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 !آذر شانزده سالروز باد گرامی    
  
 سرکوب با مقابله در دانشجويان  ودو سی آذر شانزده در  

 کودتا شاه بدست شده غارت های آزادی از دفاع ودر واختناق
 سه شاهی ستم نظامی حکومت یها گلوله. آمدند صحنه به گر
 رضوی، شريعت يادان زنده. انداخت بخاک را دانشجويان از تن

 به شريفشان جان نثار با تنها نه نيا، وبزرگ قندچی محدث
 جديدی آمد بر بلکه گفتند،"  نه"  کودتا وحکومت حاکم استبداد

 .زدند رقم دانشجويی جنبش در را
 برای مبارزه راه افر مشعلی 1332 سال در دانشجوئی جنبش
 شعله همچنان امروز به تا که برافروخت استبداد وعليه آزادی
  . است ور

 وصورتی شکل بهر سال وهفت پنجاه اين ء همه در دانشجويان
آذر  شانزده يادمان مشعل وخيزها، افت وباهمه بود ممکن که
 .اند نگهداشته فروزان را ودو سی

 دانشجويان که ميرويمآذر 16 استقبال به شرايطی در امسال  
 خود جنبش در وزنان جوانان از توجهی قابل بخش بمثابه
 از آن کشيدن وبر خرداد 22 استبدادی ضد همگانی جوش
 ساختار جنبشی به انتخاباتی تغلبات عليه اعتراضی جنبش
 خالق نقشی آبان، سيزده وروز قدس روز در بويژه شکن،

 دانشجو کوچک جمع يک فقط ديگر اين. اند داشته وسازنده
 عظيمی بخش بلکه است، برخاسته استبداد عليه که نيست

 واقشار ديگرطبقات همراه که است ومردی زن ها ازميليون
 ،"  پيروزی مبارزه، اتحاد،: "  شعارهای سردادن وبا جامعه

 آزادی، بحال، تا مشروطه از" و"   ديکتاتور بر مرگ" 
 .اند رفته یفقاهت استبداد مصاف به" استقالل برابری،

  جمهوری رژيم که است آمده پيش درشرايطی مصاف اين  
 بحران بر گذاشتن سرپوش وبرای آن با دررودرروئی اسالمی
 وهم ها باالئی جهت از هم که ای جانبه همه واقتصادی سياسی
  کند می تالش است، بگريبان دست آن با اعماق مردن ازطرف

 تکرار نظامی، ائینم بزرگ ناسيوناليستی، دفاع زاويه از
 وعمده اسرائيلی وضد امريکائی ضد فريبانه مردم شعارهای

 توجيه را عمومی جنبش سرکوب خارجی، دشمن خطر کردن
 وبا دهد نسبت بيگانگان به را وهمگانی بزرگ جنبش واين کند
 به بخشيدن شتاب وبا ومضحک واهی ادعای اين بر تکيه
 به مخالفين کردن نيست وسربه تجاوز قصاص، اعدام، ء چرخه
 ورنگارنگ استبدادی ضد جنبش ومهار خفقان فضای تشديد
 مخملی انقالب برچسب زدن با خود خيال وبه بپردازد مردمی

 تالش رژيم حال، عين در. سازد اعتبار بی آنرا نرم وکودتای
 فعال دانشجويان کردن محروم و کشتار دستگيری، با  کند می
 ادامه ووحشت رعب وايجاد آنها دارکردن وستاره تحصيل از

 امريگا برضد که تبليغاتی ک درگردوخا وزير کند را مبارزتشان
 امريکا با خود لغزان موقعيت تثبيت وبرای است انداخته ه را به

  .برسد سازش بنوعی ومتحدانش
  2بقيه در صفحه                                                  

     

  
  قند چی                 رضوی               بزرگ نيا          

  
  =================================  
  

 به کودتای شاه و سيا ،" هن "از :  آذر ١٦

                      !به کودتای شيخ و سپاه " نه " تا 

  آرش کمانگر
  

آذر  را  ١٦ن است که جنبش دانشجویی ایران بيش از نيم قر

به عنوان روز دانشجو پاس ميدارد و به آن به مثابه فرصتی 

می نگرد تا هم بر مطالبات اخص خود بکوبد و هم پژواک 

خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت ستمدیده 

آنهم  در بطن  –بنابراین دليلی ندارد امسال . جامعه باشد 

از عظيم ترین جنبشهای توده ای و ضد استبدادی یکی 

این سنت تاریخی نيکو را به فراموشی سپارد و  - کشورمان 

بویژه اینکه در یک . آنرا پرشکوهتر از هر سال برگزار نکند 

آذر  ١٦آذر  امسال نيز همچون  ١٦تقارن تاریخی  قرار است 

  !باشد به یک کودتای ننگين " نه "  ٣٢
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 ! از خواهران ميرابل تا ندا و ترانه  
 فريبا ثابت                               

 یجسدها ينيکندوم یدر شمال جمهور 1960نوامبر  25 در

 ینا. شد يدادور افتاده از شهر پ یسه زن در کنارمرداب

 ينروام یسيا،پتر یجسدها متعلق به سه خواهر به نامها

و عضو  یبودند که هر سه آنها از طرفداران آزاد يرابلم یاومار

 مبارزه یژیلورافائل تر یکتاتورد يهجنبش مقاومت بوده و عل

تصادف  یک در ینهاحکومت اعالم کرده بود که ا.کردند یم

زود همه مردم متوجه  يلیاما خ. کشته شده اند یرانندگ

پس  یکتاتور،د يمسه خواهربه دستورمستق ینشدند که ا

سه  ینقتل ا.اند يدهبه آنها ، به قتل رس یازتجاوز جنس

در جامعه شد وجنبش  یادیخواهر باعث بروزتشنجات ز

  .رساند يروزیرا توسعه داده و به پ ومتمقا
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  ادامه از صفحه یک 

  

  ...بيانيه کميته مرکزی سازمان       

  

 - نظامی حکومت دولتمردان خود همانطوريکه اما    
 است مانده ثمر بی  ها ترفند اين اند، دريافته حاکم ايدئولوژيک

 زيرا ببرد، پيش از کاری ها کشی آدم اين با تواند نمی ورژيم
 ضد همگانی جنبش نه وکشتارها تهديدها اين همه رغم علی

 فعاليت از دانشجوئی جنبش ونه افتاده نفس از استبدادی
 آنرا که است موقعيتی دانشجوئی جنبش ويژگی. است بازمانده
 استبدادی ضد و همگانی جنبش  دهنده پيوند  حلقه بعنوان
 دانشجويان که است رو اين از مه.است کرده شاخص کنونی
 ها مليت کارگران، بيکاران، جوانان، زنان، کنار ودر همراه
 که قرمزهائی خط عبوراز با و اجتماعی مختلف های واليه
 دادن سر با و اند آورده بوجود اپوزيسيون در طلبان اصالح

 مرگ" و"  فقيه واليت اصل بر مرگ"  چون شعارهائی
 مواضع تحکيم به"  دکتر چه رهبر چه برديکتاتور
 آنرا وظرفيت اند پرداخته خود طلبانه وبرابری آراديخواهانه

 وجود بخاطر زيرا. بپردازند سراسری سنگربندی به که دارند
 از جنبش اين کشور، نقاط اقصا در ها دانشکده و ها دانشگاه
 اگر مثل در. است برخوردار سراسری ارتباطی طبيعی شبکه
 دانشسرای يک حتی فاقد که داشت جودو بلوچستانی زمانی
 دانشگاه در دانشجو هزار هفتاد امروزه بود، معلم تربيت عالی
 محيط گسترش يعنی تحصيلند، به مشغول آن عالی ومدارس ها

 ممتازی موقعيت ايران سراسر در ودانشگاهی آموزشی های
 .است کرده فراهم دانشجوئی جنبش سازماندهی برای

 جنبش که اکنون بخصوص انشجوئی،د عظيم نيروی اين   
 قرار اختيارش در مناسبی ء زمينه فقاهتی استبداد ضد همگانی

 حاکم های جناح از مستقل سازماندهی خود به نياز است، داده
 ابعاد بپردازد، خود نيروی دقيق  ارزيابی به بتواند تا دارد
 با مقابله وبتواند دريابد پيش از آنرا ء کننده وتعيين بزرگ

 چنين با. دهد سازمان را حاکم دستگاه ارتجاعی رضتع
 مسلح دندان بن تا رژيمی مقابل در ميتواند که است تمهيداتی

 خود مبارزاتی تاکتيک پيشه وجنايت بشر ضد استخوان مغز وتا
 حاکم فاشيستی -امنيتی نيروهای با روئی دررويا کند، تعيين را
 خواست حول مبارزه يعنی مبارزه ء عرصه دو زدن پيوند با

 و مطالباتی های خواست و استبدادی ضد سياسی عمومی های
 سازمان را خود جامعه، گوناگون وطبقات اقشار واسطه بی
 .دهد
 در دانشجويان را سازماندهی اين درونمايه خوشبختانه   

 بنمايش بخوبی اخير جوش وخود اعتراضی های حرکت
 ء سازمانيافته نيروی مقابل در که است اين واقعيت.  گذاشتند
 وپراکنده کوچک های گروه به را جنبش کوشد می که سرکوب
 توجه با بتوانند دانشجويان اگر کند، متالشی  آنرا وسپس تقسيم

 وخود مستقل های تشکل خود وسراسری طبيعی گستردگی به
 اليه با ابعاد ء همه در که هائی تشکل دهند، سازمان را رهبر
 خورده پيوند متفاوت وباورهای اه ومليت اجتماعی وطبقات ها

 جنبش ترتيب بدين. باشد ها جنبش اتصال لوالی ميتوانند است،
 : است قادر دانشجوئی

 از بخشی بمثابه جوانان استبدادی ضد عمومی جنبش در -1
 .   دهد سازمان آنرا و شرکت جوانان

 
 استادان با آموزشی های محيط ساير و دانشگاه محيط در – 2

 ستيزی ودانش زدائی علم جديد سياست مخالف هک ومعلمانی
 رشد ترس از رژيم زيرا کند همراهی هستند، ارتجاعی رژيم

 ودرسی آموزشی کتابهای بر سانسور با کوشد می جنبش آگاهی
 دانش های محيط در ديگری فرهنگی ضد انقالب واستقرار
 آزاديخواهانه استبدادی ضد جنبش رشد جلو وتحصيل،
 دانشجو معلم، استاد، بزرگ اتحاد. بگيرد را طلب وبرابری
 سياست اين عليه مبارزه سنگر ترين اصلی آموز ودانش
 در ميتواند دانشجوئی وجنبش است وارتجاعی انديشانه تاريک
 . باشد داشته کليدی نقش مورد اين
 
 طبقاتی ی ها اليه از دانشجويان از بزرگی بخش که ازآنجا -3

 زدن گره در اند، رخاستهب بگيران وحقوق ومزد کارگران
 وسياسی عمومی جنبش با کارگران مطالباتی خواستهای
 داشته توجه قابل نقشی ميتوانند خود بسهم شکنانه وساختار
 در کارگران با همدلی در وجوانان دانشجويان تظاهرات. باشند
 وهمبستگی ظرفيت اين تهران الله پارک در 1388 مه ماه اول
 .است داده نشان را
 
 تشکيل زنان را دانشجويان از نيمی از بيش که آنجا از – 4

 زنان وجنبش دانشجوئی مستقل جنبش مبارزاتی پيوند ميدهند،
 همگان دارد، قرار واقعيت از بستری وبر است طبيعی امری
 مستقل جنبش با دانشجويان جنبش وهمبستگی وهمدلی حضور
 جنبش همبستگی اين وگسترش تعميق. اند بوده شاهد  را زنان

 خواهد خوردار بر بيشتری سازمانيافتگی خود از را عمومی
 .کرد

 
 واقع ودر وزندگی زيست ومراکز محالت به مبارزه کشاندن -5

 افزايش شرايط در مره روز مطالبات با سياسی مطالبات پيوند
 ودانشجويان است ناپذير انکار ضرورتی مردم اکثريت فالکت

 است همچنين. باشند داشته پيوند اين در کليدی نقش ميتوانند
 فرماندهان بازجويان، ها، شخصی لباس شناسائی برای تالش
 محالت در اسالمی جمهوری رژيم سرکوب عوامل وساير
 . مردم وزندگی کار های ومحيط

 ونا پيدا رشته دهها با دانشجوئی جنبش که است اين واقعيت   
 یاستبداد ضد همگانی وجنبش اجتماعی های جنبش به پيدا

 دانش زنان، بگيران، وحقوق ومزد کارگران  طلبانه وبرابری
 های ومليت معلمان و اساتيد روشنفکران، جوانان، آموزان،
 ميتواند که ست آنها با پيوند ودر است خورده گره ايران ساکن
 لوالی بعنوان گفتيم وچنانچه کند ايفا واساسی ارزنده نقشی
 در دانشجويان اندهیسازم ازينرو. کند عمل جنبش اين اتصال

 استبدادی وضد عمومی جنبش با آن وپيوند ها سراسردانشگاه
 دوش بر آن ء عمده بار عمال که ايست وظيفه ايران مردمان
 به که است نگاهی چنين با. است کنونی دانشجوئی جنبش
 رژيم وببندهای بگير تشديد رغم وعلی ميرويم آذر 16 پيشواز
 امکانات تمام با آن، اندنر وعقب جنبش کردن مرعوب برای
 هر گذاری بر در دانشجوئی جنبش از حمايت به وجود تمام وبا
 می بکار را خود امکانات آذر شانزده يادمان تر باشکوه چه

 آزادی مدافع افراد تک تک ناپذير تعطيل وظيفه اين. گيريم
 وخارج داخل احزاب و ها نهاد ها، تشکل همه وسوسياليسم،

 اين در دانشجوئی جنبش وسرفرازی وزیپير اميد به. است
  . راه
 

 ! دانشجو روز آذر، شانزده بسوی پيش           
 ! ايران اسالمی جمهوری داری سرمايه رژيم باد سرنگون  

  ! سوسياليسم باد زنده!    آزادی باد زنده        
  )   کارگر راه(   ايران انقالبی کارگران سازمان مرکزی کميته 
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  ...به کودتا " نه" از : آذر  ١٦
  

هزاران تن از دانشجویان، با اجتماع در  ١٣٣٢آذر  ١٦در 
دانشکده فنی دانشگاه  تهران در واکنش به سفر گستاخانه 

 به ایران و - معاون رئيس جمهور وقت امریکا –ریچارد نيکسون 
برای بيان مجدد خشم و کينه خویش از کودتای سيا ساخته 

مرداد ، دست به یک حرکت اعتراضی زده و فریاد مرگ بر  ٢٨
این حرکت دليرانه درست در شرایطی رخ . استبداد سر دادند 

می  ١٣٣٢داد که تنها چند ماه از کودتای خونين تابستان 
ی نبود که خبر زندانها از انبوه مخالفين مملو بود و روز. گذشت

دستگيری و شکنجه مخالفين سياسی دیکتاتوری سلطنتی 
رژیم محمد رضا شاه وقتی با سيل اعتراض . به گوش نرسد

به سفر فرستاده بلند پایه دولت امریکا مواجه شد، به قوای 
در نتيجه این یورش . نظامی و انتظامی فرمان شليک داد

زخمی و از آن  خونين به حریم دانشگاه ، تعداد قابل توجهی
قندچی، رضوی و بزرگ نيا  :  ميان سه دانشجو بنام های

از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان . جان باختند
. سالگرد این واقعه خونين را بعنوان روز دانشجو پاس ميدارند

روزی که دیگر صرفًا تجليل و یاد بود آن سه دانشجوی انقالبی 
باره بر سازش ناپذیری انبوه نيست، بلکه فرصتی ست دو

دانشجویان آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و 
دفاع از آزادیهای عمومی و از جمله تشکل مستقل 
دانشجوئی و حق سازماندهی برنامه ها و فعاليت های 

  .اجتماعی، فرهنگی  و سياسی 
اما نه رژیم پهلوی و نه رژیم اسالمی به این خواستهای حق  

رژیم ستم شاهی با استقرار گارد . نه  گردن نگذاشتندطلبا
ویژه دانشگاهها و سازماندهی مامورین ساواک برای 

  شناسائی و دستگيری 
این کانون حٌساس، اهميتی " ثبات" ، برای حفظ "سياسيون" 

اما به رغم این سياستها ، انبوه . استراتژیک قائل بود
پائی محافل مطالعاتی، تيم های دانشجویان چپ و مبارز با بر

کوهنوردی، توزیع اعالميه ها و کتب ممنوعه و باالخره 
همکاری فعال با سازمانهای مخفی اپوزیسيون و در کنار آن 
راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام را از آن رژیم سلب کرده 

بياد داشته باشيم که بخش اعظم اعضای سازمانهای . بودند
در . ط های  دانشگاهی برخاسته بودندزیر زمينی از محي

نيز داشنجویان نقش بارزی در سازماندهی  ٥٧جریان ا نقالب 
بعد از شکست این انقالب عظيم . اعتراضات ميليونی داشتند

وحاکميت ارتجاع مذهبی، حتی در اوج توهم توده ای نسبت 
به خمينی ، رژیم نتوانست پایه چندانی در مراکز آموزش 

طبيعت دانش پژوهانه و روشنفکرانه . دعالی بدست آور
دانشجویان خيلی زود آنها را در برابر استبداد نو رسيده قرار 

از اینرو رژیم فقها  چاره ای جز این نداشت که در . داد
" انقالب فرهنگی" با سازماندهی یک  59اردیبهشت 

دانشگاهها و یا همانطور که خود می گفت سنگر چپ ها را 
رژیم اسالمی تنها زمانی اقدام . يل کندتسخير و سپس تعط

نمود که هم با   ٦٢به باز گشائی دانشگاهها در سال 
هزاران تن از  ٦٢تا  ٦٠اعدامهای گسترده سالهای 

دانشجویان و فعالين اپوزیسيون را از صحنه سياسی کشور 
محو کرده بود و هم هزاران دانشجوی مخالف را تضفيه و از 

ضمن اینکه با تعبيه صافی . ودحق تحصيل محروم نموده ب
های متعدد از جمله هيأت های گزینش و نيز اختصاص بيش 

درصد سهميه دانشگاهها به ایادی حزب الهی رژیم،  50از 
توانست الاقل برای یک دهه  محيط سياسی دانشگاهها را 

اما دیری نپائيد که موجی از حرکات . به رکود و رخوت بکشاند
دانشگاههای سراسر کشور را فرا پراکنده صنفی و رفاهی 

این . حرکاتی که هر سال بر ابعاد آن افزوده می شد. گرفت
حرکات به نوبه خود روی بخشی از پایه حمایتی رژیم در 
انجمن های اسالمی دانشگاهها تاثير گذاشت و آرام آرام 

  . هویت اصلی این تشکل ها دچار سائيده گی مزمن شد

انونی در جریان انتخابات انشعاب بزرگ این تشکل های ق
مجلس چهارم شورای اسالمی و تعميق آن در انتخابات 
مجلس پنجم و باالخره صف آرائی آنها در جریان انتخابات 

تردیدی باقی نگذاشت که   ٧٦خرداد  2ریاست جمهوری 
جناحهای رژیم دیگر حتی در ميان اکثریت پایه حمایتی خود در 

بنابراین دردوره پس . دارنددانشگاهها نيز حرفی برای گفتن ن
این حرکات و اعتراضات صرفًا صنفی نيست که  ٧٦از دو خرداد 

شاخص اساسی جنبش دانشجوئی را نشان ميدهد بلکه 
حرکات آشکار سياسی و حتی پيشقراولی جنبش 
دانشجوئی در اعتراضات سياسی وجه مشخصه اصلی مراکز 

گر چه در این ميان ا. دانشگاهی کشورمان محسوب می شود
دانشجویان چپ و انقالبی  با موانع گسترده ای روبرویند اما 
بسياری از پيشروان چپ و مترقی در مراکز آموزش عالی، با 
استفاده به موقع از شکاف در پایه حمایتی اصالح طلبان  و 

دفتر تحکيم وحدت : داغ کردن زیر پای تشکل های موجود نظير
يره ، موجی از و انجمن های اسالمی هر دانشگاه و غ

جنبش .  مخالفت با استبداد و خفقان را سازمان داده اند 
که عالوه   ٨٢و خيزش ده  روزه خرداد   ٧٨شش  روزه تير ماه 

بر تهران در چندین شهر یزرگ دیگر ایران رخ داد و از حمایت 
بخشهای از توده های شهری خصوصًا جوانان برخوردار شد 

این خيزشهای با .  مایش گذاشتجلوه ای از این تحول را به ن
شکوه اگر چه با بجا گذاشتن چند قربانی دهها مجروح و 
حدود دو هزار بازداشتی موقتًا سرکوب شد، اما تجارب 
گرانبهای آن همچون شبحی خواب خوش از چشمان حاکمان 

  .ربود 
نقش بارز جنبش دانشجویی به ویژه پس از کودتای انتخاباتی  

دانشجویان ضمن ایفای . آشکار شد  به وضوح 88خرداد  22
نقش پيشقراولی در غليان انقالبی پنج ماهه اخير ، بيشترین 

از حدود هفتاد جانباخته ای  که . صدمات را نيز متحمل شدند 
اسامی آنها تا کنون فاش شده و نيز از ميان هزاران نفری که 
در پنج ماهه گذشته بازداشت شده اند ، تعداد قابل توجهی 

ضمن اینکه شمار زیادی از فعالين دانشجویی  . جو بودند دانش
شدن ، " ستاره دار " یا از ادامه تحصيل محروم شده و یا با 

با . موقتا و برای چند ترم از ادامه تحصيل باز داشته شده اند
این همه و عليرغم این تضييقات و سرکوبها ، روزی نيست که 

جویان در شاهد ميتينگها و تظاهرات اعتراضی دانش
این حرکات اعتراضی دو ویژه . دانشگاههای کشور نباشيم 

: گی نوین را نسبت به سالهای گذشته نشان ميدهند 
نخست اینکه جنبش دانشجویی که عمدتا تا کنون به 

خالصه ميشد ، ) بدون شهریه  ( دانشگاههای بزرگ عمومی 
برای نخستين بار دامنه خود را به دانشگاههای آزاد  نيز 

دوم اینکه این جنبش که قبال انحصارا در مراکز . شيد ک
دانشگاهی شهرهای بزرگ نظير تهران ، شيراز ، اصفهان و 
غيره محدود ميشد در ماهها و هفته های اخير به مرکز 

  .آموزشی شهرهای کوچک نيز گسترش  یافته است 
و دقيقا همين گستردگی و نقش پيشقراولی جنبش 

ه در آستانه شانزده آذر ، رژیم دانشجویی است که سبب شد
دست به دستگيریها و نيز فراخوانی دانشجویان  فعال به 
کميته های انضباطی بزند ، بطوریکه طبق گزارش سایت 

دانشجو در  60خبرنامه اميرکبير ، تنها در ماه آبان  بيش از 
سراسر کشور بازداشت شده اند و تعداد بيشتری نيز برای 

صيل و حضور در مراکز آموزش عالی چند ترم از ادامه تح
ضمن اینکه خيل ایادی ماشين سرکوب و . محروم شدند

کشتار رژیم از محسنی اژه ای گرفته تا احمدی مقدم و نقدی 
ضمن به هراس گذاشتن هراس خود از شانزده آذر امسال ، 
آمادگی خود را برای سرکوب خشن حرکات اعتراضی اعالم 

ليرغم این تهدیدات ، دانشجویان با این همه و ع. داشته اند 
حداقل در پنجاه دانشگاه و دانشکده عزم خود را برای برگزاری 
باشکوه این روز تاریخی اعالم کرده اند و ميخواهند همچون 

به کودتا و   ٣٢زنده یادان رضوی ، قند چی و بزرگ نيا در سال 
بگویند و همچون ماههای اخير بر هدف " نه " دیکتاتوری 

بساط جمهوری اسالمی و استبداد دینی پای  برچيدن
فشارند و بار دیگر از مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه 

  .  جنبش انقالبی سکوالر مردم ایران دفاع کنند 
  

  !کابوس آنروز از امروز به جان حاکمان افتاده است 



  ادامه از صفحه یک 

  
  

  ... از خواهران ميرابل تا    
  

زنان  1981در سال. سمبل مقاومت شدند يرابلخواهران م
 يهمبارزه عل ینوامبر را روز جهان 25روز  ينالت یکایامر

سازمان  1999خشونت وارده بر زنان اعالم کردندودر سال 
 .شناخت يتملل آن را به رسم

 
بار نه در  یناما ا يشودم یوتکرارباز سنار  یاسال بعد گو 46
سمبل ........ا ، ترانه و از ندو ب یرانکه در ا ينالت یکایامر

شدند که زنان در آن نقش برجسته  یمردم يرنظ یمقاومت ب
 .دارند  یا

 
 یهراس يچه یاستبداد و خشونت  ب ی، زن قربان یرانیا زن
جسارت خود را   یکشد و بها یاستبداد را به چالش م يادبن

مدت  ینزنان در ا. پردازد یبا زندان، شکنجه، تجاوزو کشتار م
که فعال و کنشگرند  يستندادند که نه تنها دنباله رو ننشان د

و تجاوز و کشتار  کوبو سر یافتهکه جسارت و توان خود را باز 
 يتواقع. يستاحقاق حقوق از دست رفته آنها ن یبرا یمانع
است که  سهم زنان در سرکوب ها و در صدر آنها تجاوز  ینا

 يشترب خشن ترو یینه نصف مردان که هم طراز و در جاها
 يمتیبه هر ق یدبا.زن و مرد ندارد یگرجا د یندر ا.است

 . مقاومت را شکست
 
که  يدهدنشان م يرگذرا به حوادث چند ماهه اخ یاما  نگاه 

زنان در جنبش نه تنها کمتر نشده که رو  يقیو ک یحضور کم
از خود  يرنظ یب یزنان توان و جسارتها.است یشبه افزا
 .دهند  ینشان م

 
خود آگاه گشته  یو جمع یفرد ییبه قدرت و توانا نییراا زن

توان آرام آرام و با برآمد  ینا.است یافتهخود را باز  يلو پتانس
شکل گرفت و زنان را از انفعال و سرنوشت  یدنسل جد

 ینکه در ا یزنان. کرد  یلفعال و کنشگر تبد یمحتوم ، به زنان
خواهند  یگر نمیکه د یزنان. هستند يشتازپ یمردم يزشخ

 یها يعضو تب یکه نابرابر یزنان.شهر وند درجه دو باشند
که  یزنان.یرندپذ یشده را در مورد خود نم یونهاد یقانون

( تابند یو اجتماع را بر نم یخانگ یدائم یخشونت ها
به آن  یدارد وزنان به خوب یدر نابرابر یشهکه ر یخشونت
 ).آگاهند

 
جنبش  ینقش زنان در ان: مطرح  است  یجا سئوال یندر ا اما
  يست؟مطالبات اخص خود چ يشبردپ یبرا
 
است ، در  یکاف یو شعارحق شهروند يزیکیتنها حضور ف ایا

 شوند؟ یکه زنان شهروند درجه دو محسوب م یجامعه ا
 
زن ومرد  یبدون برابر حقوق یوحقوق شهروند یدموکراس آیا

 ممکن است؟
 
شکنجه با مردان  در سرکوب و يمخواه یما زنان تنها م آیا

که بدون مطالبات مشخص و در  یمباور ینو بر ا يمبرابر باش
 يم؟برس یحقوق یبه برابر يمتوان یم یکل یپرتو شعارها

 
هر چند  يراخ یگسترده و فعال زنان در جنبش همگان حضور

توجه داشت که  یدبا.يستن یاست اما کاف یالزم و ضرور
اتر رفته وما با مسئله فر يضاز صرف تبع یرانمسئله زنان در ا

زن و مرد  ینابرابر یراندر ا.يمروبه رو هست یجنس یدآپارتا
نصف  نیو مد یزن طبق قانون جزائ.است ینهو نهاد یقانون

از حقوق  یو اجتماع یاقتصاد ياسیدر حوزه س.مرد است
 یاز مشاغل برا ياریبس.يستبا مردان بر خوردار ن یمساو

 ینقش فعال یرانا زنان در اقتصاد.زنان ممنوع است
به  یاست ومجازات یقانون یبازنان تقر يهخشونت عل.ندارند

سان یکدر سنگسار کردن هم ، زن و مرد به  یحت. دنبال ندارد
 .شوند  یسنگسار نم

 
برابر  ينتضم یتالش برا يزقدم ومقدم برهرچ يناول پس
توان  ینم یشعار کل يچدر پرتو ه یاست و حق برابر یحقوق

  .يدبه آن رس
 

 یو نگاه يگردیمبه عقب برم یمطلب کم يشترفهم ب برای
توان  یمسلما آنچه م. یمانداز یگذارا به جنبش زنان م ياربس

. يگرددبر م يتکرد به مشروط یاداز آن به عنوان جنبش زنان 
عدالت و  یزنان در لباس مردانه دوش به دوش مردان  برا

 یواهم بودند که درل یاما زنان. يدندجنگ يتمشروط
زنان را فراموش  یبرا یشعار آموزش همگان يتمشروط
 . نکردند

 
 یجنبش زنان فعال شده وسازمان ها30تا  20 یسال ها در

در  یفعال يارسازمان ها نقش بس ینا. زنان شکل گرفت
حق پوشش،  ی،حق را.زنان به حقوق خود داشتند یآگاه

 یآنها بود وبرا یاز مطالبات اصل یحق آموزش تا سطوح عال
 .به عمل آوردند یبدست آوردنش تالش فراوان

 
حاکم بر جامعه و  یدخفقان شد يلمتاسفانه به دل 40دهه  در

 ینزنان ،روشنفکران زن ما به ا ینبود نهادها و سازمان ها
مسئله  یو عدالت اجتماع یکه در پرتو آزاد  يدندرس يجهنت

ر خود را د یتفکر بخوب ینا. زنان خود به خود حل خواهد شد
 يامزنان با وجود شرکت فعال در ق. نشان داد 57 یمردم يامق

سنگر گرفته ونه تنها از طرح  یهمگان یدر پشت شعارها
 ينبه اول یتوجه یمطالبات اخص زنان طفره رفته بلکه با ب

پوشش دفاع  یاز حق آزاد یحجاب اجبار یعنیسرکوب  یمعال
اده و به حق وحقوق خود را از دست د ینکرده و به مرور تمام

 .شدند یلشهروند درجه دو ونصف مردان تبد
 

 یفرق اساس 57زنان امروز با زنان  يتاست که موقع درست
حضور زنان از سطح روشنفکران فراتر رفته و به جنبش .دارد

رنگارنگ که زنان با  یجنبش. شده است یلزنان تبد یتوده ا
ق خود اند و به حقو یافتهخود را در آن باز یو مرام يدههر عق
 يرچشمگ ياربس يشرفتپ ینا يرغماما عل.آگاهند یبه خوب

بودن جنبش به  یباز همان مسئله همگان 57نسبت به 
خود را به نفع  یخواسته ها یدخوردو باز زنان با یچشم م

باز .رنگ بود نه رنگارنگ یک یدمطالبات محور رها کنند،باز با
نشده  مطرح یگریمطالبات د یدر کنار مطالبات محور یدبا

 ..........و.گوناگون نباشد یاز جنبش ها یندیوبرآ
 
آن  یقربان ينتکرار شده وزنان اول یباز تراژد يجهنت ودر

که  يدهدجهان به ما نشان م یکشورها یگرتجربه د. هستند
شائبه زنان و فراموش  یزن و مرد حاصل تالش ب  یبرابرحقوق

ن آن در نکردن مطالبات اخص زنان در هر مرحله و حل  نشد
 شتوان از جنب ینمونه م یبرا.بوده است یجنبش همگان

کرد که در ابتدا از فرانسه شروع شد وبعد  یاد 1968
 ینالبته ناگفته نماند که زنان ا.سراسراروپارا فرا گرفت

 يرغمدارند چرا که عل یکشورها هرگز دست از مبارزه بر نم
به  يدنرس یبرا یهنوز راه دراز یحقوق یبدست آوردن برابر

 یافته نمی یانپس کار خود را پا.در عمل دارند یواقع یبرابر
 يعضبردن تب يناز ب یخود، برا يفهرا وظ یدانند ومبارزه دائم

 .دانند یموجود م یها
 

 ینو در ا يمودهرا پ یراه دراز 57بعد از  یرانزنان ا جنبش
با  یاز زنان شکل گرفته است که بدرست یدیراستا نسل جد

 ياریهوش یدپس با. کند یم یتر ین برخورد جدمسئله زنا
خشونت در مورد  يض،، تبع ینا برابر. خود را از دست نداد

از  نيمی یمسئله جد ینا. دارد یختار یبه درازا یزنان قدمت
تواند در پرتو و  یاست که هرگز نم یجامعه آنقدر اساس

بدون  یدمکراس يچه يردوقرار گ  یگریمطالبات د يچه یهسا
 .يستزنان متصور ن یآزاد

 
  امروز ينجا واز هم يناز هم یخواست برابر حقوق پس


