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  حقوقدان -اميرفيض

مردم حاليکه  در يدآميتوانست يک بحث حقوقی عرفی به حساب  ،استقالل کردستان عراقتحرير 
گرفته  رارــمختاری ودرمفھوم کامل استقالل اقوام واقليت ھا ق خود ايران که ھدف تجزيه و کشورعراق و
ردش استقالل کردستان درمسيری نسبتا جامع  قرارگيرد بايد گ نکه تحرير استقاللآوبرای  ند اند مسلمان

  .ردش به ايران نيز مورد بحث قرارگيردن گشآاحتماال انتقال کردستان عراق ونيز 

  و  مبنای استقالل قطعاتی ازکشورھای مسلمان ھمه پرسی قرارگرفته است نظربه اينکه **

رد کرده نرا آن آوقر نيستھمه پرسی واستناد به نظراکثريت مردم ازمبانی حقوق اسالمی  نظربه اينکه **
  :لــــذا است 

من لم يحکم بما انزل هللا فاولئک ھم الکافرون>= < سوره مائده ۵٢و  ۵١يات آاستناد به ظن قوی وبه 
   .ھرکس که طبق قانون خدا حکم نکند ازتابعيت اسالم خارج است

وبرخالف حکم خدا راه وفکرخود ويا ديگران را پس ھمه مسلمانانی که درھمه پرسی ھا مشارکت دارند 
   .کم خدا ازتابعيت اسالم  خارج اندوبه ح ،بدون  تعارف دنبال کرده اند

   .اين قاعده ميتواند مورد توجه کسانی قرارگيرد که مدعی اند عليه شاه قيام کردند که اسالمشان حفظ شود

  نايافته دم دوگوش گم کرد    رزوی دم کرد   آبيچاره خر

  حكم اسالم درتجزيه كشورها 

درقالب موردی بررسی ميشود که بدون استفاده ازطريق اکنون مسئله اعالم استقالل ويا تجزيه کشور 
 تجزيه ويا در سرزمين اسالمی متفرق و ،نھاآھمه پرسی ازقبيل اعمال زور وتوطئه وتظاھرات وامثال 

  ، با نقد کوتاھی ھمراه ميشودجايگاه استقالل قرارگيرد

دسته  دو هب ای جھان رادرست است که حقوق اسالمی به مرزبندی کشورھا قائل نيست وھمه کشورھ
   .کشورھای اسالمی وغيراسالمی تقسيم کرده است ولی اسالم حق مالکيت مشاعی را محترم شمرده است

 که با مردم مسلمانی است ين مسلمانان متعلق به عمومھرقطعه وحتی ھرذره ازسرزم ؛تطبيق مورد در
نی . دراين مورد تفاوت بيّ دارند دنی فرھنگی و ن اشراف آ ميزيسته ويا بر ن سرزمينآ در ھويت اسالمی
  .ن وعرفی وحقوق اسالمی وفقه تشيع وتسنن ديده نميشودبين حقوق مدر
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  وردĤدست

تمام اھالی  ( مشاعی رعنوان سوای موافقت ساير مالکينھمانطور که اگريکی ازمالکين مشاعی ملکی بھ
ن اقدامات آميشود وعنوان  ناروا شناخته ون اقدام فضولی آ ،دست به اقدامی بزند )و منتفعينکشور

، کشاورزی غرس درخت و –، پرداخت دين ، ذکاتمازو کليه اعمال عبادی مانند روزه  ون مغصوبه است
ن اراضی بصورت آدر نھا که مشروحا درفقيه بيان شده آمعامالت وکسب وکار وذبح وشکار وامثال 

سرزمين کشورھای  ازم استقالل قسمتی اعال با ،وباطل است ت درمال مغصوبه شناخته ميشودوماھيت عباد
  .ن قسمت غصبی شناخته ميگرددآمسلمانان ساکن  اسالمی تمام اعمال

  >گاه است که توچه ميکنیآنچه ميکنی که خداوند آگاه باش برآ<

 

 


