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رژيم بعثی عراق در دوران اخير سياستی را در پيش گرفته که جز خيانت به مصالح 
و همکاری با و منافع همه خلق های عرب ) اعم از کرد و عرب(کشور و خلق های عراق 

  .امپرياليسم و ارتجاع منطقه، توصيف ديگری برای آن نمی توان يافت
 "البکرحسن "با برکناری که  ،گروهی که اکنون بر راس قدرت است، پيرو کودتايی

 نفر از اعضای رهبری بعث و صدها نفر مسئولين آن انجام گرفت، روی کار 25و با اعدام 
 با مجموعه جنبش ضدامپرياليستی خلق های عرب و آمد و از همان آغاز در راه دشمنی

  .منطقه از جمله ايران گام گذاشت
رژيم بعثی عراق در داخل کشور ـ درست به گونه رژيم نظامی پليسی شاه مخلوع 
ايران ـ تمام آزادی ها و حقوق دمکراتيک خلق را با شقاوت لگد مال کرده، خودمختاری 

رچه ناقص، ولی در هر حال پذيرفته بود، نقض کرده و منطقه کردنشين عراق را، که سابقا گ
هاجم نظامی پليسی دست زده، بر حزب پر افتخار کمونيست خلق کرد عراق به تعليه بر 

عراق حمله ور شده و کمونيست ها را گروه گروه به ميدان های اعدام و يا به شکنجه گاه 
کشانده، ديگر ميهن دوستان و به سياه چال های مخوف ) ساواک عراق(»امن«های سازمان 

از هر قشر اجتماعی و قطع نظر از عقايد مسلکی و سياسی و مذهبی آن ها، فقط عراقی را، 
ميهن دوستی و عدالت خواهی و آزادی طلبی در معرض پيگرد، آزار و شکنجه » جرم«به 

حد  در يک کالم، رژيم بعثی عراق سياست حزب وا.قرار داده، بی محابا به قتل می رساند
و ديکتاتوری خونخوار پليسی شاه مخلوع ايران را در عراق به نام حزب » رستاخيزی«

  .با وحشيگری تمام اجرا می کند» امن«و به وسيله سازمان » بعث«واحد 
اين سياستی است . سياست خارجی رژيم بعثی عراق دنباله سياست داخلی آن است

رژيم بعثی عراق زير عنوان . منطقه استضدملی، که عمال به سود امپرياليسم و ارتجاع در 
متشکل از سوريه، ليبی، (به جبهه پايداری کشورها عربی» آشتی ناپذيری با اسرائيل«

پشت کرده، با اين جبهه ) الجزاير، جمهوری دمکراتيک يمن و جنبس آزاديبخش فلسطين
قالب فلسطين يل و ارتجاع عربی منطقه بر ضد ان می کند و بدين سان عمال به اسرائمخالفت

  .کمک می کند
ضديت رژيم بعثی عراق با انقالب ايران نيز از همان فردای پيروزی انقالب در 

پاليزبان ها و اويسی . عراق يکی از مراکز توطئه عليه انقالب ايران گرديد. ايران آغاز شد
ميهمانان «رايی و کمک به اين غير از پذي. »فعاليت پرداختند«ها و زاهدی ها در عراق به 

، به ارسال پول و اسلحه برای ضد انقالبيون ايران، رژيم بعثی عراق خود نيز به »گرامی
  .تربيت و گسيل خرابکار به ايران پرداخت

تجهيز گروه های ضدانقالبی در کردستان ايران به وسيله پول و اسلحه توسط رژيم 
 عراق به ايران رفت و آمد می کنند، طی مقاالت بعثی عراق، با نام و نشان افرادی که از



ارگان مرکزی حزب توده ايران افشا شده و در اعالميه هايی که از » مردم«متعددی در نامه 
  .طرف کميته مرکزی حزب در مورد اوضاع کردستان ايران انتشار يافته، محکوم شده است

سياست » منطقی«نباله تجاوزات مسلحانه رژيم بعثی عراق به مناطق مرزی ايران، د
 برای تغذيه اين سياست، تبليغات دولتی .خرابکارانه و ماجراجويانه بر ضدانقالب ايران است

اخراج دست جمعی . عراق حد و مرزی برای دروغ ساختن و دروغ پرداختن نمی شناسد
همه اين . تچهره خشن و زشت رژيم بعثی عراق اسايرانيان مقيم عراق يکی از مظاهر 

ت رژيم بعثی عراق بر ضدانقالب و جمهوری اسالمی ايران، در هماهنگی با سياست عمليا
  .امپرياليسم آمريکا انجام می گيرد

رژيم بعثی عراق در پيشبرد سياست ضدخلقی و ضدملی خود، چه در داخل کشور و 
چه در منطقه، از جمله نسبت به انقالب ايران و جمهوری اسالمی ايران، از ارتکاب هيچ 

اين سياست از يکسو از ناسيوناليسم فاشيست . ام بهيمی و ماجراجويانه روگردان نيستاقد
فعل و . گونه منشا گرفته و از سوی ديگر در واکنش نسبت به نارضايی خلق شدت يافته است

انفعال اين سياست و کنش و واکنش های آن برای ما، که هنوز رژيم شاه مخلوع در نظرمان 
سرنوشت رژيم بعثی عراق و عاقبت سياست در نتيجه . و تجسم استزنده است، قابل درک 

  .اين سياست محکوم به شکست است. داخلی و خارجی آن را می توان پيش بينی کرد
هم اکنون جبهه نبرد مرکب از کمونيست ها، افراد آزاديخواه و خواستار خودمختاری 

زاديخواهان و استقالل طلبان و واقعی، ديگر ميهن دوستان از اقشار مختلف اجتماعی، همه آ
 و به ترقی خواهان، برای سرنگون کردن رژيم بعثی عراق به سرعت در حال تقويت است

  .نحوی روز افزون دايره فعاليت آن گسترش می يابد
  

   .رژيم صدام حسين ـ از قبل می توان گفت ـ محکوم به شکست استآری، 
  
  


