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هممیهن،

 بیش از یک سال میگذرد که دستگاه حکومت استبدادی رهبر دلیر و مبارز حزب ملت ایران، داریوش فروهر، را به

 فروهر و دیگر آزادیخواهان و میهنپرستان این مرزوبوم در دوازده سال اخیر بارها در.زندان افکنده است  

 بندوزنجیر استبداد گرفتار بودهاند. این آزادمردان ازخودگذشته گناهی جز این نداشته و ندارند که تسلیم

سیاستهای استعماری بیگانه نمیشوند.؛ و از این رو، حکومت ترور و وحشت ایران باید زندانها و سیاهچالهای     

خود را از فروهر و یارانش پر سازد تا بتواند به آسانی دست به انعقاد قراردادها و موافقتنامههای مملکتبربادده   

 زند و منابع ثروت کشور را به همراه حیثیت ملّی به تاراج دهد. حکومت مستبد و ضدملّی برای اینکه همهی

روزنههای امید و آزادی را به روی ملت ایران ببندد هر چند یک بار بساط یک محاکمهی مسخره را میگسترد تا، با   

ایجاد ترس و وحشت، دیگر رهروان را از ادامهی راه نهضت ملّی باز بدارد.

این بار، داریوش فروهر به پای میز محاکمه کشیده میشود تا در دادگاه دربستهی نظامی محاکمه گردد ــ فروهر،  

 مبارز دلیری که از آغاز مبارزاتش با نهضت ملّی همگام بوده و، با سرسختی، در راه به ثمر رساندن آرمانهای

.بزرگ دکتر مصدق، پیشوای عالیقدر ملت ایران، کوشیده است

 ملت ایران از چگونگی اتهام فروهر خبری ندارد و مدافعات وی نیز جایی منعکس نمیشود و به گوش کسی

 همین قدر همه میدانند که، بر طبق معمول، میزان محکومیت او را قب$ً به دادگاه نظامی اب$غ کردهاند و.نمیرسد  

دفاع او و نظر دادرسان دادگاه هیچ یک تأثیری در نحوهی انجام محاکمه نخواهد داشت.

 حزب ملت ایران محاکمهی داریوش فروهر، دبیر مبارز و دلیر خود، را در یک دادگاه سرّی نظامی غیرقانونی اع$م

میکند و از همهی احزاب و جمعیتها و افراد آزادیخواه و میهنپرست مملکت میخواهد فریاد اعتراض خود را علیه      

این گونه قانونشکنیها و آزادیکشیها، که مخالف نص صریح قانون اساسی و اع$میهی جهانی حقوق بشر     

.میباشد، به گوش جهانیان برسانند

حزب ملت ایران، علیرغم همهی توطئههای ضدملّی دستگاه هیئت حاکمه، مبارزهی خود را همگام با جبههی ملّی و     

همهی آزادمردان ایرانزمین تا سرحد پیروزی ادامه میدهد  .

.درود به داریوش فروهر، رهبر زندانی حزب ملت ایران

دبیرخانهی حزب ملت ایران


