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ز تا   آ  ٢١ ر
  حقوقدان - اميرفيض

سان نبود خاصه که آن چندان ـشايد  درگذشته درک ماھيت عظمت  ؛روز پرشکوه وافتخارسازی درتاريخ ايران ماستآذر
نرابصورت يک واقعه تاريخی از نظرھامحو ميساخت ولی امروز که آسراسری وطن ما  ووحدتيت نگذشت زمان وام

ارزش بگوش ميرسد  زوزه بي وطنان تجزيه طلب و، ايران ما دراسارت مردمی بيوطن ووابسته به بيگانه افتاده است

اتجسم توفيق احتمالی فرقه سان ترقابل ارزيابی است وانسان ميتواند بآبايجان آذرتالشھای شاھنشاه ايران برای نجات 
فرينی که شاھنشاه وارتش آافتخار  ِ گ  ن فداکاريھای بزرآھا دررسيدن به خواستھايشان به اھميت استثنائی بودن  چی

  .بايجان مرعی داشتندپی ببردآذرنجات  درراهشاھنشاھی 

بنام تجربه ودرس يادکرد واين ن آ،  دستاوردی دارد که ميتوان ازويران کننده و منفی هچه مثبت وسازنده وچ ارويدادھ
  داشته باشدن کوتاھی کرديم اشاراتی آکاربردن ن تجربه که ما ايرانيان از تحصيل وبآبه گوشه ھائی از است تحريرقاصد

  وامــــــا بعد 

نجات از تجزيه ومحو استقاللش  بايجان خوانده ميشود امادرحقييقت روزی است که ايران آذرگرچه بنام روز  آذر  ٢١
 با اين سخن راست و .بايجان باشدآذر، چيزی نبود که تنھا محدود به سامان بايجان ميگذشتآذرنچه درآ. زيرا افته استي

 و ، روزنامه ھاپشتوانه حقيقت است که اگرھم فرقه چی ھا نميخواستند نکبت خودرابه ديگر نقاط ايران صادرکنند
ای استقرارقدرت شيطانی او، شرافت ومليت واخالق ومنش تش بيارجھنم خمينی شدند وبرآ ۵٧درسال روشنفکرانی که 

، وبااشکھا مقدم خمينی > <بامژه ھا وچشمھايشنوری زادهنھا <آايرانی خود رازيرپاگذاشتند وبقول معروفه بين 
بايجان تنھا اکتفا کنند وپيشه وری راچون خمينی آذرھای عامل شوروی به  > نميگذاشتند که فرقه چیراگرامی داشت

  .اجی بزرگ ومظھرعدالت ورستگاری ايران وملت معرفی ميکردندن

بايجان ازايران پنھان نداشته آذرحقيقت دردناک اين است که پيشه وری وفرقه دمکرات او مقاصد پليد خودرادرجدائی 
   :بايجان نوشتآذردرمقاله بقلم خودش درروزنامه د پيشه وری بودن

  >ايد عملی شود  ماتحت قيمومت ملت ديگری نخواھيم رفتبايجان است بآذر،  مال بايجانآذرشعار <

  ) ٢۴/١١/٩مورخ  ١١٢بايجان شماره آذر ( روزنامه                                                                              

طرح مسئله استالين بود که دراثرمعروف خودش بنام <بھتراست بياد داشته باشيم که نوشته پيشه وری الھام يافته از 

  ١ >ملت حق دارد بطور مستقل متشكل شود  حتي حق جداشدن راهم داردگفته < >ملی

 ١٣٢۵،  چندان عجيب نيست که درسال ! به حمايت از شورش خمينی شتافتندروزنامه ھا وروشنفکران ۵٧اگردرسال 
   :ارگان رسمی حزب ايران بود نوشتايران ما  نھا روزنامهآکه يکی از ھمان روزنامه ھاوباھمان سردبيران زني

                                               
ميباشند در بين دندان ھای خود » فدراليسم«ھا وصل ھستند ويا طرفدار » جنبش«حرف را امروز برخی از آنان که به باصطالح مشابه ھمين  - ١

 انده می کنند.آنانی که خطر اين تجزيه طلبان در لباس ميش را نمی بينند از آنروست که جزييات تاريخ مارا نه خوانده اند و نه اگر خوانده مزمز
 ک- بياد می آورند. ح
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، اگردرچھارگوشه مملکت ھم علم طغيان برافراشته بايجان نيروی مساعدی پيدا شده وقيام کرده استآذرامروز در««
  )ايران ما ٣٠(شماره    »»شود ھمه رامتمرد ومتجاسر خواھند خواند

عجيب نيست که  ھمان روزنامه ھا وباصطالح  ،ميدھندشورش ضد ملی  رابه انقالب عنوان اگرامروز افراد بی آبروئی
   .روشنفکران ھم به فعاليت تجزيه طلبی پيشه وری عنوان قيام ملی ونھضت ملی دادند

   :ارگان حزب ايران نوشت ايران ما  ھمان روزنامه

  ٢»» تبايجان يک ماجراجوئی نيست مقدمه يک نھضت ملی اسآذرنھضت ««

  ظ:بقلم ملک الشعرای بھارنوشت ٢۵/۶/٢۴مورخ  ١٢٣روزنامه نبرد که بجای ايران ما منتشرميشد  درشماره 

  >بايجان عزيز بلند گرددوکار را راه بياندازدآذر، از فضای وازهآچه عيبی دارد که اين <

 )بزرگ علوی( ) رھبران (فروزش) نجات ايرعبالرحمن فرامرزی( – کيھانن  زمان مانند آروز نامه ھای معروف 
) ونويسنگان وقت  محمود ھرمز واسماعيل پوروالی  يکسره وبدون تامل به جانبداری ازفرقه عباس شاھندهطوفان (

  .مالحظه کرد ۶٠ماه سال آذر ٢١نراميتوان درسنگرھا از جمله سنکرآمدند  که مشروح آدمکرات بر

شکی نيست که نھضت دمکراتھا درشمال ايران يکی از نوشت <  ٨٣٢عبدالرحمن فرامرزی درسرمقاله کيھان شماره 
اگراين نھضت به تمام شھرستان ھای ايران سرايت کند وبه  نتيجه برسد يکی از  ؛مھمترين حوادث ايران است

تھمتھای ه ، بدرھرکجای دنيا نھضتی عليه ھيئت حاکمه بپاخيزد .سرفصلھای تاريخ مشرق  زمين بشمار خواھد رفت
  ادی متھم ميگردد کمااينکه به قيام خيابانی وميرزاکوچک خان ھم لقب متجاسرميدادند>زي

 نھا ھمين کيھان که باحمايت شاھنشاه خودش راآن زمان ودرراس آمطبوعات وبادی بودن بدنيست برای اينکه به ماھيت 
  .امپراطور مطبوعات ناميد  نگاھی داشته باشيم

يران فرقه که به ھمت شاھنشاه ا  ۵۶ماه سال آذر ٢٠را مالحظه کرديد  درتاريخ نآمديرھمان روزنامه کيھان که مقاله 
  :ازھم پاشيد  نوشت

  >......ن نيزساخته وپرداخته اجانب بوده است آی بوده که غائله ا بايجان نھضت وجنبشی درکارنبودهآذردر اصوال< 

  نتيجه گيري  – ـــــا وامـ

   .تيجه گيری رامحدود ساختبايک تشبيه ميتوان ابعاد ن

معلوم است  ؟معموال چه ميکنيم ،محوطه ميشودوقتی يک جام شيشه بزرگ پنجره ای شکسته ميشود وھوای ناجوروارد 
يا خرده آبه پنجره نصب ميکنم وجلوی ورود ھوای ناسالم راميگيريم ولی  اه بوسيله متخصص جام شيشه ای سالم رک

؟ وبه قطعات ريز وکوچک اعتنانی  جمع ميکنيم ع ميکنيم فقط قطعات بزرگ را؟ واگرجمشيشه ھاراھم جمع ميکنيم
  ؟نميکنيم تابه پايمان فروبرد وحاصل بی مباالتی خودمان رابکشيم

بايجان خاتمه داد ولی دولت وقت خرده شيشه ھا يعنی آذرائله پيشه وری وحرکت بسوی تجزيه شاھنشاه ايران به غ
واقتدارايستادگی درمقابل قانون رافراھم کرده  بودند ومانند خرده شيشه به ھمه جاپراکنده  کسانی که استعداد تجزيه طلبی

ازباب نمونه اسماعيل  نھا فراھم ساختآ. نه اينکه توجھی نکرد که ميدان اقدامات بعدی ھم برای شده بودند توجھی نکرد
انسه به عيش وعشرت مشغول بود  ودراولين فرصت  باپول دولت ايران به فرانسه اعزام شد سالھای سال در فرپوروالی 

بود شاخص فعاليت واھانت به شاھنشاه ايران بود. ھمودر سمينارسازمان  هھم عليه شاه ودولت برخواست و تازند

                                               
جدايی طلبان کرد؛ بلوچ و خوزستانی نيز  ھمين حرف را جنبش به اصطالح آذربايجان که لھراسب زينالی به آن وصل است زمزمه می کند. - ٢

 ک-ح ھمين ناله ھارا سرميدھند. 
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تشکيل شد  باصدای بلند وپرخاشانه به اقای  ١٩٧٧اسفند ماه  ١٩استقالل وتماميت ارضی ايران که درپاريس درتاريخ 
   :مدی  که سخنران جلسه بود گفتنصراح دکتر

بجای رضاشاه به ايران ببريد که پدربزرگش به اندازه ھيتلر  ازسلطنت دفاع ميکنيد وميخواھيد رضا را شماکه<
                     >ملت ايران وخونريزی ھای رضاشاه  خشک نشده وموسولينی واستالين  خون مردم بيگناه راريخته است وھنوزخون

  )٢۴٩٧( صبح ايران شماره 

قای دکترنصراحمدی درمقابل چشمان حيرت زده حاضرين فرياد کرد که امام خمينی حتی يک آپوروالی درپايان سخنرانی 
ورده  آنگاه فرياد کرد ايران ھيچگاه استقاللی را که در رژيم اسالمی  بدست آدم نکشته است وآدھم محمد رضاشاه 

  )۵۴( ماھنامه پرتو ايران شماره         است   نداشته

من معتقدم که رژيم فعلی ايران محکوم به زوال است وما نبايد ساکت بنشينيم گفت <  ۵٧پوروالی درجريان شورش   
  >وساعت احتضاراورا تماشاکنيم بلکه بايد زودتردست بکارشويم وکلک اين رژيم مردنی رابکنيم

مد آمد چنان تجليلی از اوبعمل  آبه لوس انجلس بدعوت رسانه ھای گروھی  ١٣٧٨ين جانوری ھنگامی که درسالاين چن
ن  آنزمان رانشان ميدھد عباس پھلوان  به آن  چراکه عمق نادانی وفرصت طلبی رسانه ھای آوراست بيان آکه رنج 

سعيد وروزنامه صبح  یقاض .موختآيت رابه مردم ونوشت او تعھد پذيری ومسئول - جانورعنوان دسته گل دماغ پرورداد
  ايران اوراپيش کسوت خواندند........

ال دانی نريخت  حتی يک گوشه اخمی ھم به امثال فرامرزی وجھانگير تفضلی دولت وقت اين خرده شيشه رابه اشغ 
 در ه وروزنامه نگار خودشان راد دانشگاوامثالھم نشان نداد خوب نتيجه چه شد؟ اين شد که گروه گروه ايرانی واستا

 در را چراکه حکومت قبحی برای عمل کسانيکه خود، استقبال خمينی رفتند به گله وار مريکا قراردادندآاختيارسفارت 
شوروی وتجزيه گران گذاشته بودند قائل نشده بود  ھمين زشتی ھا يک عادتی ميشود برای مردم عامی ونادان   اختيار

مريکاميشوند وھمانطور که امثال پوروالی نجات ايران رامرھون لطف پيشه آروه عامل نجا که گروه گآکه ميرسد به 
   .مريکا واسرائيل ميپندارندآوری وحمايت روسيه ميدانستند نجات ايران راھم مديون توجه وحمايت 

  جاي دوربرويم چرا  

  به اين نمونه نگاه كنييد

مريکا به ايران است جريان داشت قدری ھم شديد تر آی که امروز دررابطه باحمله نظامی        ّ ھمين جو   ١٣٨٢درسال 
 قای  ميرفطروس وآمريکا به ايران بودند ھمانطورکه امروز آنجلس پرچمدارحمله نظامی آروزنامه ھای يوميه لوس 

خواننگان محترم اين تحريرمالحظه قای پرويز قاضی سعيد استناد ميکند تا آديگران ھستند   اين تحريرعينا به اظھارات 
قاضی قای آدعوت   و به ايران  یحمله نظامرای مريکا بآ قای ميرفطروس ازآ بين مفاھيم دعوتفرمايند تا چه اندازه 

  .اشتراک معنا وجوددارد سعيد

  :مريکا به ايران نوشته استآقاضی سعيد درعصرامروز  دررابطه حمله 

مقصود ( بگذارند  واين ساده دالن تازه معلم سياسی شده بگذارندرھای اروپائی مريکا اگرکشوآمريکا وقصد آ<ھدف 
مده آدرصد ملت به خشم  ٩٩زاديخواھان ايران يعنی آکه   ٣ )مريکا به ايران استآقاضی سعيد مخالفين حمله نظامی 

واگرھم خدای نکرده  بنشانند وحاکميت مورد نظرخودرابه قدرتازسرخود بکند  اياری دھند تاشراين رژيم ر ايران را
مريکا خودراناچاربه دخالت آحاکمان فعلی از سرنفھمی وخشم وانتقام گيری ازملت ايران دست بکار خطرناکی بزنند که 

  >   عمل ميکند بازھم مطمئن باشيد که عاقالنه ومحدودنظامی به بيند 

                                               
 ک-می خواند. ح» کج فھم«، »نفھم«ھمانطور که امروز نيز ميرفطروس و عليرضاميبدی مخالفين جنگ و حمله را  - ٣



 حقوقدان - اميرفيض –آذر  ٢١رستاخير       ۴برگ  ١٠/ ١٢/ ٢٠١١ 

دقيقا ھمان است که داده اند  مريکا آات نظامی قای قاضی سعيد باواژه ھای عاقالنه ومحدود بودن عمليآاطمينانی که 
   .ن بعنوان جراحی دقيق وحمالت نظامی ھدفمند ياد ميکنندآميرفطروس وديگران از 

> درمقاله ای پس از تشريح سياست انگلستان نتيج گيری ميکند مريکاآحاکميت مورد نظرقای قاضی سعيد درتشريح <آ 
  >مريکاستآسھم  مريکا ست وايرانآرھبری جھان باکه <

راندارد  اما اگرھم لشگرکشی  مريکا قصد لشگرکشی به ايرانآدرصد مردم علنا ميگويند ماميدانيم که  ٩٠او  مينويسد <
  وبسيار ازاين مقوله ھای درداور >نھا درخانه ھايمان جاو غذاميدھيم ....آمابه سربازان  کند

  به نتيجه برسيم 

 ن سال ھا آدر مريکا عليه ايرانآنظامی مريکا درحمايت حمله آھای گروھی ايرانيان مقيم غوغائی که روزنامه ھا ورسانه 
بدا وھرگز مورد انتقاد واعتراض ھيچ رسانه مريکا به ايران فروکش کرد  اآبرپا کرده بودند که بافروکش حمالت سياسی 

رانيان خارج از کشورنداشت  اعتراضات فت بعضا سنگرکه جايگاه قابل توجھی دررسانه ھای گروھی ايگروھی قرارنگر
حسن شد وشايد ھم  به خاک کشورخودی تبديليب قبح دعوت بيگانه به حمله نگرانی ھائی راروانه ساخت  وبدين تر و

مريکا به تجديد اين آبدون مزد ھم نبوده  خوب چرا اکنون که  ن سالھا آدر مريکا به ايرانآاجرای برنامه حمايت از حمله 
 ،مريکا درامورايرانآومخالفين دخالت  قای ميرفطروس ونوری عال معرکه گيران  جديد نباشند آدارد امثال  سياست نياز

   .تعبيربه ساده انديشان وحاميان جمھوری اسالمی نگردند

  مريكا آتفنگداران 

   :مريکا گفته استآمشاورامنيت ملی 

ھمانند تفنگ ھرچه رااشاره کنيم نشانه ، ل ميکنندنھا عمآکه ھرچه مابگوئيم درايران روشنفکرانی وجوددارند<
  )نقل از کيھان لندن(                                           >ميگيرند

مريکا ھستند  که آوشنفکران مورد اشاره مشاور امنيت ملی ھمان ر، جنگ رابامھارت ميکوبنداين حضراتی که طبل 
 مريکا واسرائيل برای حمله نظامی به ايران به اين پادوھاآ .کند تيراندازی ميکنندمريکا برايشان تعيين ميآھدفی راکه 

  .برای زمينه سازی نياز مبرم دارند

  

  

  

  

 


