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۳خبرنامه شماره   

۴۱۳۱اسفند  ۴۱  
ایرانی خورشیدی ۳۷۵۱  
میترایی ۵۳۱۷  
۳۳۴۷ مارس ۷ خبرانهم شورای ملی   

 ریاست شورای ملی ایران در مصاحبه با فیگارو:      

 سرنوشت ما،   رد مبارزه با رتوریسم، هب هم گره خورده است 

 ریاست شورای ملی اریان: 
این خیال خامی استت هته 

می توان برای جلوگیتری ا  

تروریسم ستیتیب بتا ر یتم 

 مذهبی شیعه متحد شد

؛ ریاست شورای ملی ایرانب ٥١٠٢در ابتدای ماه فوریه سال 

شاهزاده رضا پهلوی  به دعوت همیسیون خارجی مجلس ملی 

فرانسهب در پارلمان فرانسه حضور یافتیدب و به رایزنی با 

 نماییدگان مجلس فرانسه پرداختید. 

در این نشستب ریاست شورای ملی ایران مواضع شورای 

ملی ایران را با نماییدگان مجلس فرانسهب در میان گذاشتید. 

هیچیین نامه تیی چید ا    ندانیان سیاسی داخل هشور را به 

 دولت فرانسه ارایه هردند. 
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 انهم ریاست شورای ملی اریان هب دبیرکل سازمان ملل، و ردخواست آزادی فوری آتنا فرقدانی از زندان 

 5102مورخه : بیست و شش فوریه 

 به دبیر هل سا مان مللب عالیجیاب بانکی مونب

 موضوع: همپین بین المللی برای درخواست آ ادی فوری آتیا فرقدانی ا   ندان

 عالیجیابب

به همراه بسیاری ا  دیگر هموطیانمب ا  جامعه جهانی می خواهیم تا برای آ ادی فوری بانو آتیا فترقتدانتی ا  

 ندان ب اقدام های ال م را انجام دهید.  آتیا فرقدانیب هیشگر شیاخته شده حقوق هودهتان و حتقتوق متدنتی 

ایران است. آتیا فرقدانیب به دلیل ادامه به اعتصاب غذا در مقابل شرایط سخت  ندان ها و اوضاع نتابستامتان 

 هشورمانب دچار ایست قلبی شده و ما به شدت نگران سالمتی و حال وخیم و ی هستیم .

آتیا شجاعانه به اعتراض سیاسی خود ادامه می دهدب تا توجه جامعه جهانی را به وضعتیتت نتا بته هتیتجتار 

 ندانیان سیاسیب جلب هید . ما اقدام شجاعانه او را در به چالش هشیدن ر یم مذهتبتی ایتران بترای قتبتول 

وجود  ندانیان سیاسیب ستایش می هییم. ما ا  جامعه جهانی می خواهیم هه در تالش برای دستتیتابتی بته 

آ ادی سریع و بدون قید و شرط آتیا فرقدانی ب به ما بپیوندند. در حالی هه به هشتم مارسب رو  جتهتانتی  ن 

نزدیک می شویمب و  نان ایران همچیان در  یر سخت ترین فشارها در سی و پیج سال گذشته بتودنتد . ر یتم 

جمهوری اسالمی ا   مان شکل گیریب با دختران و مادران و خواهران ما به شکلی تحقیر آمیز بترختورد هترده 

 است.

بانوان ایرانی بسیاری ا  حقوق انسانی خود را هه به  حمت به دست اورده بودندب با اجرای قوانین استالمتی 

ا  دست داده اندب و با این وجودب  نان ایرانی هیتچتگتاه اتل اول متبتار ه هتای متدنتی و  ٠۱۹۱بعد ا  سال 

 پرهیزب علیه ر یم اسالمی را رها نکرده اند.-خشونت

امرو هب در حالی هه اعتالی حقوق  نانب همچیان یتکتی ا  

مشکالت اساسی برای دست یابتی بته مت تاد اعتالمتیته 

جهانی حقوق بشر استب خانم فرقدانی و  نان بی شمتار 

دیگریب سمبل مقاومت هستید.در رو  جهانتی  نب متا ا  

همر مان قهرمان خود یاد می هییم هه در این سی و پتیتج 

سالهب جان خود را در راه مبار ه ا  دستت داده انتدب و ا  

همگان در جامعه جهانی می خواهیم هه بته حتمتایتت ا  

تالش های بین المللیب برای آ ادی  ندانیان سیتاستی در 

 ایران بپیوندند.

با اعتقاد به ستکتوالریستمب احتتترام بته حتقتوق بشتر و 

دمکراسیب شورای ملی ایران به شدت نقض حقوق بشتر 

را به نام دین ب نکوهش می هید. خواسته و افت  دیتدگتاه 

ماب ایران گیتی گرا و سکوالر است هه در آن و بتر استاس 

اعالمیه جهانی حقوق بشر سا مان ملتلب  نتان و متردان 

طب  قانون برابر هستیدب و هیچ تبعیضی وجتود نتختواهتد 

 داشت.

من امیمانه ا  توجه شما قدردانی می هتیتمب و متایتلتم 

آمادگی خود را برای هر گتونته هتمتکتاری در ایتن متورد 

 اضطراریب اعالم دارم.

 ریاست شورای ملی ایران—با تجدید احترامب رضا پهلوی
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 ( 5102ارسال گزارش نقض حقوق بشر رد اریان توسط شورای ملی اریان هب سازمان ملل متحد و گزارشگر وژیه حقوق بشر  )فورهی 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، یک گزارش سی صفحه ای از موارد نقض حقوق بشر در ایرران، 

 تهیه کردند  که به آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ارسال شد. 

 در نامه دبیرخانه شورای ملی ایران به آقای احمد شهید آمده است: 

___________________________________ 

 گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران،

 جناب آقای دکتر احمد شهید،

مایل هستیم تا نهایت سپاسگزاری خود را به دلیل تالش ها و پایبندی شما به تهریره گرزارش هرای 

 دوره ای درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسالمی، به آگاهی شما برسانیم.

ما از تالش های خستگی ناپذیر جامعه بین الملل به منظور اعترالی حرقروق بشرر بره عرنروان یرک 

دستاورد جهانی قدردانی می کنیم، چه آنکه تالش های بسیاری برای پایان دادن به دستگیری های 

خودسرانه، تبعیض های دینی و جنسی، شکنجه، تجاوز و اعدام در مال عام و دیگرجنایت هایری کره 

 علیه بشریت در ایران صورت می گیرد، انجام شده است.

همه ما، به صورت مشترک به تقبیح و نکوهش نقض حقوق بشر در ایران اقدام می کنیم. و به ماننرد 

شما، اعتقاد و احترام ویژه برای اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل داریم، از این رو نسبرت بره 

تاسیس کمیسیون حقوق بشر در شورای ملی ایران اقدام کرده ایم، تا برای از بریرن برردن مرجرازات 

اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، احرتررام بره حرقروق 

بنیادین انسانی و آزادی برای همه ایررانریران، ترالش 

 نماییم.

گزارش های ماهیانره نرقرض حرقروق بشرر در مراه 

دسامبر و ژانویه این کمیسیون، ضمریرمره ایرن نرامره 

است. این گزارش به همراه لیست هرا و االرالعرات 

مربواله، به شما کمک می کند تا دیدگاه مشخریری 

درباره نقض حقوق بشر در ایران داشته باشریرد، ایرن 

گزارش شامل لیستی از مشخیات آخرین زنردانریران 

سیاسی و آخرین اعدامیه است ،که به دلیرل نرقرض 

آزادی بیان و اندیشه، در حال حاضر در زندان بره سرر 

 می برند.

ما صمیمانه امیداوریم که این گزارش حقوق بشر، بره 

جامعه جهانی کمک کند تا به موضوعات نقض حقروق 

 بشر، و شرایط وخیم آن در این ایران بپردازند.

ما پیشرگرامری و ترالش هرای شرمرا بررای هرد  

مشترکمان، که همانا اعتالی حقوق بشر و بررابرری 

 همه انسان هاست، را ستایش می کنیم.

 دبیرخانه شورای ملی ایران
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 ( 5102ارسال انهم از شورای ملی اریان هب دبیر کل سازمان ملل، هب منظور جلوگیری از اعدام سامان نسیم، )فورهی 
 به: عالیجیاب بانکی مون

 دبیرهل سا مان ملل متحد

 موضوع: همپین بین اللملی برای جلوگیری ا  اعدام سامان نسیم

 عالیجناب

با توجه به حساسیت اهمیت این رخداد، از جامعه بین المللی درخواست می کنم تا برای جلوگریرری 

از اعدام سامان نسیم و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، اقدام نمایند و برای آزادی هر چه سرریرعرترر 

 آنها تالش کنند.

من نیز چون هموالنانم، به شدت نگران موج گسترده اعدام ها و وخامت حال ترعردادی از زنردانریران 

سیاسی در ایران هستم. ما نگران هستیم که این مردان و زنان بیگناه، بدون حمایت و تالش جرهران 

 آزاد، از خطر اعدام رهایی نیابند.

آقای سامان نسیم، یک زندانی سیاسی است، که پنج سال پیش، زمانی کره ترنرهرا هرفرده سرال 

متهم گردیده اسرت.آقرای نسریرم «  فساد فی االرض» و «  محاربه» داشته، دستگیر شده است و به 

 ممکن است روز نوزدهم فوریه اعدام شود.

سازمان عفو بین الملل و چندین رسانه دیگر گزارش داده اند که رژیم ایران از پیگیری پررونرده تروسرط 

وکیل او جلوگیری کرده است و اجازه نمی دهد تا وکالی دیگر، وکالت و دفاع از پرونده او را برر عرهرده 

 گیرند.

آقای نسیم از حق دسترسی به حقوق بنیادین انسانی، چون دسترسی به دادگاه عادالنه و داشترن 

وکیل محروم گردیده است و سپس در دادگاهی در شهر مهاباد، به اعدام مرحرکروم شرده اسرت و 

ممکن است این حکم هر لحظه به اجرا در آید، مگر اینکه جامعه بین المللی خواستار تروقرا اجررای 

 اعدام، دادگاه تجدید نظر و آزادی او از زندان شود.

مردم ایران به صورت کلی، رژیم مذهبی را مسئول نقض حقوق بشر می دانند، تا آنجا که ایرن رژیرم، 

بیشترین سرانه اعدام را در دنیا دارد. ما به شدت نگران زیر پا گذاردن آزادی بیان و اندیشه هسرتریرم، 

 که گاه زیر پا گذرادن این حقوق، با اجرای مجازات های بسیار سختگیرانه ای همراه است.

همانگونه که ایرانیان، به کرامت انسانری شرهررونردان اعرترقراد 

دارند، شورای ملی ایران نیز در پی استرقررار یرک نرظرام مرردم 

ساالر سکوالر و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و حذ  مجرازات 

 اعدام و شکنجه می باشد.

به الور ویژه از سازمان ملل و جامعه جهانی انتظار داریم ترا ایرن 

موضوع حساس را به دقت زیر نظر قرار دهند و مرا از آن مرقرام 

محترم تقاضا داریم تا وایفه خطیر اکرام و احترام به مرهرمرترریرن 

ارزش دنیای آزاد، یعنی اعالمیه جهانی حقروق بشرر، و ترالش 

 .برای اعتالی آن را یادآور شوند

 با تجدید احترام

 رضا پهلوی، ریاست شورای ملی ایران 

 

 ریاست شورای ملی ایران
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 تصاوریی از ربگزاری مراسم دهه نقض حقوق انسانی  رد  سیدنی

در 

تتتورنتتتتتوب آقتتای متتریتتدیب ا   

سیاستمداران شیاخته شده ایرانی تبار در هاناداب و تیی چید ا  فعاالن مدنی و ستیتاستی 

ی قا هب آیژان وسخنرب نتورنشست تودر ست که اکر ن ذشایادیگرب به سخیرانی پرداختید.  

ن موختگا انش  ن و دانشحویا وه داعضو گر ر و نامه نگا و رو سیاسی  ل نی فعاامھراد بھز

ر مینطو و هشتند  داجلسه شرکت  درکمیته محلی  ت عو دمریکا به  ان ا  ایر ی اا ه هنشگا دا

 شده نداخون یشاه ابدین مناسبت توسط نمایند دی برطله احشمت م پیا

 تصاوریی از ربگزاری مراسم دهه نقض حقوق انسانی  رد تورنتو   
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 تصاوریی از ربگزاری مراسم دهه نقض حقوق انسانی  رد  لندن
در لتیتدنب آقتای دهتتتر متیتصتور 

هش یب هموند شورای عالتی و 

استاد دانشگاهب بته ستختیترانتی 

دربتتاره مستتایتتل اقتتتتتصتتادی 

هشتتورمتتان  پتتس ا  انتتقتتالب 

 پرداختید. 

در پرری نامه شورای ملی ایران به مردم و دولتت فترانسته: 

حمله تروریستی به نشریه شارلی هبرو، شورای مرلری ایرران، برا 

ارسال یک نامه، با  مردم و دولت فرانسه ابراز همدردی کردند. در این 

 نامه، که با امضای ریاست شورا، ارسال گشت، آمده است: 

این رخداد شنیع که همه ما را آزرده است، فراتر از هر جناح سیاسی 

که باشیم، به ما یادآور می شود، تا چه اندازه آزادی بریران، مرقردس 

ترین آزادی هاست که خود بنیان و اساس دیگرر ارزش هرای آزادی 

است و ضامن صلح و اراده ملت ها است. هیچ مسلرمرانری، نرمری 

بایست قاضی و جایگزین پروردگار برر زمریرن براشرد. بره ویرژه کره 

شهروندان مسلمان فرانسوی، فرصت مغتنمی را دارند تا در کشوری 

با چارچوب حکومت قانون، جایی کره دارای سریرسرترم قضرایری و 
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 ربگزاری تجمع کمیته محلی شورای ملی اریان رد استرالیا، 
تیاویری از تجمع ایرانیان در سیدنی، در اعترراض بره 

وضعیت وخیم آلودگی هوا در نقاال مخترلرا ایرران، و 

 ( 5102)فوریه   بی کفایتی سران رژیم ایران.

 شرکت آاقی عارف سرایی، هموند شورای ملی اریان، رد ماراتن ژاپن با پیراهن مزین هب نشان شورای ملی اریان
 

عار  سرایی، هموند شورای ملی ایران، با شرکت در ماراتن ژاپن و پوشیدن پیراهن مزین به آرم شورای ملی ایران، تاکیدی دوباره بر 

 (5102: )تاریخ: فوریه  حق مردم ایران، برای داشتن انتخابات آزاد و منیفانه



 

 8 

حوووا ووی  رپووور ک رتووم کووموویووتووه مووحوولووی سوویوودنووی بووا ک ووم  وویوور و 

 خورشید، رد ورزاگشه اهی استرالیا
کمیته محلی ان موند هموفق  ل و فعا ر پی حضو در 

، شید رخو و شی با پرچم شیر  ن ورزیو دستا در اسیدنی  

، و کنش گشت وابه  ر سالمی  مجبو ری ایم جمھو رژ

و د تا پرچم شیر  اهبخول فوتبان سیوارفداز شد که ر ناچا

منیتی ران انتیجه  مامو در کنند.  آوری جمع  را شید رخو

ین مساله اکه  ، ا شدند هپرچم  آوری به جمع  ر مجبو 

ر خل کشو زی و دامحافل مجا دی را در یار زکنش بسیاوا

 ست.  اشته داپی در 

پس از این حوادث، آقای شیلسر )مسوول کمیته محلی 

شورای ملی ایران در سیدنی( و آقای بیدخرت، و آقرای 

احسانی )هموندان شرورای مرلری ایرران( در بررنرامره 

تلویزیونی افق ایران حاضرر شردنرد، و بره هرمروالرنران 

 توضحیاتی را ارایه کردند. 

 بازدید کنندگان صفحه فیسبوکی شورای ملی اریان
 

صفحه فیسبوکی شرورای مرلری ایرران، بره 

صورت متوسط هفته ای یک مریرلریرون برازدیرد 

 کننده دارد. 

 

شماره حساب بانکی شورای ملی ایران در 

فرانسه؛ از الریق سایت شورای ملی ایران 

 به آگاهی همگان رسیده است.  

به زودی شماره حساب بانکی شورای ملی 

 ایران در کانادا نیز اعالم خواهد گشت. 
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  رپور هموندان شورای ملی اریان رد رساهن اه 

 آقای هستی بخش، هموند کمیسیون حقوق بشر در برنامه زمان انتخاب: موضوع رواداری مذهبی در آینده ایران 

  آقای بهرام بهرامی، مسوول کارگروه نگارش شورای ملی ایران، در رسانه افق ایران: موضوع میراث فرهنگی 

 بانو نازیال گلستان، هموند دفتر سیاسی  در رسانه افق ایران: موضوع گردش آزاد االالعات 

  آقای دکتر بهرامیان، هموند شورای عالی، در رسانه افق ایران: موضوع تمامیت ارضی 

  بانو وانشا رودبارکی، هموند شورای عالی، در برنامه آوای مردم،: موضوع حقوق زنان 

  آقای رضا پیرزاده، و دکتر ایرایی، هموندان دفتر سیاسی در رسانه افق ایران: با موضوع  نقشه راه شورای ملی

 ایران 
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 بیانیه شورای ملی ایران در آستانه سالگرد بیست و دوم بهمن

 ارسال نامه به نخست و یر استرالیا: 

شورای ملی ایران، در پی حادثه تروریستی در استررالریرا، برا ارسرال 

نامه ای به نخست وزیر استرالیا، با ملت و مرردم اسرتررالریرا، ابررایرز 

همدردی نمود. در این نامه آمده است: حادثه اخیر سیدنی نشان داد 

که مبارزه با تروریسم، یک مبارزه الوالنی و سرخرت اسرت، کره بره 

وسیله اعتالی ارزش های سرکروالر، و احرتررام بره حرقروق بشرر و 

دمکراسی، ممکن می شود. ما بر این باوریم که می توان با تروریسم 

از الریق گسترش حکومت قانون و حقوق بشر، مبارزه کرد، و بره ایرن 

دلیل است که شورای ملی ایران، برای تغیریرر صرلرح آمریرز قردرت از 

 دمکراتیک در ایران، تالش می کند.-حکومت دینی به حکومت سکوالر
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  بیانیه شورای ملی اریان ردباره روز هفدهم دی ماه، روز کشف حجاب
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 بیانیه شورای ملی اریان رد سالروز انقالب سفید
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