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بان  ورای  ط
و ارازج  و

  حقوقدان -اميرفيض

 قرارشد نامه اخير ١)  ٢٠١٧/١٠/۶اعليحضرت واصرارموجه واصرارناموجه مورخدرتحرير (
شورای تجزيه طلبان که ظاھرا  بمناسبت حرکت استقالل طلبانه کردھای عراقی وبه موازات تشکيل 

   .حاضريم گيرد اکنون باتفاق سرقرار يافته مورد بحث تحريرات قرار ن شورا انتشارآمجمع عمومی 

  مزبورمقدمه نامه 

 که(؟ مقدمه ھرنامه ويا موضوعی  بھرچيست شورا ن نامهآسان نبود که مقدمه مفصل آ قابل درکِ 
لمقدمه ابه اين معناست که ازمقدمه ميتوان با ذو  )علم ناميده ميشود هھمان مقدم ،درانواع مقدمه

تاريخی مفصل ن مقدمه آن ھيچ ارتباطی با آشنائی با آ درحاليکه جريان کردستان عراق و ؛شنا شدآ
   .مده است نداشته استآکه درنامه شورای تجزيه طلبان 

  شگرد درنامه ها 

درنامه ھائی که نويسنده قصد دارد که موضوع حقيقی نامه بعنوان يک سند باقی بماند وخواننده نامه 
ری ن بيگانه نيست وقدآ زياد ملتفت موضوع حقيقی نامه نشود معموال با مقدمه ای که خواننده نامه با

خواندن نامه اين است که خواننده  زيرا عادت معمول در ؛غاز ميگرددآنده باشد ھم مفصل وخسته کن
ن نامه آوتصورميکند که ھمه  گاه نامه روبرو شد نامه را رھا ميکندآ شنا وآھمينکه با موضوعات 
   ٢. را خوانده ويا ميداند

جلو واتھام مشارکت درزمينه سازی برای تجزيه رد مزيور برای فرارازشورای تجزيه طلبان ازشگ
ودرواقع قسمت اصلی نامه مزبور ھمين چند جمله ای است که درزير مالحظه کشوراستفاده کرده است 

  :ميفرمائيد

  بخش مورد استفاده ازنامه مزبور

درروزھای اخيربرگزاری ھمه پرسی دراقليم کردستان عراق واکنش ھای جھانی ازاياالت متحده  
وھمزمان ذھنيت بسياری  )١(کا گرفته تا اروپا ودبيرکل سازمان ملل رابرانگيخته است مريآ

                                                            
١ - .pdf2017Oct06-AF-AmirFeyz/BayanatRPVaEsrareMovajahNamovajahyears.org/1400http://   
تنھا کسانی که دقت بيشتری دارند نه تنھا ميان خط ھارا ميخوانند ميان واژه ھا و ارتباط بين واژه ھارا ميخوانند  - ٢
امير فيض به من ھم آموزش داده اند تا ميان واژه ھارا بخوانم پيشتر تنھا ميان خط ھارا در ضمن خواندن استاد  –

 ک-ته را ميخواندم. اينجا از استاد سپاسگزاری ميکنم. حکل نوش
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چراکه تغييرجغرافيائی سياسی اين  ،ن کشورھمسايه را درگيرخود کرده استينازھموطنان ايرانی وساک
  )٢( .بخش ازمنطقه به دنبال خود ميتواند تنش ھای ديگری را به ھمراه داشته باشد

ازديدگاه ايدئولوژی ويا با اتکاء برنظرياتی مبنی برتيره وتباری  ؛ورميشود کهآياد شورای ملی ايران 
، امنيت وحقوق ن سرنوشت برای مردمان يک منطقه ضمانتی برای تامين رفاهبحق تعي از ويژه فراتر

ت نميايد حقوق شھروندی فقط با تغييرمرزھا به دس ؛ن سرزمين ايجاد نميشودآمدنی به جھت مردمان 
  )٣( .تنھا با برپائی حکومتی قانونی مبنی برحقوق بشرودمکراسی تضمين ميشود بلکه

مامردم ايران می بايست   )۴( تماميت ارضی ايران با احترام به حقوق شھروندی ضمانت ميشود
، ، امنيتباشيم وازايرانيت  بعنوان شناسنامه ملی مان پاسداری کنيم که تنھا راه برقراری صلح ھشيار

   .فاه شھروندی پايداربرای سرزمين وکشورھای ھمسايه ميباشدبرابری ور

   ؟يا تعارض هستآ

ن اين است که آ دارد و حث درباره نامه شورای تجزيه طلبان يک بحث کوتاھی پيش روقرارب قبل از
ارچگی حفظ تماميت ارضی ويکپ< :شورای تجزيه طلبان که درماده دوم قطعنامه خود نوشته است

طريق ايجاد نھادھای  از تقسيم قدرت ميان بخشھای مختلف کشور ن که صحبت ازآ ١١يا ماده آ ،ايران
مينمايد که ، اجتماعی وفرھنگی اقتصادی ،، انتخاب مسئولين محلیمورسياسیدمکراتيک جھت اداره ا

  ؟ البته که دارد.خير حقيقت  زمينه سازی برای تجزيه کشوراست  منافات دارد يا در

منافات  دارد ولی حقيقت امراين است که ماده  ١١ماده دوم با ماده صورت ظاھرقضيه اين است که 
ن الزمه آ وجود استقالل وتماميت ارضی وحفاظت ازتصريح ب يعنی  ؛دوم ويازده الزم وملزوم اند

     .است تجزيه کشور

شورای تجزيه طلبان  ١١کشوری دارای استقالل وتماميت ارضی نباشد نميتواند ماده  نکه اگرآتوضيح 
، نميتواند کشوررا تجزيه وبه قطعات خود مختارويا مستقل دراورد  زيرا کشور فاقد اجرا کندرا 

  .حاکميت برعموم قطعات کشوراست  تشبيھی ممکن است  داللت بيشتررا بی نيازسازد

 قطعه کرده وديگران را ،نرا قطعهآوقتی کسی مالک ششدانک يک زمين ويا خانه ای است ميتواند 
مالکيت مطلق ندارد  د مالک مشاعی است يعنی برتمام ملکد ولی وقتی کسی خوھم شريک ملک بساز

   .نميتواند ملک را بين افراد ديگر تقسيم کند

 نقدر شعورآ ؛استقالل وتماميت کشور ميکنند شورای تجزيه طلبان وھمه تجزيه طلبان که صحبت از
لف کشور درسايه جريانات اداری برای مناطق مخت وايجاد اقتدارسياسی ودارند که تجزيه کشور 

ولی  کشور ازومقدمه ای است برای جدائی سياسی جھانی با استقالل وتماميت ارضی منافات دارد 
اينکه   ميکنند برای جوش دادن معامله است و حنھا مسئله استقالل وتماميت ارضی را مطرآعلتی که 

   .با تجزيه طلبان ميباشدنھا مستقل است وقابل معامله آ در تجريه طلبان مطمئن شوند که کشورما

  اما نامه شوراي تجزيه طلبان 

اساسنامه اش  ١١ن است که شورا به اھميت فسادی که درماده آنامه مزبور مويد  ٢و ١فرازھای 
   :گاه است  وميداند کهآپياده کرده 
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باعث وحشت ونگرانی مردم ايران وجھانيان است  وجھانيان ھمانطور که  نسبت به اقدامات  -١
   .شورا ھم قابل احساس است ١١ماده  عراق واکنش نشان داده اند نسبت به اجرای کردھای

کشوری درخاورميانه تاثير مستقيم  شورا اذعان دارد که تغيير جغرافيای سياسی يک قطعه از -٢
بدون اينکه وارد محوريت اجرا  ١١يعنی حتی وجود ماده  قطعات کشورھای ديگر دارد  در

. بت به تمام اياالت وواليات وحتی شھرھای ايران موجب خواھد شدگردد انتظارمشابھی را نس
وقتی به سوابق  ؟ھم اکنون مالحظه نکند نرا ازآ سف بارغائله ويا انتھای تا يا دشواراستآ
نوقت بايد آ ،زيه طليی جنوبی ھا وغربی ھا وشمالی ھا وجنوب شرقی ايران نگاه ميکنيمتج

تجزيه  که مانند شورای تجزيه طلبان ازرت باشيم نسبت به تماميت کشورمان خيلی بی غي
   .کشور حمايت کنيم

 با ١١ست شده است که اجرای ماده ) متکی براين باوردرتنش( شورا با بکاربردن  واژه -٣
اجرای  ؛بکالمی ديگرروبرو خواھد شد  ،ن اکنون قابل پيش بينی نيستآکه حد وصل  یتنش

 تش وآن آمالت  و مد آعی به اجرا درنخواھد بصورت امری طبيعی وتحول اجتما  ١١ماده 
  .خون خواھد بود

اقارير وتصاويری که منتشرشده  مشارکت سران تجزيه طلب کردستان ايران درجلسات شورا و -۴
 ھارات  اخيرظتحقق خواست کردھای جدائی طلب ايران است وا ١١نشان ميدھد که ھدف ماده 

پيشمرگان ما درکردستان درحال جنگ با به اينکه  < عبدهللا مھتدی کردھای ايران رھبر
نھا آمادگی درتنشی که ھم اکنون سرکرده آنشان ميدھد که شورا با > جمھوری اسالمی ھستند

   .رفته است ١١مھتدی اعالم کرده يعنی خشونت مسلحانه به استقبال ماده 

  گاهي هاآبا اين 

کثيف ايران ويران کن ) ١١(ماده  ازاين ماده  چرا دست ،سيدهن رآگاھی ھا  که شورا به آاين  با
  برنميدارد؟؟؟

مريکا نشان ميدھد که سياست آاسناد سياسی موجود شامل اظھارنظرشخصيت ھای خارجی وبويژه 
) برتجزيه ايران وعراق نه فصلی که اکنون درمورد کردستان عراق ناظريمکلی ( مريکا بطورآجھانی 

درموافقت نامه گنجی وتيمرمن برای خود مختاری نراھم آوسوريه وافغانستان است وقدم اجرائی 
 قبل سالھای در ،اسرائيلی ،تيمرمن مريکا  وآ اينھا قرينه ای است که اگر ؛کردستان ايران را داريم

ورائی با پشتيبانی ھا سال بوسيله ش ده موفق به زمينه سازی برای تجزيه ايران نشدند اکنون وبعد از
 مانده سال را به سکوی اجرا در ان زمينه نابکاراحضرت وھمسراعليحضرت  ھماعليحضرت وعلي

  .ورده اندآ

  به اين اسناد نگاه كنيد 

  !!به اين اسناد نگاه کنيد  وبعد ادعای تماميت ارضی ايران را کنيد

 »بزرگترين خطری که درايران وجود دارد اقوام مختلف < :روزنامه ھرالد تريبيون نوشت
 در ۴۴اقوام مختلف . ھمه چيزرا دگرگون کند ی ميتواند. خطرطغيان اقليت ھای قوماست

د شوند وگروھی روزی اين مخالفان قوی متح اگر  د،صد ازمردم ايران راتشکيل ميدھن
ون ساختن جمھوری  اسالمی که گسرن  با مخالفان قوی ھمانگی پيدا کنند اصالح طلب 

ان وام ميخواھند اير. اکثريت اين اقدرحال حاضرمھم است بخودی خود صورت ميگيرد
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اکثريت دست اندرکاران  مستقل شوند يد وآ بصورت يک فدراسيون سست بنياد در
با مذاکرات اتمی دارد ولی  شکارآمريکائی معتقدند که کمک به اقليت ھای قومی منافات آ
کردھا ازسوی وکمک به  طرف سرويس پاکستان ھا از بلوچحال حاضرکمک به  در

  )١٢٩٠(کيھان لندن                                                        .ادامه دارد موساد
 ) روزنامه   کومله در مصاحبه با ) رھبر١١درتنظيم ماده  مشارکت  اوعبدهللا مھتدی

ما ارتباط خوبی   :گفت الشرق االوسط ازاتحاديه عرب خواست که به کومله کمک کند او
 (مقصود عبدهللا مھتدی از صا خلق فارس وخلق عرب داريمخصو ،با اپوزيسيون ايرانی

کومله   نقطه شروعش حمايت، ارتباطات) اپوزيسيون ايران  شورای تجزيه طلبان است
به فصل روشن حمايت شورای تجزيه طلبان وجنبش (رھبران جنبش بود  و جنبش سبز از

که يکی داده است   دراين خصوص توضيح کوله را) که صراحتا مواضع سبز رجوع کنيد
   .مريکا به ايران استآحمله نظامی  ن مواضع موافقت باآ از

   فرصت مناسب 

حمايت ازجدائی طلبی کردھای عراق است خودداری موقتا  مريکاآکه سياست دولت  ميتوان گفت اکنون
 که از ١١ماده  را از موقعيت استفاده کرده وخود فرصت مناسبی است که شورای تجزيه طلبان از

مريکا قراردارد آ وزير کنترل وحمايت اسرائيل ودھای سياست تجزيه کشورھای خاورميانه است بن
  .سازدرھا  را خود

  فرارازجلو

 که با خط تاکيدی مشخص شده درماھيت فرارازجلو جلوه گراست  درنامه شورا فرازھای سوم وچھارم
ومعتقد است که به اين دانائی  ١١يعنی درواقع ميخواھد وانمود کند که پلی زده است برروی ماده 
دمکراسی وتامين  زادی وآاسباب  رسيده است که تجزيه کشور ويا تقسيم قدرت بين مناطق کشور از

   .حقوق مردم ويا اقليت ھانيست  وبايد ماھيت حکومت دمکراسی باشد

درست وبجاست تجزيه کشور ويا تفويض قدرت اجرائی که مقدمه  ايجاد اين کسب دانائی شورا 
حکومت ھای خود مختاری وبازھمان حکومت ھای خودمختاری مقدمه استقالل وجدائی  کامل مناطق 

 ات جنگی بين مناطق کشور وامنی وتدارک نا ھا مناقشه ونآمد آوپی  تماميت کشوراست خود مختاراز
 مردم کشور ندارد و الزم وملزومی با دمکراسی واحقاق حقوق برابر ھيچ  رابطه دولت خواھد بود،

ن سبب ميشود که ھمان حداقل حقوق انسانی ھم نتواند درجريان آجانبی  ضحتی ميتوان گفت که عوار
   .عادی خود قرارگيرد

  تالش ناموفق 

ويا  ١١به ھيچوجه نميتواند مسقط اثرات ماده  گرفت فرازھای سوم وچھارم که مورد شرح قرار
  :باشد زيرا که ١١شورا نسبت به ماده  جديد معرف سياست

شورا دارای شخصيت حقوقی است واين بدان معناست که فصل ناسخ ومنسوخ نسبت به اظھارات 
 زيرا شورا واجد شخصيت حقوقی است  و .ھويت سياسی وفلسفی شورا نميشود در افراد شورا موثر

ورد متوجه آت مزبور که فصل ناسخ ومنسوخ را بوجود ميرشورا تلقی نميگردد حالظافراد شورا ن نظر
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ودرکالمی روشن  شخصيت ھای طبيعی  است که نظراتشان ميتواند نظرسابقشان را تعديل ويا فسخ کند
   .جلو روشی نيست که بتواند مورد استفاده شخصيت ھای حقوقی باشد از فرار

سند  ١١خود حذف ننمايد ماده ازمنشوررا صريحا وقاطعانه  ١١ده شورای تجزيه طلبان مادامی که ما
  ھويتی شورا نسبت به امرتجزيه کشور خواھد بود 

  گيري رياست شوراه كنار

روشھای اخالقی موجود ومتداول اين است که وقتی رئيس ويا حتی کارمندی بازنشسته ميشود ويا 
قغ عدم وا در و ،ن کارمند ويا رئيس تجليل ميشودآخدمات  از ،گيری ميکنده بھرعلتی بدون اتھام کنار

 و رئيس به شورا زده است ندارد يا ن کارمند وآسيب ھائی که آ شدن شورا از رھا تجليل معنائی جز
   .> استمرسان مرابه خيرتواميد نيست شر< حقيقت مصداق در

ال کام رياست شورا گيری ه نسبت به کنار نآشورا وافراد رفتارموھن وبسيارزننده وغيراصولی  
 و راعليحضرت با خرج اعتبا ،وشيوه معمول بشريت استانصاف   امری بيسابقه وبدور ازاخالق  و

 ورد ازآکاذبی که اين شورا بدست  اعتبار ھر وردند وآبوجود را را شو شخصيت خود وخانواده اين
 نقش قانونی  و ،ن به خودشان بودآشورا واعالم تعلق  امر ل ھمان دخالت ناموجه اعليحضرت دريبقِ 

   .ھم درتصميم گيری ھای شورای تجزيه طلبان نداشتند

 رت ازشورا حتی درحد يک تجليل ساده وراه اندازی يک اجالس وسخنرانی وتقدير ازحمايت اعليحض
حالتی استقبال کرد که گوئی عامل ھمه خطاھا وکجروی ھای شورا  واقعا از و ؛شورا کوتاھی کرد

  . شخص اعليحضرت نبوده است کسی جز

  ناسپاس دمی  آ از سيرت به شناس     به گرانصاف خواھی سگ حق

   )سعدی(                                                                                         

            

  

  

  

  

  

  

 


