
 

 

ران؛ حزب اهللا؛ يان ايتا زماني كه مال
ا يستهاي جهادي دنيحماس و ساير ترور

دهند؛ جنگ يرامسلح كرده آموزش م
جا يانه ادامه داشته و تدريدر خاور م

 .افتيگسترش خواهد 
 

 با شرکت فعاالنه رئيس جمهور آن کشور  بيشتر از طريق سوريه و  آخوندی ايرانمدت چهار سال است ميدانيم، که رهبری
 لبنان عقاـ و فجردر اختيار حزب اهللا ويگان های پاسداران انقالب ايران در دره ُب٢ لزالزبشاراسد هزاران خمپاره و موشک 

وز اينک اين تسليحات مورد استفاده قرارگرفته و روشن است که اين هن.استفاده  قرارگيرد عليه اسرائيل موردمی گذارد تا 
 شروع کارست 

 
نمودن و زمينگير کردن نيروهای دفاعی منطقه است   درگيرهدف از بمبارانهای سنگين کنونی با اين خمپاره ها و موشک ها

عليه سالح های کشتار جمعی را  تا جمهوری اسالمی ايران بتواند با موشکهای استراتژيک بالستيک شهاب سه و وسائل ديگر
 . در منطقه بکار برداسرائيل و ساير هدف ها 

 
اين اعمال تروريستی نه تنها دامن اسرائيل و ساير ملت های منطقه را خواهد گرفت بلکه مردم بی گناه  پی آمد های ناگوار

 وحشت و ترور زيسته اند در حالی که ايران نيز از آن بی نصيب نخواهند ماند؛ مردمی که در حدود سه دهه در فقر
 .م نموده استسا دالر خرج تهيه تسليحات اتمی و تروريجمهوری اسالمی بيليون ه

  
الزم است بدانيم که مالهای  مسلط بر سرنوشت ايران نه تنها نماد مردم ايران نيستند بلکه نماينده سنت های ايرانی و حتی 

 .  ناطق است برای ادامه تسلط شان بر ايران و توسعه اين تسلط بر ساير مسران رژيممذهبی نيز نميباشند؛  تالش 
 

 آسيای مرکزی و ديگران اعم از مسلمان، يهودي، ،ادامه قدرت ماليان نه تنها اسرائيل بلکه تمام مردم ايران، خاور ميانه
زيان هائی که   گزند و"  انقالب ايران" يعنی از هنگام به اصطالح ١٩٧٩ گرچه از سال . مسيحي و غيره را تهديد می کند

ميرسد اگر مردم  اما بنظر.  و نيک زيستی منطقه وارد آمده  بسيار ژرف و سنگين بوده استبه امنيت جهان و نيک بختی
 .ايران هرچه زودتر مال ها را خلع نکرده قدرت را خود در دست نگيرند اوضاع از اين هم بدتر خواهد شد

 ...باشنديهمبسته ماراي آرمانهاي مشترك و  مخالفين جمهوري اسالمي دنكيا
 های مختلف يعنی سلطنت طلبان، سوسياليست ها، ملی گرايان، و غيره ميباشد که هوری اسالمی شامل گرواپوزيسيون جمه

 اينک با کمک رهبری پر سابقه آزادگان که هيچگونه خدشه ای در گذشته آن وجود ندارد ه اندگاهی متهم به عدم همبستگی شد
گ ميشود اين آرمان های ن اپوزيسيون جمهوری اسالمی هماه،فبر مبنا و با اتکاء به آرمان های مشترک گروه های مختل

 :مشترک عبارتند از
  يانپايان بخشيدن به فرمانروائی ماليان، و استقرار حکومت منتخب همه ايران •
 ).  تماميت ارضی( حراست و تقويت اقتدار ملی  و مرز های تاريخی ،ظحف •
  ی و سيستم اجتماعی جهانمشارکت صلح آميز و دوستانه ايرانيان در نظام تجار •

 
 



 
 ديپلمات شناخته شده و ،)ر در سمت راستيتصو( دکتر اسد همايون پرزيدنت بنياد آزادگان

 : های اين بنياد اظهار ميدارد نقطه نظرتوضيح بين المللی،  در انديشمند
 

ی نسل ها  ميانه رو، می تواند به رقابت های ريشه ای که طیايران جديد بر پايه يک رهبِر
  ضامن استقالل ملی ساير کشورهای  منطقه باشد، به ،در خاور ميانه ادامه داشته خاتمه دهد

حمايت های مخفيانه گروه های تروريستی خاتمه دهد، ورهنمودی برای يک دوران اقتصادی 
ميانه؛ آسيای مرکزی و قفقاز، خاور و شکوفا در منطقه باشد که چشم انداز اقتصادی خاور

 . باختر و حوزه اقتصادی مديترانه را به طور کلی و واقعی تغيير دهد

 ...ماليان براي ادامه زندگي خود نياز به درگيري دارند
 

متحد ميباشند  اين باورگرچه ماليان حاکم بر ايران اختالفاتی با يکديگر دارند، اما همگی در
وده و به حمايت از آنان که جنگ با کشورهای ديگر مردم ايران را به دورآنان جمع نم

 با ١٩٨٠خمينی در آستانه سقوط توسط اکثريت ناراضی مردم ايران سال . واخواهد داشت 
جمهورآشوبگر وجنگ طلب رئيس  درک اين واقعيت به جنگ با عراق تن داد تا حاکميت ماليان را نجات داده باشد

نی به اين امر معتقد است، و برای ماندن در حتی بيش از خمي) تصوير در باالی اين رويه(ايران احمدی نژاد 
 . قدرت حتی  يک لحظه در قربانی کردن ميليون ها ايرانی درنگ نخواهد کرد

 
 ، از اين که منطقه و جهان دچار يک درگيری مهلک شودپيشامّا تهيه و اجرای طرحی مدبرانه و خالق ميتواند بدون و 

 خوشبختانه  يک تيم رهبری آزموده و توانا وجود دارد ،يران را تضمين کندبوجود آمدن يک رهبری معتدل و ميانه رو در ا
 . عوض نمايد راکه خواهد توانست چهره ايران

 
بنيادآزادگان برای کمک به اجرای مراحل تغييردرايران آمادگی دارد؛ اين بنياد از صداقت و تجربه کافی 

.  منطقه و جوامع جهانی  تضمين کند،دم ايرانبرخوردار است تا بتواند حصول بهترين نتيجه را برای مر
ی خارق العاده ای است که پنجاه مليون نفر ايرانی زير بيست و پنج سال در ايران زندگی ميکنند و اين نيرو

 .ميتواند با سرعت معادله را در ايران تغيير دهد

 يك ايران آزاد مي تواند مركز صلح و كاميابي در خاور ميانه باشد
 

زادگان معتقد است کشورهائی که مردم ايران را در مبارزاتشان برای رسيدن به آزادی از لحاظ روحی و  سياسی بنياد آ
 : نمی نمايندپشتيبانی ميکنند ريسک
 .  کمک مالی  ويا کاربرد ارتش آمريکا نيستننيازی به عمليات پنها

بيدريغ و مستقيم به ملت ايران است برای استقرار آنچه مورد نياز است خوش بينی و اشتياق جامعه بين المللی و کمک 
 .دموکراسی

 خود ميباشند اعالم  عليه ما از جامعه بين المللی ميخواهيم  که حمايت خود را از مردم ايران که خواهان خاتمه به ستمگری
 نمايند 

 
در خدمت ايرانيان می باشد خود را ] ٣) سی (۵٠[ير انتقاعی، دکتر اسد همايون رئيس بنياد آزادگان که يک سازمان ثبت شده برای برگشت ماليات، غ

 . وقف  رسيدن به آزادی کرده است
  ٢٠٢-٣۶٣-۵٩٨۵  ، اياالت متحده آمريکا ويا فکس٢٠٠١۶ واشنگتن دی سی ۴٠١۵٢هرگونه پرسش را به عنوان بنياد آزادگان به جعبه پستی 

  .بفرستيد
باستانی ايران ميباشد که هنوز در بسياری از آثار باستانی " فِرَوهـَر"ود نمونه مدرنی از نماد آزادگان که در سمت راست ديده می ش

 . ايران از جمله ديوار ساختمان های مدرن و بنا های تاريخی تخت جمشيد ديده می شود
ه در اوستا آمده به اين در فلسفه زرتشت ک. نماد نيکی و روان پاک می باشد که در هر کس  و هر چيزی يافت می شود" فِرَوهـَر"

" سرزمين ما" "ايران زمين"نماد نيکی و نگهبان نيکی و نگهبان . همچنين نام اولين ماه از سال ايرانی است. تعبير شده است
     .خواست انسان ها در رسيدن به باالترين نقطه از بشريت می باشدنماد ديد روشنی از بودن است که به اوج برنده . ميباشد
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