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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )توفان(حزب کار ايران: گزارش از

  ٢٠٢٠ فبروری ٠٩
  

 !يانكی برو گمشو
  !مريكا از خاك عراقافرياد ميليونی ملت عراق در بغداد و خواست فوری خروج ارتش متجاوز 

 از عراق امريکاواھان خروج  در بغداد دست به تظاھرات زدند و خنوریج ٢۴بيش از يک ميليون نفر روز جمعه  

مريكا و اکنند، عامل امپرياليسم   ملت عراق دفاع نمیۀطلبان جريانات سياسی، كه از اين خواست ملی و حق. شدند

ُ بارزانی و كردھای ناسيونال شونيست ايرانی موافق ۀرھبران اقليم كردستان عراق، دارودست. صھيونيسم ھستند

 اين كشور عمل ۀ ضد منافع ملی ملت عراق و تجزيه در خاك عراق ھستند و بمريكاا حضور قوای متجاوز ۀادام

که از آن به عنوان   نوریج ٢۴ای از اين مطالبات مردم عراق در تظاھرات سراسری جمعه  اينک برگزيده! كنند می

  :کنند ياد می»  دوم١٩٢٠انقالب "

  تبرگزيده ای از مطالبا

 ملت عراق اشغال سرزمين ۀست و ھمامريکاتظاھرات ميليونی امروز بيان موضع مردم در مخالفت با اشغالگری «

  .»پذيرند خود را نمی

  .»پذيرند ھای عراق است، که اشغالگری را نمی  طيفۀگر مواضع ھماين تظاھرات بيان«

  .»به نفع کشورھای منطقه است که به اين حضور پايان دھند.  منطقه استۀ در عراق به زيان ھمامريکاحضور «

 در کشورشان را فرياد امريکاخواست برای پايان اشغالگری کنند و ھمچنان در نشينی نمی مردم عراق ھرگز عقب«

  .»خواھند زد

 در عراق امريکابر تحريم کشورشان در صورت پايان حضور مپ مبنی  مردم عراق قادر ھستند تا با تھديدھای تر«

  .»مقابله کنند

  .»ما اشغالگر را بيرون خواھيم راند و حاکميت عراق باقی خواھد ماند«

  .»ھا با ھم متحد ھستيمتراتيژی سنظر داشته باشيم، اما در ھمه  ما شايد در جزئيات با ھم اختالف«

  .»ستامريکامی در خصوص مخالفت با حضور پرسی مرد تظاھرات ميليونی امروز يک ھمه«

ی حاکميت خود را ئامروز روز حاکميت عراق و پيروزی محور مقاومت است و اين عراق است که به تنھا«

  .» نداردامريکاپاسداری خواھد کرد و نيازی به حضور 

  .»خواھند شدرو ه ھا از عراق خارج شوند، زيرا درغير اين صورت با وضعيت ناگواری روب یئامريکابايد «
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  .»فشانی برای عراق است کفن پوشيدن ما نماد مقاومت و بيانگر آمادگی کامل ما برای جان«

  .»ستامريکاپيام امروز روشن است و آن ھم مرگ بر «

  .» از عراق خارج نشود، آن کشور را با نبرد مجبور خواھيم کرد که اين کار را انجام دھدامريکااگر «

  .» در آن دستی نداشته باشدامريکات که يچ مشکلی در عراق نيسھ«

ھا برای بيرون راندن آنھا مشروع خواھد   اھرمۀماندن در عراق اصرار ورزند، ھم ھا برای باقی یئامريکااگر «

  .»بود

  !مريكا از عراق و منطقه كوتاه بادادست امپرياليسم  

  

  

 


