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 را بياد دارند، زنده ياد داريوش فروهر تنها نيرويي بود ١٣٣٢ مرداد ٢٨ به روايت تمامي آساني آه روز تلخ 1
در آن روز شوم، آن يگانة تاريخ معاصر ايران . بله و رودررويي مستقيم برخاستآه با جريان آودتا به مقا
 .بشّدت مجروح ميشود

شادروان فروهر از رهبران برجستة نهضت مقاومت مّلي بود آه هيچگاه در برابر دولت دست نشاندة . 2
 .از افشاگري و مقاومت بازنايستاد) MI6(سازمان سيا و اينتلجنت سرويس 

روهر از پايه گذاران جبهة مّلي دّوم و از رهبران سرشناس آن بود آه نقش بسزايي را در شهيد ف. 3
 .سازماندهي مجّدد جبهة مّلي ايفا نمود

فروهر بزرگ، با مشارآت جّدي در تشكيل و ساماندهي مبارزات جبهة مّلي سّوم بخوبي نشان داد آه . 4
 .هرگز سر تسليم در برابر استبداد فرو نخواهد آورد

 نمايندة ۴بجز ( آه مجلس فراماسونيست رژيم پهلوي ١٣۴٩در نخستين روزهاي فروردينماه سال . 5
داد، تنها زنده ياد فروهر بود ) بحرين(رأي به جدايي استان چهاردهم ايران ) فراآسيون حزب پان ايرانيست

 .آه فرياد و بانگ اعتراض برداشت و به همين خاطر بيش از سه سال را در سياهچالهاي رژيم گذراند
 تالش و آوشش فراواني براي وحدت نيروهاي مّلي داشت آه ١٣۵۶آن سرو بلند آزادگي در سال . 6

 از اندك مّدتي به جبهة مّلي چهارم معروف شد، سرانجام به شكل گيري اّتحاد نيروهاي مّلي ايران آه پس
 .انجاميد

 سال حاآميت ٢۵ در برگزاري تظاهرات و راهپيماييهاي اعتراض آميز مّلت ايران نسبت به ١٣۵٧در سال . 7
 .بيدادگرانة رژيم پهلوي نقشي در خور داشت

هت رفاه آارگران ايراني وي در پست وزارت آار و امور اجتماعي در دولت مّلي مهندس بازرگان در ج. 8
 .سعي فراوان نمود و بعنوان نمايندة دولت آوشش بسيار براي حّل بحران آردستان داشت

با آغاز جنگ تحميلي وي جوانان مّلت ايران را به دفاعي مقّدس فراخواند و حضوري چشمگير در صحنة . 9
 .نبرد ميهني از خويش نشان داد

ر بيدادگريهاي آاربدستان حاآميت فرقهاي سكوت ننمود، و از اين رو جاويدنام فروهر هيچگاه در براب. 10
 پرونده زندگاني ١٣٧٧نزديك به يكسال را در زندانهاي رژيم گذراند و سرانجام در روز شوم يكم آذر ماه سال 

پرافتخارش بدست خّفاشان شب پرست خون آشامي آه سرسپردة بيگانگان و بيگانه پرستان خودآامه 
 .ه شدبودند، بست

چرا آه تا جان در . آري، براستي فروهر بزرگ، نماد پايداري و استقامت مّلت ستمكشيده و رنجديدة ايران بود
 .بدن داشت، نبرد و پيكاري سخت و آشتي ناپذير با دو پديدة شوم و اهريمني استعمار و استبداد داشت

 روانش شاد و راهش پررهرو باد
 آزاد و پاينده باد ايران


