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 دشمن زنان یه،فق یت: والیرجو یممر
 زن یبه مناسبت روز جهان یادگراییبن یهدر کنفرانس زنان متحد عل سخنرانی

 ۱۳۹۴اسفند ۸

  یژهبهمن و به و یروزها یشسال پ ۳۷است.  یشینپ یکتاتورید یهعل یرانانقالب مردم اجلسه حاضر همزمان با سالگرد 
 یلآن را به غم و اندوه و رنج تبد یدهبود. اما چه زود کفتاران از راه رس یرانو جشن مردم ا یشاد یبهمن روزها۲۲

 کردند.
مبارز  یهااز آن جنبش یشها پپا خاستند. از سالبه یو عدالت اجتماع یو دمکراس یآزاد یبرا یرانمردم ا یش،سال پ۳۷

را باز  یروزیها راه پآن یقت،دست زده بودند. در حق ییفداکارانه به مبارزة ینو مجاهد هاییو مشخصًا فدا بخشیو آزاد
 برد. کرد و آن انقالب بزرگ را در خون فرو  یانتخ یرانبه مردم ا  ،دجال بزرگ قرن ینا ینی،کردند. اما خم

قرار گرفت که قوم مغول بود. اما  یوالییه یختهخود آماج هجوم افسارگس یاز ماوراء مرزها زمینیرانا ین،از ا یشپ هاقرن
بردن  یناز ب یژهوکشور به یو معنو یو ماد یانسان هاییهانهدام سرما یاز درون مرزها سربلند کرده و برا یوالییحاال ه

 . کشیدمیآن تنوره  یشتازو پ یخواهآزاد نسل
نبود.  یرانمطلقه اعالم کرده است، از همان روز اول مورد قبول مردم ا اشیکه خود را در قانون اساس یاستبداد وحش این

 به اعتراض برخاستند. یمرژ ینا یارتجاع یاستس یهعل یراناول زنان ا یهااز همان روز
 یرانا یهااول کردها و عرب یکردندو از همان روزها یرا نف یمرژ ینا یخواهو جوانان ترق یاناول دانشجو یهمان روزها از

 ستمزده به مقاومت دست زدند.  هاییتمل یرو سا
 بود، یرانیانو برخالف خواست ا یخکه برخالف جهت تار یتیحاکم یلتحم یبود که آخوندها برا چنین

 رو آوردند: یسمجنگ، سرکوب و ترور به
 است.  یرانا یداز فرزندان رش یگرهزار مجاهد و مبارز و شکنجه صدها هزار نفر د ۱۲۰اعدام  یمرژ ینا بیالن
و  یهملت سور یهعل یکشپنج سال جنگ و نسل یران،کشته از اتباع ا یلیونم یکسال جنگ با عراق با  ۸ یمرژ ینا بیالن

 است. یرانسال جنگ سرکوبگرانه با مردم ا ۳۷
نفر و  یلیونم ۱۲ یآن، گرسنگ یجةو سپاه پاسداران است و نت یهفق یتتوسط وال یراناقتصاد ا یدنبلع یم،رژ ینا بیالن

 اندبدن خود و فروش نوزادان خود مجبور شده یاست که به فروش اعضا یمردم روزییرهت
است که  یرانگریو یاستگرفتن س یشکشور و در پ یهاتاالب ینترو مهم یهاروم یاچهخشکاندن در یم،رژ ینا بیالن
 کرده است.  یجاده بحران آب را افاجع

 هایینیها امروز به دوران افولها و عقب نشرا عالج کنند. آن شانیمرژ یادیبن ثباتییاند بآخوندها نتوانسته همهینا با
و  یرازش هاییام. از قهاستیامق پایانیو ب یرشته طوالن یران،ا جامعة یالنب یم،رژ یناند. اما در مقابل ابزرگ قدم گذاشته

و  یاندانشجو ۷۸سال یامها و کردها تا قو بلوچ هایاریها و بختمکرر عرب هاییامتا ق ینو قزو رشهبوکان و مشهد و اسالم
 .۸۹و  ۸۸ یهادر سال یراناز جامعه ا یچند ماهه بخش بزرگ یامهایق
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اعتصاب  یفرد یا یبار به صورت گروه ۱۱۱ یاسیس یاناست، زندان یباق یانشپابه یمماه و ن یکسال که هنوز  ینهم در
در مجموع، هزاران بار اعتصاب و تظاهرات  یرینو سا یانکارگران، پرستاران، دانشجو معلمان، ینچناند. همغذا کرده

 اند. کرده
انقالب » اند. و چنان که مسعود گفته است:نشده یمتسل گاهیچه یرانمردم ا یی،استبداد قرون وسطا یندر برابر ا یعنی

و غاصبان حق  یبر ضد دزدان آن انقالب مردم یهنیم یرنه مرده و نه خاکستر شده، بلکه در مقاومت کب یرانبزرگ مردم ا
 «.است هکرد یداپ یقتداوم و تعم یو مردم یمل یتحاکم

و  یناست، امروز در سازمان مجاهد یدهکه آرزو و آرمان انقالب بهمن را تکامل بخش یراندستاورد ملت ا تریندرخشان
و آغاز  یهفق یتوال یزنان که به سرنگون یشتازبا نقش پ یافتهجنبش سازمان یک متبلور است: یرانمقاومت ا یمل یشورا

 .خواندیزن و مرد و لغو حکم اعدام فرا م بریو دولت، برا یند ییبر اساس جدا ییدوران تازه
خواهد  ینبسازند و چن یو دمکراس یبراساس آزاد یییندهرا ورق بزنند و آ یکنون یکراند که صفحه تامصمم یرانا مردم
تا هرجا  یانهآتش و وحشت در خاورم یو کانونها یرانا یهاماست. اتحادمان را از زندان یما همبستگ یةسرما ینباالتر شد.

 یمباش یجهان بشر یبرا بخشیینو و رها یامی. و پیمهست گسترش ده یکه ظلم
 !یبرابر برجسته و فعاالن جنبش یتهایروشنفکران، شخص یندگان،نما یز،محترم، خواهران عز حضار

 یکه برا یدر نبردند، زنان یو برابر یآزاد یاست که برا یاز زنان یرزن در راهست. هشت مارس، روز تقد یجهان روز
 ندارد.  ییدر فرهنگشان معنا یانو ناتو یأسو  یماند و تسلپا خاستهبهتر به یپرشکوه وجهان ییفردا
 ینگاه اومدت بارها در برابر شکنجه ینکه در ا یریو مادران دل یرانا یاسیس یهالحظه،  زنان شجاع در زندان ینا در
 کردند، با ما همراه هستند. یامق

چون فاطمه جاهد و مبارز، همو م ییاز زنان فدا یکتاتوری،در نبرد با دو د یرانا یشتازبه زنان پ فرستیمیدرود م ینچن هم
که امسال،  یخواهرم زهرا رجب یه،فق یتوال یهو همه زنان به پاخاسته عل یدانتا اشرف شه ییاسکو یهو مرض ینیام
که در  یگرمو خواهران قهرمان د یعیرب یرهو ن یهو مهد یهصبا و آس یتی،زهره و گ ینسال ترور اوست. هم چن یستمینب

 .اندیدهبه شهادت رس یبرتیاشرف و ل
و  یدر آوارگ یاداعش و  یاتدر هجوم جنا یا بمباران یررغم همه داغها و دردها، زکه به یهبر زنان مظلوم سور درود

از آنها را زنان  یاریاند که بسکشته شده یههزار نفر از مردم سور ۴۰۰از  یش. تا به حال، باندیستادههم چنان ا یپناهندگ
 کند؟  یداها ادامه پرنج و اندوه آن ایدچرا ب ی. راستدهندیم یلو کودکان تشک

در آتش  یهدر سور شانیکه زندگ یزن هایلیونبا م یتر از همبستگمبرم یییفهچه وظ ی،مدافعان آرمان برابر یبرا امروز
در  یزیدر برابر سرچشمه جنگ و خونر یستادگیتر از امهم ییخواهران ما در تمام جهان چه مبارزه یبرا سوزد؟یم

 یاریدر سراسر جهان را به یرو همه شما و فعاالن جبنش برابر ینا ت؟ازاس یرانحاکم بر ا یهفق یتوال یعنی یانهخاورم
 .خوانمیفرا م یمنعراق و  یه،سور یدهدزنان رنج

 رقابتي بود میان مسئوالن كنوني و قبلي شكنجه یم،انتخابات رژ 
 یستبراي نمایندگان مردم نبود، ل یاصطالح انتخابات برگزار کردند. اما این انتخاباتبه یکوز هفت اسفند، ر آخوندها

 دهد که این انتخابات رقابتي بود میان مسئوالن كنوني و قبلي شكنجه و اعدام و كاندیداهاي باندهاي رقیب نشان مي
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كند. به همین خاطر این نمایش با انزجار و این رژیم را باطل مي در رويصدور تروریسم. چیزي كه افسانه اعتدال ومیانه
بر  یشتررا هرچه ب یمشرژ خواهدیم یاانتخابات، خامنه ینخصوص جوانان مواجه شد. با او به یراننفرت اكثریت مردم ا

 یشو فرسا یاز شکنندگ ییقهسابیآغاز دوران ب ین،متمرکز سازد. اما ا یراندر ا یزیستو سرکوب و زن یهجنگ در سور
 یران،مان در داخل ااست و ما هموطنان یراناست که از عواقب آن جان بدر نخواهد برد. حاال نوبت مردم ا یهفق یتوال
 .خوانیمیرا به گسترش مبارزه فرام یرزنان و جوانان دل یژهوبه

 یارتجاع یعتشر یو مبان یمرژ یندر قوان یزیست زن
آرام،  یانوساطلس تا اق یانوساق یهکه از حاش یطور. بهکندیم یداست که همه را تهد یبه گسترشسرطان رو  بنیادگرایی

 ینآن زنان هستند.  بنابرا یاصل یانتحت نام اسالم ازجمله گروه داعش سربلند کرده که قربان گرییجا، افراطهمه
 .یممبارزه بپرداز ینآن و نقش زنان در ا کنییشهه راه رو ب شناسیمرا ب یمعظ یبال ینا یاست که نقطه کانون یضرور

 ینتر از آن خبر دارند، بپردازم و آن ستم و سرکوب اکه مردم جهان کم یامروز به موضوع خواهمیمن م یلدل  ینبه هم 
 است. یمرژ یندر برابر ا یرانزنان ا یستادگینسبت به زنان و ا یمرژ
با زنان است.  یمهمش دشمن یژگیکه و یمیحاکم است رژ یادگراحکومت بن یکاز سه دهه است که  یشب یراندر ا  
ها ابعاد در زندان یناند و در ازنان اعدام و شکنجه نشده یران،کجا به اندازه ا یچدر ه یر،چهار دهه اخ -که در سه  یطوربه

 اند.قرار نگرفته یمورد تعد
 :یمکن یآن بررس یارتجاع یعتشر یو مبان یمرژ یندر قوان یزرا قبل از هرچ یتوضع ینا یدبده اجازه
و اگر  یابدمدونه ب ینموظف است حکم هر دعوا را در قوان یقاض» :کندیم یح، تصر۱۶۷آخوندها، در اصل  یاساس قانون

داده که  عملیاصل، به قضات آزاد ین. ا«یدرا صادر نما یهمعتبر حکم قض یفتاو یا یبا استناد به منابع معتبر اسالم یابدن
به نام  ینیخم یجز کتاب فتواها یزیچ یم،رژ یفتواها برا ینکنند. اما ا داستنا یمذهب یصدور حکم، به فتواها یبرا

چند  یینبه زنان، آ ینابرابر یلتحم ی،راه و رسم مردساالر یحکتاب، توض یناز ا ی. بخش قابل توجهیستن یرالوسیلهتحر
 هاست. نسبت به زنان و دختربچه یبه رفتار ضدبشر دادنیتمشروع یو حت یهمسر

از مناسبات  یعنیکرده،  یهتوج یرا در شرع آخوند یزداریو کن گرفتنیزکن یدر احکام متعدد ینی، خمکتاب ینا در
 یمار نامحدودها حکم به مردان اجازه داده که شدر ده ینچندفاع کرده است.  هم یستم،هم در قرن بآن ی،داربرده

ها زنان را به صورت غنائم آخوندها اجازه داده که در جنگ یروانبه پ یستمهمسران موقت داشته باشند. باز هم در قرن ب
 خود درآورند.  یتتحت مالک یجنگ

و چنان  شود،یاست كه جز با شهادت مرد ثابت نم یاز حقوق الناس حق یبعض»که کندیم یددر کتاب خود تأک خمینی
 ییشهادت زنان به تنها: »نویسدیمسائل، او م یدر مورد برخ«. نیست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت یك مرد را بكند

 .«یستن یرفتهشهادت هشت زن هم پذ حتی»و «. شهادت یك مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست یو حت
 .کندیاطفال را مباح م یساله و حت۹تر از کم یاز دختربچه ها یسوءاستفاده جنس ینیکتاب، خم ینهم در
ازدواج زنان را در  ینوشته است و در احکام متعدد یرصغ یهاازدواج درآوردن دختربچهدرباره به یاحکام متعدد چنینهم

 و شأن زنان اهانت کرده است. یثیتتنزل داده و به ح یمعامله اقتصاد یکحد 
از آن  یروشن یرتصو یران،خود درباره ا ۲۰۰۵نم یاکین ارتوک در گزارش سال زنان که خا یهخشونت و تجاوز عل رواج

 ینهم یجزنان از نتا روزییرهو ت یادکه رواج گسترده اعت یناست. کما ا یارتجاع یعتشر ینارائه کرد، از محصوالت هم
 دشمن زنان است. یهفق یتم والگویییاست که م یلدل ینهمپرفساد است. به یاتشرع
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و  کشورها، بارور کرده یردر سا یادگرابن یرا در ذهن گروهها یدئولوژیا یناو، در سه دهه گذشته، ا یو آخوندها نیخمی
 اند.متشکل کرده یماد یهابا دادن کمک یزها را نآن از یاریبس

در حال گسترش و تعرض است و  یقاو آفر یانهدر سراسر خاورم یر،خصوص در دوسال اخو به ها،سالیندر ا یده،پد این
و  یمندر عراق و  یرانا یمرژ ینظامشبه ی: از داعش و طالبان و بوکوحرام تا باندهاکندیاشکال مختلف بارز مخود را به

 لبنان.
که چگونه  یدخصوص نگاه کنبه ید؛، نگاه کناحکام اسالم با زنان دارد یعنوان اجراکه امروز گروه داعش تحت یرفتار به

 ینیاز آن را از کتاب خم ییهااست که نمونه یهمان احکام یناع هایناند. اگرفته یعراق را به بردگ یزدیزنان و دختران ا
 مشترکند: یدر اعتقاد به چند عنصر اساس یباشند، چه سن یعهش چهها گروه ینا نقل کردم. اما همة

حذف  یبرا یربا غرب، تکف یمرزها و کشتار و ترور، دشمن یآخوندها،  نف یعتاحکام شر یاجرا ی،اجبار یند یلتحم در
 .یهفق یتوال یا یدولت اسالم یاتحت نام خالفت  یحکومت استبداد یک یلو تشک یزیستمخالفان، زن

 ینا یقتکرده است. اما در حق یفخود، رسما نظام مورد نظرش را به عنوان خالفت تعر یدر کتاب حکومت اسالم خمینی
 اند. نام اسالم جا زده، آن را بهتا گروه داعش یرانحاکم بر ا یاست که از آخوندها یزستمطلقه، سفاک و زن یدادگریب یک

و انتخاب آزادانه مردم را انکار کند، نه اسالم که  یباشد و هرچه رأ یلکه هرچه بر اساس اجبار و تحم کنیمیم یدتأک و
 ندارد.  ییکند در  اسالم جا یضداسالم است. و هرچه حقوق برابر زنان را نف

و ارتجاع و  گریی. در برابر افراطکنیمیتحمل نم یگریانکار حقوق زنان را چه درلباس مذهب، چه در هر لباس د ما
با مشارکت فعال و  یژهوو به یبرابر بخشییکه با کلمه رها یم. ما برآنکنیمیدفاع م یکما از اسالم دمکرات فروشی،یند

 .یمکن یلتبد یجهان بشر ییزنان و عصر رها ییزنان، به عصر رها نامقرن را به ینا یاسی،س یرهبربرابر زنان در 
 زنان یهخشونت و سرکوب مداوم عل یتحاکم یه،فق والیت
 یمرژ ینا یاسیس یهازنان است. در زندان یهآن خشونت و سرکوب مداوم عل یتحاکم یرادشمن زنان است. ز یهفق والیت

قبل از اعدام مورد تجاوز قرار  یاز دختران زندان یادیشمار ز ین،ننگ یفتوا یکعالوه بر هفتاد و چند نوع شکنجه، مطابق 
 ینعالوه اخود گرفت. بهبه ییابعاد گسترده یزن ۱۳۸۸سال  هاییامخالل ق رجوان زن و مرد د یانگرفتند. تجاوز به زندان

لحظه به فاطمه مصباح  یناعدام کرده است. من در ا یاسیو س یمبارزات هاییتفعال تاکنون هزاران زن را به خاطر یمرژ
شانزده سال  یامام یننوش وساله بود  ۱۴هنگام اعدام  یدیسال داشت مژگان جمش13او هنگام اعدام فقط  کنمیفکر م

 داشت. 
باردار بودند. بله، نه ده، نه  یربارانکه هنگام ت یزنان یا یدندشهادت رسشکنجه به یرهستم که ز یزنان یادلحظه، به ینا در

و  یآزاد تابیشکنجه جان باختند. هزاران قلب ب یردار رفتند و ز یشدند، باال یربارانصد، نه هزار، بلکه هزاران زن ت
 بودند.  ییو دانا یکیاز ن یجهان یکو هزاران اراده رزمنده که هر یبرابر

اند. در اثبات نشده اعدام شده یهاخاطر اتهامو بعضا به یمعمول یهااتهام جرمنان بهاز ز یادیشمار ز یر،اخ یسالها در
که به جرم دفاع از خودش  یرآن دختر دل ی،جبار یحانهاند. رشده یزآوحلق یرانزن در ا ۶۴کم دست یزمان آخوند روحان
  ین. ایریدکم نگنشده را دست یدهشن یصداها ینااست.اما  یدهنامشان را هم نشن سیکه ک هایحانهر یاراعدام شد و چه بس
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و دودمان  خیزدیبرم یکه توفان هاستین. از همیریدکم نگشده را دست یدهبر یهاناله یننشده و ا یدهد یهااشک
 را برباد خواهد داد. یزانستزن

 یراندر اعمال خشونت و اجبار در ا یگریعرصه د ی،اجبار حجاب

 یتحاکم یهاهفته یناز نخست یراناست. زنان ا یحجاب اجبار یران،در اعمال خشونت و اجبار در ا یگرد یرفراگ عرصه
 یحجاب اجبار یهفعاالنه در تظاهرات عل یزها زنان مجاهد ناعتراض کردند. در همان روز یبه حجاب اجبار ینیخم

 شرکت داشتند.
 یدئولوژیکا-یاسیدر اداره س ینیخم یندهعنوان نماهدر کتاب خاطرات خود اعتراف کرده که خودش، ب یروحان آخوند

 یادارات حاضر شده و حجاب را اجبار  یندر ادارات ارتش بوده و شخصا در تمام ا یحجاب اجبار یلارتش،  مبتکر تحم
 . چند نهادکندیسلب م یرانیرا از زن ا یو اجتماع یفرد دیوضع شده که آزا یناز قوان ییسلسله ینکرده است. همچن

 است. یاند که کارشان مقابله با بدحجابکرده یسسرکوب تأس یژهو
در « بدحجاب»هزار به اصطالح  ۶۰۰و  یلیونسال با سه م یکمأموران تنها در عرض  ی،رسم یهامطابق گزارش 

 اند.  کرده یلرا به زندان بزرگ زنان تبد یرانها، ا، آناند. در واقعهزار نفر را به دادگاه کشانده۱۸و  برخورد کرده هایابانخ
 یالمثل سه یو هنوز که هنوز است دختران یدندپاش یداز زنان در اصفهان اس یبه صورت شمار یم،عوامل رژ یشسال پ دو

 است.  یرانینمود دردها و مصائب زن ا یقتها در حق. درد آنکشندیو زجر م سوزندیو ندا و سارا از آن جراحت م
، چه داشته باشد یییدهخودش انتخاب کند که چه عق یدآزاد باشد! با یدبا یرانی: زن اگوییمیما باز هم م یلدل ینهمبه 

 .یو نه به حکومت اجبار یاجبار یننه به د ی،که نه به حجاب اجبار کنیمیکند. و تکرار م یبپوشد، و چگونه زندگ
 یارتجاع یاستس یکاعمال  یقاز طر یاجتماع یکردن مشارکت زنان در زندگ محدود

 یز،عز دوستان
 خصوص زنان را درهمبه یران،مردم ا یتاکثر یزندگ یدیو ستم و سرکوب، ، فقر و فالکت شد یهمراه با نابرابر امروز

و باز هم در تهران  فروشند،یم یورو ۲۵معادل  ییخود را قبل از تولد به بها یهابچه یر،. در تهران، مادران فقکوبدیم
مشارکت و  ی،ارتجاع یاستس یک یر،گفقر همه ینه است. اما، فراتر از ایدهزار نفر رس 5شمار زنان کارتن خواب به 

 :کندیرا محدود و محدودتر م یاجتماع یدخالت زنان در زندگ
نفر  یلیوناز چهار م یشب به یکارب یلالتحصفارغ دهند،زنانیم یلکشور را زنان تشک یرفعالغ یتدرصد از جمع ۸۷
زنان  یاند. مشارکت اقتصادکنار گذاشته شده یراناز صدهزار زن از بازار کار ا یشساالنه ب یر،دهه اخ یکو در  اند،یدهرس
دوره  9 یط یشیاست؛ در مجلس نما معنییامر ب یک یمرژ یندر ا نزنا یاسیو مشارکت س رسد،یدرصد هم نم 13به 
 یفقط سه درصد است. برقرار یاند، که نسبت آن در دوره کنونداشته یتزن عضو 50هم فقط  یسال گذشته رو 36در 

 در مقابله با امر مشارکت و مداخله زنان است. یهفق یتوال یمو تالش رژ یمتصم ترینیاسیس ها،یتممنوع ینا
 یککه سرنوشت خود را در  یدآن هست یستة: شما شاگویمیم یرانخطاب به دختران و خواهرانم در سراسر ا بنابراین

و  یهفق یتوال یکتاتورید یدو با یدتوان یم یبرتیشما در ل یشتاز. شما و خواهران پیریددست بگبه یهفق یتبدون وال یرانا
صلح را به منطقه و  یران،را به ا یو آزاد یدو نشان  را از منطقه، جارو کن  مبرآمده از آن با هر نا یو گروهها یادگراییبن
 .یدرا به جهان بازگردان نتیام

 عمل مقاومت یمبنا یاسی،س یبرابر زنان در رهبر مشارکت
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 !یزعز خواهران
یك دمكراسي بر اساس آزادي، برابري و جدایي دین از دولت و  یبرنامه ما برقرار یه،فق یتوال یپس از سرنگون یرانا برای

 ها حقوق برابر داشته باشند. از جمله برابري در آزادیها و  ینهدر همة زم یدکه زنان با یملغو حكم اعدام است. ما برآن

انتخاب پوشش و مشارکت فعال و  ِِیاقتصادي، برابري در خانواده و آزاد رابريحقوق اساسي برابري در مقابل قانون،  ب
 .یاسیس یبرابر در رهبر

زنان، آزاد باشند و حق مداخله در سرنوشت خود را  ژهیوبه ،یرانکه مردم ا کنندیآن مبارزه م یبرا یراندر مقاومت ا زنان
 است.  یستادهحق ا ینا یآساست، با تمام قوا رودر روجنون یانحصارطلب یککه  یهفق یتدست آورند. اما والبه
قط خواست، ف ین. اما ایمدار یدتأک یاسیس یها در رهبرمشارکت برابر آن یعنینقطه مقابل، ما بر حداکثر دخالت زنان  در

سال نبرد با دو ۵۰ یکه ط یمقاومت است. مقاومت ینعمل ا یبلکه مبنا یست،ن یرانا یندهآ یبرا ییشعار و برنامه
را باز  یجنبش برابر یشرویراه پ یدی،کشانه و توحضدبهره یقًاعم دیشهان یکبا  یاز راهبر یو با برخوردار یکتاتوری،د

 کرده است. 
از  یو مناسبات خود قرار دادند. نسل یعمل مبارزات یرا مبنا یارزش برابر ین،، مجاهدخاص در سه دهه گذشته طوربه

 یناند. هم چنارزش جامه عمل پوشانده یناند، به امقاومت را اداره کرده ینبزرگ ا یسالها، نهادها یزنان مجاهد که برا
را به  پذیرییتو مسئول ییاز رها ییتازه یایزنان دن یو برابر یشتازیپ پذیرشبا  یاز مردان معتقد به آرمان برابر ینسل
مقاومت، گام  ینا یتهدا یهزار زن مجاهد برا یکبا شرکت  ینمجاهد یمرکز یشورا یلاند. تشکخود گشوده یرو

 نند.کیباز م یدجد یبه نسلها یتهاسپردن مسول یها راه را برااست. حاال آن یرمس یندر هم یبلند
از  یاول من را کنار بگذار. اما برا یدها یتیاست: بر سر هر کار و موقع ینا ینمجاهد یمرکز یساده شورا یامپ 

نگاه کن که  یشانهابه قوت یگراند یها و کمبودهاضعف یاول باش. و به جا یشههم یریپذ یتو مسئول یخودگذشتگ
 .سازدیرا م ینینو یانسان یایدن ینا

 یزم،عز خواهران
تا هرجا که  یانهآتش و وحشت در خاورم یو کانونها یرانا یهاماست. اتحادمان را از زندان یما همبستگ یةسرما باالترین

 .یمباش یجهان بشر یبرا بخشیینو و رها یامی. و پیمهست گسترش ده یظلم
 .یدو با توانیم آری،

 


