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  حقوقدان -اميرفيض

 آمريکاخرصدای آصفحه  ، بمناسبت تحوالت اخيردررابطه با رفراندم برای استقالل کردستان عراق
 جاويد ايران که برنامه مزبور را از مصاحبه ای با شخصيت ھای کردستان عراق ترتيب داد که باتشکر

   .قرارگرفتم ن آ از داد بنده ھم درجريان استفاضه عمومی قرار، گاھی آ درمسير

سن شرفی  جانشين وح مرگان کردرئيس پيشين پارلمان عراق وفرمانده پيش کرکی! دکتر آقایدراين برنامه 
، ازعبدهللا مھتدی ھم دعوت شده بود که درجلسه دبيرکل حزب کردستان عراق وکسانی ديگرحضور داشتتد

کرکی راجع  آقایمد نظراين تحرير است  اظھارات  ،ن گفتگوآ که از یموضوع .مصاحبه حضورنداشت
  .به قانون اساسی عراق ومسئله ھمه پرسی برای استقالل کردستان است

   الي تجزيه طلب بزرگجاي خ

خاصه که ايران بود  شورای تجزيه طلبانخالی بودن صندلی مصاحبه ازرئيس ويا نماينده  ،نخستين توجه
ھم نتوانسته بود رئيس حزب کوموله کردستان ايران عبا مھتدی دوست رئيس شورای تجزيه طلبان 

    .بطورکلی دفاع کند رانازاستقالل کردستان ايتا درکنارحسن شرفی  درمصاحبه حاضر شود 

بمناسبت جلب ھمکاری کومله کردستان پياده شده است   شورای تجزيه طلبانقطعنامه  ١١= ماده  حاشيه
روزنامه لوپن  وجود داشته و ١ ی بين اعليحضرت وعبد هللا مھتدیروابط دوستانه وحتی سرّ  ٩١درسال 

   :قات با رضاپھلوی چنين گفته استمطلبی ازگفتگو با مھتدی داشته که مھتدی درمقابل استيضاح مال

اين حق خودمان است که باھمه اپوزيسون ايرانی مذاکره وگفتگوکنيم خصوصا بابزرگ مردی ھمچون <
  )(پايان حاشيه >غوش گرفت وگريستآرضاپھلوی من وقتی به دست بوسی ايشان رفتم ايشان مرادر

                                               
از توابع  بوکان در شھر ١٣٢٨ ادهز )جمھوری مھاباد عبدهللا مھتدی فرزند حاجی رحمان آقای مھتدی (يکی از وزرای - ١

  .دنيا آمدسياسی به ایو در خانواده ذربايجان غربیآ استان

و دنبال کردن تجزيه ايران به   حکومت پھلوی سپری کرد و در جريان مبارزات مخفی عليه تھرانتحصيالت خود را در
(مھندس فؤاد مصطفی  ايران شمسی با تعدادی از دانشجويان کرد ١٣۴٨ در سالبه زندان افتاد جمھوری مھاباد و کومله 

در سال  فؤاد مصطفی سلطانی را تأسيس کردند. پس از کشته شدن لهکومهسلطانی، مھندس محمد حسين کريمی، و...) 
له توسط کومه حزب کمونيست ايران له انتخاب شد و پس از تأسيسعبدهللا مھتدی بعنوان رھبر کومه ١٣۶٢ تا سال ١٣۵٨

حزب کمونيست  و جمعی افراد منفرد ديگر عبدهللا مھتدی سمت دبير کلی سھند ھای ايرانی به نامبا گروھی از کمونيست
 ک-ح  .له) تغيير يافتکومه( حزب کمونيست ايران له ھم به سازمان کردستانرا بر عھده گرفت و نام کومه ايران
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  وامــــا بعد 

کرکی سوال کرد شما که به قانون اساسی عراق احترام ميگذاريد  آقایاز ٢ فالحتی آقایمتصدی برنامه 
   ؟يا درقانون اساسی عراق اجازه ھمه پرسی برای استفالل کردستان عراق داده شدهآ

   .کرکی موضوع اين تحريررا تشکيل ميدھد آقایاظھارات 

   :ايشان چنين پاسخ داده است

يعنی به زور تشکيل  عراق اختياری است نه اجباریاتحاد که  مده است آاسی عراق درمقدمه قانون اس -١
   .رزو مندانه استآ نشده و

لذا موضوع مربوط ميشود به  ھيچ ماده وحصری راجع به رفراندم نيستدرقانون اساسی عراق  -٢
   .کردستان عراق

پس  ،تورعراق انجام بگيردبايد با دس درھيچ کجای قانون اساسی عراق ذکری نيست که رفراندم -٣
   .حق دارد که رفراندم کند ،کردستان

   .نراموضوعی حقوقی دانستآوکرکی نشد  آقایفالحتی وارد پاسخھای  آقای

  تفسيرنامانوس

اتحاد عراق اختياری است نه اجباری> به معنای نبودن کره واجباروفشاردرايجاد اتحاد عراق < عبارت -١
زادی ازاتحاد عراق آرعبارت قانون اساسی مکمل  نبودن فشاروکره وسلب ) درزومندانهآاست وکلمه (

يا  رزونشان ميدھد  نه اينکه عبارت مزبور ناظراست که کردھا وآاست واتحاد عراق رابصورت يک 
   .اقليت ھای ديگر اختياردارند که ھرزمان که بخواھند اتحاد عراق را مضمحل واعالم استقالل کنند

عراقچی ايران است که  آقایبرداشت نا متعادل ونامانوس ايشان ازھوای فکری تصورميشود که اين 
   .>برجام راترک کندبرجام اختياری است وھروقت که جمھوری اسالمی بخواھد ميتواند < :گفت

                                               
تجاوز و آزار جنسی مھدی فالحتی مجری  رپیدبرنامه ھای صدای آمريکا بود در برشی از زمان الھام ستاکی که از مجريان  - ٢

ا اخراج ومھدی فالحتی ھمچنان بر سر الھام ستاکی گواھی پزشکی ارائه ميدھد ولی الھام رشکايت ميکند. گرچه امه صفحه آخر برن
» نگار محمدی«بود و شايعه فساد اخالقی او دررابطه با » تفسير خبر«که جمشيد چالنگی که مجری برنامه درصورتی  کار مانده است.

  بر زبانھا افتاد از صدای آمريکا اخراج شد. 
نوشته و به صورت  "چراغی می زند سوسو"در وب سايت رسمی اش مطلبی را با عنوان  ١٣٩٢فالحتی در ارديبھشت سال مھدی 

  می نويسد: او  . »چرا از خواست مردم حمايت نکنيم؟«رسمی از آقای سيد محمد خاتمی حمايت نموده و اعالم داشته: 

شمارند و البته رژيم به  تنھا چراغی که در نا اميدی سوسو می زند و مردم بيش از پيش حضورش را غنيمت می وزھااما در اين ر«
  . »ھر طريق سعی در خاموش کردن اين چراغ دارد خاتمی است

ک ھای فدايی بوده است که از سوی سيا جذب شده و به صدای آمريکا راه يافته است. يکجا آمده بود مھدی فالحتی از جمله چريدر 
 ک-ح
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تصريح قانون اساسی عراق به اينکه اتحاد عراق اختياری است نه اجباری ھمان است که درقرارداد ھای 
 و اجبار ) يعنی طرفين قرارداد نميتوانند به کره وخيارات ازطرفين شدکافه  اسقاطد (مدنی نوشته ميشو

   .تدليس وغبن که ازمراتب ابطال عقد است متوسل بشوند

 وکشوراست صحبت وتعيين تکليف ميکند و هقانون اساسی کشورھا ازحقوقی که متعلق به کل جامع -٢
 اين است که ھرچه در نآمعنای احصاء ميگردد و ن قانونآ نچه که حق جامعه است درآدرعبارت واضح 
   .نام حق شناخته نشده قابل مطالبه نيستقانون اساسی ب

پارلمانی) درقوانين موضوعه ( ،فرق قانون اساسی باقوانين موضوعه اين است که برعکس قانون اساسی
نچه که آ مشخص شده ون حقوق تابع نظم خاصی آ استفاده ازبرای  ويا  دارندنن حقی آ نچه که مردم برآ

   .ن حق افراد استآ منع قانونی ويا تعلق شرط ندارد استفاده از

کرکی اين دوموضوع يعنی دائره حق را درقانون اساسی ودرقانون موضوعه  !دکتر آقایتصور ميکنم که  
ھمه پرسی ای درقانون اساسی عراق ھيچ ماده وحصری بر<  :مخلوط ويا اشتباه گرفته است که ميگويد

  .>، پس کردستان عراق حق ھمه پرسی  داردتنيس

 برای استقالل عراق  چون درقانون اساسی عراق مسئله ھمه پرسی< :صحيح عبارت ايشان چنين ميشود
   >.پيش بينی ومقررنشده  پس اجرای ھمه پرسی خالف قانون اساسی است

. ه قابل مطالبه نيستنکه  حقی که درقانون اساسی کشورھا ازجمله عراق برسميت شناخته نشدآنتيجه 
  کداری باشدبرکرکی با سابقه ای حتی ضعيف قابل نمونه  آقایتصورنميکنم تز واظھارنظر

ن آمحصور ومحدود به حقوقی است که درقانون اساسی  ،درتمام مبارزات سياسی  خواسته مبارزين

مورد مطالبه کشور مستقراست  نه اينکه حقوقی که درقانون اساسی نيست ولی درمخيله کسانی ھست 

 .قرارگيرد

درقانون اساسی ا متوازن است به اين معنا که رفراندم که به تائيد ايشان نادعای سوم ايشان، مخلوط  -٣
 آقای، من متعجب ھستم که ا داشته باشدنميتواند درھمان قانون شرط دستوردولت عراق ر ،عراق نيست

ھا بيننده دارد برای دفاع ازاستقالل کردستان  ليونينھم دريک رسانه ای که مآکرکی به چنين ادعائی 
   .متوسل شده اند

  انتقاد وارد بربرنامه مزبور

حتی درکلمات طرفھای مصاحبه دارند  که ميتوان گفت نمونه ای متمايز فال مھدی آقایدقت خاصی که 
درباره  نميبايستی ،دارد را نچه که بعنوان سوال مطرح ميکنندآاست ونشان ازاحاطه به موضوعات الاقل 

ن ميگذشتند  زيرا برنامه که تمام شد اثر آ عنوان حقوقی بودن موضوع ازکناربکرکی  آقایاظھارات 
کرکی رسوب خود را خواھد گذاشت تا کسی بيايد ودرباره اظھارات ايشان مطلبی  آقایاظھارات نادرست 

باب  از >ه مرده باشدورده شود مارگزيدآتاترياق ازعراق < کارگذشته است از بنويسد ويا بگويد  کار
ليون ھاشنيده اند واين اليحه را ازتعداد انگشتان ھم کمترممکن است يرا م خرآصفحه نمونه ھمان برنامه 

  .به بينند
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  الگوي خطرناك 

ن کشور الگوئی برای تجزيه طلبان ايران خواھد آنجا که  کم وکيف تجزيه عراق واستقالل کردستان آاز
راھنمائی برای تجزيه  طلبان ايران خواھد شد که بگويند چون درقانون استدالل کرکی نسخه و ، لذابود

ايران ھم حق اساسی جمھوری اسالمی منعی برای رفراندم واستقالل اقليت ھا نيست لذا تجزيه طلبان 
ا اقدامات کردستان عراق عمل کنند. سنت حقوقی درمسائل بين المللی ازھمين طريق ھا دارند ھماھنگ ب
  .نضج ميگيرد

ع اين تحرير محدود ومنحصربه ھمان اظھارات وھمانطور که درابتدای اين تحرير عرض شد موض – توجه
  .وورودی به مسئله تجزيه کشورھا ندارد کرکی است که اشاره شد  آقای

  

واکنون فرصتی  کرکی درمورد استقالل کردستان عراق مطرح شد آقای بخشی ازمستندات االبير درتحر
   .ايشان نگاه مشترکی داشته باشيممستندات  زر ای ديگداست که به مور

دوبار به جواز! منشورسازمان ملل برای استقالل کردستان   فحه آخرصکرکی درھمان مصاحبه  آقای
استقالل طلبانه کردھای عراق را جوازمنشورسازمان  خواستِ   ،کردند  ودرواقع ،زود گذر ،هعراق اشار

  .ارائه دادندملل 

  برداشت وتفسيرنامربوط

قانون اساسی عراق کرکی از آقایھمانطور که درتحريرمورد اشاره به استناد داليل ارائه شده تفسير
   .نامربوط وناموجه بود  برداشت وتفسير ايشان ھم ازمنشورسازمان ملل ناموجه ونامربوط است

  ماده مورد استناد كركي چيست 

نھا نيست آھيج ماده وصراحتی برحفظ حقوق اقوام وخودمختاری ويا استقالل درمنشورسازمان ملل متحد 
ن بکاررفته ومستمسکی برای تجزيه طلبان شده بند دوم ماده يکم آ تنھا ماده ای که واژه خود مختاری در

  :ورده ميشودآمنشوراست که عينا به اينجا 

 وخودمختاری مللحقوق  )٢( ساویاصل تبرمبنای احترام به  )١( مللتوسعه روابط دوستانه دربين <
  >.برای تحکيم صلح جھانی )۴( وانجام سايراقدامات مقتصی )٣(
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بينش ن سازمان  آ نخست اين توجه بجاست که ازتاريخ تشکيل سازمان ملل متحد وعضويت کشورھا در
 بتواند درحلقه روابط دوستانه ھا  دستخوش تحول ماليمی گرديده تاملت ومنشھای سياسی وحقوقی 

امثال  ن تحوالت بسته شدن پرونده اقوام وطوائف وقبيله ھا وآ يکی از  ت سازمان ملل قرارگيرندوعضوي
وبااين واقعيت که ھريک نھا دريک يا چند قطعه وسرزمين سکنی وتسلط داشته اند آ نھاست که ھرکدام ازآ

، ردستان عراقدرھمين کبه تعدادی ازاقوام کوچکترقسمت شده اند ازباب نمونه  نيزازھمان اقوام خود
  .غيره زندگی ميکنند ارمنی و –يزيدی  –کلدانی  –عرب  –ترکمن  –شوری آعالوه برکردھا  اقليت ھای 

 بجای فرقه گرائی راه ملت گرائی وھمبستگی ملت ھارا برگزيده  وبرای اقوام وامروزه  حقوق بين الملل 

 وام بهميبود تعداد قبائل واقطوايف حق حاکميت مشخص ومجرائی قائل نشده است چراکه اگرغيراين 

 کشور١٩٣ميرسيد نه  ھا ھزار

. البته که چيزی که مطرح است ملت است نه اقوام وطوائف واقليت واکثريت نآامروز درحقوق بين الملل 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد توجه خاصی به حقوق اقليت ھای قومی ومذھبی داشته است چنانکه 

تھا دول حقوق اقليت ھای قومی احصا و ۴٧/١٣۵درقطعنامه  ١٩٩٣ دسامبرسال ١٨درمجمع عمومی 
 حق خودمختاری و ن قطعنامه کوچکترين اشاره ای بهآ شده اند  که درن حقوق آموظف به رعايت 

    .استقالل طلبی اقليتھا نيست

نکه آ نھا تحقيقی که جنبه رسمی داشته باشد دردست نيست وباآدرمورد اقوام ايرانی  وتعداد  -حاشيه
اول  سال سرشماری راپيش بينی کرده ولی نتايج  سرشماری ١٠قانون اساسی جمھوری اسالمی ھر

   .شدهنرسما منتشرتاکنون 

   .نھا پرداخته استآ مارآرا درکتاب جغرافيای ارتش به مسئله اقوام وآشادروان سپھبد رزم 

   :ورده استآ ی را بشرح زيراقوام ايران ،ان ھم درکتاب  ايران بين دوانقالب اسامیيميرواند ابرا آقای

 –تالشی  –مردم لک  -لر –بختياری  –گيلک  –مازندارانی  –بلوج  -کرد–سيستانی  –فارسی زبانان 
بيات  -قاجار -افشار –شاھسون  –ترکمن  –قشقائی  –ذربابجانی آ –ترکمن ھا  –ارمنی ھا  –گرجی ھا 

  عرب  –

 ٣٠ذربايجان صحبت ازآماررسمی ميدان ادعارابرتجزيه طلبان کشوده چنانگه جمھوری آھمين نبودن 
ميليون  ١٠و تجزيه طلبان خوزستانی ازنھارا اضافه مينمايد آسال ھم تعداد  ۵ذری ميکند وھرآميليون 

  .عرب درجنوب ايران حرف دارند

نھا بررسی کرده کتاب سازمان  آينش ومنش يکی ازماخذی که نسبت به اقوام ايران وزبان وموقعيت وب
ت سيا درتحقيق خود اقوام ايرانی رابه کرد وبلوچ وعرب وترکمن باتعداد جمعيت (سيا) اس مريکاآاطالعات 

اين  نسبت به افغانستان وعراق وشايد جاھای ديگرھم شده است و سيا تحقيق واينھريک تقسيم کرده 
ست به آمريکاکه دربرنامه وخواست  وازجمله کشورماميانه بدان منظوراست که تجزيه کشورھای خاور

محتاج به زمينه  تجزيه ايران نميشود و تحقيق سيا بتنھائی کارساز اين اطالعات نياز دارد  والبته که
سازی وتقويب افکارتجزيه طلبی ھم ھست که ھم جمھوری اسالمی درعمل بواسطه تعصبات مذھبی بوجود 

درحدی  نرا شورای تجزيه طلبان درحدی غيرقابل تصوررونق بخشيده استآ وملی ھم جنبه سياسیورده وآ
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ھزارامضا وشخصيت ھای سياسی وصاحبان  ٢٠ساله کمپينی با ٣۵که درھيچ کارسياسی واجتماعی در
  پايان حاشيه)(  .براه نيافتاده است تجزيه ايران مقبوليت  بھويت واعتبارسياسی برای ايجا

  .ادامه مطلب

متوجه به ملل يعنی  ملتھاست  راحت  بند دوم ماده يکم منشورسازمان ملل که درباال بنظررسيد ص -)١(
   .نھاآنه اقوام وقبيله ھا وطوائف وامثال 

، فلسفی وتاريخی با معانی مختلفی شناخته شود ولی امروزه بمناسبت ملت ممکن است ازنظراجتماعی
نظم حقوقی حاکم برکشورھا (عضويت سازمان ملل) ملت به جمعيتی اطالق ميشود که درمحدوده معين 

 حاکميت ون محدوده رابرسميت شناخته باشد زندگی ميکنند ودارای حق آجغرافيائی که حقوق بين الملل 
ن چيزی که امروز ازنظرحقوق بين الملل درايجاد شخصيت حقوق آ و .قانون اساسی وحکومت ميباشند

   .نھاستآملت مطرح نيست زبان ودين ونژاد وامثال 

مده ناظربه مقدمه واصل اول منشورسازمان است که ازتساوی ملتھا آاصل تساوی که دربند مزبور  -)٢(
   .نھاآنھا با اکثريت وامثال آيا برابری صحت دارد نه تساوی اقليت ھا و

   .واژه خودمختاری دربند مزبور سبب سوء استفاده درتوجه معنای خودمختاری شده است -)٣(

نداشته  ، درگروه کشورھای تحت قيمومت قرار، حکومت مستقل داشتن، يعنی استقالل داشتنخود مختاری
   .ت که ازارکان استقالل ملی کشور ھا شناخته ميشودواينھا ھمان اس وبطورکلی صاحب اختياربودن باشند

نقدرخلط مبحث کرد آمده است نه اقوام واقليت ھا چرابايد آ مللند کلمه خودمختاری پسودربند مورد نظر 
که حقيقتی به اين روشنی ناديده گرفته شود وگفت  منشورسازمان ملل حق خودمختاری ر ابه اقليت ھا 

   .داده است

> دربند مزبور بارجوع به جامع اقدامات اقدامات مقتضی برای تحکيم صلح جھانیسايرعبارت < -)۴(
ن اقدامات متوجه کشورھا آمقتضی درمنشورسازمان ملل برای تحکيم صلح جھانی نشان ميدھد که تمام 

   .ملت ھاست نه اقوام واقليت ھا و

  نتيجه اينكه 

ودرواقع  استناد ناموجهکرکی به منشورسازمان ملل درمورد استقالل کردسان  آقاینتيجه اينکه استناد 
ن موقعيت ديگری رابرای آعالم به جعل که جعل حکم است که وقتی جاعل شخص عادی نباشد ميشود 

   .کرکی رقم ميزند آقای

  حقوق اقليت ها

اعالميه  حقوق سياسی کشورھا وبه باتوجه  است وبحث حقوق اقليت ھا يک بحث تاريخی وفلسفی ودينی 
در حقوق  .است موضوعی مرحومه ومختومه ،جھانی حقوق بشروتساوی ھمه مردم کشوردرمقابل قانون

ھرکشوری دارای يک ملت ويک قانون اساسی ويک حقوق سياسی اصيل و دموکراتيکی بين الملل و
   .ميکندنواقليت  نژاد وتبارايجاد اکثريت و زبان و دين وحکومت است 
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 نجا که فرھنگ ملت ھا بيشتربه اعتبارباورھای مذھبی ملت ھارابه اکثريت واقليت تقسيم  ميکندآ از
مصوبه ای به  ،واستحکام مبانی ملت یسازمان ملل متحد برای جلوگيری ازاثرات اين توھم دينی وقوم

ت جامع ترين موردی است که بتصويب رسيد وميتوان گف ١٩٩٣حقوق اقليت ھا تخصيص داد که درسال 
نامی ن مصوبه نيزآ . اين تحرير برای اثبات اينکه دروری کرده استآجامعه جھانی حقوق اقليت ھارا ياد 

ن مصوبه ھم اشاره آبه رئوس  اتبجا ميداند  نيست اقليت ھا  ازحقی بنام خودمختاری ويا استقالل طلبی
  .ای داشته باشد

   يت هاي ملي يا قومي يا ديني ويازبانياعالميه حقوق اشخاص متعلق به اقل

  حمايت کشورھا ازبقای اقليت ھا  -١

ريا آشاھنشاه کامال دردوران سلطنت نھا ترويج شوند (آ نھا محافظت وآازحقوق اقليت ھا وھويت  -٢
  ٣. )مھررعايت ميشد

  .دوران سلطنت)رجوع به زبان ودين ھای خود شوند  ( ،اقليت ھا نبايد واداربه پنھان کردن فرھنگ ھا -٣

اقليت  نشاهان سلطنت شاھـــدردوراقليت ھا حق دارند بطورکامل درھمه مسائل اجتماعی شرکت کنند ( -۴
  .)ی دينی درتمام مقامات کشوری ولشگری حضوری مشخص داشتندھا حتی اقليت ھا

  .)انجمنھای ده وروستا وشھروواليات( ميزآانجمنھا وحق نمايشھای مسالمت تشکيل  -۵

   .لت ھا ميتوانند حقوق خودرابصورت فردی يابه اتفاق سايرين اعمال کننداعضای م -۶

   .اشخاص اقليت ھا بايد ازتمامی حقوق خود استفاده کنند –دفاع ازحقوق اقليت ھا نبايد مجازات شود  -٧

   .ورندآکشورھا موظف ھستند برای کمک به شکوفائی فرھنگ اقليت ھا اقدامات مثبت بعمل  -٨

   .مفھوم مخالف اين بند اين است که خارجيان نبايد فعاليت ھای تجزيه طلبانه را کمک کنند

تاريخ ، سنت ھا وفرھنگ  ؛موزش زبان اقليت ھا عنصری کليدی درمحافظت ازفرھنگ اقليت ھاستآ -٩
   .موزش رعايت شودآ اقليت ھا بايد در

 نانتخابات دورا(خود شرکت داده شوند  ھمه افراد ازجمله اعضای اقليت ھا بايد درپيشرفت جامعه -١٠
  .)مشروطيت ايران

مالحظه ميکنيد  مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل درمورد اقليت ھاچه ازباب زبان ودين وقومی وملی 
  نھا نداردآھيچ اشاره ای به حق خودمختاری اقوام واقليت ھا ويا استقالل خواھی 

  براي توجه شوراي تجزيه طلبان 

                                               
برنامه ھای ھنری جشن شيراز، برنامه ھای محلی راديو و تلويزيون، ھنرھای زيبا، راديو و تلويزيون ھای محلی به زبان  - ٣

 ک-لکلور... ووو حمحلی، ترانه ھای فو
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منشورسازمان ملل متحد وھم مصوبه حقوق اقليت ھا ابدا ذکری ازتفويض اختيارات دولت مرکزی ھم 
عراقی باچه غلو دبااين وجود مالحظه داريد که جدائی طلبان کر ،نھا نداردآبه  عراق وياحق استقاللکشور

ايران که يک  وتوسل به جعل ودروغ  خودرامحق درجدائی از عراق ميدانند وای به موقعيت جدائی طلبان
نھا ازسوی گروھی بانضمام شخصيت ھای آن نيز به حمايت وحقانيت استقالل طلبی آ ١١قطعنامه وماده 

  .رانی صادرشده استاي ھويت دار

، مالحظاتی که درجريان استقالل طلبی کردھای عراقی ميگذرد، تجربه درس تاريخ ھمين است
شورای تجزيه طلبان  ١١اه ھمين ماده که درپنسياسی است برای ماوتجزيه طلبان کشورمان 

  .يھن پرستان راگريان ميسازدجوالنی خواھند داد که ازھم اکنون ديدگان بصير م

جدائی طلبان کرد عراق استقالل ميخواھند يعنی تصميم گيری واحرازحاکميت سياسی واداری واقتصادی 
  .فرھنگی  و

رای تجزيه طلبان ميشويد  تا احرازگردد شو ١١اکنون بانھايت سرافکندگی شمادعوت به مالجظه ماده 
ن چيزھائی که جدائی طلبان عراقی ميخواھند شورای تجزيه طلبان درطبق ميھن فروشی به آکه ھمه 
   .فرستاده است جدائی طلبان ايرانی پيشواز

ميان بخش ھای مختلف کشوربا  برتقسيم قدرت پذيرش اصل ساختارحکومت غيرمتمرکزمبنی  -١١ماده 
ن زمينه مشارکت مستقيم مردم مناطق مختلف ايران ازطريق ايجاد نھادھای دمکراتيک محلی فراھم نمود

  .، اقتصادی وفرھنگی محلی خود، انتخاب مسئولين محلیجھت اداره امورسياسی

   بااجازه رئيس شوراي تجزيه طلبان

 شورارادارد وعنامه قط ١١طلبان که اصراردراجرای ماده اين تحرير با اجازه رئيس شورای تجزيه 
حکومت غيرمتمرکزمبنی به عبارت <  خواھش دارد ميفرمايند تيری انداخته ام وبايد به ھدف بخورد،

مده  کمی نگاه متفکرانه داشته آقطعنامه  ١١ماده که در ؛>برتقسيم قدرت ميان بخشھای مختلف کشور
باشيد ودرمقام مقايسه با حقوقی که مصوبه سازمان ملل متحد برای اقليت ھا قائل شده  که حتی اشاره 

تاشايد   ؛ای به قدرت ندارد مقايسه بفرمائد وازمعنای تفويض قدرت سياسی واجرائی ھم غافل نمانيد
نسبت به  عظيم  د که درراستای چه خيانتینه شولوده وگوش بفرمان بيگانه متوجآوجدان ھای خواب 

به و چگونه کمبود ھای مصورضی کشورزيرنام نجات ايران جاده صاف کن تجزيه کشورشده اند تماميت ا
   .قطعنامه شورای تجزيه طلبان تامين کرده است ١١سازمان ملل متحد را درمورد تجزيه کشور ماده 


