 پاینده ایران                                               ای آفریدگار پاک
                                                             ترا پرستش میکنم و از تو یاری میجویم
                                  
                    دشمن تراشی کافی است،به فکر منافع ملی باشید
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  هم میهنان!
 جمهوری اسلامی ایران با در پـیش گـرفتن یک سیاست خارجی خـام و دور از واقع بـینی کوشـیده
 است تا ملت ایران را نیز با خود به گـوشه انزوا بکشاند و سـپس به بهـانه ی ستـیز با دشمنی های
 نا بجایی که خود تراشـیده اسـت فـضایی را پدید آورد تا در آن هر کـوشـش آزادی خواهـانه را بـه
 بهانه ی رویارویی با خطر بیگانه به سرعت سرکوب کـند.
 همانطور که بارها اعلام نموده ایم در دیدگاه ما، هر بـیـگانه را می توان با ندانم کاری به دشــمنی          
 برانگیخت وباافسوس فراوان بسیاردیری است این شیوه به هنراصلی جمهوری اسلامی بدل گردیده            
 است. روشن است ابـرقـدرت ها تـنها در راسـتای سود و صـلاح خود گام بر می دارند و هیـچ گاه
 در اندیشه منافع و مصالح ملت های دیگر نیستند.
 حزب ملت ایران همواره اعلام کرده است که هیچ  قـدرت بیگانه ای چه بزرگ و چه کوچـک نمی
 تواند به هـستی، یکپارچگی و حتی  پـیشروندگی ملتی بیدار که از نظام مردمـسالارانه بـر خوردار
 باشد ضربه بزند.
 با دریغ آنـچه در ایـران امروز میگذرد سلطه ی نظامی بکلی بریده از مردم و نا آشـنا به خـواست
 های ملی ایـرانیان است که میکوشد با ایجاد دشمنی های تاکـتیکی بـرون مـرزی و آوازه گـری در
 این راستا به عمر خود بـیفزاید و گاه هم با چرخشی یکصد و هشتاد درجه ای به دریوزگری رود.
 همگان می دانـند که دول بزرگ فـقط به منافع امپریالیـستی خود و اردوی وابـسته اش می انـدیـشد.
 کودتای 28 مرداد 1332که منجر به سقوط دولت ملی مصدق بزرگ و بازگشت استبداد و ارتجاع
 وابـسته گردید به وسـیله آمریکا و انگـلیـس و تـبانی شـوروی سـابق انجـام شـد و کـشور ما کـه می
 رفت به سـر مـنزل اسـتقلال و آزادی برسـد، از کاروان پیـشرفت و تـرقی بـاز ایـسـتاد. در دوران
 دفاع مقدس ملی ایران در بـرابـر کــشور اسـتعمار سـاخته ی عراق نیز حمـایت های بیـگانگان از
 متجاوز، موجب شهید، مجروح و آواره شدن میلیونها تن از هم میهنان ما گردید.
 اکنون نیز دول استعماری در صدد وارد کردن ضربه هایی دیگر به پـیکر ملت ایران هستند.دست
 نشاندگان آن دولت، در منطقه، با دست اندازی به منافع و مصالح ملی ایرانیان، عرصه را برملت
 هوشمند ایران تنگ کرده اند و هر روز شاهد فاجعه هایی هستیم کـه جبران آن برای ملت ما بـس
 گران تمام می شود.
 توطئه های امپریالـیسم هـنگامی خواهد توانست کارساز و مـوثـر باشـد که حـاکمان از مــلت های
 خویـش بریده شوند و فـقط در اندیشـه ی مـنافع حکومـتگران بـریده از مـلت باشـند.در ایـن مـیان،
 کاربدسـتان جمهوری اسلامی که از"مـلت" و "مـلت گرایی" و هر آنچه "مـلی" اسـت هراسـناک و 
 متنفرند، به جای مقابله ای موثر و منطقی با توطئه های گوناگون قرارمی دهندوآنچه فراموش شده
 است،اراده و حاکمـیت ملی است. آنـان در ایـجاد وحشـت و تـرس،ادامــه دیکـتاتوری و فـقـر هـمه
 گیر، پای می فشرند، تا کسی را یارای مخالفت و اعتراض به این همه بـیـدادگری و دسـت اندازی
 به حـقوق ملت نباشـد. بدون شـک ادامه ی چنـین وضعی، مـیهن ما را گـرفـتار مطامع بـیگانـگانی 
 خواهد کرد که فقط به منافع خویش می اندیشند.

 هم میهنان!
 
 حزب ملت ایران، همه گاه اعلام کرده است که: ملت ایران به هیچ وجه ازحاکمیت خود در دریای
 مازنـدران چشم پوشـی نمی کـند و با هر بیـگانه که قـصد تـجاوز به حقـوق ایـران داشـته باشـد تـا
 پـیروزی نهایی و سرکوب متـجاوز مقابله می کند. ملت ما خواهان انتـشار کامل گـفـتگوها و مفـاد
 قراردادها برای آگـاهی و داوری مردم می باشد. جوانـان غیـرتمند ایران آمادگی دارند آنـچنان که
 در نبرد میهنی نشان دادند، نوکران امپریالیسم را که خواب تسلط بر جزایر ایرانی خلیج فارس را
 دارند ناامید سازند.

            مستحکم باد همبستگی ملت ایران برای رسیدن به مردم سالاری
             درود بر روان تابناک سرداران به خون خفته نهضت ملی ایران
                                    داریوش و پروانه فروهر
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                                           تهران- سوم اردیبهشت یک هزارو سیصد و هشتاد ویک خورشیدی
                                                                            
                                                       

 

