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  از
  

  تا
  

  نحقوقدا -اميرفيض

وايشان تقسيم عراق را  بودمصاحبه ای داشت  که موضوع ان تقسيم عراق قای رضا تقی زاده آ اخيرا 
 اثيرت د که جمھوری اسالمی بقدرکافی قوی ھست که ازبی برای نگرانی ايرانی ھا نميداند وعقيده دارموج

   .تجزيه عراق مصون بماند

 که مسئله تجزيه شدم يادم امد که درسالھای قبل  موقعی که ازمصاحبه ايشان بوسيله جاويد ايران مطلع
گفتند که تقسيم ايران بما مربوط نيست وغيره  سيرا)از ھيئت مديره بنياد ( نیايرانيا ايران مطرح بود،

مقاله ای  ٨٠مرداد ماه سال ا، سنگردرشماره اول وبه مالحظه ھمين اظھارات غيرمسئوالنه  حضرات
   .نوشت >تجزيه ايران بما مربوط نيست<تحت عنوان 

 مطرح ساخت و بطور غيرمستقيمتجزيه ايران رامريکا مسئله آقای کولين پاول وزيرخارجه آ ن سالھاآدر
يد کنارکش را خود >تجزيه ايران بما مربوط نيست<عذر مريکا باآاعتراض به وزيرخارجه  بنياد سيرا از

   .مريکا برخاستندآنجلس به حمايت ازوزيرامورخارجه آصبح ايران لوس روزنامه  قای قاضی سعيد وآ و

 لیبنام رضاتقی زاده ازاعضای اص با تابعيت انگليساکنون درمدارتجزيه عراق يک ايرانی مقيم انگلستان 
  .تجزيه عراق رابه ايران وايرانيان مربوط نميداند  ناپيدا !ملیبه اصطالح  شورای  بنيانگذار

   .عيب اوگفتی ھنرش نيزبگو)(قاق قاضی سعيد اشاره شد ھنرش! ھم بايد گفت آچون بنام 

 به حمايت از ،ی اعتراضقای قاضی سعيد به جاآقای پاول ازتجزيه ايران صحبت کرد آکه  ٨٠درسال 
   :مد ونوشتآمريکا برآ

مگرممکن است  .<اطمينان ميدھم که ازبعد ازجنگ ويتنام ديگرمسئله تجزيه کشورھا منتفی شده است
مريکا درکره وويتنام چيزی آمريکا متوجه نباشد ويانداند که بعد ازشکست آيرخارجه کشوری مانند وز

  )١٣٨٠فروردين  ١۴عصرامروز(                                   .سيا اتفاق بيفتدآتجزيه نميتواند دربنام 

  .قا خودش را کالبد شکاف مسائل سياسی ھم ميداندآتازه اين 

 ١٢١نشھرشماره گزارش بنياد سيرا وروزنامه ايرا ،١٣٨٠مرداد سال اسنگراول                     ِ مستند مقاله اعتراضی  (
   .)بوده است ٢٠٠١مارچ 
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  وامـــــا بعد 

 رقم مزبور قای تقی زاه آکه احساس کردم که پايمال شدن خسارات جنگی ايران ازحمله عراق به ايران 
نند فکرميک و بوده است عراق کشوربه وحدت ايشان  ل بی اعتنائیدالرتخمين زد عام درميليا ٣٠٠٠به  را

  .ن در)آاين به ( .کی عراق حمايت کردکه نبايد ازوحدت ويکپارچ

ودرمقابل اصل وحدت ملت ھا وکشورھا واصول حقوق بين الملل  اعتباری البته اين يک نظر شخصی است 
نا پيدا حق ايران  یاين سوال بجاست که ايشان چرا درقطعنامه شورا ،ندارد ولی درراستای نظربودن

د وفقط جايگاه تجزيه ايران رامعلوم وبه امضای رادرمطالبه خسارات جنگی ازعراق منظور نداشتن
  ؟خودشان وديگران رساندند

  مسلما خير؟؟ ؟؟يا شرط تجزيه عراق پرداخت خسارات جنگي ايران ازسوي عراق استآ

پيشنھاد تشکيل  ١٣۶٧شھريور ١۵شورای امنيت صادرشد سنگردرشماره  ۵٩٨زمانی که قطعنامه
بدور ازسياست ران وعراق رامطرح ساخت تا ايرانيان خارج ازکشورشورای نظارت برمذاکرات صلح اي

نميداند وساير  مجاز اسالمی ،ازيک ملت مسلمان اسالمی جمھوری اسالمی که مطالبه خسارت جنگی را
مانع سقوط حق  ،ايرانيان خارج ازکشوربا تکرارمنظم ،خسارات ايران لوث شود مسائلی که ممکن بود

مھم  قای تقی زاده ھم اينآمسلم ايران بشوند ولی متاسفانه کسانی ازاين پيشنھاد استقبال نکردند وھمين 
برای حق مسلم ايران نسبت به خسارات  ،وری امضاآوجمع  يچ گرفت وبجای راه انداختن مصاحبهرابه ھ
  .برای قطعنامه تجزيه ايران فعاليت کرد  ،جنگی

 قای تقی زاده بفرمايند وجبران مافات کنند وآھمواره  زنده وقابل مطالبه است  ،ده حقاکنون ھم ديرنش
  .پيگيری خسارات جنگی ايران را برنامه فعاليت خودشان قراربدھند

  اعتبارنظر

مردان عاقل ودانا ) اعتباری ندارد وبه ھمين دليل است که قانون وحقوق بين المللنظر، درمقابل نص (
 نند که مخالف قانون وشرع ويا حقوق بين الملل باشد واگر درشرع به اين عمل بدعتنظری نميک اظھار

  .گفته ميشود درحقوق مدون قانون  شکنی ويا تشويق به قانون شکنی ناميده ميگردد گذاری وحرام

گاه آازکالمشان ميگيرند حرفھای بی اعتبارانسان رابی اعتبارميسازد ويک جامعه  انسان ھا اعتبارشان را
  ١ .وکالمششخص  اعتبارشخص نگاه ميکند وبعد به ل به او

معروف  وبه بيت انسان ھای منطقی به نظرات افراد خاصه که مقام مسئولی نداشته باشند اعتنائی نميکنند
    ؛مولوی تاسی مينمايند

  ابله سخن گفتن جنون پس جواب اوسکوت است وسکوت       ھست با

                                               
 ک-اين جمله متوجه خيلی ھا در خط مقدم مبارزه اشاره دارد و چه خوب است با امعان نظر مورد توجه قرار گيرد. ح - ١
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بادستورجلسه تجزيه  ١٣٧۶درسالذربايجان که  آشادروان نادرپيمائی دررابطه با تشکيل کنگره جھانی 
نرا مديريت ميکرد  آ) حسن اغنامیتشکيل شد ويک فرد ناشناخته ای بنام ( نجلسآدرلوس  ذربايجانآ

   :دراليحه ای نوشت

 نامیوگفتاريک فرد معمولی حسن اغه عمل کشايد شما بگوئی  ،ای ھموطن گرامی وھم واليتی ارجمند<
. البته صورت ظاھرحرف درستی است ولی ن نوشته وگفته شودآاين ھمه اھميت ندارد که درباره 

دست ب را ھا بنابرسوابق تاريخی وحوادث گذشته ھميشه بيگانگان برای نيل به مقاصد سياسی خود کار
  وارشده قدم ميگذارند>براه ھمسرشناس افراد معمولی شروع ميکنند وبعد کم کم افراد

  )پيمائینادر  ١٩٩٧می (                                                                                           

افراد بااعتباروشخصيت حاضرنيستند افکاری را علت اتخاذ چنين سياستی ازجانب بيگانگان اين است که 
    .کشورباشد ولی برای مردم عادی اين احتياط مفقود استارائه دھند که خالف نص وقانون ويا سنت ملی 

كه نام شخصيت هائي معروف دركنارنام  ،قطعنامه شوراي ناپيدا اولين موردي است درتاريخ مبارزه
ريان يك اين ج. هاي جعلي به خواسته اعالم موافقت با تجزيه وتبديل ايران به فدراتيو ديده ميشود

 تموضوع يعني تجزيه ايران ميباشد كه باامضاي اعليحضر اهميت نآعلت استثناء براصل و
  .براي تسهيل تجزيه ايران باشدارزش ومعتبر حضرت سندي باوعليا

قای اوباما طرح فدراتيو کردن عراق را تھيه آجوبايدن معاون < :ھم اين روزھا نيويورک تايمزنوشت
  .>کرده است

يکا مرآمه فدراتيو کردن عراق توسط يکسال قبل ازبرنا .خبرراکه شنيدم ياد تلخی يافتم
 ،داشتند وبالفاصله مصاحبه ای عالقه خودشان رابه فدراتيو شدن ايران ابراز اعليحضرت در

عليحضرت به انداختن اشاره ا جا يک شورای قالبی وموھوم مامور ،تکرارميکنم بالفاصله
 وامضای علياحضرت وھمسرفدراتيو شدن ايران شد وامضای اعليحضرت را گرفت 

اد که پايداری وايج ،اعليحضرتيحضرت راھم بعنوان شاھد امضا ضميمه سند کردند تا نظراعل
   .تاحدودی رسمی گردد ،امضا        ِ ا وشاھد  حق نميکند بارعايت تشريفات امض

 ی موھوم ومجعول باضافه چند نام ومجموعه ای اسام ،اين سند که ھمان قطعنامه شورای ناپيداست
  .زاده ھستندقای رضا تقی آان سند مزبور ھمين گن امضا کنندکه يکی ازھما واقعی داردامضای 

   دزد ناشي وكاهدان 

به اموری صحه بگذاريم که خالف اصول مشخصه  ياھرکشوری  بخاطر دشمنی با عراق ا حق نداريم ،م
دخالت کشورھا وتجزيه کشورخالف منشورسازمان ملل  .حقوق بين الملل ومنشورسازمان ملل متحد است

اگرما رعايت اين اصل رانسبت به کشورھای ديگر الزم  کشورھاست. واصل استقالل وتماميت ارضی
مرگ خوبست فقط برای (ران محروم وممنوع کنيم ندانيم نميتوانيم کشورھای ديگرراازحق تجزيه اي

  .ھمسايه ؟)
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 مسئله اين نيست که جمھوری اسالمی قادربه جلوگيری ازتجزيه ايران ھست يانيست بلکه مسئله کلی
   .ستخارج ا  تجزيه کشوراست که ازدائره حق

. را يت ونه مرزوبومراميشناسد ونه ملت وملفته که جمھوری اسالمی نه ايران قای تقی زاده يادشان رآ
  .جمھوری اسالمی ھمه چيز ذوب دراسالم است وتجزيه کشورھم تاثيری دراسالم ندارد در

  ارتباط كشورها 

 کشورھای جھان ھمانند ظروف مرتبطه ازنظرسياسی واقتصادی وحتی اجتماعی بھم مربوط ميباشند و
 بھارعربی در راعد کلی اين قا ؛تحوالت دريک کشوربطورطبيعی به کشورھای ديگر ھم سرايت ميکند

 ازھمين ،»که نوبت توست ب زنآيه چون تراشيدند     ريش خود ھمساريش « »اينکه ميگويند ؛ديديم
    .باب است

واه  ت ليبی مطلبی منتشرساخت که  گبھنگام حمله نظامی به ليبی مفسرسياسی بی بی سی دررابطه باتحوال
   .ارتباط تحوالت کشورھا باکشورھاست

 ھای عربی شده است و ليبی اکنون نمونه والگوئ تازه ای برای روند جنبش< :ی گفتس–بی  –بی 
 ی ازدارد که الگوئ نراآنخستين جنبشی است که بامداخله مستقيم خارجی به ثمررسيده است وپتانسيل 

  >رتش خارجی استآ موفقيت شود جنبش ليبی ھمچنين وامدار

تفکيک وتقسيم درملت ايران ھم خود نماست دراين رد وسنی وشيعه وھمين                       ُ ملت عراق مشتمل است برک  
ه يان ازتاثيرخودمختاری ودرنھايت تجزصورت چقدرسادگی ويا دلبستگی به رضايت بيگانه است که انس

  .کشورعراق برمردم کرد وسنی وشيعه غافل باشد ويا مردم رابه غفلت دعوت کند

تماعی وسياسی وفرھنگی ملتھا ميتوان اين ھمچشمی را درتمام شئون اج ؛طبيعت انسان ھا ھمچشمی است
ارجح  مترصد است که ازھمسايه اش عقب نماند وھرچه اودارد درنظرھمسايه ديگر ،يک ھمسايه ،ديد

   .ستندھ) بيان کننده ھمين عادت مردم مرغ ھمسايه غازاستن است (آوبه دنبال 

د نينده درسازمان ملل دارنما ،عراق مستقل ميشوند، دارای کشورھستند          ِ اعراب سنی    ،وقتی کرد عراقی
است  )رافضین تشيع (آانی که جزئی ازکشوری باشد که حکومت ايروعرب  ت است برای کردقاين يک خ

    .رافضی رابه معنای سگ ميدانند اھل تسنن، که

  تجزيه ايران وطرح تقسيم خاورميانه 
معروفترين وزنده ترين ی عربی وخاورميانه منتشرشده که که برای تجزيه کشورھا یدرتمامی طرحھاي

که بنا برسفارش پنتاگون تھيه شده  ٢. مريکائی استآيھودی  Bernard Lewis  لوييزطرح برنارد  انھآ

   .درجريان اجراست نام ايران درکنارنام عراق وسايرکشورھای خاورميانه ديده ميشود و

                                               
 ک-موزش ديده حآ دانشگاه ھای پاريس و لندندره وآمدلندن دنيادر ١٩١۶ماه مه  ٣١در در شرح احوال او، يھودی انگليسی تبار معرفی ميشود. - ٢
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 ھدف طرح تقسيم خاورميانه قرارگرفته اند در کشورشان ميھن پرستان ھمه کشورھای خاورميانه که
ه گرفتن استقالل دمريکا درامورکشورھا وناديآن محکوم کردن دخالت آ يک جبھه قراردارند و يت درماھ
  . ستتماميت ارضی کشورھا و

  :نچه عرض شدآبراي استحكام 

دراعالميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روبط دوستانه وھمکاری ميان کشورھا براساس منشورملل 
   :مده استآ ١٩٧٠متحد مصوب 

تجزيه وياخدشه كردن جزئي وياكل تماميت           ِحقوق مشوق  ،وربچيك از پاراگراف هاي اعالميه مزهي<
 تومستقل كه براساس اصول حقوق برابروحق تعيين سرنوشت مل ارضي وياوحدت سياسي دول حاكم

  .>خود عمل ميكنند نمي باشد وچنين داللتي ندارد

***  

  شده است:اضافه جسارتا 

دين (مذھب ھای که تاماس جفرسون رييس جمھور آزاديخواه آمريکا نوشته است به  ادداشت ھايیيدر 
تفرقه موجب سقوط «يد: اشاره شده است و درپی آن می گو »دول مدنی اصل«نوان مشتق از آن) با ع

نظريه ای را عنوان ميکند که موجب جدا شدن کليسا ويا کنيسا از اداره توماس جفرسون ». ھمه ما است
نظريه چيز تازه ای نبود پيش از او اسپينوزا، لوک و فيلسوف ھای ديگری اين  شد.  ی آمريکادولت ھا

  مانند حافظ گفته بودند. در اروپا و ھمچنين متفکرانی در ايران 

سنت به اتفاق  م ِ   ح   توان گرفتاق، جھان میـــــآری، به اتف   الحت، جھان گرفتــُ            
 رفتـ              ِّ              شکر خدا، که سر  دلش در زبان گ    افشای راز خلوتيان خواست کرد شمع

 ايست که در آسمان گرفتخورشيد شعله  نه من استـــزين آتش نھفته که در سي
  

آمريکا آنھم توسط اشخاصی مانند تاماس جفرسون و اينگرسول بنياد اداره کشور برای نخستين بارولی 
   برقرار کرد.بر آن را 

نظريه جدايی دين از حکومت تا حدی تازه است و پس از منشور حقوق بشر در اروپا مطرح شده اگر 
گرفت، ولی اينکه حکومت از دين جدا عمل می  است و شايد آنھم در پی اقدامی که در آمريکا صورت

 ميبينيم ھخامنشيان بدون دخالت دين -سال پيش برميگردد ٣٠٠٠شده به آغاز مسيحيت و در واقع به 
[با آموزه ھای زرتشت اشتباه  )ی گری(زرتشت ولی در زمان ساسانيان ھمان که دين بھی حکومت ميکنند

ھای روم به  راسز حتا .خوانده ميشود بدترين عمل را در بازکردن راه اسالم به ايران انجام داد نشود]
آنچه به سزار ارمغان شده، «فلسفه يونان آمده بود شيوه امروز دولت جمھوری اسالمی عمل نکردند. در 

. اين نشان ميدھد در غرب نبوده که »خدا ارمغان شده مربوط بخدا است ارمغان سزار است و آنچه به
  ست. استوار شده ا جدايی دين و حکومت ستوانهاسکوالريسم بنياد گرفته در ايران و به تبع آن در يونان 



 حقوقدان -يرفيضام -ران به مربوط نيست تا تقسيم عراق بما مربوط نيستاز تقسيم اي        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٧/٠٢شنبه (تير شيد) چھار 

وکشورھای غربی خودرا در کاسه تفکرات تاماس جفرسون و اينگرسول  با تمام اين که آمريکاامروز 
را در کنار دولت ھا قرار ديگر که منافعشان حکم ميکند مذھب  می گذارند ولی در خاورميانه يا ھرجای

   ميدھند و ميان آنان تفرقه می اندازند.

 »تفرقه بيانداز و حکومت کن«نظرات » تخم لق«ھای اين ملت ھا که » آدم«ھستند در ميان تانه شوربخ
ھنگامی که دوطرف باھم «چندروز پيش آقای نتانياھو به روشنی گفته است: ھمين  را رواج ميدھند.

و آقای تقی زاده ھم در گفتگو » درجنگ ھستند به ھيچکدام کمک نکنيد بگذاريد زخم ھای خودرا بمکند
  ود ھمين اشاره را پی گرفته اند.ھای اخير خ

  پوزش از استاد گرامی واميد رسوب در خوانندگان. با 

  ک-ح –شاگرد 

  

  

 


