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 از بهمن، ايرانيان، همان مردمانی که از گستردگی تباهی و ستم به جان آمده بودند ٢٢بيست و چهار سال پيش در 

و برداشتها و شيوه های مبارزه برای برچيدن بساط سلطه گری، پيمان نديشه ها خرد و کالن با وجود تفاوت در ا
اين . آزادگی بستند و با خيزشی همگانی زمان و زمين را به لرزه درآوردند ، با اين اميد که طرحی نو دراندازند

. اوری بهره گرفته بودخيزش عظيم کارمايه ی حرکت خود را از فرهنگ ملی ايران که از پيوند ايرانيگری و اسالم ب
  .چنان شور و اميدی در دلها برانگيخت که فرا رسيدن دورانی از پيشروندگی، بهروزی و آزادی را بشارت می داد

استقالل ملی، آزادی های فردی و اجتماعی و عدالت : هدفهای بنيادينی که مردم بخاطرش پای در اين راه نهادند
لت بزرگ و همه آزمونهای تاريخی نشان می داد جز از راه سامانی مردم ساالر همگانی بود که تاريخ پر افتخار اين م

  .بدانها نمی توان رسيد
حزب ملت ايران با اندر يافت تاريخ پرافتخار ميهن و همه ی آزمونهای تاريخی از همان آغاز کارآوری برای چيرگی 

گی اجتماعی را تهديد به گسستن می کرد گذار بر بحران سهمگينی که ميهن را در کام خود فروکشيد و تداوم آن زند
آرام از وضع آشفته حاکم به مردم ساالری را تنها رهيافت درست تلقی نموده و با ارائه هشدارهای بهنگام، خطر 

  .هولناک خودکامگی را که در کمين بود يادآور گرديد
د که خود جلوانداختگان با ترفند، با افسوس هنوز جريان توفنده ی اين حرکت در رگ و پی اجتماع در حرکت بو

باورهای دينی مردم را به تنخواه گردان سياسی خود بدل کردند و ديو يکه تازی در شکلی تازه و پيچيده تر به کشور 
بازگردانده شد و در عمل کسانيکه بر اريکه زمامداری نشستند و برخاستند، هيچ تغيير ريشه ای در رابطه های 

 نياوردند و با از پويايی انداختن فرهنگ ملی نه تنها فرصت های گرانبهای همگرايی ايرانيان اجتماعی پديد-اقتصادی
زمزمه های شوم تجزيه طلبی از سوی عناصر بريده از در درون و بيرون مرزهای قراردادی را بر باد دادند، بلکه 

  .مام ميهن و دست آموز بيگانگان آغازيدن گرفته است
خواستهای بنيادين خويش ، رسيدن به جامعه ای سالم به دور از هر گونه کشتار جمعی و حزب ملت ايران با طرح 

سی زنان و مردان، به دور از زار قومی و تبعيض مذهبی و به دور از هر گونه نابرابری در حقوق مدنی و سياآ
هرگونه وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سياسی، بر لزوم ايجاد فضای باز و ايمنی قضايی پای فشرده و با شناخت 
درست از فرهنگ سلطه و تباهی های پنهانی، خواستار تغيير ارام و ريشه ای در ساختار سياسی کشور است و 

نها ره رهايی از بن بست به پيش روی را جز با برگزاری يک گزينش ملی به جابجايی مهره ها را کافی نمی داند و ت
دور از هر گونه خشونت ملک و ملت برباد ده ، نمی داند تا در سايه آزادی، عدالت و استقالل، ديگر شاهد جنايتهای 

  .شيمفجيع همچون قتل داريوش و پروانه فروهر اين سرداران استقالل طلبی و آزاديخواهی ايران نبا
  چرا از انقالب و اهداف آن اثری باقی نيست؟" يادش بخير انقالب" سال گذشته در چنين روزی نگاشتيم 

دشمن ايران و ايرانی را به خانه خود پذيرا می شويم و به پيشوازش می رويم ، تمامی فرصت های بدست آمده در 
در تمامی بزنگاه ها، بهنگام . مچنان ادامه داردجهان ملت ها را از دست داديم، بهره کشی و استثمار و استبداد ه

هشدار داده شد که ارج انقالب در توان سازندگی آن است اما توجهی نشد، گفتيم اگر دگرگونيهای اساسی در زندگی 
  .راهم نيايد با گذشت روزگار از انقالب به عنوان شورشی کور ياد خواهد شدملی ف

هيافت های انسانی بر و همواره به جای پذيرش رای حق طلبانه را نشنيد با دريغ گوشهای سنگين کاربدستان نداه
دامنه ی سرکوب مردم افزودند و هر بانگ اعتراض را با زندان و بگير و ببند خاموش کردند و با افسوس بر سر 

  آذين بندیمی در ميان نيست و تنهاانقالب آن آوردند که اکنون در جای جای ايران بحران زده ديگر بزرگداشت مرد
  .های پر زرق و برق دولتی به چشم می خورد

 در اين روز همه زنان و مردان آرمانخواه را به کوششی خستگی ناپذير برای برقراری حاکميت ملی حزب ملت ايران
  .فرا می خواند تا در پرتو آن ايران زمين يکپارچگی، آزادی و آبادی را بازيابدو مردم ساالری 

  مردم ساالر برقرار باد سامان 
  درود بر زندانيان سياسی

  درود بر همه استقالل طلبان آزاديخواه ايران
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