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 :هم ميهنان عزيز
جنگ، پديده ای که در زمره بزرگترين فجايع ضد بشريت به شمار می رود، در آينده ای نه                                 

اما آسيب های هولناک آن با گذشـت ساليان،           . چندان دور در کشور عراق به پايان خواهد رسيد            
 اين سال نوين خورشيدی نيز، مردم ستم کشيده عراق با ديدگانی                 در آغاز . التيام نخواهد پذيرفت  

اشکبار، بهاری خونبار را  با خاکسپاری قربانيان تجربه می کنند و در انتظار پايان دوران                                  
دهشت آلود و جنايت انگيز و پر خفقان بيست و شش سال حکومت استبدادی صدام، روزها را                          

 .می شمرند
ومتی خود کامه، بی خرد و جنايت پيشه، برای پاسداری از قدرت نا             اين نخستين بار نيست که حک     

مشروع خود، مردمی را به سرنوشتی شوم دچار کرده، کار را به جائی ميکشاند که مردم، تحقير                  
اکنون آزاد انديشان جهان     . و شرمساری ياری بيگانگان توانمند را، برای رهائی تاب می آورند               

 ساليان، صدام به خواسته مردم عراق تن در می داد و يک                          کاش پيشتر، در اين      : می پرسند  
رفراندم مردمی با نظارت سازمان ملل متحد به استقرار حاکميت مردم گردن می نهاد و                                        

 . سرنوشتی بهتر برای او و مردم عراق رقم می خورد
 

 !هم ميهن
را برايمان  ملت ما نيز سالهاست که در سرنوشت خود دخالتی ندارد و به نام دين روزگاری                              

در جهان امروز که    . فراهم آورده اند که در زمره تيره ترين و تلخ ترين دوران تاريخ ايران است               
پديده هائی چون جهانی شدن، دهکده جهانی و انقالب ارتباطات مطرح است، سرنوشت هيچ                            

ق به ويژه در مناط     . کشوری نميتواند با حوادث و تحوالت در کشورهای ديگر بی ارتباط باشد                  
پيداست خاورميانه و خليج فارس دگرگونيهای         . مشترک جغرافيائی، اين بستگی ها مستقيم است          

بهتر است، از تجربه سه دهه گذشته و روزگار امروز با تامل و                    . بزرگی را در پيش رو دارد        
تدبر، درس بياموزيم و يک دل و يک زبان برای دست يابی به دموکراسی پيش از رويارويی با                      

ی سياسی و فرو غلطيدن در سرنوشتی تباه تر و تاريک تر از آنچه هست چاره خود را                     بن بستها 
در برگزاری رفراندوم برای برگزيدن تداوم حکومت مذهبی يا بر پائی حکومت مردم ساالر و                       
حاکميت ملی جست و جو کنيم و خواسته بر حق خود را با حضور در ميدان سياست پايمردانه                           

 .پيگيری نماييم
زوی پيروز و سر افرازی ملت ايران و حفظ تماميت ارضی کشور و دخالت مستقيم مردم                       با آر 

 .در سرنوشت خويش
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