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  حقوقدان -اميرفيض

   .مدآن بنظر الزم آن مالحظه شد که تکميل آپس ازانتشارتحرير نقد بيانات اعليحضرت کمبودی در

وخواننده  محروم بود ن استوارشده بود،آرمتن بيانات اعليحضرت که نقد ب از تحرير نخست اينکه
اعليحضرت درسابق  نميتوانست درجھت برداشت درست قرارگيرد واين روش با روشی که درنقد بيانات

ات تقاضا ميشود که متن بيان باتشکرقبلی ن ازجاويد ايرانآ. اکنون برای جبران بکارميرفت ھماھنگ نبود
. (متن گان رسانده شودير به استحضارخواننددراين تحر اعليحضرت که درتحرير قبلی مورد نقد قرارگرفته

  ٢در آخر نوشته اضافه شده است). و انگليسی  کوتاه  پارسی

ده شيک ی بصورت تفکيک ومجزا به بحث وطرحدوم اينکه ھنگامی که نقد ويا دفاع ازمورد ويا مسئله ا
حاليکه . درديف انتقاد ويا نفی قرارنداردانچه که دردائره نقد قرارنگرفته درر ،ميشود واجد اين مفھوم است

فته نگر درجريان نقد بيانات ايشان قرار اعليحضرت الزم به نقد بودهيکی ازاشارات مھمی که دربيانات 
  .ن مورد راھم بپوشاندآ ،ن ايجاب ميکند که دامنه نقدآاست واھميت 

  حق المتناهي  بايجا

   .مده استآ ؛منتشرشده شورای ملی ايراناعليحضرت که با عنوان رئيس  بيانات خرآدرقسمت 

ند گان اين توافق بوده اوپشتيبانان دمکراسی که جزو امضا کنند که جامعه بين المللی باوريم<ما براين 
سئول ممی بايست رژيم جمھوری اسالمی را دربرابرنقض غيرقابل قبول حقوق بشروحمايتش از تروريسم 

ھای ظالمانه رژيم که اين توافق ازتحکيم وگسترش سياست  وازطريق اقدامات خود نشان دھد دانسته
  .خود برای تسلط برمنطقه وظلم وستم جلوگيری خواھد کردمونيک مذھبی واھداف ھژ

 فرقش با درخواست ھمين  يد وآاعتقاد ازمجرای نص بوجود مي و ،داشتن يعنی اعتقاد داشتن باور
شناخته شده نيست وممکن است مبنتی براحساس     ِ وحق                                 ّ است که ريشه درخواست متصل به نص  

اعتقاد است زمان  نص و از مدهآچون بوجود  ،ولی باور ،نھا وحتی موقتی باشدآونياز وامثال 
  .راداردووقتی بکارميرود ماھيت پشتوانه  بردارنيست 
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منتشر شده است وگويا آنرا ھم  در تارنمای رسمی خودشان بلکه در فيس بوک پارسی  نه متن  تنھا الزم به ياد آوری است که  - ٢

ھننگام نقد بخش اول (پيوند شماره ا شد که درپيد the hoyaدر سايت برگردان کننده به فيس بوک ايشان گنجانده است. متن انگليسی 
ت در ساي« شورای ملی!!«از پس از پذيرش رياست به توضيح است که بيشتر متن ھايی ھم که الزم  يک باال*) در دسترس نبود. 

-ح  .يدا را يدک ميکشندــــنا پ» ملی!!ورای ـــــش«نه نماد رسمی وخانوادگی اعليحضرت بلکه نماد  رسمی خود اعليحضرت می آيد
  ک



 حقوقدان -اميرفيض -)٢٠١۵اکتبر  ٢٩( ١٣٩۴مھرماه  ١۵کمبود نقد بيانات اعليحضرت                              ٨از  ٢برگ  ١١/٠٨/٢٠١۵

است  يزیچ نآدربيانات رئيس شورای تجزيه  طلبان داللت براعتقاد راسخ ايشان به  باورستفاده ازواژه ا
ن کشورھا ختم آ خود سرانه درخواست کرده اند که به اقدامات که ازکشورھای امضا کننده توافق جامع

  .شده است

 وضعی که بتواند سياست ھای ظالمانه رژيم مذھبی ايران را مھار نھم درحد وآکشورھا       ِ سرخود  اقدامات 
حقوق بين الملل معلوم ومشخص ساخته نرا کدام قطعنامه ويا آ یکند چيست وحدش کجاست وکيفيت اجراي

دولت ويا دولتھای يک کشوری ازکشورھا اجازه ميدھد که يک فرد  و اساسا کدام فرھنگ ملیاست 
  .درخواست دخالت درامورکشورخودش رابنمايد کشورھا

مسئول نقض حقوق  دربيانات ايشان ازکشورھای خارجی خواسته شده که جمھوری اسالمی را 
امری است که ھرکسی  تکليف  . مگرمسئول شناختن يک کشور،يسم بدانندرترو حمايت از و بشر
يا و کشورھا افراد  نقض حقوق بشردرصالحيتتشخيص  ؟ مگرنرا برای کشورديگری مقرر کندآ

بايد  تکليف ،؟ کشوری که کشورديکری را مسئول دانست ايجاد تکليف برايش ميشودستدولتھا

يا عھدنامه ھا ومنشورحقوق بشر تکليفی برای کشورھا آ. باشدمستند به نص قانون ويا عھدنامه 

   !البته که خير ؟درمقابل نقض حقوق بشرکشورھای ديگر مقررکرده

اگرھرمدعی رھبری مبارزه وياھردارنده تلويزيونی اين حق رابرای خودش قائل بشود که به کشورھای 
ودرحيطه ھراقدامی که ممکن است را مسئول فالن عمليات بداند ور ديگر دستور دھد که فالن کشو

 زاد زيرآاين ميشود جھان  ؛ن کشورمسئول بنمايدآعليه مبارزه دلش ميخواھد ن رھبرآاختياردارد ويا 
  ؟ومنشورسازمان ملل اسیسايه دمکر

تقاد اع و نهم به پشتوانه باورآامتناهي به كشورهاي خارجي عليه ايران  تفويض اين حق ن 
   .ه گرفت وبه حساب بازي با كلمات گذاشتدنرا ناديآيست كه بتوان چيز كم اهميتي ن ،    ِقلبي 

کنوانسيون ھای بين المللی معلوم ساخته است  نميشود  کليف ناقضين حقوق بشرويا حاميان تروريسم رات
ا ت نھا پل زد وواکنش نسبت به نقض حقوق بشر را به اقدامات خود سرانه کشورھا پيوند زد وآبرروی 

   .کشورھای خارجی عليه کشورخود خواست نرا ازآنجا به اين مھم بی توجه بود که اجرای آ

ھای بيگانه  نوعی ايجاد استعداد سياسی عليه ازکشور ريک کشو اين چنيين درخواستی ازسوی افراد
نرا محکوم آ وھمه قوانين کشورھا ميھن پرستان کشورھا و ؛خودی وبنفع کشوربيگانه است کشور
   .ميکنند

  نقض حقوق بشريعني چه

تدار طلبان  اق تا رئيس شورای تجزيه اکنون خواھيم ديد که نقض حقوق بشر ازسوی ايران که سبب شده
ايران بدھند چيست وموقعيت کشورھای جھان  نا متناھی به کشورھای امضا کننده توافق ھسته ای با

  .مريکا که طرف اصلی اقدامات خودسرانه عليه ايران است درکجای نقض حقوق بشرقرارداردآخاصه 
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  تعريف نقض حقوق بشر

، ا غيردولتی بھرترتيبی حقوق اساسی افراد ازجمله حقوق مدنی<ھرگاه دولت ويا نھادھای دولت وي
 ررا انکارويا مورد تجاوز قراردھد نقض حقوق بش نھاآ، اجتماعی واقتصادی ، فرھنگیقضائی ،سياسی

  >رخ داده است

  مريکا نقض حقوق بشرجريان ندارد؟آ يشترازھمه دری درھمه کشورھای جھان کم وبيش وبيا خداوکيلآ

ناد ن کشور استآمريکا وحتی اقراررئيس جمھوری آ رير نميخواھد به گزارشات نقض حقوق بشردراين تح
   .رئيس شورا گردد بيشتر کند ونگران است که باعت ناراحتی وتالم

امعه ج از مريکا شاکی وناالنندآ مريکائی حتی کسانی که ازنقض حقوق بشردرآيا يک شخصيت آولی 
ازطريق <مريکا رامسئول دانسته وبعد آاوال درخواست کرده که ان جھانی شامل روسيه وچين وحتی اير

  ٣ ؟مريکا بشوندآ > مانع نقض حقوق بشردراقدامات خودشان

ھا نت مبارزه سياسی اين نيست که مبارز دائم درھرموردی دست به دامان کشورھای بيگانه بزند اين کارنه
و ا ورد بلکه حتی خارجيان ھم ازآاب ميروگماشته بيگانه به حسبی شخصيت ونوک و بروآبی  را همبارز

  .. نمونه اش احمد چلپیواھند کرددرحد يک دستمال کاغذی استفاده خ

. کجای درخواست نا متناھی رئيس درھمين اظھارات رئيس شورا بازھم تاکيد روی نافرمانی مدنی است
  ؟شورای تجزيه طلبان ازکشورھای خارجی با نافرمانی مدنی قابل تطبيق است

   .ازکشورھای خارجی خواسته شده که با اقدامات خود جلوی تسلط ايران برمنطقه گرفته شود 

مد ھمه آمريکا سرآيا آ؟ دارد يا دربين کشورھای جھان تنھا ايران است که قصد تسلط برمنطقه راآ
 که رئيسھمين برجام  ؟کشورھای جھان درتسلط برھمه منابع اقتصادی وسياسی ونظامی کشورھا نيست

زمائی آسال راستی  ٢۵مريکا برايران ازطريق آن استقبال کرده است زنده ترين سند تسلط آ شورا از
   .است

 مادر و درخوند بی پآاگرقرارواجبارباشد که ايران تحت تسلط کشوربيگانه قرارگيرد يا تحت تسلط گروھی 
سلط ت کشور بيگانه بر خوند را نمی پذيرد ولی تسلطآدومی مرجح است زيرا جبرزمان تسلط  باشد، ،دزد

   .برناموس ملی است ورفو کردنی نيست

  ، نه، جاده صاف كنيمبارزه سياسي

 از وپاک ، ھويت تاريخی ونص مصوبه ملت، فرھنگ ملیوب فلسفه سياسیچرمبارزه سياسی بايد درچا
  باشد نه درراه صاف کردن راه تسلط خارجی برکشور.  مداخله بيگانه 

                                               
ھنوز در آمريکا مسئله برده داری پس مانده از دوران برده داری آمريکا جاری است. ھنوز اختالف ھا و فشارھايی که مردم  - ٣

(سرخ پوستان) وارد ميشود مسئله است. ھنوز داوطلب رياست جمھوری آمريکا از حزب جمھوريخواھد (دونالد اصلی اين سرزمين 
 ک-مھاجران و به ويژه مھاجران مکزيکی در پشت بلند گوھای تبليغاتی ارائه ميدھد. حترامپ) اظھارات تبغيض گونه نسبت به 
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شويد ولی شخص اعليحضرت درسابق بارھا خواسته بودند که حقايق به شفته آميدانم که ممکن است 
  رضشان برسدع

  حقيقت اين است 

ھمانطور که درتحرير قبل درراه اثبات اين حقيقت که بيانات رئيس شورا زمينه سازتفريط دارائی ھای 
 است شورا رابهاکنون توجه ري ،و دالئلی ھم ارائه شد ،مريکاستآمسدود شده غيرقانونی ايران ازسوی 

  .مورد ديگری جلب ميکنم

تحريم ھای کنگره که به داعيه حقوق بشروحمايت ازتروريسم به مردم ايران تحميل شده است مبنای 
ن تحريم ھا اشاره ای نشده چون مبنای آقانونی ندارد وامری زوری است  ويکی ازدالئلی که دربرجام به 

   .ملل ھماھنگی نداشت ن با مبانی تحريم ھای شورای امنيت سازمانآ

  :مريکا خيلی مايل است کهآ

 زمينه ھائی برای مقبوليت بين المللی تحريم ھای غيرقانونی خود عليه ايران فراھم سازد يکی از -١
 ازکشورھای جھان  است کهدرخواست نامتناھی رياست شورا  زمينه ھای اين مقبوليت ھمين

چون تحريم  ،قدامات الزم را عليه ايران بنمايدقوق بشردانسته وارعايت ح را مسئول عدم  ايران
 ومريکا عموما به استناد ادعای نقض حقوق بشروحمايت ازتروريسم است آھای غيرقانونی 

   .مريکا جامعيت ميدھدآاظھارات رئيس شورا يکی ازمراتب ودالئلی است که به ادعای 
 که خواست ديرينه اسرائيل ايرانکشورھا عليه  گروھی از نه ھائی برای اقدامات نظامیتامين زمي -٢

 خاکستر زير واين روزھا از وخواست زنده عربستان سعودی وکشورھای اقماراوست مريکاآ و
مريکا ھمين اعالم رئيس شورای تجزيه طلبان آزمينه سازاين خواست  .يدآزمان بيرون مي

  .است ايرانت ازکشورھا برای اقدامات الزم عليه ودرخواس

شورا با روابط خصمانه ايران وعربستان وکشورھای خليج فارس نشان ميدھد که قارن اظھارات رئيس ت
     .اظھارات رئيس متفکرانه وحسابشده بيان شده است

رد مريکا قراردارد سخت موآنچه درھدفھای دورونزديک آاما متاسفانه ناظريم که  ،دردناک است گفتنش
  .حمايت شورای تجزيه طلبان است

ست در قطعنامه شورای تجزيه طلبان پياده شده است (و اسرايل) ا مريکاآاف شوم تجزيه ايران که ازاھد 
 قضيه باال –شورای تجزيه طلبان ھماھنگ است  مريکا وآحفظ جمھوری درايران با ھدف سياسی  –

اظھارات رياست شورا برق  ن درآمريکا که زمينه سازی آکشيدن دارائی ھای مسدود ايران دردادگاه ھای 
زمينه ومريکا ببھانه حقوق بشرعليه ايران آواکنون ھم نوبت  ايجاد مقبوليت تحريم ھای خودسرانه  .ميزند

نرا آاست که اين تحرير افتخارعرض سازی برای حمايت ازاقدامات کشورھای عربی عليه ايران 
  .حضوررئيس شورا يافته است

      ============گزراش سخنرانی اعليحضرت در دانشگاه جورج تاونمتن ============
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 ٢٠١۵اکتبر  ٢٩گزارشی از سخنرانی شاھزاده رضا پھلوی در دانشگاه جورج تاون واشينگتن چھارشنبه 
  در رابطه با چالش ھای بعد از قرارداد ھسته ای ايران

 

دولت آنھا را مجبور به و چگونه  مردم غير نظامیشاھزاده رضا پھلوی در ابتدا سخنان خود را در *

 نياز به تغيير غير خشونت آميز بھم پيوسته در منطقه, و بطور مداوم درباره سکوت کرده متمرکز کردند
 . صحبت کردند

 ,, بايد با استفاده از نافرمانی مدنی و عدم خشونت باشددر ادامه گفتند, اگر قرار است تغييری رخ دھد
, که توسط خود مردم ايران انجام شود. آنھا تنھا هغييری را تشويق کردھمانطوريکه در طول اين سالھا ت

 .کسانی ھستند که ميتوانند تعادل قدرت را عوض نمايند

  
, شرايط مردم غير نظامی ايران -در صورت موفقيت مذاکرات اياالت متحده ھمچنين اضافه نمودند که حتی 

شر را متذکر شدند که تخمين ميزند رژيم ايران ھم اکنون , نکات برجسته نشريه حقوق ببھبود نيافته است
  .تعداد شھروند زندانی و اعدام ساالنه بيشتر از ھر دوره ديگر است

  
: با وجود تمام مشکالت و سختيھا ايرانيان به مراتب بيشتر انعطاف پذير در نافرمانی مدنی شاھزاده گفتند

ند و ھمچنان به بسياری از اقدامات رژيم حاکم اعتراض , مردم سازمان يافته تر شدخود عليه رژيم شدند
  .ميکنند

  
 , با اين استدالل کهاز استراتژی سياست گذاران و ديپلماتھای اياالت متحده انتقاد کردهشاھزاده ھمچنين 

ردم , اکثريت می ما بين ايران و اياالت متحده متمرکز بر رژيم و خواسته ھايش بودهبسياری از گفتگو ھا
  .ب در گفتمان مشترک ناديده گرفته شده که اين منجر به بيشرفت واقعی عليه رژيم نيستاغل

  
و جھان خارج به نمايندگان  ايران, ھر گونه گفتگو با سال تجربه سياسی من ٣۵ايشان افزودند که در طول 

ط با يک غير من ھيچوقت مقامات رسمی دولت اياالت متحده را که خود اقدام به ارتبا, رژيم محدود است
, و ھمه ما فقط بوسيله تعامل با نمايندگان واقعی کشور ميتوانيم درک بيشتری از نظامی ايران نديده ام

  ٤ .شرايط آنھا بدست آوريم

  
, گفتند که مبارزه در اواخر سخنان شاھزاده فراخوان نھايی برای پايان رژيم فعلی ايران را اعالم کردند

, بر اساس نظر شاھزاده تنھا راه برای اطمينان از بلکه به خاطر ارزشھاست, فعلی به خاطر دين نيست
  .ايرانيانی است که ھر روز رنج ميبرند توانمند سازیموفقيت دموکراسی , آزادی و برابری از طريق 

  
ھنگامی که ما برای ارزش ھايی که ايجاد نيرو برای پيشرفت خود  ,اين مبارزه يک مساله ارزشھاست

وريم ... آن موقع ما گامھای آ, ايستاده ايم و ھنگامی که نيازھای ايرانيھا را به خط مقدم مينندانسان ميک

  *.درست برای از بين بردن رژيم برميداريم

                                               
يا اعالميه ھا و گفتگوھا اشاره داشته اند که با مقامات مھم کشور ھای غربی در تماس اعليحضرت در بسياری از سخنرانی ھا  - ٤

 ک-ھستند. ح مستقيم و مداوم
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In his fourth address at Georgetown, Cyrus Reza II 

Pahlavi, former crown prince of Iran, discussed 

the road to democracy in Iran and the future of 

U.S.‐Iran relations after the nuclear deal in the ICC 

on Wednesday. 

Cyrus Reza II Pahlavi, the head of Iran’s deposed House of 
Pahlavi, visited Georgetown to discuss misconceptions 
regarding the recent nuclear deal in light of the evolving 
political situation in Iran in the Intercultural Center on 
Wednesday. 

The International Relations Club sponsored the lecture, 
titled “American-Iranian Relations Following the Nuclear Agreement.” The lecture came at a 
time of international media attention on United States-Iran relations after Iran reached an 
agreement with the United Nations Security Council and the European Union on its nuclear 
program in July. 

Terrence Boyle (SFS ’63), an alumni leader of the Delta Phi Epsilon Fraternity and a former 
attorney, helped organize Pahlavi’s visit to campus. Boyle said that Pahlavi’s visit would draw 
attention to the increasingly important role Iran will hold in the near future. 

“The evolving situation with Iran and its relationship with the [United States] will affect all our 
lives down the road,” Boyle said. “It is in our own interests, as Americans and Georgetown 
students, to understand and care about this evolving political situation.” 

The speech was Pahlavi’s fourth address at Georgetown. Pahlavi, whose daughter graduated 
from Georgetown two years ago, was originally scheduled to only visit DPE members to 
celebrate the fraternity’s 75th anniversary, although IRC later chose to secure a larger space for 
the general public. 

Pahlavi has remained in exile from Iran for more than 35 years. Though he was only 18 when the 
Islamic Revolution took place, his exile has only empowered his activity in Iranian politics and 
affairs. In his discussions on the media, Pahlavi continues to push for a secular, democratic Iran, 
and his motivations have helped inspire the formation of the National Council of Iran, a 
government in exile comprised of 40 parties and associations dedicated to influencing Iran’s 
political climate. 
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In his speech, Pahlavi focused primarily on Iran’s civilian population and how it is silenced by 
the government. He consistently spoke about the need to bring a nonviolent, concrete change in 
the region. 

* “If change is to occur in Iran, it has to occur by means of civil disobedience and nonviolence,” 

Pahlavi said. “All these years my position has been to encourage change driven by the Iranian 
people themselves. They are the only ones who can shift the balance of power.” 

Pahlavi also argued how even in light of successful U.S.-Iran negotiations, the situation has not 
improved for Iran’s civilians. Pahlavi highlighted the United Nations Journal of Human Rights, 
which estimates that the regime currently imprisons and executes more citizens on an annual 
basis than during any other era. 

“Despite all the hardships and difficulties, Iranians have become far more resilient in their civil 
disobedience against the regime,” Pahlavi said. “The population has become more organized and 
continues to protest much of the actions of the regime in power.”  

Pahlavi also criticized the strategy of U.S. policy makers and diplomats. He argued that much of 
the dialogue between both Iran and the United States focuses only on the regime of Iran and its 
demands. Pahlavi said the majority of the population is often left out in the common discourse, 
which is not conducive to actual progress against the regime. 

“In my 35 years in politics, any dialogue with Iran and the outside world is limited to the 
regime’s representatives,” Pahlavi said. “I’ve met no U.S. government official who has 
themselves attempted to interact with any Iranian civilians, and only by interacting with the 
country’s true representatives can we all gain a greater understanding of their situation.” 

Toward the end of his remarks, Pahlavi made a final call for the end of the current Iranian 
regime. He said that the current struggle is hardly one of religion, but of values. According to 
Pahlavi, the only way to ensure the success of democracy, liberty and equality is through the 
empowerment of Iranians who continue to suffer every day. 

“This struggle is a question of values,” Pahlavi said. “When we stand for the values that have 
fueled our own human progress, and when we bring the needs of [Iranians] to the forefront … 

then we are taking the right steps to destroy this regime.” * 

While Pahlavi highlighted the importance of empowering democratic activists and parties within 
Iran, some students said that they wished he had focused more on the specifics of those groups, 
how successful they have been and whether there is hope for their continued empowerment. 

IRC Director for Academic Programming Matthew Ellison (SFS ’18), who moderated the 
conversation with Pahlavi, said that he believes the significance of the Shah’s visit lies in the 
outside perspective Pahlavi brings to discourse on Iran and its complex political climate. 

“He is bringing a perspective on Iran that we don’t hear very often, especially from the media,” 
Ellison said. “You don’t always hear elite Iranian voices that talk about democracy and reform, 
and that alternative narrative made His Excellency’s visit very exciting.” 
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Zoe Sun (SFS ’18), who attended the event, said that she also wanted to hear more from Pahlavi 
on how democracy might be realized in Iran. 

“I wish he touched more upon the groups within the country trying to take power and institute 
democracy,” Sun said. “If there is going to be a democracy in Iran one day, or even a large scale 
political movement, which groups within the country are working towards that goal now? Who 
should we be paying attention to? Those are the questions he should’ve tried to address.” 
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