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 ی منکران درمتوجه شدم که نسبت به بند سوم ادعا ١ ھنگام تحقيق وتنظيم تحرير منافقين ونامه ھشدار
اشاراتی ھم که  و ،ن گذشته استآ کنار تحرير خيلی ساده از و ،نامه ھشدار توضيح الزم داده نشده است

حرير ھم بشود راضی کننده ت اگر رد حقوقی محسوب نميشود و شده دفاع و درتحريرات به بند مزبور
   .نيست

تحقيقی  رديف کار نرا درآتحرير وقتی ميتواند عنوان تحقيق راداشته باشد که الاقل خود تنظيم کننده تحرير 
   .تحقيق راضی باشد بشناسد يعنی از

  بعدوامــــــا 

  توضيح براي اتصال موضوع 

له شکايت مسئ ،نسبت داده شدهبه اعليحضرت  ازسوی منکران اتھامات ناموجھی که رديف گاھيد که درآ
   :ت که  منکران مدعی شده اند کهخامنه ای اس اعليحضرت از

ايران توسط شورای امنيت سازمان  پرونده  جنايت عليه بشريت در خواستار ،حضرتعالی ٢٠١٢درسال <
 سازمان ملل متحد ميتوانست  تحت فصل ھفتم منشورکه درصورت جدی گرفته شدن  ملل شديد خواستی

رفتن استقالل  بين موجب از و ،چنانکه درمواردی چون افغانستان وليبی رويداد ،به توسل به زور انجامد
  >.سياسی ايران ميگرديد

  :بطالن ادعاي مزبور
  تشبيه مورد به افغانستان وليبي

رويداد ليبی که با قطعنامه   و ١١٩٣و ١٢١۴تشبيه رويداد افغانستان که منجربه قطعنامه ھای  
   .نھا بجھت گمراھی استآ لی غلط واستفاده ازھمراه گرديد بک ٢٠١١درسال  ١٩٧٣
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بريتانيا  به شورای امنيت پيشنھاد  ، لبنان وقطعنامه شورای امنيت عليه ليبی  توسط کشورھای فرانسه

تش بس بين قوای دولتی ومردم وايجاد منطقه ممنوعه پرواز واتخاذ روشھای آھدف قطعنامه مزبور و ،شد
   .يبی بودالزم برای حفظ غيرنظاميان ومردم ل

ت شورای امني ؛ن فکاھی استآاين داستان با شکايت اعليحضرت ازخامنه ای بسيارمتفاوت واساسا تشبيه 
مطالبی رسيدگی ميکند که ازسوی سازمان ملل ويا کشورھای عضو شورا عنوان شده باشد  به شکايات و
صالحيت فردی  ه حقوقی ويا جايگاآ. اھالی کشوری که عليه رھبران کشور شکايت دارد از ،نه يک فرد

  ؟؟با کشورعضوشورای امنيت سازمان يکی است

قطعنامه شورای امنيت افغانستان درجھت اجرای حقوق بشردوستانه صادرشده است که عمليات  
جنگی طالبان امنيت فردی وعمومی مردم افغانستان را گروگان گرفته بود ومتن مفصل قطعنامه 

 ،رج ازضوابط حقوق بين الملل عامل اصلی صدور قطعنامه استاقدامات جنگی خا نشان ميدھد که
حقوق  شکارآخامنه ای که عنوانش نقض  اين حالت با موقعيت حقوقی شکايت اعليحضرت از و

مفھوم  چيز مختلف الموضوع و ن با جنايت عليه بشريت است بکلی دوآادعای تطبيق  و بشر
   .ومعناست

  سودان وعمربشير

فور مرتکب ردا به اتھام جنايات ضدبشری که در ١٣٨٧درسال عمربشير رئيس جمھور سودان  
تحت تعقيب  ،واره گفته اندآ دوميلون وپانصد ھزار وتن ھزار ٣٠٠شده و تعداد کشته شدگان را

يا شورای امنيت سازمان ملل آ ،به تصميم دادگاه کيفری اعتنائی نکرد ابدا ،گرفت و البشير قرار
  ؟کرد واستقالل سياسی سودان ازدست رفتمنشور عليه سودان استفاده  ۴٢و ۴١مواد  از

 ، ايران و، چينتصميم دادگاه کيفری نسبت به محکوميت البشير سبب اعتراض کشورھائی چون روسيه
البشيرھم عليرغم تصميم دادگاه  ن تصميم حرکت اجرائی نيافت وآ و فريقائی شدآتقريبا عموم کشورھای 

  .و اکنون ھم رئيس جمھور سودان استالمللی خود ادامه دادبه سفرھای بين  ،بين المللی مبنی بربازداشت

  ها كمپين تحريم

ھايی بيشتری  قای ترامپ خواسته اند که تحريمآ ضمن نامه ای از تنیھا يک کمپين سی زھمين رو 
جمله  به ايران تحميل کنند کارشناسان عقيده دارند که اين درخواست ميتواند با پيامد ھائی از را

  .ا به ايران ھمراه گرددمريکآحمله نظامی 

ن با شکايت آاعتراضی به اين اقدام افراطی که بمراتب خطرجنگی  ،منکران نفریِ  ۵٠ن گروه آ ازتن يا يکآ
ھدف   ،شکايت عليه اعليحضرت يرا درز ؛؟ البته که خيراعليحضرت ازخامنه ايی بيشتراست کرده اند

  .منافع ايران نگرانی از اتھام سازی وتحقيراست نه

   احمد شهيد گزارشات

 دقيق تر بار صد ،قای احمد شھيد که گزارشگرحقوق بشرسازمان ملل استآمکرر  درگزارشات 
اتھاماتی که درشکايت اعليحضرت ازخامنه ای منظورگرديده ھمراه شاھد وسند  از سنگين تر و
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حتی سرکشی ومخالفت جمھوری اسالمی باھمکاری وقبول  ،به سازمان ملل ارائه شده است

ن آتا  ملل موضوع رابه شورای امنيت احاله داد يا سازمانآ ؛مد شھيد ھم ذکرشدهتوصيه ھای اح
  ؟دستوراقدامات نظامی عليه ايران رابدھد ۴٢شورا طبق ماده 

مريکا درخواست کرد که عليه جمھوری آدولت  ازبارھا  ميرفطروس علی قای آدرچند سال قبل  
 ازھم  ءنوری عال اسماعيل قایآ. انجام دھد (جراحی شده) اسالمی اقدامات نظامی دقيق

اين منکران به  يا يکی ازآ، ملی است نماد از که باالتر ،ميرفطروس با عنوان خدا ياد کرد
 ؛؟ البته که خيرمريکا برای عمليات جنگی دقيق اعتراض کردندآ قای ميرفطروس ازآدعوت 
ه منظور ن نبود بلکآتھديد  ازھدف تشکيل دھندگان محکمه صحرائی استقالل ونگرانی  ازير

    .رت بودشخص اعليحض تخريب

  قضائي  رويه

نيازی به ارائه دالئل بيشتری نيست ولی برای استحکام کامل اين  ،گرچه با توجه به مراتب معروضه
   :تحقيق اين توضيح ھم بجاست

ھمانند قانون ن مجموعه آکه  ،است اهگکه ناظربرعمل داد گفته ميشود رويه قضائی به مجموعه اقداماتی
ساری است واساسا حقوق بين الملل  و ناظر ، نيزلھمين ضابطه درحقوق بين المل .مراعات ميگردد
 امور دررويه قضائی دراين تحرير اين است که  مقصود از ،رويه ھای بين المللی است زمجموعه ای ا

رسيدگی سابقه مشابه داشته باشد درجريان رسيدگی  حقوقی سابقه مورد، حمل برواقع است  يعنی اگرموردِ 
   .نرا داشتآقرارميگيرد واگرسابقه نداشته باشد نميتوان انتظارقبول 

يا شورای  ملل متحد و ناين تحقيق برای اثبات اينکه شکايت افراد به ھيچوجه موثردرمقام رسيدگی سازما
بوده اند  !ھم وزن حقوقی رضا پھلوی فراد خصوصیامنيت نيست به مواردی اشاره ميشود که شاکيان ا

   .نان نکرده استآولی سازمان ملل وشورای امنيت توجھی به شکايت 

  زاد آنمونه اول ايران 

 راسا دبيرکل سازمان ملل متحد از ،غاصب ايران بود ،جمھوری اسالمی رھبر که خمينی ۵٨درسال 
برای رسيدگی به مسئله گروگان گيری کارمندان سفارت درايران  شورای امنيت خواست جلسه ای ويژه

که دبيرکل ھای اتمی درکوباست  اين بزرگترين بحران جھانی پس ازقضيه استقرارسالح<تشکيل دھد 
زاد  آجرائد فرانسه منتشرشد روزنامه ايران  اين خبر وقتی در ،>ن استآ سازمان ملل متحد خواستار

   :شتن نوآذيل  نرا گرفت و درآ

زاد وھمه مردم آ، وجدان جھان تشکيل اين جلسه استقبال ميکند وازاعضای شورای امنيت زاد ازآايران <
   .وندندنيا ميخواھد که فرياد وطن پرستان وميليون ايران را بش

خوند ھای آگری ھای م که درجلسات خود به جنايات وغارتازشورای امنيت سازمان ملل ميخواھي -١
رستی روح هللا خمينی رسيدگی کرده ويک کميته بررسی بمنطوراقدامات ايران به سرپ در مستقر

غير قانونی، قتلھای انجام شده به وسييله باصطالح دادگاه ھای انقالب خمينی وتعيين خسارات 
  .......وارده به ملت ايران انجام دھد
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زمينه  مينی درخازشورای امنيت سازمان ملل ميخواھيم که پذيرش ھرگونه درخواست دارو دسته  -٢

را موکول به رسيدگی ھمزمان به اوضاع وشرائط کنونی ايران  رسيدگی به اوضاع گذشته کشور
  بنمايد ..........

ازشورای امنيت ميخواھيم که توجه کند  دارو دسته خمينی براساس قوانين بين المللی وتعاريف  -٣
 بايد بعنوان گروھی اشغالگر وتنھا يدآپذيرفته شده وعرف ديپلماسی دولت قانونی به حساب نمي

  *.به درخواستشان رسيدگی شود

خيانتھای  جنايات و ايرانيان مقيم خارج وداخل ايران ميخواھيم که با تھيه مدارک فراوانی که از از -۴
 مللی  خواستارنھا به مجامع بين الآارسال  روح هللا خمينی واقوام وھمدستانش وجود دارد و

   .ون ھا ھم وطن ماميرود شوندلييی که برمتوجه جھانيان به ستم

بررسی وتھيه دادخواستی برعليه  وطن پرستان ايرانی را مامور زاد گروه ھای ويژه ای ازآايران  -۵
و دسته او به منظور طرح درمراجع بين المللی به ويژه درارکانھای سازمان ملل دار خمينی و

  >....ينده صورت خواھد گرفت ...آ متحد کرده است  راھنمائی ھابيشتر در

  برداشت ازسند مزبور

ح شکايت جمھوری اسالمی عليه شاه سال بعد ازطر  ٣٢شکايت اعليحضرت ازخامنه ای حدود  
   .زاد درطرح شکايت ازشخص خمينی وجنايات ضد بشری او بوده استآنيز دخالت گروه ايران  و

ازشخصيت ھا بود مسلما دعوای مطروحه جمھوری اسالمی  اگرسياق حقوقی سازمان ملل وارد برشکاياتِ 
ی گرويه سازمان ملل رسيد اگر باز افت ومد موافقت ھم ھمراه بوده ادامه ميآ در عليه شاھنشاه که با پيش

زاد  توجھی نشان آايران  به درخواست وشکايت افراد عليه شخصيت کشورھا بود به شکايت گروھیِ 
   .ميداد

  نمونه ديگر

خبری منعکس شده که عينا به اينجا  ٨۵اسفند سال  ٢٢مورخ چھارشنبه  ٨شماره اد زآايران  در 
   :ورده ميشودآ

اميرفيض طی نامه ای به کورت  .ح يک وکيل دادگستری ايرانی بنام امير ١٣۵٨درتاريخ ششم اسفند ماه 
قاضای رسيدگی والد ھايم دبيرکل سازمان ملل متحد برعليه ھيئت حاکمه ايران اعالم جرم کرده است وت

اعزامی سازمان ملل به ايران رابه شکايت خود کرده  اين وکيل پايه يک دادگستری اعدام وکميسيون 
سال رابه عناوين  ١۶ھزاران تن ازشخصيت ھای سياسی ونظامی وکارمندان دولت وحتی جوانان کمتراز

 ن حقوقی واصول حقوق بشرم رعايت موازيغيرقانونی اموال مردم وعدماه اخير، مصادره  ١٣مختلف در
مادگی کرده است آاميرفيض ھمچنين اعالم  ،دادگاه ھای ايران را پايه اصلی ادعای خود قرارداده است در

شکايات شاکيان خصوصی پرونده  کافی به عنوان وکيل مدافع از انی وحقوقیِ جکه درصورت تامين امنيت 
   .نه اعالم جرم ثابت کندھای دادگاه ھای انقالب دفاع نموده وادعای خويش را درزم
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دراين مورد مالحظه ميکنيد که سطح حقوقی شکايت اميرفيض واجد ھمان است که سطح حقوقی  

شکايت رضا پھلوی است وسازمان ملل ھردو شکايت را بدور ازوظائف وموازين حقوقی مورد 
  .عمل سازمان ملل وشورای امنيت دانسته است

  يك كمپين ديگر

> درخارج ازکشوربراه پرونده جمھوری اسالمی دردادگاه الھهينی تحت عنوان <يک کمپ ٢٠٠٨ درسال
   .دی مديريت ميشدقای فرشاد حسينی وخانم مينا احآافتاد که بوسيله 

اسناد نشان ميدھد که کمپين مزبور باھمه تالشی که کرد موفق به کشيدن سران جمھوری اسالمی به 
  .نھا ننمودآاعتنائی به درخواست  واساسا سازمان ملل دادگاه الھه نشدند

  ايران تريبونال

قوی ترين ووسيع ترين شکايت عليه جمھوری اسالمی به اتھام جنايت عليه بشريت نسبت به کشتارسال 
يتی قمالی ونفوذ سياسی وشخصيھای جھانی موفت م گرفت که باھمه امکاناتوسط مجاھدين خلق انجا ۶٧
نرا دادگا ه مردمی نھادند سرقضيه به ھم آدادگاه مجازی که نام گاه الھه نداشت وبا تشکيل يک ددا در
   .مدآ

  رسشپاكنون 

يا ظرف سی سالی که ازشکايات عليه جمھوری اسالمی آپيش رو اين است که  رسشپاکنون  
منشورسازمان ملل  ۴٢توسط افراد ميگذرد حتی يک ايرانی ميھن پرست که نگران شمول ماده 

  ؟ جه تجاوز به استقالل سياسی ايران باشد نبوده استبه جمھوری اسالمی ودرنتي

پرونده ايران به شورای امينت رفت وبا قطعنامه ھای  ،ژانس بين المللی اتمیآشکايت ه ب ؛يا ھنگاميکهآ
ھم قطعنامه ھای شورای امنيت را بی اعتبارخواند واحتمال  مواجه شد واحمدی نژاد ۴١مشخص درماده

ھيچ محکمه صحرائی تشکيل نشد واحساسات ميھن  چرافراھم بود  ۴٢استفاده شورای امنيت ازماده
  ؟پرستی! منکران بجوش نيامد مگروقتی که ازخامنه ای شکايت شد

 مزرعه مجاھدين خلق  اين منکران از ،رح شکايت کردعليه خامنه ای ط نکه رضاپھلویآ پس از ؛ریآ
يا آ  ،سيد که محکمه صحرائی تشکيل دھندر ن حدآبه استقالل ايران تابه نھا نسبت آونگرانی  پيدا شدند؟

اعليحضرت  طرح موضوع بھانه برای تھاجم نسبت به اعتبار واقعی از يا انگيزه  اين باورکردنی است 
  ؟بوده است

  ورد اين ضميمه Ĥدست

نشان ميدھد که اقدام به شکايت  ،موارد مزبور که مسلما منحصربه ھمان موارد اشاره شده نيست 
ن درعدم تحويل آه که سابقه بود یسابقه دار امر سوی رضاپھلوی تکرار عليه خامنه ای از

    .ان ملل محدود شده  استوتوجه سازم
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يت ھای جمھوری اسالمی محدود به موارد  باال نيست  ولی برای استنتاج بطورحتم شکايت عليه شخص

وارد مرحله  ی عليه جمھوری اسالمی شکايت ھا صه که  اگرحتی يکی ازنتيجه ھمان موارد کافی است خا
  .ن ھمه را متوجه ماجرا ميکردآتعقيب شده بود سروصدای 

  علت امتناع دادگاه الهه

مسائل  علت بی اعتنائی سازمان ملل ودرنھايت عدم توجه دادگاه الھه ويا مراجع بين المللی 
مه ديوان الھه است که شکايات مورد اشاره وازجمله چارچوب اساسنا ؛سياسی ويا نظری نيست

   .شکايت اعليحضرت را درمقام جريان قرارنميدھد

ن  آبه اشکاالت  یدرتحرير ،موقع که شکايت اعليحضرت عليه خامنه ای مطرح شد يادم ھست ھمان
  .ھه اشاراتی شدن با اساسنامه الآشکايت وعدم تطبيق 

اينکه  ورھاست  مگربه شکاياتی رسيدگی کند که درصالحيت کش ،ادگاه الھه نميتواند وحق نداردد 
که   ؛دبه جرائمی که دراساسنامه ديوان ذکرشده رسيدگی کن نباشند  ن کشور قادرآدادگاه ھای 

دارد  را را درتعقيب متھمی که تابعيت ھمان کشور کم است که کشوری عجز خود اين مورد بسيار
  .اذعان کند

دولت بعنوان مصالح  اگربه کيفيت دعاوی قائل شده ازقبيل اينکه  اساسنامه محدويتی خاص نسبت 
دادگاه الھه دخالت نميکند  ويا اگرمتھمی قبال درداخل کشور  ،ملی مايل به تعقيب متھمی نباشد

   .محاکمه شده ومحکوم ويا تبرئه شده دادگاه الھه دخالت نميکند

   .روسای کشورھا کرده استمتوجه ھستيد که ماده باال تاچه حد ايجاد مصونيت برای 

 –جنايات ضد بشريت  –شرط مھم ديگراينکه اگرموضوع اتھام محدود به موارد جنايات جنگی  
اعمال مزبوررا قابل رسيدگی بداند دادگاه الھه دخالت  باشد وحقوق جنائی کشورجمعی  کشتار
  .نميکند

سنامه ديوان مقرراست را درخود قوانين  کيفری جمھوری اسالمی تمام موارد ذکرشده درباال که دراسا  
   .دارد

  وردĤدست

گرنه  تنظيم نشده وازسوی حقوقدانان  که ادعا شده نطورآورد اينکه نامه ھشدار ابدا آيکمين دست -١
   .گاف ذکرشده رعايت ميگرديد

مثال  ب نميزند آبه  گداردانی برای طرح شکايت اول به صالحيت دادگاه رجوع ميکند وبيقھرحقو -٢
   .ه به دادگاه حقوقی رجوع کند به دادگاه کيفری عرضحال بدھدبه جای اينک
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   خيز انتقامي

نھا آامثال  و ياطی ويا عصبيت نسبت به منافع کشورابدا بحث بی احت ؛ورد ديگر اينکهآدست 
ن باشد معموال خيزھای انتقامی است که مانع ازرعايت آمدھای پيا و نميتواند انگيزه نامه ھشدار

اينان  ،برديا قالبی ديد خانم فيروزه غفارپور و نرا ميتوان درآنمونه  ؛ميشود ساده ترين چيزھا
مردمانی  برکناری اگر بھرحال منتفع بوده اند پس از دبيرخانه مقام وموقعيتی داشته و سالھا در
 اصال نميفھمند که چه ميکنند و و ،پست باشند درموقعيت خيز انتقامی قرارميگيرند و بی جوھر

خانم غفارپور وقتی بی شرافتی اعليحضرت را تائيد ميکند متوجه نيست چه ميگويند مثال ھمين 
، تنھا کسی است که صالحيت درباره شرافت کارفرمای خودش که بعلت تماس کاری با اعليحضرت

  ٢ .نی استآ. خيزھای انتقامی حالی شبيه به جنون را داشته است

 بر ميسازد و ون را استوارعوامل موزناموزون برھرچيز کينه وانتقام است که انسان  خيز ھای ناشی از
نکران مچنانکه  ،شددم ميکُآوحتی  ويزان ميکندآ را نھا اھداف خودآامثال وھم و ،احتمال ،شايد اگر،مبنای 

دبيرکل سازمان ملل شکايت رضاپھلوی را وارد  اگر که اين و اگرچند  استفاده از بادرلباس توھم و 
کشورھای  ن شکايت با وتوی ھيچيک ازآ اگر و ،ت ارجاع ميشدن شکايت به شورای امنيآ اگر ميدانست و

دستورجنگ  منشور استفاده ميکرد و۴٢ماده  شورای امنيت از راگ و ،نميشد عضو شورای امنيت روبرو
ن جنگ به استقالل سياسی ايران صدمه بزند پس آممکن بود که  و ميداد عليه جمھوری اسالمی را

  .!رضاپھلوی دشمن موجوديت ايران است

  افسونھای کار شمه ای بوده است ز    نچه گفتم صحبتی ازحق شمارآ

  ق بسازم اعتبارـــــــــرای حــــب اــــت    رمن نباشد افتخارــــغيرازاين ب

                                                   

                                               
آن  پس از آن زدوروزمان آقای رامبد، کيف دستی پر از اسناد محرمانه ايشان در دفتر اعليحضرت ناپديد ميشود. يکی در  -٢

ھش مشخص ميشود تنھا از رد يابی و پژوميشود. پس اسناد از سوی مجاھدين خلق بصورت آشکار در رسانه ھا مطرح 
ت، و پس از کسی که ازوجود اسناد در آن کيف آگاه بوده و به آن دسترسی داشته است خانم فيروزه غفار پور بوده اس

    ک-خصی بسيار معتبر و گرامی است). حيدن آن را در اختيار مجاھدين خلق گذاشته بود. (راوی شدزد


