
جمھوری اسالمی را بھ وطن فروشی و خیانت!متھم میکنیم

بھزیادیشباھتزیردالیلبربناکھچین"،وایرانجامعھمکاریبرنامھ ی"سندعنوانتحتسالھ،٢۵توافقنامھبااسالمیجمھوریوخامنھ ای
واگذار می کند. اینزیر سلطھ دارد، حقوق و منافع ملت ایران را بھ چین کمونیستیقرارداد ھای استعماری کشورھای قدر قدرت  با کشورھای

و آزادیخواھان را در زندان ھاکھ در سرزمین ھای خود آزادی و دموکراسی را کشتھ اندتوافقنامھ ای است بین دو رژیم تمامیت خواه و پنھانکار
انباشتھ اند.

تمام موازین و حقوق بینھراسناک است، با زیر پا گذاردن قوانین داخلی خود واز آنجایی کھ جمھوری اسالمی ایران، از قیام و شورش مردم
این توافقنامھ آشکار شده مفسرانکرده، اما بر پایھ ی اطالعات کمی کھ تاکنون از محتوایالمللی، مفاد این توافقنامھ را از دید مردم  ایران پنھان

باورند کھ اگر این توافقنامھ بھ اجرا درآید:حقوقی و سیاسی در داخل و خارج از کشور یکپارچھ براین
افتاد؛تمامیت ارضی، استقالل و آزادی کشور بھ مخاطره جدی خواھد★
جان و مال مردمان میھن ما بھ تاراج خواھد رفت؛★
بھ چین اجتناب ناپذیر خواھد شد؛وابستگی و سلطھ اقتصادی، سیاسی، نظامی، صنعتی ایران★
بھ تاراج خواھد رفت؛منابع طبیعی و زیرزمینی و دریایی  و محیط زیستی ایران★
کنترل کند؛کشورمان موقعیت سوق الجیشی خود را دیگر نخواھد توانست★
تصمیم گیری،کھ سیادت جھانی را در سر میپروراند قرار گرفتھ و دراز نظر استراتژیک دنبالھ رو  و زیر فرمان چین کمونیستی،★

داد؛آزادی عمل و اختیار خود را، بیش از پیش از دست خواھد
وکردخواھدفراھمراایراننظامیاشغالشبیھشرایطی،مقدمھعمالنظامیمستشار۵٠٠٠کردنواردباکمونیستیچینباالخره،★

گرفت.آزادی و امنیت مردمان سرزمین ما را در دست خود خواھد

مدنی گرفتھ تاگوناگون اجتماعی، سیاسی و دینی، طبقات گوناگون جامعھاز متخصصان، روشنفکران، شھروندان، گروه ھایمردمان ایران
در نوشتھ ھا و اعتراضات خوداین توافقنامھ اعتراض کرده اند، برخی از این گروه ھا،احزاب، سازمانھا و گروه ھای اجتماعی و سیاسی نسبت بھ

بستانگلستانوامریکابامرداد٢٨ازبعدکودتادولتکھقراردادیوترکمنچایمعاھدهالدولھ،وثوققراردادرویتر،قراردادباراتوافقنامھاین
مشابھ دانستھ و آن را با صدای بلند محکوم کرده اند.

بھ ویژه در چند روز گذشتھ، بااسالمی و ھمینطور با توجھ بھ حقوق و قوانین بین المللی،، بھ استناد قوانین جمھوریحقوقدانان میھن دوست ایران
- بدون اعتبار حقوقی و علیھ- چھ از نظر قوانین داخلی و چھ از نظر قوانین بین المللیعکس العمل ھای حقوقی و قانونی خود، این توافقنامھ را

تمامیت ارضی ایران را بھ  مخاطرهخود نشان دادند کھ این توافقنامھ، ھم استقالل و ھممنافع ملت ایران دانستھ و بھ صراحت و با شفافیت در لوایح
می اندازد و ھم از اعتبار ملی و بین المللی تھی است.

و اقتصادی دانستھ و آنعدم لیاقت و بی تدبیری در اداره کشور و ورشکستگی سیاسیاین توافقنامھ را نتیجھسیاستمداران و اقتصاددانان کشور
در ایران بشمار می آورند.در تقابل با آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی و دموکراسیرا یک توافقنامھ تحمیلی قلمداد کرده و چنین اقدامی را

از ھر زمان دیگر، گسترشبام دو ھوای مسئوالن جمھوری اسالمی این روزھا، بیشو رفتار عوام فریبانھ ی یکسیاست ھمیشگی دروغ و خدعھ
ھمیشھ با پروپاگاندا وطوالنی منتشر نشده است، اما سران جمھوری اسالمی مانندیافتھ است. با وجود اینکھ ھنوز جزئیات این تعھد ھمکاری

ایرانبھچینپولھایدالری،میلیارد۴٠٠توافقنامھاینباکھمیکندادعاجملھازمی دھند؛توخالیوعیدووعدهمردمبھخودپراکنی ھایدروغ
سرازیر خواھد شد!



چگونھ می توان بھ دولت تک حزبی چین، کھ بھ تعھدات خود در بیشتر کشورھای جھان عمل نکرده است و در حاکمیت کشورھای دیگر - مستقیم
و غیرمستقیم - دخالت می کند، در اقدامات علمی و پژوھشی خود فراروند اخالقی مندرج در کنوانسیون ھای بین المللی را پایمال می سازد، اعتماد

کرد؟

ما خواھد پرداخت.ھم مانند دولت ھای انگلستان و آمریکا بھ چپاول ملتمردم ما بھ تجربھ دریافتھ اند، کھ بی تردید دولت چین

ِ قرون وسطایی، کھ سدینھ تنھا این توافقنامھ، بلکھ تمامیت حاکمیت اسالمیھمسازی ملی جمھوری خواھان سوسیال دموکرات و الئیک ایران
و تمامیت ارضی ایراناستبداد و حکومت دینی است و پایمال کننده حاکمیت ملیبرای عدالت و دموکراسی و الئیسیتھ و از بین بردن فقر،

می باشد، را پوچ  و باطل میداند.

و سران جمھوری اسالمینھ تنھا با انزجار تمام این توافقنامھ نامشروع را ردایرانھمسازی ملی جمھوری خواھان سوسیال دموکرات و الئیک
کھ ازارج می گذارد، ھمبستگی و ھمسازی خود را با ھمھ ی معترضانیمتھم بھ وطن فروشی می کند، بلکھ بھ اعتراضات تمامی معترضان

ورشکستھ و ضد بشری بھاعالن داشتھ و ھمراه با مردم، برای گذار از این نظامدموکراسی، حاکمیت ملت، استقالل و آزادی ایران دفاع میکنند
تالشھای خود ادامھ می دھد.

قراردادھایی کھبھ اطالع مردم ایران و دولت ھای جھان می رساند کھ تمامیھمسازی ملی جمھوری خواھان سوسیال دموکرات و الئیک ایران
ملتواقعینمایندگانتوافقباونیستوین١٩۶٩کنوانسیونچارچوبدرچونبندند،میوبستھدیگرکشورھایبااسالمیجمھوریحکومت

ملی ایران آینده ی ایراناز اعتبار بین المللی و ملی برخوردار نیستند، پس حکومتدر یک مجلس ملی، با انتخابات آزاد و عادالنھ انجام نپذیرفتھ،
کشورھای متجاوز  تقاضایاقامھ دعوا کرده، ابطال آنھا را خواستار شده و از اینحق خود میداند در مراجع بین المللی علیھ کشورھای متجاوز

جبران خسارت نماید.

میکند. ما جمھوری اسالمی واست کھ ھم ایران و ھم ملت ایران را فدای امیال خودجمھوری اسالمی یک رژیم وطن فروشھم میھنان شرافتمند!
در دادگاه ھای صالحھ ملی وغارت اموال ملی و خیانت بھ کشور متھم می کنیم کھ بایدھمھ دست اندرکاران و کارگزاران آن را بھ وطن فروشی و

بیش از پیش پایمال می گردد،و انسانی مردم ایران توسط این رژیم چپاولگر و آدمکشبین المللی محاکمھ شوند. این رژیم ھر روز ارزشھای ایرانی
نافرمانی مدنی ِھمگانی اینپیروز شود شایستھ است کھ با اعتراضات و اعتصابات وملت ایران می تواند بر این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی

آزادیخواه برکنار کردهمردم ایران و ھمچنین کمک و نظارت نمایندگان ملت ھایحکومت ضد مردمی را از راه انتخابات آزاد با نظارت نمایندگان
مستقر سازیم.و حاکمیت ملی مبتنی بر انسانیت و ایرانیت را در کشورمان

الئیک ایراننھاد راھبردی، ھمسازی ملی جمھوری خواھان دموکرات و
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