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

 

 

 

 

 زن  یروز جهان یالمللنیاجالس ب
 م یبنام  نیزن را روز زنان مقاومت اوکرا یامسال روز جهان  دی: بگذار ی رجو میمر 

 ۱۴۰۰اسفند  ۱۴
با شرکت   نیدر برل  یالمللنیاجالس بزرگ ب  کیزن،  ی، در آستانه روز جهان ۱۴۰۰اسفند ۱۴روز شنبه  

و صدها    یدر آلبان ۳با اشرف نیبرجسته و مبارزان حقوق زنان، در ارتباط آنال یاس ی س  یها تیشخص
 مختلف جهان برگزار شد.  ینقطه در شهرها 

  ران یزنان ا ژهیوداشتند و از مبارزات زنان جهان به ی زن را گرام یاجالس، سخنرانان، روز جهان  نیا در
تبع  یآزاد   یبرا رفع  و  برابر  حقوق  حما  یها ضی و  اوکرا  تیناعادالنه  زنان  مقاومت  و  را    نیکردند 

 ستودند. 
 گفت:  دیو با  توانیخود با عنوان م یدر سخنران  یرجو میمر 

 
ع  یجهان  روز برابه  دیزن،  برابر   یآزاد   یپاخاستگان  صدا  یان یصدایب   دیع   ؛یو    ی ق ی حق  یکه 

 بر شما مبارک!  اندتیبشر 
ع  یجهان   روز فرصت  ییهاآن  دیزن،  اغلب  از  که  برا است  توانا  یها  اما  محروم شده  ییکسب  اند، 

توانا مسئول  ییمبشر  جهان  یریپذتیو  روز  امروزاند.  جهان  به  یدر  را  جهان    زن  سراسر  در  زنان 
 . م یگویم تیتهن

کشور؛   نیزنان شجاع ا خصوص بهبه نیکرابه مردم سرفراز او کنمیم  میدرودها را تقد نیتر گرم  امروز
اند و از  نبرد شتافته  یها پاخاسته و در ابعاد کالن به صحنهبه  یآزاد  یزن و دختر که برا   هاونیلیم

  گران ید  خود را به  یها بچه  هک  یاند. مادران و پارلمانتر تا مادران سالخورده سالح به دست گرفته  ریوز 
کنند، دختران خردسال  مقاومت مشارکت  در  تا  روح  یسپردند  و  لبخند  با  به ساختن    یعال   هیکه 

 کوکتل مولوتف مشغولند. 
مجاهد   ادیبه    من و دختران  قتل  افتمیم  یزنان  در  زندانکه  به حکم    ۶۷در سال    ی اسیس   نا ی عام 
 . شدندیم ختهی دار آوکرده بهگره یها و مشت  نیآتش یبا شعارها  ین یخم

 

maryam-rajavi.com 
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اوکرا  مقاومت حماسه  نیمردم  فقط  موجود  یینه  و  شرف  از  دفاع  نقطه   نی ا  تیدر  بلکه    کشور، 
 و مقاومت در جهان امروز است.  یستادگ ی فرهنگ ا یا یدر اح  یعطف 

ا  ستادندیا  هاآن و  مماشات  به  ینفعال کشورها و  را  ادند یچالش کشغرب  به   ستادندی.  را   و جهان 
 اند. ها ستون فقرات سربازان و مردم خودشان را پر از فوالد کرده. آنختندی برانگ تیحما

  قه ی دق کی و   میز یها برخآن ی و برا  می بنام نیزن را روز زنان مقاومت اوکرا یامسال روز جهان  دیبگذار 
 . میکف بزن

 
 ی اعتراض  یها جنبش شتازیپ  زنان،

  ه، یخصوص خواهرانم در افغانستان، سور زن به همه شما به  یمجدد روز جهان   کی را با تبر   سخنانم
 . دهم یو لبنان ادامه م نیفلسط  من،یعراق، 

چون سراسر  سال ـ هم  نیدر سراسر ا  رایروز غرور و افتخار است. ز   ران،یزنان ا  یزن، برا   ی جهان  روز
 اند. کرده یستادگ ی و اجبار و غارت و سرکوب ا یزیست زن  یوالیه ـ در مقابل هچهار ده  نیا خیتار 
جنبش  سال کی  در همه  در  ق  ،یاعتراض   یهاگذشته  تا    یهاامیاز  و شهرکرد  اصفهان  و  خوزستان 

 اند. گشا بودهو راه شتازیشده، در همه جا زنان پمردم غارت ای معلمان، پرستاران  یهااعتراض
زنان شجاع شهرکرد بودند که بر    نیا  د،یبه اوج رس   ریدل   یها یار ی بخت  امی ق  یآبان امسال، وقت   ۳۰  در

 . خواندندیفرا م امیادامه ق مردم را به م،ی رژ  یدر برابر استاندار ییفراز سکو
دل  کی آدمزد یم  ادیفر   ریدختر  با  ما  وعده  غ   یها:  ه   رتیبا  فردا،  شرف  با  ادامه   یبرا  جانیمو 

و اعتراض    زشیخهمه را به    داد،یآب را به مردم نشان م  یکه دبه خال  ییزن روستا  کیاعتراض.  
 . کرد یدعوت م

و اعتراض سراسر  ۱۹  رانیگذشته معلمان ا  سال کی  در در  داشته  یاعتصاب    ا یشهر    ۸۰اند. بعضاً 
ناح   ۲۰۰  ای  ۱۱۶  ای  ۱۰۰ و  ا  هیشهر  تمام  در  داشتند.  نقش اعتراض  نیتجمع  ما  معلم  خواهران  ها 

 اند. کرده فای ا یمحور
بس   امیق  در در  زنان  اصفهان  بعضصحنه  یاریکشاورزان  در  و  داشتند  حضور  فعاالنه  نقاط   یها 

حرکت مادر  یاعتراض   یها جلودار  رژ   کی  یبودند.  موتورسوار  مزدوران  جلو  فر   ستادی ا  میتنه    اد یو 
 . م یترس یکه ما از شما م  دینکن: فکر زدیم

شهرها   زمان،هم در  ازخودگذشته  دختران  و  به  یزنان  دست    ی شورش  یها کانون  ل یتشک  مختلف 
 اند. راه گشوده میرژ   هیها علگسترش اعتراض یشکن برا اختناق یها تیزدند و با فعال 
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است   ی. بلکه شورش ستین   یدیو ناام   یدرماندگ   ادیاو، فر   ادیاست. فر   یرانیزن ا  یواقع   یما یس  نیا
  د یو با توانیآن م  که به ییساختن فردا  یاست برا   یبار امروز، خروشاسارت تیبرهم زدن وضع  یبرا

 کرد.  دایدست پ
از شکنجه  ییصدا که  مگاهاست  سالن  یهادانیها،  راهروها و  و  قتل  یها نبرد  در  عبور    ۶۷عام  دار 

 کرده است. 
آن را بسا پرقدرت    ،یزی ستاستبداد و ارتجاع و زن  هیعل  یانر یسال مبارزه زن ا  ۱۵۰است که    ییصدا
 است.  کرده

 
 زنان یسرشار از قهرمان  ران یا خیتار 

نگاه   و تار   م یبکن   ی حاال  ا  یکه سرشار از قهرمان   ران یا  خیبه  در جنبش تنباکو   ن یزنان مبارز است. 
کشاندن    لیشاه و به تعط  نیبه سمت خانه ناصرالد  نیخون   ییمایراهپ   کیزنان تهران بودند که در  

 رساندند.  یار یآن جنبش  یروز ی پبازار به 
پاشا، ساالر زنان    نبیبودند که لباس رزم به تن کرده و پشت سر ز   زیانقالب مشروطه زنان تبر   در

 ستارخان برخاستند.  یاریبه  ز،یتبر 
خط  و ا  یروزها   نیرتر یدر  انقالب  و    یرای بخت  میمر   یب یب  نیآن  چهارمحال  سلحشوران  که  بود 

به  یاریبخت  بخت   یسو را  قلوب  در  حاال  که  اوست  و  داد.  سوق  تهران  ترانه  هایاری فتح  در    ی ها و 
 است .  یشان جارپراحساس

رو    یو دولتش با مشکل مال   کردیم   یشدن نفت را رهبر  یکه مصدق بزرگ نهضت مل  یوقت   سپس
ابه شجاع  زنان  و  دختران  بود،  آن  یاز شهرها   ران یرو  رساندند.  تهران  به  را  خود  برا مختلف    ی ها 

در مقابل کاخ    یمصدق تجمع با شکوه   یاوراق قرضه به نفع دولت مل  دیخود و خر   ییفروش دارا
 در تهران برگزار کردند.  یلبانک م

پ  یانقالب   یها سازمان  در زنان  پنجاه،  فداکار  ییتازهفصل    شتاز،ی دهه  و  مبارزه  در    یدر  و  گشودند. 
فعال و    یمنجر شد، زنان حضور   رانیمردم ا  یسلطنت انقالب ضد  یروزیکه به پ  ییهاامیو ق  هازشیخ

 داشتند.  ریچشمگ
هم  نیا  قهرمانان امنبردها  فاطمه  رجو  ،ینی چون  مهرنوش   ،ییاسکویاحمد  هیمرض  ،یاشرف  و 

 نخواهند رفت. ادهای و هرگز از  اندرانیقالب استارگان درخشان آسمان ان  یمی ابراه 
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 ی ارتجاع مذهب  هیدر مبارزه عل  زنان 
خم   یوقت  رهبر  ین یکه  سرقت  ضدسلطنت  یبا  رس به  یانقالب  ا  د،یحکومت  نخست  رانیزنان    ن یاز 

ها هزار زن مجاهد و مبارز در مقاومت  و اعتراض دست زدند و در قدم بعد ده  یستادگیها به اهفته
 اعدام شدند.   ایشکنجه   میرژ  نیا هیعل

قتل  ۶۰دهه    انهی وحش  یها دراعدام در  زندان ۳۰عام  و  سال    یاس یس   یهزار  خم۶۷در  و    ین ی ، 
همه زنان  دبن  یرا متوجه زنان مجاهد کردند و در برخ  تیقساوت و جنا  نیشتر ی ب  اشمانیدژخ ها 
 . ختند یدار آومجاهد را به یزندان

محاکمه    در استکهلم جر قتل  نیهم   میدژخ   کیخالل  در  که  زنان    کی دارد،    انیعام  درباره  شاهد 
ها  ها آنآوردند. ما از پشت پنجره نیرا از او یاز دختران زندان  ییعده ۶۷مجاهد گفت که اوائل سال 

م هواخورم یدیدیرا  زمان  در  دسته  ی.  رزم  کی .  کردندیم   یجمع ورزش  پاسدارها ی ورزش    ن ز   ی. 
نم آن  ختندی ر یم زورشان  اما  بزنند،  را  م  د،یرسیها  و   ریسا  شدندیمجبور  بزنند  صدا  را  پاسداران 

 . کردندیو تکه پاره م  زدندیدختران را م نیها اآن
هم   یگر ید  هدشا  مجاهد  دادگاه گفت:  نیدر  آذر سل  ی»زن  نام  به  وقت ی مان یبود  بهدار   ی.  به   یکه 

به را  او  که  بودم  رفتم شاهد  گرفتن  گوهردشت  م  کی خاطر  که  به   خواستهیمدرک  تا  بخورد  را  آن 
مان  راه رفتن نبود. اما او را با هکه فلج شده و قادر به  یطوربه  کنندیشکنجه م  فتد،یدست دشمن ن 

 . د یاعدام بردند«. و او از آرمانش دست نکش یبرا تیوضع
 ما به همه آن قهرمانان.  کرانیب  درود

 
همان خون  و انباشت  رنجامروز  و  اها  دل جامعه  در  که  را ساخته    یآزاد   می عظ  یرو ین  رانیهاست 

 . زدیانگ یرا برم ییاست و هر روز شورش و اعتراض تازه
و    یها که از آگاهو مستخدمان و مزدوران آن  خیشاه و ش   رایاست؟ ز   ی ضرور   خیتار   نیا  یادآوری  چرا

 ن یبا بلندتر   دیبا  نیاند. بنابراها را پوشاندهآن  ییگشاو راه  یها وحشت دارند، اثرگذارآن  ییجومبارزه
 ها را تکرار کرد: نام آن ادهایفر 
 دان یفروغ جاو اتیاز فرماندهان قهرمان عمل  ییرضا نیمه نام
داشتند که   نهیاو ک  یکه آخوندها آنقدر از جنگاور  دانیفروغ جاو  یطاهره طلوع، قهرمان نبردها  منا

پ شهادتش  از  درخت   کریبعد  از  را  آو  یهابرصخره  یاو  اختندیچارزبر  ز   نی.  سپس    ارتگاه ی درخت 
 شد.  یمشتاقان آزاد 
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شه  نام از  برازنده  پ   ۶۷عامقتل  دانیمعصومه  پاسداران  م   کرش یکه  در  به  یاصل   دانیرا  دار  شهر 
 . بردیم  نینزد مجاهداست که جوانان را به  یکس نیلباسش نوشته بودند ا یو بر رو   ختندیآو
  ی رویدر برابر ن   یاشرف که با دست خال  یداریفرماندهان پا  انی چ وهیگ   یت یو گ   یزهره قائم   یها نام  و

و    رانیا  یخود را نثار آزاد  یهاکردند و جان  یستادگ یا  یمانیاسم سل ق   یسرکردگ قدس به  یست ی ترور 
 توشه راه هزار اشرف کردند. 

 دان یشه  نیبر همه ا درود
 

 آخوندها  تیموحش در حاکم  عیفجا
 است:  ریگ چشم رانیا یکنون تیدر مورد وضع یاساس  تیواقع دو

  ی برخوردارند و برا  یفرهنگ غن  کی تمدن چند هزار ساله و    کی که از    رانیمردم ا  انی که م  نیا  اول 
آزاد  با  کرده  یفداکار   یآرمان  قرون  یوحش  میرژ   کیاند،  ا  ییوسطا  و  در  ه   رانیکه  است،    چ یحاکم 

 وجود ندارد.   یتشابه
ا  نیا  گرید  تیواقع مردم  که  نپذ  میرژ   نیا  گاهچیه   رانیاست  در  اندرفتهیرا  و  عظ   کی.    م یمقاومت 

زن  ییادگرای بن   هیعل رجو  یزیست و  مسعود  بن   یکه  را  دروغ   ادیآن  اسالم  افشا  آن  نینهاد،  را  ها 
 اند. کرده

  ت یوال  می رژ   اریصحت دارد که هم ضد تمام ع  رانیاز همه در مورد زنان ا  شی ب  تیدو واقع  نیا  اما
اند. و هم  هنداشت  میرژ   نیا  یضدانسان  عتیبا فرهنگ و قانون و شر   یسازش   نیتر و هم کم  اندهیفق

پا  نیا داغدرد  انیکه  و  رنجها  و  هم  شانیهاها  در سرنگو  شان ی هاپاسخ خواست  نیچن و    م یرژ   ینرا 
 . ند یجویم  یآخوند

  ران یبه فرهنگ مردم ا  یربط   شود،یروا م  رانیزنان اکه در مورد    یموحش و در حال گسترش  عیفجا
 آن است.  ییوسطاقرون تیبا زنان و ماه  میرژ  نیا یندارد؛ بلکه حاصل دشمن 

بر   در خبر  گذشته  ماه  سر    دهیاواسط  به  کی شدن  حدخترجوان  مونا  توسط    یدر ی نام  اهواز  در 
ا جامعه  ا  رانیهمسرش  کرد.  شوکه  انحطاط   یینمونه  نیرا  سرچشمه  یاز  که  جاده است  و    اش 

همکنصاف روم   ز یستاستبداد زن  ن یاش   ی اریبخت   بایو شک   یله تالشسا۱۳دختر    ی اشرف  نایاست. 
قربان  یشمار  ،یکرمانشاهساله  ۱۶دختر   بهبوده  یمشابه   یها تیجنا  ان ی از  که  اعضا اند    ی دست 

 خودشان صورت گرفته است.  خانواده
رجو   طورهمان مسعود  ا  یکه  است:  نیدر  گفته  ر   یاجتماع   عی»فجا  نیا  مورد  و    شه یآبشخور 
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گذاشت که    یآخوند  زی ستو زن  یضدبشر  می آن را به حساب رژ   دیبا  یینها  لیدارد. در تحل   یاس ی س
 ماست«.  خیبرهه از تار  نیا یها خاستگاه کالن عقده

  ه یکشتارها عل  نیراه ارتکاب ا  یقانون مجازات ضداسالم   ۶۳۰و    ۲۲۰از جمله مواد    میرژ   نیا  نیقوان
 ی و ازدواج اجبار  یهمسر مثل کودک    یع یشن  یها دهیعالوه، آخوندها پدزنان را باز گذاشته است، به

باعث گسترش    هاخانواده  یفرسا طاقت  یدر کنار فقر و نادار  ،یارتجاع   یها روش  نیاند. اکرده   جیرا را
. آخوندها  رسند یقتل مبه رانیزن در ا ۵۰۰تا  ۴۰۰که ساالنه  یطوراست. به زنان شده هیعل  خشونت

ها نه آن  نی. بنابرادهند یاعدام زنان را انجام م  نیشتر ی جهان ب  یهاحکومت  ریسانسبت به  زیخود ن
اند.  کرده  مقداریرا هم ب   اشیزندگ   واند بلکه جان  را لگدکوب کرده  یرانیو حقوق زن ا  هایفقط آزاد 

و در    میرژ   ی سرنگون  یو اراده برا   زهیانگ   نیشتر یاز ب   ز ین  رانیجاست که زنان ا  نیاز هم  برخورداند. 
 . کشند یم ریز قدرت به کهیرا از ار  هیفق تیه والزنان هستند ک نیا ت،ینها

 
 شرفتی و پ  رییتغ یرو ین  زنان 
رنج  رانیا  زنان  شانه  اریبس   یها با وجود  بر  م  یهاکه  ساله   کنند،یخود حمل  دو  با وجود مصائب 

جگر امروز نه از خون  ر،یفراگ   ی جان باخته آن و با وجود فقر و گرسنگ  ونیلیم   می کرونا و ن  یماریب
سخن    ییندهیآ  ییخود که از برپا  یهانه از درد  ندی گویسخن م  یو برابر   یآزادبه    دیخود که از ام

 . افت یآن دست به توانیبلکه م ست،ی در دوردست ن ییای که رؤ ندی گویم
بود که در  گذشته در امان خواهد    خیتلخ تار   یها از تجربه  یآخوندها به شرط   یبعد از سرنگون  رانیا

 دست شما زنان ساخته است. به نیبرقرار باشد و ا یو برابر   یتوأم با آزاد  یواقع   یدمکراس کیآن 
در   یفرد یها یو حقوق زنان آمده، آزاد  هایدرباره آزاد  رانیمقاومت ا یمل یدر طرح شورا  کهچنانهم

ضرورت    کیدر اعتقاد و مذهب، اشتغال و رفت و آمد و انتخاب پوشش    یمورد زنان از جمله آزاد 
دست خود  به دیکه با د ییشما ن یاست و ا ی گرفتن  یکنم که آزاد  د یتاک دیاست. بله، با ریناپذاجتناب

 . دیر یرزم و نبرد خود آن را بگ   یرویو با ن 
  ، یو روان  یجنس  ،یجسمخشونت  ،یچند همسر ،یبه زنان در امور خانوادگ  لیاجبار و تحم  هرگونه 

  ی ران یزن ا  ی شانی و مردساالر بر پ  یارتجاع  یها از زن و هر آنچه نظام  یجنس   یکش تمام اشکال بهره
 شود.   کنشهیر   شهیهم   یبرا دیاند، بانوشته
اابدی   انیپا  دیبا  ی کشستم  دوران  ا  ران یزنان ا  ستهیشا  نی.  ت  نیاست. اما  تار تغ  ره یسرنوشت    ر ییو 

 دستان پرتوان شما زنان. مگر به کند؛ینم



7 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

ستمگران  مرتجعان به  یو  را  گرفتهکه شما  بهاسارت  هرگز  آزاد   لیماند،  برابر  یخود  به شما    یو  را 
 . دیشان ساز و سرنگون دیز یبرخ کنند؛ینم  میتقد

ند ییشما  کنندهنییتع  یرو ین ند ییشما  رییتغ  یروی!  و  حق  شرفتی پ  یروی!  توسعه  آزاد    رانیا  یق یو 
 . دییفردا شما

 
 نیمجاهد یمرکز یدر شورا زنان 

بلکه   ست،ی ن  یخودبهو خود  یتصادف   یامر   م،ی رژ   رییتغ  یدر مبارزه برا  رانیگسترده زنان ا  مشارکت
نبرد  از چهار دهه است به    شی ها که بمجاهد و مبارز است. آن  شتازی زنان پ  یگرفته از فداکار الهام

ا ابرخاسته  می رژ   ن یبا  راهنما   شهی اند  نیا  شتازان،ی پ  ن یهم  ی ستادگیاند.  ا  یرا  که    ران یزنان  کرده 
 . شود یرفع م یآخوند  می رژ  یها تنها با سرنگون آن یو ستمزدگ  یحقوقیب

شکنجه  مجاهدان مبارزان،  مگاهو  و  نورد  اعدام  یها دانیها  در  شه۱۲۰.  دند یرا  آزاد   دیهزار    ، یراه 
 اند. مقاومت نیستارگان درخشان آسمان ا

ها  اند. در مقابل بمباران اتهامبرده  شی و سخت را پ  یمبارزه طوالن   کیزنان مجاهد،    ر،یمس  نیا  در
  ی جلو   یکردند با دستان خال   یداریو تانک و موشک پا  یحمالت زره  ریها ز کردند. سال   یستادگ یا

مبارزه   دانیخود را در م ییو توانا  تیها صالحراندند. آنها را عقب و آن  ستادندی ها و نفربرها اتانک
 اند. اثبات کرده

 . شودیم  یندگیشده، نما  لیکه تماماً از زنان جنگاور تشک  نیمجاهد یمرکز  یمبارزه توسط شورا نیا
پ   یمرکز  یشورا  بهره  ییاست که پرچم رها  ییشروینهاد  بار را  اسارت  یکشانه و ارتجاعاز همه آثار 

آن   بخشییبه وجود آورده است و اثرات رها یواقع  ی به معنا یبر اساس برابر یبرافراشته و مناسبات 
نسل است.  گرفته  بر  در  هم  را  مردان  که  زنان  فقط  اند  ی نه  با  که  رها  مردان  و    یتثماراس   شهیاز 

 . جنگند یمردساالر م
و  نیا  ی آر  برابر   زنان  پرچمدار  چ   ی مردان،  همان  هستند.  خواهرانه  و  برادرانه  مناسبات  که    یزیو 

 است.  ازمندیبه آن ن  یو جامعه بشر رانیجامعه ا
هر گونه آثار اند  نیا  بله، تا زدودن   ن ی. اروند یم  شیکشانه پو بهره  یارتجاع   شهیزنان و مردان رها 

ا فرهنگ   کی دئولوژ یمبارزه  برا   ،یو  سرنگو  یهم  برا  میرژ   نیا  ین تحقق  هم  ا  یو  فردا   رانیساختن 
 . شوندیاعتماد خلقشان م  ستهیشا نیمجاهد نیچن نیاست. ا یضرور

  ده یبرخوردار شده است. چک   یپربار  یهارزم و رنج خود از تجربه  ریدر مس  یمرکز   ینظر شورا  نیا  از
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»متجربه  نیا با  توانیها  اند  د«یو  با  مبارزه  استمرار  در  که  ارتجاعبهره  شهیاست  و  در    یکشانه 
 . د یآیدست ماشکال مختلف به

 . رندیگ یخود دارند و از آن الهام م  یرو   شیمجسم پ  یالگو  کی رانیزنان ا بله،
 

 ی روز ی و پ  یشروی راز و رمز پ مقاومت،
هستند، ارزش مقاومت را    یبا استبداد مذهب   رانیمبارزه مردم ا  شتازی جنبش که پ  نیو مردان ا  زنان
آنکرده  ا یاح کردهاند.  انتخاب  ن ها  کوتاه  سرکوب  و  ستم  مقابل  در  که  ق ندی ایاند  و  م  متی.    ان ی از 

 طور مستمر بپردازند. برداشتن آن را هرچه هست، به
ممنوعخرافه  یاری بس   هاآن و  درهم  یارتجاع  یهاتیها  پرا  راه  و  باز  مقاومت    یشرو ی شکستند  را 

 اند. کرده
 اند. پرنشاط و سرزنده خود را حفظ کرده هیروح  ن،یضربات سخت و سنگ ریز   یحت ،یط یهر شرا در

  ح یخود ترج ی را بر منافع فرد یآزاد  یور نگهداشتن مقاومت و نبرد برا منافع جنبش و شعله همواره
 اند. داده

اند و  به صفوف مقاومت دست شسته  وستنی پ  یخانه و خانواده پدر و مادر و همسر و فرزند برا  از
 اند. شده رایگشاده پذ یدرد و رنج و فراق آن را با رو 

فکر کردند    نینه؟ بلکه به ا  ای  شوندیم  روزیپ  ایآ  شود؟یکارشان چه م  جهیفکر نکردند که نت  نیا  به
 برعهده دارند.  یتی چه مسئول شانهنیمردم و م  یکه در راه آزاد

ندادند و  خود راه  به  یم یشدت نابرابر، ببه  یسرکوب آن، با وجود تعادل قوا  یرویبرابر دشمن و ن   در
  ی روزی راه پ تواندیگروه مصمم، هرچند کوچک و محدود باشد، م ک یاند که پافشرده قتیحق  نیبر ا

 دهد.  رییاوضاع را به نفع مردم تغ تای را باز کند و نها
چقدر توانمند هست    نکهیکه براساس آن انسان به ا  کنندیم  یرو یپ  بخشییمنطق رها  کیاز    هاآن

جامعه شناخته   رییتغ  یخود و برا  رییتغ یاش برابلکه به تالش و جنگ شود،یشناخته نم  ستی ن ای
به  و نو شدن  ی استعدادش براکه چه هست، بلکه به شود یشناخته نم  نیابه  ز،ی و جامعه ن شودیم

 . شود یانقالب شناخته م  یاش برارزمنده  یقوا
 باشد.  دیچه بابه آن دنیرس  یچه هست، براآن هیاست عل  یشورش  نیا بله،

  یی رها  یهر زن ستمزده برا  ازیشدن است. ن   تریانسان  یمبرم انسان برا  ازینظر، مقاومت، ن  نیا  از
 بست و انحطاط است. خروج از بن یجامعه برا ازیاست و ن 
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رجو م  کهچنانهم ب   یسعود  پنج  شیکه  ااز  مس  نیدهه  در  را  و    تیهدا  یآزاد  ری مقاومت  کرده 
. هر چقدر هم نور  ستی ن  یشدن را آموزش داده، گفته است: نور مقاومت خاموش  یدرپ یپ  یها نسل

 . کندیم شتری را بشکنند، انکسار نور تابش آن را ب
 

در   یروزیو پ   یشرو یخلق است. و راز و رمز پ کی بر سر آن، اعتبار وجود  یستادگ یکردن و ا مقاومت
و    یو آزاد  یو برادر  یبر اساس خواهر  یجهان به  توانیاست که از آن م   ی. تنها پل طیشرا  نیدشوارتر 

 . د یرس یبرابر 
  السالم را به هموطنانم در   هیعل   نیامام حس   یانقالب   عیتش  یشوا ی پ  نیسوم  الدی سالروز م  انیپا  در

 . م یگویم کی تبر  زمیو شما خواهران عز  رانیا
 همه شما متشکرم.  از


