
فراخوان به عمل متحد!
!مب اجباری را به دست زنان لغو کنیخواهید حجااگر می

!یمکندفاع علیه حجاب اجباری،تعرضی دخرتان خیابان انقالبیاز مبارزهمتحد خواهیدمیاگر
!میبر بدن زن را در عمل به دست آورخواهید آزادی پوشش و حق کنرتل اگر می
ر زنانفوق ...فرودستی وزنانه شدن فقر،خوابی،فروشی، کارتناری، تنکخواهید به فقر، بیاگر می !مپایان دهیاستث
!مرا در عمل لغو کنیهای اسالمی علیه زنانی قوانین نابرابر و مجازاتکلیهخواهید اگر می
!مدر هم شکنیهر جایی را در هر شکل و داریی رسمایهخواهید روابط پدر/ مردساالنهاگر می

ییب ۱۳۵۷مارس ۸زنان در یروزهپنجخیزش «زمان با چهلمین سالگرد ، هم٢٠١٩مارس ۸ر سه کشور هلند، بلژیک و آملان که در دکارزار زنان ه راهپی
بپیوندید!، کندمیبرگزار»ضد حجاب اجباری

چرا؟
جمهوری اسالمی ستیززندر صف مقدم مبارزه علیه رژیم انداند که مصممدادهشاننشکل واقعی بهسال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری ۳۹با چون زنان 

.بایستند
خوابی، کاری، کارتنحقوقی، گرانی، فساد، بیکارگران، زحمتکشان و سایر اقشار و طبقات محروم، علیه فقر، بیور اخیرخیزش پرشرشایط عینی و چون زنان بر بسرت 

حجاب اجباری مبارزهگی، ستم جنسیتی، ستم ملی، ستم طبقاتی وآیندهبیفروشی، اعتیاد، گورخوابی، تن های علیه یکی از دیرکرا و چالش مهمی... با برداش
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی کلید زدند.- سیاسیاصلی

ای ساله علیه حجاب اجباری را تبدیل به مبارزه٣٩ومت اند و مقارا آگاهانه به چالش گرفتهچون زنان یکی از اصول ساختاری سلسله اعصاب جمهوری اسالمی
اند.تعرضی و علنی کرده

یرصفاً ای خود راحقوق پایهدر رشایط کنونیچون زنان یمطالبه  یکنند، صرب  یی» بدحجابی«کنند، کنند، مدارا  یکنند، چانهکنند، تقاضا  کنند، سازش زنی 
کنند و پوشش را همین امروز و در عمل متحقق میقیدورشطبیاند؛ و آزادی ی تنگ تحمل و اصالح این نظام تئوکراتیک را شکستهل حلقهکنند و ... بلکه در عمی

.اندزدهرقمشکل نوینی از مبارزه علیه حجاب اجباری را 
یورش بنیادگرایان م داد.علیه زنان انجا» حجاب اجباری«یابی، با فرمان سه هفته بعد از قدرتارعاب و کنرتل جامعهچون جمهوری اسالمی اولین یورش خود را برای 

حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک و ابزار کنرتل دولتی بر بدن و اراده و رسنوشت زنان است و در پی تحمیل اسالمی تازه به قدرت رسیده به زنان اتفاقی نبود. 
تازه به اسالمی بودند که صدای پای بنیادگراییاما زنان اولین نیرویی ؛ اسالمی علیه زنان به تصویب رسیدهایزاتمجاقوانین نابرابر و یحجاب اجباری بود که کلیه
چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب » زنانیمبارزهمارس، روز جهانی ٨«زمان با خواه هممبارز و آزادیانقالبی، ها هزار زن قدرت رسیده را شنیدند. ده

ستبداد در تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، یورش دولت بر بدن و آزادی زنان و جامعه و در اصل علیه ای ماندگاراها ریختند و مبارزهاجباری به خیابان
زنان به شکل جمعی و فردی، آگاهانه یا تاکنوناز آن زمان کردند. ریزیپایهجنبش نوین زنان را هاینطفهچنیناینرقم زدند و رامذهبی تازه به قدرت رسیده

هایعرصه، بلکه در سایر اندکردهعلیه حجاب اجباری مبارزه و مقاومت تنهانهزنان .اندکردهگی هوخیز در مقابل جنگ رژیم علیه زنان ایستادخودی و با افتخودبه
.اندبردهرا پیش امانیبییمبارزه... وجنسهمانتخاب رشیک حقاج،انتخاب در ازدو چون حق طالق و حضانت، حق تحصیل و کار، حقستم بر زن هم

یخوبی میما بهچون  ی زنان ایران علیه حجاب شود؛ اما مبارزهدانیم که مبارزه با ستم جنسیتی و وظایف جنبش زنان به موضوع مبارزه با حجاب اجباری محدود 
عیاقتصادی، سیاسی، هایحیطهیدر جهت به دست آوردن آزادی و برابری زنان در همهترعمیقی اجباری راه را برای مبارزه وکند؛میهموار...، فرهنگی واجت

ا به شود ر ی جنسی محسوب میداری را که در آن بدن زن کاال و ابژهی رسمایهو مبارزه با مناسبات مردساالرانهآوردمیتی را به میدان های ستم جنسیسایر حلقه
کشد.چالش می

را که دل در راسیسمضدو مرتقیی نیروهای مبارز،همه،، احزاب مبارز و انقالبیهاسازمانو خواه، تشکالت ی زنان و مردان آزادیبه همین دلیل ما همه
خوانیم:د، فرامیهای امروز در ایران و جهان دارنتای فارغ از دهشگروی ساخت آینده

ند تا متحد و پیوندندی زنان ایران بطلبانه، به تظاهرات کارزار زنان و به صف مبارزات حق١٣٥٧زنان در سال یروزهپنجسالگرد خیزش زمان با چهلمین هم قدر
علیه ٥٧مارس ٨در انقالبیمبارزات زنانناپذیرِ تا پیوند گسستکنرتل بر بدن زنان، علیه هرگونه دخالت در رسنوشت زنان مبارزه کنیم.علیه حجاب اجباری و 

حجاب اجباری را با دخرتان خیابان انقالب، به جنبش جهانی زنان نشان دهیم.
زنان و هم اقشار و یمبارزهبرای همراه را»کنرتل بدن من حق من است، نه هیچ مذهب، نه هیچ دولت و نه هیچ فردی«شعار به ما بپیوندید تا همراه هم با 
ستمدیدگان در قدم اول با رسنگونی انقالبی رژیم یل دین از دولت باز کرده و با صدای بلند فریاد زنیم که رهایی زنان و کلیهطبقات مردم برای جدایی کام

.آیدمیجمهوری اسالمی به دست 
لی وطلبیفرصتهرگونهبه صف ما بپیوندید تا بتوانیم راه را برای  چراکهببندیم. ایران مبارزات زنان و مردمیمصادره/امپریالیستی و داریرسمایه...، جنگ احت

مبارزات مهایحلقه
ن، کولربان،باختگانمالمبارزات کارگران، یادامهنیست. ارتباطبیو گسیختهازهمردم  بایدمیعلیه رژیم جمهوری اسالمی ...زنان و، هاملیتدانشجویان،، معل

گی در مقابل آن را نیابد.هتادبه هم بپیوندد که هیچ قدرتی یارای ایسچنانآن
با رژیم مرتجع جمهوری اسالمی هستیم و نه چشم به » آشتی ملی«های جهانی ما نه در پی ی قدرتافروزانههای جنگی سیاستبه همین دلیل در بحبوحه

یت تودهاعی این دو نیروی ارتجگویند. چون تضاد منافعنیروهای امپریالیستی داریم؛ چون هر دو دروغ می»مراحم« های مردم هیچ ربطی به منافع زنان و اک
ندارد.

ی ادامهدر کنار زنان ایران برای خواهیممیفعالین و تشکالت زنان در رسارس جهان ی زنان،ما از همهجنبش زنان، جنبشی است جهانی و به همین دلیل 
جنبش جهانی زنان با و پیرشفت این مبارزه را در راستای منافع آمیزموفقیتو پیشربد بایستند جنسیتیاشکال ستم و سایرشان علیه حجاب اجباری مبارزات

در  آن رقم زنند.حضور و سهم گرف
ی کنیم،تحمل 
ی دهیم،تن 
ی کنیم،تقاضا 
کنیم،میز را خود لغو میآ قانون اسارت
نویسیم،را خود میو برابری قانون آزادی
کشیم،حجاب از رس برمی
کشیم،اب از ذهنیت جامعه برمیحج
ی نشینیم!!!و تا رهایی از پای 

عی و خانگی بر زنان در ایران کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجت
www.kaarzaar.com - www.facebook.com/kaarzaar - https://twitter.com/kaarzaar - https://t.me/kaarzaar
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17 56 59 486-32+در بروکسل / » زنروز جهانی«تظاهرات و درهمبستگی با اعتصاب و با 
!بيشتر 
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