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ر  جهانیان هب  هشدا

کشورهائی  قصدبه مردمش متعلق است. ما مردم ایران  بلکه تعلق ندارد،جمهوری اسالمی سردمداران ایران به سرزمین 

، نه میپذیریم، دند و استقالل ملی ما را ندیده بگیرنجنبش ملی ما را برای بدست آوردن آزادی و دموکراسی ضعیف کن که ،را

 .  نه فراموش میکنیم و نه می بخشیم

 باالی اکثریت بسیار .زندگی میکنندبرونمرز  درلیون ایرانی یدرون مرز و هفت مدر لیون ایرانی یهشتاد و پنج مهم اکنون  

 بشریمافیای فاسد و ضد مصمم هستند  که ،با نیروی پایان نا پذیر وهستند فداکار، بسیار آگاه  انسانهایی آنان غیر قابل انکار

نه تنها آینده ایران را تعیین خواهد نمود پیروزی اجتناب ناپذید این نیروی در حال گسترش  را براندازند. جمهوری اسالمی 

برای بدست آوردن آزادی مبارزه  بلکه اثر مستقیم بر آینده خاور میانه و کل آسیا خواهد داشت. ما ملتی هستیم که نیاکان مان

و ایجاد  مدرنیته آوردن سیاسی و اجتماعی، بنیادین اتتغییر برای مشروطه جنبش در   انزده سال پیشپیکسد و کردند و  

 ،(..بسیار پیش از روسیه، هند، چین، ژاپن و ترکیه)ایران نخستین کشوری است در آسیا  .پیروز شدند در ایران دمکراسی

 ایجاد سیستم وته و مدرنی آزادی بر پایه که ای بکار برد که قانون اساسی ،اروپاییاز کشورهای  بسیاریپیش از حتی 

  .بودنوشته شده  برای اداره کشور ینمایندگ

 ، جمهوری اسالمیاروپاییبا کشورهای  ییهمراه پول شوو  با وجود تحریمها و نبودن امکان معامله های پر فساداکنون 

 به ، با واگذاری و حراج منابع ملی، معادن،  خاک، بندرها، دریاها و راههای آبی،شده منزوی که المللیبین  تتروریس

در برابر اراده ملت مصمم  اسلحه کشت و کشتار قرض و گرفتنتا بتواند با  میدهدتن در دریوزگی و بندگی روسیه و چین 

ملت  برای یکطرفهقراردادهای این  کوتاه ادامه دهد.  یمقاومت نماید و به حیات ننگین خود برای زمان کمی بیشتر ایران

که، بر پایه ی قوانین بین المللی و سنتی، هر گونه  یادآور شد. باید ی پذیرفتنی نیستمستقلو  آزادهیچ کشور  ایران و

 باید دارای شرایطی باشد تا بتواند قانونی بماند. هاکشور قراردادی میان

را محدود یا مخدوش نماید قانونی نیست. واگذارى دائمى و   هر گونه قراردادی که حاکمیت، استقالل وتمامیت ارزی کشور

ا دعوت از حق حاكمیت ایران بر مرزها و منابع زیرزمینى و ی یا از میان بردن ایران، كم كردن خاکیا با مدت زمان معین 

پایگاههاى نظامى ایران توسط نیروهاى مسلح كشورهاى  نیروهاى مسلح كشورهاى خارجى و مورد استقاده قرار دادن 

قانونی نیستند و مورد قبول ملت ایران نیز چین،  ساله با 25قرارداد  روسیه و قرارداد دریای کاسپین باخارجى، مانند 

  .نمیباشند

منافع ملى ایران اعالم  ضد مخالفت ژرف خود را با انعقاد قراردادهاي ملت ایران، راههم ایران،هنگ مبارزان آجبهه هم

این  نه تنها  آزاد پس از براندازى رژیم جمهورى اسالمى، ملت ایران میدارد و به همه كشورها هشدار میدهد كه 

خواهد از هر وسیله ای برای از میان بردن تجاوزها و بیرون کردن متجاوزین بهره  قراردادها را برسمیت نمیشناسد، بلكه

تا کشورهای ناقض مسئول  و در صورت لزوم حق حکمیت خود را به اطالع دادگاههای بین المللی خواهد رساند گرفت

 .زندبپردا خود را و قراردادهای استعماری و استثماری  سوء استفاده ها شناخته شوند و غرامت

 هنگ مبارزان ایرانآجبهه هم سازمانهای هموند


