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رژيم   وابسته به رژيم بعثی عراق به ما اطالع رسيده است،به طوری که از محافل
 ضمن ادامه خرابکاری در خوزستان، بعثی عراق در توطئه های خود عليه انقالب ايران،

و تحريکات به ) در خوزستان و کردستان(عمليات ايذايی محدود نظامی در مرزهای ايران 
و گروه های وابسته خود در کردستان، انتظار دارد که در آينده نزديک، از وسيله عمال 

 ارتش، جانب عوامل وابسته به ضد انقالب در ايران، با تکيه به حمايت عناصری در
» حزب جمهوری خلق مسلمان«ئه ضد انقالبی  در خوزستان به راه افتد نظير توطی»قيام«

  .در تبريز
را  »ايران آزاد«و يا  »خوزستان آزاد«قرار است ضدانقالب » قيام «به دنبال اين 

اعالم کند و از رزيم بعثی عراق و ساير دولت های ارتجاعی منطقه تقاضای پشتيبانی کند و 
  . دست بزندعمليات گسترده تجاوزکارنه نظامی عليه ايرانين مقدمه ای ارتش عراق به با چن

  
  !ما هشدار می دهيم

  
امپرياليست های آمريکايی و انگليسی و دربار پهلوی در دوران حکومت دکتر 

شکست همه مصدق هم، چنين نقشه ای را تدارک ديده بودند و تصميم داشتند که در صورت 
  . کودتايی شان در تهران ـ در خوزستان اين نقشه خائنانه را پياده کنندتوطئه های

الزم به تاکيد نيست که در شرايط کنونی، يکی از حساس ترين نقاطی که امپرياليست 
. های آمريکايی می توانند بدان وسيله به انقالب ايران لطمه وارد سازند، خوزستان است

د پيامدهای بسيار خطرناکی برای مبارزه تاريخی هرگونه کم توجهی به اين خطر می توان
خلق ما عليه تسلط غارتگرانه و جنايتکارانه امپرياليست ها، به سرکردگی امپرياليسم آمريکا، 

  .برای تثبيت، تحکيم و گسترش انقالب بزرگ ضد امپرياليستی و خلقی ايران داشته باشد
ول را به هشياری، اتحاد و ما، همه خلق، همه نيروهای انقالبی، همه مقامات مسئ

قاطعيت انقالبی در برابر توطئه های امپرياليسم آمريکا، ضدانقالب داخلی و رژيم بعثی 
  .عراق فرا می خوانيم


