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  حقوقدان–يض فامير

گيری  يه طلبان کنارهشورای تجز از ،اردشيردولت ان افشين جم وآقايری منتشرشد مبنی براينکه باخيرا خ
ازی خبرس جعل و نراآ تکذيب و را مزبور . بفاصله کوتاھی شورای تجزيه طلبان خبريا برکنارشده اند و
اضافه  نآ بری برانتشارنامه ای يک بحران خ افشين جم با آقایروزی نگذشت که  دو باز. رنتی خوانداينت

   :انی وابھامی نامه مزبورمطرح ميشواکنون دراين تحرير به اتفاق نکات بحرکرد. 

  1 افشين جم آقايمتن نامه 

گاھينامه رسمی آ پيرو واکنش و((
جوالی  ۴شورای ملی ايران بتاريخ 

اخراج برخی ( که نوشتار ٢٠١۵
) دروغی موندان ازشورای ملی ايرانھ

گاھينامه آوجعلی اعالم کرد ضمن تائيد 
، شيوه شايعه پراکنی )١( شورای ملی

وجعل مدرک راخالف مبارزه دانسته 
دشمن شادکن رامخرب  وچنين رفتار

ت انصاف وشھام ، بادرمبارزه نجات ملی بايد صاقانه باقاطعيت )٢(.ومنحرف کننده ازمسيربراندازی ميدانم
  )٣(. عمل کرد ودرھرزمان منافع ملی  را درباالترين اولويت قرارداد

  :گاھی وشفافيت ھمزبان برای پايان دادن به اين شايعه پردازی به اطالع ميرسانمآبرای 

زمان بفاصله سه ماه ازيکديگربخاطرنکاتی که  دو ماه پيش در ۶بيش از ٢٠١۴دسامبر ٢۴درتاريخ 
، ازشورای ملی ايران دفترسياسی وديگرمسئوليت ھای از )۴(لی نيستن بسود مصالح مآبازگوئی مراتب 
  .)۵(کناره گيری کردم

 ھر ، جنايتکارومردم فريب ميبايد بااتحاد درعمل ازھرکوششی  دربرای رھائی ازجمھوری اسالمی فاسد
 ، وطن پرست که متعھد به يکپارچگی کشور، دمکراسی وشرئطی درھمکاری بااپوزيسيون ھای ملی

تار اصول . اين گفين ازحکومت ھستند با پشتوانه ورعايت منشور حقوق بشردريغ نکرددبه تفکيک  معتقد
   .برد مبارزاتی من رامشخص ميکنده را

  ھدف نجات ويکپارچکی ميھن است وھمگان برای رسيدن به اين ھدف مقدس وسيله ھستيم 
  ))افشين جم -پاينده ايران  

                                               
ک کی وزير دفاع کانادا بود به ھمسری ايشان در آمده است. ای پيتر مدر زمانی که آق قای افشين جم (نازنين افشين جم) دختر آ - ١

 دنيا آمده است و نازنين افشين جم ١٩۶۵پيتر مک کی در سال ادگستر و دادستان کل کانادا است.وزير دآقای مک می در حال حاضر 
ه اين ازدواج در آمدن به تابعيت کانادا ازدواج کرده است. الزم کی با آقای مک ٢٠١٢در تھران دنيا آمده و در سال  ١٩٧٩در سال 

 ک-دارد. حاست ويک تبعه غير ايرانی حق دخالت در امور ايران را ن



 حقوقدان -يرفيضام -پيرامون استعفای آقای افشين جم                                                                     ۵از  ٢برگ  ٠٧/١٠/٢٠١۵

اردشيردولت را نحوه برخورد با شھرام ھمايون نوشته  آقای گيریه اعالنی ھم منتشرشده که علت کنار 
  .است

ن آودونفرازخانمھای تشبيه  »جنده خانه«به ه شوراکتصور نميشود اين مقوله جدی باشد زيراھنگامي 
 آقایجنده اعالم شدند رگ غيرت ودفاع 

 نکهآ قبل از ٢ .کانی نخوردتاردشيردولت 
جم صحبتی افشين  آقایپيرامون نامه 

   :يد عرض دو نکته ضروری استآبميان 

 ایآقبرداشت ازماجرای استعفای  -اول 
   :جمافشين 

نخستين برداشت ازماجرای استعفا ويا 
افشين جم واردشير دولت  آقایبرکناری 

اميردرختی) يک اقدام اداری ( نام اصلی با
درھمه شخصيت ھای              ِ است که معمول  

حقوقی است وباھيچ ابھام وبحرانی 
روبرو نميشود ولی مورد استعفا ويا 

ان باچنان ابھامات ومالحظاتی مواجه است که شخص ثالث نميتواند با خواندن اعالميه آقايکنارگيری 
ره که باالخ جم واقعا درک کندافشين  آقایگاھينامه) شورا وبيانيه باصطالح مجعول اولين شورا ونامه آ(

يا الاقل افشين جم ھنوز عضو مسئول شورا  ان وآقاي               ِ ند ويا ھيچکدام  داده اند ويا برکنارشده ا عفااست انآقاي
  .ميباشند

ای اعض شورا حتی لياقت درمديريت استعفای يکی ازبرداشت ازجريان مزبور دراين حول وحوش است که 
عای اين چنين شورائی چگونه اد ؛ندارد راسان ومعمول ترين کارھای اداری است آ خودش که روان و

   ؟زاد راداردآبات برگزاری انتخا

نھا اين پاسخ داده ميشود  آبه < :گاھينامه شورای تجزيه طلبان نوشته استآ يکی ازکامنت نويسان بر
  .>ب دماغتان را نميتوانيد باال بکشيد چرا اين کرکری ھا را ميخوانيدآشماکه 

 طھای زيادی راا مديريت کند چرا اين غلدرتطبيق مورد شوراکه نميتواند يک استعفای عضو خودش ر 
   .و امضا ميکنيد باره تماميت ارضی کشور مينويسيد در

ن قابل آقطعنامه شورا بکارميبردند  که خالف  ١١اين ضعف ونادانی رادرماده شوراچی ھا  کاش  ای
ن آپياده کرده اند باچنان تجربه واحاطه به موضوع  نراآ ١١ن قطعنامه ومادهآمالحظه است کسانی که 

کرده اند که نميتوانند ھمين افرادی باشند که درمورد يک استفعای اعضای خودشان ماده لعنتی راپياده 
   .فالنشان با فالنشان قاطی شده است

                                               
که نگاره باال از آنجا برداشته شده است اردشير دولت را  ٢٠١۴نوامبر ٢۴ برابر با ١٣٩٣آذر  ٣نبه وشد افق ايرانرنامه ب ٢
  ک-می نامد. ح» ای ملیداور کل شور«



 حقوقدان -يرفيضام -پيرامون استعفای آقای افشين جم                                                                     ۵از  ٣برگ  ٠٧/١٠/٢٠١۵

  مورد دوم لزوم اعالن مراتب استعفا 
 گاھی عمومآزمان ويا کارمند ويا مستخدمی برای گيری ويا برکناری عضو ساه کنار الزم نيست  که ھر 

سازمان ھای اجتماعی ويا خدماتی بطوراصولی رابطه  وابسته به      ِ افراد  عضويت ورابظه  ،اعالم شود
  نيازی به و ،ن ھم يک اقدام خصوصی استآل خصوصی است که بين کارفرما وکارگربرقراراست وابطا

   .اگھی واعالم عمومی نيست

 چون قانونبموجب قانون ويا منتبع قانون به کسی محول شده  ، ويا مسئوليت درمواردی که مقام امنتھ
    .گھی شودآ نيزبه اطالع عموم ميرسد شرط است که برگناری ويا استعفای شخص مزبور

  ن آاستثناي وارد بر

نچه دررابطه بااستعفا عرض شد اين است که ھرگاه عضو وکارمند دستگاھی درمقام آاستثنای وارد بر
ه ث باشند ويا برعکس متعھد بمسئوليت باشد يعنی متعھد به تحويل گرفتن مال وياجنس ويا اخبارازثال

گھی برکناری عضو الزامی است درغيراينصورت برای ثالث آثالث باشند س ودستور به داخت مال وجنپر
  .د  وامکان سوء استفاده ممکن ومسئوليت لوث ميگرددنھی نميشو منع و            ِ ايجاد تکليف  

  ذكر مقام ومسئوليت مستعفي

 ن مقام وآ اعالم نام ونام خانوادگی او نيست بلکه مھمترازبنابراين الزمه اعالم برکناری عضو، تنھا  
 درمورد سازمان ھا مانند چرخ دنده ھای فعاليت  سازمان است و ،وچون مسئوليت ،مسئوليت اوست

نميتواند متوقف گردد ودرعبارت ديگر مسئوليت ومورد مسئوليت است که شخص را متصدی ميسازد نه 
گيری ويابرکناری او مسئول ه بموازات اعالم کنار ،مسئول گيری اشخاصه لذا  درمورد کنار ،برعکس

   .موقت ديگری که جايگرين ادامه مسئوليت شخص مستعفی باشد ھمزمان معرفی ميگردد

ن شخصيت ھای حقوقی فعال ھستند ايجاب آ اعتبارشخصيت ھای حقوقی سياسی  وھمچنين افرادی که در
الم شود اين يکی ازحقوق ممتازشده کارمندان يا مستعفی شدن عضو اع و اننآميکند که علت برکناری 

رعايت و وکارگران وھمچنين فعاالن درسازمان ھای اجتماعی وسياسی است واگراين موضوع روشن 
  .نشود ھم اعتبارشخصيت حقوقی وھم اعتبارھمان عضو برکنارشده ويا مستعفی شده معيوب ميگردد

ھيچيک ازاصول الزم چه ازطرف شورا وچه جم افشين   آقایگيری ه متاسفانه درمراتب استعفاويا کنار
بصورت تعارف برگزار   الزم اين تشريفات ،عايت نشده  ودرتاسف بيشترجم ر افشين  آقایسوی  از

افشين جم واقعا کناره گيری کرده  آقایواين برداشت درحالتی است که نميتوان فھيمد که  ،استگرديده 
  .است يا خير

  افشين جم  آقايابهامات درنامه 

 و م ان افشين جآقايبرکناری ويا استعفای  از بيانيه ای است که خبرتکذيب  گاھينامه شوراآمفھوم  )١(
را تائيد ميکند واين تائيد به  نامه شورا گاھیآافشين جم درعين اينکه  آقاینامه  -اردشير دولت رادارد

 ه استعفای ازاين معناست که خبراستعفای ايشان نادرست وجعل است ولی معھذا درنامه خودشان ب
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يکی ازابھامات وايجاد بحران ھای مخلوط شده  شکارآمسئوليت ھای شورا متکی شده اند  اين تعارض 
نھا ازنامه ھای آران ويا تبعيت ازنظرات نميتواند بدون اخذ مشاوره ازديگ که انسان ،موضوع است در

   .منتشره کسب ودرک حقيقت موضوع رابنمايد

. درکدام ماده ی وجعل مدرک را منحرف کننده ازمسيربراندازی ميداندافشين جم شايعه پراکن آقای) ٢(
؟ ميان دعوا نرخ تعيين کردن ھمين براندازی جمھوری اسالمی مقررشده شورا،ھدف  ،اساسنامه شورا

   .است

 عمل تجزيه کشوراست و در و و حکومت غيرمتمرکز حاکميت و زاد وتقسيم قدرتآھدف شورا انتخابات 
تی سوء استفاده کرده ــــصداقت وراس افشين جم که درنامه خودشان از آقای؟ اينھا کجا وبراندازی کجا

اند چرا جايگاه براندازی جمھوری اسالمی را با بيعت وشرکت درانتخابات جمھوری اسالمی مخلوط 
ريم شورا ويا عدم تحبا  چرا درموقع بيعت  را نميدانند واگرميدانند يا معنا ومفھوم تفاوت اين دوآ ؟ميکنند
  .نشدند ورآمانع اين اقدامات شرم  ،انتخابات

   >منافع ملی باالترين الويت ھاست قاطعيت وانصاف وشھامت ميطلبدمده است <آ) درنامه ايشان ٣(

افشين جم به بھانه عبارت باال که عمومی واقتباس ازديگران وديگران است ازبيان علت کنارگيری  آقای
ن جھت چيز ديگری آدرحاليکه منافع ملی يک چيزاست وحرکت در ،غفلت کرده انديا برکناری خودشان  و

ن ضرورت دارد واال رسيدن به آحرکت درجھت منافع ملی درست نبود اصالح واعتراض به  اگر ،است
ھمين و  داردنشھامت وجود  افشين جم  قاطعيت وانصاف و آقایاقدام  در ،ميسازدمنافع ملی را ممکن ن

  .فقدان شھامت سبب پرده پوشی علت کنارگيری ويا برکناری ايشان شده است

شته به حساب منافع ملی گذا شفته سوء استفاده کرده وفعاليت شوراآ افشين جم ازبازار آقایاينجا نيز  در
ه به وابست گيرد که ايشان يک فردعوام وـــــــن اين تعبيرايشان وقتی ميتواند مورد اعتراض قرار ،است

که يکی   منافع ملی ١١ميداند که ماده قدری مستقل   شناخته شود واال ھرمغز وازجمله شوراديگران 
   .ازارکان وحدت ملت وتماميت ارضی ايران است را خرد وخميرساخته است

. مگرميشود انسان ازکاروشغلی استعفا بدھد اسفند دوبارھرسه ماه استعفا داده ام ٢۴) نوشته اند که از۴(
يکبار که انجام شد  .استعفا يعنی قطع رابطه کاری .ويا ششماه مسئول ھمان کارباشد وبعد ھم سه ماه

 رزيرا کارمند وياشخص مزبو ،قطع رابطه کاری تحقق يافته واستعفای دوم مشت درفالن وعمل لغوی است
 حتی ارتباطی نيست وھراقدام وعملی که بنمايد مداخله ناموجه وحقوق  ديگر درحلقه با استعفای خود
   .قابل تعقيب است

ن افشي آقایبنده شنيده بودم که درشورای تجزيه طلبان خرتوخری کامل حکمفرماست اما نه درحدی که 
   .ن رفتارکرده استآجم به 

 . سلبافشين جم استعفای درھم وبرھم خودشان را دليل سلب مسئوليت ازخودشان دانسته اند آقای) ۵(
اعالم قضيه مختومه  ومرز بندی کارساده ای نيست که بااين تشخيص  و ينده استآمسئوليت متوجه 

   .شود
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افشين جم هراقدامي كه به استناد قطعنامه شوراي تجزيه طبان صورت گيرد  آقاي براي استحضار
ن متوجه تمام امضا كنند گان قطع نامه آبوده ويا نباشد مسئوليت  افشين جم عضو شورا آقايچه 

ي گيره نها روي داده باشد ويا درزمان كنارآرزمان عضويت واعضاي شورا ميباشد چه ان اقدامات د
   .اننآ

که  زمانی تا که شنيده ام  ،گيری براقدامات جاری وگذشته شورا ارائه سند مخالفت استه راه تسری کنار
ه ھمينک فروزنده باقی بود صحبت ازمخالفت نبود و آقایھزاردالر اھدائی مردم بادست اندرکاری  ۵٠٠ن آ

   .به بھانه منافع ملینھم آغازشد آمخالف ھا  خورد ابراز گکفگيربه ته دي

  وديگران... افشين جم آقايبراي استحضار

نھاست آاھم اتھاماتی که متوجه  شما وھمه کسانی که درشورای تجزيه طلبان عضويت داشته ويا دارند
   :بودبقرارزيرخواھد 

  .ايجاد زمينه ھای مساعد برای تجزيه کشور 
   .بيعت باجمھوری اسالمی 
   .ايران از ورھای بزرگ جھان درباره مرز زدائیا ازکشتقاض 
   .ازکشورھای بزرگ جھان به شورا برای برقراری سکوالريسم درخواست دخالت وکمک 
ايران  درخواست ازکشورھای بزرگ جھان برای حمايت وکمک به کشورھای عربی که درمقابله با 

   .ايستاده ويا قرارخواھند گرفت
واقعی سلطنت طلبان که اپوزيسيون حقيقی جمھوری اسالمی را تشکيل متالشی ساختن نيروھای  

  .ميدادند
است درحد ري (تنھا) به شخصيتی مسئول ،تبديل اعليحضرت رضا شاه دوم نھاد ملی وقانونی ايران 

   .شورای تجزيه طلبان

   .ب استآان افشين جم واردشير دولت  فکرنان کنيد که خربزه آقاي

  

  

  


