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 مسؤولية المرأة اإليرانية في إسقاط نظام والية الفقيه
 كلمة مريم رجوي لمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

 2018فبراير  17

 أيها الحضور الكرام،

 أهنئكم جميعا وأهنئ نساء العالم والنساء الحرائر في إيران بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

 

ي ا العام فّن هذالتهنئة بسبب الصمود والصبر على قضية المساواة، وتهنئة لنساء العالم ألن أخواتهن في إيران ك

 مقدمة االنتفاضة ضد نظام الماللي المتخلّف والمعادي للمرأة. 

و لتي هي عداتطرف عام، يوم المرأة يوم الفخر ويوم الفرح ويوم اإلشادة. ألن في الخط األمامي ضد ظاهرة الهذا ال

 كل النساء في العالم لعبت النساء اإليرانيات دوراً أساسياً. 

، العنفوكما أحيّي جميع أخواتنا في ربوع العالم حيث قاومن خالل عام مضى في وجه الدكتاتورية والتطرف 

د اليين مشرّ معشرة بصة نتقّدم بتحياتنا إلى النساء السوريات. التحية لهن حيث يرفعن راية األمل بين أنقاض بلد خا

 وأكثر من خمسمائة ألف ضحية. 

 

 أريد التحدث اليكم اليوم حول عدة موضوعات: 

في  ية النساءسؤولمالفقيه،  بشأن ريادة النساء في انتفاضة إيران، بشأن حق المرأة اإليرانية في إسقاط نظام والية

لدور اداء استمرار االنتفاضات، موضوع الحجاب القسري، وأخيرا، اإلجابة على سؤال حول المرأة اإليرانية أل

 المطلوب منها؟

 

 المرأة في انتفاضة إيران ادةير

لون لشباب يشكاء وابشأن انتفاضة إيران يجب القول إن واحدا من الجوانب الالفتة لهذه الواقعة هو كون النس بداية،

يرانيات إتيات فالقوة المحورية لالنتفاضة. وليس من الصدفة أن الصور التي أصبحت أيقونة لهذه االنتفاضة، صور 

 سيل للدموع. الم ازشابات منها صورة فتاة رفعت قبضتها متحدية وسط الغ

ل مرة من فع ألور  نعم، هذا الشعار «. أيها االصالحي وأيها االصولي، انتهت اللعبة»أحد شعارات االنتفاضة:  وكان

 قبل الفتيات والفتيان طالب جامعة طهران المنتفضين. 

 . هناك شعار مهم آخر وهو أن المحتجين خاطبوا الماللي وقالوا: اخشوا، اخشوا، نحن كلنا معا وكان

 هذه المبادرة التي انطلقت أمام سجن ايفين، لعبت النساء دورا نشطا.  وفي

 على الماللي أن يخافوا من أننا كلنا معا.  نعم،

نيات ردا اليرااخامنئي: المساواة بين الجنسين المرأة والرجل هي من أقاويل الغرب الخاطئة. وردت النساء  وقال

بكل  قفت بمسافة متر واحد أمام قوات الحرس ورجال األمن وصرختقاطعا عليه. ففي همدان امرأة شجاعة و

سمها كان ا في تلك اللحظة التي صرخت ولكنوجودها وأمام أعينهم: الموت لخامنئي. ال نعرف اسم هذه المرأة؛ 

 إيران. 
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كون د تكاتدور المرأة في االنتفاضة، قدم نائب القائد العام لقوات الحرس في الشؤون السياسية صورة  بشأن

ارع، ي الشوفي عقد الثمانينات، اولئك الذين كانوا يقودون احتجاجات منظمة مجاهدي خلق ف»واضحة. انه قال: 

ن مك، أربعة لى ذلكان أغلبهم سيدات، واآلن أيضا السيدات يمثّلن الحلقة الرئيسية للتحريض واالنطالقة. وكمثال ع

على هذا لمدينة. وناء ااالعتقال تبيّن أنه ال أحد منهّن كانت من أب هؤالء السيدات أدخلن مدينة ايالم في فوضى، وبعد

 قالهنّ اعتاس تم ندرعببالمنوال، اولئك الالتي كّن من مدينة كرج تم اعتقالهّن في كرمانشاه، أو اولئك الالتي كّن في 

 «.في شيراز؛ هؤالء كّن مجاهدات حضرن المدن في عمل منظم وكّن يوّجهن الشعارات

ة ة الرئيسيالحلق اعتراف العدو بأن الحلقة الرئيسية إلشعال االنتفاضات كانت النساء، واني أشّدد على أنهو  هذا

 إلسقاط نظام والية الفقيه أيضا النساء اإليرانيات المنتفضات المناضالت.

 

 نظام والية الفقيه حق المرأة اإليرانية إسقاط

فضن تنالنساء لم ي لنظام؛ وانما خرجن من أجل إزالة نظام الماللي.لم يخرجن إلى الشوارع ليطلبن شيئا من ا النساء

ثانية من قة المن أجل الحرية ألنفسهن فقط، وانما انتفضن من أجل تحرير إيران بكاملها. وهذا الواقع، هو الحل

 كلمتي. 

قوق الن حفي الثورة الفرنسية، أصدرت اوليمب دو غوج إعالن حقوق المرأة، على أساس إع 1790سنوات  في

قف ق في أن تها الحلعندما كان للمرأة الحق في أن ت عَدم، فيجب أن يكون »اإلنسان الفرنسية. انها أعلنت في حينه: 

 ً  «. على المنصة أيضا

عندما ات، وأيضا نقول للماللي، عندما مارستم التعذيب واإلعدام بحق عشرات اآلالف من النساء اإليراني نحن

ذا ها ستّطبق ين انهاذن من حق المرأة اإليرانية أن تسقط نظام والية الفقيه. وبالقطع واليقانتزعتم أبسط حقوقهن، 

 الحق على أرض الواقع.

 

ما  نظام وحسبذا الهالنظام حق للمرأة اإليرانية وفي الوقت نفسه هو الطريق الوحيد لنيل الحرية والمساواة.  إسقاط

ة يء من لعبشأو إمكانية أخرى. هل حصلت المرأة اإليرانية على  عاما مضى، لم ي بق أي طريقة 39تشهده تجربة 

قوانين في ال التي كانت تهدف إلى اصالح جزئي المحاوالتاإلصالحات واالعتدال المزيفة؟ ال، إطالقا. هل نجحت 

العمل  قص فرصتن ؟ ألمالقائمة على التمييز كلها؟ ال، أبدا. ألم يزداد حجم القوانين المعادية للنساء عاماً بعد عام

 اذالال؟و عزلة للنساء كل عام؟ أولم يزداد تعطيل فرص العمل للمرأة اإليرانية كل عام أكثر فأكثر وأصبحت أكثر

لى وضع إظروا لهذه السياسات، أصبحت غالبية المجتمع اإليراني وخاصة النساء أفقر مع مرور كل يوم. ان ونتيجة

ير ن قلب وضمحقا أوع، وتزويج القاصرات، واالعتداء واإلهانة والتحقير. المجتمع اإليراني، بيع الكلى، وبيع الرضّ 

 يمارسه الماللي بحق النساء. ذيالشعب اإليراني مجروح من كل هذا الظلم واالضطهاد ال

 

 القسري، لتكبيل النساء وقمع عموم الشعب الحجاب

 

 الموضوع اآلخر فهو سؤال لماذا سلب الماللي حقوق النساء ؟ وأّما

. ي لكل فردوطوع الماللي الحاكمون: هذا يتم وفق أوامر اإلسالم. قبول الدين يتم على أساس االنتخاب الحر قولوي

قة اإلسالم. يقفهو خالف لح وقال هللا تعالى في كتابه الكريم : ال إكراه في الّدين. اذن كل ما ب ني على الكره واالجبار،

مع عموم ء ولق. الحجاب القسري هو ضد اإلسالم. وهو لتكبيل النسايسرسواء أكان الدين اإلجباري أو الحجاب الق

 الشعب.
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النساء  ، شاركت1979المرأة اإليرانية تعرف منذ اليوم األول هدف النظام؟ ولهذا السبب وفي مارس  وكانت

 المجاهدات المحجبات في التظاهرة االحتجاجية ضد الحجاب القسري. 

 . على النساء، أسلوباً للكبت وقطع الطريق على النساء وليس إالّ  اليوم األول كان فرض الحجاب ومنذ

ألغى  1979فبراير 26يوما فقط، أي في  15يوما فقط، بعد  15فبراير بدأ خميني حكمه المشؤوم. وبعد  11 في

 ارس أعطىم 4فبراير طبّق التمييز الجنسي ضد النساء على صعيد الرياضة. وفي  28وفي «. قانون دعم األسرة»

رس فرض ما 7للنساء. وفي  االجتماعيةمارس ألغى قانون الخدمات  6حق الطالق للرجال من جانب واحد. وفي 

الي م الحالحجاب القسري على الموظفات وكان منفذ هذه الخطة في دوائر ومؤسسات الجيش رئيس جمهورية النظا

أة االيرانية اإليرانية واآلن تريد المرعاما هو سجل قمع المرأة  39أي حسن روحاني. إن سجل النظام على مدى 

 المظلمة في تاريخ ايران. الصفحةبانتفاضاتها أن تطوي هذه 

لمتسترة عية االسبب، فان انتفاضة إيران ليست مجرد إسقاط نظام سياسي. وانما انتفاضة ضد التطرف والرج ولهذا

 يراني فقطب اإلفجر حافل باآلمال ليس للشع بالدين التي أغرقت المنطقة في بحر من الدم. وهذا شروق جديد. بزوغ

حكم االستبداد  في إيران مع 1979التي ظهرت في عام  رفوانما لكل أبناء شعوب المنطقة والعالم. ألن ظاهرة التط

 ديسمبر وأصبحت جيفة. 28الديني في إيران، قد ماتت في انتفاضة 

 

 النساء في مواصلة االنتفاضات مسؤولية

ستمرار رصة اللنساء البطالت الالتي شاركن بكل نشاط في االنتفاضات. الوضع الحالي قد خلق فخطابي موّجه ل إن

امل اضات بالكالنتفاالنتفاضات. ورسالة هذه الفرصة لكّن أنتن النساء المنتفضات، هي أن تحِملَن مسؤولية مواصلة ا

هّمي : ، والثانيالنفس. األول: تصّدع جدار الخوف وعدم الثقة بنعلى عاتقكن. فهذه المسؤولية تتكّون من جزئين م 

 تنظيم االنتفاضات. 

 ت استطعنلباسالاالتجمعات االحتجاجية في األشهر الماضية وفي ذروتها االنتفاضة، أثبتت مرة أخرى أن النساء  إن

 في أدق اللحظات الحساسة، أن يغيّرن الوضع أدين دورهّن كعامل لتوسيع االحتجاجات. 

 فان دوركن في هذه اللحظات، دور حاسم.  إذن

لمواطنين الدى  مسؤوليتكن الخاصة، كسر أجواء الخوف وعدم الثقة بالنفس. إن دوركّن هو إحياء األمل والجرأة ان

 وأن تعطين زخما قويا للشباب لمواجهة القمع.

ى ف، علفا وريبة في األطراتهاجم عناصر الحرس العتقال الشباب، فحّرضن جميع اولئك الواقفين خو وعندما

تجاج التحرك والصراخ وتطويق عناصر النظام. انكن تستطعن من خالل منع حالة اعتقال، إثارة دافع االح

 والنهوض.

ل ه خالجيل مجاهدي خلق، أي جيل مسعود رجوي، طالب وطالبات المدارس والجامعات، بعد الثورة ضد الشا ان

 مي للصموده هجمات البلطجيين وقوات الحرس وكانوا يشكلون الخط األماكانوا يقفون بوج 1981حتى  1979فترة 

 والنضال من أجل الحرية. 
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دة ردع رات عماخواتكن المجاهدات في أشرف وليبرتي، وقفن بهذه الروح القتالية، في الخط األمامي واستطعن  إن

 هجمات العمالء المدججين بكامل األسلحة. 

باره على و واج، فعليكن السعي بكل ما تمتلكن من قوة لشن هجوم مقابل ودحر العدعندما يهاجم عناصر النظام اذن

ون السج التراجع، وارفعن صيحات االحتجاج مع اعتقال كل واحد من المنتفضين. وانصرن عوائل السجناء أمام

 وقدمن الدعم لهم. 

 الالتي استطعتّن تحطيم جدار الخوف وعدم الثقة بالنفس.  أنتن

ذا يقة. هعدة أنكن تتقدمن أمام صفوف التظاهرات وآيديكن متشابكات معا. عليكن ترويج هذه الطرمرات  رأيت

 الصف المتالحم يستطيع ويجب أن يحقق الحرية والمساواة. 

 

 ثاني واجبكن أنتن نساء االنتفاضة، هو تنظيم االنتفاضة.  ولكن

 ذن حاولن لتنظيم سائر أخواتكن.ديسمبر أثبتت أن التنظيم هو ضرورة التقدم. ا 28انتفاضة  إن

جالس قمن مالنساء اإليرانيات في كل المدن، كيف ينظمن معاقل العصيان أي ألف أشرف. وعلمنهن كيف ي وعلّمن

 المقاومة. 

 فاضة. وقلنعاما من الحزن. حان الوقت لتشكيل مجالس المقاومة لألمهات الستمرار االنت 39لألمهات كفى  قلن

 هناك منافذ على اآلمال الحقيقية تستطيع أيديكن فتحها.  للنساء المعيالت أن

جالس العاطالت عن العمل أو المفصوالت عن العمل، بامكانهن القيام بعمل ضخم من خالل تشكيل م النساء

النتفاضة رار االمقاومة. وهذا هو طريق وضع حد للحقوق المسلوبة. تشكيل مجالس المقاومة ومعاقل العصيان الستم

 صر. حتى الن

مجلس ارس والمقاومة للمعلمين والمتقاعدين ومجالس النساء الموظفات، والعمال وطالب الجامعات والمد مجالس

 المقاومة لألطباء، والممرضين، واألمهات الالتي أعدم النظام أبنائهن أو أمهات السجناء. 

دينة مي كل ل ومجالس المقاومة فاسمحن تفّجر ألف ينبوع، واسمحن ازدهار ألف وردة. واسمحن تكاثر معاق نعم،

 وكل قرية. 

ألنه  ة المنظمةلمقاومالولي الفقيه... يخاف بشدة من العمل التنظيمي والتنظيم وا»قال مسعود قائد المقاومة:  ومثلما

عية يرى في ذلك بأم أعينه سقوطه المحتوم. انه أدرى من أي طرف آخر أن مجاهدي خلق والشبكة االجتما

 «.ومقاتلون في الساحة النضالقل العصيان وألف أشرف حقا انهم نساء ورجال لالنتفاضة ومعا

 

ذا ص، وهتأكيدي هو أن من أجل توسيع االنتفاضة وإسقاط نظام والية الفقيه، يجب خلق مئات وآالف الفر إن

قود ن أربعة عر مكثباستطاعتكن أنتن النساء الحرائر. ألن رائداتكن في هذه المقاومة يحملن تجارب قيّمة للغاية أل

د ضال ضامرأة بطلة يمسكن بزمام ريادة الن فمن النضال وهن اآلن في المجلس المركزي لمجاهدي خلق مع أل

 الدكتاتورية الدينية.

 

 الماللي، قمع النساء وجعل الرجال منفعلين سياسة

ي ام الماللد نظضم وكراهيتكم أريد القول للرجال اإليرانيين المطالبين بالحرية السيما الشباب، أظهروا غضبك كما

الستسالم اعلى  بالوقوف أمام ممارسات النظام القمعية بحق المرأة. ان سياسة الماللي هي: قمع النساء وارغامهن

 وانفعال الرجال. فحطموا هذه السياسة. 
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حترام الل اخإخوانكم في صفوف مجاهدي خلق والمقاومة اإليرانية قطعوا أشواط تقدمهم النضالي والفكري من  إن

لصمت تلزموا ا . والالمساواة للنساء. وأنتم إنهضوا وناضلوا أيضا للدفاع عن شخصية المرأة اإليرانية أمام الماللي

لنساء قير امتفرجين. بل قفوا في تحدي القمع وتح ونواأبدا على أي تعرض على النساء، وال تستسلموا، وال تك

 ساني. اإلن ماللي المتخلفة وضاعفوا مئة مرة رصانة نخوتكم وشرفكموالرجال وابتعدوا بذلك عن ايديولوجية ال

ع النظام غم قمرأنتم الرجال تستطيعون في هذه االنتفاضة أن تبرزوا هويتكم االنسانية وتضاعفوها مئة مرة  نعم،

 ورغم الثقافة الرجعية لهذا النظام وهذه الحكومة االستبدادية...

 

 في التغيير نحو الحرية الحاسم للمرأة اإليرانية الدور

ن حرية. ولكحو الندوما نؤكد على االعتقاد بأن المرأة اإليرانية تلعب دورا حاسما في تغيير الوضع في إيران  نحن

 كيف استحصلت هذا الدور؟ 

التحررية  وارادتها ناتهالي أن أوضح: لم يمنح أحد المرأة االيرانية مكانتها. بل اكتسبت المرأة االيرانية بمعا اسمحوا

 في مسارها النضالي ضد نظامين دكتاتوريتين وتمتعها بقيادة رشيدة.

 

 20ة هرفتاة مجاهدة. وكان ذنبهن الوحيد مشاركتهن في مظا 12أعدم خميني  1981حزيران عام  20مساء  في

ائهن. ثم عاما. انهن رفضن وقت اإلعدام حتى البوح عن أسم 18حزيران السلمية وكانت أعمار أغلبهن أقل من 

وات مضي سنللتعذيب بالجلد و يتعرضنأعقبته في هذا المسار عشرات اآلالف من النساء المجاهدات والمناضالت 

 و تم إعدامهن على المشانق. عديدة في زنازين انفرادية وعنابر مرعبة يتعرضن للتعذيب أ

 بسهن فيحضد النساء السجينات؟ ولماذا « وحدات سكنية»ترى، لماذا استخدم خميني غرف التعذيب المسماة  يا

اصة خلين، القفص والتابوت؟ ولماذا انهزم مرات ومرات أمامهن. ان مقاومة وصمود السجناء المجاهدين المناض

 المقاومة.  المليئة بالفخر في تاريخ لدةل صفحة من صفحات المآثر الخاتمث 1988إلى  1981النساء خالل فترة 

َخيّرين أمام انتخابين: إّما االستسالم أو مشانق  1988العام  في  كنهم ضحواإلعدام. لاكان المجاهدون والمجاهدات م 

هذه ني بمام خميبأرواحهم، بتمسكهم بمواقفهم والدفاع عن قضية مجاهدي خلق ومسعود. وهكذا استمر الصمود أ

 األثمان.

ة، نرى لتالياالسنوات األولى من حكم خميني، شكلت الفتيات المجاهدات سدا منيعا أمام خميني. وفي الخطوة  في

في  حيث قدن المعارك ضد قوات الحرس« أكرم خراساني»أو « طاهره اسكندر نجاد»نساء باسالت من أمثال 

وفي  ادية.حظين بأرفع المواقع القي ،خلق وجيش التحرير الوطني شوارع العاصمة طهران. ثم في منظمة مجاهدي

رائصه من فرتعد معارك عملية الضياء الخالد فان معنويات والروح االقتحامية للنساء المجاهدات قد جعلت العدو ت

 ن قادةكانت م« طاهرة طلوع»الخوف حيث مازالوا يتحدثون عن ذلك بخوف وحذر رغم مضي ثالثة عقود عليها. 

ي لية فومن فرط الحقد، غرزوا خنجرا في قلبها وعلقوا جثتها من على صخرة عا ستلك المعارك. عناصر الحر

هن أقمن عاما في أشرف وليبرتي. ان 14في كرمانشاه. ثم نرى المرأة اإليرانية في صمود « جهار زبر»مضيق 

قاومة الم وأور النساء في االنتفاضات قلعة لتحرير إيران رغم حصار قاس وطويل. واآلن نرى هذه البطوالت بحض

 واضراب السجينات السياسيات. 
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وحي أعظم ر»و« مرضيه اسكويي»و« فاطمه أميني»ينسى المجتمع اإليراني، كيف فتحت نساء من أمثال  ولن

بهكذا ، الطريق لثورة فبراير بعزمهن وتضحياتهن. التحية لهن جميعا. و«أشرف»وأشرف الشهداء « آهنغران

وى من وة أقق. نعم ال جيش وال ةقول ان أتباع والية الفقيه ال يستطيعون منع انتصار المرأة اإليرانيرصيد ن

 طموحاتنا للحرية. 

 

 أخاطب الحركات الداعية للمساواة وأخواتي في كل العالم.  واآلن

 استراليا.دا ويا وكنحسن الحظ هنا تحضر أخواتي العزيزات من بلدان مختلفة في أسيا واوروبا وأمريكا وافريق من

طرف د التضأريد التأكيد أن أكبر مشروع للنساء في هذه الفترة للمدافعين عن حقوق النساء، هو دعم النضال 

لشعب اضة اتحت حكم الماللي، فان دعم انتف زحةواإلرهاب. وبما أن قلب هذا التطرف والرجعية في ايران الرا

 ذا.لتاريخي هبهن ااعفة. واني واثقة بأن النساء في العالم سيقمن بواجاإليراني إلسقاط هذا النظام يأخذ أهمية مض

 

 مقاومة ضد االضطهاد والظلم، انجاز لجميع النساء كل

ءة ير واإلساالتحقورأينا في السنة الماضية أن النساء في بلدان غربية أقمن حركة ضد التحرش الجنسي واإليذاء  كما

ن يتحملوانهن أثبتن أن النساء لسن محكوم عليهن أن يتعرضن للعنف  إلى النساء. إنهن نهضن وكسرن الصمت.

 بمرارة إلى األبد. 

 شجاعتهن ودعم شعوب العالم لهن الشك تشكل خطوة إلى األمام للعصيان ضد النظام الذكوري. ان

 هذال الوقت الذي مازال نصف سكان العالم يعانون من القمع والفقر وعدم المساواة، كل مقاومة ضد ك في

 االضطهاد والتعسف، يمثل انجازا لكل النساء في العالم. 

 

د ي إيران ضتكن فأخاطبكن أنتن النساء اللواتي تدعون إلى المساواة في كل العالم وأقول: ان انتفاضة أخوا واآلن

، وكل ذنها لهنخوة تتممارسة النظام القمع بحق النساء، تعّد تطوراً في العالم اليوم تطورا لكل أبناء البشر. كل خط

خذنه سعي منكن للكشف عن تعذيب السجناء وأي عمل تت ينشاطكن من أجل الدفاع عن النساء المعتقالت، وأ

 الرغام حكوماتكن على قطع العالقات مع هذا النظام ستكون مؤثرة للغاية. 

لقمع الغاء الظرف الحالي، فان طلبنا هو إطالق سراح معتقلي االنتفاضة فورا، وحرية التعبير والتجمع وإ في

 والحجاب القسري. ومن أجل تحقيق هذا الطلب نحن بحاجة إلى كل واحد منكم.

ليس األمام و لىم إتحطم النساء اإليرانيات فيه مركز التطرف في إيران، ستقفز الحرية والمساواة في كل العال ويوم

 ذلك ببعيد. 

 جميعا أشكركم


