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  نقد بيانيه  اعليحضرت بمناست

  فاجعه پايگاه اشرف
  حقوقدان -اميرفيض

اعليحضرت بمناسيت فاجعه پايگاه اشرف که به کشته شدن تعدادی بطوريکه استحضار داريد ازسوی 
  .بيانه ھمدردی  انتشاريافته استن پايگاه منجرشده  آمعلوم ازمجاھدين خلق ساکن نا

   .، نفس عمل رامحکوم ميکندبخشی ازبيانيه مزبور جنبه انسانی دارد که انسانيت

  .سياسی دارد عمل مزبور به دولت عراق منتسب شده جنبه قضاوت وبارِ ولی بخش ديگر بيانيه که 

 نجا که اخبارآ ی نيست وتابه دولت عراق يک اتھام سياسی است که ھمراه دليل ومدرک ،اتھام عملتوجه 
ماده به چنين آيا دولت عراق ويا جمھوری اسالمی ويا گروھای آنشان ميدھد ھنوز مشخص نيست که 

درعراق وجوددارند به اين کارمقدم شده باشند  وھم جناياتی که ھم درايران وغيرقابل شمارش وکنترل
ستند ھ وگروھی مانع رک اشرفنان مايل به تآ گروھی از وياحتی تضاد ھائی که درخود مجاھدين ھست و

   .موجب اين فاجعه شده است وبھرحال ميتوان گفت درقضاوت تعجيل بی بھا شده است

 >سرخود حنابستیدولت عراق درھيچ نقطه ازکشورش حکومت وواجد قدرت امنيتی نيست واگر بود <
    .ا اعالم کندنرآودولت عراق تنھا  ازبين نميبردھا نفررا  وھرروز چندين اتومبيل مملو ازمواد منفجره ده

  سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ازفاجعه مزبور ابراز شادماني كرد 

درقضاوت نسبت به رويدادھا نخستين موضوع اين است که ازرويداد چه کسی منتفع ميگردد جمھوری 
ن است وھمچين آدولت عراق که متعھد به حفظ امنيت پايگاه اشرف وساکنان  ،اسالمی ويا دولت عراق

زبور م دراختيارمجاھدين به توصيه ودخالت سازمان ملل گذاشته چه نفعی دارد که به کشتار گریپايگاه دي
درست به عين اينکه ميگويند بشاراسد عليه زن وکودک کشورش سالح شيميائی مصرف  ؟دست بزند

   .کرده

 ]رانايجمهوري اسالمي [ واقعا اعليحضرت چه دليلي دارند كه عراق دراين كارحضور عملي داشته و
  ؟استنداشته 

مسئوليت جمھوری اسالمی  ،بيانيه اعليحضرت درشناخت دولت عراق بعنوان مسئول فاجعه
   .رابسيارکمرنگ ميکند

صادرشود وازپيش داوری درچنين ليت احترام به حقوق انسانی بيانيه ميتوانست فقط درچارچوب ک
   .موضوع حساسی موقتا به دورباشد
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يش داوري هاي نادرست وعجوالنه ودخالتهاي  اعليحضرت يك مقام بااعتباري هستند  اعتبارباپ
  .ناموجه شكسته ميشود

يک مقام معتبر نميتواند قبل  .مبادرت کردهبه منطقه اشرف  ھم اکنون سازمان ملل متحد به اعزام ھيئت
   .اتھام به کشوری نمايدازگزارش مقام رسمی که سازمان ملل است  توجه 

درحاليکه بازرسان سازمان  ،حمله به سوريه است مريکا درآکل تعجيل اين تعجيل نا مناسب درست ھمش
سرخود سوريه رابه   امريکآسالح شيميائی است درجريان رسيدگی برای معلوم ساختن مصرف ملل 

   .استفاده ازسالح شيميائی محکوم ميکند

ن خاصه ازسوی کشورھای قوی وواجد موقعيت ھای برترسياسی دست سازمااين قبيل پيش داوری ھا 
  .ی بنددقضاوت درست م در ملل را
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