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  حقوقدان -اميرفيض

ممکن است رجوع کنند با ابھامی  ٢۵/١/٢٠١۶محققينی که احتماال به تحرير اطالع نامه مورخ 
  .ن ضميمه حاضرتنظيم ميگرددآروبروخواھند شد که برای رفع 

 تشويق ون تفسيرجرم سياسی واينکه دراطالع نامه مزبورباذکردالئل واستناد به قانو ؛توضيح اينکه
تحريک مردم به تجزيه طلبی جرم سياسی نيست وجرم جنائی وخيانت به کشورتلقی ميشود اين نتيجه 

   .شورای تجزيه طلبی اساسا فاقد صالحيت شرکت درانتخابات استورده شد که آ

روطيت وھمچنين باصطالح قانون اساسی مش                                      ِ اين ابھام ھمراه بود که قانون انتخابات   برداشت مزبور با
قانون انتخابات جمھوری اسالمی، محکوميت افراد رابه جرائم جنائی ازاسباب سلب مشارکت درانتخابات  

 نآيت قانونی باشد زيرا حکمی عليه دانسته وشورای تجزيه طلبان نميتواند مشمول اين محروم
   .صادرنشده است

  رفع ايراد

اتھام دليل وقع جرم وانتساب جرم به شخص نميشود. اما زيرا صرف  ؛ايراد فوق بظاھروارد است
   .ميشود که توضيح زيربتواند درقاعده حقوقی مزبورجای قبولی را ايجاد بکند تصور

اول مشتمل بردونوبت است  نوبت  ،ن جريانآ ھدف ازمحاکمه متھم اثبات ارکان جرم به متھم است و
اين است که  وم رسيدگی واحراز ت ياخير ونوبت دجرم وجنايت ھس ،ميا عمل مورد اتھاآاين است که 

  .يا ارتکاب جرم به منتسب مواجه با دليل ومدرک وشاھد است ياخيرآ

نرا توصيف کرده است يعنی وقتی قانون ميگويد آامری است کلی که قانون معموال اثبات نوبت اول 
يا آکه بررسی کند که  ديگردادگاه تکليفی ندارد تحريک مردم به تجزيه طلبی خيانت محسوب است

  .تشويق وترغيب وزمينه سازی برای تجزيه کشور جرم ھست ياخير

ت بين عامل وعمل نيازبه رسيدگی دارد که دامنه اين رسيدگی به                                 ّ ولی نوبت دوم يعنی احرازرابطه سبي  
 با وثارجرم وامثالھم شمول پيدا ميکند که ھمه اين مراتب بايد دردادگاه آ -شھادت شھود –اقرارمتھم 

   .حضورمتھم رسيدگی شود
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اکنون سوال اينجاست که اگربه دالئلی ازقبيل دردسترس نبودن متھم (فراری بودن) ويااوضاع 
يا متھم کماکان ازحقوق سياسی آغيرعادی تشکيل  دادگاھی برای رسيدگی به اتھام متھم ممکن نبود 

  ؟ياسی ميگرددومحروميت ازحقوق س خود استفاده خواھد کرد يا اتھام سبب توقف 

 بشريت برای حفظ صيانت وسالمت خود درمورد مزبور به اصل برائت با احيتاط بيشترنگاه ميکند  و
مايل نيست کسی که متھم به خيانت ويا اتھام جنائی است درمقام وقدرتی قرارداشته باشد که متصدی 

دانست وامين راھم ودراين مورد ازقاعده کلی (متھم رانميتوان امين  ،حقوق سياسی جامعه است
   .نميتوان متھم شناخت استفاده ميشود)

کسانی که مورد اتھام جنائی قرارميگيرند موقتا معلق ازخدمت ومقام  به مالحظه ھمين قاعده است،
ن آ، خوراکترديد درفاسد بودن  ؛حکم عقل اين است که انسان شک را غالب براصل نميکند ؛ميشوند

  .ازمصرف بازميدارد خوراک را

خيانت بيائيد مرابه اتھام <که می ببنيم مرحوم مدرس درمجلس فرياد کرد  نجاستآبيق مورد دراتھام تط
زيرا اتھام ھمکاری  >لمان درتشکيل دولت موقت محاکمه کنيد که رفع اتھام ازمن بشودآھمکاری با  و
  .که موقعيت مدرس را ھدف ميگرفت بود وخيانت لمان ھا يک اتھام آ با

  تهام شوراي تجزيه طلبانساختارحقوقي ا

مھمترين واساسی ترين رکن ورود اتھام به متھم (شورای تجزيه طلبان) اقراربه جنايت است. اقرارکه 
نکه ازغل وغش مصون بوده قاطع ترين وسيله اثبات رابطه آ ممکن است شفاھی وياکتبی باشد با احراز

   .سببيت بين جرم ومتھم است

د اتھام جنائی به شورا وھمه کسانی است وطلبان يک اقرارکتبی برورقطعنامه شورای تجزيه  ١١ماده 
   .نرا امضا کرده اندآکه 

زمينه سازی  جرم جنائی ضمميه اقراربه  سند مزبور بواسطه امضاھای افراد حالت يک شھادت کتبیِ 
دادگاھی براساس قانون جزای ايران سلطنت مشروطه ويا برای تجزيه کشورراپيدا کرده است که درھر

  .قانون جزای جمھوری اسالمی قاطع ومستند حکم دادگاه خواھد بود

 ن گريده وبی اعتنائی شده  سندآامضای سند مزبور به مالحظه گذشت زمان واعتراضاتی که نسبت به 
     .ن ساختآيا کره ويا غشی متوجه و ن ايرادی واردساختآرا درموقعيتی قرارداده که نميتوان به اصالت 

  رويدادهائي براصالت سند مزبور

 در ١١علت پياده کردن ماده قای اميد مھرازاعضای برجسته شورای تجزيه طلبان گفته است <آ **
زيرسالح  ونفرعض ۵٠٠٠ن حزب مدعی داشتن آچونکه  ،له کردستان بودموفشارحزب کشورا  قطعنامه
نکه شورا با آ ولی بامھتدی جلب شود  ،کرد که رضايت خاطررھبرحزبواين موقعيت ايجاب ميداشت 
  >.قای مھتدی حاضربه ھمکاری نشدآاوموافقت کرد ولی  نظر
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قای اميد مھربعلت سابقه سياسی وخدمتی درجمھوری اسالمی وھمچنين آجا که شخص  نآ از **
بيانات رئيس اشيه  درح شھادت ايشان ،ايشان باشد ؛اظھارات ديگرشان ممکن است ازموارد رد شھادت

  .شورای تجزيه طلبان درموقعيت قبول واعتبارقرارميگيرد

له کردستان موسی اظھارداشت  که حزب ک –بی  –رئيس شورای تجزيه طلبان درمصاحبه با بی  **
 نھا برای تاسيس اين شورا بوده اند وآتعدادی ازاحزاب اپوزيسيون کردی ديگرھمکاروحامی  و

   .امنامه مفيد بوده ودرمرامنا مه شوراگنجانيده شده استنھا درتنظيم مرآپيشنھادات 

  :مطلب مورد شھادت اميد مھر) ميفرمايندله درنشست اوليه شورا (موايشان درباره عدم حضورحزب ک

 ی ملی حضورنداشتند ويا درخصوص اطالعيه واگرچه اين گروھا وجريان ھا دراين مقطع ازکارشورا<
 نھا درتشکيل وپربارترکردن فراخوان شورا ھمکارآ ، اما بسياری ازبيانيه پايانی شورانظری نداشتند

نجانيده ودرج گ نان راآبودند وتمامی پيشنھاداتشان مفيد بوده ومی بينيم که پييشنھادات وطرح ھای 
نام ببرم  )تجزيه طلب( کرده ايم ودراين ميان ميتوانم ازدوست خودم عبدهللا مھتدی رھبرکومله انقالبی

    >.ھای مفيدش درتشکيل شورای ملی ايران گنجانيده شده است که پيشنھاد

  )٩٢گفتگو با بی بی سی  ارديبھشت (                                                                            

 به اين مناسبت گرديد که احتمال غش و استناد به بيانات رئيس شورای تجزيه طلبان دراين تحرير **
را ناشی ازيک صحنه  ١١ميتوانست متوقع تصورباشد ودرواقع ماده  ت اميدمھرفريب که درشھاد

   :زائل سازد چراکه را وردآ سازی وفريب گرائی بتصور

 ازتاسيس شورای تجزيه طلبان سالھا ميگذرد واين گذشت زمان که با وعده ھای مکرر تجديد نظر** 
ه دليل حقوقی است که غش وکره در قطعنامه شورا ھمراه بوده است وازقوه وحرف به عمل تبديل نشد

   .وزمينه سازی وتحريک مردم به استقبال ازتجزيه ايران نبوده است ١١تدليسی درقراردادن ماده  و

  نتيجه گيري

  .تضمين ميکند را )٢۵/١/٢٠١۶دالکھای شورای تجزيه طلبان مورخ ( اصالت  تحرير، اين تحرير **

ن شورارا آيا عضويت امضا کرده اند وھمه کسانی که قطعنامه شورای تجزيه طلبان را ** 
ن ميباشند ونميتوانند درچنين حالتی درفعاليت ھای آ، متھم به خيانت به کشور وتماميت داراميباشند

   .سياسی ايران مشارکت کنند

زيرا طبيعت انسان اجازه  ؛نچه عرض شد حکم وجدان سياسی انسان ھای وارسته وميھن پرست استآ
    .ش خيانت کرده درکارخانواده ھمکاری کندنميدھد کسی که به مادر

 


