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هشت مارس امسال ويژه بود چون در شـرايـط           
در شـرايـطـي كـه         .   سياسي ويژه اي اتفاق افتاد    

جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد و ما شاهد        
اعتصابات گسترده و تظـاهـرات هـزاران نـفـره             

هشت مارس امسال ويـژه بـود         .   معلمان بوديم 
چون چپ قدرتمند تـر از هـر سـال در جـلـوي                    

 آذر با پالكـاردهـاي سـرخ         ١٦صحنه بود و ما     
يا سوسياليسم يا بردگي را پشت سر گـذاشـتـه           
بوديم و هشت مـارس امسـال ويـژه بـود چـون                 
چپ مصمم تر از هميشه عزم جزم كرده بود كـه     
به خيابانها بيايد و مهـر خـود را بـر ايـن روز                   

اينها همه فاكتورهايي بـود كـه رنـگ            .   بكوبد

خود را بر هشـت مـارس امسـال زد و بـه آن                     
در هشت مـارس امسـال چـپ بـا             .   ويژگي داد 

هويت مشخص تر و روشنتـر بـه جـلـو آمـد و                  
صف خود را از گـرايشـات مـلـي اسـالمـي و                  
گرايشاتي كه سنتا اين روز را برگزار ميكردنـد      
و هر ساله تالش داشتند تا جلوي ايـن حـركـت             
بيفتد و راديكاليسم جنبش آزادي زن را مـهـار          

 جدا كرد و با شعار نه به حـجـاب نـه بـه              ،كنند
آپارتايد جنسي در واقع سخـنـگـوي اعـتـراض            

 ايــن رژيــم     ،جـامــعــه بــه جــمــهــوري اســالمــي       
بـنـابـرايـن در       .   آپارتايد جنسي و ضـد زن شـد          

بهار زن جواني که در آلمان زنـدگـي مـي کـنـد                 
در نامه اي به مينا احدي بنيانـگـذار کـمـپـيـن           

: نـوشـتـه      "   من از مذهـب روي بـرگـردانـده ام            " 
وقتي من را در خيابان ببينيد مـن مـحـجـبـه              " 

. اما فکر نکنيد من مسـلـمـان هسـتـم           .   هستم
من توسط پدر و برادرانم مجبور بـه پـوشـيـدن             

اگر حجاب سر نکنم آنـهـا مـن          .   حجاب شده ام  
قبال فکر مي کـردم فـقـط مـن             .   را مي کشند  

اين سرنوشت را دارم، اما حـاال مـي دانـم کـه                
 " تنها نيستم

 بهار تنها نيست، تعداد غير قابـل شـمـارشـي            
از زنان و دختران از آسيا و خاورميانه و شـمـال            

آفريقا گرفته تا همينجا در قلب ارروپا تـجـربـه        
تلخ زن بـودن تـحـت قـوانـيـن اسـالمـي را بـا                       

. گوشت و پوست خود لمس کرده  و مي کنـنـد           
هزاران نفر از آنها بـخـاطـر سـرپـيـچـي از ايـن                    
قوانين و آداب و رسوم مورد اذيت و آزار قـرار           
مي گيرند، مـرعـوب مـي شـونـد، زنـدانـي و                  
شکنجه مي شوند، حتي به قتل مي رسـنـد و             

 . يا ناچارند به زندگي مخفي پناه ببرند
حجاب بيش از هـر چـيـز ديـگـري نـمـاد ايـن                      

امـکـان نـدارد      .   واقعيت سياه و غم انگيز است     
بدون پرداختن به حجاب  و بدون مبـارزه بـا آن              

 

 مانيفست عليه حجاب
 
 

 سخنراني مريم نمازي در سمينار
  هشت  مارس لندن 

رکوبگريهاي جمهوري اسالمي و بـا حضـور وسـيـع           بنا به گزارشات رسيده   جوانان در خيلي از شهرهاي ايران مخصوصا در نقاط مختلف تهران چهارشنبه سوري را تبديل کردند به روز اعتراض به س            
در بعضي از مناطق تهران از جمله در ميدان محسني  و خيابان مـيـردامـاد بـيـن         .     خود در خيابانها و روشن کردن آتش و رقص و پايکوبي و شادي بار ديگر به رژيم عزا و سرکوب و آپارتايد نه گفتند                   

در اين درگيريها مخصوصا در درگيريهاي ميدان محسني، کوي نصر،  صادقيه و پارک مـلـت     .   صدها دختر و پسر جواني که در اين اماکن جمع شده بودند و نيروهاي سرکوب رژيم درگيري پيش آمد                  
همچنين در شـهـرسـتـانـهـاي شـوشـتـر و                .     ر کرده استو چند جاي ديگر پليس  ضد شورش براي مقابله با جوانان از گاز اشک آور و باتوم برقي استفاده کرده است و چندين دختر و پسر جوان را دستگي                  

آتش زدن الستيك و زدن        از ساعات اوليه غروب روز سه شنبه در شهرستان شوشتر جوانان با.       شاهين شهر و فوالد شهر بابلسر هم درگيري و زد و خورد بين جوانان معترض و پليس پيش آمده است            
 .ترقه و فش فشه در خيابانها و كوچه ها و محالت به استقبال بر پا داشتن مراسم چهارشنبه سوري رفتند

هشت مارس امسال 
 ويژه بود

 
 شهال دانشفر 

 3صفحه  2صفحه 

 در چهارشنبه سوری امسال جوانان سد آپارتايد جنسی را شکستند

  ۳شماره  



 2  ٣شماره  بى حجاب،  

 نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسی

به مسئله بي حقوقي زن در قـوانـيـن اسـالمـي              
مـگـر نـه      .   اشاره کرد و از حقوق زن دفـاع کـرد          

اينکه هـمـيـشـه اولـيـن کـاري کـه جـريـانـات                      
اسالمي بعد از بقدرت رسيدن مي کـنـنـد ايـن             

و .     است که حجاب را به زنان تحـمـيـل کـنـنـد              
دقيقا به همين دليـل اسـت کـه بـدحـجـابـي و                   
حجاب از سـر بـرگـرفـتـن و آتـش زدن آن در                       

همانطور کـه اغـلـب       ( تظاهرات و گردهمائيها    
و  يـا از        )   در ايران براي نمونه اتفاق مي افـتـد        

سر برداشتن حجاب بعد از خـارج شـدن و دور              
شدن از خانه در جـاهـائـي کـه حـجـاب قـانـون                   
نيست اما توسط امامان و افـراد فـامـيـل بـه             
زنان تحميل مي شود، تـبـديـل شـده اسـت بـه                 
نشانه و سمبل مقاومت و مـبـارزه بـر عـلـيـه                  

 . قوانين اسالمي
خيلي از مخالفـان مـا مـي گـويـنـد مسـائـل                   
بسيار مهمتر و ضـرورتـري در مـبـارزه بـراي                 
حقوق زنان وجود دارنـد و اغـلـب از مـا مـي                   
پرسند چرا اينهمه در رابطه با حجاب  وسـواس        

از نظر من اين سـوال مـثـل          .   به خرج مي دهيم   
اين است که بپرسند چرا در رابطه بـا آپـارتـايـد             
نژادي و جداسازي و تبعيض بر اساس نـژاد در            
آفريقاي جنوبي  آنهمه وسواس بخرج داده مـي          
شد، مگر نـه ايـنـکـه سـيـاه پـوسـتـان آفـريـقـا                       

حـجـاب   .   بسياري مسائل حاد ديگري داشتنـد     
سمبل آپارتايد جنسي و جداسـازي زن و مـرد             

در کشورهائي که آپارتايد جنسي حاکـم       .   است
است مانند ايران، درهاي ورودي جداگانه بـراي   
زن و مرد در بسياري از ادارات دولتي، مـحـل         
جداگانه براي زنان در اتوبوسها، مـمـنـوعـيـت             
ورود زنان به استـوديـوهـاي ورزشـي، تـقـسـيـم                 
درياي مازندران براي شناي زن و مرد و غـيـره           
جلوه هاي اين آپارتايد و فـودسـتـي زن تـحـت                

 . قوانين اسالمي هستند
وقتي ما در مورد وضعيت زنان در ايران حرف         
مي زنيم توجيه گران حجاب مـي گـويـنـد کـه                
البته حجاب اجباري بايد مورد مخالفت قـرار         
گيرد، اما اگر کسي آزادانه انرا انـتـخـاب مـي             

. پوشيدن حجـاب دفـاع کـرد       "   حق" کند بايد از  
زنان بالـغ مـمـکـن       .   من با تمام وجودم مخالفم    

پوشيدن حجاب را داشـتـه بـاشـنـد            "   حق" است  
هرچند که اين حق مـانـنـد بسـيـاري ديـگـر از                  
حقوق مطلق نيست و تا جائي که بـه کـودکـان         
بر مي گردد يک مساله کامال متـفـاوت اسـت            

اما  داشتن حـق  .     که من بعدا به آن مي پردازم   
انـتـخـاب    " انجام کاري فرق مي کند با دفاع از    

حــق حــجــاب   " حــجــاب و يــا داشــتــن         "   آزادانــه
ممکن هست زناني پيدا شـونـد کـه           " .   پوشيدن

آزادانه تصميم بگيرند که دخترانشان را خـتـنـه          
کنند و يا  هنگام تشـيـع جـنـازه شـوهـرانشـان               
خودشان را آزادانه روي جنازه  او  بيـانـدازنـد و              

اما اين بدان معني نـيـسـت کـه            .   با او بسوزند  
ما از داشتن چنين حقي براي زنان دفاع کـنـيـم        
و از کار زن هندوئي که خود را همراه شوهـرش           

.  مي سوزاند و يا از عمل خـتـنـه دفـاع کـنـيـم                 
دفاع از حقي به اين معني نيست کـه هـمـه را               
راضي کنيم، چرا که هميشه کساني پيـدا مـي           
شوند که کارهائي انجـام مـي دهـنـد و يـا از                   
چيزهائي دفاع مي کنند که غيـر قـابـل دفـاع              

از نظر من اين کاري است که مذهـب         ( هستند  
، بلکه دفـاع از انسـانـهـاسـت اسـت               ) مي کند 

 . گاهي وقتها حتي در برابر خودشان
استفاده از کلمه انتخاب در اين مقوله شـديـدا           

اوال در کشوري مانـنـد ايـران،         .   رياکارانه است 
حجاب قانون کشور اسـت و اگـر کسـي از آن                 

نافرماني کند، دستگير و زنداني و جريمه مـي         
شود، حتي در مواردي افراد به ايـن خـاطـر بـه            

دومـا در مـواردي هـم کـه             .   قتل رسـيـده انـد       
حجاب  قانـون جـامـعـه نـيـسـت هـم بـخـاطـر                      
فشارها و تهديداتي که انگلهائي مرتجعي کـه        
خودگمارده رهبر مردم شده اند و نـيـز بـخـاطـر              
فشار و تهديدات اعضاي خانواده دستکمي از        

 .  قانون بودن ندارد
مالها و شيخها و آخوندها در نقاط مـخـتـلـف        
دنيا با بوجود آوردن فضاي تـرس و وحشـت و              
تبليغاتهاي ضد زن خانواده ها و زنـان زيـادي             

" انـتـخـاب   " مجبور مي کننـد کـه حـجـاب را               
يک نمونـه خـيـلـي واضـح ايـن مسـئلـه                  .   کنند

اظهار نظر مشهور مالي بزرگ استراليا شـيـخ         

تاج الدين الحليلي را شنيده ايـد کـه زنـان بـي                
حجاب را به گوشت روباز تشبيه مـي کـنـد و               
معتقد است که آنها باعث مي شوند مردان بـه      

اگر گوشت را بيرون بگذاريـد      " آنها تجاوز کنند    
و روي آنرا نپوشانيد اگر گربه ها بياينـد و آنـرا           
بخورند تقصير کي خواهد بـود؟ گـربـه هـا يـا                 
گوشتي که رويش باز است؟  مشـکـل گـوشـت        

اگر او در اتـاق خـودش در خـانـه                .   روباز است 
خودش و در حجاب خودش بود مشکلي پيش        

اخيرا يک برنامه تلويزيـونـي کـانـال          . "   نمي آمد 
چهار انگلستان يک مال را نشـان مـي داد در               
منطقه گرين الين بيرمنگهام کـه در مسـجـد             

و  "   اهللا زنان را نـاتـوان آفـريـده اسـت            " مي گفت   
گروهي از علما و رهبران گروههـاي مسـلـمـان            
در اطالعيه مشترکي از مسلمـانـان خـواسـتـه            
اند که مسئلـه حـجـاب را مـوضـوع بـحـث و                    
گفتگوي عمومي نکـنـنـد چـرا کـه بـاز کـردن                  

مـمـکـن اسـت بـه نـابـاوري              " بحث در اينمورد     
همه اين فضا و شرايط را برداريـد        " .     بيانجامد

و من مي توانم بجرات ادعا کـنـم کـه تـعـداد                 
بجز آنهائـي کـه اصـرار دارنـد            ( ناچيزي از زنان  

تعلق خود را به جنبش اسـالم سـيـاسـي نشـان               
خواهند کرد که در يک قفـس       "   انتخاب)   " دهند

 . متحرک زندگي کنند
حجاب يک نوع پوشش نيست، هرچند کـه آنـرا         

هـرزه  " اکثر وقتها با با ميني ژوپ و  لباسهاي          
که زنان بي حجابي مانند ما مي پوشـنـد،       "   اي

مقايسـه مـي کـنـنـد، هـمـانـطـور کـه لـبـاس                       
مخصوص بستن دست و پاي بيماران روانـي و     
کيسه هاي حـمـل جـنـازه پـوشـش نـيـسـتـنـد،                    
همانطور که کمربند عـفـت پـوشـش نـيـسـت،                

همانطور که ستاره زرد نشان يـهـوديـت کـه در              
زمان هولوکـاسـت بـه سـيـنـه يـهـوديـهـا مـي                     

. دوختند يک نوع پوشش و يک تکه لباس نبـود   
و يـا    )   ميني زوپ( البته زناني که دامن کوتاه     

کفشهاي جيمي چوس مي پوشند هم مـمـکـن           
است از طرف صنعت و بازار مد تـحـت فشـار              

همانطور که اغلب در بحث کساني کـه  ( باشند  
از حجاب دفاع مي کنند به اين مثالها اشـاره            

اما مقـايسـه دامـنـهـاي کـوتـاه بـا                )   مي شود 
حجاب همانقدر مسخره است که کفشهاي مـد        
جيمي چوس را با کفشهاي چوبي که پاي زنـان        
چيني مي کردند که پاي آنـهـا بـزرگ نشـود و                
نتوانند زياد از مردانشان دور شوند، مـقـايسـه          

 . کنيم
برخالف ادعاي جريانات اسالمي اين حـرفـهـا          
مسبب اشاعه نفرت از مسلمـانـان و يـا زنـان               

.  محجبه و يا حمله و اذيت و آزار آنان نـيـسـت             
همانطور که مخالفت با ختنه به معنـي اذيـت           
و آزار رساندن به آنهـائـي کـه خـتـنـه شـده انـد                     
نيست همانطور که مخالفت با کفشهاي چوبي       
و مخالفت با سوزاندن زنان هـنـدي در تشـيـع               
جنازه  شوهرانشان به مـعـنـي حـملـه بـه آنـهـا                   

کامال برعکس اين يک امر پرنسـيـپـال         .   نيست
و به هـمـيـن      .   و مهم در دفاع از حقوق زن است       

دليل است که بـرقـع و حـجـاب و چـادر بـايـد                     
ممنوع شوند، بخاطـر دفـاع از حـقـوق زن نـه                  
بخاطر اينکه مانع تحرک زن و برقراري ارتباط         

ايـنـهـا عـوارض جـانـبـي            .   و غيره مـي شـونـد       
حــجـاب بــايــد مــمــنــوع شــود چــون          .   هسـتــنــد 

آپارتايد جنسي به همان اندازه غير قابل قـبـول          
است که آپارتايد نژادي، بخاطر اينکه در قـرن           
بيست و يکم فرودستي زنان غير قـابـل قـبـول              
است، براي اينکه راه رفـتـن زن در يـک زنـدان                 

 . متحرک و يک کيسه، غير قابل قبول است
اما ممنوعيت الـزامـا هـمـيـشـه چـيـز بـدي                  .   

جامعه خيلي  وقتها تحت فشـار و در           .   نيست
نتيـجـه مـبـارزات جـريـانـات چـپ و پـيـشـرو                      
چيزهائي  را ممـنـوع مـي کـنـد کـه امـنـيـت                     

بـراي نـمـونـه کـار          .   مردمش را تـامـيـن کـنـد           
کودکان  و پرنوگرافي  کودکان و ختنه دختـران          

مـمـنـوعـيـت      .   و تجاوز و غيره ممنوع هستنـد      
در چنين شرايطي خوب است و مانـع اذيـت و             

. آزار وارده بـر قشـري از جـامـعـه  مـي شـود                     
همچنين  خواهان ممنوعيت چـيـزي شـدن بـه             
اين معني نيست که کسي قشـري از جـامـعـه               

براي نمونه قانون ايـن      .   را مجرم محسوب کند   
است که هنگام موتور سواري بايد هلمـت سـر           

 سخنراني مريم نمازي در سمينار                  
  هشت  مارس لندن 
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کرد، اما فـکـر نـمـي کـنـدم صـدهـا کـس در                       
زندانهاي انگلسـتـان دارنـد تـلـف مـي شـونـد                  
بخاطر اينکه بدون هلمت مـوتـورسـواري کـرده           

يا کساني کـه در امـاکـنـي کـه سـيـگـار                    .   اند
کشيدن مـمـنـوع اسـت سـيـگـار مـي کشـنـد                    
اسالميستهـا و طـرفـداران تـوجـيـه گـر آنـهـا                     
خواهان احترام به اعتقـادات و مـذهـب مـردم              

بنظر مـن مـا مـوظـف هسـتـيـم بـه                  .     هستند
انسانها احترام بگذاريم  نه به هر جور اعـتـقـاد            

داشتن اين حـق کـه کسـي بـتـوانـد               .   و مذهبي 
اعتقاد و مذهب خود را داشته بـاشـد بـه ايـن                
معني نـيـسـت کـه کسـي حـق نـدارد بـه ايـن                       
مذهب و اعتقادات ايرادي بگيرد و آنرا نقـد و            

 . محکوم  کند
ممنوعيت برقع و چادر و نـقـاب و چـيـزهـاي                 

. شبيه آن مهم است اما بهيچوجه کافي نيست       
حجاب و يا هر نوع مظـهـر و سـمـبـل آشـکـار                
مذهبي  بايد از دولـت و آمـوزش و پـرورش                   
جدا و ممنوع شود و به عرصه خصوصي رانده          

اين باعث مي شود که کارمندان ادارات       .   شود
دولتي و قضات و دکترها و پرستاران و غـيـره         
به تبليغ براي مذهب و اعتقاداتشان در مـحـل          

کارشان دست نزنـنـد و بـجـاي آن کـارشـان را                   
همانطور که يک معلم اجازه ندارد      .   انجام دهند 

بجاي علوم و تئوري  تکامل ماجـراي خـلـقـت         
را در کالس درس بـدهـد، هـمـانـطـور کـه يـک                   
داروساز نمي تواند از دادن وسايل جلوگيري به        
مردم خودداري کند بخاطر اينکه اعتقادي بـه         
جلوگيري ندارد، همانطور که يـک دکـتـر مـرد              
نمي تواند از معاينـه يـک زن بـيـمـار بـخـاطـر                   

 . اعتقاداتش سر باز بزند
و در آخر، حجاب کودکان بايـد مـمـنـوع شـود               

ايـن يـک مـوضـوع         .   بدون هـيـچ امـا و اگـري            
اگـر افـراد بـالـغ         .   مربوط به حقوق کودک اسـت  

کنند که مـذهـب داشـتـه        "   انتخاب" مي توانند   
باشند و حجاب بـپـوشـنـد، کـودکـان بـخـاطـر                  
شرايطشان نمي توانـنـد چـنـيـن تصـمـيـمـاتـي                 

آنچه که آنها انجام مي دهند در واقـع          .   بگيرند
همان چيزي اسـت کـه پـدر و مـادرشـان مـي                    

اسـتـفـاده از کـلـمـه           .   خواهند آنها انجام بدهند   
کـودکـان   .   انتخاب اينجا هم فريبکـارانـه اسـت        

بايد مورد حمايـت قـرار بـگـيـرنـد حـتـي اگـر                    
کنند که بـا پـدر و مـادري          "   انتخاب" خودشان  

بمانند که آنها را شکنجه مي کنند، حتي اگـر           

خودشان بخواهند براي کمک به خـانـواده هـاي           
کـودکـان   .   فقيرشان کار کنند و يا مدرسه نروند  

هـيـچ   .   اين حق مطلق را دارند که کودک باشنـد     
چـيـزي نــبـايـد بـاعـث جـدائـي آنـهـا و مـانــع                        
دسترسي آنها به اطالعات و امکانات جامعـه        
مانند شنا و استخر و بازي و فعاليتهاي ديگـر          

اعتقادات پدر و مادر هر چـي       .     کودکانه  شود  
هست آنها حق نـدارنـد ايـن اعـتـقـادات را از                   

. جمله حجاب را به کودکانشان تحميل کـنـنـد          
همانطور که حق ندارند بچه هايشان را از دارو          
و درمان محروم کنند يا آنها را بزنند و مـورد             

 9سهل انگاري قرار دهنـد و يـا آنـهـا را در                    
سالگي شوهر دهند و يا بخـشـهـائـي از انـدام               

 . تناسلي آنها را قطع کنند
در طول تاريخ هميشه تغيـيـر و پـيـشـرفـت بـا                
مقابله و مبارزه سازش نـاپـذيـر بـا ارتـجـاع و                 
عقب ماندگي بوجود آمده نه با کوتاه آمدن در       

مـا  .   مقابل آن و توجيه آن و سازش کردن بـا آن        
بايد با صداي بلند اعالم کـنـيـم کـه آپـارتـايـد                 

 .جنسي جائي در قرن بيست و يکم ندارد
 
 

هشت مارس امسال اين چپ بود كـه رهـبـري              
جنبش آزادي زن را بدست داشـت و در تـدارك          

 .مارش بزرگ هشت مارس در خيابانها بود
 ،در تقابل با چنين شرايطي رژيـم تـالش كـرد             

مراسم هشت مارس  امسال را در سـالـن هـا             
رژيـم  .   مهار كند و در خيابان به جنگ آن رفـت         

مــيــدانســت كــه اگــر امســال ايــن مــراســم در             
 آنهم در فضاي سـيـاسـي        ،خيابانها برگزار شود  

 آنـچـنـان      ،پر جنب و جوشي كه شاهدش بوديم      
هشت مارس با شكوه و گسـتـرده اي خـواهـد               
بود كه موجوديت آنرا بيش از بـيـش بـه خـطـر                

ميدانست كه هشـت مـارسـي        .   خواهد انداخت 
خواهد بود كه حجاب ها برداشته خواهد شد و          
اين اتفاق نه تنها در ايران بلكه در سطح جهـان           

 . مثل بمبي به صدا در خواهد آمد
همچنين رژيم ميدانست كه رهبران اين هشـت        
مارس ديگر  آنهايي نيستـنـد كـه بـه تـغـيـيـر                   
بندهاي قانون اساسي اين رژيم دلخوش كرده و        
ظاهرا برايشان اسالم با حـقـوق زن مـغـايـرتـي               

 هاي و   ،ندارد و حول كمپين يك ميليون امضا      
بلكه اين چـپ اسـت       .   جنجال به راه انداخته اند   

كه قوي تر از هر  وقت جلوي اين  حركت قـرار              

 نـه بـه       ،گرفته است و ميگويد نـه بـه حـجـاب            
آپارتايد جنسي و سوسياليسم را فرياد مـيـزنـد       

 .و حزب را در صف جلوي اين حركت ميديد
 از همين رو رژيم با تمام قـوا مـقـابـل چـنـيـن                    
هشت مارسي ايستاد و قبل از هر چيـز مـانـع             

مـا   .   برپايي مارش بـزرگ هشـت مـارس شـد             
اين را در كشاكش نيروهاي انتظامي رژيـم در          
خيابانهاي تهران در ميدان وليعصر و مـقـابـل            
دانشگاه و ميدان محسني و در همه جا شاهـد      

اما عليرغم همه فشارها و تـهـديـدات           .   بوديم
 ، به گزارشات هشت مارس نگاه كـنـيـد   ،رژيم  

براي اولين بار در چنين ابعاد گسـتـرده اي مـا           
شاهد برپايي روز جهاني زن در دانشـگـاه هـا               

از جمله در دانشـگـاه هـاي شـريـف و               .   هستيم
 اصفهان و مشـهـد و         ، عالمه ،دانشگاه تهران 

تفرش و همدان بار ديـگـر پـالكـاردهـاي سـرخ                
آزادي برابـري بـلـنـد شـد و عـلـيـه حـجـاب و                        

 . آپارتايد جنسي شعار داده شد
در هشت مارس امسال در خيابانـهـا نـيـز مـا               
ــهــاي                 ــداري انســان ــاي ــاومــت و پ شــاهــد مــق
آزاديخواهي بوديم كه عزم جزم كرده بودنـد كـه          
به هر شكل مـمـكـن ايـن روز را در خـيـابـان                      

بـراي مـثـال      .   برگزار كنند و براي آن جنگيـدنـد       
ميدان وليعصر كه محل يكي از تجمـعـات بـه        
مناسبت روز جهاني زن در روز قبل از هشـت            

 بــطــور كــامــل تــوســط نــيــروي          ،مــارس بــود  
اما جالب ايـنـجـاسـت     .   انتظامي قرق شده بود    

كه بعدا در اخبار بي بي سي از قول نـيـروهـاي              
رژيم نقل شده بود كه در اين محل چند نـفـر از              
دختران جواني كه قصد برداشتن حجـابشـان را         

 دستگير شده و راهي زنـدان شـدنـد و        ،داشتند
نفس همين خبر كوتاه  بيش از بيش حـكـايـت             
از اتفاقي بود كـه در مـيـدان ولـيـعـصـر و در                     
خيابانهاي تهران قرار بود در هشت مـارس بـه           

روز بـعـد   .     وقوع پيوندد و رژيم از آن بيم داشت     
از آن نيز در هشت مارس در ميدان بهارسـتـان           
ما شاهد حمله نـيـروي انـتـظـامـي بـه زنـان و                    
مردان آزاديخواهي بوديم كه ميخواسـتـنـد در          

امـا جـمـعـيـتـي كـه بـراي               .   آنجا جـمـع شـونـد       
برگزاري هشت مارس به خيابان ها آمده بودند        
كوتاه نيامده و  همه از هـم مـيـپـرسـيـدنـد كـه                   

بطـوريـكـه    .   محل تجمع بعدي كجا خواهد بود     
تعداد زيادي از مردم ساعتها در خـيـابـانـهـاي            
اطراف دانشگاه و ميدان ولـيـعـصـر و مـيـدان               
محسني در جنب و جوش بودند تا بلكه لحظه         
اي دشمن را غافلگير كنند و پالكـاردهـايشـان          

امـا  .   را برپا كنند و اين روز را گرامـي بـدارنـد            
نيروهاي انتظامي در همه جا مستقر بـودنـد و         

از نزديك شدن هر چند نفر در يكجا جلوگـيـري           
آنها كلت ها را از رو بسته بـودنـد و           .   ميكردند

 .فرمان آتش داشتند
 اين ها اتفاقات مـهـمـي اسـت كـه در هشـت                 
مارس امسال روي داد و بـه ايـن روز ويـژگـي                 

بعالوه به قطعنـامـه هـاي هشـت مـارس              .   داد
 اين صـداي چـپ و راديـكـالـيـسـم              ،نگاه كنيد 

است كه در آنها به صدا درآمده و مهر جنـبـش            
 . سوسياليستي را بر جنبش آزادي زن زده است
 ،از نــظــر مــن هشــت مــارس امســال چــپ                 

و من .        رزمنده و سوسياليستي بود    ،راديكال
به همه دست اندركاران و سازماندهندگان ايـن         
اعتراض وسيع و گسـتـرده در هشـت مـارس                

. درود ميگم و دست تك تك آنها را مبفشاريـم         
اما در آخر الزمست به يك خال بـزرگ كـه در                
هشت مارس نيز خود را نشـان مـيـداد اشـاره               

و آن خال وجود صفي از فعالين و رهبـران          .   كنم
سرشناس راديـكـال و چـپ در راس جـنـبـش                   

واقعيت اينـسـت كـه در هشـت           .   آزادي زن بود  
مارس امسال چـپ خـيـزش بـزرگـي بـه جـلـو                    

اين روز را به سنت واقعي خود يعنـي   .   برداشت
سوسياليسم متصل كرد اما ايـن چـپ هـنـوز               
رهبران خود را در جـلـوي صـحـنـه در سـطـح                    

اين گام مهـم ديـگـري        .   جامعه قرار نداده است   
 . است كه بايد براي آن خيز برداشت
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 از ميان نامه ها 
 

 دام ماکستيد 
من آن شب در برنامه روز جهاني زن در          .   سالم

مـمـکـن اسـت مـتـوجـه            .   مورد حقوق زن بودم   
حضور من شـده بـاشـيـد، مـن در رديـف اول                    
نشسته بودم  و يک کت و دامن قـهـوه اي تـنـم               
بود و بعد از سمينار با يـکـي از کسـانـي کـه                    
سوال کرد درگير يک بحث جالب و کمي پـرسـر            

مي خواستم به شـمـا بـگـويـم کـه           .   و صدا شدم 
. من با همه حرفهاي شما کامال موافق هستـم         

اگر کاري هست کـه مـن مـي تـوانـم بـرايـتـان                  
اين مـوضـوع     .  انجام دهم، لطفا به من بگوئيد 

من فکر مـي کـنـم        .   براي من خيلي مهم است    
فمينيسهاي غرب بايد بيشتـر در حـمـايـت از              
زناني که از کشورهاي اسالمي هستنـد فـعـال           

همچنين من فکر مي کنم که ما بـايـد          .   باشند
بيشتر از حقوق مان در برابر حمالت مذهبيون        

اما مردم االن بيشتـر از هـمـيـشـه          .   دفاع کنيم 
نگران هستند کـه درمـورد  ايـنـجـور مـوارد                  

 . حرف بزنند
 

 * ** **** 
 پاولين برون 
 مريم عزيز 

من در برنامه هشت مارس در دانشگاه لـنـدن           

براي من جاي خوشحالي فراوان بـود کـه          .   بودم
از .     بـاالخــره تــو را حضــوري مــالقــات کـردم            

پارسال تابحال که تو سکـوالريسـت سـال شـده           
اي من هميشه طرفدار حرفها و نوشته هاي تـو       

خيلي لذت بخش بود که مي ديدم تو بـا           .   بودم
چـنـان حـرارت و ســازش نـاپـذيـري در مــورد                   
مسائلي صحبت مي کني که افرادي مثل من        

و بايد بگويم که اگر شـک    .   را مبهوت مي کند   
و ترديدي هم در مـورد ايـنـکـه مـمـنـوعـيـت                    
حجاب ممکن است مـانـع آزادي فـردي افـراد            

. باشد، بـا قـدرت اسـتـدالل تـو بـرطـرف شـد                    
ممنون از اينکـه چـنـان الـگـوي خـوبـي بـراي                   
کساني مثل من که فکر مـي کـنـنـد مـبـارزه                 

 . براي سکوالريسم مهم است، هستي
 

 ** **** 
 رامي حسن 

 مريم عزيز سالم
خيلي خوشحالم که بعد از اينهمه مـدت شـمـا            

سمينار بسـيـار عـالـي بـود            .   را مالقات کردم  
همه سخنرانها هـم     .   مانند يک نفس هواي تازه    

محشر بودند اما فکر مي کنم سـخـنـرانـي تـو           
بود که در واقع از همه الهام بخش تر و جـالـب              

 . تر بود
يک بخش از مسئله حجاب هست که فکر مـي      
کنم بايد بيشتر به آن پرداخت و آنـهـم دخـتـران          
جوان زيادي هستند که اتفاقا بـرخـالف مـيـل             

ايـنـهـا    .   خانواده اشان دارند حجاب مي پوشند     
در اغلب موارد اعتماد بنفس خوبي در دفـاع           

ايـن چـيـزي اسـت         .   از اين انتخاب خـود دارنـد       

چپهاي سنتي نـمـي تـوانـنـد بـدرسـتـي بـه آن                     
 . بپردازند

 ** **** 
 سارا

 سهيال خانم سالم
فقط مي خواستم تشکر کـنـم بـراي سـمـيـنـار                

دوستان من خيلـي خـوشـشـون         .   خيلي خوبتون 
از طرف ديگر هم بخاطر وضـعـيـت    .   اومده بود 

. زندگي زنان در کشور ما ناراحت شـده بـودنـد           
واقعا ما بايد به انسانهائي مثل شما افـتـخـار       

 . کنيم
 به اميد ديدار

 * **** 
 ناهيد

 سهيال جان سالم 
. اميدوارم حالتون خوب باشد و خسته نباشـيـد    

از بـرنـامـه      .   از ديدن شما خيلي خوشحال شـدم      
اميدوارم بازهم از ايـن       .   هم خيلي خوشم اومد   

 . برنامه ها در لندن داشته باشيم
 * **** 

 هميم، افغانستان 
اولتر از همه با سالم و درود بـه هـمـه رهـروان                  

 آزادي زن
من چند روز پيشتر  نشريه بـي حـجـاب را در                

واقعا چيزهاي خـوانـدنـي و         .   سابت روزنه ديدم  
جالب بود که آدم بايد در دنيار ما و شـمـا ازو             

مـقـاالت و گـفـتـگـوهـاي            .   خبر داشـتـه بـاشـد       
جالبي بود مخصوصا براي آنعده از جوانان کـه         

مـن  .   همچو بنده در اين راستا دلچسـپـي دارد         
در افغانستان زندگي مي کنـم و در دانشـگـاه              
کابل درس مي خوانم و هرگونه همـکـاري اگـر            

 . احيانا نياز بوده من حاضرم انجام دهم

 سھيال شريفی:   سردبير نشريه بی حجاب 
 

   sohailasharifi@yahoo.co.uk 

 شھال خباززاده                 : همکار سردبير
shahlaxabazzade@aol.com  

عــلــرغــم ايــنــكــه رژيــم از تــمــام ظــرفــيــت               
سركوبگرش همچون راهنمائي و رانندگي و       
نيروي انتظامي و بسيـج و سـپـاه بـمـنـظـور                 
مقابله با مردم كـمـك گـرفـتـه و حـكـومـت                   
نظامي اعالم نشده اي را بـه اجـرا گـذاشـتـه               

هـزاران نـفـر از مـردم و جـوانـان در                      بود ، 
ــحــلــي خــارج از شــهــر بــنــام                   مــيــدان  " م

آبخـيـزداري چـم كـنـار و تـپـه هـا و                     " تريتي
بيابانهاي اطراف گرد هم آمدند و بـا بـر پـا              
داشتن آتش در دشت و كوه و تپه هـا و زدن              
ترقه و فش فشه هـاي مـتـنـوع بـه جشـن و                  

جوانان با آوردن ارگ بـه       . پايكوبي پرداختند 
ايــن مــحــل هــا و يــا پــخــش مــوزيــك از                    

با آواز خواندن و رقصيدن شـور و            خودروها
برپايي جشن و   . دادند   حال خاصي به مراسم   

پايكوبي و آتش زدن الستيك به اين وسـعـت          
در شهر دارالموءمنين شوشتر آنهم در مـاه           
صفر كه مراسم روضه خواني بـرپـاسـت يـك             

ــال و دهــن كــجــي                    "   نــه"  ــزرگ و راديــك ب
 .به اسالم سياسي و سنتي بود  آشكار

در چندين مورد نيروهـاي سـركـوبـگـر رژيـم              
خواستند اقدام به دستگيري جوانان بكـنـنـد        
 .كه با مقاومت ديگر جوانان نا كام ماندند

 
جوانان و مـردم اهـواز در ايـن روز بـا پـخـش                      

 شهـر   نقاط مختلف موزيک و رقص و شادي در       

اهواز و با روحيه اي باال تـوانسـتـنـد نـيـروهـاي              
سرکوبگر رژيم را فلج کنند و آنـان را وادار بـه                

 .عقب نشيني کنند

.......در چهارشنبه سوری امسال جوانان   

در مراسم پارک بوستان اصفهان دختران روسری ها را پرت 
 کردند

برخي از نامه هاي رسيده به 
سهيال شريفي و مريم نمازي در 
مورد مراسم هشت مارس لندن 

 و نشريه  بي حجاب 

روز هشت مارس حدود سي نفر از زنان اصفهان در پارک بوستان اين شهر در   
مراسم گراميداشت  روز جهاني زن و در اعتراض به قوانين ضد زن اسالمي و      
آپارتايد جنسي،و  براي نشان دادن نفرت و انزجار خود از حجاب اسالمي اين   

.  سمبل بردگي زن  روسريهايشان را به مدت چند دقيقه از سر برداشتند      
 

روز قبل يعني روز هفت مارس هم مراسم ديگري در کتابخانه مرکزي اصفهان      
در قطعنامه اي مه در اين روز در دفاع از حقوق زن و بر عليه قوانين    . برگزار شد

.   ضد زن قرائت شد هم بر آزادي پوشش تاکيد شد      


