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درباره اعالمیه تحلیلی جبهه ملی ایران در دهم دی ماه ١٣۶٠ 

اعالمیه – بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران به تاریخ دهم دی ماه ١٣۶٠ خورشیدی، سندی ارزنده در 
تاریخ سیاسی ایران محسوب می شود. بعد از ٢۵ خرداد ١٣۶٠ خورشیدی و اعالم ارتداد جبهه ملی ایران 
و برآمدن رویداد خرداد و رویدادهای تابستان ١٣۶٠ که صفحات و صحنه های تاریکی از تاریخ ایران 
نیازمند  ایران  استبدادی  تاریخ  در  که  شد  رویدادهایی  آبستن  دهه  این  و  سال  این  گرچه  خورد.  ورق 
ارزیابی است. بنابراین اعالمیه ‐ بیانیه تحلیلی حاضر، بیانیه دلیرمندانه و درا یت مندانه و از هر حیث 
واجد ارزش است که در آن بزنگاه هم جبهه ملی ایران و بیشتر جریان ها و نیروها سرکوب شده بودند و 
هم کشور وارد دوره اختناق و خفقانی شد که امکان انتشار چونین نقد و نظر و بیانیه هایی، آن هم به این 
شکل بنیادین و ریشه ای وجود نداشت. از همه مهم تر به رغم فضای خشونت گرا، نویسنده بیانیه عنان 
اختیار از کف نمی دهند، از ابزار و بیان نادرستی بهره نمی گیرند؛ بلکه ابزار نقد و بررسی بیانیه مبتنی بر 
خردگرایی، دموکراسی، مسالمت جویی و پرهیز از خشونت است. تأکید بیانیه تخطی نظام حاکم از اصول 
انقالب یعنی آزادی و استقالل، حاکمیت ملت و جمهوریت و حتی عدول از قانون اساسی است که خود 
هیأت حاکمه آن را تصویب کرده است. این بیانیه مملو از انتقاد به خشونت  و سرکوب ها است. اشاره 
شده که پس از خرداد شصت تمامی آزادی های اساسی و حقوق اولیه شهروندان زیرپاگذاشته شده. از 
سوی دیگر با بررسی اقتصادی و سیاست  هایی که در امر واردات و صادرات وجود داشت، به این نتیجه 
می رسد که اصل استقالل هم تحت شعاع قرار گرفته است! جبهه ملی ایران پس از انقالب در چندین 
مرحله ضمن هشدار نسبت به «بازسازی استبداد» و ایستادگی در مقابل آن، مکانیسم بازتولید آن را در 
بیانیه ها، به ویژه در نشریه پیام جبهه ملی، تشریح کرده بود. در زمان انتشار اعالمیه حاضر (دی ماه 

١٣۶٠)، پیامدهای آن را برشمرده است. 

در مورد موقعیت جبهه ملی ایران در زمان انتشار این بیانیه باید گفت؛ جلسه مشترک هیأت رهبری و 
هیأت اجرائیه در شامگاه ٢٤ خرداد ١٣٦٠ با محوریت برگزاری گردهمائی جبهه ملی ایران در ٢۵ خرداد 
میدان فردوسی، در خانه زنده یاد «علی اردالن» برگزار شد. به رغم تهدید حاکمیت، اعضای هر دو هیأت، 
امکان  به  توجه  با  هیأت  دو  این  این که  ضمن  کردند.  نهایی  تصویب  را  گردهمائی  برگزاری  اتفاق  به 
سرکوب و اختناق، مصوبه ای تصویب کردند که به موجب آن در صورت اختناق و اختفاء، مدیریت جبهه 
مسعود  «دكتر  و  رهبری)  هیأت  مقام  قائم  عنوان  (به  پارسا»  «اصغر  زنده یادان  توسط  ایران  ملی 
حجازى» (به عنوان قائم مقام هیأت اجرایی) عهده دار مدیریت جبهه ملی ایران شوند. پس از ٢۵ خرداد 
اعضای جبهه ملی ایران به آن صورت سرکوب شدند. گرچه زنده یادان دکتر مسعود حجازی و اصغر 
پارسا، به فاصله یک و یک سال و نیم در دوره اختفاء دستگیر شدند. اما پیش از دستگیری چندین بیانیه 
مهم منتشر کردند؛ بیانیه تحلیلی حاضر که به قلم شادروان «دکتر مسعود حجازی» است؛ یکی از آن 

بیانیه های مهم است که در آن دوره خفقان عرضه شد. 

٢٩ دی ماه ١٣٩٧  

تهران ‐ واحد انتشارات جبهه ملی ایران 



اعالمیه 
جبهه ملّی ایران 

دهم دیماه 1360 
هموطنان شرافتمند 
ملت بزرگ ایران 

عـناصـري که در پـوشـش مـذهـب و بـا سـوءِ اسـتفاده از نـام مـقدس اسـالم، انـقالب بـزرگ مـلت ایران را 
بـه بیراهـه انحـراف کشانـدنـد و صـدمـات عظیم مـعنوي و خـسارات جـبران نـاپـذیري مـادي بـر جـامـعه مـا 
وارد سـاخـتند. اکنون در ورشکستگی کامـل آخـرین ضـربـات نـابـود کننده را بـر پیکر نحیف مـا وارد 
میسازنـد. امـروز اخـتناق و سـانـسور بـر هـمه شـئون حکم فـرمـاسـت و تـرور و وحشـت و نـاامنی و 
بی نظمی تـمامی ارکان کشور را فـرا گـرفـته اسـت و بـا آنکه بیش از شـش مـاه از تسـلط بی چـون و 
چـراي عـناصـر جـابـر و ظـالـم بـر هـمه سـازمـان هـاي حکومتی می گـذرد این عـناصـر هـنوز نـتوانسـته انـد در 
جهـت انـتظام هیچ یک از امـور مـربـوط بـه زنـدگی مـردم و مـسائـل کشور کوچکترین قـدمی بـردارنـد. قـبل 
از آن نیز بـا این که اینان قـوه قـضائیه، قـوه مـقننه و هیئت دولـت و سـازمـان هـاي انـتظامی را در 
مـدتی بیش از یکسال بـطور دربسـت در اختیار داشـتند، هـمه نـاتـوانی، ضـعف، قـصور و تقصیرهـاي 
خـود را بـگردن دیگران می انـداخـتند. ولی امـروز که هـر نـوع مـانـع و رادعی را در راه تسـلط بـر 
مـشاغـل حکومتی از جـلوي پـاي خـود بـرداشـته انـد و هیچگونـه بـهانـه اي نـدارنـد، کوچکترین مـوفقیتی 
در اداره امـور و تنظیم مـسائـل کشور بـدسـت نیاورده انـد. اینان مـوفـق شـده انـد روزنـامـه هـا و نشـریات 
سیاسی و غیرحکومتی را یکسره تعطیل کنند و بـا شـدت و خـشونـت از انـتشار نشـریات آزاد و 
اجـتماعـات و احـزاب و گـروه هـاي غیر دولتی جـلوگیري نـمایند و هـر صـداي اعـتراض و مـخالفتی را 
بـا گـلولـه آتشین پـاسـخ بـگویند و هـزاران جـوان مـبارز و زنـان و مـردان آزادي خـواه و صـاحـب عقیده 
را بـا بیرحـمی و قـساوت فـوق تـصور بـه جـوخـه هـاي آتـش بسـپرنـد و بـدون آنکه زحـمت هیچگونـه 
تـوجیهی را بـخود بـدهـند، حتی قـانـون اسـاسی را که خـود بـرپـا داشـته انـد کالً نـقض و اصـول قـانـونی 
مـربـوط بـه حـقوق مـلت را بـطور کامـل تعطیل کنند و هـمه شخصیت هـاي سیاسی و اجـتماعی و صـاحـبان 
عـقاید و آراء و احـزاب و سـازمـانـهاي سیاسی و اجـتماعی را از هـرنـوع فـعالیت سیاسی و اجـتماعی 
مـمنوع سـازنـد و از طـریق رادیو و تـلوزیون دولتی و روزنـامـه هـاي مـزدور و بـا ایراد نـاسـزا و تـهمت 
و افـترا و جـعل و دروغ درصـدد لکه دار کردن آنـان بـرآیند و هـزاران اعـمال غیر قـانـونی و 
غیرانـسانی دیگر مـرتکب شـونـد و سـبعیت و بیرحـمی و کینه تـوزي را بـر سـازمـان حکومتی مسـلط 
گـردانـند و تخـم نـفاق و دشمنی بین مـردم بـپراکنند و اهـالی مملکت را بـه جـاسـوسی و خـبرچینی 
تـشویق نـمایند و حتی احـترام و تـقدس خـانـواده را مـلعبه اغـراض خـویش قـرار دهـند و هـمه ضـوابـط و 
قـواعـد مـربـوط بـه قـوام مـربـوط بـه قـوام یک جـامـعه را در راه ادامـه قـدرت و حکومـت خـود بـبازي 
بگیرنـد. جـز این قبیل اقـدامـات اعـمال دیگري را نمیتوان بـعنوان کارنـامـه حکومـت و دوران تسـلط 
این هیئت حـاکمه بـشمارش آورد.اقـتصاد کشور بـطور کامـل از میان رفـته و بـه امکانـات مـادي و فنی 

که براي مبارزه با سلطه امپریالیسم در کشور وجود داشت صدمات شدیدي وارد آمده است.  



قـسمت عـمده کاالهـاي عـمومی از خـارج وارد می شـود و بـهاي آن از محـل عـایدات مـختصر نـفت و 
ذخـایر نـاچیز ارزي کشور پـرداخـت می گـردد و در واقـع عـایدات کشور تـقریباً بـه درآمـد حـاصـل از 
فـروش نـفت محـدود گـردیده اسـت. عـناصـر حـاکم نـه تـنها بـرنـامـه و طـرح قـابـل اجـرائی بـراي احیاء و 
پیشرفـت کشاورزي و صـنعت و بـطور کلی اقـتصاد کشور در دسـت نـدارنـد، بلکه بـا روش هـاي 
نـامـناسـب و زیان آوري که در پیش گـرفـته انـد صـنایع کشور را فـلج کرده و قـسمت عـمده تـولیدات 
کشاورزي را از میان بـرده و زنـدگی روزمـره مـردم کشور را بـه مـحصوالت و کاالهـاي کشورهـاي 
دیگر وابسـته سـاخـته انـد. در خـرید از کشورهـاي خـارج نیز نـوع کاالهـا و قیمت هـا بـترتیب و 
میزانی که دالالن کمپانی هـا و عـامـالن تـراسـت هـا و کارتـل هـاي بین المللی و صـاحـبان شـرکت هـاي 
چـند ملیتی خـارجی تعیین میکنند انـجام می گیرد. در سـال میالدي گـذشـته (1981) تـنها 
واردات مـواد غـذایی از کشور ایاالت متحـده آمـریکا بـه سیصد میلیون دالر بـالـغ گـردیده اسـت، در 

حالی که در سال هاي گذشته این رقم هیچگاه از شصت میلیون دالر تجاوز نکرده بود.  
این روزهـا پـائین بـودن سـطح مـرغـوبیت اجـناس و گـرانی روزافـزون و کمبود کاالهـاي اسـاسی و 
مـایحتاج ضـروري زنـدگی در سـراسـر کشور بـطور واضـح مـحسوس اسـت و این وضـع فـقر را 
عـمومی تـر و اداره زنـدگی را مشکل تـر و طـاقـت فـرسـاتـر کرده اسـت. بیکاري روزبـروز بیشتر 
می شـود و هـزاران هـزار بـر خیل عظیم بیکاران افـزوده می گـردد. تقلیل تـولیدات و تعطیل 
تـدریجی بسیاري از رشـته هـاي مـشاغـل دیگر که طـبق نـقشه حکومـت اجـرا می گـردد و ادامـه تعطیل 
دانـشگاه هـا و مـؤسـسات عـالی بیکاري را بـطور وحشـتناکی افـزایش داده اسـت و فـشار از هـر طـرف 
بـرهـمه قشـرهـاي جـامـعه و بـخصوص بـرطـبقات محـروم و زحـمتکش بـه میزان بیشتري وارد می آید 

و فقر عمومی را بطور سرسام آوري توسعه می دهد. 

امتیازات مـالی که در اوایل پیروزي انـقالب بـه کارگـران داده شـد، بـراثـر تـورم و افـزایش هـزینه 
زنـدگی ارزش خـود را از دسـت داد و اینک دولـت بـه مـراکز کارگـري هـجوم آورده اسـت تـا 
مـوقعیت مـالی آنـان  را سـرکوب نـماید و بی کفایتی خـود را در اداره و تنظیم تـولیدات کشور بـا 
مـجازات کارگـران جـبران کند. عـالوه بـر این دولـت از تشکیل شـوراهـاي واقعی کارگـري در 
واحـدهـاي صنعتی جـلوگیري نـموده و وعـده هـاي قبلی راجـع بـه شـناسـائی نـقش صحیح کارگـران را 
در واحـدهـاي تـولیدي بـه فـرامـوشی سـپرده اسـت. در روسـتاهـاي کشور نیز جـهاد سـازنـدگی بـا 
بـودجـه اي که مـعادل هشـت میلیارد ریال افـزایش یافـته اسـت، نـتوانسـته اقـدام چشمگیري بـعمل 
آورد. اغـلب اعـتبارات از بین رفـته و آنـچه که در روسـتاهـا بـه مـصرف رسیده نیز بـه عـلت 
نـبودن طـرح هـا و بـرنـامـه هـاي صحیح در سـطح وسیع قـابـل اسـتفاده نـبوده و تـأثیر چـندانی در وضـع 
روسـتاهـاي کشور نـداشـته اسـت. تـمام مـصارف هـزینه هـا خـارج از مـقررات مـحاسـبات عـمومی انـجام 
می شـود و در این سـازمـان هـا مـانـند سـایر بنیادهـا عـالوه بـر حیف و میل و غـارت بیت الـمال بیشتر 
مـصارف صـرف تحکیم مـوقعیت صـاحـبان مـشاغـل و قـدرت هـاي حکومتی می گـردد. فـشار بـر کارگـران 
و دهـقانـان و سـایر قشـرهـاي محـروم جـامـعه هـر روز فـزونی می گیرد. عـالوه بـر جـنبه اقـتصادي از 
سـایر جـنبه هـا نیز میهن مـا در وضـع اسـفناکی بسـر میبرد. بیشتر مـناصـب و مـشاغـل حکومـت و 

اجرائی تحت پوشش نام مستضعفان و محرومان بوسیله اراذل و اوباش اشغال شده است.



کسانی که در هـر رژیمی حـاضـر بـه ارتکاب هـر عـمل نـاپـسند بـراي بـدسـت آوردن مـزایا و مـقامـات 
هسـتند در نـظام حـاکم کنونی فـرصـت یافـته انـد بـا قیافـه مـذهـبی و عـنوان مسـتضعف و نـظایر آن بـه 
جـمع چـپاول گـران بپیونـدنـد و بـراي حـفظ مـوقعیت خـویش از هیچ جـنایتی فـروگـذار نکنند. از 
این رو امنیت در هـمه ابـعاد آن و در شـئون مـختلف زنـدگی بکلی نـابـود شـده اسـت. امنیت 

زنـدگی روزمـره – امنیت شـغل و کار و امنیت قـضائی مـطلقاً وجـود نـدارد. هـراس و دلهـره هـمه 
قشـرهـاي جـامـعه را فـراگـرفـته و خـطر حـبس و شکنجه و اعـدام هـمه افـراد مـردم و صـاحـبان مـشاغـل را 
از هـر قشـر و طـبقه بـطور مسـتمر تهـدید میکند و هیچکس نمیتوانـد خـود را از از اعـمال غیر 
قـانـونی و خـالف عـوامـل کمیته هـا و پـاسـدارهـا و دادسـراهـا و دادگـاه هـاي انـقالب مـصون بـپندارد. 
دسـته دسـته از جـوانـان مـبارز و وطـن خـواه و زنـان و مـردان آگـاه و کاردان که از گـرانـبهاتـرین 
سـرمـایه هـاي میهن مـا مـحسوب می شـونـد بـه اتـهامـات واهی و حتی بـدون اتـهام و بـدون رسیدگی 
عـادالنـه و صحیح بـه جـوخـه هـاي اعـدام سـپرده می شـونـد. اطـالعـات بـدسـت آمـده حـاکیست که اسـامی 
گـروه هـائی از جـوانـان را که پـنهانی اعـدام کرده انـد اعـالم نـنموده و بـه خـانـواده هـاي آنـان نیز 

اطالع نداده اند. 
جـالـب تـرین و مـهم تـرین اقـدام انـقالبی هیئت حـاکمه، تسـلیم دولـت ایران بـه نـرخـهاي فـروش نـفت 
اسـت که در بـازارهـاي بین المللی تعیین و تـوسـط عـربسـتان سـعودي ارائـه شـده اسـت. کسانیکه حـاضـر 
نـبودنـد حتی یک سـنت از چهـل دالر بـراي هـر بشکه نـفت تخفیف بـدهـند و بـراي این تصمیم خـود 
شـعارهـاي بسیار دادنـد و تبلیغات فـراوان بـراه انـداخـتند بـاالخـره تسـلیم پیشنهاد وزیر نـفت 
عـربسـتان سـعودي شـدنـد و قیمت نـفت ایران را بـراي هـر بشکه تـا سی دالر پـائین آوردنـد و این 
تسـلیم و شکست خـود را مـانـند سـایر مـوارد یک پیروزي بـه حـساب آوردنـد. بی جهـت نیست که در 
خـطبه امـام جـمعه تهـران در روز 27 آذر 1360در یک لحـظه تـمام سـخنرانی هـا و اقـدامـات سـه سـال 

اخیر بـه طـاق نیسان سـپرده می شـود و سـخنران اعـتراف میکند که "آمـریکا حـرفی نـدارد که مـا نـوکر 

او بـاشیم ولی بـه او فـحش بـدهیم!"در دنیاي امـروز نـوکري تـنها بـه معنی رایج آن در قـرنـهاي 
قـبل در نـظر گـرفـته نمی شـود، بلکه اتـخاذ سیاسـت و روشی که یک کشور را مـلزم بـه تهیه مـایحتاج و 
ضـروریات و کاالهـاي اسـاسی خـود از کشورهـاي بـزرگ صنعتی و بـر طـبق شـرایط تعیین شـده بـوسیله 
آنـها بـنماید خـود نیز یکی از مـصادیق نـوکري حتی از مـصادیق بـارز آن بـشمار می رود. از این رو 
می تـوانیم بـگوییم که این عـبارت از خـطبه نـماز روز جـمعه 27 آذر تـرسیم واقعی خـطوطی اسـت که 
هیئت حـاکمه فعلی کشور مـا در دوران سـه سـالـه بـعد از انـقالب بـا دقـت و بـطور کامـل طی کرده اسـت 
و مـلت مـا را اینسان دسـت و پـا بسـته چـون طـعمه اي در جـلوي دنـدان هـاي تیز امـپریالیزم جـهانی 
رهـا سـاخـته اسـت. در نتیجه چنین روش هـا و اقـدامـات اسـت که مـلت مـا بـحق اعـتماد و اعـتقاد خـود را 
بـه این عـناصـر از دسـت داده و اینک حـامیان حکومـت بـه عـده مـعدودي محـدود شـده که بـه عـلت 
نـا آگـاهی و یا بهـره بـرداري از مـزایاي مـالی در حـول و حـوش بنیادهـا و کمیته هـا و محـل هـاي پـخش 
خـواروبـار و سـایر اجـناس در مـساجـد و مـراکز پـاسـدارهـا در ارتـباطـند و یا خـود یا وابسـتگانـشان بـطرق 
دیگر در غـارت بیت الـمال و وجـوه عـمومی ذینفع و ذیسهم هسـتند.مـشارکت تـعداد قلیلی از 
جـماعـات مـردم در اجـتماعـاتی که از طـرف مـقامـات حـاکم اعـالن میگردد و مـقایسه بـا نـظایر آن در 

دوران انقالب



انـقالب نـشانـه سـقوط مـحبوبیت و سـلب اعـتماد مـردم نسـبت بـه عـناصـریست که بـه نـاحـق و چـه بـسا بـا 
نقشه هاي از قبل تنظیم شده توانستند خود را در رأس انقالب بزرگ ملت ایران قرار دهند. 

ملت شرافتمند ایران 
جـبهه ملی ایران الزم می دانـد بـا صـراحـت هـرچـه تـمام تـر و بـراي بـار دیگر اعـالم دارد که هیئت 
حـاکمه جـابـر بـعلت ظـلم و فـساد و پـایمال کردن حـقوق مـردم و نـقض قـانـون اسـاسی که خـود تـدوین، 
تـصویب و تنفیذ نـموده و بـخصوص کشتار دخـتران و پسـران و زنـان و مـردان میهن مـا اعـتماد مـلت و 
همچنین مشـروعیت قـانـونی خـود را از دسـت داده اسـت. مـا همچنین اعـالم می داریم حتی اگـر این 
هیئت حـاکمه می تـوانسـت در زمینه هـاي اقـتصادي، سیاسی و اداري بـه مـوفقیت هـائی نیز دسـت یابـد 
و مشکالت اقـتصادي و مـالی و اداري کشور را بـه طـریقی حـل کند و مـسائـل مـربـوط بـه نـظم کشور و 
امنیت زنـدگی و اشـتغال و نـظایر آن را فیصله دهـد و بـر بیکاري و گـرانی نیز چیره شـود و یک نـظام 
اداري و اقـتصادي و سیاسی قـابـل دوام در شـرایط امـروز جـهان بـوجـود آورد، بـا اینهمه تـنها بـه دلیل 
آنکه اقـدام بـه تعطیل اصـول دمـوکراسی و حـاکمیت ملی و نـقض آزادي هـاي سیاسی و عقیدتی و 
نـابـودي حـقوق سیاسی و اجـتماعی مـلت کرده اسـت، نمیتوانسـت مـورد قـبول قـرار گیرد و بـعنوان 
نـقض کننده هـدف هـاي انـقالب و اسـتقرار مجـدد نـظام دیکتاتـوري محکوم و مـطرود بـود چـه رسـد بـه 
آنکه در هیچیک از آن زمینه هـا نیز بـه کوچکترین مـوفقیتی نـایل نـگردیده و اصـوالً در مسیري گـام 
بـرنمیدارد که وصـول بـه چنین نـتایجی بـراي آن مـتصور بـاشـد. و بهمین جـهات مـا آن کسانی را هـم 
که می خـواهـند بـا اسـتناد بـه اعـمال و روش هـا و بـطور کلی عملکرد هیئت حـاکمه بـعد از انـقالب و 
مـقایسه آن بـا اعـمال و اقـدامـات هیئت حـاکمه قـبل از انـقالب در مـقام تـوجیه رژیم قبلی بـرآیند و 
هـدف هـاي انـقالب را تخـطئه کنند و اذهـان مـردم را بـراي پـذیرش اسـتبداد جـدید آمـاده نـمایند، بشـدت 
محکوم می کنیم. گـرچـه در یک مـقایسه مسـتقیم و بـدون هـرگـونـه تجـزیه و تحـلیل علمی اجـتماعی گـفته 
شـود که آنـچه در سـال هـاي اخیر بـر مـلت مـا گـذشـته چـه از نـظر مـادي و چـه از نـظر مـعنوي بـدتـر و 
زیانـبارتـر از دوران پهـلوي بـوده اسـت، ولی آگـاهـان بـه مـسائـل اجـتماعی میدانـند که تسـلط یک قشـر 
در واقـع ضـد انـقالب که بـا لـباس مـذهـب و عـنوان دین خـود را بـر انـقالب سـوار و بـر کشور تحـمیل 
کرده انـد و همچنین امکانـاتی که در جـامـعه بـراي سـوءِ اسـتفاده این قشـر و انحـراف انـقالب و ارتکاب 
هـزاران جـنایت و خیانـت نسـبت بـه مـصالـح مـردم بـوجـود آمـده خـود مـعلول نـاآگـاهی بسیاري از 
تـوده هـاي مـردم نسـبت بـه مـسائـل اجـتماعی و سیاسی و نتیجه دوران طـوالنی اخـتناق و خـفقان رژیم 
اسـتبدادي گـذشـته بـوده اسـت. هـر آنـچه جـامـعه مـا امـروز بـر دوش می کشد ره آورد رژیمی اسـت که 
نـزدیک بـه شـصت سـال حـساس تـرین فـرصـت هـاي تـاریخی را که بـراي پیشرفـت فکري و جـهش مـعنوي 
و مـادي جـامـعه ایران وجـود داشـت از مـردم مـا سـلب نـمود. مـا نـباید اجـازه بـدهیم که این نـاآگـاهیها 
یکبار دیگر مـورد سـوءِ اسـتفاده عـناصـر مـغرض و دالالن اسـتعمار و کسانیکه سـالیان دراز ثـروت این 
کشور را بـه غـارت بـرده انـد قـرار گیرد و بـعنوان عکس الـعمل در بـرابـر نـظام ظـالـم و جـابـر و فـاسـد و 
خـونـخوار حـاکم کنونی هـدفـهاي واقعی انـقالب را لکه دار سـازنـد و افکار مـردم را بـراي پـذیرش نـظام 

استبدادي جدید آماده سازند.  



مـا نـباید اجـازه بـدهیم که بـا بهـره بـرداري از شـرایط روانی خـاصی که امـروز بـر جـامـعه مـا حـاکم 
گـردیده اسـت و نـاشی از سختی زنـدگی طـاقـت فـرسـا و ظـلم و شکنجه و قـساوت و سـبعیت حـاکمان 
خـونـخوار و هـرج و مـرج حـاکم بـر کشور اسـت عـامـالن اسـتبداد و اسـتعمار فـرصـت یابـند تـا زمینه را 
مجـدداً بـراي یک دوره خـفقان اسـتبداد دیگر مـساعـد سـازنـد و بـا نـوید امنیت و رفـاهیت مـادي 
بـراي دورانی دیگر مـلت را بـنوعی دیگر اسیر سـازنـد و مـانـند گـذشـته از مسیر پیشرفـت جـامـعه 

انسانی بدور نگه دارند. 
مـا اگـر هیئت حـاکمه جـابـر و ظـالـم فعلی را محکوم می کنیم و بـهمان دلیل و هـمراه آن و بلکه 
بیشتر رژیم اسـتبدادي دوران قـبل از انـقالب را که مسـئول و مسـبب واقعی وضـع نـابـسمان فعلی 

محسوب میشود محکوم می نمائیم. 
اسـتبداد از هـر نـوع و بـه هـر شکل عـامـل نـاآگـاهی جـامـعه و نفی کننده قـدرت مـلت و نـابـودکننده 

ارزش هاي انسانی توده هاي مردم است. 
آزادي هـاي سیاسی، اجـتماعی و دمـوکراسی و حـاکمیت مـلت ضـامـن پیشرفـت مـعنوي و مـادي 
جـامـعه و رشـد وجـدان اجـتماعی انـسان و شکوفـائی ارزش هـاي جـامـعه و بـرقـراري امنیت واقعی در 

همه شئون زندگی و تأمین استقالل ملی در برابر سلطه استعمار جهانی است. 
در اوضـاع و احـوال امـروز جـهان فـقط در پـرتـو دمـوکراسی و آزادیهاي سیاسی و اجـتماعی و 
حـاکمیت واقعی مـلت اسـت که میتوان در جهـت بـرقـراري عـدالـت اجـتماعی و نـابـودي فـقر و 
بـدبختی بکوشـش پـرداخـت و بـراي تحصیل و تـأمین حـقوق محـرومـان و مـردم زحـمتکش بـه مـبارزه 

پرداخت. 
هموطنان شرافتمند 

بـراسـاس محکومیت هیئت حـاکمه جـابـر و ظـالـم و فـاسـد کنونی و بـا تصمیم 
قـاطـع بـه طـرد هـر گـونـه نـظام اسـتبدادي وابسـته، بـراي ایرانی آزاد و 

پیشرفته و مستقل آماده شویم. 
 تهران، دهم دیماه 1360
 جبهه ملی ایران


