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مریم رجوی :فروغ جاویدان جانمایه و الهامبخش مقاومت برای آزادی و برابری

مرداد۱۳۹۸
سخنرانی در مراسم بزرگداشت فروغ جاویدان
فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی؛
جانمایه و الهامبخش مقاومت برای آزادی و برابری از سه دهه پیش تا امروز.
به شهیدان پرافتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی میدرخشد .درود
یک هزار و سیصد جاودانه فروغ آزادی
یک هزار و سیصد مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی
و یک هزار و سیصد ستاره امید در آسمان انقالب ایران
به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود.
به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود رجوی ،که فروغ جاویدان را فرا راه مشتاقان آزادی نهاد .درود
تاریخ ایران ،مقاومت انقالبی پیشتازان و فرماندهان نبرد فروغ جاویدان را از یاد نمیبرد
شهیدان واالمقام مهین رضایی ،علی زرکش ،اصغر زمانوزیری ،محسن تدینی ،غالمرضا پوراگل ،مهدی کتیرایی و
محمد معصومی (فرمانده مسلم)
ناهید صراف ،داوود ابراهیمی ،حمیدرضا بکایی ،محمد باقر بیگدلی و رحیم حاج سید جوادی
طاهره طلوع (فرمانده سار) ،مسعود قربانی (فرمانده بهمن) ،ابوالقاسم آیتی ،رضا درودی ،محسن اسکندری ،علی
اصغر اکبری ،محمدعلی خیابانی،
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و شخصیتهای واالیی همچون کاظم باقر زاده ،محمد حسین حبیبی و ابوذر ورداسبی
با درود به فرماندهان ارتش آزادیبخش ابراهیم ذاکری ،زهرا رجبی ،محمود مهدوی ،مهدی افتخاری ،صادق
سیدی و حسین ابریشمچی ،فرمانده کاظم که به جاودانه فروغ های آزادی پیوستند .درود

الگوی تازهیی از مقاومت
فروغ جاویدان واقعهیی نیست که در نقطه سی و یک سال پیش متوقف شده باشد .
فروغ جاویدان در نبردهای سه تا شش مرداد بهپایان نرسید بلکه از آنجا آغاز شد.
در پایداری اشرف نام و آوازهاش در جهان پیچید و در اولین سالهای قرن  ۲۱الگوی تازهیی از مقاومت و مبارزه
در این عصر بنا نهاد.
و امروز فروغ جاویدان در کانونهای شورشی و هزار اشرف در سراسر ایران جاری است .
و نو بهنو مردم ایران بهویژه جوانان و زنان را فرا میخواند که قدم در راه آزادی بگذارند!
فروغ جاویدان هم مبین یک فلسفه عمیق است برای مقاومت کردن؛
هم نماد یک استراتژی است برای سرنگونی رژیم آخوندی.
فراخوان مستمری است که میگوید راه آزادی همین است و از همین راه بهدست میآید.
و حقیقتی است که نشان میدهد این مردم ایران و پیشتازان آنها هستند که سرنوشت را تغییر میدهند و
تاریخ را مینویسند.
تنگه چهار زبر نماد گذرگاهی است که تاریخ ایران از آن عبور میکند .این تنگه و تنگنا را استبداد وحشی حاکم
با همدستی مماشاتگران بینالمللی و تسلیمشدگان و فرصتطلبان داخلی ساختهاند اما مردم ایران از آن
میگذرند و به ساحل آزادی خواهند رسید.
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جام زهر آتش بس
این استراتژی صلح مقاومت ایران ،و ضربات ارتش صلح و آزادی ،و شعارهای امروز مهران فردا تهران بود که جام
زهر آتش بس را در جنگ هشت ساله ضد میهنی بهحلقوم خمینی ریخت .
و این ارتش آزادی بود که در میان استقبال مردم هر شهر و روستا تا دروازه کرمانشاه پیش رفت و آخوندها را در
کابوس سرنگونی گرفتار کرد؛ آنقدر که پس از گذشت سالها همچنان هراسانند.
از یاد نمیبریم که هنگام تأسیس ارتش آزادیبخش در سال  ۶۶مسعود رجوی پیام خود را با این جمالت
بهپایان برد :باشد که ارتش آزادی رسالت رهائیبخش خود را هر چه سریعتر محقق کند!
باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقالل و تمامیت ارضی ایران گردد!
باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد!
فروغ جاویدان خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست
شعله های فروغ جاویدان فروزان است،
پرچم مقاومت و پایداری ،پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی ،دراهتزاز است،
آری ،میجنگیم ،میرزمیم ،ایران را پس میگیریم.

وحشت رژیم از فروغ جاویدان
رژیم و پاسدارانش ،امسال هم مثل هرسال از طرح عملیاتی فروغ جاویدان صحبت میکنند و حتی از بازگو
کردن آن به خود میلرزند.
آنها نمیتوانند وحشت خودشان را از استقبال مردم شهرها و روستاها در فروغ جاویدان و از ارتش آزادیبخش
پنهان کنند و اذعان میکنند که تنها در شهر اسالم آباد بیش از ۵۰۰تن از مردم به مجاهدین پیوستند.
هنوز رژیم آخوندی و پاسدارانش از اسم فرمانده سارا وحشت دارند و قهرمانیهای زنان مجاهد در تنگه چارزبر و
ارتفاعات اسالم آباد خواب را از چشم آنها میرباید و میگویند باور کردنی نبود که زنان با چنین قدرت شگفت
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انگیزی با تیربارهای خود در ارتفاعات ،با تحرک فوق العاده تا آخرین گلوله بجنگند ....بله این است زن پیشتاز
مجاهدخلق.

طرح فروغ جاویدان ،طرح آزادی و رهایی
طرح فروغ جاویدان بهمثابه یک استراتژی و بهمثابه یک طرح آزادیبخش و یک آرمان ملی و میهنی همچنان
بهقوت خود باقی است.
این طرح آزادی زندانیان از زندانهای خامنهای در سراسر ایران است.
این طرح رهایی مردم ایران از چنگال اختناق و فقر است .
و این طرح پایان دادن بهعصر وحشت و سرکوب و بیعدالتی است .
فروغ جاویدان ،آزادی تهران و سراسر ایران از اشغال آخوندهاست.
پس پیروزی حتمی ،سرنوشت فروغ جاویدان است .
این سرنوشت تابناک و این افق با شکوه را جانفشانی جاودانه فروغهای آزادی تضمین کرده است .
جنگاوری ،سوگندها و حاضرهای کانونهای شورشی در سراسر ایران و تعهدات و پایداری شما مجاهدان آزادی
در اشرف ۳مسئولیت و هدف آرمانی و رهایی بخش شهیدان فروغ جاویدان را سرانجام به پیروزی میرساند.
برای پای فشردن بر ادامه راه آنها و برای نگاهبانی از گنجینه ارزشهایی که آفریدهاند ،نامهایشان را یک به
یک میخوانیم.
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