
1 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
 

 
www.maryam-rajavi.com                                         
 

 

زن یمناسبت روز جهانبه -یو برابر ییاز مردان خواهان رها یزنان و نسل ی: رهبریرجو میمر   

 ۱۳۹۵ اسنفد ۱۷

 !زمیخواهران عز
 د،یکنیاومت ممق یاسیس یهادر زندانکه  یزنان شجاع د،یهست یو برابر یآزاد قراریو ب فتهیکه ش رانیسراسر ا زنان

ه در نبرد ک یرین دلدهها هزار زو به میگویم تیهمه شما تهنزن را به یروز جهان خواه،یو آزاد طلبیزنان و مردان برابر
 .فرستمیدرود م دند،یرس شهادتهب ایشکنجه شدند،  هیفق تیوال میبا رژ

 
 یهادر سال که شودیبرگزار م یاشرف شتازیاز هزار زن پ یضور گروهزن، با ح یکه امسال مراسم روز جهان خوشحالم

 ود. سر جهان بر سراها و مبارزات خواهران ما داز کوشش یبخش ،یآخوند میها در برابر حمالت رژگذشته حفاظت از آن
 میرژ یراب نیگنشکست س کی یو سازمان یصورت جمعهم بهخارج عراق، آنبه یبرتیاز ل نیامن و سالم مجاهد انتقال

خود  میرژ ویرناتآلت یمحور یروین خواستندینشان دادند، م انهیوحش یهابارانها، چنان که با موشکاست. آن هیفقتیوال
 یشان قدردانزرگبخاطر ابتکار به یاز مردم و دولت آلبان خواهمیم اسبتمن نیارا کمرشکن کنند؛ اما شکست خوردند. به

 کردند. یمعرف یدر جهان کنون تیو انسان یآزاد یبرا ییمثابه الگورا به یکنم که آلبان
 

و  یاریخاطر ند، بهدار جا حضور نیها امروز در ااز آن یاز زنان واال و ارجمند از سراسر جهان، که شمار دیبا نیچنهم
 یکی ر،یاخ یهالر ساد یفاشر شتازیبا هزار زن پ یکنم. همبستگ یقدردان مانهیصم یها از زنان اشرفآن متیقیذ تیحما

همه  ود. بههان بجدر سراسر  یهمبستگ یهاجنبش نیزتریو از افتخارآم زنان یهاپروژه نیو کارآمدتر نیتراز درخشان
گ ارزار بزرک نیکه در ا ییهااز اشرف نشان نجایا نی. همچنفرستمیدرود م یدر کارزار همبستگ زمیخواهران عز نیا

 .کنمیم یانداشتند قدرد یدینقش کل
 ران،یادر  یرابربو  یآزاد یبرقرار یبرا رانیاز مبارزه زنان ا تیخود را در حما یهاها انتظار دارم کوششهمه آن از

 گسترش دهند. 
 !یگرام حضار

شناخته  ییهسته حاتیساختن تسل یو تالش برا ییادگرایو جنگ و بن سمیدر نظر مردم جهان، با صدور ترور ران،یا میرژ
 تر مورد توجه قرار گرفته است:مهم، کم تیدو واقع جهی. در نتودشیم
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 زیها نبه آن یزیستنزمنطقه، عامل اشاعه  یبه كشورها ییادگرایو بن سمیبه موازات صدور ترور میرژ نیکه ا نیا اول
 .دیآیشمار م زنان در جهان امروز به یدستاوردها هیعل دیتهد نیترمهم رو،نیهست. از ا

 رانیدر ا هک تیواقع نیا ارند.حاکم داشته و د انیادگرایدر مقابله با بن ییکنندهنیینقش تع ران،یکه زنان مقاوم ا نیا دوم
حجاب  لیاست. تحم شانمیرژ تیموجود دیآخوندها در برابر تهد یها متوجه زنان است، کار دفاعسرکوب نیشتریب

رنه ت وگزنان اس دنیبند کشبه یهمه برا یو شغل یموزشآ یهاطیزنان در مح هیفاحش عل یهاضیو تبع یاجبار
. در شوندین مرنگوس رانیزنان و با همت عموم مردم ا نیحکومت خود را حفظ کنند. و به دست هم توانندیآخوندها نم

 مثال: عنواناند. بههنشان داد یاستبداد مذهب هینقش اثرگذار و بالنده خود را در مبارزه عل زینقطه مقابل، زنان ن
 در صحنه نبرد با پاسداران  ـ
 میرژ یهاشکنجه و زندان یهادر اتاق رینظ یب یهادر مقاومت ـ
  هاامیدر صف اول تظاهرات و ق ـ
 کنندگاناعتراض ریمعلمان و کارگران و سا یهادر سازمان دادن اعتراض ـ
 انریحاكم بر ا ینید سمیفاش هیعل یالمللنیب یاسیو س یجنبش اجتماع كی یدر سازمان دادن و رهبر-
 . رانیمقاومت ا افتهیفعال در جنبش سازمان یریپذتیدر مسئول نیچنو هم ـ
و  یرابر، رفع نابزن ینها، هدف مبارزه زنان و موضوع روز جهادهه یبدهم که اگرچه برا حیرا توض تیواقع نیا خواهمیم

از  یشرت جوامع به نجاکبر دوش زنان قرار گرفته  یالت فراترزنان بوده است، اما امروز عالوه بر آن، رس هیخشونت عل
 است.  سمیو ترور ییادگرایبن
 اشاره کنم: رانیتجربه خاص جنبش مقاومت ا کیبه  دیمورد، اجازه بده نیا در
 رییت را تغمقاوم نیمقاومت ما قرار گرفت و سازمان کار ا یشارویزنان در سطوح مختلف پ یکه امر رهبر ۱۳۷۰دهه در

ه کها بر آن شدند آن وجود نداشت. آن یبرا ییآمادهشیاز پ یگذاشتند که الگو یجنبش، قدم در راه نیداد، زنان ا
مناسبات  شیجاد و بهگذارنبدارد، کنار  یگرفتن زنان و از موانع مشارکت جمع دهیاز ناد ،یاز نابرابر یهرچه را که نشان

 برقرار کنند. ینینو
، خود را از نار بزنندها بود را ککه مانع بزرگ آن یخود باور كردند و توانستند غول ناباور یهاینمندبه خود و توا هاآن

 ز شكست، وشدند، ترس ا ریپذتیمسئول ،یزیگرتیو مسئول یریپذكنش یرها کنند، به جا ییاسارت تفکر و نگاه کاال
 ند. رقرار کردب یهرو خوا تیمیخود صم انیدر روابط م خود دور كردند و ازرا  هایدادن در مقابل هجوم سختضعف نشان

 میدنبال آن، رژوجود آمد. بهبه یاوضاع دشوار ران،یا میو سپس توسط رژ کای، براثر اشغال عراق توسط آمر۱۳۸۰دهه  در
 رو نیاهدجمانهدام  یبرا ییرحمانهیجنگ بنشانده خود در عراق، اشرف را محاصره کرد و بهکمک دولت دستبه رانیا

قصد  مقاومت نیجانبه به ابا هجوم همه ،یغرب یهامماشات دولت استیس زا یریگبا بهره یآورد. همزمان استبداد مذهب
 آن را داشت. ینابود
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 نیوانستند اتها چگونه است که آن نیا یشد. سوال اصل دهیکش شیآزمازنان مجددا به یرهبرفرسا، اوضاع طاقت نیا در
 یبتدااست که از ا نیا تیکند؟ واقع دایانجام دهند که تداوم پ ینحوفرهنگ هزاران ساله را به رییتغ نیخرق عادت و ا

 زنان نبود.  تیریمردان با مد تیریمد ییاجزنان در جنبش ما، جا به یتحول، رهبر نیا
هنگ و در ر فرد یساسا ی. اما اگر با دگرگونشیپاست به یالبته گام تیریو مد یزنان در سطوح مختلف رهبر حضور

 است.  ریپذتازگشبدستاورد  نیرا برقرار نکند، ا یو همبستگ یکه برابر یمناسبات زن و مرد همراه نباشد و مادام
 نقطه است: نیتازه مقاومت ما، درست در هم امیپ
عتقد به مؤمن و م مردان یریپذتیکه ضرورتًا با مسئول ندینشیبار مبه دارینهاد پا کیصورت به یزنان وقت یکه رهبر نیا

 کرده امیقآن  یقراربر یرابخود قرار داده و  یشارویرا پ یکه آرمان برابر یهمراه باشد. بدون وجود مردان یبرابرآرمان 
 نیاز ا یفص ینیآفرزنان در جنبش ما، با نقش ینخواهد گرفت. تجربه رهبر خودبه یزنان صورت واقع یباشند، رهبر
 شد.  ریپذتازه، امکان یایدن گامانشیپ نیمردان، از ا

 :میگویم زمیخطاب به شما برادران عز نیبنابرا
هان ج یا و برامردم م یما که برا یمن و برا یاست؛ نه فقط برا یسربلند هیما دیمودیسه دهه پ نیکه شما در ا یراه

 است.  یو آزاد یکه تشنه برابر یبشر
گر د و اثباتبرخاستن یبرابر دفاع از آرمانهمه جا به اق،یدادند، با شور و اشتشکل  یینو یمردان رها روابط جمع نیا بله،

دادن،  تیود اولوخبر  را گرانیو از خود گذشتن و د دنیصدق ورز هیبر پا ییتازه یهاها ارزشزنان شدند. آن یامر رهبر
 یود برادرخصفوف  مناسبات، در نیهمو در پرتو  دندیبه زنان خط بطالن کش نسبت ییها بر نگرش کاالخلق کردند. آن

 از گذشته برقرار کردند. شیمراتب برا به
از  یمیست که نصور امردان متصور باشد. چگونه مت ییکه بدون رها ستین یفراگرد ،یمشارکت برابر زنان در رهبر پس،

 . هاستیکیرن تاارت هماهنوز در اس گرید مهین یرا در هم بشکند؛ در حال یکشاجبار و بهره یو بندها دیجامعه ق
 یاز سو دهد،یمر قرار مسئول و براب یهاها را در مدار انسانسو آن کیزنان، از  یجنبش ما اثبات کرد که رهبر تجربه

روابط  یتعال ،یبربرا نیا ندی. برآکنندیرا ممکن م بخشییسازوکار رها کی رند،یپذ یزنان را م یمردان رهبر یوقت گرید
 .شودیمو نو  و روابط خواهرانه متحول یهمبستگ نیچنبر اثر آن، روابط برادرانه و هم یعنیو مناسبات است. 

 را یگرید یشرویپصورت هر کس  نی. در اشودیآزاد م یو تنگ نظر یرقابت منف اس،یمناسبات درهر دو سو از ق یعنی
در  و مرد نه زن یشرویپ ،یو آزاد ییدر جهان رها ،ی. آرندیبیم شیخو یشرویپ یبرا یینه مانع خود که امکان تازه
 . کنندیم لیرا تکم گریدکیاند و تقابل با هم، که الزمه هم

 ومه پسران هبه  است یفراخوان ام،یپ نیدارند. ا رانیجامعه ا یبرا یبخشییرها امیجنبش، پ نیمردان ا قتیحق در
ها، آن بخشییهار امی. پدزنیرخب یو برابر یدفاع از آزادبه ران،یمردم ا ییرها یبراکه  رانیبرادران و پدران ما در جامعه ا

ست که ا یگوندگر کیزنان در جنبش مقاومت، نام و نماد  ی. پس رهبرتاس یبرادر یعنیهمان گمشده جهان امروز 
 بنا کرده است. یقیحق یبر اساس برابر یروابط
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شد، بلکه ه بامتوقف شد یمساو یهاو فرصت یاسیو س یحقوق یکه در تساو ستین یزیچ یبرابر نیکه ا کنمیم دیتأک
ه با ک یمردان نیچناند و همدست گرفتهکه سرنوشت خود را به یزنان یعنی. طلبدیرا م یانسان یهمبستگ یضرورتًا ارتقا

و بندها رها  دیق یاریساز ب تازه کهمناسبات  نیاند. ابارآور، خالق و فعال را در خود پرورش داده تیشخص ،یبرابربه مانیا
 ت بزند.وه دسپرشک یداریپا کیشد که با آن توانست به یمیعظ یرویجنبش محاصره شده، مولد ن کیشده، در درون 

 :جهینت در
و در مقابل  ینجه صوتروز شک ۶۷۷در مقابل  ،یریگعام و دو بار گروگانحمله و قتل ۹در مقابل  دیتوانست نیمجاهد شما

 .دیداربرپا نگاه یطوالن یهاسال یرا برا یو برابر یآزاد گاهیپا ،یسال محاصره ضدانسانهشت 
ت گرفته وندها صوردرخواست آخرا که به کایدر اروپا و آمر نیمجاهد یگذارستیل دیشما توانست زین یالملل نیصحنه ب در

 . دیانقاومت را به اثبات برسم نیا تیدادگاه حقان۲۰از  شیو در ب دیباطل کن یگریپس از د یکیبود، 
با  یدآزا گاهیاعنوان پبه یبرتیاست که استقامت اشرف و ل نیها اسال نیمهم درباره تحوالت ا یریگجهینت ن،یبنابرا

 یالمللنیب و یحقوق ،یاسیس یهامقاومت را در همه پهنه نیا یشرویپ نیممکن شد. هم چن یزنان و مردان نیچن
  مناسبات برابر. کیزنان و  یشگرف رهبر ییاست از توانا یدرخشان تجربه نیکرد. و ا ریپذامکان

 خواهمیم انجی، در امناسبت نیهم. بهیو برابر ییاز مردان خواهان رها یاست و نسل شتازینو، هزار زن پ دهیپد نیا بله،
جنبش  خیرر تادرا  یبزرگ تحول نیکه چن میبگو کیاز زنان و مردان تبر ییهانسل نیبه مسعود به خاطر پرورش چن

 منطقه محقق کرده است. یهاو جنبش خلق رانیا
 یرن کرد که رهبمفهوم آن را خاطر نشا دی. اما باندیگویقرن زنان است، درست م ۲۱قرن  ندیگویم که یکسان پس،

به  دان معتقدز مرا یطوالن یآمدن صف دانیمزن و مرد و به یقیحق یبرابر یسوبه یروابط انسان تیهدا یمعنزنان به
 است.  یآرمان برابر

ت بخش کان مشارکه امک یو نظام راندیم هیحاشکه زنان را به یاست، نظام یزن و مرد متک یکه بر نابرابر یمناسبات آن
 یهایریگمیتصم ،یطلباستبداد و انحصار انتها،یب یطلبقدرت اشجهینت برد،یم نیاعظم مردم در امور کشورشان را از ب

 است.  زنان یهبررده، ش ریفراگ یبحران که در جهان کنون نیحل ااست. راه باتالف منابع کشور و فساد و سرکو ،یپنهان
نم خا ۱۳۹۰ل . در سادیآن رسبه توانینم یبدون مشارکت برابر زنان در رهبر ست،ین یهرجا که دمکراس کنمیم دیتاک
 یهاببه  نده،یدارک آتمن،  یاشرف نیو نازن زیدوستان عز»گفت:  یاشرف به زنان و مردان یامیدر پ دیفق ترانیم لیدان

و  دیکنیم میترس دگانیتمام ستمد یرا که شما برا ییالگو دی: همه باستین نیاما تنها ا د،یآیشما به دست م یفداکار
 «.را همواره مد نظر داشته باشند دیسینویم تیکه با خونتان خطاب به بشر یدیام امیپ

 نیا فت:گ یبرتیل شرف واتجربه زنان در سال گذشته، با اشاره به زین یمردم شناس معروف فرانسو هیتیفرانسواز هر نمخا
 ریواكنش غ نیبه ا است به زنان که یامیمثابه پبه نیخواهد شد. ا تیكل بشر یبرا ییالگو ردیاگر پاسخ بگ»تجربه 

ست تن ادان مر طهیدر ح نینخواهم توانست و ا وقتچیمن ه ندیوشده كه بگ لیها تحمبه آن یكه از كودك یعیطب
 «.بزنند ایقبول كنند كه جسورانه دل به در دیندهند. و با
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 کردند. هایاست که اشرف یکار نیزدن. و ا ایدراست: جسورانه دل به نیتمام مسأله ا بله،
و  یتیهره و گتا ز هیهدو م و نسترن هیاز صبا و آس فدا کردند یداریپا نیکه جان خود را در ا یبر زنان سرفراز اشرف سالم

از زنان  یطوالن یفصوسط ت نیاز ا شیرا در اهتزاز نگاه داشتند که پ یها پرچم. آنرهیها کلثوم و پوران و نآن نیتا آخر
 ران تاهنگآ یوحرو اعظم  ییاسکو هیمرض ،ینیفاطمه ام دان،یاز اشرف شه شتازیپ حمل شده است. زنان گریقهرمان د

اران و از سرد یفصو  ییونا دهیفر ،ییبتول رجا ،انیپارس نینسر ،ییرضا نیطاهره طلوع، مه ب،یآزاده طب ،ینصرت رمضان
 .دندیبه خاک و خون غلت رانیمردم ا ییو رها یآزاد ریکه در مس یرزنانیش
 

 !زیعز دوستان
 نیو تضم یبداد مذهباست یو آن را الزمه سرنگون میارد دیزنان با مردان تأک یآزاد فردا، ما بر امر برابر رانیا یبرا

و  یاقتصاد یهارصتفدر  یدر خانواده، برابر یبرابر ،ییو قضا یحقوق در عرصه ی. برابرمیدانیفردا م رانیدر ا یدمکراس
ق انتخاب مله ح. از جمیاهو حق انتخاب آزادانه زنان به پا خاست یآزاد یبرا ما. یاسیس یمشارکت فعال و برابر در رهبر

 شغل، حق طالق و حق انتخاب پوشش.
 نیمل دعا م،یرژ نی. او تمام منطقه است رانیعامل عقب نگهداشتن و به انحطاط کشاندن جامعه ا ران،یحاکم بر ا میرژ

 نیقوان یجرابهانه ابه یضدبشر نیو مسبب رواج سنگسار و قوان یو سن عهیحول مسأله ش یمنشأ تفرقه افکن ،یاجبار
 الم است. اس
 در کشتار یمیژچه ر دیبپرس هیاز مردم سور ست؟یک تانتیو موجود اتیح یدشمن اصل دیبپرس انهیخاورم یهاملت از
 ونیلیست که ما یریشر یرویچه ن دیبپرس یبشار اسد است؟ از زنان سور یمددکار اصل تانپناهیب هموطنان ونیلیم مین
حلب را  اش،یارجخ انینظامبود که با پاسداران و شبه یمیچه رژ رد؟و آواره ک پناهیو ب خانمانیرا ب یزن سور ونیلیم
 یدها حتآخون که عوامل و فرستادگان مینیبیهمه کودک معصوم را پرپر کرد؟ و امروز مو آن دیخاک و خون کشبه

 .اندسمیترور یسازنهیو زم انهیادگرایافکار بن جیدر حال ترو زیبالکان ن یدرکشورها
 ونیلیه امروز مک انری. از زنان اشودیشده و م یجار رانیحاکم بر ا یاز استبداد مذهب هابتیها و مصفاجعه نیا ههم
ه با عراق، هم و هیورستا زنان آواره  سوزند،یم تیدر آتش اختناق و انواع اجبارات خردکننده و فقر و محروم ونیلیم

 ست.ا میرژ نیهم دنیکش ریزدارند که به یهدف مشترک مبارزه مشترک و جهیمواجهند. در نت یدشمن واحد
 .شودیزنان محقق م یشتازیدر تمام جهان ـ با پ میگویو امروز من م ـ رانیدر ا رییتغ ،یآر
با جرات و  د؛یآیدست مدادن به متیو ق یبا فداکار یاست: آزاد رانیسرانجام خطابم به شما زنان و مردان آزاده ا و

ون هزار کان رف وهزار اش امان،یمقاومت کردن و با مبارزه ب دی. با شجاعت و امدنیشور ریوب و تحقجسارت بر سرک
را  نیزم نرایا یزادآ دیو با توانیرا سرنگون کرد و م هیفق تیوال میرژ دیو با توانیم ،یشورش و نبرد را برپا کردن. آر

اختن دراند یران و بآ یتک ماست. پس براتک تیو مسئول شیزماآ نیآزاد و برابر برپا کرد. ا یجمهورکیدست آورد و به
 !میزینو بپاخ یطرح


