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  تجربه ازبرائت مجاهدين
  حقوقدان - اميرفيض

که < ينده مارارقم بزندآکه ميتواند  ،ن توجه کنيمآ اين تحريرسخن ازتجربه ای دارد که روبروی ماست واصراردارد که به
  >ئينه تمام قد ماستآچون نيک بنگری 

ی سياسی ونظامی گاھيد درھمين سال جاری مسيحی مجاھدين خلق درپاريس اجالسی داشتند که شخصيت ھاآھمانطورکه 
 مريکا خواستارآزليست تروردولت ا رانھاآمجاھدين خلق سخنھا گفتند وخروج  اجالس دردفاع وتجليل از نآمريکائی درآ

   .شدند

ا دالربعنوان حق الزحمه وھزينه ھای ديگرتحت عناوين مختلف ليون ھيم ازجمله گاردين غيرايرانیبنوشته روزنامه ھای 
   .تائيد کرده اند را ست که حضرات ھم دريافتھانجاآ ن افراد داده شده است وروشنی موضوع تاآسوی مجاھدين به  از

اليانا نجمله اند <آ ن روزنامه < رشوه > گرفته اند ذکرکرده که ازآروزنامه گاردين ذکرنام شخصيت ھائی که به اعالم 
    .مريکاآرجی مجلس نمايندگان > رئيس کميته روابط خاراس لتينن

مريکا باسازمان ھای تروريستی که آمريکاست که اجازه نميدھد که شھروندان آقانون مبارزه باترور  ،موضوع قابل توجه
مريکا وسازمان سيا آولت . باوجود اين قانون وحساسيت شديد دمريکاست معامله کنندآنامشان درليست تروريستی دولت 

 نظير اتھام دادوستد مالی بسيارکم اھميت و به که بسياری نجا کشيده شده استآنسبت به سازمان ھای تروريستی که تابد
ارسال پول برای بستگان وساکنان کشورھائی که درگروه تروريستی شناخته شده اند بزندان افتاده اند چگونه است که 

  ؟نراتائيد وخبرميشودآريکا بامجاھدين معامله کرده وميکنند ورسما ھم مآی شخصيت ھای سياسی ونظام

 برای ھمه اين سوال مطرح بود که اين پولھا واعتبارات ازنروزھا که خبرريخت وپاشھای سنگين مجاھدين انتشاريافت آ
  ؟کجا تامين ميشود

 ميتوان حقيقت را نرا اعالم کردآی حذف وازفھرست گروھای تروريست مريکا سازمان مجاھدين خلق راآامروز که دولت 
   .روزنه ھا تاحدودی شناخت زا

مريکا ازحذف نام مجاھدين آبرنامه اجالس مجاھدين خلق درپاريس وجانبداری شخصيت ھای سياسی ونظامی  -١
مريکا بوده است تا سندی باشد که آخلق ازفھرست سازمان ھای تروريستی يک طرح تنظيمی دولت ومسئولين 

مريکا به آمريکائيھا خواستار پايان دادن به موقعيت تروريستی مجاھدين خلق بوده اند ودولت آ زگروھی ا
نان که آمريکائی ھم نداشته باشند به درخواست آتبار مريکائی ھا که چه بساآن آخواست تقاضا و اعتبار

ن تن آمريکا به آی که رسوائی بزرگبوده تن داده است وبقول روزنامه گاردين < برخالف قانون مبارزه باترور
  >ستداده ا

  تجربه برنامه برائت مجاهدين خلق 

، مھم سايه اندازاست نه ، بدون سايه اندازنيستست که رويدادھای سياسی مانند سايه استاولين درس تجربی اين ا
  .اشکال مختلف فراھم سازد است که ميتواند سايه پشت سايه وبا . سايه اندازسايه

زمينه ھائی حرکت ميکنند که ازاعتراض ويااشکال ھای بين المللی  سيدن به اھدافشان ھمواره رویرای ربيگانگان ب
ن آکه بتواند پاسخگوی اعتراضات وارده برخالی باشد وزمينه ای محکمترازافکارعمومی ودرخواست ملتھا نيست 

  .حرکتھا باشد
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اساسا  و ھد
 ود واقفند و
 به مداخله 
ب جمھوری 
 وبميری کار
نگ شوروج

» يرمتمرکز
ميان بانيان 

حتمی جزيه 

ح -اميرفيض  -ھدين

ما عليه جمھوری
ورد ساختن خو
ه مداخله نميدھ
 قبح خيانت خو
اد ظاھرا نيازی
ود نظام غاصب
ومن بميرم وتو

که تجزيه کش ،ن

حکومت غي«ع 
ھستند در م» ی

ن می کند و تج
  

ربه از برائت مجاھ

رامورمبارزه ما
وآ نھا دربرآمل 

ھيت دعوت به
مک وحمايت به

زاآ، انتخابات ه
زاد باوجوآابات 
نصيحت وست، 

نآرداخت بھای 

موضوع ويژه به
خودمختار«ای 

ورت لزوم آسان
ک- ميکنند. ح

تجر  

شورھای ديگردر
زادی عمآ ن با
يری درمان تغي

ه متقاضيان کمک
چراکه گرفته اند

 که انجام انتخا
زاد اسآانتخابات

د خودرابرای پر

*  
 ترکيب آن به و
ی تجزيه و ادعا
ريکا را درصو

ين امر بازیر ا

 

کشمريکا وياآه
ه ما ازبيگانگان

کوچکترين ،زاد
ود دليل است که

سنگر گ فريبی
ميداندن مبارزه

المی که مانع اس
ا ميخواھند بايد

****
ت شده است در

در پیآنانی که ز
کار آمرامر ين

مھمی در نقش

عوت به مداخله
زانه وملتمسانه
زآسته انتخابات
خو ،زبيگانگان

چنان شعارظاھرف
حاضردرجريان
ن جمھوری اس

مريکاآزاد را از

   

نظيم شورا دقت
مشتی ازباشدو

داشته باشند. اي
 و بانيان شورا

دعزد که بدانيم
درخواست عاجز
 شدن زيرخواس
ن خواسته ای از
رائت خود زيرچ

ھرکودک ليکه
 وبرای برداشتن

زآانی انتخابات

٢)( . ماده کنند

که در ھنگام تن
له اشاره رفته ب
د ده ھا حضور

کنندگانوامضا 

  ۴برگ  ٠١/ ١٠

جربه بما مياموز
يفيت ووزنی  د
ميگردد وپنھان

رفتن زيرچنينگ
ينه سازی برزم

درحال !ھا ندارد
ی ممکن نيست

کسا ندارد واگر

مآی کشوراست 

اينکتوضيح    ٢(
و قوم و قبيل
و امضا کنند
وخواھد بود. 

 ٠/ ٢٠١٢

اين تج
کيف بھر

تلقی م
سنگر
برای ز
کشورھ
اسالمی
بردی ن

يرانیوو

)٢

  

   

   

  

  

 


