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 یو برابر یآزاد یبخش مقاومت براو الهام هیجانما دانی: فروغ جاویرجو میمر

 ۱۳۹۸ردادم

 دانیدر مراسم بزرگداشت فروغ جاو یسخنران

  ؛یهنیو م یدتیحماسه بزرگ عق دانیجاو فروغ

 .تا امروز شیاز سه دهه پ یو برابر یآزاد یبخش مقاومت براو الهام هیجانما

  . دروددرخشدیم یآزاد یمقاومت برا خیدر تار شانیهاو نام ادهایپرافتخارش که  دانیشه به

 یجاودانه فروغ آزاد صدیهزار و س کی

 ینیاستبداد د یکیفروزان در تار شهیمشعل هم صدیهزار و س کی

 رانیدر آسمان انقالب ا دیستاره ام صدیهزار و س کی و

 .درود رانیا یبخش مل یارتش آزاد به

  نهاد. درود یرا فرا راه مشتاقان آزاد دانیکه فروغ جاو ،یمسعود رجو یفرمانده کل ارتش آزاد به

 بردینم ادیرا از  دانیو فرماندهان نبرد فروغ جاو شتازانیپ یمقاومت انقالب ران،یا خیتار

و  ییرایکت یغالمرضا پوراگل، مهد ،ینین تدمحس ،یریوزاصغر زمان زرکش، یعل ،ییرضا نیواالمقام مه دانیشه
 )فرمانده مسلم( یمحمد معصوم

 یجواد دیحاج س میو رح یگدلیمحمد باقر ب ،ییبکا درضایحم ،یمیصراف، داوود ابراه دیناه

 یعل ،یمحسن اسکندر ،یرضا درود ،یتی)فرمانده بهمن(، ابوالقاسم آ یطلوع )فرمانده سار(، مسعود قربان طاهره
 ،یابانیخ یمحمدعل ،یاصغر اکبر
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  یو ابوذر ورداسب یبیحب نیچون کاظم باقر زاده، محمد حسهم ییواال یهاتیشخص و

صادق  ،یافتخار یمهد ،یمحمود مهدو ،یزهرا رجب ،یذاکر میابراه بخشیدرود به فرماندهان ارتش آزاد با
 . درودوستندیپ یآزاد یفرمانده کاظم که به جاودانه فروغ ها ،یشمچیابر نیو حس یدیس

 

 از مقاومت ییتازه یالگو

  .متوقف شده باشد شیسال پ کیو  یکه در نقطه س ستین ییواقعه دانیجاو فروغ

 .جا آغاز شدبلکه از آن دینرس انیپاسه تا شش مرداد به یدر نبردها دانیجاو فروغ

از مقاومت و مبارزه  ییتازه یالگو ۲۱قرن  یهاسال نیو در اول دیچیاش در جهان پو آوازه اشرف نام یداریپا در
 .عصر بنا نهاد نیدر ا

  .است یجار رانیو هزار اشرف در سراسر ا یشورش یهادر کانون دانیامروز فروغ جاو و

 !بگذارند یکه قدم در راه آزاد خواندیجوانان و زنان را فرا م ژهیوبه رانینو مردم انو به و

 مقاومت کردن؛ یاست برا قیفلسفه عم کی نیهم مب دانیجاو فروغ

 .یآخوند میرژ یسرنگون یاست برا یاستراتژ کینماد  هم

 .دیآیدست مراه به نیاست و از هم نیهم یراه آزاد دیگویاست که م یمستمر فراخوان

 و دهندیم رییها هستند که سرنوشت را تغآن شتازانیو پ رانیمردم ا نیا دهدیاست که نشان م یقتیحق و
 .سندینویرا م خیتار

حاکم  یتنگه و تنگنا را استبداد وحش نی. اکندیاز آن عبور م رانیا خیاست که تار یچهار زبر نماد گذرگاه تنگه
از آن  رانیاند اما مردم اساخته یطلبان داخلو فرصت شدگانمیو تسل یالمللنیگران بمماشات یبا همدست

 .دیخواهند رس یساحل آزادبه و  گذرندیم
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 زهر آتش بس جام

امروز مهران فردا تهران بود که جام  یو شعارها ،یو ضربات ارتش صلح و آزاد ران،یصلح مقاومت ا یاستراتژ نیا
  .ختیر ینیحلقوم خمبه یهنیزهر آتش بس را در جنگ هشت ساله ضد م

رفت و آخوندها را در  شیروازه کرمانشاه پاستقبال مردم هر شهر و روستا تا د انیبود که در م یارتش آزاد نیا و
 .چنان هراسانندها همقدر که پس از گذشت سالآن گرفتار کرد؛ یکابوس سرنگون

جمالت  نیخود را با ا امیپ یمسعود رجو ۶۶در سال  بخشیارتش آزاد سیکه هنگام تأس میبرینم ادی از
 !محقق کند ترعیخود را هر چه سر بخشیرسالت رهائ یبرد: باشد که ارتش آزاد انیپابه

 !گردد رانیا یارض تیو استقالل و تمام یصلح و آزاد داریضامن پا یارتش مردم نیکه ا باشد

 !کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد ادی یکیارتش به ن نیاز ا نیزم رانیا خیکه تار باشد

 سالت بوده و هستر نیتحقق هم یبرا رانیبزرگ مقاومت ا زیخ دانیجاو فروغ

 فروزان است، دانیفروغ جاو یها شعله

 دراهتزاز است، ،یمذهب سمیفاش یو سرنگون امیو پرچم ق یپرچم ارتش آزاد ،یداریمقاومت و پا پرچم

 .میریگیرا پس م رانیا م،یرزمیم م،یجنگیم ،یآر

 

 دانیاز فروغ جاو میرژ وحشت

از بازگو  یو حت کنندیصحبت م دانیفروغ جاو یاتیو پاسدارانش، امسال هم مثل هرسال از طرح عمل میرژ
 .لرزندیکردن آن به خود م

 بخشیو از ارتش آزاد دانیوحشت خودشان را از استقبال مردم شهرها و روستاها در فروغ جاو توانندینم هاآن
 .وستندیپ نیتن از مردم به مجاهد۵۰۰از  شیسالم آباد بکه تنها در شهر ا کنندیپنهان کنند و اذعان م

زنان مجاهد در تنگه چارزبر و  یهایو پاسدارانش از اسم فرمانده سارا وحشت دارند و قهرمان یآخوند میرژ هنوز
قدرت شگفت  نینبود که زنان با چن یباور کردن ندیگویو م دیربایها مارتفاعات اسالم آباد خواب را از چشم آن
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 شتازیاست زن پ نیگلوله بجنگند.... بله ا نیتا آخر عادهخود در ارتفاعات، با تحرک فوق ال یربارهایبا ت یزیانگ
 .مجاهدخلق

 

 ییو رها یطرح آزاد دان،یفروغ جاو طرح

ن چناهم یهنیو م یآرمان مل کیو  بخشیطرح آزاد کیمثابه و به یاستراتژ کیمثابه به دانیفروغ جاو طرح
 .است یقوت خود باقبه

 .است رانیدر سراسر ا یاخامنه یهااز زندان انیزندان یطرح آزاد نیا

  .از چنگال اختناق و فقر است رانیمردم ا ییطرح رها نیا

  .است یعدالتیعصر وحشت و سرکوب و بدادن به انیطرح پا نیا و

 .از اشغال آخوندهاست رانیتهران و سراسر ا یآزاد دان،یجاو فروغ

  .است دانیسرنوشت فروغ جاو ،یحتم یروزیپ پس

  .کرده است نیتضم یآزاد یهاجاودانه فروغ یافق با شکوه را جانفشان نیسرنوشت تابناک و ا نیا

 یشما مجاهدان آزاد یداریو تعهدات و پا رانیدر سراسر ا یشورش یهاکانون یسوگندها و حاضرها ،یجنگاور
 .رساندیم یروزیرا سرانجام به پ دانیفروغ جاو دانیبخش شه ییو رها یو هدف آرمان تیمسئول ۳در اشرف

به  کیرا  شانیهانام اند،دهیکه آفر ییهاارزش نهیاز گنج ینگاهبان یها و براآن فشردن بر ادامه راه یپا یبرا
 .میخوانیم کی


