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 هیفق تیوال میرژ یدر برانداز یرانیزن ا تیمسئول

 زن یبه مناسبت روز جهان یرجو میمر یسخنران 

 ۱۳۹۶ همنب ۲۸

 
 حضار محترم،

آرمان  بر یداریاخاطر پبه کی. تبرمیگویم کیتبر رانیهمه شما، به زنان جهان و به زنان آزاده ازن را به یروز جهان
 شتازیپ یآخوند زیستو زن حكومت مرتجع هیعل امیامسال در ق ران،یشان در اخواهران رایبه زنان جهان ز کیو تبر یبرابر
 اند.بوده

 
که  ییاادگریا بنبرد بدر خط مقدم ن ران،یزنان ا رایاست. ز نیو روز تحس یروز زن؛ روز افتخار است، روز شاد امسال

 کردند.  ینیآفردشمن همه زنان جهان است، نقش
ردند، مقاومت ک شونتو خ ییادگرایو بن یکتاتوریمان در سراسر جهان که در سال گذشته در برابر دبه خواهران نیچنهم
هزار  ه و پانصدآوار ونیلیکشور با ده م کی یهارانهیو انیها که در مسالم بر آن میفرستیدرود م هیزنان سور ژهیوبه

 .افرازندیرا برم دیپرچم ام ،یقربان
 
 

 درباره چند موضوع با شما صحبت کنم: خواهمیامروز م من
 ها،امیامه قاد ین برازنا تیمسئول ه،یفق تیوال یدر برانداز یرانیدرباره حق زن ا ران،یا امیزنان در ق یشتازیپ درباره

 دارد؟ یینهچه پشتوا م،یآن معتقدکه به یرانیسوال که نقش زن ا نیاو سرانجام پاسخ به یمسأله حجاب اجبار
 
 رانیا امیزنان در ق یشتازیپ
 ام،یق نینماد ا که ستین لیدلیاند. بنانزنان و جوا اشیمحور یرویاست که ن نیواقعه، ا نیا ریچشمگ یهااز جنبه یکی

 آور، مشت خود را بلند کرده است.گاز اشک یدودها انیاست که در م یدختر ریتصو
ن و پسران وسط دخترابار ت نیشعار، اول نیا«. تمومه ماجرا گهیاصالح طلب، اصولگرا، د»بود که  نیا امیق یاز شعارها یکی

 در تهران داده شد. کنندهامیق یدانشجو
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هم  رابتکا نیدر ا .میستما همه با هم ه د،یبترس د،یآخوندها گفتند: بترسبود که معترضان خطاب به نیا گریمهم د شعار
 صورت گرفت، زنان، فعاالنه نقش داشتند. نیزندان او یکه جلو

 . میآخوندها بترسند که ما همه با هم هست دیبا بله
ه او ب یخ قاطعپاس رانیکاماًل غلط غرب است. و زنان ا یهازن و مرد از جمله حرف یجنس یربراب گفته است: یاخامنه

 ادیرمه وجود فا با ه. و چشم در چشم آنهستادیا یتیپاسداران و مأموران امن یمتر کیکه درست در  یدادند. زن شجاع
 .بود رانینامش ا د،یکش ادیاما در آن لحظه که فر م؛یدانیزن را نم نی. نام ایا: مرگ بر خامنهدیکش
 ۶۰ر دههد او گفت: ارائه کرده است. ینسبتا روشن ریسپاه پاسداران تصو یاسیمعاون س ام،یباره نقش زنان در ق در
 یحلقه اصل زین نها بودند و اکنوخانم شتریب کردند،یم یرا رهبر نیسازمان مجاهد یابانیکه اعتراضات خ ییهاآن

 یریگعد از دستو ب نددیرا به آشوب کش المیها اخانم نیاز ا نفربودند به عنوان مثال، چهار ها و شروع، خانم کیتحر
 ایشدند،  ریدستگ که از کرج بودند در کرمانشاه ییهاآن بیترت نینبودند. به هم یالمیها اکدام آن چیمشخص شد ه

حضور  هرهاشدر  افتهیبودند که سازمان ینیمجاهد هانیشدند؛ ا ریدستگ رازیکه از بندرعباس بودند در ش ییهاآن
 .دادندیو شعارها را جهت م افتندییم
 میرژ ینگونسر یکه حلقه اصل کنمیم دیاند و من تاکزنان هاامیق ختنیبرانگ یاعتراف دشمن است که حلقه اصل نیا

 .اندرانیآوران اپاخاسته و رزمزنان به ه،یفق تیوال
 

 هیفق تیوال میژر یدر برانداز یرانیزن ا حق
 امیقنان بهردارند. زب انیرا از م یآخوند میاند که رژبخواهند؛ بلکه آمده میاز رژ یزیکه چ اندامدهین هاابانیخبه زنان

 را آزاد کنند. رانیاند که تمام اکرده امیخود را مطالبه کنند. ق یاند که فقط آزادبرنخاسته
 من است.  یهابخش صحبت نیموضوع دوم ت،یواقع نیا

صادر  حقوق زنان را هیحقوق بشر فرانسه، اعالم هیگوژ بر اساس اعالمدوفرانسه، المپ ری، در انقالب کب۱۷۹۰ یدهه در
 .«ردیگبقرار  بونیشت ترحق داشته باشد كه پ دیزن حق دارد اعدام شود پس با یوقت»كرد. او در همان زمان اعالم کرد: 

حقوق او را  نیترییبتدااکه  یوقت د،یارا شکنجه و اعدام کرده یرانیها هزار زن اکه ده یتوق مییگویآخوندها مهم به ما
 هد نشاند.خوا یحق را به كرس نیرا سرنگون کند. و قطعا ا هیفق تیوال میحق دارد رژ یرانیپس زن ا د،یاگرفته
 نیسال گذشته، ا ۳۹تجربه  یگواه. بهیو برابر یآزاد یراه او برا گانهیحال،  نیاست و در ع یرانیحق زن ا ،یبرانداز

 ایهرگز. آ شد؟ رانیان ازن دیعا یزیچ یاصالحات و اعتدال قالب یاز باز اینگذاشته. آ یباق یگریراه و روش د چیه میرژ
 نیم قوانسال حجسال به ایهرگز. آ داشت؟ ییدهیصورت گرفت، فا ضیتبعپر نیقوان یاصالح جزئ یکه برا ییهاتالش

تر و مطرود کارتر،یب یرانیسال زن اسال به ایآ سال فرصت اشتغال زنان از دست نرفته؟سال به اینشده؟ آ شتریب زانهیستزن
 نشده است؟ ریتحق شهیاز هم شیب
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 هیكل د،یكن امعه نگاهج تیاند. به وضعشده رتریزنان روز به روز فق ژهیوو به رانیجامعه ا تیاکثر ها،استیس نیا جهینت در
و  ستم همهنیز اا رانیکه قلب و وجدان ملت ا ی. راستریو تحق نیو توه یها، تعدفروش نوزاد، ازدواج دختربچه ،یفروش

 است. دارحهیزنان جر هیعل اددیب
 
م حاک یندهااند؟ آخوها سلب کردهحقوق زنان را از آن نیترییاست که چرا آخوندها ابتدا نیا ،یاما موضوع بعد و
ر فرد وطلبانه هو دا بر اساس انتخاب آزادانه ن،یدآوردن به یرو كهیمطابق دستور اسالم است. در حال نیا :ندیوگیم

ست. ا یقیم حقف اسالو زور باشد، بر خال لیتحم یکه از رو یزی. پس هر چنیالدیاست. در قرآن آمده است: الاکراه ف
 یت، برازنان اس دنیکشبندبه یبرضد اسالم است، برا ی. حجاب اجباریحجاب اجبار ایباشد  یاجبار نید خواهدیم

 سرکوب عموم مردم است.
 
 

 یزنان مجاهد در حال ۱۳۵۷در همان اسفند  لیدل نیهمدارند. به یکه آخوندها چه هدف دندیاز روز اول، فهم رانیا زنان
زنان، جاب بهح لیحمکت کردند. از روز اول، تشر یحجاب اجبار هیعل یداشتند، در تظاهرات اعتراض یکه خودشان روسر

 .گرید زیچ هاختناق و سد کردن راه زنان بوده است و ن لهیوس
کرد.  یرا ملغ« دهخانوا تیقانون حما»اسفند  ۶روز بعد در ۱۵اش را شروع کرد. فقط شوم تیبهمن حاکم ۲۲در  ینیخم
 ۱۵مردان داد. در هبطالق را  جانبهکیاسفند حق  ۱۳زنان را به عرصه ورزش کشاند. در  هیعل یجنس ضیاسفند تبع ۹در 

 یکرد كه مجر لیحمتکارمندان زن را به یاسفند حجاب اجبار ۱۶ رزنان را لغو کرد و د یاسفند قانون خدمات اجتماع
 بود.  یآخوند روحان م،یرژ یجمهور فعل سیرئ نیآن در ادارات ارتش هم

 کیرصفحه تا نیخود ا امیبا ق خواهدیم یرانیاست و حاال زن ا یرانیسرکوب زن ا خچهیتار م،یرژ نیساله ا ۳۹ خچهیتار
 ورق بزند.  رانیا خیرا از تار

ع و ارتجا ییدگراایبن هیاست عل یامیبلکه ق ست؛ین یاسینظام س کی یبرانداز یفقط برا ران،یا امیق لیدل نیهمبه
بلكه  ،رانیردم ام یرانه فقط ب دیپر ام یاست. طلوع ییطلوع تازه نیاست. ا دهیکه منطقه را به خاک و خون کش ،یمذهب

متولد شد،  رانیدر ا یذهباستبداد م تیبا حاکم ۵۷که در سال  ییادگراینارتجاع و ب رایتمام مردم منطقه و جهان. ز یبرا
 مرد و مردار شد. ۹۶ یهاامیدر ق

 
 هاامیادامه ق یبرا زنان تیمسئول
کرده  را فراهم هاامیادامه ق تیظرف یفعاالنه حضور داشتند. اوضاع کنون هاامیاست که در ق یریمن به زنان دل خطاب

از  تیسئولم نی. ادیرخود بگذا یهارا بر شانه امیاستمرار ق تیاست که مسئول نیپاخاسته اآن به شما زنان به امیاست و پ
 .هاامیدوم سازمان دادن ق ،یترس و ناباور واریشکستن د شده است. اول: لیدو بخش مهم تشک
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حساس  یهاحظهلع، در نشان داد که شما زنان شجا گریبار د کی ها،امیق و در اوج آن ریاخ یهاماه یاعتراض اجتماعات
 . دیها شوو باعث گسترش اعتراض دیده رییاوضاع را تغ دیاتوانسته

 قشنست. ا یترس، خفقان و ناباور یاخص شما شکستن فضا تیاست. مسئول کنندهنییات، تعلحظ نیشما در ا نقش
 . دییور نمامقابله با سرکوب را در جوانان شعله و توان دیکن ایو جرأت مردم را اح دیاست که ام نیشما ا

حرکت به اند،ستادهیاف ادر اطر دیرا که با ترس و ترد یآورند، همه کسان یجوانان هجوم م یریدستگ یپاسداران برا یوقت
 امیعتراض و قا زشیگان ،یریدستگ کیاز مقابله با  دیتوانی. شما مدیزیو محاصره مزدوران برانگ دنیکش ادیکردن، فر

 .دیکن جادیا
 یهار سالد یلطنتآموز و دانشجو، بعد از انقالب ضدسهمان نسل مسعود، دختران و پسران دانش یعنی ا،یشیلیم نسل
 .بودند یادرمان آزآ یو نبرد برا یو جلودار جنگاور ستادندیای، در مقابل حمله چماقداران و پاسداران م۶۰تا  ۵۷

دندان  زدوران تامجوم و بارها ه ستادندیدر خط مقدم ا ،یجنگاور هیروح نیبا هم یبرتیمجاهدتان در اشرف و ل خواهران
 مسلح را متوقف کردند.

مقابل  . دردیها تالش کنآن ینینششکست و عقبتهاجم متقابل و  یبرا کنند،یحمله م میکه مزدوران رژ یوقت پس
 . دیکن تیو حما یاهها همررا در مقابل زندان انیزندان یهاو خانواده دیده شیها را افزااعتراض کنندگان،امیق یریدستگ

 کردهرینجزبادستان  که امدهی. بارها ددیر هم بشکنرا د یدیو ترس و ناام یناباور وارید دیتوانیشما م زم،یعز خواهران
 یآزاد دیو با تواندیم وستهیصف بهم پ نی. ادیکن جیراه و رسم را ترو نی. ادیرویم شیهم در مقابل صفوف تظاهرات پبه

 را محقق کند.  یو برابر
 یافتگیسازمان ،یشرویماه نشان داد که الزمه پ ید امیسازمان دادن است. ق زم،یشما زنان و دختران عز فهیوظ نیدوم

 . دیتان تالش کنخواهران ریدادن ساسازمان یاست. پس برا
 یاکه شوراه دیاموزیها بآندهند. به لیهزار اشرف را تشک یعنیها که کانون دیاموزیهموطن در همه شهرها ب زنانبه

مه ادا یقاومت مادران برام یشورا لیاست. حاال زمان تشک یکاف گرید ساله ۳۹اندوه  دییمادران بگومقاومت برپا کنند. به
 است. امیق

. زنان ا باز کندآن ر تواندیدستان شما موجود دارد که یواقع یدهایام یسوبه ییپنجره دییسرپرست خانوار بگو زنانبه
شده،  مالیحقوق پاهب دادنانیبزرگ دست بزنند. راه پا یبه کار توانندیمقاومت م یشوراها لیاخراج شده با تشک ای کاریب

، ازنشستگانبان، مقاومت معلم یاست؛ شورا یروزیتا پ امیادامه ق یبرا یشورش یهامقاومت و کانون یشوراها لیتشک
ران شدگان و مادداممقاومت پزشکان، پرستاران، مادران اع یآموز، شورازنان کارمند، کارگر، دانشجو و دانش یشورا
 .انیزندان

ستا شهر و رو ر هردمقاومت  یها و شوراهاکانون دیهزار گل بشکفد، بگذار دیهزار چشمه بجوشد، بگذار دیبگذار ،یآر
 شوند. ریتکث
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و در آن  ترسدیم تیبه غا افته،یو مقاومت سازمان یو سازمانده التی... از تشک هیفق یول»که مسعود گفته است:  چنان
 یهاو کانون مایق یو شبکه اجتماع نیکه مجاهد داندی. او بهتر از هر کس مندیبیمحتوم خود را م یسرنگون انیبه ع

 . «دانندیآوران مزن و مرد جنگ و رزم یو هزار اشرف به راست یشورش
در  نیالق کرد و رصت خصدها و هزاران ف دیبا ه،یفق تینظام وال یو سرنگون امیگسترش ق یاست که برا نیمن ا دیتاک و

ست که هار دهه اچده، ارزن اریمقاومت با تجارب بس نیشما در ا شتازانیپ رایهست. ز رانیتوان همه شما زنان آزاده ا
 .هستند یهبمذ یکتاتورینبرد با د شتازین با هزار زن قهرمان پیمجاهد یمرکز یو اکنون در شورا کنندیمبارزه م

 
 آخوندها، سرکوب زنان و به انفعال کشاندن مردان است استیس
در  یادگستیا با ار یدآخون میخود از رژ یزاریکه خشم و ب میجوانان، بگو ژهیوبه رانیا خواهیمردان آزاد به خواهمیم

 استیس نیت. ااس کشاندن مردانو انفعال میآخوندها، سرکوب زنان و به تسل استی. سدیهمراه کن م،یرژ یزیستبرابر زن
 . دیرا در هم بشکن

 یبرابر ترم شمردنا محخود را ب یو فکر یمبارزات شرفتیراه پ ران،یو مقاومت ا نیشما در صفوف مجاهد شتازیپ برادران
دها و نودر برابر آخ ،یرانیزن ا تیدفاع از شخص یخود، و برا یانسان تیدفاع از هو یبرا زیاند. شما نکرده یزنان ط

و هرگز  دیشون میهرگز تسل د،یزنان، هرگز سکوت نکنتعرض به گونه. در مقابل هردیزیمبارزه برخها بهسرکوب آن
مانده بعق یئولوژدیا واز ارتجاع  لهیوس نیو به ا دیستیزنان و جوانان با ری. در برابر سرکوب و تحقدینباش یتماشاچ
رکوب س رغمیعل دیانوت یشما مردان هم م ی. آردیخود را صد چندان کن یو شرف انسان یوارو است دیریفاصله بگ یآخوند

ندان چارز و صد برا  خود یانسان تیهو امیق نیدر ا ،یحکومت استبداد مذهب نیو ا میرژ نیا یفرهنگ ارتجاع رغمیو عل
 .دیکن
 

 یآزاد یبه سو رییدر تغ رانیزنان ا کنندهنییتع نقش
 چگونه؟  مادارد. ا یآزاد یسوبه رانیا رییدر تغ کنندهنیینقش تع یرانیکه زن ا میکنیم دیاعتقاد تأک نیبر ا وستهیپ ما

مبارزه با  ریسخود در م خواهانهیرا با رنج و خون و اراده آزدا تیموقع نیاو نداده است. او ابه یرا کس یرانیزن ا تیموقع
دختر  ۱۲ ینی، خم۶۰خرداد سال  ۳۰بدست آورده است؛ در شامگاه  صالحیذ یراهبر کیاز  یو برخوردار یکتاتوریدو د

سال داشتند و  ۱۸تر از ها کمخرداد شرکت کرده بودند. اغلب آن۳۰تظاهرات درجرم که  نیمجاهد را اعدام کرد. تنها به ا
در راه  طر مبارزهه خاب گریها هزار زن مجاهد و مبارز دگفتن نام خود نشدند. بعدها، دهحاضر به یدر موقع اعدام، حت

 که بر سر دار رفتند.  ایشكنجه شدند  ران،یمردم ا یآزاد
ها را در قفس و چرا آن کار گرفت؟به یزنان زندان هیرا عل یمسکون یواحدهاموسوم به یهاگاهشکنجه ینیچرا خم یراست

زنان  ژهیومجاهد و مبارز به انید. مقاومت زندانها، بارها و بارها شکست خوردر برابر مقاومت آن رایز تابوت محبوس کرد؟
زنان و مردان مجاهد در  ۶۷. در سال استیآزاد یمقاومت برا خیپرافتخار تار یهافرازاز  یراستبه ۶۷تا  ۶۰یهادر سال
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 نیز آرمان مجاهدبر سرموضع خود و با دفاع ا یستادگیها با ادار. آن یهاچوبه ای میتسل ای مقابل دو انتخاب قرار گرفتند:
 .افتیدوام  ییبها نیچنبا  ینیدر برابر خم یداریکردند. پا میخود را تقد یهاو مسعود جان

 
 یورانم بعد، دالر قددادند. د لیدر برابر او تشک یدختران مجاهد و مبارز سد استوار ،ینیخم تیاول حاکم یهاسال در
د. در تهران بودن یهاابانینبرد با پاسداران در خ شتازیکه پ مینیبیرا م یاکرم خراسان ایچون طاهره اسکندرنژاد هم

 ،دانیغ جاوفرو یکردند. در نبردها تیرا هدا یمواضع فرمانده نیترباال ،یمل بخشیو ارتش آزاد نیسازمان مجاهد
ز هره طلوع اطا. کندیم ادیدهه هنوز با ترس، از آن وحشت انداخت که پس از سهشان چنان دشمن را بهو تهاجم هیروح

ر در چهار زب یهارهصخرا به کرشیبه قلب او، پ یبا زدن خنجر نه،یفرماندهان همان نبردها بود. پاسداران از فرط ک
 . ختندیكرمانشاه آو

محاصره  کیها در دل آن یمرکز ی. و حاال در شورامینیبیم یبرتیساله اشرف و ل۱۴ یداریرا در پا یرانیزن ا سپس
و اعتصاب  تمقاوم ای هاامیرا در حضور زنان در ق هایدالور نیرا برپا کردند. و حاال هم رانیا یدژ آزاد ،یسخت و طوالن

 . مینیبیم یاسیس انیزندان یغذا
 ن،دایشرف شهن و اآهنگرا یاعظم روح ،ییاسکو هیمرض ،ینیچون فاطمه ام ینخواهد برد که زنان ادیاز  رانیا جامعه

 ها. انقالب بهمن راه باز کردند. سالم بر همه آن یخود برا یچگونه با عزم و فداکار
 شوند.  یرانیزن ا یروزیمانع پ توانندینم نیمرتجع مییگویپشتوانه است که م نیهم با

از  زمیعز خواهران جانی. خوشبختانه در ااستیخواهرانم در سراسر دنو  یبرابر یهاجنبشسخنم به یرو سرانجام،
پروژه زنان  نیه بزرگترککنم  دیتاک خواهمیحضور دارند. م ایکانادا و استرال قا،یآفر کا،یاروپا، آمر ا،یآسمختلف  یکشورها

 نیب اجا که قل ز آناست و ا سمیو ترور ییادگرایبن هیاز مبارزه عل تیمدافعان حقوق زنان، حما یدوران برا نیدر ا
 تیهما م،یرژ نیا یسرنگون یبرا رانیمردم ا امیاز ق تیآخوندهاست، حما تیتحت حاکم رانیو ارتجاع درا ییادگرایبن

 عمل خواهند کرد. یخیتار فهیوظ نیمضاعف دارد. من مطمئنم که زنان جهان به ا
 

  بله
هر  برند،یم و خشونت رنج ضیچنان از سرکوب و فقر و تبعجهان، هم تیاز جمع یمین یعنیکه زنان،  یطیشرا در

 همه زنان است.  یبرا یدستاورد داد،یتم و بس هیعل یمقاومت
مه ه یبرا یشرفتیپ حاکم، زیستزن میرژ هیعل ران،یخواهران شما در ا امیق :میگویم یشما، زنان فعال در جنبش برابر به

 هشکنج یفشاا یراب یهر تالش رشدگان،یدفاع از دستگ یبرا یتیهر فعال د،یها بردارآن یکه برا یاست. هرقدم تیبشر
 اثرگذار خواهد بود. ،یآخوند میرابطه با رژ قطعبهها واداشتن دولت یبرا یو هر کار انیزندان

ست. ا یاجبار حجاب وو اجتماعات و لغو سركوب  انیب یآزاد ام،یق انیزندان یفور یخواست ما آزاد ،یکنون طیشرا در
 . میازمندیتک تک شما ن یاریها ما بهخواست نیبرآوردن ا یبرا



7 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
و آن روز  کندیش من جهدر همه جها یو برابر یدرهم بشکنند، آزاد رانیرا در ا ییادگرایسنگر بن یرانیکه زنان ا یروز

 . از همه شما متشکرم.ستیدور ن


