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دهه پيکار مداوم با نظام واليت فقيه نگاهی ولو ۴وقتی به سرگذشت مقاومت ايران و نيروی محوری آن، سازمان مجاهدين خلق ايران، طی 
تبداد مذهبی و به تعبير مجاهدين خوبی درمیافکنيم، بهکلی و گذرا می از فراز و  »ب نوين ايرانانقال« يابيم که جنبش مقاومت در برابر اس

شيب شيبن سياسی را از پا بيندازد اما مجاهدين و هايی که هر کدام از آنان میهای مختلفی عبور کرده است؛ فراز و ن توانست، يک نيروی 
حکومت  ين جدی برای اينکننده و برانداز و به يک جايگزمقاومت الهام گرفته از آنان ماند. نه تنها ماند بلکه قد کشيد و به يک نيروی تعيين

به سنت  تبديل گشت. طی کردن اين مسير دشوار و اين تماماً محال و بيرون کشيدن پيروزی از دل آن، چگونه محقق شده است. مجاهدين بنا
ريم ماری است: ناپذير بر زبان آنان جصورتی انکارديرينه خود عادت ندارند چندان از خود سخن بگويند اما هرگاه سخن بگويند يک نام به

  . رجوی

    مريم رجوی کيست؟

سنامه او، مشخصات يک وجود تاريخی را بايد  زندگی و مبارزه مريم رجوی، مبارزه يک نسل است. چون او نماد يک نسل است. در شنا
روح ناخت مريم رجوی با خواند. به بيان مش ر نمیتر، ش تعدادهای فردی ميس رح توانمنديها و اس ت که او را بهش ود و خطا هم هس عنوان ش

ارق ای خ ديه ا توانمن ت.زنی ب اس ان در ميهن م اريخی زن ور ت ک حض ادی از ي ادت، معرفی کنيم. مريم رجوی نم   ع
د، اين نام به يک ت که فقط متعلق به مجاهدين و مقاومت ايران باش رمز پايداری در برابر بنيادگرايی مذهبی  مريم رجوی امروز نامی نيس

ونی پسندند آنگاه که سخن به سرنگحاکم بر ميهنمان تبديل شده است. حتی آنان که به هر دليل، گرايش عقيدتی و ايدئولوژی مجاهدين را نمی
  رسد، در نقش مريم رجوی با مجاهدين و مقاومت ايران اشتراک نظر دارند. اين رژيم می

چنان از نام مريم رجوی وحشت داران حاکم بر ايران آناند. عمامهاسی و برجسته بسياری درباره مريم رجوی سخن گفتههای سيشخصيت
اقدام به درج عکسی از او در صفحه اول نمود، مدير روزنامه را » آسيا«يک روزنامه اقتصادی دولتی به نام ١٣٨٢دارند که وقتی در سال 

 لغو نمودند.زندانی کرده و امتياز آن را 



  

  خاطر درج تصويری از مريم رجویتوقيف روزنامه آسيا به



 مريم رجوی کيست؟

  با ما در اين مقاله همراه باشيد.  دانيم؟از مريم رجوی چه می

    مريم رجوی ـ تولد و جوانی

ط به دنيا آمد. خانه پدری١٣٣٢آذرماه١٣مريم رجوی  ماره در يک خانواده متوس هاب الد١٨اش ش وله، در محله وزير نظام تهران کوچه ش
ريف رفت و در  نعتی ش گاه ص گاهی، به دانش يالت دانش تان هدف ادامه داد. برای تحص تان دخترانه طوبی درس خواند. در دبيرس بود. دبس

ق خل سازمان مجاهدينالتحصيل شد. يکی از برادران مريم رجوی، به نام محمود عضدانلو از اعضای قديمی رشته مهندسی متالورژی فارغ
دست ، در زمان شاه به١٣۵۴سياسی بود. خواهر بزرگتر مريم رجوی به نام نرگس در سال  ايران است. محمود در دوران شاه يک زندانی

دست رژيم ماليان دستگير، و به١٣۶١د و در سال مأموران ساواک تيرباران شد، خواهر ديگر وی، معصومه، دانشجوی مهندسی صنايع بو
  های فراوان، اعدام گرديد. در حالی که باردار بود، بعد از شکنجه

  



 معصومه عضدانلو خواهر مريم رجوی

   مريم رجوی ـ نخستين جرقه، نخستين الهام

تين خاطره تلخ او برمی ت؟ همه چيز به نخس اه پيوس اله بيش نبود،١٠گردد؛ هنگامی که دخترکی مريم رجوی چگونه به مبارزه عليه ش  س
رکوب تظاهرات  اهی به روی مردم معترض و س اهنش ودن نيروهای گارد ش اهد آتش گش خرداد ١۵برای اولين بار از پنجرٔه خانه پدری، ش

د که مبارزه در ذهن او نقش ببندد. مريم رجوی  بود. تجربه۴٢سال  تبداد از نزديک باعث ش ال بعد ٧عملکرد اس از اين نخستين جرقه، با س
  که نوجوانی بيش نبود، راه مبارزه خود را يافت و در آن گام نهاد. اين

    مريم رجوی و آشنايی با سازمان مجاهدين خلق ايران

ا آموز کالس چهارم دبيرستان بود. باز طريق برادرش، محمود با سازمان مجاهدين آشنا شد. او در اين زمان دانش۴٩مريم رجوی در سال
آوری اخبار فعاليت خود را گسترش داد و با دختران مبارز يک گروه تشکيل داد. کار اين گروه جمع گام نهادن به دانشگاه صنعتی شريف،

هرگردی،  ازمان را در زمينه کوهنوردی، ش ار آنها بود. مريم رجوی در اين ايام رهنمودهای س راديوهای حامی انقالب خلق ايران و انتش
يک های ايدئولوژگيری از کتاببست و همزمان با بهرهيی بود به کار میارخانجات که بخشی از پروسه ورود به مبارزه حرفهکارگری در ک

شد. بعد از دستگيری برادرش، محمود، از طريق ديگری با سازمان در ارتباط قرار ـ سياسی سازمان اعتقاد او به راه مجاهدين بيشتر می
عنوان يک کانال ارتباطی فعال بين داخل و خارج زندان به فعاليت خود ادامه داد. او در اين ايام از هيچ کمک مادی گرفت و از آن تاريخ به

  کرد. های فراوانی از ديکتاتوری شاه ديده بودند ـ دريغ نمیهای زندانيان سياسی ـ که آسيبو معنوی به خانواده



  

  طيلی انجمن و گردآوری تمام نشريات آن شدنامه، باعث تعچاپ عکس مريم رجوی در اين ويژه



   موضع قاطع مريم رجوی در برابر جريان اپورتو نيستی

 نما مواجه شد.ی اپورتونيستهای چپسازمان مجاهدين خلق ايران باضربه۵۴در سال 

ت ع های چپاپورتونيس ان نيفتاد در مواض ولی خود پايدار ماند. او جزو نما تالش زيادی کردند تا مريم رجوی را جذب کنند اما به دامش اص
  آن دسته از افراد بود که در اثر ضربه جريان اپورتونيستی به مواضع انحرافی يا ارتجاعی دچار نشدند.

ازمان برای نغلطيدن به دام جريانهای انحرافی  جو، کمک فکری به هواداران س ازماندهی دختران دانش در اين دوران مريم رجوی در س
  ايفا کرد.  است ارتجاعی نقشی شايستهنما و جريان رچپ

ال ت عالوه بر اين در جريان مالقات با مريم رجوی در اين س ير زاده رابطه فعال داش ن نص ا الفت و حس هيد عليرض ها، با مجاهدين ش
ته بود ارتباط نزديکی با خانواده نايی برادرش توانس ی برقرار کند. آش ياس اير زندانيان س هدای مجاهدين و س هيد بهجهای ش ت او با مجاهد ش

  تيفتکچی نيز در همين دوران بود

    عضويت مريم رجوی در سازمان مجاهدين خلق
به عضويت سازمان مجاهدين خلق ايران درآمد. سازمان مجاهدين در اين دوران درصدد خنثی کردن آثار ضربه ۵۶مريم رجوی در سال 

ی ـ ايدئولوژيک در داخل سازمان جريان داشت. در آن شرايط وحشتناک پليسی ـ های سياسنما بود. به همين دليل آموزشاپورتونيستی چپ
يی از تحرک نيروهای انقالبی کاسته بود. کمبود امکانات از قبيل خانه، ماشين و نيز نظامی آثار ضربه اپورتونيستی به ميزان قابل مالحظه

اعف می ازمان را ياری میيأس کرد. مريم در چنين شرايطتور گسترده پليس، مشکالت را مض داد، امکانات مادی برای آن فراهم آوری س
اند. او بهکرد و با اجرای قرارهای پيچيده به فرار نيروهای انقالبی از چنگال پليس ياری میمی جويان رس دليل ارتباطات فعالی که با دانش

  کرد. در زمينه پياده کردن خطوط سازمان در دانشگاه نقش مؤثری ايفا می داشت،

ال  ازمانی ديگر مريم رجوی در س ربه ارتباط با گروه۵۶ماموريت س کل گرفته بودند ارتباط با اين گروهها ۵۴هايی بود که بعد از ض ش
هايی که از يک سو توسط رژيم و ساواک شاه و از اعتمادی پس از ضربه اپورتونيستی و خنثی کردن سمپاشیبرای از بين بردن فضای بی

نمود اما مريم رجوی بسيار مشکل می گرفت بسيار ضروری بود. سيله جريان راست ارتجاعی عليه سازمان صورت میسوی ديگر به و
  موفق به حل مشکالت اين مسئوليت و انجام آن شد. 



    مريم رجوی و انقالب ضدسلطنتی

عليه ديکتاتوری سلطنتی نمايد و آنها را در  مريم رجوی در جريان انقالب ضدسلطنتی توانست، طيف وسيعی از دانشجويان را وارد مبارزه
ستانه قيام  سازمان دهد. در آ سازمان تشکل ٢٢جريان انقالب ضدسلطنتی نيز  سازمان نخستين  بهمن او همراه با شماری ديگر از اعضای 

ديدی مبارزات دانشجويی را را تأسيس نمود تا در مدار ج »انجمن دانشجويان مسلمان دانشگاه صنعتی شريف«دانشجويی مجاهدين، به نام 
  به پيش ببرد. 

    مريم رجوی، يکی از مسئوالن بخش اجتماعی مجاهدين
ئوالن  ازمان بود. او همچنين از مس ئوالن بخش اجتماعی س ی و علنی از مس ياس لطنتی، در دوران مبارزات س دس بعد از پيروزی انقالب ض

آموزی بود و سرپرستی اردوهای آموزش و سازندگی آنان در روستا يشيای دانشآموزی و از سازمان دهندگان دختران ميلاولئه شاخه دانش
  را به عهده داشت. 

  گويد:فاطمه رمضانی از زنان مجاهد خلق درباره اين دوران می

شخصيت  در دوران مبارزه افشاگرانه سياسی عليه اقدامات ارتجاعی، مريم رجوی الگوی ما در کار و تالش و انگيزه دادن و شکل دادن«
وز با برقراری  ده بودند. او مثل آموزگاری مهربان و دلس رازير ش ازمان س وی س ان به س يل خروش ياهايی بود که مثل س مبارزاتی ميليش

  ».  کردروابطی عميقاً انسانی و انقالبی آنها را مجذوب سازمان و مناسبات آن می

    مريم رجوی کانديدای مجاهدين برای مجلس از تهران

ال  ازمان مجاهدين خلق ايران به٨١٣۵در س وی س عنوان يکی از کانديداهای مجاهدين در تهران برای اولين انتخابات مريم رجوی از س
د. طی اين انتخابات رژيم آخوندی با تقلب د. با اين همه، مريم مجلس معرفی ش ترده مانع از ورود حتی يک مجاهد خلق به مجلس ش های گس

د که اعتراف کند مجاهدين در جريان ههزار رأی را ب٢٢٠رجوی بيش از  اص داد. با وجود تقلبات انبوه رژيم آخوندی ناگزير ش خود اختص
  انتخابات مجلس بيشتری رأی را بعد از حزب حاکم که تمامی اهرمهای قدرت را در دست داشت باالترين آرا را داشتند.



  

  ١٣۵٨در سال  مريم رجوی کانديدای سازمان مجاهدين خلق برای مجلس شورای ملی



ازماندهی نيروهای انجمنهای محالت تهران بود. او در تظاهرات مادران  ئوليت مريم رجوی در بخش اجتماعی، آموزش و س آخرين مس
هزار نفری ۵٠٠مرکزی اين تظاهرات (مادران تهران) را به عهده داشت. در تظاهرات باشکوه  ) مسئوليت سازماندهی هستهٔ ۶٠(ارديبهشت

 نيز سازماندهی بخش عمده نيروهای محالت تهران با مريم رجوی بود.۶٠خرداد ٣٠در مردم تهران 

  نشريه مجاهد منتشر شده است)٢۶در شماره ۵٨اسفند ١۴(متن زندگينامه مريم رجوی در تاريخ 

    خرداد٣٠های سياسی مريم رجوی بعد از فعاليت

کرد. خمينی به سرعت در حال ر آزادی روزهای آخر خود را سپری مینزديک به دو سال و اندی پس از سقوط نظام سلطنتی، بهار زودگذ
داران، منجر بهتهاجم چماق۶٠خرداد٣٠حذف مخالفان خود و يکپارچه کردن نظامش بود. تا  هادت بيش داران به همراه تيراندازيهای پاس ش

ر ۵٠از  راس ده بود و اين عالوه بر هزاران مجروح و زندانی در س به فرهنگ  ايران بود. پس از آن بود که خمينی بناتن از مجاهدين ش
وروی و نه هيچ کس و هيچ جای ديگر بلکه در همين تهران دجالگرانه خودش منافقين را بدتر از کفار ناميد و گفت: خطر نه آمريکا و نه ش

  دستانش صادر کرد. آبان، حکم احضار و تعقيب رهبری مجاهدين را از طريق دا٢۵و بيخ گوش ما است و در پی آن، روز 

دعوت مادران مسلمان بوديم. هزار نفری مردم تهران عليه سرکوبی مجاهدين به٢٠٠شاهد تظاهرات ١٣۶٠ارديبهشت٧پس از آن در تاريخ 
  تظاهراتی که به بزرگترين راهپيمايی بعد از انقالب ضدسلطنتی معروف شد.

ا را اين چنين در حال چرخش می له بخمينی که فض حنه آمد و در روز ديد بالفاص ت مجاهدين را به تعيين ١٠ه ص »  تکليف نهايی«ارديبهش
  تهديد کرد و گفت:

يک روز است که پشيمانی ديگر سودی ندارد و «واال » برداريد و به آغوش ملت برگرديد اسلحه را زمين بگذاريد و از اين شيطنتها دست«
  ».  مقابله با اينها و تکليف آخری، نسبت به اينها تعيين شودآن روزی است که به ملت تکليف شود، تکليف شرعی الهی به 

تند: ما ١٢عمل آوردند و در حجت را بهدو روز بعد مجاهدين هم آخرين اتمام اده خطاب به خمينی نوش رگش ت در يک نامه س ارديبهش
و حضوری حرفهای خود را بزنيم. اما خمينی  هايمان خدمت برسيمحاضريم سالحهايمان را تحويل بدهيم، اما اجازه بدهيد همراه با خانواده



پيمايی تا جماران همان و جارو شدن رژيمش همان، يک هفته سکوت کرد و بعد از يک دانست اجازه دادن به مجاهدين برای يک راهکه می
  رسمدار گفت الزم نيست شما بياييد، من خدمت شما میهفته با لحنی معنی

ال تمام تالش خود را کرده بودند که از وقوع آن جلوگيری کنند يا به اين ترتيب ديگر برخورد قهرآ ميز که مجاهدين به مدت بيش از دو س
  نمود. ناپذير میالاقل آن را به تأخير بيندازند، اجتناب

که طی مدت  طور علنی اعالم نشده بود، در تهران شکل گرفت. جمعيتپيمايی عظيم که بهخرداد يک راه٣٠بعد ازظهر روز شنبه ۴ساعت 
  کوتاهی شمار آن به نيم ميليون نفر رسيد از از هر سو به سمت تقاطع مصدق و انقالب سرازير شد.

اعت حوالی ميدان ولی له کمتر از نيم س ان مردم هر لحظه متراکمتر و به فاص يل خروش ر چماقداران به جمعيت حمله کردند. اما س عص
ترده ت گلهتر میگس د و ديگر کاری از دس تار مردم آخرين نقابش را از هاش تقيم و کش ليک مس اخته نبود. و خمينی با فرمان ش ی چماقدار س

  اش برداشت.چهره

المت د و در پی آن، آميز نيماين چنين بود که تظاهرات مس يده ش خص خمينی به خاک و خون کش تور ش ميليون نفری مردم تهران به دس
خرداد برای هميشه بر دفتر مسالمت با خمينی خط پايان ٣٠خرداد آغاز شد؛ و به اين ترتيب ٠٣ترين موج اعدامها از همان شامگاه سابقهبی

  بشری، مشروع و ضروری گرديد.خرداد، مقاومت انقالبی برای سرنگونی اين رژيم ضد٣٠کشيد. از فردای 



  

    ١٣۶٠خرداد ٣٠تظاهرات 

فصل جديدی از استبداد ١٣۶٠خرداد٣٠ان سازمان مجاهدين خلق ايران در آميز هواداربا آتش گشودن پاسداران بر روی تظاهرات مسالمت
صورت حاکم شد. نيروهای اپوزيسيون و در رأس آنها مجاهدين خلق، در معرض شديدترين سرکوب قرار گرفتند. مبارزه که تا اين تاريخ به



کادرها و مسئوالن مجاهدين به زندگی مخفی روی آورد  نيمه مخفی بود، شکل مخفی و زيرزمينی به خود گرفت. مريم رجوی نيز مانند بقيهٔ 
 های تيمی مستقر شد. و در خانه

  ۶٠مريم رجوی هم پايگاه شهيد اشرف رجوی در سال 

لح، له ميم گرفته بود، يک تن از مجاهدين را زنده نگذارد. گزمگان تا دندان مس تجوی خانه لهخمينی تص و زنان در جس های تيمی به هر س
حال حماسی، تا چند روز قبل از شهادت اشرف رجوی با او در يک پايگاه چرخاندند. مريم رجوی در اين دوران دشوار و در عينپوزه می

من قرار گرفت و تمامی به ۶٠بهمن١٩کرد. در روز زندگی می تقرار او نيز مورد تهاجم دش رف، محل اس ی و اش هادت موس دنبال ش
ور همرزمانش پس از نبردی قهرمانانه به يدند مريم رجوی در آن زمان در حال انجام مأموريت ديگری بود و در آن پايگاه حض هادت رس ش
  گويد:در اين باره می١٣٩۵بهمن١٩نداشت. او در سخنرانی خود به تاريخ 

سيمی مراکز سپاه بیهای وسيله صامت پيامساعته به٢۴بهمن من در پايگاهی در يکی از خيابانهای تهران بودم. در آن موقع، ١٩در روز «
سيمی شان را خنثی کنيم، ولی از چند ساعت قبل از حمله، سکوت بیکرديم که از تحرکات آنها با خبر بشويم و حمالتو کميته را گوش می

  شان پشت آن است.يی هستند که تمام دستگاهاندرکار حملهبرقرار کرده بودند. معلوم بود که دست

های شب حمله رژيم شروع اد چند حلقه محاصره در اطراف پايگاه موسی و اشرف تدارک ديده بودند و در نيمهحمله را از شب قبل، با ايج
ها را شروع کرديم. بايد قرار گرفته است. بالفاصله نقل و انتقال فاصله کمی پايگاههای مختلف مطلع شدند که خانه موسی زير ضربهشد. به

  شد تا ضربه گسترده نشود.رفت رژيم از آنها سرنخی داشته باشد، تخليه میها و پايگاههايی که احتمال میخانه

ی و اشرف با خبر شده بودند، ولی بيرون از ما هنوز به هادت موس هر حال تا حوالی ظهر بخش زيادی از بدنه تشکيالت ما در تهران از ش
  ».دندکه شب راديو و تلويزيون رژيم خبر را پخش کرکسی اطالع نداشت. تا اين

رايط خفقان رف، مريم رجوی در ش هادت اش البعد از ش ی ـ نظامی س ازمان به وظايف در بخش۶١و ۶٠های بار پليس های مختلفی از س
  های جديد به پاريس، مقر شورای ملی مقاومت اعزام گرديد. برای به عهده گرفتن مسئوليت۶١انقالبی خود ادامه داد و در سال 

    نقالب ايدئولوژيکا



يی تشکيل رهبری نوين سازمان مجاهدين، ، دفتر سياسی و کميته مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايران، طی اطالعيه١٣۶٣اسفند ١٩روز 
بات درونی مجاهدين و  ه و مناس رآغاز يک تحول کيفی در انديش عود و مريم، و انقالب نوين مردم ايران را اعالم و معرفی نمود. اين س مس

منظور آزاد کردن و استخراج حداکثر پتانسيل برای سرنگونی رژيم آخوندی بود؛ تحولی که با عنوان رهبری به ورود زنان مجاهد به سطح
  شود.انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين ناميده می

  زنان و برابـری درباره اين تحول آمده است:  در کتاب اسالم 

، زنان پيشتاز ايران در آن وسيعاً حضور يافتند. شرکت فعال آنها در همه از هنگامی که مبارزه برای سرنگونی رژيم آخوندی شروع شد«
نظيرشان، هم در پيشروی مقاومت و هم در ارتقاء موقعيت زن ايرانی تأثير شگرفی بر جای گذاشت. در های مبارزه و فداکاری بیعرصه

د مقاومت مردم ايران) در رويارويی با ديکتاتوری مذهبی سوم از صد و بيست هزار شهياين دوره دهها هزار زن مجاهد و مبارز(حدود يک
  نظير است.های بزرگی آفريدند که در تاريخ جنبش ايران بیگاههای رژيم خمينی،حماسهخصوص در شکنجهجان باختند.آنها به

رف، که مريم رجوی او را مادر عقيدتی خود و ديگر زنان مجاهد می هادت اش ازمان مجاهدبعد از ش ين خلق ايران در جمعبندی نامد، س
الگرد مقاومت انقالبی، ؤال کليدی روبهچهارمين س د که با اين س ازمان مجاهدين خلق ايران (به«رو ش ازمان محوری چرا در س عنوان س

ه مدار پايين ئوليت زنان س طح مس ت؟ يعنی در حالی که زنان بهمقاومت)، س ترده در تمامی صتر از مردان باقی مانده اس  هایحنهطور گس
ور دارند و همچنين با توجه به اين عنوان يک ارزش آرمانی معتقدند و در عمل هم به که مجاهدين به برابری زن و مرد بهمقاومت حض

  ».اند؟ظاهر هيچ مانع و محدوديتی برای ارتقای زنان وجود ندارد، پس چرا زنان ما در چنين حدی متوقف شده

  : گويدمريم رجوی در همين رابطه می

رای حلی باين سؤال بسيار قابل توجهی بود و به همين خاطر بحث و بررسی زيادی روی آن شد. در بررسی اين مسأله و در پی يافتن راه«
يديمآن به يک راه کند و باور ما نمی .حل جديد رس تيم که اين ذهنيتها را بش تيم فقط روی يک پا حرکت کنيم. ما نياز به تحولی داش توانس

عقيده بودند. برخی يی با او همدانست و عدهصورت شرکت زن در رهبری می حل را از باال و بهرا در زنان جاری کند. مسعود، راه يیتازه
جستند. اين مسأله ذهن مرا زياد مشغول کرده بود. از سالها قبل، حل را از پايين و در شرکت بيشتر زنان در امور اجرايی میچنان راههم هم

نظر من اين موضوع انديشيدم. بهکه چگونه راه رهايی زنان گشوده خواهد شد، میزمانی که مبارزه سياسی را شروع کردم، به اين شايد از
أله ذهنی هر زنی تبديل می ود، هر چند که بهخواه ناخواه به مس نگينی و پيچيدگیش اش، دير يا زود از آن روبگرداند. به هرحال، خاطر س



أله به رورتهای آن را از جهات مختلف اکنون مس ده بود و من ض طح يک جنبش بزرگ مقاومت مطرح ش ورت يک بحث جمعی در س ص
اس می ايی بهراه .کردماحس ت، در يک کالم، راهگش رکت زن در رهبری حلی که در برابر ما قرار داش ورت جهش کيفی از طريق ش ص

رفتن اين گعهدهوليتی را به عهده بگيرد، وجود دارد يا نه؟ وقتی مرا کانديدای بهبود. بالفاصله اين سؤال مطرح شد که آيا زنی که چنين مسئ
ميم ئوليت و تص نگينی مس ئوليت کردند، س خت و طاقتمس يار س ا بودگيری در مورد آن برايم بس ازمانی که چنگ در چنگ با  .فرس آنهم س

تبداد مذهبی حاکم بود. ولی يک چيز ترديدهايم را از بمهيب ديدم که خارج از ذهن خودم و طور واقعی میکه بهبرد: اينين میترين اس
خ میخاطر الزامات جنبش مقاومت، میبه رورت پاس ود. يعنی برای پيش رفتن، بايد به اين ض ته ش ت اين قدم برداش انگيزش  .داديمبايس

که اگر من از خودم شروع ن مشتعل کرد. اينحرکت بر اساس ضرورت خارج از خود فرد، در آن زمان جرقه انديشه جديدی را در ذهن م
بعدها  .رغم همه سختی آن جواب، مثبت دادکنم جواب سخت است ولی اگر از واقعيت بيرون و مسئوليتی که هست شروع کنم ديگر بايد به

هايی يخ، به ما ثابت شد که رعنوان ايدئولوژی حاکم در طول تاردر طول تجربه رويارويی با انديشه مبتنی بر تبعيض جنسی و مردساالر به
عالوه براين، در جريان  .از اسارت چه برای زنان و چه برای مردان جز با ديناميسم خارج از خود و انگيزشهای نوين انسانی ميسر نيست

ست . در عمل های چندماهه، حس کرده بودم که رهايی زنان و آزاد شدن انرژيشان و رهايی خودم در گرو پذيرش همين مسئوليت استنش
  »اسالم زنان برابری«». توانستيم آن را حدس بزنيمکدام از ما نمیچيزی اتفاق افتاد که هيچ

  ی درباره انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين گفت:ضمن توضيح١٣٩١المللی روز جهان زن در سال مريم رجوی در کنفرانس بين

ت عليه يک ديکتاتوری قرون ی اس ورش طايی که بر زن انقالب درونی مجاهدين تحول و انقالب، ش م و وس دور تروريس تيزی و ص س
  بنيادگرايی متکی است.

پارتاکوس عليه برده ه تودهيک زمان اس ورش و قيام کرد، يک زمان در همين فرانس های انقالبی زنجيرهای فئوداليته را درهم داری، ش
المی، به تند و در اين زمانه ما عليه بنيادگرايی اس کس ی در جهان امروزبهش لح و دموکراس تهمثابه بزرگترين تهديد ص بليه  ايم. همانپاخاس

 ترينب عليه زنان را در افراطیهای ستم و سرکوشومی که معضل ملتهای خاورميانه و شمال آفريقا و حتی جوامع غربی است و همه جنبه
  صورت در خود فشرده کرده است.

  ستيز خمينی گفت:مريم رجوی در بخش ديگری از همين سخنرانی با اشاره به ايدئولوژی زن



لطه بودن و اتکا به مردان و درجه دو بودن خود را منطقی و طبيعی می يدئولوژی، همچنين زنان، تحت س  دانند. در نتيجه زندر اين ا
انيتش می لتی جدا از انس يئی که با فايده کااليیخص لت ش نجيده میيابد. خص ارتاش برای ديگران س ود. به عبارت ديگر، زن نيز در اس  ش

ت که به خودش دارد. آن ی اس ت: همين نگرش يمون دوبوار گفته اس وند، بلکه به زن تبديل میزاده نمی زنان، زن«چنان که س وندش در ». ش
ر بيند، نه مرد زن را انسانی برابگيرد.يعنی نه زن خود را انسانی برابر میزن و مرد از طبيعت انسانی آنها اکيداً فاصله می حقيقت، رابطه

  . داندمی

  )١٣٩١مارس ـ اسفند ٨در مراسم  مريم رجویاز سخنرانی خانم  (برای آگاهی بيشتر مراجعه کنيد به توضيحاتی پيرامون اين موضوع

    مريم سرچشمه شکوفايی در سازمان مجاهدين خلق ايران

رورت مبارزه با ارتجاعی بود که زن خ حقيقی به ض تيزی از ويژگيهای ماهيت آن بودمريم رجوی پاس ر طو. حاکميت چنين رژيمی بهس
قانونمند زنان را در مقياسی گسترده به صفوف مقاومت انقالبی و سازمان پيشتاز آن يعنی سازمان مجاهدين خلق ايران جلب نمود. با مريم 

ازمان مجاهدين و تمامی مقاومت  ترده نقش خود را در باالترين مدار رهبری مقاومت نيز برعهده گرفت و س ور گس ايران را وارد اين حض
  دوران نوينی از شکوفايی نمود. 

در موضع همرديف مسئول اول قرار داشت. تولد ارتش آزاديبخش ملی ايران، مقابله با ماشين جنگی و ١٣۶٨تا ١٣۶۴مريم رجوی از سال 
رانجام جنگ خانمان ورای ملی مقاومت، عمليات آفتاب، چلچراغ و س لح ش ويب طرح ص وز خمينی، تص ، مرهون عمليات فروغ جاويدانس

  اين دوران از حيات مبارزاتی سازمان مجاهدين است. 

  مريم رجوی مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران

تی بوده  ميم درس ع همرديف رهبری، اثبات کرد که اين تص ت. آثار رهايیقرار گرفتن مريم رجوی در موض ميماس به  گيریبخش اين تص
  امری بديهی و خارج از ذهن تبديل شده بود. 

وی ١٣۶٨مهر٢۶مريم رجوی در  عود رجویاز س ازبه مس ئول اول س مان مجاهدين خلق ايران معرفی گرديد. هنگام معرفی عنوان مس
  مسئول اول جديد سازمان، مسعود رجوی گفت: 



انقالب ايدئولوژيک درونی سازمان به اوج بلوغ و کمال شايسته  با قرار گرفتن مريم در موضع مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران،«
گردد. بگذار قيد و بندهای استثماری تماماً در برای مجاهدين و خلق محبوبشان میتری رسد و سرچشمه خيرات و برکات بسا عظيمخود می

يم جامعه بی کند و نس ای عطرآگين رهايی را هم بش و بوزد و فض ده به هر س طبقه توحيدی که در دل و بر مزار هر مجاهد خلق حک ش
  ».  بشارت دهد

ال  کيل ارتش آزاديبخش ملی ايران،١٣۶۶مريم رجوی در س ينی فرمانده کل ارتش آزاديبخش را عهده با تش د و ظرف جانش ال ٢دار ش س
 پذيری شگفت او مسعود رجوی رانظام به يک ارتش زبده زرهی ـ مکانيزه تغيير داد. مسئوليتارتش آزاديبخش ملی را از يک نيروی پياده

  های خطير مقاومت را به پيش ببرد. ئوليتقادر ساخت تا در موضع مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزاديبخش، مس
    

    مريم رجوی و ارتش آزاديبخش ملی ايران
ين فرماندهی کل ارتش آزاديبخش، بعد از جمعبندی عمليات فروغ جاويدان، ارتش آزاديبخش را در معرض يک مريم رجوی به عنوان جانش

   وان خالصه کرد:تتحول کيفی و ساختاری قرار داد. اين تحول را در محورهای زير می
  افزارهای يکانهای رزمی و تبديل ارتش آزاديبخش از يک ارتش پياده به يک ارتش زرهی.ـ دگرگونی در جنگ

  ـ تکامل و ارتقا سيستم فرماندهی.
  ـ ارتقا کيفی سطح آموزش و مهارت رزمندگان و تکامل مناسبات جمعی.

و ن) در ت دي اه ج ان م ازم ن س ي يش والن پ ئ ری (از مس ه پ وش س ه یم ن م ي ن ن دوران چ ف اي ي د:ص وي   گ
ـ وارد تجديد سازمان يکانها و که در آن زمان جانشين فرمانده کل بودندارتش آزاديبخش بعد از فروغ جاويدان زير نظر مريم رجوی ـ«

د. بايد ارتش از يک ارتش پياده بهدگرگونی جنگ های کالسيک ارتش زرهی تبديل میافزار آنها ش د. اين کار در ارتش رفش  يک، با ص
ت و معموالً حدود هزينه ال طول می١۵های کالن همراه اس د، ولی ما نمیس تفاده کنيم و بايد روند اين کش تيم از چنين طرحهايی اس توانس

تر طی می يار بيش رعت بس های تکنيکی و تحول کيفی را با س رده، کليه رزمندگان و فرماندهان آموزش کرديم. بنا بر اين طی يک برنامٔه فش
ستيم که اگر دانخوبی میريزی دقيقی برای تمرين و کنترل آموزشها صورت گرفت. چون بهتاکتيکی را در تمام سطوح فرا گرفتند و برنامه

  وپاگير خواهند شد.عوامل دست افزار پيچيده را نپردازيم، خود آنها تبديل بهبهای آموزش جنگ

رنگونی تا عمق خاک میحدی ارتقا مهارت و کيفيت يکانهای زرهی بايد به ربت مورد نياز در عمليات س رعت و ض خگوی س يافت که پاس
  بود.ميهن اسيرمان می



هی وجود آمد تا بتوانند يکانهای زردر يکانهای پشتيبانی رزمی شامل توپخانه، پدافند هوايی، مهندسی رزمی و مخابرات نيز تحول اساسی به
تيبانی کنند.را در رزم به  کل پش تيبانی خدماتی مثل يکانهای آماد و ترابری، تعمير و نگهداری و خدمات  بهترين ش همچنين يکانهای پش

  لحاظ پشتيبانی از خودکفايی کامل برخوردار باشند.پزشکی شکل گرفتند تا يکانهای ارتش آزاديبخش در عمليات نهايی به

  



  تبديل ارتش آزاديبخش از ارتش پياده به زرهی توسط مريم رجوی

دند؛ تمام آ طوح فرماندهی پياده ش های تاکتيکی در تمامی س رويس و نگهداری و تعميرات و همچنين کليه آموزش های تکنيکی، س موزش
تههم های تکنيکی و تاکتيکی مربوط چنان که رس تيبانی خدماتی کليه آموزش ی رزمی، مخابرات و پش های توپخانه و پدافند هوايی، مهندس
ان را گذراندند و ماننبه ها برای ادارٔه عمليات  د يکانهای زرهی بهخودش تادی همزمان با تکميل آموزش يدند. ارگانهای س آمادگی مطلوب رس

 سرنگونی تکميل شدند.

دند و دوره کيل ش تم عالوه بر اينها، واحدهای هوانيروز تش يس افه بر ارتقا س ی و تمرينات آمادگی را گذراندند. همه اينها، اض های آموزش
کل گرفت و در تمرينها و مانورهای نظامی فرماندهی که اش يک ش اس تجربه فروغ جاويدان و بر پائه دانش نظامی کالس اره کردم، بر اس

  ».  متعدد آزمايش شد

الگرد معرفی مريم رجوی به ئول اول، وی فهميه اروانی را بهدر دومين س ئول اول معرفی کرد. انتخاب فهيمه عنوان مس ين مس عنوان جانش
ين سمت پيشتر در نشست شورای مرکزی مجاهدين، نظرخواهی و به اتفاق آراء تصويب شده بود. فهيمه اروانی عالوه بر سمت اروانی به ا

  جانشينی مسئول اول، مسئوليت شورای مرکزی مجاهدين را نيز به عهده گرفت. 

  ی گرديد. عنوان مسئول اول سازمان مجاهدين معرفبه١٣٧٢فهميه اروانی دو سال بعد، يعنی در سال 



  

  عنوان مسئول اولمعرفی فهيمه اروانی از سوی مريم رجوی به  ـ ١٣٧٢سال 



رکت ۵معرفی فهميه اروانی مقارن بود با پايان گرفتن عمليات تدافعی مرواريد و رژه ارتش آزاديبخش ملی ايران؛ اين رژه  اعته، با ش س
سی، پشتيبانی، واحدهای دفاع ضدهوايی و نيز يکان نمونه هوايی انجام شد. يکانهای نمونه اعم از پياده، زرهی، سوارزرهی، توپخانه، مهند
اختارش را دگرگون کرده بود به ی که مريم رجوی س تانداردهای گروه«قول خبرگزاری رويتر، رژه ارتش ه با اس های مقاومت در در مقايس

 ».  جهان، يک نمايش خيره کننده قدرت بود

    انرژيهای انسانی کشف مهم مريم رجوی برای آزادسازی

ال  ين فرماندهی ارتش آزاديبخش ملی ايران انجام ١٣٧٢مريم رجوی تا س ازمان مجاهدين خلق ايران و جانش ئول اول س ع مس که در موض
د جهش ای کادرهای مجاهدين اعم از زن و مرد، و وظيفه کرد انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين را به مدارهای نوينی بالغ نمود. رش آس

   باشد.پذيری آنان از دستاوردهای مريم رجوی در اين دوران میزايش تصاعدی مسئوليتاف

عضو دارد زنان هستند. اکثر فرماندهان ارشد ارتش آزاديبخش ملی، از زنان ۵٠٠درصد از اعضای پارلمان مقاومت که بيش از ۵٢امروز 
عيار ان ذيصالح مجاهد تشکيل شده و آنها هژمونی يکدست و تمامصالحند. در سازمان محوری مقاومت، شورای مرکزی، تماماً از زنذی

  کنند و يک تجربه طوالنی پشت سردارند.دار است به شايستگی اعمال میهای مقاومت را عهدهترين مسئوليترا در سازمانی که جدی

 اين امر در سازمان مجاهدين چگونه اتفاق افتاد؟

خواهيم ببينيم مريم رجوی چگونه و با اتکا به کدام تئوری وضع رهبری اشاره کرديم حال میپيشتر به ضرورت قرار گرفتن يک زن در م
  به اين ضرورت پاسخ گفت و يک انقالب فراگير در انديشه و عملکرد مجاهدين ايجاد کرد.

رو«اين انقالب فراگير را » زنان، نيروی تغيير«های خود به نام مريم رجوی در يکی از کتاب يف آن می» آرمان پيش نامد و در توص
  گويد: می

کنيم که محصول عنصر شکوفاشده انسانی است و خودش نيز بر روابط انسانی متمرکز است. اين شورش ما از يک رهبری صحبت می«
ت عليه االری و فرهنگ عقب بزرگی اس ع رهبریماندهمردس ود. به همين دليل وقتی در جنبش مقاومت، زنان مواض ننده کيی که بايد نفی ش



ی را برعهده گرفتند، اين تغيير برای ما فقط يک جابه از و کار مبتنی بر تبعيض جنس جايی مديريتی نبود، بلکه فراتر از آن هدف، نفی س
ت يوهبود. چنين نبود که مردان پس وند و همان مناسبات را با همان ش تها جايگزين ش د. ها اداره کننهايشان را ترک کنند تا زنان در همان پس

ت که روابط کهنه  وع اين بوده و هس ل موض وند. خير، اص چنين نبود که زنان پا در جای پای مردان بگذارند يا در کلوپ مردان پذيرفته ش
االری کنار زده ش بب مبتنی بر بينش مردس ور زنان در رهبری، مردان را حذف نکرد و س انی بدهد. حض ود و جای خود را به روابط انس

هايشان پيچيده شده بود، رها کرد. آنها ها و عاطفهها، ارادهانفعال يا افت آنها نشد. به عکس، آنها را از بندهای فرهنگ مردساالر که بر ذهن
ياری چيزها را آموختند. پس ما به رهبری زنان های تازهآنان که افق های خود را به زنان منتقل کردند و ازتجربه وده بودند، بس يی را گش

  کنيم: يک آرمان پيشرو انسانی.اينگونه نگاه می

تند بايد با تمامی آثار ايدئولوژيک و فرهنگی بنيادگرايی تبداد مذهبی بايس يدند که اگر بخواهند در مقابل اس ف مهم رس  مجاهدين به اين کش
يت ه جنس گفتی گرايی انرژی عظيمی از درون اين مقاومت آزاد میمبارزه کنند. در يک کالم، ما ديديم که زدودن انديش م ش کند و ديناميس

کنم: اولين تغيير، حضور فعال زنان در رهبری جنبش هاست. اين دگرگونی، اشاره میکند که سرچشمه توانايیبرای جهش به جلو فراهم می
ميممقاومت و مو ع تص ه طوالنی مبارزات زنان، زمينهاض طوح مختلف بود. پروس از اين تحول بود. اما نقطه عزيمت آن گيری در س س

گواهی داد که همين زنان شايسته ١٣۶٠ضرورت سرنگونی ماليان بود. جان باختن هزاران زن مجاهد خلق در مبارزه با اين رژيم در دهة



ش م ب ن ا، ج ه ش آن ق دون ن د و ب ن ت ری هس ب اره ردق د ک واه خ از ن و ب ل ه ج ت راه ب »وم

  



  مريم رجوی در بين برخی از زنان ارشد شورای مرکزی مجاهدين ـ مراسم روز جهانی زن در آلبانی

   پذير است!امکان» تعهد«تنها با » جهش«مريم رجوی ـ 

ال مقاومت و نبرد انقالبی مريم رجوی خود با پايبندی مطلقش به آموزه ازمان مجاهدين بههايی که از دل دهها س ت س ته اس ت آمده توانس دس
سالح و ابزاری مقتدر و کارا در نبرد انقالبی سانتيمتر بسازد و پيش ببرد و آن را به گام و سانتيمتر بهخلق و ارتش آزاديبخش ملی را گام به

سم مذهبی حاکم که بی شي اران و ر است تبديل کند که از باد و بترين و غدارترين ديکتاتوری ضدبشری تاريخ معاصرحمبرای سرنگونی فا
رفرازانه اين مقاومت از گذرگاههای هولناک اين  همگين گزندی نيابد. راز عبور س ای ١۵توفان حوادث س ال اخير، پايبندی و ايمان اعض س

 ها بوده است. کار بستن اين آموزههای مريم رجوی و بهآموزه اين مقاوت به

  رباره معنای ژرف تعهد را يادآوری کنيم که گفته است: جا دارد کالمی از مريم رجوی د

برند، در مسلخ می يی که کرامت انسان را بهتعهدی است، در زمانهيی که جهان اسير بیهای عظيم، تعهد است. در زمانهنقطه آغاز جهش«
ی ارزش ورمان ايران، در دوران فروپاش ی اخالقی و اجتماعی کش انيت و به آزادی، بهها، تعهد ما بهدوران تالش رمايه انس مجاهدت، س
  ».ايمهايی است که برای آن جنگيدهماست. تعهدات ما، رمز استحکام، پويايی و رويان بودن اين جنبش و حافظ ارزش

  )سايت مريم رجوی(

تی اگر  الهای اخير که به» تعهد«راس های عظيم مجاهدين و مقاومت ايران طی همين س معنای مريمی آن راهنمای عمل مجاهدين نبود، جهش
  چون:هايی همشد. ناممکنرگز محقق نمینمود، ههر کدام در زمان خود ناممکن می

 خروج از ليست تروريستی آمريکا و اروپا  
 المللیدر باالترين مراجع و ارگانهای بين۶٧عاماجتماعی کردن و جهانی کردن جنبش دادخواهی و مطرح شدن قتل  
 ازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش در ز کيالتی س ی و يکپارچگی تش ياس ارير خردکنندهحفظ موجوديت فيزيکی و س های ترين فش

تی، از مهيب ی و تروريس ياس کی و جنايتکارانهترين بمبارانها، بيرحمانهنظامی و س ره غذايی و دارويی و پزش رين تترين محاص
  سال با حداقل خسارات انسانی.١۴تهاجمات زمينی و حمالت موشکی و اقدامات تروريستی، طی 



 کيالتی از زندان  يافته، جمعی و پيروزمندانهخروج سازمان رفی با حفظ ساختار تش ش و به آلبانی، در ميان آت» ليبرتی«مجاهدين اش
  ها در زير ديد و سيطره رژيم،خون و انواع مخاطرات و توطئه

 .و... تالش برای هدايت، سمت و سو دادن تحرکات و اعتراضات و قيام مردم ايران برای نيل به آزادی  

خن تحقق اين ناممکن رنگون کرد و میمی«کند که: مريم رجوی را به ايمان تبديل میها، اين س ان و توتوان و بايد رژيم واليت فقيه را س
  »جمهوری آزاد و برابر برپا کرد. دست آورد و يکزمين را بهبايد آزادی ايران

    های کليدیمريم رجوی، تربيت نسلی از زنان برای به دست گرفتن مسئوليت

اس  های کليدی، از همان ابتدا خود را وقف اعتقاد عميق خود به جنبش برابری زن و مرد و قرار گرفتن زنان در نقشمريم رجوی بر اس
کن،  اختارش م نابرابری، بدون يک جهش ممکن نبود. بنابراين او در يک تحول س تن طلس کس ن او ش اس ديدگاه روش اين آرمان کرد. بر اس

ئوليت صبرای زنان راه مس ب تخص ور زنان در رهبری، ها و توانمنديها در همه زمينهپذيری و کس ت حض ها را باز کرد. زيرا ايمان داش
رار گيرنده قعامل ماندگاری و هم ديناميسم شکوفايی سياسی و فرهنگی جنبش مقاومت است. او اعتقاد دارد وقتی زنان در مواضع تصميم

شود و دساالر در افکار و مناسبات تمام جنبش، اعم از زن و مرد فراهم میگيرند، يک بستر واقعی برای مبارزه عميق با بقايای فرهنگ مر
  گردد.کشانه پااليش میصفوف مقاومت از اين افکار ارتجاعی و بهره

همچنين پس از قرار گرفتن فهميه اروانی در موضع مسئول اول سازمان، انتخاب مسئول اول به يک سنت ترقيخواهانه تبديل شد و هر دو 
    هستند از:  بار، مسئول اول جديدی انتخاب و معرفی گرديد. اين مسئولين اول عبارتسال يک 

  ١٣٧۴سال    شهرزاد صدر -

 ١٣٧۶مهوش سپهری سال  -

  ١٣٧٨بهشته شادرو سال  -

  ١٣٨٠مژگان پارسايی سال  -



  ١٣٨۴صديقه حسينی سال  -

  ١٣٩٠زهره اخيانی سال  -

  ١٣٩۶سال  زهرا مريخیـ 

    جمهور برگزيده شورای ملی مقاومتمريم رجوی، رئيس

  های نوينی درنورديدند.در ادامٔه روند شکوفايی صالحيتها در پرتو انقالب ايدئولوژيک، زنان و مردان مجاهد سقف

های برجسته اپوزيسيون ايران است در اجالس ساالنه خود، شخصيت شورای ملی مقاومت ايران که متشکل از سازمانها و١٣٧٢در سال
ورای ملی مقاومت عنوان رئيسمريم رجوی را به وبه ش ورا برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران برگزيد. مص جمهور برگزيده ش

  توسط مسئول شورا (مسعود رجوی) در اجالسيه آن قرائت شد:  ايران،

  رای ملی مقاومت ايران:شو١٣٧٢شهريور۶مصوبه 
  اصالحی، منضم، به فصل اول برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتيک اسالمی ايران.٧ماده 

جمهوری دموکراتيک اسالمی ايران برعهده خانم مريم مصوبه به اتفاق آراء اعضاء حاضر در اجالسيه شورا، تصويب شد. مقام رياست
  رجوی خواهد بود.

  م اين مصوبه برعهده مسئول شوراست. ـ تعيين زمان مناسب اعال١
  جمهوری در ايران خانم مريم رجوی از کليه مسئوليتهای سازمانی خود، استعفا خواهد کرد.محض تصدی رياستـ به٢
جمهوری جمهوری جديد، در مجلس مؤسسان، و قانونگذاری ملی و انتخاب رئيسجمهوری ايشان، پس از تصويب رياستـ دوره رياست٣

  يابد.يران پايان میجديد ا
  برگرفته از اين مصوبه شوراست. » رييس جمهور برگزيدة مقاومت«عبارت 



  



  جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايرانمريم رجوی رئيس

   
او ق دٔه م زي رگ ور ب ه م س ج ي اب رئ خ ت ون ان رام ي ورا پ ول ش ئ ٔه مس ي الع ود:در اط ده ب ن آم ي ن ت چ   م

  بنام خدا«
  بنام ايران و بنام آزادی

  ملت بزرگ ايران
جمهور آينده کشور را به استحضار عنوان رئيسمصوبه شورای ملی مقاومت درباره انتخاب خانم مريم رجوی بهدر کمال شعف و افتخار،

وی مقاومت کبير ملی و ميهنی برامی لح تاريخی از س انم. اين يک انتخاب اص ت. انتخابی ظفرنمون و بس رس عادت ملت ايران اس ی س
 آوران را روشن و آزادی وها و دلهای رزمچشمارواح طيبه شهيدان را شاد، خجسته و پر ميمنت که سرنگونی دشمن ضدبشری را تسريع،

مين می يد، بر مقاومت کند. بر مردم و تاريخ ايران،آبادی ايران فردا را تض ير و خورش رزمين ش ايران و بر ارتش آزادی گرامی و  بر س
  فرخنده و مبارک باد.

  مسعود رجوی
  مسئول شورای ملی مقاومت

  »١٣٧٢مهر ٣٠

    مريم رجوی، زنی مسلمان رو در روی بنيادگرايی

ال  المی که قلبش ١٣٧٣مريم رجوی در س تبداد مذهبی و بنيادگرايی اس بت به خطر اختاپوس اس لو، نس هرداری اس خنرانی در ش طی يک س
با  آخوندهای حاکم بر ايران«و » بنيادگرايی به نخستين تهديد صلح در منطقه و جهان تبديل شده است«تپد، هشدار داد و گفت: ر تهران مید

وء کس ذهبی بيش از ي ای م اوره اده از ب تف ان،اس لم ارد مس ه ميلي ع ه توس دور بحران و تنش میب دطلبی و ص   ».پردازن
رکوبدر کنفرانس ز ١٣٧۵وی در تيرماه دای س دگان در ارلزکورت لندن گفت: نان، ص أله زنان و جنبش برابری، با مبارزه عليه «ش مس

لح و عدالت ارتجاع و بنيادگرايی پيوند می عه، ص لی توس تاز جنبش برابری، بلکه همچنين نيروی اص خورد، چرا که زنان نه فقط پيش
  اند...اجتماعی



ر پدبه ورتی از ش ريت تنها در ص وم ارتجاع و بنيادگرايی خالص مینظر من، بش تاز خود را در اين کارزار يده ش ود که زنان نقش پيش ش
کال مبارزه دموکراتيک، راه را بر هرجهانی به تفاده از تمامی اش ازش با آخوندهای زنعهده بگيرند و با اس ات و س تيز و گونه مماش س

  ».ضدبشر ببندند

  نويسد:درج شده ـ می ١٣٩۴آذر٢۵که در روزنامه ورلد پاليسی به تاريخ انحراف از اسالم  -رژيم ايران، داعشمريم رجوی در مقاله 

روزی است. اين يک جهان وسطايی و فاشيسم مدرن امگری که ما امروز با آن مواجه هستيم، ترکيبی از بربريت قروناين نوع از افراطی«
ی اجتناب می ياس ت که از تحمل س ونت را ترويج میورزد و زنبينی اس تيزی و خش تش میس ونت را پرس دگاه کند. اين دينمايد و البته خش

ريعت و مجازات عی در جاری نمودن ش ديد آن میهای فوقخاص، س خت و ش الم گونه ربطی به انمايد. اين ديدگاه، هرگز و هيچالعاده س س
  ».  روشنی در جهان مدرن امروز، جايی برای يک چنين جهان بينی وجود نداردنداشته و به

  



 ١٣٧٣پاريس تيرماه  -سخنرانی در پاله دوکنگره  -مريم رجوی 

    ژوئن ـ آزمونی در آتش١٧واقعه 

ياوش را به جرم نجابت و ابراهيم را بهمی ارت بر بتگويند س رد های زمان و رياکاران جرم جس زمانه در آتش انداختند. اما آتش بر آنان س
  شد و سرانجام هشيار و سرشار و با اقتدار از آزمون آتش بيرون آمدند. 

  ها و آزمونی بود که با ٍسحر و سودا آغاز شد. يکی از همان فتنه٢٠٠٣ژوئن ١٧کودتای 

ورای ملی نفر از نيروهای پليس فر١٣٨٠تعداد ١٣٨٢خرداد ٢٧برابر با ٢٠٠٣ژوئن ١٧روز  ترده به مقر ش ه در يک يورش گس انس
دگان بود. از نيمهنفر را دستگير کردند. مريم رجوی در ميان دستگير ١۶۵مقاومت ايران در اورسوراواز در حومه پاريس بيش از  ب ش ش

  شدگان به تدريج آزاد شدند.نفر ديگر، بقيه دستگير ٢١همان روز به غيراز مريم رجوی و 

ترداد وی به ديکتاتوری آخوندی، يک دنبال اين وابه تگيری مريم رجوی و اعتراض به احتمال اس قعه تعدادی از ايرانيان در اعتراض به دس
  غذای نامحدود را در فرانسه آغاز کردند.اعتصاب

ند. دو تن از تن از ايرانيان در شهرهای مختلف اروپا دست به خودسوزی زد١۶در اعتراض به دستگيری مريم رجوی تنها طی سه روز، 
وزی به نی بر اثر خودس ديقه مجاوری و ندا حس هات میمجاهدين ص ند. خبرهای مربوط به ش در رس وزی پناهندگان ايرانی در ص خودس

ه و اروپا بود و افکار عمومی را به دت منقلب کرد. مريم رجوی از زندان پيام میخبرهای فرانس وزی دهد و تمنا میش ی به خودس کند کس
تند او با چند نفر و حتی با نزديکترين افراد مبادرت نک وی نگذاش کايت دارد که چرا پس از اولين نمونه، مقامات فرانس ند. او از اين ش

  اش مالقات کند و اين پيام را به مجاهدين و ديگر هموطنانش بدهد. خانواده

يتبه خص ياری از ش يادنبال اين واقعه بس وی، اروپايی، آمريکايی و آس ه اعتراض و آن را های فرانس بت به اين اقدام دولت فرانس يی نس
سال بعد در روز ١١روز بعد از اين واقعه مريم رجوی از زندان آزاد شد. ١٧محکوم کردند و خواستار آزادی بالدرنگ مريم رجوی شدند. 

ه نبه س هريور ٢۵ش پتامبر ١۶(١٣٩٣ش تور م٢٠١۴س دور دس رای پاريس با ص م دادس دتروريس ی تحقيق ض نع تعقيب در پرونده ) قاض
ريح بر اين٢٠٠٣ژوئن ١٧ ده بود، با تص روع ش م ش م و تأمين مالی تروريس  های مالی و هيچکه هيچ دليلی برای اتهامکه با اتهام تروريس

  رد.ژوئن را برای هميشه مختومه اعالم ک١٧شود، پرونده ديده نمی٢٠٠٣ژوئن ١٧در پرونده … ای مبنی بر پولشويی، تقلب، جعل ونشانه



  ٢٠٠٣ژوئن ١٧مريم رجوی در 

ابقه نداشت، بزرگترين تهاجم پليس، ٣٠در يک حمله گسترده زمينی که در تاريخ ٢٠٠٣ژوئن ١٧صبح ۶در ساعت  سال گذشته فرانسه س
ه به بزرگترين و قديمی وراواز صنيروهای امنيتی و ژاندارمری فرانس رت وترين جنبش مقاومت در برابر نظام حاکم بر ايران در اورس

  جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران دستگير شد. گرفت و طی آن مريم رجوی رئيس

  



 ژوئن و دستگيری مريم رجوی١٧کودتای

 حمله گسترده به مقر مريم رجوی و دستگيريها ٢٠٠٣ژوئن ١٧

  ل گرديد.يی که خبر آن به سرعت به سراسر نقاط دنيا مخابره و به خبر اول خبرگزاريهای جهان تبديواقعه

وراواز و  رب ٣تمرکز حمله بر روی اقامتگاه مريم رجوی در اورس ی و تفتيش و ض م بازرس تم در داخل خانه مجاور آن بود. مراس و ش
های آموزش ديده، آخرين دستگاهها و تجهيزات رديابی و شب سگ١١بامداد تا ۶طول انجاميد. از ساعت ساعت به١٧اقامتگاه مريم رجوی 

انتيمتر اقامتگاه را چک و بازديد و تخريب کردند و از همه جا عکس و فيلم گرفتند. های مختلاکيپ انتيمتر به س ی س ص ف مأموران تخص
گيری و ثبت شد و بسياری نقاط نيز با بيل و کلنگ و ديلم و دريل تخريب گرديد. ها اندازهها و کفها و راهروها و سقفتک اتاقمتراژ تک
  شدگان به تدريج آزاد شدند. نفر که مريم رجوی نيز در ميان آنها بود، بقيه دستگير ٢٢وز به غيراز شب همان رنيمه١از ساعت 

    گيری اعتراضاتشکل - ٢٠٠٣ژوئن ١٧
اندند و با سر دادن  با دستگيری مريم رجوی و ساير پناهندگان ايرانی و اعضای مقاومت، حاميان مجاهدين خودشان را به باز داشتگاه رس

عار، اع ان از آنجا بهش ه را ابراز کردند. معترض ور رفتند تا عليه اين اقدام اعتراض تراض خود به اين عمل دولت فرانس وی وزارت کش س
ات تا دو هفته ديگر در مکانهای مختلف پاريس در ميدان  دند. اين اعتراض تار آزادی مريم رجوی ش عار خود خواس کنند. پناهندگان در ش

تند از هر گونه تجمع پناهندگان ايرانی کنکورد، برج ايفل، مجلس م تور داش ا و خيابانها ادامه يافت. مأموران پليس دس ه و در کليس لی فرانس
گرداندند. پليس در يک مورد تعدادی از جلوگيری کنند. آنها هر تعداد از ايرانيان را بعد از باز داشت چند روزه به کشورهای خودشان برمی

بيمارستان روانی منتقل کرد. پزشکان و کارکنان بيمارستان وقتی متوجه موضوع شدند ضمن اظهار باز داشت به پناهندگان ايرانی را بعد از
  تأسف همه آنها را آزاد کردند.

های مذهبی فرانسه بالفاصله بعد از شنيدن خبر تجمع ايرانيان در مقابل وزارت کشور به آن محل شتافت ولی اسقف ژاک گايو از شخصيت
به او اجازه حضور در جمع تظاهر کنندگان که توسط پليس محصور شده بودند، را ندادند. اعتراضات در گوشه و کنار پاريس و مأموران 
ای که به مدت دو هفته، هواداران مجاهدين و اعتصاب غذا کنندگان را در خود جای در اورسوراواز ادامه پيدا کرد. کوچه» گرد« در کوچه



د و مهمترين خبرگزاريها نمايندگان خود را به اين وچهداد. در اين دو هفته ک گرد به کانون اخبار مربوط به ايران و مقاومت ايران تبديل ش
  محل گسيل داشتند.

تير، صدها تن از مردم و جوانان در تهران با برگزاری يک تجمع در مقابل پارک ملت در تهران خواهان آزادی فوری ۶عصر روز جمعه 
مأموران وزارت اطالعات و نيروی انتظامی با محاصره کامل پارک و بستن خيابان ولی عصر از تقاطع نيايش، تالش  مريم رجوی شدند.

  يابد.شب ادامه می١٠کردند جمعيت را متفرق کنند، اما با مقاومت شديد جوانان مواجه شدند و تجمع تا حوالی ساعت 

های شهيدان و زندانيان سياسی مقاومت ايران با در اداران مقاومت و خانواده) صدها تن از هو١٣٨٢تير ٩( -٢٠٠٣ژوئن ٣٠روز دوشنبه 
ت ه و دس فارت فرانس عار آزادی مريم رجوی طی چند تظاهرات و درگيری با نيروهای حکومت ايران در مقابل س تن پالکاردهايی با ش داش

ت به اير نقاط تهران، دس تگير و روانه اعتراض و تظاهرات زدند. گروهی از اين تظاه در س داران حکومت ايران دس ط پاس ر کنندگان توس
  زندان شدند.

    اعتصاب  - ٢٠٠٣ژوئن  ١٧

ت به  وراواز دس ه در اورس تگيری مريم رجوی تعدادی از پناهندگان ايرانی حامی مقاومت در اعتراض به اين عمل دولت فرانس پس از دس
اب غذا زدند. تعدادی از پناهندگان ايرانی از نقاط م رکت کردند. حاميان اعتص اب ش ه و اروپا به اين نقطه آمدند و در اعتص ختلف فرانس

کرد: آزادی های خود و ساير متحصنان را بيان میمقاومت ايران که در اعتصاب غذا بودند با نصب پالکاردهايی در محل اعتصاب خواسته
  مريم رجوی.



  

 و حمايت شخصيتهای فرانسوی از اين اعتصاب ٢٠٠٣ژوئن ١٧اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيری مريم رجوی در واقعه 



بح در  ب را تا ص الخورده بودند. دهها زن و مرد از پير و جوان، ش اب غذا کنندگان، طيفی از مردان و دختران جوان تا مادران س اعتص
ر میکنار خيابان به بها باران نيز زيرانداز و پتوها را خيس میس ی ش وبرند و بعض قف ژاک گايو، همراه با جالل کند. در اورس راواز، اس

م نيايش بينگنجه ورای ملی مقاومت ايران، يک مراس و ش تار ای روحانی عض ريع مريم رجوی را خواس المذاهب برگزار کردند و آزادی س
ند توان در برا نمی شک اميد به آزادیشدند. اسقف ژاک گايو گفت: از صحبت با شما دريافتم که مريم رجوی اميد شما به آزادی است. بی

 نگه داشت.

ت  تگيری مريم رجوی در ۵بعد از گذش وراواز و دس ورای ملی مقاومت ايران در اورس ، در ٢٠٠٣ژوئن ١٧روز از حمله پليس به مقر ش
وراوآز ١٣٨٢روز اول تير  ورای ملی مقاومت ايرنفر هم٢٠٠در اورس الح رجوی نماينده ش تند. دکتر ص اب غذا هس ان چنان در حال اعتص

ده، پيام ر ش ت در جمع آنها حاض ه که پس از آزادی از باز داش جمهور برگزيدٔه مقاومت ايران را ها و تأکيدات مريم رجوی رئيسدر فرانس
اببرای حفظ جان ايرانيان معترض يادآوری می می وخيمی کند و از ايرانيانی که اعتص عيت جس ک و بدون آب کرده و در وض غذای خش

ر میبه ت، تأکيد کردند که بهخواهش میبردند، س ند و آنان با قبول اين درخواس اب کند الاقل آب بنوش يدن به اعتص غذای خود تا رس
  خواستشان که آزادی مريم رجوی است ادامه خواهند داد.

  



  ـ اعتصاب در اعتراض به دستگيری مريم رجوی٢٠٠٣ژوئن ١٧

کنندگان در اعتصاب غذا در برابر اقامتگاه مريم رجوی  کنندگان و شرکتتحصن بشر نوين در فرانسه، ازرئيس انجمن حقوق» پير برسی«
ت: بشر نوين فرانسه گفديدار کرد. او اقدام پليس فرانسه، عليه مقاومت ايران و دستگيری مريم رجوی را محکوم نمود. رئيس انجمن حقوق

تآنچه مجاهدين در ايران به پيش می« روع اس ال پيش، از مجاهدين حمايت کرده٢٠ه همين خاطر از ب… برند، يک مقاومت مش ام و س
 ».امروز نيز به همين خاطر اينجا هستم

د نفر هفتمين شب را در اورسور آواز سپری کردند و سه تن ۴خبرگزاری فرانسه در  تير گزارش داد: از ژاندارمری خبر رسيد، چهارص
 از اعتصاب غذا کنندگان بستری شدند. 

و  اهين قبادی عض ورای ملی مقاومت روز ش يون خارجی ش اب غذا کنندگان در اعتراض ١٣٨٢تير ۴کميس به خبرنگاران گفت تعداد اعتص
ت مريم رجوی به  ت. وی گفت: ١٧٠به باز داش يده اس تند آن«نفر رس مم هس اب غذا کنندگان مص اب خود ادامه دهند تا اعتص قدر به اعتص

  ».مريم رجوی آزاد شود

هواداران سازمان مجاهدين خلق تعهد کردند، به اعتصاب غذا تا حد مرگ ادامه دهند تا فرانسه مريم «گزارش داد: تير ۴تلويزيون الجزيره 
  ».  رجوی رهبر سازمان را آزاد کند

کشور جهان از جمله سراسر ٢٠نمايندگی از جوامع ايرانيان در تن از ايرانيان به١٢٠٠در دوازدهمين روز اعتصاب غذا ١٣٨٢تير ٧روز 
جمهور پا، آمريکا، کانادا و استراليا در اورسور آواز حضور يافتند و با پيوستن به متحصنان خواستار آزادی فوری مريم رجوی، رئيسارو

  برگزيده مقاومت ايران شدند.

    ژوئن ـ خودسوزی ١٧
رم، لندن، اتاوا، آتن و نيکوزيا و تن از ايرانيان در شهرهای پاريس، برن، ١۶در پی اعتراض به دستگيری مريم رجوی تنها طی سه روز، 

خودسوزی طور در ايران (سه نفر در تهران، دو تن در مشهد و يک نفر در شهر بابل) دست به خودسوزی زدند. خبرهای مربوط به همين
  شدت منقلب کرد.پناهندگان ايرانی در صدر خبرهای فرانسه و اروپا بود و افکار عمومی را به



خرداد ساعتی پس از انتشار خبر دستگيری مريم رجوی، در مقابل سفارت فرانسه ٢٧شنبه ضی حوالی ظهر سهنخستين خودسوزی اعترا
 اش با مداخلهآتش کشيدهکند. پيکر بهساله با آتش زدن خود به دستگيری مريم رجوی اعتراض می٣٨در لندن صورت گرفت. حشمت زندی 

تان می ود. در حالیپليس راهی بيمارس متهاش نبه که قس بح چهارش ت. يک روز بعد در ص وخته اس يه ٢٨ی زيادی از بدن او س خرداد مرض
ترداد وی به حکومت ايران، خود را ۴٠باباخانی  تگيری مريم رجوی و احتمال اس ه در اعتراض به دس ور فرانس اله در مقابل وزارت کش س

های آتش جان باخت. در همين زمان انسه در ميان شعلهساله در برابر وزارت کشور فر۴۴کشد. سه ساعت بعد صديقه مجاوری آتش میبه
های آتش سر که شعلهساله، در حالی٢۵ساله با به آتش کشيدن خود نسبت به دستگيری مريم رجوی اعتراض کرد و ندا حسنی ۴٨نادر ثانی 

  )پرواز در آتشرا به آتش کشيد. (و تمامی بدنش را فراگرفته است، با فريادها و شعارهايی در اعتراض به دستگيری مريم رجوی خود 

ديقه و ندا، می روزنامه را درباره ص ر توطئه ماليان ايتاليايی کوريردالس ان را آتش زدند و مانند گرزی گدازان بر س گويد که آنها خودش
  ا خنثی کردند.فرود آمدند و آن ر

    ـ پيام مريم رجوی به ايرانيان معترض٢٠٠٣ژوئن  ١٧
وی  ط مقامات فرانس لول انفرادی، او را از هر گونه ارتباط با دنيای بيرون قطع کرده بود توس مريم رجوی که تا اين زمان ديوارهای بلند س

ز اولين نمونه، مقامات فرانسوی نگذاشتند او با چند نفر و در جريان چند مورد خودسوزی قرار گرفت. او از اين شکايت دارد که چرا پس ا
ازمان امنيت حتی با نزديکترين افراد خانواده اش مالقات کند و اين پيام را به مجاهدين و ديگر هموطنانش بدهد. در نهايت، د.اس. ت (س

ال پيامش به ريع در ارس تار تس ه) پذيرفت مريم رجوی که خواس وزیهموطنان بر داخلی فرانس ها بود، يک پيام مکتوب ای توقف خودس
تد و از طرف او برای جمعيتی که در مقابل د.اس. ت گردآمده ی به بفرس ود. مريم رجوی از زندان پيام داد و تمنا کرد کس اند، خوانده ش

  )٢٠٣٣ژوئن ١٧نافرجام شمار کودتای گاهخودسوزی مبادرت نکند. (

ی خانواده تگيری مريم رجوی ادامه در حاليکه تظاهرات و تجمع اعتراض بت به دس ه در تهران نس فارت فرانس جويان در برابر س ها و دانش
جوی خرداد، پيام مريم ر٢٩دارد و در حاليکه موج خودسوزيهای اعتراضی باال گرفته است، دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران در روز 

ر می ت، منتش ده اس ته ش ب پيش نوش وزی خودداری مريم رجوی از تظاهر کنندگان ايرانی می«کند: از زندان را، که ش خواهد از خودس
ت خانم مريم رجوی، رئيس… کنند بت به باز داش ر جهان که نس راس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در پيامی خطاب به ايرانيان در س

  »اند، از آنان خواست که از خودسوزی خودداری کنندتوسط دولت فرانسه دست به اعتراض زدهغيرقانونی و ناموجه وی 

    اعتراض شخصيتها - ٢٠٠٣ژوئن  ١٧



ابق و دبيرجمهور فقيد فرانسه و رئيس بنياد فرانس ليبرته، فرانسوا اوالند (رئيساز فرانسه دانيل ميتران، همسر رئيس اول وقت  جمهور س
ونيت، بشر نوين در فرانسه، مولود آئنسه)، کلود استيه، کريستين توبيرا، ژان مارک ارول، پيربرسی، رئيس حقوقحزب سوسياليست فرا

شناس شهير فرانسوی و رئيس افتخاری مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه)، ايوبونه (رئيس سابق د.اس. ت ـ اسقف گايو، آندره ميشل (جامعه
ه)، ژان پ هر اداره امنيت داخلی فرانس ه)، انجمن ش ت فرانس ياليس وس خنگوی حزب س وراواز، جوليان دری (س هردار اورس ير بکه، ش

و نهادها  هابشر فرانسه و... شماری ديگر ار شخصيتبشر، جامعه حقوقالمللی حقوقاورسوراواز، سنديکای قضات فرانسه، فدراسيون بين
  حمله پليس فرانسه و دستگيری مريم رجوی را محکوم کردند.

ز آمريکا: سناتور جمهوريخواه، سم براون بک، شيال جکسون لی، اد تاونز، ليسی کلی، دنيس مور، نيک لمپسن، تام تانکردو، جيمز تلنت، ا
ون، کندريک ميک، ريچارد پير کلودو خالد دوران و کات، بنی تامپس تگيری مريم رجوی رئيس… دنيس مجيت، ديويد اس ور جمهبه دس

  عتراض و حمله پليس فرانسه را محکوم کردند.برگزيده مقاومت ايران ا

  



 ژوئن١٧حمايت شخصيتهای سياسی از مريم رجوی در جريان واقعه 

   

  جمهور فرانسه نوشت: سناتور براون بک عضو مجلس سنای آمريکا، در نامه به رئيس

ويژه خانم مريم رجوی به شما نامه يون ايران، بههای اپوزيسمن با نگرانی و فوريت زياد در رابطه با اقدامات اخير کشور شما عليه چهره«
ت بهمی ه، که مدتهاس م. من از ملت فرانس ر و آزادی بيان به خود میخاطر حمايتش از حقوقنويس بت به بالد، میبش خواهم خود را نس

  ».، خودداری ورزدآرمانهايش متعهد بداند و از دست زدن به اقداماتی که آن را در کنار رژيم تروريست ايران قرار دهد

تگيری خانم رجوی تأکيد کرد:  اره به دس ايی مجلس نمايندگان آمريکا، با اش و کميته قض ون لی، عض يال جکس من برای خواهرانم در «ش
ک می تگيری به… ريزمخلوت خود اش دهمن از اين دس اير مردم و رفتار عدالت ام. بهغايت ناراحت ش دايی که آزادی س ويژه وقتی که ص

د، بهه با آنها را میجويان ده باش ت ش تگير و باز داش عيت خانم مريم رجوی، عنوان يک زن، من بهخواند، دس بت به وض طور ويژه نس
  »جمهور منتخب نگران هستمرئيس

  از کانادا: الکسا مک دونو، فرانسوا کاير، مونيک ريچارد و سيوند رابنسون از کانادا.

تان: لرد ايوبری، لرد کوربت، تيو مک کيپ، پايرا خابرا،  از انگلس لرد کالرک، لرد آنتون، وين گريفيث، جيم دوبين، مايک هنکاک، اس
  والری ديوی، لرد آلتون، مارگارت اوئن، اليزابت سيدنی، مالکوم هارپر، داوينا ميلر، کريس ديويس، گلين فورد و استراون استيونسون.

  از آلمان: دکتر آندره بری و دکتر هلموت مارکوف.

  پرتغال: پائولو کازاکا.از 

  از دانمارک: سندبيک و پرنيل فرام.

  از سوئد: لنارت فريدن.

ازمانهای مدافع حقوق بکه س تانگو، دبيرکل ش ياز ايتاليا: لوئيز مورگانتينی و آنتونيو اس ر در حوزه اروپا و مديترانه و رئيس کميس ون بش
  بشر هلسينکی.ايتاليايی حقوق



  رئيس مجلس ملی لوگزامبورگ. از لوکزامبورگ: ژان اشپاتس

ازمانهای مدافع حقوق بکه س تانگو، دبيرکل ش يون ايتاليايی حقوقآنتونيو اس ر در حوزه اروپا و مديترانه و رئيس کميس ربش ينکی  بش هلس
اومت هم ديدار جمهور برگزيده اين مقخوبی با اين مقاومت آشنا هستم و با خانم مريم رجوی رئيسمن بيش از يک دهه است که به«نوشت: 

ان بهکرده تهام و با عقايد و نظرات ايش خنان و نوش تم. هرکس که با س نا هس د و بداند که خانم خوبی آش نا باش ها و کتابهای مريم رجوی آش
طرح م رجوی مبلغ اسالم دموکراتيک و بردباری است که در تعارض کامل با بنيادگرايی و تروريسم قرار دارد، از اتهاماتی که اين روزها

  »قانون ندارند، بلکه تماماً دارای انگيزه و آبشخور سياسی هستند اساس هيچ ربطی بهشود. اين اتهامات بیزده و متأثر میشده شگفت

    ژوئن١٧واکنش ديکتاتوری آخوندی به حوادث  - ٢٠٠٣ژوئن ١٧
رکوب مجاهدين در فرا٣٠در روز  ی وزير اطالعات حکومت ايران از س می رژيم خرداد علی يونس ه قدردانی کرد. خبرگزاری رس نس

حجت االسالم علی يونسی، وزير اطالعات روز پنجشنبه سرکوب بزرگ سازمان مجاهدين خلق ايران توسط پليس فرانسه «گزارش کرد: 
 ول برخورد بارا ستود و گفت: دير يا زود کشورهای ديگر همين کار را خواهند کرد. او گفت: طبق منشور سازمان ملل تمام کشورها مسئ

  »اندتروريستها هستند: ما از اين کار فرانسه خيلی خوشحال هستيم، فرانسه مهد قانون است. آنها بر اساس وظيفه عمل کرده

ً ۶جمعه  خواهان استرداد مريم رجوی و اعضای مجاهدين در فرانسه شد اما از آنجا که دريافته بود   تيرـ رژيم آخوندی يکبار ديگر رسما
ای بينده و مجاهدين ابتکارعمل را بهديگر دير ش ت گرفته و فض تهای جنايتکارانهدس تهالمللی را بر چنين درخواس ان اند، خاطيی بس رنش

  رسيدگی کند.» همه جنايات منافقين«کند که اگرهم در فرانسه محکوم شوند، فرانسه بايد خودش به می

  خواند. المللی عليه مجاهدين فرا کارزار بين ، دبيرشورای عالی امنيت وقت رژيم همه کشورها را بهآخوند حسن روحانیتير ٩روز 

  پناهندگان سياسی ايرانی شد. » استرداد«جمهور وقت حکومت ايران بار ديگر از فرانسه خواستار محمد خاتمی رئيس١٣٨٢تير ٧



  

 ژوئن و دستگيری مريم رجوی١٧ها از واقعه رسانه انعکاس



   المللیهای بينبرخی از واکنشهای دستگيری مريم رجوی در رسانه - ٢٠٠٣ژوئن ١٧

کرد طور قانونی در بريتانيا زندگی میشارل دو گل به١٩۴٠بعد از سقوط فرانسه در سال «ژوئن نوشت: ٢۵روزنامه واشينگتن تايمز در  -
يزم رهبری میزهو از آنجا مبار ه تحت حاکميت  کرد يکدفعه اعالم کردند که بريتانيا موافقت کرده که او را بهيی را عليه فاش ور فرانس کش

ته می ترداد کنند که مطمئناً کش تها اس يس د. البته اين کار هيچفاش ت ش ه و دوس ابه آن اخيراً بين فرانس ورت نگرفت. اما يک چيزی مش گاه ص
ساعت پليس فرانسه برخوردار است دستگير ٢۴اق افتاد. مريم رجوی پناهنده سياسی و قانونی فرانسه که از يک حفاظت جديدش ايران... اتف

  ».شد

ت آن الين در  - ت: ١٨ميدل ايس ه نظر میبه«ژوئن نوش ميم گرفته يکبار ديگر در جهت عکس حرکت کند... فرانس ه تص د که فرانس رس
تگيری ای را که رژيم ايران تظاهرات لحظه رکوب کرد، برگزيد تا با دس ازمان مجاهدين خلق موجود در ١۵٩مردم را س ای س تن از اعض

  »  مالهای ايران کمک برساند... حومه پاريس در صدر آن خانم مريم رجوی به

آزادی مريم رجوی از  اند که تادهد: ايرانيان سوگند خوردهتير يعنی پانزدهمين روز اعتصاب گزارش می١٠فرانسه در ٢تلويزيون کانال  -
  پا نخواهند نشست.

  گفته دادستان باز داشتها، تعادل ژئوپليتيک دنيای وحشی آخوند ساالر را برهم ميريزد،مريم رجوی ـ زنی که به

ه به يوناريا«اين زن يعنی مريم رجوی عنوان  مطبوعات فرانس يوناريا که در لغت بهی مقاومت ايران می» پاس گل «معنی دهند. پاس
ات اس ور به» احس ت که در جنگهای داخلی اين کش پانياس تعار دولوروس ايباروری بانوی مقاومت اس م مس ت، اس خنرانیاس های خاطر س
  )سايت مجاهديک افسانه زنده تبديل شده بود. (آتشينش به

وب ب ه اين جمله منس يوناريا هميش ده بود تکرار می اميليانو زاپاتا را که به هپاس پانيا تبديل ش عار جنگهای داخلی اس ت «کرد که: ش بهتر اس
  »ايستاده بر پاهايتان بميريد تا بر روی زانوانتان زندگی کنيد

    آزادی مريم رجوی - ٢٠٠٣ژوئيه ٣
   اطالع است.د اما خود او تا صبح روز بعد در سلول و بیدادگاه، حکم به پايان باز داشت غيرقانونی و آزادی مريم رجوی دا١٣٨٢تير ١١

  به هنگام انتشار خبر آزادی مريم رجوی، اورسورواز، مقر مريم رجوی، شاهد انفجار شادی بود. 



را روز در اورسور اواز در اعتصاب غذا بودند، با غريو فريادهای شادی، اين پيروزی پرشور ١۵هواداران مجاهدين و مقاومت ايران که 
  جمهور برگزيده مقاومت فرش قرمز پهن کردند تا مقدم او را گرامی بدارند.جشن گرفتند. آنها برای رئيس

  



 ٢٠٠٣ژوئيه ٣ -مريم رجوی و استقبال کنندگان از او 

اب کننده، به پايکوبی پرداخته و اين پيروزی بزرگ٢٠همزمان در  هر ديگر اروپا، آمريکا و کانادا هزاران ايرانی اعتص ت ش  را که مش
 محکمی بر دهان آخوندهای ضدبشر بود، جشن گرفتند.

مريم ١٣٨٢تير ١٢برابر با ٢٠٠٣آزادی مريم رجوی رأی داده بود، سرانجام روز پنجشنبه سوم ژوئيه  به٢٠٠٣ژوئيه ٢دادگاه که در روز 
  رجوی را از زندان اطالعات فرانسه در پاريس آزاد کرد.

  (جمهور برگزيده مقاومت،مريم رجویآزادی رئيس)

  ژوئن ـ سخنرانی مريم رجوی پس از آزادی از زندان١٧
شرف و مقاومت  هایراستی که شما شعلهبه«مريم رجوی پس از آزادی از زندان در تجمع عظيمی که برای استقبال از او آمده بودند، گفت: 

ی ر ايران و در اقص راس تيد که در اين ايام در س م مذهبی هس يس ير در برابر فاش د و جهانی را بهنقاط جهان زبانه میملتی اس ين و  کش تحس
اور بهای جانهای ارزشمندتان تحمل کرديد و در اين مدت مردم شريف  از دو هفته گرسنگی و تشنگی را به ستايش واداشته است. شما بيش

لی می ما را تس ما بودند و ش خاطر آزادی مردم ايران بود. اجازه بدهيد که خاطر من، بلکه بههمه، نه به دانم که ايندادند. من میدر کنار ش
هردار آزاده خطاب به ما مردم اور و ش افه کنم که ش ريف اور اض هر اور از همه  مردم ش ورای ش ما و ش ه را با ش احزاب، فرانس

انی و اخالقی و آزاديخواهانه ارزهمه  های انس ما فقط آن بهش تيم، ولی حاال ديگر ش ديم و خجل هس ما ش تيد. ما باعث زحمت ش نمايش گذاش
کنيم، چون در اين دو هفته را فراموش نمیهمسايه نيستيد و بخشی از تاريخ و مقاومت و قلب و عواطف ما و مردممان هستيد و ما هرگز آن

ما از هيچ گزارم که در تلختاهی نکرديد. از زنان اور، از مردان اور و از بچهچيز کوش پاس ختهای اور عميقاً س رايط و در س ترين ترين ش
  «هايشان در کنار ما بودند.عواطف و امکانات و خانهايام با همه 

لت فرانسه و شخص پرزيدنت شيراک را برای اطالع دو کنم و ايندر حقيقت من فکر می«مريم رجوی در قسمت ديگری از سخنانش گفت: 
رويسهم می وی با اطالعات غلط از جانب وزارت اطالعات ماليان و عوامل آنها و مأموران نفوذی که در اين گويم که برخی س های فرانس

ابق مجاهدين معرفی می ای س ان را اعض دند. و ايام خودش ی احتياج بهکنند، گمراه ش اين همه هليکوپتر و  اال برای آمدن و تحقيق و بازرس
تی و انفجار درها و پنجره ايد آنها فکر میکش لحانه بزرگی در پيشکردند که در اينها نبود، ش تند و يک درگيری مس لح هس رو جا همه مس



وجود نداشته قانونی گذشته در مقر مقاومت هيچ فعل و انفعال غير دهه درستی شهادت داده است که در دوکه شورای شهر به. حال ايناست
يون ويژه کيل کميس يراک خواهان تش خص پرزيدنت ش ه و ش ت. در هرحال از دولت فرانس يدگی بهاس وع از ابتدا تا  يی برای رس اين موض

  »انتهای آن هستم.

    زد و بندهای پشت پرده - ٢٠٠٣ژوئن ١٧
انه ادی و رفت و آمد وزير خارجه، وزير تجارت و معرس تانه و روزهای ها از قراردادهای کالن اقتص اون کمپانی توتال به ايران، در آس

  ژوئن خبر دادند.١٧پس از کودتای ننگين 

يراک، از قبل با خرازی وزير خارجه آخوند خاتمی، در ميان مطبوعات فاش می کنند که حتی روز و زمان حمله را دوويلپن وزيرخارجه ش
  گذاشته و هماهنگ کرده است.

وی  ايت فرانس ت ١٢در تاريخ  »ليده دوو ژوور«س ت: چند روز پيش از عمليات جنجالی ٨۶ارديبهش رکت نفت ١٧نوش ژوئن، توتال و ش
تخراج منابع نفتی بودند. در تاريخ ٢مبلغ در رقابت برای قراردادی به BPانگليس  ، چند روز بعد از ٢٠٠٣ژوئن ٢٢ميليارد دالر برای اس

شقانه ميان دو دولت ايران نام خود بهارداد را بهدستگيريهای گسترده در اورسوراواز، شرکت توتال اين قر ثبت رساند. بنابراين، روابط عا
  ».طول انجاميد؛ به بهای چند مانور پست فطرتانه برای حفظ شرکت توتال در کشور آخوندهاسال به١٠و فرانسه 

    افشای معامالت پنهانی فرانسه و حکومت ايران - ٢٠٠٣ژوئن ١٧
شده و دبير تشکيل مقاومتسازی عليه بندی شکايت و پروندهژوئن و سرهم١٧طالعات برای مداخله در پرونده يک ستاد ويژه در وزارت ا

  اجرايی شورای عالی امنيت رژيم بر کار آن نظارت دارد.

ورای عالی امنيت رژيم آخوندی، در تاريخ  هريور٢٢ش مارهيی با نامه١٣٨٢ش ط پيگيری پرونده منافقين «تحت عنوان ٨٢/ ۴٢١۴ش توس
ريزی کشور ارسال داشته است. تنظيم کرده و برای دريافت و تصويب بودجه ارزی به سازمان مديريت و برنامه» محاکم قضايی فرانسه

وع ٢۶عالوه بر اين در تاريخ  هريور نامه محرمانه ديگری با موض ه«ش ايی پرونده مطروحه در دادگاه فرانس و با » پيگيری قض
  شده است. ريزی ارساليريت و برنامهبه سازمان مد٨٢/٣۶١۴شماره

  )ژوئن١٧نقش وزارت اطالعات و مزدوران گشتاپوی آخوندی در پرونده (



  »اگر تکرار کنيد، تکذيب خواهم کرد!«با انتشار کتاب 

ردبير وقت هفته» ژان کلود موريس«به قلم  وی س المی ايران و »ژورنال دوديمانش«نامه معروف فرانس ت پرده زد و بند جمهوری اس ، پش
ه به ريا يراک، برای حمله دولت وقت فرانس ت ژاک ش تگيری مريم رجوی ٢٠٠٣ژوئن ١٧س ورای ملی مقاومت ايران و دس ، عليه دفتر ش

  برمال شد. 

  



 افشای زدوبند رژيم آخوندی با دولت فرانسه عليه مقاومت و مريم رجوی

   مريم رجوی و پايان آزمون

  قضاييه فرانسه اعالم کرد:٩٣شهريور ٢۵روز 

ال تحقيق، هيچ١١پس از  م را در مورد  س تی يا تأمين مالی برای تروريس اهد مادی و واقعی پيدا نکرده که بتواند فعاليت تروريس انه و ش نش
  مجاهدين اثبات کند.

  سال گذشت. پرونده بسته و درهای جديدی به سوی مقاومت گشوده شد.١۵

تند هرگز گمان ر داش ودهای بادآورده در س ودای س يراک و رفقايش س کردند روزی در پرتو برق فدای مجاهدين نمی در روزهايی که ش
  چراغشان خاموش و نامشان برای هميشه فراموش شود. 

کردند زمانی خواهد رسيد که همان جنايتکارانی که مريم رجوی و يارانش را به پولشويی و فساد و تروريسم متهم کردند با افشای گمان نمی
  شوند. م قرار گرفته و به اتهام فساد مالی و... در همان دادگاهها حسابرسی و محاکمه میاسناد زدوبند و معامالت نهانی، مورد تنفر مرد

نقل از آسوشيتدپرس کرد، بهـ سايت حکومتی فرارو که زمانی شيراک و همراهانش را حلوا حلوا می٨٩اسفند ١۵چند سال بعد ـ در تاريخ 
  نوشت: 

نبه به رئيس ه در حالی روز دوش ابق فرانس و، هنوز هيچ رئيسجمهور س جمهوری در دادگاه خواهد رفت که از جنگ جهانی دوم به اين س
يراک  ت. اگر دادگاه طبق برنامه پيش رود، ژاک ش ه تحت محاکمه قرار نگرفته اس اله به اتهام کمک مالی غيرقانونی به حزب ٧٨فرانس س

سال زندان و ١٠ساد مالی شيراک اثبات شود وی ممکن است به اش در زمانی که شهردار پاريس بود محاکمه خواهد شد. اگر اتهام فسياسی
  هزار يورو محکوم شود.١۵٠ای برابر جريمه

  سرنوشت قاضی بروگير، بازپرس و دادستان و حاکم شرع پرونده هم بهتر از شيراک نيست. 



يون طی مقاله وی ليبراس ال قبل، روزنامه فرانس تگيريهای يی درباره بازپرس ژان لويی بروگير که هفت س ژوئن ١٧احکام حمله و دس
ت: ٢٠٠٣ ادر کرد، نوش هادت دروغ”ژان لويی بروگير، امروز خودش به اتهام «را عليه مقاومت ايران ص ايجاد مانع در راه ”و “ ش

  »  فرانسوی در کراچی، تحت پيگرد قرار گرفته است.١۵در پرونده قتل “ دادرسی

  



  ده ـ سرنوشت بازرس و دادستان پرون٢٠٠٣ژوئن ١٧

ت:  يون نوش ای جنبش مقاومت عليه رژيم تهران را به اتهام ٨«ليبراس ال پيش بروگير اعض تی”س تحت تعقيب قرار داده بود. اما “ تروريس
ادر کرده  تی در اين پرونده را ص ال قرار منع تعقيب کامل تروريس ار کرده، در ماه مه امس ی ترويديک که اکنون بروگير را احض قاض

 »  است.

سرنوشت ژان لويی بروگير، که به ٢٠١١مه ١۶روز «نويسد: می» بازپرسی که خود زير سؤال رفته«امه ليبراسيون با عنوان مقاله روزن
اعت  ی" تحت پيگرد قرار دارد، به گونه ديگری رقم خورد. زيرا آقای بازپرس! در س هادت دروغ" و "ايجاد مانع در راه دادرس اتهام "ش

دش، قاضی مارک ترويديک... احضار شده بود. درست مثل هر مظنون عادی که قاضی تحقيق احضارش دقيقه به دفتر جانشين خو٣٠و ١۵
 کند. گويی دنيا وارونه شده است! می

ی  اله، حاال دارد از اين غول ۴۵ترويديک، قاض ی ۶٨س ابرس تی کراچی حس ند در پرونده انفجار تروريس انی يک س اله درباره الپوش س
  »کند.می

  )لويی بروگير، امروز خودش تحت پيگرد قرار گرفته است-ليبراسيون: ژان(

تو امروز هيچ اثری از هيچ اکيان و دس ت. ش هکدام نيس ده؛ هر يک به گوش ياه ش د، واليت نيمه اندرکاران روس يراک تمام ش يی خزيدند؛ ش
  درخشد. سوزد و مريم رجوی بر بام جهان میمی کانونهای شورشیهای جوانان و »فتنه«و » های مجاهدينتوطئه «جان فقيه در کابوس 

ت ب کس تان پس از ش ين انگلس تان پيش تی در تاريخ لرد آرچر دادس ت تروريس بهمن ٨زرگ رژيم و متحدان در پروژٔه جنايتکارانه ليس
  گفت: ١٣٨٧

ما خواهم به خانم مريم رجوی بگويم را بگويم اما فکر میتوانم همه چيزهايی که میمن نمی« کنم که در آينده نزديک درباره کارهايی که ش
که شما چه کسی هستيد و بدانيد که کاری که شما درباره آنچه که شما انجام داديد و اين ايد کتابها نوشته خواهد شد. کتابهای زيادیانجام داده
  ».همتاستکرديد بی

  آيد.شمار میبه» نظم استراتژيک جهانی«علت نبود که بازپرس ژان لويی بروگير گفت مريم رجوی تهديدی برای بی



ت می ای پروژهاو درس ه و  های مخفیگفت. جنبش مريم رجوی با افش وريه و يمن و... نقش اتمی رژيم و دخالتهايش در عراق و لبنان و س
  توانست تا امروز در کام هيوالی آخوندی دود و خاکستر شود. يی که میجغرافيای سياسی منطقه و جهان را تغيير داد. منطقه

يستی شنايی و اشراف بيشتری نسبت به رژيم فاشدانان، روشنفکران و کسانی که آبسياری از شخصيتهای مؤثر سياسی، سياستمداران، حقوق
رايط انفجاری جامعه دارند مريم رجوی را کانون الهام و اميد جوانان و آنتی تبداد مذهبی حاکم بر ايران میحاکم بر ايران و ش . دانندتز اس

  يک نماينده پارلمان انگلستان گفت: ٩۴اسفند ١۴

بخش مردم ايران است که خواهان دموکراسی هستند من احترام بسيار زيادی چرا که او الهامما بايستی پشت سر خانم مريم رجوی بايستيم، 
ما درود می تيد و ما به ش جاع هس يار ش ما يک زن بس تم. مريم! ش ما حمايت میبرای مريم رجوی و حاميان او قائل هس تيم و از ش  کنيم.فرس

  از انگلستان) پارلمان اروپاـ نماينده ٩۴(آنتيا مک اينتاير 

  درخشد.يی و مشعلی فروزان بر بام جهان میچون ستارهژوئن سياه و تباه و آواره گشتند و مريم رجوی هم١٧سال گذشت بانيان ١۵آری! 

    مريم رجوی و کهکشان آزادی
ياسی و اجتماعی آنان جستجو کرد. در توان در انديشه و ريشههای انقالبی را میبشعلت پايداری و ماندگاری بسياری از جن های عميق س

ه ير آزادی، نيروهای آزاديخواه میپناه همين ريش يبهای مس ت که در فراز و نش ربههای تاريخی اس ت«يی را به توانند هر ض و » فرص
  های جديد در مسير پيروزی بسازند.برای مقاومت، ايستادگی و باز هم فرصتتبديل کنند و از ديوار بلند تنگنا حريمی امن » پيروزی«

های سياسی و اجتماعی توانسته است همه ساله، در سالگرد همان ها و پايهمريم رجوی با اتکا به همان ريشه ٢٠٠٣ژوئن ١٧ه واقعپس از 
الروز  م مذهبی و ٣٠واقعه اجتماع بزرگ ايرانيان را گردآورد. اين گردهمايی همزمان با س يس روع مقاومت انقالبی در برابر فاش خرداد، ش

ت و در ف هيدان اس ان«رهنگ و ادبيات مقاومت ايران، روز ش ت که خو » کهکش رخ و فروزانی اس تارگان س ان ميعاد با س نام دارد. کهکش
  نشان وثيقه سرفرازی اين مقاومت است. 

ته ترده برجس ور گس له گردهمايیترين چهرهحض لس ه جهان، در س ی، اجتماعی و فرهنگی از چهارگوش ياس های بزرگ ايرانيان های س
د ان) به س کوه مجاهدين در مقابل حمالت و توطئه (کهکش تيبانی و حمايت از پايداری پر ش ی محکمی برای پش ياس های رژيم آخوندی در س

ن نظام تريماندهدهد مقاومت ايرانيان در برابر خونخوارترين و عقبوضوح و روشنی نشان میاشرف و ليبرتی تبديل شد. تصاويری که به



شيسم مذهبی در بخش برای تودهگاهی الهامزند و به تکيهمسير رشد و اعتال گام میسياسی در جهان معاصر هر روز در  ستم فا های تحت 
  ايران تبديل شده است.

ترين مواضع و خطوط مقاومت ايران در مراحل مختلف از حيات مقاومت يی از اصلیهای مريم رجوی در اين گردهماييها فشردهسخنرانی
  )۴(قدرت آلترناتيواست.  به اين سو١٣٨٣ايران از سال 

  ١٣٨٣مريم رجوی در نخستين همايش بزرگ ايرانيان در سال 

  



  ژوئن١٧مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در نخستين سالگرد کودتای 

الگرد حمله به مقاومت ايران و رئيس تی اش مريم رجوی، دانيل ميتران چهره نامدار مقجمهور برگزيدهدر اولين س يس دفاش اومت ض
ويان و يکی از نمادين رکتترين قطبفرانس ه، پيام گرمی در حمايت از مقاومت ايران، به هزاران ايرانی ش کننده در  های اخالقی فرانس

 مراسم فرستاد و همبستگی خود با مردم ايران اعالم کرد. 

 اتگران با فاشيسم مذهبی گفت:ساخته و زدوبند مماشدر اين مراسم مريم رجوی ضمن افشای اتهامات آخوند

چه مجاهدين موفق به عقب راندن عنصر سياسی به نفع عنصر چنان«چنانکه ويليام بوردون (حقوقدان سرشناس فرانسوی) گفته است: هم«
  ».حقوقی شوند، نه تنها خود برنده خواهند شد بلکه بشريت را هم به پيروزی خواهند رساند

  های سياسی و فرهنگی و مذهبی شرکت و سخنرانی کردند.صيتدر اين گردهمايی بسياری از شخ



  

 ١٣٨٣کننده در همايش ايرانيان در سال  های شرکتمريم رجوی ـ شخصيت



   ١٣٨۴مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در سال 

ترده چهرهيکی از ويژگی ور گس م، حض ت کهايی از جناحهای اين مراس ی متفاوت و گاه رقيب اس ياس  ترينيیه برای دفاع از پايههای س
ر و حق مقاومت در برابر ديکتاتوری مذهبی حاکم بر ايران در گردهمايی مقاومت های دموکراتيک، حقوق پناهندگان، حقوقارزش بش

  کنند. شرکت می

ال  م س کندر فيالهمجنين دهها تن از ملی١٣٨۴در مراس لم اس تی پهلوان مس رپرس کاران ميهنمان به س ان و ورزش يون پوش ئول کميس بی مس
جمهوری رژيم آخوندی از جامعه جهانی خواستند به سياست مماشات با ماليان ورزش شورا ضمن محکوم کردن انتخابات فرمايشی رياست

يان داده و از مقاومت ايران و راه به پا های خود را  مدال کار جوان ايرانی همه  ند. آنگاه يک ورزش يت کن وم خانم رجوی حما حل س
  هور برگزيده مقاومت اهدا کرد.جمرئيس

  



  ١٣٨۴مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در تير 

تخانم مريم رجوی رئيس خنرانی خود که يک روز پس از برگزاری نمايش انتخابات رياس جمهوری جمهور برگزيده مقاومت ايران در س
 اسری نمايش انتخابات ارتجاع گفت:خاطر تحريم يکپارچه و سررژيم برگزار شد؛ ضمن تبريک به مردم ايران به

ه« يس ال پيش حمله دس ما ژوئن را هدايت کردند، گفتند آمده١٧گرانی که دو س ی کنند. اما کوهها لرزيدند، ش اند که مقاومت ايران را متالش
لی نبوده است که المليی و بيننطقهکنيد که تابع منافع قدرتها و زاييده شرايط زودگذر منلرزيديد. شما ايستاديد، زيرا جنبشی را نمايندگی می

ت میوبا زد ال اس ت برای آزادی، که چهل س ی اس ود. اين جنبش ت که کيان ايران را رزمد و مقاومت میبند متوقف ش ی اس کند، جنبش
 کند و اعتبار وجودی اين ملت است.نگاهبانی می

  )۵قدرت آلترناتيو» (تان جاريستهزار شهيد راه آزادی از پيکر مقاومت١٢٠شما ايستاديد زيرا خونهای 

    ١٣٨۵مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در سال 
  ار شد. برگز١٣٨۵تير ١٠هزار ايرانی در تاريخ ٣٠سومين گردهمايی بزرگ مقاومت در سالن بورژه پاريس با خروش 

د، مريم رجوی در گرامی روطه برگزار ش الگرد انقالب مش دمين س تانه يکص م که در آس رداران آزادی ايران در در اين مراس ت ياد س داش
اندن رنج  ئوليت به ثمر رس ئوليت بزرگی بر دوش دارند. مس روطه گفت: اکنون مجاهدان آزادی و تمام اجزای مقاومت ايران مس انقالب مش

يخواهان ايران. و حاال صد سال پس از انقالب مشروطه ملت ايران، ملت ايران بيش از هر زمان به کسب دموکراسی نزديک صد ساله آزاد
ت. اين مردم و مقاومت ايرانند که می جاع ايران اس ت. جام جم آزادی نزد مردم ايران و در اراده آزاديبخش زنان و مردان ش خواهند و اس

  سازند.یدهند و آينده را متغيير می



  

 ١٣٨۵تير ١٠مريم رجوی درسومين همايش بزرگ مقاومت ـ 



  آيندگی رژيم حاکم بر ايران گفت:مريم رجوی در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به بی

، صد دولت اگر آخوندها تمامی پول و نفت ايران را خرج سياستهای خود کنند، اگر آخوندهای حاکم بر ايران به جای اين دولت و آن دولت«
  را با خود همراه کنند بايد بدانند که از سرنگونی گريزی نخواهند داشت...

  )۶اتيوقدرت آلترن». (سازنددهند و آينده را میکنند، تغيير میاين مردم و مقاومت ايران هستند که اراده می

    ١٣٨۶مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در سال 
هزار تن از هموطنان ۵٠با شرکت بيش از » به سوی پيروزی«شاهد گردهمايی برزگ مقاومت با نام ١٣٨۶تير ٩سالن ويلپنت پاريس روز 

انيان شد. ايراريخ مبارزات خارج کشور محسوب میو حاميان مقاومت ايران بود. اين گردهمايی تا آن تاريخ بزرگترين اجتماع ايرانيان در ت
  کننده در اين گردهمايی خواهان تالش برای تغيير دموکراتيک در ايران شدند. شرکت

    هزار نفره ايرانيان۵٠فرازهايی از سخنان مريم رجوی در اجتماع 

 » های آنها برای سرکوب و ارعاب در ، نفير شوم انفجارهای پرشقاوت آنها در عراق و نعرهبمب اتمیهياهوی آخوندها برای ساختن
  ».داخل کشور، صدای ايران نيست

 »اتگر درباره رژيم آخوندی می تند يا ادعا میهمه آنچه دولتهای مماش وق رفتاپنداش ر کردند، غلط از آب درآمد. گفتند با دادن مش
جای تغيير، آخوندها عراق را به گرداب خون فرو بردند، لبنان را به ويرانی و بحران کشاندند. فلسطين دهند. بهآخوندها را تغيير می

تان بازگرداندند. گفتند که با مذاکره و زد و بند، آخوندها را به توقف برنامه  م و خونريزی را به افغانس را دو نيمه کردند و تروريس
اعتنايی بی شورای امنيتيی را گسترش دادند و به سه قطعنامه مصوب کنند، اما آنها فعاليت برای ساختن سالح هستهی میاتمی راض

م باز کنند اين خيزش عمومی برمیم ايران به حمايت از آخوندها المللی، مردکردند با تحريمهای بينکردند. ادعا می خيزند. حاال چش
  »را ببينند



  

  ١٣٨۶تير ٩مريم رجوی در اجتماع پنجاه هزار نفره در ويلپنت ـ 



 »کنيم. يک جامعه آزاد و يک کشور پيشرفته. عصر اعدام و شکنجه را پشت سر خواهيم گذاشت. حکم اعدام لغو ايران نوينی بنا می
وسطايی را برخواهيم چيد. دوران تفتيش عقايد، دوران پوشش اجباری و دوران اعی و مجازاتهای قرونخواهد شد. بساط محاکم ارتج

ی را به پايان می وص رکوب فاجعهدخالت در زندگی خص تمديدگی و س بار زن ايرانی را خاتمه خواهيم داد. زنان در بريم. دوران س
ت ها، حقوق و آزاديهای برابر با مردان را از آهمه زمينه هم برابر به دس ی جامعه، س ياس اخت. زنان در رهبری س ن خود خواهند س

 آورند.می
 دهيم تا پيروان مذاهب و عقايد مختلف با حقوق متساوی در کنار هم زندگی کنند.حکومتی بر اساس جدايی دين و دولت تشکيل می  

 نگی و بيکاری و محر تعداد، ديگر نبايد دچار فقر و گرس رمايهمردمی با اين همه اس رايط س ند. بايد ش ن گذاری و امکاوميت باش
  )٧(قدرت آلترناتيو». خواری و چپاول برچيده شودرقابت سالم اقتصادی در جامعه فراهم آيد و بساط رانت

    هزار نفره ايرانيان۵٠انعکاس خبرگزاريها از اجتماع 

  شورای ملی مقاومت ايران تظاهرات عظيمی با شرکت دهها هزار در گزارشی اعالم کرد٨۶تير ١٠تلويزيون الجزيره همان روز :
  تن در اعتراض به رژيم ايران برگزار کرد.

 ازمان مجاهدين خلق در ۵٠اليوم (اردن): روزنامه العرب الروز حمله به دفاتر س نبه در پاريس در چهارمين س هزار ايرانی روز ش
  تماع کردند.پاريس برای اعالم همبستگی با اپوزيسيون ايران اج

 ه(کويت): مريم رجوی رئيس ياس عارهايی روزنامه الس ور و هيجان زيادی ش جمهور برگزيده مقاومت ايران در جمع بزرگی که با ش
از او حمايت » بله به تغيير دموکراتيک با مريم رجوی» «نه به مماشات» «نه به جنگ«دادند و با شعارهای در محکوميت جنگ می

  ی پرداخت.کردند، به سخنرانمی
  تير، طی يک واکنش هيستريک باند رقيب را مورد حمله قرار داد ١٣سايت حکومتی بازتاب ارگان پاسدار محسن رضايی، در روز

يی بودند،... سازمان مجاهدين خلق با توسل به و مسائل حاشيه» خواب«در حالی که بسياری از مسئوالن ايرانی درگير «و نوشت: 
  »پرسر و صدا برگزار کردند...انواع روشها، ميتينگی 

    ١٣٨٧مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در سال 



هزار نفر از هموطنانمان برگزار شد و ٧٠بود با شرکت بيش از ٨٧اين گردهمايی که بزرگترين گردهمايی ايرانيان در خارج کشور تا سال 
  ردهمايی پاريس شرکت داشتند. هزار نماينده پارلمان و شخصيت سياسی از کشورهای مختلف در گ

هزار ايرانی در سالن نمايشگاهها در شمال پاريس گردهم آمدند تا تأييد و ٧٠تلويزيون ای.ان.ان فرانسه، همان روز در گزارشی اعالم کرد:
  حمايتشان را از خانم مريم رجوی اعالم کنند.

ين از ليست تروريستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق درست پنج روز پيش از برگزاری اين گردهمايی، اليحه حذف نام مجاهد
  آرا به تصويب رسيده بود.

  

 ١٣٨۶تير ٩مريم رجوی در اجتماع پنجاه هزار نفره در ويلپنت ـ 



   گران غربی در برخورد با آخوندهامماشات اشتباه۴مريم رجوی: 

  ب به صراحت گفت: مريم رجوی در اين همايش با تيز کردن اشتباهات مهلک غر

ات با همين رژيم را پذيرفته« انی که معامله و مماش ان کنيم که اند و از تغيير آن میهمين جا بگذاريد به کس تند خاطرنش ند و نگران هس ترس
 اوت خود را نشانههای آخوندهای حاکم را باور داريد. آنها تروريسم و شقکه: توهم پراکنیفقره اشتباه محاسبه هستيد، اول اين۴شما گرفتار 

زنند و شما مرعوب آن هستيد. دومين اشتباه بزرگ شما اين است که از شدت تنفر مردم ايران نسبت به رژيم قدرت رژيم فرتوتشان جا می
المللی های بينکنند که در برابر قاطعيت جامعه جهانی نظير تحريمهای رژيم تبليغ میکنيد. البیحاکم درکی نداريد يا عمداًً◌ آن را پنهان می

ما همين اباطيل را تکرار میمردم به طرفداری از آخوندها بلند می وند. ش دانيد که مردم ايران بيش از هر چيز از چپاولگران کنيد. آيا نمیش
الق به تان و برپا کنندگان جراثقالحاکم و اين ش تی آيا نمیدس ومينخواهيد بدانيد؟ کدانيد يا نمیها اعدام در عذابند؟ راس  دام يک؟ و اما س

ت. رژيم و مبلغان می تباه بزرگ ناديده گرفتن ظرفيت انفجاری جامعه اس وزان مردم ايران برای تغيير دموکراتيک را اش خواهند عطش س
  کنيد.یالمللی برای صلح را به سود استمالت و فاشيسم مذهبی به خدمت بگيرند. و شما هم آن را تأييد مخواهند جنبش بينبپوشانند و می

ما اما، ناديده گرفتن راه تباه بزرگ ش يطانچهارمين اش ت. آخوندها با ش أله ايران اس عی میحل واقعی مس ازی عليه اين مقاومت س کنند س
روعيت آن و  هاعتبار و مش د در کار ريش رنگونی آخوندها باش های عميقش در جامعه را وارونه جلوه دهند. انگار نيرويی که قادر به س

ت. اگر تباه اس ت. ولی اين اش ت که اين گره را باز می نيس تی هس ت، ولی دس ل بزرگی اس کند و آن مقاومت ايران چه بحران ايران معض
  ».است

    ١٣٨٨در سال مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان 

ات اجتماعی و پيروزيهای مقاومت در جبههبه اليان همواره در های مختلف، خامنهدنبال افزايش اعتراض جبهه در جنگ و ٣ای در اين س
  درگير بود:

ازمان رفیجنگ با مقاومت مردم ايران در کف خيابانها، جنگ با مقاومت س ر ها و جنگ با ايرانيان آزاده و آزاديخوايافته و اش راس ه در س
  جهان.



ال  تند و آتش قيام به ٣اين جنگ در هر ١٣٨٨در س ورش گذاش ر به ش د. جوانان به بهانه تقلب در انتخابات س يد و فعال ش جبهه به اوج رس
عله رعت ش کلس ترش قيام و ش د. با گس هرهای بزرگ، خامنهور ش ترده در تهران و ش ب گيری تجمعات گس من تهديد، ٣٠ای ش خرداد ض

چه بخواهند، چه نخواهند، «ت کرد و گفت: اگر بخواهند به تظاهرات در خيابانها ادامه بدهند، نتايج بسيار خطرناکی خواهد داشت و حجاتمام
توجه به تهديدها به خيابانها آمده و تعدادی با شليک مستقيم پاسداران و اما مردم بی» مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها آنها هستند

  شهادت رسيدند.ها بهیلباس شخص

  خاک افتاد.ندا آقا سلطان در همين روز به

    ١٣٨٨خرداد ٣٠هايی از سخنرانی مريم رجوی در بخش

طور بيش از هميشه حاضر شديد چه خوب شد امروز در اين بزرگترين اجتماع برای همبستگی و دفاع از مردم ايران و شهر اشرف، اين«
  ردم ايران را روشن کرديد. و چشم آخوندها را کور و چشم م

  با ياد شهيدان!

  سالم و درود مردِم ايران... 

ران دليرم و به خواهران و برادران به تهبه دختران و پس گاههای ايران در قيام و خيزش عظيم مردم ايران که از پاخاس ام در خيابانها و دانش
  خروش جاری است.خرداد آغاز شد و تا کنون در سراسر وطن عزيزمان مثل رودی پر٢٣

  شهر خورشيد آشيانه ماست 

  شعله خشم در ترانه ماست.

  خوانيم ييم و میراهی خانه



  خانه از خصم نيست، خانه ماست.

  پايان به شهيدان و هزاران مجروح و اسيِر قيام آزاديخواهانه مردم ايران در روزهای اخير. درودهای بی

  زنيم: بای ذنب قتلت؟ و فرياد می

  ».که خواستار زندگی در آزادی بودند؟گناه کشته شدند جز اين به کدامين

  



  ١٣٨٨خرداد ٣٠مريم رجوی و همايش بزرگ همبستگی ـ 

شان، جان برکف، در زير باتون و مشت و لگد، در زير گلوله و گاِز يی اشرف نگين و اشرفگونهبله، زنان و مردان شجاعی، که به«...  ن
ها و مزدوران اطالعات، بر شعبده انتخابات پوشالی سلطنت مطلقه پيراهنهای پاره شده توسط پاسداران، بسيجیآور با بدنهای کبود، با اشک

 اند.فقيه، مهر ابطال. زده

 اند.آنان رأی و انتخاب حقيقی ملت ايران را در انظار جهانيان به تماشا گذاشته

  زنند: آنها که عليه آخوندهای اشغالگر و غاصب فرياد می

  »ن اين خاک تويی، مالک اين خاک منمدشم

  مريم رجوی در بخش ديگری از سخنانش با حمله به سياست مماشات و همراهی با رژيم آخوندی توسط غرب افزود:

  دوستان عزيز!«

يده که ولی م دينی به آنجا رس يس تان خود را هم، نمیوقتی فاش د از ران حق دارنتواند تحمل کند، مردِم ايفقيه، نزديکترين همتايان و همدس
  روها در داخل اين رژيم کجا رفت؟سال جستجو برای ميانه٣٠دولتهای غربی بپرسند حاصل 

  استمالت و مماشات چه حاصلی داشت؟

  کنيد؟..ژوئن هنوز هم شرم نمی١٧سازيهای شبه کودتای راستی! آيا از پرونده

يم آيا حداقل احترام به مبارزه آزاديخواهانه ميليونما می کند که هر گونه امتياز دادن از جيب ملت ايران و مقاومت ها ايرانی ايجاب نمیپرس
ه گفته ود؟ البته ما هميش ت چانه زدن با جنايتکاران حاکم متوقف ش ياس ايم اگر مذاکره با چنين رژيمی فايده دارد دريغ نکنيد! ايران و س

  بفرماييد.



  زايد. دادن به يک افعی اتمی است که هرگز کبوتر نمی شاگرد او، ميدانفقيه و خانهاما فرصت دادن به ولی

  دست نياورد.بار مذاکره مخفی و علنی با اين رژيم هيچ چيز به٢٨دولت سابق آمريکا هم، از 

  حل سوم، است: حل ايران، همان راهباور کنيد که راه

  ».  دست مردم و مقاومت ايرانتغيير دموکراتيک و برقراری حاکميت مردم به

    ١٣٨٩ريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در سال م

کشور ۴۴نماينده از ٣۵٠٠پارلمان و سنا و بيش از ٢٣در هفتمين کهکشان و گردهمايی بزرگ ايرانيان که در تاورنی برگزار شد نمايندگان 
ر جهان بودند ک راس تافته جهان حمايت کردند. حمايت کنندگان، منتخبان بيش از يک ميليارد نفر از مردم س ه به ياری مقاومت مردم ايران ش

  بودند.

  مريم رجوی در اين گردهمايی با تأکيد بر حتميت و سرنگونی نظام آخوندی گفت:

شود. گواه اين حقيقت فقط پوسيدگی رژيم نيست. گواه عظيم آن ايستادگی فرزندان رشيد شما در طور قطع سرنگون میرژيم واليت فقيه به«
  برابر اين رژيم است.

رف انی که اش ان، به هر قيمت، مقاومت میکس علهکنند. قيامنش آور و های دار، رزمکنند و پای چوبهور میها را در دل تيرگی و اختناق ش
  ايستند.استوار می



  

 ١٣٨٩مريم رجوی و همايش بزرگ همبستگی در تاورنی ـ 



زندانی سياسی ٢٧د ما را در نوبت اعدام بگذاريد. با شما هستيم، با شما زنيپس با شما هستيم ای اسيرانی که از اوين و گوهردشت فرياد می
ده تيم دخترانی که در بیکه به اعدام محکوم ش ما هس ان میدادگاهايد، با ش تان خود را نش ط دژخيمان ها دس ده توس يده ش دهيد با ناخنهای کش

کنجهخامنه البت تمام ش ا میهای رذيالنه در زندانهای، دخترانی که با ص ته خامنها را افش ا ای رکنيد و به جای درخود فرو رفتن، دار و دس
 کنيد. روسياه می

جويان، کارگران و معلمانی که به تيم، دانش ما هس های حقبا ش ما که در اوين و طلبانه به زندان افتادهخاطر اعتراض ايد. درود به يکايک ش
  )١١آلترناتيو » (کنيد.ری میآباد و ساير زندانها پايداگوهردشت، سنندج و عادل

  ١٣٩٠مريم رجوی در گردهمايی بزرگ ايرانيان در وپلپنت ـ 

شرکت داشتند و اين موضوع های نامدار سياسی از کشورهای مختلف جهان ارتشی از چهره١٣٩٠در گردهمايی بزرگ ايرانيان در سال 
نحوی که تالش کرد با کم اهميت جلوه دادن حضور آنان، به عناصر و آلود رژيم آخوند و مزدورانش شد بهباعث گزيدگی و واکنش وحشت

ی را در مراحل  ياس نگ بنای يک کارزار بزرگ س يتها س خص مزدورانش دلگرمی بدهد. مريم رجوی در اين گردهمايی با کمک همين ش
ت. چهرهبعد موث، مايکل موکيزی، تام ريج، انرو کارد، لرد کوربت، ی جنبش گذاش هايی مانند رودی جوليانی، باب فينر، خانم ريتا زوس

  سناتور رابرت توريسلی، هانر لکرک و... 



  

 ١٣٩٠مريم رجوی و همايش بزرگ همبستگی در ويلپنت ـ 



   های مقاومت خاموش نخواهد شدمريم رجوی: شعله

تقيماًً◌ً◌ در نقاط مختلف جهان دنبال میمريم  م را مس انی که مراس ر و تمامی کس خنانش خطاب به جمعيت حاض کردند رجوی در ابتدای س
   گفت:

  ياران و دوستان فراموشی ناپذير مقاومت ايران!«

 گوشم کرد. صدای او هنوز بهژوئن ژنرال دو گل رهبر مقاومت فرانسه از تبعيدگاه خود مقاومت عليه فاشيسم را اعال١٨سال پيش در ٧١
  های مقاومت نبايد خاموش شود و خاموش نخواهد شد.رسد که گفت: هر اتفاقی که رخ دهد شعلهمی

  ».بله مقاومت خاموش نخواهد شد بلکه بر آن است که آرمان آزادی را به پيروزی برساند.

  



  مريم رجوی ـ اشرف آتشی که هرگز خاموشی نخواهد پذيرفت

از رژيم و با تأکيد بر  مريم رجوی اختار درونی ناهمس اره به ماهيت متناقض و س من اش ی «ض اس ليم نه به قانون اس ات نه به تس نه به مماش
 گفت:» واليت فقيه و نه به تماميت فاشيسم واليت فقيه

 چنانکهخورد. همش، خودش را میکند. دائماًً◌ خودپايان حذف و انقباض حرکت میشکسته بنگريد که در مسير بیحاال به اين رژيم درهم«
ت د. نخس لی خمينی حذف ش ين اص ال ٨وزير جانش ت و در پايان س اله خمينی در حبس خانگی اس لی حکومت خمينی، ٨٩س تون اص س

 ».(رفسنجانی) با خفت بسيار از رياست خبرگان ارتجاع حذف شد.

  مريم رجوی در فراز پايانی سخنانش گفت:

ز!« زي ان ع ن وط م   ه
م که آيا دردهای ميليونن میهمواره به اي ادی و ها زن و مرد ايرانی، پايانی دارد؟ آيا میانديش توانند به يک زندگی بدون ترس و همراه با ش

ت پيدا کنند؟ می خ بدهم که آری، من و ما برای زندهآزادی دس اترين فرياد به آنها پاس عله همين اميد و تحقق همين نگهخواهم با رس تن ش داش
ايم تا آن فردای روشن و آن زندگی شکوفا و امن و آسوده برای تمام مردم ايران چيزمان گذشتهايم و از همهها را پذيرفتهمی سختیآرزو، تما

ل قيام می م تغيير و انقالب فرا راه نس تخوان به پيروزی آزادی يقين داريم. راه و رس ود. ما تا بن اس رف با و منطقه فراهم ش د و اش درخش
  ».شکوهش پيام اميد و پيروزيست.پايداری پر

  های جهانبازتاب گردهمايی بزرگ ايرانيان در رسانه

ال  العطف در گردهمايیيک نقطه٩٠همايش بزرگ ايرانيان در س ابه در س يی در های قبل بود و به همين علت، بازتاب ويژههای مش
، نوول ابزرواتور، ٢۴يهای فرانسه، رويتر و آسوشيتدپرس، فرانسه های پيشين) داشت. خبرگزارهای جهان (در قياس با مراسم سالرسانه

پرس، الکروآ، تلويزيون اورانژ و همچنين ۵لوپوئن، پاريزين، تلويزيون ت. وِ  وی بلژيک ار. ت. ب. اف، لکس ، راديو تلويزيون فرانس
  رسانی ايالف اين خبر را منعکس کردند.صوت العراق، مرکز اطالع

  ١٣٩١ش و گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويلپنت ـ سوم تير مريم رجوی در هماي



داران و مزدوران خامنه تار و جنايت بزرگ پاس م و هفتم مرداد بعد از کش ش رف (ش ) مريم رجوی ٩٠و نوزدهم فروردين ٨٨ای در اش
يی داخت. کارزاری که با موج گستردهراه انآوران آزادی و ممانعت از ادامٔه کشتار در شهر اشرف بهيی در حمايت از رزمکارزار گسترده

  های نظام آخوندی را برمال و نقش برآب کند.های جهانی عليه رژيم آخوندی همراه بود و توانست تمامی توطئهاز محکوميت

اره به توطئه من اش ازماندر اين همايش مريم رجوی ض م مذهبی برای نابودی مقاومت س يس رب های فاش رپی دهای پیاالجليافته و ض
  منظور انهدام و فروپاشی سازمان مجاهدين گفت:مزدوران و حاميان رژيم به

 ها،االجلی برای يکسره کردن کار اشرفیدانيد که در يک سال گذشته، طرح انحالل و انهدام سازمان مجاهدين در ميان بود؛ ضربهمه می«
  ودی اين جنبش.يی آخوندها با دولت عراق برای تسليم يا نابماده و قرارداد هفت

ما، اين جنبش رزم ما و به ملت بزرگ ايران بگويم که امانت ش حالم که به ش کوفه قهرمانیاکنون خوش د رژيم واليت فقيه، ش ای هآور ض
دان نعام و انحالل در امان ماند. و اکنون برای ايفای رسالت تاريخی خود، صد چتاريخ ايران، در پناه لطف خدا، از تاراج خزان و گزند قتل

  تر، استوارتر و قدرتمندتر است.شکافنده

  ».ها بيشماران شدند.آری، به کوری چشم دشمن، اشرف تکثير شد و اشرفی



  

 ١٣٩١مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در ويلپنت ـ سوم تير 



   سال يک پيروزی سرفصلی برای مردم و مقاومت ايران٩٠سال 

اره به توفان بهار  اص داد و مريم رجوی با اش ی منطقه اختص ياس اع س خنانش را به اوض ی از س قوط ديکتاتورهای منطقه بخش عربی و س
  ضمن اشاره به پيروزيهای مقاومت در برابر ماشين دروغ و توطئه آخوندها در قبال مقاومت ايران گفت:

يت يی را بگشاييم؛ طرحی بر اساس شفافوران تازهما توانستيم چرخه افترا و نيرنگ را در هم بشکنيم. ما توانستيم طرحی نو دراندازيم و د«
المللی به دفاع از حقوق بشر؛ طرح های بشری و بازگشت نهادهای بينو روشنايی و حقيقت و عدالت، طرح احترام به دستاوردها و فضيلت

  ها و احيای ارزش مقاومت و فداکاری.اعاده حقوق خلق

راين شوند، بنابديکتاتورها يکی از پس از ديگری سرنگون میاست، تاريخ ورق خورده است، بله! نيروی انسانيت و عدالت به ميدان آمده 
  سياستهايی نيز که حافظ آنها بود، بايد تغيير کند.

  ».اين تغيير در توان ماست و ما آن را محقق خواهيم کرد. اين است معنای تغيير دوران و دوران تغيير

  يلپنت پاريس مريم رجوی ضمن تأکيد بر اهميت مسلح بودن به آرمان آزادی گفت:در ادامه همايش بزرگ ايرانيان در و

ادهايی که جنبش« ت؛ تض ده اس ی و مبارزاتی و آرمانی حل ش ياس ادهای بغرنج س ا تض ها و قيامهای کنونی در در پرتو اين افق بلند، بس
  شوند.خاورميانه و شمال آفريقا تازه با آن آشنا می

  هاست آن را پشت سرگذاشته است.عاوی اسالم پناهی ارتجاعی و دجالگريهای ضداستکباری که جامعه ايران سالتجربه درهم شکستن د

گيری ديرپاترين ائتالف سياسی تاريخ ايران و اتحاد عمل جريانها و شخصيتها با عقايد مختلف و در يک مناسبات دموکراتيک، تجربه شکل
  در شورای ملی مقاومت ايران.

  عنوان تهديد امروز جهان.له و افشای صدور ارتجاع و تروريسم رژيم واليت فقيه بهتجربه مقاب



رفته آن که دکتر آلخو ويدال کوادراس نايب رئيس و به انی پيش بات دموکراتيک و تجارب انس کيالت مجاهدين در يک مناس ويژه تجربه تش
  توصيف کرد.» و معنوی برای جهانالگو و مرجع اخالقی «پارلمان اروپا در ديدارش از اشرف آن را يک 

  »ترين کالم در ايران امروز است.به همين دليل است که از نظر آخوندها، اشرف ممنوعه

  



  مريم رجوی ـ اشرف تکثير شد

   

 هدف، به دست گرفتن قدرت به هر قيمت نيست!

ن شود مبارزه برای آزادی، در ماهيت خود، تالش های آينده است تا روشفراز پايانی سخنان مريم رجوی، درسی ماندگار برای تمامی نسل
  برای حاکميت دموکراسی است نه تحصيل قدرت! مريم آن روز گفت:

ريح کنم که هدف اين جنبش، به« مين آزادی و بگذاريد بار ديگر تص ت. هدف ما، تض ت گرفتن قدرت به هر قيمت، نبوده و نيس دس
  دموکراسی، به هر قيمت است.

  مان در خاوران باشيم، برای ما کافی است.ايم، همين که در مزار شهيدانگفته چنان که بارهاو هم

اوی برخوردارند. و برنامه ما در اين  ت که در آن، همه اديان و مذاهب، از حق مس هدف ما يک جمهوری مبتنی بر جدايی دين و دولت اس
  )١٣قدرت آلترناتيو » (شود: آزادی، دموکراسی و برابریسه کلمه خالصه می

    ١٣٩٢مريم رجوی در همايش و گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويلپنت ـ 

ال  د که يک هفته از نمايش انتخابات رژيم آخوندی می٩٢گردهمايی بزرگ ايرانيان در س ت و رژيمدر حالی برگزار ش کارگيری با به گذش
  تمامی برگهايش برای شکست گردهمايی ساالنه مجاهدين از هيچ تالشی فروگذار نکرد. 

ت جمهوری، خامنه من حفظ تعادل درونی و دقايقی قبل از اعالم نتايج نمايش انتخابات رياس کی به ليبرتی تالش کرد ض ای با حمله موش
ربه کاری در تر نيروهايش يک ض د هزار تن از  جلوگيری از ريزش بيش ور يک ص تانه گردهمايی بزرگ مجاهدين وارد کند. اما حض آس

  ها و نيرنگهای رژيم را نقش بر آب کرد.مشتاقان مريم رجوی تمام توطئه



  

  ١٣٩٢مريم رجوی ـ در همايش يک صد هزار نفره در ويلپنت پاريس ـ 



 مريم رجوی در همين رابطه گفت:

به زندان ليبرتی و شهادت مجاهدان خلق کلثوم صراحتی و جواد نقاشان که درست در روز اعالم نتايج  ميهنان، حمله هفته پيش آخوندهاهم«
ورت گرفت، اقدامی بود که رژيم با آن می عبده انتخابات ص لی مقاومت حفظ کنند ش کننده خود را در برابر نيروی اص ت تعادل ش خواس

تار جنايتی بود ويژه ملل متحدخواهم از جامعه جهانی بهامروز من می دند؟ اين کش م که چرا مانع اين جنايت نش ه و دولت آمريکا بپرس
بهمن گذشته که باعث شهادت هشت مجاهد خلق شد ٢١بينی و قابل پيشگيری. اولين حمله موشکی رژيم به زندان ليبرتی در قابل پيش  کامالً 

 ».  کلی ناامن است.اين واقعيت را آشکار کرد که زندان ليبرتی به

بت به حفاظت مجاهدين در ر آن موقع انتظار طبيعی اين بود که ملل د أله امنيت را حل کنند زيرا نس له مس متحد و دولت آمريکا بالفاص
  ليبرتی متعهد شده بودند...

  محورهای اصلی سخنرانی مريم رجوی در ويلپنت

عيف .1 يار ض د. خامنهتر از قبل بيرون آمد و يکقدم از اين انتخابات تماميت رژيم بس رنگونی نزديک ش نجانی ای، رفسبه س
ی مهره مطلوب خود را بيرون بياورد و از ترس  ت با مهندس را حذف کرد اما در قدم بعد در تعادل درونی رژيم نتوانس

دار رژيمش شود، شتابزده بساط آن ترسيد همين انتخابات نمايشی طناب یتن داد. او که م آخوند روحانیشروع قيامها به 
  ای کردن انتخابات هم چشم پوشيد. را جمع کرد و از دومرحله

ت چند  .2 ته کرد به همين دليل درس تار برجس ک و کش لی رژيمش را به زبان موش رژيم آخوندی در اين انتخابات تهديد اص
ای برای پوشاندن شکستش با حمله به ليبرتی و کشتار مجاهدان آزادی تالش کرد خامنه ساعت قبل از اعالم نتايج انتخابات

  به مردمی که مترصد قيام بودند، هشدار بدهد.
لهٔ  .3 لس ول س ت... اين گزينهروی کار آمدن آخوند روحانی محص تهای تماميت اين رژيم اس کس يی برای نجات و ی از ش

  يی است برای فاز پايانی آخوندها. بلکه گزينهاصالح رژيم آخوندی از سرنگونی نيست، 
ت هيچ چيز تغيير نخواهد کرد تنها راه .4 ر کار اس ت و همتا اين رژيم بر س رنگونی رژيم آخوندی اس عود حل س چنانکه مس

عف و موقعيت متزلزل ولی ت و اين برای مردم گفت برهم خوردن تعادل درونی رژيم پليد واليت گواه ض فقيه ارتجاع اس
روی مقاومت و قيام با اين حال هماي ت برای پيش تی اس ت زيرا فرص يار (مغتنم) اس چنانکه بعد از اعالم نتايج ران بس



ی و فعاليتگوييم بدون آزادی بيان و حقوقجمهور جديد ارتجاع میانتخابات گفتم به رئيس ياس ر و تا وقتی زندانيان س  بش
نه رژيم در سوريه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژيم برای دستيابی احزاب آزاد نشده، تا وقتی که سياست تجاوزکارا

ارد هيچ چيز عوض نمیبه بمب اتمی پا می ود. زيرا ولیفش تفقيه میش ياس ه ها بداند که هر گونه تغيير جدی در اين س
   گوييم بفرماييد اين صحنه آزمايش شماست.برد با اين حال میسرنگونی تماميت رژيمش راه می

رکوب رئيس .5 ين جنگ، امنيت وس ابقه ماش حنه آمده يک کارگزار پرس عار اعتدال به ص جمهور جديد واليت فقيه که با ش
ات گرانی که با تالش بيهوده می ته از دولتهای غربی و مماش ت با اين همه ما به آن دس ی را رژيم اس خواهند چنين کس

  نيد.تواگوييم بفرماييد اگر میرو معرفی کنند میميانه
ت اين جنگ  .6 ته اس وريه برخاس رنگونی به جنگ با مردم س ورای تمام هياهوی انتخابات رژيم واليت فقيه برای فرار از س

د بلکه برای نجات خامنه ار اس ت که برای حفظ و بقا خود کثيف نه برای حفظ بش ت زيرا اين رژيمی اس ای در تهران اس
  انستان تا عراق و از بحرين تا يمن. دهد از افغبنيادگرايی و تروريسم را گسترش می

ت مخرب بود که به  .7 ياس ت همين س ت خورده اس کس ير ش ات با واليت فقيه يک مس ان داده که مماش اليان نش تجربه س
سالح و محاصره مجاهدين و تحويل امنيت اشرف به دولت عراق انجاميد. و سرنگونی آخوندها را به تعويق انداخت. خلع

ستبداد مذهبی بهاهشاهراه آزادی همانا ر شات نه جنگ؛ بلکه سرنگونی ا ست يعنی نه مما سوم ا دست مردم و مقاومت حل 
حل توسط نيروی جنگنده ضدرژيم يکانهای ارتش آزادی و نيروهای انقالب دموکراتيک مردم ايران محقق ايران و اين راه

  خواهد شد.

  )١۴قدرت آلترناتيو (

    ١٣٩٣مريم رجوی در همايش و گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويلپنت ـ 

يج مزدورانش  ال قبل با بس تای پروژٔه انهدام جنبش و مقاومت که از س د که رژيم در راس يازدهمين همايش بزرگ ايرانيان در حالی انجام ش
ر جهان و حمله  راس هريور در س د، در اول ش کی به ليبرتی انجام ش رف پرداخت و ٩٢موش يانه مجاهدين در اش تار وحش نفر از ۵٢به کش

  عام کرد. قتل نفری که برای حفاظت از اموال مجاهدين در اشرف مانده بودند را به طرزی وحشيانه١٠٠



له مريم رجوی با تأکيد بر  کيل يک کميته حقيقتبالفاص رورت تش تردهو انجام تحقيقات بی المللیياب بينض يی را آغاز طرف، کارزار گس
فراخوان به تحقيقات مستقل سازمان المللی و انجام دهها مصاحبه و ميتينگ و افشاگری و کرد و ضمن فراخوان به پارلمانها، ارگانهای بين

ازمان ملل، برای حفاظت  ملل وی آمريکا، اتحاديه اروپا و س رورت اقدامات عاجل از س تار ايرانيان پناهنده در عراق و ض در مورد کش
قيه مجاهدين باقيمانده در اشرف و حمالت سراسری به ليبرتی ـ های بعدی رژيم ـ کشتار بمخالفان ايرانی در کمپ ليبرتی موفق شد توطئه

  را خنثی کند.

يازدهمين همايش بزرگ و با شکوه ايرانيان در پاريس حقايق بسياری را روشن کرد و نشان داد هر چه در حکومت آخوندی تضاد و تفرق 
ا شود. اين ردلی، همراهی، وحدت و همبستگی بيشتر ديده میو ترديد و تنشهای درونی بيشتر وجود دارد در جبهه مقابل، اشتراک نظر، هم

ستمدار برجسته از ۶٠٠سابقه توان ديد. حضور بیهای اين همايش شکوهمند میبا دقت در همه صحنه سيا قاره ۵کشور و ۶٩شخصيت و 
ه ت. افرادی که بهجهان حول افکار و انديش ان، بهرغم تنوع فوقهای مريم رجوی بهترين گواه اين مدعاس ی ش ياس های س ر طوالعادٔه گرايش

گفت بکه تلويزيونی فاکسش ری ابراز کردند. ش راس ع واحدی در حمايت از مريم رجوی و مقاومت س نيوز آمريکا طی اولين  آوری مواض
ی که از گردهمايی ويلپنت در تير ماه  اره به همين وحدت و همدلی گفت همه آنها در ٩٣گزارش يک پيام متحد  پخش کرد، با تأکيد و اش



د. ي ن ک اد ن م ت ران اع م] اي ه [رژي د: ب ن ت  هس

  



 ١٣٩٣مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان ـ 

 مريم رجوی در قسمتی از همايش ايرانيان در ويلپنت گفت:

م دينی و کمکدر همين جا تأکيد می يس أله عراق و مهار بحران، نتيجهکنم که مذاکره با فاش تن از آن برای حل مس ز فروبردن يی جخواس
 مردم عراق در باتالق کشتار و جنگ داخلی ندارد. 

د. حاال تأکيد  ت. و اين امروز اثبات ش تر از خطر اتمی اس د بار بيش لطه رژيم آخوندها بر عراق، ص ال پيش گفتم که خطر س من يازده س
 تر است. کنم که زهر از دست دادن عراق برای آخوندها صد بار، از زهر اتمی کشندهمی

ت.  در نگری درباره دخالتها و جنايتهای رژيم آخوندها در عراق بوده اس اگری اتمی، مقاومت ايران در خط مقدم روش الها، مثل افش اين س
نگين لی مردم ايران و تمام منطقه، رژيم واليت فقيه مقاومت ايران با پرداخت س من اص تاد و گفت: دش ترين بها در برابر ديو بنيادگرايی ايس

  سرنگون شود. است و بايد

  هموطنان، دوستان عزيز،

  کند:گفتم که مرحله پايانی رژيم واليت فقيه است. اين مرحله خود را در پنج نشانه بزرگ ظاهر می

سازی، فرو رفتن رژيم در دو جنگ نشينی آخوندها از برنامٔه بمبآمادگی اجتماعی برای قيام و آزادی، شکاف فزاينده در رأس رژيم، عقب
وريه و مهمتر از همه، آمادگی مقاومتی که میکثيف در  رنگونی ديکتاتوری دينی، و آزادی مردم و عراق و س وی س تواند تحوالت را به س

  ميهنش پيش ببرد.



  

  ١٣٩٣مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در وليپنت پاريس ـ 



 مريم رجوی در ادامه سخنرانی با اشاره به شرايط کنونی رژيم گفت:

 کند:مرحله پايانی رژيم واليت فقيه است. اين مرحله خود را در پنج نشانه بزرگ ظاهر میگفتم که «

سازی، فرو رفتن رژيم در دو جنگ نشينی آخوندها از برنامٔه بمبآمادگی اجتماعی برای قيام و آزادی، شکاف فزاينده در رأس رژيم، عقب
وريه، و مهمتر از همه، آمادگی مقاومت رنگونی ديکتاتوری دينی و آزادی مردم و ی که میکثيف در عراق و س وی س تواند تحوالت را به س

  ميهنش پيش ببرد.

ای در تحميل کانديدای مطلوبش، شکست خورد و در وحشت از قيام مردم، به کانديدای باند رقيب تن سال گذشته، در نمايش انتخابات، خامنه
  داد.

داد، از ماه قبل از آن، ليست و راهبند تروريستی را که به رژيم اطمينان خاطر می٩که  روی پنهان سکه وحشت اما، ترس از مقاومتی بود
  سر راه برداشته بود.

يدند که راه برون تيبانان آنها فرياد کش عار اعتدال به ميدان آمده بود، پش ان رفت رژيم از بحربعد از روی کار آمدن آخوند روحانی که با ش
د. ما گفتيم به  عيفبزرگش پيدا ش ده. با اين حال، بفرماييد اين گوی و اين ميدان. ببينيم بعکس، رژيم واليت فقيه به مراتب ض ا تر از قبل ش

  کنيد. يی و با سياست تجاوزکارانه در عراق و سوريه چه میبشر، با برنامٔه توليد بمب هستهآزادی و حقوق

  فقط در هشت ماه طی کرده است.حاال نگاه کنيد که آخوند روحانی، مسير هشت ساله خاتمی را 

  بشر آورده و نه برای رژيم ثبات و استحکام.نه برای مردم ايران، رفاه اقتصادی و حقوق

رکوب و اعدام به طرز بی ابقهدر عوض س رکوب و س رف س ت. بيش از نيمی از بودجه عمومی در دولت روحانی، ص يی افزايش يافته اس
  هراسد. ز خطر اعتراض و خيزش مردم میشود. زيرا اين رژيم اافروزی میجنگ

می، ۶٧امروز،  ده، ارزش پول رس نعتی تعطيل ش د واحدهای ص ت، نظام ٨٠درص ده اس ت ش کس تم بانکی، ورش يس قوط کرده، س د س درص
رفته گزيست به فاجعه کشيده شده است. و چنان فقری جامعه را فراآبی است، محيطکشاورزی ويران شده، نيمی از شهرهای کشور دچار کم

  اند. سنت است نيازمند شده۴٢که بيشتر مردم، به يارانه نقدی که در روز فقط 



رکوب و جنگ رف س م کردهبله آخوندهای حاکم، همه چيز را ص نگی مردم افروزی و تروريس لی تورم و فقر و گرس اند و اين، علت اص
  دتاريخی واليت فقيه را با صدقه و سبد کاال حفظ کند! کوشد که ساختار رژيم ضايران است. اين روزها آخوند روحانی بيهوده می

  ».  حلی ندارد جز سرنگونی رژيم واليت فقيه.بحران اقتصادی کشور راه

  شود.وضوح و روشنی ديده میسال صحت و درستی آن به۴بود که بعد از ٩٣بله! اينها بخشی از سخنرانی مريم رجوی در سال 

  ١٣٩۴بزرگ ايرانيان در ويلپنت ـ مريم رجوی در همايش و گردهمايی 

، بار ديگر، خروش آزادی در تاالر عظيم ويلپنت در پاريس طنين افکند و انبوه هموطنانی که خود را به اين ميعادگاه ٩۴خرداد٢٣روز 
مم توارتر و مص انده بودند، اس رنگوآزادی رس خ ملت ايران را برای س رده، عزم راس فوفی فش دا و در ص ه، يکص تبداد و تر از هميش نی اس

  رهايی ميهن از چنگال پليدترين دشمنان اين مرز و بوم فرياد کردند. 

ی و قانونگذاران و نمايندگان و منتخبان مردم و  ياس ته س يتهای برجس خص ور هيأتها و ش اهد حض ال هم ش همايش بزرگ مقاومت در اين س
  قاره جهان بود.۵ياران مقاومت ايران از 

رف«عبارت زيبای  خنرانی ز» هزار اش نيدن س ر جهان برای ش راس ت که دهها هزار نفر را از س ينت بخش نام همايش بزرگ مقاومتی اس
  توان و بايد مريم رجوی است.مريم رجوی گردهم جمع کرده است. عبارتی که ضامن تحقق شعار می



  

  ١٣٩۴مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در وليپنت پاريس ـ 



 مريم رجوی در اين روز گفت:

تند. اين مجاهدين بودند که  لح را برافراش رار خمينی بر ادامه جنگ، پرچم ص ورای ملی مقاومت بودند که رودرروی اص اين مجاهدين و ش
ه يس ورای ملی مقاومت بودند که در برابر دس اتگران ارتش آزاديبخش ملی را برپا کردند و اين مجاهدين و ش های بزرگ اين رژيم و مماش

تش، با پيروز م عليه اين جنبش را باطل و پرونده ٢٠ی در بيش از همدس ب تروريس تان، برچس دادگاه در آمريکا، کانادا، اروپا و انگلس
  ».ساله در فرانسه را رسوا و مختومه کردند و حق مردم ايران برای تغيير رژيم را به کرسی نشاندند.١۵قضايی 

    ١٣٩۵نت ـ مريم رجوی در همايش و گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويلپ

نبه  يت۶٠٠بيش از١٣٩۵تير ١٩در گردهمايی ايرانيان و حاميان مقاومت ايران ش خص ی تراز اول از تن از قانونگذاران و ش ياس های س
کشور جهان در پاريس برگزار شد. در اين گردهمايی ٨٠بشر و رهبران دينی، بيش از تمايالت مختلف سياسی، مدافعان حقوق زنان و حقوق

عيت رژيم ايران يک، رئيسمريم رجوی ورهای جمهور برگزيده مقاومت ايران نيز درباره وض ال پس از توافق اتمی با کش دت ١+۵س و ش
  يافتن بحرانها و سرکوب سراسری در ايران سخنرانی کرد.

ت يون اروپا و نخس ين کميس و، رئيس پيش ين بوندسخوزه مانوئل باروس موت، رئيس پيش ابق پرتغال، ريتا زوس ر ترکی تاگ؛ اميوزير س
ل برد، جوليو ترتزی و بالدين هانيبالسون، وزيران خارجه کانادا،  عربستان سعودیالفيصل، سفير سابق  در آمريکا و انگلستان؛ جان راس

کل سازمان ملل در عراق، گونتر فرهويگن، نايب رئيس پيشين کميسيون اروپا؛ هورست ايتاليا و ايسلند؛ اد ملکرت، نماينده ويژه سابق دبير
تلچيک، مشاور امنيت ملی صدراعظم هلموت کهل، زابينه لوت هويزر اشنارنبرگر، وزير دادگستری پيشين آلمان و دهها هيأت و شخصيت 

ه، روما وئيس، فرانس پانيا، س ی و پارلمانتر از پارلمان اروپا، اس ياس تونی، آلبانی، مالت، هلند، پرتغال، س تان، نروژ، فنالند، اس نی، لهس
  استراليا و...در همايش بزرگ مقاومت ايران شرکت و سخنرانی کردند. 

تان مرکب از  يت از هر دو حزب آمريکا، يک هيأت پارلمانی از انگلس خص ين لردها و عوام اين ٢٢عالوه بر دهها ش ای مجلس تن از اعض
بشری از اين کشور در گردهمايی حضور يافتند و همبستگی خود را با مريم های سياسی و حقوقمار بااليی از شخصيتکشور همراه با ش

  رجوی، مردم و مقاومت ايران اعالم کردند.



  

  ١٣٩۵مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در پاريس ـ 



 دا گفت:کنندگان در ابت مريم رجوی در ميان شور جمعيت و استقبال عظيم شرکت

د پيدا نمیمن ابراز میدر مقابل اعتماد و لطفی که به « ته باش ايس رفرود بياورم و بگويم که کنم جز اينکنيد، کالمی که ش عانه س که خاض
 ايد. های من گذاشتهاحساسات شما يادآور تعهد بزرگی است که بر شانه

م ايران و در پيشگاه تاريخ و خدای بزرگ در ايفای اين مسئوليت روسفيد اين، نگرانی شب و روز من است که در برابر شما، در برابر مرد
  باشم.

برای آزادی  اند اما عزمشاناند. سخن آنهايی که سرکوب شدهايران کننده اند اما نيروی تعييننهايی را بگويم که شنيده نشدهام سخن آمن آمده
  ».ايران را دگرگون خواهد کرد.

  ندی يک سال گذشته افزود:بمريم رجوی ضمن جمع

ال، تحريم« د. دها بهدر اين يکس رازير ش وريه س ادرات نفت باال رفت؛ اما پول آن به تنور جنگ س د و ص هها هيأت ميزان زيادی لغو ش
د پيدا کند، اما بهبوثبات نيافتند. قرار بود اقتصاد کشور پول، فاسد و بیسياسی و تجاری اروپا به تهران رفتند. اما در آنجا جز يک نظام بی

د و کارخانه از بيش ته ش کس تند روابط خود با جهان را بهتر ها مثل برگ خزان ريختند. میپيش در رکود فرو رفت، نظام بانکی ورش خواس
  ردند.قطع ک کم شش کشور همسايه و منطقه، روابط خود با رژيم راجای آن دخالت در کشورها را بيشتر کردند و در نتيجه دستکنند، اما به

  طلبان موهوم جنجال بسيار بپا کردند.راه انداختند و درباره پيروزی اصالحو آخر کار يک انتخابات قالبی به

  روی و اصالحات.ميانه هایبله اين است واقعيت نمايش

  ترين سياست را عليه کارگران داشته است.گويند دولت روحانی امنيتیامروز کارگران ايران می

  سابقه بوده است. بحال بی سال از هنگام انقالب تا گويند: ميزان محدوديتها و فشارهای اين سهدان میهنرمن

پيش هدف سرکوب و تبعيض  از گويند بيشويژه خواهران و برادران اهل تسنن میهموطنان کرد، عرب و بلوچ و پيروان اديان مختلف، به
  باران روستاهای کردستان. در اهواز، تا خمپاره اند؛ از دستگيريها و اعدامهاقرار گرفته

  جمهور قبلی است.همزمان، توليد و آزمايش موشکهای بالستيک از سرگرفته شد و تعداد اعدامهای ساالنه دو الی سه برابر دوره رئيس



  مريم رجوی در فرازی ديگر از سخنرانی افزود:

  رسيم:حقيقت اساسی می گذشت، به سه از آنچه در اين يکسال

ت خوردهاول اين کس ت که بهکه هر دو جناح در يافتن راهی برای ادامٔه بقای رژيم ش ان عمومی و اند. حقيقت دوم اين اس دليل تمايل جوش
  دليل آمادگی مبارزاتی جامعه، سرنگونی رژيم واليت فقيه ممکن و در دسترس است. به

ش راه وم، درخش ت. بهو حقيقت س ود، آيد، در نتيجه آنچه اثبات مینمیحلی درکه از درون ديکتاتوری دينی راه اين معنی حل واقعی اس ش
  حل شورای ملی مقاومت ايران است، يعنی سرنگونی رژيم استبداد مذهبی است. راه

  حلی است مبتنی بر جوشش و آمادگی جامعه. حلی است مبتنی بر وجود يک آلترناتيو دموکراتيک و راهاين راه

  يی از اين مقاومت است. کنند، شعلهدانيان سياسی با اعتصاب غذاهای طوالنی برخود هموار میرنجی که زن

  دهند اميدوارم آن کسانی که بايد بشنوند.بله اين جمعيت يکصدا در حمايت از زندانيان شعار می

کنند. دختران و کشند و مقاومت میدست نمیشوند، اما از اعتراض های سنگين محکوم میحبسخورند، معلمان ما بهکارگران ما شالق می
  دهند.اجبارات آخوندها تن نمی شوند، اما بهپسران ما هر روز دستگير و تحقير می

  دارند.ما از دادخواهی دست برنمیکنند اروند، انواع فشارها را تحمل میمادران به زندان می

    ١٣٩۶پنت ـ مريم رجوی در همايش و گردهمايی بزرگ ايرانيان در ويل
تانه اين همايش  ته آمريکايی، طی بيانيه٢٩در آس يتهای برجس خص تگی با اهداف گردهمايی اعالم کردند: تن از ش من اعالم همبس يی ض

ست گری اتز بنيادگرايی اسالمی و افراطیسازمانی که تحت رهبری مريم رجوی، يک زن مسلمان معتقد به برابری زن و مرد است، آنتی«
ه حقوق مردم احترام میو هر روز  ه ب ت ک دايی دين و دول ار و غيراتمی مبتنی بر ج ک جمهوری ايران بردب اد ي ذارد، تالش برای ايج گ

  »کند...می

برانگيزی با ارسال پيامهايی از قلب سياهچالهای رژيم آخوندی، پذيری تحسينهمچنين زندانيان سياسی از زندانهای سراسر کشور با ريسک
  با مريم رجوی و همايش عظيم ايرانيان و اهداف آن اعالم کردند. همبستگی خود را



تقر در آلبانی از گردهمايی عظيم ايرانيان و حاميان مقاومت ايران در کردند رودی طريق ماهواره آن را همراهی می که هزاران مجاهد مس
   جوليانی شهردار سابق نيويورک ضمن تشکر از مريم رجوی گفت:

ت. به« ت. اين يک نيروی تغيير اس تيد. اين يک آلترناتيو دموکراتيک اس ما هس ازمانيافته خوبی سما يک آلترناتيو داريم و آن آلترناتيو ش
 ».و دارای شبکه وسيع هواداران است.است. از حمايت مردمی برخوردار بوده 

ت و توانايی « ليبرته نيز گفت:ژيلبر ميتران، رئيس بنياد فرانس ما در اين جا همانند يک رفراندوم عليه رژيم آخوندی اس ترده ش ور گس حض
ان می وا اوالند دهد. من همچنين بايد به برگزار کنندگان، پيااين مقاومت را برای يک تغيير دموکراتيک در ايران نش م قدردانی فرانس

ان به٢٠١٧-٢٠١٢جمهور فرانسه (رئيس انم. ايش رکت در اين گردهمايی به) را برس اند که عمل آورديد گفتهخاطر دعوتی که از او برای ش
  ».چنان ادامه خواهند داد.بشر در ايران همتوجهشان را به وضعيت حقوق

  ين کنگره آمريکا گفت:جمهوری و رئيس پيشنيوت گينگريچ کانديد رياست

آزادی سرانجام به رهبران کاريسماتيکی نياز دارد که هم احساسی از اميد و هم تصويری از يک آينده بهتر، يک آرمان اخالقی و توانايی «
  کنند.زدن با مردم را منتقل می رابطه

ينگتن و حامی جوانش مارکی دو الفايت بودند. در ايت ور ما آن رهبر جرج واش ال آمدن به در کش اليا، گاريبالدی بود. من از تجربه چند س
جمهور منتخب شما، مريم رجوی، در همان سنت مبارزان آزادی مانند واشينگتن، الفايت توانم به شما بگويم که در تاريخ، نام رئيساينجا می

  ».  ثبت خواهد رسيد.و گاريبالدی به

ت ين رياس ط زنی نمايندگی می«لمبيا گفت: جمهوری کاينگريد بتانکور، کانديدای پيش ود که مورد عنيروی آرام اين مقاومت توس القه و ش
  دليل شهامت و ذکاوتش است؛ مريم رجوی.تحسين همگی ما به

او با حمايت همگی شما و به يمن مقاومت هزاران هزار زن و مرد ايرانی در شرف تبديل شدن به نيروی واقعی ضدتروريستی است که ما 
لمانان ايران ارائه می به آن نياز ط مس لمانان و توس ت که برای مس ما آلترناتيو دموکراتيک واقعی اس ود. اگر مداريم. مريم رجوی با ش ا ش

گيرد. دوستانی ايم، برای اين است که اتحاد و قدرتمان را به نمايش بگذاريم. همه اينها دور مريم رجوی شکل میامروز در اينجا گردهم آمده
  ».اند.ان دور او را گرفتهاز سرتاسر جه



  خبرگزاری حکومتی تسنيم ضمن درج عکسی از مريم رجوی نوشت:٩۶تير ١۶يک هفته بعد در 

  »يی از يک يادداشتگزيده«درباره اجالس مجاهدين در فرانسه، آن چه مهم است موضوعاتی فراتر از اين اجالس است. 

  



 ١٣٩۶تير ١٠مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس ـ 

   حقيقت اساسی٣رويداد مهم و ٣مريم رجوی ـ 

  :مت ايران گفتاش در همايش عظيم ايرانيان و حاميان مقاومريم رجوی در ابتدای سخنرانی

 اين گردهمايی تحت تأثير سه رويداد بزرگ است:

  ای برای انهدام جنبش مقاومت را به شکست کشاند.خارج عراق، که طرح خامنهانتقال هزاران عضو مجاهدين به«

  شکست سياست مماشات آمريکا و اروپا با رژيم.

  ».واليت فقيه. ای در انتخابات فرمايشی؛ يعنی شکست تماميت رژيمو شکست خامنه

  عام در نمايش انتخابات رژيم گفت:قتل هيأت مرگمريم رجوی آنگاه ضمن تشريح علت شکست عضو 

ت با خيزشای میدر نمايش انتخابات خامنه« های درهای اجتماعی مقابله کند و میخواس ت تنش ون حکومت را مهار کند، بنابراين خواس
آخوند رئيسی را به صحنه آورد اما آمادگی اجتماعی برای قيام، او را شکست داد. اين آمادگی مشخصاً با کارزار هواداران مقاومت درباره 

انهقتل د. در رس ی جالد و تحريم انتخابات قالبی، عليه تماميت رژيم، فعال ش ای رئيس دعام و افش احبه برایهای حکومتی ص  ها مقاله و مص
  های حکومتی برای اولين بار منتشر کردند.سال در رسانه٢٩عام را بعد از عام منتشر شد. حکم خمينی برای قتلتوجيه قتل

د،نهايتا در آخرين روزها، خامنه اع ملتهب جامعه مجبور ش ينی کند، چون میاز طرح خودش عقب ای با ديدن اوض يد که قيامنش هايی ترس
  مجدداً تکرار شود.٨٨مانند 

  دهد. بست را تغيير نمیدور دوم رياست خود رسيده، اين بن ای. اين هم که روحانی بهبست خامنهآوردن اين دژخيم، يعنی بنصحنهبه

هم نشان دادند که  سازی کنند. اما هم شکست خوردند وخواستند با ناسزا گفتن عليه مجاهدين، روی کار آوردن يک جالد را زمينهاونها می
  ترسند. چقدر از اين مجاهدين می



رو روی خود بکوبيد. هر چه میگوييم: هر چه میآخوندهای حاکم می پس به بازارهای خود عليه جنبش ما خواهيد در جمعهخواهيد بر س
  اند.تان آمدهرند و سراغاند، حاضگوييد نابود شدهياوه بگوييد و ياوه ببافيد. ولی بدانيد همان کسانی که سالهاست می

اند. و با جنبش دادخواهی رژيمتان دار آويختيد و مزارهايشان را پنهان کرديد، در وجود نسلی از جوانان عاصی برخاستههمان کسانی که به
  اند،را محاصره کرده

  ما را هرگز رها نخواهد کرد. ست که گريبان شو بدانيد و بدانيد طنابهايی که بر گردن جوانان ايران انداختيد، حلقه آتشی

  ميهنان عزيز!هم

  آفتاب تغيير بر ايران تابيده است. 

  رژيم حاکم بيش از هميشه آشفته و ناتوان است. جامعه ايران لبريز نارضايتی است. 

  المللی سرانجام به اين واقعيت نزديک شده که مماشات با اين رژيم خطاست. و جامعه بين

  کند:بيان می   آزادی ايران و صلح و آرامش در منطقهقيقت اساسی را برای رسيدن بههمين اوضاع جوشان سه ح

  ضرورت سرنگونی رژيم واليت فقيه،  اول:

  دوم :در دسترس بودن سرنگونی اين رژيم، 

  زير کشيدن استبداد مذهبی. و سوم: وجود يک آلترناتيو دمکراتيک و مقاومت سازمانيافته، برای به

  مانند:  دليل ناتوانيهای رژيمست که سرنگونی واليت فقيه، شدنی و در دسترس است. بهواقعيت اين ا

ت ادی و فجايع زيس ی اقتص تمحيطی و ناتوانی در تأمين ابتدايی ناتوانی در مهار فروپاش جان آمده، ناتوانی در های مردم بهترين خواس
  مشدست کردن رژيدستيابی به بمب اتمی و حتی ناتوانی در يک

هر صورتی که از آن بيرون اند و بهبله، سرنگونی آخوندها دردسترس است. زيرا خود را در سه جنگ فرساينده در خاورميانه گرفتار کرده
  زنند.موجوديت خود لطمه میبيايند به



  

 ١٣٩۶مريم رجوی در همايش بزرگ ايرانيان در پاريس ـ تير 



 يگزين دمکراتيک است. و سومين حقيقت، وجود يک نيروی تغيير و جا

رايط بحرانی را به ت که ش رنگونی رژيم بالغ میقدرت اين جايگزين در اين اس ال س لی قيام ٨٨کند. در س ته اص کيل داد و هس ها را تش
  به شعار مرگ بر اصل واليت فقيه رساند. » رأی من کو«شعارها را از 

  سال پيش را، به کانون سياست امروز، منتقل کرد.  ٢٩ر زندانيان سياسی در و از مرداد سال گذشته با برافراشتن پرچم دادخواهی، کشتا

ياد را اجتماعی کرد. به طوری عار نه جالد، نه ش يد که چرا جفرياد می ولی فقيه ارتجاعکه ودر نمايش انتخابات قالبی اخير، ش هيد  ایکش ش
  و جالد عوض شده است. 

     ».ها حسابرسی شودايران از آن تا روزی که در پيشگاه ملت بله، زمان رسوايی جالدان است؛

    »زنان هماورد بنيادگرايی اسالمی«مريم رجوی ـ سخنرانی 

خنرانی خود با عنوان  ی از س المی«مريم رجوی در بخش م گر»زنان هماورد بنيادگرايی اس الگرد روز جهانی زن، امی، در مراس ت س داش
  گفت: ١٣٩٣اسفند ١۶در

  



  مريم رجوی ـ اسلو

المللی است. وقايع بزرگ قرن بيستم نيز ظهور بنيادگرايی ناشی از عوامل متعددی، از جمله شرايط اجتماعی و تاريخی و سياستهای بين«
کل ته؛ اما هيچهر کدام در ش ديد آن تأثير داش يدن آخوندهای مرتجع در ايران تعيين دام به اندازه به حاکميتکگيری بنيادگرايی يا تش  کنندهرس

منشأء  هايی که اکنونهای بنيادگرا ارائه کرد. گروهخصوص که اين رژيم، برای نخستين بار يک الگوی حکومتی برای گروهنبوده است. به
 اند.ترور و جنگ در منطقه و ساير نقاط جهان شده

 آرايی جهان اسالم در برابر غرب و مشخصاً رويارويی اسالم با مسيحيت و يهوديت است؟ گويند بنيادگرايی، صفخی میکه برولی آيا چنان

نی. بلکه دعوا ميان آزادی با  يعه و ُس الم و غرب و نه بين ش يحيت، نه ميان اس الم و مس ل دعوا، نه ميان اس ت که اص خير، واقعيت اين اس
ت. ميان ب تبداد اس ارت و اس ونت خود را رابری با ظلم و تبعيض و زناس تی چرا بنيادگرايی بيش از همه کينه و خش ت. و راس تيزی اس س

  کند؟ متوجه زنان کرده و می

  ستيز است.اش، زنماندهبه طينت عقب بنا -اوال 

ال  -ثانيا  ورهای منطقه، با موج عظيمی از آزاديخو۵٧چه در تجربه س اير کش اهی و برابری طلبی که در محور در ايران، چه در تجربه س
  آن رهايی زنان قرار داشت، مواجه بوده و هست.

رکوب و مرعوب به رکوب زنان، کل جامعه را س منی با زنان را قرار داده و از طريق س ت که بنيادگرايی در کانون خود، دش همين دليل اس
  کند....می

صورت دادن اسالم، از آن بهجمله يک پاسخ فرهنگی است. بنيادگرايی با دستاويز قرارجانبه، از حل همهمقابله با بنيادگرايی نيازمند يک راه
تفاده می الحی برای تهاجم خود اس خ در آنتیس ت. بايد تأکيد کنم که اين دو، کند، پس پاس الم دموکراتيک اس تز بنيادگرايی يعنی اس

  ديگرند:عيار يکضدتمام

  داند.ترين حق مردم میی دين آزادی که حاکميت را مهميکی ايدئولوژی استبدادی است، و ديگر -



  يکی مدافع تبعيض دينی است، ديگری اسالمی است که مدافع حقوق برابر برای پيروان ساير اديان است. -

  .کنديکی انحصارطلبی و دگماتيسم است و ديگری اسالم بردبار که احترام نسبت به صاحبان عقايد و اديان ديگر را ترويج می -

  کند.يکی ديانتی تحميل شده با زور است، و ديگری اسالمی است که هر گونه اجبار و اکراه در دين را رد می -

  ستيزی است و ديگری اسالم رهايی و برابری زنان.ـ يکی آيين اسارت و زن

  اند.به چالش کشيدهقرن پيش، مجاهدين خلق با تأکيد برآن، بنيادگرايی اسالمی را اين حقيقتی است که از حدود نيم

الم  ت: يک اس عود رجوی، رهبر مقاومت گفته اس الم، مس ت و آنپيام«درباره اين دو اس يکی پرچمدار آزادی و يگانگی و آور ظلمات اس
ت، يکی از مهمدو، که در عينرهايی. اما نبرد بين اين ت برای مردم و تاريخ ايران هم هس رنوش انترين حلقهحال جنگ س يت های قدر انس

  ».  معاصر است...

يا و آفريقا گروه ل و امروز در آس غولند و جنايات آنها که تا پاريس و بروکس الم مش های مختلف بنيادگرا، به ويرانگری و ترور تحت نام اس
  است. کپنهاگ امتداد پيدا کرده، جامعه بشری را به خطر انداخته

  ر فرو بريزد، پديده بنيادگرايی به پايان خود رسيده است؟راه مهار اين خطر چيست؟ و نقطه کانونی آن کجاست که اگ

د و  ار اس ت و حمايتش از ديکتاتوری بش کل اس خ را بايد در مقابله با ديکتاتوری دينی حاکم بر ايران يافت. چرا که اين رژيم، قلب مش پاس
شبه شده است. بر همين امالکی در سوريه و عراق باعث ظهور  سم دينی ساس سکوت در مقابل دخالتنظاميان بنيادگرا و داعش  های فاشي

ـ يک اشتباه استراتژيک است.  حاکم بر ايران در سوريه، عراق و ساير کشورهای منطقه چه رسد به همکاری با آن به بهانه مقابله با داعش 
ز رژيم مالها در عراق و سوريه، عکس، سياست صحيح اين است که اافروز بخواهيم که آتش را خاموش کند. بهخياالنه است که از آتشخام
  يد شود. خلع



ت که گروهو پليدی هاگذار اغلب جنايترژيم ايران پايه ی از آن جنايتها را  های بنيادگرا با تقليد از الگوی حکومتهايی اس آخوندها، بخش
  کنند:تکرار کرده و می

  در دو دهه آخر قرن بيستم، چه کسی سنگسار را رسميت بخشيد؟ 

  عنوان مجازات، وارد قوانين خود کرد؟ سی چشم درآوردن و دست و پا بريدن را بهچه ک

  عام کرده است؟ سو قتلدوم به اين سياسی را از جنگ جهانی چه کسی بيشترين شمار زندانيان

  در تاريخ معاصر اولين بار چه کسی فتوای قتل يک نويسنده خارجی را صادر کرد؟ 

  دوباره زنده کرد و الگو قرار داد؟  چه کسی خالفت ارتجاعی را

  ی خاورميانه و تهديد اصلی صلح و امنيت جهان....هاهمين رژيم واليت فقيه پدرخوانده تروريسم دشمن ملت

ت بدهد مگر زمانی که کانون بنيادگرايی يعنی رژيم آخوندها در ايران را هدف قرار دهد. جرم جهان امروز نمی کس تواند بنيادگرايی را ش
ت که نهد اتگر غرب اين اس اند بلکه با حامی دولتی آن، يعنی رژيم ايران، راه طور جدی به مقابله با بنيادگرايی نپرداختهتنها بهولتهای مماش

  اند و در سرکوب آلترناتيو بنيادگرايی مشارکت کردند.سازش در پيش گرفته

ردرگمند؟ چرا نمیگری تحت نام اچرا دولتهای غرب در برابر گروه داعش و افراطی الم س های توانند واقعيت بنيادگرايی را هم با تهديدس
گوييم مماشات را متوقف کنيد می هااند. ما به آندرستی بشناسند؟ زيرا سراپا به مماشات با بنيادگرايی آغشتهآن و هم با ضعفهای عميقش به

  د....و جبهه خود را از کانون بنيادگرايی يعنی رژيم ايران جدا سازي

ت که يک آلترناتيو دموکراتيک در مقابل آن برپا مردم ايران در مقابل ديکتاتوری دينی، هيچ ه دهه اس کوت نکرده و بيش از س گاه س
يل و دموکراتيک پيروی میکرده الم اص ی را در محور خود دارد که از اس کند و بر جدايی دين و دولت تأکيد دارد؛ اند؛ آلترناتيوی که جنبش

  ويژه در رهبری سياسی جامعه است.ها، بهرناتيو پرتوان که حامل پيام برابری زنان در همه عرصهيک آلت



  

  مريم رجوی، زنی مسلمان رو در روی بنيادگرايی



   حل سوممريم رجوی ـ مبتکر راه

امبر ١۵(١٣٨٣آذر ٢۵در  بورگ، مريم رجوی با٢٠٠۴دس تراس خنرانی در مقر پارلمان اروپا در اس ومراه«ارائه  )، طی يک س »  حل س
ها، حل، در ابعاد وسيع توسط شخصيتانداز روشنی در قبال بحران ايران ـ که جهان از فرجام آن در تشويش بود، ايجاد کرد. اين راهچشم

 احزاب و سياستمداران مورد حمايت قرار گرفت. 

شود. يکی سازش با رژيم آخوندی با هدف گزينه صحبت میدر پاسخ به بحران ايران، معموالً از دو «مريم رجوی در اين سخنرانی گفت: 
مهار يا تغيير تدريجی، که اين سياست، در دو دهه گذشته، توسط کشورهای غربی دنبال شده است. گزينه ديگر، سرنگونی ماليان از طريق 

ت. اما  تار تکرار آن در ايران نيس ت مانند آنچه در عراق روی داد و هيچکس خواس حل ام بگويم يک راهمن امروز آمدهجنگ خارجی اس
  سوم وجود دارد: تغيير توسط مردم و مقاومت ايران.

ود، مردم و مقاومت ايران، توانايی و آمادگی اين تغيير را دارند و اين تنها راه جلوگيری از جنگ خارجی  ته ش اگر موانع خارجی برداش
  ».آنها را از اهداف شومشان منصرف نخواهد کرد است. امتياز دادن به ماليان، آلترناتيو جنگ خارجی نيست و

تبداد مذهبی حاکم بر ايران، از يک ور مرزهای جديدی را در نقض حقوقاس و در داخل کش وی ديگر... به س ر در نورديده و از س بش
  المللی تبديل شده است.ترين چالش جامعه بينبزرگ

  ح و آرامش جهان حياتی است...پاسخ به اين چالش، نه فقط برای مردم ما، بلکه برای صل

تان گفت: ١٩٣٨ياد بياوريم که روز بعد از قرار داد به تون چرچيل در پارلمان انگلس ليم خفت«مونيخ، وينس ما بين جنگ و تس گ و بار، ننش
  ار شود....بمب اتمی، تکر بياييد نگذاريم که تجربه مونيخ، با ماليان مسلح به». تسليم را انتخاب کرديد ولی متعاقباً جنگ را خواهيد داشت

وسطايی واليت فقيه ظرفيت رفرم ندارد. اصل واليت فقيه، اصل اساسی قانون اساسی رژيم است. اين اصل حتی با رفراندوم رژيم قرون
ا تماماً ح رقابل تغيير نيست. اين اصل مبنای همه قوانين و عملکردهای رژيم است. اين اصل قوای مجريه و مقننه و قضاييه و نيروهای مسل



لطه ولی يزی ارزش ندارد. نمايشدهد. رأی مردم در مقابل ولیفقيه قرار میدر س لطه ولیفقيه پش فقيه های انتخاباتی ابزاری برای تحکيم س
  .. .ای برای انقياد کل جامعه است. فاشيسم مذهبی برای بقا به صدور بنيادگرايی نياز دارد.ستيزی، ذاتی اين رژيم و وسيلهاست. زن

دار می ازنده و ديالوگ حقوقمن باز هم هش تهای اروپايی، مانند ديالوگ انتقادی، ارتباط س ياس ر، چيزی را در اين رژيم تغيير دهم: س بش
  دهد.نمی

  مماشات، نه راه مهار رژيم است، نه راه تغيير رژيم است. نه راه پرهيز از جنگ است.

  شود. پاسخ بنيادگرايی دموکراسی است...یمماشات با بنيادگرايی فقط به رشد آن منجر م

  مريم رجوی در بخشی از سخنان خود همچنين گفت:

طرف باشند. حق خواهيم بين مردم و مقاومت از يکسو، و رژيم حاکم از سوی ديگر، بیخواهيم و نه سالح، ما میما از غرب نه پول می«
  ».  مقاومت را نفی نکنند

    هانی برای حمايت از مقاومتمريم رجوی و ايجاد همبستگی ج

ت. وی يک جنبش جهانی را که در برگيرنده  تاز مبارزه برای تغيير دموکراتيک در ايران اس مريم رجوی امروز در ميان ايرانيان، پيش
يتمهم خص ت. ايترين ش ت، هدايت کرده اس ترالياس ی و اجتماعی تا پارلمانترها از آمريکا و کانادا، تا اروپا و اس ياس ی ن جنبش جهانهای س

ازمانبه ی در يافته آن موفقيتمنظور حمايت از مقاومت ايران و بخش س های بزرگی در دفاع از تغيير رژيم و برقراری آزادی و دموکراس
  دست آورده است.ايران کسب کرده و اعتبار و مشروعيت جهانی به



  

  مريم رجوی در پارلمان اروپا 



 های تروريستیی مريم رجوی برای خروج نام مجاهدين از ليستالمللی از سوپيشبرد يک کارزار بين

ت تهدايت يک کارزار عظيم جهانی برای خروج نام مجاهدين از ليس ای بند و بس تی در اروپا و آمريکا، و افش های پنهانی های تروريس
ل اين مبارزات خ ت. حاص حنه ديگری از مبارزات مريم رجوی اس ات با رژيم آخوندی، ص ت برای مماش روج نام مجاهدين از ليس

ال تان در س ازمانهای ممنوعه در انگلس ال ١٣٨٧س تی اتحاديه اروپا در س ت تروريس تی در پرونده ١٣٨٨، از ليس ، رفع اتهام تروريس
 بود.١٣٩١ژوئن توسط قاضی تحقيق ارشد فرانسه و لغو برچسب تروريستی در آمريکا در مهرماه سال١٧

  

 م رجوی برای خروج نام مجاهدين از ليست تروريستیالمللی از سوی مريکارزار بين



 المللی دفاع از اعضای مقاومت در اشرف و ليبرتیمريم رجوی و کارزار بين

ال  ور ٣٠٠٠) دولت آمريکا حفاظت و امنيت بيش از ٢٠٠٩(١٣٨٨در س رف در عراق را به دولت اين کش ای مقاومت در اش تن از اعض
ه ل کرد. ب همنتق امن تور خ الکی در مرداد ای ندس ای م ه ١٣٨٨يروه ً در فروردين ٢٠٠٩(ژوئي ا اقب ل ١٣٩٠) و متع ) و ٢٠١١(آوري

هريور پتامبر ١٣٩٢ش دند. متعاقباً ٢٠١٣(س ته و بيش از هزار تن مجروح ش د نفر کش رف را مورد حمله قرار دادند که بيش از ص ) اش
رف، تحت نظارت ملل  دند که مجاهدان اش کی قرار گرفتند و دهها متحد به کمپ ليبرتی منتقل ش در آنجا نيز چندين بار مورد حمالت موش

  نشانده آن در عراق، نابودی کليه اعضای مقاومت بود. نفر ديگر کشته و تعداد بيشتری مجروح شدند. هدف رژيم مالها و عوامل دست

  



  فروردين١٩مريم رجوی و شهيدان 

قاومت در اشرف و ليبرتی را هدايت کرد که از جمله منجر به صدور صدها بيانيه المللی در دفاع از اعضای ممريم رجوی يک کارزار بين
های هزاران پارلمانتر در ملل، بيانيههای متعدد از سوی ارگانهای وابسته به سازمانبشر، گزارشها و بيانيهاز سوی سازمانهای مدافع حقوق

ها در آمريکا منجر به تصويب قانونی در دفاع المللی گرديد. تالشجامع بينهايی در پارلمانها و مسراسر جهان و همچنين تصويب قطعنامه
 ) شد.٢٠١۵(١٣٩۴از امنيت ساکنان ليبرتی در سال 

المللی، نهايتاً انتقال امن جمعی و سازمانی مجاهدان اشرفی از عراق به آلبانی و وقفه سياسی و بينها و کارزارهای بیدر نتيجه همين تالش
ورها اير کش هريور١۶ی اروپايی در تاريخ س پتامبر ۶(١٣٩۴ش يد. و توطئه٢٠١۶س های رژيم آخوندی ها و طرح) با موفقيت به پايان رس

 هم شکست.کردن مجاهدين در قرارگاه ليبرتی دربرای نابودی و متالشی

  



 مريم رجوی و مجاهدان آلبانی

  ۶٧ عام شدگان سالفراخوان مريم رجوی برای جنبش دادخواهی قتل

ال  ا و هواداران مقاومت، ٢٠١۶(اوت ١٣٩۵مريم رجوی در مرداد س هيدان  جنبش دادخواهی)، طی فراخوانی به مردم ايران و اعض ش
ال قتل ت۶٧عام س امی و ۶٧عام های جنبش دادخواهی، محاکمه تمامی آمران و عامالن قتلرا اعالم کرد. از جمله خواس ار اس ، انتش

  گيرندگان و مجريان اين کشتار بود. عام شدگان و افشای هويت يک به يک تصميملمشخصات و محل دفن کليه قت

  گفت: ۶٧عام شدگان سال فراخوان به جنبش دادخواهی قتلعام زندانيان سياسی ضمن مريم رجوی در بيست و هشتمين سالگرد قتل

چالش عام را به، حکومت قتل»۶٧کشتار «شود که بر سر مسأله پايان دانشجويان و جوانانی شنيده میهای بیصدای آنها امروز در پرسش«
دای آنها در پياممی ند. ص ر کشکش راس ی از س ياس نيده میهای زندانيان س ود که بهور ش رنگونی واليت فقيه  ش حمايت از مقاومت برای س

  تازد.پيش میخيزند و آرمان آن شهيدان، در پايداری مجاهدان ليبرتی زنده و جوشان است و بهبرمی

ا و هواداران مقاومت و خانوادههمه هموطنان به روع ماه مرداد، ب، اعض ی که از ش ياس هيدان و زندانيان س ت های ش رای بزرگداش
  فرستم.اند، درود میهای گوناگون از جمله اعتصاب غذا دست زدهفعاليتشان بهشدگان و دادخواهی خونعامقتل

اب هایبا قدردانی از فعاليت ههواداران مجاهدين در داخل ايران و همچنين هموطنان و ايرانيان برپا کننده تظاهرات و اعتص روزه غذای س
  نم: کف از جمله انگلستان، هلند، آلمان، سوئيس، ايتاليا، بلژيک، کانادا، نروژ، سوئد، فرانسه و آمريکا تأکيد میدر کشورهای مختل

اند چنان خروش آزادی و انقالب در آسمان ايرانشان، همشهادتسه دهه از  رغم گذشت نزديک بهدار، بهشما نشان داديد که قهرمانان سربه
رح مظلو نام ان، ش ليموميتهايش کوه پايداری و تس ان و ش آزادی و رهايی ملت آورد و بهلرزه در میها، رژيم واليت فقيه را بهآن ناپذيریش

  خواند.اسير فرامی



  

  مريم رجوی و جنبش دادخواهی



وع قتلجنبش دادخواهی، به د و موض ترده ش ی را بعد از زودی در داخل و خارج ايران گس ياس ال ٢٨عام زندانيان س وع روز س به موض
جامعه ايران در مقابل رژيم تبديل کرد. اين جنبش سران رژيم را وادار ساخت که سه دهه سکوت در مورد جنايت عليه بشريت را بشکنند 

 های آنان در انتشار اسامی شهيدان و اسناد و مدارک اين جنايت موجهای شهيدان و تالشو در مورد آن موضعگيری کنند. استقبال خانواده
های المللی نيز، برگزاری جلسات متعدد از سوی مقاومت ايران و حقوقدانان، محکوميتيی در داخل ايران برانگيخت. در سطح بينگسترده

 عام را در پی داشت.المللی اين جنايت بزرگ و فراخون برای به محاکمه کشاندن مسئوالن قتلبين

الگرد قت ت ونهمين س ال بعد در بيس اره به اينلمريم رجوی يک س ی با اش ياس ه عام را به لرزجنبش دادخواهی نظام قتلکه عام زندانيان س
 گفت: درآورده است

ته در هفتم مرداد ماه، خانواده« ال گذش هيدس ار اطالعيههای ش ی با انتش ياس هيدان قتلان و زندانيان س ت ش را ۶٧عام يی کارزار بزرگداش
گذرد. و کارزاری که از جوشش خون شهيدان و از اراده شدگان میعاماطالع همه رساندند. حاال يک سال، از آغاز جنبش دادخواهی قتلبه

  لرزه درآورد:عام را بهنظام قتل گيرد، در اين مدت، بارهاملت ايران برای کسب آزادی نيرو می

يعی در جامعه ايران، به ط رژيم واليت فقيه بهآگاهی وس کوت و ويژه در ميان جوانان درباره اين جنايت هولناک توس وجود آورد، توطئه س
در جنايت عليه بشريت مشارکت خود  را درهم شکست و آخوندهای حاکم را وادار ساخت که به ۶٧کاری آخوندها درباره کشتار سال پنهان

  اقرار کنند.

اش بنشاند، بر سر او خراب جمهوری رژيمخواست يک عضو هيأت مرگ را بر صندلی رياستای را که میجنبش دادخواهی طرح خامنه
  کرد.

ر را که بر اثر سياست اين کشتا بازی انتخابات به شکست کشانيد، شعار نه شياد نه جالد را اجتماعی کرد و پروندهشبکل رژيم را در خيمه
  المللی مطرح ساخت.مماشات دولتهای غرب مسکوت مانده بود، در سطح بين

  امسال خود مورد توجه قرار دهد. را در گزارش۶٧عام سال ها باعث شد که دبيرکل ملل متحد، قتلهمين تالش



تيجه پذير است؛ در نشدت آسيبخود را بر آن بناکرده، به هایکارزار اين يک ساله، نشان داد که رژيم واليت فقيه بر سر کشتاری که پايه
  روند.زنند تا مجاهدين را مقصر جلوه بدهند، اما خودشان بيشتر در گرداب رسوايی فرو میهر کاری دست میآخوندها به

ين جنايت تالش کرده است. در همان بيرون زندانها درز کرد، برای افشای جهانی ا عام بهمقاومت ايران، از نخستين روزهايی که اخبار قتل
عود رجوی در نامه ؤاالتی از قبيل جامعه بين«متحد گفته بود: يی به دبيرکل ملل زمان مس تی اين رژيم را مجبور کند تا به س المللی بايس

ات تمام اعدام خص ئوالن و مجريان اين مش خ دهد و مس دگان، زمان، مکان و چگونگی اعدام و محل دفن آنها پاس جنايت بزرگ را معرفی ش
  )جنبش دادخواهی» (کند

شدگان و نشانی مزارها عامخطر انداختن جان و زندگی خود، اسامی شمار ديگری از قتلدر يک سال اخير، ياران و هواداران مقاومت با به
  اند.آوری کردههای مرگ در استانها را جمعاعضای هيأت به و نيز اطالعات مربوط

ت، فرياد  جويانی که در هر فرص تند، از جوانان و دانش ته، به جنبش دادخواهی پيوس ال گذش انی که طی يک س از همه آنها و از عموم کس
  »کنم.ايت کردند، قدردانی میترين شرايط از اين جنبش، حمرا سردادند و زندانيانی که در سخت۶٧عام دادخواهی قتل

  



  ١٣٩۶مريم رجوی و جنبش دادخواهی _ 

تن همه دالوريها و  س ت و برای به ثمر نش مريم رجوی در ادامه جنبش فراگير دادخواهی را مقدمه قيام و دادخواهی بزرگ مردم ايران دانس
 رشادتها افزود:

شدگان و عامانتشار اسامی کامل قتل خوانم که برای واداشتن سران رژيم، بهیآفرين در سراسر ميهن اسير را فرا مجوانان دلير و قيام ـ١
 نشانی مزارهای آنها و اسامی جالدان اين کشتار، دست به اعتراض بزنند.

ی میاز خانواده ـ٢ ياس هيدان و زندانيان س هيدان، حق پايمالهای ش ر مزار ش ور بر س مخواهم که با حض ده خود برای برپايی مراس  ش
  بزرگداشت فرزندان قهرمان خود را به رژيم آخوندی تحميل کنند. 

شده، و افشای آخوندها و جالدان آوری اطالعات شهيدان، پيدا کردن مزارهای پنهانخواهم در کارزار ملی جمعاز عموم هموطنان می ـ٣
  اندرکار اين جنايت، فعاالنه مشارکت کنند.دست

خوانم که با محکوم کردن صريح اين کشتار، مینيان که از نظام منحوس واليت فقيه فاصله دارند را فراـ طالب جوان و آن دسته از روحا۴
  حساب خود را از خمينی و نظام ضدانسانی و ضداسالمی واليت فقيه جدا کنند.

در کشورهای مختلف را فرا  بشر، رهبران مذهبی و شخصيتهای سياسی و اجتماعیپارلمانها، احزاب سياسی، سازمانهای مدافع حقوق -۵
سی ايران را قاطعانه محکوم کرده و از دولتهای خود بخواهند ادامه روابط خوانم که برای همبستگی با مردم ايران، قتلمی سيا عام زندانيان 

  سياسی و تجاری با استبداد مذهبی را به توقف اعدام و شکنجه در ايران مشروط کنند.

و متعاقباً قرار دادن مسئوالن ۶٧عام سال خواهم که سريعاً يک کميسيون مستقل برای تحقيق در مورد قتلمیبشر ـ از کميسر عالی حقوق۶
ورای امنيت ملل  کيل دهد و از ش ريت متحد میآن در مقابل عدالت، تش ران اين رژيم، به اتهام جنايت عليه بش خواهم که ترتيبات محاکمه س

  را فراهم کند.



العنکبوت پرفساد او گره خورده است. او ای و بيتکشتار و سرکوب در ربع قرن اخير در ايران، در شخص خامنه های بزرگتمام پرونده
ارکت فعال در قتل ينی خمينی را با مش ال جانش ران رژيمبه۶٧عام س اپيش همه س ت آورد و بايد پيش خاطر ارتکاب جنايت عليه اش بهدس

  »بشريت محاکمه شود.

  ها حمايت و اطالعيه و ميتينگ و سخنرانی و بيانيه در پشتيبانی از مريم رجوی و جنبش دادخواهی بوديم. در اين سال شاهد صد

  ۶٧عام جنبش دادخواهی قتلهزار تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه در حمايت از ٢

  يی به مريم رجوی گفتند:ضمن اهدای بيانيه

ريت بهالملل آن را بهکه عفو بينرغم اينعام را انکار کنند، بهخواهند اين قتلامروز می« ناخته. بايد بعنوان جنايتی عليه بش ميت ش ه رس
سه برای »وکسنآنمانی«کارزارمان در اين رابطه ادامه دهيم. به همين دليل به همراه ژان پير مولر، شهردار شهر  ، کميته شهرداران فران

سه را فرامی سيس کرديم. ما دولت فران سازمان ملل برای دادخواهی خوانيم به اقدام نزد دادگاه بينيک ايران دموکراتيک را تأ المللی الهه و 
  گونه اعمال شنيع و غيرقابل توصيف از شکنجه و وحشيگری.از اين

ا را در اين جزوه گردآوری کرده ما میما هزاران امض ما ايم؛ ش تيم که به ش اب کنيد. ما تعداد زيادی هس توانيد روی تعهد و کارزار ما حس
ين هدف حاضر بوديم و حاضر خواهيم بود تا زمانی که مردم وفاداريم و اينجا هستيم تا شريک مبارزه شما باشيم. ما هميشه برای دفاع از ا

  »ايران آزادی را بازيابند.

تکار ياران و ارادٔه دادخواهان قتل عل فروزان جنبش دادخواهی روزبهبا همت مريم رجوی و پش علهعام، مش ته و عالوه بر روز ش ور گش
يخ انداخت در خارج از مرزهای ميهن  ی که در داخل به جان ش تين بار در آتش ترش يافت که برای نخس گر نيز تا آن جا گس گزارش گزارش

  صورت رسمی منتشر گرديد.به سازمان ملل

    ای مريم رجوی برای ايران آزاد فرداماده١٠ برنامهٔ 



ه میم١٠پالتفرم مريم رجوی برای ايران آزاد فردا، در  ود. مريم رجوی اين اده خالص خنرانی در گردهمايی ١٠ش ماده را در خالل يک س
عمل ها، پارلمانها و پارلمانترهای زيادی حمايت بهای شخصيتماده١٠در پاريس اعالم کرد. از برنامه ١٣٩٢تير١بزرگ ايرانيان به تاريخ 

تند که اين برنامه بهتريآورده م مذهبی اند. همگی بر اين نکته متفق هس رنگونی فاشيس ن برنامه برای يک ايران آزاد و دموکراتيک بعد از س
مربوط به هر ماده مراجعه  توانند به لينکباشد. کسانی که مايل هستند شناخت بيشتری نسبت به اين مواد کسب کنند، میحاکم بر ميهنمان می

  نمايند. 

  هستيم. حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردمن اساس، خواهان يک ـ از نظر ما آرای مردم، تنها مالک سنجش است و بر همي١

تيم. در ايران فردا ما به کليه آزادی يک نظام کثرتگراـ ما خواهان ٢ گذاريم و بر های فردی احترام میو آزادی احزاب و اجتماعات هس
  قيد و شرط همگان به فضای مجازی تأکيد داريم.ها و دسترسی بیآزادی بيان و آزادی کامل رسانه

  کنيم و نسبت به آن متعهديم.دفاع می لغو حکم اعدامزاد شده فردا، از ـ ما در ايران آ٣

  ان کليه اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعيض در مورد پيروجدايی دين و دولتـ مقاومت ايران از ۴

سياسی، معتقديم و هر گونه اَشکال  سياسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبریدر کليه حقوق برابری کامل زنان و مردانـ ما به ۵
  ازدواج، طالق، تحصيل و اشتغال، برخوردار خواهند بود. تبعيض عليه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش،

ت. ما خواهان ايجاد ۶ ور عدالت و قانون اس ايی مدرنـ ايران فردا، کش ل برائت، حق دفاع، حق يک نظام قض ، مبتنی بر احترام به اص
تقالل ريعت آخوندی، در ايران فردا جايی نخواهد  دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و اس تيم. همچنين قانون ش ات هس کامل قض

  داشت.

ور ٧ رـ ايران فردا کش ت. ما متعهد به  احترام به حقوق بش ر«اس يونهای بين »بيانيه جهانی حقوق بش له: المللی از جمو ميثاقها و کنوانس
  باشيم.یم» کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان«و » کنوانسيون عليه شکنجه«، »المللی حقوق مدنی و سياسیميثاق بين«

وِر برابری همه مليت ورای ملی مايران فردا، کش تان ايران که طرح آن را ش ت. ما بر خودمختاری کردس ويب کرده، تأکيد هاس قاومت تص
رمايه تند، در زمره س ت که بايد در ايران فردا داريم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر مليتی که هس ور اس انی تمام مردم اين کش های انس

  ترويج شود و گسترش پيدا کند. 



اصل را پيشاروی خود داريم که چه در اشتغال شناسيم و اين رسميت میگذاری خصوصی و بازار آزاد را بهـ ما مالکيت شخصی، سرمايه٨
  برخوردار باشند. های برابرتفرصو چه در کسب و کار، تمام مردم ايران بايد از 

  زيست و احيای آن خواهد بود.از نظر ما ايران فردا کشور حفاظت از محيط

  ود.متحد خواهد بيی و احترام به منشور ملل هالمللی و منطق، صلح و همکاريهای بينآميزهمزيستی مسالمتـ سياست خارجی ما مبتنی بر ٩

  خواهد بود. سالحهای کشتار جمعیو عاری از  يک کشور غيراتمیـ ايران آزاد فردا ١٠

    وی در قامت کتابهای مريم رجسخنرانی
خنرانی تفاده در معرض عموم قرار از بين س ته و برای اس لی و کليدی مريم رجوی تا کنون تعدادی از آنها به کتاب تبديل گش رفص های س

  گرفته است. 

  مراجعه کرد. نتشارات سايت مريم رجویاتوان به قسمت برای دسترسی به کتابها می

  و مختصر به برخی از آثار:کوتاه  و نگاهی

  مريم رجوی ـ نه حجاب اجباری، نه دين اجباری، نه حکومت اجباری 

 



 مريم رجوی ـ نه به اجبار دينی و دين اجباری

ال»نه حجاب اجباری، نه دين اجباری، نه حکومت اجباری« خنرانی مريم رجوی طی س ش س در ١٣٩۵تا ١٣٩٣های ، منتخبی از ش
 ايران به بهانه بدحجابی است. های مختلف درباره موضوع زنان و سرکوب آنان در کنفرانس

ستيزی، ويژگی ذاتی ديکتاتوری دينی حاکم است و اگر بخواهد از دهد که زندر اين کتاب مريم رجوی اين موضوع را مورد بحث قرار می
ت. اين رژيم از حجاب اجباری به ت بردارد، خود را نفی کرده اس رکوب و تبعيض عليه زنان دس رکوب س کل جامعه عنوان اهرمی برای س
ی اده م ف ت د.اس ن   ک

ی رده و م ان ک ي اری را ب ب اب اج ج ورد ح ود در م اه خ دگ اب دي ت ن ک وی در اي م رج ري د:م ويس   ن
شد و هر چه رأی و انتخاب آزادانه مردم را انکار کند، نه اسالم که ضداسالم است. و تأکيد می« کنيم که هر چه بر اساس اجبار و تحميل با

ف ان را ن ر زن راب وق ب ق ه ح ر چ دارد.ه ی ن اي الم ج د در اس ن   ی ک
ی، ما از گری و ارتجاع و دينکنيم. در برابر افراطیما انکار حقوق زنان را چه در لباس مذهب، چه در هر لباس ديگری تحمل نمی فروش

الم دموکراتيک دفاع می ارکت فعال و برابر زنان دبخش برابری و بهکنيم. ما برآنيم که با کلمه رهايیاس ياسويژه با مش ی، اين ر رهبری س
 )٣٠(صفحه ». نام زنان، به عصر رهايی زنان و عصر رهايی جهان بشری تبديل کنيمقرن را به

د! بايد خودش انتخاب کند که چه عقيده« د، و چگونه زندگی کند. و تکرار میزن ايرانی بايد آزاد باش د، چه بپوش ته باش م که نه به کنييی داش
  )٣٢(صفحه ». باری و نه به حکومت اجباریحجاب اجباری، نه به دين اج

  آزادی گوهر حقيقی اسالم مريم رجوی ـ



 

 آزادی گوهر حقيقی اسالممريم رجوی ـ



الم«کتاب  لمان که مبارزه بیيدهگز» آزادی گوهر حقيقی اس خنرانيهای مريم رجوی، يک زن مس ت از س يی برای برقراری وقفههايی اس
 کند. آزادی و دموکراسی در ايران را رهبری می

 ايدئولوژی مثابهاو پيوسته سوءاستفاده استبداد مذهبی از اسالم و تاريک انديشی و تحجری را که از تفسير ارتجاعی از آيين پاک محمدی به
رکوبی و زن ود میس م س تيزی و تروريس دايی را نمايندگی میس ا کرده و ص الم دموکراتيک و برد، افش يل يعنی اس الم اص کند که مدافع اس

 بردبار است.

ه اين مطالب،  خص ت. مش وعات همان زمان بوده اس خنرانيها در ظرف زمانی خاص خود و برای پرداختن به موض ت که اين س طبيعی اس
ت که ح ل رويارويی همهاين اس أ و الهاماص ت که منش ت. به عالوه، راهنمای عمل يک جانبه با رژيمی اس المی اس بخش بنيادگرايی اس

ت. به ترده و طوالنی بوده و هس بغهمقاومت گس المی، که از ص يل اس های اص نتها و ارزش انه نحوی که مفاهيم، س های ارتجاعی و بهره کش
  و طرز عمل مبارزاتی تبديل شده است. پيراسته شده، به رهنمون روابط جمعی

  مريم رجوی ـ ايران بدون اعدام 

 



 مريم رجوی ـ ايران بدون اعدام

خنرانی مريم رجوی در يک کنفرانس بين»ايران بدون اعدام«کتاب  بت روز جهانی عليه اعدام در روز لمللی در پاريس بها، متن س مناس
خنرانی مريم رجوی اعالم کرد: ٩۴مهر ١٨ ت. در اين س ريعت آخوندی «اس طرح ما برای آينده، يک ايران بدون اعدام و برچيدن احکام ش

 ».  است

يتهای بين خص ماری از ش ه ش ه، فعاالندر اين جلس تند و به حقوق المللی و اروپايی، منتخبان مردم فرانس رکت داش ری و حقوق زنان ش بش
گاهی به ياد  خنرانی پرداختند. در اين اجالس نمايش هيدان راه آزادی ايران، از جمله ١٢٠س ی قتل٣٠هزار تن از ش ياس عام هزار زندانی س

 کنندگان قرار گرفت. شده برپا شده بود که مورد بازديد و استقبال شرکت

  ايران کانون بنيادگرايی و تروريسم  مريم رجوی ـ رژيم آخوندها در

 

 مريم رجوی ـ کانون بنيادگرايی و تروريسم



سخنرانی مريم رجوی در شورای اروپا، مجلس نمايندگان آمريکا و ٣، شامل »و تروريسم رژيم آخوندها در ايران کانون بنيادگرايی«کتاب 
 سنای فرانسه است.

خنرانی با عنوان ١٣٩٣بهمن ۶روز  ورای اروپا، مريم رجوی، يک س م و افراطيگری در ش تراتژی «، در کنفرانس بحران تروريس اس
ی الم ی اس راي ادگ ي ن ر ب راب روزی در ب ي ت و پ کس و» ش م راد ن   د.اي

 -وی از طريق ويدئو کنفرانس در جلسه رسمی استماع در زيرکميته تروريسم و منع تکثير سالح های اتمی١٣٩۴ارديبهشت ٩همچنين روز 
 کميته خارجی مجلس نمايندگان آمريکا شهادت داد. متن کامل اين بيانيه متعاقباً روی سايت کنگره، منتشر شد.

خنرانی خود در  ه در مريم رجوی، همچنين در س نای فرانس ی در مجلس س ت ١۵کنفرانس المی از «با عنوان ١٣٩۴ارديبهش بنيادگرايی اس
های رژيم ايران در منطقه خاورميانه و پروژه تسليحات اتمی جويیمواضع مقاومت درباره ستيزه» حل هاخاورميانه تا اروپا، چالشها و راه

  رژيم واليت فقيه را اعالم کرد.

  زادی مريم رجوی ـ همه برای آ

 



 ١٣٩٣مريم رجوی ـ همايش بزرگ مقاومت برای آزادی ـ تير 

اب  برای آزادی«کت ه  ه »هم ه روز جمع ت ک برای آزادی اس ه  هم بزرگ  يی  ا گردهم مريم رجوی در  نی  خنرا متن س  ،
رکت دهها هزار نفر از ايرانيان و بيش از ١۴٢٠ژوئن٢٧(١٣٩٣تير۶ ی، قانونگذار، حقوقدان، با تمايالت ۶٠٠)، با ش ياس يت س خص ش

ی از  اس ي ف س ل ت خ د.۶٩م زار ش رگ س، ب اري ان در پ ه ور ج   کش
يتده خص ی، در اين گردهمايی بهها تن از ش ياس وی هيأتهای تراز اول س رکتنمايندگی از س مار های ش خنرانی کردند. ش ی از کننده س

 هايی با اين گردهمايی اعالم همبستگی کردند. المللی نيز با ارسال پيامهای برجسته بينشخصيت

خنرانی کردند و پيام٣٠٠نمايندگان بيش از  کل جوامع و انجمنهای ايرانيان نيز، در اين گردهمايی س ی انجمن و تش ياس هايی از زندانيان س
 ايران در حمايت از مقاومت خوانده شد. 

تن سخنرانی مريم رجوی در اين گردهمايی را به زبانهای فارسی و عربی و تصاويری از اين گردهمايی بزرگ را در اين بخش از کتاب م
  کنيد.مالحظه می

  مريم رجوی ـ زنان نيروی تغيير 

 



 مريم رجوی ـ زنان نيروی تغيير

های مريم رجوی، درباره مبارزه زنان ايران عليه فاشيسم دينی حاکم است. های سخنرانیيی از برگزيدهمجموعه» زنان نيروی تغيير«کتاب 
وی آزادی را بر د الت تغيير جوامع کنونی به س ب برابری، رس ت که زنان فراتر از کس وش دارند و زنان نيروی مريم رجوی، معتقد اس

روند. وی اين رسالت را نه آرمانی برای افقهای دوردست زندگی بشری، بلکه نياز و ضرورت مبرم امروز شمار میتغيير جوامع امروز به
 داند.جهان می

سمتهايی از سخنرانی سالوجوه مختلف اين نظرگاه، موضوع ق سات فعاالن زنان د١٣٨٩تا١٣٨۵های های وی در  ر پارلمان اروپا و در جل
سه، بلژيک، نروژ و فنالند می شد که در اين مجموعه گردآوری شده است. اين مجموعه در عينکشورهای آلمان، فران حال، خواننده را با با

 کند. موقعيت زنان ايران و دستاورد آنان در مبارزه با ديکتاتوری واليت فقيه آشنا می

  مريم رجوی ـ اسالم زنان برابری 

 



  ...ريم رجوی ـ گزيده چهار سخنرانیم

 حال پيشتازان مبارزه سهمگين در برابر اين رژيمند.زنان در ايران قربانيان اصلی حاکميت ديکتاتوری دينی هستند اما در عين

سرشت کند؛ همچکيده کشاکش ميان مردم ايران و رژيم واليت فقيه است که فرآيند ايدئولوژيکی و فرهنگی عظيم اين دوران را منعکس می
رکوبگری بی مون مقاومتی که در برابر آن پايداری میرحمانه اين رژيم که بر زنس تيزی تکيه دارد، هم مض تم وس  کند که بر رهايی از س

مون و افق تاريخ آينده ايران. کتاب  مت و مض رانجام س ت و س ده اس ان بنا ش کوفايی انس الم زنان برابری«نابرابری و ش  ، تجربه و»اس
فند ديدگاههای مريم رجوی را در اين زمينه بيان می ت که در اس ان اس خنرانی ايش رده چهار س ل فش فند ٧۴کند و در اص هريور ٨٣، اس و ش

ت. در تنظيم کتاب، بحثها به های فعاالن و محققاًً◌ن جنبش، در گردهمايی٨۴ ده اس لبرابری ايراد ش وعی فص ورت موض ده، ص بندی ش
  برخی مطالب مربوط به مسائل روز حذف شده و متون از حالت گفتار به نوشتار درآمده است.

  گره خورده با ايران آزاد فردا  مريم رجوی نامی
يا مندان، س ت. برخی انديش ده اس يار گفته ش احب نگرش، تفکر و مکتبی میاز مريم رجوی بس تمداران، هنرمندان و... او را ص ه دانند کس

ان را  تعدادهای انس ان توانايی و اس رمايه و گنجينه درخش ده زن را يافت، س ی که هويت گمش ان و کارکردهايش دارد. کس تعريفی نو از انس
  شناخت و الگوی روشنی از برابری و نفی تبعيض جنسی ارائه داد.

  و به وجدان بيدار فرانسه معرف شد مريم رجوی را قاصد اميد لقب داد و گفت: مردی که تمام عمرش عشق ورزيدآبه پير؛ 

  طور ويژه برجسته کنم: مريم رجوی.اجازه بدهيد من از تمامی زنان و مردان شجاع ايرانی، يک انسان را به«

سی و حقوقبدون ذره او شتهيی ترس، برای دموکرا شر قدم بردا ست. ب است و در ايران  دست آوردهاو در تمام دنيا احترام و مشروعيت بها
   قبل از هر چيز در بين زنان، او "قاصد اميد" برای يک ايران جديد و آزاد شده است.



  

  آبه پير ـ مريم رجوی قاصد اميد برای ايران است 



 غزالی خطاب به مريم رجوی گفت: سيداحمد

 کنيد. يی از فداکاريها را نمايندگی میشود. شما با عملتان مجموعهخانم رجوی: مقاومت ايران در شما متبلور می

  رئيس سابق پارلمان اروپا گفت:المللی در جستجوی عدالت و نايبدکتر آلخو ويدال کوادراس، رئيس کميته بين

ت و میاش يک حمايت روزافزون برای جنبش مقاومت ايران در اروپا و آمريکا بهجاعانهمريم رجوی با پايداری ش ت آورده اس تواند دس
کنجه، فعاليت رکوب، ش ترده س د که از ديکتاتوری بنيادگرا با ابزار گس ک بهترين اميد برای ميليونها هموطنش باش اتمی و  هایبدون ش

  برند.المللی رنج میحمايت از تروريسم بين

  

  مريم رجوی ـ اميد ميليونها ايرانی



 القضات پيشين فلسطين گفت:شيخ تيسير التميمی؛ قاضی

 گرايی هستند.مريم رجوی، اميد مردم ايران برای آزادی و عدالت و دموکراسی است و آنها اميد امت اسالمی برای نابودی مذهب

  )٩۵خرداد٢٨شب همبستگی با سوريه، (

  



  ايران برای آزادیمريم رجوی اميد مردم 

 تام تانکردو، نماينده پيشين کنگره آمريکا گفت: 

 شکافد.او نوری است که تيرگی ايران را می

  ».چيز خود را برای آزادی و دموکراسی در کشورش فدا کرده استمريم رجوی بانوی شجاع و متعهدی است که همه«

  



  ٢٠٠٨جمهوری درانتخاباتياستتام تانکردو، نماينده پيشين کنگره آمريکا و کانديدای ر

 شهرداران و منتخبان فرانسه تن از٢٠٠٠بيانيه آقای لوگاره شهردار منطقه يک پاريس هنگام اهدای 

 به مريم رجوی گفت:

کنجهآزادی ايران در يک زن تبلور می مير و قلب خود لحظٔهی ش هادتها و يابد؛ زنی که همواره به مبارزه ادامه داده؛ زنی که در ض ها، ش
کنجه ايران را فراموش نمیرنج ت؛ زنی که مهای مردم تحت ش المی بردبار و مدافع آزادی کند؛ زنی که تبلور روح مقاومت اس روج اس

ت؛ زنی که مروج حقوق ت؛ زنی که تبلور ارزشاس ر و حقوق زنان در ايران اس ت، ارزشبش ريت اس مولی که های بش های جهان ش
  خواهد برای مردم ايران به ارمغان ببرد.می

  



  نمايندگی از طرف شهرداران فرانسهبهپاريس، ٢پاريس و ژاک بوتو، شهردار منطقه ١ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 

   

ايم؛ زيرا نخواستيم قلم بر عرصه احساسات و عواطف کشيده و از کلمه توان گفت اما گويی هيچ نگفتهآری! بسيار گفته شده و بسيار هم می
 نام دارد. » عشق«سحرآميزی بگوييم که در فرهنگ بشری 

ت، ورزی تا بن استخوان، شجاعچشمداشت از حقيقتی ناب، صداقتتی خاکی، دفاع بیيی زالل و شخصيسادگی، شفافيت، داشتن درونمايه
خاطر مردم از عزيزترين دارايی خويش از سالحهايی هستند شرافت و پاکدامنی سياسی، دوست داشتن ديگران با تمام وجود و فدا کردن به

همه اينها را بخواهيم در يک کلمه شامل، فراگير و تک هجايی خالصه  شود.که ناباورترين قلب در برابر آنها بدون کمترين مقاومت فتح می
ه م ل م، ک ي ن یک م ی ن ز ي م ج ي اب ق«ي   ».عش
ت که می م رمزی اس ق، تنها کليد و يگانه اس ت عش ی که آن را در دس ود و تا بکرترين قلمرو آن نفوذ کرد و کس توان با آن هر دلی را گش

ف د ل وص اب درت و توانی غيرق د، ق اش ه ب ت د کرد.داش اری نتوان ا آن ي ه هيچ نيروی زمينی ديگری ب درتی ک   ارد، ق
لی آن يعنی  خنگوی اص ت. نيمدر فتح قلب مريم رجویبنابراين قدرت اين مقاومت و س رف نيس ت. اين يک ادعای ص نگاهی به هاس

  د. گويهای بزرگ ايرانيان بيفکنيم، فرازهای زيبا و غرورانگيز آنها اين حقيقت را عاری از هر تحليل و پيشداوری به ما میگردهمايی

  گويد:جمهوری کلمبيا میخانم اينگريد بتانکور گروگان فرانسوی ـ کلمبيايی و کانديدای رياست

تر از هر چيز تحت تاثير قرار داد و احس« اس بيان میآنچه که من را بيش اتم را برانگيخت اين رو البته مملو از احس روزی کنم. لبخند پياس
ت. رئيسخوبی گفت مريم رجوی رئيسچنان که آلخو بهمريم بود. هم ت که قلبهای ما رو فتح کرده جمهور من هم هس ی س جمهور ما. او کس

  »  است

  کندها را فتح میکسی که قلب

    



  

  ١٣٩۵شهريور ٢٢اينگريد بتانکور ـ 



   

 ها است.اش فتح قلبترين هنر او عشق ورزيدن به انسان و سرمايهآری! اصلی

يون در تبعيد می ی، کدام دولت فراگير، کدام اپوزيس ياس کل س قف کدام تش انی را در زير يک س تواند اين رنگين کمان هفتاد رنگ انس
هير، يت ش خص ی، ش ياس ت که اين ميزان گرايش س ابق و الحق، تنوعات فکری، زبانی، نژادی و  گردآورد؟ کدام آرمانی اس دولتمردان س

د؟ ن ان ک ت م داس م رأی و ه ان آزادی، ه رای آرم ی را ب اي ي راف غ   ج
ت و روی گنج ت و همه امکانات دولتی در اختيار آيا او پولدار اس رو پرويز و ثروت بادآورده نفت خوابيده؟ آيا در حاکميت اس های خس

  اوست؟ 

ا پول چنين اگر می د ب ده بود.ارزشش ا را خري ه خون آنه ه ب ت ای آغش ا دالره تر ب ر پيش دبش من ض د، دش ايی را خري   ه
يی گويا از صداقت و عشق و فداکاری است و تنها آنانی جذبش های سياسی و فرهنگی جهان مريم رجوی نمونهبه گواه بسياری از شخصيت

وند که دل در گرو آزادی دارند. آمدهمی ينهاند چيزی برای خلق ش انی که س وار فراخ بپردازند؛ کس عب و دش ات ص ان را برای آزمايش هايش
  اند. کرده

يی از يک مبارزه سخت و نفسگير سمبليزه شده است. او کسی است که با تاريخچه» مريم رجوی«های انسانی اين مقاومت در آری! ارزش
ده ر، و آين ت س ا در پش ان در پيش رو، و ب ن در١٠يی پراطمين اده روش ت. م ام ايران و ايرانی اس انون اله ت، ک   دس

  المللی را نيز برانگيخته است.کند، بلکه گرداگرد خود لشگری از وجدانهای دردمند بيناو نه فقط ايران و مقاومت ايران را نمايندگی می

ياری از زنان و مردان آزاد رافتمندان، او امروز منبع الهام و انگيزش برای بس ياری از ش ت. به به گواهی بس رافتمند جهان اس يخواه و ش
ياری جای گرفته و باز هم خواهد گرفت. به يقين میاعتبار هدايت او، مقاومت ايران در قلب توان گفت با اين کيفيت از رهبری، های بس

ت و از هم ت محتوم اين مقاومت اس رنوش ايرانی گردآمده در توان در برق نگاه دهها هزار اکنون پرتوهای پگاه آفرين آن را میپيروزی س
ران آزاد ـ  ان اي کش ه د.١٣٩٧ک   ـ دي

  
  ها را فتح کند، نبض اکنون و آينده را در دست دارد.کند و کسی که قلبها را فتح میدر يک کالم مريم رجوی رهبری است که قلب



  
يار ١٢٠٠٠٠زخمهای د؛ و يقين کرد که بر گلها را به چشم ديکمانی از زيبايیتوان سيمای ايران آزاد فردا، با رنگيناکنون میآری، از هم

  شهيد و اعدامی؛ [آنانی که با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ رفتند] نويد روز آزادی روييده است:
....  

  هنگامی که ياران
  با سرود زندگی بر لب

  رفتندبه سوی مرگ می
  زد چو گل در چشمشان لبخنداميدی آشنا می

  دندخوانبه شوق زندگی آواز می
  و تا پايان به راه روشن خود با وفا ماندند.

  
  عزيزم!

  پاک کن از
  چهره اشکت را، ز جا برخيز

  ميريميی من در تو، ما هرگز نمیتو در من زنده
  من و تو با هزاران دگر

  گيريماين راه را دنبال می
  از آن ماست پيروزی

  از آن ماست فردا با همه شادی و بهروزی
  عزيزم!

  به آبادی ستکار دنيا رو 
  دمدو هر الله که از خون شهيدان می

  امروز
  ست.نويد روز آزادی



  آدرس يو ار ال ويدئوهای ضميمه:

https://www.youtube.com/watch?=1&v=hcPy6mC6wpY 

https://www.youtube.com/watch?v=TAN44VjH_0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qvj2gFmSbNM 

https://www.youtube.com/watch?v=2A-b59jLKyc 

https://www.youtube.com/watch?v=JjeIzPrdhX0 

https://www.youtube.com/watch?v=ipbmOqm1ULc 

https://www.youtube.com/watch?v=3UVzxIPPr78 


