالمـي و          

 .جنبش اسالم سياسي را به لرزه در بياورد
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 ....در خبرها آمده بود
 انگلستان، طرح ممنوع کردن پوشيدن روبنده در دادگاهھا

بنا به اخبار رسانه هاي بريتانيائي از جمله روزنامه تايمز، قضات بـلـنـد                
پايه در انگلستان بزودي دستور العملي آماده خواهند کرد که بـر اسـاس         
آن پوشيدن روبنده در دادگاه  براي قضات، شهود، وکال، هيات منـصـفـه               

ايـن دسـتـورالـعـمـل از           .   و کارمندان دادگاه  را ممنوع اعالم مي کـنـنـد           
طرف هيئت مطالعات قضائي مطرح شده است که تحقـيـقـات گسـتـرده                
اي در اينمورد انجام داده و به اين نتيجه رسيده اند که پوشـيـدن حـجـاب                   

گـفـتـه مـي       .   کامل  در دادگاهها مانع پيشبرد درست عدالت مـي شـود         
شود اگر زني با روبنده در دادگاه ظاهر شود خودبخود ايجاد پـيـشـداوري          
و فاصله مي کند و ممکن است مانع از اين شود کـه قضـات و هـيـئـت              

بعالوه تعيين هـويـت   .   منصفه بدور از هر گونه پيشداوري تصميم بگيرند  
 . فردي که پشت روبنده قرار دارد براي دادگاه کار مشکلي است

 
 پاکستان، ترور يک وزير زن بخاطر نپوشيدن حجاب

خانم ژيال هما عثمان وزير رفاه اجتماعي در استان پنجاب روز سه شنبـه      
 فوريه در حالـيـکـه مـي خـواسـت بـراي عـده اي از افـراد حـزبـش                            20

ايـن مـرد کـه        .   سخنراني کند توسط مردي با شليک گلوله به قتل رسـيـد     

اسم او محمد سرور است  و توسط يکي از محـافـظـيـن دسـتـگـيـر شـده                        
است، در پرس و جوها گفته است علت به قـتـل رسـانـدن خـانـم عـثـمـان                  

ايـن مـرد چـهـار سـال            .   لباس نامناسب او و نپوشيدن حجاب بوده  است        
پيش هم بجرم به قتل رساندن چهار تنفروش دستگير و به دليـل کـمـبـود                  

 . مدارک و شواهد آزاد شد
 

 ايران، جزيره زنان، دريائی از جداسازی 
اخيرا طرحي از طرف مقامات چمهوري اسالمي براي ايجاد يـک جـزيـره               

طبق اين طرح يـکـي از جـزايـر           . تفريحي مخصوص زنان ارائه شده است 
اروميه که  هشتصد هکتار مساحت دارد و به اسم جزيره آرزو شـنـاخـتـه             
مي شود، قرار است بعنوان يک جزيره تفريحي مخصوص زنـان در نـظـر               

يعني مطلقا هيـچ  .   گرفته شده و کليه امورات انهم توسط زنان اداره شود 
 .  مردي قرار نيست به اين جزيره راه داده شود

ظاهرا طرح پرده و ديوار و پارک و اتوبوس و تاکسي براي جداسازي زن و               
مرد در ايران به جائي نرسيده است و رژيم هم از سـرکـوب مـردم عـاجـز                      
مانده است که حاالا مقامات رژيم به فکر اين افتاده اند که بيـن و زن و                    
مرد يک دريا فاصله بياندازند که شايد اينبار بتـوانـنـد جـداسـازي را بـه                     

 . نتيجه برسانند

 ١از صفحه  

 هشت مارس امسال 
 !  بی حجاب 


