
 
 

 

 

 

 

ایناتر داو تراورآقای  جناب در اتریش ، امریکامتحده  ایاالتمحترم  سفیر   
 

 برادران کوخ و جورج سروش  یگذار ھیبا سرما ینسیبھ نام  کو فکری اتاق رایدر خبرھا آماده است کھ اخ
گفتھ  بھ است .  اکیسابق گروه نا سی، ر یپارس تایبا تر ادیبن نیا استیاست. ر دهیبھ ثبت رس امریکا  در

و  اکیگروه نا ست،ا ودهب یرانا رد سالمیا یمرژ رانس اب ستقیمم رتباطا یزن ودکھ خ احمدیھوشنگ امیر 
خود را بھ دروغ  اکیاست  . گروه نابوده  فیبا جواد ظر  ھماھنگی وابتدا  در ارتباط  ی ازپارس تایتر
کرده یبا ھزاران عضو  معرف انیرانیا ندهینما  

. شده است. بنا بھ نظر  دیتا یبا حکم کایدر امر یدر دادگاھ عیدا یآقا تیگری نایاک با شکاالبی   است.
 یاسالم یمھوربھ نفع  ج یگریالب فھیوظ کایبا کمک افراد پر نفوذ  در  امر  یپارس تایتر انیرانیاکثر ا

را داشتھ است و ھنوز ھم دارد .   رانیا  
  .  ھستیم را بوسیلھ نایاک و بویژه تریتا پارسی امورد نقض قانون ف در تحقیق  خواستار مااین راستا  در

 
 ادیبن دیبا اسم جد یبا ھمان برنامھ ول یکارکرد خودش را از دست داده است ، گروھ گرید اکیاکنون کھ نا

 سوال.  بود خواھند کایدر امر یاسالم یاھداف جمھور شبردیپارسی بدنبال پ تریتا بھ سرپرستی  و  ینسیکو
و برادران  سوروشما از آقای   

 توجیھرا در برابر ملت ایران  آخوندیاز تریتا پارسی و در نتیجھ رژیم  حمایت خود خ  این است کھکو 
با کشتار   تنھا بوده است کھ ریانگو کروگ یستیترور میرژ کی سیاز بدو تاس یاسالم ی. جمھور.میکنند

در  انیرانیا یمل یرا تثبیت میکند . ھمبستگ خود موجودیتمنطقھ   تیبرھم زدن  نظم  و امن ومردم خود 
و اھداف ان نھ تنھا کامال بر  ینسیکو ادیکھ بن میداریاعالم م رانیا دهیاز طرف مردم ستمد بیترت نیبد نیو

نظم   یبرا یخطر  کایمالھا در امر میرژ یبرا ادیبن نیا یگریکھ الب باشدیم انیرانیو ا رانیا یضد منافع مل
.باشدیم کایخود امر تیامن یو حت یجھان  
 امیح بیو ال ارسیپ ریتات ابقھس ربارهد حقیقت اب ات یخواھیمم از  برادران کوخ و جورج سروش نرویاز ا

. نندک ظرن جدیدت ارسیپ ریتات اب ودخ مکاریھ رد یو   
ترامپ بدنبال ان  یآنچنان کھ دولت آقا یاسالم یرفتار جمھور  رییتغکھ نھ جنگ و نھ  میشویآور م ادی. 

 یبرا انی. تنھا راه دولت شما و جھانستیدر سطح منطقھ ن رانیحال مسالھ ا یبرا یاست راه حال درازمدت
 یو رو یحکومت اسالم یبرکنار یعنی رانیاز خواست مردم ا یمعنو تیحما انھیبازگشت صلح بھ خآورم

د.باشیحقوق بشر م یجھان  ھیاعالم  ھیپاحکومت سکوالر دموکرات  بر  کیکار آمدن   
 

 
 
 

ملی ایرانیان ھمبستگی  
 وین          
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