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تعهد من
در مقابل اعتمادی که به  من ابراز می کنید، کالمی که شایسته 

باشد، پیدا نمی کنم، جز این که خاضعانه سرفرود بیاورم، و بگویم 
که احساسات شما یادآور تعهد بزرگی است که بر شانه های من 

گذاشته اید. این، نگرانی شب و روز من است که در برابر شما، در برابر 
مردم ایران و در پیشگاه تاریخ و خدای بزرگ در ایفای این مسئولیت 

روسفید باشم. 
من آمده ام سخن آن هایی را بگویم که شنیده نشده اند، اما نیروی 

تعیین کنندة  ایران اند. سخن آن هایی که سرکوب شده اند، اما  
عزم شان برای آزادی، ایران را دگرگون خواهد کرد. در این کار 
پشتگرمی من به عزم و ایمان شماست، می خواهم بدانید که به 

تک تک شما تکیه دارم و  به  همة شما نیازمندم. 
مریم رجوی





۶

طرح ده ماده یی برای ایران فردا

این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۲ در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس 
به عموم مردم ایران ارائه شد.

۱- از نظر ما آرای مردم، تنها مالك سنجش است و بر همین اساس، 
خواهان یك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

۲- ما خواهان یك نظام كثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. 
در ایران فردا ما به كلیه آزادی های فردی احترام می گذاریم و بر آزادی 
بیان و آزادی كامل رسانه ها و دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای 

مجازی تأكید داریم.
۳- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع می كنیم و نسبت 

به آن متعهدیم.
۴- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه 

تبعیض در مورد پیروان كلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
۵- ما به برابری كامل زنان و مردان در كلیه حقوق سیاسی، اجتماعی 
و مشاركت برابر زنان در رهبری سیاسی، معتقدیم و هر گونه َاشكال 
آزادانه  انتخاب  حق  از  آنان  و  شد  خواهد  ملغی  زنان،  علیه  تبعیض 

پوشش، ازدواج، طالق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.
یك  ایجاد  خواهان  ما  است.  قانون  و  عدالت  كشور  فردا،  ایران   -۶
نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق 
دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی و استقالل كامل قضات 
هستیم. هم چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد 

داشت.
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۷- ایران فردا كشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به »بیانیه 
جهانی حقوق بشر« و میثاق ها و كنوانسیون های بین المللی از جمله: 
»میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی«، »كنوانسیون علیه شكنجه« 

و »كنوانسیون حذف كلیه اشكال تبعیض علیه زنان« می باشیم. 
ایران فردا، كشوِر برابری همه ملیت هاست. ما بر خودمختاری كردستان 
ایران كه طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب كرده، تأكید داریم. 
زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی كه هستند، در زمره سرمایه های 
انسانی تمام مردم این كشور است كه باید در ایران فردا ترویج شود و 

گسترش پیدا كند. 
۸- ما مالكیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت 
می شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم كه چه در اشتغال و چه 
برخوردار  برابر  فرصت های  از  باید  ایران  مردم  تمام  كار،  و  در كسب 

باشند. 
از نظر ما ایران فردا كشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد 

بود.
و  صلح  مسالمت آمیز،  همزیستی  بر  مبتنی  ما  خارجی  سیاست   -۹
ملل متحد  منشور  به  احترام  و  منطقه ای  و  بین المللی  همكاری های 

خواهد بود.
۱۰- ایران آزاد فردا یك كشور غیراتمی و عاری از سالح های كشتار 

جمعی خواهد بود.
)سخنرانی در اجتماع بزرگ ایرانیان درپاریس 
 اول تیر۱۳۹۲(



۸



۹
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آرای مردم؛ تنها مالک سنجش 

از نظر ما آرای مردم، تنها مالك سنجش است و بر همین اساس، 
خواهان یك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

اجتماعات  و  احزاب  آزادی  و  كثرتگرا  نظام  یك  خواهان  ما 
احترام  فردی  آزادی های  كلیه  به  ما  فردا  ایران  در  هستیم. 
می گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی كامل رسانه ها و دسترسی 

بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تأكید داریم.
ماده اول و دوم از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

از نظر ما آرای مردم، تنها مالك سنجش است و بر همین اساس، خواهان 
یك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. ما در پي بناي یك 

جامعة آزاد و دموكراتیك هستیم. 
یك قرن پیش، مجاهدان مشروطه در پي»عدالت، حریت، مساوات و اتحاد« 
بودند. سپس مصدق بزرگ به پاخاست كه مي گفت »مقصود این است كه 
مردم در نیك و بد امور شركت كنند و مقدرات مملكت را به دست گیرند«. 
آنگاه فداییها و مجاهدین و دیگر پیشتازان مبارز، براي سقوط دیكتاتوري 
پیشین راه گشودند و حاال مقاومت ما با كهكشان شهیدانش، از اشرف و 
موسي تا صدیقه وندا و زهره و گیتي براي انتخاب آزادانة یكایك مردم ایران 

به پا خاسته  است.
ما نظام استبدادي حاكم را باطل اعالم كرده ایم، ما دین اجباري و زن ستیز 
را باطل اعالم كرده ایم، ما قانون اساسي والیت فقیه را باطل اعالم كرده ایم.

 قانون اساسي ما، آزادي، دموكراسي و برابري است. قانون اساسي ما نه در 
مصوبات خبرگان جنایت، بلكه امروز در قلب یكایك ایرانیان حك شده و 

فردا توسط مؤسسان منتخب مردم نوشته خواهد شد. 
 مبناي این قانون، یك جمهوري آزاد، بردبار و پیشرفته است، مبناي آن 
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كثرت گرایي و جدایي دین و دولت، برابري زن و مرد و مشاركت فعال و 
برابر زنان در رهبري سیاسي است. اصول ما برابري حقوق ملیتها  و اقلیتهاي 

مذهبي و جامعه یي بدون شكنجه و اعدام است
)سخنرانی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس ۲۳خرداد۹۴(

... نقشه مسیر ما براي تحقق خواستهاي ملت ایران، نبرد تمام عیار براي 
سرنگوني رژیم آخوندي است. هدف ما، آزادي، دموكراسي، برابري و استقرار 

یك جمهوري مبتني بر جدایي دین از دولت  است. 
 در این مسیر، ما بر مرزبندي با تمامیت رژیم حاكم و بر همبستگي با همة 

مدافعان راستین سرنگوني این رژیم، تأكید مي كنیم. 
شوراي ملي مقاومت به همین منظور تأسیس شده است؛ براي سرنگوني 
رژیم والیت فقیه. قدرت و حاكمیت از آن  جمهور مردم ایران است. شاخص 

و تنها معیار، رأي آزادانه، مستقیم،  مساوي و مخفي مردم ایران است.  
حاكمیت آخوندي، حق حاكمیت مردم را كه حیاتي ترین حق مردم ایران 

است، از آنان ربوده است. 
طبق نخستین مادة برنامة شورا، دولت موقت برآمده از مقاومت »اساسًا وظیفة 
انتقال حاكمیت به مردم ایران« را به عهده دارد. این وظیفه، باید حداكثر 
ضمن 6 ماه پس از سرنگوني رژیم آخوندها، با تشكیل »مجلس مؤسسان و 
قانونگذاري ملي«،  از طریق انتخابات آزاد، با رأي عمومي، مستقیم، مساوي 
و مخفي مردم ایران،  به انجام برسد. به محض تشكیل»مجلس مؤسسان 
و قانونگذاري ملي« و اعالم آمادگي این مجلس براي تقبل مسئولیتها و 

وظایفش، دولت موقت، استعفاي خود را به این مجلس تقدیم مي كند.

قدرت و حاكميت از آن  جمهور مردم ايران است. شاخص و 
تنها معيار، رأي آزادانه، مستقيم،  مساوي و مخفي مردم ايران 

است.  
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ما بر آنیم كه:
ـ مردم ایران باید از همة آزادیهاي مندرج در اعالمیة جهاني حقوق بشر و 
میثاقها وكنوانسیونهاي بین المللي، از جمله میثاق بین المللي حقوق مدني و 
سیاسي، كنوانسیون علیه شكنجه و كنوانسیون حذف كلیة اشكال تبعیض 

علیه زنان، برخوردار شوند.
ـ شوراي ملي مقاومت از 30سال پیش، طرح خودمختاري كردستان ایران 
را تصویب كرده است و همة ملیتهاي ایراني باید از حقوق و امكانات مساوي 
با سایرین برخوردار باشند. هر كس باید حق داشته باشد به زبان مادري 

خود درس بخواند.  

هم چنان  كه بارها تكرار كرده ام، ما در پي كسب قدرت 
نيستيم، بلكه مي خواهيم حاكميت را به مردم ايران منتقل 

سازيم. 
مي خواهيم مردم ايران صاحب بزرگترين قدرت انساني، 

يعني برخورداري از حق انتخاب آزادانه باشند.

از همان روز سرنگوني حاكمیت آخوندي، مواردي را كه مي گوییم در شمار 
وظایف مبرم دولت موقت است:

ـ لغو و رفع كلیة ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعي خمیني در 
مورد زنان كشور، از جمله لغو محرومیت از حق انتخاب كار و پوشش،

- تساوي كامل حقوق اجتماعي و سیاسي و فرهنگي و اقتصادي زن و مرد. 
و به رسمیت شناختن حقوق فردي و اجتماعي مردم، مصرحه در اعالمیة 

جهاني حقوق بشر،
مطبوعات،  بیان،   و  عقیده  اجتماعات،  آزادي  شامل  عمومي  آزادیهاي  ـ 

احزاب، سندیكاها، شوراها، ادیان و مذاهب،
- آزادي انتخاب شغل، و ممانعت از هرگونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي 

و آزادیهاي عمومي.
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ما جامعه یي مي خواهیم كه آجر به آجر روابط دروني آن از انتخاب آزادانة 
عموم  خواسته ها،  همین  برآوردن  براي  باشد.  شده  ساخته  مردم  آحاد 
هم میهنان را به مبارزه و قیام براي سرنگوني رژیم والیت فقیه فرا مي خوانم. 

همچنان  كه بارها تكرار كرده ام، ما در پي كسب قدرت نیستیم، بلكه 
مي خواهیم حاكمیت را به مردم ایران منتقل سازیم. مي خواهیم مردم 
ایران صاحب بزرگترین قدرت انساني، یعني برخورداري از حق انتخاب 

آزادانه باشند.
حاكمیت و آزادي انتخاب، حقي است كه مردم ایران شایستة آنند و باید به 

آن دست پیدا كنند. و چنین خواهد شد.
)سخنرانی در كنوانسیون سراسری ایرانیان در پاریس
 ۱۹بهمن۱۳۹۲(

حرف ما اين نيست كه آخوندها بروند تا ما جايگزين 
آنها شويم؛ حرف ما اين است كه رأي و انتخاب و نظر 

مردم ايران، حاكميت پيدا كند.
ما آمده ايم كه فداي انتخاب آزادانة مردم ايران شويم. 

اين انتخابي است كه ايران را سرشار از اعتماد و 
گلستان آزادي و عدالت مي كند و چنين خواهد شد.

مي پرسید سیاست ما چیست و چه مسیري در پیش داریم؟
جواب، نبرد است و پیكار در همه اشكال، در همه جا و با تمام توان.

مي پرسید هدف ما چیست؟
جواب، این است: برقراري آزادي، دموكراسي و برابري در ایران اسیر.

 اگر این مبارزه، دشواریهاي بسیار دارد، و اگر راهي طوالني است با رنج 
بسیار، چه باك؟ زیرا برخاسته ایم تا همه وجود و هستي مان را فداي آزادي 

مردم ایران كنیم.
)سخنراني در گردهمایي بزرگ مقاومت ایران- اول تیر۱۳۹۲(



۱۴

لغو حکم اعدام

ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع می كنیم و 
نسبت به آن متعهدیم.

ماده سوم از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

... طرح ما برای آینده، یك ایران بدون اعدام است. مقاومت ایران از سا ل ها 
پیش اعالم كرده كه خواهان لغو حكم اعدام و پایان شكنجه و هرگونه نقض 

حقوق در ایران است.
طرح ما احیای دوستی و مدارا و بردباری است. طرح ما برای آینده، برچیدن 
احكام شریعت آخوندی است. ما قانون جزای ضدبشری و سایر قوانین ناقض 
را ضدانسانی  قصاص  مقررات  ما  می كنیم.  رد  را  رژیم  این  در  حقوق بشر 

می دانیم. 
ما از قانونی دفاع می كنیم كه برپایه گذشت و شفقت و انسانیت است.

ایران،  آزادیبخش ملی  ارتش  نبردهای  مسعود رجوی، رهبر مقاومت، در 
هزاران تن از عوامل دستگیر شده خمینی را كه بسیاری از آن ها مرتكب 
قتل مجاهدین شده بودند، بدون كمترین نقض حقوق انسانی شان، آزاد كرد. 

این سنت دیرینه مقاومت مردم ایران است.
طرح ما برای آینده ایران، پی ریزی یك قضاییه مستقل است. 

زندگی  و حریم  برابری  آزادی،  و  ارزش های دموكراتیك  از  دفاع  ما  طرح 
خصوصی آحاد مردم است. طرحی كه در آن هیچ كس خودسرانه دستگیر 
نمی شود، شكنجه ممنوع است. از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وكیل 
سلب نمی شود، اصل برائت محترم شمرده می شود و هیچ كس و به خصوص 
هیچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از دسترسی به عدالت 

محروم نیست.
طرح ما برای آینده ایران این است كه هیچ كس به خاطر اعتقاد یا عدم 
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اعتقاد به یك دین یا به خاطر دست برداشتن از آن، آزادی و حقوق  و جان 
خود را از دست ندهد.

طرح ما این است كه در پناه قانون، تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار 
باشد. و همه در برابر قانون مساوی باشند. 

ما در پی نظم تازه یی هستیم بر اساس آزادی، دموكراسی و برابری.
و  آزادی  به  مردم مان  تا  كنیم.  نبرد  و  بایستیم  كه  كرده ایم  انتخاب  ما 

خوشبختی برسند.
تا دیگر هیچ نوجوان زیر هجده سالی در زندان، برای رسیدن به سن قانونی 
اعدام، در داالن مرگ منتظر نباشد و هیچ مادری در ماتم فرزند اعدام شده اش 

اشك نریزد.
انگیزه ما برای مقاومت تا پیروزی، كینه و انتقام نیست. انگیزه ما عشق به 

آزادی و انسانیت است. این فلسفه پایداری ماست. 
)کنفرانس به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در پاریس ـ۲۰مهر۱۳۹۴(

مقاومت ايران از سا ل ها پيش اعالم كرده كه خواهان لغو حكم 
اعدام و پايان شكنجه و هرگونه نقض حقوق در ايران است.

طرح ما برای آینده، برچیدن احكام شریعت آخوندی است. 
ما قانون جزای ضدبشری و سایر قوانین ناقض حقوق بشر در 

این رژیم را رد می كنیم. 
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جدایی دین و دولت

مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه 
تبعیض در مورد پیروان كلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
ماده چهارم از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

... راهگشایي بزرگ مجاهدین، دفاع از اصل جدایي دین و دولت است كه 
جایي براي استبداد تحت نام خدا و تبعیض مذهبي باقي نمي گذارد. حمایت 
از این اصل، نمي توانست جدیت و تأثیري پیدا كند، مگر اینكه یك نیروي 
كشورهاي  و  خاورمیانه  سراسر  در  بگیرد.  برعهده  را  آن  ابتكاِر  مسلمان، 
مسلمان، این تنها نمونهیي است كه یك جنبش مقاومت مسلمان توانسته 
است از اصل جدایي دین و دولت دفاع كند و براي برقراري دمكراسي راه 

باز كند.
در دفاع از این اصل، ما به رویارویی با دین اجباری و اجباردینی برخاسته ایم. 
آیا این اصل به معنای تقلیل دادن یا تجدید نظر کردن در معتقدات اصیل 
اسالمی است؟ نه ، به عکس، منظور پافشاری بر روح حقیقی اسالم است که 
به قول مسعود رجوی رهبر این مقاومت، »مستغنی از آن  است که هرگونه 
حقانیت و مشروعیت و ازجمله مشروعیت سیاسی خود را از راه اجبار و 
اکراه به کرسی بنشاند...ما عمیقًا معتقدیم که شکوفایی واقعی اسالم در عدم 
استفاده از هرگونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی واجتماعی میسر است«.

منشا مشروعيت قدرت حاکم صندوقهاي راي است و 
هيچ كس به خاطر اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين هيچ امتياز 
يا محروميتي نخواهد داشت. كما اين كه در برگيرنده  تضمين 

آزادی مذهبی است يعنی چه مسلمانان چه پيروان ساير 
اديان، به دور از هرگونه نابرابری، درفعاليت  مذهبی خود آزادند
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آیا منظور از جدایی دین و دولت این است که در جامعه آزاد شده از دیکتاتوری، 
كه  اینست  منظور  خیر  کند؟  فعالیت  اسالم  به نام  نباید  گروهی  یا  فرد  هیچ 
هم چنان كه در طرح شوراي ملي مقاومت آمده است منشا مشروعیت قدرت 
حاکم صندوقهاي راي است و هیچ كس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك 
دین هیچ امتیاز یا محرومیتي نخواهد داشت. كما این كه در برگیرنده  تضمین 
آزادی مذهبی است یعنی چه مسلمانان چه پیروان سایر ادیان، به دور از هرگونه 
نابرابری، درفعالیت  مذهبی خود آزادند. پیامبر اسالم در منشوری که در سال 
یازدهم هجری در مدینه تدوین کرد، گفت: »یهود با مسلمانان مانند یک ملت 
و امت هستند، )با این تفاوت( که یهود پیرو دین خود و مسلمانان هم تابع دین 

خود«. 
آنچه ما می گوییم خط بطالن کشیدن بر استبداد زیرپرده است. حرف ما چکیده 
یک تجربه بزرگ تاریخی یعنی تجربه شکست دیکتاتوری دینی در ایران است. 
ما برآنیم که بنیاد تفرقه افکنی به نام شیعه یا به نام سنی را براندازیم. سوء استفاده 

از مذهب برای منافع قدرت پرستانه دیگر نباید ادامه پیدا کند.
)مقاله حقیقت اسالم نوشته مریم رجوی- تیر ۱۳۹۵ (

... به عنوان یك زن مسلمان ضمن تأكید بر لزوم جدایی دین و دولت و از جانب 
و  ارتجاع  برابر  در  اصیل محمدی  اسالم  از  به دفاع  است،  پنج دهه  نسلی كه 

بنیادگرایی برخاسته ، اعالم می كنم:
۱ـ ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می كنیم، حكومت استبدادی تحت نام 
اسالم، احكام شریعت ارتجاعی و تكفیر مخالفان، چه به نام شیعه و چه به نام 

سنی، ضد اسالم و ضد آیین رهایی بخش محمدی است. 
۲ـ از نظر ما گوهر اسالم، آزادی است؛ آزادی از هرگونه جبر و ستم و بهره كشی.

۳ـ ما از اسالم حقیقی، یعنی اسالم بردبار و دموكراتیك پیروی می كنیم؛ اسالم 
مدافع حاكمیت مردم، اسالم مدافع برابری زن و مرد.

۴ـ ما تبعیض دینی را مردود می شماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب 
دفاع می كنیم. 
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۵ـ اسالم ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقه افكنی میان شیعه 
و سنی، ارمغان شوم والیت فقیه برای استمرار خالفت ضد اسالمی و ضد انسانی 
است. آری، خدای ما خدای آزادی است، محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است 

و اسالم ما دین انتخاب آزادانه است.
)اسخنرانی در کنفرانس اسالم دموكراتیك و بردبار علیه ارتجاع و بنیادگرایی، 
پاریس-۱۲تیر۱۳۹۴(
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آزادی ها و حقوق برابر زنان

حقوق سیاسی،  كلیه  در  مردان  و  زنان  كامل  برابری  به  ما 
اجتماعی و مشاركت برابر زنان در رهبری سیاسی، معتقدیم و 
هر گونه َاشكال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از 
حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طالق، تحصیل و اشتغال، 

برخوردار خواهند بود.
ماده ۵ از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

اجازه بدهید یكبار دیگر حقوق زنان را كه ما براي ایران آزاد فردا به رسمیت 
شناخته ایم در چهارده ماده یادآور شوم: 

1 ـ حقوق اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي زنان كاماٌل مساوي با 
مردان خواهد بود.

2 ـ زنان از حق فعالیت سیاسي و اجتماعي آزادانه، رفت و آمد و مسافرت 
بدون اجازه دیگري برخوردار خواهند بود.

3 ـ تشكل هاي زنان به رسمیت شناخته مي شود و سازمان یابي داوطلبانه 
آنان در سراسر كشور حمایت خواهد شد.

4 ـ به منظور رفع نابرابري و ستم مضاعف براي زنان، امتیازهاي ویژه در 
زمینه هاي گوناگون اجتماعي، اداري و فرهنگي در نظر گرفته خواهد شد.

5ـ  زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در تمامي گزینش ها و انتخابات 
و شركت در همه پرسي ها برخوردار خواهند بود.

6 ـ زنان از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدي هر مقام و 
منصب و شغل عمومي دولتي و قضاوت در تمام مراجع دادرسي برخوردار 

خواهند بود.
7 ـ تبعیض بین زن و مرد در استخدام و به هنگام اشتغال ممنوع خواهد 
بود. زنان و مردان براي كار مساوي مزد مساوي دریافت خواهند كرد و 
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به طور یكسان از حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي، دریافت حق اوالد و 
تأهل و بیمه بیكاري برخوردار خواهند شد.

8ـ  زنان از كلیه امكانات آموزشي، تحصیلي، ورزشي، و هنري بدون تبعیض 
استفاده خواهند كرد و از حق شركت در تمام مسابقات ورزشي و فعالیت هاي 

هنري برخوردار خواهند بود.
9 ـ زنان در انتخاب لباس، و پوشش خود كاماًل آزاد خواهند بود.

10ـ  زنان در گزینش همسر، ازدواج و طالق كاماًل آزاد خواهند بود و حقوق 
برابر با مردان خواهند داشت.

11 ـ نابرابریهاي حقوقي در زمینه هاي شهادت، ارث، والیت و سرپرستي 
اطفال رفع خواهد شد و زنان به هنگام بارداري و زایمان و نگهداري اطفال 
حقوق و تسهیالت ویژه اي خواهند داشت. زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت 
سرپرستي آنها توسط نظام اجتماعي كشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

12 ـ هرگونه بهره كشي جنسي از زن تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود و 
از هرگونه اجبار و تحمیل به زن در زندگي خانوادگي و هم چنین از ازدواج 

قبل از رسیدن به سن قانوني ممانعت مي شود.
13 ـ تعدد زوجات ممنوع است.

14 ـ از به كارگماردن دختربچه ها قبل از رسیدن به سن قانوني ممانعت 
نظر گرفته  آموزشي در  زمینه  ویژه در  امتیازات  آنان  براي  و  خواهد شد 

خواهد شد.
)سخنرانی در سالن ارلزکورت لندن- تیرماه ۱۳۷۵(
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طرح آزادي و برابري زنان در ایران فردا

روز 4 اسفند 1388 )23 فوریه 2010( در اجالسي با عنوان »زنان، پیشتاز 
تغییر دموكراتیك در ایران«، در بروکسل، مریم رجوي نقطه نظرها و دیدگاه 
خود دربارة آزادي و برابري زنان در ایران فردا را ارائه نمود. متني كه در 
زیر مي خوانید به صورت مكتوب در اختیار نمایندگان و حاضران در اجالس 

قرار گرفت.

۱- آزادی ها و حقوق اساسی
ـ زنان باید به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق  و آزادی های 

اساسی را داشته باشند.
ـ زنان از هر قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی، در هر سنی كه هستند و در 
هر كجا سكونت دارندـ  شهر یا روستاـ  باید از حقوق برابر با مردان در همه 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برخوردار باشند. تبعیض)۱( نسبت 

به زنان در تمام َاشكال آن باید محو شود)۲(
ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصیل آزادند و از حق انتخاب 
از  آزادانه، حق خروج  مسافرت  پوشش، حق  انتخاب  همسر، حق  آزادانه 
كشور، حق كسب تابعیت، حق تفویض تابعیت به فرزند، حق طالق، حق 

حضانت و حق والیت بر فرزند برخوردارند.)۳( 
ـ اعتقاد به دین و مذهب و عقیده معینی نباید موجب تحقیر هیچ زنی یا منع 
آن ها از دسترسی به فرصت های شغلی، امكانات آموزشی یا دادخواهی شود.

۲- برابری در مقابل قانون
ـ زنان باید به طور برابر با مردان از حمایت قانون برخوردار باشند.

ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعیض و نقض آزادی، زنان باید به راه كار های 
قضایی مطمئن دسترسی داشته باشند.
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ـ زنان باید از حق برابر با مردان در دادخواهی برخوردار باشند.
ـ دادگاه ها باید اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.

 )۴(
ـ سن قانونی برای دختران ۱۸ سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از این 

سن مسئولیت جزایی ندارند.

زنان از هر قوميت، مذهب و طبقه اجتماعی، در هر 
سنی كه هستند و در هر كجا سكونت دارند ـ شهر 

يا روستا ـ بايد از حقوق برابر با مردان در همه 
زمينه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی برخوردار 

باشند. تبعيض نسبت به زنان در تمام َاشكال آن 
بايد محو شود.

۳- آزادی انتخاب پوشش
ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. 

ـ قانون حجاب اجباری لغو می شود.)۵(
ـ مقرراتی كه رعایت نكردن حجاب را مستوجب مجازات های اداری براي 

كارگران یا كارمندان زن دانسته، لغو می شود. )۶( 
ـ قوانین نوشته شده یا نانوشته برای كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان 
»بدحجابی« كه حق آزادی و امنیت زن ایرانی را نقض كرده، در ایران فردا 

جایی ندارد.

۴- مشاركت برابر در رهبری سیاسی
ـ زنان باید از »حق شرکت در تعیین سیاست های حکومت و اجرای آن ها 
و به عهده داشتن پست های دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح 

حکومتی« )۷(  برخوردار باشند. 
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ـ به طور خاص زنان باید حق مشاركت برابر در رهبری سیاسی جامعه را 
داشته باشند. )۸( 

ـ من پیشنهاد خواهم كرد در راستای رفع نابرابری، دولت نیمی از اعضای 
كابینه خود را از میان زنان انتخاب كند. من هم چنین پیشنهاد می كنم 
احزاب سیاسی حداقل نیمی از كاندیداهای خود برای شركت در انتخابات 

پارلمان را از زنان انتخاب كنند.
ـ هر قانونی كه منع و محدودیتی برای تصدی زنان در پستهای مدیریتی و 

مشاغل عالیرتبه قضایی و حقوقی قائل باشد، فسخ می شود.

۵- برابری اقتصادی
ـ زنان باید دارای سهم مساوی با مردان در برخورداری از ارث باشند. )۹( 

ـ در بازاركار، زنان باید از فرصت های برابر با مردان برخوردار باشند. )۱۰( و 
در انعقاد قرارداد و اداره اموال از حقوق مساوی برخوردار باشند.

ـ در ازاء كار مساوی، زنان باید از دستمزد و مزایای مساوی با مردان برخوردار 
باشند. هم چنین امنیت شغلی و مزایای یکسان با مردان داشته باشند.

ـ در دسترسی به مسكن، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی، تحصیل و فعالیت 
ورزشی و هنری، زنان باید از فرصت های مساوی با مردان برخوردار باشند.

قوانين نوشته شده يا نانوشته برای كنترل پوشاك و رفتار زنان 
تحت عنوان »بدحجابی« كه حق آزادی و امنيت زن ايرانی را 

نقض كرده، در ايران فردا جايی ندارد

۶- برابری در خانواده
ـ زنان باید از حقوق یکسان و آزادی برای انتخاب همسر، ازدواج و طالق 

برخوردار باشند.
ـ چند همسری ممنوع است.

ـ ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی 
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هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است. )۱۱( 
ـ مسئولیت های خانوادگی هم چون خانه داری و نگهداری از کودکان، فعالیت 

شغلی و آموزش كودكان مسئولیت مشترك و برابر زن و مرد است. 
ـ زنان باید از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند. )۱۲( 

ـ از به كارگماردن دختربچه ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت خواهد 
شد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد.

ـ. تفتیش و دخالت حكومت در زندگی خصوصی زنان ممنوع است.

۷- منع خشونت
یا  تهدید آمیز  اقدام های  زنان،  به  نسبت  خشونت )۱۳(  مختلف  َاشكال  ـ 

محروم كردن اجباری آنان از آزادی هایشان جرم محسوب می شود.

۸- منع بهره كشی جنسی
ـ تجارت جنسی ممنوع است.

ـ قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشی جنایت است و عوامل آن تحت 
تعقیب قرار می گیرند. )۱۴(

باید تحت  به کودکان شوند،  نسبت  مرتکب جرایم جنسی  ـ كسانی که 
پیگرد قانونی قرار گیرند.

ـ منع هرگونه بهره كشی جنسی از زنان، تحت هر عنوان و الغای كلیه رسوم 
و قوانین و مقرراتی كه بر طبق آن پدر و مادر، ولی، قیم یا هر فرد دیگری 
دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا 

بهره كشی به دیگران واگذار می كنند. )۱۵(

۹- لغو قوانین شریعت آخوندی
ـ احكام شریعت آخوندی در قوانین ایران فردا جایی نخواهد داشت.

ـ کلیه مقررات کیفری داخلی که باعث به وجود آمدن تبعیض علیه زنان 
می باشند، )۱۶( لغو می شوند.
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ـ قوانین ننگین و موحشی نظیر سنگسار برخواهد افتاد. )۱۷( 
ـ كلیه قوانینی كه جنایت علیه زنان را به بهانه های ناموسی مجاز شناخته، 

لغو می شود. )۱۸(

ـ زنان بايد از حقوق يکسان و آزادی برای انتخاب همسر، 
ازدواج و طالق برخوردار باشند.

ـ چند همسری ممنوع است.
ـ ازدواج قبل از رسيدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی 

خانوادگی هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است.

۱۰-تسهیالت اجتماعی
ـ زنان باید از تأمین اجتماعی به ویژه در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، 
دوران پیری و سایر َاشكال کارافتادگی و هم چنین حق مرخصی استحقاقی 
در زمان بارداری و زایمان وحق برخورداری از تغذیه و خدمات رایگان در 

این دوران برخوردار باشند.
نیاز برای نگهداری  ـ دولت برای تأمین مهد كودك و شیرخوارگاه مورد 
فرزندان زنان شاغل برنامه ریزی كند و همه زنان شاغل به مهد كودك و 

شیرخوارگاه  برای نگهداری فرزندان شان دسترسی داشته باشند.
اقلیت، پناهنده و مهاجر، زنان ساكن مناطق  ـ زنان متعلق به گروه های 
روستایی یا دورافتاده، زنان بینوا، زنانی زندانی، دختربچه ها، زنان معلول، 
ناتوان یا کهن سال باید از حمایت های مالی، آموزشی و بهداشتی ویژه دولت 

برخوردار شوند.
ـ محروم كردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهای موقت، از تأمین 

اجتماعی ممنوع است.
ـ اخراج زنان یا كاهش دستمزد آنان به خاطر بارداری یا زایمان یا سپردن 

مشاغل زیان آور به آن ها در این دوران ممنوع است.
ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار یك وظیفه ضروری برای دولت است.)۱۹(
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پانویس:
۱ـ  »كنوانسیون منع تبعیض علیه زنان«، ماده اول: »عبارت تبعیض علیه زنان، به معني 
هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت قائل شدن بر اساس جنسیت است که نتیجه یا به 
منظور خدشه دار کردن یا بي اثر نمودن رسمیت، شناسایي یا بهره مندي از اعمالي است 
که به وسیله زنان انجام مي گیرد. صرفنظر از وضعیت تأهل آنها و بر مبناي برابري حقوق 
انساني مردان و زنان و آزادي هاي اساسي در زمینه هاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگي، مدني و یا هر زمینه دیگر«.
 

۲ ـ قانون اساسي والیت فقیه تساوي زنان و مردان را با قید »رعایت موازین اسالمي« 
مشروط كرده است.

طبق اصل ۲۰ »همة افراد ملت اعم از زن و مرد، حقوق یكسان در حمایت از قانون قرار 
دارند و از همة حقوق انساني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازین 
اسالم برخوردارند«.و طبق اصل۲۱ :» دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات 

با رعایت موازین اسالمي تضمین نماید«.
از آنجا كه مالیان حاكم، یك برداشت ارتجاعي از اسالم دارند كه در واقع دین زن ستیزي 

است، دیدگاه ها و قوانین آنها بر پایه تبعیض و سركوب زنان است.

۳ـ قانون مدني در رژیم مالیان، به صراحت، حقوق زنان را در این موارد انكار كرده است. 
از جمله: ماده ۱۱۱۷: »شوهر مي تواند زن خود را از حرفه یا صنعتي كه منافي مصالح 

خانوادگي یا حیثیات خود یا زن باشد، منع كند«.
ماده ۱۱۳۳: »مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طالق دهد«.

ماده۱۱۱۴: » زن باید در منزلي كه شوهر تعیین مي كند، سكني گزیند. مگر آن كه 
اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد«.

۴ـ طبق قوانین رژیم، در برابر محاكم قضایي ارزش شهادت زن، نصف ارزش شهادت مرد 
است. 

۵- ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمي)مصوب ۱۹۹۶(: »هرکس علنًا در انظار عمومي و 
معابر تظاهر به عمل حرامي نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا 
۷۴ ضربه شالق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل 
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داراي کیفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جریحه دار مي کند، فقط به حبس از ۱۰ روز 
تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد«.

تبصره :»زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس 
از ۱۰روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد«.

رعایت  )مصوب۱۹۹۳(  بند ۲۰  ماده ۸،  اداري«،  تخلفات  به  قانون »رسیدگي  در  ۶ـ 
نكردن حجاب از سوي زنان در زمره »تخلفات اداري« محسوب شده است. این تخلف 

مجازات هایي مانند توبیخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.

۷ ـ كنوانسیون منع تبعیض علیه زنان.

۸ - طبق قوانین رژیم زنان نمي توانند رئیس جمهور یا قاضي شوند:
ـ قانون اساسي مالیان در اصل ۱۱۵ خود تصدي ریاست جمهوري را تنها حق »رجال 

مذهبي و سیاسي« دانسته است.
ـ اصل ۱۶۳ قانون اساسي شرایط قاضي شدن را به »موازین فقهي مالیان« منوط كرده 

است: »صفات و شرایط قاضي طبق موازین فقهي به وسیله قانون معین مي شود«.
در »قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري« ) مصوب ۱۳۶۱( آمده است: » قضات از 
میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب مي شود: ۱ـ ایمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به 

موازین اسالمي و وفاداري به نظام جمهوري اسالمي ایران .....«
در سال ۱۳۶۴ با اصالحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پست هاي مشاورت و قاضي 

تحقیق در مراجع قضایي حضور یابند. اما از حق انشای رأي محروم اند.

۹- توارث در حقوق ایران تحت حاكمیت مالیان، بر این مبناست كه سهم االرث زنان 
نصف سهم االرث مردان است. این نسبت در تمام مواد قانون مدني ناظر بر ارث حاكم 

است.

۱۰- در بازار كار ایران سهم زنان فقط ۱۲ درصد است.

۱۱ـ در تبصره۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رژیم »سن بلوغ در پسر ۱۵سال تمام قمري و 
در دختر ۹ سال تمام قمري« ذكر شده. این تبصره با توجه به ماده ۱۰۴۱ همین قانون 
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كه »نكاح قبل از بلوغ« را ممنوع كرده، تحمیل ازدواج به دختربچه هاي كمتر از ۹ ساله 
را مجاز مي كند.

۱۲ـ  به موجب مادة ۱۱۶۹ قانون مدني، وقتي زن و شوهر از یكدیگر جدا مي شوند،»براي 
نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاریخ والدت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاي 
این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن 

با مادر خواهد بود«.

۱۳- »تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
)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 جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه 
زنان و دیگر رسوم عملي که به زنان آسیب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و 

خشونت مربوط به استثمار زنان.
)ب( خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله 
تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشي و 

جاهاي دیگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
)پ( خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جایي، که توسط دولت انجام شود یا نادیده 

گرفته شود«.)ماده۲ ، اعالمیه حذف خشونت علیه زنان(
 

۱۴- بخشي از گزارش سال ۲۰۰۹ وزارت امور خارجه ایاالت متحده درباره قاچاق انسان 
)TIP(، ۲ ژوییه ۲۰۰۹: 

»ایران مبدا، مسیر عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده 
جنسي و بردگي اجباري است. زنان ایراني براي گماشته شدن به تن فروشي اجباري و 
ازدواج تحمیلي در داخل کشور قاچاق مي شوند. کودکان ایراني و افغاني ساکن ایران 
براي ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي تجاري و کار اجباري به عنوان متکدي یا کارگر 
ـ براي پرداخت بدهي، تأمین درآمد یا تأمین هزینه اعتیاد خانواده ها ـ در داخل کشور 
قاچاق مي شوند. زنان و دختران ایراني هم چنین به منظور بهره برداري جنسي تجاري 
به کشورهاي پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربي، عراق، فرانسه، آلمان و 

بریتانیا قاچاق مي شوند.
… صیغه، یا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخي از افراد با 
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سوءاستفاده از این نهاد، زنان را اجبارًا مورد بهره برداري جنسي قرار مي دهند. گفته 
مي شود که زنان ایراني براي ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهاي حوزه خلیج 
فارس فروخته شده و وادار به تن فروشي مي شوند. دسترسي به عدالت براي زناني که 
مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گیرند، بسیار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن 
برابر با شهادت یک مرد است و دوم، چون زنان قرباني سوء استفاده جنسي در معرض 

خطر اعدام به جرم زنا ـ روابط جنسي خارج چهارچوب ازدواج ـ قرار دارند…
گفته مي شود که دولت، قربانیان را به خاطر اعمال نامشروعي که در نتیجه مستقیم 
قاچاق شدن مرتکب مي شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار مي دهد. بنا بر 
گزارش هاي رسیده، دولت، قربانیان متعددي را به اتهام فحشا یا زنا دستگیر، محاکمه و 

مجازات کرده است«.

۱۵- طرح شوراي ملي مقاومت دربارة آزادیها و حقوق زنان، مصوب سال ۱۳۶۶

۱۶- كنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

قانون جزایي كنوني آخوندها)قانون مجازات اسالمي( درباره  تا ۱۰۵  ۱۷- مواد ۱۰۲ 
سنگسار: 

ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیكي كمر و زن را تا نزدیكي سینه در گودال دفن 
مي كنند، آنگاه رجم مي نمایند.

ماده ۱۰۳ ـ 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.
ماده ۱۰۴ ـ بزرگي سنگ در رجم نباید به حدي باشد كه با اصابت یك یا دو عدد، 
شخص كشته شود. هم چنین كوچكي آن نباید به اندازه یي باشد كه نام سنگ برآن 

صدق نكند.

۱۸- موادي از قانون جزایي رژیم )قانون مجازات اسالمي(: ماده ۲۲۰ـ  پدر یا جد پدري 
كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر 

محكوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعًا مستحق كشتن 
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نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه 
اثبات كند.

۱۹ ـ زنان سرپرست خانوار، به زناني اطالق مي شود كه خود نان آور خانواده یي هستند 
كه گاه مادر و پدري پیر و یا چند فرزند را در بر مي گیرد. این زنان یا شوهر خود را از 
دست داده، یا طالق گرفته اند یا داراي شوهري متواري، معتاد، زنداني، بیكار، مهاجر یا 

از كارافتاده اند. این خانوارها از فقیرترین اقشار مردم ایران اند.
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مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی
تجربه ما )در درون جنبش مقاومت( این است كه شكستن طلسم نابرابری، 
بدون یك جهش، ممكن نیست و باید مواضع مسئول رهبری كننده را بدون 

هیچ نگرانی به ذیصالح ترین زنان سپرد. 
هژمونی زنان در این مقاومت، به مثابه یك تحول ساختارشكن برای زنان، راه 
مسئولیت پذیری را در همه زمینه ها باز كرد. بر اثر این كارزار، آن ها موفق به 

كسب ارزش های نوین شدند و بر فرهنگ كهنه و ارتجاعی غلبه كردند.
در اولین قدم، آن ها به خود و توانمندی های خود باور كردند. و هنگامی كه 
دریافتند كه نقش مسئوالنه آنان چقدر در پیشبرد مبارزه با استبداد مذهبی 
ضروری  است، از دنیای غیرمسئول و كنش پذیر و از دنیای زنی كه تنها به 
اتكاء دیگری اعتبار می یابد، به دنیای زنان مسئول كه هدایت یك مبارزه را با 

همه پیامدهای آن به دست می گیرند، قدم گذاشتند.
آن ها ضدارزش هایی مانند، حسادت، قیاس، اصالت دادن به ویژگی های فیزیكی، 
مثل شكل و قیافه، و جوانی و پیری را كه همه شما خوب می دانید كه خوره 
انرژی های زنان است، از خود دور كردند. آن ها هم چنین توانستند تزلزل و 
شكنندگی را تبدیل به صالبت و استحكام كنند. آن ها ترس از شكست، و 
ضعف نشان دادن در مقابل هجوم سختی ها را از خود دور كرده اند و به جای 
فروریختن، آموختند كه قدرت غلبه بر شكست را در خود بپرورانند. آن ها یاد 
گرفتند كه به جای ناامیدی، همواره امیدوار و سخت كوش، به سمت پیروزی 

راه باز كنند. 
درجنبش ما رابطه زنان به گونه یی تغییر كرده كه مانند خواهران تنی در كنار 
یكدیگر كار می كنند، همدیگر را می شنوند و پشتیبان یكدیگرند و سخت 

ترین مسئولیت ها را این چنین با هم پیش می برند.
آن ها رقابت منفی بین زنان را كنار زده اند؛ به نحوی كه ارتقای هر زن، عامل 
تشویق و انگیزش سایر زنان است، تالش جمعی برای ارتقای مسئولیت سایر 

زنان، یك ارزش است و همه زنان می توانند این ارزش ها را كسب كنند.
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آن ها به این باور رسیده اند كه با پشتیبانی و همكاری با سایر زنان، خودشان 
توانمندتر می شوند. و در این مسیر قدرت باالیی برای ایثار كردن نسبت به 
سایر خواهران شان كسب كرده اند. به همین دلیل است كه توانسته اند اشرف 

را در سخت ترین و بغرنج ترین نبردهای ده سال گذشته، رهبری كنند...
برای بنای ایران آزاد فردا نیز باید به همین دیدگاه، مجهز بود؛ تا با آن بتوان 
این  نهادهای دموكراسی را در جامعه فردا تأسیس كرد. یعنی مقاومت ما 

رسالت را نیز بر دوش دارد كه سازنده و تأسیس كننده باشد.
اگر دموكراسی بر برابری زن و مرد، مشاركت برابر همگان، انتخاب آزادانه 
آحاد جامعه و بیان آزاد و بی قید و شرط بنانشود، به سرعت به انحراف و ارتجاع 

كشیده می شود.

برای  الهام بخشی  نويد  ما،  جنبش  درون  در  برابری  امر 
وقتی  است.  جوانان  و  زنان  برای  به خصوص  ايران،  جامعه 
بنای  سنگ  داريد  می دهيد،  قرار  هدف  را  جنسيت گرايی  كه 
واليت فقيه را درهم می شكنيد. و  وقتی كه زن ستيزی آخوندها 

را نشانه می رويد، قلب ايدئولوژی آن ها را نشانه رفته ايد. 

در این صورت، دیگر نه فقه و شریعت آخوندی، و نه قوانین و فرهنگ ارتجاعی 
آن ها، تكیه گاهی پیدا نمی كند. این توضیح، نشان می دهد كه چرا آخوندها 

بی وقفه، گسترده و با دجالیت تمام،  مجاهدین را هدف قرار می دهند. 
نخستین جرم مجاهدین از نظر آن ها، تعهد به آرمانشان برای تغییر رژیم 
در ایران است. اما عالوه بر این، در شریعت آخوندها، مجاهدین و مقاومت 
ایران، گناه كبیره مرتكب شده اند. زیرا این مقاومت معتقد است كه زن ایرانی 
شایستگی آن را دارد و باید سكان رهبری را در ایران دموكراتیك فردا به دست 
بگیرد. زیرا این جنبشی است كه به كلی با ایدئولوژی و رفتار رژیم دیكتاتوری 
مذهبی ، سر ستیز دارد و به پاخاسته تا كاخ ستم و نابرابری را از اساس واژگون 

سازد.             
 )سخنرانی در كنفرانس روز جهانی زن ـ  ۱۹اسفند۱۳۹۱(
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علیه حجاب اجباری

یک عرصه فراگیر در اعمال خشونت و اجبار در ایران، حجاب اجباری است. 
زنان ایران از نخستین هفته های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض 
نیز فعاالنه در تظاهرات علیه حجاب  کردند. در همان روز ها زنان مجاهد 

اجباری شرکت داشتند....
سلسله یی از قوانین وضع شده که آزادی فردی و اجتماعی را از زن ایرانی 
سلب می کند. چند نهاد ویژه سرکوب تأسیس کرده اند که کارشان مقابله با 
بدحجابی است... در واقع ، آن ها، ایران را به زندان بزرگ زنان تبدیل کرده اند. 
به همین دلیل ما می گوییم: زن ایرانی باید آزاد باشد! باید خودش انتخاب 
کند که چه عقیده یی داشته باشد ، چه بپوشد، و چگونه زندگی کند. و تکرار 
می کنیم که نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری.
)سخنرانی در کنفرانس » زنان متحد علیه بنیادگرایی«، پاریس
 ۸ اسفند ۱۳۹۴(

زن ستیزی محور سركوب علیه تمام جامعه است و بقای استبداد آخوندی 
به آن مشروط است. علت زن ستیزی این رژیم، تعصب كور مذهبی یا تالش 
برای حفظ عفاف جامعه یا كیان خانواده نیست. در دوران آخوندها، جامعه 
است.  بوده  فحشا  گسترش  هم چنین  و  ارزش ها  ریختن  فرو  شاهد  ایران 
زن ستیزی به بهانه دین، به این دلیل سیستماتیك و مستمر شده كه اهرمی 
برای سلطه انحصاری والیت فقیه است. ده ها نهاد سركوبگر رژیم برمحور 

زن ستیزی می چرخد. 
این، دستاویز و توجیه گر عملیات كنترل دائمی مردم در خیابان ها، و موضوع 
كار گشت های سركوبگر خیابانی و نهادهایی مانند »اداره مبارزه با منكرات« 
یا »پلیس امنیت اخالقی« و ۲۰نوع پلیس دیگر شده است. كما این كه مقابله 
با زنان به بهانه بدحجابی، از مؤثرترین حربه ها برای ایجاد خفقان توسط رژیم 
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در جامعه و خاموش کردن هرصدای اعتراضی است....
و  مرز  هر  مذهب،  به اصطالح  بهانه های  به  تشبث  با  زنان  بند كشیدن  به 
آن ها  وسیله،  بدین  یعنی  است.  برده  بین  از  آخوندها  برای  را  محدودیتی 
دست خود را برای دخالت و كنترل، در همه جا بازتر می بینند. از جمله در 
محیط های آموزشی و اداری و تولیدی، در گزینش كارمندان یا اخراج آن ها، 
در كنترل دائمی رفت وآمد زنان و جوانان در خیابان ها، در ورود خودسرانه 
به خانه های مردم، در سانسور كتاب و فیلم و تئاتر و موزیك، در فیلترینگ 
سایت ها و شبكه های اجتماعی و در پرونده سازی های قضایی یا حمله به 

میهمانی ها. 
به همین خاطر است كه در رژیم آخوندها تحمیل و كنترل حجاب، این همه 
در سیاست ها و قوانین رژیم اهمیت یافته و آشكارا بی حجاب را مترادف 

ضدانقالب معرفی می كنند. 
به همین خاطر است كه هرگاه رژیم دچار یك شكست سیاسی و بین المللی 
می شود یا هرگاه با قیام ها و شورش های اجتماعی مواجه می شود، از یك 
طرف تعداد اعدام ها را باال می برد و از طرف دیگر عملیات مبارزه با بدحجابی 

را شدت و گسترش می دهد....
آخوندهای حاكم می دانند كه اگر از حجاب اجباری یا هر یك از قوانین و 
سیاست های خود علیه زنان دست بردارند، نیروی زنان به سرعت پیشروی 

می كند  و تمام جامعه را به حركت در می آورند. 
)سخنرانی در روز جهانی زن، پاریس- ۱۸اسفند ۱۳۹۴(

زن ايرانی بايد آزاد باشد! بايد خودش انتخاب کند 
که چه عقيده يی داشته باشد ، چه بپوشد، و چگونه زندگی 
کند و تکرار می کنيم که نه به حجاب اجباری، نه به دين 

اجباری و نه به حکومت اجباری.
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احترام به حقوق بشر

به  متعهد  ما  است.  بشر  به حقوق  احترام  كشور  فردا  ایران 
كنوانسیون های  و  ها  میثاق  و  بشر«  حقوق  جهانی  »بیانیه 
و  مدنی  حقوق  بین المللی  »میثاق  جمله:  از  بین المللی 
سیاسی«، »كنوانسیون علیه شكنجه« و »كنوانسیون حذف 

كلیه اشكال تبعیض علیه زنان« می باشیم.
ماده هفتم از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

از سخنرانی مریم رجوی در پارلمان اروپا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر-    
۱۶آذر 1385، ۷دسامبر۲۰۰۶ : 

دهم دسامبر، سالگرد انتشار میثاق جهانی حقوق بشر است. برای  کشور من 
ایران، این روز، زخم هولناکی بر جان و روان یک ملت را یادآوری می کند  با 
اعدام ۱۲۰ هزار مخالف، با صدها هزار زندانی سیاسی که در این سال ها شکنجه 
شده اند. با حداقل پنج هزار زندانی  در صف مرگ و زندانی بودن فعالین حقوق 
بشر و پیروان ادیان مختلف  و با نقض سیستماتیک حقوق زندان و تبدیل نیمی 

از جمعیت کشور به شهروندان درجه دوم.
تحت حکومت مالیان حقوق بشر جایی ندارد. متاسفانه تا آنجا که به جامعه 
جهانی و اتحادیه اروپا مربوط است، حقوق بشر ایران، قربانی دیپلماسی تجارت 

است.
تحت حاکمیت این رژیم، تمامي بندهاي میثاق جهانی حقوق بشر پایمال شده 
است. از حق حیات و حق آزادی و امنیت تا حق مصونیت از شکنجه و دستگیری 
خودسرانه تا آزادی عقیده و مذهب. فجیع ترین برگ پرونده جنایت های این 
رژیم، قتل عام سی هزار زندانی سیاسی ظرف فقط چند ماه در سال ۱۳۶۷ 
است. این نسل کشی بر اساس حکم مکتوب خمینی صورت گرفت و مهم ترین 

عامالن آن هم اکنون، در زمره سران و مقام های ارشد همین رژیم اند.. 
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بیانیه مریم رجوی
 در آغاز هفتادمین سال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

بیانیه روز ۱۵آذر ۹۶ )۶ دسامبر۲۰۱۷(، در آستانه سالگرد تصویب  این   
اعالمیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد، در کنفرانسی در 
پارلمان اروپا منتشر شد. این کنفرانس از سوی گروه پارلمانی دوستان ایران 

آزاد با حضور مریم رجوی برپا شده بود. متن بیانیه از این قرار است:

به مناسبت آغاز هفتادمین سال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، به همه 
زنان و مردانی که در سراسر جهان در دفاع از »حیثیت ذاتي کلیه اعضاي 
خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان« به مثابه »اساس آزادي، 
ادای  برخاسته اند،  و سرکوبگران  با مستبدان  به مبارزه  و صلح«)۱(  عدالت 
احترام می کنیم و به طور خاص به یک صد و بیست هزار مجاهد و مبارز دلیر 
از جمله سی هزار زندانی سربه داری که در سال ۶۷ در مقاومت در برابر 

استبداد مذهبی حاکم جان های خود را فدا کردند، درود می فرستیم. 
در تاریخچه سرخ فام نبرد برای حقوق بشر ایران، این جمله پروفسور کاظم 
رجوی که جان بر سر دفاع از قتل عام شدگان نهاد، پیوسته می درخشد: »ما 

تاریخ حقوق بشر ایران را با خون خود می نویسیم«.   
اگر برای تمام جهان، روز حقوق بشر روزی است که کسب یک دستاورد 
عالی تاریخی را یادآوری می کند، برای ملت ایران این روز، عید اشک و خون 
است که یک تاریخچه پر رنج و شکنج را یادآوری می کند؛ روز یادآوری تمام 
اعمال وحشیانه آخوندهای حاکم که »روح بشریت را به عصیان وا می دارد«.

در عین حال، این روز تعهد خلل ناپذیر مردم و مقاومت ایران را به  مبارزه 
ایران  تا  قرار می دهد  تأکید  استبداد مذهبی مورد  برای سرنگونی  بی امان 

گلستان آزادی و عدالت و سرزمین حقوق بشر شود.
جنبش دادخواهی قتل عام شدگان که در دو سال اخیر رو به گسترش نهاد، 
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از اراده ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق بشر جوشیده است. این 
جنبش، فراتر از خون های به ناحق ریخته سربه داران سال ۶۷، بنیاد رژیم 
حاکم را هدف قرار داده که بر کشتار و انهدام و نیروی مخالف متکی است. 
هم  از این رو، اعتالی این جنبش جلوه دیگری از پایان کار رژیم والیت فقیه 

و حتمیت سرنگونی آن است.
با یادآوری شمه یی از یورش فاجعه بار رژیم والیت فقیه به تمام شئون حقوق 
بشر ایران، بر تعهدات مقاومت ایران برای ورق زدن این صفحه تاریک تاریخ 

ایران پای می فشاریم:
 

۱ ـ استبداد مذهبی حق حیات مردم ایران را وسیعًا مورد تعرض قرار داده 
و از روز اول،  حاکمیت خود را بر انهدام حقوق بشر مردم ایران استوار کرده 
است؛ از جنگ با مردم کردستان، اعدام جوانان و قتل عام روستاییان کرد، 
کشتار مردم عرب خوزستان و قتل و اسارت اعضا و هواداران مجاهدین در 
سراسر کشور؛ به نحوی که هنوز  ۲۸ ماه از روی کار آمدن خمینی نگذشته 
بود، مجاهدین هزاران زندانی سیاسی در زندان های خمینی داشتند و بیش 
از پنجاه تن از هواداران کم سن و سال این جنبش حین توزیع نشریه یا 
اعالمیه بر اثر ضربات چماق و چاقوی پاسداران و عوامل خمینی به شهادت 

رسیدند. 
انهدام حقوق بشر پس از آن با تیرباران  جمعی اعضای مجاهدین و سایر 
نیروهای مبارز )بعضًا در هر روز صدها نفر(  در دهه ۱۳۶۰ و سپس با قتل عام 
فهرستی  امروز  وتا  یافت  ادامه   ۱۳۶۷ سال  در  سیاسی  زندانی  هزار  سی 
طوالنی از پرونده های حسابرسی نشدة حمام های خون برجا گذاشته است:  
از قتل های زنجیره یی تا مثله کردن اسقف های مسیحی، کشتار قیام کنندگان 
قزوین در سال ۱۳۷۲، جنایت کهریزک در سال ۸۸، قتل زهرا کاظمی، و 
کشتارها و قتل  عام ها در اشرف و لیبرتی توسط نیروی قدس و دست نشاندگان 

خامنه ای در عراق.   
این کشتارها هیچ گاه کور و خود به خودی یا امری خارج از دستور سران رژیم 
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نبوده است. احکام هولناک خمینی برای قتل عام مجاهدان زندانی در سال 
۶۷، اظهارات یک سال اخیر باالترین مقام های سیاسی و امنیتی و  قضایی 
رژیم در دفاع از همان کشتار، اعتراف های بازجویان وزارت اطالعات در این 
خصوص که این وزارت بدنام هر سال فهرست مخالفانی را که باید »حذف و 
ربایش« شوند، تصویب می کند )۲( و بسیاری دالئل و شواهد اثبات می کند 
که این کشتارها برنامه ریزی شده، نظام یافته و یک به یک براساس دستور 

باالترین سران رژیم صورت گرفته و می گیرد. 
 

۲ ـ شمار اعدام های سیاسی ۱۲۰ هزار مورد تخمین زده می  شود. اما برآورد 
شمار اعدام های عادی غیرممکن است. آخوندهای حاکم به اقتضای نیازهای 
سیاسی و امنیتی رژیم و برای تنظیم درجه اختناق و ارعاب، بسیاری مجرمان 
را که برطبق قوانین خود رژیم جرائم شان به حد نصاب اعدام نرسیده و حتی 
بسیاری زندانیان بی گناه را، به طناب های دار یا جوخه های تیرباران سپرده اند. 
در سال ۹۵ مقام های رژیم شمار زندانیانی را که در صف نوبت اعدام قرار 
دارند، پنج هزار و سیصد نفر اعالم کردند.)۳( اما گزارش های به دست آمده از 
زندان های متعدد تأیید می کند که شمار زندانیان در صف اعدام چند برابر 
این رقم است.  بخشی از آن ها، اتباع کشور همسایه و برادر ما افغانستان اند. 
آخوندها با سوء استفاده از موقعیت همین محکومان، آن ها را به اجبار روانه 

جبهه های جنگ علیه مردم سوریه می کنند.
اعدام جوانانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸سالگی مرتکب جرم شده اند، یکی 
دیگر از قساوت های مستمر رژیمی است که از این پیشتر، عفو بین الملل آن 

را »آخرین جالد کودکان« )۴( توصیف کرده است.  
ورای تعداد بی شمار اعدام ها، آنچه اهمیت دارد، بی بها انگاشتن جان انسان ها 
از سوی آخوندهای حاکم است. جانیانی که در قوه قضاییه این رژیم به »قاضی 
سالب حیات« مشهورند، براساس دستور ولی فقیه، دسته دسته زندانیان را 
بدون محاکمه عادالنه اعدام می کنند تا رژیم بی ثبات و متزلزل، تعادل خود 

را حفظ کند. 
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۳ ـ رژیم والیت فقیه حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی 
از آن ها  سلب کرده است. مبارزه سیاسی،  خود و جامعه و کشورشان را 
تشکیل هرگونه اجتماع یا تشکل و انتشار هر نشریه یا وسیله اطالع رسانی 

غیروابسته به حکومت ممنوع است.  
هیچ حزبی نمی تواند وجود داشته باشد مگر این که »در مرامنامه و اساسنامه 
خود صراحتًا التزام خود را نسبت به قانون اساسي و اصل والیت مطلقه فقیه 
اعالم دارد« )۵( و هیچ کس به عنوان عضو یک حزب شناخته نمی شود مگر 

به شرط »اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و والیت مطلقه فقیه«.)۶( 
مخالفت با رژیم جرم است و چنانچه کم ترین ارتباطی با مجاهدین داشته 
باشد، مجازات سنگینی در پی دارد. و هیج فرد غیرذوب  شده در والیت فقیه 
را  نهادهای حکومتی  و سایر  حق تصدی مناصب تصمیم گیری در دولت 

ندارد. 
مردم ایران از حق انتخاب آزادانه محروم اند؛ در عوض همه ساله شعبده های 
رنگارنگی تحت نام انتخابات برگزار می شود که بستر تقسیم بخشی از حوزه 
قدرت بین باندهای سرکوبگر رقیب است.  از شکنجه گران شناخته شده و 
اعضای هیأت های مرگ در قتل عام ۶۷ تا فرماندهان آدم کش سپاه پاسداران، 

کرسی های مجلس ارتجاع یا خبرگان را به دست می آوردند. 
در اوائل همین ماه، رئیس جمهور قبلی رژیم اعتراف کرد:  »امروز یک اقلیت 
محض، به هر ترتیب ممکن، خود را حق مطلق، مالک و صاحب انحصاری 
کشور و انقالب و ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانسته اند«.)۷( 

 
ایران  ۴ـ  رژیم والیت فقیه حق برخورداری از حاکمیت قانون را از مردم 
سلب و آن را با یک خودکامگی محض جایگزین کرده است. اصل ۵۷ قانون 
اساسی ارتجاعی کنونی با افزودن کلمه مطلقه به »والیت امر«، شخص ولی 
فقیه را از اختیارات و قدرت نامحدود برخوردار کرده است. )۸( در عمل، 
تمام قدرت عمومی در ایران از این فرد نشأت می گیرد. در حقیقت استفاده 
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خودسرانه از قدرت - که اصل های متعدد قانون اساسی والیت فقیه برای آن 
مجوز صادر کرده است ـ  یک اصل دائمی در ایران تحت حاکمیت این رژیم 
است. به طور کلی هر قانونی در ایران کنونی، از آن جا که لزومًا باید از تصویب 
شورای نگهبان منصوب ولی فقیه بگذرد، فی نفسه نقض حاکمیت قانون است. 
تصمیم های خودسرانه حاکم مادام العمر و همدستان او برضد مصالح ملی و 
مردمی ایران  که الزمه آن، همواره نقض وحشتناک حقوق بشر مردم ایران 
بوده است، طفره رفتن آخوندهای حاکم از هرگونه پاسخگویی به مردم، باز 
گذاشتن دست مقام های رژیم و وابستگان آن ها در ارتکاب انواع غارت گری ها 
و مفاسد مالی و انواع تجاوزها به حقوق مردم  ایران بدون هرگونه پیگرد و 
عقوبتی،  تبدیل قوه قضاییه به تیغ آخته یی در دست شخص ولی فقیه که 
در آن امنیت حقوقی مردم ایران و اصل برائت محلی از اعراب ندارد، تبدیل 
مجلس به باشگاه اعضای باندهای قدرت حاکم که در آن قانونی جز به سود 
همان »اقلیت محض« تصویب نمی شود، تبدیل دولت به»تدارک چی« والیت 
فقیه و تبدیل نیروهای حافظ امنیت مردم به  نهادهای سرکوب و جاسوسی 
و کشتار، همه و همه حقوق بنیادین و آزادی های اساسی را از مردم ایران 

سلب کرده است. 
 

۵ ـ استبداد مذهبی، »حق آزادی فکر، وجدان و مذهب« را از مردم ایران 
سلب کرده است.

و  دیگراندیشان  و حذف  و دستگیری  آزار  آغاز، دست  اندرکار  از  رژیم  این 
پیروان ادیان گوناگون ـ از مسیحیان و یهودیان و بهاییان تا مسلمانان اهل 
سنت و دراویش اهل حق و گنابادی و شیعیان مخالف والیت فقیه ـ بوده و 
هست. تفتیش عقاید، رویه نهادینه گزینش های استخدامی و آموزشی است. 
و تکفیر مذهبی و زدن برچسب ارتداد مهم ترین حربه های این رژیم برای 
سرکوب است. نخستین جمله حکم خمینی برای قتل عام مجاهدین در سال 
۶۷ این ادعای دروغ است که: »منافقین ...به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و 
هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آن هاست و به اقرار سران آن ها از اسالم 
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ارتداد پیدا کرده اند...«، 
خمینی و جانشین او، خامنه ای، سی هزار مجاهد و مبارز را در سال ۶۷ 
کردند  اعدام  افترائات  این  با  خود  سراسر حکومت  در  را  دیگر  بسیاری  و 
تا ارتکاب جنایت علیه بشریت را از پشتوانة  توجیهات به اصطالح اسالمی 
برخوردار سازند. حال آن که صرفنظر از دجالیت و دروغ گویی رژیم حاکم 
در جعل این برچسب ها، روح اسالم از این خونریزی ها و افترائات بیزار است. 

مقاومت ايران... بر تعهد خود مبنی بر احيای حقوق بشر 
ايران، لغو حکم اعدام پس از سرنگونی رژيم واليت فقيه 

و پايبندی کامل به  »اعالميه جهانی حقوق بشر«، »ميثاق 
بين المللی حقوق مدنی و سياسی«، »معاهده ضدشکنجه« و 
»معاهده حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان«، و هم چنين 

ايجاد يک نظام قضايی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، 
حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و 

استقالل کامل قضات تأکيد می کند. 
 

اعالمیه  به دادگاه های صالحه)ماده ۸  مؤثر  از حق رجوع  ایران  مردم  ـ     ۶
ایران وجود خارجی  جهانی حقوق بشر( محروم اند. چنین دادگاه هایی در 
ندارد. به جای آن بی دادگاه هایی عاری از روند صحیح دادرسی دائر است که 
تنها تابع اراده حاکمان شرع آخوندی یا شکنجه گران و عوامل سرکوب است. 
اصل ۱۶۷ قانون اساسی والیت فقیه، سرنوشت متهمان یا شاکیان و حقوق 
فقیه  ولی  دست نشانده  قاضیان  شخصی  خواست  و  امیال  تابع  را  آن ها 
نام  ـ  معتبر«  »فتاوی  به اصطالح  از  خود  استنباط  اساس  بر  که  کرده)۹( 

مستعار »تحریرالوسیله« خمینیـ  هر تصمیمی که می خواهند بگیرند.
نیستند. محاکمه ها، حتی در موارد  برخوردار  از حقوقی  بازداشت شدگان 
حساسی که به حکم اعدام منجر می شود، اغلب بیشتر از چند دقیقه نیست. 
بسیاری از متهمان وکیل ندارند یا ناگزیرند وکیل تحمیلی همان بی دادگاه را 
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بپذیرند که اغلب علیه متهمان ایفای نقش می کند. در مواردی که وکال برای 
دفاع از موکالن خود تالش  کنند از دست یافتن به مندرجات پرونده ها منع 
می شوند و چنانچه بر خواست خود اصرار کنند تحت تعقیب قرار می گیرند 

و گاه به زندان های طوالنی مدت محکوم می شوند.
 

۷ ـ  قوانین مدني رژیم، بر پایه تبعیض بین زن و مرد تنظیم شده است. 
قوانین  جزایي رژیم ـ قانون مجازات اسالمي ـ از اول تا آخر بر پایه مجازات 
بدني، مانند اعدام، شكنجه وشالق تنظیم شده است. عالوه بر مجازاتهاي ضد 
انساني از قبیل به صلیب كشیدن، از  كوه پرت كردن، قطع دست وپا و... 
بیش از صد بار مجازات اعدام و قتل و حدود ۵۰ بار  مجازات شالق پیش 

بیني شده است.
به اجرا  بارها  انسانی، که همه ساله  قانون ضد  این  مواد  از  یکی  بر حسب 
گذاشته می شود، »حد سرقت«... »در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست 
راست سارق از انتهای آن است« ...»و در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از 
پایین برآمدگی است«. )۱۰( برحسب یک ماده دیگر، »حد محاربه«، اتهامی 
که معمواًل برای مجاهدین به کار می رود، »یکی از چهار مجازات زیر است: 
الف. اعدام، ب. صلب، پ. قطع دست راست و پای چپ، ت. نفی بلد«.)۱۱(

 در مورد مخالفان سیاسی،  این رژیم ۷۴ نوع شکنجه را ابداع کرده و در 
شیوه  یک  به مثابه  زندانی  به زنان  تجاوز  است.  برده  به کار  زندان های خود 
سیستماتیک شکنجه در زندان های این رژیم پیوسته در جریان بوده است. 
و ممانعت از دسترسی بیماران زندانی به درمان و زجرکش کردن تدریجی او 

به منزله یک شیوه اعدام علیه زندانیان سیاسی به کار می رود. 
 

۸ ـ رژیم آخوندی حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به اطالعات و افکار 
و نشر آزادانه آن را از بین برده است.

نشریات و سایت های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز به فعالیت نیستند، 
هیچ کتابی بدون سانسور قابل انتشار نیست، مکالمات تلفنی مردم تحت 
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شنود قرار دارد، تلویزیون های ماهواره یی، به صورت سازمان یافته یی توسط 
قرار می گیرند،   وبالگ ها، سایت ها،  پارازیت  پاسداران هدف پخش  سپاه 
ارتباطات ایمیلی، و فعالیت ها در شبکه های اجتماعی تحت کنترل امنیتی 

کامل قرار دارد. 
یک شبکه پلیس امنیتی به نام فتا در تهران و ده ها شهر دیگر کشف و تحت 
پیگرد قرار دادن فعالیت مخالفت آمیز  علیه رژیم در فضای مجازی را برعهده 
دارد. این مراقبت ها تاکنون به دستگیری  و تحت شکنجه و آزار قرار دادن 
از جوانان حتی به شهادت آن ها )مانند ستار بهشتی( منجر شده  بسیاری 

است. 
سپاه پاسداران خامنه ای، بسیج ضد مردمی، نیروی انتظامی، وزارت خانه های 
ارتجاع و  ارتباطات، اطالعات و ارشاد، قوه قضاییه، معاونت رئیس جمهور 
چندین نهاد دیگر همه دست اندرکار فیلترینگ سایت ها و کنترل و مراقبت 
از فعالیت  ها در شبکه مجازی اند. در سال ۹۵ دادستان کل رژیم اقرار کرد 
که هر هفته ۱۵ الی ۲۰ هزار شبکه و کانال در شبکه اینترنت ایران مسدود 

می شود.)۱۲(  
 

ـ  در حالی که ایران یک کشور کثیرالمله است، رژیم والیت فقیه حق   ۹
ملیت های ایران ـ  اعم از عرب و ترک و کرد و ترکمن و بلوچ و قشقایی و لر و 
بختیاری ـ  را برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموزش 
و خدمات شهری و روستایی و مسکن مناسب و استفاده از زبان مادری سلب 

کرده است.
هموطنان عرب با تالش های ضدانسانی آخوندهای حاکم برای ایجاد تغییر 
در ترکیب  قومی مناطق شان مواجه شده اند و هموطنان بلوچ و کرد، پیوسته 
آن  اثر  بر  و  می کشند  رنج  مرزی  مناطق  در  پاسداران  کور  تیراندازی  از 

فرزندان شان به قتل می رسند.  
 

۱۰ ـ  زنان ایران که بیش از ۱۵۰ سال برای آزادی و برابری مبارزه کرده اند، 
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سیاسی،   عرصه های  همه  در  برابری  حق  از  فقیه  والیت  حاکمیت  تحت 
برخی مشاغل،  آموزشی و قضایی محروم اند. تصدی  اقتصادی، خانوادگی، 
از جمله قضاوت، تحصیل در ده ها رشته دانشگاهی، آواز خواندن، حضور در 
استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات، و فعالیت در برخی رشته های 
ورزشی بخشی از فهرست ممنوعیت ها برای زنان است. مشارکت زنان در 
بازار کار در حاکمیت این رژیم بین ۱۲ تا حداکثر ۱۵ درصد)۱۳( محدود 
مانده است. زنان در ازاء کار مساوی با مردان از دستمزد کم تری نسبت به آنان 
برای کاستن  قوانین و بخشنامه ها  انواع  برخوردارند و پیوسته تحت فشار 
از ساعات کار خود یا رهاکردن شغل های خود و پیوستن به میلیون ها زن 
بیکارند. قربانی اول فروپاشی اقتصادی کشور زنان هستند که باعث اخراج 
فزاینده زنان شاغل شده است. در عوض،  فعالیت های رژیم برای کنترل و 
تحقیر زنان به ویژه به بهانه بدحجابی هیچ گاه توقف و کاهش ندارد. شمار 
نهادهای حکومتی که  کنترل حجاب زنان را برعهده دارند، به بیست مورد 
توسط  زنان  به صورت  اسیدپاشی  تا  گاه  این سرکوب گری ها  است.  رسیده 
سال  پاییز  در  جنایت،  این  دلخراش  نمونه  می رود.  پیش  رژیم  باندهای 
۱۳۹۳ در اصفهان رخ داد. به عالوه، زنان در سراسر ایران از تعرضات رذیالنه 

پاسداران، بسیجی ها و مزدوران لباس  شخصی خامنه ای در امان نیستند. 
 

۱۱ـ  تجاوز به حقوق بشر مردم ایران برای تحکیم سطله سرکوبگرانه آخوندها، 
هم چنین با نقض فاحش حق مالکیت در ایران صورت می گیرد که برخالف 

مواد مختلف اعالمیه جهانی حقوق بشر به ویژه ماده ۱۷ آن است. 
اراضی  بر  مصادره خانه ها و هرگونه دارایی مخالفان سیاسی، دست اندازی 
و مراتع و جنگل ها و کوه هایی که در مالکیت عمومی است، مصادره شمار 
زیادی از خانه ها،  مستغالت و دارایی مردم توسط »ستاد اجرایی« ولی فقیه 
)اغلب بدون هیچ دلیل و بهانه  یی(، به یغما بردن عمده شرکت ها و بنگاه های 
سودده دولتی که باعث سلطه بیت خامنه ای و سپاه پاسداران او بر بیش از 
نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران شده و ... وجوهی از نقض فاحش حق 
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مالکیت در ایران توسط رژیمی است که بنیانگذارش از اولین هفته های شروع 
حاکمیت، ثروت ها و دارایی مردم ایران را به دیده غنائم جنگی می نگریست 
بیفتد. انقالب« و »کمیته «های پاسداران  که می بایست به چنگ »شورای 

می تواند  حکومت  نوشت:  خود  جمهور  به رئیس  بعدها  که  این  کما   )۱۴(
قراردادهای خود با مردم را یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را که 

مخالف »مصالح اسالم« است، از آن جلوگیری کند.....)۱۵(
به همین سان، حق اشتغال آزادانه و حق برخورداری از مزد مساوی در ازای 
شامل  محدودی  بسیار  گروه  است.  ایران سلب شده  مردم  از  مساوی  کار 
مقام های رژیم و وابستگان  آن ها و اعضای نهادهای امنیتی و قوای نظامی از 
درآمدها و ثروت های بی حساب برخوردارند و اکثریت عظیم ملت از درآمدی 
که کفاف نیازهای ابتدای زندگی شان را بدهد، بهره مند نیستند. بیش از ۹۰ 
درصد نیروی کار ایران مجبور و محکوم شده است که تحت قراردادهای 
موقت و سفید امضا کار کند که آن ها را فاقد هرگونه امنیت شغلی کرده 
است. صدها هزار نفر از جوانان فقیر به ویژه در مناطق کردنشین ناچار به   
کولبری رو آورده اند، اما در اثنای همین اشتغال طاقت فرسا از تیرخوردن و 

کشته شدن پی  در پی توسط پاسداران در امان نیستند. 
در تهران و شهرهای بزرگ ایران، گروه پرشماری از مردم به دستفروشی در 
حاشیه خیابان ها رو آورده اند. اما پیوسته هدف حمالت سرکوبگرانه و غارت 

دارایی اندک شان توسط مأموران رژیم  قرار می گیرند. 
 

و  تشکیل سندیکاها  از حق  آخوندها،  تحت حاکمیت  ایران  مردم  ـ    ۱۲
اتحادیه های مستقل کارگری و کارمندی و تشکل های مستقل دانشجویی 
محروم    اند.  به جای آن رژیم والیت فقیه اتحادیه های ساختگی و فرمایشی 
را ایجاد کرده که بخشی از ساختار امنیتی و اطالعاتی حکومت برای کنترل 
ایجاد  برای  که  کسانی  از  بسیاری  دانشجویان اند.  و  کارمندان  و  کارگران 
تشکل های مستقل به تالش برخاسته اند، به ویژه کارگران و معلمان مبارز، 
حقوق  از  محرومیت  و  طوالنی  به حبس های  و  دستگیر شده  رژیم  توسط 
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اجتماعی خود محکوم شده اند. 
 

۱۳ ـ  تحت حاکمیت آخوندها بر مردم ایران تبعیض های وحشتناکی روا 
شده است.  اعضای باندهای حاکم همه چیز را از آن خود کرده موقعیت ها 
و ثروت های افسانه یی به هم زده اند، از پرداخت مالیات معاف اند، از بی شمار 
رانت ها در همه زمینه ها بهره مند می شوند،  موانع دست و پاگیر اداری و 
بی شمارشان  مفاسد  و  خالف ها  به جرم  و  ندارد  وجود  آن ها  برای  امنیتی 
هرگز تحت پیگرد قرار نمی گیرند. حال آن که اکثریت عظیم مردم در برابر 
از  استفاده  در  بی حقوق اند،  یا  فرودست  دادگاه ها همواره طرف  به اصطالح 
اقتصادی  فرصت های  از  برخورداری  در  و  تحصیلی،  و  شغلی  فرصت های 
انواع  تحمل  و  رشوه  به پرداخت  همواره  و  است.  هیچ  یا  ناچیز  سهم شان 

تحقیرها و ظلم ها محکوم اند.  
 

بنیادین بشری است،  ۱۴ـ  در حالی که داشتن مسکن مناسب، یک حق 
بسیاری از مردم ایران از این حق دور نگهداشته شده اند. امروز حدود بیست 
موسوم  ـ  وحلبی آبادها  شهرها  محروم  به شدت  حومه های  در  نفر  میلیون 
به سکونت گاه های غیرمجازـ  زندگی می کنند که فاقد حداقل خدمات شهري 
است. برثر سیاست  غارتگرانه و پرفساد رژیم حاکم، میانگین مقاومت و ایمنی 
در خانه های شهری و روستایی، به ویژه خانه های احداث شده  در سال های 
اخیر، به میزان خطرناکی پایین است و جان و زندگی میلیون ها ایرانی را در 
برابر حوادث طبیعی به خصوص در برابر زلزله بی دفاع گذاشته است. در ربع 
قرن اخیر ۵۰۰ هزار تن از هموطنان ما بر اثر حوادث طبیعی و بی عملی و 
تعلل جنایت بار رژیم حاکم در امر امداد رسانی جان خود را از دست داده اند.

 
۱۵ ـ  مردم ایران، گذشته از محرومیت از بسیاری حقوق خود، هم چنین از 
حق مطلع شدن از اسامی فرزندان شهید خود در قتل عام سال ۶۷ و بسیاری 
از اعدام های دهه ۱۳۶۰ از حق اطالع یافتن از نشانی مزارهای جمعی آن ها 
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محروم اند. 
از هنگام قتل عام، هر زمان که نشانه یی از یک مزار جمعی توسط خانواده های 
شهیدان کشف شده، رژیم والیت فقیه به تخریب یا پوشاندن آن با بتون ریزی 

یا احداث ساختمان دست زده است. 
 

۱۶ ـ  دیکتاتوری شاه که خود را جزیره ثبات می پنداشت، سرانجام هنگامی 
سرنگون شد که زیر فشارهای بین المللی، حربه محوری نقض حقوق بشر ـ 
شالق و اعدام ـ را کنار گذاشت. استبداد مذهبی حاکم با عبرت  آموزی از 
سرنوشت دیکتاتوری پیشین، نقض وحشیانه حقوق بشر را به مثابه دینامیسم 
حیاتی خود، با تمام قوا حفظ و بازتولید می کند. با این همه، استمرار همین 
سرکوبگری ها و رودرویی بی وقفه با مردم ایران فرجامی جز سرنگونی حتمی 

این رژیم ندارد. 
مقاومت ایران که برای برقراری آزادی، برابری و دمکراسی در ایران و برپایی 
یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت مبارزه می کند، بر تعهد خود 
از سرنگونی رژیم  اعدام پس  لغو حکم  ایران،  بر احیای حقوق بشر  مبنی 
»میثاق  بشر«،  حقوق  جهانی  »اعالمیه  به   کامل  پایبندی  و  فقیه  والیت 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی«، »معاهده ضدشکنجه« و »معاهده حذف 
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان«، و هم چنین ایجاد یک نظام قضایی مدرن، 
مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از 

محاکمه علنی و استقالل کامل قضات تأکید می کند. 
باشد که در ایران فردا مردم ما »در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ 
باشند« و »ظهور دنیایی« را به چشم ببینند که »به عنوان باالترین آمال بشر 

اعالم شده است«)۱۶(. 

پانویس 
 ۱ ـ مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر

2ـ »گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستور فروهر«، بی بی سی، ۲ آدر ۱۳۹۵، رونویسی 
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اصغر  نیز  و  تیر ۱۳۷۹  به تاریخ ۱۵  اطالعات  وزارت  کارمند  نوشته های محسنی  شده 
اسکندری معروف به سیاحی، کارمند وزارت اطالعات، همان تاریخ: »کار حذف فیزیکی 
... از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف 
قسمت ما بود«. هم  چنین: » این نمونه اقدام ها روال کار تشکیالت وزارت بوده ... تا حدی 
که در پیش بینی برنامه های ساالنه شاخص ترین فعالیت های حذف و ربایش در نظر گرفته 

می شد«.
3  ـ  حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۷ 

مرداد ۱۳۹۶
4  ـ  گزارش عفو بین الملل در ژوئن ۲۰۰۷

5   ـ  قانون »نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسي«، ماده ۲، تبصره 5، روزنامه رسمي 
۲۹آبان ۱۳۹۵

6  ـ همان قانون، ماده ۴
7  ـ نامه محمود احمدی نژاد به خامنه ای، دولت بهار ۷ آذر۹۶  

8  ـ قانون اساسی والیت فقیه، اصل ۵۷: » قواي حاكم در جمهور اسالمي ایران عبارتند 
از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق 

اصول آینده این قانون اعمال مي گردند«.
9 ـ قانون اساسی والیت فقیه، اصل ۱۶۷: » قاضي موظف است كوشش كند حكم هر 
دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاواي معتبر، 

حكم قضیه را صادر نماید«.
10  ـ »قانون مجازات اسالمی«، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۷۸

11 ـ  همان قانون، ماده ۲۸۲
12 ـ محمد جعفر منتظری،  دادستان کل، رسانه های دولتی ۲۸ بهمن ۹۵

13 ـ  در اسفند ۱۳۹۵، رئیس مرکز آمار، امیدعلی پارسا،  با ادعای »افزایش محسوس نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان« گفت:  این نرخ به  ۱۴.۹ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. )خبرگزاری 

دولتی ایسنا، ۲۳ اسفند ۱۳۹۵(
14 ـ فرمان خمینی، ۹ اسفند ۵۷ درباره مصادره دارایی های باقیمانده از رژیم پیشین:  
»به جمیع کمیته های انقالب اسالمی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه از این 
غنایم به دست آورده اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابالغ نمایید که این 
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غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقالب است، و آنچه مامورین دولت به 
دست آورده اند یا می آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند«، صحیفه خمینی، 

ج ۶، ص۲۶۷
15 ـ این نامه در ۲۱ دی ۱۳۶۶ نوشته شده است، صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۴۵۱-۴۵۲

16ـ مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر
 

 



۵۰

 حقوق برابر ملیت ها

ایران فردا، کشور برابری همه ملیت هاست. ما بر خودمختاری 
ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب  کردستان 
کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی 
که هستند، در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور 

است که باید در ایران فردا ترویج شود وگسترش پیدا کند. 
ماده هفتم از طرح ده ماده یی برای ایران فردا

رژیم آخوندي، دشمن تمام مردم ایران اعم از فارس و ترك و كرد و عرب 
و بلوچ است و از نظر سركوب همه مردم در یك وضعیت هستند. هر چند 
بخش هایي از هموطنان ما از ستم مضاعف ملي و مذهبي هم رنج مي برند 
و تحت ستم و سرکوب و تبعیض شدیدی از جانب رژیم آخوندی هستند. 

سرنگوني رژیم آخوندي الزمه پایان دادن به همه این ستم هاست. 
شورای ملی مقاومت از آغاز بر »رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات 
ملی ایران و تأمین جمیع حقوق و آزادی های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
برای آنها، در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کشور«، 

تأکید کرده است.

ما بر خودمختاری مليت های ايران تأکيد داريم. »خودمختاری 
داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات 
و  فرهنگی  آزادی های  و  تأمين جميع حقوق  و  وطنمان  ملی 
اجتماعی و سياسی برای آن ها در چارچوب وحدت،  حاکميت و 

يک پارچگی تجزيه ناپذير کشور«.

احقاق حقوق اقلیت هاي ملي و مذهبي بخشي از برنامه شوراي ملي مقاومت 

است. شورا در سال ۱۳۶۲ طرح جامعي براي خودمختاري كردستان ایران 
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تصویب كرد كه چارچوب كار ما را در این زمینه مشخص مي كند. 
در این طرح از جمله آمده است: »تمامي حقوق و آزادي های مصرح در 
اعالمیه جهاني حقوق بشر و منشورهاي بین المللي مربوط به آن همانند 
آزادي اندیشه و بیان و آزادي مطبوعات، آزادي تشكیل احزاب و نهادهاي 
سیاسي و اتحادیه ها، شوراهاي كارگري و دهقاني و اصناف، و انجمن هاي 
منطقه  در  دین  آزادي  سكونت،  محل  و  شغل  انتخاب  حق  دمكراتیك، 
تمام  تضمین مي شود.  ایران  مناطق  بقیه  خودمختار كردستان هم چون 
ساكنان كردستان از زن و مرد با دیگر ساكنان دیگر مناطق ایران و بدون هر 
گونه تبعیض جنسي، یا ملي یا نژادي و دیني در حقوق اجتماعي، اقتصادي، 

سیاسي وفرهنگي مساوي مي باشند. «
هرکس که خواهان پایداری تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران است، از 

احقاق حقوق تمامی بخش های تشکیل دهنده ایران باید دفاع کند. 
ما  برای  این  هستیم.  ادیان  همه  پیروان  برابری  خواهان  هم چنین  ما 
دردآوراست كه خواهران و برادران اهل سنت ما نمی توانند مساجد خودشان 
را در ایران داشته باشند یا علمای اهل سنت تحت فشار و سركوب مضاعف 

هستند. این ضد تعالیم اسالم است.
ما خواهان برابری كامل همه ملیت های ایرانی هستیم. این چیزی است كه 

منافع ایران را محقق مي كند و جز ء برنامه های مقاومت است.

برای  مؤثری  و  بزرگ  نیروی  ستم زده،  ملیت های  وجود  می گوییم  ما   ...
سرنگونی رژیم و کسب آزادی است، پس باید شخصیت چند فرهنگی و 

چند زبانی ایران را غنیمت شمرد. 
هموطنان ما که از ملیت ها و فرهنگ ها و زبان های گوناگون برخوردارند، باید 
بتوانند به طور برابر در تصمیم های ملی مشارکت کنند، باید بتوانند هویت 
فرهنگی و دینی و زبانی خود را حفظ کنند، و باید بتوانند به زبان مادری 

خود سخن بگویند، کار و تحصیل کنند و آن را اشاعه دهند.
 )پیام مریم رجوی به  مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵(
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یک آموزش و پرورش پیشرفته و آزاد

مهمترین خواسته های معلمان ایران که بارها در خالل تظاهرات یا انتشار 
و  استبدادی  نظام  بر هم زدن  روشنی  به  شده،  اعالم  آن ها  اطالعیه های 

غارتگرانه حاکم بر آموزش وپرورش را هدف قرار داده است. یعنی:
آزادی معلمان زندانی

رسمیت یافتن حق اعتراضات صنفی فرهنگیان
تأمین حقوق دانش آموزان

آزادی فعالیت کانون های صنفی
انتخابی شدن مدیریت مدارس

برگزاری مجمع عمومی کانون های صنفی معلمان
مشارکت معلمان در ساختار آموزشی

برقراری نظام آموزش رایگان
توقف خصوصی سازی مدارس و کاالیی شدن آموزش

و رفع تبعیض و نابرابری نسبت به معلمان است.

ايران فردا يک آموزش وپرورش پيشرفته نياز دارد که برای 
همه فرزندان ايران رايگان و الزامی است و از هر گونه انقياد 

سياسی و فرهنگی رها شده و شهروندان را به مشارکت 
سياسی بر می انگيزد.

هم چنین یک آموزش عالی دموکراتیک بر اساس استقالل مؤسسات آموزش 
عالی و به رسمیت شناختن آزادی آکادمیک

و یک نظام ورزشی فراگیر که اصل اساسی آن دسترسی رایگان و بدون 
تبعیض جوانان و نوجوانان شهر و روستا به انواع امکانات ورزشی است و 
فعالیت آزادانه و برابر دختران و زنان سراسر کشور در عرصه های گوناگون 
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ورزشی را فراهم می سازد.
ما می گوییم وجود ملیت های ستمزده، نیروی بزرگ و مؤثری برای سرنگونی 
رژیم و کسب آزادی است، پس باید شخصیت چند فرهنگی و چند زبانی 

ایران را غنیمت شمرد.

هموطنان ما که از مليت ها و فرهنگ ها و زبان  های گوناگون 
برخوردارند، بايد بتوانند به طور برابر در تصميم های ملی 

مشارکت کنند، بايد بتوانند هويت فرهنگی و دينی و زبانی 
خود را حفظ کنند، و بايد بتوانند به زبان مادری خود سخن 

بگويند، کار و تحصيل کنند و آن را اشاعه دهند.

ما بر آنیم که اختناق و سانسور را در همه اشکال آن از میان برداریم. این 
شاه راهی است به سوی یک نظام دموکراتیک.

ما برآنیم از بیان آزادانه و فعالیت بدون محدودیت، شرایط انتخاب آزادانه را 
فراهم سازیم و مشارکت سیاسی را شکوفا کنیم.

بگذارید دروازه های جهان و تمام دانش و اطالعات آن به روی جوانان ایرانی 
گشوده شود. 

ما بر برابری عموم آحاد مردم ایران تأکید داریم.
برابری همگان در انتخاب کردن و انتخاب شدن.

برابری زن و مرد در همه حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی
و برخورداری همگان از فرصت های برابر در آموزش  وپرورش، آموزش عالی، 

اشتغال و کسب و کار.
بله، ما در پی نظم تازه یی هستیم، بر اساس آزادی و دموکراسی و برابری.

)پیام مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵(

یافتن  پایان  ایجاد تشکل،  آزادی  برای  امروز خواست های معلمان پیشرو 
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حبس و تبعید همکاران شان، پایان خصوصی سازی غارت گرانه آموزش و 
رفع فقر و تبعیض علیه فرهنگیان به خواست های همه گیر در جامعه آموزشی 

ایران تبدیل شده است. 
دانشجویان، دانش آموزان و دانشگاهیان نیز با آگاهی از بحران های درونی و 
بیرونی بزرگی که رژیم را محاصره کرده، دوران تازه یی از جنبش و کوشش 

مبارزاتی علیه این رژیم را آغاز می کنند. 
آموزش و پرورش ایران، آموزش عالی ایران و ورزش ایران مثل سایر شئون 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور کم ترین اصالح و بهبودی پیدا نمی کند 

مگر این که در گام اول رژیم والیت فقیه سرنگون شود. 
)پیام مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷(
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ایران غیر اتمی

سالح های  از  عاری  و  غیراتمی  کشور  یک  فردا  آزاد  ایران 
کشتار جمعی خواهد بود. 

ماده دهم برنامه ده ماده یی برای ایران آزاد فرد  

... ایران آزاد فردا یك كشور غیراتمی و در صلح با همه كشورهای جهان 
خواهد بود. اولین بار مقاومت ایران بود که سایتهای مخفی رژیم را افشا 
کرد. بیش از 80 افشاگری به خصوص در مورد سایت های نطنز، اراک، فردو، 
افشا  ایران  مقاومت  به وسیله  همه  این ها  است.  شده  انجام  شیان  لویزان، 
شد. من می خواهم این جا تأکید کنم که مردم و مقاومت ایران، ایران اتمی 
نمی خواهند. پروژه اتمی برخالف منافع ملی مردم ایران است و این تنها 
در خدمت دیکتاتوری مذهبی است. این یک پروژه ضد ملی، بسیار گران 
به لحاظ اقتصادی و بسیار به ضرر مردم ایران است. مردمی که 70 الی80 
زیادی  بسیار  تعداد  ایران،  در حالی که  فقر هستند.  زیر خط  درصدشان 
چاه های نفت و گاز دارد، هیچ احتیاجی به انرژی هسته یی ندارد. بنابراین 
خیلی روشن است که این رژیم دنبال بمب هسته یی است. از این رو از سوی 

مقاومت و مردم ایران می گویم که ما خواستار توقف پروژه اتمی هستیم. 
)بخشی از مصاحبه تلویزیون فاکس  نیوز با مریم رجوی- ۱۵ تیر ۱۳۹۴(

و  متحدان  روی  رودر  و  رژیم  این  رودروی  آغاز،  از  ایران  مقاومت   ...
استمالت گران رژیم، گفت که پروژه تولید بمب اتمی، یک برنامه ضدملی و 

خیانتکارانه است و باید بر چیده شود.
مقاومت ایران در سال۱۳۸۲، سایت های نطنز و اراک را افشا کرد؛ در حالی 

که هیچ کس در جهان، تا آن زمان، از آن مطلع نبود.
که  حالی  در  کرد.  افشا  را  قم  در  فردو  سایت  هم چنین،  ایران،  مقاومت 
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دولت های بزرگ، آن را به سکوت برگزار کردند و برای این که رهبران آمریکا 
و فرانسه و انگلیس درباره آن صحبت کنند، چهار سال طول کشید.

همین  می دهد،  فشار  را  رژیم  گلوی  که  بحرانی  عناصر  مهمترین  حاال، 
سایت های نطنز و اراک و فردو است. 

خامنه ای و دار و دسته اش بايد پاسخ بدهند که چرا  200 
ميليارد دالر از دارايی ملت ايران را برای ساختن بمب اتمی 
و به خاطر نيات ضدبشری خود برباد دادند و اکثريت جامعه 

ايران را به فقر و گرسنگی کشاندند؟ و چرا اين همه شکنجه 
و اعدام کردند تا چنين برنامه  شومی را در اختناق و سکوت 

پيش ببرند؟
)سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی انجمنهای ایرانی کشورهای 
اسکاندیناوی در اسلو- ۶ اسفند ۱۳۹۲(

... برخالف تبلیغات رژیم ایران و البی هایش در غرب، مردم ایران با برنامه 
اتمی مالها مخالفند. این كه آخوندها می گویند برنامه هسته یی، مایه غرور 
ملی ایرانیان است دروغ محض است. ما به افشای برنامه هسته یی مالها 
افتخار می كنیم و به آن ادامه می دهیم. چون تماما برخالف منافع مردم 

ایران است. 
)پیام ویدئویی به جلسه در کنگره آمریکا: چالش ها و راه كارها در کنگره 
آمریکاـ ۲مرداد۱۳۹۴، ۲۴ژوییه۲۰۱۵(

... از جانب مقاومت ایران كه نخستین افشاگر برنامه و تأسیسات مخفي اتمي 
این رژیم و پرچمدار یك ایران غیراتمي بوده است، می گویم: خالصي از 
خطر اتمي و تروریسم این رژیم در خالصي از تمامیت آن است. رژیم والیت 

فقیه بدون تروریسم و سركوب و تسلیحات كشتار جمعي وجود ندارد.
اطالعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ایران-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
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موضعگیری مریم رجوی بعد از امضای توافق اتمی
 بین رژیم آخوندها و کشورهای 1+5

 ۲۳تیر۱۳۹۴ 
 توافق اتمي بین رژیم آخوندها و كشورهاي 5+1، به رغم همه كمبودها 
یك  است،  شده  داده  مالیان  رژیم  به  آن  در  كه  ناموجهي  امتیازهاي  و 
عقب نشیني تحمیلي و نقض خط قرمزهاي اعالم شده از سوي خامنه اي 
است كه در 12سال گذشته بارها و از جمله در هفته هاي اخیر به طور مكرر 

بر آن پا فشاري كرده بود. 
دور زدن شش قطعنامه شوراي امنیت و یك توافق بدون امضا كه الزامات یك 
معاهده رسمي بین المللي را ندارد، البته راه فریبكاري مالیان و دستیابي آنها 
به بمب اتمي را نمي بندد. با این همه، همین میزان عقب نشیني،  هژموني 
خامنه اي را هم چنان كه مقاومت ایران از قبل خاطرنشان كرده است، در هم 

مي شكند و تمامیت فاشیسم دیني را تضعیف و متزلزل مي كند.  
نام  اتمي  زهر  جام  عنوان  به  آن  از  نظام  كارگزاران  كه  عقب نشیني  این 
مي برند، ناگزیر به تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم و  بر هم خوردن تعادل 
دروني آن علیه ولي فقیه فرتوت راه مي برد. جنگ قدرت در راس رژیم به 
تمامي سطوح آن تسري پیدا مي كند. از این رو مضمون و ساختار توافق 

مزبور را به اختصار مي توان »باخت-باخت« توصیف كرد.
تن دادن خامنه اي و رژیمش به همین توافق نیز از  وضعیت انفجاري جامعه 
ایران، آثار فرساینده تحریم ها، بن بست سیاست رژیم در منطقه و هم چنین 

نگراني آن از تشدید شرایط توافق نامه از سوي كنگره آمریكاست.

 اگر كشورهاي 1+5 قاطعيت به خرج مي دادند رژيم ايران هيچ 
چاره يي جز عقب نشيني كامل و دست كشيدن دائمي از تالش 

براي دستيابي به بمب اتمي و مشخصًا دست برداشتن از 
هرگونه غني سازي و تعطيل كامل پروژه هاي بمب سازي نداشت.
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 اكنون هم بايد با قاطعيت بر روي عدم دخالت و خلع يد 
از رژيم در سراسر منطقه خاورميانه پافشاري كنند و اين 

ضرورت را به عنوان يك اصل بنيادين وارد هر گونه توافقي 
بنمايند 

در غير اين صورت هر كشوري دراين منطقه پر جنگ و آشوب 
حق دارد خواستار تمام امتيازاتي شود كه به رژيم آخوندها داده 

شده است و اين حاصلي جز تشديد مسابقه فاجعه بار اتمي 
در اين قسمت از جهان ندارد.

نكته مهم دیگر اینست كه پول هاي نقدي كه به جیب رژیم ریخته مي شود 
باید تحت كنترل شدید سازمان ملل، صرف نیازمندي هاي مبرم مردم ایران 
به ویژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تامین 
را  این صورت خامنه اي پول ها  توده مردم شود. در غیر  براي  و دارو  غذا 
كماكان در چارچوب سیاست صدور تروریسم و ارتجاع به عراق و سوریه و 
یمن و لبنان سرازیر مي كند و قبل از همه، جیب پاسداران نظام را پرتر از 

همیشه مي كند.
این حق مردم ایران است كه مي خواهند بدانند از توافقي كه رئیس جمهور 
رژیم مي گفت آب و نان و محیط زیست هم مشروط و موكول به آن است، 
به آنها چه مي رسد؟ به راستي توافقي كه حقوق بشر مردم ایران را نادیده 
بگیرد و بر آن تاكید و تصریح نكند، تنها مشوق سركوب و اعدام هاي بي وقفه 
از جانب این رژیم، لگد مال كردن حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن اعالمیه 

جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد است.

زمان حسابرسي از اين رژيم ضد ايراني و به پا خاستن براي 
ايران  يك  برپايي  و  آخوندي  نامشروع  حاكميت  سرنگوني 

دمكراتيك و آزاد و غيراتمي فرا رسيده است.
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خطاب به مردم ایران كه قربانیان اصلي برنامه شوم اتمي رژیم والیت فقیه 
با صدها میلیارد دالر هزینه صرفًا به خاطر تضمین بقاي این رژیم بر مسند 
قدرت بوده اند و اكثریت عظیم آنها در زیر خط فقر بسر مي برند، یادآوري 
می کنم: زمان حسابرسي از این رژیم ضد ایراني و به پا خاستن براي سرنگوني 
حاكمیت نامشروع آخوندي و برپایي یك ایران دمكراتیك و آزاد و غیراتمي 

فرا رسیده است.
23 تیر 1394 )14 ژوئیه 2015( 
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خورشیدي در حال تولد است...

هم میهنان، 
حفظ  ابد  تا  را  فقیه  مطلقه  والیت  كه  مي زنند  نعره  حاكم  آخوندهاي 

خواهند كرد.
مماشات گران به ما مي گویند آزادي، رویایي است كه باید فراموشش كنید.

براي  دوباره  كه  قلم مي كنند  را  پاي خود  مردم  رژیم مي گویند  مبلغان 
تغییر رژیم برخیزند.

آنها به طعنه به ما مي گویند فداكاري و آزادي خواهي عتیقه هایي است 
كه به تاریخ پیوسته است. و مي گویند آن »فرو ریخته گلهاي پریشان در 

باد«، به عبث خود را فدا كردند. 
و  ایران  تاریخ  و  جامعه  دل  در  هست  نیرویي  و  شور  مي گوییم  ما  ولي 
عطش سوزاني در وجود سركوب شدگان كه جهان بیني ذلت و تسلیم با 

آن بیگانه است. 
 این طغیان انرژي هاي حبس شده و آرزوهاي به بند كشیده شده است. 
به آزادي است كه همچون سیالبي خروشان همه  این عشق سركش  و 

بندها را خواهد گسست
ما یقین داریم به تولد بزرگي كه هیچ نیرویي در جهان نمي تواند مانع 

آن شود.
آري، خورشیدي در حال تولد است

آسماني كه آهسته آهسته روشن مي شود
و آفتابي كه از آزادي سخن گفت،

 سر مي زند.
امنیت  حق  و  آزادي  حق  زندگي،  حق  از  ایراني  هر  كه  مي آید  روزي 

برخوردار است  و همه مردم در برابر قانون برابرند.
را  ایران  مردم  زندگي  آزادي،  بخش  فرح  دم  سپیده  كه  مي آید  روزي 
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آزادي  مذهب،  آزادي  عقیده،  آزادي  بیان،  آزادي  گرفت.  فراخواهد 
مطبوعات، و آزادي پوشش. 

روزي مي آید كه زندگي در  جهنم والیت فقیه، جاي خود را به زندگي 
در  باشد  داشته  هر كس حق  تا  داد.  خواهد  دمكراتیك  جامعه  یك  در 
تصمیم گیري بر سر مهمترین امور سیاسي جامعه خود شركت كند و حق 

تغییر حكومت براي مردم محترم باشد.
روزي مي آید كه به جاي این برهوت سوخته، صد گل در هر جاي ایران 

بشكفد. با آزادي هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشكل و سندیكا.
تعزیر  و  اتاق هاي شكنجه  و  اعدام  روزي مي آید كه در آن جراثقال هاي 

فقط نام هاي وحشت آوري در افسانه هاست.
روزي مي آید كه دره هولناك تنگ نظري جاي خود را به دشت سپید 
مدارا و بردباري مي دهد، هیچ دیني داراي حق و امتیاز ویژه یي نیست و 
هیچ كس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به دیني از حقوق خود محروم 

نمي شود و دین و مذهب از دولت جداست.
ایراني  زن  علیه  تبعیض  و  سركوب  سراي  ظلمت  كه  مي آید  روزي 
فرو مي ریزد و برابري زن و مرد، جامعه ایران را به دنیاي نویني رهنمون 

مي كند.
پس: 

»به نام سعادت ملت ایران و به منظور كمك به تأمین صلح جهاني...«1
و براي تحقق آرمان سي خرداد و فروغ جاویدان، همگان را به گسترش 

مبارزه براي سرنگوني فاشیسم مذهبي فرا مي خوانم.
)سخنراني در اجتماع ایرانیان در پاریس ـ۷تیر ۱۳۷8(

1- از دکتر محمد مصدق پیشوای نهصت ملی ایران



۶۲

کالم آخر؛ مقاومت برای آزادی

یعنی  به پاخاستیم؛  آن  برای  که  است  اولی  کلمه  همان  آخر،   کالم  اما 
البته ما آغاز نکرده ایم؛ ادامة تکاملی  مقاومت برای آزادی. این تعهد را 
انقالب مشروطه و نهضت دکتر مصدق و قیام سی تیر است که در آستانة 
سالروزش قرار داریم، و پاسخ به آرزوهای به یغما رفتة انقالب بهمن است 

و امتداد سرخفام سی خرداد. 
مصلحان  و  پیامبران  پیشتازانش،  نکرده ایم؛  آغاز  ما  را  تعهد  این  بله، 

بزرگند.
در تورات، خدا به موسی گفت:  من تو را صدا کردم؛ برای آزادی اسیران 
و برای آزادی کسانی که در ظلمت زندگی می کنند. در انجیل آمده است 
که عیسي گفت: »براي كسي كه باور دارد، همه چیز امكان پذیر است«. 
و قرآن گفته است:  پس مقاومت کن، مقاومتی زیبا؛ همانا آن ها، آن را دور 

می بینند و ما نزدیکش می بینیم. 
این تعهدی است که در سراسر تاریخ، هیچ سدی، هر قدر قطور و سخت 

در برابرش دوام نیاورده است. 



۶۳

در برابر مقاومت مردم  ایران نیز، استبداد دینی دوام نخواهد آورد.
آری، عصر تازه یی در ایران طلوع می کند و جامعه یی بر اساس دموکراسی، 

جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد شکوفا خواهد شد.
برای این مقصد پرشکوه، ما مقاومت را انتخاب کرده ایم؛ 

ما مقاومت را انتخاب کرده ایم ؛  در هر کجا و به هر شکلی که آرمان آزادی 
می طلبد. ما مقاومت را انتخاب کرده ایم؛ تا هر زمان که ظلم و استبداد 

باقی است. و به این انتخاب افتخار می کنیم. 
ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که آزادی، دمکراسی و برابری هم چون 
خوزستان  تا  خراسان  از  و  بلوچستان  تا  آذربایجان  از  خروشان  رودي 

جاری شود. 
عقاید شان  همة  با  ایرانیان  همة  که  روزی  تا  نشست  نخواهیم  پا  از  ما 
به اهتزاز  را  تفاوت هایشان دست در دست هم، پرچم پیروزی  با همة  و 

درآورند:  پرچم ایران آزاد و دمکراتیک.

)سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد
 پاریس-۱۹تیر۱۳۹۵(


