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  و هاشمي قايان سالمي وحدادي  زادهآتشكراز
 قايان حدادي زاده وسالمي درترك عضويت شوراي تجزيه طلبان،آتصميم ايران ياران گرامي 

   .بوداقدامي ميهن پرستانه وتاثيرگذاردرتضعيف فعاليت هاي تجزيه طلبانه شورا خواهد 

   .مقايان را  داشته باشآاجازه فرمائيد افتخارعرض تبريك براي اين اقدام واال وقابل ستايش شما 

  رزوي پيروزي  اميرفيضآبااحترام و                                                                                                           

***  
  قاي علي هاشمي تهرانيآايران يارگرامي    

افتخاروهوشياري برشما فزون باد كه با ترك وابستگي به شوراي تجزيه 
ن شورا دربرنامه تجزيه ايران عال قمندي خودتان آدرتضعيف موقعيت  طلبان ،

  .را به وحدت وتماميت ارضي ايران نشان داديد

  رزوي رضايت ايران ازشما آ با                                                                

  اميرفيض                                                                                  
***  

**  
*  

  !! ي شوراي ديگران همراه با درخواست خروج از همه ليست هابا اميد پيرو

 . رونوشت جھت آگاھی کليۀ کنشگران سياسی و افراد و سازمانھای ذيربط ارسال ميگردد

 پاريس -دبيرخانۀ شورای ملی ايران 
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  بدينوسيله

مجمع موسس  در اولين نشست ١٣٢٢شمارۀ نامزدی   دارندۀ دھخوارقانی-اينجانب ھوشنگ سالمی
آپريل  ٢٨و  ٢٧، مصادف با ١٣٩٢ ارديبھشت ٨ و يکشنبه ٧ شنبه شورای ملی ايران در تاريخ ھای

مراتب زير را به آگاھی آن نھاد رسانيده و خواستار  ، از حقوق قانونی خود استفاده نموده و٢٠١٣
   رعايت و اجرای بدون قيد و شرط آنھا ميباشم.

  ای تشکيل شورای ملی.انصراف از امضای منشور فراخوان ملی بر -١

  حذف نام اينجانب از ليستھای مربوط به فراخوان ملی، اعم از الکترونيکی و غير الکترونيکی -٢

ريخ در تا حذف نام اينجانب از کليۀ ليستھای نامزدی و منتخبين در انتخابات پيش از اولين نشست -٣
   ٢٠١٣آپريل  ٢٨و  ٢٧، مصادف با ١٣٩٢ ارديبھشت ٨ و يکشنبه ٧  شنبه ھای

   حذف نام اينجانب از سايت ھای فيسبوکی آن نھاد. -۴

  با احترام
  دھخوارقانی-ھوشنگ سالمی

  ٢٠١۵آگوست  ٢٨جمعه، 
===================  

 درخواست قانونی:

بعنوان يکی از اعضای مجمع عمومی در تأسيس "شورای ملی ايران" و بی توجھی به رای 
اعتمادی بسياری به سيستم تشکيالتی اين اعضای اين مجمع که از دير زمانيست باعث بی 

شده و ھمچنين بھره نبردن اين "شورا" از سيستم مديريت شايسته ساالری که باعث   "شورا" 
مشروعيت دادن به رژيم اسالم وبسياری داليل ديگر که برای به اثبات رساندن آنھا نياز به 

ميل اينجانب را از تمام مدارک خواھشمند است که نام و اي  دادگاه ملی ايرانشھری می باشد، 
  و اسناد اين تشکيالت حذف فرماييد.

  با مھر
  پرويز حدادی زاده

  کنشگر سياسی
  پاينده ايران

  

  رونوشت:

  جمعی ازاعضای احزاب، نھادھا، جنبش ھا اپوزيسيون رژيم اسالمی

===============   

  . رونوشت جھت آگاھی کليۀ کنشگران سياسی و افراد و سازمانھای ذيربط ارسال ميگردد
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 پاريس -دبيرخانۀ شورای ملی ايران 

 

 بدينوسيله

مجمع موسس شورای ملی   در اولين نشست ١۴۴٧شمارۀ نامزدی  دارندۀ علی ھاشمی تھرانیاينجانب 
، از ٢٠١٣آپريل  ٢٨و  ٢٧، مصادف با ١٣٩٢ ارديبھشت ٨ و يکشنبه ٧ شنبه ايران در تاريخ ھای

ب زير را به آگاھی آن نھاد رسانيده و خواستار رعايت و اجرای مرات حقوق قانونی خود استفاده نموده و
     بدون قيد و شرط آنھا ميباشم.

  انصراف از امضای منشور فراخوان ملی برای تشکيل شورای ملی. -١

  حذف نام اينجانب از ليستھای مربوط به فراخوان ملی، اعم از الکترونيکی و غير الکترونيکی -٢

ريخ در تا کليۀ ليستھای نامزدی و منتخبين در انتخابات پيش از اولين نشست حذف نام اينجانب از -٣
   ٢٠١٣آپريل  ٢٨و  ٢٧، مصادف با ١٣٩٢ ارديبھشت ٨ و يکشنبه ٧  شنبه ھای

   حذف نام اينجانب از سايت ھای فيسبوکی آن نھاد. -۴

  با احترام

  علی ھاشمی تھرانی

  ٢٠١۵آگوست  ٢٩شنبه، 

  

 

  

  

  

 


