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  رجوي مريمخانم سخنراني  ي ازبخش

  زن یروز جهان یالمللدر كنفرانس بين
  توضيح دربارة انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين

 پاريس)-1391اسفند  20(

  
  
  دوستان عزيز!  

خواهم به اين  یاز شما شنيده باشيد، من امروز م یمجاهدين را شايد بخش یکلمه انقالب درون
که بر  یقرون وسطاي یاست عليه يک ديکتاتور یتحول و انقالب، شورش اين موضوع بپردازم. 

 است.  یمتک یو صدور تروريسم و بنيادگراي یزن ستيز

  
   بنيادگرايي بزرگترين تهديد جهان امروز

شورش و قيام کرد، يک زمان در همين فرانسه  ،یبردارزمان اسپارتاکوس عليه برده يک
 یليته را درهم شکستند. و در اين زمانه، ما عليه بنيادگرايفئودا یزنجيرها یانقالب یهاتوده
ايم. همان بليه در جهان امروز، به پاخاسته یبه مثابه بزرگترين تهديد صلح و دموکراس ،یاسالم
 یاست. و همه جنبه ها یجوامع غرب یخاورميانه و شمال آفريقا و حت یکه معضل ملتها یشوم

  ترين صورت در خود فشرده کرده است.  یاطستم و سرکوب عليه زنان را در افر
  
کار آمدن  یو رو ،یمردم ايران توسط خمين یانقالب ضدسلطنت یسال پيش با سرقت رهبر ۳۴

با يک  یمنطقه به سرعت شروع به تغيير کرد. خمين یسياس یجغرافيا ،یدين یيک ديکتاتور
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 یو تروريسم به کشورها یدرصدد برآمد تا با صدور بنيادگراي ،یبه غايت ارتجاع یايدئولوژ
 فرار از بن بست رژيمش در داخل ايران پيدا کند.  یبرا یمنطقه، راه

  
   تز رژيم بنيادگراي خمينيمجاهدين، آنتي

شوم اين رژيم، هشدار داد و با تمام قوا به مقابله با آن  یجنبش ما از روز اول نسبت به رؤيا
تز رژيم  یو ايدئولوژيک، آنت یاز نظر فرهنگو هم  یبرخاست. اين جنبش، هم در پالتفرم سياس

دين و دولت، هستيم. ما با  یبر جداي یمبتن یبوده و هست. ما خواهان يک جمهور یآخوند
اين رژيم و سوء استفاده آن از اسالم  یارتجاع یاعتقاد به اسالم دموکراتيک و بردبار، ايدئولوژ

 را افشا کرده و به شکست کشانديم. 

  
  ه آزادي زنان، كانون تعارض مجاهدين و خمينيويژآزادي، به

 یبود. خمين یترين تعارضات بين ما و خمين یاز کانون یآزاديها و زنان، از همان ابتدا يک موضوع
ترين آزاديها و حقوق آنان داشت. در یابتداي یسلطه بر جامعه، نياز به سرکوب زنان و نف یبرا

 نانهستند، همراه ز یا اين که خود معتقد به روسرکرد. زنان مجاهد ب یابتدا حجاب را اجبار
  دفاع کردند.  یپوشش زنان ايران یاز آزاد یايران
زنان و  یاول شروع حکومت آخوندها، دفاتر و مراکز مجاهدين کانون جاذبه برا یماهها از

 یدختران بود. با باال گرفتن نبرد بين ما و رژيم، زنان و دختران شهامت، شجاعت و شايستگ
دژخيم ايستادند و مرگ را بر تسليم  یکه رو در رو یاز خود بارز کردند؛ زنان یصف ناپذيرو

ساله مانند مادر ۷۰ساله مثل حميرا اشراق، تا مادران  ۱۷از دانش آموزان  دادند؛شدن ترجيح 
  . یذاکر
 مخالفان خود را يک به يک از صحنه خارج ،یرژيم با توسل به کشتار و سرکوب و دجالگر اما

در  یبعد از ديگر ینيز يک یغرب یذلت بار کشاند. آمريکا و دولتها یکرد و يا آنها را به زندگ
  آوردند.  یاين رژيم به مماشات و کرنش رو یمقابل تروريسم و گروگانگير
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  انتخاب بين مبارزه و تسليم 
در يک ، در يک طرف اين مقاومت بود و در طرف ديگر يک دشمن جرار که ۶۰اواخر دهه  در

جز اراده ها و  یکه ما سالح یرا در دست داشت. در حال یجنگ نابرابر همه امکانات ماد
  حمايت مردممان نداشتيم. 

خم  به شدت نابرابر سر یاين که در برابر تعادل قوا یآن زمان، دو راه در مقابل ما بود: يک در
راه ديگر،  وبه رژيم بود.  یتاريخ یکنيم که معنيش دست کشيدن از مبارزه و دادن امکان بقا

که بتواند  یانقالب ؛یو مقاومت در مقابل اين تعادل نابرابر از طريق انقالب و دگرگون یپايدار
 وگسترش دهد.  یفاشيسم دين یسرنگون یاز زنان و مردان آزاد کند و نبرد را برا یبيکران یانرژ

  بس دشوار بود.  یما راه دوم را برگزيديم که البته راه
  

  أ قدرت، دگرگوني در انديشهمنش
و ارتجاع  یآخوند یبا دنيا یرا مرزبند یرهبر مقاومت، مفهوم اين دگرگون یرجو مسعود 

است که سمبلش  یکنار زدن عامل استثمار جنس«کند که هدف آن  یتوصيف کرده و تصريح م
ه زنان را هموار طلبان یانديشه بود که راه مبارزات برابر همين». ماليان و پاسداران آنها هستند

  کرد. 
ترين مناسبات بين زن و مرد در درون از پيشرفته ۶۰کنم که در دهه  یصحبت م یاز جنبش من

کامل و  یخود برخوردار بود. با اين حال زنان به رغم حضور فعالشان در مقاومت، هنوز تا برابر
و آزاد کردن  پر کردن همين فاصله یداشتند. اين انقالب برا یجنبش فاصله زياد یرهبر

  بود.  یانسان یانرژيها
  

  كشف مهم 
بايستند، بايد با  یبه اين کشف مهم رسيدند که اگر بخواهند در مقابل استبداد مذهب مجاهدين

جنسيت. انقالب ايدئولوژيک، نشأت  یبا ايدئولوژ یمبارزه کنند يعن ینظام مردساالر و ارتجاع
متضاد است. در  یکه سراپا با ديدگاه ارتجاع خمينگرفته از ديدگاه انسانشناسانه مجاهدين است 

 یاز نظر انسان یآيند و از نظر فيزيولوژيک متفاوتند، ول یاين ديدگاه، انسانها، مرد يا زن به دنيا م
 یجنس مرد بر زن است. و اين نظرگاه یجنسيت، اصالت با برتر یبرابر هستند. اما در ايدئولوژ
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 امعهکه عامل به بند کشيدن زن و مرد و کل ج یکشبهرهاست ساخته تاريخ و فرهنگ ستم و 
نيست، جنس و طبيعت زن و مرد نيست؛ بلکه  یجنسيت، غريزه آدم یاست. بنابراين ايدئولوژ
 ،یخمين یارتجاع یاست. در ايدئولوژ یاست که ساخته ستم و بهره کش یرفتار، ذهنيت و فرهنگ

است که سمت  یکنند. اين چيز یويت پيدا مو به ويژه سلطه بر زنان، ه یمردان از سرکوبگر
  . نهاستدهنده آ

 یاز زن است و بدون احساس برتر یشخصيت و هويت مرد وابسته به سرکوب و بهره کش یيعن
همچنين زنان،  ،یبيند. در اين ايدئولوژ یم یو فاقد اعتماد بنفس حقيق ینسبت به زن، خود را ته

دانند. در نتيجه،  یم یو طبيع یدو بودن خود را منطقتحت سلطه بودن و اتکا به مردان و درجه 
ديگران سنجيده  یاش برا یکه با فايده کاالي یيابد. خصلت شيئ یجدا از انسانيتش م یصلتزن خ

  است که به خودش دارد.  یشود. به عبارت ديگر، زن نيز در اسارت همين نگرش یم
». شوند یشوند، بلکه به زن تبديل م یمزنان، زن زاده ن«چنان که سيمون دوبوار گفته است:  آن

نه زن خود را  ،یگيرد. يعن یآنها اکيدًا فاصله م یدر حقيقت، رابطه زن و مرد از طبيعت انسان
  داند.  یبرابر م یبيند، نه مرد زن را انسان یبرابر م یانسان

 شکل،انسان است. مانند جنس،  یژنتيک و موروث یاين نگرش، اصالت دادن به ويژگيها حاصل
که در نظرگاه ما انسانيت و  یپذيرش يک سرنوشت کور. در حال یو اين يعن مليت، نژاد و زبان

  سازد.  یشخصيت انسان را، انتخاب و عمل خودش م
آن،  یحقيق یبه معن یرا کنار بزند، آزاد یو تاريخ یانسان قادر شود اين ساخت اجتماع هرگاه

  . شود یهمه، اعم از زن و مرد فراهم م یبرا
به انسان، مانع  یآخوند یهمان نظرگاه ارتجاع یجنسيت، يعن یتشخيص داديم که ايدئولوژ ما

  انسان است.  یبارز شدن تواناييها
 یدر جنبش ما کنار زده شد، زنان به جا یو طوالن یکه اين مانع، در نتيجه يک مبارزه جمع یوقت

ترين نقشها را سر جنبش، کليديمسئوليت پذير شده و در سرا ،یو مسئوليت گريز یکنش پذير
از زن را از خود دور  یبرعهده گرفتند و بعد از آن مردان نيز توانستند بينش و درک ارتجاع

  شوند.  یسازند و در عمل، مدافع آرمان برابر
و باور به خود را بپردازند و بعد از اين  یو رهاي یاين زنان هستند که بايد ابتدا، قيمت آزاد بله؛

  شود.  یمردان باز م یتغيير و رهاي یاه برااست که ر
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و شورش عليه اين قيد و بند برده ساز بود که مانند تبديل  یشورش عليه اين انديشه ارتجاع ؛یآر
را از درون اين جنبش آزاد کرد که  یجوشان یانسان یانرژ E=MC۲با قانون  یماده به انرژ
  حاکم بر ايران است.  یمذهب یتورو ديکتا یآنها در مقابل رژيم ضدبشر یمنشأ پايدار

من است، ديدگاه من نسبت به انسان را در صحنه عمل  یپروسه که بزرگترين تجربه زندگ اين
خود را دارند. و در من اميد و ايمان به  یجوهر انسان یاحيا یکه همه افراد تواناي یثابت کرد. يعن

  تغيير انسان را صدچندان کرد. 
 یانسان بايد آن شود که م یاست. يعن» توان و بايد یم«انسان، شعار  اين ديدگاه در مورد یتجل

  را محقق کند.  یتواند هر غيرممکن یاز تواناييهاست که م یتوانسته باشد. و در انسان درياي
  

  مهمترين دستاورد انقالب
با  یحاکم بوده و هست؛ جنبش یدانيد که جنبش ما درگير يک پيکار مهيب با فاشيسم دين یم

هزار شهيد. به رغم اين شرايط خطير، دستاورد فوق العاده ما اين بود که در کوران همين ۱۲۰
اين جنبش بنا کرديم.  ینوين، در مناسبات ميان اعضا ینبرد، يک روابط نوين، بر اساس ارزشها

زنان در ابعاد گسترده است؛ و نه تک  یو هژمون یدستاورد اين انقالب، مسئوليت پذير نمهمتري
  . یيا تک نمودهاي نمود
بدون يک جهش، ممکن نيست و بايد مواضع  ،یما اين است که شکستن طلسم نابرابر تجربه

زنان در اين  یبه ذيصالحترين زنان سپرد. هژمون یکننده را بدون هيچ نگران یمسئول رهبر
را در همه زمينه ها باز  یزنان، راه مسئوليت پذير یمقاومت، به مثابه يک تحول ساختارشکن برا

 ینوين شدند و بر فرهنگ کهنه و ارتجاع یکرد. بر اثر اين کارزار، آنها موفق به کسب ارزشها
  غلبه کردند. 

که دريافتند که نقش  یخود باور کردند. و هنگام یاولين قدم، آنها به خود و توانمنديها در
غيرمسئول و  یاست، از دنيا یضرور یبمسئوالنه آنان چقدر در پيشبرد مبارزه با استبداد مذه

زنان مسئول که  یيابد، به دنيا یاعتبار م یکه تنها به اتکاء ديگر یزن یکنش پذير و از دنيا
  گيرند، قدم گذاشتند.  یآن به دست م یيک مبارزه را با همه پيامدها ايتهد
مثل شکل و قيافه،  ،یفيزيک یمانند، حسادت، قياس، اصالت دادن به ويژگيها یضدارزشهاي آنها

زنان است، از خود دور  یدانيد که خوره انرژيها یرا که همه شما خوب م یو پير یو جوان
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را تبديل به صالبت و استحکام کنند. آنها ترس  یکردند. آنها همچنين توانستند تزلزل و شکنندگ
 یجا و ضعف نشان دادن در مقابل هجوم سختيها را از خود دور کرده اند و به ستاز شک

 یفروريختن، آموختند که قدرت غلبه بر شکست را در خود بپرورانند. آنها ياد گرفتند که به جا
  راه باز کنند.  یهمواره اميدوار و سختکوش، به سمت پيروز ،ینااميد
 یدر کنار يکديگر کار م یتغيير کرده که مانند خواهران تن یيجنبش ما رابطه زنان به گونه در

شنوند و پشتيبان يکديگرند و سخت ترين مسئوليتها را اين چنين با هم پيش  یم کنند، همديگر را
  برند.  یم

هر زن، عامل تشويق و انگيزش  یکه ارتقا یبين زنان را کنار زده اند؛ به نحو یرقابت منف آنها
 یمسئوليت ساير زنان، يک ارزش است و همه زنان م یارتقا یبرا یساير زنان است، تالش جمع

  د اين ارزشها را کسب کنند. توانن
شوند. و  یبا ساير زنان، خودشان توانمندتر م یو همکار یبه اين باور رسيده اند که با پشتيبان آنها

  ايثار کردن نسبت به ساير خواهرانشان کسب کرده اند.  یبرا یدر اين مسير قدرت باالي
دهسال  ینج ترين نبردهاهمين دليل است که توانسته اند اشرف را در سخت ترين و بغر به

و مديريت در  یدر رهبر یرا در کنار اشرف. و به تراز نوين یکنند؛ و حاال ليبرت یگذشته، رهبر
و  یبسيار گسترده حقوق یو همچنين در کارزارها یاجراي ،یـ تشکيالت یسياس یهمه پهنه ها

  دست يابند. درود بر همه آنها.  ک،ديپلوماتي
  

  رد انقالبمردان آزاد و رها، دستاو
 یموجود نبود، بلکه بنا یمردان و رقابت با الگوها یزنان به جا یجايگزين ،یانقالب درون هدف
 ی. به همين دليل بايد بگويم که از دستاوردهایو دموکراس یبرابر ،یبود بر اساس آزاد یروابط

  است.  یاز مردان رها و مؤمن به آرمان برابر یمهم اين انقالب، حضور نسل
 ،یخواه یو هژمون یاز سلطه طلب یمردساالر، يعن یدنيا یکهن و استثمار یکه از ارزشها یمردان

از  یبه زنان، خودشان به مدار نوين یو نگرش انسان یفرسنگها فاصله گرفته اند و در باور به برابر
  در خود، دست يافته اند.  یعنصر انسان یطهارت، و شکوفاي
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 یو حذف ديگران، رها شده و يک اعتماد به نفس واقع یظرو تنگ ن یاز رقابت و جاه طلب آنها
 یپوالدين تا اينجا ط یاند. آنها اين راه سخت را با انتخاب و اراده هاکسب کرده ،یو غن
  اند. کرده

مقاومت توانسته اند  یاعضا ،یکشاز ستم و بهره یکه بگويم در پرتو همين روابط عار خوشحالم
ارتقا دهند. بايد تأکيد کنم  یبه مدار جديد یو دسته جمع یخود را در کارجمع یتواناي

در روابط ميان انسانهاست و از طرف  یمشارکت فعال با يکديگر، از يک طرف پايه دموکراس
کننده موفقيت در همه کارهاست. زنان و مردان اين مقاومت با کنار گذاشتن  ينديگر، شرط تعي

 یبرا یخودگذشتگ با از یدهند. يعن ین اولويت م، ابتدا به ديگرا»من یاول برا«توقع مخرب 
دست يابند. که اين محصول مبارزه با  یباالتر از کار جمع یيکديگر، توانسته اند به سطح

  است.  دهو فروبرن یمنف یفرديتها
 یانقالب، انسانها را از زن و مرد، شکوفا و زيبا کرده و به طور مستمر اراده ها و انگيزه ها اين

مرتجعين، عطوفت و  یو کينه جوي یسنگدل یدهد. کما اين که رودر رو یرتقاء مآنها را ا
  گذشت را در ميان آنها حاکم کرده است. 

مالها و تا به خدمت  یرويم تا سرنگون ینيست که ما هنوز در ميانه راهيم. اما ما پيش م یشک
  گرفتن همه دستاوردها در ايران آزاد فردا. 

  
  درايران فردا الزام و تضمين دموكراسي

 یبنا یحاکم بر ايران است، اما برا یفاشيسم دين یچند نقطه آغاز ما از اين انقالب، سرنگون هر
را در  یدموکراس یايران آزاد فردا نيز بايد به همين ديدگاه، مجهز بود؛ تا با آن بتوان نهادها

 أسيسکه سازنده و ت مقاومت ما اين رسالت را نيز بر دوش دارد یجامعه فردا تأسيس کرد. يعن
  کننده باشد. 

زن و مرد، مشارکت برابر همگان، انتخاب آزادانه آحاد جامعه و بيان  یبر برابر یدموکراس اگر
  شود.  یقيد و شرط بنا نشود، به سرعت به انحراف و ارتجاع کشيده م یآزاد و ب

زنان و  یصوص براجامعه ايران، به خ یبرا یدر درون جنبش ما، نويد الهام بخش یبرابر امر
واليت فقيه را  یدهيد، داريد سنگ بنا یرا هدف قرار م یکه جنسيت گراي یجوانان است. وقت

آنها را نشانه  یرويد، قلب ايدئولوژ یآخوندها را نشانه م یکه زن ستيز یشکنيد. و وقت یدرهم م
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آنها،  یارتجاع و نه قوانين و فرهنگ ،یرفته ايد. در اين صورت، ديگر نه فقه و شريعت آخوند
  کند.  یپيدا نم یگاهتکيه
وقفه، گسترده و با دجاليت تمام،  یتوضيح، روشن کننده اين امر است که چرا آخوندها ب اين

تغيير  یدهند. نخستين جرم مجاهدين از نظر آنها، تعهد بيامانشان برا یمجاهدين را هدف قرار م
آخوندها، مجاهدين و مقاومت ايران، گناه رژيم در ايران است. اما عالوه بر اين، در شريعت 

آن را دارد و بايد  یشايستگ یمرتکب شده اند. زيرا اين مقاومت معتقد است که زن ايران يرهکب
 را در ايران دموکراتيک فردا به دست بگيرد.  یسکان رهبر

  
  مجاهدين!“ گناه كبيرة”

 یرا که برعکس فرهنگ ارتجاعشريعت رژيم مالها، مجاهدين گناه کبيره مرتکب شده اند زي در
و  یطلب یمالها، معتقدند که مردان در ذات انسانيشان مسلوب االراده و برده غرايز نيستند، و برتر

  به اسالم ندارد.  یخشونت مرد بر زن، که در فقه و شريعت آخوندها محترم شمرده شده، ربط
انتها، به مجاهدين اتهام  یب است که آخوندها با خشم و کين یخاطر همين گناهان نابخشودن به
کنند و از سالها پيش، آنها را هدف يک  ینامند، آنها را سرکوب م یزنند و آنها را فرقه م یم

 یبا ايدئولوژ یاست که به کل یاين جنبش زيراو پخش تبليغات دروغ قرار داده اند.  یشيطان ساز
را از اساس  یتا کاخ ستم و نابرابر سر ستيز دارد و به پاخاسته ،یمذهب یو رفتار رژيم ديکتاتور

  واژگون سازد. 
  

کوتاه  یکنم که خيل یدهم. تالش م یمقاومت ايران ا دامه م یديدگاهها یرا با يادآور سخنانم
دين و دولت، کثرت گرا و صلح جو  یبر جداي یمبتن یبه آن بپردازم. ما خواهان يک جمهور
  . یهستيم. يک ايران بدون اعدام و غيراتم

  گردد، ما بر اين مواد تأکيد داريم:  یا آن جا که به آزاديها و حقوق زنان برمت و
از  یاساس یاز کليه حقوق و آزاديها یـ زنان بايد به طور برابر، حق برخوردار۱

  جمله، انتخاب شدن، انتخاب کردن و قضاوت را داشته باشند. 
برابر با مردان بايد از حقوق  ،یاجتماع ةزنان از هر قوميت، مذهب و طبق ـ

  برخوردار باشند. 
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ـ زنان بايد به طور برابر با مردان، از حمايت قانون برخوردار باشند و در مقابل ۲

 یمطمئن، دسترس یقضاي یبه راه کار ها ،یخشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزاد
  داشته باشند. 

   شود. یلغو م یـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. قانون حجاب اجبار۳
  جامعه را داشته باشند.  یسياس یـ زنان بايد حق مشارکت برابر در رهبر ۴
با مردان باشند. در سهم ارث، در انعقاد  یحقوق مساو یـ زنان بايد دارا ۵

برابر با مردان  یقراردادها و اداره اموال. و در بازارکار، زنان بايد از فرصتها
  برخوردار باشند. 

انتخاب همسر، ازدواج و طالق داشته  یو يکسان براـ زنان بايد حق آزادانه ۶
  ممنوع است.  یباشند و از حق حضانت فرزندان برخوردار باشند. چند همسر

تهديدآميز يا محروم کردن  یـ اشکال مختلف خشونت نسبت به زنان، اقدامها۷
  شود.  یآنان از آزاديهايشان، جرم محسوب م یاجبار

  ممنوع است.  ،یجنس یشو هر نوع بهره ک یـ تجارت جنس۸
نخواهد داشت. قوانين  یدر قوانين ايران فردا جاي یـ احکام شريعت آخوند۹

  شود.  ینظير سنگسار لغو م یننگين و موحش
و  یبيمار ،یبيکار ،یبه ويژه در موارد بازنشستگ ،یـ زنان بايد از تأمين اجتماع۱۰

  برخوردار باشند.  ،یدوران پير
  
 


