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 !زنده باد هشت مارس
 .  عکسهاي باال تصاويري از تظاهرات هشت مارس در دانشگاههاي تهران و فردوسي  و شريف هستند               . برگزاري مراسمها و تظاهرات هشت مارس  در شهرهاي ايران و اروپا شروع شده است             

 چرا بی حجاب؟
 

 سهيال شريفي  
 

 ! زنان و مردان آزاديخواه 
امسال در شرايطي به استقـبـال هشـت مـارس            
روز جهاني زن مـيـرويـم، کـه جـامـعـه ايـران،                    
متالطم تر از هميشـه و مـتـعـرض تـر از هـر                    

حــکــومــت زن ســتــيــز       .   زمــان ديــگــري اســت     
اسالمي، به آخر خط رسيده و موجي از نـفـرت           
و انزجار عمومي اين حکومت را در سـيـطـره              

روزانــه هـمــگــان شــاهــد،      .   خـود گـرفــتــه اســت      
اعتصابات کارگري مداوم، اعتراض معـلـمـان        
و دانشجويان و اعتراض زنان در همه جاي ايـن       
مملکت، در خيابان و مـحلـه، در کـارخـانـه و                 

. مدرسه و دانشگاه و در هـمـه جـا، هسـتـنـد                  
جمهوري اسالمي ايـران نـمـايـنـده سـيـاهـي و                 
تاريکي ويک حکومت قرون وسطـايـي اسـت و         

در مقابل ايـن حـکـومـت مـا شـاهـد رشـد و                      
اوجگيري  يک جنـبـش درخشـان و تـابـنـاک و                  

بـي  .   سوسياليستي و چـپ در ايـران هسـتـيـم               
دليل نيست که هشت مارس در ايـران بـه يـک               
روز مهم تبديل شـده اسـت کـه هـمـگـان آنـرا                    
گرامي ميدارند و همگان به مناسبت ايـن روز         
فراخوان به ميتينگ و سـخـنـرانـي و حـرکـت                 

 . اعتراضي ميدهند
 اهميت هشت مارس و عطف توجه عـمـومـي          
به آن اين بيانگـر رشـد جـنـبـش اعـتـراضـي و                    
برابري طلبانه مدافع حقوق انسـانـي و حـقـوق              

امسـال شـعـار مـحـوري          .   زنان در ايـران اسـت       

سوال باال در واقع حاوي دو سـوال اسـت يـکـي           
اينکه چرا نشـريـه بـي حـجـاب؟  سـوالـي کـه                     
بعضي از دوستان  هـفـتـه گـذشـتـه و بـدنـبـال                     
انتشار اولين شماره بي حجاب از مـا پـرسـيـده           
انــد و دوم چــرا هشــت مــارس بــي حــجــاب؟                 
جواب هر دوي اين سـواالت را مـي تـوان در                 

از بعـد  .     توضيح اهميت مبارزه با حجاب  داد      
از سر کـار آمـدن جـمـهـوري اسـالمـي  و بـا                        
سربلند کردن جنبش اسالم سياسي بعنوان يـک        
جنبش سازمانيافته که حجاب را بعنوان پرچـم        
هويتي خود برافراشته و بـا آن قـدرت و نـفـوذ                
خود را به نمايش مي گذارد، ديگر کسي نـمـي       
تواند ادعا کـنـد کـه حـجـاب فـقـط يـک نـوع                      
پوشش است که بنا به مـذهـب  يـا فـرهـنـگ                    

حجاب ايـن   .   معيني براي زنان مقرر شده است     
سمبل و مظهر بردگي زن اکنون ديگر تـبـديـل             
شده است به لوگو و نشان يک جنبش سـيـاسـي       
معين که ارتجاع و  توحش را نماينـدگـي مـي             
کند و خواه ناخواه مبارزه با آن يکي از عـرصـه            
هاي مهم مبارزه بااين جنـبـش يـعـنـي اسـالم               

 . سياسي است
 زنان در ايران سالهاست دارنـد هـر روزه و بـه                 
اشکال متفاوت در اين جبهه مـي جـنـگـنـد و               
تابحال توانسته اند تا حدود زيادي رژيـم را بـه          

از تبديل کردن حجاب به يک تکه       .   عقب برانند 
پارچه رنگي روي بخشي از مـوهـا گـرفـتـه تـا                 
رانندگي بدون حجاب در بخشهائي از شهر، تـا   

 يپام مينا احدي به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن 
 حجابھا را پرت کنيد

  و سوت آغاز سرنگونی حکومت 
 !اسالمی را به صدا در آوريد
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 مـارس روز    ٨ مارس به مناسبت   ٢روز جمعه   
جهاني زن، راهپيمايي با شکوهي به فـراخـوان          
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران در مـقـابـل                   

در ايـن    .  پارلمان اروپا  عليه حجاب برگزار شد 
راهپيمايي از آلمان و فرانسه و هلند و سـوئـد،            
زنان و مردان معـتـرض بـه حـجـاب اسـالمـي                 

 صـبـح مـيـنـا          ١٠حضور داشتند، از ساعـت       
 نـفـره از طــرف         ٣احـدي بــه هـمــراه هــيـئـتــي             

تظاهرکنندگان با نمايندگان پارلمان اروپا قرار      
 . . مالقات و گفتگو داشتند

 تظاهرات  با شعـارهـايـي بـر عـلـيـه                ٣ساعت  
رژيم اسالمي و در محکو مـيـت جـنـايـات و                

. سرکوبگريهاي جمهوري اسالمـي شـروع شـد         
وجود تعداد زيادي پالکارد و پرچم هـاي سـرخ         

هـمـچـنـيـن      .   جلوه خاصي به تظاهرات داده بود   
عکسها و پوسترهايي ازسنگسـار و اعـدام و             
جنايات جمهوري اسالمي در ايـران در دسـت            
شرکت کنندگان تـوجـه هـا را بـه خـود جـلـب                    

جـمـعـيـت بـا صـدايـي بـلـنـد شـعـار                     .   ميکـرد 
ميدادند و مردمي که در رفت و آمد بودنـد بـا           

ابتدا فـرشـاد   .   عالقه ايستاده و گوش ميکردند    
حسيني به زبان انگليسي  بر عليه سياستهـاي         
ضد انساني و سرکوبگرانه رژيـم  و بـر عـلـيـه                  
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 ميزگرد بي حجاب 

 مبارزه با حجاب يک سنگر مهم جنبش سرنگوني است

 شهال خباززاده  مهين عليپور  اصغر کريمی

چـرا مـبـارزه بـراي لـغـو حـجـاب                 :   بي حجـاب  
اهميت ويژه دارد و چرا بـايـد جـنـبـش بـرابـري               
طلبانه زنان آن را در صدر مطالبات خود قـرار         

 دهد؟ 
روزي که مبارزه مـردم بـجـائـي         :   اصغر کريمي 

برسد که رژيم ديگر نتواند حجاب را تـحـمـيـل             
کند، در آنصورت نه از آپارتايد جنسي خـبـري           
هست و نه از حکومت اسالمي و نه از قوانيـن           

در جمهوري اسالمي ستم بر زن همـه        .   اسالمي
جانبه است، سيستماتيک است، با تمام قـوا و           
هرروزه و همه جا اعمال ميشود، از زمـانـيـکـه          
دختر بچه به پنج شش سالگي ميرسد و حـتـي           

حجاب يکـي از     .   قبل از آن ستم شروع ميشود     
اين ستم ها است، يکي از خشـن تـريـن آنـهـا                  
است و برخالف تصـور مـلـي اسـالمـي هـا و                   
ناراضيان حاشيه حکومت، از همه سـتـم هـاي           

نـه تـنـهـا       .   ديگر شمول تر و همه گيرترين است      
در خيابان و مدرسه و دانشـگـاه، کـارخـانـه و                 
اداره و حتي کوه و بيابان، بـلـکـه درخـانـه هـم                  
کافي است غير از ذکور درجـه يـک يـک مـرد                 

 . نامحرم ديگر هم حضور داشته باشد
يکي از عالئم حکومت اسالمي که هـرلـحـظـه           
به جامعه، بـه کـل جـامـعـه و نـه فـقـط زنـان                        
يادآوري ميکند کـه ايـنـجـا قـوانـيـن کـثـيـف                    
اسالمي حکومت ميکند، که اينجـا جـامـعـه           
توسط قوانين متحجر چهارده قـرن قـبـل اداره            
ميشود، که اينجا با بقيه دنـيـا فـرق دارد کـه                
اينجا زن ملک مرد است  اخـتـيـاري نـدارد و                 

 . انسان آزادي نيست، همين حجاب است
ملي اسالمي هـا و حـاشـيـه حـکـومـتـي هـا                     
ميخواهند بگويند حـجـاب مسـالـه خـانـواده              

ايـن يـک دروغ       .   هاي کارگري و فقـيـر نـيـسـت          
اين يعني هشـتـاد درصـد زنـان            .   محض است 

جامعه آدم به حساب نمي آيند که از اين زندان           
متحرک در رنج باشند، يـعـنـي زنـان بـه مـيـل               
خود اين تحميل و اجبار را پذيرفته اند و مايل          

. نيستند از اين آزادي ابتدائي برخوردار باشنـد       
اينرا ميگويند تـا حـجـاب و سـتـون قـوانـيـن                   

حـجـاب   .   اسالمي را از زير ضرب بيرون ببـرنـد        
از نظر اينها بخشي از فرهنگ مـلـي اسـت و                

از نظر اينها حجاب نـه فـقـط           .   بايد حفظ شود  
ديواري است مـيـان زن و مـرد يـا بـعـبـارتـي                     

ديواري است به دور زن که از آن خارج نشـود و             
در همان زندان بـمـانـد، بـلـکـه در عـيـن حـال                      
ديواري است بين شرق و غرب، بيـن فـرهـنـگ             
عقب مانده ملي با فرهنـگ پـيـشـرفـتـه تـر و                  

نـمـيـدانـم     .   مدرن تر اروپائي و بايد حفـظ شـود        
حتي درخانه خود چقدر حريف همسر و دخـتـر          
خود ميشوند که حجاب اسالمي بپوشانـنـد و          
يا بعضا اصال چقدر مايلند که خود را اينـقـدر           
مسلمان و هـمـسـر خـود را حـجـاب پـوش و                     
قديمي نشان دهند، ولي از سنن ملي که يکـي          
از آنها هم بيحقـوقـي زن و حـجـاب اسـالمـي                  

ميدانند کـه  .   است ايدئولوژيکي دفاع ميکنند  
حجاب اسالمي که برود ديگر جائي هـم بـراي          

فقط .   تئوري هاي گهربار اينها باقي نمي ماند      
از تـفـکـر      .   بايد به اينها گفت خجالت بکشـيـد       

آخوند، از تفکر خامنه اي ها و احمدي نژاد ها           
 . فاصله بگيريد

و باالخره حجاب يک موضـوع وسـيـع مـبـارزه              
مردم با حکومت و آخونـد و فـرهـنـگ عـقـب                 

يـک  .   مانده ملي اسالمي و حاجي بازاري است      
وسـيـع و هـمـه گـيـر             .   سنگر مهم مبارزه است   

مـبـارزه روزمـره اي کـه در مـدرسـه و                   .   است
دانشگاه، در کارخـانـه و اداره، در خـيـابـان و                  
سينما و کوه و پـارک و در خـانـه و حـتـي در                       

کسي کـه مـيـخـواهـد ايـن             .   زندان جريان دارد  
حکومت را سرنـگـون کـنـد، کسـي کـه آزادي                 
ميخواهد، کسي که تحجر نمـيـخـواهـد، بـايـد             

مـبـارزه بـا حـجـاب          .   اين سنگر را تقويت کند    
 . يک سنگر مهم جنبش سرنگوني است

حزب کمونيست کارگري در هشت     :   بي حجاب 
مارس امسال برداشتن حجاب را مطرح کـرده          
است طرح اين شعار چه نقشي در سـرنـگـونـي              
جمهوري اسالمي ميتواند داشته باشـد و چـرا           
حمايت از مبارزه عـلـيـه حـجـاب در ايـران از                  

 اهميت بين المللي برخوردار است؟
همانطور که گفتـم يـک مـبـارزه           :   اصغر کريمي 

وسيع و همه جـانـبـه اي هـرروزه از شـمـال تـا                     
جنوب شهر، از شرق تا غرب کشور، در جريان         

. است، اما اين مبارزه اساسا شکل فردي دارد       
حزب اهللا جلو زن بدحجاب را، زني کـه جـرات             
کرده قوانين را زير پا بگذارد و نصايح جنـبـش           
ملي اسالمي را نديده بگيرد، مـيـگـيـرد و زن           

دست به دفاع ميزند و مردمي که شـاهـد ايـن            
هشـت  .   بگو مگو هستند از زن دفاع ميکننـد       

مارس فرصتي است که اين مبـارزه، بصـورت          
جمعي و متشکل عملي شود و يک قدم جلوتـر          

طبيعي است که در هشـت مـارس، روز             .   رود
جهاني زن، روز مبارزه بـراي آزادي زن، حـتـي             
بطور سمبليک هم شده، حتي براي دقايقي هـم           
که شده، روسري ها برداشته شود و لغو عمـلـي           

اگـر  .   حجاب بصورت مـتـشـکـل اعـالم شـود             
. هشت مارس اينکار را نکـنـيـم کـي بـکـنـيـم                

هرچه اجتماعمان بزرگتر باشـد، هـرچـه هشـت            
مارسمان توده اي تر باشد به همـان انـدازه هـم              
آزادي عمل بيشتري در اجتماعـمـان خـواهـيـم            

 . داشت
هشت مارس با عملي کردن بي حجابي حـتـي           
براي چند دقيقه، ميتـوانـد جـهـش بـزرگـي بـه                 

ميليونها زني کـه    .   مبارزه براي آزادي زن بدهد    
هرروز در خيابان و محل کار دارند با عـوامـل         
حکومت بر سر نفي حجاب ميجنگند انـگـيـزه       
بــيــشــتــري بــراي شــرکــت در هشــت مــارس               
پيداميکنند، بيشتر آنرا مال خـود مـيـدانـنـد،            
بيشتر به زندگي روزمره خود مربوط ميدانند،       

و نـه تـنـهـا بـه            .   بيشتر در آن شرکت ميکنـنـد      
حکومت بلکه به تـحـجـر مـلـي اسـالمـي، بـه                  
حاشيه حکومتي ها، به شرق زدگي و شرق زده         
ها هـم اعـالم مـيـکـنـنـد کـه هـمـه آزادي را                         
ميخواهيم، حداقل ميـخـواهـيـم مـثـل زن در               

اينکـار  .   فرانسه و سوئد زندگي کنيم و نه کمتر       
در سطح بين الـمـلـلـي هـم انـعـکـاس بـزرگـي                     

به همبستگي با زنـان در ايـران          .   خواهد داشت 
ابعاد ديگري مـيـدهـد و تـئـوري راسـيـسـتـي                   
نسبيت فرهنگي در سطح بين المللي را هم که         
در سالهاي گذشته به يمن جنبش کمونيـسـتـي           
کارگري و مبارزه قاطع ما ضربه زيادي خورده        

 . است، بيشتر بي آبرو ميکند
. بدنبال هشت مارس، چهارشنبه سـوري اسـت        

لغو عـمـلـي حـجـاب در اجـتـمـاعـات هشـت                    
مارس، زمينه را براي لغو گسـتـرده تـر آن در               

هشت مـارس   .   چهارشنبه سوري فراهم ميکند   
امسال بايد شيپـور بـي حـجـابـي را بـه صـدا                    

جشـن  درآوريم و چهارشنبـه سـوري را هـم بـه                 
  . تبديل کنيمبيحجابي

نظر شما در مورد جـايـگـاه هشـت           :   بي حجاب 
مارس امسال چيسـت؟ و چـگـونـه مـي شـود                 

 مارس را امسال نـمـايـنـدگـي      ٨جايگاه واقعي  
 کرد؟

هشــت مــارس امســال در       :   مــهــيــن عــلــيــپــور  
شرايطي برگزار ميشود کـه بـيـسـت و هشـت                
سال است جمهوري اسالمي حـکـومـت زور و             
ستم و آپارتايد جنسي خود را در ايـران دارد،             
بيست و هشت سال است که اختناق، کشـتـار،          
اعدام، سنگسار، سرکوب آزاد انديشان، مـردم       
، کارگران و دانشجويان، پرستاران و مـعـلـمـان           

زنان از ابتدائي ترين حـقـوق خـود           .   ادامه دارد 
اين آپارتايد جـنـسـي و حـکـومـت             .   محرومند

ديکتاتوري اسالمي در ايـران جـز بـدبـخـتـي،               
بيکاري، فحشا، اعتياد، خودکشي بخصـوص      
ميان زنان و جوانان و زندانهاي پر بـراي مـردم             

ولـي مـوازي بـا ايـن           .   به ارمغان نياورده اسـت    
جناياترژيم، در ايران يک مبارزه قوي، راديکال       
و ضد مذهبي وجود دارد کـه تـا سـرنـگـونـي                  
جمهوري اسالمي ازپا نخواهد نشست  و زنـان         
و جنبش برابري خواهانه زنان قسمت مهمي از        

بـنـابـرايـن     .   اين مبارزه را تشکيـل مـيـدهـنـد             
هشت مارسها در ايران و اين هشت مارس هم          
در حقيقت  ادامه مبارزه مردم براي سرنگونـي         

الـبـتـه ويـژگـي        . آپارتايد جنسي در ايران است  
خاص اين هشت مارس امسال ايـن اسـت کـه           
امسال خطر جنگ و بمب باالي سـر مـردم در             

 ايران است
بنظر من امسال بايد با شعارهائي که مردم را      
براي يک کمپين ضد جـنـگ و ضـد آپـارتـايـد                 
جنسي آماده کند به پيشواز اين هشت مـارس         

با شعارهائي  مثل نه به جنگ و نه بـه            .   برويم  
 .حجاب بايد اين هشت مارس را برگزار کرد 

بـراي هشـت مـارس امسـال در             :   بـي حـجـاب     
سوئد چه برنامه هايي در دستور کـار داريـد و             
اين مبارزات چه تاثيري درجنبش آزادي زن در        

 خارج و داخل کشور خواهد داشت؟ 
در سـوئـد و مـحـلـي کـه مـن                  :   مهين عليپور 

زندگي ميکنم هميشه ما نيروي بسيـار قـابـل           
مالحظه اي را بـراي بـرگـزاري هشـت مـارس                

براي اينکار روي راديوهاي ايـرانـي       .   ميگذاريم

 3 صفحه
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 !نه حجاب، نه جنگ، نه بمب

تبليغات وسيعي را راجع به روزجـهـانـي زن و              
جنبش آزادي زن در ايران شروع ميـکـنـيـم کـه              

ايـن مـراسـم شـامـل          .  هفته ميرسد ٣گاها به  
فيلم، نمايشگاه عکس، سخنـرانـي، مـوزيـک،          
شعر خواني و پيـامـهـاي سـازمـانـهـاي ديـگـر                 

 .است
زبان اين مراسـم بـه فـارسـي اسـت کـه رو بـه                      

امسال اين مراسم در    .   جامعه ايرانيان ميباشد  
.  مارس در شهر استکهلم برگـزار مـيـشـود            ٣

براي اين مراسم دراستکهلم جمع ميشويم و به        
بعد از سخنرانيـهـا قـرار        .   سخنراني ميپردازيم 

بــا .   اســت کــه در شــهــر راه پــيــمــائــي شــود                 
باندرولهاي سرخ و بسـيـاري کـه شـعـار نـه بـه                   
جنگ، نه به حجاب و نه به آپارتايد جـنـسـي و           
شعارهائي که  گوياي قوانين ضد زن جمهوري        
اسالمي است  در ميان مردم  حرکـت کـرده و               

در ايـن راه      .   با صداي بلند شعار خواهيم کرد        
پيمائي هدف اين است کـه مـردم را مـتـوجـه                 
وضعيت زنان در ايـران کـرده  و سـيـسـتـم زن                    
ستيز آپارتايد جنسي ايران را با حمل شعـارهـا          

سعي مـيـشـود      .   افشا و هر چه بي آبروتر کنيم      

که به ساختن افکار عمومي عليه جـنـگ هـم             
البته هم اکنون ما شـاهـد حـرکـت         .   کمک کرد   

اعتراضـي مـعـلـمـان در ايـران هسـتـيـم و از                      
آنجائيکه مدارس، دانشگاها، دانش آموزان و       
معلمان شاهدان زنـده و عـيـنـي پـيـاده کـردن                  
قوانين و نرمهاي آپـارتـايـد جـنـسـي در ايـران                 
ميباشند بايد اين اعتراض را به هشت مـارس         

زيرا همانطور که قبال هـم گـفـتـم در             .   ربط داد 
کنار اين برنامه ها نشريات، اطـالعـيـه هـا و               
ماتريال بسيار زيادي در رابـطـه بـا افشـاگـري              
وضعيت مردم و آپـارتـايـد جـنـسـي ايـران در                  

ــود                    ــشـ ــيـ ــرار داده مـ ــردم قـ ــار مـ ــيـ ــتـ .  اخـ
نمايشگاهـهـاي عـکـس مـا هـمـيـشـه مـورد                   

ايـن هشـت     .   استفبال بي نظيري قرار ميگـيـرد      
مارسها هميشه حـرکـتـي مـيـشـود کـه قشـر                   
بسيار بزرگي از ايرانيان خـارج کشـور اتـحـاد              
عمل جالبي را عليـه جـمـهـوري اسـالمـي در                 

 سال جنايت و ديـکـتـا تـوري            ٢٨ايران بخاطر   
گاها ما به سمـيـنـارهـا و          .   اش نشان ميدهند    

کنفرانسهاي بـرزگ هـم در روزهـاي قـبـل از                  
هشت مارس ميپردازيم که فوکوس مسـتـقـيـم      

روي وضعيت زنان در ايـران دارد و سـعـي در                
جلب حمايت بين المللي براي جنبـش زنـان در         

ــه حــقــوق              .   ايــران دارد   ــيــکــه مــا ب ــجــائ از آن
جهانشمول انسانها معتقديم بخشي از برنـامـه        
اينچنيني ما اختصاص به وضعـيـت زنـان در            
خارج کشور و محلـهـاي زنـدگـيـمـان دارد کـه               
بخاطر دين، فـرهـنـگ مـردسـاالر و نسـبـيـت                 
 .فرهنگي مورد تبعيض و ستم قرار ميگيرند

در خاتمه هشـت مـارس را بـه هـمـه تـبـريـک                     
ميگويم و اميدوارم که هشت مارس سرخي را        
چه در ايـران وچـه در خـارج کشـور در پـيـش                     

 .داشته باشيم
چرا لغو حجاب و آپارتايد جـنـسـي        :   بي حجاب 

تا اين حد مهم و اساسي است که امسال شعار         
لغو عملي حجاب در هشت مارس مطرح مـي      

 شود؟
وجـود حـجـاب و آپـارتـايــد            :   شـهـال خـبـاززاده      

جنسي از هر نوعي که باشد بايد برچيده شـود،        
اين ننگي براي بشريت قرن حاضر است و بايـد          

حـجـاب اسـالمـي       .   با اين ننـگ مـبـارزه کـرد          
سمبل بردگي زن است و بايد به هميـن عـنـوان             

حـجـاب و     .     هم بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـود                 
. آپارتايد جنسي تحقير ميليونها انسـان اسـت        

حجاب فقط يک پوشش نيـسـت، حـجـاب يـک              
تفکر است که ميگويد زنان ارزشـشـان کـمـتـر              
است حق و و حقوق کمتري دارند، و اين يعـنـي        

به همين دليل حـجـاب     .     تحقير و توهين به زن 
از نظر سياسي مسئله بسيار مـهـمـي اسـت و              
نقش باز دارنده جدي در راه رشـد و پـيـشـرفـت                
زنان دارد، با حجاب به دختر بچه ها از بچگي          
تلقين ميکنند که انسان نيستند، که اهـمـيـت           
ندارند و برده مـرد مـي بـاشـنـد و ايـن نـقـش                       
حجاب است، به همين دليل هم مـبـارزه بـا آن            

از نظر سياسي هم حجاب سمبل و        .   مهم است 
پرچم جمهوري اسالمي است که از هـمـان اول             
به قدرت رسيدنش آن را به زورپـونـس و شـالق              
واسيد و شکنجه و زندان به زنان تحميل کرد و        
از همان زمان هم جنـبـش بـرابـري طـلـبـانـه و                    

بـه  .   آزاديخواهانه زنـان در مـقـابـلـش ايسـتـاد              
همين دليل از لحاظ سياسي مبارزه با حجاب        
يکي از عرصه هاي جدي و اسـاسـي جـنـبـش                

 

حــجــاب اســالمــي بــراي جــمــعــيــت حــاضــر              
بعد از آن مينا احدي  بـه زبـان        .   سخنراني کرد 

فارسي براي شرکت کـنـنـدگـان صـحـبـت کـرد                
 ســال    ٢٨وجــمــهــوري اســالمــي را بــه دلــيــل           

سرکوب وتحميل حجـاب اسـالمـي مـحـکـوم             
کرده و اعالم کرد که حجاب چيزي جز سـنـبـل             
تحقيرو سرکوب و بي حقوقي زن نـبـوده و مـا                
خواهان لغو حجاب  و لغوآپارتايـد جـنـسـي و              
همه قوانين مربوط به تبعيض و نابرابري مـي          

در بين صحبتهاي سخـنـرانـان شـرکـت           .   باشيم
کنندگان با صداي بلنـد شـعـارهـاي مـرگ بـر                
جمهوري اسالمي، جـمـهـوري اسـالمـي رژيـم             
آپارتايد جنسي، نه به حجاب و حجاب سـنـبـل     
سرکوب زنان است، سنگسار و اعدام محکـوم        

به زبانهاي انـگـلـيـسـي و فـرانسـوي            ...  است و 

 .سرميدادند
 سپس مهين علـيـپـور گـزارش مـالقـات  بـا                  
نمايندگان اتحاديه اروپا را به حـاضـريـن  داد               
او گــفــت کــه ايــن هــيــئــت مــالقــاتــهــايــي بــا              
نمايندگانـي از کشـورهـاي پـرتـغـال، سـوئـد،                  
آلمان و پارلمان اروپا داشته و در مورد حجاب          
و زن ستيزي رژيم اسالمي با اين نـمـايـنـدگـان              

در اين مالقاتها در مـورد    . صحبت کرده است 
موقعيت زنان در ايران بر عـلـيـه حـجـاب، در                
مورد نقش حجاب اسـالمـي، جـنـبـش اسـالم              
سياسي، حجاب کودکان و همينطور در مـورد        
احکام اعدام در ايران صحبت شده و همچنـيـن     
تصميم گرفته شده که در پـارلـمـان اروپـا يـک                 
کنفرانسي در مورد حجـاب اسـالمـي بـرگـزار             
شود و از فعالين مدافع حقـوق زن بـه عـنـوان                

همچنين قرار شـده کـه        .     سخنران دعوت شود  
قطعنامه اي بر عليه جمهوري اسـالمـي ايـران           
بدليل تحميل حجاب اسـالمـي بـه اروپـا داده              
شود و نيز تصميماتي براي صدور قـطـعـنـامـه            
اي براي ممنوعيت حجاب کودکان گرفته شده       

مهين عليپور در ادامه گزارش گفت که       .   است
در اين مالقات در مـورد اعـتـراض فـوري بـه                
ــان                   ــودک ــران، اعــدام ک احــکــام اعــدام در اي
ونوجوانـان و حـکـم اعـدام دالرا دارابـي نـيـز                    

  . صحبت شد
بعـد از آن فـرشـتـه مـرادي بـه زبـان هـلـنـدي                          

در اين مـيـان يـکـي از شـرکـت               .   صحبت کرد 
کنندگان با پوشش کامل حجاب اسالمي و بـا       
بستن زنـجـيـري بـه دسـتـهـاي خـود بـه طـور                       
سمبليک  نمونه يک  زن محجبه اسالمي را بـه       

نمايش گذاشـت ايـن نـمـايـش تـوجـه مـردم و                    
مـردم بـا     .   عابرين زيادي را به خود جلـب کـرد         

مشــاهــده ايــن صــحــنــه در مــحــل بــرگــزاري             
تظاهرات ايستاده و با کـنـجـکـاوي و عـالقـه                
نگاه ميکردند و تعـداد زيـادي هـم عـکـس و                 

هم زمان با اين اقدام اعـتـراضـي         .   فيلم گرفتند 
در آن طرف خيابان روبروي مـحـل تـظـاهـرات              
يک گروه دو سه نفري که معلوم بود وابستـه بـه         
جريانات اسالمي بودند، با اشاره  بـه خـانـمـي             
که حجاب اسالمي را به طور نمايشـي بـه تـن              

را مي بريم و        کرده بود، اعالم کردند که سرت     
بـراي مـدت چـنـد         .   دستت را قطع مـي کـنـيـم         

دقيقه اي اين مـزدوران آنـجـا بـودنـد و  بـعـد                     
چند زن محجبه هم که مدافعيـن  .  ناپديد شدند 

حجاب بودند به جمع تظاهرات نزديـک شـده و            
به بحث و اعتراض پـرداخـتـنـد و در مـقـابـل                   

مـحـل    جوابها و توضيحات شرکت کننـدگـان         
 .را ترک کردند

گزارش اين تظاهرات اعتراضي به رسانه هـاي     
خبرگزاري شهرزاد نيوز کـه     .   زيادي مخابره شد  

در محل تظاهرات حضور داشت، ضمن تهـيـه         
گزارشي از اين حرکت اعتـراضـي  مصـاحـبـه              
هائي با  مينا احدي، مهين عليـپـور، فـرشـاد             
حسيني، سهـيـال خسـروي و فـرشـتـه مـرادي                  

 .انجام داد

 1از صفحه  گزارشی از تظاهرات عليه حجاب در مقابل اتحاديه اروپا در بروکسل

 2از صفحه  مبارزه با حجاب يک سنگر مهم جنبش سرنگوني است
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سوزاندن روسريها در تظاهرات هشت مارس و       
شکاندن ديوارهاي جداسازيها، زنان و جـوانـان         
آزاديخواه و برابري طلب توانسـتـه انـد در ايـن            
بيست و هشت سال قوانين اسالمي و حـجـاب      
اجباري و آپارتايد جنسي را به چالش بکـشـنـد           

. و مهر خود را بر تاريخ اين مـبـارزات بـزنـنـد               
اکنون جـنـبـش آزادي زن در ايـران جـنـبـشـي                    
عظيم و سازش ناپذير است که حتي جريـانـات          
دست راستـي هـم نـاچـارنـد آنـرا بـه رسـمـيـت                      
بشناسند و  سعي کـنـنـد بـراي بـدسـت آوردن                 
اندکي اعتبار به مطالبات و خواستـه هـاي آن            

 . بها دهند
 دفــاع بــا چــنــگ و دنــدان رژيــم از حــجــاب                 
اسالمي نشان مي دهد که نگه داشـتـن حـتـي              

تکه اي از پارچه بر سر زنان به شرط اينکه اسم           
. آن حجاب باشد براي رژيم اهميت حياتي دارد       

بقا و در قدرت ماندن جمهوري اسالمي بسـتـه          
به اين است که هرطور شده حجـاب را بـر سـر                 
زنان و دختران ايران نگه دارد، چرا که روزي که          
حجابها از سر برداشته شود و روسـريـهـا روانـه              
آشغالدانيها شوند ديگر نمي توان از حاکمـيـت         
جمهوري اسالمي و قوانين اسالمـي در ايـران           
حرفي زد، ديگر نمي توان جداسازي و آپارتايـد        
را بر جامعه تحميـل کـرد، ديـگـر نـمـي تـوان                   
نابرابري و تبعيض و خشـونـت را در جـامـعـه                
حاکـم کـرد، در يـک کـالم ديـگـر نـمـي تـوان                        

رژيم جمهوري اسالمـي  .   جمهوري اسالمي بود  
اينرا بخوبي مي داند و براي ادامه بـقـاي خـود       

ناچار است هر روز پول و نيروي فوق العـاده اي           
مصرف کند، گشتهاي مسـلـح در خـيـابـانـهـا              
بگمارد، زنان را بخاطر بي حجابي و بدحجابي        
زندان کند و شالق بزند، روسريها را بـا پـونـس              
به پيشانيها بزند، به صورتها اسيد بـپـاشـد  و              
زنان را مورد شکنجـه و تـحـقـيـر قـرار دهـد،                   
تاکسيهاي زنانه براه بياندازد، پارکها و جـزيـره          
هاي زنانه درست کند تـا بـتـوانـد چـنـد روزي                  

 . ديگر به حاکيمت سياه خود ادامه دهد
 مبارزه با جـمـهـوري اسـالمـي گـره خـوده بـه                   
مبارزه با حجاب و مبارزه با آپارتايد جنسي و         
مبارزه براي آزادي زن و به هميـن اعـتـبـارمـي              
توان جايـگـاه و اهـمـيـت  هشـت مـارس بـي                      
حجاب و تالش براي براه انداختن جنبـش لـغـو       

بـه  .   عملي حجـاب اسـالمـي را تـوضـيـح داد               
همين اعتبار مي توان توضـيـح داد چـرا الزم              

است براي اين جنبش کمپيـن بـراه انـداخـت و               
 . نشريه منتشر کرد

نشريه بي حجاب قراراست  تبديل به ظرفي           
شود که فعالين اين عرصه را دور خود جمع         

کند، جمها و محافل مبارزه با حجاب را        
سازمان دهد، اخبار فعاليتهاي اين جمعها را       

منعکس کند، داستانهاي اعتراضات و       
مبارزات زنان و مردان شجاع و معترض به         

حجاب را با ديگران در ميان بگذارد، نظرات         
و ديدگاههاي مختلف حول حجاب را  به بحث       

بگذارد و چهره ها و شخصيتهاي فعال اين         
در يک کالم نشريه بي     .  عرصه را معرفي کند    

حجاب مي خواهد پرچمدار مبارزه با حجاب        
و ظرف متشکل کردن و سازمان دادن اين          

.    مبارزات باشد    

همين جنبش اعتراضي و برابري طلب، نـه بـه            
حجاب ستون حکومـت    .   حجاب اسالمي است  

اسالمي و اسالم سياسي در ايـران و در دنـيـا                
حجاب در عين حال زندان زنان و بيانگر        .   است

موقعيت زن در اسالم و در نزد جـنـبـش سـيـاه             
زنان در اين مکـتـب و در ايـن             .   اسالمي است 

جنبش، خدمتگزار مردان و رسما نيمه انسـان         
محسوب ميشوند که بـه ازاي نـفـقـه گـرفـتـن                 
تمکين ميکنند و جسم و روح و روان خـود را              

. تـقـديـم مـردان مـيـکـنـنـد             "   گشـاده رويـي    " با  
بيدليل نيست که در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت                  
جمهوري اسالمي ايران، زنان از کـوچـکـتـريـن             

حقوق انساني خود مـحـروم بـوده و در سـطـح                 
قانون حکومت اسالمي ، نه فقط حق طالق و           
کار بيرون از خانه و يا حق تکفل و دخـالـت در              
سياست و غيره را ندارند، بلکه در مقـابـل هـر             
تــخــطــي از مــقــررات ارتــجــاعــي و پــوســيــده            

. اسالمي با اشـد مـجـازات روبـرو مـيـشـونـد                 
سنگسار صدها زن در طول بـيـسـت و هشـت               
سال گذشته، نمونه بارز رفـتـار و نـگـرش ايـن               

 . جريان سياه و کثيف  به موقعيت زنان است
نه به حجاب ، فـرمـان سـرنـگـونـي حـکـومـت                   

اين آغاز پايان حـکـومـتـي زن           .   اسالمي است 
ستيز و ضد انسان است که بايد هر چـه زودتـر              

 . تکليفش روشن شود
حزب کمونيست کارگري ايران ، با برافـراشـتـن          
پرچم نه به حجاب ، و با فراخوان دادن به هـمـه              
فعالين و مدافعين حقوق زنان به  اتـخـاذ ايـن           
شعار در همه جا و در همه ميتينگها در ايـران           
و در دنيا، اعالم ميکند که حکومت اسالمـي         

ايـن حـکـومـت زن سـتـيـز و ضـد                   .   بايد بـرود   
انسان، اين حکومـت بـربـريـت و وحشـيـگـري                
کامل، اين حکومت قرون وسـطـايـي بـايـد بـه               
نيروي مبارزه و اعـتـراض مـردم مـعـتـرض و                 

 . انقالبي سرنگون شود
در شرايطي که برخي به حمله نظامي و ويرانـي          
و مـرگ و قـدرت گـيـري بـيـشـتـر جـريـانــات                       
اسالمي چشم امـيـد دوخـتـه انـد، مـا اعـالم                   

ميکنيم که نه به جنگ و نه به بمب و در عـيـن         
 ! حال نه به حجاب و نه به حکومت اسالمي 

بياييد هشت مارس امسال را بـه يـک نـقـطـه                 
عطف مهم در جنبش برابري طلبانه زنان و در          
جنبش سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي ايـران                

 . تبديل کنيم
در همه جا با برگزاري ميتينگ و تظاهـرات و           
جلسات و کنفرانسهاي متعددي، و با اعالم نه        
به حجاب ، نه به آپارتايـد جـنـسـي، زنـده بـاد                  
آزادي و برابري و زنده باد سوسيالسيم ، مـهـر             
خود را بر جنبش برابري طـلـبـانـه زنـان زده و                  
سوت پايان حکومت فاشيـسـتـي اسـالمـي را             

 . اعالم کنيم
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 سھيال شريفی:   سردبير نشريه بی حجاب 
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 شھال خباززاده                 : همکار سردبير
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برابري طلبانه زنان با جمهوري اسـالمـي اسـت         
و اگر زنان در اين جنگ پيروز شوند جمـهـوري            

 . اسالمي سرنگون خواهد شد
اگر مثال حجاب را لغو کنند،  اگـر آپـارتـايـد                
جنسي را لغو کنند و اجازه بدهنـد زنـان بـدون              
ترس از اسيد و زندان و شکنجه بـدون حـجـاب             
به خيابان بيايند چيزي از اسالميت رژيم باقـي         
نخواهد ماند و اين به معني نابودي آن خواهـد      

حجاب شيشه عمر رژيم اسالمي اسـت و      .   بود
اگر به دست مردم  جوانان و زنان شکسته شود          
اين رژيم نابود خواهد شد چون مردم خـواسـتـه            
هــايشــان در هــمــيــن ســطــح بــاقــي نــمــانــده و             
مطالبات بيشتر و بيشتري را مطرح خـواهـنـد          

 ٨ حجاب ابـزار رژيـم اسـت و بـايـد در                   ٠کرد
 . مارس امسال اين ابزار را از دستش گرفت

چرا حجاب و آپارتايد جنسي فقـط       :   بي حجاب 
 مسئله زنان نيست و مسئله کل جامعه است؟

حجاب  و آپارتايد جنسي حـق       :   شهال خباززاده 
يک زندگي شاد وآزاد انساني را از مردم گرفتـه          

  جدا سازي تا هـمـيـن جـا هـم شـکـاف                   . است
عميقي در صـف اعـتـراضـات و دراتـحـاد و                  
همبستگي کل جامعه براي مبارزه متشکل و    

بايد  درمقـابـل     .   سازمانيافته ايجاد کرده است   
اين تـوهـيـن بـه هـمـه انسـانـهـا و                    .   آن ايستاد 

حجاب و آپـارتـايـد     .   توهين به کل جامعه است    
جنسي فقط مسئله زنان نيست، اين امـر کـل            
جامعه است و تا هر ميزاني که جامعه بتـوانـد      
عليه حجاب و آپارتـايـد جـنـسـي بـايسـتـاد و                  
صفش را متحد کند، به آزاد کردن همـه مـردم            

جامعه اي که در آن زن آزاد       .     کمک کرده است  
نباشد جامعه  اي کـه در آن زن حـقـوق بـرابـر                    
نداشته باشد آن جامعه نميتواند يـک جـامـعـه              

هــم اکــنــون در ايــران جــنــبــش و            .   آزاد بــاشــد  
اعتراضي که عليـه حـجـاب و جـداسـازي هـا                 

 يک جنبش آزاديبخش عـلـيـه        ،شکل مي گيرد  
کل رژيم اسـالمـي و بـراي آزادي هـمـه مـردم                   
است، پس بايد اين مبارزات را متشـکـل تـر،            

 .متحدتر و با قدرت تر به  پيش برد
زنان و مردم ايران  هشـت مـارس            :   بي حجاب 

امسال همصدا با هم چه پـيـامـي را بـايـد بـه                   
 گوش جهانيان برسانند؟ 

مـردم و زنـان آزاديـخـواه  در               :   شهال خباززاده 
هشت مارس بايد در هر کجا کـه هسـتـنـد در               
محـل کـار، در دانشـگـاه، در مـدرسـه بـراي                    
ساعاتي دست از کار بکشند و در اعتراضـات         
خياباني فرياد آزاديخواهي و برابري َطـلـبـي را        
به گوش دنيا برسانـنـد و بـه جـهـانـيـان نشـان                    
بدهند که جامعه ايران اسالمي نيسـت، مـردم          
ايران طرفدار خشونت به زن نيستند حـجـاب و           
آپارتايد جنسي نميخواهـنـد، آنـهـا خـواسـتـار              
اعدام و سنگسار و حجاب اجباري و آپـارتـايـد          

 مردم ايران خواستـار احـتـرام         ٠جنسي نيستند 
به زن و خواستار برابري زن و مـرد و خـواهـان                

 در هشـت    ٠يک دنياي مدرن و امروزي هستند     
مارس همه بايد ببينند که امـروز بـا روزهـاي             

. ديگر فرق دارد، مثل روزهاي ديـگـر نـيـسـت            
بايد همه جا شعار لغو حجاب اجبـاري و لـغـو           

بـايـد دنـيـا بشـنـود کـه              .  آپارتايد جنسي باشد 
حجاب و آپارتايد جنسي خواست و فـرهـنـگ            

 هشت مارس امسال بـايـد      ٠مردم ايران نيست  
زنان آزاديخواه در حرکتي جمعي حـجـابـهـا را             
دور بياندازند، در زندان حجاب نـمـي شـود از              

ــه زن         ٠آزادي زن صــحــبــت کــرد           حــجــاب ب
 ٠آزاديــخــواه و مــدرن امــروزي تــعــلــق نــدارد           

حجاب سمبل بردگي وحقرت زن و تـوهـيـن بـه             
زن است و مردم دنيا بـايـد امسـال در هشـت                 

  مارس اين صدا را بشنوند

 3 ازصفحه مبارزه با حجاب يک سنگر مهم جنبش سرنگوني است


