














درخواست فوری از وزیر محترم امور 

 خارجه بریتانیا
        جناب آقای ویلیام هیگ، وزیر محترم وزارت امور خارجه بریتانیا                                                                   

در ابتدا الزم میدانم ضمن محکومیت شدید الحن حمله متجاوزانه به سفارت و منافع دیپلوماتیک بریتانیا در تهران توسط  رژیم  

جمهوری اسالمی، از جنابعالی  تقاضا نمایم،  در پاسخی مناسب به این اقدام غیر قانونی و با نگاهی به آینده روشن روابط  

دیپلوماتیک دو کشور، هر چه زودتر مجوزهای الزم را برای تشکیل دولت  موقت در تبعید ایران جهت  هدایت خواسته های  

                دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان به شورای ما اعطا بفرمایید.                                                                    

بدیهی است این درخواست در راستای دوستی بیشتر دو ملت و صلح و ثبات جهانی از شما وزیر محترم تقاضا میشود.  تا پس  

از شروع فعالیت رسمی دولت موقت در تبعید ایران در خاک بریتانیا در صورت امکان و مجوز وزارتخانه جنابعالی، سفارت ایران در  

           لندن و به تبع آن در سایر نقاط جهان به دولت موقت در تبعید ایران تحویل داده شود.                                               

تحصیلی و توریستی دو ملت دوست و با فرهنگ ایران و بریتانیا   -تجاری   -ما باور دارم که افق جدیدی برای مناسبات سیاسی 

در پیش روی مردمان ماست و امیدوارم جنابعالی با مساعدت الزم در مورد خواسته های دموکراتیک و حقوق بشری شورای ما،  

نقش ویژه خود را در این همکاری مشترک برای ساختن فردایی مثبت جهت ساخت روابط دوستانه و صلحجویانه دو کشور ایفا  

                                      نمایید.                                                                                                                      

در پایان بطور رسمی جنابعالی یا نماینده شما را به جشن سال نو و کریسمس جامعه ایرانیان مقیم انگلستان در مرکز شورای  

هماهنگی در شهر لندن دعوت نموده  و امیدوارم با اجابت دعوت ما و حظور خود یا نماینده اتان محفل شاد و صلحجویانه ما را 

گرمتر سازید و از طرفی یکبار دیگر دوستی و اراده مردم ایران و بریتانیا را در مناسبات پر از امید خود به دنیا و جمهوری اسالمی  

                                  نشان دهیم.                                                                                                                   

 جهت پاسخ یا دریافت اطالعات بیشتر خواهشمندم در اسرع وقت با ما تماس حاصل نمایید             

با احترام   

                                بهزاد رضادوست،                                                                                                               

 سخنگوی شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران، بیست و دوم دسامبر دو هزار و یازده                                            

 شورای هماهنگی

 جشن یلدا، کریسمس و سال نو مسیحی

 موسیقی زنده، رقص و پایکوبی ایرانی و خارجی

 بصرف میوه و شیرینی و عصرانه 

عصر 6.00بعدازظهر تا  1.00از ساعت  - 2012یکشنبه، هشتم ژانویه   

 محفلی گرم برای همه ایرانیان مهرورز، چه پیر و چه جوان در روزی شاد و تاریخی در لندن

)مشروبات الکلی در قسمت بار بفروش میرسد(است  رایگانورودیه و سرویس   

Address: 2 Connaught Ave, Chingford, London E4 7AA  

 (دفتر مرکزی شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران( 

Nearest overground: Chingford Station -   07957357147شماره تماس و اطالعات: 
 صفحه شش
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