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مقدمه ناشر
كتاب حاضر مجموعه يي از برگزيده هاي سخنرانيهاي خانم مريم رجوي ، در بارة مبارزة 

زنان ايران عليه فاشيسم ديني حاكم است.
مريم رجوي، معتقد است كه زنان فراتر از كسب برابري، رسالت تغيير جوامع كنوني 
به سوي آزادي را بر دوش دارند و زنان نيروي تغيير  جوامع امروز به شمار مي روند. وي اين 
رسالت را نه آرماني براي افقهاي دوردست زندگي بشري، بلكه نياز و ضرورت مبرم امروز 

جهان مي  داند.
وجوه مختلف اين نظرگاه، موضوع قسمتهايي از سخنرانيهاي وي در سالهاي1385 تا 
1389 در جلسات فعاالن زنان در پارلمان اروپا و كشورهاي آلمان، فرانسه، بلژيك، نـروژ و 

فنالند مي باشد كه در اين مجموعه گردآوري شده است. 
اين مجموعه در عين حال، خواننده را با موقعيت زنان ايران و دستاورد آنان در مبارزه 
با ديكتاتوري واليت فقيه آشنا مي كند. پيش از اين، در سال 1385 نيز مجموعة مشابهي كه 
عمدتًا ديدگاههاي خانم رجوي دربارة اسالم حقيقي و نظرگاههاي او دربارة برابري زنان را 

منعكس مي كرد، منتشر شده است.
مربوط  مطالب  برخي  شده،  بندي  فصل  موضوعي  به صورت  بحثها  كتاب،  تنظيم  در 

به مسائل روز حذف شده و متون از حالت گفتار به نوشتار درآمده است.





 زنان در برابر بنيادگرايي

فصل اول
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بنشاند،  به كرسي  زنان  براي  را  رأي  توانست حق  دهة1920  پايان  تا  برابري  جنبش 
زنان  براي  حقوقي  برابري  كسب  در  مهمي  پيشرفتهاي  جنبش  اين  دهة1960  پايان  تا 
به دست آورد و در دهه هاي پاياني قرن ميالدي گذشته، عليه موانع آزادي و برابري زنان در 

زمينه هاي مختلف مبارزه كرده است.
اما سؤال اين است كه  امروز جنبش برابري، چه هدفي را بايد دنبال كند؟ بايد ببينيم 
چرا اين سؤال در دوران كنوني ضرورت يافته است؟ امروزه تحوالت بزرگ جهاني، فرصتها 
و تهديدهاي بزرگي براي جنبِش برابري به وجود آورده است. هم فرصت نقش آفريني در 

مسير آيندة جهان و هم تهديد تنزل جنبش برابري به موقعيتي دنباله رو.
سؤال اساسي اين است كه جنبش برابري در جستجوي چه موقعيتي است؟ آيا ما خواستار 
آن هستيم كه به صورت تك نمود در قدرت سهيم شويم و به ادامة وضعيت موجود رضايت 

بدهيم؟  آيا ما مي خواهيم در حقوق  زنان به برخي اصالحات بسنده كنيم؟ خير.
نگاه عميق نسبت به اوضاع حاضر، استراتژي ديگري پيش روي ما مي گذارد: ما بايد از 
اين دوراهي به كلي جدا شويم و نقش خود را در تغييرجهان برعهده بگيريم. اين استراتژي 
به معناي شركت فعال در مبارزة سياسي براي كنار زدن موانع برابري و آزادي است. جنبش 
برابري نبايد در مدار هدفهاي كنوني محدود بماند. چون تنها با پيشروي مستمر به سوي 

افقهاي باالتر است كه آزادي محقق مي شود. 
فراهم  بسياري  دستاوردهاي  گذشته،  قرن  در  زنان  مبارزات  پرتو  در  اگرچه  بنابراين، 
شده، اما در اين زمينه، هيچ دستاوردي دائمي نيست. هيچ پيشرفت اجتماعي حتي وقتي كه 
به صورت قانون تدوين شده باشد، امري قطعي محسوب نمي شود. زيرا در تمام جهان هنوز 

تبعيض و ستم است كه عليه زنان حكم مي راند و اين فرهنگ حاكم است. 
از امتيازهايشان  تاريخ به ما مي آموزد كه در هيچ كجا سلطه گران به دلخواه خويش 
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دست نشسته اند. هم چنين آنها به دلخواه خويش امتيازها و موقعيت واقعي زنان را محترم 
نمي شمارند. همه ما بر اين حقيقت كه  ورود زنان به ميدان مبارزة فعال سياسي يك امر 

اجتناب ناپذير است، توافق داريم.
سؤال بالفصلي كه اين اصل پيش روي ما مي گذارد اين است كه مبارزة زنان در اين 
دوران، بايد به كدام جهت سمت بگيرد؟ آيا بايد كارزارهاي كنوني براي حق اشتغال، عليه 
خشونت و تعرض، عليه قرباني كردن زنان و كودكان در تجارت جنسي را گسترش داد؟ آيا 
بايد كارزارها براي حق سقط جنين و دفاع از حقوق زنان تحت ستم  را ارتقا داد؟ يا اين كه 
هدف ديگري در كار است؟ اين كارزارها البته بسيار ارزشمند است و بايد ادامه پيدا كند و 

در روز جهاني زن بايد از همه فعاالن آن قدرداني كرد. 
اما واقعيت اين است كه در اوضاع حاضر، سيالبي از خون ، انفجار، وحشت، تجاوز و 
فقر كه زندگي مردم خاورميانه را درهم  مي كوبد، جنبش برابري را به يك مبارزة فراگير 
و همه جانبه فرا مي خواند. امروز، خاورميانه در آتش بنيادگرايي مي سوزد. خطر اين بالي 
شوم از منطقه خاورميانه هم، فراتر رفته و آتش آن گاه و بيگاه به جان مردم كشورهاي 
يا  نمي گذارد.  باقي  متعددي  انتخابهاي  كه  است  مهيب  قدر  آن  بال  اين  مي افتد.  غرب 
جنبش  دستاوردهاي  به  خصوص  و  جهاني بشر  دستاوردهاي  و  شد  تسليم  آن  به  بايد 
برابري و عدالت خواهي را زيرپاي آن ذبح كرد يا آن كه بايد با تمام قوا به مبارزه عليه 

آن برخاست.
سؤالي كه اين جا به ذهن هركس مي رسد اين است كه: در حالي كه بنيادگرايان، آزاديها 
و حقوق زنان در كشورهاي حوزة فرهنگ اسالمي را هدف قرار مي دهند، چطور ممكن 

است زنان در ساير مناطق جهان از جمله در اروپا و آمريكا از آن تأثير بپذيرند؟ 
در پاسخ، من خطر آشكار وقوع يك جنگ اتمي را يادآوري مي كنم كه امروز بنيادگرايان 
حاكم بر ايران، جهان را به سوي آن پيش مي برند. هم چنين روند گسترش آتش تروريسم 
ماليان را يادآوري مي كنم كه نه فقط به خاورميانه بلكه به ساير كشورهاي جهان سرايت 
كرده است. وانگهي از ويرانگري بنيادگرايان عليه جوامع كشورهاي اسالمي و به ويژه عليه 

زنان، مردساالري در همه جهان سود مي برد. 
سوزان براون ميلر، فمينيست برجستة آمريكا، حقيقت مهمي دربارة خشونت و تجاوز 
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تشريح كرده است. او  معتقد است: بر اثر هر خشونت و تجاوزي كه عليه يك زن صورت 
تقويت  نداشته اند،  شركت  خشونت  آن  در  حتي  كه  جامعه  مردان  همه  سلطة  مي گيرد، 

مي شود. كمااين كه همه زناني هم كه هدف آن خشونت نبوده اند، مرعوب مي شوند.
عقب  برندة  تأثير  به  مي شود  آن  روي  از  كه  است  مهمي  قانونمندي  اين  من،  به نظر 
بنيادگرايي بر جنبش برابري زنان در كل دنيا پي  برد. به عالوه بايد به اين واقعيت توجه 
داشت كه بنيادگرايي در جوامع مسلمان ساكن كشورهاي غربي، پديده يي جديد است كه 

در سالهاي اخير به چالشي تبديل شده كه دامنه آن روز به روز بيشتر مي شود.
اين مباحث دو نكته اساسي را به عنوان نتيجه گيري پيش روي ما مي گذارد:

نخست اين كه، درگير شدن زنان در مبارزه حاد سياسي براي كنار زدن موانع برابري 
يك ضرورت غيرقابل چشم پوشي است.

ديگر اين كه، در اوضاع حاضر، موضوع اين مبارزه، ايستادگي در برابر موج بنيادگرايي 
است كه در خاورميانه بيداد مي كند.

حال آيا جنبش برابري آن چه را كه ضروري است در مبارزه با بنيادگرايي انجام داده؟ 
آيا مسئوليت پيشتاز خود را برعهده گرفته است؟ 

سركوب زنان چهره اصلي بنيادگرايي 
مردم دنيا تاكنون تنها از بخش ناچيزي از تراژدي حاكم بر زندگي زنان ميهنم مطلع 
شده اند. ويژگي بنيادگرايي حاكم بر ايران زن ستيزي است. اين ويژگي را هيچكس مثل 
زنان ايران با تمام سلولهاي خود حس نمي كند. حاكميت ماليان مثل آوار عظيمي بر تمام 

حقوق، آزاديها، فرهنگ، خانواده و زندگي خصوصي زنان فرود آمد:
ـ اعدام هزاران زن مخالف، رقمي كه در تمام جهان بي سابقه است)1(.

ـ شكنجة دهها هزار زن در زندانهاي سياسي.
ـ تيرباران زنان باردار و شكنجة مادران در برابر فرزندانشان.

ـ تنزل دادن موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان به شهروندان درجه دو.
ـ حاكم كردن يك آپارتايد جنسي.

ـ كنترل رفت و آمد زنان در خيابانها. 
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ـ تحميل پوشش اجباري، كنترل نوع و رنگ لباسها و تيغ كشيدن به صورت زنان يا اسيد 
پاشيدن به آنها به خاطر نوع پوشش آنها.

ـ سلب حق طالق و حق حضانت فرزندان از زنان.
ـ رواج اشكال منحطي مانند چندهمسري و ازدواج موقت كه شرع ننگين مالها انواع 

توجيهات را براي آن بافته است.
ـ اعمال مجازاتهاي قرون وسطايي و زجرآوري نظير سنگسار، كه قربانيان آن عمدتًا 

زنان هستند. 
ـ بي عدالتي و تبعيض در مشاركت اقتصادي و اشتغال و تحصيل.

ـ به فروش رساندن دختركان خردسال كه خانواده هايشان از فقر و تيره روزي به آن 
دست مي زنند و قاچاق آنها به كشورهاي خارج به وسيله باندهاي جنايتكار رژيم آخوندي، 

آن هم در كشوري به ثروتمندي ايران.

اروپا در 4 اسفند 1388 كتابي شامل اسامي  و  پارلمان  1 ـ خانم مريم رجوي در سخنراني خود در 
عكسهاي 2700تن از زنان مجاهدي كه توسط ماليان اعدام شده اند، ارائه كرد. 
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ـ فروش اعضاي بدن دختران معصوم بازهم از فرط تهيدستي و گرسنگي.  
ـ تجاوز سيستماتيك به زنان در زندانها. 

تجاوز، چيزي است كه بر سرلوحة شكنجه گاهها و دواير سركوبگر آخوندي دربارة زنان 
نوشته شده است. وقتي كه همه شكنجه ها و حتي اعدام و قتل عام، زنان را از ميدان خارج 
به زانو  مبارز  و  مجاهد  زنان  پرشكوه  مقاومت  مقابل  در  شكنجه گران  كه  وقتي  نمي كند، 
در مي آيند، آخرين سالح نرينة وحشي، يعني حربة تجاوز، و افترا و هتك حرمت، از سوي 
آخوندها و پاسداران به كار مي افتد. منفورترين دژخيمان تاريخ زندانهاي اين رژيم، نظير 
الجوردي و حاج داوود رحماني به ارتكاب همين جنايت شناخته  شده اند. در دهه60  )1980( 
در زندانهاي زنان، واحدي به نام واحد مسكوني، حول تجاوز به زندانيان زن شكل گرفته بود. 
فاجعه يي كه در تمام تاريخ نظير ندارد. در آن جا به زنان زنداني مي گفتند: باليي سرتان 

مي آوريم كه ديگر روي بازگشت نزد خانواده هاي خود را نداشته باشيد.
و  است  ماليان  رژيم  در  منكرات)2(  دايره  وجودي  فلسفه  حال  عين  در  »تجاوز« 
درنده خوييهايي كه در دواير منكرات از روز  اول تا به امروز در مورد زنان و دختران بي دفاع 
انجام شده، پرونده قطوري را تشكيل مي دهد. براي همين است كه مي گوييم جنگ اين 
رژيم با مردم ايران و مبارزه مردم ايران براي آزادي در برابر اين رژيم منحصر به مبارزه با 
فعاليت اين رژيم در غني سازي اورانيوم يا دست برداشتن از سالح اتمي و حتي عراق نيست. 
مبارزه بر سر تماميت فاشيسم مذهبي است كه فرهنگ و تاريخ آن، در يك كلمه، تجاوز و 

تعدي است؛ تجاوز و تعدي به حيثيت و حرمت و حقوق زن و مرد ايراني.
از اين رو  به خواهرانم در سراسر ايران بايد  بگويم كه هرچند درد نابرابري و تحقير و 
اهانت، همه وجودتان را درهم  مي فشارد، هرچند كه آخوندها حقوق و آزاديهاي فردي و 
خانوادگي و اجتماعي و سياسي تان را زير پا گذاشته  و مي خواهند از هويت انساني شما چيزي 
باقي نگذارند، اما در شما چنان قدرتي نهفته است كه زن ايراني را نيروي سرنگون كنندة 

رژيم آخوندي كرده است. 

است،  يافته  اختصاص  مردان  و  زنان  ميان  روابط  كنترل  به  كه  رژيم  نهادهاي سركوب  از  يكي  2ـ 
»دايره منكرات« مأموران اين نهاد در دفعات بي شمار زنان و دختران را به اتهام »اعمال منافي عفت« يا 

»بدحجابي« دستگير كرده  و سپس در مراكز خود آنها را مورد تجاوز قرار داده اند.
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اتمي آخوندها  اجتماعي، دجالگري  قيام مي كنيد، وقتي در هر  وقتي در قلب تهران 
وقتي  و  است  واليت فقيه  ابزار  هسته يي  برنامة  كه  مي زنيد  فرياد  و  درهم مي كوبيد  را 
را  آخوندها  حكومت  است،  ايران  مردم  مسلم  حق  معيشت،  حداقل  و  آزادي  مي گوييد 
اين شماييد  اراده هاي شما محقق مي كند و  را  ايران  به لرزه در مي آوريد. خواستة مردم 

كه آينده ايرانيد. 
دشمنيها و جنايتهاي رژيم آخوندي عليه شما، به اين دليل است كه از شما وحشت 
دارند. جامعة ايران آكنده از نوخواهي و عطش سوزان براي تغيير است. نيروي فشرده شدة 
تغيير در ايران، در شما به عنوان پيشتازان اين مبارزه است. شكست قطعي بنيادگرايي از 

شما ساخته است. 

صدور بنيادگرايي به خاورميانه
از  بنيادگرايي  انفجارها و جنگ افروزي و تروريسم وحشتناكي كه صدور  در غوغاي  
سوي ماليان به خاورميانه و كشورهاي اسالمي ايجاد كرده، پايمال شدن آزاديها و حقوق 
در  نقطه يي  به  را  كشورها  اين  در  زنان  زندگي  بنيادگرايي،  نمي شود.  ديده  چندان  زنان 

گذشته هاي دور پرتاب كرده است.
نمونة مهم، عراق پس از سال 1382 ) 2003( است. زماني كه آمريكا به آن حمله كرد و 
سپس با يك خطاي بزرگتر باندهاي دست نشاندة رژيم ماليان را بر اين كشور حاكم نمود. 
حاكميت آنها در سالهاي اخير،  با از بين بردن حقوق و آزاديهاي زنان عراقي و برقراري 
زنان عراق،  به طوري كه  بوده است.  اين كشور همراه  آپارتايد جنسي در  شتابان سيستم 
بسياري از حقوقي را كه قباًل از آن برخوردار بودند، از دست داده اند و به زندگي در ترس و 

ناامني و فقر محكوم شده اند.
براي من بسيار دردناك است كه مي شنوم در كشور همسايه و برادر ما عراق، حمله 
و كشتار و تجاوز عليه زنان عراقي وسيعًا رواج يافته است، پزشكان و استادان زن ترور 
مي شوند، دختران در خيابانها ربوده مي شوند، حوادثي مانند تجاوز شبه نظاميان به دختران 
دانشجو، مستمرًا تكرار مي شود، مجازاتهاي غيرانساني در مورد زنان به اجرا گذاشته مي شود 
و سالنهاي آرايش مورد حمله و تخريب قرار مي گيرد. عدة  زيادي از دختران دانش آموز و 
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دانشجو، حتي مجبور شدند كه ترك تحصيل كنند؛ برخي مدارس دخترانه به كلي تعطيل شده 
و بخش وسيعي از زنان به فقر و بي خانماني كشيده شدند. 

در افغانستان، پاكستان، لبنان، فلسطين، الجزاير، سودان، سومالي و هر جا كه بنيادگرايي 
زنان  آن  قرباني  نخستين  يافت،  رواج  ايران(  ماليان  غيرمستقيم  يا  مستقيم  هدايت  ) با 

بوده اند.

خطر نزديك برنامه اتمي
خطر بنيادگرايان براي جامعة جهاني و از جمله براي دستاورد هاي جنبش زنان، هم چنين 
در تالش شتابان آنها براي ساختن بمب اتمي است. رژيم ماليان يك حكومت بنيادگراست 
كه در جنگ افروزي و صدور تروريسم حيات خود را تأمين مي كند. لحظة دستيابي چنين 
رژيمي به جنگ افزار اتمي، لحظة آغاز جنگي است كه ديگر قابل مهار نيست. ما در لحظة 

حساسي به سر مي بريم. يك وضعيت اضطراري همة ما را احاطه كرده است.  
چشمان خود را لحظه يي ببنديم و خود را در سال  1938 در آستانة جنگ جهاني دوم 
قرار دهيم. فرض كنيم كه ما از  وقايع تراژيكي كه قرار بود رخ دهد، آگاهي داشتيم. آيا در 
آن موقع از هيچ فداكاري و كوششي براي جلوگيري از  وقوع آن جنگ فروگذار مي كرديم؟ 

قطعًا جواب همة ما اين است كه خير.
 اين جاست كه بازهم اهميت جنبش زنان آشكار مي شود. زنان نيروي اصلي جنبشهاي 
صلحجو هستند. زنان قدرت آن  را دارند كه با كارزارهاي جهاني، راه مجهز شدن آخوندها 
به بمب اتمي را ببندند و از دولتهايشان بخواهند در كنار بنيادگرايان حاكم بر ايران قرار 

نگيرند.
روزي كه ماليان مجهز به موشكهاي دوربرد و جنگ افزار اتمي، سلطه خود بر خاورميانه 
را تكميل كنند، آن روزي است كه ديگر آتش اين بالي شوم كشورهاي اروپايي را هم 
در برگرفته است. ماليان و متحدانشان مي گويند يا بايد از رژيم ايران حمايت كنيد يا در 

غيراين صورت، جنگ در تقدير است.
در مقابل، مقاومت ايران راه حل سوم را اعالم كرده است. يعني، نه مماشات، نه مداخلة 
نظامي خارجي؛ بلكه، تغيير به دست مردم و مقاومت ايران. اين درست همان راه حلي است 
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كه ماهيتًا با اهداف جنبش برابري سازگاري دارد و از اين رو زنان در آن نقش تعيين كننده 
دارند.

من همه جنبشهاي مدافع صلح و حقوق بشر و به خصوص فعاالن جنبش برابري را به 
حمايت از اين راه حل فرا مي خوانم. از همه خواهرانم كه در اروپا و آمريكا براي گسترش 
جنبش صلح، كوشش مي كنند، درخواست مي كنم به پاخيزند و اجازه ندهند كه رژيم آخوندي 
نتيجة مبارزات زنان را به سود بقاي حكومتش مصادره كند. ما به كمك هم مي توانيم هم از 
وقوع جنگي شوم جلوگيري كنيم و هم، حمام خون در خاورميانه و استبداد وحشي حاكم 

بر ايران را متوقف سازيم. 

مماشات غرب با ماليان عليه مبارزه زنان
الزم است توجه جنبش برابري در سراسر جهان را  به مانع بزرگي جلب كنم كه بر سر 
راه تغيير در ايران قرار دارد و آن سياست مماشات است. اين سياست چگونه راه را بر جنبش 

خانم مريم رجوي در سخنراني خود در پارلمان اروپا در تاريخ 25 آذر 1383 راه حل سوم را اعالم كرد.
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آزادي ايران و جنبش برابري طلبانه زنان ايران بسته است؟ 
ـ اول، شركت در سركوب اپوزيسيون و جلوگيري از تغيير در ايران.

ـ دوم، راه باز كردن براي گسترش بنيادگرايي و تروريسم.
ـ سوم، ايجاد فرجة سياسي براي اتمي شدن آيت اهلل ها.

ـ و چهارم، نقض قانون، نقض دموكراسي و زير پاگذاشتن عدالت در كشورهاي غربي.
سياست مماشات، كه از فاشيسم مذهبي حمايت مي كند، مانع مبارزة زنان ايران براي 
آزادي و برابري است. اگر در گذشته هاي دور، زنان پيشرو، كه پرچم يك پيكار رهايي و 
برابري را به اهتزاز درآورند، به ندرت يافت مي شدند. اما امروز هزار زن دلير و از خود گذشته، 
با  رويارويي  كانون  در  كه  مي برند  پيش  را  واال  هدفهايي  و  خواسته ها  با  پيشرو  جنبشي 

استبداد مذهبي حاكم بر ايران است.
چنين زنان به پاخاسته يي حضور دارند اما سياست مماشات راه را بر آنها بسته است و با 
راه باز كردن براي رژيم ماليان، مركز آنها را در شهر اشرف در محاصره و زير فشار انواع 
انواع تحريمات و تضييقات  آنها امروز در خطر اخراج، معامله و  توطئه ها قرار داده است. 

قرار دارند. 
ما جنبشي احتياج داريم كه در سراسر جهان  قيام كند و با حمايت از كانوني كه در آن 
مبارزه براي آزادي و برابري شعله  مي كشد، ارمغان جديدي در اين زمينه به جهان عرضه كند. 
انتظار ما اين  است كه وقتي زنان ايران با فاشيسم مذهبي مقابله مي كنند، شما زنان آزاده 
در كشورهاي غربي با مظاهر سياست مماشات و دولتمرداني كه از ديكتاتوري مذهبي مالها 
حمايت مي كنند، به مبارزه برخيزيد.  اين يك وظيفة انساني، وجداني و آزاديخواهانه است. 

زيرا كساني كه اين سياست را پيش مي برند، در تحكيم ديكتاتوري مذهبي در ايران 
رسمًا  آنها  متمادي  سالهاي  براي  مقصرند.  مستقيمًا  بنيادگرايي  و  تروريسم  گسترش  و 
ليستهاي  در  را  اپوزيسيون  جنبش  نام  ايران  رژيم  خواستهاي  اجابت  براي  كه  مي گفتند 
تروريستي درج كرده اند،  آنها حتي احكام دادگاهها در اروپا و انگلستان مبني بر لغو اين 
نامگذاري را به مدت 3سال ناديده مي گرفتند. تا اين كه سرانجام مقاومت ما با يك مبارزه 

سياسي و حقوقي گسترده، شوراي وزيران اتحاديه اروپا را ناگزير به لغو اين برچسب كرد.
گو اين كه هنوز دولتهاي بزرگ اتحاديه اروپا در سياستهاي خود انواع موانع را عليه 
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جنبش مقاومت ايجاد مي كنند. و در آمريكا، در حالي كه هيچ دليل مادي و حقوقي درباره 
با  روابطش  تعادل  بر هم نخوردن  به خاطر  هم چنان  خارجه  وزارت  ندارد،  وجود  اتهام  اين 

ماليان، جنبش مقاومت را در ليست سياه خود نگهداشته است.
از فعاالن جنبش برابري در همة جهان صميمانه درخواست مي كنم كه اجازه ندهيد 
را  بنيادگرايي  با زدو بندهايي كه  بنيادين غرب كه نصب العين جوامع شما بوده،  ارزشهاي 
تقويت مي كند، پايمال شود. بياييد دست در دست هم در برابر خودكامگـي دولتها و نهادهايي 

كه دستاوردهاي بشر و به خصوص دستاوردهاي زنان را پايمال مي كنند، بايستيم. 
قطعًا وقتي كه ديكتاتوري در ايران را ناگزير كنيم كه جاي خود را به حاكميت آزادي و 
دموكراسي بدهد و روزي كه زنان ايران به آزادي و برابري دست پيدا كنند، جهش بزرگي 

براي جنبش برابري در تمام جهان، به خصوص در مقابل بنيادگرايان به وجود خواهد آمد.

همبستگي جهاني
امروز ما و خواهرانمان در عراق يا لبنان يا مصر و سومالي و افغانستان و ساير كشورها 
را خطر واحدي تهديد مي كند و بايد  جبهة مشتركي در برابر بنيادگرايان و مماشات گران 
تشكيل دهيم. مسأله فقط يك همبستگي خواهرانه با زنان تحت ستم در ايران و عراق و 

ساير كشورهاي منطقه نيست، بلكه بسيار فراتر از آن، بر سر صلح و امنيت جهان است. 
فعاليت جنبش زنان، تنها مكمل و ياري رسان نبرد با بنيادگرايي نيست، مسأله اين است 

كه بدون نقش پيشتاز زنان، غلبه بر اين هيوال ممكن نيست.
حقيقت نقش پيشتاز زنان در مبارزه با بنيادگرايي، در تاريخچة مقاومت ايران در ربع 
قرن گذشته به صورت مادي به اثبات رسيده است. بدون نقش تعيين كننده زنان، جنبش ما 
امكان ماندگاري در برابر فاشيسم مذهبي را نداشت. اين اقتضاي دوران ماست، دوراني كه 
در آن راه حلها و تفكرهايي كه حاكميت مردساالر را تثبيت مي كند، به پايان خود رسيده و 

راه حل نويي كه متكي به ارزشهاي برابري است را طلب مي كند.
در زنان، ظرفيت عظيم استفاده نشده يي براي تغيير جهان به سوي آزادي و برابري نهفته 
است. يك ظرفيت تعالي جو كه بشر را به سوي آزادي حقيقي پيش مي برد. وقتي كه زنان به 
اين مبارزه برمي خيزند، قدرت فراموش شدة خود را بازمي يابند. ما فقط آن اندازه مي توانيم 
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قدرت واقعي خود را بشناسيم كه در يك مبارزة جدي درگير شويم. اين راهي است براي 
دستيابي به موقعيتهاي نوين و تولد هاي تازه . در اين مسير است كه زنان بر ناباوري ويرانگر 
خود چيره شده و درمي يابند كه نه فقط ارزش اين مبارزه را دارند، بلكه اين خود آنها هستند كه 

راهبر و راهنماي آزادي اند. 
برابري،  جنبش  ورود  به  جهان  آيا  مي دهيم:  پاسخ  اصلي  پرسش  به  نگرش،  اين  با 

به عرصه هاي فراگير مبارزه با بنيادگرايي نياز دارد؟ 
آري، زيرا زنان نيروي اول مبارزه با بنيادگرايي هستند و بدون مشاركت زنان، جهان 
اين است كه  را تهديد مي كند، غلبه كند. قلب مسأله  اين خطر كه بشريت  بر  نمي تواند 

شكست بنيادگرايي تنها با رهبري زنان ميسر خواهد شد. 
ـ بله، جنبش برابري در يك مبارزة فعال و همگام، قدرت ما و شالودة يگانگي ماست.
جنبشي كه مقاومت را شعله ور مي كند و كرامت زندگي انسان را به آن برمي گرداند و اين 

جنبشي است  كه نيروي پيشروي و فتح امروز است و اميد فردا.  
پس همه با هم به پا خيزيم، به مسئوليت آرماني و تاريخي خود قيام كنيم، اين وظيفة 

ماست، در توان ماست، و انتظار نسلهاي حال و آينده از ماست.

شكست قطعي بنيادگرايي
گورزاد  از  مي توان  چگونه  داد؟  شكست  را  زن ستيزي  و  بنيادگرايي  مي توان  چگونه 
شدن دموكراسي در كشورهاي تحت نفوذ بنيادگرايي ممانعت كرد؟ پاسخ اين است كه اگر 
مي خواهيد فرهنگ مردساالري را به عنوان يك فرهنگ غيرانساني از بين ببريد، بايد تمام 

آن را از بين ببريد. راه رسيدن به اين هدف، رهبري زنان است. 
بر اين اساس، برقراري دموكراسي بدون نقش فعال زنان در رهبري جامعه امكان پذير 
با صدور  كه  ايران  رژيم  به  ما  اساس  اين  بر  و  است  بازگشت پذير  تغييري  هر  و  نيست 
بنيادگرايي و تالش براي تسليح خود به جنگ افزار هسته يي، جهان بشري را تهديد مي كند، 

پاسخ مي دهيم.
وقتي به چشم انداز آرمان برابري و به مبارزه يي كه درگير آن هستيم، نگاه مي كنم، همه 
افقها در برابرم پر از اميد مي شود. اميدهاي واقعي به آن كه مي توان سياهي و تيرگي امروز 
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را به روشني تبديل كرد. مي توان بندها را گسست و رهايي و آزادي را به دست آورد. 
زنان كه هيچ انگاشته مي شوند، مي توانند و بايد همه چيز باشند. نه تغييرات بنيادي زنان 
رؤيايي است، نه رهايي عموم بشر. تنها راه حل عماًل ممكن براي رهايي؛ رهايي مبتني بر 
آن تئوري است كه آرمان برابري را نصب العين خود سازد. اين افقي است كه پيش روي 

ماست. و مطئنًا در آن پيروز خواهيم شد.
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مقاومت ايران براي برآورده ساختن تغيير دموكراتيك از تواناييها و ظرفيتهاي سياسي 
و اجتماعي الزم برخوردار است. مهمتر از همه، پشتگرمي به پايگاه اجتماعي، برخورداري 
از 3400مجاهد خلق در اشرف كه بسياري از آنها نزديك به سه دهه است كه دست اندر كار 
و  مشروع  آرمان  يك  به  اتكا  و  سازمان يافتگي  هم چنين  مي باشند،  آزادي  براي  مقاومت 

پيشرو. 

اما روح مشترك و  آن چه اين پشتوانه ها را فعليت مي بخشد، شرط رهبري زنان است. 
زنان به علت آن كه در طول تاريخ تحت استثمار و سركوب بوده اند، انگيزه و كشش مبارزاتي 
سرشاري دارند تا بتوانند عقب ماندگيها را به سرعت جبران كنند. در تجربة رويارويي با رژيم 
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زنان در تظاهرات عليه رژيم شاه
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امكان رها شدن  بسيار فشرده يي هستند كه وقتي  فنر  زنان مثل  ما ديديم كه  آخوندها، 
مسئوليت پذيري  معرض  در  و  مي شوند  آزاد  تبعيض  زنجير  و  غل  از  وقتي  مي كنند،  پيدا 
انقالب ضدسلطنتي  در  زنان  پيشرفت مي كنند. حضور گستردة  قرار مي گيرند، جهش آسا 
در سال 1357، نقش قهرمانانة آنان در رويارويي با ديكتاتوري آخوندي و از جمله مقاومت 
شگفت انگيزشان در شكنجه گاهها و هم چنين نقش شايسته يي كه در مقاومت سازمان يافتة 
ايران ايفا  كرده اند، اثبات مي كند كه زنان نيروي بالنده عصر حاضرند. اين نيروي بالنده 
است كه در مقياس كالن اجتماعي براي تغييردموكراتيك در ايران به حركت درمي آيد. به 

نيروي عظيم آزادي تبديل مي شود و بنابراين پاية اساسي قدرت مقاومت ايران است.
تبديل  تغيير  نيروي  به  نيز  را  مردان  زنان،  راه حل  و  رهبري  در  زنان  فعال  مشاركت 
مي كند. اين  راه حل عبارت است از كنار زدن زنجيرهاي بهره كشانه از دست و پا و اذهان 
به ذات  شده اند،  خودبيگانه  از   مردساالري  فرهنگ  در  كه  مردان  دليل  به همين  انسانها. 
انسانيشان دست مي يابند. اين فراگردي است كه بايد آن را بيداري حقيقي يا تغيير فرهنگ 

ناميد كه منشأ آزاد شدن و فوران انرژيهاست. 

تضمين دموكراسي
نقش تعيين كننده زنان چگونه دموكراسي را تضمين مي كند؟

ايجاد ظرفيت دموكراتيك در دولت يا نيروي جايگزين، با مشاركت فعال و برابر زنان در 
رهبري سياسي ممكن مي شود. در غير اين صورت، محدوديتها و موانعي كه در برابر احراز نقش 
سياسي زنان وجود دارد، فقط حقوق دموكراتيك آنها را سلب نمي كند، بلكه ساز و كار دموكراسي 

را معيوب مي كند. زيرا دموكراسي در پايه يي ترين مفهوم خود بر حقوق بشر استوار است. 
هيچ گونه  نبايد  و  نيست  مذكر  شهروندان  براي  سياسي  حقوق  به معناي  دموكراسي 
تبعيضي در آن پذيرفته شود. وقتي كه نيمي از جامعه نمي تواند سهمي از قدرت داشته باشد، 
در نيمة ديگر هم دموكراسي يا وجود ندارد يا لرزان و ناپايدار است. اين حقيقت را بررسي 
وضعيت يك به يك جوامع امروز در سراسر جهان اثبات مي كند و نشان مي دهد كه ميزان 
مي شود.  محسوب  دموكراسي  رشد  شاخص  جامعه،  هر  سياسي  رهبري  در  زنان  شركت 
وقتي كه پاي مشاركت و به خصوص نقش رهبري كننده زنان به ميان مي آيد، الجرم روابط 
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استبدادي كه متكي به فرهنگ مردساالري است، وادار به عقب نشيني مي شود. 
آوردن  به حساب  بر  مبتني  است  تازه يي  رويكرد  و  نگرش  رهبري،  در  زنان  مشاركت 
ديگران به جاي تحقير، اصالت دادن به عناصر مثبت و قوتهاي انساني به جاي عمده كردن 
ضعفها و وجوه منفي، دوست داشتن به جاي تنفر، و كار جمعي به جاي تك روي. همه اينها 

عناصر ضروري دموكراسي و زندگي تفاهم بار سياسي است.

نقش رهبري زنان در توسعة اقتصادي
حضور زنان در رهبري سياسي نقش حياتي در امر توسعة اقتصادي دارد. امروز دادن 
برنامه هاي توسعه در دهه هاي  را »موتور توسعه« توصيف مي كنند.  به زنان  بيشتر  قدرت 
اخير، در بسياري زمينه ها سير منفي داشته و نه فقط در ارتقا وضعيت عمومي جامعه موفقيتي 
كسب نكرده، بلكه حتي فقر در جوامع توسعه نيافته را تشديد كرده و البته در همه جا قربانيان 

اصلي فقر زنان بوده اند. 
به گفته مقامهاي ملل متحد، اكنون تنها يك درصد كل درآمد جهان به زنان تعلق دارد. 
هم چنين استانداردهايي نظير شفافيت و پاسخگويي دولتمـردان و كارآيي خدمات دولتي 

سقوط كرده و در عوض خشونت و فساد و بي قانوني به شدت رشد كرده است. 
واقعيت اين است كه در اوضاع كنوني كه توازن قواي خردكننده يي عليه زنان در جوامع 
مختلف وجود دارد، امر توسعه نيز با بينش و سبك كاري پيش مي رود كه متكي به استبداد و 
فساد و اتالف سرمايه هاي انساني و مادي است. راه برون رفت اين بن بست، نقش زنان است. 
زيرا نه فقط نيروي عظيم زنان را به نيروي پيشرفت بشر مي افزايد، بلكه موانع و راه بندهاي اين 
پيشروي را كه فرهنگ مردساالري است، كنار مي زند. مي دانيد كه برابري جنسي به عنوان 
در قلب برنامة اهداف توسعة هزاره سوم سازمان ملل قرار دارد. اين برنامه  يك حق انساني،
تا  گرفته  خانواده  از  تصميم گيريهاي سياسي،  در  برابر  كه »داشتن صداي  تصريح مي كند 

باالترين سطوح دولتي، يك عنصر كليدي براي توانمندسازي زنان است«.
در دهة 1370 )1990( برخي اقتصاددانان بزرگ جهان گامي به جلو برداشته و تصريح 
كردند كه توسعة اقتصادي نيازمند آزادي است. آنها هم چنين تصريح كردند كه »از نظر 
اقتصاد سياسي توسعه، هيچ موضوعي مهمتر از به رسميت شناختن لزوم مشاركت سياسي، 
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اقتصادي، اجتماعي و نقش رهبري زنان نيست«.

تجربة مقاومت ايران
تنها  مي دهم،  توضيح  اين جا  در  زنان  برابر  و  فعال  مشاركت  كاركرد  درباره  آن چه 
با  ما در رويارويي  اين حقيقتي است كه  بلكه  نيست،  اوضاع فعلي  از  نتيجه گيري نظري 
ماليان حاكم به آن رسيده ايم. در مبارزه براي به زير كشيدن استبداد مذهبي، جنبش ما 
دريافت كه كنار زدن موانعي كه بر سر راه كسب دموكراسي و آزادي به وجود آمده، ديگر 
با انگيزه ها و ديناميسم مبارزات قرن گذشته امكان پذير نيست. اوضاع سياسي و بين المللي 
بقاي جنبش مقاومت  بلكه حتي استمرار  نه فقط پيشروي،  ايجاد كرده كه  تنگنايي  چنان 
نيازمند مبارزة حادتر و پر قيمت تري است. جنبش مقاومت دريافت كه بايد سقف آرمان و 

انديشة خود را باالتر ببرد. از اين رو نقش رهبري كنندة زنان را ضروري ديد. 
اين، پاسخ كارساز به مسألة تغيير دموكراتيك در ايران بود. اين پاسخ، منشأ دگرگوني 
فشرده  به صورت  را  پروسه  اين  بخواهم  اگر  ما شد.  مقاومت  در صفوف  بزرگي  فرهنگي 
به شما گزارش كنم، اين است كه تاريخچة پيشرفت زنان و برعهده گرفتن مواضع كليدي 
بنيادگرايان  با استبداد مذهبي و  تاريخچه حاد شدن مبارزة ما  آنان، درست همان  توسط 
حاكم بر ايران است. از نقطة شروع اين تحول، ما چند بار در بزنگاههاي بسيار حساس، 
بر سر دوراهي قرار گرفتيم. هر بار بايد به يك انتخاب قطعي دست مي زديم. يا آرمان آزادي 
و برقراري دموكراسي و نجات مردم ايران به محاق مي رفت يا براي بقاي جنبش و پيشروي 

آن بايد بيشتر از خودگذشتگي مي كرديم و سرسختانه تر وارد ميدان مي شديم.
ما هر بار ديديم كه انتخاب مسيري كه پيكار و كوشش جديتر نياز دارد، عينًا همان 
مسيري است كه با نقش تعيين كننده زنان ميسر مي شود. بهتر است بگويم، فلسفه غايي آن 
دگرگوني دروني كه از 20 سال پيش صفوف اين جنبش را درنورديد و مرحله به مرحله تكامل 
يافت، دستيابي به دموكراسي و آزادي است كه با مشاركت زنان در رهبري امكان پذير است. 
چرا چنين است؟ پاسخ اين است كه ما با يك رژيم بنيادگراي مذهبي رودررو هستيم كه 
بر زن ستيزي بنا شده است. پس نيرويي مي تواند آن را شكست دهد كه از زن ستيزي بري 

باشد. 
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اين حقيقت را تجربة روندهاي سياسي و اقتصادي دهه هاي اخير در ساير كشورها هم 
گواهي مي كند. در برابر راه حلهايي كه دوران آن به انتها رسيده، راه حل نويي وجود دارد كه با 

نقش كيفي زنان شكل مي گيرد. 
بنابراين تا آن جا كه به سه گزينة يادشده برمي گردد، مسأله اين است كه ما محكوم به 
انتخاب ميان استمالت و جنگ نيستيم. اين دو گزينه در نهايت از يك جنس هستند، ماهيت 
مشتركي دارند و انتخابهايي است كه توسط الگوي حاكم شكل يافته اند. الگويي است كه 
تنها با قدرت و خشونت و با تضييع امكانات و سرمايه هاي بسيار مي تواند حركت كند و در 
جهت مطلوب خود گام بردارد. اما با استخراج منابع اليزال انساني بيگانه است و در برابر 
موانع پيشرفت انسان عاجز است. وقتي كه اين انديشه كنار زده مي شود، معلوم مي شود 
كه بن بستي كه ما را به انتخاب ميان وضع موجود يا جنگ مجبور مي كند، كاذب است. 
پذيرش استمالت يا جنگ، تسليم اجبارات شدن است. راه حل واقعي، راه حل دموكراتيك و 
انساني است كه همان كاركرد مشاركت فعال زنان در رهبري اين مقاومت و در ادارة جامعة 

فرداي ايران است. 

آرمان پيشرو
منظور از مشاركت فعال و برابر زنان در رهبري چيست؟

نگرشها،  تغيير  به معني  حال  عين  در  مديريت،  كرسيهاي  كسب  بر  عالوه  تغيير  اين 
سبك كارها و ارزشهاي فرهنگ مردساالري و جايگزيني آن با ارزشهاي نوين انساني است.

من براي باز كردن همين حقيقت، بحران ايران را كه يك مسألة بسيار حاد جهان امروز 
است، با شما در ميان گذاشتم تا تفاوت عميق ميان راه حلهاي مختلف در برابر آن روشن 
شود. در يك طرف همه راه حلها چه مماشات گرانه باشد، چه از نوع جنگ و مداخلة خارجي، 
بن بست و ناچاري را القا مي كند. گويا هيچ راهي متصور نيست، و برحسب آن اگر وضع 
موجود را ـ كه استبداد و ارتجاع و توحش است ـ نپذيريد، دستخوش جنگ خواهيد شد. ما اين 
اجبار را رد مي كنيم و به محكوميت و محصور شدن در بين الگوها و چارچوبهاي حاكم كه 
هيچ افقي از آزادي و رهايي انساني در آن نيست، تن نداده ايم. راهها و خط مشي هاي برآمده 
از تفكر بهره كشانه، در بن بست است. اما انديشه يي كه نقش رهبري كنندة زنان را پيش روي 
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خود دارد، به سرمايه هاي انساني متكي است و در برابر آن افقهاي بي انتها گشوده است.
و  است  انساني  شكوفاشدة  عنصر  محصول  كه  مي كنيم  صحبت  رهبري  يك  از  ما 
بزرگي است عليه مردساالري و  اين شورش  انساني متمركز است.  بر روابط  نيز  خودش 
زنان  مقاومت،  جنبش  در  وقتي  دليل  به همين  شود.  نفي  بايد  كه  عقب مانده يي  فرهنگ 
براي ما فقط يك جابه جايي مديريتي  تغيير  اين  برعهده گرفتند،  را  مواضع رهبري كننده 
نبود، بلكه فراتر از آن هدف، نفي ساز و كار مبتني بر تبعيض جنسي بود. چنين نبود كه 
مردان پستهايشان را ترك كنند تا زنان در همان پستها جايگزين شوند و همان مناسبات را  
با همان شيوه ها اداره كنند. چنين نبود كه زنان پا در جاي پاي مردان بگذارند يا در كلوپ 
مردان پذيرفته شوند. خير، اصل موضوع اين بوده و هست كه روابط كهنه مبتني بر بينش 

مردساالري كنار زده شود و جاي خود را به روابط انساني بدهد.
حضور زنان در رهبري، مردان را حذف نكرد و سبب انفعال يا افت آنها نشد. به عكس، 
آنها را از بندهاي فرهنگ مردساالر كه بر ذهنها، اراده ها و عاطفه هايشان پيچيده شده بود، 
رها كرد. آنها تجربه هاي خود را به زنان منتقل كردند و از آنان كه افقهاي تازه يي را گشوده 

بودند، بسياري چيزها را آموختند.
پس ما به رهبري زنان اين گونه نگاه مي كنيم: يك آرمان پيشرو انساني.
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سه عامل اساسي پيشتازي زنان
از خرداد 1388 در فضايي كه بروز شكاف در رأس رژيم واليت فقيه در جريان انتخابات 
و دست كم  تهران  در  قيام  اين  نمود.  فوران  مردمي گسترده  قيام  ايجاد كرد، يك  تقلبي 
اجتماعي  و  سياسي  تحول  به مهمترين  و  يافت  گسترش  ايران  متوسط  و  بزرگ  30شهر 
از شروع قيام، تحليلگران آن قدر تحت تأثير  از هنگام شروع حاكميت ماليان تبديل شد. 

موقعيت زنان ايران قرار گرفتند كه برخي آن را  انقالب زنان خواندند. 
براي هر كس كه كمي دربارة ديكتاتوري حاكم بر ايران شنيده باشد، موقعيت زنان 
ايران شايد پديدة عجيبي باشد. زيرا در ايران يك حكومت قرون وسطايي حاكم است كه 
ويژگيش زن ستيزي است. رژيمي كه بي رحمانه ترين شكنجه ها را اعمال مي كند. هم چنين 
ضدانساني ترين مجازاتها هم چون سنگسار و چشم  از حدقه درآوردن را به اجرا در مي آورد 

و اين سركوبها، بيش از همه عليه زنان به كار مي رود. 
همه مي پرسند چه شد كه زنان ايران چنين نقش برجسته يي را در مبارزه براي آزادي 
عهده دار شدند؟ روشن است كه اين موقعيت يك روزه به وجود نيامده است. در واقع، سه 
عامل اساسي، موقعيت پيشتاز زن ايراني را ايجاد كرده است: سابقة مبارزاتي آنها، زن ستيزي 

رژيم حاكم و وجود يك مقاومت سازمان يافته با آرمان برابري.

عامل اول، مبارزه براي آزادي و برابري
زنان ايراني 150 سال سابقة مبارزه عليه ديكتاتوري و تالش براي كسب برابري دارند. 
اين سابقه، زنان ايران را از نظر فرهنگي و فكري در موقعيت پيشرويي قرار داده است. در 
سه جنبش بزرگ قرن بيستم يعني انقالب مشروطيت، جنبش ملي شدن نفت و انقالب 
ضدسلطنتي، زنان وسيعًا نقش داشتند. به خصوص بايد بر مبارزة درخشان زنان ايران در 
با شعار كه  رژيمي  كنم.  تأكيد  حاكم شد،  ايران  بر  از 1357  كه  بنيادگرايي  رژيم  مقابل 
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»يا روسري يا توسري« سركوب و تبعيض عليه زنان را آغاز كرد و فجيع ترين كشتارها و 
شكنجه ها را نسبت به آنان سازمان داد.

زنان مجاهد از اولين روزهاي شروع حكومت آخوندي، نقش برجسته يي در رويارويي 
با آن بر عهده گرفتند. آنها با اين كه خود روسري بر سر داشتند، در برابر شعار نفرت انگيز 
اسالم حكومت مي كرد،  به نام  كه  رژيمي  براي  ايستادند.  توسري شجاعانه  يا  روسري  يا 
اين بسيار دشوار بود كه در صف مقدم مخالفانش مجاهدين مسلمان و به خصوص زنان و 

دختران آنها قرار داشتند.
براي مبارزه با چنين هيواليي، در مقابل زنان، آن هم در يك جامعة سنتي كه ديكتاتوري 
مذهبي بر آن حاكم شد، موانع سختي قرار داشت. در اكثر مواقع اولين موانع، خانواده ها و 
پدر و مادرهايشان بودند. زنان بايد از تحصيل، همسر و بچه هايشان مي گذشتند تا به مبارزه 
رو بياورند. در مبارزه با يك رژيم وحشي كه از حلق آويز كردن كودكان هم نمي گذرد، جايي 
براي زندگي خانوادگي وجود نداشت، آن هم براي مبارزين صف مقدم. عالوه براين، زنان 
برخالف مردان براي شركت در مبارزه مي بايست انواع طعنه و توهين و تحقير را نيز تحمل 

مي كردند و قدرت عبور از آنها را پيدا مي كردند. 
في المثل مي گفتند: آنها به اين دليل از پدر و مادر و خواهر و برادر خود جدا شده اند كه 
عاطفه ندارند، يا مي گفتند اصالًً مگر زنان مي توانند در نبرد با چنين رژيمي نقش و تأثيري 
اين كه زنان بهتر است به خانواده و بچه هاي خود رسيدگي كنند واال در  يا  باشند.  داشته 

غياب آنها چه كسي به اين مسئوليت بپردازد؟!
وانگهي، وقتي زنان دستگير مي شوند و به زندان و شكنجه گاه مي افتند، حيثيتي براي 
خانواده هايشان باقي نمي ماند!! اما به رغم همة اينها، ورود گستردة زنان در مبارزه با فاشيسم 
مذهبي، فرهنگ جديدي را در جامعة ايران با خود به ارمغان آورد، و چه بسيار بودند مادران 
و پدراني كه به  همراه دختران و پسرانشان به ميدان مبارزه با فاشيسم مذهبي شتافتند و جان 
با  از نشانه هاي پيروزمندي حتمي نبرد  باختند. اين گستردگي ورود به ميدان مبارزه يكي 
بنيادگرايي مذهبي است. در اين ميان دستگاه تبليغاتي ماليان با شيادي و دجاليتي كه گوبلز 
در برابرشان زانو مي زند، كارزاري از تهمت پراكني عليه زنان مجاهد و مبارز شكل دادند 
تا مانع پيوستنشان به مبارزه شوند. ولي در برابر عطش سوزان آنها براي برابري و آزادي 
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شكست خوردند. زنان مجاهد ايستادند، و از آزمايشهاي دشوار سربلند بيرون آمدند. 

عامل دوم، زن ستيزي ماليان
عامل دوم، زن ستيزي رژيم حاكم است كه در فصل قبل توضيح داده شد. در واقع، در 
سال  1357 كه ماليان به حاكميت رسيدند، به دليل افكار قرون وسطايي نمي توانستند فعاليت 

زنان را تحمل كنند. از اين رو ايران را به زندان بزرگي براي زنان تبديل كردند)3(.

عامل سوم، مقاومت
عامل سوم، وجود يك مقاومت سازمان يافته با ريشه هاي قوي در جامعة ايران است. 

پايبندي اين جنبش به برابري زن و مرد وجايگاه زنان در رهبري جنبش، يك جهش در 
پيشبرد امر برابري در جامعة ايران ايجاد كرد. به خصوص كه در محور اين جنبش، سازمان 
مجاهدين خلق ايران قرار دارد كه به يك اسالم بردبار معتقد است و اعتقاد آن به  برابري، 
تأثير عميقي بر زنان و مردان مسلمان نه فقط در ايران بلكه در كشورهاي منطقه گذاشته 

است. 
ـ پارلمان  در اين سازمان سمتهاي كليدي بر عهده زنان است. در شوراي ملي مقاومت 

در تبعيد مقاومت ـ 52درصد كرسيها از آن زنان است. 

اجالس شوراي ملي مقاومت
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3 ـ  اگر چه بنيادگرايان سركوب زنان و تمام جامعه را دستور اسالم معرفي مي كنند. اما اين هيچ ربطي به 
اسالم ندارد. در اولين سالهاي ظهور اسالم، يعني 14 قرن پيش، زماني كه دختران را زنده به گور مي كردند، 

حضرت محمد)ص( به زنان، حق مالكيت، حق ارث، حق طالق  و حق رأي داد. 
حضرت محمد، انتخابهاي سياسي مستقل زنان را به رسميت شناخت.اسالم حقيقي مرزبندي جنسي را رد 

مي كند و چنان كه در قرآن تصريح شده، رهايي انساني را مهمترين ارزش مي داند. 
آيه 13 سوره حجرات: َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ِمن َذَكٍر وَُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَدللاَِّ 
َأْتَقيُكْم ِإنَّ للاََّ َعِليٌم َخِبيٌر ـ  اي مردم، ما شما را مرد و زن آفريده و به صورت ملتها و قبايل قرار داديم تا كه 

يكديگر را باز شناسيد. مؤكدًا گرامي ترين شما نزد خداوند، متقي ترين )رهاترين( شماست.
آري، آخوندها فقط از نام اسالم براي حكومت فاشيستي و شرير خود بهره مي برند، واال سنگسار و تجاوز و 

تبعيض عليه زنان چه ربطي به اسالم و آيين محمدي دارد؟ 
آپارتايد جنسي و زن ستيزي و خوي متجاوز مردساالر است كه  اين  باشد،  اگر حقيقت اسالم در ميان  و 

ضداسالم و حرام و ناپاك است نه برابري و شخصيت مستقل زن.
اين موضوع در كتاب ديگري به نام »اسالم، زنان و برابري« كه گزيدة سخنرانيهاي سالهاي قبل خانم 

رجوي است، به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.

تظاهرات بزرگ مردم تهران كه به دعوت مادران مجاهد در  7 ارديبهشت 1360 در 
اعتراض به كشتار مجاهدين و بخصوص دو زن جوان مجاهد برگزار شد
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به طور مشخص بايد به اشرف اشاره كنم. محل استقرار 3400 عضو سازمان مجاهدين 
خلق ايران كه به وسيلة زنان رهبري مي شود. ايفاي اين مسئوليت يك آزمايش بزرگ براي 
زنان مقاومت بوده است. زيرا در شرايطي صورت گرفته كه اشرف، هدف حمالت خونين و 

توطئه هاي بسيار از جانب رژيم و مزدوران و عواملش در عراق است.

زنان در قيام ايران
اين زمينه ها و سوابق غني در قيامهاي پس از خرداد 1388 در ايران خود را به خوبي 
نشان داده است. زنان ايران در مقياس چشمگيري در تظاهرات ضددولتي شركت كردند. 
آنها در شبكه هاي گسترده براي راه اندازي قيامها نقش فعال دارند.  آنها شجاعانه در برابر 
و  مي كنند  ترغيب  تظاهرات  در  به شركت  را  هموطنان  ساير  مي ايستند،  پاسداران  حملة 
به مجروحان و آسيب ديدگان رسيدگي مي كنند و مادراني كه شنبه هاي هر هفته با گرد آمدن 

در نقاط مختلف تهران مردم را به ادامة قيام براي آزادي ترغيب مي كنند. 
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چه بسيار دختران جواني كه در اين ماهها به زندان افتادند و زير شكنجه ها و در مقابل 
انواع رذالت و بي حرمتي جالدان مقاومت مي كنند و دختراني كه گروههاي قيام كننده را 
او در تمام  ايران شد و تصوير  هدايت مي كنند. تصادفي نيست كه ندا سمبل قيام مردم 
ماهيت  گوياي  آنها  برانگيخت. حضور  ايران  مردم  به  نسبت  همبستگي  و  احترام  جهان، 
است،  ماليان  زدن  كنار  كه  قيام  خواست  و  سمت گيري  كما اين كه  است.  قيام  پيشروي 

به ميزان زيادي تحت تأثير حضور زنان است. 
در يك بررسي واقع بينانه مي بينيم كه زنان در اين قيامها نقش هژمونيك داشته اند. اين 
باز هم اثبات مي كند كه زنان، پاسخ بنيادگرايي و فاشيسم مذهبي  اند و شكست بنيادگرايي 

به دست زنان امكانپذير است. 
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امروز مسألة زنان و لزوم مشاركت فعال آنها در همه پهنه هاي سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي به مبرمترين ضرورت در توسعه، دموكراسي و صلح تبديل شده است.

آزادي پيش نمي رود. بدون  براي كسب  بدون نقش رهبري كنندة زنان، مبارزه 
حضور فعال و برابر زنان در سطوح تصميم گيرنده، دموكراسي ميان تهي مي شود و 
بدون مشاركت واقعي زنان، به جاي توسعة اقتصادي، فقر و نابرابري و اتالف منابع 

مادي و انساني توسعه مي يابد. 
بنابراين الزم است كه امر برابري، چگونگي رفع موانع آن و استراتژي پيشروي 
الگوها و نمونه هاي موفق آن تشريح شود.  آن مورد بررسي قرار گيرد و هم چنين 
به اين دليل مي خواهم درباره نمونه يي كه در تاريخ ايران و اسالم جديد است، صحبت 
كنم. مقصودم تجربه سه دهه مبارزه زنان در مقاومت ايران و در قلب آن، پايداري 
شهر اشرف است. اشرف در 70كيلومتري مرز ايران در داخل عراق، محل استقرار 
3400  زن و مردي است كه ده، بيست يا نزديك به ربع قرن  از عمر مبارزاتي خود را 

براي استقرار دموكراسي در ميهنشان، در آن گذرانده اند. 
 در اشرف هزار زن پيشتاز به سر مي برند، آنها بزرگترين تمركز پيشتازان جنبش 
فارغ التحصيالن  يا  دانشجويان  آنها  از  تشكيل مي دهند. شماري  را  دنيا  در  برابري 
در  زندانيان سياسي  از  آنها،  از  بسياري  ايرانند.  و  كانادا  آمريكا،  اروپا،  دانشگاههاي 
رژيم كنوني بوده اند كه به طور متوسط 5 سال در زندانهاي آن تحت فشار و شكنجه 
بوده اند و فعاليت آنها در سه دهه گذشته، الهام بخش مبارزة زنان و جوانان ايران در 

كسب آزادي و برابري بوده است. 
مقاومت ايران طي سه دهه گذشته، در جنگي  تمام عيار با يك فاشيسم مذهبي 
عقب مانده  و  مرتجع  چه  اگر  كه  هيواليي  است.  بوده  جنسي  آپارتايد  رژيم  يك  و 
است، اما با به كارگيري مدرنترين تكنولوژيها براي سركوب و سانسور، با به كارگيري 
تروريسم دولتي، با كارزار تهمت پراكني و ايجاد رعب و هراس و در رأس همه، با 
اين منبع  برابر  ايستادگي در  تاريخ است.  پديدة جديدي در  از مذهب،  سوءاستفاده 
مقاومت  اين  تاروپود  كه  آن  مگر  نبود،  ممكن  آن،  با  مقابله  و  شرارت  و  تاريكي 
آزادانه و دموكراسي  انتخاب  آزادي،  برابري،  مانند  انساني  ارزشهاي  پايه يي ترين  از 
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سرشته شده باشد. با  اين  انديشه، هزار زن دلير و از خودگذشته در شهر اشرف به 
پايداري در برابر رژيم ماليان دست زده اند. 

رهبري زنان منشأ قدرت و يكپارچگي مقاومت
ببينيم كه نقش زنان در مقاومت ايران چگونه به آزمايش كشيده شد و در اوضاع 

سخت چگونه خود را نشان داد؟ 
شايد گزارشهايي دربارة حمله ها و توطئه هايي كه در سالهاي اخير عليه مقاومت 
از آن توسط اين مقاومت براي  اما چگونگي عبور  انجام شده، شنيده باشيد.  ايران 

بسياري پوشيده است.
عراق  داخل  در  ايران  مرزي  منطقه  در  پايگاههايش  كه  ايران  مقاومت  جنبش 
واقع است، در جريان حمله آمريكا به عراق در سال 1382 كاماًل بيطرف بود. اما بر 
اثر دسيسه و درخواست ماليان مراكز مقاومت توسط آمريكا و انگليس بمباران شد 
و محلهاي استقرار نيروهاي مقاومت هدف حمله و غارت عوامل رژيم قرار گرفت.

اجرا  به  جنبش  كردن  متالشي  براي  بزرگي  و  پرهزينه  طرحهاي  آخوندها  سپس 
رهبري  اين وضعيت،  برابر  در  گرفت.  قرار  محاصره  تحت  اشرف  و شهر  گذاشتند 
زنان مي بايست دسيسه ها را درهم بشكند، از تمركز مبارزاتي خود عليه رژيم منحرف 
نشود، استحكام سازمان تحت مسئوليت خود را حفظ كند و جنبش را به پيش ببرد. 
من بارها در دلم نقش آن زنان پيشتاز در اشرف را تحسين مي كردم. زيرا مي ديدم 
كه آنها در شرايطي سكان رهبري جنبش را محكم در دست گرفته به پيش مي برند 
كه چشم انداز موفقيت برايشان ديده نمي شد. تعادل قوا در عراق و در سطح منطقه 
عليه اين مقاومت بود. شانس و تصادفي به ياري آنها نيامد،آنها در شرايط متحولي 
با  و  نداشت.  برايشان وجود  تجربه شده يي  الگوي  را رهبري كردند كه  اين جنبش 
اين  تمام حلقات  از خودگذشتگي،  و  هوشياري، تصميمهاي صحيح، ريسك پذيري 
آزمايش كشيده شد، عبور  به  اشرف  زنان كه در شهر  را ساختند. رهبري  پايداري 

شجاعانه، با روحيه و پايدار از دل سختيها و ضربه ها بود.
مردان اين جنبش نيز كه در مبارزه با فرهنگ مردساالري،به مدارج چشمگيري 
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در جنگ عراق در سال 1382مجاهدين هيچ گونه دخالتي نداشتند اما مقرهايشان به شدت بمباران شد
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دست يافته اند با اتكا به همين پيشرفت انساني در اين پايداري سهم به سزايي داشتند 
و دوشادوش زنان مسئوليت خود را به نحو احسن ايفا كردند.

با درجة  اَثناي تحقيقات در اشرف  در  فيليپس كه در سال 1382  ژنرال ديويد 
سرهنگي، فرماندهي حفاظت آنجا را بر عهده داشت، در سال 1384، در نامه يي به 

ديدبان حقوق بشر نوشت: 
»من شخصًا يكسال عمرم را در عراق با داشتن مسئوليت قرارگاه اشرف سپري 

كردم. …
اشرف  در  آرمانشان[  ]به  زنان  يكانهاي  تعهد  تأثير  تحت  استثنايي  به طور  من 
قرار گرفتم. اين يكانها حرفه اي بودند. آنها نقش بسيار مهمي در حمايت از آزادي و 

دموكراسي و برابري براي زنان ايفاء كرده اند....
من به طور خاص تحت تأثير يكانهاي زنان قرار گرفتم، به طوري كه دوست دارم 
دخترانم روزي  براي تبادل فرهنگي از اين يكانها  بازديد كنند. اگر شرايط شورش 
در سراسر عراق نبود من از دخترانم مي خواستم تا به كمپ اشرف بروند و با اين زنان 

حرفه اي و متعهد عضو مجاهدين، ديدار كنند«.

عوامل پايداري 
مي خواهم به طور گذرا به اين مسأله اشاره كنم كه پايداري اشرف چگونه ممكن 
شد؟ عوامل سازندة آن كدام است؟ منشأ آن چيست؟ بايد بگويم كه اين پايداري 
در مبارزة بي امان براي برابري فراهم شده است. يعني نتيجة مرزبندي مستمر ميان 

برابري و نابرابري و ميان رهايي انسان و اسارت اوست.
به برابري  پايبندي  بدون  امروز،  جهان  در  انسان  الينحل  مسائل  گره گشايي 
امكانپذير نيست و درك اين حقيقت، حاصل سالها مبارزه با رژيم زن ستيز آخوندي 
در سازمان مجاهدين خلق  بزرگ  فرهنگي  به يك دگرگوني  در دهة 1360  بود كه 
با  مرزبندي  را  دگرگوني  اين  مفهوم  مقاومت،  رهبر  بالغ شد. مسعود رجوي،  ايران 
دنياي آخوندي و ارتجاع توصيف كرده و تصريح مي كند كه هدف آن »كنار زدن 

عامل استثمار جنسي است كه سمبلش ماليان و پاسداران آنها هستند«.
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همين انديشه بود كه راه مبارزات برابري طلبانة زنان را هرچه بيشتر هموار كرد. 
مذهبي  استبداد  مقابل  در  بخواهند  اگر  كه  رسيدند  مهم  كشف  اين  به  مجاهدين 
بنيادگرايي مبارزه كنند. در يك  ايدئولوژيك و فرهنگي  آثار  با تمامي  بايد  بايستند 
كالم، ما ديديم كه زدودن انديشه جنسيت گرايي انرژي عظيمي از درون اين مقاومت 
سرچشمة  كه  مي كند  فراهم  به جلو  جهش  براي  شگفتي  ديناميسم  و  مي كند  آزاد 

تواناييهاست. اين دگرگوني، اشاره مي كنم:
ـ اولين تغيير، حضور فعال زنان در رهبري جنبش مقاومت و مواضع تصميم گيري 
در سطوح مختلف بود. پروسة طوالني مبارزات زنان، زمينه ساز اين تحول بود. اما  
مجاهد  زن  هزاران  باختن  جان  بود.  ماليان  سرنگوني  ضرورت  آن  عزيمت  نقطة 
خلق در مبارزه با اين رژيم در دهه1360، گواهي داد كه همين زنان شايسته رهبري 

هستند و بدون نقش آنها، جنبش مقاومت راه به جلو باز نخواهد كرد. 
امروز البته در جهان شاهد تالشهايي براي افزايش سهميه زنان در مديريتهاي 
سياسي و اقتصادي هستيم كه در جاي خود ارزشمند است. اما تجربة مقاومت ايران 
اين است كه حل قطعي و نهايي براي شكستن طلسم نابرابري، بدون يك جهش 
ممكن نيست. هژموني زنان در اين مقاومت، به مثابه يك تحول ساختارشكن، براي 
زنان راه مسئوليت پذيري و كسب تخصصها و توانمنديها در همه زمينه ها را باز كرد. 

بنابراين حضور زنان در رهبري، هم عامل ماندگاري آن و هم ديناميسم شكوفايي 
سياسي و فرهنگي در اين جنبش بوده است. وقتي كه زنان در مواضع تصميم گيرنده 
قرار گرفتند، يك بستر واقعي براي مبارزة عميق با بقاياي فرهنگ مردساالري در 
را  مقاومت  و صفوف  فراهم شد  مرد  و  زن  از  اعم  جنبش،  تمام  مناسبات  و  افكار 

پااليش نمود. 
ـ تحول مهم ديگر گذشتن از زندگي خانوادگي و تمركز و تمام انرژي و نيرو 
و عواطف و توجهات خود را بر مبارزه با فاشيسم مذهبي و كسب آزادي و برابري، 
متمركز كردند. الزام يك مبارزة حرفه يي براي رسيدن به آرمان آزادي ميهن، گذشتن 
از راحت و آسايش زندگي و دلبستگيهاي آن بود. در غير اين صورت زنان امكان آن 
را كه در قلب يك نبرد سهمگين عليه فاشيسم مذهبي حضور يابند، نمي يافتند چه  
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رسد به آن كه بتوانند مسئوليتي در مدار رهبري بر عهده بگيرند. 
اين را هم بگويم كه تا پيش از آن، اعضاي مقاومت در مراكز مختلف خود در 
عراق، داراي زندگي خانوادگي بودند. كودكانشان در كودكستانها يا مدارسي كه در 
اشرف تأسيس شده بود، درس مي خواندند و داشتن زندگي خانوادگي با شركت فعال 
در مبارزه تعارضي نداشت. اما از اوائل دهه 1370 كه اين كشور در يك فضاي جنگي 
فرو رفت و مجاهدين هدف مستمر بمباران و توطئه تروريستي بودند. شرايط امنيتي 
عليه حضور مجاهدين در عراق تشديد شد، به اين دليل ديگر ادامة حضور خانواده ها 
در شهر اشرف و ساير مراكز مقاومت در عراق ناممكن شد. مجاهدين در مقابل خود 
دو انتخاب داشتند؛ ترك مبارزه حرفه يي و خالي كردن ميدان يا فداي همه چيز براي 

زنده نگاه داشتن شعله مقاومت. 
در حقيقت، اعضاي مقاومت، فداكاري براي آزادي مردمشان را به مدار جديدي 
رساندند. مداري باالتر از دست شستن از جان، يعني چشم پوشي از عالئق خانوادگي، 

و اين يك ضرورت براي ادامه مبارزه بود.
مقاومت  اين  درون  در  دموكراتيك  مناسبات  از  نويني  مدار  تحول،  سومين  ـ 

است. 
اين جنبش با پيشرفت در امر برابري توانسته است در درون خود  ظرف مناسبي 
براي ارتقاي مناسبات دموكراتيك در مداري نوين فراهم كند. ظرفي كه در آن روابط 
وقتي  شود.  تبادل  گوناگون  نقطه نظرهاي  و  شود  جاري  منتقدانه  و  صريح  شفاف، 
روابط  كنار هم جمع مي شوند،  در  آزادي  به  براي هدف مشترك دستيابي  عده يي 

دروني شان لزومًا بايد مبتني بر اصل دمكراسي و انتخاب آزادانه باشد. 
برقراري چنين مناسباتي در بحبوحه يك مبارزه حاد و بغرنج، آن هم با يك دشمن 
غدار، كار آساني نيست. از قضا براي جنبشي كه زير باالترين سركوبها قرار دارد، اين 
يك نياز اساسي است كه در درون خود روابط متحدي داشته باشد و تك تك افراد 

مسئوليت بپذيرند، و الزمه چنين چيزي وجود آزادي و دموكراسي دروني است.
جنبش مقاومت اين ضرورتها را با شكل دادن يك مناسبات انساني نوين پاسخ 
داده است، كه آن را از جمله مي توان در نشستهاي مستمري مشاهده كرد كه معمواًل 
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كودكان مجاهدين در كودكستانها و مدارس اشرف يا پايگاههاي ديگر
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بين اعضاي يك بخش و كساني كه از نزديك با هم فعاليت مي كنند، برگزار مي شود. 
مباحث سياسي  يا  براي هماهنگي كارها،  اجتماعاتي كه  و  بر نشستها  آنها، عالوه 

دارند، معمواًل نشستي براي بيان انتقادهاي متقابل برگزار مي كند. 
ـ و باالخره چهارمين تحول، تربيت نسلي از مردان مؤمن به آرمان برابري است 
كه در خالل يك دگرگوني عميق فرهنگي، انديشه و رفتار خود را از فرهنگ كهنه 
پااليش كرده و بر نگرش كااليي به زن غلبه كرده اند. آنها در نشستهاي مستمر خود 
در يك مبارزة فرهنگي و ايدئولوژيك تالش كرده و مي كنند از اين انديشة منحط 
فاصله بگيرند و در انديشه و عمل، انسان ديدن و برابر ديدن زنان با مردان را تجربه 
كنند. آنها مي كوشند فارغ از نگاه جنيست گرايانه، ويژگيهاي مثبت هر زني را به عنوان 
يك انسان برابر ببينند و او را به عنوان يك هويت مستقل، برابر، رها و آزاد كشف 

كنند و به رسميت بشناسند.
پس از اين مبارزه، آنها به مدار باالتري از انديشه برابري دست مي بابند كه در 
حيطه كار و مسئوليت است. به اين معني كه مردان اين جنبش در مي يابند كه در 
و  اجرايي  امور  در  بنابراين  دفن مي شود.  و خالقيتها  انرژيها  از  نيمي  برابري،  نبود 
تخصصي، زنان را ديگر با معيارهاي كهنه داوري نمي كنند. زيرا مي دانند كه اين زنان 
حامل شيوه هاي نو و متدها و ارزشهاي نويني در دنياي كار و مسئوليت هستند كه 
اتفاقًا اگر آنها را خوب بشناسند و بياموزند، براي خود اين مردان مبارز نيز دنيايي از 
خالقيت، پويايي، سرعت و توانمندي به همراه خواهد داشت. مردان اين مقاومت، اين 

رويكرد تازه را فرا مي گيرند كه چگونه به قوتهاي انساني زنان، چشم باز كنند. 
در يك قضاوت سطحي، اين طور به نظر ميرسد كه وقتي مردان رهبري زنان را 
مي پذيرند، به دليل آن كه هژموني خود را از دست داده اند، از نظر مسئوليت پذيري 
دچار انفعال و افت و پس رفت مي شوند. اما تجربه نشان داده است كه مردان وقتي 
كه اين مسير را آگاهانه انتخاب مي كنند،كيفيت مسئوليت پذيريشان دهها برابر بيشتر 
فرهنگ  و  انديشه  از  زيرا  داشته اند.  در دست  را  امور  زمام  كه خود  است  زماني  از 

غيرانساني كه راهبند پيشروي و خالقيت است، رها شده اند. 
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بروز ظرفيتها و گوهر انساني
اما  بود.  دشواري  پروسة  البته  زنان  توسط  رهبري كننده  مواضع  شدن  عهده دار 
به خصوص  اعضا،  تك تك  شخصيت  در  نويني  ظرفيتهاي  آن،  تكامل  و  پيشرفت 
پوشانده اند.  جامه عمل  برابري،  ايده آلهاي جنبش  بسياري  به   زنان  كرد.  بارز  زنان 
انساني«  حماسه هاي   « و  نو«  فرهنگ  خلق   « نو«،  تولد   « با  تنها  تجربه ها  اين 
قابل توصيف است. آنها بر ناباوري تاريخي زن و هم چنين بر باور شكنندة آن چيره 
شده و در نظر و عمل سياسي و اجتماعي خود نسبت به توانايي شگرف زن به باور 

رسيده اند.
آنها ترس از شكست و ضعف نشان دادن در مقابل هجوم سختيها را از خود دور 
كردند، و به جاي فروريختن، آموختند كه قدرت غلبه بر شكست را در خود بپرورانند 
و به جاي نااميدي، چشم باز كنند و فرصتها و راههايي را كه هميشه براي پيروزي 

وجود دارد، كشف كنند.
هنگامي كه تجربه كردند كه نقش مستقل و مسئول آنان چقدر در پيشبرد مبارزه 
با استبداد مذهبي راهگشاست، از دنياي غيرمسئول و كنش پذير و از دنياي زني كه 
تنها به اتكاي ديگري اعتبار مي يابد، به دنياي زن مسئول كه هدايت يك مبارزه را با 

همه پيامدهاي آن به دست مي گيرد، قدم گذاشتند.
سپس وقتي كه خود سررشتة كار را به دست گرفتند و مي بايست همه توان خود 
پيوسته  كنند،  تغيير  بايد  پيوسته  ديدند كه  بگيرند،  به كار  به هدف  براي دستيابي  را 
شيوه هاي  و  كنند  را كشف  نو  راههاي  بايد  پيوسته  دهند،  آموزش  و  بياموزند  بايد 
و  ايستايي  كه  بودند  شده  وارد  جديد  قوانيني  با  به دنيايي  آنها  بگيرند.  پيش  در  نو 
سكون نمي پذيرفت و هر توقفي بازگشت به دنياي پيشين بود.  به دنيايي قدم گذاشته 
بودند كه اگر هر روز و هرلحظه با تضادها و مشكالتش درنمي افتادند، به عقب باز 
مي گشتند. از اين رو از تزلزل به استواري رسيدند و مقابله با سختيها را به روحية دائمي 

خود تبديل كردند. 
ـ از اشتباهات و شكستهاي خود فرو نمي ريزند و از هركدام دستاورد تازه يي كسب 

مي كنند.
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ـ پذيرش مسئوليت را مشروط به هيچ شرطي نكرده اند، مسئوليت پذيريشان محدود و 
ترسان نيست و  همه تهديدها و پيامدهاي آن را  با روي گشاده برعهده مي گيرند.

ـ از آن جا كه پيش آمدن سياهترين شق را بر خود هموار كرده اند، قدرت و ظرفيت 
خود را باال برده اند.

دشمن  اين  دارد.  وجود  راه حلي  بن بستي  و  سختي  هر  براي  كه  آورده اند  ايمان  ـ 
است كه همه چيز را غير ممكن، همه درها را بسته و آدمي را ناتوان و ضعيف جلوه 
مي دهد. به اين دليل است كه دشمن آنها يعني آخوندهاي حاكم بر ايران به شدت از 

آنها هراسان و بيمناكند.
ـ ارزش برتر براي آنها اين است كه هنگام بروز اختالف نظرها، به جاي عكس العمل 
نشان دادن، مشكل واقعي را كشف كنند و راه برطرف كردن آن را در پيش بگيرند. 
آنها به درجه يي از ارتقاي انساني دستيافته اند كه در مقابل رفتار و سخنان ساير 
دچار  باشد،  شكل  منفي ترين  در  اگر  حتي  خود،  همكاران  و  دوستان  و  خواهران 
اصالت  خود  مخاطبان  رفتار  و  به خصلتها  يعني  نشوند.  خودبه خودي  عكس العمل 
ندهند، بلكه به جاي آن سعة صدر به خرج بدهند و  بردباري پيشه كنند تا بتوانند ريشه 
مسائلي را پيدا كنند كه وقتي به آن پاسخ داده نمي شود، در روابط جمعي مشكل 

ايجاد مي كند و باعث جدل و مناقشة كاهنده مي شود.
اين گام بلندي در تعالي مناسبات اجتماعي است كه چنان چه به رفتار عمومي تبديل 
ـ   همراه با يگانگي و همبستگي خواهرانه و برادرانه ـ به وجود  شود، دنيايي از انرژي 

مي آورد. خوشبختانه اين ويژگي در ميان مردان مجاهد نيز جاري شده است.
ـ زنان مجاهد هم چنين توانايي دوست داشتن همنوعان را در خود به مراتب تقويت 
كرده اند. از اين رو، در كار و حركت خود، قبل از هر چيز به اين مسأله مي انديشند و 
براي آن راه حل پيدا مي كنند كه چگونه مي توانند به تعداد بيشتري از خواهران خود 
كمك كنند و آموزش دهند، آنها را سازمان دهند و باعث پيشرفتشان شوند. چگونه 
مي توانند در نهاد يا سازماني تحت مسئوليت زنان از پس حل تضادهاي پيچيده و 

انجام مسئوليتهاي سخت و پرحجم برآيند. 
آنها اين ارزش را پيش روي خود قرار داده اند كه امروز قادرند اجتماعي هماهنگ 
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و متحد  از زنان را براي دشوارترين مسئوليتها در هر زمينه يي ايجاد كنند و آموزش 
و سازمان دهند. به راستي اين پديده جديدي در حركت تكامل يافته اجتماعي است. 
اين همان عنصري است كه براي همه جوامع از جمله پيشرفته ترين آنها ضروري 
است تا بتوانند به سطح قابل قبولي از دموكراسي و توسعه دست يابند. چرا كه در 
روندهاي اجتماعي هستة اصلي مشكالت، تضاد منافع فرد و جمع است و پيچيدگي 
نيست.  يكساني  و  ثابت  فرمول  آن،  راه حل  آن جاست كه  در  به خصوص  اين تضاد 
بلكه در هركجا بايد تشخيص داد كه كدام طرف الزم است به سود طرف ديگر عقب 

بنشيند. 
راه  كار مشترك جمعي،  و  در هر تالش  كه  دريافته اند  تجربه  به  زنان مجاهد 
صحيح حل مشكالت، مقدم شمردن منافع ساير خواهرانشان است و از اين طريق 

است كه راه زنان براي مشاركت در كليه سطوح اداره كنندة جامعة باز مي شود.
زناني كه سوگند خورده اند و عهد كرده اند در هيچ شرايطي و به هيچ عنوان و در 
هيچ موازنة قدرتي، از آرمان آزادي و دموكراسي و برابري دست نكشند و تا به آخر با 
ديكتاتوري و استبداد، از هر نوع آن، چنگ در چنگ شده و قيمت آن را هرچه باشد، 
بپردازند. از گوشت و پوست و استخوان تا عواطف و خانواده، پدر و مادر و شوهر و 

فرزند، تا سختي تغيير فرهنگ و حتي تغيير نظام كهنة مرد ساالر. 
اين آن پديده نو، خلق جديد و نسلي است كه هزاران هزار تجربه دارد و براي 
پيمودن اين مسير طوالني تاريخي، با سرعتي شگفت انگيز، سختيهاي متعددي را 
پشت سر گذاشته و تبديل به يك گنجينة پر از تجربه براي مردم ايران و به خصوص 
همه زنان آزادة دنياست. زناني كه عميقًا به رهايي يقين دارند. به آزادي و خوشبختي 
تاريخ جديد كشورشان به سختي تالش  براي ساختن  اميدوارند و  حتمي مردمشان 

مي كنند. 

مي خواهم هم چنين از نسلي از مردان در جنبش مقاومت ايران كه با ايمان به 
آرمان برابري و فاصله گرفتن از فرهنگ مردساالر، ارزشي بي بديل آفريدند و با نگاه 
برابر و تراز انسان به زنان هم چون مردان، هويت واقعي انساني خود را به دست آوردند، 
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تقدير كنم. مرداني كه با پذيرفتن عملي برابري و رهبري زنان، بر مسئوليت پذيري 
خود، صدچندان افزودند و با تغيير نگرش و عادتها، كليد و رمز تغيير پايدار در مسير 

برابري را به دست آوردند.
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جلسه همبستگي با زنان در قيام ايران و زنان اشرف در برلين در تاريخ 4 فروردين 1389 )24 مارس 
2010( . در اين جلسه زنان نماينده از احزاب مختلف آلمان شركت داشتند
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جلسه همبستگي زنان فنالند با زنان ايران براي يك ايران آزاد در هلسينكي، 20 اسفند 1388 )11 مارس 
2010(: در اين جلسه زنان فنالندي از حرفه هاي مختلف و نمايندگاني از انجمنهاي مختلف زنان همبستگي 

خود را با زنان ايران ابراز كردند. 
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كنفرانس همبستگي با زنان قيام و زنان اشرف در روز 11 اسفند 1388 )5 مارس 2010(در مقر خانم رجوي 
آمريكاي شمالي و  اروپايي،  از كشورهاي  برابري  فعاالن جنبش  اين كنفرانس  برگزار شد. در  فرانسه  در 

خاورميانه شركت داشتند. 

روز 4 اسفند 1388 )23 فوريه 2010( اجالسي در پارلمان اروپا با عنوان » زنان، پيشتاز تغيير دموكراتيك 
در ايران« با حضور مريم رجوي و به رياست رئيس كميسيون زنان پارلمان اروپا و با شركت دو نايب رئيس 

و نمايندگان پارلمان از كشورهاي مختلف برگزار شد. 
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تغيير  پيشتاز  زنان،   « عنوان  با  اجالسي  در   )2010 فوريه   23(  1388 اسفند   4 روز 
دموكراتيك در ايران« خانم مريم رجوي نقطه نظرها و ديدگاه خود دربارة آزادي و برابري 

زنان در ايران فردا را ارائه نمود. 

آزادي و برابري زنان در ايران فردا

1 ـ آزاديها و حقوق اساسي
ـ زنان بايد به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي 

را داشته باشند.
ـ زنان از هر قوميت، مذهب و طبقة اجتماعي، در هر سني كه هستند و در هر كجا 
زمينه هاي  همه  در  مردان  با  برابر  حقوق  از  بايد  روستا ـ  يا  ـ  شهر  دارند   سكونت 
تمام  در  به زنان  نسبت  تبعيض)1(  باشند.  برخوردار  سياسي  و  اجتماعي  اقتصادي، 

اشكال آن بايد محو شود)2(.
ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة 
همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب 
تابعيت، حق تفويض تابعيت به فرزند، حق طالق، حق حضانت و حق واليت بر فرزند 

برخوردارند)3(.
ـ اعتقاد به دين و مذهب و عقيدة معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا  منع آنها از 

دسترسي به فرصتهاي شغلي، امكانات آموزشي يا دادخواهي شود.

2 ـ برابري در مقابل قانون
ـ زنان بايد به طور برابر با مردان از حمايت قانون برخوردار باشند.

ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه كار هاي قضايي 
مطمئن دسترسي داشته باشند.

ـ زنان بايد از حق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.
ـ دادگاهها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند)4(.
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اين سن  از  قبل  تا  دختران  بود.  خواهد  تمام  18 سال  دختران  براي  قانوني  ـ سن 
مسئوليت جزايي ندارند.

3ـ آزادي انتخاب پوشش
ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. 
ـ قانون حجاب اجباري لغو مي شود)5(.

ـ مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازاتهاي اداري براي كارگران يا 
كارمندان زن دانسته، لغو مي شود)6(.

ـ قوانين نوشته يا نانوشتة كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان»بدحجابي« كه 
حق آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي ندارد.

4 ـ مشاركت برابر در رهبري سياسي
ـ زنان بايد از »حق شرکت در تعيين سياستهاي حکومت و اجراي آنها و به عهده 
داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي«)7( برخوردار 

باشند. 
داشته  را  در رهبري سياسي جامعه  برابر  بايد حق مشاركت  زنان  به طور خاص  ـ 

باشند)8(.
ـ من پيشنهاد خواهم كرد در راستاي رفع نابرابري، دولت نيمي از اعضاي كابينه خود 

را از ميان زنان انتخاب كند. 
من  هم چنين پيشنهاد خواهم كرد احزاب سياسي حداقل نيمي از كانديداهاي خود 

براي شركت در انتخابات پارلمان را از زنان انتخاب كنند.
ـ هر قانوني كه منع و محدوديتي براي تصدي زنان در پستهاي مديريتي و  مشاغل 

عاليرتبة قضايي و حقوقي قائل باشد، فسخ مي شود.

5 ـ برابري اقتصادي
ـ زنان بايد داراي حقوق مساوي با مردان در برخورداري از سهم االرث هم چنين در 

انعقاد قراردادها و اداره اموال باشند)9(. 
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ـ در بازار كار، زنان بايد از فرصتهاي برابر با مردان برخوردار باشند)10(.
ـ در ازاي كار مساوي، زنان بايد از دستمزد و مزاياي مساوي با مردان و هم چنين از 

امنيت شغلي و تمام مزايا برخوردار باشند. 
ـ  در دسترسي به مسكن، تغذيه مناسب، خدمات بهداشتي، تحصيل و فعاليت ورزشي 

و هنري زنان بايد از فرصتهاي مساوي با مردان برخوردار باشند.

6 ـ برابري در خانواده
ـ زنان بايد حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر، ازدواج و طالق داشته باشند.

ـ چند همسري ممنوع است.
ـ  ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني ممنوع است. در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار 

و تحميل به زن ممنوع است)11(.
ـ  مسئوليتهاي خانوادگي هم چون خانه داري و نگهداري از کودکان، فعاليت شغلي و 

آموزش كودكان مسئوليت مشترك و برابر زن و مرد است. 
ـ زنان بايد از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند)12(.

از به كار گماردن دختربچه ها قبل از رسيدن به سن قانوني ممانعت خواهد شد و  ـ 
براي آنان امتيازات ويژه در زمينة آموزشي در نظر گرفته خواهد شد.
 ـ. تفتيش و دخالت حكومت در زندگي خصوصي زنان ممنوع است.

7 ـ منع خشونت
ـ اشكال مختلف خشونت)13( نسبت به زنان، اقدامهاي تهديد آميز يا محروم كردن 

اجباري آنان از آزاديهايشان جرم محسوب مي شود.

8 ـ منع بهره كشي جنسي
ـ تجارت جنسي ممنوع است.

ـ  قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشي جنايت است و عوامل آن تحت تعقيب 
قرار مي گيرند)14(.
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ـ كساني که مرتکب جرايم جنسي نسبت به کودکان شوند بايد تحت پيگرد قانوني 
قرار گيرند.

ـ منع هرگونه بهره كشي جنسي از زن تحت هر عنوان و الغاي كليه رسوم و قوانين و 
مقرراتي كه بر طبق آن پدر و مادر، ولي، قيم يا ديگري دختر يا زني را، به عنوان ازدواج 

يا هر عنوان ديگر، براي تمتع جنسي يا بهره كشي به ديگران واگذار مي كنند)15(.

9 ـ لغو قوانين شريعت آخوندي
ـ احكام شريعت آخوندي در قوانين ايران فردا جايي نخواهد داشت.

زنان  عليه  تبعيض  آمدن  به وجود  باعث  که  داخلي  کيفري  مقررات  کليه  »لغو  ـ 
مي باشند«)16( مورد تأكيد قرار مي گيرد. 

ـ قوانين ننگين و موحشي نظير سنگسار برخواهند افتاد)17(.
لغو  شناخته،  مجاز  ناموسي  بهانه هاي  به  را  زنان  عليه  جنايت  كه  قوانيني  كليه  ـ 

مي شوند)18(.

10 ـ تسهيالت اجتماعي
ـ  زنان بايد از تأمين اجتماعي به ويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، دوران 
زمان  در  استحقاقي  مرخصي  حق  هم چنين  و  ازکارافتادگي  اشكال  ساير   و  پيري 
بارداري و زايمان و حق برخورداري از تغذيه و خدمات رايگان در اين دوران برخوردار 

باشند.
ـ دولت موظف است براي تأمين مهد كودك و شيرخوارگاه مورد نياز براي نگهداري 
فرزندان زنان شاغل برنامه ريزي كند و همه زنان شاغل به مهد كودك و شيرخوارگاه  

براي نگهداري فرزندانشان دسترسي داشته باشند.
ـ زنان متعلق به گروههاي اقليت، پناهنده و مهاجر، زنان ساكن مناطق روستايي يا 
دورافتاده، زنان بينوا، زناني زنداني، دختربچه ها، زنان معلول، ناتوان يا کهنسال بايد 

از حمايتهاي مالي، آموزشي و بهداشتي ويژه دولت برخوردار شوند.
ـ محروم كردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهاي موقت، از تأمين اجتماعي 
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ممنوع است.
ـ اخراج زنان يا كاهش دستمزد آنان به خاطر بارداري يا زايمان يا سپردن مشاغل 

زيان آور به آنها در اين دوران ممنوع است.
ـ حمايت از زنان سرپرست خانوار يك وظيفه ضروري براي دولت است )19(.

 
پانويسها: 

1 ـ »كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان«، ماده اول: »عبارت تبعيض عليه زنان، به معني
يا   هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديت قائل شدن بر اساس جنسيت است که نتيجه 
اعمالي  از  بهره مندي  يا  نمودن رسميت، شناسايي  بي اثر  يا  به منظور خدشه دار کردن 
مبناي  بر  و  آنها  تأهل  وضعيت  از  مي گيرد. صرف نظر  انجام  زنان  به وسيله  که  است 
برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، 

اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگر«.
2ـ  قانون اساسي واليت فقيه تساوي زنان و مردان را با قيد »رعايت موازين اسالمي« مشروط

 كرده است. 
طبق اصل 20 »همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت از قانون قرار دارند 
و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم 

برخوردارند«.
و طبق اصل21: »دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين 

اسالمي تضمين نمايد«.
از آن جا كه ماليان حاكم از يك برداشت ارتجاعي از اسالم پيروي مي كنند كه در واقع 

دين زن ستيزي است، ديدگاهها و قوانين آنها بر پايه تبعيض و سركوب زنان است.
3 ـ قانون مدني در رژيم ماليان، به صراحت، حقوق زنان را در اين موارد انكار كرده است.

 از جمله:
ماده1117: »شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي 

يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند«.
ماده1133: »مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طالق دهد«.

ماده1114: » زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، سكني گزيند مگر آن كه اختيار 
تعيين منزل به زن داده شده باشد«.
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4 ـ برطبق قوانين ماليان، در برابر محاكم قضايي ارزش شهادت زن، نصف مرد است.
5 ـ ماده638 قانون مجازات اسالمي)مصوب 1375(: »هرکس علنًا در انظار عمومي و معابر

تظاهربه عمل حرامي نمايد، عالوه بر کيفر عمل به حبس از 10روز تا 2ماه يا تا 74 ضربه 
شالق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي 
کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا 2ماه 

يا تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد«.
تبصره: »زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 

10 روز تا 2ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد«.
6 ـ در قانون »رسيدگي به تخلفات اداري«، ماده8، بند 20 )مصوب1371( رعايت نكردن
تخلف  اين  است.  شده  محسوب  اداري«  »تخلفات  زمرة  در  زنان  سوي  از  حجاب 

مجازاتهايي مانند توبيخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.
7 ـ كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

8 ـ طبق قوانين رژيم زنان نمي توانند رئيس جمهور يا قاضي شوند:
ـ قانون اساسي ماليان در اصل 115 خود تصدي رياست جمهوري را تنها حق » رجال 

مذهبي و سياسي« دانسته است. 
ـ اصل 163 قانون اساسي شرايط قاضي شدن را به »موازين فقهي ماليان« منوط كرده 

است: »صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود«.
است:  آمده   )1361 فروردين  )مصوب  دادگستري«  قضات  انتخاب  شرايط  »قانون  در 
انتخاب مي شود: 1ـ ايمان و عدالت و تعهد  »قضات از ميان مردان واجد شرايط زير 

عملي نسبت به موازين اسالمي و وفاداري به نظام جمهوري اسالمي ايران 2 ـ …«
در سال 1364 با اصالحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پستهاي مشاورت و قاضي 

تحقيق در مراجع قضايي حضور يابند. اما از حق انشاي رأي محرومند.
9 ـ توارث در حقوق ايران تحت حاكميت ماليان بر اين مبناست كه سهم االرث زنان نصف
حاكم  ارث  بر  ناظر  مدني  قانون  مواد  تمام  در  نسبت  اين  است.  مردان  سهم االرث 

است.
10 ـ در بازار كار ايران سهم زنان فقط 12درصد است. 

11 ـ در تبصره1 ماده1210 قانون مدني رژيم »سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمري و در 
قانون  به ماده1041 همين  با توجه  اين تبصره  دختر 9سال تمام قمري« ذكر شده. 
كه »نكاح قبل از بلوغ« را ممنوع كرده است، تحميل ازدواج به دختربچه هاي كمتر از 



68

زنان، نيروي تغيير

9 ساله را مجاز مي كند.
 12 ـ به موجب ماده1169 قانون مدني، وقتي زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند، »براي
 نگهداري طفل، مادر تا 2سال از تاريخ والدت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين 
مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن با مادر 

خواهد بود«.
باشد: موارد،  اين  به  نه محدود  اما  زير،  موارد  بايد شامل  زنان  عليه  ـ »تعبير خشونت   13

)آ( خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار 
جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و 
ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت 

مربوط به استثمار زنان، 
)ب( خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعة عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، 
سوءاستفادة جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، 

قاچاق زنان و تن فروشي اجباري، 
)پ( خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده 

گرفته شود«)ماده2، اعالميه حذف خشونت عليه زنان(.
14 ـ بخشي از گزارش سال 2009 وزارت امور خارجة اياالت متحده دربارة قاچاق انسان 

)TIP(،  2 ژوئيه 2009 )11 تير 1388(: 
»ايران مبدا، مسير عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوءاستفاده 
جنسي و بردگي اجباري است. زنان ايراني براي گماشته شدن به تن فروشي اجباري و ازدواج 
تحميلي در داخل کشور قاچاق مي شوند. کودکان ايراني و افغاني ساکن ايران براي ازدواج 
اجباري، بهره برداري جنسي تجاري و کار اجباري به عنوان متکدي يا کارگرـ   براي پرداخت 
بدهي، تأمين درآمد يا تأمين هزينه اعتياد خانواده ها ـ در داخل کشور قاچاق مي شوند. زنان و 
دختران ايراني هم چنين به منظور بهره برداري جنسي تجاري به کشورهاي پاکستان، ترکيه، 

قطر، کويت، امارات متحد ة عربي، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا قاچاق مي شوند. 
… صيغه، يا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخي از افراد با سوءاستفاده 
از اين نهاد، زنان را اجبارًا مورد بهره برداري جنسي قرار مي دهند. گفته مي شود که زنان 
ايراني براي ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهاي حوزة خليج فارس فروخته شده 
و وادار به تن فروشي مي شوند. دسترسي به عدالت براي زناني که مورد سوء استفاده جنسي 
قرار مي گيرند، بسيار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است و 
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دوم، چون زنان قرباني سوء استفاده جنسي در معرض خطر اعدام به جرم زناـ   روابط جنسي 
خارج از چارچوب ازدواج ـ قرار دارند…

گفته مي شود که دولت، قربانيان را به خاطر اعمال نامشروعي که در نتيجة مستقيم قاچاق 
شدن مرتکب مي شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار مي دهد. بنا بر گزارشهاي 
رسيده، دولت قربانيان متعددي را به اتهام فحشا يا زنا دستگير، محاکمه و مجازات کرده 

است«.
15 ـ طرح شوراي ملي مقاومت دربارة آزاديها و حقوق زنان، مصوب 28 فروردين 1366.

16ـ  كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان.
17ـ  مواد 102 تا 105 قانون جزايي كنوني ماليان)قانون مجازات اسالمي( دربارة سنگسار:

ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن 
مي كنند، آن گاه رجم مي نمايند. 

ماده 103ـ  هرگاه كسي كه محكوم به رجم است، از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند 
درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر 

به اقرار خود او ثابت شده باشد، برگردانده نمي شود. 
ماده104 ـ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص 

كشته شود. هم چنين كوچكي آن نبايد به اندازه يي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.
18ـ  موادي از قانون جزايي رژيم )قانون مجازات اسالمي(:

ماده220ـ  پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل 
به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. 

 ماده226 ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعًا مستحق كشتن 
نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات 

كند.
19ـ  اين اصطالح به زناني اطالق مي شود كه خود نان آور خانواده يي هستند كه گاه مادر

يا  و پدري پير يا چند فرزند را در بر مي گيرد. اين زنان  يا شوهر خود را از دست داده، 
طالق گرفته اند يا داراي شوهري متواري، معتاد، زنداني، بيكار، مهاجر يا از كارافتاده اند. اين 

خانوارها از فقيرترين اقشار مردم ايرانند.
مطابق سرشماري سراسري سال  1385 ايران، تعداد اين خانوارها يك ميليون و 641 هزار نفر 
بود. اما در 1 دي 1388 يك مقام دولتي به مطبوعات گفت: اين تعداد به 2 ميليون واحد 

رسيده است. 




