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شتگرامی   روز  ملی نجات آرذبایجان  ، آرذ  21  سالگرد هفتادمین  دا
خورشیدی 1395برابر  2575آذرماه   

نیروهای  ترسائی، کشور عزیز ما ایران از سوی شمال توسط 1341اوت  5برابر با  خورشیدی 1320علیرغم مصوبات کنوانسیون ژنو، در سحرگاه سوم شهریور 

شغال همۀ ایران اتحاد جماهیر شوروی و از سوی جنوب توسط نیروهای انگلیس و آمریکا مورد یورش زمینی، دریائی و هوائی قرار گرفت که سر انجام منجر به ا

 شد.

ن، نیروهای متفقین میبایست خاک تهرا در کنفرانس پس از شکست آلمان هیتلری و متحدانش و بر پایۀ مصوبات روسای کشورهای آمریکا، انگلیس و شوروی

خود عمل کردند ولی استالین نیروهای خود را در ایران نگهداشت و به اشغال شمال تعهد  هیکائی و انگلیسی بر. نیروهای آمبیرون بروندماه  6ایران را در زمان 

ا در سر میپروراند. لذا به جعفر باقراف، صدر وزرای جمهوری ران ریایران ادامه داد و طی یک نقشۀ دقیق و از پیش طراحی شده قصد جداسازی شمال غرب ا

نگه داشت. در ایران از پیکر ایران را آماده نماید و نیروهای شوروی را برای پشتیبانی از این نقشه تا نقشۀ جداسازی آذربایجان داددستور  ،آذربایجان شوروی  

امور  زاده خلخالی، معروف به سید جعفر پیشه وری، که سابقۀ خیانت به کشور را در پروندۀ ننگین خود داشت و پیش تر به وزارت در ایران، میر جعفر جواد

از  یز. حزب توده نکردپیشه وری را وادار به تشکیل حزب دموکرات آذربایجان  باقراف او، تیبانیشخارجه گیالن رسیده بود، پس از تماس تلفنی با استالین و جلب پ

پیشه وری با یاری نیروهای شوروی و   در مجلس داشت. یندگانیقدرت سیاسی بزرگی شده بود و نما در ایران انپیش با یاری نیروها اشغالی شوروی و پول آن

اقدام به تشکیل جمهوری آذربایجان نمود. حزب توده  

موکرات، نیز چاپ شد بگونه آشکار سر سپردگی خود را به مقامات شوروی ابراز میدارد. پیشه وری با یک تلگراف که متن آن در روزنامه آذربایجان، ارگان حزب د

به نبرد با مردم آذربایجان و دیگر میهن پرستانی که از سراسر کشور برای نجات آذربایجان به این منطقه رفته اری و پشتیبانی نیروهای اشغالگر شوروی باو با 

ن که پس از اشغال کشور بسیار ضعیف شده بودند، در برابر این حرکت خائنانه و ننگین گماشتگان شوروی، به جوش و خروش بودند میپردازد. نیروهای ارتش ایرا

را با خطرات جنگ در منطقه و توسعه آیند. شاه جوان که کشورش را در معرض تجزیه میبیند، کوشش میکند، همراه امیدوار کردن ملت ایران، جامعۀ جهانی یم

آشنا کند. او اعالم مینماید: طلبی شوروی  

 اگر دست من را قطع کنند سند تجزیۀ آذربایجان را امضا نخواهم کرد.

غرب به برخورد نظامی، سر انجام  شوروی از سوی ت وقت ایران و تهدیدلسخنان پر شور شاه بر هیجان عمومی میافزاید. از سوی دیگر کوششهای دیپلماتیک دو

 1325آذر  21به سوی آذربایجان به حرکت در میآید و در  ایران نیروهای خود را از شمال ایران و آذربایجان بیرون ببرد. نیروهای نظامیاستالین را وا میدارد که 

یهن باز به م ،در میان شوق و شور همگانی با همکاری مردم محلی و ،خورشیدی به این استان وارد میشود و آذربایجان را که میرفت از پیکره ایران جدا شود

 میگرداند.

.شاد باش میگوئیمهفتادمین سالگرد این روز فرخنده را، که نشان بزرگی از میهن پرستی ایرانیان دارد، به همگان   

را از آنان آزادی  ،بر علیه مردم میهن پرست ایرانبا جنایات  ،شوربختانه کشور ایران هم اکنون در دست یک گروه بیگانه پرست ضد ایرانی اسیر است و این گروه

 رساندهتخریت اقتصاد، صنایع، محیط زیست، فرهنگ و تاریخ ایران ادامه میدهند و احترام بین المللی ایران را به زیر صفربه تاراج ثروت ایران،  . آنانستگرفته ا

، همۀ کشورهای قدرتمند در پشتیبانی از رژیم سفاک و مخرب جمهوری کنونی  سیاه نابسامانی ر دورهخورشیدی د 1325که بر عکس سال   یاد آور میشود . اند

دهۀ گذشته عملی نشد بدست مالیان وطن فروش و  8چنین وضعی کوشش آنست که نقشه پلیدی که در در ادامۀ  اسالمی و تضعیف ایران و ایرانی هم سوی هستند.

که دالوران محلی و ارتش دلیر ایران از تجزیۀ ایران جلوگیری کردند و آذربایجان را  1325آذر  21همانند  بهمین دلیل  گماشتگان بیگانه  جامۀ عمل بخود گیرد.

که بگونه  سفاک با شجاعت و یک پارچگی ایران را از دست این رژیم یک بار دیگر واجب است تا  ایراناکنون بر مردم آزادیخواه و میهن پرست  نجات دادند، 

 را باز گردانند. ایرانمردمساالر عظمت دیرینه  یک حکومتو با برقراری   نجات دهند ،ستورده و مورد باخت و تاز قرار داده ادیگری ایران را به اشغال در آ

پلید  خواسته های را که در راستای و مزدوران بیگانه همچنین بر ملت قهرمان ایران است که با هشیاری کامل دسیسه های خائنانۀ  شمار اندکی از بدخواهان ایران

سر داده اند نقش بر آب سازد.   تجزیه طلبی رایب ،ایران بخش هائی ازدر پاره ای از  ، دشمنان خارجی ایران زمزمه های خود مختاری    

جبهه همآهنگ مبارزان ایران )به ترتیب الفبا(    

بنیاداروپائی ، انجمن زنان پارسی در سوئد، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن ایران در داالس، اتحاد عشایر ایران

جنبش حمایت از ، جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، پیمان برای دموکراسی، پشتیبابان جنبش دموکراسی، زرتشت شناسی

سازمان ، رادیو آزادگان، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، حزب دموکرات مردم ایران، ردوسیفرزندان ف -جنبش نوزائی)رنسانس( ایرانی، مبارزات ملت ایران

سـازمـان ، سازمان ایران پاد  )شمال تگزاس(، سازمان ایران پاد  )داالس(، سازمان ایران پاد  )آریزونا(، )لوس اَنِجلس( سازمان ایران پاد، ایران پاد  )ُهوستُن(

سازمان مشروطه خواهان ، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سازمان سکوالرهای دموکرات ایران، سازمـان سربـاز، نان هوادار مشروطه پادشاهیسازمان جوا، پیـام

سازمان ، نسازمان همبستگی ایرانیا، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان حقوق بشر برای ازادی زندانیان سیاسی، ایران پادشاهی

، کنگرۀ همبستگی ایرانیان، کـانـون خـرد، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، سربازان آیین پادشاهی، سازمان همبستگی زنان ایران، همبستگی ایالت عشایر

 نگهبانان یکپارچگی ایران

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


