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گاه شارهخی بدست روسیهجمهوری اسالمی   موافقت    با اشغال نظامی پای
1395برابر  2575 شهریور  

 

، پروانه داد تا پایگاه روسیه  یعنی ایراناستقالل و تمامیت  و ضد بشری جمهوری اسالمی به دشمن تاریخی ستیز  رژیم ایران

خود سود ببرد. بدین گونه روسیه به همۀ  و جاسوسی های جنگینظامی شاهرخی )نوژه( را اشغال نماید و از آن برای منظور

بر فراز پرواز هواپیماهای روسیه  از سوی دیگر دست یافت.ایران و شاید خاورمیانه  جزئیات محرمانۀ مجهزترین پایگاه نظامی

این دانستنی های محرمانه . کندایران عکسبردای  حساس بخشهایاز  روسیه ،جمع آوری اطالعاتبرای  ،تا داد امکانخاک ایران 

عزیز ما را جدا نموده و در زمان جنگ در دست  کشوریکه در درازای سد و اندی سال گذشته بیش از نیمی از اجزای بدن کشور 

قرار خواهد  ،و دیگر دشمنی های تاریخی که در این چکیده نمیگنجد نمود یعنی آذربایجان اقدام به جدائی سر ایران نیز جهانی دوم

در آینده  جمع آوری این اطالعات . ت، دانستنی های محرمانه ای که روسیه دسترسی به آن را در خواب هم نمیتوانست ببیندگرف

 .خواهد نمود ترایران را برای روسیه بسیار آسان حمله به

مدان دور از مرز روسیه، برای پدافند در برابر یورش احتمالی روسیه در همدان ساخته شده است. ه در واقع پایگاه نظامی شاهرخی

پیش از بمباران و زمان برای پرواز  قرار نگیرددر فاصله کافی است تا در زمان کوتاه مورد حمله نیروی هوائی روسیه  

اطالعات آن  جزئیات اکنون این پایگاه ومبارزه هوائی و بیرون راندن هواپیماهای دشمن وجود داشته باشد.  ،هواپیماهای این پایگاه

 چندین بار به ایران حمله کرده است. در گذشته ت دشمنی است کهدر دس

پوتین با خامنه ای در پشت درهای بسته گفتگو  میروالدی ،به ایران چندی پیش بر پایۀ گفته های سردمداران رژیم، در هنگام سفر

ت ها و دعوت از دشمن دیرینه ایران به بند و بساین به درازا کشید.  برای بند و بست ها دو ساعتنمود. این گفتگوها،  بدون مترجم 

تنها از طبیعت خیانتکار  به دشمن تاریخی برای گرفتن اطالعات فوق محرمانه دادن و پروانه پایگاه نظامی شاهرخیاشغال 

 ناشی میشود.  برای ادامه حیات ننگین جمهوری مالیان از روسیه پشتیبانی گرفتن برای و سردمداران رژیم والیت فقیه

برای روسیه، که دارای پایگاههای بسیار در دریای سیاه و کشتی های هواپیمابر  یا اقتصادی هیچگونه نیاز نظامییادآور شد که باید 

استفاده تا مجبور باشد برای بمباران سوریه از پایگاه نظامی شاهرخی در همدان  میباشد، وجود ندارددر مدیترانه در ساحل سوریه 

در پى اعتراضات شدید و  توجیه پذیر است. توسط روسیه و جمع آوری اطالعات محرمانه اکتشافتنها این کار برای  .نماید

همبستگى ملت ایران، روسیه پس از تكمیل عملیات جمع آورى اطالعات، استفاده از پایگاه شاهرخى را، بنا به ادعاى سران 

 عجالتا متوقف نموده است. رژیم،

نفوذ نظامی یک سوی از هن پرست و شجاع ایران است که با براندازی این رژیم ایرانفروش و خیانتکار، از اکنون بر مردم می

جبهه  بدین منظور .پایان دهند تجاوز به حقوق ایران در دریای مازندران بهو از سوی دیگر   جلوگیری کنند دشمن دیرینه ایران

مزدور  و کردستان عزیز را از دست عوامل همچنانکه در گذشته آذربایجان ،د تااز ملت ایران  میخواه همآهنگ مبارزان ایران

و خیانتکاران و وطن  به پا خیزندبه ایران  روسیه این تجاوز نظامی برابردر  و همبستگی ملی، راسخ رهائی دادند، با اراده روسیه

  .فروشان را به سزای اعمال خود برسانند

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

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

جمعیت آزادیخواهان ایرانی  پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، ،بنیاد اروپائي زرتشت شناسي فرهنگ ایرانزمین،

ر فرانسه، جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب د

 -آریزونا، سازمان ایران پاد -سازمان ایران پاد ،یایران (نوزائی) رنسانس جنبش سوئد، -دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگان

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر  -داالس، سازمان ایران پاد -سازمان ایران پادلس آنجلس،  -هوستن، سازمان ایران پاد 

 دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی

سازمان ملی میهنی  مبستگی ایالت و عشایر،، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان هپارلمانی

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون خرد، کنگرهُ دسازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی ایران،

 همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

.ون مرز بگونه گسترده پخش نماینداز گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و در  


