
  
 ھا بھ مبارزه برخیزیم ھا در دانشگاه علیھ تفکیک جنسیتی و تک جنسیتی کردن رشتھ

  
یکی تر حقوق زنان و  ھا از نظر ما زنان جنبش نان و آزادی، پایمال کردن ھر چھ بیش طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه

  .این رژیم مرتجع علیھ زنان استھای  سیاستدیگر از 

با دانیم کھ  ایم می شناسیم و با پوست و گوشت خود آن را تجربھ کرده ی اسالمی را میستیز جمھور ما کھ ماھیت زن

ھای علمی و فنی، پایین خواھد آمد،  ھا، بھ خصوص رشتھ اجرای این طرح، سطح علمی دانشجویان دختر در تمام رشتھ

و اگر . دان متخصص روبرو ھستندھای ایران، ھمین حاال ھم با کمبود امکانات آموزشی مناسب و استا چرا کھ دانشگاه

ھا تک جنسیتی شوند، این دختران دانشجو ھستند کھ از  ھا طرح تفکیک جنسیتی پیاده شود یا برخی رشتھ در دانشگاه

  .ھمین امکانات فعلی محروم خواھند شد

  .شود میضعیف ھا  و مرد و لغو تبعیض جنسیتی در دانشگاه جنبش برابری زنبا اجرای این طرح، می دانیم کھ 

و مقاومت اتحاد خواھد دانشجویان دختر و پسر را از ھم جدا کند، تا مانع  با اجرای این طرح، رژیم میدانیم کھ  می

  .تر سرکوب کند شود و جنبش دانشجویی را آسانمان   مشترک

این طرح عالوه بر عواقب منفی مبارزاتی و علمی، عواقب فرھنگی و اجتماعی از نظر ما زنان جنبش نان و آزادی، 

آینده بازار کار و امکان پیشرفت شغلی زنان  اجرای چنین طرحی آن است کھ در نتیجھترین  کم .وخیمی ھم بھ دنبال دارد

و بازار کار بیرون رانده شده تری از اجتماع  و در نھایت زنان ھر چھ بیش .تر از شرایط فعلی خواھد شد محدودتر و کم

  .ھا فرستاده خواھند شد و بھ کنج خانھ

تا از مبارزات بھ تدریج پیاده کند کند در این دانشگاه و آن دانشگاه، در این رشتھ و آن رشتھ این طرح را  سعی میرژیم 

تر شده  گستاخومت، رژیم، کھ در صورت عدم مقاایم  فھمیدهبھ تجربھ ما ھم . متحد و سراسری دانشجویان جلوگیری کند

  .کند تر پایمال می حق و حقوق ما را بیشو 

  .در اجرای این طرح موفق شوددھیم رژیم نپس، اجازه 

از ھمین . تتمام دختران و پسران دانشجوسمشترک و سراسری متحد، راز موفقیت ما، مبارزه 
  .را سازمان دھیمامروز این مبارزه و مقاومت مشترک و سراسری 

  
  :الگ ما دیدن کنیداز وب

http://osyanezan.wordpress.com/ 
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