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 پارلمان اروپا در«یکالیزمراد یهنقش زنان در جنگ عل»در کنفرانس  یرجو یممر یسخنران
 ۱۳۹۴اسفند  ۱۲

 کنفرانس یسبسرا رئ یسخانم بئاتر
 محترم حضار

 خوشوقتم. یادگراییمبارزه با بن یکنفرانس درباره راهها ینبا شما و شرکت در ا یدارد از
در  یصورت جهانتا کنون با آن مقابله نشده، به ینکها یلاست که به دل ییکشندهیماریتحت نام اسالم، مثل ب گریافراطی

که  دادیمیما هشدار م۱۹۹۰دهه  .ازیاستضرور یراقدام فراگ یک یدمیاپ ینبردن ا یناز ب یحال گسترش است. برا
 است. یجهان یدجد یدتهد یک یاسالم یادگراییبن

توجه کرد که گسترش داعش حاصل دو تحول در منطقه  یدبا یدر مورد داعش وجود دارد. ول یواقع ینگران یک امروز
ق توسط دولت عرا هاییسن یدو  سرکوب شد ۲۰۰۳بعد از جنگ  یانمال یمطرف اشغال عراق توسط رژ یکاست:از 

توسط دولت بشار اسد با مشارکت و  یسور لفانسرکوب مردم و مخا یگردر عراق. از طرف د یرانا یدست نشانده مالها
 یکتاتوریها در عراق و د ینبود، اگر سرکوب سن یهبر عراق و سور یرانا یم.پس، اگر سلطه رژیرانا یمرژ یتتحت هدا

 کرد.  یظهور نم یدتهد یکبشار اسد نبود، داعش بعنوان 
و هفت  یس یخشد. تار یجادا یادگرابن یهاهمه گروه یو زنده برا یماد یالگو یک، ۵۷شروع حکومت آخوندها در سال  با

آن مؤثر نبوده  یتو هدا یادگراییبن یرحکومت الگو، در تکث یکبه اندازه وجود  یعامل یچکه ه کندیم یسال گذشته گواه
ها را آن ینچن. همکردندیها کار مآن یدئولوژیکیا یتهدا یاها گروه ینا یساالنه در تأسخصوص که آخوندها فعاست. به

 . کنندیکرده و م یحاتیو تسل یمال ینتأم
گروه  ینمالهاست. چند یتتحت حما یمنهاست. انصاراهلل آن یتلبنان ساخته شده مالها و تحت حما اهللحزب
 .شودیارسال م یراناز ا یقاآفر یادگرایانو مهمات بن در عراق وابسته به سپاه قدس هستند و سالح ینظامشبه

 یرکرده است که همان مس یجر یزرا ن یگرد یادگرایبن یاناتجر یران،ا یمسکوت و سازش غرب در قبال رژ متاسفانه
 مالها را بروند. 

 یمبان یرغم اختالفات ولبه یعه،و چه ش یچه سن ست؟بنیادگرایان،یچ یادگرایانبن یدئولوژیاست که ا ینا یبعد سئوال
 یلخود را با زور به مردم تحم یارتجاع یعتو احکام شر کنندیم یاسالم معرف یندگانها خود را نمادارند. آن یمشترک

 یسم،ها به ترورنها قرار دارد. آدر قلب تفکرات آن یزی. زن ستاستکه اسالم با اجبار درتعارض  ی. در حالکنندیم
 شدت مخالف است. دستورات اسالم با آن به ی. در حالزنندیدست م دفاعیافراد ب یو کشتار جمع یانعام زندانقتل

اند. اعتقادها و رفتارشان مثل هم است؛ مانند هم یادگرایانهتا داعش و بوکو حرام همه در اعتقادات بن یرانا یآخوندها از
 .یهفق یتوال یا ینام خالفت اسالمبه یحکومت استبداد یک یلاند از: تشکاست که عبارت یکیاعتقادشان  هاییهپا

 مشترک هستند:  یرز یها ینهدر زم یادگرابن گروههای
 یعت،احکام شر یلهبه وس یاجبار یند یلتحم -
 یسم،صدور ترور -
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 ها، در خارج مرز یطلبسلطه-
 یزی،با غرب و زن ست یتضد-

 یست؟چ یحو برخورد صح یست؟خطر چ یناست که راه مقابله با ا ینا سوال
 مساله است. ینبا ا یحاست. برخورد صح یرانمردم و مقاومت ا جانبه و قاطع که تجربهمبارزه همه یک 

 کنم: یادآوریمبارزه را  یندر ا یرانطور خالصه تجربه مقاومت مردم ابه خواهمیم من
 دارد. یازن یو فرهنگ یمقابله فکر یک. بلکه به یستن یکاف یمقابله نظام یادگراییبن یوالیمقابله با ه یبرا ـ یکم

 یادگراییدر برابر آن باعث شد که بن یو فرهنگ یفکر یوآلترنات یکو ارائه  یمرژ ینا یهعل یافتهجنبش سازمان یک برپایی
 شکست بخورد. یراندر ا یدئولوژیکیو ا یاز نظر اجتماع

خصوص مشارکت فعال و برابر برابر با مردان و به یگاهدارند. قرار گرفتن زنان در جا یمبارزه زنان نقش محور یندر ا ـ دوم
را  یادگراییتوسط زنان است که بن شدهیمبارزه رهبر ینا یتاست. در نها یشرط ضرور یک یاسیس یزنان در رهبر

 .دهدیشکست م
مردان از فرهنگ و تفکر مردساالرانه است. فهم و پذیرش داوطلبانه  ییهادر گرو ر ینچنمبارزه هم ینا یتـ موفق سوم

 ضرورت مشاركت زنان در امررهبري سیاسي جدي ترین ضربه به اندیشه مردساالري است.  
از اسالم  یکبرداشت بردبار و دمکرات یک ینمؤثر وجود دارد. ا تزیآنت یک، تحت نام اسالم گرییـ در مقابل افراط چهارم

مبارزه است.جنبشي كه به جدایي  ینضرورت ا یوآلترنات یناز  ا یت. حمارسدیبست مبندر برابرش به یادگراییاست که بن
 دین و دولت، برابري زن و مرد و آزادي و دمكراسي براي همه اعتقاد دارد.

 کنییشهمقابله با داعش و ر یبرا است. یرانحاکم بر ا یمرژ یزیستو الهام بخش زن یادگراییـ سرچشمه بن پنجم
 داد. یانپا یگرد یو عراق و جاها یهدر سور یرانا یمالها یبه اشغالگر یدتحت نام اسالم،  با گرییافراط

. یزندسپاه پاسداران بپره یهادادن به مالها و معامله با شرکت یازکه از امت خوانیمیاروپا را فرا م یژهوغرب به یهادولت ما
 است.  یرانها در او ادامه اعدام یهکشتار در سور ینبه ماش یمرساندن مستق سوخت ینا

 . یابدادامه  یدنبا یگرد یرانو نقض حقوق بشر ا یرانبستن بر سرکوب زنان ا چشم
 را محترم بشمارد. یو دمکراس یآزاد یبرا یرانکه مبارزه مردم ا خوانیمیرا فرا م ی، جامعه جهانآن جایبه
 همه شما متشکرم. از
 


