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 اطالع نامه
 شوراي تجزيه طلباندالكهاي 

  

  حقوقدان -اميرفيض

دوتن ازافراد شورای تجزيه طلبان قرارداده ن برنامه گفتگوی جاويد ايران که مرا درجريا از باتشکر
  .بنظر استحضار زيرالزم گرديد است  ( دالکھا وقتی بيکارميشوند سرھمديکرميتراشند)

  

  اطالع نامه                                               
درجھت نقد مصاحبه ھاست وشايد کسانی انتظار نقد  ،ھمانطورکه خوانندگان مستحضرند روال تحريرات

اعتنائی اين استحضارحضورشان الزم است که علت بی  داشته باشند ولی تقديم باال رامصاحبه  برنامه
   .تحريرات به برنامه مزبور روشن باشد

درمبارزه ايرانيان که . مشکلی خالف قانون نباشدنقد وانتقاد وسيله ای است برای کمک  به مسيری که 
    .نان بودآمبارزه ن نامعلوم بودن مرز مبارزه سياسی وغيرسياسی بود ،خارج ازکشوروجود داشت

  :اين توضيحبا
نسبت به کم  تنھا مانند شورای تجزيه طلبان کهکرده اند  وری اسالمی وصلت وبيعتايرانيانی که با جمھ

 بعلت نبودن قانون جرم سياسی در ،کيف انتخابات ورعايت حقوق بشربا جمھوری اسالمی مخالفند و
  .نھا مخالف قوانين جمھوری اسالمی ھست ياخيرآنداشتند که معلوم باشد فعاليت  موقعيتی قرار
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 در قانون جرائم سياسی را پس ازسی سال بتصويب رسانيد و المی ھمين ديروزنجا که جمھوری اسآ از
ن قائل به مشروعيت آوردھای آودست ۵٧که به شورش  است ن برھمه کسانیآن قانون که تسری آ

 ،مباشرت و خيانت به کشور شناخته شده استو فعاليت تجزيه طلبی جرم سياسی شناخته نشدهھستند  
   لــــذا: جزيه طلبی جنايت شناخته شده استتتشويق مردم به مشارکت ومعاونت درتحريک و

ن شورارا ازفعاليت سياسی به فعاليت آقطعنامه  شورای تجزيه طلبان موقعيت  ١١ماده   نظربه اينکه
  ؛وازاين بابت شورای تجزيه طلبان يک واحد سياسی محسوب نميشود  وجنائی وجزائی تبديل ساخته 

بعالوه رعايت  زادآھدف تجزيه ايران وھدف انتخابات  ،شورای تجزيه طلبان با دوھدف  نظربه اينکه
  ؛ومحسوب ميشود   سياسیزاد وحقوق بشر کاروفعاليت آمده وتنھا انتخابات آجود بو حقوق بشر

زاد) با خواست جنائی آانتخابات شورای تجزيه طلبان درمقام تفکيک  خواسته سياسی (  نظربه اينکه
  ؛و مجموعا يک شخصيت حقوقی شناخته ميشودو  )کشور نبوده ونيست تجزيه(

لذا   ، استوسالب حقوق اجتماعی ) مانع ھرگونه فعاليت سياسی تجزيه طلبیاتھام جنائی (  نظربه اينکه
چه بموجب قانون مورد عمل شورای وده کردن تحريرات به نقد اظھارات کسانی که لآجانب تمايلی به اين

   .تلقی ميشود نمی بينم جنائی  جرم ايران شاھنشاھی  ويا قانون اصيل مجازات عمومیتجزيه  طلبان 

  

 


