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 نامه �گشادە به نمایندگان منتخب مجلس م� ات��ش به مناسبت روز م� ات��ش و �شک�ل مجلس جد�د

م مجلس م� ات��ش،   نمایندگان مح�ت

ن تا لییب را ۲۵۰۰ساله است. کوروش بزرگ ۷۰۰۰ایران کشوری با تار�ــــخ  اطوری جهان از مرز چنی ن ام�پ سال پ�ش اولنی
ن منشور حقوق ��ش را که پا�ه کوروش بزرگ    پا�ه نهاد.   بابل�ان نجات داد و اولنی

گ
یهود�ان را به گواە تورات از برد�

اتوری ایران بود را تدو�ن کرد. ۳۰۰ نمونه منشور کوروش در سازمان ملل ز�نت بخش این سازمان   سال صلح در ام�پ
، برای قرنها چراغ راە فرمانر   وا�ان و شاهان ارو�ایی بود. میباشد.  کوروشنامه گزنفون تار�ــــخ دان یوناین

ن و بن�ان گذاران آم��کا برای تدو�ن قانون اسا� آم��کا بود، قانون  کوروش نامه همینطور مرج� برای ج�ج واشنگنت
ن اسا� جهان میباشد.  اطوری ایران، �ست، نظام ما� �ا�ی، ار�ش   اسا� آم��کا که خود مرجع ا��� قواننی ام�پ

�ت تقد�م ۲۵۰۰� برای زنان و سالمندان و از کار افتادگان را منظم، س�ستم رفاە اجتما سال پ�ش بن�ان نهاد و به ��ش
انه بوس�له دار�وش  ١٨٦٩کرد.  حفر کانال سوئز که در سال  ن در�ای �خ و در�ای مدی�ت پا�ان �افت ملهم از کانال آیب بنی

 بزرگ بود. 

ل�دی و اسا� دا�شمندان و دیوا�ساالران ایراین امکان پذیر تمدن اسال� که پا�ه ر�سا�س در ارو�ا بود، بدون نقش ک 
ایران بدین ترت�ب برای قرنها چراغ فروزندە بر تارک فلسفه، پزش� ، ر�اض�ات و عرفان و نجوم بود.  پادشاهان   نبود. 

�ت بر عثمان� ان، باعث نجات ارو�ا ایران قرن ها پ�ش با درخواست فرستادگان در�ارهای ارو�ا ، با فشار نظا� از جبهه �ش
 شدند. 

ن امکانات، پذیرای  کنفرا�س تهران با حضور    مهاجر لهستاین شد. ۳۰۰۰۰۰ایران در جنگ دوم جهاین با وجود نداشنت
ن از راە ایران به روس�ه و نجات ارو�ا از چنگال فاش�سم و  ن زمینه را برای انتقال اسلحه متفقنی چرچ�ل، روزولت و استالنی

ن به ایران دادند. ناز�ــها را فراهم کر  وزی لقب افتخار آف��ین است که متفقنی ایران�ان مق�م خارج کشور از سازمان    د. پل پ�ی
ن المل�  �ن کن�نها مانند اییب �ا �اهو و او�ر و مدی��ت در نهادهای بنی ناسا در آم��کا تا مدی��ت و پا�ه گذاری بزرگ�ت

 هم�شه پ�شتازان عرصه فعال�ت خود بودند. 

ن و دا�ش آموختگان ایراین جزو نخبگان جامعه ات��ش به حساب � آیند و دارای جا�گاە در ات��ش پ زشکان و مهندسنی
ن هموطنان ات���ش خود میباشند.   و�ژە ای بنی

�ت و باروری  بدین ترت�ب با افتخار و ��لندی میتوان�م ادعا کن�م که ایران و ایران�ان در تما� دورانها در خدمت به ��ش
 جهان نقش عمدە ای داشته و دارند. و غنای فره 

گ
 ن�

سال پ�ش در دوراین که ایران � رفت تا به جمع کشورهای صنعیت و مرفه جهان بپیوندد با حما�ت دول غریب رژ�� ۴۰
این تصم�م دول غریب    فاش�سیت و مذهیب بر ایران حا�م شد و از آن روز کشور ایران به تبا� و س�ه روزی گرفتار گرد�د. 

 خانما�سوز و فقر و بدبخیت برای کل منطقه خاورم�انه از افغا�ستان تا سور�ه را در یپ داشت.  جنگهای

ن رسانه های شما با جمهوری اسال� حا�م بر ایران، در تار�ــــخ ثبت خواهد شد مگر   مماشات �ان کشورهای غریب و ن�ی
ارشان با�ست�د و از مبارزات آزاد�خواهانه ملت آنکه امروز که ملت ایران �کصدا خواهان براندازی این رژ�م هستند در کن

   ایران حما�ت کن�د. 

�ک به �شک�ل مجلس م� ات��ش، ما ایران�ان مق�م ات��ش از شما دعوت � کن�م تا در این روزهای سخت که   ضمن ت�ب
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د، با حما�ت معنوی از م ن و تار��ن خود بر عل�ه فاش�سم مذهیب را به پ�ش می�ب د سهمگنی ردم ایران و ملت ایران ن�ب
گروههای آزاد�خواە داخل و خارج از ایران، باعث ش��د تا تار�ــــخ از شما به ن�� �اد کند. در ایران آزاد آیندە قطعا ملت 

ایران با کشورهایی رابطه محکم س�ا� و اقتصادی خواهد داشت که در دوران سخت ملت ایران در کنارمان ا�ستادە 
 باشند. 

 ای ثبت در تار�ــــخ ما امضا کنندگان این نامه از شما م�خواه�م: بدین ترت�ب در اینجا و بر 

اض کن�د -۱  ۰در هر فرصیت به نقض حقوق ��ش در ایران اع�ت

 به عوامل �کوب و شکنجه و غارت ایران�ان اجازە ورود و اقامت نده�د.  -۲

دە های عوامل جمهوری اسال� در ات��ش غالبا از ط��ق غارت ثروت م� ا -۳ یران�ان میباشد . از این روی از منابع س�پ
دە ها خودداری نمایند.   شما م�خواه�م تا با فشار بر بانکهای ات��ش از قبول این س�پ

دە های غارت شدە از ملت ایران را که ا�نون در بانکهای شما موجود میباشد را تا روی کار  -۴ از شما م�خواه�م تا س�پ
 ۰ایران آزاد به ملت بازگرداندە شود آمدن �ک دولت م� بلوکه کن�د تا در فردای

 سپاە پاسداران را در ل�ست ترور�سیت قرار ده�د (در صورت لزوم مدارک تقد�م م�گردد).  - ۵

به دروغ پرداز�ها به سود رژ�م در رسانه ها و بخصوص تل����ون م� ات��ش پا�ان ده�د و حقایق ایران را آنچنان که   -۶
 مدارک تقد�م م�گردد). هست منعکس کن�د (در صورت لزوم 

�ــــح حقایق داخل ایران دعوت کن�د.  -۷  م� ایران�ان در و�ن برای ��ش
گ

 از همبست�

م تقد�م م�گردد.   این نامه تا حد امکان حضوری به تما� شما نمایندگان مح�ت

 رونوشت جهت ثبت در با�گاین و �ست و�ژە به: 

 دف�ت ر��س جمهوری ات��ش •
 دف�ت صدر اعظم ات��ش •
 وزارت امور خارجه ات��ش •
 رئ�س مجلس ات��ش  •
 دف�ت فرا�سیونهای مجلس •
 رسانه ها •

 مج�د جال� 
 م� ایران�ان در و�ن 

گ
 سخنگوی همبست�
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