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 همه زنان یمبارزات فهیران؛وظیحاکم بر ا یاستبداد مذهب هیمبارزه عل

 ۱۳۹۵ اسنفد ۲۳

 حضار محترم!
که تحوالت  یو غرب یرانیا نگارانخیقرن سابقه دارد. تار میو ن کی ،یو برابر یدست آوردن آزادبه یبرا رانیمبارزه زنان ا

 یشگامیها، زنان پسال نیعالوه، در ااند. بهکرده یرا گواه تیواقع نیا یروشناند، بهکرده یرا بررس رانیا ریسال اخ ۱۵۰
خود  یستگیمختلف شا یهااند و در پهنهبرخاسته زیستو زن یو فرهنگ استبداد هااستیسرغم سلطه که به مینیبیرا م

 رانیحاکم بر ا یاستبدادها هیمبارزه عل دانیها در محضور شجاعانه آن ،یشتازیپ نیشاخص ا نیتراند. مهمرا نشان داده
 دوره است.  نیدر هم

توسعه و به یابیدست یآن جامعه برا ای نیا زانیچه مجامعه است. به کی شرفتینشانه پ نیترو جامع نیتریعال نیا
در  یشرفتیهر پ ،ی. بدون برابرکندیتالش م یو برابر یآزاد یکه برا یزانیمحرکت درآمده است؟ بهبه یقیحق شرفتیپ

 . خوردیو واگشت م ستین داریپا ًایثان ست،ین گذاراواًل اثر یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس یهانهیزم
نوظهور،  دهیبود. پد رانیجهش در ا کی، شاهد ۱۳۵۷شاه در سال  یکتاتورید یسرنگونمنجر به یهاامینظر، ق نیا از

 شرفتیپبه رانیگسترده جامعه ا لیتما نشانه نیبود. ا ریچشمگ اریو بس عیوس اسیدر مق یابانیخ حضور زنان در تظاهرات
 :بودتناقض هولناک  کیبروز  یحال به معن نیو در ع

 عایوس رانیجامعه ا گریگرفت، از طرف د شیدر پ یو استبداد یسرعت مواضع ارتجاعحاکم به یاسیطرف قدرت س کی از
 جلو بود. برداشتن به زیو درحال خ یو دمکراس یخواستار آزاد

 را در خون فرو برد. رانیانقالب ا د،یجد میو توحش رژ تیو بربر دیانجام یتصادم بزرگها بهقدم نیتناقض در اول نیا
 

 رانیمقاومت ادر  زنان
را  میرژ نیمقاومت در برابر ا یتحول بزرگ بود که سنگ بنا کیشرکت فعال زنان  ه،یفق تیوال میبا رژ ییارویرو در

 گذاشت. 
 یادگرایبن میاثرگذار و فداکار. در مبارزه با رژ اریبس یفیگسترده بود. و از نظر ک یمبارزه از نظر کم نیزنان در ا شرکت

 رخ داد. ۱۳۶۰خصوص در دهه به عیوقا نی. ادندیشهادت رسبه ایها هزار زن شکنجه شدند حاکم ده
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طور قطع مرعوب چشم ندوخته بودند، به ینداشتند و اگر به افق روشن و پرشکوه یرومندین یهازهیزنان انگ اگر
تر کرد. ها را مصممها آنسرکوب نیاست. اما ا رینظمعاصر کم خیکه در تار شدندیم ییرحمانهیب یها و کشتارهاشکنجه

 ها محور جنبش و نبرد شدند.و آن افتیارتقا  تنقش زنان به سرع ران،یدر تحوالت پس از انقالب ا
 

از  شیب زیاند. در پارلمان مقاومت نعهده گرفتهدر جنبش مقاومت را به یدیو کل کنندهتیزنان، عمده مواضع هدا امروز
 .دهندیم لیا زنان تشکدرصد اعضا ر۵۰

 :شودیبوده در چند نکته خالصه م رانیرهنمون عمل زنان در مقاومت ا آنچه
 نیبوده و هست. بنابرا ختهیآم قًایعم رانیا یآزاد یبا مبارزه برا ،یبرابر یجنبش برا نیکه مبارزه زنان ا نیا نخست

 اشیضدانسان یهاضیو تبع ،یزیستزن ،ینیاست هدف قرار داده و با اجبارات د یاستبداد مذهب کیاستبداد حاکم را که 
 در افتاده است. 

 است، ینابرابر یکانون دگاهیو د یدئولوژیرا که ا ییگراتیدست زده و جنس ییشهیمبارزه ر کیزن به یءانگاریبا ش دوم،
 اند. کرده ینف

اند که نقش را کشف و سپس در عمل اثبات کرده قتیحق نیو ا اندافتهیجنبش  نیا تیرسالت خود را در هدا سوم،
 است.  بخشییرها زمیمکان کی یداریپا نیزنان در ا کیهژمون

اند و جنبش همراه کرده نیطلب ا یمبارزه خود را با تالش و مبارزه مردان مقاوم و برابر نیچنهم شتازیزنان پ چهارم،
و نگرش و فرهنگ  ینابرابر هیجنبش را در مبارزه عل نیکه مردان ا انددهیخود د تیاز مسئول یامر را بخش مهم نیا

 کنند. یاریمردساالرانه 
 

 یاسالم ییادگرایبن ظهور
 ران،یحاکم بر ا یها در مبارزه با استبداد مذهبتجربه نیهستند. ا یمتیقیذ یهاتجربه یدر مبارزه خود دارا رانیا زنان

 نیآن، ا تیماه یادآوریو  ییادگرایبن یریگشكل خچهیتار یدست آمده است. بررسبه یاسالم ییادگرایسرچشمه بن یعنی
 :دهدیم حیتوض شتریموضوع را ب

تا قفقاز و  یشمال یقایدر آن واقع استـ از آفر یاسالم یكه عمده كشورها یی، در منطقه۱۹و اوائل قرن ۱۸اواخر قرن  از
جهان، مردم به مبارزه  كیو تكنولوژ یاجتماع ،یاسیبزرگ س یهایدگرگون ریأثهند ـ تحت ت انوسیتا اق انهیم یایآس
 . یو اجتماع یاقتصاد شرفتیقانون و پ تیاستقالل، حاكم ،یكسب آزاد یاسرنوشت خود رو آوردند. مبارزه بر رییتغ یبرا
 نیاز ا یكیالبته  یماندگرا فراهم كرد. جهل و عقب یاسالم ییادگرایظهور بن نهیچند عامل مخرب، زم یینهیزم نیچن در

بار فاجعه راتیكشورها اشاره كرد كه تأث نیغرب در ا یهاها و اشتباهات دولتبه دخالت دیعوامل است. اما عالوه بر آن با
غرب  یرهاكشو هیعل یقیمنطقه، دافعه عم نیا یكشورها یمل یساختارها انهدامها و ملت یآوارگ ،یاشغالگر ریآن نظ

. کنندیم دییکشورها تأ نیدر ا استمدارانیس یمتفکران در غرب و حت یاریاست که امروز بس یقتیحق نیكرد. ا جادیا



3 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 نیا یو اجتماع یصادطبقه متوسط، رشد ناموزون اقت یباعث نابود یكتاتورید یهامیاز رژ تیغرب در حما یهادولت
 شدند. خواهیآزاد یهاو جنبش یبردن احزاب مل نیكشورها و از ب

 
  رانیا میکننده رژ نییتع یاثرگذار

به  یاسالم ییادگرایاست كه بن ییلحظه ،ییاستثنا یخیتار طیشرا كیو همدستان او در  ینیخم دنیحكومت رس به
كه  ینید ضیشده بر تبعو بنا زیستتشنه قدرت، سراپا زن بیمه یروین کی یعنیمفهوم اخص خود پا به جهان گذاشت: 

 یادگرایبن یهاگروه یبرا یحكومت یالگو كیكرد و  یذهباستبداد م كی یبرقرار لهیافتاده خود را وساحكام شرع عقب
 وجود آورد.به
و به  یخواهیاز آن بودند كه در مقابل موج آزاد تردهیو پوس ترفیضع ران،یسابق ا میمانند رژ ییهایكتاتورید قت،یحق در

 را برعهده گرفت. فهیهمان وظ ییادگرایبن یروی. پس ناورندیزنان و جوانان تاب ب یرویخصوص در برابر ن
 
 ییادگرایبن نتیط
جهان اسالم در  ییصف آرا ندیگویم یچنان كه برخ ایاست؟ آ یزیبا چه چ تیدر جوهر خود ضد یاسالم ییادگرایبن

 است؟  تیهودیو  تیحیاسالم با مس ییارویبرابر غرب و مشخصًا رو
. بلكه یو سن عهیش نیاسالم و غرب و نه ب انیاست، نه م تیحیاسالم و مس انیاست كه اصل دعوا نه م نیا تی. واقعریخ

 است.  یعدالتیبا ظلم و ب یبرابر انیو اسارت است. م یآزاد انیدعوا م
 یو برابر یدمكراس ،یزنان و جوانان به آزاد ژهیگسترده مردم منطقه، به و لیدر اصل مقابله با تما یاسالم ییادگرایبن

 است.
 

 با زنان  خصومت
موج  رایو خشونت خود را متوجه زنان كرده است؟ ز نهیاز همه ك شیب ییادگرایكه چرا بن افتیدر توانیجا م نیهم از

 زنان قرار دارد. ییبرخاسته كه در محور آن رها یطلبیو برابر یخواهیو آزاد ییاز نوجو یمیعظ
 نیبرخوردار شدند. به هم یریبه صحنه آمدند. و از نقش چشمگ یدیجد یرویزنان به صورت ن ران،یا ۱۳۵۷انقالب  در
ها محور جنبش و نبرد شدند: صف اول . آنافتینقش زنان به سرعت ارتقا  ران،یدر تحوالت پس از انقالب ا لیدل
 .رانیا یمل بخشیارتش آزاد یفرمانده اول، و صف ۱۳۸۸ یهاامیها، صف مقدم قگاهدر شكنجه یستادگیا

عمده سركوب جامعه كرده  یبا زنان را قرار داده و سركوب زنان را مجرا یدر كانون خود دشمن ز،ین یاسالم ییادگرایبن
 است. 
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 رقابلیشدند؟ چرا تحت نام اسالم به غ نیشیپ یهاهزاره نیقوان یایاح ازمندین ستمیآخوندها در آخر قرن ب چرا
با آن مقابله  توانستیمواجه بودند كه فقط با شقاوت محض م ییگسترده لیبا تما رایدست زدند؟ ز هاتیجنا نیتصورتر

 كند.
 حكومت یاز الگو دیبا تقل ادگرایبن یهاگروه ایاست كه بعدًا افراد  ییهایدیو پل هاتیاغلب جنا گذارهیپا رانیا میرژ

 .افتیراه  یاسالم یاز كشورها یمعدود نیبه قوان یحت ایاز آن را تكرار كردند.  یآخوندها، بخش
تمام  یبرا یکه خطر اصل رانیبرخاستند که نه فقط دشمن مردم ا یمیبه مبارزه با رژ شتاز،یو زنان پ رانیا مقاومت

 ۱۵است. در  یجهان دیتهد کی ییاادگریکه بن میدادیهشدار م شیرا از سه دهه پ تیواقع نیبود. ما ا انهیمنطقه خاورم
 یهاتختیکه پا مینیبینشان داد. امروز م انهیو جنگ در خاورم سمیترور یصورت بالخودش را به دیتهد نیا ر،یسال اخ

پا  ران،یحاکم بر ا یآخوندها تیتحت هدا ادگراهای. هرجا که بنستندیآن در امان ن یستیترور یهاتیهم، از جنا ییاروپا
 . شودیشروع م شانیرانگریو و سمیزود ترور یلیخ گذارند،یم

حاکم بر  میشوم است. رژ دهیپد نیکنم، لزوم مقابله همه جهان با ا دیتأک شیبحث رو نیا جهیعنوان نتبه خواهمیم آنچه
هم هستند. دشمن تمام  انهی. دشمن مردم خاورمستندین رانیآن فقط دشمن مردم ا تیتحت هدا ییادگرایو بن رانیا

و  کندیم دیتمام زنان را تهد یدستاوردها ییادگرایبن شودیم طزنان مربوجا که بهخصوص تا آنجهان هم هستند. به
 . دهدیمورد حمله قرار م

خواهرانه زنان در همه جهان  یهدف مبرم مبارزه زنان در همه جهان است و همبستگ کی م،یرژ نیمقابله با ا نیبنابرا
 قرار بدهند. تیرا مورد حما میرژ نیکه مقابله با ا کندیم جابیا

 
 همه شما متشکرم. از


