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 اميرفيض حقوقدان - نشست سوئد [اوالف پالمه] و الگوی ليبی      ٢ گبر ١٣/ ٠٢/ ٢٠١٢ 

نھا بويژه مستشاران حقوق بين آکه طرح مزبورباموقعيت روسيه وچين درشورای امنيت سازگارنيست واگرتصورکنيم که 
   .ن شخصيت ھارادرمسئله باورنکنيمآنھاشک کنيم ويا اصال حضورآن مھم  غافل بودند  يابايد به دانائی آالملل از

قای نصراصفھانی آنقدرواضح بود که حتی آی روسيه وچنين درشورای امنيت نسبت به محاکمه خامنه ای قضيه وتو
  .ن اشاره کرد وبھمين اعتباربه طرح محاکمه خامنه ای جنبه سمبوليک دادآنيزبه 

پياده شده بود  نچه ھدف زيربنائی درطرح محاکمه خامنه ای بود ھمان مسئله الگوی ليبی بود که درطرحآبنظرميرسد که 
نھا بامقام وموقعيت او، آ، مفصل جنايات خامنه ای وارتباط زادی زندانيان سياسی رعايت شده بودآوھمانطورکه درطرح 

> درطرح ميگذشت  واين درست الگوی ليبیطوری خواننده راتحت تاثيرمطالب طرح قرارميداد  که بسرعت از اشاره <
   .قرارداشتھمان چيزی بود که قائمه اصلی طرح 

خود دررابطه با نھا برايستادگی آنجاکه طرح مزبور نتوانست سبب گمراھی وبی تفاوتی گروھی ازميھن پرستان گردد وآاز
ن اين بود که درمتن فارسی آ، طرح به ترتيبی غيرقابل انتظاروبسيارھم تاسف بار متوسل گرديد والگوی ليبی افزودند

وی ليبی وساحل عاج که سخت مورد اعتراض ايرانيان بود اسمی برده نشد ولی شکوائيه عليه خامنه ای از مسئله الگ
. درمتن شکوائيه ای که بزبان انگليسی به شورای امنيت انتشاريافت  موضوع الگوی ليبی وساحل عاج ذکرشده است

طرح به  پيداست ونين اقدامی ناگفته ثارچآوربود خاصه که عناوين وآاين دو گانگی غيرقابل باوربراستی که ھيجان 
   .امضای اعليحضرت است

تقديم داشتم  که  حضوراعليحضرتبتاريخ بيست وششم ژانويه سال جاری بااخذ رسيد بنابرتکليفی که احساس شد شرحی 
   .نرادرزيرمالحظه مينمائيدآمتن 

  اعليحضرت رضاشاه دوم

درسايت   که  گزارش وياشکوائيه تسليمی به شورای امنيت دررابطه بامحاکمه خامنه ای،  متن فارسی باستحضارميرساند
اختصاصی ورسمی منتسب به اعليحضرت منتشرشده بامتن انگليسی که به شورای امنيت تسليم گرديده يکسان نيست 

انگليسی برای شورای  وتطبيق نميکند واھم اين اختالف درالگوقراردادن ليبی وساحل عاج درشکوائيه است که درمتن
   .ودرمتن فارسی وجود نداردگنجانيده شده امنيت 

  .عامل اين ناسازگاری باشد وموضوع به پنھان کاری تعبيرنگردد ،اميدوارم کسربضاعت علمی بنده وياسھل انگاری

   .،  نيازی به بيان نداردبيش ازاين مصدع نميشوم چراکه اثرات اين حذف ودوگانگی

  بااحترام وارزوی موفقيت                                                                         

  اميرفيض                                                                                 

   نشست سوئد

 رح گرديد  که جلسه مزبوربه موازات مصاحبه ھا وگفتگوھا درباره طرح محاکمه خامنه ای موضوع نشست سوئد مط
مريکا برای کمک به مخالفان آالگو قراردادن ليبی و شرط مورد نظر  که متوجهحساسيت کسانی  نميتوانست سبب

حکومتھا ست نگردد زيرا درست است که الگو قرارگرفتن ليبی وساحل عاج درطرح محاکمه خامنه ای ازشورای امنيت 
ا ازجانب شوراويا سايرگروھای سياسی تنفيذ نگردد شامل شرائط خانم کلينتون درخواست شده است ولی اين درخواست ت

   .نميشود

برای اين منظوريعنی تطبيق مبارزه ايرانيان باشرائط خانم کلينتون تشکيل اجالسی ازمخالفين جمھوری اسالمی الزم بود 
مريکا آاور وابستگی جلسات به دنجا که نشستھای اين چنينی درسابق درپاريس وياواشنگنن تشکيل ميشد ويا آواز

  .واسرائيل بود اين باربراه خيرخواھی واعتباردادن به نشست اخير، استکھلم وبنياد پالمه  انتخاب گرديد
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) برا ه جھانی

کا وکشورھای

مھوری اسالمی
وعيت رابه دخال

ن والگوقرارگر
کرده است که س

طنت طلبی رادرج
لبان حجت است

قایآويانوشته ای از
ھیآتوان شھريارنمي

ت طلبان ويايک گر
نمی شناسند.   بان

رش طرفداران نظا

 

جامعهرجيان (

مريکآن است و

 ازمخالفين جم
اھند ميخ مشرو

يان درامورايران
س سوئد سعی ک

چ سازمان سلط
ذا برسلطنت طل

   .يند

ھيچ مدرک وست.
ن موقعيت فعلیدر
سلطنت هدنماين ھی

نماينده سلطنت طلب
مورد پذير  می کند

اررخواست ازخ

ی حمله به ايران
.   

سمی ومجازی
ن ھستند ميخوا

ف دخالت خارجي
لبان که اجالس

 مبارزاتی ھيچ
راجعل ميدانم لذ
اده اقدامی بنماي

  
اسی شھريار آھی]
د .يرخانه بوده اند

شھريار آھ .نيست
بعنوان نرا نشست

ی آھی آنرا ھدايت

فيذ دخالت ودر

نبه ھای حقوقی
. درليبی ساخت

می گروھای اس
 پشت اين جريان

يانی که مخالف
لطنت طلصه س

رشيوآ سابقه و
سلطنت طلبان ر
عل وسوء استفا

                  
 تماس گيرنده [آقای
شان ازاعضای دبي
 می گيرد معلوم ن
د شرکت کننده در
ی قرار دارد و آقای

   ۴ گبر ١٣/ ٠٢

عاليت ھای تنف

وريات تامين جن
چنانکه  ساخت

ديف کردن اسام
ھای خارجی که

فکرميکنم ايراني
باقی بمانند خاص

  ١.  کند

ه با توجه به
ده از عنوان  س
رفع اثرازاين جع

                  
د وص دعوت کنن

شھرت دارد که ايش
ی خود را از کجا
ھيچ يک از افراد

ليبی الگوی راستای

 ٢/ ٢٠١٢

فع- پ  

ازضرو
خواھد

رد - ت
کشورھ

ف – ث
،روند
معرفی

بند -ج
واستفاد
برای ر

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

        
شخص - ١

ش   باشند
نمايندگی
پادشاھی
درر است


