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 بیانیه شورای ملی اریان

 «ردوغین  اهی  تهمت  »

 .ایرانیانحفظ تمامیت ارضی، یكپارچگی ایران و همبستگی ملی بند دوم منشور شورای ملی ایران: 

کشور ایران متشکل از اقوام مختلفی است که ملت یگانه ایران  بند سوم منشور شورای ملی ایران:

را تشکیل می دهند. ما به برابری حقوقی کامل شهروندان ایران، صرف نظر از قوم، نژاد، رنگ، 

 .داریماعتقادات مذهبی و سیاسی و فرهنگی اعتقاد 

 ،یگرام هنانیم هم

 وارد اتهامات رامونیپی روشنگر خواستار که گشته ارسالشورای ملی ایران  رخانهیدب بهی اریبسی ها امیپ گذشتهی روزها در

 .اند بوده دست نیا ازی لیمسا وی ارض تیتمام بردن سوال ریز بری مبن رانیای ملی شورا محترم استیر به شده

 

 گرو در دلاز یکسو،  که هنانیم هم از دسته آن از که داندی م جا بهی روشنگر از شیپ آزاد، انتخاباتی برا رانیای ملی شورا

ی ب شود، رانیا گانهی ملتی همبستگ و رانیای ارض تیتمام شدن دار خدشه به منجر کهی موضع هر برابر در و دارند وطن مام

 نشدند،ی پهلو رضا شاهزاده برابر دری اسالمی جمهور شدهی مهندسی وهایسنار وارد گریدی سو از و مانندی نم تفاوت

 . دینمای سپاسگزار

 نیب نیقوان زدن دور با گذشت کهی ا هفته در م،یهستی اسالمی جمهوری سو ازی ا زنندهی برخوردها شاهد روزها نیا در

 شکنجه مورد رانیا در  استرداد از پس را نامبرده داشت تالش و نمود یاسیس پناهنده کی یبرا «یساز پرونده» به اقدامی المل

. شد منجر شکست به پروژه نیای مدن کنشگران همهی همکار و رانیای ملی شورا عیسر اقدام با که دهد قرار اعدام انایاح و

      رای اسیس کنشگران گرید ازی اریبسی ها خانواده زین و نموده هیترک دری اسیس نیفعال از گریدی کی ترور به اقدام همزمان

 .داد قرار ارعاب و دیتهد مورد

 



 

 

 

ی گرام استیر با االوطن مصاحبه فیتحر به گوناگونی ها شات نیاسکر انتشار با دیجدی ویسنار کی در و ن،یبرا افزون 

 خدشه به «متهم» رای و تا شده تالش و پرداختهی پهلو رضا شاهزادهیی دیویو ریتصاو بر «یصداگذار» و رانیای ملی شورا

 سازمان و شدهی مهندس کامال شده مطرحی ویسنار که هرچند. ندینما رانیا گانهی ملتی همبستگ وی ارض تیتمام کردن دار

ی جمهوری حکومت افتهی سازمان برنامه نیا مانیپ هم آگاهانه نا وی داور شیپ با زینی تعداد،  متاسفانه است شدهی ده

 .شدندی اسالم
 

 :کند انیب رای مهم نکات باره نیا در تا داندی م الزم رانیای ملی شورا نجایا در

 منتشری  جار سال ماه امرداد خیتار به بخش چهار در کهی رضاپهلو شاهزاده با الوطن هینشری گفتگو ازیی جا چیه در -1

 چهار تیبرمحور گفتگو نیا تیکل. است نشده پارس جیخل و رانیا گانه سه ریجزا بهی ا اشاره ای و پرسش است، شده

 : است شده منتشری پهلو رضا شاهزاده و رانیای ملی شورای رسمی تارنما در گفتگو نیا چهاربخش که بوده ریز موضوع

  منطقه، دری اسالمی جمهوری زا تنش استیس عملکرد و رفتار. الف

  کا،یآمر در حکومت نیای گری الب. ب

  انهیخاورم ازی گریدی جهان جنگ دادیرو احتمال. ج

 .انهیخاورم ملل فرزندانی برا کینزدی ا ندهیآ در صلح بهی ابیدستی برا ممکنی راهکارها. د

 شد واقع اعتراض مورد تامل بدون رانیای ملی شورای سو از که است داده رخی راخالقیغ مورد دو گفتگو نیاطی نشر  در -2

 1گشت: منتشر رانیای ملی شورای رسمی تارنما در االوطن هینشر بهی ارسال نامه و

 عنوان با کننده مصاحبه انتشار درزمان و است شده انجام االوطن هینشری رسم درخواست به گفتگو نیا (الف

 است، شده ثبت فارس جیخل ازی گرید روش به مرکز نیا نام. است شدهی معرفی گریدی مطالعات مرکز سندهینو

 .است شده زد گوش آنها به نامه نیا در که

 دور بهی حکومت مهر از که کنندی م رانیا قلب خوزستان به اشارهی پهلو رضا شاهزاده گفتگو ازی بخش در (ب

 واژهی جلو در د،یآی م حساب به رانیای ها استان ازی کی یاسالمی جمهور عوامل گفته به هیسور و است مانده

 شدهی ادآوری آنها به و شده زد گوش زین مهم نیا نامه نیا در. است رفته بکار عربستان واژه پرانتز نیب خوزستان

 احترام نیبرای مبتنی دوست و صلح و است دوطرفه اصل کی هیهمسا کشور دوی ارض تیتمام به احترام که

 .ردیبگ شکل تواندی م متقابل

 ساخت. است نکرده غیدری کوشش چیه از راه نیا در و بوده باورمند رانیا ملتی گانگی اصل بر هموارهی پهلو رضا شاهزاده -3

 ردیگیپ مورد شک بدون از این دست اقدامات است، و شده تهیه پیشین ویدیوهای در دستکاری با که جعلی ویدیویی

 . گرفت قراری قانون

                                                           

1 http://irannc.org/?p=67184&lang=en  



 

 

 

 
 

. افتندینی اسالمی جمهور افکن نفاقی وهایسنار دام در و باشند اریهوش ستیبای م ها رسانه وی اسیس کنشگران احزاب، -4

، حکم صدور و دادگاه لیتشک و هیانیب انتشار و صدور از قبلی اسیس گروه هر و کنشگر رسانه، کی هیاول فهیوظ و رسالت

 ، و اطمینان حاصل کردن از سندین آن گفته می باشد.قیتحق
 

ی اسالمی جمهور محور نید حکومت افکن نفاق و شدهی مهندسی وهایسنار گریباز که میباش اریهوش ،یگرام هنانیم هم -5

 ما. بردی م سئوال ریز به را ملت کی یهمبستگ که است نفاق نیا. مینباش برده، سئوال ریز به را رانیای مل تیهو که

 و گرای تیگ ،یملی حکومت بهی ابیدست تا کشورمانی ارض تیتمام حفظی برا رانیا گانهی ملت به سوگند با وطن سربازان

 .کرد مینخواه غیدری کوشش چیه از کیدمکرات

 

 پاینده اریان

 شورای ملی اریان ربای انتخابات آزاد


