
  مين حضور عظيمفهوم ا
 

 یني بیانسال و سالخورده را مي دختران جوان و زنان می چرخانیهر جا چشم م.  سابقه استیم و بيعظ, یزش توده ايحضور زنان در خ 

 آه با یني بیدختران پر شور را م, یاباني خی هایري پر التهاب درگیدر صحنه ها.  دهندی آنند و شعار می میيمايآه در آنار هم راهپ

ن يق تري از عمیكين تبلور يا.  آنندیز شرآت ميستند و فعاالنه در جنگ و گري ای سرآوبگر میروهاينه نينه به سيخشم و تمسخر س

ن يا.  آندینك به صورت آتشفشان فوران ميو ا,  مردساالر انباشته شدهین نظام طبقاتيت اي سال حاآمی سی است آه طی اجتماعیتضادها

آن , دان آوردهي است آه مادران و دختران و خواهران را در آنار هم به می اسالمیه داريم سرماي رژیه هاي از پایكيمثابه  به یتيستم جنس

  . ك فكر عقب نشستن در سر ندارنديچيسان آه ه

زش توده ي موج خیوال دارند ريآه امروز مغضوب واقع شده اند و خ“ یاصالح طلبان”ن يمنجمله هم( از هر جناح و دسته یحاآمان اسالم

 زنان جامعه پرداختند و نقش درجه دوم و فرودست زن را ی و شرعیبه سرآوب رسم, ن نظامياز همان روز اول استقرار ا)  سوار شوندیا

ا ي یا روسري”: شعار دادند) ی جانی هایجين بسيپدران هم (ین ها بودند آه از دهان اوباش حزب الهيهم. نه آردندين نهاديدر قوان

ن ها بودند آه يهم. ن ها بودند آه مجازات سنگسار را برقرار آردنديهم. خواه حمله بردندير به زنان آزاديد و زنجيغ و اسيو با ت“ !یسرتو

ن ها بودند آه يهم.  زنان هنرمند را ممنوع اعالم آردندین ها بودند آه صدايهم.  در جامعه و دانشگاه را برقرار آردندیتي جنسیجدا ساز

. ق آردنديرواج دادند و تشو, غهي را تحت نام صیو تن فروش, ی به دختران خردسال و نوجوان را تحت عنوان نكاح اسالمیجنستجاوز 

 حكم به آنان یقبل از اجرا, یدختران اعدام“ به بهشت رفتن” از یري جلوگی و برایت آامل اصول مذهبي رعاین ها بودند آه برايهم

 و فالآت را آنچنان گسترش دادند آه تن یكاريفقر و ب, ل آردندي آه بر مردم تحمیديه با چپاول و استثمار شدن ها بودند آيهم. تجاوز آردند

  .ل شديشان تبدير آردن شكم دختران جوان و خانواده هاي سیج براي رای از شغل هایكي به یفروش

 آه بر پا شده یبه هر بهانه ا, زشين خي مهم ایز ستون ها ایكي.  آندی میيابان خودنمايدر خ,  سالهی سی هاین ستمگريوه همه ايحاال م

.  استوار استیتيه ستم جنسي بخش و حق طلبانه زنان علیيبر حرآت رها, اد شودي هم آه در آن فریباشد و هر شعار نامربوط و مربوط

ارند يچه بس. ل از زنان دست در دست همحضور سه نس: مي شویده مشهود و الهام بخش روبرو ميك پديبا , ست آه در دل تظاهراتي نیاتفاق

 ی را در دوره های مختلف ستمگرینها شكل هايا.  آنندیمادر بزرگان و مادران و دخترانشان آه دوشادوش هم در تظاهرات ها شرآت م

گر روز يحاال د. داز حكم حاآم شرع تا گشت ارشا, غ حزب اهللا تا تجاوز بازجويته انقالب و تياز شالق آم. گوناگون تجربه آرده اند

  !ك استي نزدیحسابرس

ر را از رو بسته است و ي آه جناح حاآم شمشیطيو در شرا, د آه در مقابل چشمان ماينگاه آن. د به خواب رفتيد دلخوش بود؛ نباياما نبا

م ي عظیروي تالشند تا ندر“ اصالح طلبان” ستاد یروهاين,  زندی دست و پا می نظام اسالمیختگي نجات خود از بحران و از هم گسیبرا

رو به عنوان اهرم فشار در جدال ين نيزند و از اي خود بری جناحی دعواهای و شور زنان را به مجرایزنان را به حداآثر مهار آنند و انرژ

 یتلف مردم م مخی جلب قشرهای برایيبكار حكومت در دوران انتخابات وعده هاي فریم آه جناح هايده بوديمعموال د. قدرت استفاده آنند

هنوز به “ اصالح طلب”م آه جناح يني بیاما حاال م.  گذارندیر پا ميروز شدند همه آن وعده ها را زينكه در انتخابات پيدهند و بعد از ا

 مشخص یاجازه ندادن به طرح خواسته ها. ردي گیش در مورد زنان را عمال پس ميش وعده هايشاپيپ, ك آودتايده و در مهلكه يقدرت نرس

دن گشت يبرچ”ش مانند يبكارانه سه هفته پي فری جز لگد مال آردن وعده هایيمعنا, ان تظاهرات هاي در جریتيمربوط به رفع ستم جنس

  . ندارد“ ارشاد

 به گوش یزش آنوني بلند در خیبا صدا,  زنانی آرد آه شعارها و خواسته هایبكارانه را خنثي فری توان تالش های میفقط در صورت

, ل دهندي مشخص خود را تشكیصف ها, صفوف خود را محكمتر و گسترده تر آنند, ان تظاهرات هاين حق زنان است آه در جريا. برسد



از ين حق زنان و نيا. اد آننديرند و فري در دست بگی عمومی و مبارزاتیاسي سی را عالوه بر شعارهایتي مربوط به رفع ستم جنسیشعارها

 یمي عظیرويان با نيهمه جامعه و همه جهان, یزش توده ايق است آه همه شرآت آنندگان در خيو تعم یشروي پیعاجل جنبش مردم برا

  : آورندیر را به صحنه مي با مضمون زیيروبرو شوند آه آگاهانه شعارها

  !مي خواینم! مي خوایحكومت ضد زن نم

  !مي خواینم! مي خوای نمیحجاب اجبار

  !د گرددي بای ملغیتي جنسیه بنديسهم

  !د گرددي بای ملغیتي جنسیدا سازج

  !د گردندينابود با, آمران سنگسار, ان ضد زنيجان

  !مي خواینم! مي خوایدولت گشت ارشاد نم

همه فعاالن آگاه در جنبش , ابان ها هستندي آه هر روز در خیان صدها هزار زن و مردير آردن آنها در مين شعارها و فراگي اعالم ایبرا

د با دل و جرات يبا....  گرفته تا معلمان و پرستاران ویي و دانشجوی از جنبش زنان و آارگری اجتماعیاه و مترقخويشرو و آزادي پیها

م توده ها ين به جنبش عظي نویتيفي هزاران ساله را بكشند و آیرهايزنج, دهي زن ستمدیعني, یم انقالب اجتماعي عظیرويبگذار ن. عمل آنند

 .ببخشد
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