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اط!عیه

به دنبال انفجار خانهها و دفترهای کار و ضربوجرح آزادیخواهان و استق%لطلبان ایران، شامگاه پنجشنبه، هفتم    

اردیبهشتماه، ساعت نهونیم بعدازظهر به افق تهران، بار دیگر، دیو شوم استبداد نعرهی وحشیانهی خود را به گوش    

فضای بازمردم تهران رسانید و  سازمان زیرزمینی انتقام حکومت زیرسلطه در راه ایجاد  «کمیته اقدام و  « » « » 

سیاسی و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی خانهی آقای داریوش فروهر، دبیر حزب ملت ایران و مبارز پرشور «  

!راه آزادی و استق%ل، را با بمب ساعتی منفجر ساختند

خانهای که آقای داریوش فروهر مستأجر طبقهی دوم آن میباشد و با همسر و دو فرزند خود در آن زندگی میکند در    

این اقدام وحشیانه به شدت آسیب دید و شیشههای کلیهی ساختمانهای مجاور درهمشکست     ساکنان کوچه، بهویژه.

زنان، آسیمهسر از خانههای خود بیرون آمدند و کودکان خردسال با دیدن این منظرهی هولناک به وحشت افتادند و   

صاحبخانه، که خانمی سا#ند میباشد و تازه از بیماری حملهی قلبی رها شده بود، دوباره دچار تشنج شدید گردید   

و به بیمارستان انتقال یافت.

 به دنبال این انفجار، از طرف ک%نتری بخش، چند پلیس و افسر شهربانی به محل حادثه حاضر شدند و، پس از

، راه خود را در پیش گرفتند و رفتند.تهیهی  »صــورت مجلس »

آنان که آقای داریوش فروهر را میشناسند میدانند که بیستوچهار سال مبارزه با استعمار و دیکتاتوری و تحمل   

آسیبهای فراوان این راه سختگذر نه تنها در عزم ملتگرایانهی او کوچکترین خللی ایجاد نکرده، بلکه لحظهبهلحظه       

ارادهی خ%ق او را به گونهی پو$د آبدیدهتر ساخته است  .

»دستگاه استبداد است که گرامی میهن ما را در سراشیب سقوط و انحطاط قرار داده و افتخارشرمندگی از آن  » 

و سربلندی از آن همهی مبارزان راه آزادی و استق%ل ایران، که مردانه بهپاخاستهاند و با خون خود پایندگی   

ایرانزمین و آزادی مردم شرافتمندش را پاسداری میکنند. 
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