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: اعضا و مسئوالن حمرتم دفاتر و آميته هاى سياسى   

....سازمان جماهدين انقالب   
...جبهه مشارآت ايران   

ستگى حزب مهب  
 حزب اراده  ملت

 با درود 
نظر به شرايط حساس منطقه واقدامات خصمانه جناح مطلق گرا در ارتباط با حقوق ملت 

ناح مهراه با رهربان سنىت آنان آه خامنه اى و جو آزاديهاى ذاتى بشر و توجه اين 
اع با به تنش زاىي در جامعه و حبراىن ساخنت اوضهامشى رفسنجاىن و اطرافيانشان باشند 

. اهرمهاى قضاىي و متعاقبا سود جوىي آهنا از گروههاى فشار در جهت فضا سازيهاى آاذب   
هنضت جنات ملى ايران در راستاى مفهوم و معناى شكل گريى خود آه مهانا بيم و هراس از 
پيش آمدهاى ناگوار عليه مصاحل و منافع ملى و ميهنيمان است از مشا بعنوان جرياهنا و 

آه مدعاي اصالح طلىب داشته و بر اساس آن شعارها اعتماد مردم را جلب منوده گروههاىي 
و خبشى از حاآميت را در دست داريد دعوت بعمل مىآورد آه با توجه به شرايط حبراىن 

مراتب اعرتاض عمومى آشور و اقدامات ضد ملى آه از سوى جناح خامنه اى بعمل مىآيد 
 27 مساملت آميز فراهم آوريد و از آجناىي آه اصل مردم به مسايل جارى آشور را بصورت

قانون اساسى امكان راهپيماىي را براى ملت حمرتم مىمشارد لذا اميدوارمي با درك شرايط 
حاضر در مقابله با هتديدات ضد امنيىت آه از سوى متاميت خواهان متوجه ملت و آشورمان 

 آنكه بدليل تعلل و ترديد دچار پشيماىن گرديد هست تدبري الزم را انديشه آنيد قبل از
الزم مىدانيم خاطر نشان سازمي اگر در قضيه .  و ننگ و عار تارخيى بنام مشا ثبت گردد 

آن عمل به نامه حكومىت آه اقدامى غري قانوىن و استبدادى بود و هنضت در اعرتاض 
د دچار توهم منىشد و  خردا2 را صادر آرد جناح مصطلح به 79 مرداد سال 29فراخوان 

. مماشات منىورزيد و عقب نشيىن منىآرد امروز شاهد زنداىن بودن گنجى و ديگران منىبوديد 
اطمينان داشته باشيد آه اگر مشا به مردم اعتماد نكنيد و آنان را در تعني سرنوشت 
سياسى و مقدراتشان سهيم نساخته و به مشارآت و حضور در صحنه دعوت نسازيد و با 

رتاضات مقطعى و جزئى و آنرتل شده به هوس چانه زىن و معامله در باال و پشت پرده اع
يقني بدانيد آه بازنده چنني رفتار شومى مشا خواهيد بود بگونه اى آه تا حال , باشيد 

بار ديگر تاآيد مىآنيم اگر مردم را . سوابق چنني رفتارهاىي نيز جز اين نبوده است 
دشان به ميدان و حضور در صحنه آه مهان خياباهناى شهر باشد در دفاع از حقوق حقه خو

دعوت نسازيد مسلم بدانيد جناح مطلق گرا با به صحنه آوردن معدود افراد مسخ شده و 
سداد ندچار اعرصه سياسى را نيز بيش از پيش ,  فريب خورده اش ضمن ميدان دارى 

داد آه در آنصورت بايد منتظر نفجار و حبران سوق خواهند اساخته و فضا را به شرايط 
حضور بيگانگان و مطامع آنان نيز در عرصه سياسى آشورمان بيش از اينكه هست باشيم 

و اين مهان نقطه نگراىن ما است آه شايد در چنان شرايطى ديگر ايراىن وجود نداشته 
! باشد و يا حداقل ايراىن به شكل امروز   
بايد ايران و ايراىن قرباىن رفتارها و آيا تا حال از خود پرسيده ايد آه چرا 

 انديشه هاى پليد اندك افراد بيمار و معلوم احلال و بعضا جنايت پيشه گردد ؟ 
. يد وشمردم و مهراه مردم با   

 
 پاينده و جاويد ايراىن آزاد و آباد
 معاونت سياسى هنضت جنات ملى ايران
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