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و  یارتجاع یهاشهیزنان در جنبش مقاومت مرهون نبرد مستمر با اند شرفتی: پیرجو میمر

  است یاستثمار

 ۱۳۹۸تیر۲۳

 ۳در اشرف  رانیزنان در مقاومت ا یشتازیپ یالملل نیدر کنفرانس ب یسخنران

در  یعرب یوکشورها ایو آس ایکانادا، استرال کا،یآمر ،ییاروپا یکشورها ،یکه از آلبان زمیدرود به خواهران عز با
  .ور دارندحض نجایا

 .دیخوش آمد ۳اشرف خانواده بزرگ مقاومت. به یاعضا زم،یبا درود به خواهران عز و

  .انداجتماع شرکت کرده نیکه در ا رانیخلق ا نیسازمان مجاهد یمرکز یشورا یبه اعضا فرستمیدرود م و

شان و درباره رسالت ندیایاما هر جا که زنان گردهم ب شود،یزن برگزار م یمعمواًل در روز جهان یاجتماع نیچن
  .جامعه، صحبت کنند، همان روز، روز زن است ییرها یو برا یو برابر یآزاد یبرا

مقاومت  ادگرایمرتجع و بن یمی. چون در برابر رژکندیصدق م رانیخصوص در مورد زنان ابه تیواقع نیا
 .استآن  یژگیو نیبارزتر یزیکه زن ست کنندیم

در  یجهش انگریب نیحضور داشتند. ا یضدسلطنت امیزنان در ابعاد گسترده در ق م،یرژ نیا تیاز حاکم شیپ
 یمهم یمبارزات یهانهیآنان بود. حضور گسترده زنان در آن انقالب، از سوابق و زم یزنان و نقش مبارزات گاهیجا

 یشتازانیشاه فعاالنه شرکت کردند. پ هیعل یقالبدر مبارزه ان شتاز،یزنان پ ۱۳۵۰برخوردار بود. مشخصًا در دهه 
مبارزه بودند  نیاز زنان برجسته ا یآهنگران و اشرف رجو یاعظم روح ،ییاسکو هیمرض ،ینیهمچون فاطمه ام

 .راه انقالب را گشودند اریبس یکه با فداکار

کار آمد  یرو ۵۷در سال  یاست. وقت زیستزن یاستبداد مذهب کی دیرس تیکه پس از آن به حاکم یمیرژ اما
  .گذاشته شد رانیزنان ا یشرویدر مقابل رود خروشان حرکت و پ یبود که سد نیدرست مثل ا
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باشند.  دهیهم رسجنگ به دانیدشمن در م یرویدارم. انگار دو ن ادیرا به شیها و روزهالحظه یاریبس من
 ینیخم دنیقدرت رسبه یاز فردا دیجد میرژزنان نسبت به  یاعتمادیو ب یزاریآخوندها با زنان و ب یدشمن

  .شروع شد

 یتوسر ای یروسر ای یبه محض ربودن انقالب و چنگ انداختن آخوندها به قدرت سرکوب زنان با شعارها یعنی
  .شروع شد و تا امروز ادامه دارد میرژ نیمقاومت زنان در مقابل ا نیچنو هم

 :اشاره کنم نهیدر چند زم رانیزنان ا تیعموقاختصار به است به خوب

 

 تمام جامعهنسبت به میسرکوب رژ استیس یو مبنا هیجانما یزیست زن

 نیدر تمام سلسله مراتب ا یریگمیکه در قدرت حاکم و در امر تصم میبگو دیبا یاسیمورد مشارکت س در
  .ندارند یحکومت، زنان نقش

و حق انتخاب آزادانه است. در مسافرت، در  یو اجتماع یفرد یهایمحروم کردن زنان از آزاد گرید موضوع
  .از همه حق انتخاب آزادانه پوشش را از زنان گرفته است رتریدر اشتغال و فراگ ،یخصوص یازدواج و زندگ

 .است یآخوند میزنان توسط رژ هیوحشتناک عل یهاضیو تبع هاینابرابر گرید مسأله

شهادت در برابر دادگاه، استفاده از  ل،یدر دستمزدها، در خانواده، در تحص ،یغلش یهافاحش در فرصت ینابرابر
 .هادر همه عرصه گرید یفهرست طوالن کیو  یورزش یاالرث، فضاسهم مه،یو ب یخدمات درمان

شوند.  دهیبند کشبوده و هست که مردم به نیا یبرا خ،یدر تار یو در هر زمان ،ییدر هر جامعه هاضیتبع نیا
 .مصادره شود شانیاسیسرکوب شوند و غارت شوند و حقوق س

. نه در کنندینم تیکجا احساس امن چیدر ه رانیزنان است. زنان در ا هیعل یرواج خشونت و ناامن گرید موضوع
و  یتیو مأموران امن هایبا گشت میخانواده. رژ طیدر مح یحتو نه هاابانیکار، نه در رفت و آمد در خ طیمح

 .کندیسرکوب را روزانه اعمال م نیا هاستآن یریدستگ ایزنان  به نیکه کارشان فقط توه ژهیو یانتظام

زن توسط  ۹۰تا امروز  ی. از شروع دولت آخوند روحانکندیم دادیزنان بنسبت به یها رفتار ضدانسانزندان در
  .انداعدام شده میرژ
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و  هیجانما یزیزن ست نیکه ا شودیمعلوم م م،یکنیزنان نگاه م هیآخوندها عل انهیعمق رفتار وحشکه به یوقت
 .تمام جامعه استسرکوب نسبت به  استیس یمبنا

 

 رانیدر ا تیتوسعه فقر و محروم یاصل انی: قربانزنان

 .اندزنان اشانیقربان که عمده تیاشاره کنم به توسعه فقر و محروم دیبا نیچنهم

کار نسبت  یروین نیترارزانهم که شغل دارند  ییهادار هستند. آنصد زنان باالتر از ده ساله خانهدر ۶۲از  شیب
  .هستند ایتمام دنبه

 .دهندیم لیها را تشکپزخانهاز کارگران کوره یمین زنان

 .درصد در شهرهاست ۱۲ رانیدر ا یدرصد ول ۲۲ انهیزنان در خاورم یمشارکت اقتصاد نیانگیم

نظر  نیکشور را از ا ۲۰۰ تیکار که وضع یالمللنینکرده است. سازمان ب رییاز پنج دهه است که تغ شینرخ ب نیا
 فیدر رد یعنیاست که در آخر جدول قرار دارند.  یشش کشور انیدر م رانیکرده، نشان داده که ا یبررس

  .و عراق هیشده مثل سور یزده و متالشجنگ یکشورها

. شودیم بتیدچار آشوب و مص رانیاگر آخوندها سرنگون شوند ا ندیگویم میرژ یهایه البک دیباش دهیشن دیشا
بدتر از آن  یزده و حتجنگ یمثل زنان کشورها رانیزنان ا یآخوند اهیس تیحاال در حاکم نیهم کهیدر حال

 .هستند یخانمانیو ب یکاریدچار فقر و فالکت و ب

  .است یدردناک تیکه چه وضع دیاندک کارگران جوان توجه کن یدستمزدهابه

دالر در ماه  ۲۰ یال ۱۰اند که حقوقشان روآورده ییهاشغلبه سانسیلو فوق سانسیجوان با مدرک ل دختران
 .استثمار وحشتناک قرار دارند کیزنان نه فقط به صورت کارگر ارزان بلکه تحت  رانیاست. در واقع در بازار کار ا

  .یاست و برابر یتا سلب حق انتخاب آزادانه، آزاد ضیتعارضات، از فقر و تبع نیمشترک تمام ا نظر ما پاسخ از

  .است یو برابر ی. بلکه آزادیو نه فقط آزاد ،یفقط برابر نه
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ام که زن نه فقط رهاکننده خودش که کرده دیتاک شهیهم لیدل نیهمزنان است. به ییپاسخ در امر رها نیا
 .میانجام آن مصمم هست یاست که بر دوش ماست و برا یرسالت نیرهاکننده جامعه است. ا

 

 یاستبداد مذهب تیدر صف مقدم نبرد با حاکم زنان

اد استبد تیاشاره کردم. از شروع حاکم یکتاتوریحضور گسترده زنان در در نبرد با دو دبه شیپ قهیدق چند
  .جلودار و راهگشا بوده است تیتر از آن در موقعدر صف مقدم نبرد و مهم یرانیزن ا یمذهب

روبرو بودند. مشکالت مخصوصا  یآوردن به مبارزه به نسبت مردان با مشکالت مضاعف یرو یآن زمان زنان برا در
ان مسلمان در مبارزه با از زن یانیجر چیه نیبود. چون قبل از مجاهد شتریب یلیدختران مسلمان خ یبرا
 .شکستند نیتابو را مجاهد نی. امینداشت یکتاتورید

 ینیکه مرجع د ینیدر برابر خم یمسعود رجو یبه رهبر نیمبارزه مجاهد یهایو شگفت هایژگیاز و یکی بعدا
 رانیدر سراسر ا یاجتماع عیوارد شدن و روآوردن زنان مسلمان در ابعاد وس ییادگرایبود و مبارزه با ارتجاع و بن

  .بود

 تیهر روز فشار و سرکوب و محروم میاما از طرف رژ خواستندیم کیو اسالم دمکرات یوبرابر یآزاد هاآن
 .شدیبر زنان اعمال م یشتریب

  .زنان مجاهد ممتاز شده است یشتازیبا پ ینیاستبداد د هیچهار دهه عل نیمبارزه ا خچهیتار البته

ساله را  چهل نیدر ا رانیمقاومت مردم ا خیاز تار ییهاکه برهه دیرا مشاهده کرد یشگاهیروزها نما نیدر ا شما
 .دهدینشان م

 دیدیرا د ییهاقفس ریاند. شما تصوعبور کرده یخونبار ریکه زنان مقاومت از چه مس کردیم یادآوری شگاهینما
  .بوده انیزندان یکه محل نگهدار

  .انددر کنار شما نشسته جانیبودند حاال ا ریها اسدر آن قفس دیمد یهاکه مدت یاز کسان یبرخ

 یروزبه طور شبانه یستیکه محل آزار دادن ساد دیدیرا د یگاه واحد مسکوناز شکنجه ییرهایتصو شما
 .زن بود انیزندانبه
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 طیکه از آن شرا دینیبیرا م یجمع زنان نیهستند و در هم ۶۷که از بازماندگان قتل عام  دینیبیرا م یکسان شما
 .خود مشغولند یمبارزات فیوظااند و سرفرازانه بههولناک عبور کرده

 ایچهل سال شکنجه  نیکه در ا یها هزار زناز ده یگاه آخوندها و درباره برخزنان در شکنجه نینبرد ا درباره
 نینوشته شده است. با ا یمتعدد یهاهفتاد ساله، کتاب یساله تا مادر ذاکر زدهیاعدام شدند؛ از فاطمه مصباح س

 .است ییداستان ناگفته نیقیها هنوز بهمقاومت نیحال داستان ا

 هیحفظ جمع و روح یبازجوها و پاسداران، مبارزه برا یوانیمقاومت در برابر رفتار ح د،یشد یهاتحمل شکنجه از
  .مقاومت دیجد یهاهسته جادیا یزندان، تا تالش برا یو رزمنده در بندها یجمع

حضور زنان در  یهایدگیچیو پ هایهم خود را نشان داد. سخت بخشینبرد آزاد دانیزنان در م نیا یستگیشا
رزمنده خودشان را شکل  یکه، چطور واحدها نیاست؛ ا یاجنگ با دشمن فصل جداگانه یارتش برا کیصفوف 

 یبرتیدر اشرف و ل یداریسال پا ۱۴چطور در  نکهیا ایکنند. و  یو چطور فرمانده نندیبدهند، چطور آموزش بب
 .دندیو از مقاومت دست نکش دندیبا همه موانع جنگ

 

 نیسازمان مجاهد یمرکز یدر شورا شتازیزن پ هزار

 یهااز دانشگاه ایاند: آمده رانیمختلف ا یکه از شهرها ی. هزار زندینیبیرا م شتازیجا هزار زن پ نیشما در ا حاال
 .دینیبیجا سه نسل از زنان را در کنار هم م نی. شما درارانیا ایو اروپا  کایآمر یکشورها

  .شده است لیتمامًا از زنان مجاهد تشک رانیخلق ا نیکننده سازمان مجاهد ینهاد رهبر نیواقع باالتر در

و  یزادبا اعتقاد به آ یمسعود رجو یاز آغاز تحت رهبر نیاست که مجاهد یریکردن مس یدستاورد ثمره ط نیا
  .اندکرده یط یبرابر

خود را  ییانتظارات مرحله ییهیانیدر ب نیمجاهد ،ینیکار آمدن خم یاست اشاره کنم که دو ماه بعد از رو خوب
« زنان یو اجتماع یاسیکامل حقوق س نیتأم» هیانیاعالم کردند. در ماده ششم ب دیدر پانزده ماده از نظام جد

  .شده بود دیزنان کارگر تأک یبرا «یمساو کاردر برابر  یدستمزد مساو نیتأم»خواسته شده بود و مشخصًا بر 

ارائه کرد که با  ییمادهبرنامه ده کیشد،  دایکاند یجمهور استیکه مسعود در انتخابات ر یوقت ماه بعد، چند
 .زن و مرد بود یماده آن برابر نیو هفتم شدیمشارکت مردم در اداره کشور شروع م یشوراها برا لیتشک
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هم در  یو سن عهیش انیو مطبوعات و مساوات م دیکامل احزاب و عقا یآزاد ها،تیمثل حقوق مل یگرید مواد
تمام  بًایمذاهب گوناگون و تقر روانیو پ هاتیزنان، جوانان، مل عیوس تیبرنامه بود که با استقبال و حما نیا

رسوا برخالف قول  اریبس میتصم کی درزده شد و وحشت ینیکه خم یطورها و احزاب مواجه شد. بهگروه
  .حذف کرد یداتوریخودش مسعود را از کاند

و  افتندیدست  ییتازه یمبارزات یآگاهروز بهاز دختران و زنان جوان روز به یبود که نسل یکشاکش نیچن در
  .شرکت کردند یو برابر یآزاد یو نبرد برا یدر مبارزه ضد ارتجاع عًایوس

ها را در برابر مقاومت نیشتریب نییاست که با وجود سن پا یمبارزه درخشش دختران جوان نیمهم ا یفرازها از
 ایو ثر انیمیابراه یزهرا و کبر ایاشراق  رایمانند حم یقهرمانانها آن انیگران داشتند. در مپاسداران و شکنجه

  .است یمبارزات زنان باق خیرشان همواره در تاکه نام میکنیرا مشاهده م یابوالفتح

و مبارزه گشودند و هرکدام  استیس یایدنچشم به یآزاد یعنیراه و آرمان او به مانیو با ا یبا مسعود رجو هاآن
. رندیمبارزه مشغولند امتداد همان مسبه یشورش یهاکه امروز در کانون یراه شدند. دختران نیا شتازانیپ

نبرد  یهادانیها و از ماز زندان زنان اواًل نیا م،یکنیصحبت م نیمجاهد یمرکز یشورا یاز اعضا یوقت نیبنابرا
 .اندراه خود را باز کرده

 تیفرد هیعل یگرید ییگرا تیجنس هیعل یکیاند. راه خود را گشوده نیسهمگ یدئولوژیاز مبارزه با دو ا ًا،یثان
انسان  ابندهیکمال تیاز فرد رکنندهیاس یدئولوژیا نیکار بردم تا مرز ارا به یعمد کلمه منف. بهیمنف ییگرا

 .روشن باشد

ها و باال در همه تالطم ،یروزیاند که در شکست و پ. انتخاب کردهاندرفتهیرا پذ ینیسنگ تیزنان مسئول نیا
 .ندآن را رها نکن هاینییپا

 

 کندیم جابیزنان را ا یو رهبر یریپذ تیجامعه ضرورت مسئول ییرها یبرا تالش

ماست.  تیمسئول نیجامعه است. ا ییامر رها گذارد،یرا بر دوش زنان م یو رهبر یریپذتیکه مسئول یضرورت
  .میمان هست، پاسخ بدهکه در جوامع ییهاها و چالشرنج نیتریاساسبه دیما با
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و  یاسیتر مشارکت ساز همه مهم ،یطیمح ستیز عیآوارگان، فجا پناه،یمسأله کودکان ب ض،یفقر و تبع مسأله
همه و همه  یزدگ تیزنان و مردان از جنس ییهمه آحاد جامعه، حق انتخاب آزادانه و البته رها یاجتماع

  .ماست تیمسول

باشد و  ریناپذبازگشت تواندیم یت دارد، و هنگاماصال یزن تنها و تنها وقت ییو رها یکنم که برابر دیتأک دیبا
  .مردان همراه باشد ییکه با رها رفتهیباشد که پذ ییهاتیمسئول یپاسخگو تواندیم یوقت

 ییگراتیکه بر جنس شتازیمردان پ یانسان یاعتال یعنیاست که جنبش ما از آن برخوردار شده.  یدستاورد نیا
خودشان  ریمس نیو در ا کنندیمناسبات واقعًا برابر تالش م کیساختن  یاند، براو نظام مردساالر شورش کرده

 .شوندیرها م

آن نبود، زنان  یو فرهنگ یو فکر یو اجتماع یاسیس یو همه کارکردها یکشبهره یناف قًایجنبش ما عم اگر
زنان در جنبش مقاومت قبل از  شرفتیداشته باشند. پحضور  یداریصورت پامواضع به نیدر ا توانستندینم

 .است یو استثمار یارتجاع یهاشهینبرد مستمر با اند کیمرهون  زیهرچ

اندازه تفکر غالب است و قدمت آن به دهندیزن نسبت م که به ییهایانسان درجه دو بودن زن و ناتوان شهیاند در
  .بشر است خیتار

 شهیاند نیاست با ا یزیستزن اشیژگیکه و یمذهب یکتاتوریمقاومت با انتخاب مبارزه با د نیزنان ا اما
پس  شتریفروبنده را ب تیفرد شهیزنان هر چه آثار اند نیاست که ادامه دارد. ا یمبارزه و نبرد نیو ا دندیجنگ

و راه  رسندیم یریپذ تیسئولو م یتوانمنداز  یدیبه مدار جد شودیها با هم مو هر چه مناسبات آن زنندیم
را  یانسان یهایدرخشان و فوران انرژ یجاست که بروز استعدادها نی. و در همشودیهموار م شرفتشانیپ

  .میکنیمشاهده م

که محصول تکامل انسان  یاجتماع یو در الک خود بودن به زندگ زولهیا یزندگ کیحرکت فرد از  ریمس یعنی
 .نبرد مستمر است کیسطح و مناسبات و روابط مستلزم  نیاست آنهم در باالتر

 

 رانیا یبرا یو فردا آورنده صلح و سازندگ میرژ یامروز پاسخ سرنگون ران،یا زنان

 .داشته باشند شتازینقش پ دیو با توانندیزنان م ریمس نیهم در
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ارمغان را به یدا صلح و سازندگهستند و فر ینیاستبداد د یامروز پاسخ سرنگون ران،یجاست که زنان ا نیاز هم و
  .آورندیم

 یبا اقبال دختران و پسران جوان در شهرها یو مشخصًا امر برابر نیمجاهد بخشییرها امیامروز پ خوشبختانه
 .رو شده استرو به رانیا

 نیهستند که زنان ا ییالگو ریتحت تأث قًایاند عمکرده دایگسترش پ ریکه در دو سال اخ یشورش یهاکانون
 .اندکرده جادیمقاومت ا

. من جنگمیزنده هستم و م م،یرویم ام،نیاز درخت تنومند مجاهد ییجوانه»آباد نوشته است: از خرم یجوان
 .«مجاهدم پس هستم

و  نم،یبیم اهایرا در رو دمیام یهاگل ییمن شکوفا»: یکانون شورش کیعضو  نایاز نامه م یجمالت همنیا و
است" دل من در دل شب خواب  کیدار، سحر نزد یاست دل قو کی: "گرچه شب تاردیگویمکه به من  ییندا

 .«ندیبیپروانه شدن م

ها آن ی. برارندیگیالهام گرفته و م نیمجاهد یداریو پا یدهه فداکار ۴از  ریدختران و پسران آگاه و دل نیا
 .استبداد حاکم است هیدر مبارزه عل ییدهندهزنده و سمت یالگو یو برابر یآزادبه نیمجاهد یبندیاعتقاد و پا

 یاخامنه یهاخصوص خواهران مبارز و مجاهدم که در زندانبه رانیا یاسیس انیزندانجا به نیدر هم خواهمیم
 .درود بفرستم کنند،یم یستادگیمختلف ا یدر شهرها

 .اندپاخاستهاست که زنان به نیا شانیجرم نابخشودن ،یکتاتوریمخالفت با دعالوه بر ها،آن

مردم  ییرهاخود فکر کردن بهبه یجامبارزه بودن، زن بودن و به دانینشدن، زن بودن و در م میبودن و تسل زن
  .رساندیو جنون م یمرز خفگاست که آخوندها را به یزیچ نیفکر کردن؛ ا ریاس

تحمل  رقابلیرا که از وضع موجود و شرائط غ یخصوص دختران آگاهبه رانیخواهرانم در ا ان،یدر پا دیبده اجازه
 .اند خطاب قرار بدهمستوه آمدهحاکم به

خاکستر است، اقتصاد  ریندارد، جامعه مثل آتش ز شیراه پس و پ میحاکم است، رژ ییالعادهوضع فوق امروز
  .کامل است یکشور درحال فلج شدگ

  .شود میتسل یرانیتا زن ا کندیو غارت م کشدیم کند،یکاپو مشب و روز تقال و ت یآخوند میرژ
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مبارزه  کیرو دارند،  شیپ یبا الهام گرفتن از هزار زن اشرف یکه زنان و دختران آگاه و شورش یراه و رسم اما
  .است بخشییرهاکننده و رها

  .ندارد ییزده جا تیجنس یهاو ارزش هاتیها، استانداردها، ذهناست که در آن نگاه ییالگو

 .گشاستمولد، اثرگذار و راه کننده،نییپاخاسته است که در آن زن تعزن به یالگو

 .داندیجامعه و کشور را سرنوشت خودش م یاسیس سرنوشت

 .داندیخودش م تیرا مسئول یماندگو فقر و عقب یکتاتوریاز د رانیا نجات

 .داندیار خودش مرا ک پناهیکودک گرسنه و ب ونیلیم ونیلیم نجات

 .داندیخود م تیاند، مسئولکرده شان را با ننگ و عار آلودهبخت را که سرنوشت رهیهمه زن ت نیا نجات

است که  نیچن نیو ا نورددیرا در م ییرها یمبارزه و نبرد برا دانیاست که زن آگاه و شورشگر م نیچن نیا
 .کندیرا محقق م یآرمان برابر

 .همه شما متشکرم از

 


