
 حقوقدان -اميرفيض- معارضه طرح ازادی زندانيان سياسی باطرح محاکمه خامنه ای                                         ١ برگ ١٧/ ١٢/ ٢٠١١ 

   زادي زندانيان سياسي باطرح محاكمه خامنه اي آمعارضه طرح                       
  حقوقدان -اميرفيض

،  طرح محاکمه علی خامنه ای ھمانطور که استحضار داريد  اعليحضرت درمصاحبه باروزنامه فيگارو
ن داشتم که آتحليلی رانسبت به که بنده ھم افتخار عليه بشريت مطرح فرمودند به اتھام جنايت را

  .جاويد ايران منعکس ميباشد سال توسط ١۴٠٠ درھمين سايت

طرح محاکمه خامنه ای بوسيله دادگاه کيفری بين المللی ازطريق شورای امنيت سازمان ملل متحد  
ن به سالمت  آتزاحم ومعارضه ای دارد که توجه به  ، بنظرزادی زندانيان سياسیآباھمزمانی طرح 

  .ميکند ن کمکآواحتماال به حرکت محاکمه  خامنه ای طرح 

   – توضيح اينكه

ھمان قانونی ومقامی به اشخاص حقيقی از اسباب مسلم قطع اقتدار جنايت عليه بشريتتوجه اتھام 
متھم از اقتدارساقط  ،به اين معنا که باارجاع شکايت از شورای امنيت به ديوان ،شخص متھم است

دراين  ،شی از اقتدارحکومتی استنا افراد،زاد ساختن زندانيان سياسی ويازندان کردن آ .ميگردد
 چرا ،زاد کندآ نمايد که زندانيان سياسی رامتھم راملزم نميتوان از شورای امنيت خواست که  صورت

ممکن  ،قدرت اجرائی متھم راساقط کرده است ،تصميم شورای امنيت به ارجاع پرونده به ديوان ،که
 يا سلب صالحيت متھم از حقوق اجتماعی و اتھام تازمان صدور حکم مانع ،دراتھامات کوچک است

بنابراين نه  ،درجنايات عليه بشريت اين انعطاف پذيری وجود ندارداختياراتی قانونی که دارد نشود ولی 

حت تعقيب جنايت ضد ت شاکی ونه شورای امنيت وياديوان نميتوانند درعين اينکه حاکم کشوری را
شورای امنيت ويا دنندانيان سياسی ملزم سازساختن ز زادآبشريت قرارداده ھمان متھم رابه 

 وبه اقدامات اجرائی بين المللی عليه کسی که فاقد قدرت اجرائی وتحت محاکمه ديوان است اقدام کند 
زادی زندانيان سياسی از آعليه خامنه ای به خواسته  اعليحضرت به شورای امنيت درنتيجه شکايت

مد رسيدگی آ ٠۶- ١١-٢٠١١چه ھمانطور که درتحرير مورخ گر ،خواھد ماند توجه شورای امنيت بدور

اھرم استفاده از درحد وحيت شورای امنيت سازمان ملل به اتھامات ناشی از نقض حقوق بشردرصال
  ر ماھوی ھردوطرح ميکاھد.ولی معھذا وجود تزاحم مزبور از اعتبا  ستــــيـــن ھای اجرائی 

****  

يعنی با  ،دربرداردنيززادی زندانيان سياسی راآنجاکه طرح محاکمه خامنه ای کلی است که طرح آاز 
زاد خواھند شد ديگر آدستگيری خامنه ای که فقط با الگوی ليبی قابل تصوراست زندانيان سياسی ھم 

    ١. زادی سياسی بنظرباقی نميماندآرح موردی برای تعقيب ودنبال کردن  ط

                                               
اھرم ھای اجرايی سازمان «حمله ھوايی از سوی  پرسشی که قابل تامل است، آيا ھرگونه ارتباط دادن به الگوی ليبی، منجر به دست زدن به-  ١

ھمانند آن چيزی که در » وجود خامنه ای«رحله نخست و سپس دست يافتن به (ناتو) و نابود ساختن ساختار زيربنايی کشور ايران در م» مللی
از ھم دنبال ھمين نکته و آنھم » سازمان ملل و اھرم ھای اجرايی آن«بنظر می رسد که اين چنين خواھد شد، و فی عمل شد نخواھد بود؟؟ مورد قذا
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