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 ندـاع می کـرد دفـقوق زن و مـری حـرابـلی از بـبهه مـج

 پاينده ايران
  

  ای آفریدگار پاک
  از تو یاری می جویم            ترا پرستش میکنم و

                                                              
  دادگری جمهوری اسالمیيذر روز اوج بآکم ي

     
                       !                                                               هم میهنان

 شش سال از خاموش ساختن ناجوانمردانه  داریوش و پروانه  فروهـر  دو               
شش سال پر از دریـغ و درد از       .  فریاد رسای مظلومیت ملت ایران گذشت     

ن دو عاشق مردم میهن  دو پاکباخته راه سـربلندی           آبخون  کشیده شدن     
زاده ی آدو ســردار زادی ایـران   آدو شـیفته اســتقالل و  . وعظمـت ایــران 

نهضت ملی ایران و شش سال ماالمال از صبر و انتظار و جسـتجو بـرای                
رخ نمودن حقیقت شش سال سرشـاراز ایسـتادگی و کوشـش درتکـاپوی              

مـدن   آاستقرار عدالت در فضائی از بیم و دلهره و کابوس از به حرکـت در               
داس دهشــتناک اجــل بــرای درو کــردن رزمنــدگان راه نجــات مــردم و  

  .                   دیشمندان راه رهائی میهن و خواستاران بر قراری مردم ساالریان
وجدان بیدار ملت از پیشگاه دادگاه تاریخ و محافـل حقـوق            ! هم میهنان 

یـا توطئـه سـکوت ترفنـدی بـرای مشـمول           آ. بشری جهانی مـی پرسـد       
مرورزمان کردن وبه فراموشی سپردن این جنایـت هولنـاک کـه بوسـیله               

                                                                                   !    نمی باشد شام دشنه اجین شدند آشان خونخفا
اگـر فرزنـدان فروهرهـا تمـامی ازاد اندیشـان و            !  زادهآزنان و مردان    

دوستان و هواداران حزب ملت ایران بطور خـاص و وجـدان ملـی جامعـه                 
فرینـان هسـتند از     آمران قاتالن و خشونت     آاستار افشای نام    بطور عام خو  

مـران و عـامالن   آاین روست که خون هرگز نخسـبد ومجـازات  نکـردن          
اصلی جنایت موجب تشویق جانیان و خشونت های دیگر مـی شـود ایـن               
دور  باطل  خشونت ها  فراتر خواهد رفت ومیهن بر باد ده است و گر نـه                   

                                                                                                           .  هدف انتقام جوئی نیست
  ! ولی جوانان دلیر 
اما یادشان بـا نـام   .  نان را از ما ربودند  آ1377ذر ماه  آ در شبیخون  یکم     

  .زادی همواره زنده و طنین انداز استآایران و در فریاد 
ن دو رهبر حـزب ملـت   آئین ششمین سال شهادت آامسال ! انهم میهن 

ایران دو یار وفادار مصدق بزرگ و نهضت ملی ایـران همچـون سـالهای               
ضـمن سـپاس از شـما ایـران دوسـتان  ملـت          . گذشته بر گزار خواهد شد    

زادیخواهان و استقالل طلبان خواسـتاریم در برگـزاری هـر چـه             آخواهان  
ــادبود ان د  ــین ی ــر ائ ــته ت ــه و  شایس ــوش  و پروان ــان دالور داری و قهرم

زاده و فرزانه ایران زمین زنده یادان مختاری و پوینده بکوشیم آنویسندگان 
و اجازه ندهیم گرد فراموشی بر این رویداد هولناک که قلب ملت ایـران و               

  .جریحه دار ساخت فرو نشیند را زادیخواهان  جهان آ
ی مـردم سـاالری از جـان مایـه      باشد به یاری شما ایرانیان عزیز که بـرا     

گذارید با اتحاد و مبارزه استبداد حاکم برای همیشه از سـرزمین مـان               می
  . زاد کردهآرخت بر بندد و ایران دیرینه سال را 

        
  

  گام های حق پویتان استوار باشد
  نان اینده ما باشدآیای ؤباشد که ر

   از شهیدانپیروز باد حرکت دادخواهی ایرانیان در دفاع
  درود بر روان تابناک شهیدان داریوش و پروانه فروهر
  از پیشگامان جنبش مردم ساالری و استقالل ملی

  گسسته باد زنجیرهای استبداد
  

   اتحاد مبارزه مقاومت پیروزی
  امریکآدفتر برون مرزی حزب ملت ایران در 
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  رانيه سازمان جوانان جبهه ملی ايانيب
  خارج از کشور

  
  

     با توجه به انتشار بیانیه حمایت از فراخوان رفرانـدم          
در صفحه اینترنتی سازمان جبهه ملـی ایـران شـاخه           

و لیست اسامی حامیان ایـن حرکـت سیاسـی،          آمریکا  
مسئول سازمان جوانـان جبهـه ملـی ایـران خـارج از             
کشور، که خود طبق مصوبات کنگره وحدت جبهه ملی         
خارج از کشور در استکهلم، هم بعنوان عضـو شـورای           
جبهه ملی خارج از کشور و عضـو هیئـت اجرائـی و از              

ام، طرف این شورا مسئول سازمان جوانان منتخب شده         
اعالم میدارم، که نحوه عمل سازمان جبهه ملـی ایـران           
خارج از کشور خالف آئین نامه و قطعنامه کنگره مزبور          

  .می باشد
     طبق مقررات یک سازمان متکی بر قوانین و اصـول          
                   دموکراســی میبایســت پــیش از انتشــار چنــین     
                       بیانیه و یـا اعالمیـه مهمـی کـه بـا خـط و سرنوشـت          
سیاسی یک سازمان ارتبـاط  مسـتقیم  دارد، از همـه             
                      اعضای شورا در یـک گردهمـائی و یـا کتبـاَ  پرسـش               

  .و رأی گیری بعمل آید
     متاسفانه نه از آقای مهندس کردستانی و نه از مـن،           

 بـه امـروز     که هر دو عضو هیئت اجرائی می باشیم، تـا         
  .همچین پرسشی صورت نگرفته

     به همین علت سازمان جوانان جبهه ملـی خـارج از           
                     دارد، کـه اعالمیـه مـورد منتشـره         کشور اعـالم مـی    

در صفحه اینترنتی آنان تنها نظرچند تنـی از سـازمان           
همچنـین  . جبهه ملی ایران خـارج از کشـور میباشـد         

مان و یا کمیتـه جوانـان جبهـه         کسانی که از طرف ساز    
                      ملی ایران خارج از کشور با امضا خود ایـن فراخـوان را             
                       حمایـــت کـــرده انـــد بـــه هـــیچ وجـــه مـــورد 
تائید سازمان جوانان جبهه ملی ایران خـارج از کشـور           

  .نمی باشد
                       ملـــی ایـــران       ســـازمان جوانـــان جبهـــه  

ــور ــارج از کشـ ــی و   خـ ــد از بررسـ ــزودی،  بعـ                       بـ
ــه    ــه اعالمی ــبت ب ــود را نس ــر خ ــات الزم، نظ                       تحقیق

  .   ذکر شده اعالم می دارد
  ساسان هارون مهدوی

  ران خارج از کشور  يسازمان جوانان جبهه ملی ا
  ۲۰۰۴ دسامبر ٩خ يمون                                                          


