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 یدر مراسم بزرگداشت مادر احمد یسخنران
 یکتاتورید دو یهپرشمار از زنان و مادران مبارز عل یاز نسل یینمونه ی: مادر احمدیرجو مریم

 ۱۳۹۴اسفند  ۲۱

 

 نَِّتي َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة مَّْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َج
جمع است. پس به یاز او و او از تو راض یپروردگارت بازگرد که تو راض یسوبه يده،رس ينانو به اطم يافتهجان آرام یا

 و به بهشت من داخل شو! یبندگانم درآ
 

 محترم! حضار
در  يشکه دو هفته پ یالشريعه شاه آباد بزرگداشت بزرگ زن آزاده و مجاهد خانم عفت یبرا يماجمع شده ينجاا در

 گفت. ياتتهران بدرود ح
ها و و پشتوانه هاهيشو مقاوم است که ر يرضمروشن يخواه،ترقاز مادران و  زنان  یاز نسل یو قدردان يلتجل حاليندرع اين
 بوده و هستند. یو برابر یآزاد یو مجاهد و مبارز در نبرد برا يشتاززنان پ هایگاهيهتک

 يوردر ضربة شهر يرمجاهدان اس يناز نخست يکهبه برادر مجاهدمان محمود احمد ييمبگو يتمجددًا تسل يداجازه بده ابتدا
 يورشهر۱۰اشرف در حملة  يیو از بازماندگان لشکر فدا يهااشرفپزشک ارشد  یبود و مجاهد خلق دکتر جواد احمد ۵۰
خانم  يدخاطره سه فرزند شه يمبدار یگرام يدو با احمدی یفخر يزمبه خواهر عز گويمیم يتتسل ينو همچن ۹۲
 ساواک شاه جان باخت،  یهاشکنجه يرکه ز یمجاهدان خلق احمد احمد يعنی یآبادشاه

بنا  ۶۷عام سال قتل يانسال اسارت در جرپس از هفت  يخزمان شاه که در زمان ش ياسیس یزندان  یاحمد اشرف
 دار و سرافراز شد.سربه يمدژخ ينیحکم خمبه
 . يدشهادت رسبه يمدژخ یادستور خامنهبه  يبرتیباران لکه در موشک یاحمد یو عل 

 .کردیحق افتخار مگرفته بودند، به يرخود او تأث يتتربو افکار و  يهکه از روح یفرزندان ينداشتن چنبه یآبادشاه خانم
 ينکه انتخاب کرده بود، در ا یخودش و راه يتشخص يلدلبلکه به ی،فرزندان ينبه چن یخاطر نسبت مادربهاو نه اما
 یحسن احمد يدس اهلليتاو و همسرش مرحوم آ ینهضت مل يشوایقرار داشت. در زمان دولت دکتر مصدق پ يگاهجا

و مرتجعان  یآخوند کاشان یرودر رو يک،نزد و رابطة یدوست ينبودند و ا يدمصدق فق يکنزد یهاصحبتدوستان و هم
 همدست او بود. 

که در آن زمان  دانيدیداشتند. م یارتجاع جبهة ينبا ا یقاطع یو همسرش مرزبند یآبادهمان زمان، خانم شاه از
 با مصدق دارد.  يظیغل یبود و بعدًا هم معلوم شد چه دشمن یکاشان يفتگانو ش يداناز مر ينی،خم
و همسرش  یآبادخانم شاه هميد،بازخواهد رس يتحاکمروشن بود که به يگرتهران که ددجال به ينیآستانة ورود خم در

 کردند.  یاو مرزبند يهقاطعانه عل
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را  ينیگاه خم يچه يان،با روحان ياربس يوندهایپ و یسنت يترغم داشتن فرهنگ و تربزن بزرگوار، به ينا يقت،حق در
 ين. و ادهدیاو را نشان م یو مترق يخواهانهمواضع و افکار آزاد یروشنسوابق به ينا کنمیاو نشد.فکر م يفتهو فر يرفتنپذ

 بود.  یاو خامنه ينیو خم شاهپشتوانة مبارزه و مجاهدت او در مقابل 
از زنان و مادران و  یمحور سازمان دادن گروه پرتوان يد. در زمان شاه، فاطمة شهيرخبه ينیمجاهد قهرمان فاطمه ام ياد

باهم در ارتباط بودند و به مالقات  يدانو شه يانخاطر زندانبود که به يدانو شه ياسیس يانزندان یهاخانواده یاعضا
 .رفتندیم يانزندان

 ينسازمان مجاهد یبرا يدجد هایيریاز جمله عضوگ یمبارزات ایهيتاز فعال يانی، جرارتباطات يناما در خالل هم 
قرار داشت. دختر قهرمانش اشرف  ينیفاطمه ام يرتحت تأث ياربود و بس تشکل يندر هم یآباد. خانم شاهگرفتیصورت م

 ينساواک به مجاهد یمسعود را از زندان ها هایيامها و پنوشته و يهارتباطات قرار داشت و مشخصًا دفاع ينهم در هم
 .  کردیمنتقل م

زندان افتاد و تحت بارها به ينیهم در دوران شاه و هم در دوران خم یآبادمبارزات، خانم شاه ينخاطر همکه به دانيدمی
 او داشت. به يادیز ينةک يمدژخ یآزار و شکنجه قرار گرفت و الجورد

در  یاستواراست که به ینسل پرشمار از زنان و مادران يکاز  يیمونهحال ن ينسوابق درخشان درع ينبا ا یآبادشاه خانم
و مادر  یمادر دشت ی،مادر داع ی،مادر صادق، مادر کوشال يیاند، زنان واالشناخته شده يکتاتورید دو يهمقاومت عل

 هستند.  شناخته شده انيرا جامعة یو برا يدهبه ثبت رس يشانمهاکه نا تاس کسانیينها. تازه ايگرد ياریو بس يشبهک
را  يارها و مصائب بسمشقت يراندر گوشه و کنار ا يا يدهشهادت رسو نشان به نامینسل ب يناز هم یزنان ياربس يکهحال در
 اند.کرده يداریو در مقابل استبداد حاکم پا يدهجان خربه

مقابلة او به ينیخم يدنرس يتحاکمپس از به یهاهفته ينکه در نخست يریو شجاعت دختران دل يهروح بنابراين
 اند. برخوردار بوده هايیيشهها و رپشتوانه ينبلکه از چن يست؛نبوده و ن الساعهخلق يدهپد يکبرخاستند 

بر  ينسنگ هایيتمقاومت مسئول ينجاها در صفوف ا يردر سا ياو  کنندیم يداریپا يبرتیکه امروز در ل یمجاهد زنان
 دارند.  يیهاپشتوانه ينارند چنعهده د
دولت دست نشاندة آخوندها در عراق به  يعنی یمالک یقوا يتکارانهسالگرد حمله جنا ينروزها در آستانه پنجم همين
 ۱۳۹۰ ينفرورد۱۹گرد و سرفرازدر  یاشرف ۳۶مجاهد خلق و  ۳۶که در آن  يمهست يهااشرف

 .يدندشهادت رس به
 ياد يدند،شهادت رسحمله به ينکه در ا یاز هشت زن قهرمان مجاهد يدخصوص باکه گفتم به یبه مناسبت موضوع 

هستند و از دامان  يرانیکه هر کدام افتخار زن ا يهو نسترن و شهناز و فاطمه و فائزه و مرض يهو صبا و مهد يهکنم؛ از آس
 اند.برخاسته یمادران ينچن

ها در جامعه و رسم ها و راهها و ارزشسنت ترينيفشر ينو آزاده همچن يباشک زنان و مادران مقاوم و ينا يمبگو بايد
 اند. ها بودهارزش  ينو خودشان مدافعان و مشعلداران هم کنندیم يندگیرا نما يرانا

 .ينمهرومحبتهاييسرشارشدهوعشقوايمانچنينمادرانيآنرااحاطهکردهاست. ازچنبله،مقاومتمردمايرانچنينريشههاييدارد
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است  يتواقع ينگواه ا يم،ها هستشجاعانه آن هایيتزنان و مادران که امروز هم شاهد فعال يناز ا يشمارینسل ب وجود
 یچون مادر احمد یکه مادران مجاهد و مقاوم یمنحط آخوندها، ارزشها و بذر يتکه با وجود سرکوب و خفقان و حاکم

 است.  يرانا یآزاد يةو سرما دارد يشو رو يشهر يرانخلق کرده اند، تا کجا درجامعة ا
 يد؛باش يدهپخش کرد، د یآزاد يمایس يرًارا که اخ یآبادسخنان خانم شاه يلمشما هم ف شايد

 

 

 يندهبه آ يقينشو  يدبا خود مسعود، ام يوندشها و پمحبت زد،یصحبتها موج م ينمحکم او که در تمام ا يماناعتقاد و ا 
 . دادیمنش و افکار بلند او را نشان م يت،همه و همه شخص يم،رژ یپس از سرنگون

و  يرانجامعه ا يم،سربلند یمنشزن بزرگ ينخاطر مقاومت چنحال به يناما درع يم،خاطر از دست دادن او سوگواربه ما
را تحمل کردند  یبزرگ و بس طوالن یهامثل او که محنت یخاطر او و زنانخاطر او سربلندند. بهبه يرانخصوص زنان ابه

 باشد.  يیو رها یدر آزاد اشيندهآ يران،و جامعة ا يرانتا ا
 . از همه شما متشکرمفرستيمیروح پرفتوح او درود م به


