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  هم ميهنان به هوش باشيد ،توطئه در راه است
  

.  مدتي است از گوشه و آنار صداهايي شوم به گوش مي رسد آه حكايت از يك توطئه حساب شده در جهت تضعيف  وحدت ملي ايرانيان دارد!هم ميهنان
ن براي چندمين بار بر آن شده اند تا از وضعيت موجود بهره گيرند و به خيال خود در   پايه هاي عظيم و استوار يكپارچگي و يگانگي ملت ما دشمنان ملت ايرا
 سرسام آور سعي آنان با به آار گرفتن رسانه هاي همگاني و وسيله هاي گوناگون و با تكيه بر امكانات  فراوان بيگانگان و صرف هزينه هاي. رخنه ايجاد آنند

را آه مدت هاست بي اعتباري آن بر همگان آشكار شده است، دوباره زنده نمايند تا بتوانند از طريقي ديگر » خلق ها«مي آنند مقوله ي آهنه و پوسيده ي 
  . شرايطي را بر ملت ما تحميل آنند آه جز تحقير ما حاصلي نخواهد داشت

مي آوبند و سخن از ظلم فارس ها » خلق ها«داشت هاي غلط از شرايط و اوضاع و احوال آشور ما بر طبل موهوم اين نخستين بار نيست آه بيگانگان با بر
بر ديگر اقوام ايراني به ميان مي آورند و همانند دايه هاي مهربان تر از مادر سينه چاك مي دهند و به دروغ خود را مدافع بخش هايي از ملت ما نشان مي 

  .دهند
يش تاآنون، سازمان هاي جاسوسي بيگانه از راه هاي گوناگون از جمله با اجير آردن عناصر ضد ايراني و اعزام افسران اطالعاتي و گروه هاي از دو قرن پ

  .ه اندبه ظاهر علمي و تحقيقاتي به سرزمين هاي ايراني تالش بر تفرقه افكني، ايجاد فضاي ياس و بدبيني و جدايي طلبي در مناطق مختلف ميهن ما آرد
آنان اآنون با ذهن . ضعيف با مردمي پراآنده، ناآگاه به هويت ملي خويش و بي تفاوت به سرنوشت و آينده ي ميهن هستند» ايران « بيگانگان خواستار يك 

 اين نتيجه رسيده اند آه اآنون درتحليل هاي خود به. زمان سوء استفاده فرا رسيده است عليل خود تصور مي آنند با توجه به شرايط ايران و وضعيت منطقه، 
بر سر آار است و جمعي از به اصطالح  روشنفكران نيز از ملت خود بريده اند، موقعيت براي حضور آنان در اين سرزمين فراهم » دولتي اقتدارگرا « آه

  . سترا فراموش آرده اند و اين نيز عجيب ني» ملت ايران«آنان عامل تعيين آننده و اصلي يعني . شده است
اي رو به رو هستند آه مي توانند آن را » جامعه«را ندانسته اند و از نيروي عظيم آن خبر ندارند گمان مي آنند با » ملت ايران « بيگانگان آه هيچ گاه معناي 

مستقل گيتي است و آن گاه آه پدران ايران        آهن ترين آشور . با دستگاه هاي ريز و درشت سخن پراآني خود بفريبند و هرگونه آه بخواهند شكل دهند
بهتر است . بردند، ملت ما داراي فرهنگ و تمدن پيشرفته بود و چشم و چراغ جهان آفرينش به شمار مي رفتدشمنان ايران در وحشيگري تام به سر مي 

دروغ پردازان توطئه گر و عوامل دست پرورده ي آنها نظري به گذشته و خويش آنند تا دريابند آه خود آه بوده اند و راز بقاي ملت ايران چه بوده است تا 
  . امه ندهند و سر درالك تهي خويش فرو برندديگر به مهمالت خود اد

 يك موجوديت يكپارچه است آه از زمان هاي دور در سرزمين ايران به فرزندان خود زندگي بخشيده و با پايمردي و دليري آنان به حيات »ملت ايران « 
همه اعضاي جدايي ناپذير پيكر واحد ملت ايران ... ي، خراساني و آرد، لر، آذري، بلوچ، فارس، ترآمن، خوزستاني، مازندراني، گيالن. خويش ادامه داده است

ار ملي بر مي خاستند و وبه شمار مي روند و تاريخ ما نشان مي دهد هرگاه وحدت ايران به خطر مي افتاد، همه ي اقوام ايراني متحد و يكپارچه و با عزم است
  .ميهن را از گزند حوادث مصون نگاه مي داشتند

و در ! چندي پيش بعضي از عناصر نشاندار آه سالها ست با وحدت و يكپارچگي ايران دشمني آشتي ناپذير دارند با بهره گيري از امكانات دولتي! هم ميهنان
«  ايران را در آن نشست،. نشستي باز هم اقدام به پراآندن نيات پليد و ضد ايراني خويش نمودند آه يادآور حرآات پيشين ايران ستيزي و ضد ملي آنان است

و اهداف شوم جدايي طلبانه پرداختند و آاربدستان جمهوري اسالمي را مستقيم و غير مستقيم نصيحت آردند آه » قوم گرايي« خواندند و به تبليغ » آثيرالمله 
  .  و ملي گراها را بگيرندحزب ملت ايرانجلوي فعاليت هاي 

 با افتخار بر دوش دارد، در بيش از نيم قرن فعاليت ميهن پرستانه و با تكيه بر آرمان هاي پاك و ضد آه همواره درفش ملت گرايي ايراني راحزب ملت ايران 
استعماري و ضد استبدادي، هيچ گاه در دفاع از تماميت ارضي ايران درنگ نكرده است و آارنامه ي درخشان آن، نشان از جان فشاني ها و از خودگذشتگي 

 رهبران حزب داريوش و پروانه فروهر،زندگي و شهادت . يران و شهيدان، راه استقالل و سرفرازي ايران به شمار    مي رودهايي دارد آه ادامه ي راه دل
  .ملت ايران، گواه عشق به استقالل، آزادي و مردم ساالري براي ايران است

فته اند؟ آيا جز اين است آه حزب پر افتخار ما با آنان نبردي ديرينه و  را نشانه گرحزب ملت ايرانبه راستي چه شده است آه دشمنان استقالل و آزادي ايران، 
 لرزه بر اندام نحيفشان مي افتد و براي »حزب ملت ايران « آشتي ناپذير دارد و هر گونه وابستگي به بيگانه را محكوم مي آند؟ بي دليل نيست آه با شنيدن نام 

  .ند و توطئه اي دست   مي يازندمبارزه با انديشه ملت گرايي ايراني به هر ترف
آن چنان آه . آگاه باشيد آه بار ديگر دستهاي پليد بيگانگان از آستين جمعي ضد ايراني به در آمده است و خواستار پراآندگي ايرانيان شده اند! هم ميهنان

و دشمنان را سرآوب نمودند يكبار ديگر به دست نشاندگان فرزندان اين مرز و بوم در نبرد ميهني از وحدت و يكپارچگي سرزمين مقدس ايران دفاع آردند 
  .آنان نشان دهيد آه ملت ايران همچنان يكپارچه و هماهنگ با هر حرآت ضد ايراني مي ستيزد و در اين راه هراسي در دل ندارد

  
  دورد بر شهيدان داريوش و پروانه فروهر، رهروان راستين مصدق بزرگ

  
  ميهن در دفاع از يكپارچگي ايرانپرتوان باد بازوان جوانان 

  
  یبرقرار باد مردم ساالر

  
         دبير خانه حزب ملت ايران

  خورشيدي١٣٨١بهمن ماه ٢۵تهران؛ 
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