
  حقوقدان-اميرفيض - محاکمه علی خامنه ای پاسخ اعليحضرت به پرسش ھا درباب       ١برگ  ١٩/ ١٢/ ٢٠١١ 

  پاسخ اعليحضرت به پرسش ها درباب

  محاكمه علي خامنه اي
  حقوقدان -اميرفيض

 ا باسوء تعبير                            ً سواالت چندی مطرح گرديد که بعض   ،پس از مصاحبه فيگارو بااعليحضرت واعالم طرح محاکمه خامنه ای
به فرمايشات اعليحضرت  درباره ،ايران ياران                  ِ تعبيروبرداشت درست  يابی به سواالتی که بمنظور دست  .ھمراه ميشد

الجرم موضوع درھاله ھای ابھامی ھمچنان  مواجه نگرديد از سوی دبيرخانه باجوابی ،طبق معمول ،دبيرخانه ارسال شد
   .باقی ماند

ِ  دبيرخانه اعليحضرت عالقه وعادت  گرچه  رسشگران رسانه ھای گروھی ولی برخی پ راندارد جواب به پرسش اشخاص                           
ميتواند تاحدودی پاسخ سوال کنند گان  نھا ميدھندآبه سواالت  اعليحضرت ازاين بی اعتنائی مستثنی ھستند وپاسخی که

  .کس ھم بشود غيروابسته وبی

ازنظرات  مريکا وراديو فردا روبروھستيم که باطرح سواالتی مارامستفيضآمصاحبه رايو صدای  با ،دراين راستا
  وبه عمده ترين ابھامات وسواالت که درطرح محاکمه خامنه ای وجود دارد تاحدودی ھدايت ميشويم اعليحضرت مينمايند 

  راديو صداي امريكا  –اول 

است اين است که از اعليحضرت  مريکا وراديو فردا يکسانآديو صدای مھمترين سوال مطرح شده که درھردومصاحبه را
  :سوال شده که

  مريکا)آ خودتان رامبنی برمحاکمه خامنه ای حاال مطرح ميکنيد   ( سوال راديو صدای چرا  شکايت
البته محاکمه ای اگر چنين  ،  چرا اول اين تصميم راامروزودرحال حاضراتخاذ ميکنيد ومقدماتشاھزاده رضاپھلوی 

                   نوقت چه؟آ ؟ واگرشورای امنيت پاسخ مثبتی به درخواست شما ندادچيست عملی باشدبگيرد و صورت
  ( سوال راديو فردا)

  وديد تحليل گرايانه بخوانيم پاسخ اعليحضرت رابادقت 
  :پاسخ قسمت اول پرسش  
ين مسئله الزاما تازگی ندارد علی الخصوص ازتابستان دوسال پيش تقريبا يک سياست حکومتی سبب شد که ا< 

   .. روی مسائل ايران استبيشتر  اکنون که توجه جھانيان خاصه ،که توجه جھانيان راجلب کنم تصميم راگرفتم
  

****  
نراابتکارشخصی خودشان اعالم فرموده اندبرپايه جلب آزه اعليحضرت از طرح محاکمه خامنه ای که علت وانگي

اکنون که توجه جھانيان بيشتر ورده اند که <آاين معنارابه تاکيد  ،توجه جھانيان است وبابکاربردن واژه خاصه
  >وردن اين ابتکارشده استآ، سبب از قوه به فعل در روی مسائل ايران است

وابسته به                                   ِ نجا که نظرمتکی برحکمت وسند وفلسفه  آالبته نظراعليحضرت بمناسبت نظربودن محترم است ولی از 
  .معارضه کشيده شود و موضوع نيست ميتواند درمقابل نظرات ديگرقرارگرفته وبه قياس

   
فاجعه ليبی عامل ز تغييرات سياست جھانی پس انظری که درمقابل نظراعليحضرت عرض وجود ميکند اين است که 
زيرا ھمين شورای امنيت بودکه باايجاد فاجعه  اصلی برای طرح محاکمه خامنه ای از طريق شورای امنيت است
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مطرح نبوده پايه صالامنه ای است ودر مصاحبه زندانيان سياسی راکه طرح ديگری ومقدم برطرح محاکمه خا
  .جواب قرارميدھند

   
نسانی است که سالھای سال است از طرف گروه ھای سياسی وحقوق بشری زادی زندانيان سياسی يک فعاليت اآ

وجود دارد به نمونه  سال) ١۴٠٠( درتحريرات سابق که درھمين سايت جريان دارد وھيچ ابتکارخاصی ھم نيست
  .ن اشاره رفته استآھای 

   
حل بعدی مرا                      ِ > گويای اين است که فکر  فکرمراحل بعدی راھم خواھيم کردصراحت کالم اعليحضرت به اينکه <

ھای الزم که  ينده است واين خود عالمت سطحی بودن طرح ومحروم بودن از پيش بينیـتاکنون نشده وموکول به 
  .ضرورت ھرطرح اجرائی است ميباشد

  

  تشكيل شورا
  :ن چنين استآسوال وجواب ديگری که نقد پذيراست  سوال راديو فرداست که محتوای 

  
 از««، فرارسيده است زمان پرکردن فاصله ھای ميان مردم وگروھای سياسیذرماه فرموديد <آ ٢۴درپيام پنجشنبه 

 باتمام عقايد وساليق مختلف تا زودتر ميتوانيم شورائی تشکيل دھيمھرچه  ،انی بيشتر نميتوان صبرکردزم نظر
  »».......ھم به مبارزان داخل کشور کمک کنيم وھم باجامعه جھانی از طريق اين شورادرتماس باشيم ...بتوانيم 

  

  شوراي سي ساله 
ن اشاره شد سابقه ای سی ساله دارد نخستين باری که آشورای مورد نظراعليحضرت که باختصار دراين تحريربه 

مسئله تشکيل شورائی از صاحبان عقايد سياسی مختلف مطرح شد درمنشور جبھه نجات ايران علی امينی بتاريخ 
ه دل خام بدون کوچکترين انعطافی از سوی اعليحضرت دنبال گرديبود که دقيقا ھمان خيا ١٣۶٠ديماه سال  ٢٩
 ودرھمين مصاحبه ھم با ن اشاره صريح فرموده اندآست وبارھا حتی درمصاحبه ھای راديو فردا به لزوم تشکيل ا

ن منسجم وموثر آ> عالقه وخواست خودشان رابه تشکيل بردن <ميتوانيم ھرچه زودتر شورائی تشکيل بدھيم بکار
ای قبلی اعليحضرت رجوع کنيم درکمترمصاحبه ای است که قول تشکيل شورای ھواگر به مصاحبه  ؛ان داده اندنش

   .مورد نظرشان داده نشده است
  

، دھندچنين شورائی راتشکيل  ويانتوانسته اندظرف سی سال سته اندکه اعليحضرت يانخوا ،واقعيت اين است
چطوربرای محاکمه خامنه ای  ،رابرای نجات کشور موکول به تشکيل چنان شورائی دانسته اند درحاليکه ھراقدامی

 اعليحضرت که سی سال است ازدخالت در؟ شخصا وارد عمل شده اند ومنتظر تشکيل شورای کذائی نگرديده اند
مه خامنه ای  راعھده يعنی محاک گمبارزه خودداری ميفرمايند چگونه به ابتکارخودشان مسئوليت اين کاربزر امر

عليحضرت چنان ضربه ای به مبارزه بادرک اين حقيقت که بی اعتنائی شورای امنيت به درخواست ا ؟؟دارشده اند
ما در اتھام  ساخت که عالمتی قاطع به قدرتمندی حکومت اسالمی وبی پايه بودن مسائل مطروحه دوارد خواھ

به اين مھم توجه دارند که شکايت وخواست اعليحضرت  يا اعليحضرتآ .جنايات عليه بشريت خامنه ای است
منيت درمفھوم وکليت داوری نسبت به اتھام وارد به خامنه ای است يعنی اگر درخواست ن درشورای اآوطرح 

سالمی ومتقابال دفن مبارزه ما ،  عالمت سربلندی جمھوری اويا قابل طرح تشخيص داده نشد ،اعليحضرت رد شد
  ((؟)).المی استعليه جمھوری اس
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حقوق-اميرفيض - ی
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جاھدين خلق که
محاکمه خامنه ا

شھا در دورويداد
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  ۴برگ  ١٩/ ١٢
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کمه يک شھروند اي
ل شھروندی يک کش

 ٢/ ٢٠١١
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س
م
ھ
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محاک - ٢
ه مسايلب
٣ -
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