
 پاينده ايران                                                          ای آفريدگار پاک

توراپرستش ميکنيم و ازتوياری ميجوئيم                                                             

 

ما سنگ زيرين آسيائيم                                               
بنگريم ، از سازمانها ، گروهها و احزاب پيکار های سياسی ملت ها ، در هر نقطه جهان ، که در تاريخ  

ند ، زادی آب و خاک و هم ميهنانشان نداشته ا و آرمانی بجز آبادی و آ،آنها که ريشه در خاک داشته

هايت های فراوان و زيانهای فاحش ديده باشند ، ولی در نممکــن است در طول مبارزات خود زخم

.پيروزی وسربلندی نصيب آنان و مرگ و بدنامی يا گمنامی بهره ی دشمنانشان  بوده است   

 آنان که به نيروی اسلحه يااستحمار مردم ميخواهند بر سر زمينی حکم برانند ، ممکن است چند صباحی

باخفت » ن برمسند قدرت نشستگا« اختيار مردم ومملکت را دردست بگيرند ولی ديری نخواهد پائيد که 

.و بدنامی به زباله دان تاريخ می افتند و جز دشنام و لعنت چيزی نصيبشان نخواهد شد  

حزب ملت ايران با پيشينه بيش از نيم سده آرمانخواهی و نبرد با بيدادگری و وابستگی به بيگانگان ،   

 –نه پرستان و زور و بيگاو مشت چپاولگران  همواره از آزمون سياسی سربلند و سرافراز بيرون آمده

.گويان را در برابر مردم باز کرده است   

دردرازای بيش از نيم سده پيکار ، اهريمن صفتان حاکم همواره کوشيده اند تا به هر بهائی که هست ما 

.را از ميدان مبارزه به در کنند   

ارها و بارها رهبر رژيم ستمشاهی،  پس از کودتای ننگين بيست  و هشتم مرداد تا بهمن پنجاه و هفت  ب

آرمانخواه حزب ملت ايران ، زنده ياد داريوش فروهر را به زندان افکند و با تهديد و تطميع از ما 

 ، ولی طرفی نبست و حزب ما ، در هر زمان و به هر مناسبت ، خواست که دست از مبارزه برداريم

را رسوا کرد و در نهايت ديديم کــه بيداد ها و ميهن فروشی ها را فرياد بر آورد و دست اندرکاران آن 

.خودکامان رژيم پهلوی به چه سرانجامی رسيدند   

پس از پيروزی انقالب بهمن پنجاه و هـفت ، در حاليکـه همگان گـمان داشتـند که دوران خودکامگی و 

صت ، از راه رسيدگان و فرستمگری به سر آمده و زمان آزادی ميهن و هم ميهنان مان فرا رسيده است 

ردم ، اهرم های قدرت را  يکی پس از ديگری در دست ا سوء استفاده از ايمان و اعتماد مطلبان ب

.گرفتند و بی باکانه بر مردم آزاديخواه تاختند و هر آوای مخالفی را در گلو خفه کردند   

ر تنگنا هموندان حزب ملت ايران نيز از اين حمالت و مردم ستيزی ها بی نصيب نماندند و از هر سو د

ختند زندان انداهم بدون جرم و بزه به قرار گرفتند ، تا آنجا که حتی رهبر حزب ، زنده ياد فروهر ، را   

با وجود آن ، مبارزان ديرپای حزب باز هم نشان دادند که از مبارزه باز نمی ايستند و بيدادگری هــا و 

 ها و پنهان کاری های از راه رسيدگان سياسی بر ميدارند و نابسامانینامردمی ها را به آوای بلند فرياد 



کار به جائی رسيد که دست اددر کاران رژيم به فکر حذف فيزيکی رهبران اين حـزب . را افشا ميکنند

آرمانخواه افتادند و چنانکه همگان ميدانند، به وحشيانه ترين شکل ممکن داريوش و پروانه فروهــر را 

!!!)بر نيايد ز کشتگان آواز ( ين کردند و گمان بردند که ديگر آوائی از اين سو بر نخواهد آمد دشنه آج  

 -شرکت انبوه مردم آرمان پرست در مراسم خاک سپاری و ياد. زود پی به اشتباه خود بردند ولی خيلی 

آزاديخواه ميهن ، ناچار بود آن شهيدان راه آزادی ، برايشان دور از انتظار بود و با توجه به فشار مردم 

.شدند اعتراف کنند که عوامل خودشان مرتکب اين جنايت دهشتناک شده اند   

کوشندگان حزب ملت ايران و همرزمان شهيد فروهـر ، دست از مبارزه برنداشتند و راه آن قهرمانان 

.آزادی را که همان راه مصدق بزرگ است ادامه دادند  

و حمله وحشيانه به خوابگاه دانشجويان ، هموندان حزب ملت  هشت در ماجرای هجده تيرماه هفتاد و

ايران بياری دانشجويان مظلوم شتافتند و بدنبال آن تنی چند از کاربدستان حزب به زندان افکنده شدند و 

 حتی مهران ميرعبدالباقی دانشجوی مبارز و عضو سازمان جوانان حزب را به سبب آنکه حاضر نشد

.عتراف کند برای مدتی طوالنی در زندان نگهداشتندبه گناه ناکرده ا  

يکم آذرماه هشتاد و يک ، برگزاری سالگرد شهادت داريوش و پروانه فروهـرو شرکت چشمگير مردم 

ديخواه در اين مراسم بار ديگر خشم قدرتمداران را  برانگيخت و عالوه بر ايران بويژه دانشجويان آزا

شخصی ها به مردم بی سالح و ضرب و شتم آنان ، تصميم به سخت هجوم وحشيانه چماقداران و لباس 

 –شهادت ( آنان حتی اجازه استفاده از خانه آزادی .  و کاربدستان آن گرفتند گيری بيشتر نسبت به حزب

را نميدهند ، به راههای گوناگون کار بدستان حزبی را تهديد ميکنند و هرگونـه) گاه شادروانان فروهـر   

.ی را بشدت سرکوب مينمايند فعاليت حزب  

مهرداد سيد عسکری و ماهيار اصالنی ، دو تن از جوانان وابسته به ) هفدهم مرداد ( در روز خبرنگار 

گناه پخش بيانيه حزب ملت ايران  بمناسبت اين روز ، وسيله نيروی انتظامی بازداشــت  به  رااين حزب

!!! بسياری از وسايل کار آن دو را با خود بردند کردند و خانه آنها را مورد تفتيش قرار دادند و  

اين نامردمی ها و نابخردی ها از سوی کسانی سر ميزند که در ديدگاه مردم آزاده ايران جائی ندارند و 

.تنها به زور اسلحه و فشار خود را سرپا نگهداشته اند   

يگذراند و چون کوهــی مقـاوم در حزب ملت ايران  اين نا بسامانی ها و فشار ها را مثل هميشه از سر م

ما همواره در طول . راستای آزادی و ناوابستگی مردم و ميهن اهورائی مان ايستادگی خواهد کرد 

تا رسيدن به آرمان خود که . بوده ايم و در آينده نيز خواهيم بود » سنگ زيرين آسيا  « مبارزات ميهنی 

و در اين راه برای روياروئی.بارزه نخواهيم شست همان آرمان مصدق ها و فروهـر هاست  دست از م  

 -تنها تکيه گاه ما لطف يزدان پاک و همراهی وپشتيبانی ملت گران . با هر مشکلی با تمام جان آماده ايم 

.قدر ايران است   



 ما زنده از آنيم که آرام نداريم                           موجيم که آسودگی ما عدم ماست

وان پا ک داريوش و پروانه فروهـر شهدای راه آزادی ايرانبا درود به ر  

 يکم شهريورماه يکهزار و سيصد و هشتادخورشيدی      

 حزب ملت ايران
                 

  


