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  حقوقدان -اميرفيض

اره <چرا شاھزاده درب :چندھفته قبل يک پيامی خطاب به شاھزاده رضا پھلوی انتشاريافته بود که ميگفت
ه ندفروزفرامرز  قایآن دريک برنامه تلويزيونی بمديريت آ مذاکرات ھسته ای مطلبی نميگويند> بعد از

   .اعليحضرت گله داشتند که چرا کارعملی انجام نميدھند وفقط گاھی بيانيه ميدھندشورای  ازايشان 

مزبور سبب گرديد که اعليحضرت درمقام رئيس شورای تجزيه طلبان نامه سرگشاده ای         ِ توجھات   ظاھرا
ه مزبور خوراک ارسال دارند که بخشھائی ازنام ١+۵پريل سال جاری به سران کشورھای آبتارخ سی ام 

   .اين تحرير است

درباطن پوششی است  ندانمکاری وعدم اھليت شورا بنظرميرسد، ی ازنامه مزبور برخالف ظاھرکه نشان
 وھمچنين اگر ،نسبت به حقوق سياسی ملت ايران آمريکااقدامات  برایايجاد حقانيت جھت حمايت و

 ولی در يد،آمسئله مذاکرات اتمی بنظرميس شورا به نامه مزبورعکس العمل سکوت رئي گرچه ،بظاھر
   .وايران است ۵+١رد يا قبول موافقت نھائی بين ومصوبه  آمريکاواقع  کمک به جريان مجلس سنای 

وقسمت باطن ويا مفھوم سياسی  ،بنابراين اين تحريرمتضمن دو قسمت است قسمت ظاھر ويا منطوق نامه
  ن آ

  

  و اهليت شورانامه مزبور      ِاعتبار 
زاد  آنامه منتسب به شورای ملی ايران برای برگزاری انتخابات <چنانکه ذيل نامه مزبور نشان ميدھد 

. (نامه در پايان اين نگارش نشان داده رضا پھلوی امضا وارسال شده است نآکه بوسيله رئيس  >است
   شده است).

   .نامه مزبور به دليلی که مالحظه خواھيد کرد فاقد اعتباراست

ھرکس ھرکاروعملی انجام ميدھد بايد منتبع ازحقی باشد که قانون برای او قائل شده است که اين را 
  ميگويند اھليت تمتع .

حق تمتعی وسيع دارند ولی شخصيت ھای حقوقی مانند شرکتھا وھمين  (افراد) طبيعی شخصيت ھای
مداخله درامورويا فعاليت ھا محدود به موضوع شخصيت ای اعليحضرت اھليت وصالحيتشان برای شور

   .ودرکشورمتبوع شخصيت به ثبت رسيده است شخصيت درج نآ حقوقی است که دراساسنامه
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مانند شورای حقوق ن موسسه قرارميگيرد آن شخصيت حقوقی نام وعنوان آمعموال ھدف اوليه ومھم 
شورای حقوق بشرسازمان ملل درکارھای اتمی  نهکه  ،ژانس بين المللی اتمیآويا  ،بشر سازمان ملل
   .ژانس درکارھای حقوق بشریآنه  دخالت ميکند و

   :مولوی بيتی دارد که بيان کننده موضوع است

  نرا دردلش انداختندآميل       ساختندهركسي رابهركاري 

ثاری برای آاعتباراست ومولود  شخصيت ھای حقوقی اقداماتشان درخارج ازموضوع وھدف شخصيت بی
حقوقی  ن شخصيتآسبب تعقيب مسئولين  ،ودربرخی ازکشورھا باشکايت افراد شخصيت حقوقی نميشود

  .ته ميگردداز موارد کالھبرداری شناخدربرخی حاالت زيرا  ؛ھم ميشود

  نچه عرض شدآدرراه اثبات 
       ِ مشارکت   مالک دعوت وحضور و ،دعه کاران دعوت ميشومقاطشرکتھای  که ازراه سازی  ؛مثال        ِ درمناقصه  

ت اھليت مانند صالحي ن باشد.آاھليت شرکت است يعنی موضوع شرکت بايد راه سازی وتوابع  ،صهدرمناق
راه سازی يک شرکت لباس دوزی دريک مناقصه  ؛سابقه، لياقت است دانش کار، تجربه، است که نشانگر

واساسا سبب اعتراض شرکت ھای  ھم شرکت کند به پيشنھاد او توجھی نميشود حق شرکت ندارد واگر
  .راه سازی خواھد شد

  شاهد مقصود
خواست تا يان درلندن از جامعه جھانی                                                         ّ ھمين امروز خبرگزاريھای جھان خبردادند که سخنگوی انجمن تبت  

   .يک شخصيت مذھبی تبت به دولت درتبعيد تبت کمک کنند برای اطالع ازمحل نگھداری <گدندوچکی>

 ظ حقوق اھالی تبت خودرا معرفی کردهمال حظه ميفرمائيد که انجمن تبتيان که دارای دولت درتبعيد وحاف
    .کرده استت درخواست ھمراھی ازاتباع تبجھانی برای  اطالع ازوضع يکی است ازجامعه 

ر ااين نمونه ای ازرابطه معقول اھليت شخصيت حقوقی با درخواست است واگرانجمن مزبور مثال خواست
مورد توجه  ليت انجمن تلقی وخارج ازاھخالت درتايوان به چين ميشد درخواستش د بازگرداندن جزيره

  .جامعه جھانی وخبرگزاريھا قرارنميگرفت

  هدف وموضوع شوراي اعليحضرت 
ن آھدف وموضوع وسابقه فعاليت شورای اعليحضرت منحصرا متوجه دوامرمھم وبرخی حواشی است 

يکی زمينه سازی برای تجزيه کشوراست که ؛ ن اشاره شدهآھم به  سابقدرتحريرات  دو امرمھم که
ن نظرفراھم کرد ازوعالمانه شجاعانه ومتھورانه  وضع کامال بيسابقه ای با کمال تاسف  در نآمقدمات 

 انجام گرفته و خانواده سلطنتی ايران) ھزارامضا به ضميمه امضای ٢٠دعای (ا مقدمات وايجاد اعتبار
ھمان ھيبت  شايد بتوان گفت  کهاست، کشور(آزاد) زادی انتخابات آرعايت  دومی تالش وکوشش برای

 یرياست جمھورجمھوری اسالمی سبب گرديد که انتخابات  وارسال نامه به رھبر!طلبان يه تجز شورای
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که فضای وحشت رابرجمھوری اسالمی شورای تجزيه طلبان ت بوھمان ھي گذشته شد از زاد ترآحدودی  تا
  .تامين خواھد کردنرم نرمک  تی آھدف شورا را درانتخابات  مستولی ساخته!

  هيبت شوراي تجزيه طلبان 
حمل ت برای جمھوری اسالمی  گلستان (ليال زمانی) نازيال پيرزاده ورضا  چيزکم اھميتی نيست نام  ،ھيبت

     .ن غافل نبوده وگفته استآفردوسی ھم ازاھميت نام وھيبت  ؛کردنی نيست

  ب        اگربشنود نام افراسيابآھن چو دريای آشود کوه 

 گلستان (ليال زمانی) فردوسی دراين زمان بود بيتی ھم دروحشت جمھوری اسالمی ازنام نازيال اگر
  !يسرودم

 ردوس ) ديوگلستان (پيرزاده ونازيال من خيال ميکردم که اين دونفر« :قای شھرام ھمايون گفتآگرچه 
    .ولی تاثيرھيبت نسبی است ،(چه بچه ھای تروتميزخوبی ھستند) مدند وديدم .......آھستند ولی بعد که 

صبرکنيم تا رژيم خودش بدست بھترين راه اين است که <: ھمانطور که اعليحضرت فرموده اند اساسا
 وحشت جمھوری اسالمی از درکنارترس و سياست مزبور رعايت ،>بين ببرد از خودش را،خودش

زادی انتخابات را فراھم آغوره حلوای  از ،که تعبير به صبراستشورای تجزيه طلبان وخاصه خانم نازيال 
   !خواھد ساخت

  وامــــا بعد

دراھداف شورای  ،ن ويا عدم نيازآبھرحال کامال روشن وصادق است که مسائل ھسته ای ونيازايران به 
ا ر(موافقت با پروتکل عدم گسترش سالحھای ھسته ای دراساسنامه شو ی نشده استاعليحضرت پيش بين

که شورا واين عدم پيش بينی بدان معناست  به معنای عدم نيازبه انرژی ھسته ای شناخته نميشود)
صرف  ن سرمايه گذاری وآ در وبالطبع موضوعی که ھدف شورانيست، ازخودش سلب اھليت کرده است 

حد وحدود  بنابراين دخالت درمسئله انرژی ھسته ای از گاھی نميشود.آ تحصيل تجربه و برای ھم  وقت
ھربی سروبی پای ناواردی  تاھم به اعتباراھليت شورا وھم منافع ملی  ؛شورای تجزيه طلبان خارج است
  .درحقوق مردم وملت دخالت نکند

  دزدناشي به كاهدان ميزند 

نجا كه مسئله انرژي اتمي وجريان قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل وهمچنين آ از
 و ،ن بيگانه استآ ايران درمسيرهدف شورا نيست لذا بطور طبيعي شورا با و 5+1مذاكرات 

د ھمانن بوده و گاھیآ ن جريان دخالت ميکند بعلت ناآوقتی در .درگيرومقيد نيست ،نآ ھم نباشد در اگر
   .ھمان دزد ناشی است که بکاھدان ميزند
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قای دھقانپور ويکبارھم دربرنامه آدرمصاحبه با  ، يکباراعليحضرتنجا که بياد دارم آ تا  - توضيح الزم

رژی ھسته ـــــايران به ان را راجع به بی نيازیقای شھرام ھمايون مشتاقانه مايل بودند که نظرخودشان آ
ت ولی مصاحبه کننده فرص<ميخواھيد علتش را توضيح دھم>  :دارم که فرمودند ندوحتی بخاطرای بيان کن

  .هروحيشا ن تامين شد       ِ ن نياز  آ اعليحضرت بيان علت بفرمايند ولی اکنون درنامه مزبور ؛ تانداد

 مانند ھر ؛ازاھليت تمتع شخص رضاپھلوی بود که محدود نبوده ونيستن ماجرا ناشی آبايد دانست که 
درمقام رياست شورای ملی  ،نامه به سران کشورھا دررابطه با مسائل ھسته ایدولی درمور .فرد ديگری

زاد وتجزيه ايران ھستند  نامه را آکه يک شخصيت حقوقی وواجد اھليت محدود ومشخص يعنی انتخابات 
  .زاد وبا استفاده ازاھليت تمتع خودآه بعنوان يک فرد امضا کرده اند  ن

  دخالت درخواست ملت ايران 

ر نظ زاد اظھارآانتخابات  به اصطالح اگرشورای تجزيه طلبان درباب عالقه وخواست مردم ايران نسبت به
 بودندرست ويا نادرست  صرفنظراز قرارداده شده، اارنظردرصالحيت واھليت شورن اظھآنجا که آ کند از

نسبت به موضوعی مانند  شوراولی اظھارنظر؛ وردھای اھليت شورا دانستآفر نرا ازآميتوان  ،اظھارنظر
نکه خارج ازاھليت آبعلت مده آبشرحی که درنامه رئيس شورا   ايران نھم ازطرف ملتآنرژی اتمی  ا

شورای تجزيه  راختيارخاصه که  نظرسنجی ھای انجام شده دبی اعتباری است  و عمل لغو ،شوراست
   .متوسل شده است خود خارج ازحد به اين ادعای بی سند ونظری معھذا  ،طلبان بوده

  نظرسنجي ها 
ئی گالوب که معروفيت آمريکايک نظرسنجی بوسيله موسسه  )٩٣بان سال آ ١۵(درسال گذشته  -١

   "ن چنين انتشاريافتآمد که نتيجه آجھانی درنظرسنجی دارد ازايرانيان بعمل 

ازپاسخ دھندگان براين باوربوده اند که باوجود دامنه تحريم ھا، ايران بايد به گسترش وتوسعه  %۶٣
مسئول  آمريکادرصد ايرانيان براين باورند که  ۴٧. ھمچنين توانائيھای قدرت ھسته ای خود ادامه دھد

 ميزآمه صلح درصد مخالف تداوم برنا ١٧ودراين نظرخواھی فقطط  ؛مستقيم تحريم ھا عليه ايران است
  .ھسته ای کشوربوده اند

 نظر ،کشور نظرسنجی انجام داده ١۵٠دربيش ازتشکيل شده وتاکنون  ١٩٣۵موسسه گالوپ درسال 
 ١٩٨۴تا ١٩٣۶سنجی ھای گالوب با اعتبارعمومی روبروست ودرانتخابات رياست جمھوری سالھای 

   .روبروشده است خطا درصد ٣تنھا نظرسنجی ھای گالوب با متوسط 

دانشگاه مريلند با ھمکاری دانشگاه تھران  دريک نظرسنجی به اين نتيجه  ٩٣درمھرماه سال  -٢
برای  انرژی ھسته ای را از ميزآدرصد ازمردم ايران استفاده صلح  ٩۴قابل اعالم رسيده اند که  
درصد گفته اند که <پذيرش ھرگونه محدوديت درفعاليت ھای علمی  ٧۵ايران الزم دانسته اند  و

  .>ژوھشی  ھسته ای کشورغيرقابل قبول استوپ

ما برنامه تحريم ھارا با (ئيھا گفتند آمريکا ايران (فراموش نکنيم که درمورد فشارتحريم ھا به مردم
  .نظروموافقت مخالفين جمھوری اسالمی درخارج ازکشورپياده کرديم)
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  عدم رابطه بين انرژي هسته اي با طرفداري ازجمهوري اسالمي 
اگرمردم  ؛نھا با جمھوری اسالمیآبايد فرق گذاشت بين خواست مردم درداشتن انرژی اتمی با مخالفت 

به بت ی دارند ھمين مردم درنظرخواھی نسايران درنظرسنجی نظر مساعد به داشتن انرژی ھسته ا
  .جمھوری اسالمی نظرمخالف دارند

 ددرص ١٠د ومھم راضی نگھداشتن ھمان درصد مردم ايران مخالف ما ھستن ٩٠رفسنجانی بود که گفت 
   .است

فروردين  ١٢نانی که درآ ن چنين بود که ازآ مھدی حزعلی يک نظرسنجی محاسبه شده انجام داد و! دکتر
نھا برای رای دادن کافی نبود ھمان سوال جمھوری اسالمی آ) نبودند ويا سن ۵٨(رفراندم سال  ۵٨سال 

نظرسنجی شرکت کرده بودند  درصد کسانی که دراين ٧/٩۶که ن شد آ هنتيج ؛ری يانه رامطرح کردآ

  لندن)١٢۵٢(کيھان           .ریآدرصد جواب  ٣/٣ دادند و هــــــــنجواب 

درصد مردم ايران طرفدارجمھوری اسالمی ھستند ولی  ٧گفت  فقط  ۶٠درسال  آمريکالمزسفيرسابق  ُ ھ  
، حاضربه ھمکاری جمھوری اسالمی ھستند  درصد حاضربه فداکاری ھستند واکثريت که مخالف ٧اين 

  (کيھان لندن)                                                                                                .نيستند

  5+1درخواست هاي ناموجه ازسران كشورهاي 
باشد درخواست  ن کارآ درامرطبيعی است که وقتی انسان درحرکت وکاری سابقه وتجربه وفاقد اھليت 

وبه اصالح درخواست خواھد بود  موضوع                       ِ گاھی وتجربه وشرائط روز  آھايش ھم متناسب با ھمان فقدان 
  ھايش (پرت وپالست). 

  باتفاق به مالحظه درخواست هاي شورا ميرويم 
روسای جمھوری  مضحک ترين خواست شورای اعليحضرت که دررديف يکم درخواستھای از 

   .لمان شده اين استآ وانگليس وفرانسه و آمريکاوروسيه و کشورھای چين

ورسانه ھای بين المللی  موسسه ھای نظرسنجی جھانی<رژيم جمھوری اسالمی ميبايست اجازه دھد که 
نظر سنجی واقعی وتھيه گزارش به بدون قيدو شرطی به مردم ايران دسترسی داشته باشند تا بتوانند 

  .بدون سانسور بپردازند>

 زندانی شده درئی ھای آمريکا< :مده استآن آه درمنتشرشد ک آمريکازمانی که قطعنامه مجلس سنای 
 باشند> پيش خودم فکر آمريکازاد ودرآايران بايد قبل ازامضای راه حل جامع ازسوی جمھوری اسالمی 

ه شورای امنيت ک نبود ونيست که بداند مسئله قطعنامه ھای آمريکادم فھميده درسنای تن آ يا يکآکردم 
ئی آمريکااطی به مسائل ديگر ازجمله زندانيان وايران است موضوعا ارتب ۵+١بين اکنون مورد مذاکره 

  .ندارد وبه اصطالح (فالن به شقيقه چکاردارد)
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ئی کامال اين اختالط نامعقول وخواست ناموزون خودرا ميدانند آمريکان است که سناتورھای آولی حقيقت 
ھائی ازقبيل به تاخيرانداختن ويا جلوگيری ازحل وفصل مسائل ھسته ای دبمناسبت دستاورن آولی طرح 

   .ی امنيت استاموضوع قطعنامه ھای شور

نگذشته بود که نامه رئيس شورا نشان داد که ھمان شيطنت  آمريکاھنوز دوياسه روزی ازقطعنامه سنای 

ن درخواست آ ودرنامه شورای اعليحضرت ھم بصورت موھن ديگری تکرارشده است  آمريکاخاص سنای 

زادی موسسات نظرسنجی جھانی را مشروط به حل وفصل آازروسای جمھوری کشورھاست که موضوع 
   .مذاکرات ھسته ای دررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت ساخته است

درخواست ھای بيشمارومتنوع تمام واحد ھای مبارزاتی دنيا  در يا خواننده محترم اين تحرير تا کنونآ
  نھا اجازه به موسسات نظرسنجی باشد؟آ ديده ايد که خواست يکی از و جبر عليه حکام زور

. نظرسنجی يک سيستم است که ھرموسسه نظرسنجی يک روش نظرسنجی با ھمه پرسی تفاوت دارد
قی حقو ثارآوھيچ  وردرکشورمورد نظرسنجی نيستبه حض دارد وھيچ نيازی خود خاصی برای نظرسنجی

کشورھا  يا الوپ وگالوپ حتی يکبارموسسه گسال عمرموسسه  ٨٠طول  در ن نميباشد.آھم متوجه 
   .درمورد نحوه نظرسنجی شکايت ويا مزاحمتی نداشته اند

 ؛ھست حتما، خير ؛نداشته باشد ن مھم راآصورکرد که درشورای تجزيه طلبان کسی نيست که درک نبايد ت
ا ر وری امضا وکاله گذاشتن سرمردم قطعنامه تجزيه کشورآحروبرنامه ريزی وجمع     ّ ن تب  آ شورائی که با

 ،به امضا رسانيد وسه سال ھم ھست که درمقابل انتقادھا وحتی انصراف امضا کنندگان مقاومت ميکند
نه  و نھم ازسران کشورھاآنميتوان گفت که نميدانسته ونفھم بوده ازچنين درخواست بی نمک ومضحک 

   .که ماموريت اجرای قطعنامه ھای شورای امنيت رادارند ۵+١گروه 

شورھا ارسال داشته ـــدقيقا ميدانسته وميدانند خاصه که اين درخواست مھمل راھم به روسای جمھوری ک
که  ين حد استنھا دراآوزن سياسی و  اسالمی ورئيس نھا گفته باشند که اپوزيسيون جمھوریآتا به  ،اند

 ۵+١بجای دفتراست وثانيا  حتی حقوق بشری اوال درخواستشان فاقد مبانی وارتباط به مسائل ھسته ای
اينھا درکنارسوابق قبل ازجمله  و ،شده است ۵+١درسوئيس نامه راھی دفتررياست جمھوری کشورھای 

پوسته ھای لغزنده ای است که برای برباد  کامت لمان ورفراندم داآنالين آوفوکس  سيد علیکيفری تعقيب 
   .دادن تتمه شخصيت وشرافت سياسی اعليحضرت تدارک شده است

نھا سبب شدکه آدخالت کردند ودخالت  گفرض بفرمائيد که روسای جمھوری کشورھای بزر 
 خوب ،(خواست رئيس شورای تجزيه طلبان) نظرسنجی واقعی تھيه وبدون سانسورمنتشرشد

ھلمز ودکترخزعلی ورفسنجانی وحتی مگر ؟ن خواھند بردآ چه استفاده ای از نآورئيس  شورا
که اکثريت قريب  ،ندادند خود اعليحضرت به مخالفت ھمگانی مردم ايران با جمھوری اسالمی نظر

 مخالفت رئيس شورا وشورايش اھل استفاده از .به اتفاق مردم ايران با جمھوری اسالمی مخالفند
 ھا نآ مسير در ھمانطور ئيھا نگاه ميکند وآمريکابدست  ،ندجمھوری اسالمی نيستعمومی مردم با 

   .باصطالح مبارزه سياسی ميکند
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  مضحكه ديگر

کشوربزرگ اين است که <توافق ھا  ۶درخواست مضحک ديگررئيس شورای تجزيه طلبان ازروسای 
  .ميبايست دردرسترس مردم ايران قرارگيرد>

امريتی  نھا برمردم ايران چه حکومت وآبه روسای جمھوری کشورھا دارد  خوب اين خواست چه ارتباطی
  ؟را دردسترس مردم ايران قراردھند دارند که توافقھا

حتی جريان مذاکرات رابه اطالع کنگره ونمايندگان ملت ھای خودشان ھم نميرسانند که کنگره  ۵+١ھيئت 
دست به دامان  !شورای ملی دارنيست که رئيسيا مضحک وخنده آ ؛ناچاربه واکنش شده است آمريکا

  ؟دريغ دارند ھم ازمردم کشورخودشان ھمان روسای کشورھا شده که امرمذاکرات را

 مريکاآنرا داشته باشد رئيس جمھور کشوری مثال چين ويا آتقاضا بايد ازکسی بشود که صالحيت انجام 
ه چنين درخواست ـا بــــنھآ ؛رھای ديگرگاھی دادن به مردم کشورخودشان است نه کشوآ صالحيتشان در

    .نرا دامی برای کشورشان تلقی خواھند کردآھائی نه تنھا اعتنا نميکنند بلکه 

 مريكاآ تقاضاي گواهي ميهن پرستي دارد واز آمريكا اين چنين توقعات نامعقول براي كسي كه از
   .ميخواهد كه ايران را نجات بدهد چندان زننده نيست ولي براي مردم دانا هزارمسئله است

   .البته که اين تحرير ادامه خواھد داشت

****  
آوريل در سايت  ٣٠متن پارسی و انگليسی نامه در زير آمده است؛ توجه خواھند داشت نامه در 

  تن از آن بازديد کرده اند:  ٢٩١١روز تنھا  ١٨ ماه مه (پس از ١٧اعليحضرت گنجانده شده و تا روز 

تنھا گزينه برای دستيابی به راھکار برد ـ برد: ھمکاری و گفت  ۵+١نامه سرگشاده به سران کشورھای 
	و شنود شفاف با مردم ايران در روند مذاکرات ھسته ای

Thursday, April 30th, 2015 by شورای ملی ايران  

Viewed 2911 times 

بيش از يک دھه مذاکره ھای ناتمام با دولت ھای جمھوری اسالمی، ھزينه غيرقابل بخشودنی برای پيامد 
ملت ايران داشته است. دراين ميان، برنامه ھای تھديدآميز ھسته ای رژيم، عواقب جبران ناپذيری برای 

 .امنيت جھانی به ھمراه دارد

ن سياست ھای خارجی تنش زا، سبب جمھوری اسالمی برای صدور اسالم سياسی خود، با برگزيد
کشمکش ھای ايدئولوژيکی منطقه ای شده است. پشتيبانی ھای مالی و نظامی رژيم از گروه ھای 
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تروريستی، درگيری ھای شيعه و سنی در منطقه را به اوج خود رسانده است. چنين جنگ ھای مذھبی 
  .ر منطقه و جھان دامن زده استو فرقه ای، به ايجاد و گسترش گروه ھای شبه نظامی چون داعش د

 بدون   چنانچه جمھوری اسالمی در جھت منافع ملی ايران، سياست ھای صلح جويانه را پيشه کرده بود،
شک شاھد وقوع چنين تنش ھايی نمی بوديم. ايران کشوری است که افزون بر منابع کالن نفت و گاز، 

ا می باشد. با اين وجود، رژيم به جای استفاده امکان بھره ورزی از منابع پاک خورشيدی و باد را دار
از اين منابع طبيعی و تجديدپذيز، با پافشاری بر برنامه مخفيانه ھسته ای برخالف پيمان بين المللی منع 
گسترش سالح ھای ھسته ای، سبب برقراری تحريم ھای بين المللی عليه ايران شد، تحريم ھای سنگينی 

 .تانه ورشکستگی و نابودی رسانيده استکه اقتصاد کشورمان را به آس

رژيم جمھوری اسالمی، برای سرپوشاندن مديريت ناکارآمد خود در سياست خارجی و اقتصادی، با سو 
استفاده از ابھامات موجود در مذاکرات اخير، ھمه تالش خود را برای ارائه اطالعات اشتباه و انحراف 

ل انحصاری رسانه ھا، خبرھا را از مسير واقعی خود و به مدد کنتر   اذھان عمومی بکاربسته است،
تحريف می کند، و تالش می کند که با دگرگونی اخبار، نتيجه نشست لوزان را يک پيروزی ديپلماتيک 
برای خود قلمداد کند، و يکجانبه مدعی شده که کل تحريم ھا بدون ھيچ پيش شرطی، در زمانی بسيار 

 .نزديک برداشته خواھد شد

ھانی می بايست صدای مردم ايران را بشنود. ھنگامی که ھموطنانم تنھا به اميد کاميابی اقتصادی، جامعه ج
رفاه و صلح و دوستی با ديگر ملت ھای جھان در قلب خيابان ھا ابراز شادی کردند، از شعارھايی مانند 

سردادند. اين  »پيام ما روشنه، مرزھا بايد برداشته شه«، »توافق بعدی ما، حقوق شھروندی ماست«
 .شعارھا نشان دھنده آن بود که خواست مردم فراتر از توافق لوزان، بلکه آزادی آنھا می باشد

 :ھموطنانم به شيوه ھای گوناگون، خواست و حق راستين خود را بيان کرده اند 

 صلح،خواستار فروريختن تمام ديوارھای ستمگری ھستند. ايرانيان خواستار زندگی در  مردم ايران، ـ
 .کاميابی، امنيت و مخالف با جنگ ھستند. آنھا می خواھند که ايران به دھکده جھانی بازگردد

 .که نيمه فراموش شده جمعيت کشورم ھستند، تمايلی به افزايش تعداد سانترفيوژھا ندارند زنان ايرانـ 
 .برابری، بنا شده استآنھا شايسته زندگی در جامعه ای ھستند که برارزش ھای اخالق، احترام و 

، رويای آنھا آزادی، حق آموزش، امنيت کاری و حق آرزوی داشتن بمب اتم را ندارند جوانان ايران،ـ 
 .برخورداری از شادی، احترام و کرامت انسانی است

بخاطر نابودی منابع طبيعی و آسيب ھای جبران ناپذير زيست بوم کشومان و تھديدھای  مردم ايرانـ 
 .که سرانجام مديريت ناکارآمد حکومت جمھوری اسالمی است، عميقا نگران ھستند اکوسيستمی

به دنبال برقراری امنيت اقتصادی در چارچوب حکومت قانون و  ـ بازاريان، تاجران و بازرگانان ايران،
 ی، برای توليد سرمايه و ايجاد فرصت ھای شغلی ھستند. کارآفرينان اقتصادی در توسعه انرژبازار آزاد

ھسته ای که به توليد سالح ھای اتمی می انجامد و امنيت و صلح جھانی را به مخاطره می اندازد، انگيزه 
 .و منفعتی ندارند

خواستار دست يابی به ارزش ھای جھانشمول ھمچون حقوق بشر،  مردم ايرانـ افزون براين، 
 .سکوالريسم، دمکراسی، آزادی، و برابری حقوق شھروندی ھستند

****************************** 
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پيشنھاد می کند، تا نکته ھای زير را در روند مذاکرات  ١+۵برھمين اساس، شورای ملی ايران به گروه 
 :درنظر بگيرند

 :شفافيت کامل در مذاکرات اتمی ھسته ای .١

گذشته از آن  .درونمايه تمامی اين مذاکرات و توافق ھا، می بايست در دسترس مردم ايران قرار گيرد
رژيم می بايست اجازه دھد که موسسه ھای نظرسنجی جھانی و رسانه ھای بين المللی، بدون ھيچ قيد و 
شرطی، به مردم ايران دسترسی داشته باشند تا بتوانند به نظرسنجی واقعی و تھيه گزارش بدون سانسور 

 .بپردازند

  :ه حقوق بشر در ايران باشدبرداشته شدن تحريم ھا می بايست به شرط پيشروی در احترام ب .٢

برداشته شدن قرارداد تحريم ھا  موضوع حقوق بشر می بايست بخش جدانشدنی در روند مذاکرات باشد. 
آزادی تمامی زندانيان   که به صورت مستقيم به مسئولين رژيم سود می رساند، می بايست مشروط به

ت اتحاديه ھای کارگری، سازمان ھای غير احترام و اجرای حقوق زنان، تضمين فعالي سياسی و عقيدتی،
 .دولتی، حق گردھمايی و آزادی رسانه ھا و آزادی بيان بشود

برداشته شدن تحريم ھا و بازگرداندن پول به حکومت می بايست زير نظارت کامل سازمان ملل و  .٣
 .نھادھای مربوطه انجام شود

در خارج از مرزھای ايران ارسال نشود.  تا بار ديگر اين سرمايه ھای ملی به گروه ھای تروريستی
ميليارد دالر آزاد شده برای پشتيبانی از حکومت بشاراسد به  ٩بنابرگفته جمھوری اسالمی، نيمی از 

  .سوريه ارسال شده است

  .درنھايت، از نھادھا و گروه ھای سکوالر در منطقه می بايست پشتيبانی شود .۴

مکراتيک پيشنھاد می کند تا گفتمان خود را محدود به رژيم مذھبی شورای ملی ايران به ھمه کشورھای د 
و نمايندگانشان در برون مرزھای ايران نکنند. آنھا می بايست با نيروھا و گروه ھای گيتی گرا و 
دمکراتيک که به جامعه مدنی ايرانی بسيار نزديک تر ھستند، نيز گفتگو داشته باشند. و ھمچنين، با 

رو به فزون در منطقه، اھميت دارد که از نيروھای مستقل و ھمفکر در جھان عرب، توجه به تنش ھای 
 .پشتيبانی کنند

به آنھايی که تصور می کنند در مبازه با نيروھای راديکال سنی، ھمچون داعش، می توان با رژيم 
را دنبال  و شيعه، اھداف مشترکی  جمھوری اسالمی متحد شد، يادآور می شود که گروه ھای راديکال سنی

 در سراسر جھان ھستند «اسالم سياسی«می کنند و به دنبال توسعه 

نکته بنيادين اين است: يا رژيم مذھبی به سياست ايجاد بی ثباتی و پشتيبانی از گروه ھای تندرو ادامه 
مردم ايران موفق می شوند، حاکميت بر کشور و حق تعيين سرنوشت خود را به دست    می دھد و يا

منافع به «، درصورتی ممکن خواھد شد که در روند مذاکرات ھسته ای، »برد ـ برد«سناريوی آورند. 
 .به عنوان يک فاکتور بنيادين، قلمداد شود» منافع جمھوری اسالمی»و نه » حق ملت ايران

 رضا پھلوی 

 رياست شورای ملی ايران برای برگزاری انتخابات آزاد
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 AN OPEN LETTER TO THE LEADERS OF P5+1  

 The path to a Win-Win Solution: 

Engaging the People of Iran in the Nuclear Negotiations 

 The yet to be determined outcome of the decade-long negotiations with Iran’s 
theocratic regime has been at the unforgivable expense of the Iranian people. 
Meanwhile, the regime’s nuclear program has had a lasting impact with on-going 
threats to international security. Through the continuation of aggressive policies aimed 
at spreading its brand of political Islam, the theocratic regime seeks ideological 
conflicts. The regime continues to provide financial and military support to terrorist 
movements, as well as escalating the conflict between Shias and Sunnis. These religious 
sectarian conflicts have led to the rise of militant Islamist groups, such as ISIS, in the 
region and the world. 

The ensuing international tensions could have been avoided had the regime chosen a 
different path. Iran is rich in natural resources with vast oil and gas reserves, and 
untapped potential to harvest solar and wind power. However, instead of opting for the 
sustainable use of natural resources and the generation of clean energy, the regime, 
with its persistence on the clandestine development of a nuclear arsenal – in total 
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violation of the non-proliferation treaty – has paved the way for international economic 
sanctions against Iran, and has brought our country’s economy to the brink of 
bankruptcy. 

In order to mask its own mismanagement of international relations and the economy, 
this regime has taken advantage of some vagueness of the objectives of the recent 
negotiations by misleading the people of Iran. The state controlled media in Iran is 
using its monopoly on internal information to spread disinformation. The distortion is 
meant to present the results of the Lausanne meeting as a diplomatic victory by 
suggesting an unconditional lifting of economic sanctions as its immediate result. 

 Even in the midst of street celebrations, my compatriots wish nothing less than the 
pursuit of economic prosperity, peace, and friendship with other nations. The 
demonstrators began chanting additional slogans such as “The Next Agreement Will Be 
on Our Civil Rights” and “Our Message Is Clear: The Limitations Shall Be Removed”. 
Theses slogans demonstrate that, way beyond any deals with the international 
community, people expect this path to lead to their own freedom.   

In many different ways, my compatriots have articulated their inalienable rights: 

 The people of Iran aspire to tear down the walls of tyranny. All Iranians wish 
to live in peace, prosperity and security, and reject war. They want Iran to join 
the global community of responsible nations. 

 Iranian women, who constitute the forgotten half in my country, do not want 
more centrifuges. They are worthy of life in a society that is founded upon 
ethics, respect and equal rights. 

 The youth of Iran do not dream of nuclear proliferation; they dream of 
freedom, the right to education, job security, the right to choose their attire, 
happiness, respect and human dignity. 

 Iranians are also deeply concerned about the mismanagement of our natural 
resources and the threats posed to different ecosystems. 

 The business community seeks economic security under free market 
conditions that will generate wealth, prosperity and employment opportunities. 
The business entrepreneurs do not find the development of nuclear energy, 
which will lead to the proliferation of nuclear arsenals and threaten global peace 
and security, desirable. 

 Furthermore, the Iranian people demand the legal foundation of our country 
and our constitution to be based on universal values, such as human rights, 
secularism, democracy, freedom and equal rights for all citizens. 

 ****************************** 

 Hence, the Iran National Council proposes the following points to be observed: 
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 1. Transparency in the 5+1 nuclear talks: 

The content of all discussions and agreements must be maid fully available to the 
Iranian people. Furthermore, the regime must allow opinion polling agencies as well as 
the international press full and unconditional access to Iranians.  

 2.    Human Rights to be tied to the gradual removal of economic sanctions: 

The subject of human rights must be an integral part of the negotiation process, and be 
a condition in the removal of economic sanctions. Iranians, like any other people in the 
world, have inalienable rights to life, liberty and freedom. 

The lifting of economic sanctions, which directly impacts or benefits the theocratic 
leadership, must be subject to: 

 The unconditional release of all political prisoners. 
 Respect for Human Rights of women. 
 Guaranteed rights of organized labour, unions and NGOs and the right of 

assembly. 
 Freedom of media and freedom of expression. 

 3. Third party monitoring: 

 The economic sanctions shall be removed under an committee under the supervision of 
the U.N to monitor any future released funds in order to prevent any financial support 
of terrorist organizations or repressive regimes. The theocratic regime in Iran has 
admitted that more than half of nine billion dollars in the most recently released funds 
have been diverted to Syria in support of the Assad regime. 

 4.  Support for secular forces in the region: 

 The Iran National Council recommends all democratic nations to consider the further 
engagement of Iran’s secular democratic forces from different sectors of society, and 
not limit their engagement with only the theocratic regime’s representatives. 

In light of the escalation of tensions, it is imperative to also support like-minded 
moderates in the Arab world in order to combat radical Sunni forces. For those who 
believe that Iran’s regime could be a partner in the fight against radical groups such as 
ISIS, they should not forget that both militant Shias and Sunnis have a common goal of 
spreading political militant Islam in the world. 

****************************** 
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 In closing, the Iran National Council’s ultimate goal is to achieve the appropriate 
political environment in Iran conducive to free elections. We believe that the people of 
Iran, should the outcome of the current nuclear negotiations be fruitful and acceptable, 
would regard it as the first step towards a brighter future. Engaging the people of Iran 
would further empower our civil society and various NGOs, and facilitate the desired 
outcome. 

There is much at stake. Either the theocratic regime will endure, and continue to further 
world instability and regional extremism, or the people of Iran will prevail and regain 
control over their destiny, while simultaneously resolving all regional and international 
concerns over our country. The win-win scenario relies on making the people of 
Iran the ultimate factor and beneficiary, not the regime. 

Yours Sincerely, 

Reza Pahlavi 

The President of the Iran National Council 

  

  

  

  

  

  

  

 


