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  پيام حزب ملت ايران به مردم عراق

  
   !مردم مبارز عراق

هنگام آن فرا رسيده است آه حكومت جنايتكار صدام به وسيله شما مردم به پا خاسته، آه سالها زير ضربات 
استيالي حكومت . مرگبار استبداد را چشيده ايد، سرنگون گرددشالق آن سرجوخه ي بغداد طعم تلخ و 

آودتاگران در عراق، موجب قرباني شدن هزاران تن از مردم بي پناه آن سامان و شهادت و تن آسيب ديدن 
  .                      و آوارگي هزاران هزار ايراني پاك سرشت در جريان جنگ ساخته و پرداخته بيگانگان، گرديد

 دست  تبليغاتي، افسار از گردن آنآجايند آنان آه با حمايت هاي گوناگون اقتصادي، نظامي، سياسي و -
 سياستآموز خود برگرفتند تا به خود جسارت دهد با آثيف ترين و غير انساني ترين شيوه ها به اجراي 

   ستمديده اقدام آند؟زمين هاي سوخته و بمباران شيميايي آردان
 با جهالت تمام به “عربيت”ه درجنگ تحميلي بر ملت ايران زير عنوان آهنه و ارتجاعي آجايند آنان آ ـ

را در “ خواب شيرين قادسيه”پشتيباني آن حكومت ضد مردمي برخاستند تا به خيال خام خود يك بار ديگر 
صد ” اوز  چگونه نيروهاي متجدماغ بويناك خويش تعبير آنند؟ آه اين حاميان بعدها با چشم سر ديدند آه

  . ديوانه قصد تصرف خانه، آاشانه و سرزمين شان را  آرد“دام
ملت بزرگ ايران هرگز درد و رنجي را آه در جريان يورش نيروهاي بعثي عراق بر ! هان جهانيان بدانيد

 ملت ما براي هميشه داغدار شهيدان از جان گذشته !بدانيد فراموش نخواهد آرد،  پيكر ايران وارد آمده است،
اي است آه در دفاع از ميهن خود عاشقانه پاي در نبرد ميهني نهادند و سر از تن باز نشناختند و جان 

  .شيرين در اين راه مقدس فداي سربلندي، استقالل و تماميت ارضي ايران آردند
 پدران، مادران، همسران، فرزندان، خواهران و برادران ايراني هنوز در سوگ آن گرانمايگان، جامه هاي

 تا آخرين لحظات زندگي پر افتخارش سوگوار شهيدان داريوش فروهرسياه بر تن دارند، آن گونه آه شهيد 
  .آن نبرد بزرگ بود

 اآنون آه دست حمايت بخشي از بيگانگان از پشت ديكتاتور خودآامه بغداد ! مردم به پا خاسته عراق
يد و با تكيه بر نيروي بي آران مردم، به خود آي. برداشته شده، زمان خيزش همگاني فرا رسيده است

سرزمين خود را از لوث وجود عناصر ناپاك، درمانده و مفلوك حكومت بعث برهانيد، بدانيد آه حكومت اين 
  .باند جنايت پيشه ي بريده از مردم، خس و خاشاآي بيش نيست و سرآرده ي بعثي بغداد رفتني است

ان آه با شعارهاي فريبنده در جنگ با ايران، فرزندان و برادرانتان را به قربانگاه فرستادند تا چند آن-
  .صباحي بيش بر شما حكومت برانند و خون بريزند، اآنون درهيچ نقطه اي از جهان پناهي ندارند

ن مي دادند، به اطمينا“ ملت عرب”شما را از حمايت “ حميت عربي”آنان آه با آوبيدن بر طبل پاره  -
درستي مي دانستند آه اعراب يك ملت واحد نيستند، زيرا تنها و جه اشتراك آنان سخن گفتن به زبان عربي 

 .است و ويژگي هاي يك ملت را ندارند
آه اآنون مي خواهد با اعزام نمايندگان مزدور و ريز و درشت خود به ايران براي خود مفري  “ صدام” -

ز خطرهاي موهوم بترساند، مگر فراموش آرده است آه آنگاه آه تمامي قدرت هاي بجويد و ملت ما را ا
بزرگ جهان به پشتيباني او آمده بودند، چگونه در برابر مشت آهنين جوانان ايراني از پاي درآمد و با 
ذيرا گوشهاي آويخته فرار را بر قرار ترجيح داد؟ ما اين تروريست ها را در لباس ديپلمات هاي ورشكسته پ

 .نخواهيم بود، چرا آه بر اين باوريم اينان و سردسته شان نماينده راستين شما مردم عراق نيستند
آه داراي هويتي يكپارچه و شناسا در جهان ملتهاست، بارها و بارها به مهاجمان تفهيم آرده است ملت ايران 

يراني همه معادالت موهوم و   زد و آه در هنگامه هاي بودن يا نبودن، اراده ي دليران از جان گذشته ي ا
  . بندهاي تخيلي را بر هم مي زند و استقالل و يكپارچگي خود را پاس مي دارد

به عنوان آهن ترين آشور گيتي با داشتن ملتي واحد و يكپارچه همواره سرفراز در بين ملت هاي ايران 
اي تاريخ پر افتخار خود، خواستار جهان با رعايت موازين انساني زندگي آرده است، ملت ايران دردراز

زندگي    مسالمت آميز، همراه با حفظ حقوق متقابل، با ديگر ملت هاي جهان است و به هيچ قدرتي اجازه 
  .تجاوز به مرزهاي خود را نمي دهد



  آنچه آه حكومت گران ستمگر عراق، در آتاب هاي درسي و رسانه هاي گروهي !مردم شرافتمند عراق
”  آنگاه نام ايراني“ خليج فارس”. ر مورد ايران زمين نگاشته و گفته اند يكسره بر خطاستمزدور خود د

 بر خود گرفت آه بيابانگردان درحسرت جرعه اي آب، دهها آيلومتر راه  مي پيمودند تا به     برآه “فارس
ند تمدن پيشرفته شما در جاي جاي عراق آثار شكوهم. اي برسند و جان را از گزند تشنگي در امان دارند
  . نام داشته است“دل ايرانشهر”ايراني را مي بينيد و مي دانيد آه بخشي از عراق 

عراق چند دهه بيش نيست آه فراهم آمده است، پس اجازه ندهيد آه “ استقالل” شما به درستي ميدانيد آه 
اه سعادت شما زيستن درآنار گوش فرزندانتان را بيش از اين با سخنان بي ريشه و ميان تهي پرآنند، تنها ر

  .ملت بزرگ ايران است، به پا خيزيد و بساط يكه تازي خودآامگان استعمار ساخته را برچينيد
  

  پاينده ايران، برقرار باد سامان مردم ساالر
  هرچه گسترده تر باد مبارزات رهايي بخش مردم عراق

  
   دبيرخانه حزب ملت ايران

  يخورشيد١٣٨١يكم بهمن ماه   تهران؛
  
  
  
  


