شھرام ھمايون و مجاھدين -امير فيض حقوقدان

چھار شنبه٢۴/٠٨/٢٠١١ ،

ﺷﻬﺮام ﻫﻤﺎﻳﻮن وﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
اميرفيض -حقوقدان

دررابطه با فعاليت ھای اخيرتلويزيون آقای شھرام ھمايون درجانبداری از مجاھدين خلق وارائه تصوير ھمبستگی بين
اعليحضرت ومريم رجوی وکروبی يکی از ايرانياران اين پرسش رامطرح ساخته که آيا واقعا چنين ھماھنگی ممکن است
وآيا آنطور که تلويزيون مزبور مدعی است اين برنامه به خوبی پيش ميرود؟
عرض شد:
ميدانيد که مجاھدين خلق درليست ترورکنگره آمريکا قرار دارد ھمانطور که درليست ترور اتحاديه اروپا قرارداشت
مجاھدين با رجوع به دادگاه اروپا فراغت ازاين اتھام رافراھم ساختند .مجاھدين برای اينکه بتوانند تصميم کنگره
آمريکا و يا مقامات مسئول آمريکائی رادربرداشتن اتھام تروريستی زائل کنند بايد به دادگاه عالی آمريکا رجوع کنند
وبرای رجوع به آن دادگاه به مدارک وشھود متقن وبااعتبار نياز دارند.
مجاھدين بخشی از اين شھود ودالئل رابادادن پول به شخصيت ھای سياسی ونظامی آمريکا ئی وسخنرانی جانانه آنان
درحمايت از مجاھدبن بدست آوردند که اسامی آن شخصيت ھای سياسی ونظامی درجرائد خارجی اعالم وآن افراد ھم به
دريافت پول اعتراف کردند.
بخش دوم دالئلی که ميتواند به خواست مجاھدين يعنی آزادشدن از ليست تروريستی کمک کند ووکيل آنھارا مجھز به
دفاع نمايد ھمين برنامه ھماھنگی اعليحضرت ومريم رجوی وکروبی است واين سند بسيار مھمی است که زمينه ودفاع
از مجاھدين راھموار ونمانيده دادستان آمريکا را درايستادگی به ادعا بسيار ضعيف خواھد کرد.
از آنجا که مبالغی که شخصيت ھای سياسی ونظامی آمريکائی ھا از مجاھدين بخاطر سخنرانی ھا وجانبداری ھا گرفته
اند جرم شناخته نميشود وکاری است معمول ،صريحا مبالغ دريافتی رااعالم کردند.
ولی چون چنين رويه ای درفرھنگ ايرانی بی سابقه ونامانوس است برای تلويزيون تشريح معامله بامجاھدين خلق
آسان نيست وگرنه ھمه ميدانند که > بی مايه فطيراست <.

&&&&
******
توضيح:

شوربختانه ،در گذشته اعليحضرت با شرکت در گفتگوھای پالتالک و برخی گفتگو ھای راديو و تلويزيونی و با اعالميه
ای که در باره آزار و آزاد سازی کسانی که در »کمپ اشرف« زندگی می کنند داده اند ،مقدماتی برای اين بھره برداری
نا موزون بوجود آورده اند .شايسته خواھد بود دفتر اعليحضرت ھمانطور که به درستی در گذشته ھرگونه ارتباط با
تلويزيون »آريامھر = سعيد سکويی« را تکذيب کرده اند اين مورد را که در تلويزيون کانال يک )شھرام ھمايون و
نوريزاده( پيش کشيده شده است را تکذيب وخود را از ھرگونه بی اعتباری مبری سازند .آنچه مسلم است مجاھدين خلق
پول ھای زيادی پخش کرده اند و حتا امکان اينکه اين »فرمان« از سوی »راھنمايی کنندگان کنار تايمز نشين« صادر شده
باشد وجود دارد تا اعتبار سلطنت را خدشه دار کنند .احتمال اينکه مجاھدين خلق آن نوار ھای گفتگوی پالتالک و برخی
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حرکت ھای دفتر اعليحضرت را با نيرنگ و با زيرکی فراھم ساخته اند تا از اين موقعيت بھره برداری کنند بسيار زياد
استا .شايسته است حال که ماھيت ،پالتالک ،فيس بوک ،راديو و تلويزيون ھايی ھمانند بی بی سی ،انديشه ويا روزينامه
ھای ديگر روشن شده است از ھرگونه ھمراھی و ھمکاری با آنان خودداری شود.
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