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 ی و برابر  ی دموکراس  نیزنان تضم ی : رهبر یرجو میمر 
 زن  یمناسبت روز جهان زنان به ییدر گردهما یسخنران

 ۱۴۰۱  اسفند۱۳
 

پ   نیبا پرشورتر   میدار یم  یزن را گرام   یروز جهان در خط مقدم    شاهنگی درودها به زنان فرمانده و 
 ؛ یشورش  یها کانون ریو دختران شجاع و دل رانیا امیق
به    یادا   با شه   ۸۳احترام  اول   ام؛ی ق  دیزن  ام آن  نیاز  مهسا  آخر   ین یها    ی ب یزرب   شاننیتا 

 در زاهدان؛  یزهلیاسماع
را با تحمل رنج و   رانیا   کی انقالب دموکرات  نهیکه هز   ییپاخاستهبه همه زنان به  انیپایب  یها سالم  با

بس  م   اریشکنجه  و  دستگ  ییهاآن  پردازند؛یپرداخته  شدند    ریکه  شکنجه  تعرض   ایو    ی ها مورد 
آن  النهیرذ گرفتند،  چشم  ییهاقرار  آن  نای ناب  شانیهاکه  و  ز شد  در  که  شهادت   هب  شکنجهری ها 
 . ی آخوند میرژ  یها گاهها و شکنجهزنان مقاوم در زندان ،یاس یس  انی. درود بر زندان دند یرس

پ  و زنان  به  درود  و  ب که نسل  یشتازی سالم  در  و    شیاندرنسل  مبارزه  گذشته، مشعل  از چهاردهه 
د با  آن  یمذهب   یکتاتوریمقاومت  داشتند.  دست  در  اعدام  را  هزار  هزار  که  ز   ایها  شکنجه   ریدر 

 شدند.   دیشه
 هستند.  رانیا کی داران انقالب دموکراتپرچم هاآن
 ی تا زندگ  کندیخود را فدا م یپاخاسته که زندگ جنگاور و به ؛یران یزن ا یق ی حق یما ی است س نیا بله

 را نجات دهد.  ریخلق اس  کی
با  امروز ابتدا  جر به  دیدر  دانش  تیمسموم  تیجنا  ییرهیزنج  انیخاطر  و  دختران  در شهرها  آموز 

و اعتراض    ی ستادگ یو به ا  م یکن   یها و مادران و پدران دردمندشان همدرد با آن  رانینقاط مختلف ا
 . م یدرود بفرست  تکاری جنا میها در برابر رژ آن

  ت یجنا  نیو تحت فرمان ا  افتهیسازمان  تیادامه دارد، در ماه  شی که از سه ماه پ  هاتیمسموم  نیا
 نگذاشته است.   یباق یدیترد

  یی کنندهنیینقش تع  ر یاخ  ی هاماه  امی است که در ق   ران یدر حال انتقام از دختران ا  یا خامنه  تیب
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 ها را مرعوب کند. آن خواهدیداشتند و م 
خشونت در    ژهیو گزارشگر و  سفی ونیمانند    ربطیذ   یخصوص نهادها ملل متحد و به  گریبار د  من

 . خوانم یفرام یو واکنش جد   قاتی مورد زنان را به تحق
 

 ی ا خامنه ریناپذان یکابوس پا یران یا زن 
 ! ز یعز   خواهران

جها  امسال  خ  ین روز  از  قهرمان   زشیزن  ا  یو  ق  یران یزن    ، یآخوند  می رژ   یسرنگون  یبرا   امیدر 
 کرده است.  دایپ  ییژهیدرخشش و اعتبار و

ا  امسال  سال   نیاز  تمام  با  ز   یها نظر  است.  متفاوت  آن    یبزرگ  قتی حق   رایگذشته  که  آورده  رو  را 
به دست آوردن   یزنان در پ  شی قرن پ  کیاست.    یسرنوشت جامعه بشر  نییزنان در تع  ژهینقش و
 جهانند.  رییتغ یبودند، حاال در پ  یحق رأ

 . ی و عدالت و برابر  یآزاد  یا یبه دن  ضیو تبع  تیبربر   یای دن رییتغ
  ی آخوند  زیست کش و زن  یآزاد  میدر کار است که تمام جبهه خلق در برابر رژ   یانقالب   رانیدر ا  اکنون

  کند یم یو گذشته را تماماً نف  یکنون  تیاست که حاکم یسراسر   زشیخ  کینیرا در برگرفته است. ا
برا همان مس  زیخ   کی دموکرات  یجمهور   کی استقرار    یو  است.  ا  ی ر ی برداشته  مقاومت  با   رانیکه 

 آن مبارزه کرده است.  یدهه برا ۴از  شی زنان ب یشتاز یپ
  ی اخامنه  ریناپذانیپاخود، کابوس    یکه با شجاعت و دالور  ی رانیپاخاسته او به  ی زن شورش  خوشا
 است.  شده

 
پ   ۲۰۴در    یجار  امی ق  در و  جلودار  دانشجو  دختران  موارد  اکثر  در  از    شرویدانشگاه    ۱۷۷۶بودند. 

 مدرسه، دخترانه بوده است. ۱۱۸۶ وستند،ی پ هاامی آموزان آن به قمدرسه که دانش
 را مسحور خود کرد.  ییای دن ،یران یزن ا  یو قهرمان  امیق
ا  روزید  تا سربدار  زنان  او  رانینقش  ب  نیدر  و  گوهردشت،  نقش    ین ی گاه خمشکنجه۱۰۰از    شی و  و 

از گفتن اسمشان به   ی خرداد همان سال حت ۳۰که در    یدختران  ای،  ۱۳۶۰شده در سال   ربارانیزنان ت
 . شد یبه سکوت برگزار م  شدند،یم  ربارانیو ت  کردندیم یخوددار مانیدژخ

برا  یزنان   نقش تار با  نینخست   یکه  در  آزاد  یهاگانیدر    رانیا  خیر  سازمان    رانیا  یمل  بخشی ارتش 
 . ماندیعامدانه پنهان م افتند،ی

بر درخت در کوهستان با    ختهیعکس فرمانده سارا آوتوجه به  ی برا  ییمماشات، جا  است ی س پا  از 
 . گذاشتینم  یدر قلبش باق  ینی از پاسداران خم  یخنجر 
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و    دندیو ندا که به شهادت رس  قهیسه زن مجاهد است: صد  یدهشتناک خودسوز  یهاعکس  هانیا
 . جاستنیزنده و در هم یها عمل جراحکه بعد از ده هیمرض

از    یزنان  بعد  تو  یبرا  ۲۰۰۳ژوئن    ۱۷که  با  بهمقابله  آخوندها  در  اصالح  یآخوندها   ژهیوطئه  طلب 
 . افتندی ن  یجز خودسوز  یراه  چیدر فرانسه، ه  ومهیگ
سکوت و مماشات فرورفته بود، اکنون   نیسنگ  هیدر سا  یران یدر مورد زن ا  انیسال   زهایچ  نیاگر ا  لهب

 باز کرده است. خوشبختانه جهان، به آن چشم
و    م«،ین یب یم  رانیخود را در زنان ا  تیگفت: »ما انسان   یدرست خارجه کانادا به  ریکه خانم وز   قدرآن

سرمقاله در  »الوپوئن  نوشت:  باورنکردن  یشورش  نیاش  شجاعت  از  که  گرفته   یاست  الهام  زنان 
 است«

م  نیا  بله که  آزاد  یهاشعله  نیا  د،ین یب یشجاعت  برابر  یسرکش  الهام  یو  بشرکه    ی بخش جهان 
 دارد.  یها در پاست، بسا طوفان

 کشد.  یرم یرا به ز  هیفق تیوال می رژ  ،یرانیپاخاسته اکه زن به می نی بیرا م  یما روز و
 

 اند. را ارائه کرده ستنیاز ز  ییتازه ریتفس شتاز،ی در امتداد راه زنان پ نیآفر  امیق  زنان
»از مرگ    فلسفه قبل از شهادت نوشت:  یدکترا   یدانشجو   وان،یاز فرزندان مردم مر   یقادر  نینسر 

 . م«ی استهی ما آن را ز  د،ینترسان
 ، یرستم   دایآ  ایدر کرج    یچون عاطفه نعامشدند، هم  دیشکنجه شه  ریها که در ز از آن  یشمار  و

 . کرد یمجروح را در تهران مداوا م کنندگانامی که ق یدوست شجاعپزشک انسان
 

 دارد  ازیبه انقالب ن  یآزاد
ا  بله آزاد آن  ها،یفشانجان  نیبا  که  گفتند  ن  یها  انقالب  ان   ازی به  هز دارد،  و    خواهدیم  نهیقالب 
 خواهان ادامه وضع موجود است.  کند،یم جیرا ترو ینگ یهز  یکس که ب آن
 ها را نشان دادند. را هم باطل کرده و شکست آن یطلبان حکومت اصالح بارانتی خط خ ها،آن
هم، از هر    ی کتاتور یو د  ی بلکه به حکومت اجبار   ،ینه فقط به حجاب اجبار  یرانیزن ا  امی ق  نیا  در

ش چه  و  شاه  چه  آن  روسر  خینوع  رضاشاه  است.  گفته  به  ینه  م   را  زنان  سر  از  و    دیکش یاجبار 
 آن است که در    یکتاتوری. پس اصل موضوع اجبار و دکردیاجبار بر سر زنان م  را به  یروسر  ین یخم

 ندارد.  ییانتخاب آزادانه جا
از تهران تا زاهدان گفتند    یرد. دختران شورش دا  انیجر   کی انقالب دموکرات  کی   رانیامروز در ا  ی ول

 انقالب.  یسوبه شی پ حجاب،یکه چه باحجاب چه ب
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و    یو سلطنت هستند که شاخص آن آزاد   تیبدون وال  کی دموکرات  یجمهور  کی ها خواستار  آن  –
رأ  تیحاکم آن  یو  است.  مردم  فر جمهور  د   دیبا  زدندیم  ادیها  و  ر   یکتاتور یارتجاع  از    شه ی را 
 خت. براندا

آخوندها    وقتچیاست که ه   یزیهمان چ   یاستبداد مذهب   ک ی  ی برانداز   یزنان برا   ید ینقش کل  بله
 . خواستند ینم
 . زدیانگیرا برم امی پاخاسته است که قبالنده زن به یرو ین  نیکه هم می اگفته شی سال پ ۳۰ از

 . کنند یخواهند خورد که هرگز فکر نم ییجااز همان رایبه حال آخوندها، ز  یوا  پس
 . ی آخوند زیستزن می رژ  یسرنگون   یها برااز زنان و اراده سرسخت آن یعنی
 

 ست؟ ی بر سر چ دعوا
به    رند،یگیقرار م  یجد  یها تیمبارزه و مسئول  ریزنان در مس   یکه وقت  دیدان یهمه شما م   دوستان

 کنند.  فایخود را ا ستهیبدهند، تا بتوانند نقش شا متیچند برابر مردان ق  دیبا یخ یتار  لیدال
ا  یراست  توانسته  نیچگونه  فرماندهزنان  با  مسئول  یاند  ا  ن ینبرد سهمگ  ن یا  یریپذتیو  به    ن یرا 
 برسانند.  تیو موفق   شرفتیاز پ نقطه
سخت   کیدر    پاسخ انتخاب  انتخاب.  و  است  انتخاب  و  ریمس   یها یجمله  و    مبارزه  فدا  انتخاب 

 . متیبه هر ق  دنیچشمداشت. انتخاب جنگ یپرداخت ب
 . ینبرد عادالنه با دشمن ضدبشر کی نیواال و دفاع از اصول و قوان   یها ارزش انتخاب

خر   به دروغ  ها،یساز  طانیش   دنیجان  و  زباناتهامات  زخم  و  اها  و  و    یستادگیها  حمله  برابر  در 
 هجوم دشمن. 

هم سال   نیا  در در  ازجمله  و  حتخنده  ام،ی ق  نیها  که  بود  آخوندها   می رژ   یها رسانه  یدار    ی و 
 د؟ ی: چرا حجاب دار دند یپرسیاز زنان مجاهد خلق م یا بازار خامنهجمعه

خامنه  ین یخم  آخر آخوندها  یاو  بن   یارتجاع  بکاری فر   یو  ا  ادگرایو  است  ۴۴  ران،یدر  که سال 
ا  خواهندیم جامعه  آزاد   رانیبه  و  حقوق  دشمن  که  رژ   یها یبقبوالنند  .  ست ین  یآخوند   میمردم، 

جنگ با عراق را هشت سال با   کهیهم در حالدر عراق و در قدس است. آن ای کا یبلکه دشمن در آمر 
 . دادند یکربال ادامه م  قیفتح قدس از طر  رشعا

 است.  رانیمردم ا تیو حاکم یدعوا بر سر آزاد  مییگویما م  اما
خاطر به   نیهمجلوه بدهند. به  ینیدعوا را د  ران،یبا مردم ا  یبی جنگ صل  کیدر    خواهندیها م آن  و

 بلکه دوگانه است.  ست،ی ن یو واقع   یق یاسالمشان حق  یعن ی. ن یمنافق ندیگویم نیمجاهد
  ن یب   یاصل   یکه مرزبند   ندیبگو  توانند یم   یراحت وقت بهآن  می ها بسپار اگر ما اسالم را به آن  درواقع 
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 است.  عتیو مذهب و شر   نیو د راسالمیاسالم و غ
 است. رانیجمهور ملت ا یو آرا  تیکه دعوا بر سر حاکم  میکن یبازهم تکرار م  ما
سال است  ۴۴است که  یاصل  یهمان دعوا و مرزبند   نیا می که بگو شومیمن از تکرار آن خسته نم  و

تار  تار   نیتر کی در  طوالن   رانیا  خیادوار  در  بغرنج  نیتر یو  خون  نیتر و  و  پررنج  مقاومت   نیتر و 
ابتدا    زکه ا  یاست. همان مقاومت   انیدر جر   میرژ   نیو ا  نیمجاهد  نیب  هن،یم  نیا  خیتار   افتهی سازمان

 گذاشت.  انیو ارتجاع بن  یاد آز  نیب  یآن را با مرزبند  یمسعود رجو
 

 ! زم یو خواهران عز  یگرام  دوستان
ن  سؤاالت به حجاب  منحصر  مجاهد  زنان  از  د  یی. سلسلهستی آخوندها  سؤاالت  پ   گریاز    ش ی در 

 است که: 
 د؟ یاو خود را وقف مبارزه کرده دیپرداز یبه همسر و فرزند نم  چرا
 د؟ یزنیزنان حرف م  یاز هژمون چرا
 د؟ یاکرده میخود را صرف مقاومت در برابر رژ  یو انرژ  یتمام هست ،یعاد   یزندگ  یجابه چرا

 ها کوتاه و ساده است: سؤال   نیا جواب
 و انتخاب آزادانه یآزاد  یبرا-
 آن.  یو سرنگون   یکتاتورینبرد با د یبرا-
 ران یمردم ا یبرا-
 ی رانیها و زن و مرد ابچه یبرا-
ا  نکهی ا  یبرا- مل   رانیدر  همه  آزاد  هاتیآزاد  و  با    ی از حقوق  خودمختار  گریکدیبرابر  برخوردار    یو 

 باشند. 
 صد گل بشکفد!  رانیدر ا نکهی ا یو برا-
 

 نیمجاهد تجربه
  ل ی را تشک  نیمجاهد  ی مرکز  ی که شورا  ی هزار زن مجاهد  ژهیوام که مقاومت ما، بهگفته  شهیهم   من

انتقال قدرت   یکسبِ قدرت، بلکه برا ینه برا اند،مودهیدر جاده آتش و خون راه پ  انی و سال دهندیم
 . میاآمده

 جمهور ملت.  یو ستمگر و انتقال آن به آرا  یکتاتوریاز د تیسلبِ قدرت و حاکم  یبرا
 را دارد.  خطریو ب   یعاد  یاز زندگ دنیاست که ارزش فدا کردن و دست کش یهمان هدف نیا

 هزار اشرف هستند.   یخلق و استراتژ  امیق  یجمع یرهبر یهزار زن که گفتم، هسته مرکز آن
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 واقع کنار بگذارند. من« را به ی»اول من« و »برا یدئولوژیاند اگرفته ادیکه  یزنان 
  که یشد. مخصوصاً وقت  ریپذامکان  خیشاه و ش  یها یکتاتوریعمل و مبارزه با د  انی فقط در جر   نیا

 آمدند.  دانیبه م مشیرژ  و  ینی دختران و زنان مجاهد هزار هزار در برابر خم 
که    ،یمسعود رجو  یانتخابات   یها و برنامه  یداتوریدر کاند  شانیهاتیها در تهران و فعالرژه آن  من
 دارم.  ادیاو بود، را به  یشعار اصل   یآزاد

اگاهو شکنجه  ها زندان از  هزار شکنجه    نیها  هزار  اعدام شدند.  هزار  هزار  پر شد.  و دختران  زنان 
 شدند.   رانیمعاصر ا خیمقاومت در تار  یم نکردند و الگوشدند اما سرخ

به    یرا در مواضع هژمون  نیسنگ  یها تیبار مسئول   دیسخت که با  اریشاهد بودم در لحظات بس   من
م  تردآن  دندیکش یدوش  از  عبور  با  چگونه  ناباور  دیها  م  یو  جانانه  انتخاب  ا  دندیرس یبه    ی فا ی و 
 . کردندیم  تیمسئول

و اول من، مغلوب شد.    تیجنس  یدئولوژ یکه ا  دمیمن د  یکتاتوریمبارزه با ارتجاع و د  انیدر جر   بله
از هم و    یبان ی و پشت  یق ی حق   یخواهر  دیجد  یا یمرسوم حسادت و رقابت درهم شکست و دن   یا یدن

 غالب شد.  گر،یکدیشدن در   ریزنج
 من و قطعا جمع زنان است.  یلحظات برا  نیباتر یاز ز  نیا

بزرگ است از    یهایشرویپ  یشور و عزم و اراده برا   کپارچهیها،  که حاال جمع آن  میگویجرات م  به
 هم با مشارکت برابر زنان. آن ران،یو توسعه ا  یو آباد   یو دموکراس   یآزاد یتا برقرار خیش   یسرنگون
 . ستی ساده ن   ریمس  نیاشتن در اکه قدم برد داندیتجربه آشنا باشد، م نیبا ا یکم هرکس

 حل کرد.  یتضاد جد دیهر گام آن با یبرا
  گر یکدی  ریکار و مکمل هم هستند. قدرت خود را در تکثبلکه کمک  ستندی ن  گریکدی  بیرق زنان    نیا
 نه در حذف هم.  نندی بیم
 . ازمندندیاست که همه به آن ن  یبخشییو رها  یانسان  یا یم یک نیا و
را به    یاز زنان انقالب   ی دیدهه، نسل جد۴  نیدستاورد جمع زنان مجاهد است و در ا  نیباالتر   نیا
و   سازدیها را م ها، رابطه آناز عاطفه  یو حسادت، بلکه آبشار  ینظرآورده است که نه تنگ  دانیم
 . شناسدینم  یمرز گریکدی یبرا شانیفداکار زانیم

  شده دارحهی جر  یها شده و عاطفه  انتیخ  یها است که اعتماد  یزیهمان چ  ن یا میجمله بگو ک ی در
 دارد.  ازیبه آن ن  رانیجامعه ا

جنبش را دگرگون کرده و به    نیچگونه مردان ا  ریمس   نیزنان در ا  ییکه راهگشا  امدهیبه چشم د  من
وارد    گریکدی  یبانیو پشت   یو همبستگ  یبرادر  یای اول من و رقابت، به دن  یای ها آموخته که از دنآن

 شده است. از مردان رها، خلق ید ینسل جد  نیچننیشوند و ا
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 ی کتاتوریبرابر ارتجاع و د در یو آزاد   انقالب

هم  خوشبختانه رها  نیامروز  م  بخشییمنش  تکث کانون  انی در  جوانان شورشگر  و  در    رشدهیها  و 
مقاومت    نیشان در او خواهران   یآورها از جسارت، تهاجم و جنگ. آنکندیم   انی خود را نما  هاامیق

  ی جلو   توانندیچگونه م  یگان یو    یشدن و کار جمع   ریاند که با زنجها آموخته. آنرند یگیسرمشق م 
  ن یاند که در اشده  ایها در سراسر دن بخش اشرف نشانالهام  نکهیتر باشند. کما ادشمن پر قدرت

و شاه در همه   خیش  یها یکتاتوریصدچندان درنبرد با د یها تیمسئول  رشیپذ یبرا  ازمندانهیدوران ن 
 ها حاضرند. صحنه

 است.  یمحسوس و ملموس در جبهه خلق و انقالب و آزاد  یها تیکه گفتم واقع هانیا
  ها، یساز  طانی و ش  لی است با تمام قوا و با تمام وسا  یکتاتوریجبهه مقابل که جبهه ارتجاع و د  در

 . کی دموکرات وی بستن در برابر آلترنات : سدستی ن شتریب  زیچ کی هدف 
استحاله رژ   ی باز شبمهیکه خ   یاز زمان   دیدقت کرده باش   اگر کنار گذاشته    هیفقتیوال   میاصالح و 

ها و حسرت موهوم  ماجرا تمام است، انواع تالش  نیا  گریشد و مردم و جوانان شورشگر گفتند که د
برا  یبرا گرفت،  باال  گذشته  به  ا  ندیبگو  نکهی ا  یبازگشت  مردم  ک  ران یاصالً  کردند    ه یعل  هاشتباه 
اشتباه را    نیا دینبا گری بار د نیاست که ا نیو آن را سرنگون کردند. منظورشان ا  امیشاه ق  ی کتاتور ید

بنابرا و  کرد  ا  نیتکرار  نفع خامنه  نجایتا  آخوندها   یا به  منطق  یو  است. چون  که    ستی ن  یحاکم 
 به ارتجاع ماقبل!  میبرگرد نکهی ا یبرا می کن امیانقالب و ق  دییایب  دیبگو یکس

ا  راهشکی که    نیهم  با    م،یبکن   یانقالب مخمل  کی است  اگرنه  عمامه مخمل   کی حاال    ، یآخوند 
 ! ی شاه مخمل  کیالاقل با 

 
که با دستکش    دهدینشان م   یروشن که گذشت به  یشش ماه   نیسال گذشته و هم۴۴تجارب    اما

 ها برآمد. و سپاه پاسداران آن یاز پس آخوندها خشن چدن  توانینم  یمخمل 
 شناخته شود.  تی رسم به دیبا رانیمردم ا یحق دفاع از خود، برا مییگویاست که م نیهم  یبرا
 : می بکن یبزرگ نگاه امی ق۳سال گذشته با  ۵به  ستی کاف

نبودند، صورت    یشورش   یها که اگر کانون  ستی ن  یدیتا امروز. ترد  ۱۴۰۱وریو شهر   ۹۸، آبان۹۶ماه ید
 . بودیمتفاوت م  یکلمسأله به

 حرکت کرد.  ندهیجلو و آروبه  دیکه با رمیبگ جهی نت خواهمیم
 . یاست و نه عمل  یبازگشت به گذشته، نه منطق  ای زدن در حال حاضر  درجا
 است:  رانیو سرنوشت مردم ا یبر سر آزاد  یاصل یدعوا  نیبنابرا
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سرنگون   دعوا انقالب    ای  یبر سر  موجود؟  ق  ای ادامه وضع  و    انتیخ  امی ق  ای  روزیپ  امی ارتجاع؟  شده 
 کدام؟  یاست؟ راست خیشده در مسلخ شاه و ش  یقربان 

آنچه    پاسخ قطعاً  و  ق درست  در  ا  امیکه  تع  رانیمردم  زنان محقق خواهد شد.    کنندهنییو حضور 
 . شودیم  روزی پ رانیا کی است. بله، انقالب دموکرات کی آزاد و دموکرات  یجمهور  کی  یروز یپ
 

 ! دوستان 
 است.  رانیو حقوق زنان ا  هایشدگان و درخط مقدم، آزاد اعاده حقوق سرکوب یدموکراس  الزمه
 جامعه فرداست.  یقی روابط عادالنه و سرچشمه توسعه حق  یسنگ بنا   یو برابر  یآزاد
کرد.    بیو حقوق زنان را تصو  هایاتفاق آرا طرح آزادمقاومت به  یمل   یشورا   شی سال پ۳۶به    کینزد
پ۱۳ اسفند   شیسال  در  پ  ۱۳۸۸هم  »زنان  اجالس  در  ا  کیدموکرات  رییتغ  شتازی من  در   ران«یدر 

 مطرح کردم.  بارهنیرا درا رانیاومت امق ینظرها پارلمان اروپا نقطه
 

 و حقوق زنان  هایآزاد  طرح
مواد را    نیتر مهم  دهیو چک  داتیاصول و تأک  ران،یاطالع هموطنانمان در داخل ا  یبرا   گریبار د  اکنون

نه    ها،یاصول و حقوق و آزاد   نی. واضح است که اکنمیم   یادآوری ماست،    ندهی عمل آ  یکه راهنما 
 را باهم، مدنظر دارد.  یرانیمرد و زن ا یخ ی تار  ییزن بلکه رها ییفقط رها

 
 : م یگویاصول را م ابتدا
درباره   (یآخوند عتیشر )  ین یخم  یارتجاع میرژ  یها ضیها و اجبارت و تبع ستم هیلغو و رفع کل  -اول

رفع    ون یبشر، کنوانس قوقح   یجهان   ه یو حقوق زنان در اعالم  ها یآزاد   یتمام به    یبندیو پا  رانیزنان ا
متحد   للم  یزنان مصوب مجمع عموم   هیرفع خشونت عل   هیزنان و اعالم  هیعل  ضیاشکال تبع  هیکل

 ۱۹۹۳در دسامبر 
 زن و مرد  یو اقتصاد  یو فرهنگ  یاس ی و س یکامل حقوق اجتماع یبر تساو  دیتأک -دوم

بهره کشانه و رد    تیو محدود  یتساوزنان کشور فارغ از هر عدم  یکامل حقوق تمام  نیتأم   -سوم  و
 از زن  ییکاال یهر نوع تلق 

 
 آزاد فردا:   ران یزنان در ا یهایمواد حقوق و آزاد نیتر مهم و
 و انتخابات  هانشی گز  یـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام ۱
تصد ۲ و حق  آزادانه شغل  انتخاب  و  اشتغال  م  یـ حق  مقام،  عموم هر  دولت  ینصب و شغل    ، یو 
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 . ی و قضاوت در تمام مراجع دادرس (یاس یس  یطبعا رهبر)  یجمهور استیازجمله ر 
 . ی گر یبه اجازه د ازی وآمد و مسافرت بدون نآزادانه، رفت یو اجتماع یاس یس  تیـ حق فعال۳
 ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش. ۴
و حق شرکت در    ی و هنر   یورزش   ،یل یتحص  ،یامکانات آموزش   هیاز کل   ضیـ حق استفاده بدون تبع ۵

 . ی هنر   یهاتیو فعال  یتمام مسابقات ورزش 
داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در    یاب ی از سازمان  تیزنان و حما  یها شناختن تشکل  تیرسم ـ به۶

امت  گرفتن  زم  ژهیو  ازاتینظر  اجتماع   یها نهی در  دبه   ،ی فرهنگ   ،یادار  ،یگوناگون  امور  خصوص  ر 
 و ستم مضاعف از زنان.  یمنظور رفع نابرابربه ،یآموزش 

در استخدام و به هنگام اشتغال؛    ضیمنع تبع  ؛یبا مردان در برابر کار مساو   یمزد مساو   افتیـ در ۷
مزا  کسان ی  یبرخوردار قب  ی ای از  از  بازنشستگ   ،یمرخص   لی گوناگون  افتادگ   یحقوق  کار  از    ؛ یو 

و    یر به هنگام باردا   ژهی و  التی از حقوق و تسه  یبرخوردار  ؛یکاریب  مهی حق اوالد و تأهل و ب  افتیدر 
 اطفال.  یو نگهدار مانیزا
و در نزد مقام    ردیگ یصورت م  نیطرف   تیهمسر و ازدواج که تنها با رضا  نشی کامل در گز   یـ آزاد ۸

 است. ممنوع  یبه سن قانون  دنی. ازدواج قبل از رسرسد یبه ثبت م  یقانون 
 به زن ممنوع است.  لیهرگونه اجبار و تحم   یخانوادگ یزندگ در
 ل ی. زن و مرد در ارائه دلردیگ یصورت م  ییقضا  دارتیطالق. طالق در مراجع صالح   یـ حق متساو ۹

سرپرست   یبرا نحوه  برابرند.  تأم   یطالق  و  هم  شتیمع  نیاطفال  و  تسو  نی چن آنان    ی مال  هینحوه 
 . شودیم  نییضمن حکم طالق تع

ب   تیـ حما۱۰ زنان  سرپرست   وهیاز  تحت حضانت و  اطفال  و  مطلقه  از طر آن  یو  تأم  قیها    ن ینظام 
 کشور.  یاجتماع

 ی چندهمسر  تیحضانت و ارث و ممنوع ت،یشهادت، وال نهی در زم یحقوق  یها یـ رفع نابرابر۱۱
که بر   یو مقررات  نیرسوم و قوان هیکل  یالغا از زن تحت هر عنوان و یجنس  یکشـ منع هرگونه بهره۱۲

آن ول طبق  مادر،  و  پدر  به  یزن   ای دختر    یگر ید  ا ی  می ق  ،یها  ازدواج  را،  د  ایعنوان  عنوان  به   گر،یهر 
 . کنندیواگذار م  گرانید
 

 ز،یعز   دوستان
زنان    یکه رهبر  کنمیبشر همان حقوق زنان است. و من به آن اضافه م حقوق  ند،یگویم  یدرست به

 است.  یو برابر  یدموکراس  نیتضم
رهبر  یزمان  تا در  زنان  مشارکت  امکان  دستاورد   یاس ی س   یکه  هر  نشود،  برابر   یفراهم  امر    ، یدر 
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 است.  ریپذبازگشت
ا  نیا  یآر  پ  یران یزن  با  امروز  که  مر   یشتازی است  دوشادوش  و  اخود  را    هیفق تیوال  ن،یزم  رانیدان 

 . کند یم  نیرا تضم یو برابر  یو دموکراس یو فردا آزاد   دهدیشکست م 
 کرد.  یرا گواه  قتیحق  نیزنان ا یشتاز ی با پ رانیا امیق
تابان و درخشان خواهد    شهیاز هم   شیتر درراه است، آن را ب صدبار فروزان  یها که با شعله  یامی ق  و

 خواهد آورد.  یروزیظفر و پ  امی کرد. و پ
 

 م یظفر آر   امیکه چون صبح، پ باستیز  چه
 . می سرخ، گل نور، ز باغ سحر آر  گل
 درافشان و درخشان  د،یچو خورش باست،یز  چه

 م یپر از نور، جهان را خبر آر  زآفاق
 
 د یباش  روزیپ
 


