
  حقوقدان -اميرفيض -رييس جمھوری که رسما متھم به دروغگويی شد                     ٢از  ١برگ   ٢٠١٧/٠۶/٠٨، پنجشنبه= شيد اورمزد

  رئيس جمهوري كه رسما

  متهم به دروغگوئي شد
  حقوقدان-اميرفيض

ن کشور مقرر کرده درنقش دادگاھی وارد آبنا برحقی که قانون اساسی  آمريکااين روزھا مجلس سنای 
دراين جلسه که  ،رئيس سابق اف بی ای شد James Comey میوکجيمز  آقایرسيدگی به اتھامات 

تا درجلسه ديگری نسبت به اتھامات  ،می سوال گردندوک نمايندگان سنا درموضع دادستان از ھريک از
مديريت  آمريکا رئيس ديوانعالی فدرال ايالت متحده نظر رسيدگی ھم زير می اتخاذ تصميم شود وجلسهوک

    .ترامپ را به دورغگوئی متھم ساخت آقایمی وک ،ميشد

  اهميت اين اتهام 

   :اھميت اين اتھام ازدوجھت قابل توجه است

   ؛ترامپ آقاینخست ازنظرموقعيت 

قانون اساسی اياالت متحده به کنگره حق داده  **
است که  عليه مقامات رسمی کشوربه جرم 
ارتکاب جرائم مھم اقامه دعوی کند ودرصورت 

نمايد. ازجمله  برکنار کار از را انھآمحکوميت  
نھا آ از آمريکاقانون اساسی  جرائمی که در

دررابطه با تخلف مقامات رسمی ياد شده يکی ھم 
  .ادای شھادت دروغ است

تصورنميکنم اعالم اتھام دروغگوئی به رئيس 
ن آ بتواند بر آمريکان جلسه رسمی علنی موضوع ساده ای باشد که دادگاه سنای آ در آمريکاجمھوری 
   .وارد نشود

ترامپ ومعاونش درحضور رئيس ديوان عالی فدرال  يعنی ھمان شخصی که رياست محکمه سنا  آقای **
که مسئوليت رياست جمھوری  ،<من رسما سوگند ياد ميکنم :را عھده داربوده با ادای سوگند  گفته است
  .>اياالت متحده را صادقانه انجام دھم ........

ترامپ  آقایبودن درانجام مسئوليت ھای رياست جمھوری با داشتن صفت دروغگوئی که به  صادقاته 
   .نآمتضاد است يعنی يا اين يا  ھنگ وآداده شده است  ناھم
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اياالت متحده  محدود به ھمين جريان  کومی  ینھم درمجلس سناآثار نا متوازن اتھام دروغگوئی آ **
ترامپ درابعاد سياست داخلی وخارجی کشورش اثرگذارخواھد  آقاینميشود به تمام اظھارات واقدامات 

    .بود

  ازنظراعتبارملی –دوم 

قدرت  و اھانت واتھام به او اھانت به شعور ست وآمريکاترامپ ھرچه باشد ونباشد منتخب مردم  آقای
ن مورد اھميت اي ،رای داده اند ست که به يک فرد دروغگو اعتماد کرده وبه اوآمريکاتشخيص مردم 

اھانت واتھام به رئيس جمھور ويا رئيس کشور  اقوانين کشورھ نيست درغالب از آمريکاکشور تنھا در
   .اتھام وتوھيين به ملت شناخته ميشود

به  ايرانيان است که ازسوی گروھی ن اھانت ھا وتحقيرھا وفحاشی ھا به نماد ملی ماآنمونه برجسته 
   .زشت به مردم ايران استی به معنای اھانت واتھام ھاتدارک شده است  که  مرشدی اميد دانا

احترام مردم به اوست  وقتی درمجلس  و ويا نماد ملی ايرانيان اعتبار آمريکاپشتوانه رئيس جمھور  **
ن آدم حقيقی ومجازی آيا بيست ميليون  محول شد که ترامپ دروغگو وصادق نيست و آمريکاسنای 
اعليحضرت کردند ھمانطور که اتھام دروغگوئی   ميھنی را نشراتھامات بسيارسخيف وضد  طومار

تزلزل پشتوانه اعتباری اعليحضرت  در ،را متزلزل خواھد ساخت آمريکاپشتوانه اعتباری رئيس جمھوری 
   .ھم ممکن است نتوان شک کرد

ومی به درمقابل اين اتھام دروغگوئی ک  آمريکاويا رئيس جمھوری  آمريکااکنون بايد ديد که سنای  
   شت.رئيس جمھور چه واکنشی خواھند دا

  

  

  

  

  

 


