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برای انتخ ،کائی
ت کرده است که
ک مالی کنند و

 کنت تيمرمن اس

رائ ميدھند توج
به زمان محص ز

ت عزل کند ولی
قانونا ملزم ،ده

لت ونمايندگی
گاھانه گرآ  ونا

يا وان نماينده و
 بنيادی ايران که

 انتخاب نماينده
   . بياندازد

مالی ومالياتی آنھا

ن مقيم آمريکا، رای

مريکآ تيمرمن 
ار درخواست تب
کمک ايشان باتی

قایآ ی بيشتر با

مريکا رآی وسنا
ونيز لت محدود

انجام وکالت از را
دھند يعنی رای 

ه موضوع وکال
عھدی راندانسته

تخاب افراد بعنو
لکه به مسائل
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يعنی الزمه ،ند
گ وويرانی راه

و زدوبند ھای م» 

 تيمرمن از ايرانيان

 ل

قای کنتآ ه با
ئی ھای ايرانی
صندوق انتخاب

شنائیآھندگان و

ديدای کنگره و
ضوع وکالن مو

 ميتواند وکيل ر
د ندارد وموکل

نجاکهآکند واز
 شخصا يک تعھ

مريکا درانتآيم
يکا فکرنکنند بل
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 عنوان مصاحبه
مريکائآصاحبه از

نخست به ھند

 متوجه رائ دھ

نيانی که به کاند
چون حقوقی، ی

مان که خواست
ای دھنده وجود

اتخاذ ميکب او
وقعيت کسی که

رانيان مقي که اي
مريآخودشان در

ابودی کشوراس

ھمچنين الزم وم
ه ايران راھم تج

ن داشته باشند و م

                     

تحت  ١۶فحه
ن مصآيشان در
انجام دکارالزم

که بطورکلیت

ايراني ،ث حاضر
که دروکالت ھای
س موکل ھرزما
ن حقی برای را
ه نماينده منتخب

بمراتب ازمو او
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يری ازجنگ ونا

وھ باھم ندارند
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ھداتی است که

موقعيتِت ت لذا،

ارمعروض گشت
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،ه موکل است

 ھم عقد جايزشن
 مجلس ويا سن
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ھم که به اختصا
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 مرحله اجرا

ده است لذا 

  .داشت  

کمک  انيان

ن آ د که تا

شيان برای 
 درخواست 
و در سايت 

نجمله است 
خودمختاری 
ه ای عدول 
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ديگرتشکيل 
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سوال مزبور 
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ن آکه در شد

 تشکيل شد 
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اگربه م تھای او

دش رااعالم کر

 وجود نخواھد د

سنا کرده وازايرا

عی راطرح کرد

زپيروزی شور
نھاآخرين آ که 

ويح شده است 

نآ از  .است ته
 را نسبت به خ
يحضرت بابيانيه

سال  مردادا ١

ن وگروھھای د
و دراين نشست 

قری درمقابل س
ن عبارت ھمبس
زشرکت کنندگان

لمان تشکيل ش

>قای تيمرمنآ
ن وحمله نظامی
س ھمبستگی برا
ن بود وطبعا در

قایآن است او 
:است ان چنين

ی ميکند نيست
١کيھان لندن ( 

http://1400y 

ن مقيم آمريکا، رای

خواست ثارآست 

ظروبرنامه خود

ر به رای دھنده

کانديد سن ود را

نوشت وموضوع

ود سه سال بعدا
قرارگرفت حياء
تشريقبلی تحرير

جرائی داشتا ور
عليحضرتاقت 

اعلي ،نتظار بود
۶ العاده سنگر

  )ع کنند
ضورتجزيه طلبان
مالی داشته است

قای دکترعبقآ و
ن بانوشته شدن
 ھشتاد درصد ا

لآق بشردرکلن 

آی برای ايران <
وام وتجزيه ايرا

کنفرانس<: ست
باايرانيان رتباط

ايران مريکا با
ی ازجمالت ايشا

زندگین آ شمادر
            .يداند

years.org/Amir

 تيمرمن از ايرانيان
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اينده وياسناتور

يمرمن راکه خو

وئين اورشليم نو
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ل قبل يعنی حدو
 مورد بحث واح

که درت ن است

ظھو یتھرفرص
چھرگنجی موافق
ن ھمانطور که ان

به فوقتوانند
شده است رجوع
وبروکسل باحض

اسی ومقش سي
ری نبوده است و
سه رنگ ايران
نفرتشکيل شد

کراسی وحقوق

بنياد دمکراسی
ختاری اقوم ود

اس س پاريس گفته
ی علنی ما درار

   .ديم

مآن جدی جنگ 
اح ميکند برخی

ی کهب کشور
مريکا ميدآبرای
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درخواست کنت  

ران وتجزيه ايرا

ن نمايندهآ چون

ن نماآصميمات

قای کنت تيآ ی

ای درمجله کو

سال ٢٩ائيل در
به صورمختلف

ذربايجانآجدائی

بوده ودر دورن
ت بکمک منوچ
سنگين ايرانيان
به موضوع ميت
ب قرمز چاپ ش
يس واستکھلم و

نقش ،برای ايران
نشان ايران خبر
ودند لذا پرچم س

٨٠ه با حضور

ستگی برای دمک
  .ارائه نگرديد

ازطرف ب پاريس
ات براساس خو
درباب کنفرانس

فعاليت ھایمله
رايران انجام داد

ن وازطرفداران
ن سخت استيضا

نت اوباما مناسب
ئيل راتھديدی ب

BoomVaZooze

                     

ه نظامی به اير

اند وچ رای داده

رای وتص ثارآق

ايد وبرنامه ھای

مقاله ا ١٩٨٣
   :شان نوشت

وماندگاری اسرا
اريخ بازھمان ت

مريکائی به جآ

قای تيمرمنآاز
توانست) ١٩٩۵

ه بااعتراضات س
عالقمندان بهد (

بامرکب  استثنائا
که درپاري خير ا

دموکراسی او ب
شيروخورشيد ن
ضرين مخالف بو

کنفرانس که اين

جلسه ھمبس ٢
خورشيد نشان ا

اجالسی درپا ٢
قرزاده ومذاکرا
 باکيھان لندن د
کرديم اين ازجم

در دمکراسی  ی

 جمھوريخواھان
 نظامی به ايران

يد که پرزيدنتاش
اوباما اسرا –ت

  
Sepa‐ehShoom

                    

که خواھان حمله

ست که به اورا

اگری درتعلق ا و

ازعقايد اجمالی
  .گاه شويمآ

يمرمن درسال
بيسابقه بود ايش

رای مصونيت و
ن مطرح شد و

ازسناتورھایی 
  ٢ ست.

ايران ھيچگاه ا
٢(  ١٣۵٣۴=۵
که البته .وردآت 
اعالم فرمودند 

فقت شوم> که
ستھای سالھای
يمرمن وبنياد د
ران ونه پرچم ش
عده ای ازحاض

> درا ارائه شد
   .ند

٠١٢م ژانويه
پرچم شيروخ ،ت

٠٠٧ن سال وئ
ی دکترحسين باق
رمن درمصاحبه
پاريس برگذارک
درمسيربرقراری

من عضوحزب
ودداری ازحمله

ی تبار، ھشياربا
مريکاستآستان 
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 وياسناتوری ک
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 اجازه ميخواھد
آورای ميخواھد 
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زيه کشورھا بر
سوی ايشانباراز
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سال موجود اس 

فکرتجزيه ا  -
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کردھا بدست
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مواعنوان <
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زادی ايرانآ
طلبان بوده ا

ی ھفتم وھشتم
نيزبعلت مخالفت

ژو ١٧تا  ١۵خ
قایآبه رياست 

قای تيمرآ. يافت
درپ ٢٠٠٧سال

 ھای بسياری د

قای تيمرمآ  -
بمناسبت خو

ئی ھای ايرانی
ريکا وضد دوس
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 به شورای 
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ج شده بود 
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اسرائيلی  دربار

مريکا به ايرآی 

ظھارات ايشان
اش پی ) –ام  - ا

، ومالحنآميت 

»الحــــــس د 
)»پی  –ام  –

»واحلــد ازس
»سيارــن بآل 
»ری ــيوتــــپـ

»سيستم ی از
»ارتباطات را

» وریـھ جم
» مه نابودی

١۴١١ شماره 

که بناب الم ميکند
،مريکاآسواحل 

 ھمين خبرھای
مريکاآ وبيشتر

 ازحمله عراق
صدام حسين راگ

طبقه بندی خارج

«  

ن مقيم آمريکا، رای

مريکائی واآمی 

ستارحمله نظامی

اظ  يراستپذ را
يسی ( طرومغنا

پس درباب اھم

ا درحال توليد
–( ای   مانند
دـيتوانــالحی م

ملـــون حــــچ
پـــ) کامجيس(

ياریــتوان بس
ن وھواپيما وا

ن سالحــه اي
ن ميتواند مقدم
لندن اول تيرماه

ھم به دنيا اعال
تواند ازھمان س

 درزمان بوش
ش برای جھان

مريکا پيشآت 
جمعی بوسيله ص

سال ازط ۶ ز ا

»ق نشان داد که

  ۵١:٢٢شده 

 تيمرمن از ايرانيان

امشاورين نظام

نھا نيز خواسآ

وتوجه بيشتر ر
انند سالح الکتر

ورده شود وسپ

ھاـــتن  ران نه
ح الکترونيکی

نين سالــــ. چ
ده قرارگيرد چ

ک يا چند (ـــ
 اين سالح ميت

نزينـــرپمپ ب
ستندی دربار

نآه کاربرد ـک
کيھان ل        

ای است و سته
ی است که ميتو

مريکاآحکومت
نگرانی وتشويش

وزيرخارجه وقت
الح ھای کشتارج

رشی راکه بعد

س ازاشغال عراق
 «           
سی به روزش –

درخواست کنت  

> باروز تاجنگ

اھدين خلق که

و اھميت است
يران ماشرفته ا

وآ ١۴١١ماره

اسالمی اير  م
توليد سالحی

.سی ھم ھست
ا مورد استفاد

ـن بايآع حمل
استفاده از با
فاده حتی درـــ

ھای دقيق ومس
ست  سالحی ک

         »باشد

 توليد سالح ھس
کترو مغناطيسی

ی ازمامورين ح
ايجاد ن باو ،دند

ی کالين پاول و
رنامه توليد سال

مريکا گزاآعات

گرفته پسورت
الحی بوده است

–بی  -بی       

                     

شش ری بنام <

 تيمرمن ازمجا

من که بسياربا
سليحات فوق پيش

شم کيھان لندن

رژيم ديگرف
که درپی است

لکترومغناطيس
ريکاــــــمآيه

عواق ست ودر
شکل نيست ب
ـری مورد است

زارشھـــــگ  
شرشده اســـنت

مريکا بآ نعتی

 اسالمی درحال
دارای سالح الک

نرفته که برخی
ی عراق دادته ا

قایآ !! بود که
بر شورای امنيت

سازمان اطالع
   .ت

النی ومفصل صو
ه فاقد چنين سال
                 

   :جه فرمائيد

                    

ن کتاب معروفی

قایآ –است  ه

 .د

   ر 

قای تيمرمآش 
ن است که به تس

ظھارات او ازک
.  

ازطرف«.......
ھسته ای ا« 
سالح الک يا« 
مريکا عليآ« 
ان اســـــسآ« 
ندان مشـــچ« 
پيوترـــکام «
.مختل کند« 
اسالمی من« 
جامعه صنع« 

ھم جمھوری ،
وری اسالمی د

 تحريريادشان ن
 تجھيزات ھست

   .له کردند

العات !! دقيق
شوبه اعضافت و

 ٢٠١٢ پتامبر
ن چنين استآاز

بازرسی طوال« 
درزمان حمله« 

                 
به اين خبرتوجه

  ساندی تايمز
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قای تيمرمنآ- 

ايران نوشته

حمايت ميکند

اي توجه بيشتر

مھمترين نقش -
باکيھان لندن

فرمائيد ابتدا اظ
ئی داشته باشيم

             »
            
            
            
            
            
            
            
            
            

،قای تيمرمنآم
ومستندی جمھو

  .!سازد

 خوانندگان اين
نسبت به گی را

ش به عراق حمل

رگزارشات واطال
سازمان ملل رف

پنجم سپرشنبه 
داد که بخشی ا

             »
             »
              

تقاضا دارد که ب

س((
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استدعا

۶-

اجازه ف
گفتگوئ

  

دراعالم
دقيق و
نابود س

مسلما
ساختگ
اقمارش

نقدرآ و
امنيت س

چھاردر
انتشار

اکنون ت
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     ) است

 ادعای کا با
 خطر و ،الم

رابه نابودی 
سيھای دقيق 
ه مورد تفقد 
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حتمالی عليه 
 ايران رابه 

اسرائيلی با 
می به ايران 
ده وتاريکی 
ساندی تايمز 
 که ازارتفاع 
  است سبب 

 احبه ساندی
 ک مغناطيسی

خورداراست  
زتوانائی اين 

ريور درج شده

مريکآس سنای 
ه جھانيان اعال

مريکا رآتند!! 
بازرس<د گفت 

صالحيت دارد که

ن مقيم آمريکا، رای

راقدام نظامی اح
ستفاده کند که

زمنابع امنيتی
طرح حمله نظام

فلج کرد ان را
رد مصاحبه س
 بمب اسرائيلی
ژی روی زمين

ی که مورد مصا
د اززمين شوک

   ....>نيست

ره کننده ای برخ
سرائيلی ھا ازا

شھر ٢۴مورخ 

ن کانديدای مجلس
به دانسته و می

شات دقيق ومست
وبعد ھم خواھند
چنين شخصی ص

 غالم  

 تيمرمن از ايرانيان

  اند

در که اسرائيل 
 ساخت خود اس

بنقل از ورخود
ده استفاده درط
سيستم برق ايرا
منيتی که مور

که گفته اينز>
لژجھيزات تکنو

ای ضد موشکی
دارد که ميتواند
بمب ھسته ای ن

وانائی ھای خير
رزو دارم که آ
 

م ١۴٢٣شماره

ای کنت تيمرمن
جمھوری اسالم

ن گزارشآق با
ويران ساخت  و

يا چآ  >ه است

ید  آ  با

درخواست کنت  

 حجربازميگردا

يمزمدعی شده
 ازبمب ھای

نوزدھم شھريو
مادآع بمبھا که

ه که تمامی سي
يکی ازمنابع ام

بيل گراتزبنام <
تج کردن تمامی

  ......ت

 مخترح طرحھا
ھيزاتی وجود د
زی به کاربرد ب

 کشورشان ازتو
آ نشان گفت <

))......> بودند

کيھان لندن بش ١

قاآاست  سرائيل
ج نآاز طيسی را

زد تابدين طريق
د که عراق راو
ومغناطيسی بوده

، آکاآم

    

                     

ايران رابه عھد

نيائی ساندی تاي
 ازنوع جديدی

   »رداند

ماره يکشنبه ن
ه است اين نوع

بوده» يسیيطا
د. يکخواھد کر

يک امريکائی ب
وقادربه مختل 

شده است ريکا

سرائيلی عوزی
تجھفته است <

عبارت ديگرنياز

رھا گفته اند که
رمراسم اعطای

گاه بآمنيت خود

١۶ ت ودرصفحه

  ترم

يسی که توليد اس
مغناطی الکترو

کا مجسم ميساز
ع گزارشات بود
 ھسته والکترو

م آیان 

                  

                    

، البمب اسرائي

روزنامه بريتاني
قصد دارد ران

ميگرصرحجرباز

ندی تايمزدرشم
نھا نوشتهآ رنام

االکترومغنه <
حاکم خ برايران

ي ،رگرفته است
پرتاب ميشود د

مرآی محافل ران

 گفته پرفسوراس
مزقرارگرفته گف

ورد وبه عآجود 

اسرائيل بار ران
ميون پرزھم در
شور دردفاع ازام

ايمزمفصل است

خواننده محت ت

 الکترو مغناطيس
> بمب ھایستند

مريکآای مردم
نانکه ھمين نوع
 فاقد سالحھای

  رگيرد؟

ی ا ا

                  

   ۴برگ  ٢٠/ ٠٩

ب« 

ر« 
اير
عص

سان
ذکر
شد
راب
قرا
بلند
نگر

به
تايم
بوج

سر
شم
کش

زارش ساندی تا

گيري باشماست

ه فرموديد بمب
شات دقيق ومس

برا را مريکاآ
مصمم سازد چن
ميدھد که ايران
ت ايرانيان قرار

                 

 ٩/ ٢٠١٢

( گز   

نتيجه گ

مالحظه
گزارش<

نابودی
ايران م
منشان 

وحمايت

       

 


