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جزو ايران  دريای مازندرانمناطق خاوری و باختری ايران را به زور تصاحب نکرده بود ھمه  ازی که ھنوز دولت روسيه بخش بزرگی ئدر زمانھا
و ھيچگونه قرارداد واگذاری مالکيت اين  اشغال نکرده بودبه گونه عملی  را دريای مازندرانروسيه ، چون ١٩٢١يز تا سال . پس از آن نمحسوب ميشد

 مالکيت بر پايه قوانين بين المللی نشناخته بود،  دريای مازندراندريا از ايران به روسيه بسته نشده بود و قراداد ترکمن چای نيز مالکيت روسيه را بر 
برای نشان دادن آنکه ديگر پس از برقراری حکومت کمونيستی در روسيه،  .شناخته ميشد ايران از آن از نام آن آشکار است، که ، ھمانگونهريااين د

آغاز به صحبت از آزادی سرزمين ھای اشغالی و بر قراری روابط دوستی با  به ظاھر دولت جديد در پی مقاصد امپرياليستی روسيه تزاری نيست
 با ١٩٢١ در سال قراردادی ،و جلوگيری از فشارھای احتمالی در آينده در اين زمان ايران، برای نشان دادن حسن ھمجواری ھای ھمسايه نمود.کشور

باS،  ، شامل فضایدريای مازندرانحاکميت، مالکيت واستفاده از ھمۀ منابع، منافع و نيز وظائف نگھداری از   بست که بر پايه آن اتحاد جماھير شوروی
اين دو بسته شد. از آنجا که قرارداد تکميلی ديگری بين  ١٩٤٠سپس در  تقسيم ميشد. کشور ميان اين دو با سھم برابر بگونه مشاع بستر و زير بستر،

صورت مشاع است. دو طرف ب ٥٠-٥٠اين دو قرارداد ھيچگونه تحديد حدود ميان ايران و اتحاد جماھير شوروی بوجود نياورده است، مالکيت و حاکميت 
ديگری وجود ندارد. دوديتح) ھيچگونه استثنا يا م١٩۴٠قرارداد  ١٢ماده  ۴افزون بر اين در اين دو قرارداد، جز در مورد آبھای ساحلی (بند   

مشترک المنافع  فدراسيون صورتو به  شکل داد تغيير ١٩٩١در سال  ،بودجمھوری ھا  از ای که خود به معنی مجموعه ،جماھير شورویحکومت اتحاد 
ايجاد شده در اين تغيير، از جمله روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمھوری ھمه واحدھای سياسی  طبق توافق ھای مينسک و آلماتی .در آمدروسيه 

.شمرده اندو محترم  را برسميت شناخته ،١٩٤٠و  ١٩٢١قراردادھای  شامل، جماھير شورویاتحاد آذربايجان (اران) ھمۀ معاھده ھا و تعھدھای پيشين   

ايران، حمايت قدرتھای خارجی  کخا که با ھمدستی مeھای خودفروش و ضد ايران، با واگذاری بيش از نيمی از ،ھمانند حکومتھای زبون دوران قاجار
ننگين خود بوده، ھمواره  سيس وام دار نيروھای چپ و نيازمند حمايت روسيه برای ادامه حکومتکه از آغاز تا نيز را ميخريدند، جمھوری اسeمی

ھای حاضر شده از بسياری از حقوق مسلم ايران به سود روسيه چشم پوشی نمايد. اين رژيم ضد ايرانی در گذشته و حال از تجاوزات روسيه به کشور
چچن توسط  مردمکشتار  اشغال و کرده و در برابربeروس حمايت  دخالت در امور داخلی و (که با ايران فرھنگ مشترک دارد) ھمسايه مانند گرجستان

با ايران دارد، پشتيبانی مينمايد.  طوSنیتجزيه و اشغال کشور اوکراين، که سابقه روابط تاريخی  از روسيه سکوت محض اختيارنموده و  

، با دور ۀدراسيون مشترک المنافع روسيف عضو دريای مازندرانکشورھای اطراف  جمھوری اسeمی، تا کنون لياقتی وسياست ھای ضد ايرانی در اثر بی
المللی تقسيم نموده و به تعيين سھم و حدود دريا  نرا ميان خود و شرکتھای بزرگ نفتی بي دريای مازندرانايران، منابع نفتی و دريائی  قانونی زدن منافع
گرفتن رشوه ھای کeن  ه برای ادامه حکومت ديکتاتوری خود وپشتيبانی روسي جلب هتنھا ب حکومت مeھادر اين ميان اند.  پرداخته برای خود و کف آن

زود گذر شرکتھای نفتی خود به اشتباھات سياست خارجی خود در باره  منافعبخاطرنيز  آزاد جھانشوربختانه کشورھای  .پرداخته استاز شرکتھای نفتی 
ھم روسيه به کشورھای ھمسايه، به ويژه آنان که ميخواھند آزادی و تا کنون تجاوزات پشت سر اين سياستھای نادرست نتيجۀ. ايران ادامه ميدھند

. بوده استاستقeل خود را حفظ نمايند،   

دريای ملت ايران تجاوز به حقوق ايران در و  مشخص و مسلم است دريای مازندران درحقوق تاريخی و قانونی ملت ايران بر پايه قراردادھای موجود 
ھر  .به استقeل و حقوق حقه خودرا  نميپذيرد از سوی ھر کشور يا قدرت خارجی گونه تجاوزرھ به حساب ميآورد و ايران را به عنوان تجزيه مازندران

ايران را با زور و جنايت و با  اين رژيم زيرا و فاقد اعتبار ميباشد مردود ،برسدجمھوری اسeمی  به امضای ناقض حقوق ملی ايران باشد و کهارداد يقر
، از جمله کشورھای ھمجوار، ھمه کشورھای جھان .و ھيچگونه مشروعيت ندارد معی و به بند کشيدن ايرانيان آزاديخواه اشغال نموده استکشتار دستج

در آنست که تا براندازی اين حکومت ضد انسانی توسط مردم ايران در آينده  شان منافع و بايد بدانند که عمراين حکومت ضد بشری رو به اتمام است
خودداری نمايند. ، که به ھيچوجه نماينده مردم آزاديخواه ايران نيست،رژيم ديکتاتوراز مراوده و بستن ھرگونه قراردادی با اين  ،يکنزد  

 جبھه ھمآھنگ مبارزان ايران ( شامل سازمانھای زير به ترتيب الفبا:)

، انجمن فرھنگ ايرانزمين، پيمان سوئد -، انجمن زنان پارسیو عدالت یاتحاد عشاير ايران، انجمن ايران در دا�س، انجمن ايرانی برای صلح و آزاد
جنبش حمايت از  ايران،  ريشه ای جمعيت خرد پيشگان برای دمکراسی، جبھهُ ملی ايران خارج از کشور، جمعيت آزاديخواھان ايرانی در فرانسه،

سازمان ايران سوئد، سازمان ايران پاد(آريزونا)،  -راديو آزادگانايران،  ممرد حزب دموکرات حزب پان ايرانيست خارج از کشور، مبارزات ملت ايران،
  دمکرات، (شمال تگزاس)، سازمان ايرانيان سکو�رسازمان ايران پاد  (دا�س) ، پاد (ھوستن)،  سازمان ايران پاد (لس آنجلس)، سازمان ايران پاد

سازمان ھمبستگی ايرانيان،  بلوچ، سازمان زمان سرباز، سازمان مشروطه خواھانسازمان پيام، سازمان جوانان ھوادار مشروطهُ پادشاھی، سا
سازمان ھمبستگی زنان ايران، شورای اتحاد و ھمبستگی نيويورک، کانون اروپايی برای آموزش جھان بينی زرتشت، کانون عشاير، و ھمبستگی ايFت 

 خرد،  کنگرهُ ھمبستگی ايرانيان، نگھبانان يکپارچگی ايران.

.از گيرندگان در خواست ميشود که اين آگاھينامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمايند  


