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 بازنشر بیانیه ششم بهمن 1397خورشیدي - کمیته انتشارات جبهه ملی ایران



بیانیه تاریخی جبهه ملی ایران درباره انقالب سفید و همه پرسی انقالب سفید 6 بهمن 
 1341

  
درباره بیانیه: لوایح شش گانه انقالب سفید که محمدرضا شاه پهلوي در ششم بهمن 
1341 خورشیدي آن را به همه پرسی نهاد. مورد انتقاد شدید سازمان ها و جریان هاي سیاسی 
و صنفی قرار گرفت. جبهه ملی ایران، پیشتر در منشور مصوب کنگره (دي ماه 1341)، نظام 
کشاورزي را نیازمند اصالحات قانون مند، نظام مند و کارشناسانه  دانست. البته پیشتر در زمان 
با  شاه  شد.  برداشته  ارضی  اصالحات  جهت  در  مؤثري  هاي  گام  مصدق  دکتر  ملی  دولت 
الگوبرداري از برنامه هاي دولت ملی و جبهه ملی ایران، خود را بانی اصالحات ارضی معرفی 
کرد و برخالف قانون اساسی آن را به همه پرسی نهاد. جبهه ملی ایران، در ششم بهمن با 
اعالم گردهمایی در میدان جاللیه، از مردم درخواست کرد، ضمن شرکت در این گردهمایی، 
مخالفت خود را با این همه پرسی غیر قانونی اعالم کنند. از روز نخست بهمن ماه 41 یک رشته 
دستگیري ها به واسطه عضویت در اصناف و سازمان هاي جبهه ملی ایران و همچنین جمعیت 
نهضت آزادي ایران صورت گرفت. روز سوم بهمن ماه زنده یاد «اللهیار صالح» رئیس هیأت 
اجرایی جبهه ملی ایران توقیف و در روز پنجم و ششم، تعداد زیادي از سران و هموندان 
جبهه ملی ایران، احتماالً به واسطه گردهمایی میدان جاللیه و انتشار بیانیه «اصالحات آري – 
دیکتاتوري نه»، صدالبته ایجاد رعب و وحشت، دستگیر شدند. موج دستگیري ها چنان بود که 
اخبار دستگیري اعضاء در رادیو و روزنامه اطالعات و کیهان رسماً اعالم شد. این رشته 
دستگیري هاي زنجیره اي تا اواسط بهمن ماه ادامه داشت. تا جایی که بیش از صد و پنجاه تن از 

اعضاء بدون حکم ماه ها در زندان بودند. 
همان طور که در بیانیه جبهه ملی، پیش بینی شده بود، این همه پرسی تنها در سایه زور و 
سرنیزه و ایجاد جو ترور و وحشت، می توانست برگزار شود. انقالب سفید نه تنها موج جدید 
خفقان و اختناق را به بار آورد، بلکه شاه با خودکامگی هرچه تمام تر قانون اساسی را به طاق 
نسیان نهاد و پایه هاي استبداد مطلق خود را تحکیم و تثبیت کرد. از این رو «انقالب سفید» در 
تاریخ ما روز مهمی محسوب می شود. زیرا ایران وارد دوره جدیدي از تاریخ استبداد آن هم به 

شکل مطلق شد. 
همچنان که براي واکاوي کنش مبارزاتی جبهه ملی ایران در بزنگاه انقالب به بیانیه سه 
امضایی زنده یادان دکتر کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر در 22 خرداد 1356 و 
همچنین بیانیه سه ماده اي دکتر سنجابی رئیس و دبیر هیأت اجرایی جبهه ملی چهارم ایران در 
14 اَبان 1357 استناد می شود، براي داوري هر چه دقیق تر باید به بیانیه «اصالحات آري – 
دیکتاتوري نه» سوم بهمن 1341 نیز توجه شود. زیرا بسیاري از مفاد بیانیه هایی که در بزنگاه 
انقالب یا در مقام هشدار، یا عدم مشروعیت رژیم نگاشته شده، بدون پیشینه و ریشه هاي 

نظري و تاریخی نیست. کمااین که در این بیانیه برخی از آن خطوط و اصول دیده می شود.   
بیانیه سوم بهمن ماه جبهه ملی ایران، معروف به «اصالحات آري – دیکتاتوري نه» به 
تاریخ  زرین  برگ  و  ارزشمند  سندي  خورشیدي،   1341 بهمن  ششم  پرسی  همه  مناسبت 
و  صراحت  با  متن  این  جاي  جاي  در  زیرا  شود.  می  محسوب  ایران،  ملی  نَهضَت  مبارزات 
عقالنیت، استبداد سطلنتی را نقد کرده: «دخالت در شئون کشور به عنوان مسئول مملکت از 
طرف پادشاهی که قانوناً غیرمسئول است و مقام و عنوان او بر طبق وراثت و به موجب 



مقرارت قانون اساسی استوار گردیده است، در حکم برهم زدن اساس حکومت ملی و واژگون 
ساختن رژیم مشروطیت و دموکراسی است... پادشاهی که در مدت ده سال تمام با قدرت و 
استبداد علی رغم قوانین اساسی مملکت و با بی اعتنائی به حقوق ملت حکومت کرده است، همه 
دولت ها را بدون کوچک ترین اظهار نظر مردم عزل و نصب کرده و به دست آن ها انتخابات 
مجلس را در محیط ترور و وحشت بدون هیچ نوع آزادي انجام داده و نمایندگان دروغین 
مجلس را فرداً فرد منصوب کرده و کلیه قوانین و مقرارت اقتصادي – قضائی و غیره را با 
تصویب شخصی اجازه عمل داده است؛ اکنون به صورت رسمی در شئون تقنینی و اجرائی 
مملکت دخالت می نماید و باقی مانده آثار قانون اساسی را از میان بر می دارد.». جبهه ملی 
هزینه  کرد،  حاکمه  هیأت  سفید  انقالب  مقابل  در  که  مخالفتی  و  بیانیه  این  واسطه  به  ایران 
گران بهایی را پرداخت. کمااین که شاه در چهارم بهمن ماه دو روز مانده به همه پرسی، جبهه 
ملی ایران را با با عصبانیت، به باد فحش و ناسزا می گیرد و تهدید می کند که ما با مشت محکم 
اخالق  و  اصول  از  گاه  هیچ  حال  این  با  ایران  ملی  جبهه  کوبیم!  می  فرو  سرشان  بر  عدالت 
مبارزاتی خود عقب ننشست و همواره مبارزه استقالل طلبانه و آزادي خواهانه و دموکراتیک 
خود را ادامه داد. این بیانیه نشان می دهد که نهضت ملی ایران به رهبري دکتر محمد مصدق 

به گفته آن رادمرد، هیچ گاه خاموش نشد و همواره این نهضت ادامه داشته و دارد. 
همفکري اعضاي شوراء و مصوبات  ها محصول  این بیانیه احتماالً مانند بیشتر بیانیه 
کنگره است. اما نویسنده اصلی این بیانیه به گفته برخی از اعضاي هیأت اجراییه، شادروان 
«دکتر محمدعلی خنجی» است که بر حسب اتفاق در آستانه چهل و هفتمین روز درگذشت 
ایشان بسر می بریم. یاد و خاطره دکتر خنجی و تمامی مبارزانی که در راه استقالل و آزادي، 

حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی و راه مکتب مصدق بزرگ کوشش کردند، گرامی باد. 
  

 6 بهمن 1397
 تهران - واحد انتشارات جبهه ملی ایران

 



استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است 
  

اعالمیه جبهه ملی ایران 
  

[به مناسبت بیانیه جبهه ملی ایران درباره همه پرسی انقالب سفید 6 بهمن 1341 معروف به "اصالحات آري – 

دیکتاتوري نه" – تاریخ بیانیه 3 بهمن 1341] 
  

  
مردم شرافتمند ایران 

شـما بـه خـوبی می دانید که دهـقانـان و کارگـران وطـن مـا در بـدتـرین و سـخت تـرین شـرایط زنـدگی بسـر می بـرده و اربـابـان 
و کارفـرمـایان بـه اتکاء قـدرت دسـتگاه حـاکمه و بـا زور سـر نیزه ژانـدارم و نیروي مـأمـوران دولتی دسـترنـج آنـان را بـه تـاراج و 

کلیه حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب می کرده اند. 
دسـتگاه حکومـت که در شهـرهـا بـه وسیلۀ مـأمـوران انـتظامی و شـعب سـازمـان امنیت، محیط وحشـت و تـرور بـه وجـود 
آورده و حـقوق و آزادي هـاي مـردم را یکسره پـایمال کرده انـد. در در روسـتاهـاي بـا پشـتیبانی از مـالکان و انـجام اوامـر و 

تمنیات آنان سد محکمی در برابر رشد و ترقی دهقانان و احقاق حقوق آنان تشکیل می داد. 
در تـمام مملکت چـه در شهـر و چـه در ده، بـه خـصوص در ده سـال اخیر دسـتگاه ظـلم و سـتم و فـساد و بی عـدالتی چـنان 

گسترده شده که کشور باستانی ما را به گورستان مبدل ساخته است. 
  

جـبهه ملی ایران بـراي پـایان دادن بـه این هـمه بی عـدالتی و بـه مـنظور مـحو و نـابـودي اسـاس جـور و سـتم، 
مـبارزه بـا این دسـتگاه فـاسـد را که بـا دسـتیاري و تـأیید بیگانـگان بـر مـلت  مـا مسـلط گشـته و مـنشأ هـمه مـفاسـد و مـظالـم اسـت، 

هدف خویش قرار داده است. 
جـبهه ملی ایران مـعتقد اسـت که تـأمین زنـدگی مـرفـه انـسانی بـراي دهـقانـان هـنگامی میسر اسـت که نـظام پـوسیده اربـاب 
رعیتی عـمالً و واقـعاً مـنسوخ شـود و زمین و آب در اختیار روسـتائیان قـرار گیرد و دهـقانـان ایران دور از هـر نـوع 

صحنه سازي و فریب زمام سرنوشت خویش را در دست گیرند. 
جـبهه ملی ایران مـعتقد اسـت که هیأت حـاکمۀ فـاسـد عـامـل اصلی رژیم خـفقان و ظـلم و سـتم در شهـرهـا و روسـتاهـا 

می باشد. 
مـبارزات جـبهه ملی ایران هـمواره در این جهـت سیر می کرده اسـت که دسـت تسـلط این عـامـل اصلی سیه روزي و 
بـدختی مـلت را کوتـاه سـازد. تـا مـلت بـتوانـد بـر مـقدرات خـویش مسـلط گـردد. ولی دسـتگاه جـابـر که فـاقـد هـر نـوع تکیه گـاه در 
میان مـلت ایران اسـت، در بـرابـر مـبارزات جـبهه ملی ایران و مـقاومـت مـردم وطـن مـا و فـشار افکار عـمومی جـهانیان بـراي 
ادامـه دادن بـه عـمر حکومـت اسـتبدادي خـویش دسـت بـه صـحنه سـازي هـائی زده اسـت. هیأت حـاکمه پـس از آن که از عـناوین 
«قـانـون بـند جیم»، «مـبارزه بـا فـساد»، «قـانـون از کجا آورده اي؟»، «حـزب سـازي»، «مـحاکمات بـزرگ» و نـظائـر آن طَـرفی 
نبسـت، بـراي آن که چهـره غیرقـانـونی خـود را مخفی سـازد و عـمر دسـتگاه مـتزلـزل خـویش را چـندي طـوالنی تـر گـردانـد. 

اکنون به بهانه اصالحات ارضی و تأمین حقوق کشاورزان موضوع رفراندوم را عنوان کرده است. 
دسـتگاهی که تـمام آزادي هـاي قـانـونی را از مـلت سـلب نـموده و بـا هـزاران فـجایع و مـظالـم حـقوق انـسانی جـامـعه مـا را 
لـگدمـال کرده و مسـلم تـرین حـق مـلت یعنی حـق انـتخاب نـماینده و بـرقـراري حکومـت نـاشی از مـلت را زیر پـا گـذاشـته، اکنون 

مسئله رفراندوم را پیش کشیده است، تا به بهانه آن باز هم به تعطیل مشروطیت و تضییع حقوق ملت ادامه دهد. 



  
مردم شرافتمند ایران 

شـما بـه خـوبی می دانید که اظـهار نـظر در یک رفـرانـدوم آزاد یعنی مـراجـعه بـه آراء عـمومی، اولین حـق هـر مـلت اسـت 
و در حکومـت ملی هیچ قـدرتی بـرتـر و واالتـر از اراده مـلت نیست. در کشور مـا بـراي نخسـتین بـار پیشواي عـالی قـدر مـلت 
«دکتر محـمد مـصدق» مسـئله مـراجـعه بـه آراء عـمومی را مـطرح سـاخـت و عملی نـمود. ولی پـس از کودتـاي 28 مـرداد و 
شـبیخون زدن بـه دولـت ملی (هـمان کسانی که امـروز می خـواهـند بـه وسیله رفـرانـدوم سـاختگی بـراي ادامـه حکومـت 
غیرقـانـونی خـود محـملی بـتراشـند) در آن روز هـمه نـتایج درخـشان رفـرانـدوم را از میان بـردنـد و گـروهی از شـریف تـرین 

فرزندان کشور را به عنوان «رفراندوم چی» تحت  تعقیب قرار دادند. 
هـمان کسانی که پـس از کودتـا و بـا تخـطئه رفـرانـدوم آن حکومـت ملی بـه جـمیع حـقوق مـلت تـجاوز نـمودنـد و بـا سـلب 
تـمام آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی و تشکیل مـجالـس فـرمـایشی حـاصـل پیروزي هـاي مـردم رشید سـرزمین مـا را یک بـه یک بـه 
بـاد دادنـد و بـا تـجاوز و غـارت و چـپاولی که در تـاریخ بی سـابـقه اسـت کشور را بـه ورشکستگی کشانیدنـد. امـروز بـه فکر 
رفـرانـدوم افـتاده انـد و بـه بـهانـه تـأمین «حـقوق کشاورزان» می خـواهـند بـه حکومـت غیرقـانـونی خـود پـایۀ قـانـونی دهـند. غـافـل 
از این که چنین رفـرانـدومی بـه هیچ وجـه نمی تـوانـد یک  دسـتگاه مسـتبد و غیر ملی را مـوجـه و مشـروع سـازد و خیال خـام آن هـا 

را تحقق بخشد. 
  

هموطنان 
رفراندومی که قرار است براي تصویب طرح هاي شش گانه شاه اجرا شود، به دالئل ذیل نمی تواند قانونی باشد: 

اول آن که طـبق اصـول مشـروطیت و مـفاد قـوانین اسـاسی کشور پـادشـاه نمی تـوانـد بـه آراء عـمومی مـراجـعه کند. زیرا شـاه 
یک مقام غیرمسئول بوده و از هر نوع دخالت مستقیم در امور حکومت و قانون گذاري ممنوع است. 

اعـالم طـرح هـاي شـشگانـه تـوسـط پـادشـاه و دخـالـت رسمی و آشکار بـه عـنوان یک مـقام مسـئول در امـور اجـرائی و 
قـانـون گـذاري، کشور را رسـماً و عـلناً بـه یک کشور اسـتبدادي تـبدیل می کند. اگـر ژنـرال دوگـل می تـوانـد بـه آراءِ عـمومی 
مـراجـعه کند، از جهـت آن اسـت که نـامـبرده از طـرف مـلت بـراي مـدت محـدودي بـه عـنوان رئیس جـمهور فـرانـسه انـتخاب 
شـده اسـت و قـانـون اسـاسی فـرانـسه حـق مـراجـعه بـه آراي عـمومی را بـه رئیس جـمهوري کشور تـفویض نـموده اسـت. دخـالـت 
در شـئون کشور بـه عـنوان مسـئول مملکت از طـرف پـادشـاهی که قـانـونـاً غیرمسـئول اسـت و مـقام و عـنوان او بـر طـبق وراثـت 
و بـه مـوجـب مـقرارت قـانـون اسـاسی اسـتوار گـردیده اسـت، در حکم بـرهـم زدن اسـاس حکومـت ملی و واژگـون سـاخـتن رژیم 

مشروطیت و دموکراسی است. 
  

هموطنان: آگاه باشید! 
دخـالـت شـاه در امـور حکومـت و قـانـون گـذاري اقـدامی صـریح بـر ضـد قـانـون اسـاسی و تـجاوز بـه حـقوق مـلت بـه نـقض 

سوگندي است که براي حفظ قانون اساسی خورده است. 
دوم آن که در مـراجـعه بـه افکار عـمومی بـاید یک مـوضـوع مـورد پـرسـش قـرار گیرد، و هـرگـاه چـند مـوضـوع یک جـا بـه آراءِ 
عـمومی گـذاشـته شـود و مـردم بـا بعضی از آن مـوضـوعـات مـوافـق و یا بـرخی دیگر مـخالـف بـاشـند چـگونـه می تـوانـند فـقط بـا یک 

آري یا نه، نظر خود را نسبت به موارد مختلف اظهار کنند!؟ 
سـوم آن که مـراجـعه بـه آراءِ عـمومی هـنگامی صـورت می گیرد که دسـتگاه مسـئول قـانـونی بـخواهـد قـبالً از نـظریۀ مـلت 
دربـارة اجـراء و یا عـدم اجـراي امـري آگـاه گـردد و در صـورتی که مـلت اجـراي امـري را تـصویب کند، آن را مجـري دارد و در 
غیر این  صـورت از اجـراي امـر مـورد نـظر خـودداري کند. و حـال آن که طـرح اصـالحـات ارضی که بـهانـۀ اصلی تـوسـل بـه 
رفـرانـدوم اسـت یک سـال و چـند مـاه قـبل در هیأت دولـت تـصویب شـده و بـنا بـه ادعـاي دولـت اجـراي آن تـقریباً بـه پـایان 
رسیده اسـت. چـگونـه بـراي مـوضـوعی که اجـرا شـده اسـت، بـه آراء عـمومی مـراجـعه می شـود؟ آیا اگـر نتیجۀ مـراجـعه بـه آراء 
عـمومی منفی بـاشـد، آقـایان امـالك و اراضی را مجـدداً بـه مـالکین تـحویل خـواهـند داد؟ آیا خیال می کنید کسی زیر بـار آن 



می رود که همین اقـدام نـاقـص هـم از میان بـرود. دهـقان ایرانی یقین دارد که زمین  هـاي تقسیم شـده را نـه این دولـت و نـه 
هیچ حکومت دیگري نباید و نمی تواند از دست او بگیرد. 

چـهارم آن که رفـرانـدوم و یا هـر نـوع اعـمال ارادة مـلت بـاید در شـرایط آزاد صـورت گیرد. در کشوري که هـمۀ اصـول 
دمـوکراسی و آزادي را مـحو کرده انـد و سـانـسور مـطبوعـات بـه شـدیدتـرین وجـه بـرقـرار اسـت و از آزادي عقیده، بیان و 
اجـتماعـات اثـري نیست و از انـتشار روزنـامـه هـاي ملی و هـر نـوع بیانیه، نشـریه و اوراق مـربـوط بـه دسـتجات ملی تـوسـط 

مأموران شهربانی و سازمان امنیت جلوگیري به عمل می آید، چگونه ارادة ملی می تواند تجلی کند؟ 
در مملکتی که هیچ کس در اظـهار نـظر آزاد نیست و روزنـامـه هـا از درج نـظرات و افکار سیاسی مـردم حتی بـه صـورت 
آگهی مـمنوع هسـتند. در مملکتی که روزنـامـه هـا بـه دسـتور سـازمـان امنیت از قـول جـناب آقـاي «دکتر محـمد مـصدق» نـامـه 
جـعل می کنند و در عین حـال از درج تکذیب نـامـۀ مـعظم لـه بـرخـالف قـانـون مـطبوعـات خـودداري می  نـمایند. در مملکتی که از 
تشکیل هـر مجـمع و مجـلس غیر فـرمـایشی جـلوگیري می شـود و مـأمـوران سـازمـان امنیت در شهـرهـا و مـأمـوران ژانـدرمـري در 
روسـتاهـا از کوچکترین ابـراز عقیده افـراد مـمانـعت بـه عـمل می آورنـد، حتی مـسافـرت و رفـت وآمـد عـناصـر مـؤثـر ملی تـحت 
بـازرسی و مـراقـبت شـدید مـأمـوران سـازمـان امنیت قـرار دارد، از اجـراي انـتخابـات و تشکیل حکومـت قـانـونی جـلوگیري بـه 

عمل می آید، در چنین کشوري مراجعه به آراءِ عمومی و رفراندوم را در سراسر جهان فریب دادن است. 
رفـرانـدوم در صـورتی  می تـوانـد نـماینده افکار عـمومی بـاشـد که در محیط قـانـونی و بـا رعـایت جـمیع آزادي هـاي فـردي و 

اجتماعی صورت گیرد. 
  

هموطنان 
جـبهه ملی ایران مـعتقد اسـت که صـرف نـظر از دسـایس و خیمه شـب بـازي هـاي دسـتگاه حـاکمه فـاسـد؛ روسـتائیان و دهـقانـان 
ایران بـاید حـاکم بـر سـرنـوشـت خـود شـونـد، و هـمچنان که در مـنشور مـصوب نخسـتین کنگره جـبهه ملی ایران قید شـده اسـت، 
اصـالح نـظام فـالحتی بـاید بـه نـحوي صـورت گیرد که کشاورزان واقـعاً از قید اسـارت و بنگی آزاد شـونـد و از دسـترنـج خـود 
بهـره مـند گـردنـد و میلیون هـا دهـقان ایرانی هـمچنان که وظیفه تـاریخی آن هـا حکم می کند در تجـدید بـناي جـامـعه بـه طـور 

مؤثر شرکت کنند و با توجه به اصول فنی و صنعتی، کشاورزي ایران متناسب با رشد صنعتی گردد. 
جبهه ملی ایران معتقد است که تأمین اصالحات در گرو آزادي است. 

جـبهه ملی ایران مـعتقد اسـت که دهـقانـان کشور مـا در عین دارا شـدن زمین و آب بـاید از آزادي و اختیار دخـالـت در 
سـرنـوشـت خـویشتن بـرخـوردار شـونـد و بـراي آنکه رژیم اربـاب رعیتی عـمالً مـنسوخ گـردد، بـاید عـالوه بـر سـلب سـلطه 

مالکین، مایه قدرت اساسی و پایه فجایع و مظالم و تسلط جابرانه آن ها یعنی تعدي ژاندارم نیز از میان برداشته شود. 
  

تـا هـنگامی که مـأمـوران پلیس و سـازمـان امنیت تـمام شـئون مـردم را در شهـرهـا و روسـتاهـا زیر نـظر دارنـد و امنیت 
واقعی را از افـراد و آحـاد کشور سـلب کرده انـد و هـمه فـعالیت هـاي مـختلف را از کلی و جـزئی تنظیم و رهـبري می کنند و 
بـه جـاي اربـاب و مـالک سـایه مـأمـوران سـازمـان امنیت و ژانـدارم بـه چـشم می خـورد، چـگونـه می تـوان از فـسخ عملی رزیم 

ارباب و رعیتی دم زد؟ 
بـراي فـسخ واقعی نـظام اربـاب و رعیتی در دهـات و از میان بـرداشـتن تـرتیب حـاکم و محکومی در شهـرهـا بـاید سـازمـان 
امنیت و اطـالعـات کشور منحـل شـود و کلیه حـقوق و آزادي هـاي سیاسی و اجـتماعی مـردم در شهـر و روسـتا اعـاده گـردد و 
بـه مـنظور تثبیت و تـأمین هـدف هـاي نـام بـرده، الزم اسـت از کلیه اشـخاصی که از مـمرهـاي نـامشـروع صـاحـب امـالك و اراضی 
شـده انـد خـلع ید بـه عـمل آید و هـر نـوع مـالکیت ارضی که مـتضمن اسـتثمار کشاورزان بـاشـد مـنع گـردد و هـر نـوع مـالکیت 
اراضی که مـتعلق بـه خـانـدان سـلطنتی و همچنین خـالـصجات دولتی بـاید مـشمول احکام کلی بـاشـد و جـوهی که از بـابـت این 
قبیل زمین هـا از کشاورزان دریافـت شـده، بـه آنـان مسـترد گـردد و در این زمینه بـاید بـه نـحوي عـمل شـود که امکان تجـدید 
نـظام اربـاب و رعیتی در آینده بـه کلی از میان بـرود و مـالکین نـتوانـند از طـرق مـختلف و بـا اسـتفاده از ضـعف بنیه مـالی 



دهـقان و فـقدان سـرمـایه سـوءِ اسـتفاده نـمود و مـثالً بـه عـنوان اجـاره یا عـناوین دیگر روسـتائیان را مجـدد بـه زنجیر اسـارت 
بکشند. 

عـالوه بـر این هـمان طـور که در مـنشور مـصوب نخسـتین کنگره جـبهه ملی ایران قید شـده اسـت جـنگل هـا، مـراتـع عـمومی، 
رودخـانـه هـا و اراضی که در مهـلت مـقرر از طـرف مـالکین اقـدام بـه آبـادانی آ ن هـا نـشود، بـاید ملی اعـالم گـردد. میزان 
مـالکیت ارضی بـراي کسانی که بـا کار و سـرمـایه خـود بـه کشاورزي اشـتغال دارنـد، بـاید بـر مـبناي شـرایط اقلیمی و عـوامـل 
اقـتصادي تعیین شـود. زمین و آب بـراي دهـقانـان بـاید تـأمین گـردد و واحـدهـاي تـولیدي روسـتائی مجهـر بـه وسـائـل فنی 

به وجود آید، نهضت تعاونی کشاورزي منطقه اي تحت نظارت و هدایت دولت تقویت شود. 
جـبهه ملی ایران بـراي تشکیل شـوراي ده و دهسـتان اهمیت خـاصی قـائـل و مـعتقد اسـت که امـور اجـتماعی روسـتاهـا بـاید 
بـه شـوراهـاي مـذکور واگـذار گـردد، تـا بـدین تـرتیب نـهضت اجـتماعی و ملی در روسـتا رسـوخ و آزادي هـاي سیاسی و 
اجـتماعی میلیون هـا کشاورزي و بنیه مـالی دهـقانـان تـقویت و از بـروز بحـران اقـتصادي در این بـازار که زنـدگی میلیون هـا 

نفر به آن بستگی دارد، جلوگیري به عمل آید. 
حـقوق کارگـران کشاورزي بـاید تثبیت و بـه تـوسـعه صـنایع روسـتایی و بیمه مـحصوالت کشاورزي تـوجـه خـاصی مـبذول 

گردد. 
روسـتاهـاي ایران بـاید بـه وسیله یک شـبکه وسیع راه هـاي فـرعی بـه مـراکز شهـري و صنعتی مـربـوط شـود. در مـورد تـأمین 

آب آشـامیدنی – نیروي بـرق و روشـنایی، بهـداشـت، امـور فـرهنگی روسـتاهـا و نـوسـازي دهـات بـاید تـوجـه کامـل مـبذول 
گردد. 
  

مردم شرافتمند ایران 
دسـتگاهی که مـدت ده سـال اسـت بـا ارتکاب هـمه نـوع جـنایت حـقوق و مـنبع مـردم مملکت مـا را اعـم از شهـري و دهـاتی 
در بـرابـر مـطامـع اربـابـان اسـتعماري خـود پـایمال سـاخـته، این بـار بـا اسـلحه جـدیدي بـه میدان آمـده اسـت. دسـتگاهی که عـامـل 
اصلی دوام رژیم اربـاب و رعیتی دهـات در شهـرهـا ایجاد کرده اسـت. دسـتگاهی که رژیمی بـدتـر، ظـالـمانـه تـر و فـاسـدتـر از 
رژیم اربـاب رعیتی دهـات را در شهـرهـا ایجاد کرده اسـت. دسـتگاهی که مـنافـع مـلت را در بـرابـر مـنافـع اسـتعمارگـران قـربـانی 
کرده اسـت، دسـتگاهی که هـمه حـقوق و آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی مـلت مـا را بـه یکباره از میان بـرده اسـت؛ اکنون در 
محیط وحشـت و تـرور، زیر سـرنیزه ژانـدارم و سـایه وحشـت مـأمـوران سـازمـان امنیت می خـواهـد بـا تـوسـل بـر رفـرانـدوم 
پـایه هـاي حکومـت مـتزلـزل و غیر قـانـونی خـود را مسـتحکم سـازد. او می خـواهـد بـه عـنوان اصـالحـات ارضی و در زیر عـنوانی 
که مـورد قـبول عـموم اسـت، بـه هـزار عـمل خـالف دسـت بـزنـد. عجیب تـر آن که در همین رفـرانـدوم سـاختگی بـا پیش کشیدن 
اصـالحـات ارضی تـظاهـر بـه روش سـوسیالیستی می کند؛ طـرح فـروش کارخـانـجات دولتی را بـه سـرمـایه داران بـه صـورت رسمی 
و علنی در می آورد و بـدین وسیله یکی از مـهمترین سـرمـایه هـاي این سـرزمین یعنی کارخـانـجات دولتی را در اختیار 

سرمایه داران خصوصی قرار می دهد. 
  

هموطنان! هشیار باشید 
اگـر بـشود بـا رفـرانـدوم تـمام قـوانین را تـصویب کرد، اصـوالً حکومـت پـارلـمانی و رژیم مشـروطـه معنی نـخواهـد داشـت. و 
هیأت حـاکمه بـا تـوسـل بـه رفـرانـدوم دروغی روشی اتـخاذ می کند، تـا راه را بـراي لـغو کامـل حـقوق مـلت و انـجام بـرنـامـه هـاي 

دیگر خود باز نماید. 
پـادشـاهی که در مـدت ده سـال تـمام بـا قـدرت و اسـتبداد علی رغـم قـوانین اسـاسی مملکت و بـا بی اعـتنائی بـه حـقوق مـلت 
حکومـت کرده اسـت، هـمه دولـت هـا را بـدون کوچک تـرین اظـهار نـظر مـردم عـزل و نـصب کرده و بـه دسـت آن هـا انـتخابـات 
مجـلس را در محیط تـرور و وحشـت بـدون هیچ نـوع آزادي انـجام داده و نـمایندگـان دروغین مجـلس را فـرداً فـرد مـنصوب 



کرده و کلیه قـوانین و مـقرارت اقـتصادي – قـضائی و غیره را بـا تـصویب شخصی اجـازه عـمل داده اسـت؛ اکنون بـه صـورت 
رسمی در شئون تقنینی و اجرائی مملکت دخالت می نماید و باقی مانده آثار قانون اساسی را از میان بر می دارد. 

پـادشـاهی که ارتـش مملکت را ابـزار شخصی تـبدیل نـموده و دسـتگاه هـاي انـتظامی را بـه صـورت عـوامـل بی اراده و مطیع 
درآورده و سـازمـان امنیت را بـر کلیه شـئون مـردم بی رحـمانـه مسـلط گـردانیده اسـت، اکنون بـا اجـراي رفـرانـدوم و تـوسـل بـه 

مسئلۀ اصالحات ارضی و حقوق زارع می خواهد، حکومت خالف قانون خود را جنبه ملی و مردم پسند بدهد. 
  

مـردم ایران مـا بـه شـما اعـالم خـطر می کنیم که امـروز کشور مـا در آسـتانـه تـبدیل رسمی رژیم مشـروطیت و 
دموکراسی به سیستم استبداد و ارتجاع است. 

یقین داریم ملت بیدار و هشیار است. 
دهـقان ایرانی هـوشیار و آگـاه اجـازه نـخواهـد داد که عـنوان مـصالـح او، مـلعبه دسـت دشـمنان مـلت گـردد. او می دانـد که 
مسـببان و عـامـالن اصلی انـتخابـات غیرقـانـونی تـابسـتانی و زمسـتانی گـذشـته و عـامـالن رفـرانـدومی که قـرار اسـت صـورت 

گیرد، دشمنان حقوق و آزادي هاي مردم وطن ما هستند. 
  

زمین و آب حق دهقانان و زارع است 

آزادي از حقوق اساسی ملت است. 



بـا: الـغاءِ رژیم اربـاب و رعیتی – زمین و آب بـراي دهـقان 

– دسـترنـج کارگـر بـراي کارگـر – حـاکمیت مـلت و آزادي بـراي 
همه مردم – از میان برداشتن استعمال و استثمار 

«آري موافقم». 
بـا: حکومـت خـودکامـه و دخـالـت پـادشـاه در امـور حکومـت و 
رژیم وحشـت و تـرور سـازمـان امنیت، تسـلط سیاسـت اسـتعماري 
بـر کشور، تـعدي پلیس و ژانـدارم و مـأمـور مـتعدي دولـت در 

شهرها و روستاها 

«نه – مخالفم». 
  
  

 3 بهمن 1341
 هیأت اجرایی جبهه ملی ایران


