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  حقوقدان–اميرفيض 

 اشاره ای داشت به پولھائی که مجاھدين خلق برای برائت از تروريستی خرج ميکنند ،شھرام ھمايون ومجاھدين دراليحه
  .ميسان نبود اکنون به اتفاق تحرير مزبوررامستند ميسازآن تحرير آنچه اشاره شد درآ                   ِ ولی دسترسی به دالئل  

ن آمريکائی درآمريکائی فايننشيال تايمز چندروز بعد از تظاھرات مجاھدين  وسخنرانی برخی از شخصيت ھای آروزنامه 
نان از ليست آوخواستارحذف نام مريکائی که از مجاھدين دفاع آکه شخصيت ھای  ؛نوشت ماه ژوئن فرانسه تظاھرات

 روزنامه مزبور از سوی روزنامه کريسين رترورريستی شده اند ھرکدام مبالغی از سوی مجاھدين دريافت کرده اند خب
پول  که بادريافت مريکائیآن شخصيت ھای آمانيتورھم تائيد وباتوضيحات بيشتری ھمراه شد ونام عده ای از  ساينس
سابق>، مريکا <آژنرال پترائيس رئيس ستاد مشترک ھم اعالم گرديد از جمله  دنا اھدين سخنرانی کردهــج   ُ ـــ  برای م
  .مريکا،  مايکل ھيدن  وجمزوسلیآجمز جونزمشاور سابق امنيتی ، ،  فرمانده سابق ناتوکالرک

سيون که تائيد ھم کردند ازباب نمونه  مسئول کمنکردند ھم دريافت پول را نه اينکه تکذيب  ھا، ھيچ يک از اين شخصيت
مانيتور اعالم کرد که از سازمان مجاھدين پول خوبی دريافت کرده است  ساينس سپتامبر درھمان روزنامه  ١١

  .ھزار دالر ناز شصت گرفته ا ست ٢٠دقيقه پيام فرستادن   ۵وفرماندارسابق پنسلوانيا اورندل برای 

رقم قابل توجھی برای يک سخنرانی وبا دفترشخصيت مورد نظر تماس ميگيرد  سخنرانی متقاضی معمول چنين است که 
پيشنھاد ميدھد واضافه ميکند که درصورت موافقت ماحاضريم روئوس مطالب مورد نظرراکه ميتواند سخنرانی رامستند 

  .وگيرا سازد دراختيار بگذاريم

اين است که ل پووادعای گيرندگان  ست مريکا معمول  وھمواره ھم بادستمزد سخنرانی توام اآاين قبيل سخنرانی ھا در 
وئيم اگرچه گزادی عقيده اين حق رابما داده که نظرمان رابآسيتم  ،گردد تلقی که نظرما قضاوت ،ماقاضی نيستيم<

  >ن باقاضی استآنادرست باشد درست ويانادرست بودن 

ھادت است نظرھا ش اين چنين اظھار ،از نظر حقوقی اين ادعا درست است ولی نسبت به خودادعا کننده نه شخص ثالث 
    .وميشود شھادت کذب ،ودرنھايت قلب حقيقت بنفع متھم

مريکا جرم نيست آ ، پول گرفتن ايشان برای برنامه فروختن به مجاھدين  درقای شھرام ھمايونآدرتطبيق مورد باعمل 
  .ولی ناحق راحق جلوه دادن  وتالش درجھت برائت جنايتکار، جرم است

&&&&&  
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ھای گذشته من ، براساس ايميل يست تروريستی پشتيبانی کرده اندنام مجاھدين از لکه از حذف کسانی 
  ا ھای خبری و رسانه ھای گروھی:و به استناد تارنم

 Former White House Chief of Staff Andy Card, ييس امور اداری پيشين کاخ سفيد اندی کاردر  
 Former NATO commander Gen. Wesley Clark, فرمانده پيشين ناتو ژنرال وسلی کالرک 
 Former State Department counter-terrorism coordinator Ambassador Dell 

Dailey,  سفيروھمآھنگ کننده ضدتروريسم در وزارت خارجه آمريکا دل ديلی  
 Rep. Michele Bachmann (R-MN), ميشل بکمان جمھوريخواه 
 Former New York Mayor Rudy Guiliani,  شھردار پيشينن نيويورک رودی جوليانی 
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