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 بیانیه شورای ملی اریان
       محکومیت دویست هزار تومانی سعید مرتضوی، »

 «سیاست وحشت آفرینی برای ادامه حیات است ی از نماد
 

قاضی بلندپایه و بدنام بیدادگاه های حکومت ج.ا. از قربانیان بازداشتگاه )بخوانش « سعید مرتضوی»با توجه به اینکه 

ه است،  شورای و تجاوز به زندانیان را پذیرفتکشتار شکنجه گاه( کهریزک عذرخواهی کرده، و در حقیقت،  مشارکت در 

 را به ملت بزرگ ایران یادآور می شود:  ملی ایران نکات زیر

 بحران ها و شرایط داخلی و بین المللی:

در فرایند انتخاباتی آزاد، سالم و عادالنه از رای مردم  حکومت ج.ا. فاقد هر گونه حقانیتی است، و مشروعیت خود را -

خود را شیرازه های حکومت ن المللی از نظر داخلی و بیمسئولین نظام جمهوری اسالمی به دست نیاورده است. 

هراس و بیم  ۱۳۸۸به مانند سال  از اعتراض و قیام مردم . حاکمان ج.ا.دنمی بین هرزمانی لرزان و سستبیش از 

  .ه پایان استرو بجمهوری اسالمی  دوره زندگیدارد، چرا که به نیکی می داند، 

حکومت ج.ا. به خوبی می داند که انتخابات فرمایشی پیش رو، باردار رخداد های بسیار است، و احتمال وقوع  -

 و وحشت در میان مردم است.  به دنبال ایجاد ترس از هم اکنونخیزش ملی وجود دارد. از این رو، حکومت ج.ا. 

 سیاست کلی حکومت ج.ا.:

 سیاست کلی حکومت در قبال مردم ایران، سیاست سرکوب و ایجاد وحشت بوده است.  -

 چهارصفحه یک از 

 



 

 

 

، شکنجه و آدمی کشی در دستور کار نیروهای امنیتی رژیم است، و تالش بر اساس این سیاست است که کشتار -

یقت با به رخ کشیدن جنایات خود، رعب و وحشت بیشتری را ایجاد کنند، و در حقمی کنند به مانند داعش، 

 جلوی خیزش ملت ایران را بگیرند. و وحشت، با ایجاد ترسسیاست آنها بر این استوار است تا 

 :بازی امنیتی و عذرخواهی سعید مرتضوی

در حالی سعید مرتضوی به مشارکت در جنایت بزرگی همچون تجاوز، شکنجه و قتل زندانیان اعتراف کرده است  -

 که وی در دادگاه فرمایشی حکومت ج.ا. تنها به پرداخت دویست هزار تومان جریمه محکوم گشته است. 

 عید مرتضوی یک ابراز ندامت نیست، چه آنکه: ذرخواهی سع -

این عذرخواهی، یک پیام غیر مستقیم و تهدید آمیز به مردم ایران از سوی حکومت ج.ا. است، و در آن پیام می 

گویند: در صورتی که مردم ایران به اعتراض دست زنند، آنگاه جنایتکارانی چون سعید مرتضوی به سرکوب و 

جنایات اعتراف نیز به آن گردد و خود  کشتار مردم معترض دست خواهند زد،  و حتی اگر جنایت آنها نیز محرز

 کنند، تنها به دویست هزار تومان جریمه محکوم خواهند شد. 

 بی حرمتی به ملت ایران: 

عدم مجازات سعید مرتضوی، نه تنها بی حرمتی به خون جوانان دالور ایران است که در زندان جان باختند یا  -

، چه آنکه یک جنایتکار تمام عیار، علیرغم اینکه به شرکت در شکنجه شدند، بلکه توهین به تک تک ایرانیان است

 جنایت اعتراف کرده از مجازات مصون است. 

خود را اصالح طلب معرفی می سو استفاده از عباراتی چون حقوق شهروندی،  طرفه آنکه امثال حسن روحانی با -

صد البته که ملت بزرگ ایران، فراموش کنند، دریغ از آنکه خواستار مجازات جنایت کارانی چون مرتضوی شوند. 

چه نقش مهمی ایفا کرده بود، و چگونه  ۱۳7۸نمی کنند که حسن روحانی خود در سرکوب دانشجویان در تیرماه 

ا تهدید به سرکوب و قتل می کرد. آیا او نیز حاضر به عذرخواهی در برابر کشتار دانشجویان کوی دانشجویان ر

 می باشد؟ ۱۳۸۸معترضین خرداد دانشگاه تهران و سرکوب 

 چهاراز  صفحه دو -

 



 

 

 و هفت ساله:  یجنایات مداوم حکومت ج.ا. در این س

بادان سران حکومت ج.ا. از پیش از شکل گیری این حکومت به جنایت دست زده اند، از آتش زدن سینما رکس آ -

 گرفته، تا ترور و آدم کشی.

هزاران انسان بوده ایم. در اینجا این جنایات را از زمان شکل گیری این حکومت غیر انسانی، ما شاهد قتل و اعدام  -

 یادآور می شویم: 

 کشتار ارتشیان و دولتمردان نظام پیشین (۱

 سرکوب اقوام گوناگون، از هموطنان کرد گرفته تا ترکمن، (2

 ترور مخالفین سیاسی در خارج از ایران (۳

 67تابستان سال قتل عام زندانیان سیاسی بی دفاع )چپ، مجاهد و دیگر گروه های سیاسی( در  (4

 اعدام دگر اندیشان، روشنفکران و هنرمندان مخالف، موسوم به قتل های زنجیره ای، (5

 ، و دیگر جنبش ها، همچون اسالم آباد و مشهد۱۳7۸کشتار  دانشجویان در تیرماه  (6

 ؛۱۳۸۸کشتار جنبش سبز در سال  (7

 

و نگرش های سیاسی قربانیان، تمامی  رهارا حزبی، بدون در نظر گرفتن باوشورای ملی ایران به عنوان یک تشکل ف -

را جنایت علیه بشریت می داند، و باور دارد که می بایست عاملین این جنایات در  کشتارهای سازمان یافته این

 ن کیفری بین المللی محاکمه شوند.دیوا

 

 نقطه نظرات شورای ملی ایران: 

از دست داده است. مردم شجاع و دالور ایران،  سیاست رعب و وحشت، سیاست نخ نمایی است که کارایی خود را -

ند که از سرکوب حکومت وحشتی خوبی نشان داد، به ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸در تظاهرات خشونت پرهیز خود در سال 

 ندارند. 

 چهاراز  صفحه سه -



 

 

 

برگزیده سیاست دو گانه مبتنی بر کنش های خشونت پرهیز و تاکید بر آشتی ملی که توسط شورای ملی ایران  -

و وحشت حکومت ج.ا. است. از یک طرف باعث جدا شدن و سستی نیروهای  یاست ترسپادزهری بر س شده است، 

سرکوب گر می شود، و از طرف دیگر، مردم به شکلی سازمانی و بدون دست زدن به خشونت، موفق می شوند تا 

 راتیک، و سکوالر جایگزین نمایند.این حکومت فاسد و بی رحم را با حکومتی ملی، دمک

 اینده اریانپ

 شورای ملی اریان
 

 چهاراز  صفحه چهار

 


