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   ٥شماره  

مبارزه عليه حجـاب در ايـران يـك مـبـارزه و                  
. جنبش وسيع و همگاني در جامعه ايران است       

جمهوري اسالمي هر روز در مواجـهـه بـا ايـن              
نيرو و با ميليـون هـا زنـي كـه نـمـيـخـواهـنـد                      
حجاب بر سر داشته باشند از سالح سركوب و          

. زندان بازداشـت و شـالق اسـتـفـاده مـيـكـنـد                  
جمهوري اسالمي اولين تعرض خود به انقالب       
مردم ايران را بـا يـورش بـه زنـان و تـحـمـيـل                       

از زمـان اعـالم       .   حجـاب بـه زنـان آغـاز كـرد             
تـا  )   ١٣٥٧اسـفـنـد      ( حجاب اجباري در ايران     

كنون زنان در يك مقياس وسيع و اجـتـمـاعـي              
. عليه اين سركوب ارتجاعي مبارزه كرد ه انـد         

اين مبارزه با گذشت بيش از دو دهـه روز بـه                 
 . روز ابعاد وسيعتري بخود ميگيرد

 

 ضرورت راه اندازي اين كمپين 
 ٢٢  ( ٨٦ ارديـبـهـشـت         ٢امسال نيز از تاريخ     

نيروهاي انتظـامـي جـمـهـوري         )   ٢٠٠٧آوريل  
اسالمي اقدامات سركوبگرانه وسـيـعـي را در           
مقابل زناني كـه حـاضـر بـه پـذيـرش حـجـاب                   

در مورد جنبش عليه حجاب در ايران، مقـالـه     . نيستند به مرحله اجرا گذاشته است
و تحقيقات بسيار كمي توسط ساير گـروهـهـا          

ايـن در    .   و فعالين حقوق زنـان  نـوشـتـه شـده               
حالي است كه در تاريخ مـعـاصـر ايـران و نـه                 
تنها در ايران بلكه حتي در سطح بين المـلـلـي            
کمتر ميتوان جنبشي چنين گسترده و فراگـيـر    
و در عين حال بدون پشتـيـبـان و نـاشـنـاخـتـه                  

يكي از داليل اصلي اين بي اعتنـايـي،         .   يافت
در .   انكار وجود چنين جنبشي در ايـران اسـت         

اين مقاله سعي ميكنم جنبش عليـه حـجـاب           
در ايران را  با يك نگاه عـمـيـق تـري بـررسـي                    

سر تيترها و خطوط پديده جنبش علـيـه   .   كنم

بـرخـورد احـزاب      .   حجاب در ايران را ذكر كـنـم   
سياسي و جريانات فمنيستـي بـه ايـن پـديـده               
عيني و اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و          
نقش و جايگاه اين جنبش در كل جنبش بـراي          
آزادي و برابري و سرنگوني جمهوري اسـالمـي         

ضعف ها و كـمـبـودهـاي ايـن             .   را مطرح كنم  
جنبش را برجسته سـاخـتـه و راهـهـاي فـائـق                  

همچنين در اين بحـث  .   آمدن بر آن را بيان كنم     
به داليل و ريشه هاي سياسي بي اعتـنـايـي و            
انكار اين جنبش در ايران نيز بـطـور خـالـصـه              

 .ميپردازم

 

آناتومي جنبش عليه حجاب        
 در ايران
 فرشاد حسيني 

 
 

 مينا احدي
رژيم اسالمي بار ديگر نيروهـايـش    :   بي حجاب 

را در ابعاد وسيعي به خيابانها ريـخـتـه اسـت،             
از روز اول ارديبهـشـت کـه روز شـروع اجـراي                 
طرح مبارزه با بدحجابي است تا بحال صـدهـا        
زن و دختر جوان را دستگير کرده و بـه زنـان و                
دختـران در خـيـابـانـهـا حـملـه مـي کـنـنـد و                         

آيـا  .   وحشيانه مورد خشونت قـرار مـي دهـنـد           
فکر مي کنيد رژيم مي تواند با اينکار زنان و           

 جامعه را مرعوب کند و به عقب براند؟
 

جمهوري اسالمي سـالـهـاي      .   ابدا  :   مينا احدي 
سال است که تقال ميکند، جنبش عظيم زنـان          

اصال حمله به زنان و   . عليه حجاب را پس بزند 
پس راندن آنها در عرصه تحميل حجـاب، يـک           

. بارومتر مهم سياسي در ايران بـوده و هسـت            
هرگاه رژيم قصد قدرت نمايي داشته و هر گـاه           
جنبش هاي اعـتـراضـي ديـگـر عـرصـه را بـر                   

جمهوري اسالمي تنگ کرده اند، رژيـم حـملـه            
ايـن عـرصـه اي        .   به زنان را شروع کـرده اسـت         

است که مـيـتـوانـد حـکـومـت اسـالمـي قـدر                    
زنان را در گوشه و کـنـار خـيـابـان             .   قدرتي کند 

تنها گير انداخته و با نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر و              
ولي حتـي  .   وحشي اش آنها را اذيت و آزار دهد    

در اين زمين و در اين اوضاع نابرابر هـم رژيـم            
همان چند روز گذشتـه ،       .   شکست خورده است  

خبرنگاران حاضر در صحنه نوشتنـد کـه زنـان          
اعتراض کرده و حتي اگر تنها بودند، بـه زنـان            
حزب الـلـهـي و بـقـيـه نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر                        

حـتـي در     .   جمهوري اسالمي جـواب داده انـد         
اراک خبر از درگيري وسيع زنان و دخـتـران بـا               

بنظر مـن يـکـبـار         . نيروهاي رژيم اسالمي بود 
ديگر حکومت اسالمي در مقابل چشـم هـمـه            

 . جامعه در اين زمينه شکست خواهد خورد
 

  كمپين عليه حجاب در ايران١اطالعيه شماره 

 اعالم موجوديت كمپين عليه حجاب در ايران

ميزگرد بي حجاب در مورد حمله رژيم به زنان 
 و جوانان

 4صفحه 

 2صفحه 

 

اين روز ها بخـشـي از مـبـارزات مـردم ايـران                  
براي آزادي و برابري و خالصي از شر جمهـوري          
اسالمي سرمايه داري در ايران که در دانشگـاه         

" جنبش دانشجويي " ها در جريان است و به نام        
معروف شده است، شاهد تحرکات فوق العـاده         

دانشگاه ها هـم بـه عـنـوان بـخـشـي از                  .   است
جامعه  شاهد حـمـالت سـبـوعـانـه حـکـومـت                
اسالمي قرار گرفته انـد و درسـت بـه هـمـيـن                   
دليل است که بخشي از مبـارزات اجـتـمـاعـي             

 . در آن پيش مي رود
با شـروع سـال نـو دانشـجـويـان شـاهـد وضـع                     
مقررات جديد اسالمي ناظر بر روابـط پسـر و            
دختر و پوشش و آرايش و حـتـي رفـت و آمـد                  

و اين بار اين فقط دختران نـبـودنـد کـه              .   بودند
زير فشار قرار مي گرفتند، اين بار براي مـثـال            
در دانشگاه شيراز دانشجويان پسر بـودنـد کـه            

ولي کل جـامـعـه     .   مورد حمله قرار مي گرفتند    
در مقابل اين حمالت ايستادگي مـي کـنـد و              
دانشگاه هم بالطبع اين مقابله هـا را از خـود               

 .بروز مي دهد

 

 گفتگو با مينا احدي و شهال دانشفر پيرامون حمله رژيم به زنان و جوانان

 

مولفه ها و مشخصات اين جنبش : قسمت اول  

مبارزه با بد حجابی و موج اعتراضات 
 در دانشگاه ها

   نويد مينايي  

 6صفحه  2 صفحه



 2 ٥شماره  بى حجاب،  

 !نه جنگ، نه بمب، نه حجاب

 
بر اساس گزارشات خبري رسانه هاي جمهـوري     

ــنــهــا در مــدت               ــا    (  روز      ٤اســالمــي ت  ٦ت
 زن   ١٥٠٠٠٠تـعـداد     )    آوريل ٢٦ارديبهشت  

تنها در شهر تهران بـه دلـيـل رعـايـت نـكـردن               
حجاب اسالمي دستگير شده يا تذكـر گـرفـتـه            

بر اساس ابالغيـه نـيـروهـاي انـتـظـاي در                .   اند
اجراي طرح مبارزه با بدحجابي در ايران كـلـيـه           
زناني كه پوششي مانند شلوار كوتاه از مچ بـه          
باال، مانتوهـاي كـوتـاه و تـنـگ، لـبـاسـهـاي                    
چسبان و تنگ، شالهاي روي سركه مـو را بـه              
طور كامل نپوشاند و مانتوهاي آستين كـوتـاه          
داشته بـاشـنـد تـوسـط نـيـروهـاي انـتـظـامـي                     

 .دستگير ميشوند
اين ابالغيه تـنـهـا شـامـل زنـان نـمـيـشـود و                      
مرداني كه از نظر جمهوري اسـالمـي پـوشـش             
مناسب نداشته باشند را نيز دستگير و مـورد          

 . آزار و اذيت قرار ميدهند
 جمهوري اسالمي اوباشان مسلح خـود را در           
خيابانهاي تهران و ساير شهرهاي ايران به جـان         

اما مقاومـت زنـان عـلـيـه           .   زنان انداخته است  
تحميل حجاب اجبـاري عـلـيـرغـم فشـارهـا و                
تهديدها و دستگيـريـهـا و آزار و اذيـت هـاي                  
شبانه روزي چشمگير و قـابـل تـحـسـيـن بـوده                

 . است
زنان ايران در اين مبارزه نابرابـر نـبـايـد تـنـهـا                 

اخبارو گزارشـات سـركـوب نـيـروهـاي            .   بمانند
جمهـوري اسـالمـي عـلـيـه زنـان بـايـد بـطـور                      
وسيعي در سطح افكار عمومي انتشار يـافـتـه          
و موجي از همبسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي را در                     
مقابل خواست برحق زنان براي آزادي پـوشـش           

كمپين طنين صداي اعتراض زنان     .   ايجاد كند 

ايران عليه حجاب در سطح بين المللي خواهـد         
 .بود

 اهداف كمپين 
هدف دراز مدت كمپين، آزادي پوشش و لـغـو           

 .حجاب در ايران ميباشد
هدف فوري كمپين پس زدن تـعـرض وسـيـع و             
عنان گسيخته جمهوري اسالمي عـلـيـه زنـان             

جـمـهـوري    .   به بهانه برخورد با بد حجابي اسـت       
اسالمي را بايد وادار كرد كه كليه دسته جـات          
اوباش و مسلح خود را از خيابانها جمـع كـرده            
و به اين سركوب وحشيانه و غيرانسـانـي خـود          

اين را تنها و تنها مبارزه وسيع و      .   خاتمه دهد 
سراسري زنـان و مـردان آزاديـخـواه و بـرابـري                  
طلب در ايران و حمايتهاي وسيع بين الـمـلـلـي             

. افكار عمومي جهان ميتواند تضـمـيـن كـنـد           
كمپين تالش ميكند در هر كـجـاي دنـيـا كـه                
مــقــدور بــاشــد ايــن صــداي بــر حــق زنــان را                 
منعكس كرده و در نـهـادهـا و جـوامـع بـيـن                    
المللي عليه جمهـوري اسـالمـي و ايـن اقـدام                
فاشيستي جمهوري اسالمـي  كـيـفـرخـواسـت             

كمپين تالش ميـكـنـد پـلـي بـراي             .   اعالم كند 
ايجاد همبستگي بين الـمـلـلـي سـازمـانـهـا و                 
نهـداهـاي مـدافـع حـقـوق زنـان بـا مـبـارزه و                       
مقاومت زنان عليه حجاب اسالمـي در ايـران           

 .باشد
 

 شكل فعاليت كمپين 
شكل فعاليت اين كمپين، شكل يك فـعـالـيـت           

كه رئوس مـهـمـتـريـن اشـكـال             .   كمپيني است 
 :پيشبرد اين كمپين بشرح زير ميباشد

 
كليه اخبار و گزارشات مـربـوط       :   اطالع رساني 

به سركوب زنان و مـبـارزه و مـقـاومـت زنـان                   
 .جهت اطالع افكار عمومي انتشار ميدهد

كمپين تالش ميكند طي اطـالعـيـه        :   اطالعيه
هاي سريالي ضمن انعكاس گزارشات مربوطه      
سازمان ها و نهادهاي بين المللي را مـدام از             
 . آخرين اخبار مربوط به اين واقعه مطلع كند

بــعـنــوان تــريـبــون و مـركــز          :   نشـريـه و ســايـت       
اطــالعــاتــي بــراي دريــافــت كــلــيــه اخــبــار و              
گزارشات مربوط به مبارزه عـلـيـه حـجـاب و               

. سركوبهاي جمهوري اسالمي در اين خصوص     
 .نشريه اين كمپين ميباشد" بي حجاب"نشريه 

كـمـپـيـن تـالش        :   ميديا و پوشش خبري وسيـع     
ميكند به طرق مـخـتـلـف اخـبـر مـربـوط بـه                     
اعتراض و مـقـاومـت زنـان عـلـيـه حـجـاب و                    
سركوبهاي رژيم را بـه اطـالع مـيـديـاي بـيـن                   
المللي رسانده و توجه ايـن مـيـديـا را بـه ايـن                   

 . مبارزه حاد در ايران جلب كند
 

 ساير اقدامات كمپين به قرار زير خواهند بود
 

نمايش عكس و فيلم از سركـوب و مـقـاومـت            
 زنان

 اعتراضي) پتيشن(تهيه طومار 
ايجاد شبكه بين المللي حمايـت از مـبـارزات            

 زنان عليه حجاب در ايران
ارتباط با سازمانها نهادهـا و مـجـامـع بـيـن                

 المللي 
شكايت از اقدامات سـركـوبـگـرانـه جـمـهـوري              

 اسالمي عليه زنان

جمع آوري شـكـايـت        
زناني كه مورد تعرض و آزار قـرار گـرفـتـه يـا                  

 بازداشت شده اند
سازماندهي آكسيون هـاي اعـتـراضـي عـلـيـه              

 حجاب 
اكتيويستها و فعالين و 
 همكاران كمپين

اسامي كليه فعالين اكتيويستها و همكاران و        
حاميان كمپين به زودي جـهـت اطـالع عـمـوم              

 .اعالم ميگردد
 

 دعوت به پيوستن و همكاري
 كمپين از كليه مردم شـريـف و آزاديـخـواه در               
سراسر جهان ميخواهد كه بـه كـمـپـيـن عـلـيـه              
حجاب در ايران  پيوسته و ما و جنبش وسـيـع         
زنان عليه حجاب در ايـران را مـورد حـمـايـت                

كمپين از هركس كـه خـواهـان هـر            .   قرار دهند 
نوع فعاليت در جهت اهـداف كـمـپـيـن بـاشـد                 

لطفا جهت همـكـاري بـا مـا           .   استقبال ميكند 
 .تماس بگيريد

 :آدرس هاي تماس با ما 
 :فرشاد حسيني

farshadhoseini@yahoo.com 
0031630414073 

 
 :سهيال شريفي

 sohailasharifi@yahoo.com 
0044 771 91 11 738 

 
 :آدرس وبالگ كمپين

http://nabehejab.blogfa.com  
 

 كمپين عليه حجاب در ايران
 آوريل    ٢٩ برابر با    ١٣٨٦ ارديبهشت ٩

 اعالم موجوديت كمپين عليه حجاب در ايران

امسال بنظر مي رسد فاکتـورهـاي       :   بي حجاب 
ديگري هم در اين مـعـادـلـه دخـيـل هسـتـنـد،                  
ــتــهــب و اعــتــراضــي جــامــعــه،                 فضــاي مــل
اعتراضات معلمان و کارگران، فرا رسيدن اول        

 نظر شما چيست؟. غيره. ماه مه، جنگ 
 

امسال حمله  .   دقيقا اينطور است  :   مينا احدي   
به زنان در شرايط و اوضـاع و احـوال ديـگـري                

بنظـر مـن فـاکـتـور فضـاي جـنـگـي و                    .   است
احتمال حمله به ايران و خطر يک حمله نظـامـي           
، يکي از فاکتورها است که الـبـتـه حـکـومـت               
سعي ميکند از اين فضاي تشـنـج بـيـشـتـريـن            

امـا  .   استفاده را کرده و مـردم را عـقـب بـرانـد               

مهمتر از آن از نظر من اوضاع در ايران بدلـيـل       
وجود فضاي اعتراضي و انـقـالبـي مـتـشـنـج                

در ايـران جـنـبـش کـارگـري، مـبـارزات                .   است
گسترده و عظيم و بسـيـار جـالـب مـعـلـمـان،                   
مــبــارزات دانشــجــويــان و زنــان، مــيــرود کــه            

کم نيـسـت    .   طومار اين حکومت را بهم بپيچد     
در يک جامعه هفتاد ميليوني و زيـر سـيـطـره               
يک حکومت فاشيست اسالمي،  در کشـوري          
کــه ســردمــداران اســالم ســيــاســي در آنــجــا                
حکومت ميـرانـنـد، مـردم از ايـن حـکـومـت                  

پشم حکومتيها ريخته و    .   ترسي نداشته باشند  
نه فقط اين مردم بصورت گستـرده و تـوده اي           

اگـر  .   عليه اين حکومت بـه مـيـدان آمـده انـد               

قبال اعتراض و غرولـنـد و مـزاح و جـوک بـر                   
عليه حکومتيها در جريان بود، امروز هـزاران         
نفر به خيابان مي آيند، آخرين نمونه اعـتـراض       

جـنـبـش    .   دو هـزار دانشـجـو در شـيـراز اسـت               
دانشجويي هم متحدانه و توده اي بـه مـيـدان              
مي آيد و همه چيز بر يک فضاي اعـتـراضـي و              

نکته مهـم ديـگـر ايـن          .   انقالبي داللت ميکند  
است که در همه اين اعتراضات چپ و عدالـت          
خواهي و انسانگرايي چپ و اومانيـسـم حـاکـم           

اين مبارزات با پرچم و شعارهـاي سـرخ          .   است
به پيش برده مي شوند و هميـن نشـان دهـنـده               

بنـظـر   .   قدرت و زمينه قوي اين مبارزات است      
من ايران در آستانه يک انقالب مهـم اسـت  و               

اين انقالب اگر متحقق شود تصـويـر دنـيـا را               
 . عوض خواهد کرد

 
جامعـه بـيـن الـمـلـلـي و کسـانـي                  :   بي حجاب 

مانند شما که چهره هاي شناخته شده هستـيـد          
چه کاري مي توانيد و در نظر داريد در حمايت          
از مبارزات زنان و براي مقابله بـا ايـن حـملـه                

 انجام دهيد؟
بــراي مــقــابلــه بــا حــمــالت        :   مــيــنــا احــدي        

وحشيانه رژيم اسالمي به زنان، در سطـح بـيـن            
. المللي بايد و ميـتـوان کـارهـاي زيـادي کـرد               

بنظر من در وهله اول بايد خبر ايـن اوضـاع را              

 1از صفحه 

 ميزگرد بي حجاب در مورد حمله رژيم به زنان و جوانان

 شهال دانشفر مينا احدى 

 1از صفحه 



 3 ٥شماره  بى حجاب،  

 نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسی

بنظر من در وهله اول بايد خبر اين اوضـاع را             
ــره کــرد            ــيــا مــخــاب ــه دن چــون هــنــوز هــم        .   ب

تصويرغالب از ايران، در دنيا اينست که زنـان          
خودشان حجاب ميخواهند و فرهنـگ ايـنـهـا           

ما بايد بـا نشـان دادن         .   متفاوت است و غيره   
جنگ و گريزهاي خياباني و اعتراض زنـان در          
همان محل نشان دهيـم کـه اوضـاع بـه نـحـو                  

ما بايد به جهانيان نشان دهـيـم         .   ديگري است 
که عرصه مبارزه عليـه حـجـاب يـک عـرصـه                 
مهم در ايران است و حجاب واقعا پرچم اسـالم          

در عيـن حـال مـن بـفـکـر ايـن                 .   سياسي است 
هستم که کاري کنيم که در دنيا مردم بـه ايـن              

. رفتار شنيع حکومت اسالمي اعتراض کننـد  
همچنين ما ميتوانيم از جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران بدليل اين رفتار وحشيانه و اين حـمـالت           
بيشرمانه به زنان ، به مراجعي بـيـن الـمـلـلـي                
مثل سازمان ملل و يا شوراي اتحـاديـه اروپـا            

اين کار امـکـان پـذيـر اسـت و              .   شکايت کنيم 
بايـد کـاري کـرد کـه دولـتـهـاي غـربـي و يـا                         
سازمان مـلـل را تـحـت فشـار بـگـذاريـم تـا                      

 .حکومت اسالمي را محکوم کنند
 

 :شهال دانشفر
 

چکار بايد کرد؟ چگونه مـي تـوان         :   بي حجاب 
متشکل و سازمانيافته با اين حـملـه مـقـابلـه             

 کرد؟
بـايـد در مـقـابـل          .   روشن اسـت   :   شهال دانشفر 

بايد آنـرا عـقـب زد و            .   چنين تهاجمي ايستاد  
به نـظـر     .   جامعه نيز دارد همين کار را ميکند      

من  به اجرا گداشته شدن اين طرح تـا هـمـيـن            
جا به يک اسکاندالي براي رژيـم تـبـديـل شـده                

خودشان دارند از شکسـت آن صـحـبـت          .   است
از جمله يحيي مـحـمـدي نـيـا وزيـر               .   ميکنند

کشور اعالم کرد که اساسـا اجـراي ايـن طـرح               
درست نبوده و به نفع دولت نيست و هـاشـمـي             
شــاهــرودي ريــيــس قــوه قضــايــيــه در اولــيــن             
گردهمايي استانداران سراسر کشور در رابـطـه         
با اجراي اين طرح ميگويد کـه کشـانـدن پـاي              
زنـان و جـوانــان بـه کـالنــتـري غــيـر از ضــرر                     
اجتماعي منفعتي ندارد و بـا ايـن گـفـتـار در              

به نظـر مـن      .   واقع نگراني خود را بيان ميکند     
رژيم در اوج استيصال خود و از تـرس بـه هـم                 
پيوستن اعتراضـاتـي کـه در سـطـح جـامـعـه                  
شاهدش هستيم، دست به اجراي اين طرح زده         

واقـعـيـت    .   است تا کل جامعه را مرعوب کند      
اينست که  هر وقت رژيم مـيـخـواهـد بـه کـل                  
جامعه حمله کند گله هاي حزب اهللا را به جان          
زنــان مــي انــدازد و طــرح هــاي مــبــارزه بــا                  

بـعـالوه    .   بدحجابي و غيره را بـراه مـي انـدازد            
اينکه امروز مبارزه براي برداشتن حجابها اين       
سمبل بربريت و پرجم جمهوري اسـالمـي، يـک           

عرصه مهم اعتراض در جامعه اسـت و خـود             
رژيم دارد از سياسي شدن اين موضوع و خطـر     

بـنـابـرايـن     .   آن براي نظامش سـخـن مـيـگـويـد           
روشن است که چرا امروز اجراي چـنـيـن طـرح              

رژيـم  .   ضربتي اي در دسـتـور قـرار مـيـگـيـرد              
هشت مارس را ديده است، چپ را ديده اسـت،          
برافراشته شدن پرچم سوسياليسم يا بربريت را        
ديده است و اينجا با به راه انداختن اين بسـاط           
دارد بنوعي از موجوديتش، از هويتش دفـاع          

اما در همين سه روز اول اجراي ايـن       .       ميکند
. طرح ناتواني رژيم را  بيش از بيـش شـاهـديـم           

بايد آنرا بـه     .     دارند ميگويند شکست خورديم   
توده اي شدن اعتراض    .   شکست قطعي کشاند  

عليه ايـن طـرح و گسـتـرش اعـتـراض بـه آن                     
امروز ما را در موقعيت بسيار قدرتـمـنـدتـري           

امروز ميتوان ضـمـن بـوجـود          .   قرار داده است  
آوردن اتحادي گسترده براي عـقـب رانـدن ايـن             
تهاجمـات،  بـه کـمـپـيـنـي اعـتـراضـي بـراي                      
برداشتن حجابها، دامن زد و  رژيم را در ايـن          

بنابراين .   عرصه نبرد به شکست نهايي کشاند     
اوال تـقـابـلـي       .   من به دو نـکـتـه تـاکـيـد دارم               

سازمانيافته و متحد در مقابل طـرح مـقـابلـه          
به اين معنا که بايد هـر جـا     .  با بدحجابي رژيم 

که مردم شاهد تعرضي به دختران و جوانان از          
ســوي نــيــروي حــزب اهللا و مــامــوريــن رژيــم              
هستند فورا اعتراض کنند و آنها را از دسـت            

مـامـوريـن نـهـي از          .   اين مزدوران رها کـنـنـد      
منکر و اوباش حزب اهللا  را بـايـد هـو کـرد و                  
کاري کرد  که مجبـور بـه تـرک فـوري مـحـل                   
شوند و محالت  را براي حضـور خـود نـاامـن               

کاري که بطور مثال در هـمـيـن چـنـد              .   ببينند
روز در بسياري از نقاط تهران و يـا در نـمـونـه                
اي در اراک شاهدش بوديم و اين مزاحمـت هـا            
 .به درگيري مردم با مامورين رژيم منجر شد

در همين رابطه گروههاي جوانان معـتـرض در        
محالت ميتوانند کاري کنـنـد کـه نـيـروهـاي              
رژيم جرات وارد شدن به آن مـحـل را نـداشـتـه                

 . باشند و محالت را برايشان ناامن کرد
بويژه دانشجويان در اين رابطه نـقـش مـهـمـي              

هـمـانـطـور کـه در          .   ميتوانند داشـتـه بـاشـنـد        
دانشــگــاه شــيــراز شــاهــد بــوديــم کــه دو روز              
اعتراض گسترده دانشجويان به عـذر خـواهـي          
رييس دانشگاه از آنان و پس گـرفـتـن قـوانـيـن               
جديدي  که در ارتباط با نوع پوشش و داشتـن           

. حجاب  از سوي او اعالم شده بود، منجر شد         
اعتراضي که بطور واقعي در برابر کل جامـعـه     
راه قرار ميدهد و الگويي است براي نـه تـنـهـا              
مقابله با تهاجمات دولت بلکه براي به کـرسـي         
نشاندن خواست لغو حجاب اجباري و آپارتايد       

امروز فضاي اعتراض   .   جنسي در دانشگاهها  
در دانشگاهها بسيار باالست و يـک مـوضـوع       

بــايــد بــه ايــن      .   اعــتــراض نــيــز هــمــيــن اســت       

 . اعتراضات شکل داد
تاکيد دوم مـن بـر شـکـل دادن بـه تـعـرضـي                      

. سازمانيافته براي بـرداشـتـن حـجـابـهـا سـت               
امروز فضاي جامـعـه بـراي چـنـيـن تـعـرضـي                  

بـطـور   .     بايد آنرا شکل داد   .   کامال فراهم است  
مثال ميتوان در مراسم ها و مـنـاسـبـت هـاي              
مختلف بصورت جمعـي حضـور يـافـت و در               
حاليکه تعدادي از زنان توسط جمع بزرگـي از          
دوستان خود حفاظت ميشوند، حـجـابـهـا  را            
برداشت و با شعار نه به حجاب نه به آپـارتـايـد             
جنسي، بر پايي آکسيونهاي اعـتـراضـي حـول           

ميتوان .   برداشتن حجاب را در دستور گذاشت     
بطور جمعي در اتوبوس سوار شد و در آنجا بـا           
برداشتن حـجـاب بـه مـردم تـوضـيـح داد کـه                    
حجاب اين سمبل بربريت و پـرجـم جـمـهـوري               
اسالمي را بايد برداشت و آنها را تشـويـق بـه               
انجام اين کار کرد و بـعـد از انـجـام  حـرکـت                     
آکسيوني خود،  بصورت جمـعـي از اتـوبـوس              

ميتوان  در کوه و سينمـا و امـاکـن        .  پياده شد 
عمومي مختلف به همين شکل فرصت هايـي     
بوجود آورد و اين اعتراض را بصورت گسترده        

خالصه اينکه اشکـال    .   و سراسري سازمان داد   
مـهـم ايـنـسـت کـه ايـن              .   آنرا مـيـتـوان يـافـت        

موقعيت را دريافت وبر اهميت سـيـاسـي ايـن            
 .اعتراض در اوضاع خطير امروز واقف بود

در آسـتـانـه اول مـاه مـه و روز                  :     بي حـجـاب   
آيـا مـي تـوان        .   همبستگي کارگـري هسـتـيـم       

مبارزه با آپارتايد جنـسـي و مـقـابلـه بـا ايـن                   
يورش رژيم را هم در ليست مطالبات کارگري        

 گذاشت؟ چکار مي شود در اين روز کرد؟   
مساله حمله به زنان و جـوانـان       :    شهال دانشفر 

که امروز دارد تحت عنـوان طـرح مـقـابلـه بـا                
بدحجابي صورت ميگيرد، مساله کل جامعه      

اين .   مساله مستقيم خود کارگران است    .   است
طبقه کارگر است که به اين شکل دارد مـورد            

بنابراين روشن است کـه       .   تعرض قرار ميگيرد  
بايد يک موضوع اعتراض آن در اول مـه نـيـز               

تـبـعـيـض عـلـيـه زنـان             .   همين موضوع باشـد   

يعني ايجاد شکاف در صفوف طبقه کارگـر و          
مورد تهاجم قـرار دادن مسـتـقـيـم زنـدگـي و                  

بعالوه در جامعه اي که با چـنـيـن    . معيشت آن 
توحشي، بخشي از مردم  مورد تـهـاجـم قـرار              
ميگيرند، سرکوب و خفه کـردن اعـتـراضـات            

بايد بـه هـر      .   کل جامعه راحت تر ممکن است     
نـبـايـد    .   گونه تبعيضي عليه زنان معترض شد     

اجازه داد که بيش از اين بربريت را بر جـامـعـه             
بايد در مـقـابـل ايـن تـهـاجـمـات               .   حاکم کنند 

طبعا هر ساله  يک خواسـت کـارگـران      .  ايستاد
در قطعنامه هاي اول مـه تـاکـيـد بـر بـرابـري                   
حقوق زن و مرد و رفع تبعيض از زنان و لـغـو               

مـا ايـن     .   حجاب و آپارتايد جنسي بوده اسـت       
خواستها را در قطعنامـه هـاي مـخـتـلـف در                
مناسبت هاي مختلف در جامعه نـيـز شـاهـد            

امروز ارتباط اين مساله به اعتراض      .   بوده ايم 
و مبارزه کل جامـعـه آشـکـارتـر از هـر وقـت                    

ميتوان نشان داد که حجاب فـقـط يـک            .   است
پرچم اسـالمـي     . يک پرچم است. پوشش نيست 

بنـابـرايـن    .   سياسي و چماق سرکوب رژيم است     
امسال بـايـد  بـر روي ايـن خـواسـت تـاکـيـد                       
بيشتري گذاشت و همانـطـور کـه اشـاره کـردم                
اين موضوع يکي از بندهاي مهم قـطـعـنـامـه            

بايد در ايـن روز       .   هاي اول مه را تشکيل دهد     
تعرض رژيم به زنان و جـوانـان تـحـت عـنـوان                  
طرح مبارزه با بدحجابي را شـديـدا مـحـکـوم              

بـايـد در ايـن روز  بـار ديـگـر جـنـبـش                        .   کرد
کارگري بر همبستگي خود بر جـنـبـش آزادي            
زن تاکيـد کـنـد و بـا شـعـار آزادي زن آزادي                      
همگان است بر رفع تبعيض عليه زنان تـاکـيـد       

تجمعات هزاران نفره اول مه ميتوانـد       .   بگذارد
فرصتي باشد براي برداشتن عملي حجـابـهـا و        
اعتراضي وسيـع عـلـيـه حـجـاب و آپـارتـايـد                   

بايد در تدارک اول مه و سـازمـانـدهـي      .   جنسي
اعتراض در اين روز به اين موضوع مهـم نـيـز             

 . جايي مهم داد

 خوانندگان عزيز، 
 

همانطور که مي بينـيـد   .   بعلت بيماري من اين شماره نشريه بي حجاب با تاخير منتشر مي شود            
. بعضي از مطالب قديمي هستند و احتماال صداي اعتراض نويسندگان آنها هم در خـواهـد آمـد                  

اميدوارم درد دست من هر چه زودتر خـوب شـود          .   اجازه بدهيد همينجا از آنها هم پوزش بخواهم       
مخصوصا اينروزها که مـبـارزات زنـان و        .   و من بتوانم از اين به بعد نشريه را به موقع در بياورم       

جوانان در ايران بر عليه حجاب شدت گرفته است و ما هم کمپين بين الـمـلـلـي در دفـاع از ايـن                             
 .مبارزات راه انداخته ايم، نشريه بي حجاب بايد بتواند نقش موثرتري داشته باشد

 
با ما تماس بگيريد و با مطالب و سـواالت و    . از همکاري شما دوستان عزيز استقبال مي کنيم   

 .اظهار نظرات خود به بهتر شدن نشريه کمک کنيد
 
 موفق باشيد  
 سهيال شريفي  



 4 ٥شماره  بى حجاب،  

 1از صفحه  آناتومي جنبش عليه حجاب در ايران

در مورد جنبش عليه حجاب در ايران، مقـالـه          
و تحقيقات بسيار كمي توسط ساير گروهها و        

اين در حـالـي      .   فعالين حقوق زنان  نوشته شده     
است كه در تاريخ معاصر ايران و نه تـنـهـا در              
ايران بلكه حتي در سطح بين الـمـلـلـي کـمـتـر              
ميتوان جنبشي چنين گسترده و فراگيـر و در           

. عين حال بدون پشتيبان و ناشـنـاخـتـه يـافـت             
يكي از داليل اصلي اين بي اعتنايـي، انـكـار            

در ايـن    .   وجود چنين جنبشي در ايـران اسـت          
مقاله سعي ميكنم جنبش علـيـه حـجـاب در             

.  ايران را  با يك نگاه عميق تري بـررسـي كـنـم              
سر تيترها و خـطـوط پـديـده جـنـبـش عـلـيـه                     

بـرخـورد احـزاب      .   حجاب در ايران را ذكر كـنـم       
سياسي و جريانات فمنيستـي بـه ايـن پـديـده               
عيني و اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و          
نقش و جايگاه اين جنبش در كل جنبش بـراي           
آزادي و برابري و سرنگوني جمهوري اسـالمـي         

ضعف ها و كـمـبـودهـاي ايـن             .   را مطرح كنم  
جنبش را برجسته سـاخـتـه و راهـهـاي فـائـق                  

همچنين در اين بحـث     .   آمدن بر آن را بيان كنم     
به داليل و ريشه هاي سياسي بي اعتـنـايـي و             
انكار اين جنبش در ايران نيز بـطـور خـالـصـه              

آيا ما در ايران با پديـده اي بـه نـام               .   ميپردازم
 جنبش عليه حجاب مواجه ايم؟ 

اين اولين و مهمـتـريـن سـوالـي اسـت كـه در                   
اگر ما در ايران    .   مقابل اين مقاله قرار ميگرد    

با پديـده اي بـه نـام جـنـبـش عـلـيـه حـجـاب                         
روبروييم، مشخصات اين جـنـبـش چـيـسـت؟             
چگونه ميتوان اثبات كرد كه جنبشـي بـه نـام             
جنبش عليه حجاب داريـم؟ ايـن جـنـبـش در                
سير شكل گيري خود چه روندي را طي كرده و          
چه افق و دورنـمـايـي دارد؟ بـه ايـن سـواالت                   

 .ميپردازم
 

مشخصات جنبش عليه حجاب   
 در ايران 

 
ما در ايران با يك جنبش عظيم و اجـتـمـاعـي              

. به نام جنبش اعتراض به حـجـاب روبـرويـيـم             
جنبش بطور كلي تالش و مبارزه پـي در پـي              
گروهي از جـامـعـه بـراي رسـيـدن بـه اهـداف                    

جنبش هـا اسـاسـا       .   مشترك و اجتماعي است   
خصلت اپوزيسيوني دارند يعني مخالف خـط       
و بستر اصـلـي و حـاكـم در جـامـعـه حـركـت                     

بنابراين جـنـبـش هـا عـمـومـا يـك                 .   ميكنند
پديده اعتراضي اجتماعي است كـه هـدفشـان           
ضمن اعتراض، تغيير وضع موجود در حيطـه        

امـا مشـخـصـات       .   موضوع كارش مـيـبـاشـد      
 جنبش عليه حجاب در ايران چيست؟

 
اعتراض به حجـاب يـك پـديـده وسـيـع و                   -١

اجـتــمــاعــي اسـت كــه در اشــكـال مــخــتــلــف              
اعتراض خـود را بـه حـجـاب اجـبـاري نشـان                   

بخش قابل توجهي از زنـان ايـران بـا             .   ميدهد
 سال از اعمال سيستماتيك حجاب    ٢٧گذشت  

اجباري نسبت به حـجـاب مـعـتـرضـنـد و در                  
جنگ و گريز خيـابـانـي مـداوم بـا جـمـهـوري                  

اعتراض عـلـيـه حـجـاب          .   اسالمي قرار دارند  
و طيف وسيـعـي     .   وسيع است .   اجتماعي است 

اعتـراض بـه     .   از زنان و دختران را در برميگرد      
حجاب محدود به محالت شـهـر، مـوقـعـيـت              
شغلي، گروه سني، شـهـر يـا مـحـيـط خـاص                  

اولين چيزي كه در بررسي اعتراض بـه      .   نيست
حجاب ميبينيم همين گستردگـي و تـوده اي            

 .بودن اين اعتراض است
 
اعتراض به حجاب خصلت اپـوزيسـيـونـي           -٢

مخالف سياست قوانين و سـنـت هـا و            .  دارد
يـك پـديـده      .   نورمهاي حاكم در جامـعـه اسـت        

 ٩حجاب در ايران  از سن        .   خالف جريان است  
ســرپــيــچــي از آن       .   ســالــگــي اجــبــاري اســت      

مــتــخــلــفــيــن را   .   مــجــازاتــهــاي قــانــونــي دارد    
جـريـمـه    .   زنداني ميـكـنـنـد     .   دستگير ميكنند 

. اسـيـد مـيـپـاشـنـد         .   شالق ميزنـنـد   .   ميكنند
مورد توهين و تحـقـيـر قـرار مـيـدهـنـد و بـه                     
اشكال مخـتـلـف بـا كسـانـي كـه حـجـاب را                     
رعايت نميكنند برخـردهـاي تـنـد و خشـن و                

 . قانوني ميكنند
 
اعتراض به حجاب يـك نـمـاد مـقـاومـت                 -٣

زنان عليه نورم هاي اسالمي و سـنـتـي حـاكـم              
اعتراض به حجاب يك اعتراض غريزي      .   است

و ابتدايي زنان عـلـيـه تـمـامـي نـابـرابـريـهـا و                   
نمادي بـراي    .   تبعيضات جنسي در ايران است    

 .نمايش اين اعتراض وسيع در جامعه است
 
اعتراض به حجـاب پشـتـوانـه فـرهـنـگـي                 -٤

متكي به يك فرهنگ مـدرن، پـيـشـرو،            .   دارد
 از پيشرو. آزاديخواهانه و برابري طلبانه است

 
. اعتراض به حجاب خصلت سياسي دارد        -٥

حجاب در ايـران اسـاسـا        .   شديدا سياسي است  
تــوســط دولــت و ارگــان هــاي ســيــاســي و                   
قانونگذاري در جامعه  با زور و فشار پليس و           

الجــرم .   زنــدان و ســركــوب اعــمــال مــيــشــود          
اعتراض به حجاب، يك اعتراض سيـاسـي در          

 . جامعه ايران است
 
ــراض                  -٦ ــه حــجــاب يــك اعــت ــراض ب اعــت

. اجتماعي مداوم، بي وقـفـه و مـتـنـوع اسـت               
عليرغم سركوب هاي گسترده دسـتـگـاهـهـاي          
پليسي و نظامي جمهوري اسالمي، علـيـرغـم         
تصويب مكـرر صـدهـا قـانـون و تـبـصـره در                    
پــارلــمــان و ارگــان هــاي دولــتــي و اجــرايــي،              
عليرغم بگير و ببندها وسيع چند هـزار نـفـره،        
عليرغم بمبارانهاي تبليغاتي هـر سـاعـتـه در           
راديو و تـلـويـزيـون و رسـانـه هـاي گـروهـي،                      
عليرغم ايجاد موانع و محدوديت بـراي ورود          
بــه ســالــن هــا مــراكــز و امــكــان عــمــومــي،               
مقاومت و اعتراض به حجاب همچنان روز به        
روز گسترده تر و عميق تر در جـامـعـه جـريـان             

 . دارد
موارد فوق مهمترين مولفه ها و خصوصيـات     

 .جنبش عليه حجاب در ايران است
 

احزاب سياسي و جنبش عليه  
 حجاب

 
جنبش هاي اجـتـمـاعـي جـنـبـشـهـايـي بـدون                   

احـزاب  .   ارتباط با احزاب سيـاسـي نـيـسـتـنـد            
سياسي در سطوح معيني مـنـعـكـس كـنـنـده              

در .   خواسته ها و مطالبات جنبش ها هستنـد  
همديگر تاثيرات متقابل گذاشته و در ارتباط       

با حاکميـت رژيـم     .   با هم رشد يا افول ميكنند    
 سال گذشته و ظهـور جـنـبـش          ٢٧اسالمي در   

گسترده زنان بر عليه آن، مساله زن به يکي از           
مسائل محوري و حاد در جامعه ايران تبديـل         

گرايشات سياسي مختـلـف، چشـم       .   شده است 
اندازهاي متفاوتي در مـقـابـل جـنـبـش زنـان                
طرح مي کنند و يا حداقل سعـي مـي کـنـنـد                

ايـن  .   اخالص خود را به اين جنبش نشان دهـد        
تالشها بويژه از چند سال پيش شدت بيشـتـري          

برخورد احزاب سياسي با جنبـش      .   گرفته است 
 . عليه حجاب قابل مطالعه و بررسي است

احزابي كه ما اينـجـا بـه نـقـد مـواضـع اشـان                    
. ميپردازيم عموما احزاب اپوزيسيون هستنـد     

احزاب قانوني و خـودي در واقـع خـود تـابـع                   
همان سياست هاي حكومتي بـوده و لـزومـي            

. براي بررسي مواضع احزاب حكومتي نيسـت      
همچنين اينجا موضع تك تـك احـزاب مـورد         
بررسي قرار نميگرد بلكـه بسـتـر اصـلـي ايـن                
احزاب با توجه به گرايشات سياسي اجتماعي       

 و فرهنگي شان نقد ميشود
احزاب سياسي را در كل ميتوان به احزاب پرو         
غربي، احزاب مـلـي اسـالمـي و كـمـونـيـسـم                  

 . كارگري تقسيم بندي كرد
 

 احزاب پروغربي

 
احزاب پرو غربي شـامـل سـلـطـنـت طـلـبـان،                  

. مشروطه طلبان، و جمهوري خواهان ميشـود      
اين احزاب از آنجاييكه احـزابـي هسـتـنـد كـه               
الگو و مدل سياسي و اقـتـصـادي خـود را از                 
غرب ميگيرند در خصـوص حـجـاب احـزاب             

اما نقد ايـن احـزاب بـه حـجـاب            . منتقدي اند 
نقد مـحـدودي اسـت و تـابـع سـيـاسـت عـدم                     

ايـن احـزاب درسـت        .   رنجش مسلمانـان اسـت     
مــانــنــد احــزاب اســالم نــواز غــربــي احــزاب              
روشنگر و پيگيـر و ضـدحـجـاب بـه مـعـنـي                    

.  مدافع آزادي و برابري كامل زنـان نـيـسـتـنـد              
اين احزاب نقدشان به سنت و مذهب تا جـايـي      
است كـه بـازار و رقـابـت آزاد بـتـوانـد بـدون                       
مشكل و مانع مذهبي سنتي به حيـات خـود           
در صحنه اجتماعي و اقتصادي جامعه ادامـه   

احزاب پرو غربي چه در گـذشـتـه و چـه                .   دهد
اكنون اساسا خواهان حفط بخشي از نهادهاي       
مذهبي و سنتي در جامعه هستند و از ايـنـرو           
با پديده حجاب نيز تاكـتـيـكـي و بـااحـتـيـاط                 

بعدا خواهيم داد كه هـمـيـن    .    برخورد ميكنند 
موضع محدود اين احـزاب در قـبـال مسـئلـه               
حجاب در برخورد با جـنـبـش عـلـيـه حـجـاب                 
چگونه با بي اعتنايـي كـامـل خـود را نشـان                 

 .ميدهد
 

 احزاب ملي اسالمي
اين احزاب در بـرگـيـرنـده طـيـف وسـيـعـي از                    

از .   احزاب نـاسـيـونـلـيـسـت و مـلـي گـراسـت                  
مجاهدين و جبهه ملي و حزب توده و اكثريت         
گرفته تا راه كارگر حزب رنجبران و طـوفـان و          
بني صدر و نهضت آزادي، كال گروه بندي ايـن          

سـنـت گـرايـي و         .   طيف را تشكيل مـيـدهـنـد       
احترام به شعائـر و سـنـت هـاي مـذهـبـي بـا                     
توجيه احترام به باورهاي خلق يك ويژگي مهـم         

ايــن احـزاب احـزاب ضــد         .   ايـن احـزاب اسـت       
. غربي و خصوصا ضـد فـرهـنـگ غـربـي انـد                

حــجــاب را جــزو فــرهــنــگ خــودي و مــلــي                 
بخش اعـظـم ايـن احـزاب خـود در                .   ميدانند

جريان تحميل حجاب اجباري به زنـان تـوسـط           
جمهوري اسالمي يا مستقيما نقش داشته يـا         

و .   مشوق و هورا كش اين تعـرض بـوده اسـت            
چپ ترين شـان نـطـاره گـران آرامـي بـوده كـه                    
معتقد بودند و هستند كه مسـئلـه حـجـاب و              
مبارزه علـيـه حـجـاب مسـئلـه واقـعـي زنـان                   

بخش چپ اين احزاب حجـاب را جـزو           .   نيست
. حقوق دمكراتيك مردم بـه حسـاب مـيـاورد            

بخشي لباس مبارزه با امپرياليسم و مـظـاهـر         
 .فرهنگي آن ميدانند

 

 حجاب ها را دور بريزيد



 5 ٥شماره  بى حجاب،  

 فمنيستهاي نوظهور اسالمي
 

شايد بد نـبـاشـد در چـهـارچـوب نـقـد احـزاب                   
سياسي گـريـزي هـم بـه جـريـانـات نـوظـهـور                     

 . فمنيستي اسالمي زد
جريان موسوم به فمينيسم اسالمـي بـا عـروج         
اسالم سياسي در ايران و کشورهاي اسالم زده         
در بيست سال گذشته و شدت يـافـتـن سـتـم و              
تبعيض جنسـي، بـخـشـي از زنـان مسـلـمـان                  
ديدگاه اصالح موقعيت زنـان در چـهـارچـوب             
اسالم و ارائه تفسيرهاي مدافع زن از مـبـانـي            
اسالم را بعـنـوان راه حـلـي بـراي تـعـديـل زن                     

. ستيزي همه جانبه رژيم اسالمي طرح کـردنـد     
اما مباني نظري اين گرايش نه از جانـب خـود      
اين زنان بلکه از طرف بخشي از فمينيست ها         
و آکادميسين هاي ايراني و غـيـر ايـرانـي در                

اين تئوريها در راست تـريـن   .  غرب فرموله شد 
تبيين مدافع نسـبـيـت فـرهـنـگـي بـوده و در                   
ماليم ترين شکل، خواهان تعديـل قـوانـيـن و             
احکام ضد زن اسـالمـي در ايـران و جـوامـع                  

گرايشـي كـه اسـاسـا مـانـنـد              .   مشابه هستند 
پروژه دوم خرداد در بطن اعتراض اجـتـمـاعـي            

اما خصلـت ابـزاري      .   جنبش زنان بلند ميشود   
ايـن جـريـان زيـر فشـار            .   و تحريف كننده دارد   

سنگـيـن و خـرد كـنـنـده جـنـبـش راديـكـال،                      
از دل ايـن  .   آزاديخواه و برابري طلب زنان  است  

جنبش بلند ميشود تا كل جنبش را مـهـار و             
تا افق هاي راديكال اين جنبش را       .   كنترل كند 

كور كرده و افق هاي محدود تنگتري را بـه آن            
اين ديـدگـاه و مـدافـعـانـش در              .   تحميل كنند 

مخالفت با آنچه که زيـاده روي و قشـريـگـري               
مــقــامــات اســالمــي مــي نــامــنــد، بــا دادن             
تفسيرهاي متفاوت از آيات و سوره هاي قـرآن         
و با اتـکـا بـه ايـنـکـه حـق اجـتـهـاد حـق هـر                           

مسلمان است و نـه فـقـط مـجـتـهـديـن، مـي                    
کوشند وضعيت زنان را بطور ميکروسـکـوپـي        
بهبود ببخشند و اسالم را هم از گزند تـعـرض             

 .مردم مصون کنند
.  اين جريان نيز دو بخش راسـت و چـپ دارد              

بخش راست شـان درواقـع فـمـنـيـسـم دولـتـي                  
 .است

 
 عروج و افول فمنيسم دولتي

 
فمنيسم دولتي نوعي تالش شبه فـمـنـيـسـتـي            
است كه قصد توليد مشـروعـيـت اجـتـمـاعـي              

ايـن جـريـان از        .   براي دولت از زوايه زنان دارد      
تالش مـيـكـنـد از        .   موضع دولت حرف ميزند   

سويي براي دولت اعتبـار اجـتـمـاعـي درسـت              
كند و از سوي ديگر مطالبات و حقوق زنان را          
در اشكال كاريكاتوريستي تحريف ، مـحـدود        

فائـزه رفسـنـجـانـي در دوران            .   و سركوب كند  
دولت رفسنجاني نماد و شاخـص ايـن جـريـان             

در دوران خاتمي نيز استـفـاده ابـزاري و            .   است
دولتي از جريان شبه فمنيستي وسيعا بـه كـار           
گرفته شـد و طـيـف وسـيـعـتـري از فـعـالـيـن                       
فمنيست جنبش ملي اسالمي را در خـدمـت           

 . اين امر كشاند
انتخاب خاتمي كه خود مصحول نه مـردم بـه            
كل رژيم و تـعـمـيـق و تشـديـد جـدال درونـي                      
حاكميت بود فرجه اي براي رشـد و گسـتـرش              
جنبش هاي اجتـمـاعـي در دل شـكـاف هـاي                 

جنبش زنان بطور   .   ايجاد شده در حاكميت بود    
عموم و جنبش عليه حجاب بطور اخـص نـيـز         

. در اين دوران  تحرك تازه تـري بـخـود گـرفـت               
اختالف و جدال درون حـاكـمـيـت بـه عـرصـه                   
 . حجاب و جنبش عليه حجاب نيز كشيده شد

پديده دوم خرداد و خاتمي و جنبش اصالحات        
پديده گذرايي در صحنه سياست جامعه ايـران        

سيل جنبش راديكال تـوده اي از پـديـده             .   بود

دوم خـرداد قـادر نشـد          .   دوم خرداد عبور كـرد    
مطابق فلسفه وجودي اش جـنـبـش راديـكـال              

دوم خـرداد    .   توده اي مردم را به خانه بفـرسـتـد         
آوار ريـزش دوم      .   در فاصله كمي فـرو ريـخـت         

خرداد در اپوزيسيون و جنـاح مـحـافـظـه كـار               
فمنيسم حاصل آن نـيـز بـه           .   دولتي تجزيه شد  

با ريزش دوم خـرداد  .   همين سرنوشت دچار شد  
و عروج احمـدي نـژاد ايـن جـريـان فـمـنـيـسـم                     
اسالمـي در اشـكـال جـديـدتـري و در قـالـب                     

 .نيمچه اپوزيسيوني اظهار وجود كرد
 نمايندگان اين جريان امثال شـيـريـن عـبـادي             
هستند كـه تـمـام تـالش اشـان جسـتـجـو بـا                      
ميكروسکـوپ در الي آيـه هـاي قـرآن بـراي                  
نشان دادن عدم تعارض اسالم با حقوق بشـر و      

اين جريان نـيـز در واقـع در            .   حقوق زنان است  
امـا  .   بستر جنبش مـلـي اسـالمـي قـرار دارد             

شديدا متاثر از جنبش رشد يابنده زنـان اسـت           
و فشار جنبش عليه حجاب را روي دوش خود         

برخورد اين جريانات به حـجـاب       .   حس ميكند 
نيز مانند عـمـوزاده هـايشـان بـي اعـتـنـايـي                   

جـريـان   .   كامل و فـرعـي انـگـاشـتـن آن اسـت                
غالب بر رهبري كمپين يك مـيـلـيـون امضـا،             
كلكسيوني از ملغمه جنبـش مـلـي اسـالمـي             
است كه حجاب را پرچم و سمبل مبـارزه خـود        
فرض دانسته و كوچـكـتـرن اعـتـراضـي بـه آن                 

 . ندارد
بطور كلي هيچكدام از شـاخـه هـاي مـتـنـوع                
فمنيسم نوظهور اسالمي و فمنيـسـم جـنـبـش            
ملي اسالمي پاي مسئله حجاب و تـقـويـت و            

سـيـاسـت    .   رشد جنبش عليه حجاب نيـامـدنـد      
اين جريان از ابتدا تا كـنـون هـمـان سـيـاسـت                  
كتمان و انكار و بي اهـمـيـت انـگـاشـتـن ايـن                   

اما عليرغـم مـوضـعـگـيـريـهـا و             .  جنبش بود 
تبليغات و فعاليتهاي اين جريان و مستقل از         
آن، جنبش عليه حجاب در ابعاد خيره كـنـنـده           

برداشـتـن عـلـنـي حـجـاب در              .   تري جلو رفت  

خيابانها كوتـاه شـدن مـانـتـوهـا و شـلـوارهـا                   
تبديل شدن روسريها به شال هاي باريك وغيره        
در ابعاد وسيع و اجتماعي  تماما ويژه گيهاي         

 .ميليتانت تر اين جنبش را نشان ميدهد
 

 كمونيسم كارگري
 

  حزب كمونيست كارگري تنها حزب سياسـي       
اپوزيسيون است كه از ابـتـدا و از بـيـخ و بـن                    

تـنـهـا    .   نگرش ديگري به مسئله حـجـاب دارد        
جريانـي اسـت كـه در مـقـابـل يـورش اولـيـه                      
جمهوري اسالمـي بـه زنـان در كـنـار زنـان و                    

تنها جريانـي اسـت     .   اعتراضاتشان قرار گرفت 
كه توجه جدي به مسـئلـه حـجـاب و جـنـبـش                  
ــه اســت و هــمــواره                     ــه حــجــاب داشــت ــي عــل
موضعگيريهاي صريح، قاطـع، روشـن و بـي             
تخفيفي در دفاع از جـنـبـش عـلـيـه حـجـاب                   

تنها جريان اپوزيسيوني است كـه    .   داشته است 
در كل تاريخ ايران سنت حجاب سـوزان را راه            
انداخته و حول مسئله حجاب نه تنها در ايـران         
بلكه در اروپا كمپين هاي قـوي و مـوثـري را               

براي كمـونـيـسـم كـارگـري          .   سازمان داده است  
حجاب پرده اي از آپارتايد جنسي و تبيعض و          

تنها جريـان چـپ اسـت        .   بي حقوقي زنان است   
كه مبارزه عليه حجاب را فرعي نـكـرده و بـه               

براي .   دوران ما بعد سوسياليسم گره نزده است      
كمونيسم كارگري مبارزه عليه حجاب بخشـي       
از يك مبارزه مهم براي سرنگـونـي جـمـهـوري             
اسالمي و جـزئـي از يـك حـركـت و جـنـبـش                     
وسيعتر عليه آپارتايد جنـسـي و دفـاع تـام و                

 . كمال از مطالبات و حقوق زنان است
 

در قسمتهاي بعدي به بررسي جـنـبـش عـلـيـه               
حجاب و موانـع و مشـكـالت آن و راهـهـاي                  
فائق آمدن بر اين موانع و افـق هـا و چـالـنـج                   

 . هاي اساسي فرا روي آن ميپردازم

 4از صفحه 

 حجاب پرچم آپارتايد جنسي است

فقط چند روز پس از آغـاز دور جـديـد يـورش             
رژيم به زنـان و جـوانـان، اخـتـالف در مـيـان                     
باالترين مقـامـات حـکـومـت بـه رسـانـه هـا                   
کشيده شده و شکست حکومت نـمـايـان شـده             

به نيروي انتظامي انتقاد ميکـنـنـد کـه           .   است
نبايد دخالت ميکرد، برخي گفتند با دخـالـت          
نيروي انتظامي و برخورد خشـن بـه جـوانـان،              
اعتماد به نظام کـمـتـر مـيـشـود، تـعـدادي از                  
نماينـدگـان مـجـلـس از وضـعـيـت خـطـرنـاک                    
حکومت صحبت کردند، يکي گفـت مسـائـل          
مهمتري در کشور داريم، وزيـر ارشـاد رسـانـه             
هاي مجاز و خودي را تـهـديـد کـرد کـه اگـر                    
هماهنگ با دولت علـيـه بـدحـجـابـي حـرکـت                
نکنند، با آنها با اقتدار برخورد خواهد شـد و            
نماينده اي در پاسخ بـه او گـفـت کـه تـهـديـد                     

رسانـه هـا نـاشـي از نـاتـوانـي در پـاسـخ بـه                         
انتقاداتي است که از بطن جـامـعـه بـرخـاسـتـه            
است و بـاالخـره رئـيـس قـوه قضـائـيـه گـفـت                      
کشاندن دختران و پسران جوان به کالنتري هـا          

 .فقط ضرر اجتماعي دارد
ميگويند اسبها در سرباالئي هـمـديـگـر را                

حکومت اسالمي نيـز مـدتـهـا         .   گاز ميگيرند 
است دارد از سرباالئي باال مـيـرود و روزبـروز           

اعتصابات کـارگـري    .   کارش سخت تر ميشود   
گسترده است، اعتراضات دانشجوئـي هـرروز         
وسيعتر و پردامنه تر مـيـشـود، اعـتـراضـات              
ممتد، سراسري و قدرتمند معلمان جامعـه را         
تکان داده است، و به اين مجموعه شورشهـاي         

در چـنـيـن      .   شهري را نـيـز بـايـد اضـافـه کـرد               
شرايطي، رژيم ميخواهد با ميـلـيـونـهـا جـوان            

ايـن يـک اقـدام        .   دختر و پسر نيز مقابلـه کـنـد       
پيشگيرانه اسـت امـا بـه ضـد خـود تـبـديـل                     

طــبــق گــفــتــه فــرمــانــده نــيــروي       .   خــواهــد شــد  
 هـزار    ١٥٠ روز     ٤انتظامي، تنها در عـرض       

اين آمار  .   دختر و پسر جوان را دستگير کردند      
که فقط به تهـران مـربـوط مـيـشـود، گـويـاي                  

. ابعاد وسيع مقاومت و اعتراض مـردم اسـت         
همين اعتراض گسترده است که مـقـامـات را           
به جان هم انداختـه و شـکـسـت طـرحشـان را                  

پــيــروزي دانشــجــويــان    .   مســجــل کــرده اســت     
دانشگاه شيراز در مقابل مقررات سختگيرانه      
نسبت به پوشش، ناتواني رژيم را براي همگان        

 .عيان کرد
 زنان، جوانان، مردم آزاديخواه  
  جمهوري اسالمي بايد از شما مفتضـحـانـه             

رژيم حريف جنـبـش تـوده اي        . شکست بخورد 
. ما عليه حجاب و مقررات اسالمي نميـشـود        

اين پاشنه آشيـل رژيـم اسـت و بـايـد بـه يـک                      
شکست سياسي تمام عيار براي رژيم تـبـديـل           

هرجا به حجاب زنان بند کردند دست بـه         .   شود
ــم                   ــگــيــري ــيــم و جــلــوشــان را ب ــزن . تــجــمــع ب

در .   مامورانشان را هو کنيـم و فـراري دهـيـم             
دسته هاي متعدد در ميـاديـن شـهـرهـا و در                
اتوبوسها اعالم بي حجابي کنيم و حجاب هـا          
را بيندازيم و ديگـران را تشـويـق بـه ايـنـکـار                   

محالت را از کنترل عـوامـل سـرکـوب            .   کنيم
. خــارج کــنــيــم و بــي حــجــاب اعــالم کــنــيــم              

دانشگاهها يکي از مهمترين مراکز اعتـراض       
مقـررات  .   به هجوم رژيم به زنان و جوانان است       

اسالمي در دانشگاهها را عمال ملغي کنيم و        
بر آزادي پوشش در سـراسـر جـامـعـه تـاکـيـد                   

از مبارزه معلمان و کـارگـران حـمـايـت             .   کنيم
کــنــيــم و هــمــه جــا رژيــم را در مــحــاصــره                    

 ارديبهشت  ٩روز  .   اعتراضات خود قرار دهيم   

 حجاب را دور بيندازيد 



 6 ٥شماره  بى حجاب،  

 سھيال شريفی:   سردبير نشريه بی حجاب 

   sohailasharifi@yahoo.co.uk 
 شھال خباززاده                 : همکار سردبير

shahlaxabazzade@aol.com  

 1از صفحه  مبارزه با بد حجابی و موج اعتراضات در دانشگاه ها

الــبــتــه جــمــهــوري اســالمــي بــراي ســرکــوب            
مبارزات مردم به انـواع ابـزار مـتـوصـل مـي               

و به هر بهانه ايي حمالتـش را سـازمـان        .  شود
موج اخير اعتراضـات دانشـجـويـي       .   مي دهد 

در ايـران بـا دسـتـگـيـري فـعـالـيـن دانشـگـاه                       
بيژن صـبـاغ    .   مازندران در شهر بابل شروع شد     

 آذر و فـعـالـيـت هـاي              ۱۶دانشجويي که در      
 دانشـجـوي     ۲اجتماعي نقش داشته به عـالوه     

ديگر مورد حمله نيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي               
وزارت اطالعات قرار گرفتند که بيژن صـبـاغ          
تــوســط آنــان ربــوده شــد، ولــي دانشــجــويــان             

 دانشجوي ديگر را از دست لبـاس  ۲توانستند  
ولي حمله نـيـروهـاي      .   شخصي ها نجات دهند   

 نـفـر از       ۱۵امنيتي به دانشجويان باعث شـد        
دانشجويان شبانه دستگـيـر شـده و بـه زنـدان                

 .منتقل شوند
اين آدم ربـايـي کـه بـه قصـد مـرعـوب کـردن                     
دانشجويان و سرکوب اعتراضات آنان صورت      
گرفت بالفاصلـه تـوسـط دانشـجـويـان پـاسـخ                

دانشـجـويـان يـک       .   محکم و در خـوري گـرفـت        
ســري از اعــتــراضــات گســتــرده، پــي گــيــر و             
هماهنگ را پيش بردند و بـا و خـبـر رسـانـي                
خوب و به موقع و تجمعات اعـتـراضـي خـود            
توانستند موجي از اعتراضات را در دانشگـاه   
هاي ديگر ايران بـه وجـود بـيـاورنـد و از ايـن                    
طريق حمايت هاي وسيعي از مبـارزاتشـان از          
جانب ساير دانشجويان جلب شد و ايـن حـملـه            
حکومت به فعالين دانشجويي به ضد خـودش        

با ايجاد اين هماهنـگـي و اتـحـاد         .   تبديل شد 
سراسري بين دانشگاه هاي مختلف حکـومـت        
خود را در مقابل يک موج عظيم اعتراضي به          

وسعت همه ايران ديد و با اينـکـه اعـالم کـرده          
بود تعـدادي از دانشـجـويـان دسـتـگـيـر شـده                   
مســائــل امــنــيــتــي دارنــد و بــه زودي آزاد                 
نخواهند شد، مجبور شـد هـمـه آن هـا را بـه                 

 . زودي آزاد کند
دانشگاه شيراز جايي بود کـه سـيـاسـت هـاي               
اعمال فشار حکومت شکست سـنـگـيـنـي از             
دانشجويان و جنبش آزادي خواهـي و بـرابـري            

مسـئـوالن دانشـگـاه شـيـراز بـا              .   طلبي خورد 
اعالم وضـع جـديـد مـقـررات اسـالمـي بـراي                  
دانشجويان مي خواسـتـنـد مـحـدوديـت هـاي              
اسالمي زيادي را به دانشجويان اعمال کننـد،        
عالوه بر آن نهاد هاي دانشجـويـي نـيـز مـورد               
حمله مسئـولـيـن حـراسـتـي و کـمـيـتـه هـاي                     
انضباطي قرار گرفته بـودنـد و مـنـحـل شـده                 

ولي دانشجويان اينـجـا هـم مـتـحـد و               .   بودند
پيگير در مقابل آنان ايستادند و با برپايي يـک    
تجمع اعتراضي شبانه که تـا نـزذيـکـي هـاي               
صبح طول کشيد رئيس دانشگـاه را مـجـبـور           
کردند در جمعشان حاضر شود و او رابا شـعـار        

دم دم   "   دروغگو دورغگو اسـتـعـفـا اسـتـعـفـا            " 
دانشـجـويـان    .   هاي صبح راهـي خـانـه کـردنـد           

اقتدار و اتحاد خود را بـه مسـئـولـيـن ثـابـت                   
و اين تحمعات و اعتـراضـات خـود را        .   کردند

 روز ادامه دادند تا اينکه رئيس دانشگاه بـا          ۳
حضور در جمع دانشجويان رسما عذر خواهـي        
کرد و اعالم کرد تمام بند هاب مصـوبـه هـاي             
اســالمــي حــذف مــي شــونــد و دانشــجــويــان            
خودشان تشخيص مي دهـنـد چـطـور لـبـاس               

ايـن عـقـب نشـيـنـي           .   بپوشند و رفتـار کـنـنـد        
حــاصــل هــمــبــســتــگــي اي بــود کــه مــيــان                

دانشــجــويــان  شــيــراز و قــبــل از آن در پــي                   
اعـتـراضـات دانشـجـويـان مـازنـدران در کـل                  

 .دانشگاه ها حاصل شده بود
دانشگاه لرستان هم صحنه پـرشـور اعـتـراض            
دانشجويان به حجاب و مسـائـل مـربـوط بـه               

دانشجويـان در    .   تشديد مقررات  اسالمي بود    
اعتراض به اين اوضـاع و فشـار مسـئـولـيـن                 
دانشگاه به دانشجويان و ايجاد فضاي بسته و         
امنيتي اعتراض کردند و کالس هاي درس را         

تـعـداد زيـادي از        .  شنبه تعطيل کـردنـد      ۵روز  
دانشجويان در اين اعتراضات شـرکـت دارنـد            
که همچنان در جريان است و اميدواريم مـثـل           

 .شيراز به نتيجه برسد
حجـاب  " مسئله حجاب و مبارزه با آن و شعار         

 مـارس روز جـهـانـي زن             ۸اگر براي   "   برگيران
ما بود، اگر آن موقع بـرايـش بـاسـتـي            "   شعار" 

گفتمان راه مي انداختيـم، امـروز بـه مسـئلـه               
همه و گره گاهي بـراي جـامـعـه تـبـديـل شـده                   

حکومت خودش را بـر سـر حـجـاب بـا               .   است
 ميليون نفر درگير کرده است و هنوز تـازه           ۷۰

اول طرح سـرکـوبشـان اسـت کـه خـودشـان بـه                   
شــاهــرودي رئــيــس قــوه     .   وحشــت افــتــاده انــد    

وزيـر  .   قضائيه پليـس را مـحـکـوم مـي کـنـد                
ارشاد روزنامه ها را تهديد مي کند و وحشـت          

از .   را از حرف ها و کارهايشان مي تـوان ديـد           
. کار خودشان و عاقـبـتـش وحشـت کـرده انـد               

 هـزار دخـتـر و پسـر را               ۱۵۰فقط در تهـران      
خودشان مي دانند تن دادن      .   دستگير کرده اند  

به اين سرکوب ها از مشخصات جامعه ايـران         
نيسـت و جـرقـه هـاي اعـتـراضـات خـانـمـان                     
براندازي را در شهرهاي اقليد و فردوس شاهـد         

بوده ايم که باعث برقراري حکـومـت نـظـامـي             
 . شده اشت

حمله به بهانه حجاب به عنوان کـارآمـد تـريـن             
ابزار سرکوب حکومـت، بـه عـنـوان يـکـي از                 
اولين حربه هاي جمهوري اسالمي به جـامـعـه        
براي عقب راندن اعتراضات و مـطـالـبـات بـه             
حق مردمي ديگر بـاعـث وحشـت حـکـومـت               

 !شده است
بايد حـجـاب رابـرداشـت، بـايـد اعـتـراضـات                  
گسترده اي را حول آن برپا کرد و گـزمـه هـاي                

مردم هر جا مي بينند که      .   اسالم را فراري داد   
به جوانان حمله مي شود و به بهانه بد حجابـي           
کسي از طرف حکومـت مـورد تـعـرض قـرار               
مي گيرد بايد عکس الـعـمـل نشـان دهـنـد و                 
اعتراض کنند تعداد مردم بسيـار بـيـشـتـر از              
تعداد مامورين حکومتي است مردم بايـد بـا          
استفاده از قدرت جمعـي خـود اجـازه نـدهـنـد                
کسي مورد تحقير و اذيـت و آزار حـکـومـت                

 .قرارگيرد
. حجاب شيشه عمر حکومت اسـالمـي اسـت          

نمي توان تصور کـرد حـکـومـت اسـالمـي بـا                 
خامنه اي و شاهرودي و شوراي نگهبان بـا آن       
ريش هـاي شـان سـرکـار بـاشـنـد و زنـان بـي                       
حجاب  باشند و روابط انساني آزاد در جامعه         

حکومت اسالمي را مي توان بـا    .   برقرار باشد 
برداشتن حجاب ها به لـبـه پـرتـگـاه کشـانـد،                 
حجاب برداريم  و به عمـر حـکـومـت ضـد زن              

 . اسالمي پايان دهيم

با تعطيل کردن دانشگاه از اعتصاب سراسري                       
 ارديبهشت، دوش    ١١معلمان پشتيباني کنيم و روز         

 . به دوش کارگران در اجتماعات اول مه شرکت کنيم
حزب از معلمان و کارگران ميخواهد که در                            

تجمعات خود، در سخنراني ها و قطعنامه هاي خود           
حمله به زنان و جوانان را محکوم کنند و از آزادي                     

تنها با     .  پوشش و الغاي حجاب دفاع کنند                     
همبستگي عميق و گسترده بين بخش هاي مختلف           
جنبش آزاديخواهانه مردم است که جمهوري اسالمي         
را همه جا ميتوان عقب راند و مبارزات را به پيروزي              

 .رسانيد
تن ندادن به حجاب اسالمي و تعرض نسل جوان به                

فرهنگ و مقررات اسالمي و عقب مانده، گوشه اي             
از جنبش عظيم توده اي براي آزادي و برابري و رهائي              
از شر حکومت اسالمي است و شايسته حمايت قاطع          

 .همه مردم است
  نه به حجاب نه به آپارتايد جنسي

 مرگ بر جمهوري اسالمي   
  آزادي، برابري، حکومت کارگري  

   زنده باد جمهوري سوسياليستي    
   

 حزب کمونيست کارگري ايران               

به دنبال اجراي طرح مـبـارزه بـا پـوشـش زنـان                 
تحت نام برخورد بـا بـدحـجـابـان و مـقـاومـت                   
گسترده زنان عليه اين سركوب لجام گسيخـتـه          
سران جمهوري اسالمي واكنش هاي مختلـفـي        

بـخـشـي از سـران رژيـم از جـملـه                  .   انجام دادن 
شاهرودي رئيس قوه قضائـيـه و مـعـاون وزيـر               
كشور اقدامات سركوبگرانه جمهوري اسالمـي      
نسبت به زنـان و جـوانـان را بـراي كـل نـظـام                       
خطرناك تـلـقـي كـرده و از مـقـابلـه وسـيـع و                        
گسترده زنان عليه جمهـوري اسـالمـي اظـهـار             

در عـيـن حـال احـمـدي نـژاد و                 .   نگراني كردن 
تعداد ديگري از امامان جمعه طـي چـنـد روز              
گذشته منبر رفته و فتواي تشديـد بـرخـورد بـا              
زناني كه حجاب اسالمي را رعايت نميـكـنـنـد          

 . صادر كردند
امام جمعه مشهد با ذكر اينكه گنـاه مـعـضـل             
بي حجابي و بد حجابي از سرقت و آدم كشـي              

حـجـابـي و         معضل بي: " هم بدتر است ميگويد 
بد حجابي از بدترين انـواع فسـق و فـجـور در                  

حجاب و بد حجاب كه بـا   زنان بي.   جامعه است 
وضع زننده در جامعه ظـاهـر مـي شـونـد، در                 
حقيقت امنيت عمومي و اجتمـاعـي مـردم را            

اندازند و خـفـاش شـب و گـرگ               به مخاطره مي  
  ."درنده روز هستند

عـدم  " روزنامه كيهـان نـيـز نـوشـتـه اسـت كـه                    
مبارزه با بد حجابان ترحم بر پلنگ تيـز دنـدان            

 ."است
جمهوري اسالمي تـالش مـيـكـنـد از سـويـي                 
يخش اخـبـار بـرخـورد بـا زنـانـي كـه حـجـاب                      
رعايت نميكنند را كامال سانسـور كـرده و از             
سوي ديگر از طريق رسانه هاي گروهي داخلـي         
خود اقدامات سركوبگرانه خود عليـه حـجـاب          

 . زنان را توجيه كند
كمپين عليه حجاب در ايران همه مردم شريـف          

و آزاديخواه  و سازمان هاي مدافع حقوق زنـان           
در سراسر دنيا را فرا ميخواند كه به تعـرضـات           
لجام گسيخته جـمـهـوري اسـالمـي اعـتـراض               
كرده و خواهان آزادي پوشش و لغو حـجـاب در        

 . ايران شوند
 :آدرس هاي تماس با ما 

 :فرشاد حسيني
co.yahoo@farshadhoseini
m 

0031630414073 
 :سهيال شريفي

co.yahoo@sohailasharifi
m 

0044 771 91 11 738 
 :آدرس وبالگ كمپين

: / /h t t p
com.blogfa.nabehejab  

 كمپين عليه حجاب در ايران     
 

  كمپين عليه حجاب در ايران١طالعيه شماره ا
 عربده كشي هاي امامان جمعه و سران جمهوري اسالمي عليه زنان و جوانان


