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  جبهه نجات ايرانراخوان ف
    ايران نجات سال نو، سال

  
   طن،وھم

 علت غافلگير شدن و پيروزی حوادث بر ماھميشه 
رای ـــــــادگی خود ما بـو آم وقايع   بينی عدم پيش

  .مقابله با آنھا بوده است
ران در ــــــــــــــات ايـيت جبھه نج الم موجوداعبا 

ی ـــــــــمصاحبه مطبوعاتی اول بھمن ماه دکتر عل
روه ـــــــــــبيش از پنجاه گنی و اعالم پشتيبانی امي

ارج ــــو سازمان سياسی وھزاران نفر ھموطنان خ
ه ـــــــرسيده است که با رابط  آنت  از کشور، وق

 ارـــــــــن وکومشارکت تمام نيروی انسانی ومديرا
الف ــــــــاز اخت در جھان فارغ   شناسان پراکنده 

کمک خود شما   مالی سياسی، به ــــقه ھای احتسلي
ن ــــــايران تدوي  باز سازی آمادگی برای   برنامه
آزادی و  لی، ـم  استقرار حاکميت  پس از تا شود 
  کراسی جانشين وضع اسفناک فعلی گردد. دم
د ـــــــــــــاين جھت از شما درھر کجا که ھستيبه 

ا ــــــخواھشمنديم فرم زير را پرکنيد و به نشانی م
  بفرستيد. 

 نو برای شما وتمام وطندوستان سال اميدواريم 
اط ــسال آزادی و نجات ايران از فساد و انحط

  کنونی باشد. 

  .اميد مشارکت وپاسخ شما ھستيمبه 

  نجات ايران جبھه                                   

----------------------------- ----------------   
   - ----- ---------------------ونام خانوادگی نام 

   - ---- ---------------------------------آدرس 
     - - --------تلفن ------------------------------ 

  - ---------------------------------تحصيالت 
  - -- --------------------------------- تخصص 

  -- -- ------------------------------ کار تجربه 
  ران ـــــــــه ايــــــآمادگی برای بازگشت بميزان 

  سه ماه مھلت  حد اقل  --------- فورا  -------- 
  ع کاری ھستيدوچه نداوطلب 
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 فتن فوری به ايران است وھمھم رھمين فراخوان است که  ،بديل ترين طعمه برای کشيدن ايرانيان به دام بھترين و
  .ايرانی نھم شغل مورد نظرآشغل و داشتن

به  مخير رای بازگشت به ايران پرسش کرده و اوبرامادگی خواننده فراخوان آخوان راميخواند که از انسان وقتی فرا
که سه سال است  دست ميدھد  ،دياروعاليق ره ازاوآرده چه احساسی به ايرانی ک به ايران  بازگشت فوری وياسه ماھه

    .بازگشت است انتظار در

يا دراين حال کسی آ .تحصيل گذرنامه ورود به ايران ھم بسيارساده است فقط پرکردن پرسش نامه فراخوان ھمين وھمين
   .ن چيست؟ تصورنميکنمآفکرميکند که فراخوان چه ميگويد وضمانت اجرای 

   .واره ابدی استآود که عازم ايران است وھرکه سوارنشود فراخوان جبھه نجات بصورت يگانه کشتی نجات مجسم ميش

دند به پايبندی خودرابه سلطنت نشان ميدانھا که تاحدودی آباتماس باگروھھای سياسی واغوای نمايند گان جبھه نجات 
 ،بشارت ،قای امينیآنماينده  ،ريانا راھم به امضای فراخوان بکشندآفعاليت عجيب دست زدند  تاکسانی مانند ارتشبد 
درتلفن به قاھره به حاضرين درجلسه القاء کرد که اعليحضرت مشوق  ،نامی حتی باترتيب دادن جوانی بجای اعليحضرت

  ) ١١٢(سنگر شمار ه پيوستن ايرانيان وخودشان به فراخوان جبھه نجات ھستند

به چه وعالقمندی به ايران  رفتنماده آخود، و باھويت صحيح وتخصص یيا ميتوانيد مجسم کنيد که چه تعداد اشخاصآ
 يکنفر ياآ؟ پرکردن پرسشنامه فراخوان معرفی واطالعات الزم رادراختيارجبھه نجات گذاشتند با خودشان را ،خدماتی

ودام است نه فعاليت سياسی؟ برفرض ھم به اصالت  ميتوانست کوچکترين تصوری کند که اين پرسشنامه ھا طعمه نروزآ
  !ياميتوانست حتی باترديد ھدف نھائی فراخوان رادريابد؟ ابداآفاطمی شک داشت فراخوان به اعتبارامينی و

  ود ؟ـــه بــــدام چ

  .وريمآبدست   ١٩٨۶نوامبر ١٩مورخ  نجلس تايمزآپاسخ پرسش باالرا ميتوانيم درنوشته روزنامه لوس 

جان بوين دکستر> درياساالر<« :نجلس تايمزدرتفسيری بقلم <باب وودوارد> مفسرسياسی خود نوشتآلوس 
مادرصدد براندازی جمھوری اسالمی نيستيم  " :مشاورامنيت پريزيدنت ريگان چند روزپيش  درپاسخ يک خبرنگارگفت

نچه درايران آاستفاده ازمنابع خبری مخالفان درخارج ازايران برای اطالع ازکمک به مخالفين عبارت است از از ماھدف 
  )٣٣٢+۴١۶وزنامه مزبور درسنگرتمام نوشته ر"» (ميگذرد است ......

ھزاردالربه جبھه نجات ايران خبرداد که بعلت  ١٠٠نجلس تايمز درخبرديگری ازپرداخت ماھيانه آھمان روزنامه لوس 
وچھرگنجی ازسوی نقای مآن پولھا، پرداخت مستمری قطع وآنارسا بودن خبرھای جبھه نجات ايران وحيف وميل 

   .سازمان سيا ماموربازرسی شد

ک روزنامه سوئيسی باجيمزوولسی رئيس سازمان سيا (سابق) مصاحبه ای داشت که دررابطه باچگونگی کسب ي 
  ١  )٩٩٨( کيھان لندن                      <مااطالعات راازمھاجرين ايرانی ميگيريم> :خبرازايرانيان گفته است

 مارآمرکز  ،کيل ميداد به موازات انتشارفراخوانشاھين فاطمی که مثلث امينی واسالم کاظميه رادرجبھه نجات تش قایآ
 در نھا خواست که اطالعات واسناد الزم راآايران راتشکيل داد وضمن نامه ھائی به شخصيت ھای سياسی ومبارزانی از
ن آازجمله  .ن مرکز ارسال دارندآمريکا) به آمورد حکومت خمينی برای ثبت درتاريخ (بخوانيد برای گذاشتن دراختيار

باسرکاغذ مرکزاطالعات ايران به امضای خانم معصومه سميعی  ٨٢-٢-٨مورخ  ٣٩٣۶مه ھا نامه ای بود که بشماره نا
   .> بسنگررسيدمارايرانآمرکز <مسئول اداری

                                               
ند. از اين روش بصورت وارونه رژيم اسالمی ھم درحال رفت وآمد به ايران می گير» مسافرين«ھنوز ھم خبر و آگاھی ھا را از مھاجرين و  - ١

کانال  استفاده ميکند. با مسافران به ايران قرارميکنند آگاھی ھايی به آنھا برسانند ودرمقابل اتومبيل، خانه، پول ويا شغل و کرسی دانشگاھی،
 ک- تلويزيونی يا برنامه تلويزيونی و پول ھردورا دريافت کنند. ح
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درچھار
رضاشا
ازاظھار

آ<نھم 
دراھميت
درچه ش

عالقمن(

اما ھمي
نجات و
شھريو

<درحال
رضاپھل



 حقوقدان

  >د

 بھتر ست و
 احضرت و

درکيھان  >

بزودی  ،ديد
 ۶٠ی ی يعن

 درحمايت و
لی است که 

 براه افتاده 

ن فراخوان 

ليونی بود يم

بعضی ازبی 
 د به اعتبار

ھنگ ھستند  

واالحضرت 

 يک قانون 

ح - اميرفيض –مھا 

ساختمان بسازد

 چندان مفيد نيس
ليحضرت وعليا

>ش ملي ايران

منتشرگرد ١٣٨
ونیيليم ۶٠وان 

 درکيھان لندن د
ن اصولآگانه  

کھکشان امضا

بشنويم که اواين

م ۶٠فراخوان  

ن معناست که ب
ضرت رامی بينند
 ميکنند بی فرھ

وعلياحضرت وو

ين پيش نويس

فراخوانھاودا 

كه قبربكند وياس

نھاآف تحريربه 
نام اعل ھمه با

فراخوان جنبش
٨٣ذرماه سال آ

قصود از فراخو

شفاشجاع الدين 
٧ست واصول 

  ۴١٩کيھان 

<ک :مزبور گفت

رصدای شاه راب

راکه سخنگوی

 است. اين بدان
ضرت وعلياحض

رانی تبعيتت اي

ی اعليحضرت و
   .افت

سان بمنظورتدوي
    .دم

.رت ندارد  

دستورميدهد ك

 دادند که صرف
ھا ومھمترازھ

فبانام < واسدی
آ اتی بودند در

لوم است که مق

شجقای آادروان
 اساسی برابراس
صحه نگذارد> ک

فراخوان م  از

لطنت طلبان اگر

زمحسن سازگار

داربوده وجذاب
ردم نام اعليحض
 افراد که ازسنت

اسامی کام بات
فراخوان تغييريا

 مجلس موسس
ن بارای مردآی

 

ولی حير ،ی ھا

راست كه به اود

گرخودی نشان
رنام شخصيت

پور و  وداداش

ن ازافراد مبارز
معل .اسنامه داد

وان پرداختند شا
متمم قانون  ٢

ن صآت کند وبه

ستقبال عمومی

  ناميد.

<حاال ماسل :ت

ی درفراخوان از

زاھميت برخورد
کنند> يعنی مر
ظرسازگارا اين

تليون دايم ۶٠
نوامبرمتن ف ٢٨

  رت بود از:

ی برای تشکيل
الحاقی ميثاقھای

ند ازاين دوروئی

ي نميكند معمار

ين فراخوان ديگ
 بسياروانتشارن

  .خته شود

ريوش ھمايون

نفرکه غالبشان
ليونی تغيير شنا

ه دفاع ازفراخو
٢٧و ٢۶اصول
ن مخالفتآ ند با

ايران درباره اس

>روشان امضا

ای ايران گفتصد
  گذاريم>

د نام رضاپھلوی

دادی ازافراد از
شناس امضا ميک

وبنظ ؛ری ندارند

  !!ه كنيد

٠وامبردرسايت
٨روز يافت ودر

عبار نوامبر ٢۶

ھای بين المللی
ی حقوق بشر وم

حريرحيرت ميکن

ش برنامه ريزي

  كام  تدا  

ديجات ايران چن
نھا که باتبليغ
ھمراه بود پرداخ

بسردستگی داري

ن ٨۵ذکرنام  با
لييم ۶٠راخوان

  .خواھند کرد

بهنجلس آلوس  
ا  <فراخوان با
سن نيت نميتوان

رراديو صدای ا

<سيل خر نراآن 

ربرنامه راديوص
ليون امضا ميگ

پ کانادا درمورد

ای تعد افراد بر
 اشخاص سرش

ن کارآه مطالب
 

گ سياسي توجه

نو ٢۶درتاريخ
روز دوام ي ٢ط 

۶ع فراخوان در

بانظارت نھاد  
راعالميه جھانی

   ۵برگ  ١٨/ ٠٩

 خواننده اين تح

عمله خودش<

ليونيم 60ان

راخوان جبھه نج
نآبه مھمترين 
ضرت عليرضا ھ

ن مزبور که بس

ب  ۴١٧شماره 
نام يافت وبه فر

نراتائيد خآ  نفر

یمه ھای فارس
راخوان نوشت

اه باحسدم اگآک

ن مھری دريحس
 

اريوش ھمايون

ذری درآسياوش 
ليم ٧٠د ميکند 

مه شھروند چاپ
   .ش ميکند

را ميگويد <نام
ی به اعتبارنام

ميکنند وبه مضا
 )٣٣٢+۴١۶ر

هبرداري بزرگ

ن مزبور که د
ضا منتشرشد فقط

ح اينکه موضوع

ی ھمه پرسی
ی نوين مبتنی بر

 ٩/ ٢٠١٢

مسلما

فراخوا

بعدازفر
ب است

واالحض

فراخوان

لندن بش
ن تغيير

ونيليم

روزنام
تائيد فر
حتی يک

قای حآ
است>

قای داآ

قای سآ
تائيد را

روزنام
پرسش

سازگار
فرھنگی

نان امآ
(سنگر

به كاله

فراخوان
عليرض

توضيح

برگزار
اساسی



 حقوقدان - اميرفيض –فراخوانھاودامھا       ۶برگ  ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٢ 

   :ح زيرتغييرمييابدنوامبرموضوع فراخوان بشر ٢٨در 

مد، ابزاری مناسب ومشروع برای ايجاد ھمبستگی تمامی نيروھای تحول آميز وکارآرفراندم به عنوان روش مسالمت 
روھله ژی ھاوساليق گوناگون ميباشد. دراين ميان دوليوخواه و عالقمند به منافع ملی وسرزمينی ايران صرفنظر ازايد

م اھميت دارد ومسائل محتوائی و موضوعات مطرح دررفراندم مباحث بعدی ھستند رفرانداول نخست جنبه شکلی فرماِل 
ينده پس ازگذشت دوره زمانی آدر ،که پس ازاجماع وپذيرش اصل راھکاررفراندم توسط قاطبه ملت ونخبگان تحول خواه

   .کرد دموضوعيت پيدا خواھ ،مربوطه

  تفاوت، دستبرد،  تقلب وجعل

يازی به توضيح ندارد در تغييری که خودسرانه به موضوع فراخوان داده شده موضوع ن دو مشھود است ونآ تفاوتِ 
واين  ،تدوين قانون اساسی نوين حذف شده است وموضوع فراخوان به ھمبستگی نيروھای تحول خواه محدود شده است

رت واالحضرت نفروازجمله اعليحضرت وعلياحض ٨۵شيطنت ودستبرد وياتقلب وجعل درحالی صورت گرفته که ھمان 
   .امضا کرده بودند نراآعليرضا ھم 

گھی شده وھمچين اثرتائيد آنھا درکيھان ھم آنفرکه اسامی   ٨۵ن آعمل فراخوان چی ھا يک تقلب وجعل است واثرتائيد 
   .اعليحضرت رابکل زائل ميسازد

  پياده شده است) ١٣٨٣ماه  (مسئله  فوق بصورت مشروح واستداللی درسنگر اول بھمن

  .ن خواھيم رسيدآاين دستبرد وتقلب صورت گرفت درھمين تحرير به  چرا

  خوان ايد اعليحضرت ازفريحمايت وتا

 ودرنھايت باباقانون اساسی جمھوری مخالفت به موضوعی که ميتوانست باوجود دستبرد به طرح رفراندم وحذف 
 از) ٢٠٠۴= ٢۵۴٣( ٨٣يماه سال د ١٨اسالمی تداعی کمرنگی بدھد، اعليحضرت دربيانيه خاصی بتاريخ جمھوری 

   .فردا سخنرانی ودربی بی سی مصاحبه کردنددرراديو ،فراخوان دفاع فرمودند

  ليون به سي هزاريم 60از

ھا از جمله کيھان لندن خاصه صدرالھی وراديوھا وتلويزيون ھا  هروزنام وپيگير غ سنگينيبعدازسه ماه وده روز تبل
نام  ٣٩٠٠٠جمعا اصال بی خبربودند  که انتشاريافت وعده ای ھم تکذيب ويا جمع نامھائی ،وحمايت سخت اعليحضرت
  .دراختيارفراخوان قرارگرفت

  .بشرح زير اعالم شده بود »امروز فقط اتحاد«قبل ازمشارکت اعليحضرت دررسوائی فراخوان، استقبال ايرانيان ازتز 

سايت من  ،بسيارزياد بوده است ،ام موجب خوشبختی است که پاسخ وواکنش مثبتی که ازاين پيام گرفته -١
   .بارمراجعه داشته است ٢٨٠٠٠ھرروز بطورمتوسط  من ھنگاآدراينترنت از

  ) ٢٠٠٠= ٢۵٣٩( ٧٩اول اسفند  مريکاآسخنرانی اعليحضرت درانجمن ملی مطبوعات (                             

 نھا ازايران بوده است وعقايد مراآرين مده که بيشتآاينترنت من  ليون پيام رویيم ٧٠سال گذشته  ۴رف ظ -٢
   .پذيرفته اند

  )١٠٣مصاحبه باھيئت تحريريه مجله پوليتيک انترناسيونال شماره (                                    



 حقوقدان

   

ن نام داشته 

قطب اعتماد 
جاھت ملی 

 که درپشت 

  ست>

۴+٣٣٢(  

بدانجا  ی را
  رد>

 يک نيروی 

ی فراخوان 

ت موسسه 
 : فردا گفت

روابط  روی
مورد ايران 

ح - اميرفيض –مھا 

 =١٩٩٣(  

.مده استآ من 

نآت ھم درضر

 يعنی مرجع وقط
ھرچه بودند وج

بت داد ھرچند

ت سوخته ای اس

   ) ايران

۴٣٣ح درسنگر

بی حيائی ھا حد
ن ندارآه صرف 

سلطنت طلبان 
<   

خستين روزھای

خبرازماموريت 
باراديو یفتگوي

ورس شده است 
ام احتماالت درم

فراخوانھاودا 

٢= ١٣٧۵٣٢=

پيام روی سايت

خوان که اعليحض
  د؟

ص اعليحضرت
وھ ت ملی دارند

خائن پاسخ مثب

ند شاھزاده کارت

ی راديو صدای

رسازگارامشروح

نھآعالم کردند. 
 باشد تمايلی به

،ی معامله کنند
>ن گام برداشت

<ازھمان نخ :ت

 <ھاندلزبالت>
ای مايکل درگف

تاسيس  ١٩۶١ 
سسه بررسی تما

   .شروطه اند

٧٢اسفندماه   ١

پي  ٣،٢٠٠،٠٠

ازطرح فراخ ،ت
راخوان رفته اند

تزشخص »اتحاد
وبدنامی شھرت

م بد وناپاک وخ

وميگوين کردند

ن مھریيحس(  

  ليون بود>يم

ملکی ھمکار( 

ن طرح اعآن در
ی ھرقدر گرسنه

خوراباچنين بدلی
توان درکنارشان

 کرده اند نوشت
   کرده بود>

لمانیآوزنامه
قاآل ايران داد و
ست که درسال
موريت اين موس

 

رفدارسلطنت مش

١٢سوم فرانسه 

٠  ظرف دوماه

  )صدای ايران

طرح اعليحضرت
م به استقبال فر

امروز فقط ا«
 که درخيانت و

 به ندای مردم

اندم حمايت نميک

                 

ی درميان نام م

                 

ورسلطنت طلبان
رکسیگدي افتاد

يد گوھراصيل خ
ماد نيستند که بت

جليل ھائی ھم
ی ايجاد نگرانی

> گزارشگررو
 بررسی مسائل

مريکاسآياسی در
رده واکنون مامو

   >ست

خارج ازکشورطر

سصاحبه باکانال

نانم برسانم که

صاحبه راديو ص

زطتقبال کننده ا
فريعنی يک صدم

تز ،يرانی يافت
تزکسانی ،وان

رند که نميتوان

شند  .

رفرا شاھزاده از

                 

ن نام رضاپھلوی

                 

حضو خوان را
ک قطعه فضله

وريخواھان نباي
 خواه قابل اعتم

نجلس ازاوتجآ
عه برای بسياری

  وني

يکل باکفيسش>
مريکا برایآد

قل ازاحزاب سي
ايران کارکر وی

بگان سياسی اس

ايرانی درخا  ١

مص(            

ه اطالع ھم ميھن

مص(              

  ش؟

نفراست ٣،٢٠٠
نفر  ٣٩،٠٠٠  

ريخ وفرھنگ اي
وفراخوی بود

حکما عقيده دار

رسنگرگرفته باش

  وان 

ند کاشکی شگوي

                 

مردم ازفراخوان

                  

ت شکست فراخ
<درغذائی که يک

<جمھو : نوشت
دی ودمکراسی

جرايد لوسکه 
ن بااين مجموعه

ليويم 60خوان 

فراخوان، <مايک
سوی کاخ سفيد
ک شورای مستق
کند وقبال ھم رو

ميز نخبآسالمت 

   ٧برگ  ١٨/ ٠٩

- ،٢٠٠،٠٠٠

                 

خوشوقتم به -

                 

ن افول وريزش

٠،٠٠٠رمقابل  
ظرف سه ماه ط

ن رابايد درتارآ
ی وھويت ايرانی

    .د

نيان ھمچون ح

 خوشنام ومعتبر

ش شكست فراخو

<کسانی ميگ

              

ت عدم استقبال م

                

ری خواھان علت
ند که نوشتند <

ی حيای ديگری
زادآی مدافع راه 

شرم ديگری که
ی سلطنت طلبان

 حقيقي از فراخ

 قبل ازطرح ف
تالنتيک ازسآشی
تالنتيک يکآای

 واروپا کارميک
ونگی تربيت مس

 ٩/ ٢٠١٢

٣-

       

۴-

       

چرا اين

چرا در
اند فقط

آپاسخ 
تاريخی
نداشتند

ايران و

مردان

واكنش

علت< 

       

جمھور
رسانيدن

يک بی
سياسی

يک بيش
ھمراھی

انگيزه

چندی
پژوھش
<شورا

مريکاآ
چگو از



 حقوقدان

راھکارھای 
خواه ـمھوري

 مريکا وآدر
تالشھای  ق
+٣٣٢(  

ره گه که کن

ن فراخوان 
 بيشتر قابل 

داشته باشد 

 سرنوشت 

رون مرزی 

 قای دکترآم 

<ازاين پس 
برای ايران 
اپوزيسيون 
الخره صبح 

 ۵<طرح  -

ح - اميرفيض –مھا 

 است که ھمه ر
ازحزب جم »ک

 فارسی زبان د
 ايران از طريق

۴١۶ع درسنگر

يون دالری بوده

زدست اندرکاران
خيلی ،فراخوان

ھماھنگی د »ک

وشه ای ميافتد

   .ست

رزه ايرانيان بر

نھمآد ودبيرکل 

< :اھی نوشت
ی است ودلش ب
،فت که مبارزه

وباال >ت نيست

-ماده ای>  ١٠
  .د

فراخوانھاودا 

ماموريت يافته
سام براون بک«

ه ھای گروھی
کردن حکومت

(مرجع          

ميليو ۵٠رھمان 

حضوردونفراز 
رد به خواسته ف

سام براون بک«ر
  

ای فس به گو

ن به سوريه اسآ 

مبار ندرسرزمي

م موجوديت کرد

شرفشا سيروس
<ھرکه ايرانی :
يگرنميتوان گفد
سالمی دمکرا ا
<  

٠<طرح  -  ضا>
وابق راھم ندارند

تالنتيکآکائی
«مريکائی بنام 

 دراختياررسانه
طرح سرنگون ک
                  

ومشارکت در ی

زراظرف دورو
رست بود دستبر

  .ضا

 باطرح سناتور
 .بوجود بيايدی

ھسته باصدآ ،

 ليبی ومتعاقب

د راھای ملی را

   .د

تشکيالتی اعالم

، سصبح ايران
:ھمو اضافه کرد

<د :روز نوشت
رد که جمھوری
ی کنگره ميباشد

امض ۵٠٠٠رح
ش رجوع به سو

 

مريکآ پژوھشی
مآ يک سناتور
يون دالربودجه
ھدف ازاين ط

   .م شده است

سھم بری برای

سته فراخوان ر
ی اين بھانه نادر

ميليون امض ۶٠

فت که فراخوان
ميليون دالری ۵

ھستهآاميکنند

ا واروپائيھا به

شور قارچ باره

ان ھا الزم باشد

ونظم حقوقی وت

لو کردند که ص
صحبت کنند)  ھم
سعيد درعصرامر
ثابت خواھيم کر

رھبری  شورای

<طر - >وشنبه
ی ديگرکه ارزش

لندن <موسسه
ھمين حال. در
ليويم ۵٠ن آس

،قرارداده شود
ن کشوراعالمآ

راخوان مزبور

ير سريع خواس
ولی عالم کردند

٠درمقابل دونفر

ف صورت گرفت
۵٠دربودجه  ن

کی راباد ورھا
  .د

مريکائيھاآحمله

يکب ،مريکاآک

به دنباله فراخوا

اساس و رفت با

لون غّ آ درباره
(يعنی کنگره ص

قاضی سپرويز
قای ارگر ثآ به

يکی ازاعضای ش

.   

طرح دودند از<
وبسياری >ھیآ

 ديلی تلگراف ل
بررسی کند. را

داده که براساس
راسی درايران ق
حمله نظامی به

بليغات وسيع فر
  .نده بود

خوان علت تغيير
زکاردرايران اع

ن دآگذاشتن نام

اخوان بااين ھدف
شارکت فراخوان

ردساالن بادکنک
 ھم ھمانطورشد

  هاي ملي

زدستاوردھای ح

ون و شرط کمک

ای مختصر بهه ر

  نيان 

نجلس پاگرآس 
   

نجلسآ لوس 
يران بايد باما (
پ يرانيان است>
فه کرد بزودی
يکھلوی ميتواند

يگر عبارت بود
آ جيتال شھريار

   ٨برگ  ١٨/ ٠٩

زارش روزنامه
ازجمله جنگ ر

ره دگای به کن
ن فعاليت دمکر

ميز وبدون حآت

 فوق العاده وتب
 بتصويب رساند

فراخ اندرکاران
ه خانم مھرانگيز
ضاح بود تا کنارگ

د درخواسته فرا
ال کمتری درمش

  شت فراخوان 

يد که وقتی خر
ميليونی ۶٠ن

خوانها تا شوراه

 شورای ملی از

اره خانم کلينتو
  .د

نظرميرسد اشار

ان كنگره ايران

اخوان که درلوس
.دی معرفی شد

زنامه ھایرو
ئيھا درمورد اي
عضو کنگره اير
ری ندارد واضاف

رضاپھ< :نوشت

رتبليغ دي ھای پ
کنگره ديج< - >

 ٩/ ٢٠١٢

بنابرگز
ايران ا
ا اليحه

ھمچنين
مسالمت

ھيجان
مريکاآ

دست ا
ازجمله
استيضا

دستبرد
اشکا و

سرنوش

ديده اي
فراخوان

ازفراخ

عنوان

که اشا
نيديارو

ابتدا بنظ

فراخوا

اين فرا
رھنورد

ر نقدرآ
مريکائآ

ميطپد 
رھبر و

ايران ن

کنگره
دالری>



 حقوقدان

وصيه خانم 
بی بردارند 

وده  نيامده 
رزه افغانھا 
 نی خارج و

ئيھا مريکاآ 
وسھم رکت  

ملی سوريه 

ميت ارضی 

 بامشارکت 
مسئله ھمه 
ه به خدمت 

ح - اميرفيض –مھا 

وتو ،لی سوريه
ن نمد کاله خوب

مخالفان بوجود ن
قا درمورد مبار
ن دستجات افغان

به واحدی کهرا
رراستای مشار

رای شوراھای م

نه وحدت وتمام

تاريخی سلطنت
 گرچه باطرح م

مادهآ ومجری 

فراخوانھاودا 

به شوراھای مل
ب کرد که ازاين

 

گی بين مھمبست
ين جريان دقيق
 به سردمداران

   . تشکيل شد

ھمبستگی خودر
ھمه د ،ود ميايد

ھمانطور که بر 

ت ونه مردم  ون

  

عيت قانونی وتا
ستند واين مھم
 ولی پيشقراول

بهورھای عربی 
راترغيب لب]ط

  .سوريه است

رد ھنوز يک ھ
اي .قبول ندارند
غیپرداخت مبال

ورای ملی است

 قابل توجھی ھ
شت سرھم بوجو

و .ص داده اند

ران مطرح است

  .رمطرح است

ادن به مشروع
ن ھسآه دنبال

ا ديده ميشود
   .ھانی است

 

وفرانسه وکشو
وقت وفرصت ط
رسابقه ليبی وس

ورسوريه ميگذ
ديگرراھم قھمو

اپب ،کا الزم ديد
که ھمان شو »

يافت يک سھم
ی که باشتاب پش

نان تخصيصآيت

راھا ھم  نه اير

سھم بيشترافت

ن پايان داآود و
کائيھا سخت به

ھا وشوراھا ن
قای نصراصفھآ

مريکا وآگليس و
[ابن الو  بزنگ
شنا درآھمان نام

امو ازدخالت در
عمل ميکنند و

مريکآخرکه آ ی
»جرگهلويه « و

ھستند که بادري
 شوراھای ملی

ھا رسما به فعالي

 برای اين شور

مريکا ودريافآد

ھم دنبال ميشود
مريکآ است که

ردرھمه فراخوان
وشخص »نيان

  )ت

  راندازي

 کشورھای انگل
يرانيان گوش

ملی باھ یشورا

ماه ١٩انکه  با
ازمان مستقال 
یشت ودرروزھا

کاسه کردند  ک

ا منتظرروزی 
نمايند  بنابراين

مريکائيھآت که 

 مطرح نيست

ای مقبوليت نزد

ف سياسی  مھ
وسلطنت طلبان
وع نظام کشور

ايران ھمبستگی

مده استآت قبلی 

   ٩برگ  ١٨/ ٠٩

راهاي ملي وبر

کمکھای علنی
ازاي بسياری ،ن
راه تشکيل شين

اريھا ميگويند ب
ورای ملی وسا
ن ھم وجود داش

يک نھاراآکشور

 ھم اين شوراھا
 ميکنند اعالم ن

زبودجه ای است

 جزدريافت پول

فقط فعاليت بر 

 ماجرا يک ھدف
ص اعليحضرت و
 برای تعيين نو

کنگره «ن، آی

ن درتحريراتآ

 ٩/ ٢٠١٢

اما شور

اعالم ک
کلينتون
وبھترين

ازخبرگ
شو ھا

باطالبان
داخل ک

اکنون 
انتخاب

بری از

چيزی

کشور،

دراين
شخص
پرسی

واجرای

( دالئل
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