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  جام زهر دیگری که جمهوری اسالمی مینوشد ،لوزان نامه سازش

2015 ژوئن، هخامنشی 2574برابر  1394ماه   خرداد  

  
، نامه سازش این .مینوشد جمهوری اسالمی ست کهجام زهر دیگری کرده اندآماده  اسالمی جمهوری و 1+5 کشورهایکه لوزان   نامه سازش

این دست به گریبانند  خود فوری منافع با روسیه و چین که آنجا از را پا به زیان مردم و کشور ایران است.که بناست بزودی پیمان نامه گردد، س

 است آلمانکشور  افزون بر (امنیت شورای همیشگی های)هموند کشور 3 میماند پس. گذارده اند 1+3 دو کشور همه چیز را به دست کشورهای

 .است اسالمی جمهوری یمرژ با بازرگانی معامالت درگیربسیار  که

هزینه کرده  کشور در ای هسته سازی غنی برای دالر میلیارد 200 تا 100 میان یان مال رژیمزده میشود که  گمان ،گوناگونگزارشهای  برپایه

 بر افزون. گردد پیشکش مندنیرو کشورهای بهریخته شود و یا  دانی زباله درهنگفت یا  گذاری سرمایه نامه بایستی این سازش این پایه بر ت.سا

 یانمالاست که  ینفت های درآمداین  به راستی. کند هزینه ساختارهای هسته ایبرچیدن این  برای دالر میلیاردهاملّت ایران بایستی درآینده  این،

ای پر کردن جیبهای خود و یا از سوی دیگر بر و داده اند، تا دمی چند بر سر کار بمانند،  و چین و روسیه باج به کشورهای اروپائی از یک سو

 فساد و نادانی رژیمبزه کاری،  بسببباید یادآوری کرد که،  .آدم کش شان بکار برده اند پشتیبانی از تروریسم جهانی و پرداخت به مزدوران

  میباشد و آنهم از جیب ملت ایران. آن بایسته چند ده برابر هزینه  ای هسته ساختارهای، هزینه جمهوری اسالمی

 نهمآ، سال 25زیرا بآنها اجازه میدهد برای  برمیگرداند،مند توانکشورهای  دست نشانندگانایران را به یکی از  لوزان خفت آور نامه سازش

 آمریکا خارجه وزیر کریبه گفته ی آقای ) کنندبازرسی  ایران دفاعی تأسیسات از ،(NPT)از تعهدات پیمان منع گسترش سالحهای اتمی  فراتر

واردات کشور را  دراز سالهای براینمایند،  دست اندازی ایران انرژی سیاست در بیگانهکشورهای  نیزو  ،(«غروببدون  آفتاب » بگونه

 .ندساز پذیر آسیبو ایران را در برابر حمالت نظامی  کنند کنترل

 آوردن دست به برای کشورهای نیرومند، در برابرگی بند پذیرشنشانگر نه تنها خود  یانمال رژیم نا پذیرفتنی به دست نامه سازش این پذیرفتن

این رژیم تروریستی است.  یزیتس ی و انسانستیز است، بلکه این کار نشانه ی ایران جمهوری اسالمی بر سرکار ماندن بمنظورآنها  پشتیبانی

 همه مخالفتوسط یک رئیس جمهور ین گفته ا .نیست جمهوری اسالمی رژیم تغییر در پیکه امریکا  گفت اوباما پرزیدنتنیز  زمینهدر این 

 پیگیر خود کوششهایآنهاست که با  خواست و ایران مردم نیروی تنهاکه این  بدانندباید  اوباما پرزیدنت قوانین بین المللی و استقالل ایران است.

 سخنان در اوباما پرزیدنت. در ایران بر پا کند تدموکرارژیمی بر آنست که  ومی کند  پرتاب تاریخ دان زباله بهاستبدادی را  رژیم این بزودی

 بکار بردهخواه ایرانیان آزادیبه  تجاوز و شکنجه ،کشتار برای بارها و بارها کهفتوائی  همان ،بخشد می مشروعیت آخوندهاخود به فتوای  دیگر

 .شده

 دروغین اخبار گسترده پخش بهن بیمناک است. به این دلیل لوزا سازش نامهبا توده های ایرانی  تهایمخالف از جمهوری اسالمی رژیم همه این با

 .این داد و ستد را پنهان نگهدارد نکات زهر آلود دست زده تا سازش نامهدر باره ی این  ساختگی و

 ارضی تمامیت ل،استقال علیهشده  امضا آور شرم های نامه پیمان ۀهم ،با برقراری نظام دمکراتیک در ایران ،آینده دربه گفتن نیست که  نیازی

 و دانش ،نیروی خالقیت ،فرهنگی لیاقت که است یلتم تنها ملت ایران .شد دنخواه محاکمه نمسئوال و باطلمردم به دست  ایران یملّ  منافع و

این  ۀآرامش هم و کلید صلح براستی .همۀ کشورهای خاورمیانه را بریزد آینده ایران و پایه آزادی و پیشرفت آنرا دارد تا سازمان دهی توانائی

به  ،و ایجاد دموکراسی در ایران ضد انسانیرژیم با براندازی این  ،مصمم است کهاست. ملت ایران  مردم ایراندر دست  در هم ریخته ۀمنطق

  موثر باشد. بسیار ، میتواند در پیشرفت تمدن جهاناش هزار سالهمانند گذشته چند  ،که نشان دهد جهان آزاد

 

) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( جبهه همآهنگ مبارزان ایران  

رهنگ سوئد، انجمن ف -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسی

ایرانزمین، پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، 

جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو 

داالس، سازمان  -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد -د، سازمان ایران پادسوئ -آزادگان

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز،  -ایران پاد

، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و پارلمانی ایران پادشاهیسازمان مشروطه خواهان 

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش دعشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی

ستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایرانجهان بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ همب  

.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


