
 

 

۲خبرنامه شماره   

خورشیدی ۰۹۹۱۸۹۰۱۸۱  
ایرانی خورشیدی ۲۷۵۱  

میترایی ۵۱۱۷  
09 November 2014 

 فراخوان شورای ملی ایران برای نجات جان سهیل عربی

در پی صدور حکم اعدام برای سهیل عربی، ریاست شورای ملی ایران 

نامه ای را به دبیر کل سازمان ملل و روسای کشورهای اثر گذار دنیا ارسال 

 کردند و خواستار اقدام فوری برای نجات جان سهیل عربی شدند.

 ریاست شورای ملی ایران، در بخش هایی از این نامه عنوان کرده اند که: 

آقای سهیل عربی، یک وبالگ نویس ایرانی است، ابتدا در نوامبر »

دوهزار و سیزده، تنها به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی، 

توسط سپاه پاسداران دستگیر و به سلول انفرادی منتقل شد. سهیل 

مفسد فی »محکوم به اتهام جدید  »توهین به پیامبر»عربی، مبنی بر 

توسط دیوان عالی کشور شده است. »  اعدام »  و تایید حکم  »االرض

تجاوز به »برخی از رسانه های وابسته، در گزارشی وی را متهم به 

معرفی کرده اند و چنین اتهامی در برابر قوانین جمهوری  »عنف

اسالمی، بزرگ و نابخشودنی است که خود می تواند تاثیر مفنی بر 

تالش خانواده و کنشگران مدنی برای جلوگیری از اعدام وی داشته 

باشد. شهروندان ایران، رژیم دین ساالر جمهوری اسالمی را مسوول 

نقض و سرکوب حقوق بشر، می دانند، چه آنکه این رژیم، باالترین 

آزادی »تعداد سرانه اعدام در دنیا را دارد. ما به شدت نگران سرکوب 

در ایران هستیم، دهشتناک تر آنکه استفاده از این  »بیان و اندیشه

 »روبرو می گردد. »اعدام»حقوق بنیادین انسانی، با اشد مجازات 

پس از آن، شورای ملی ایران با راه اندازی یک کارزار، از هموطنان خواست 

تا با ارسال نامه های مشابه به روسای کشورهای مهم دنیا، خواستار 

 اقدام و مداخله آنها برای جلوگیری از اعدام سهیل عربی شوند. 

 این فراخوان در پیوند زیر موجود است: 

http://irannc.org/?p=59280 

 

ردخواست دفتر سیاسی شورای ملی اریان از 
 آاقی کاظمینی ربوجردی:

در پی اعتصاب غذای آقای کاظمممیمنمی 

بروجردی در زندان اوین، در چهارده آبان 

ماه سال جاری، دفمتمر سمیماسمی بما 

ارسال نامه ای به ایشمان، خمواسمتمار 

 شکسته شدن این اعتصاب غذا شد.

حمایت شورای ملی ایران از تظاهررا  

مردم  در اعتراض به اسردراشراشری در 

 شهرهای مختلف کشور: 

در بیانیه ای کمه شمورای مملمی ایمران در 

مورخه دوم آبان ماه سال جماری ممنمتمشمر 

 نمود، گفته شده است: 

شورای ملی ایمران، از فمراخموان مملمی 

شهروندان اصمفمهمان، تمهمران، مشمهمد، 

سنندج برای اعمتمصماب کملمیمه ممقماطم  

تحصیلی از دبستان تا دانشگاه ها و بازار 

استان اصفمهمان در روزهمای شمنمبمه و 

آبان پشتیبانی کرده  ۴و  ۱یکشنبه مورخ 

و از همه هم میهنانمان دعوت می کنمد، 

با پیوستن به فراخوان مملمی اعمتمصماب، 

گامی بنیادین بسموی آزادی و بمرابمری 

 پیش برویم.

 http://irannc.org/?p=58885پیوند:  

 



 

 

 آغاز هب کار رساهن افق اریان  
در تاریخ پانزدهم ماه نوامبر، رسانه افق ایران، کار خود را آغاز نمممود. در 

 خبر آغاز به کار این رسانه، گفته شده بود: 

مهمترین ابزار برای رسیدن به دمکراسی و جنگ با یک نظام مسمتمبمد و 

دیکتاتوری، رسانه ای مستقل و آزاد است تما بمه کمممک آن بمتموان بمه 

ن و آزادی خواهان داخل کشور اطالع رسانی کمرد و بما آنمهما مبارزا

 ارتباط برقرار نمود.

چنین رسانه ای می تواند زمینه را برای گذار بدون خشونت از رژیمم  

دیکتاتوری به نظامی مردم ساالر، فراهم نماید. از این رو اسمت کمه 

دفتر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، اقدام بمه راه انمدازی شمبمکمه 

  نموده است. »افق ایران»تلویزیونی 

 

 عنوان ربانهم اه: 
 نیمه پنهان 

 شهروند 

 شورای ملی ایران 

  فریادهای زیر زمینی 

 زیر تیغه سانسور 

 سپید و سیاه 

 زمان انتخاب 

 میزگرد کنشگران 

 )با شما از خانه )ایرانگردی 



 

 

 نامه ریاست شورای ملی ایران به دبدرکل سازمان ملل: 

 
 به: عالیجناب بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

موضوع: کارزار جهانی برای جلوگیری از اعدام سهیل اعرابی و دیگر زندانیان 
 سیاسی _ عقیدتی و درخواست برای آزادی فوری آنها

  

 عالیجناب،
با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای 

جلوگیری از اعدام آقای سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی م عقیدتی در 
 ایران هستم، تا زمینه آزادی بدون قیدوشرط آنها فراهم شود.

من نیز چون دیگر هم میهنانم، بشدت نگران افزایش موج اعدام ها، و شرایط 
جسمی برخی از زندانیان سیاسی هستیم. ما نگران آن هستیم که در 

صورت عدم واکنش قاط  جامعه جهانی، این زنان و مردان بی گناه از چنگال 

 اعدام رها نشوند.
آقای سهیل عربی، یک وبالگ نویس ایرانی است، ابتدا در نوامبر دوهزار و 

سیزده، تنها به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی، توسط سپاه پاسداران 
توهین به »دستگیر و به سلول انفرادی منتقل شد. سهیل عربی، مبنی بر 

 »اعدام  »و تایید حکم  »مفسد فی االرض»محکوم به اتهام جدید  »پیامبر

 توسط دیوان عالی کشور شده است.
 »تجاوز به عنف»برخی از رسانه های وابسته، در گزارشی وی را متهم به 

معرفی کرده اند و چنین اتهامی در برابر قوانین جمهوری اسالمی، بزرگ و 
نابخشودنی است که خود می تواند تاثیر مفنی بر تالش خانواده و کنشگران 

 مدنی برای جلوگیری از اعدام وی داشته باشد.
شهروندان ایران، رژیم دین ساالر جمهوری اسالمی را مسوول نقض و 

سرکوب حقوق بشر، می دانند، چه آنکه این رژیم، باالترین تعداد سرانه 

در  »آزادی بیان و اندیشه»اعدام در دنیا را دارد. ما به شدت نگران سرکوب 
ایران هستیم، دهشتناک تر آنکه استفاده از این حقوق بنیادین انسانی، با 

 روبرو می گردد. »اعدام»اشد مجازات 
از آنجایی که شهروندان ایران، کرامت انسانی را به رسمیت می شناسند، 

شورای ملی ایران در صدد است تا به هدف نهایی خود دست یابد، همانا که 

این هدف، دست یابی به یک نظام پارلمانی و سکوالر، آزادی زندانیان 
 سیاسی م عقیدتی، لغو اعدام و من  هرگونه شکنجه می باشد.

ما از جامعه جهانی می خواهیم تا از هدف ارزشمند و واالی شورای ملی 
ایران، که برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ایران است، پشتیبانی کنند. 

افزون براین، انتظار ویژه ما از سازمان ملل متحد این است که بر چنین 

مسائل مهم و حیاتی تاکید داشته باشد. و از آن مقام محترم، خواهان 
یادآوری مستمر به همه اعضای سازمان ملل در اجرای وظیفه خطیر خود، 

یعنی پاسداشت ارزش های جهانی آزاد، آنچنان که در اعالمیه جهانی حقوق 
 بشر آمده است، هستیم.

  
 با تجدید احترام

 رضا پهلوی،

 ریاست شورای ملی ایران
 

رونوشت: رییس جمهور چین، رییس جمهور فرانسه، رییس جمهور آمریکا، 
رییس جمهور روسیه، نخست وزیر بریتانیا، صدراعظم آلمان، نخست وزیر 

 کانادا، 

 
و آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مسائل 

 حقوق بشر در ایران

 

 ربانهم تلوزییونی شورای ملی اریان: 
در یک مصاحبه تلویزیونی، بانو رویا عراقی )دفمتمر سمیماسمی شمورای 

ملی ایران( و بانو دکتر نرگس توسلیان )کنشگر حقوق بشر( در رسانه 
افق ایران، در رابطه با برابری جنسیتی و حقوق زنان به بحث و تمبمادل 

 نظر پرداختند.  این مصاحبه در پیوند زیر موجود است: 

http://ofoghiran.tv/?p=605 

 



 

 

 برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران: 

 تا چه حد بحران هسته ای به ایران ضرر وارد کرده است؟ 

بررسی شکست مذاکرات۹ مهمان این برنامه، آقای رضا پیرزاده، عضو دفتر 

 سیاسی شورای ملی ایران، کارشناس ارشد علوم اقتصادی.

 در این برنامه، اقای پیرزاده گفت: 

ملیارد دالر هزينه تحريمها و ساخت انرژى هسته اى شمده  ۲۱۱۱تا  ۰۱۱۱

كه فقط زيانش براى مردم ايران است چون مثال ما موفق نشديم در قمطمر 

روى گاز مشترك سرمايه گذارى كنیم، نیاز به كشورهاى خارجى داشتیمم 

و قطر تونسته سهم ايران را هم تولید  کرده و به فروش برساند! يا بخاطمر 

باج به روسیه براى پشتیبانى از برنامه  هسته اى، اين رژيم در مسكمو در 

درصد رساند و همچنین امتیازات نمفمت  ۰۰رابطه با كاسپین سهم ما را به 

و گاز و خاويار هم از دست داديم...فرقى بین روحانى و خامنه اى نیمسمت 

چون سیاست اصلى با توجه به قانون اساسى حاكم دست نماينمده خمدا 

يعنى ولى فقیه و همان خامنه اى است فقط با اين تفاوت كه ايمن دولمت 

 در مذاكرات دست میدهد و لبخند و پوزخند ....

 http://ofoghiran.tv/?p=526پیوند به این برنامه:  

 شده بدون حفاظت رد اریان وجود دارد!! شیب از  سی و شش زهار اتریخی ثبت

موسسه مطالعات اندیشه شهر و »علی اصغر بدری؛ مدیر عامل  -گروه میراث فرهنگی  –خبرگزاری میراث فرهنگی 

که در تاالر فارابی دانشگاه هنر  «اقتصاد احیای اماکن تاریخی»، در سخنرانی خود در اولین نشست تخصصی «اقتصاد

شده و چندین برابر آن بنای تاریخی  بنای تاریخی ثبت 00000تهران برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق افزود: بیش از 

نشده در کشور موجود است که مرمت و نگهداری آن از توان بخش عمومی خارج است.وی با اشاره به عملکرد ضعیف  ثبت

ها به صورت مستقیم به  بخش عمومی در تملک، مرمت و احیای این اماکن، گفت: در هیچ کجای دنیا، دولت و شهرداری

کنند و به جای این کار در صدد حمایت از بخش خصوصی و اعمال نقش حاکمیتی از جمله تدوین  این عرصه ورود نمی

آیند. این در حالیست که دولت و شهرداری مانند  برداران بر می ها، استانداردها و نظارت بر عملکرد مالکان و بهره سیاست

 کنند. های اقتصاد، در این حوزه هم نقش متصدی را ایفاء می سایر عرصه



 

 

 بیانیه شورای ملی اریان رد رابطه با اعدام بانو ریحاهن جباری 

جنایات رژیم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، آنچنان قلب همه 

انسان ها را به درد آورد که سنگ بنای تصویب اعالمیه جهانی 

حقوق بشر گذارده شد، و اکنون رژیم اسالمی، رفتار مشابهی را 

 پیشه کرده است.

اعدام هر کدام از هموطنان ما، به هر عنوان و اتهامی، زخمی بر 

کرامت انسانی تمامی شهروندان ایران است، چه آنکه رژیم 

اسالمی، با اعدام ها به مردم پیام می دهد که برای کرامت 

انسانی آنها حرمتی قایل نیست، و ممکن است آنها نیز در دادگاه 

 بی رحمانه رژیم، جان خود را از دست بدهند.

در حالی که شواهد عدیده ای وجود داشت که نشان می داد 

ریحانه تنها از خود در برابر تجاوز دفاع کرده است، اما رژیم با 

 برگزاری بی دادگاهی فرمایشی، حکم به اعدام ریحانه داد.

ریحانه جباری، حتی بر روی چارپایه و در حالی که طناب مرگ بر 

دفاع مشروع در مقابل »گردنش بود، بر ادعای خود مبنی بر 

، تاکید کرد و با قبول مرگ، به دنیا نشان داد که حرف او »تجاوز

 واقعیت دارد.

از این رو است که اعدام ریحانه، زخمی عمیقتر از دیگر زخم ها، بر 

 کرامت انسانی شهروندان ایرانی بر جا گذارده است.

در حالی که به صورت نظام یافته بر صورت زنان ایران اسید می 

پاشند، رژیم ایران برای انحراف اذهان عمومی از فاجعه اسید 

پاشی و در مقابل اعتراض مردم ایران، شبانه و به صورت 

 غیرقانونی، ریحانه را به پای چوبه دار می برد.

شورای ملی ایران، اعدام غیرقانونی ریحانه را محکوم می کند، و 

ضمن اعالم همدردی با خانواده ریحانه، به ویژه بانو شعله پاکروان، 

 این فاجعه را به تمامی انسان های آزاده، تسلیت می گوید.

 پیوند به این بیانیه: 

http://irannc.org/?p=58892 

رسانه افق ایران، و حضور دکتر ایرایری در بررنرامره 

 ندمه شنهان: 

زوایای پنهان بسیج و شستشوی مغزی جوانمان بما دکمتمر 

امیر حسین مهدی ایرایی، عضو دفتمر سمیماسمی شمورای 

  ملی ایران

 این برنامه در پیوند زیر موجود است: 

http://ofoghiran.tv/?p=325 

 رسانه افق ایران: بخش اول برنامه شورای ملی ایران

 آیا قرارداد رتامکنچای دیگری رد راه است!؟  
آیا دریای کاسپین، ارزشی کمتر از خلیج فارس برای  

ایران دارد؟ چرا رژیم جمهوری اسالمی، سهم کشور 

ایران را از پنجاه درصد، به یازده درصد، کاهش داده 

 است؟ 

در این برنامه، خانم سحر امانی، میزبان آقای دکتر 

 جلدی و جناب آقای دکتر سیامک شجاعی است.

 پیوند به این برنامه: 

http://ofoghiran.tv/?p=605 



 

 

کا رد   ۳۱۳۱آبان  ۳۱بیانیه شورای ملی اریان رد رابطه با گروگانگیری رد سفارت آمری
بمه سمفمارت »  گروگمانمگمیمر» ، گروهی ۰۱۷۹آبان  ۰۱در 

آمریکا در ایران حمله کردند، و کارمندان سفارت خانه را 

 به گروگان گرفتند.

این رفتار بی شرمانه و زننده، با حمممایمت سمران رژیمم 

اسالمی و در راس آنها، آیت هللا خممیمنمی روبمرو شمد. 

برای درک ابعاد این جنایت، توجه به نکات ذیمل ضمروری 

 است:

سفارت یمک کشمور، جمزوی از خماک آن کشمور  -یک

محسوب می شود و هیچ نیمروی نمظماممی و یما غمیمر 

نظامی، حق حمله به آن را ندارد. در حقیقت، یک کشور 

خارجی با اعتماد به اعتبار رژیم حاکم بر کشور میزبان، دیپلمممات 

 های خود را به آن کشور گسیل می کند.

سفارت خانه یک کشور، فاقد نیروی نظاممی بمرای دفماع از  -دو

خود است، لذا تسخیر یک سفارت خانه، پیروی محسوب نمممی 

شود و تنها نشان می دهد که رژیم میزبان، به ساده ترین اصول 

 اخالقی، انسانی و دیپلماتیک، پایبند نیست!

رژیم جمهوری اسالمی که همیشه ادامه حیات خود را در  -سه

ایجاد بحران دیده است، با حمله به سفارت آمریکا، اولین بحمران 

 بین المللی خود را ایجاد نمود.

حمله به سفارت آمریکا، اقدام شرم آوری بود کمه همزیمنمه -چهار

های هنگفتی را برای مردم ایران به همممراه داشمتمه اسمت، از 

مصادره اموال ایران در آمریکا گرفته، تا وخیم شدن رابطه ایران و 

 آمریکا، یا ضربه به اعتبار ایرانیان در سرتاسر دنیا.

حضور گروگانگیرانی چون معصومه ابتکار در کمابمیمتمه رژیمم  -پنج

جمهوری اسالمی، خود نشانگر این اسمت کمه ایمن رژیمم، در 

 ماهیت و رفتار خود، هیچ تغییری ایجاد نکرده است.

حمله چند سال پیش به سفارت بریمتمانمیما در ایمران، و   -شش

برگزاری مراسم جشن در سالگرد حمله به سفارت آمریمکما ،  یا 

خود بیانگر این واقغیت اسمت کمه رژیمم جمممهموری اسمالممی 

برای مناف  مردم ایران هیچ ارزشی قایل نیست، و در  همچنان 

 صورت لزوم، به اعمال مشابه دست خواهد زد.

شورای ملی ایران، ضمن ممحمکموم نمممودن بمرگمزاری ممراسمم 

بزرگداشت برای این گروگانگیری شرم آور، بر این باور اسمت کمه 

افراد گروگانگیر، می باید در دادگاه صالحه، به دلیل آدم ربایمی و 

 ضربه به مناف  ملی، محاکمه شوند

 پیوند به این بیانیه در سایت شورای ملی ایران: 

http://irannc.org/?p=59171 



 

 

 تدوین رپوتکل عضو گیری شورای ملی اریان: 
پس از رایزنی و بررسی های حقوقی، سرانجام پروتکل عضو 

گیری شورای ملی ایران تکمیل گشت، و سامانه آنالین عضو 

گیری، بر روی تارنمای شورای ملی ایران، قرار داده شده 

سامرانره اترومراسردرون 

 شورای ملی ایران: 

با استفاده از این ساممانمه، 

هممممونمدان شممورای ممملممی 

ایران می توانند بمه صمورت 

امن به پیمگمیمری و اجمرای 

 آمار بازدید کنندگان از صفحه فیسبوکی شورای ملی اریان: 
آمار بازدیدکنندگان رشد داشته است، و اکنون هر هفمتمه، قمریمب 

یک میلیون نفر از صفحه فیسبوکی شورای مملمی ایمران، بمازدیمد 

 می کنند. 

از این رو، صفحه فیسبوکی شورای ملی ایران، یکی از پر بمازدیمد 

 تبدیل گشته است. 



 

 

 ربانهم شورای ملی اریان رد رساهن افق اریان 
موضوع: نه به اعدام برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق 

  ۲۱۰۴نوامبر  ۲۴برابر با  ۰۱۸۱آذر  ۱ایران ۹ دوشنبه 

مهمان ها: افشین افشین جم )دفتر سیاسی شورای ملی 

 ایران(

 آقای دکتر امیری مقدم )سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران( 

 اردشیر دولت )داور کل شورای ملی ایران( 



 

 

 ارسال انهم هب فدراسیون والیبال: 
 :2012تصویر نامه شورای ملی ایران به فدراسیون والیبال در ماه جون 

 

خالصه: ما از فدراسیون بین المللی والیبال می خواهیم که این نقض حقوق بشر را محکوم، و از رژیم ایران 

بخواهد که به تمامی عالقه مندان ورزش، به صورت مساوی و بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد و یا عقیده، اجازه 

 حضور در استادیوم ها و اماکن ورزشی را بدهند.

 

 ارث این انهم رد چند ماه بعد، رد ماه نوامبر: 
است تا زمانی  یکی از مسئوالن فدراسیون جهانی والیبال گفته -»ایران حق میزبانی ندارد»فدراسیون جهانی والیبال: 

 های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. که زنان نتوانند در ورزشگاه



 

 

 


