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 حقوقي بيانيه وزارت خارجه    ِبار 

 جمهوري اسالمي درمورد عراق
  حقوقدان -اميرفيض

ديگری  و ،وزارت خارجه جمھوری اسالمی دو تا سخنگودارد يکی زنی کالغ شکل سمبل زن دراسالم
   .است )ھمجنس گرائی( یکه سمبل جامعه گ اذلف مکش مرگ م جوانی با

ھم دارد مطلبی درباره  !اين دومی که ظاھرا غيرازسخنگوئی پست مھمی
  .ن تنظيم ميشودآتجزيه عراق بيانيه کرده که اين تحريربمناسبت 

  بيانيه  سمبل جامعه گي زده

  :بيانيه دو مطلب مورد نقد دارد يکی اينکه گفته است

مان بيانيه <ماھرگزاجازه تجزيه عراق را نخواھيم داد> و بالفاصله درپايان ھ
  .ماازطرح تجزيه عراق حمايت نخواھيم کرد>گفته است: <

**  

يا واوخوابيده چه کرده  مردی که با کارافتاده تشخيص نميدھند از و پير گفته ميشود فواحش
  . استدرچه حالت 

ارد که نميداند با وزارت خارجه جمھوری اسالمی داين وضعيت اگردرست باشد شباھت تامه 
که تجزيه بشود يا  عراق است دادن به منتظر اجازه ،ومانند فاحشه پير درعراق چه ميگذرد

   .نشود

ن آ رشواقعيت کامال روشن اين است که عراق درجريان تجزيه به سه قسمت است که 
واقعيت جريان تجريه عراق را چنين تشريح  بارزانی درگفتگوی بابی بی سی .غازشدهآازکردستان عراق 

  :کرده

عراق درحال حاضر تجزيه شده واستقالل ازاين کشورحق طبيعی کردھاست ازاين ببعد ما کتمان نخواھيم <
يا قراراست مادرھمين شرايط آ ،. کشوردرشرائط اسف باری استکرد که استقالل کردستان ھدف ماست

ھمه پرسی  .گی کنيم؟ اين من نيستم که درباره استقالل تصمييم ميگرم مردم دراين باره تصميم ميگيرندزند
  .>ينده برگزارميشودآدرماه 

  بارزانی ازسازمان ملل متحد درخواست نظارت وانجام ھمه پرسی برای استقالل کردستان را کرده
  .است
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 ديک به پرچم مخالفان اسد درست کرده اندسنی ھای عراقی حتی پرچمی بغيرازپرچم عراق ونز.  
 تجزيه عراق که باحمايت قطر< :وليد المحمدی  نماينده فھرست العراقيه صريحا گفته است، 

   >.عربستان وترکيه دنبال ميشود راه حل مناسبی برای مشکالت عراق است
  کل ماي( مقاله ای بقلمدر ؛را منتشرميکندمريکا که معموال نقطه نظرھای دولت امريکا آمجله تايمز

ازمراتب وچگونگی تقسيم عراق به  ) ازاعضای ھيئت مديره مجله زيرعنوان پايان عراقکراولی
   .سه منطقه پرده برداشته است

  ت ھمه اقليتا چند وقت ديگرکشوری يکپارچه بنام عراق متشکل از< :مريکا نوشته اندآمطبوعات
، عراق شيعه وعراق سنی ن سه کشور کردستانآی ھای دينی وقومی وجود نخواھد داشت وبه جا

  .سالمی شکل خواھد گرفتبا نام حکومت خالفت ا
  ازنظرما ھيچ راھی نتيجه جنگ باعراق تجزيه عراق است< :قای اوباما گفته استآبايدن معاون ،

جز فدراتيو يعنی تشکيل دولت ھای کوچک بااختيارات زياد وتضعيف نقش دولت مرکزی وجود 
  )نسلی گلب  تحليلگرواشنگتن پست(                                                    .رد>ندا

ناپيدا  به اصطالح ملی! قای بايدن راجع به فدراتيو کردن عراق رابا قطعنامه شورایآ= نظر حاشيه 

ودن ه الگو بوپيشنھاد فدراتيو کردن ايران توسط اعليحضرت را درمسيرتجزيه عراق وايران قراردھيد وب
   )پايان حاشيه(                                                     .عراق برای تجزيه ايران واقف شويد

  باروی  ٢٠٠۶مريکائی است که ازسال آتجزيه عراق يک طرح < :مريکائی نوشتآيک روزنامه
  .مالکی پيش بينی وبشدت دنبال ميشودالمدن نوری آ کار

سيم خطوط حقوقی تجزيه ايران يک ناپيدا وتر !به اصطالح ملیھمانطور که قطعنامه شورای  – حاشيه

              ِ پايان حاشيه)  (                                                                               مريکائی است آطرح 

  مريکا درعراق شده وخواستاربمبباران خاک کشورش آمالکی خواھان مداخله نظامی النوری
   .برای حمايت ازعراق درمقابل داعش شده است

 تی که از. دولعراق وسقوط مشروعيت دولت عراق است                                   ِ ھمين درخواست نوری مالکی نشانگرتالشی  
    .ن دولت ديگر دولت نيستآبيگانه درخواست بمباران کشورش رابکند 

  بارزانی پس ازاشغال کرکوک ازدرخواست دولت عراق مبنی برتحويل کرکوک به ارتش عراق
واظھارداشت که کرکوک به دولت  کرکوک را جزء خاک اقليم کردستان اعالم نمود و زد سرباز

  .عراق بازگردانده نخواھدشد

برای کردستان عراق منظورکرد وانتخاب  نراآ ٢٠٠۵کردستان عنوانی است که قانون اساسی  اقليم 
ھای  گام ٢٠٠۵اقليم کردستان ازھمان سال  ،ن منطقه مقررساختآ رئيس جمھوری عراق راھم از

 – تاسيس ارتش –ازقبيل ايجاد پارلمان  ولت مستقل اقليم کردستان برداشت،پرشتابی جھت تاسيس د
نائی اعتم فروش نفت به اسرائيل وترکيه وبی ارتباط با کشورھای ديگر واخيرا ھ –ھای اداری  ايجاد نھاد

  .به اعتراض دولت عراق
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شروع کرد  بخشی ازاقداماتی است  که ماده  ٢٠٠۵= اقداماتی که اقليم کردستان عراق ازسال  حاشيه 

 اقليت ھای قومیبرای کردستان وسيستان وبلوچستان وبطورکلی  ،ناپيدا به اصطالح ملی! شورای ١١
ازاقليم کردستان عراق گرفته شده  که  برای تجزيه ايران منظور داشته ودرست الگوئی است  ادعائئ
  )پايان حاشيه(                                                                                               است   

 قطع کرده  و رادرصد بودجه کشوراست  ١٧ست که بودجه اقليم کردستان که ماه ا ۶دولت نوری مالکی 
   .اقليم کردستان عراق بسوی استقالل استگاھی دولت عراق ازحرکت آاين اقدام دولت عراق به منزله 

  میمشکل عراق راه حل نظا< :مريکا با بارزاتی مالقات ميکند وگقته استآجان کری وزيرخارجه 
ت امارا . دولت  ترکيه ازاستقالل کردھا حمايت ميکند وبسياری قرائن و>نيست وسياسی است

ن درسازمان ملل مانده آکه کردستان عراق بسوی استقالل حرکت کرده وتنھا اعالم رسمی  شکارآ
بق ادرس لبانی ھم که بظاھربا استقالل اقليم کردستانجالل طا. ن وجودنداردآکه ھيچ مانعی درمقابل 

شرمندگی اش  لمان نشسته که بارآ مخالفت ضمنی ميکرد خود رابه تمارض بيماری زده ودر
   .سبکتربشود

اگرجمھوری اسالمی مدعی است که به   ؟اينھا اگرشھود واقعه استقالل وتجزيه عراق نيست پس چيست
دستان عراق ھم استقالل کر درمسيير تجزيه عراق وعراق اجازه تجزيه رانميدھد پس اقدامات انجام شده 

د که چه خبراست  نفاحشه ھای پيروازکارمانده نميفھم؟ يا ھمانطور که سالمی بوده استبااجازه جمھوری ا
  .گاه نيست که درعراق چه ميگذردآھم جمھوری اسالمی 

  خطي 10تعارض دريك بيانيه 

اضافه شده  >نميدھيمما ھرکزاجازه تجزيه عراق را < ، پس ازذکرھمانطور که دراين تحريربه اشاره رفت
   .>ما ازطرح تجزيه عراق حمايت نميکنيم<که 

تعارض   ؛اجازه ندادن با حمايت نکردن دوصيغه متفاوت است ،است متعارض مفھومی ،اين دو اعالم
ازبی تصميمی وعدم تسلط به ، وپريشان گوئی ناشی ناشی از پريشان گوئی ،دريک بيانيه ،مفھومی

   .فکرومالحظات عينی است

  له اين تحريرمسئ

حقوقی اعالم جمھوری اسالمی مبنی براجازه ندادن                             ِ تعارض دربيانيه نيست بلکه بار   ،مسئله اين تحرير
   .تجزيه عراق است

    .اجازه يعنی تفويض حق استفاده به غير برای استفاده ازحق متعلق به اجازه دھنده

 وخالف قانون بشمارميرود و دخالت درمال وياحق غيربدون اجازه صاحب حق ويامال مداخله محسوب
که دراصطالح حقوق  مداخله درامورکشورديگرناميده ميگرددی که موضوع مربوط به کشورباشد تدرصور

   .شده استديگرمعمول ومعرفی                              ِ سياسی تعرض به اصل حاکميت کشور  
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   .اصل حاکميت کشورھا ھم مقيد به قانون اساسی کشورھا وعھدنامه ھای بين المللی است

ورده نشان ازوجود آھرگز> به تاکيد نرا با واژه <آ ه که جمھوری اسالمی مطرح کرده وادعای اجاز
وچون مبانی قانونی دراساسنامه جمھوری  ،ادعای حق جمھوری اسالمی برحاکميت کشور عراق است

چنين حقی نيست بنابراين جمھوری اسالمی به اعتباراتی که ھرچه باشد جنبه قانونی  برای اسالمی وعراق
نرا آ درحق حاکميت عراق مطرح ساخته و شروعيت بين المللی ندارد فصل اجازه رابصورت مداخلهوم

    .رسما اعالم کرده است

ن متوجه خود جمھوری آاين رويه، بازتاب حقوقی     ِ اقل  رويه ای که جمھوری اسالمی ارائه داده حد با
ه مااجازه نميدھيم که ايران ب< :ميگويد يعنی نميتواند به اسرائيل ايراد بگيرد که اسرائيل ؛اسالمی است

  .>سالح ھسته ای دست يابد

 ار درموافقتنامه ژنوه ايران وازجمله خواستھای نسبت ب مريکا راآخواستھای جمھوری اسالمی نميتواند 
شمرده نزيرا خود جمھوری اسالمی حق مداخله درامورکشورھارا محترم  مداخله درامورکشور تلقی کند

    .است

مريکا درپی تحريم سيد علی وشيخ حسن است ووزارت خارجه آرخبرھا بود که کنگره ھم امروز د
درتحريم سيد علی وشيخ حسن را مداخله درامورايران اعالم  مريکا آی اسالمی اقدام احتمالی جمھور

ی جمھوری اسالمی به تھوده وبی منطق است وقبيوزارت خارجه جمھوری اسالمی   اعالم   .کرده است
تعبيرميکند نميتواند دخالت  اجازهنرا به آدرحدی دخالت کند که رسما ميدھد که درامورعراق  خود اجازه

     .ندمريکا ويااسرائيل ويا اتحاديه اروپا را درمسائلی که مربوط به حاکميت ملی ايران است محکوم کآ

  :مولوی تذکری حکيمانه دارد

  گران کن ازرنج وگزندردـــــــب  نچه برخود خواھدت بودن پسندآ

  می بکن ازنيک وازبد باکسان    چه توبرخود روا دارد ھمانـــآنـ

قبول نباشد برای خود جمھوری اسالمی نميتواند  رويه حقوقی جمھوری اسالمی برای ھرکشوری قابلاگر 
  .)لبی برديگران مطلبھرچه برخود نمی ط( رطب خورده منع رطب چون کند)(جای ايراد داشته باشد 

  خ حسن ومداخله درامورايرانم سيدعلي وشيتحري

  ؟مريکا مبنی برتحريم سيد علی وشيخ حسن دخالت درامورايران محسوب ميشودآيا طرح کنگره آ

   .اسخ اين مھم راميتوان دراين فشرده مالحظه کردپ

 .دخالت درامورکشورھا به مواردی اطالق ميشود که حاکميت ملت بوسيله قدرت خارجی نقض شده باشد
   .نرا احصاء کرده استآ ن کشورآمحدود به اموری است که قانون اساسی حاکميت ملی ھرکشوری 

   .مريکا به تحريم سيدعلی وشيخ حسن مداخله درامورداخلی ايران محسوب نميشودآبه دودليل تصميم 



 حقوقدان -اميرفيض -وزارت خارجه جمھوری اسالمی در مورد عراق انيهبارحقوقی بي            ۵از  ۵برگ  ٢٠١۴/٠٧/١٢شيد (شنبه) کيوان 

اول اينکه تحريم رئيس جمھور وولی فقيه ازحقوق ملت ايران شناخته نشده ودرقانون اساسی جمھوری 
 نفرن دوآوجود ندارد که بتوان ازحالت ربط وقياس استفاده کرد بنابراين تحريم اسالمی ھم مورد مشابھی 

که  درشناخته ميشوبل عدم رعايت نزاکتھای بين المللی وتحقينقض حاکميت ملی ايران شناخته نميشود 
مريکا قطره ای درمقابل تحقيرجمھوری اسالمی نسبت به باراک آتحقيرشيخ حسن وسيدعلی ازسوی 

  .اوباما ست

دوم که بسيارقابل اھميت است  اساسا درقانون اساسی جمھوری اسالمی حاکميت متعلق به مردم نيست 
   .خارجيان با جمھوری اسالمی مطرح باشد شن درکشاکآ که بحث نقض

  ماهيت درخواست كنگره امريكا چيست؟

  :مريکا نمايشی است با محتوای زيرآبرنامه تحريم شيخ حسن وسيد علی ازسوی کنگره 

  مريکا که تحريم ھای کنگره ارتباطی به مسائل ھسته ای وموافقتنامه ژنو آاصالت دادن به ادعای
که  اسالمی است چراندارد ودررابطه بانقض حقوق بشرواقدامات حمايتی تروريستی جمھوری 

انگيزه تقاضای اھل کنگره برای تحريم سيدعلی وشيخ حسن  موضوع حمايت ازتروريستھا 
   .ذکرشده است

 قای اوباما مبنی برھرگونه اقدامی درجھت آن، درخواست کنگره ازآره و متعاقب گاين نمايش کن
  :تن اسيھای عليه ايران بايد با موافقت کنگره باشد  نشان ازا تقليل تحريم

ن موضوعات آھای وابسته به  غيرازمسئله ھسته ای وتحريم<ھمانطورکه خانم شرمن گفته  .١
  ۵٠و ٢٠واين دومی است که بحث   >حقوق بشرواتھام کمک به تروريستھا ھم روی ميزاست

  ١. ھای ھسته ای سال تحريم را مطرح ساخته نه تحريم
  پيشرفت دمکراسی درايران ليون دالربرای کمک به بم ٣٢درطرح تحريم سيدعلی وشيخ حسن

ن دونفر به آنشان ازاستواری وعدم ارتباطرح تحريم  ،ه واين تخصيص بودجهپيش بينی شد
  .موافقتنامه ژنو دارد

  ی وفرصت ازتعارف کم کن وبرمبلغ افزاسـت>ن دونفرمصداق <آتخصيص بودجه به طرح تحريم
    .ی برسندمريکا به نوای تازه اآاست که الشخوارھای ايرانی  درخدمت 
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