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

 

 

 
maryam-rajavi.com 

 

 یی انقالب و رها  دانیفاطمه فروغ جاو 
 حضرت فاطمه زهرا  الدیمناسبت مبه  یسخنران

 ۱۴۰۱  دی ۲۵
 

جاو فروغ  فاطمه،  بر  رها  دانیسالم  و  در   ادی فر   ،ییانقالب  ارتجاع  بر ضد  فروزان  آتش  و  خروشان 
 . ی عصر جهل و بردگ

  یی سرچشمه، و سرِ چشمه صدق و شکوفا یقول مسعود رجو و به   ریشورشگر کب  الدیخجسته م  در
 ، یهم حول زن و موضوع رهبرآن  ن،یمجاهد  یدرون   کی دئولوژ یسال بعد از انقالب ا  ۳۷  ،یندگ یو فزا

رو  در  تبع  تیجنس   یدئولوژیا  ،ین یخم   زیستزن  یدئولوژ یا  یرو  مجاهد  ،یجنس  ضیو  از    نیکه 
مستقل و تماماً از   یهاپیها و تگردان  لیسال بعد از تشک   ۳۵شروع کردند، ۱۳۶۴خودشان در سال 

مج  رزمنده  آزادزنان  ارتش  در  خلق  و    ران،یا  یمل  بخشیاهد  پاسداران  سپاه  با  رو  در  رو  جنگ  در 
  که نیسال بعد از ا ۳۳  ن،یسبک و سنگ  یها هم با سالحآن ۱۳۶۶در سال  ین یتحت امر خم  یروهاین

و از آن پس، تا امروز    د یداد  ی من رأ  یبه مسئول اول   ۱۳۶۸در سال    یمسعود رجو   شنهادیپ شما به  
اول    ۹ د  یکیخواهر مسئول  از  فه  تیمسئول  یفا ی ا  یگر یبعد  مجاهد   ، یاروان   مهیکردند؛ خواهران 

و زهرا    یانی زهره اخ  ،ین یحس   قهیصد  ،ییبهشته شادرو، مژگان پارسا  ،یشهرزاد صدر، مهوش سپهر
 . ی خیمر 
هژمون  ۳۱ اعالم  از  بعد  ذ  یسال  ت  یانقالب   صالحیزن  در  خلق  مجاهد  ت یماممجاهد  و    نیسازمان 

است،   رینظیو ب   همتایچنان ب امروز هم  یا ی که در دن  ییدهی، پد۱۳۷۰در سال    یمل   بخشیارتش آزاد
انقالب   نیمجاهد  یرهبر  یشورا   لیسال تشک   ن یامیدر س  از زنان  مجاهد در سال    صالحی ذ  یتماماً 
که    ۱۳۹۳مرکب از هزار زن قهرمان در سال    نیمجاهد  ی مرکز   یشورا   ییسال بعد از بر پا  ۸، و  ۱۳۷۲

آزاد  ینبردها پا  یمل   بخشی ارتش  اشرف نخست   ۱۴پرشکوه    یداریو  در  ل   نیساله  سر    یبرت یو  از  را 
 اند،گذرانده

ا  بله ازهمه  مژده  ها،نی، پس  ا  ییچه  از  ا   نیباالتر  رزمنده  و  زن شورشگر  در  -  یرانیکه  خواهرانمان 
م  رانیا رهبر   یستگیشاو    یشتازیپ -  میگویرا  نقش  ارتجاع    کنندهیو  و  استبداد  با  نبرد  در  را  خود 
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 نشان دادند و ثابت کردند.  ایبه دن ز،یست زن
 ن ینو  کیسحر است، باش تا صبح دولت انقالب دموکرات   جیسحر و از نتا  دهیهنوز از سپ   نیا  البته
 بدمد.  ریاس  هنیدر م

 
 ست ی حجاب نو با  حجابیب  نیب یبند مرز

 کتاپرستانه،یو    فیحن  ی مرزبند  ،یاصل   یما مرزبند   ی ، برا۱۳۴۴در سال    نیمجاهد  سی روز تأس  از
ب استثمار    استثمار  ن یمرز  و  بود،  کننده  خواهد  و  هست  بوده،  ب  یعن یشونده  و    ن یمرز  ستمگر 
 زده. ستم

پ  یدئولوژ یا بن   نیمجاهد  امی و  و  ارتجاع  ضد  برا  ییادگرایبر  مسلم   اردی لیم ۲  یمخصوصاً  انان  نفر 
  ر یاسالم و غ   نیاست. ب   نیهم   یاسی و س  یو اقتصاد   یاجتماع   یاصل   یاست که مرزبند   نیجهان ا
 است.  یاو خامنه  ینی مطلوب خم ،یمرزبند نیا ست،ین  خدایخدا و ب با نی. بست یاسالم ن 

ا  یبرا که  کس  الفبا  میرژ   نیهر  و  بشناسد  را  خ  استی س  یدجال  بداند،  که   یلیرا  است  روشن 
م   یلیخ  یا خامنه روسر   نیمجاهد  خواهدیدلش  و  نماز  و  به   شانی اسالم  بتواند  تا  بگذارند  کنار  را 

دعوا بر سر اسالم و قرآن و حجاب است و    میگفت ی که م  دیدید  دیو جهان بگو  رانیمسلمانان در ا
و کشاندن   رانیمردم امردم و ربودن انقالب    تیکه دعوا بر سر سرقت حاکم   ندیگویم   خودیها ب نیا

 آن به ارتجاع است؟ 
 

و در   رانیا  خیادوار تار   نیتر کی سال است در تار   ۴۴است که    ی اصل  ی همان دعوا و مرزبند  نیا  بله،
  ن یمجاهد  نیب  هن،یم  نیا  خیتار   افتهیمقاومت سازمان  نیتر و پررنج و خون  نیتر و بغرنج  نیتر یطوالن 

زن و مرد هم   ن یب یبندمرز یو حت   حجابیبا حجاب و ب  نیب  یدارد. پس، مرزبند  انیجر  میرژ  نیو ا
و پاسدار را که با   یجی زنان بس   ،ینی خم  تیاز روز اول در حاکم   نینبود که مجاهد  خودی. بست ین

بابت    نیخطاب کردند و از ا  هیدختران معاو  کردند،یسرکوب و شکنجه م  یتوسر  ای  یروسر  ایمنطق  
 هم پرداختند.   ین یو خون   نیسنگ  اری بس یبها
  ی کشان و غارتگران از نف و بهره  نیکه مرتجع  یاصل   یمرزبند   نیمجاهد  یدئولوژ یدر فرهنگ و ا  بله،

ستمگر   نیشونده است، ب کننده و استثماراستثمار  ن یمرز ب  آورند،یعمل مآن حداکثر استفاده را به
 … گریبا هر اسم و عنوان د گرید زیهر چ  ای هیفق یول  ایشاه باشد   خواهدیزده است. مو ستم

فاطمه    ر،یکب   قهیصد  ، یطلبو ارتجاع و فرصت  تیجاهل   یها که شورشگر اعظم بر ارزش  جاستنیا
برا خاص  نیمجاهد  یزهرا،  ارزش  کندیم   دایپ   یدرخشش  مرکز  در  قرار آن  یکیدئولوژ ی ا  یها و  ها 

زنج  یکش بهره  ینف   یعن ی.  ردیگ یم مسعود  قول  به  و  استثمار  ارزش   ریو  همان  طبقات.  بر   یو  که 
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 حک شده است.  نیمجاهد زارسنگ م
و ارتجاع   تیشاخص بود که عمد داشت در کارزار با جاهل   نیخدا با هم امبری پ ن،یاعتقاد مجاهد به

 نشستن او بگسترد.  یخود را برا  یردا ایدست فاطمه را ببوسد 
 

 که مادر پدرش بود  یدختر
بس  یقت و و  مرتجعان  مکه  به سرکردگ   یهایجی در  زمان  از فضوالت را بر سر    ی ابولهب حجم   یآن 
و اهانت کردند، رعب و وحشت و سکوت همه را فرا گرفت. آن روز    یپراکن و لجن  ختندیخدا ر  امبر یپ

پ قضا  و    امبری از  بود  م  دشیرش  ارانیتنها  در  نداشتند.  دختر  انی حضور  صحنه،  ناظران    ی همه 
بس  اننوجو پاک   هایج ی به  به  و  کرد  تهاجم  زمان  پاسداران  پ  زهیو  صورت  و  سر  خدا    امبری کردن 

 پرداخت. اسمش فاطمه بود. 
و با    یستادگیو ا  یار یرا با هوش   امبریپ اوست که توطئه قتل و اهانت به    نیچن بعد هم  یها سال   در

است. در   قدمشی خصوص زنان ـ همه جا په محرومان ـ بهب یدگ یدر رس  کند،یم ی خنث اش یسخنور 
 . شودیو شجاعتش زبانزد م یو فداکار  کندیمتعدد شرکت م  ینبردها
و تحمل    ییغذایو محاصره و ب   یکه روزگار سخت   طالب،ی در شعب اب  ارانشیو    امبری پ  دیتبع  هنگام

سرپرست  دیشد  یگرما رس  یبود،  پ  یدگیو  آن  امبریبه  از  داشت.  برعهده  ابرا  ام  به  که  بود   ها یجا 
 مادر پدرش.  یعن یمشهور شد 

 
 نبرد  یها در صحنه فاطمه

  ی در کنار عل   گرید  شتازیشد، فاطمه همراه سه زن پ   یضرور  نهیکه هجرت به مد  یاز آن، زمان  بعد
مد  انهیمخف  ا  نهی رهسپار  راهپ   یسفر  نیشد.  شبها  بود.  روزها  کردندیم   ییمایپرخطر  پنهان    و 

 . شدند یم
با    در   ی جنگ از قضا به شکست سخت   نیشرکت داشت. ا  گریزن مجاهد د  ۱۳جنگ احد فاطمه 

اما در همان صحنه پرخطر، فاطمه آب و آذوقه    ختند،ی مردان نامدار گر   یبرخ  یو در آن حت   دیانجام
پ   رساندیم جمله  از  مجروحان  عل   امبریو  حضرت  و  زخم  یخدا  که  بودند،    برداشته  اری بس  یها را 

 کرد. یمداوا م
زمان، فاطمه هر چهار فرزند کوچکش را   نی. در اد یمکه فرا رس یی هنگام فتح نها ی سال هشتم هجر 

 کارزار شد.  نیحضور در ا یبرا  یسفر طوالن  کی  یبرجا گذاشت و راه 
آس   زنان از  ـ  جهان  مر   هیبزرگ  تا  هاجر  خد  می و  و  ز   جهیعذرا  به  یکبر   نبیو  و    نیاـ  بزرگ  خاطر 

نشان    ریدر زنج   تیو تکامل جامعه را به بشر   شرفتی پ  ی اصل  ر یاند که مسشناخته شده  شتاز یپ
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همآن  کی به    کیدادند.   ز   نیچنها  نظر  بشر  نیباتر یاز  ن   یخصائل  و    یفرد   یرفتارها  نیتر کی و 
 خود بودند.  سرآمد زمانه یاعاجتم

 
 با ارتجاع  بخشییاسالم رها ان یقاطع م  یمرزبند  یتجل
  ن ی هم  یعن یاست،  یو چه بعد از او، شاخص اسالم انقالب  امبریاست که فاطمه چه در زمان پ  نیچن

 قد برافراشته است.  ینی که از روز اول در مقابل خم  نیاسالم مجاهد
م   یمرزبند   یتجل  فاطمه، رها  انیقاطع  زن  بخشییاسالم  ارتجاع  او    ییوسطاقرون  زیست با  بود. 

جدا  نیتر قاطع صداشاخصِ  بود.  ارتجاع  از  انقالب  تار   شیکننده  وجدان  در    خیهنوز  لرزه  به  را 
  ه که چه شده است که »با هر دو پاشنه ب  دیکش یم   ادیآن زمان که بر سر بزرگان انصار فر   آورد،یم

 د«؟ یگردیعقب باز م 
 که:  دیخروش یمردم م انیدر م  یطور علن و به محابایب  نیچنهم

نادار   شقاوت  قوم   ،یو  که قسم  ینثار  پ  شان یهاباد  و  عهد  که  آن  از  بعد  بسته    مانیرا شکستند، 
 . د یارو آورده  یکه شما به رفاه و خوشگذران نمی بیبودند. همانا م 

ها  مبلغ آن  یو آخوندها  دیز یو    هیمعاو  یپا   یصدا  ش،یشاپ یانگار که پ  ،یگر یصحنه و سخنان د  در
م  دهیرا شن  هشدار  آشکارا  »شمش   داد یباشد،  قدرت  یرها یکه:  و  سر    یها بران  بر  جبار و مستبد 

 خواهد انداخت«.  هیمردم سا
خودش    یها را قبل از همه، جگرگوشه  نیبس خون   یکه بها  زدیچه بسا حدس م  ینگر ژرف  نیا  با

 کن.  یربانخواهند پرداخت. فصل لربک وانحر پس نماز بگذار و فدا و ق
 

 دشمنان فاطمه نیتر دشمن یاو خامنه  ین یخم
 ! دیدشمنان فاطمه در زمانه حاضر نگاه کن  نیتر به دشمن حاال

و    ینی به خم  یعنیزمان؛    نیا  یهاها و ابولهبامروز، به ابوجهل  یپرست و بت  تیسردمداران جاهل  به
است، سرکوب جامعه و    یزیست زن  شاننییآ  اند،ین ی د  یکه شاخص ارتجاع و بردگ  دیبنگر   یا خامنه

جنگ  تیجنا کرده  یافروزو  خود  رسم  و  راه  خدارا  بت  جنون  شانیاند،  دقدرت  و    شان انتیآسا 
 شکنجه و اعدام است. 

تجاوز و    چگونه  کنند؛یگوناگون را قلع و قمع م  انی اد  روانیستمزده و پ  یهاتیکه چگونه مل  دینی بب
و    نامندیاند، زنان و جوانان ما را محارب و منافق و اغتشاشگر مخود کرده  یکشتار را، روش حکمران 

پل   نیا و  پ   ی دیهمه شرارت  ع   یس و مو   م یابراه  ا ی. آدهندینسبت م   امبرش یرا، به خدا و  و    ی سی و 
 بود؟  نیا شانیمحمد خدا
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 کردند؟ یگور و قتل عام مخلق را زنده به کیفرزندان  ایآ
 : می را بنگر  یسو کوثر محمد  نیدر ا و

 ی و مردساالر  یفگیابطال مجسم ضع  ،یستادگ ی زن رزم و ا  ،یشبکوب در عصر ظلمت و تباه  ستاره
  ی طور مستقل و به دور از هرگونه وابستگ بستند که به  مانی پ  امبری که با پ  ی. سرآمد زنان ی کشو بهره

ه  یخانوادگ   و  یلگ یقب در  را  کارزار  چیاو  و  تار   یمجاهدت  نگذارند.  از    ۶۰۰نام    خیتنها  زنان   نیاتن 
 خدا را ثبت کرده است.  امبری با پ کنندهعتیمجاهد ب

خود را در اسارت زنان و   یات یهمواره منافع ح   یکش ستم و سرکوب و بهره  یروها یحاکم و ن   طبقات
ااند دهیجامعه د  یاس ی سرنوشت س  نییها در تعآن  ین یآفر از نقش  یریجلوگ  شود یروشن م   جانی. 
 وجود ندارد.  یا و خامنه  ین یبا ارتجاع خم  نبیو فاطمه و ز  جهیاسالم خد  نیب یقرابت  چیکه ه 

 
 زنان گاهیو جا یبا ارتجاع بر سر آزاد  نیمجاهد ییدر رو رو
پلبا ار   نیاسالم مجاهد  می عظ  ییدوران معاصر هم، رودررو  در بر سر   یک یاز آغاز    ،ین یخم   دیتجاع 

 . ها تیحقوق مل نیچن زنان و هم گاهیبر سر جا یگریبوده و هست و د یآزاد
و    یگرا را برافراشت که مدافع آزادشاه، پرچم اسالمِ مردم  یها از زندان  یبالفاصله بعداز آزاد   مسعود

  ن یمجاهد  ،ین یخم  تی و کارگر و دهقان است. از شروع حاکم   هاتیزنان و حقوق مل  ییپرچمدار رها
ب   یبرا و  بالنده  پ  یشماریورود نسل  و  آگاه  و دختران  زنان  م  شتازی از  پ  تیل فعا  دانیبه  راه    کاریو 

در شر  انقالب   ین ی خم  عتیگشودند.  زن مسلمان  کردن  اجتماع  یوارد  کالن  ابعاد  در  مجاهد  و    یو 
و    نیمجاهد  یاز گناهان نابخشودن  گرید  یکیگواه آن است،    دانیکه کتاب قطور شه  یاس ی مبارزه س

 بود.  یشخص مسعود رجو 
بعد از انقالب در سال    یها هفته  نیکه از اول  یگران و مزدوران آخوندها و پاسداران و شکنجه  همان
زنان  خواستندیکه م یی هاهمان  زدند،یم ی جنس ی هااتهام نیشهرها به مجاهد  ریدر قم و سا ۱۳۵۷

به دختران  ضدو  انقالب  از  بعد  خانه  ی سلطنتپاخاسته،  د به  برگردند،  به  میدیها  همه    غمر که 
با خواهران    شانیهاو قبر و قفس  یمسکون  یها و واحدها ها، در زندانگاهدر بازداشت  هایپناهاسالم

آن کردند.  چه  مما  ا  خواستند یها  زن  ورود  م   یران یراه  ک  دان یبه  سد  را  شکست  مبارزه  اما  نند، 
 خوردند. 

زن مجاهد خلق را در تهران اعدام کرد، اشرف    ۳۰  ین ی روز که خم  ک ی ، در  ۱۳۶۰سال    وری شهر   در
پ   دانیشه تار   یام یدر  انتقام  به  جز  »ما  بود:  ز   یییخ ی گفته  نو  نبی که  داده،   دیقهرمان  را  آن 
 م«ی شی اندینم
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  ی طوالن  یاست که صف  دیو با  توانیرسم مشاخص و راه و   نیو با هم  مانیاراده و ا نیبا هم  نیهم با
زنان و   ران،یاند که حاال در سراسر اشده یراه پرافتخار ندگانیاند و آغازگران و گشاپاخاستهاز زنان، به

و    یآخوند  میاز لوث وجود رژ   ار   رانیو برآنند که ا  کنندیم  یط   یخودگذشتگ آن را با از  ری دلِ دختران
 آن پاک کنند.  یل یتحم نییو آ  نیتمام آثار فرهنگ و د

در دورتموند آلمان در   شی سال پ  ۲۷چه را  آن  زیست و زن  دیپل  یباز هم به آخوندها   دیاجازه بده  پس
گفتم،    رانیا یمل  بخشیارتش آزاد  سیو تاس   یاسی س  انی و زندان  دانیخرداد در روز شه یسالگرد س 
 تکرار کنم: 

بر سر   د،یو ستم داشت  ی ز ی ستو زن  ی گر یخود از وحش   یی وسطاو قرون    ی جاع در چنته ارت  »هرچه
  د یایمبارزه ب   دانیآزاد بشود و به م  میعظ   یخ یتار   یروین  نیکه ا  یبه روز  یوا  یول  د،یآورد  یرانیزن ا

 . د یآتش خواهند کششده بهزنان رها نیشما را ا  یکه دودمان ارتجاع  دید دیآن وقت خواه
دست  طور محتوم بهو به  دیاعمل آوردهانتخاب را به  نیا  تانیزیستو زن  هاتیآخوندها با جنا  شما

 شد«.  دیجارو خواه خیاز صحنه تار  رانیزنان رهاشده ا
 

 ی و نه به حکومت اجبار یاجبار نینه به د ،یبه حجاب اجبار نه
مجاهد  یهژمون  هدف سازمان  در  ا  نیزنان  برا  نیهم  رانیخلق  آزاد   یتحقق سرنگون  یاست:  و    یو 

د اجبار  گونه  هر  ما،  بله  برادرانشان.  با  البته  تحق   ین یعدالت  و  هر گونه ستم  رد    هیعل   ریو  را  زنان 
و مرد ا  ونی لیم  ونیل یم  یها را که از قلب  ادیفر   نیو ا  میکن یم  م ی کنیم  ربرآمده است تکرا  یرانیزن 

 ! ی و نه به حکومت اجبار  یاجبار نینه به د ،یکه: نه به حجاب اجبار
 ها را محقق کرد. خواسته نیهمه ا  ر،ییبزرگ تغ یرو ین  نیزنان، ا یشتازی با پ دیو با  توانیم بله

 
 ! ی و برادران گرام  خواهران

  یاست و من برا  ۳امروز ما در اشرف  ییآاست که محل گردهم  یمسجد  بخشنتیفاطمه زهرا ز   نام
نماد    میدینام پاک برپا شده بود که د  نیبا هم   ی هم مسجد  ۱آمدم. در اشرف  جانیامروز به ا  ن یهم

 دادند.  ی به آن گواه   ونیل یم ۵/ ۲در عراق شد و  انیع یاهل سنت و ش انی م یهمبستگ
 ن ینساء العالم  دهیس  یعل  والسالم

 
ضحاک ماردوش   ،یادستور خامنهروزها به  نیکه در هم   یها به شورشگراندرودها و سالم  دیتجد  با

به آوارتجاع  آن  ختهیدار  بهشدند.  به  خاطر دستها  ا  ینبردزدن  مردم  که  رفتند  دار  از    رانیبر سر 
 . کنند یاش دفاع مو ضرورت تیو مشروع تیحقان 
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پرخروش  نیتر زنده  شان،جانیب   یکرهایپ جراثقال   نیا  یها جان  نیتر و  سر  بر  و  است    ی ها زمان 
  ۶۷عام سال  مرگ در قتل  أتی جالدان ه   ،یا . خامنهاندامیبرافراشته ادامه نبرد و ق  یهااعدام، پرچم
 به کار گرفته است.  کنندگانامی ق اعدام یحاکمان برا  أتی را امروز در ه 

هم  میدید  اما در  پدرا  نیکه  و  مادران  قروزها  جوانان  و  زنان  و  شورش  نیآفر امی ن  دختران  در    ،یو 
شکنجه  هیاول   یها ساعت برابر  در  ابامداد  گوهردشت  قتلگاه  و  خروش  ستادندیگاه  ا  دندیو    ن یکه 
 دارد.  یدر پ هاامیها بسا ق اعدام

 . امهی ق یاعدام کن  امهیپ نیآخر  نیتکرار کردند که ا و
 و زندان بشکنند.   ریکنند و زنج انی شورش و طغ دیبا یآزاد  فتگانی ش بله،

 . شود یم روزیپ رانیا ک یطناب دار جالد بر گردن دماوند، هرگز اثر ندارد و انقالب دموکرات  نیچن نیا
 ی ا بر خامنه مرگ
 دان یبر شه سالم
 ی بر آزاد  سالم


