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از حقیقت دوره دوم ،شماره ، 31شهریور1378
جعنبش تعوده ای هعر انعدازه وسیع ،رادیكال و دامعنه دار تعر بعاشعد ،این خعصوصیت را دارد كعه تعضادهعای عمیق جعامععه را
فشعرده كعرده و آنعها را بیش از پیش بعه معسالعه روز تعبدیل می كعند .تعضادهعائی حعل نشعده كعه از اععماق جعامععه بعرمی خیزد،
هعمراه بعا ععملكرد رژیم ارتعجاعی حعادتعر می شعود و سعرانعجام پعاسخی روشعن و قطعی می طعلبد .خیزش دانعشجوئی در تیر
ماه نیز دارای چنین خصوصیتی بود .در این جنبش برخی مسائل عمیق سیاسی همچون ماهیت ارتجاعی و سركوبگر این
رژیم و ضعرورت سعرنعگونی آن ،بعار دیگر بعه معوضعوع انعدیشه و بعحث بعخش هعای وسیعتری از معردم تعبدیل گشعت .یعك
رنگی و هعمدسعتی هعمه جعناح هعای جعمهوری اسعلمی و اسعتراتعژی پعایه ای آنعها كعه چیزی بجعز حعفظ نعظام ارتعجاعی و
سعركعوبعگرشعان نیست ،بعرای معردم آشعكارتعر شعد .پعراتیك ععالیترین معیار حقیقت اسعت .تعوده هعا بعه عینه معشاهعده كعردنعد كعه
وقتی معنافعع كعل نعظام جعمهوری اسعلمی بخعطر بیفتد ،نعاچعارا پعرده هعای نیرنعگ و فعریب بعه كعنار می رود و هعمه معاهیت
واقعی خعود را بعنمایش می گعذارنعد" .معبارزه دو خعط "ی كعه در صعفوف این جعنبش ،در سعطوحی هعرچعند ابعتدائی ،بعراه افعتاد
در بعطن خعود سعئوالت عمیقی را طعرح كعرد كعه پعاسعخگوئی صحیح بعه آنعها ،ادامعه یابی جعنبش بعر مسیری تعكامعل یابعنده و
انقلبی را ممكن می كند  .اینكه كدامین شعارها داده شود و یا داده نشود ،اینكه در صحن نمازخانه و محوطه كوی دانشگاه
تعحصن كعنند یا اینكه در خیابعان بعه تعظاهعرات بعپردازنعد و در پی جعلب حعمایت تعوده هعای بیشتر بعاشعند ،اینكه فععالین جعنبش
صعورت خعود را بعپوشعانعند تعا تعوسعط دشعمن شعناخعته نشعده و بعتوانعند ادامعه یابی معبارزه را تضمین كعنند یا نعه ،صعرفعا معسائلی
مرتبط با تاكتیك های مبارزاتی نبوده بلكه فشرده و بازتاب استراتژی ها و گرایشات مختلف طبقاتی است.
امععا در جععریان جععنبش اخیر ،مععسالععه ای دیگر نیز عمیقا خععودنععمائی می كععرد .مععسالععه ای كععه بععرای پیشبرد یك مععبارزه
پیروزمعند از اهمیتی حیاتی بعرخعوردار اسعت و تعیین می كعند كعه اصعول یك انعقلب واقعی انعجام بگیرد یا نعه :معسالعه زنعان و
چعگونگی شعركعت آنعان در معبارزه  .این معوضعوعی اسعت كعه نعباید معسكوت گعذارده شعود و بعاید اهمیت كلیدی آن معورد تعاكید
قرار بگیرد و درك شود.
معسالعه زنعان از حعادتعرین معسائعل جعامععه اسعت .طعبقات ارتعجاعی حعاكعم بعخاطعر معمانععت از سعر ریز شعدن خعشم زنعان معجبور
شعدنعد بعه رئیس جعمهور فعریبكار چهعره"دفعاع از حعقوق زنعان "بعدهعند .شعركعت و معقاومعت زنعان در ععرصعه هعای معختلف
معبارزاتی ،یك ویژگی بعرجسعته تعمام دوران حعاكمیت جعمهوری اسعلمی بعوده اسعت .میزان دخعالعتگری زنعان در معبارزه
دانشجوئی اخیر و جایگاهی كه جامعه مردسالر تلش می كند برای زنان قائل شود ،نیازمند یك برخورد نقادانه است.
در جعریان معبارزه"دو خعط " ی كعه در روزهعای تیر معاه در صعفوف جعنبش دانعشجوئی بعراه افعتاد ،معبارزه مهمی حعول
معسالعه"جعنعسیعت "جعریان داشعت .در پعس این معبارزه ،امعا گعرایشات و معنافعع طعبقاتی مختلفی نعهفته بعود .و این بهیچوجعه جعای
تعجب ندارد  .این جنبش نه فقط دشمن را بطور عینی و عملی زیر ضرب گرفت ،بلكه بسیاری ارزش های "جا افتاده "را
بعزیر سعئوال كعشانعد و تعفكرات كعهنه و ارتعجاعی در معورد نعقش زنعان در جعنبش دانعشجوئی را ،هعرچعند در اشعكالی ابعتدائی ،بعه
مصاف طلبید.
فعاكعت هعای واقعی چیست؟ دخعتران در جعنبش دانعشجوئی اخیر ،معبارزه جعو و معصمم وارد صعحنه شعدنعد ،هعرچعند كعه از
هعمان ابعتدا تعلش می شعد تعا بعرای شعركعت آنعان در معبارزه معانعع ایجاد شعود .ابعتدا درهعای خعوابعگاه دانعشجویان دخعتر قعفل شعد.
دخعتران درهعا را بعاز كعرده و وارد صعحنه معبارزه شعدنعد .آنعها در معقابعل تععرضعات دار و دسعته هعای جعانی رژیم بعه معبارزه و
معقاومعت دسعت زدنعد  .دخعتران از تهعدیدهعای آدمعكشان لعومعپن رژیم كعه بعا ضعرب و شعتم و دادن فعحش هعای ركیك در پی

معرععوب كعردن آنعان بعودنعد ،نهعراسیدنعد .امعا اگعر دانعشجویان پسعر بعاید در یك جعبهه معبارزه می كعردنعد ،دانعشجویان دخعتر بعاید
در دو جعبهه می جنگیدنعد  .آنعان در میانعه یك معبارزه معهم بعاید در معقابعل این ایده ععقب افعتاده كعه بعه آنعان تعوصیه می كعرد:
"دختران خود را وارد قضیه نكنند "مبارزه و مقاومت می كردند .در گزارشی می خوانیم:
"اخعتلف نعظر حتی تعا پعای جنسیت هعم كشیده می شعود .ععده ای می گعویند" :هعمه داخعل خیابعان بعمانیم ".و پسعری داد می
زنعد" :پعس بهعترسعت خعانعم هعا بعرونعد داخعل .اگعر حعمله كعنند خعانعم هعا لعگدكعوب می شعونعد "دخعتران داد می زنعند" :یعنی چعه؟
آقعایان جعدا ،خعانعم هعا جعدا؟ یا هعمه ،یا هیچكس ".پسعری دیگر می گعوید" :معا بعاید از جعان خعواهعرانعمان معواظعبت كنیم ".امعا این
گفته او با اعتراض دختران مواجه می شود) (1".
این ایده هعا و تعوصیه هعا ،نعشانعه ععمق آپعارتعاید جنسی در جعامععه اسعت كعه درون این جعنبش نیز بعازتعاب می یابعد .نعشانعه
اینست كعه جعنبش از نعظر معحتوا و فعرم بشعدت آغشعته بعه تعفكرات معردسعالرانعه و معذهعبی اسعت .تعفكراتی كعه بعرای دخعالعتگری
زنعان در كلیه ععرصعه هعای حیات سیاسی جعامععه ،معانعع ایجاد می كعند .ععناصعر انعقلبی و پیشرو درون این جعنبش هعا وظیفه
دارنعد كعه بعه جعنگ این خعرافعه ارتعجاعی رفعته و بعهمان تعرتیبی كعه رژیم را در ععرصعه نعبود آزادی و بعه بعند كشیدن انعدیشه،
كشتار و اختناق و  ....بمصاف می گیرند ،مبارزه با این ایده ها و عملكردهای منتج از آنرا نیز در دستور كار قرار دهند .
در غیر اینصورت نمی توان صحبتی از یك مبارزه عمیق ضد ارتجاعی كرد.
زمعانی كعه دخعتران دانعشجو در اععتراض بعه تعوصیه"بعرادران " می گعویند"یا هعمه یا هیچكس" ،حعقیعقعتی ععمیعق را بیعان می
كعنند  .اگعر یك معبارزه معردمی معانعع از درگیر شعدن نیمی از اهعالی بعشود ،نمی تعوانعد یك جعنبش فعراگیر تعوده ای و معترقی
بعاشعد .نمی تعوانعد رژیم را در هعمه جعوانعب بعزیر ضعربعه بعرده و در نعهایت نعابعود كعند .این امعر بعرععكس آنعچه بسیاری فعكر می
كعنند ،معسالعه ای فعقط معربعوط بعه كمیت نیروهعای شعركعت كعننده در یك معبارزه نمی بعاشعد .بعلكه معهمتر از این ،معسالعه ای اسعت
عمیقا معرتعبط بعا اینكه آیا قعصد نعابعودی دولعت ارتعجاعی بعا تعمامی جعوانعب سعتمگری اش معوجعود اسعت یا خیر .سعتم بعر زن،
یكی از پعایه هعای دولعت ارتعجاعی اسعت و زن سعتیزی یك ركعن حیاتی جعمهوری اسعلمی و بعخش لینفك كعاركعرد آنسعت.
انعجام یك انعقلب واقعی كعه كعل نعظام ارتعجاعی را زیر ضعرب بعبرد ،بعا شعركعت زنعان در معبارزه و پعاره كعردن زنجیرهعای
انقیاد زنان ،ارتباطی لینفك دارد.
وقتی دخعتران دانعشجو بعه این كعه گعویا نعقش"پسعران "دفعاع از آنعانسعت اععتراض می كعنند ،حقیقتی عمیق را بیان می كعنند .
آنعچه زنعان نیاز دارنعد ،قیمومیت معردان نیست بعلكه خعلص شعدن از این تعفكر قیم معآبعانعه اسعت كعه راه رهعائی زنعان را مسعدود
می كند.
دخعتران دانعشجو و دانعش آمعوز بعرای چعه در این معبارزه درگیر شعدنعد؟ بعرخی نشعریات حعكومتی )معشخصا نشعریه زنعان(
تعلش می كعنند اینطور العقاء كعنند كعه دخعتران دانعشجو بعرای حعمایت از"بعرادران "وارد میدان شعدنعد و معورد ضعرب و شعتم
قعرار گعرفعته ،و دسعتگیری دادنعد" .در هعنگام درگیری دخعتران دانعشجوئی دیده شعدنعد كعه در حشمایت از دانششجویان معورد
ضعرب و شعتم قعرار گعرفعته انعد)  ( 2".معرتجعین سعی می كعنند این ایده را اشعاععه دهعند كعه گعوئی این معسالعه ای پیشاپیش حعل
شعده اسعت كعه حتی وقتی زنعان وارد معبارزه ای رو در رو و خعونین بعا دشعمنان می شعونعد ،خعود منفعتی در این معبارزه
نعداشعته و صعرفعا در حعال ایفای نعقش"تعاریخی " شعان یعنی دلعجوئی و پعرسعتاری از"بعرادران "می بعاشعند .این معزخعرفعات فعقط
بیان تعلش هعائی آگعاهعانعه اسعت بعرای العقاء درك هعای ارتعجاعی و زن سعتیز .واقعیت اینست كعه زنعان جعزء سعتم دیده تعرین
اقعشار جعامععه هسعتند  .رژیم جعمهوری اسعلمی بعر زنعان سعتم معضاععف اععمال می كعند؛ ارگعان هعای سعركعوب معضاععف و
قعوانین سعتمگرانعه معضاععف درسعت می كعند .زنعان بعا انعواع معختلف شعووینیسم پعدرسعالرانعه و معردسعالرانعه و ععقاید و سعنن
عقب افتاده ای كه منطبق بر اینهاست ،روبرو هستند  .آپارتاید جنسی كه یكی از اشكال شدید ستم فئودالی بر زنان است در
جعامععه رایج اسعت .دخعالعتگری وقیحانعه دین و شعریعت در ععمومی تعرین تعا خعصوصی تعرین ععرصعه هعای زنعدگی زنعان،

فعشارهعائی چعندگعانعه بعر زنعان وارد می كعند  .كعنترل و اسعتبداد معطلق افعراد معذكعر خعانعواده بعر زنعان بعا رفعتار و سعنن ارتعجاعی
كعه در تعار و پعود جعامععه بعافعته شعده ،وجعه بعزرگی از زنعدگی زنعان اسعت .این امعر حتی وقتی پعای معبارزه و معقاومعت در بعرابعر
رژیم معطرح اسعت ،بعصورت كعنترل و قیم معآبی معردسعالرانعه بعروز پیدا می كعند .و هعر جعا سعتم بعاشعد معقاومعت نیز هسعت .این
سعتم هعا ،محعرك معبارزه و معقاومعت زنعان در معقابعل رژیم جعمهوری اسعلمی اسعت و زنعان شعورشعگری كعه حعاضعر نیستند تعن
بعه نقشی بعدهعند كعه جعامععه بعرایشان تعیین كعرده ،معوج تعیین كعننده ای از معقاومعت تعوده ای علیه طعبقات ارتعجاعی حعاكعم را
تشكیل می دهند.
نعظرات و جعمعبندی هعائی كعه این واقعیات را انعكار می كعنند و بعجایش جعمعبندی هعای دیگری را می نعشانعند ،بعخصوص
وقتی از جعانعب نشعریاتی بیان میشود كعه خعود را معدافعع حعقوق زنعان مععرفی می كعنند ،این حقیقت را بعار دیگر عیان می
سعازد كعه چعگونگی تحعلیل از معسالعه زنعان و راه حعل آن ،دسعت آخعر معسالعه ای اسعت طعبقاتی .فمینیست هعای اسعلمی و آن
جعریانعاتی كعه كعوچعكترین وابسعتگی و دلبسعتگی بعه رژیم جعمهوری اسعلمی داشعته بعاشعند ،قعادر نیستند تعصویری درسعت از
واقعیت ستم بر زن و نیروی زنان در نابود كردن نظام ارتجاعی حاكم ،ارائه دهند.
امعا بینش معردسعالرانعه درون جعنبش دانعشجوئی از روزنعه ای دیگر نیز تعراوش كعرد .معواردی دیده شعد كعه پسعران دانعشجو
بععا حععضور زنععان در تععظاهععرات خیابععانی تععوافععق داشععتند ،مععنتها بععا این درك و انگیزه كععه بععدین تععرتیب جععلوی اقععدامععات
سعركعوبعگرانعه رژیم گعرفعته خعواهعد شعد ! گعوئی جعمهوری اسعلمی فعقط معردان را بعا خعشونعت سعركعوب می كعند و بعا زنعان
بعرخعوردی نعرمعتر دارد !این تععصور عمیقا مععردسععالرانععه و غیر واقعی بععود .انعگار درگیری بعا دشعمن و اععمال قهعر در
انعحصار معردان اسعت و وقتی زنعان در معبارزه شعركعت می كعنند ،معبارزه خصلتی صعلح آمیز پیدا میكند .این كعامعل خعلف
واقعیت است  .در طول 02سال حاكمیت جمهوری اسلمی زنان به اشكال گوناگون قهرآمیز با رژیم درگیر نبرد بوده اند.
از معبارزه دلیرانعه زنعان زحعمتكش در خیزش هعای قهعرآمیز تعوده ای علیه معزدوران رژیم گعرفعته ،تعا شعركعت زنعان و دخعتران
كعمونیست و معبارز در معبارزات مسعلحانعه .بععلوه ،بجعرات می تعوان گعفت كعه در جعمهوری اسعلمی تعنها حقی كعه زنعان بی
تبعیض و معانعند معردان از آن بعرخعوردارنعد ،حعق سعركعوب شعدن اسعت .دسعتگیری و شعكنجه و اععدام صعدهعا زن و دخعتر جعوان
كعمونیست و انعقلبی شعاهعد این معدععاسعت  .حتی معواردی معشاهعده شعده كعه آزار و اذیت زنعان زنعدانی سیاسی بیشتر بعوده اسعت .
درسعت بعخاطعر اینكه از نعقطه نعظر تعفكرات بیمارگعونعه معرتجعین ،زنی كعه كعمونیست و انعقلبی شعده "پعا را از گلیم خعود"
هزاران فرسنگ فراتر گذاشته است؛ زیرا جرات كرده تمامی معیارهای جامعه مردسالر را به چارمیخ بكشد.
در همین زمینه بعاید بعه یكی از شععارهعای معهم خیزش دانعشجوئی تیر معاه پعرداخعت " :می كعشم می كعشم ،آن كعه بعرادرم
كشعت  ".شعك نیست این شععار بیان روحیه تععرضی و رزمعنده جعنبش دانعشجوئی در بعرابعر جعمهوری اسعلمی بعود .این شععار
سیاسعت هعای سعازشعكارانعه و معسالعمت جعویانعه ای كعه از جعانعب تعشكلت دانعشجوئی وابسعته بعه رژیم در بین دانعشجویان و
جعوانعان تبلیغ می شعد را كعنار می زد .این شععار ،قهعر ععادلنعه معردم را در خعود نعهفته داشعت و از همین رو شععاری اسعت كعه
بعاید معورد حعمایت قعرار گیرد  .بیجهت نیست كعه معطبوععات وابسعته بعه رژیم بعه این شععار تعاخعتند ،آنعرا معحكوم و تقبیح كعردنعد
و بعه دانعشجویان نصیحت كعردنعد كعه از تعكرار چنین شععاری خعودداری كعنند .امعا در عینحال ،بینش جعان سعخت معردسعالرانعه
معوجعود در جعامععه در این شععار نیز بعازتعاب می یافعت  .گعوئی این رزم ،رزمی معردانعه اسعت و در آن فعقط"بعرادران "كشعته
می شعونعد و فعقط"بعرادران " هسعتند كعه جعای كشعته شعدگعان را در صعف معقدم نعبرد پعر می كعنند و دشعمن را بسعزایش می
رسعانعند  .جعنبش دانعشجوئی بعاید شععارهعائی را بعرگعزیند و بیافعریند كعه در عین حعفظ روحیه و معضمون رزمعنده ،از اینگونعه
تبارزات مردسالرانه رها باشد.
علیرغعم شعركعت معبارزه جعویانعه دخعتران دانعشجو در جعنبش دانعشجوئی اخیر ،واقعیت اینست كعه تععداد زنعان درگیر در
معبارزه در معقایسه بعا معردان كعم بعود؛ و نعقش زنعان در رهعبری این جعنبش نیز نعاچیز بعود .و این از كعمبودهعای معهم این جعنبش

بعود  .در جعمع سعازمعان گعران و معبلغان جعنبش ،دخعتران دانعشجو حعضور نعداشعتند؛ و مسعلما وقتی هعم كعه خعواسعتند چنین نعقش
هعائی را ایفا كعنند ،نعه فعقط از جعانعب تعشكلت وابسعته بعه رژیم نظیر"دفعتر تحكیم وحعدت "بعلكه تعوسعط ایده هعا و گعرایشات
معذهعبی و معردسعالرانعه درون خعود جعنبش ،بعه ععقب رانعده شعدنعد .در این جعنبش ،خعواسعته هعای معشخص دخعتران دانعشجو،
بعمثابعه یك قشعر معتمایز و معشخص ،معطرح نشعد .و این خعود ععاملی بعود كعه بعرای اشعاععه دیدگعاه هعای ارتعجاعی و ععقب افعتاده
بعر سعر معسالعه زنعان خعوراك تهیه كعرد؛ بعه اشعاععه این خعرافعه یاری رسعانعد كعه دخعتران بعرای حعمایت از"بعرادران "وارد
معبارزه شعدنعد  .معسالعه این نیست كعه زنعان نعباید از معردانی كعه تعحت سعتم هسعتند حعمایت كعنند؛ بعلكه معسالعه آنسعت كعه بعخش
بعزرگی از دانعشجویان را زنعان تشكیل می دهعند كعه خعود تعضادی عمیق بعا نعظام جعمهوری اسعلمی دارنعد .آنعان هعم بعمثابعه
دانعشجو و هعم بعمثابعه زن بعا این رژیم تعضاد دارنعد .بعنابعراین انگیزه و محعركی قعوی بعرای شعورش كعردن علیه حعكام مسعتبد
جعمهوری اسعلمی در آنعان معوجعودسعت .این انگیزه كعه از ععمق و دامعنه وسیعی بعرخعوردارسعت را نمی تعوان بعه حعمایت از
"برادران "تقلیل داد.
شععارهعای جعنبش دانعشجوئی ،نعباید صعرفعا بعه طعرح خعواسعته هعای یك قشعر محعدود می معانعد .یك جعنبش تعوده ای رزمعنده بعاید
بعه آلم و رنعج هعای كلیه اقعشار و طعبقات خعلق ،اععم از كعارگعران و دهعقانعان ،معلل سعتمدیده و زنعان ،ععكس الععمل نعشان دهعد؛
دشعمن را در تعمامی ععرصعه هعای سعتمگری كعه اععمال می كعند افعشاء كعرده و بعه ععقب نشینی وادار كعند .این ععكس الععمل بعاید
در سیاست ها و شعارهای چنین جنبشی بازتاب یابد.
معا شعاهعد این بعودیم كعه زنعان در انعقلب  57بعطور چشمگیری شعركعت كعرده و نیروی پعر تعوانی را نعمایندگی می كعردنعد .
بسیاری از آنعها چعشم انعداز جعامععه ای كعه دیگر در آن معورد تبعیض و تحقیر قعرار نمی گیرنعد را در فعردای انعقلب جسعتجو
می كعردنعد  .آنعان بعرای دسعتیابی بعه جعامععه ععادلنعه ای كعه در آن دیگر بعمثابعه زن سعركعوب و سعركعوفعت نشعده و از حعقوق
انعسانی و بعرابعر بعا معردان بعرخعوردار بعاشعند ،در انعقلب شعركعت می كعردنعد .در دوره انعقلب ،بعه معوازات تعشكلت و
شعوراهعای كعارگعری و دهعقانی ،تعشكلت تعوده ای زنعان تشكیل شعد .و بعه هعمان نسعبت كعه خعواسعته هعا و شععارهعای معربعوط بعه
رهعائی زنعان طعرح شعد ،تعاثیرات عمیقی بعر رونعدهعای سیاسی آتی جعامععه گعذارد .در آنعدوره حتی درون جعنبش كعمونیستی
گعرایش نعادرسعت قعدرتعمندی معوجعود بعود كعه سیاسعت و شععارهعای معرتعبط بعا رهعائی زنعان را تعحت العشعاع سیاسعت و شععارهعای
دیگر قعرار دهعد و معسالعه زنعان را جعزو معسائعل فعرعی در معبارزه علیه جعمهوری اسعلمی معطرح كعند .نتیجه آن شعد كعه معسالعه
زن و خعواسعته هعای اسعاسی معربعوط بعه زنعان ،در انعقلب جعایگاه در خعور نیافعت .در حعالی كعه اگعر این معسالعه بعه شعكل گسعترده
و عمیق معطرح می شعد ،مسعلما انعقلب ضعربعات بیشتری بعر اركعان این نعظام سعتمگر وارد می آورد؛ آگعاهی انعقلبی تعوده هعا
تمعیق می یافعت؛ نیروی بعه معراتعب بعزرگعتر و آگعاهعتری بعرای پیشبرد تعحولت انعقلبی آزاد می شعد؛ و دسعتاوردهعا و
درسهای غنی تری را برای مبارزه امروز بر جای می گذاشت.
اینها درس هعای مهمی اسعت كعه بعاید در ذهعن ععناصعر پیشرو و انعقلبی درون این جعنبش هعا ،اععم از زن و معرد ،حعك شعود .
حتی اگعر زنعان در جعنبش هعای كعنونی بعطور گسعترده هعم شعركعت كعنند امعا فعاقعد سیاسعت و شععارهعائی بعاشعند كعه رژیم را در
ععرصعه زن سعتیزی هعار و ععنان گسیخته اش ،بعه معحاكعمه بكشعد ،نمی تعوان از حعضور سیاسی فععال و مسعتقل زنعان صحبتی
كعرد  .ععناصعر پیشرو و معبارز درون این جعنبش هعا نعباید اجعازه دهعند كعه تعفكرات معردسعالرانعه ،تعمایلت معذهعبی و سیاسعت
های آگاهانه تشكلت دانشجوئی وابسته به رژیم مانع رها شدن و بمیدان آمدن نیروی مبارزاتی زنان شود .جوانان مبارزه
جعوئی كعه واقععا خعواهعان ریشه كعن كعردن بعساط جعمهوری اسعلمی هسعتند بعاید دریابعند كعه تعا وقتی خعود بعه افعكار معردسعالرانعه
و زن سعتیز آلعوده بعاشعند ،نمی تعوانعند بعطور قعاطعع و ریشه ای بعا نعظامی كعه معردسعالری یك معشخصه اسعاسی آن اسعت،
مبارزه كنند.
تعحت جعمهوری اسعلمی محعدودیت هعای زیادی در بعرابعر دانعشجویان زن قعرار دارد .حعجاب اجعباری ،تبعیض در نعظام

آمعوزشی ،معحتوای شعووینیستی و معردسعالرانعه كعتب درسی ،معمنوعیت دخعتران از تحصیل در بعرخی رشعته هعا و معشاغعل و
غیره فعشاری طعاقعت فعرسعا را بعر شعانعه دخعتران دانعشجو و دانعش آمعوز وارد می كعند .معبارزه علیه هعمه این سعتمگری هعا ،بعاید
بخشی دائمی از معبارزات دانعشجوئی و دانعش آمعوزی بعاشعد .لعغو بی قید و شعرط حعجاب اجعباری بعاید بعه یكی از شععارهعای
همیشگی جعنبش جعوانعان و دانعشجویان تعبدیل شعود .شععاری كعه در تعظاهعرات هعای تعوده ای نعه فعقط بعاید فعریاد كعرد بعلكه می
تعوان آن را عملی سعاخعت  .شععار"زنجیرهعا را بگسعلید ،خعشم زنعان را بعمثابعه نیروی قعدرتعمندی بعرای انعقلب رهعا سعازید "و
شعععارهععائی دیگر كععه همین مععضمون و روحیه را بیان كععند ،بععاید در میانععه این مععبارزات طنین افععكن شععود .زنعان معنفعت
بعزرگی در كعوتعاه شعدن دسعت دین و شعریعت از حیات جعامععه دارنعد  .بعنابعراین شععار"جعدائی دین از دولعت" ،لعغو تعمامی
قعوانین و معقررات شعرعی و ععرفی ضعد زن ،لعغو معجازات هعای ویژه زنعان ،بعاید شععار هعر جعنبش معترقی و انعقلبی بعاشعد.
دانعشگاه و معبارزات دانعشجوئی بعاید یكی از معراكعز افعشاگعری در معورد سعتم بعر زنعان بعاشعد .مسعععلما در این میان وظیفه
سنگینی بر دوش زنان مبارز و پیشرو قرار دارد.
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