
 

بیانیه حتلیلی - انتقادی 
جبهه ملّی ایران 

 به مناسبت سومین سالگرد انقالب بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی 
اعتراض نسبت به بازتولید استبداد و رویدادهای زیان بار و خونین ۱۳۶۰  

(بهمن ۱۳۶۰ 

گویی فاجعه شدید و سهمگین است، 

با این همه مّلت پیروز خواهد شد.

 انتشار بیانیه بهمن 1360
 بازنشر بیانیه ۲۲ بهمن ۱۳٩۷ خورشیدی –

کمیته انتشارات جبهه ملی ایران



پیشگفتاری بر بیانیه جبهه ملّی ایران در بهمن ١٣٦٠ 

جبهه ملّی ایران از دوره افتخارآفرین نهضت ملّی ایران، پرچم دار آزادی و استقالل، 
حاکمیت ملّی و عدالت اجتماعی بود. دست توانای اراده ملّت توانست این نهضت را به 
رهبری دکتر محمد مصدق به ثمر رساند و با ملّی کردن صنعت نفت ایران، نظام سلطه گر 
مبتنی سیطره استبداد داخلی و استیالی استعمار خارجی را واژگون سازد. دیری نپایید 
که دولت ملّی دکتر مصدق با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سه ابر قدرت با دستیاری 
دربار، بخشی از روحانیت و ارتش، اجامر و اوباش سرنگون شد. از فردای این کودتا، 
نهضت ملّی، خود را در قالب نهضت مقاومت ملّی ایران، با شعار «نهضت ادامه دارد» 
اهداف  کودتا،  برابر  در  پیکار  و  مقاومت  ضمن  ملّی  مقاومت  نهضت  کرد.  ساماندهی 
کودتا و استبداد مطلق، رژیم دست نشانده را غیر مشروع می دانست. با نوزایی جبهه ملّی 
ایران در سال ۱۳۳۹، متامی دولت ها حتی دولت علی امینی را که مدعی مشروطه خواهی، 
آزادی و اصالحات بود، مورد انتقاد قرار می داد و او را فریب کار می دانست. در کنگره 
اصول  به  بازگشت  بر  تأکید  ضمن  ایران،  ملّی  جبهه   ،۱۳۴۱ ماه  دی  در  ایران  ملّی  جبهه 
قانون اساسی مشروطه، اعتباری بر رژیم پهلوی قائل نبود، زیرا بر این باور بود که رژیم 
قانونی  و  ملّی  دولت  یک  علیه  کودتا  مجری  ها،  ابرقدرت  همبستگی  با  که  نشانده  دست 
می شود، مشروعیت ندارد. گرچه نگاه معتدل تری در بین برخی از هموندان بود که فکر 
و  اصالحات  زمینه  حاکمه،  هیأت  توسط  اساسی  قانون  اصول  رعایت  که  کردند  می 
انقالب  پرسی  همه  با  نکشید  ماهی  به  که  حالی  در  کند.  می  فراهم  کشور  برای  را  توسعه 
سفید در شش بهمن ۱۳۴۱، جبهه ملّی ایران، به طور کلی همان اندک امید را از دست داد 
و بر این باور بود که هیأت حاکمه با نقض متامی ارکان قانون اساسی، نظام مشروطیت 
را به طاق نسیان زده و حاکمیت ترور، وحشت، اختناق و خفقان مستبدانة خشن را به 
از  برخی  به  نسبت  نه»  دیکتاتوری   – آری  «اصالحات  بیانیه  شاید  است.  آورده  ارمغان 
بیانیه های ۱۳۵۷ رادیکال تر بنماید. جبهه ملّی ایران سد راه استبداد و اصالحات پوشالی 

شاه بود و در نهایت به بدترین شکل سرکوب شد.  
این  مرحله  این  در  کرد.  آغاز  را  خود  دوباره  پویش   ،۱۳۵۶ بهار  در  ایران  ملّی  جبهه 
سازمان دیرپا با موضع گیری و روشنگری ها خود توانست یکی از پیشقراوالن جنبش ملّی 
نظام  و  ملّی  حاکمیت  حتقق  از  مانع  را  پادشاهی  نظام  رفته  رفته  و  باشد  ایران  مردم 
جمهوری را مترقی ترین نظام برای حتقق دموکراسی و حاکمیت ملّی دانست. بنابراین از 
حلاظ تاریخی و نظری، جبهه ملّی ایران یک سازمان جمهوری خواه در انقالب ۱۳۵۷ بود. 
البته بسیاری از آرمان  ها و شعارهای ملّت و پیشگامان انقالب، ریشه در اصول نهضت 

ملّی و جبهه ملّی ایران داشت. 



سخن  انقالبی  چنین  از   ۱۳۶۰ ماه  بهمن  تاریخ  به  ایران  ملّی  جبهه  حتلیلی  بیانیه 
سندیت  بدان  که  بیانیه  این  بخش  مهمترین  اما  کند.  می  ستایش  آن  از  و  گوید  می 
منونه  که  استبداد»  «بازسازی  به  نسبت  که  است  اعتراضی  بانگ  دهد،  می  تاریخی 
درستی  به  حاضر  بیانیه  باشد.  می  داد،  رخ  روزگار  همان  در  آن  رحمانه  بی  و  بارز 
سنجش  را  استبدادی  نظامی  استقرار  برای  انقالب  ضد  به  انقالب،  زایش  مکانیسم 

می کند. 
پس از واژگونی نظام پهلوی و استقرار جمهوری اسالمی، حاکمیت با بحران سازی 
و بحران های دگرساخته به ویژه بحران گروگان گیری که زمینه ساز حمله رژیم بعثی 
کردند.  بازسازی  دیگری  شکل  به  را  گذشته  استبداد  رفته  رفته  بود،  زمین  ایران  به 
جبهه ملّی ایران از ابتدا، نه تنها به روشنگری و هشدار الزم در زمینه امکان برآمدن 

دوباره استبداد پرداخت که در مقابل آن مقاومت کرد.  
تثبیت  را  اقتدارگرا  نظام  یک  بار،  خشونت  شبیخونی  با  حاکمه  هیأت   ۱۳۶۰ خرداد 
حذف  گسترده  شکل  به  سیاسی،  نیروهای  و  احزاب   ، ها  سازمان  از  بسیاری  کرد. 

شدند. شوربختانه جبهه ملّی ایران پیش از همه جریان ها سرکوب شد.  
همزمان   ۱۳۶۰ خرداد  خونین  و  بار  زیان  پیامدهای  ۱۳۵۷ با  انقالب  سالگرد  سومین 
بود،  شده  آغاز  سال  همان  خرداد  از  که  ها  اعدام  سنگین  امواج  ادامه  در  شد. 
بهمن ماه اوج آن اعدام ها بود. بیانیه حتلیلی حاضر ضمن جتلیل و یادآوری انقالب 
اصول  و  ها  آرمان  ضد  را  حاکم  شرایط  استبدادی،  ضد  و  سلطنتی  ضد 

جمهوری خواهانه و دموکراتیک انقالب ۵۷ می داند.  
بیانیه حتلیلی جبهه ملّی ایران در تاریخ بهمن ماه ۱۳۶۰ خورشیدی، سندی ارزنده در 
تاریخ سیاسی ایران محسوب می شود. بعد از ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ خورشیدی و اعالم 
تابستان  پیوسته  رویدادهای  و  خرداد  تلخ  رویداد  برآمدن  و  ایران  ملّی  جبهه  ارتداد 
۱۳۶۰ که همگی صفحات و صحنه های تاریکی از تاریخ ایران را ورق زد. البته این 
سال و این دهه آبسنت رویدادهایی شد که در تاریخ استبدادی ایران نیازمند ارزیابی 
حیث  هر  از  و  مندانه  درایت  و  دلیرانه  بیانیه  حاضر،  حتلیلی  بیانیه  بنابراین  است. 
واجد ارزش است. زیرا در آن بزنگاه هم جبهه ملّی ایران و بیشتر جریان ها و نیروها 
سرکوب شده بودند و هم کشور وارد دوره اختناق و خفقانی شد که امکان انتشار 
وجود  ای  ریشه  و  بنیادین  شکل  این  به  هم  آن  هایی،  بیانیه  و  نظر  و  نقد  چونین 
از  اختیار  عنان  بیانیه  نویسنده  بار،  خشونت  فضای  رغم  به  تر  مهم  همه  از  نداشت. 
بررسی  و  نقد  ابزار  بلکه  گیرند؛  منی  بهره  نادرستی  بیان  و  ابزار  از  دهند،  منی  کف 
است.  خشونت  از  پرهیز  و  جویی  مساملت  دموکراسی،  خردگرایی،  بر  مبتنی  بیانیه 
تأکید بیانیه تخطی نظام حاکم از اصول انقالب یعنی آزادی و استقالل، جمهوریت و 



 

مشاهده  که  طور  همان  که  این  ضمن  است.  اجتماعی  عدالت  و  ملّی  حقوق  ملّی،  حاکمیت 
خواهد شد؛ این بیانیه مملو از انتقاد به خشونت  و سرکوب ها است.  

در مورد موقعیت جبهه ملّی ایران در زمان انتشار این بیانیه باید گفت؛ جلسه مشترک 
هیأت رهبری و هیأت اجرائیه در شامگاه ٢٤ خرداد ١٣٦٠ با محوریت برگزاری گردهمائی 
برگزار  اردالن»  «علی  یاد  زنده  خانه  در  فردوسی،  میدان  خرداد   ۲۵ در  ایران  ملی  جبهه 
را  گردهمائی  برگزاری  اتفاق  به  هیأت،  دو  هر  اعضای  حاکمیت،  تهدید  رغم  به  شد. 
تصویب نهایی کردند. ضمن این که این دو هیأت با توجه به امکان سرکوب و اختناق، 
مصوبه ای تصویب کردند که به موجب آن در صورت اختناق و سرکوب شدید، مدیریت 
جبهه ملی ایران توسط زنده یادان «اصغر پارسا» (به عنوان قائم مقام هیأت رهبری) و 
 ۲۵ از  پس  گیرد.  صورت  اجرایی)  هیأت  مقام  قائم  عنوان  (به  حجازى»  مسعود  «دكتر 
دکتر  یادان  زنده  گرچه  شدند.  سرکوب  صورت  آن  به  ایران  ملی  جبهه  اعضای  خرداد 
اختفاء،  دوره  در  سال  دو  تا  نیم  و  سال  یک  فاصله  به  پارسا،  اصغر  و  حجازی  مسعود 
حتلیلی  بیانیه  کردند؛  منتشر  مهم  بیانیه  چندین  دستگیری  از  پیش  اما  شدند.  دستگیر 

حاضر یکی از آن بیانیه ها است که در آن دوره خفقان عرضه شد. 

۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷  
تهران - کمیته انتشارات جبهه ملی ایران 



 

    جبهه ملّی ایران پیام می دهد 

 در سالگرد پیروزي انقالب
بهمن 1360

بجاي آن که دست بیافشانیم و پاي بکوبیم، باید خون گریه کنیم! 
بجاي هلهله و شادي غبار وحشت و غم سراسر جامعه را فراگرفته است. 

از هـر خـانـه فـروغ زنـدگی رخـت بـربسـته و در هـر سـرا پـرتـو حیات از نـورافـشانی بـازایستاده 
است. 

گوئی جغد شوم در همه جا النه گزیده و پرنده خوش آواي آزادي پر و بال ریخته است! 
آري، بـدینسان مـلّت ایران سـومین سـال انـقالب بـزرگ را بـه پـایان می بـرد و در سـوگ بهـترین 
فـرزنـدان دالور میهن اشک می ریزد و از فـاجـعه بـزرگی که در انـقالب ایران روي داده و بـه مـاتـم 
نشسـته اسـت. فـاجـعه اي که انـقالب را بـه انحـراف کشانـده و بـه مـعنویت جـامـعه صـدمـات سنگینی 
وارد آورده و ظـرفیت مـادي کشور و امکان زنـدگی بهـتر و پیشرفـت و تـرقی را بـه نـابـودي 

سپرده است.  
سـه سـال پیش در چنین روزهـائی مـردم ایران در بـرابـر ظـلم، فـساد و حکومـت اسـتبداد قیام 
کردنـد. هـدف آنـان در این مـبارزه آزادي و اسـتقالل بـود که بـه دسـت آوردن آن جـز از راه 
بـرقـراري حکومـت مـلّت میسر نمی بـود. بـراي نخسـتین  بـار در تـاریخ ایران هـمه قشـرهـا و طـبقات 
مـردم بـطور گسـترده در مـبارزه شـرکت داشـتند. روحـانیون و عـناصـر مـذهـبی نیز بـطور وسیع و 
مـؤثـري در جهـت تـشویق و تجهیز مـردم عـمل می کردنـد. ولی پـس از پیروزي انـقالب 
گـروه هـائی از روحـانیون و کسان دیگري که لـباس مـذهـب بـر تـن کرده بـودنـد، بـه راه دیگر 
رفـتند. اینان بـا بهـره بـرداري از اعـتقادات مـذهـبی بعضی از مـردم و بـطور کلی بـا سـوءِ اسـتفاده 
از نـا آگـاهی قشـرهـائی از مـلت، مـقدمـات حکومـت اسـتبدادي دیگري را تـحت عـنوان مـذهـب 
فـراهـم آوردنـد و یک حکومـت تـرور، وحشـت، خـفقان و سـانـسور هـمراه بـا هـرج و مـرج، 

برهم ریختگی، بی نظمی و ناامنی برپا داشتند.  
اصوالً هیچ قانون و هیچ بیان یا شعار و نطقی که روحانیون حاکم تدوین و تصویب و یااعالم و 
یا اظهار کرده باشند در برابر اعمال و امیال آنان قابل استناد نیست و همه آن ها در هر لحظه 

بعنوان ضرورت یعنی ضرورت حکومت و قدرت شخصی ایشان زیرپا گذاشته می شود.  

گویی فاجعه شدید و سهمگین است، 
 با این همه ملّت پیروز خواهد شد. 



چـنانـچه اصـول قـانـون اسـاسی مـصوب مجـلس خـبرگـان را نـدیده گـرفـته و در هـر زمـان و بـه هـر 
تـرتیبی که خـواسـته انـد، عـمل کرده انـد. بـه همین دلیل مـا بـارهـا اعـالم داشـته ایم که هیأت حـاکمه 
فعلی ایران صـرف نـظر از سـایر جـهات بلکه فـقط از این جهـت نیز که مـقررات قـانـون اسـاسی را 
که خـود تـدوین و تـصویب و تنفیذ کرده و مشـروع مـحسوب نمی شـود. ولی عـدم مشـروعیت 
هیأت حـاکمه فعلی تـنها بـه عـلت تخـلف از مـقررات قـانـون اسـاسی مـورد قـبول خـودشـان محـدود 
نمی شـود. این هیئت حـاکمه، در راه بـرقـراري حکومـت و تـأمین مـوجـبات تسـلط خـود بـه نـابـود 
کردن ارزش هـاي مـوجـود در جـامـعه دسـت زده اسـت. چـه از نـظر مـعنوي، چـه از نـظر مـادي و چـه 
از نـظر ظـرفیت انـسانی لـطمات جـبران نـاپـذیري بـر زنـدگی کنونی مـردم و همچنین آینده 

جامعه ایران وارد ساخته است. 
تعطیل دانـشگاه هـا و مـدارس عـالی و اخـراج بی رویه اسـتادان، دانـشجویان، همچنین رفـتاري که 
در مـورد دبیرسـتان هـا و سـایر مـؤسـسات آمـوزشی و بـطور کلی جـامـعه فـرهنگی در پیش 
گـرفـته انـد؛ آنـچنان ضـربـه اي بـه ظـرفیت علمی و فـرهنگی کشور وارد آورده اسـت که سـالیان 
دراز هـم قـابـل جـبران نـخواهـد بـود. تخـطئه ادب و فـرهـنگ ایران و نـابـودي آثـار فـرهنگی، 
هـنري و تـاریخی کشور لکه ننگی اسـت که تـا ابـد بـر دامـان این عـناصـر مـتظاهـر بـه مـذهـب بـاقی 
خـواهـد مـانـد. اعـدام پـزشکان، اسـتادان، گـروه هـاي بسیاري از دانـشجویان، دانـش آمـوزان پسـر و 
دخـتر و آمـوزگـاران که اسـاسی تـرین و مـؤثـرتـرین نـقش را در مـبارزه علیه رژیم اسـتبدادي و پـر 
از فـساد پهـلوي بـر عهـده داشـتند، جـنایت عظیم و آشکاري اسـت که هیچ گـاه فـرامـوش نـخواهـد 
گـردید. اکنون که پـس از یکسال و نیم تعطیلی دانـشگاه هـا، تشکیل سـتاد انـقالب فـرهنگی و 
نـظایر آن تـظاهـر بـه بـازگـشائی دانـشگاه هـا و مـؤسـسات عـالی می کنند، مـوفـق بـه هیچ نـوع تغییر 
اسـاسی در سـازمـان آمـوزشی و بـرنـامـه هـاي تحصیلی نشـده انـد. آنـان طـبق یک بـرنـامـه حـساب شـده 
و تـحت عـنوان تـزکیه اقـدام بـه نـابـودي و پـراکندن ظـرفیت انـسانی و مـتخصص کشور در امـور 
علمی، فـرهنگی، اجـتماعی، اقـتصادي، فنی کرده و بـا تفتیش عـقاید در سـطح بسیار وسیع و 
بطور شدید وحشت دوران قرون وسطائی را بر مجموعه سازمان هاي کشور مستولی ساختند.  

رفـتار وحشیانـه نسـبت بـه قشـر زنـان بـخصوص در ادارات، مـحافـل عـمومی، هـتک حـرمـت آنـان 
نـمونـه کامـل سـقوط کشور در مـنجالب بـربـریت و خـشونـت اسـت. در تـاریخ تـحوالت اجـتماعی 
بشـر چـه مـذهـبی و چـه غیر مـذهـبی بکرات دیده شـده که انـقالبـات سیاسی و اجـتماعی مـوجـب 
تغییرات نـاگـهانی و وسیعی در چـگونگی طـرز تفکر و انـدیشه و روش و کردار جـماعـات کثیري 
از اجـتماعـات بشـري گـردیده اسـت. مـبارزات طـبقات و قشـرهـاي مـختلف مـلت ایران در انـقالب 
سـال 1357 بهـترین نـمونـه را در این امـر بـدسـت می دهـد. در آن سـال کار کارمـندان دولـت 
بـخصوص کارکنان وزارت دارائی که بعضی از آنـان در مـعرض انـتقاداتی قـرار داشـتند، یکی 
از مـؤثـرتـرین نـقش هـا را در مـبارزه علیه رژیم اسـتبدادي شـاه بـرعهـده گـرفـتند. چـه کسی 
می تـوانـد نـقش کارگـران و تکنسین هـا و مـهندسـان تـوانیر و شـرکت هـاي بـرق مـنطقه اي را از یاد 

ببرد!؟  



مـبارزات طـبقات و قشـرهـاي مـختلف که نـمونـه هـائی از آن ذکر گـردید وسیع تـرین و 
عـمومی تـرین مـبارزه انـقالبی در تـاریخ تـحوالت میهن مـا مـحسوب می شـود و عـالوه بـر آنکه 
سـبب ایجاد وحـدتی بی نظیر، همبسـتگی و هـمدلی عمیق و عـمومی میان هـمه قشـرهـاي جـامـعه 
شـد. مـوجـب یک تغییر اسـاسی در طـرز تفکر، اعـمال و رفـتار عـموم مـردم گـردید. در واقـع 
تصفیه و تـزکیه فـردي و اجـتماعی در کمترین زمـان و بـه بهـترین وجـه و در جـامـع تـرین ابـعاد 
آن انـجام گـرفـت. بـجاي آنکه افـراد تک تک و جـدا از هـم و مـنفرد از یکدیگر تـربیت و تـزکیه 
شـونـد، تـا در طـول زمـان و بـرحسـب اصـالح انـفرادي آنـان اجـتماع تکامـل یابـد و بـه طـرف صـلح و 
سـالمـت پیش رود، امـري که در طـول تـاریخ تـا کنون نـمونـه اي از آن دیده نشـده اسـت، در 
انـقالب ایران در سـال 1357، مـانـند هـمه انـقالبـات، تـحوالت عمیق، عظیم جـهانی و بلکه 
بهـتر و بیشتر از آن بـر اثـر تـحول و تغییر نـاگـهانی اجـتماع، تـزکیه و اصـالح افـراد بـا سـرعـت 
و بطور واقعی و عمیق انجام یافت، در مدت کوتاهی سراسر میهن انقالبی ما را فراگرفت. 
این تـأثیر آن چـنان مـهم و عظیم بـود که بـطور مسـتقیم و فـوري حتی در مجـرمـان سـابـقه دار 
نیز اثـر گـذاشـت و در مـاه هـاي پـرشـور مـبارزات و حتی هـفته هـاي بـعد از پیروزي انـقالب بـا 
وجـود آزادي نـاگـهانی هـمه زنـدانیان و مجـرمـان و مـتالشی شـدن سـازمـان هـاي انـتظامی و پـخش 
سـالح گـرم در دسـت عـموم، گـزارش هـاي عـمده اي از وقـوع جـرائـم بـدسـت نیامـد. عـالوه بـر این 
بـرخـورد صمیمانـه کارکنان و مسـئوالن دولتی بـا مـردم و رفـتار دوسـتانـه از نـاحیه مـقامی، 
همچنین محـدودیت و حتی تـرك زنـدگی تجـملی و مـصرفی از طـرف خـود مـردم و بـدون 
صـدور دسـتور از نـاحیه مـقامی، همچنین محـدودیت و حتی تـرك بسیاري از تـفریحات و 
تجـمالت عـمومی و آلـودگی هـا و اعتیادات از مـوارد قـابـل ذکري اسـت که تغییر طـرز تفکر و 
روش و کردار فـردي و اجـتماعی افـراد مـلت را در آن دوران بـه خـوبی نـشان می دهـد. بـه این 
مـوارد بـاید کمک و هـمراهی هـمه مـردم و خـانـواده هـا بـا یکدیگر در شـرایط سـخت زمسـتان سـال 
1357 و زمـان کمبود کاالهـاي مـورد نیاز اضـافـه شـود. بـه خـصوص هـمگامی، همفکري، کمک هـاي 
ذي قیمت بـازاریان شـرافـتمند تهـران و شهـرسـتان هـا، اصـناف و پیشه وران هـمه شهـرهـاي ایران 
بـه نـحوي بـود که مسـئله کمبود و یا گـرانی اجـناس بـه عـنوان یک عـامـل منفی در جـریان 
مـبارزات مـردم بـه میان نیامـد. عـالوه بـر آنکه دخـالـت و شـرکت مسـتقیم بـازاریان و اصـناف در 
مـتن مـبارزات انـقالبی و کمک رسـانی بـه مـبارزان یک عـامـل بسیار مـهم بـراي پیروزي انـقالب 

بشمار می رود. 
بـازاریان و اصـناف نـه تـنها در انـقالب سـال 1357 بلکه در طـول مـبارزات آزادي خـواهی و 
ملی همیشه یکی از سـتون هـاي اسـتوار مـلت علیه بیدادگـري و ظـلم بـشمار میرفـته انـد و هـمواره 

در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی با استقامت و مردانگی به مبارزه برخاسته اند. 



ولی هیأت حـاکمه فعلی که لـباس مـذهـب بـر تـن کرده اسـت و بـا اغـفال مـردم و چـه بـسا بـا 
تمهیداتی که قـرائـن و امـارات آن مـدت هـاسـت بـرمـال گشـته، عـناوین حکومـت را بـه چـنگ آورده 
اسـت، این واقعیات را نـدیده گـرفـت. بـه مـنظور طـرد هـمه قشـرهـاي آگـاه و مـطلع جـامـعه و 
بـراي هـموار سـاخـتن جـاده حکومـت و قـدرت بـه سـالح تصفیه مـتوسـل شـد و عـناوین متعهـد و 
غیر متعهـد- مکتبی و غیرمکتبی- انـقالبی و ضـد انـقالبی و نـظایر آن را بـطور وسیع در 
سـطح جـامـعه مـطرح سـاخـت و بـا چـماق تکفیر، اتـهام و افـترا بـه جـنگ کسانی رفـت که احـتماالً 
مـانعی در راه سـلطه اسـتبدادي آنـان بـه شـمار می رونـد. این هیأت حـاکمه جـابـر و سـتمگر در 
بـرابـر مـسائـل و مشکالت اجـتماعی، اقـتصادي و فـرهنگی که در جـامـعه وجـود دارد جـز دروغ و 
اعـدام راه حـل دیگري را ارائـه نمی کند. دروغ بـراي امیدواري طـرفـداران و اعـدام بـراي 
نـابـودي دیگران! این عـناصـر در بـرابـر هـر مسـئله و یا مشکلی که در جـامـعه مـطرح می شـود بـا 
اسـتفاده از بـلندگـو هـا، اوراق روزنـامـه هـا و وسـایل ارتـباط جـمعی که بـه نـاحـق و بـه زور در اختیار 
گـرفـته انـد، بـه جـاي ارائـه راه حـل هـاي اقـتصادي، یا اجـتماعی و یا سیاسی و یا فـرهنگی و یا 
غیره فـریاد اعـدام و نـابـود بـلند می کنند و از کمی اعـدام هـا و نـابـودي هـا بـه شکوه و شکایت 

می پردازند. 
بـر اثـر افکار، تبلیغات، اعـمال و اقـدامـات و عملکرد این عـناصـر، امـروز روحیه خـون خـواري، 
انـتقام جـویی، دشمنی، کینه تـوزي، سـوء ظـن، عصبیت، سـتمگري و نـفرت جـاي صمیمیت، 
انـصاف، دوسـتی، همکاري، همفکري و انـعطاف و رفـاقـت و وحـدت دوران انـقالب را گـرفـته 
اسـت. یک مـلت واحـد، مـتفق و انـقالبی را مـتفرق و بـه دشـمنانی خـون خـوار مـبدل سـاخـته 
اسـت. وقتی بـر اثـر حـادثـه و یا بـرخـورد مسـلحانـه یک یا چـند نـفر از میان می رونـد و جـمعی 
بـه عـزاداري می نشینند، جـمعی دیگر بـه شـادي می پـردازنـد و از خـدا می خـواهـند که کشتار و 
نـابـودي بقیه آن افـراد را هـرچـه زودتـر عملی سـازد! چنین سـقوط اجـتماعی و اخـالقی 
تـاکنون در هیچ اجـتماع بشـر مـتمدن دیده نشـده اسـت. آري، اگـر کشتار و اعـدام و نـابـودي 
بـه عـنوان مـهم تـرین و بلکه بـه عـنوان تـنها راه حـل مـسائـل جـامـعه انـسانی بـر جـوّ اجـتماع کشور 
فـرهـنگ پـرور و مـحبت خیز ایران حـاکم شـده اسـت، این ره آورد گـروهی اسـت که بـه عـنوان 
انـقالب و بـه عـنوان مـذهـب و در جـامـه نـمایندگـان «اهللا» می خـواهـند سیطره حکومـت اسـتبدادي 
خـود را مسـتقر سـازنـد. در یک تحـلیل علمی - اجـتماعی و بـا تـوجـه بـه مجـموع حـوادث و 
تغییرات، تـحوالت تـاریخی و مـذهـبی در ایران و مـنطقه خـاورمیانـه می تـوان نتیجه گـرفـت 
که این عـناصـر خُـلق و خـوي و کردار مـذمـوم اعـراب بـدوي دوران جـاهـلیت قـبل از اسـالم را 

که در کینه تـوزي – انـتقام، عصبیت، غـارت و کشتار تجـلی می کرد، هـمراه بـا دروغ و تـقلب 
و فـساد و تـزویري که زائیده نـظام سـرمـایه داري اسـت یکجا در خـود جـمع کرده و بـر اجـتماع مـا 

حاکم گردانیده اند. 



هموطنان شرافتمند! ایرانیان رنجیده و ستم کشیده! 
اگـر بـخواهیم هـمه درد هـا و تـمامی مـصائـب و هـمه نـتایج سـوء حکومـت این هیئت حـاکمه 
جـابـر را بـازگـو کنیم مـثنوي هـفتاد مـن کاغـذ شـود. شـرح غـارت امـوال، وجـوه دولتی و 
عـمومی و همچنین تـاراج امـوال مـردم و فـساد دزدي و رشـوه خـواري و تـجاوز بـه حـریم 
زنـدگی و نـامـوس خـانـواده هـا و شکنجه و آزار مـردم چـه در مـعابـر و کوچـه هـا و چـه در 
کمیته هـا و دادسـراهـا و دادگـاه هـاي انـقالب و چـه در زنـدان هـا و حتی بـر سـر مـزار 
اعـدام شـدگـان و شـرح اهـانـت هـا، تـهمت هـا و افـتراهـا و تکفیرهـا مـطالبی نیست که بـتوان 
حتی رئـوس آنـرا در اوراق مـختصري ذکر کرد. اگـر بـخواهیم تـنها بـه تشـریح وضـع 
اقـتصادي کشور بـپردازیم و از بیکاري فـزاینده و هـزینه زنـدگی و گـرانی روزافـزون 
اجـناس و کمبود کاالهـاي اسـاسی سـخن بـه میان آوریم و بـگوئیم چـگونـه روش حـاکمان 
سـوار بـر قـدرت در سـه سـال اخیر تـولیدات صنعتی و کشاورزي را بـه نـابـودي کشانـده و 
فـقر و بـدبختی را در خـانـواده هـاي کارگـري و دهـقانی دوچـندان کرده، بـاید روزهـا و 
شـب هـا از سـخن بـاز نـایستیم. اگـر بـخواهیم از بـرنـامـه گـروگـانگیري کارکنان سـفارت آمـریکا 
سـخن بـه میان آوریم و بـگوئیم که بـراي بـدسـت گـرفـتن قـدرت انـحصاري حکومـت چـگونـه 
ذخـایر ارزي کشور مـا را تسـلیم سـرمـایه داران آمـریکائی کردنـد و ادعـاهـاي واهی و 
مـطالـبات غیرواقعی و یا سـوخـت شـده آمـریکائیان را زنـده سـاخـتند و امکان دارنـد تـا 
آمـریکا بـتوانـد در تـمام دنیا و بـه خـصوص در خـاورمیانـه بـصورت قـدرت بـالمـنازع حـاکم 
شـود و عـرض انـدام کند و زیر پـوشـش فـحش و نـاسـزا علیه آمـریکا عـمالً چـه خـدمـاتی بـه نـفع 
امـپریالیسم آمـریکا انـجام داده انـد، بـاید صـفحات بیشماري را بـرنـگ دل این حـاکمان سـتمگر 
سیاه کنیم. آیا می تـوانیم دربـاره جـنگ تحـمیلی عـراق علیه ایران و فـداکاري هـا و 
شـهادت فـرزنـدان این آب و خـاك در بـرابـر دشـمن مـتجاوز سخنی بـه میان نیاوریم!؟ یا 
دربـاره تضعیف ارتـش و صـدمـاتی که عـمداً و طـبق نـقشه بـر قـدرت دفـاعی کشور وارد 
آوردنـد سـاکت بـمانیم! از اهـانـت و تعقیب و اعـدام و تـوطـئه علیه افسـران میهن دوسـت و 
افـراد سـازمـان هـاي نـظامی و انـتظامی که در راه انـقالب قـدم بـرداشـتند و هـمراه مـلت بـاقی 

ماندند چیزي نگوئیم! 



هموطنان شرافتمند! 
علی رغـم مشکالت عظیم اقـتصادي و علی رغـم فـشار روحی و شکنجه روانی و علی رغـم 
خـطراتی که هـر روزه هـمه مـا و خـانـواده هـاي مـا و هـموطـنان مـا را بـطور جـدي تهـدید 
می کند، نـباید از خـاطـر بـبریم که وضـع نـابـسمان و پـریشان فعلی نتیجه یک دوران طـوالنی 
تسـلط اسـتبداد و نـفوذ اسـتعمار بـوده اسـت. مـا اگـر عـلل و عـوامـل وضـع دلخـراش امـروز 
میهن خـود را فـرامـوش کنیم و یا بـه عـلت عـصبانیت و سـرخـوردگی که از نـابـسامـانی هـاي 
روزمـره داریم، هـمه عـلل را فـقط در حـوادث سـه سـال اخیر جسـتجو نـمائیم، بـزرگـترین 
خیانـت را بـه خـود و بـه نسـل هـاي آینده روا داشـته ایم. چـه کسی می تـوانـد انکار کند که 
جهـل و نـاآگـاهی قشـرهـائی از تـوده هـاي مـردم مـهم تـرین عـامـل سـوء اسـتفاده مـتظاهـران بـه 
مـذهـب بـراي بـدسـت آوردن قـدرت بـوده اسـت. چـه کسی می تـوانـد انکار کند که عـناصـر 
عـقب مـانـده اجـتماعی پـاهـاي خـود را فـقط بـر دوش افـرادي از جـامـعه می گـذارنـد که تشخیص 
مـصالـح و مـنافـع خـود و دیگران را در دنیاي امـروز نمی دهـند و بـر اثـر تـعصب و یا 
نـاآگـاهی تـحت تـأثیر تبلیغات و تلقینات آنـان بـه راه نـاصـواب می افـتند. آیا این نـاآگـاهی 
و جهـل زائیده روش حکومتی نیست که بـا اخـتناق و خـفقان امکان هـر نـوع بـرخـورد افکار 
و آشـنائی نسـل هـاي جـوان را در مـدت 25 سـال قـبل از انـقالب از آنـان سـلب کرد!؟ 
چـنان چـه امـروز نیز هیأت حـاکمه جـدید بـراي جـلوگیري از آگـاهی همین افـراد سـانـسور و 
اخـتناق شـدید را در تـمامی شـئون کشور بـرقـرار کرده اسـت. آیا مـا نـباید عـلل اسـاسی 
بـدبختی و سیه روزي خـود را در نـظام اسـتبدادي و فـاسـد سـابـق جسـتجو کنیم و این پـدیده 
سیاه روي و مـنفور دوران گـذشـته را بـطور واضـح بـه مـردم بـشناسـانیم!؟ از نـتایج وخیمی که 
سـلب آزادي مـلت در آینده بـراي بـار دیگر بـه هـمراه خـواهـد آورد، هـمگان را آگـاه و 
بیدار سـازیم. مـا مـوظفیم هـم اکنون نیز مـفهوم روشـن و واضحی از اسـتبداد، اسـتعمار، 
آزادي و دمـوکراسی را بـراي هـمگان عـرضـه کنیم و جهـتی را که وطـن خـواهـان و افـراد 
شـایسته بـاید بـه جـماعـات مـختلف بـراي تـأمین سـعادت عـمومی نـشان دهـند، هـمواره تکرار 

نمائیم.  
اسـتبداد یعنی آنکه شـخص یا اشـخاصی بـا زور بـر جـامـعه مسـلط شـونـد و حکومـت کنند و 
مـلت را بـه نـفع خـود و اطـرافیان و عـوامـل خـویش مـورد بهـره بـرداري قـرار دهـند. اسـتعمار 
یعنی آنکه یک کشور بیگانـه یک کشور بیگانـه بـطور مسـتقیم و یا تـوسـط عـامـل و یا عـوامـل 
خـود کشور دیگر را در اختیار بگیرد و از آن بهـره بـرداري کند و سـرنـوشـت مـلت را در 

جهت منافع خویش تعیین نماید.



امـروز ثـابـت شـده اسـت که در اوضـاع و احـوال فعلی جـهان و در کشورهـاي ضعیف هیچ 
کشور اسـتعماري نمی تـوانـد بـدون تکیه بـر یک یا چـند کشور قـدرتـمند اقـتصادي بـه حیات 
خـود ادامـه دهـد و همچنین هیچ کشور اسـتعماري نمی تـوانـد جـز از طـریق حکومـت 

استبدادي نفوذ خود را بر کشور ضعیف تحمیل کند و به بهره کشی ادامه دهد. 
 دمـوکراسی و آزادي و حکومـت ملّی یعنی نـظامی که در آن مـلّت تصمیم می گیرد که 
بـتوانـد آزادانـه حکومـت دلـخواه خـود را انـتخاب کند و این انـتخاب میسر و عملی نـخواهـد 
بـود، مـگر آنکه آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی در کشور وجـود داشـته بـاشـد و حـقوق 
سیاسی و اجـتماعی هـمه مـردم، بـه خـصوص افـراد و گـروه هـاي مـخالـف رعـایت و حـفظ شـود. 
جـنگ، نـزاع و مـبارزه اي که بیش از یک قـرن جـامـعه مـا را بـه خـود مـشغول داشـته بـر سـر این 
اسـت که در این کشور چـه کسی بـاید دربـاره سـرنـوشـت مـلت و هـمه امـور تصمیم بگیرد. اگـر 
قـرار اسـت مـلت راجـع بـه خـودش تصمیم بگیرد، بـاید آزاد بـاشـد و هیچ عـاملی نـتوانـد 
بـزور بـر او مسـلط گـردد، یا جـبر و فـشار، در تصمیم او تـأثیر بـگذارد و اگـر آزادي نـباشـد، 
مـلّت دیگر حـاکم بـر سـرنـوشـت خـود نـخواهـد بـود و جـنگ بین قـدرتـمندان تکلیف او را 
معین خواهد کرد، همان اوضاعی که خود و پدرانمان سالیان دراز شاهد و ناظر بوده ایم. 
آنـانکه آزادي سیاسی و اجـتماعی را بـه آزادي در لـهو، لـعب و آزادي در اعـمال هـوي 
و هـوس تعبیر می کنند و بـدین تـرتیب در مـقام نفی و طـرد آن بـرمی آیند اینان، آگـاهـانـه 
و یا نـاآگـاهـانـه دشـمن مـلت انـد و در راه یک نـوع اسـتبداد قـدم بـرمی دارنـد. آنـان که بـا 
انـقالبی نـمائی هـرچـه غـربی و خـارجی اسـت، مـطرود می شـمارنـد و خـود را دشـمن آن بـشمار 
می آورنـد و یکباره در میان این هـمه اصـطالحـات علمی و اجـتماعی بـه یاد کلمه «لیبرالیسم» 
می افـتند. این لـفظ را که در واقـع یک پـدیده اجـتماعی دنیاي غـرب بـوده و در تـحوالت 
اخیر ایران مـصداق و مـفهومی پیدا نکرده اسـت، مـورد تـوجـه آزادي خـواهـان و 
وطـن خـواهـان قـرار نـگرفـته بـطور وسیع در جـامـعه مـطرح می سـازنـد. اینان نیز طـرفـدار یک 
نـوع حکومـت اسـتبدادي، اسـتبداد بسیار خـشن بـوده و بـطور جـدي مـخالـف حکومـت 
مـلت انـد. اینان بـدون آن که تجـزیه و تحـلیل واقعی از مـفهوم لیبرال و لیبرالیسم بـه 
مـردم ارائـه دهـند، بـراي مـبارزه علیه آزادي مـلت یعنی آزادي تصمیم گیري مـردم هـمه 

تهمت ها و افتراها را در غالب حمله به لیبرالیسم و آزادي وارد می سازند.  



همه تهمت ها و افتراها را در غالب حمله به لیبرالیسم و آزادي وارد می سازند.  
آنـان که هـنگام طـرح مسـئله آزادي یعنی آزادي تصمیم گیري مـلّت، یعنی آزادي بیان 
عـقاید سیاسی و اجـتماعی یعنی آزادي گـفتار و مـطبوعـات، یعنی آزادي اجـتماعـات و 
سـایر مـصادیق آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی یک مـرتـبه بـه یاد آزادي در مـفهوم 
طـبقاتی آن می افـتند و مـطالبی را که فـقط در کتاب هـا میتوان جسـتجو کرد، در جـامـعه 
مـطرح می سـازنـد و آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی عـموم مـلّت را در بیان عـقاید و آراء، 
بـه آزادي اسـتثمارکننده، سـتمگر و زورگـو و آزادي سـرمـایه داري تعبیر می کنند، اینان 
نیز دانسـته یا نـدانسـته، آگـاه و یا نـاآگـاه، طـرفـداران و حـامیان یک نـوع اسـتبدادنـد که 
چـون نمی تـوانـند بـطور صـریح از آن اسـتبداد حـمایت کنند مـفهوم آزادي را تغییر 

می دهند و تعبیر می کنند و سپس آن را رد کرده و محکوم می سازند. 
کسانی هـم که آزادي را بـه بی بـند و بـاري و هـرج و مـرج حکومتی تعبیر می کنند و از 
هـم گسیختگی اجـتماعی را از مـوارد آزادي و یا از نـتایج آن بـشمار می آورنـد، نیز در 
راه اسـتبداد قـدم بـرمی دارنـد و می خـواهـند حکومـت زور و خـشونـت را بـرقـرار سـازنـد. 

اینان مفهوم آزادي را تغییر داده و از راه جعل و تغییر، به جنگ آزادي می روند. 
نـظر بـه اینکه هـر گـونـه حکومـت اسـتبدادي در اوضـاع و احـوال فعلی جـهان بـدون وابسـتگی 
بـه کشورهـاي اسـتعماري قـابـل دوام نیست، اسـتبداد عـامـل عـمده وابسـتگی مـلت هـا مـحسوب 
میشود. از این رو مـا مـعتقدیم که بـدون آزادي و بـدون حکومـت نـاشی از اراده مـردم، 
اسـتقالل واقعی ایران قـابـل تحصیل و تـأمین نمی بـاشـد. بـه این دالیل جـبهه ملّی ایران 
مسـئله آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی مـردم کشور را مـهم تـرین و اصلی تـرین امـري می دانـد 
که بـاید در مـرکز تصمیم گیري هـمه سـازمـان هـا و گـروه هـا و شخصیت هـاي سیاسی و اجـتماعی 
میهن مـا که خـواهـان آزادي و اسـتقالل کشورنـد، قـرار گیرد. هـمان آزادي که جـوهـر و 
هـدف اصلی انـقالب مـلت ایران در سـال 1357 و پیام اصلی نـهضت ملّی ایران بـوده 
اسـت. هـرگـونـه قید و بـندي بـراي آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی مـلّت و هـرگـونـه شـرط و یا 
شـروطی بـراي جـلوگیري از اظـهار عقیده مـخالـفان سیاسی حکومـت، مـوجـب محـدودیت 
اختیار مـلّت و بـرقـراري یک نـوع اسـتبداد دیگر خـواهـد بـود. مـا مـعتقدیم که حـدود هـمه 
آزادي هـا را قـانـون معین خـواهـد کرد و قـانـون تصمیمی اسـت که نـمایندگـان مـلت که بـطور 
آزادانـه انـتخاب شـده بـاشـند اتـخاذ خـواهـند نـمود. ولی هیچ نـوع قـانـون و هیچ نـوع 
تصمیمی نـباید حـق بیان عقیده و اظـهار نـظر سیاسی و اجـتماعی مـردم را از هیچ قشـر و 

طبقه اي ممنوع و یا محدود سازد.



جـبهه ملّی ایران مـعتقد بـه قـدرت قـانـونی دولـت و حکومـت اسـت و مـعتقد اسـت که 
بـراي بـرقـراري نـظام قـانـونی در جـامـعه و بـرقـراري امنیت واقعی و پیشرفـت کشور، تـرقی 
و سـازنـدگی جـامـعه هـمه مـصادر و سـازمـان هـاي حکومتی بـاید از قـدرت و قـوت الزم و کافی 
قـانـونی بـرخـوردار بـاشـند. ولی مـا بـه این امـر اسـاسی و حیاتی بـطور مسـتمر و دائـم تکیه 
می کنیم که قـدرت قـانـونی حکومـت و دولـت بـه هیچ وجـه بـهانـه و بـا هیچ مـجوزي مـوجـب 

لغو و یا نقض و یا محدودیت آزادي هاي اساسی ملت گردد. 
جـبهه ملّی ایران مـعتقد اسـت در صـورت بـرقـراري حکومـت مـردم، بـه مـنظور جـبران ضـایعه 
تـاریخی عظیمی که بـر مـلت مـا وارد آمـده اسـت، تـأمین امنیت واقعی، ایجاد محیط تـفاهـم 
و همکاري در اجـتماع و بـه خـصوص فـراهـم سـاخـتن مـوجـبات سـازنـدگی و پیشرفـت در هـمه 
زمینه هـاي زنـدگی مـردم، اعـاده روحیه اعـتماد و تـقویت مـعنویت بـاید وجـهه هـمت 
آزادي خـواهـان و میهن دوسـتان قـرار گیرد و وصـول بـه این هـدف هـا میسر نـخواهـد گـردید، 
مـگر آنکه حکومـت قـانـونی مـقتدر نـاشی از اراده آزاد مـردم، اداره کشور را بـر عهـده گیرد 

و حقوق و آزادي هاي سیاسی ملّت بدون هیچ نوع قید و شرطی رعایت شود. 
جـبهه ملی ایران که هـمراه اسـتقالل و آزادي و عـدالـت اجـتماعی را سـرلـوحـه مـرام و 
هـدف هـاي خـود قـرار داده اسـت و عـدالـت اجـتماعی را هـمانـند آزادي و اسـتقالل بـا مـفهوم 
روشـن بیان داشـته و مـشخص سـاخـته و از اصـول و مـبانی ایدئـولـوژي ملی و مـترقی خـود 
می دانـد، بـا این هـمه اعـتقاد دارد که در اوضـاع و احـوال جـاري بـاید مسـئله آزادي و نـظام 
دمـوکراسی و بـرقـراري حکومـت مـردم را بـه عـنوان عـمده تـرین مسـئله کنونی ایران مـدنـظر 

قرار دهد. 
بـه همین دلیل مـا بـا مسـئولیتی که بـراي زنـدگی خـود و فـرزنـدان خـود و نسـل هـاي آینده 
قـائلیم، نمی تـوانیم تـحت تـأثیر رنـج، سـتم و مصیبت هـاي عظیمی که در این زمـان بـر مـردم 
میهن مـا وارد آمـده اسـت، اصلی تـرین، مـهم تـرین و حیاتی تـرین مسـئله مـربـوط بـه تـاریخ 
ایران، مـربـوط بـه آینده ایران و مـربـوط بـه تعیین سـرنـوشـت مـلّت، بـه دسـت مـلّت و تـأمین 
امنیت واقعی که فـقط در نـظام مبتنی بـر دمـوکراسی و رعـایت حـقوق و آزادي هـاي 

سیاسی عموم ملت میسر خواهد بود، صرفنظر نمائیم. 
از این رو مـا از هـمه مـبارزان راه آزادي و اسـتقالل کشور و از هـمه سـازمـان هـاي سیاسی و 
اجـتماعی و از شخصیت هـاي ملّی، سیاسی، اجـتماعی و از هـمه نـویسندگـان و متفکران 
ودانـشمندان و از هـمه جـوانـان و از هـمه زنـان و مـردان شـرافـتمند ایران دعـوت می کنیم که 
صـرف نـظر از عـقاید و نـظرات سیاسی و اجـتماعی و اقـتصادي و بـرنـامـه هـا و روشی که بـراي 
آینده ایران در نـظر دارنـد، بـرقـراري نـظام دمـوکراسی و قـبول حکومـت مـلّت و اجـراي 
اصـل آزادي هـا و حـقوق سیاسی و اجـتماعی مـلت را بـه عـنوان عـمده تـرین و حیاتی تـرین 

هدف خود در سرلوحه مرام و اقدامات خویش قرار دهند. 



بـدین تـرتیب جـبهه ملّی ایران دسـت دوسـتی خـود را بـه طـرف اشـخاص و افـراد و سـازمـانـهائی 
دراز می کند که نـه تـنها در حـرف بلکه در عـمل بـدین هـدف واالي انـسانی پـایبند و مـعتقد و 
مـؤمـن بـاشـند و صـرف نـظر از سـایر اعـتقادات و اخـتالف در ایدئـولـوژي صمیمانـه بـراي اسـتقرار 
نـظام دمـوکراسی و دولـت نـاشی از اراده آزاد مـلّت کوشـش نـمایند. مـا هـر نـوع اخـتالف 
مسـلکی و تـضاد ایدئـولـوژیک را در اوضـاع و احـوال فعلی مـانـع همکاري و همفکري و 

همقدمی در راه برقراري آزادي و استقالل ملی بشمار نمی آوریم. 

هم میهنان مبارز! 
گـرچـه امـروز مـا نمی تـوانیم بـر امکانـات مـادي و فنی کشور خـود تکیه کنیم و بـه جـنبه 
مـعنوي اجـتماع بـزرگ میهن مـا نیز صـدمـات شـدیدي وارد گـردیده و مـصائـب و فـجایع 
بـعدي بـه حـدي اسـت که سـخن یاراي شـرح و وصـف آن را نـدارد. ولی مـا مـوظفیم بـا تکیه 
بـر شـرافـت انـسانی خـود و بـا الـهام از قهـرمـانی هـاي پـدران و نیاکان خـویش که در بـرابـر 
هـجوم دشـمنان این مـرز و بـوم بـپاخـاسـتند در بـرابـر مصیبت هـا و مشکالت هـمچنان بـه 
مـقاومـت ادامـه دهیم و بـر عهـد و پیمان خـود بی امـان پـایبند بـاشیم. علی رغـم خـفقان و 

استبداد ملت پیروز خواهد شد. 

تهران - بهمن ماه 1360  
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 !هموطنان شرافتمند

  در این شرایط خفقان در توزیع و تکثیر هر چه

 .بیشتر اعالمیه هاي جبهه ملّی ایران اقدام کنید




