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 آبجي نازيال

 شورا!! 11ومسئله ماده 
  قوقدانح -اميرفيض

  مد وشد فضله فكن برسرماآنقدر نشد هما برسرما سايه فكن        كه كالغ آ

تجديد  و، اصالح شورا درجريان تغييروشت <دردوسال قبل يکی ازافراد شورای تجزيه طلبان ن
  >نظردرمنشوراست بجای انتقاد ھمکاری کنيد

بتاريخ  ١ )نآ ١١موانع درتغييرقطعنامه وماده تحريری ھم تحت عنوان ( ،مقابل اين دعوتکه در
   .صورت گرفته که تحريرزيررا الزم ساخت اکنون اين روزھا اظھاراتی .تقديم شد ٨/٢٠١۴/۵

  .نازيال داردنيازبه گفتگوئی با  آبجی  اما ماھيت تحرير زير

  بجي نازيال آياددهي به 

وقول وفعل  که دامن فتوت گشوده دارند را رسم اين نھاده کردند ،<گروھی ازعياران وجوانمردان
 وازعفت و ستندخواھرخود ميدان> اينان ھمه مادران ودختران را بگسترانندمردانه وشرافتمندانه 

  .ميکردند طابنھارا آبجی = خواھر  خآو نھا دفاع آنی پاکدام

  ورده است آروضت الصفا درداستانی 

  نميخواست ازکشورخويش زن  شنيدم شھی ازشھان زمين

  مه دختران خواھران منندــــــھ  ان امان پروران منندــــکه اين

نھا درجامعه آد وازحضورعلنی آبجی خطاب نميکردن بدکاره وفواحش ولی ھمين جوانمردان به زنان
  .>ج عزلت وکنارگيری را اختيارميکردندبه درک مقصود نائل وکن<ن فواحش ھم آمتاثر وخود 
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درک متقابل جامعه جوانمردان وزنان ھرجائی دراين است که اين اصل کلی وکھن که يعنی  علت اين مھم
اتھام است ويا کسی که معروف به فساد ) ونميتوان ازکسی که درمعرض فساد مياورد نه اصالح ،(فاسد

ويا خدمتی محول  موزش وتعليم وتربيت استفاده کردآجمله فحشاء است  برای اصالح مردم ويا  از و
    .نھا بوده استآئينه عبرت وعمل آ ،اوساخت

اين اصل درحقوق اداری وسياسی جوامع مترقی ھم 
درمظان اتھام ھستند کامال جاری است وبه افرادی که 

   .ور خودداری ميگرددآمسئوليت ارجاع اموراز

  استثناي براصل

 نچه عرض شد يک قاعده اخالقی عمومی است وآ
ن عادت کرده است ولی اين نظم آ جامعه به تبعيت از

 نھم ازآ          ِ سيب پذيری  آسيب پذيراست وآاخالقی ھمواره 
ناحيه کسانی است که خودشان ميدانند که لياقت دخالت 

وبيشتربه علت اتھامات  ماموريتی را ندارند و کار در
معھذا عليرغم  ؛موقعيت ھدايت مردم قرارندارند در
 قاحت وزيرچترو ،گاھی خودشان ومردم وحتی جامعهآ

و پنھان يت حقيقی خودرا فراموش پرروئی موقع
  .بجی نازيال ستآميکنند  يکی ازاين افراد 

الی که گذرنامه ورود به زيرا درح ؛ه آبجی نازيال نيستدلوآ درمقام طرح گذشته سياسی وراين تحري
 نطرف پا به اينطرف گذاشت ازآ که از مبارزه عليه جمھوری اسالمی با اين تبصره ھمراه باشد که ھر

زيرا سابقه سياسی ايشان  رئيس شورا)  ديگرنميتوان درباره گذشته آبجی نازيال صحبتی داشتماست (
 نميشود و باجمھوری اسالمی ھم  باب ھمکاری با جمھوری اسالمی فضله ھمکاری امثال سازگارا از

عوامل اطالعاتی ايران به بھانه زندان دراپوزيسيون نفوذ اعالم کرده است < اساسا درحاليکه پنتاگون
  )١٧/١٠/٩١(                                                                                              >ميکنند

 دنمست گير گرحکم شود که( نميتوان سابقه ايشان را معياری برای اعتراض به موقعيت ايشان قرارداد
  .متاسفانه )دندرشھرھرانکه ھست گير

 و )موسوی وکروبیگرايش رئيس شورای تجزيه طلبان ونيز خود شورا به جنبش سبز ( -  حاشيه
واکنون ھم پيوند شورای تجزيه ازيال بوده است بجی نآ، نتيجه فعاليت بويژه برای رئيس نآپيامد        ِ بدنامی  
  )پايان حاشيه(  .بجی جريان داردآبا اصالح طلبان ازطريق ھمين وارتباط طلبان 

ن تکيه دارد نميتواند آ نھم درجايگاھی که ايشان برآولی ميتوان ايشان را متوجه ساخت که کارسياسی 
    .ھائی است که درشورای تجزيه طلبان فعالند خانم و تعلق داشته باشد که متھم به فاحشگی او به کسی
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وکسيکه طرف وجدان يک انسان است              َ . اين حد اقل  >لوده است به کودکان غذا نميدھدآکسيکه دستش <
که قولش ممتازومتوجه مسئوليت است   نھم ازسوی خبرنگاربين المللیآ اتھام فاحشگی قرارگرفته و

معرفی  لودهآن آبارزه رابه اتھام تجمع فاحشگان وقوادی رئيس نقدر دخالت نميکند که مآدرکارمبارزه 
 ھرگز ممکن است ديده شود که انسان پاک دامنی عده ای گمراه را نصيحت وراھنمائی کند ولی ؛کند

    .لوده  به فساد ويامتھم به فساد وفحشاء متصدی ھدايت انسان ھای پاک شودآدم آديده نشده يک 

دمی که الاقل ازاتھام ھای اخالقی پاک باشد آن يک ن شورای تجزيه طلباآ در ياآ
  زيال روبروميشوی؟که پيچ ميخوری با سروکله آبجی نا وجود ندارد

واصال تشخيص  کندکسيکه لياقت ندارد که ازحيثيت وشرافت خودش دفاع 
نميدھد که وزن اتھامی که متوجه اوشده درچه حد ويران کننده اعتباراجتماعی 

  ؟چگونه ممکن است ازکشوروملتش دفاع کند است 
موفقيت  اينکه ايشان ميکند ومرتبا درتلويزيون رخ نشان ميدھد اين نمايش است که ميتواند ازاسباب 

ومتاسفانه   ؛هرای تجزيه طلبان نسبت دادھای شو ن خبرنگاربين المللی به خانمآھمان کاری باشد که 
سخن گوينده ازطريق شخصيت وشھرت  بطور طبيعی واال .دن زدنآ نھا ھم با سکوت خود مھرتائيد برآ
   .ن نيستآکه آبجی نازيال بدنبال بردلھا مينشيند  او فضائل راستگی آ صفات خاص ميھن پرستی و و

 بجی نازيال باخود دارد ازآممکن است اين تحرير اشتباه کند وقضيه برعکس باشد اساسا اتھامی که 
 باشد وبرخالف برداشت اين تحرير، اتھام مزبور توجه مردم ردرتلويزيون وسرمايه کسباسباب حضو
   .مستمع) گردداعث کسب شھرت ومشتری (يک امتيازوب

چه بسا خبرخبرنگاربين المللی مقرون به صحت باشد چراکه خبرنگارمزبورنسبت به اخباری که 
مللی دارد وبه منتشرميکند احساس مسئوليت دارد واين درک راھرکس نداشته باشد يک خبرنگاربين ال

ب نزده وما بيخود ازاين اتھام آن خبرنگارھم بی گداربه آمصداق تا نباشد چيزکی مردم نگويند چيزھا  
   .به يک خانم ايرانی متاسف وناراحت شده ايم

   .وآبجی نازيال ھم خوب ميداند چه بايد بکند که نکرده است ؛، گفتن بود که گفته شدبھرحال تکليف

  ع اين تحريروامــــا بعد موضو

 ھنگاميکه يکی ازافراد شورای تجزيه طلبان اعالم کرد که قطعنامه شورا درجريان تغيير و 
ن آ قبل از زيرا  .بنده باورکردم (بيان شده درقسمت اول اين تحرير) اصالح  وتجديد نظراست 

لت باالی شورای تجزيه طلبان است درمصاحبه ای عداران  قای اميد مھرکه ازسکانآ ،اعالم
را فريبی توضيح داد که ازجانب کردھای تجزيه طلب فراھم شده بود به  ١١شدن ماده  وارد

کرد مسلح ھستند  ۵٠٠٠ مدعی داشتن  اينکه کردھای تجزيه طلب به سردستگی عبدهللا مھتدی
ن آرا درقطعنامه گذاشت که  بعد معلوم شد که  ١١نھا ماده آ شورا ھم برای ترضيه خاطر و
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واھی وصحنه سازی بوده وعليرغم تامين نظرتجزيه طلبی کردھا  مسلح  کرد ۵٠٠٠داستان 
   .وارد شورا نشدند (کردھا) نھاآ

 نداشته  ١١برپياده کردن ماده  قای اميد مھرظاھرش اين است که شورا قصدیآاين اظھارات وشھادت 
ن يک حق مسلم است آ ١١ه است والمحاله تجديد نظردرقطعنامه خاصه ماده فريب وتدليس شد گرفتار و

  ٢ .درعقود است                 ِ ن حکم قانون وشرط  آکه فوريت اعمال 

 مامور ۵٨۴اميد مھرشک کردزيرا ايشان ھمان کسی است که مدعی است  قایآنميتوان دراظھارات 
جمھوری اسالمی دارد وشورای تجزيه طلبان ھم  مخفی دردستگاه ھای اطالعاتی وسپاه پاسداران

تخصصی  ک شھادت مطلع وھيچگاه چنين ادعائی را تکذيب نکرده است پس اظھارات وشھادت ايشان ي
   .مامورکسب اطالعات مخفی ۵٨۴شناخته ميشود با داشتن 

مده است آ قای سليمی آد افرادی مانن ترک شورای تجزيه طلبان ازسوی بيان علت در 
  .)است د نظردرقطعنامه شورا امتناع نمودهمرکزی ازوعده تجديدفتر(

قطعنامه شورای  ١١درتاثيرنامطلوب ماده  اظھارنظرمفسرين اخباروبرنامه ھای تلويزيونی  
قرينه ای  ،ن برنيامدآدرمقام رد ھرگز تجزيه طلبان دراستقالل وتماميت ارضی کشورکه شورا 

   .ن تخصيص يافتآکه تحريری ھم به  مدآاھد برخو١١رمقام رفع اثرازماده بود که شورا د

 و قطعنامه ١١وماده  ی تجزيه طلبان درحمايت ازفدراتيو کردن ايراناما اشارات رئيس شورا 
واعتراف به اينکه اگرقصد تجزيه کشوربود صريحا  اينکه استقال کشور يک امررمانتيکی است 

 و فکری باطل است  ١١ح ماده نشان دادکه تصورتجديد نظرواصالقطعنامه نوشته ميشد  در
که  بودباسابقه ھمزمان با تشکيل جبھه نجات مريکائی آاينکه برنامه تجزيه ايران يک طرح 
   .بواقعيت نزديک شد ؛ کهن استآشورای تجزيه طلبان به دنبال اجرای 

  بجي نازيالآادعاي تازه 

يکی اينکه  ؛د بازی استاو ازدوبن نويزان شدآ  بجی نازيالآدرتازه ترين خودنمائی مکش مرگ مای 
 واحتمال ١١جای نگرانی برای ماده با ذکراستقالل وتماميت ارضی ايران درقطعنامه شورا  مدعی شد 

   .تجزيه ايران نيست

   :ذربايجان به قوام السطنه نوشتآچنين ادعائی تازگی ندارد مولوتف ھم درمسئله خود مختاری 

 وخواستار رابه خطرنمياندازد يت ارضی ايراناستقالل وتمام، تاذربايجان ضرورآ خودمختاری<   
  > زادی عمل وبرسميت شناختن دولت خود مختارفرقه دمکرات شدآ

  کتاب قوام السطنه مردی که نميتوان ناديده گرفت)(                                                             
                                               

اگر چنين بوده و برای تامينن نظر خويشگرايانه مشتی کرد جدايی طلب آن ماده گنجانده شده بود و ارتباطی به فشار ھای  - ٢
منشور کذايی  ١١ب وارد شورا نشده چه لزومی به حفظ و تاکيد به ماده نداشت حال که آن گروه جدايی طل» !!جامعه بين المللی«

 ک-ھست؟؟  ح
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ين بازی انحرافی که درقطعنامه شورای تجزيه طلبان رمان نامه فرقه دمکرات رجوع شود ھمآاگربه 
رمان نامه شان استقالل وتماميت آ نھا ھم درآيعنی  ؛رمان نامه فرقه ھم ديده ميشودآ پياده شده در

   .ارضی ايران  را صدر قرارداده اند

  بند بازي ديگر

  او گفته ام اين است کهن دوربوده آديگری که بنظرتازگی دارد ويا اگرندارد بنده ازتوجه به  بند بازی 
 بنابراين  اکنون مسئله ای نيست و کند نرا تائيدآس موسسان وقتی قابل اجراخواھد بود که مجل ١١ماده 

     !موضوعی است محول ودرصالحيت مجلس موسسان

 ن ميباشند واھدافی که امضا کنند گان پيگيرآ رمان نامه ويا قطعنامه ويا منشور يعنی خواست ھاآ 
   .ورندآدرصورتی که به قدرت حکومت برسند يکايک خواستھای خودشان را ازقوه به فعل درمي ،يعنی

ويا قطعنامه شورای تجزيه طلبان  ١١که ازجمله است اجرای اعالميه جھانی حقوق بشروھمچنين  ماده 
  .که ازمواد قطعنامه است مخالفت باجنگ 

يعنی  >به هدف بخورديـــد بـــــاام تيري است كه من انداخته نجا که ميفرمايند <آ، يعنی
   .ن بشودآجمله مجلس موسسان نميتواند مانع اجرای  ھيچ مانعی از

رمان ھا آن آنھا به آنھا درمجلس مطرح شد آرمانھای آاگرمجلس موسسان تشکيل شد وموضوع  ،يعنی
   .رای موافق خواھند داد

نھا ھمچنان بدنبال آنھا  دردستورجلسه قرارنگرفت آرمانھای آ، اگرمجلس موسسان تشکيل شد ويعنی
وفعاليت سياسی خودشان رادرمسيرموفقيت درانجام اھداف  خواست ھا واھداف خود خواھند بود

 ازباب مثال اگرمجلس موسسان به جدائی دين از ؛دنبال خواھند کرد  ١١سازمان که ازجمله است ماده 
نھا آ ،داد ويا اصوال دردستورجلسه قرارنگرفتــــــرای نبشرومت ويا رعايت اعالميه جھانی حقوق حک

ھمچنان اھداف خودرا دنبال خواھند کرد ونخواھند گفت حال که مجلس موسسان به خواستھای ما 
شورای   ١١ن خواستھا يکی ھم ماده آازجمله  ؛توجھی ندارد ماھم قيد خواستھای خودمان راميزنيم

   .يه طلبان استتجز

رمان نامه شورای تجزيه طلبان نيست ھمانقدردراجرای آگانه  ١٧، ھيچ تفاوتی بين ھيچيک ازمواديعنی
  .ميدانند را درتکليف خود١١اجرای ماده وخودداری ازجنگ مصرند که  اعالميه جھانی حقوق بشر

طلبان با گروھای تجزيه  ، يک ايجاب وقبول حقوقی بين گروھی ازايرانيان تحت نام شورای تجزيهيعنی
قطعنامه شورا ی تجزيه طلبان پياده شده  ١١ن درمادهآ کلی  مده که شرح وتفصيلآطلب ايران بوجود 

  .است ورسميت يافتن اين ايجاب وقبول منوط به تصويب مجلس موسسان است

مينه ھای رسميت يافتن يک حقی که بصورت قانون عملی ميشود فرق دارد با حقی که ز ،اشتباه نشود
دومی  که حقی است که زمينه سازحق وحقوق رسمی ميشود  ن بوسيله گروھای سياسی فراھم ميشود آ
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 از وھرحقی برخاسته ازھواداران وطرفداران است که عرابه حق را به موقعيت رسميت يافتن ميکشاند
است نه  ھوادارانتعداد وشخصيت . اھميت وارزيابی کارسياسی درھمين مسير به رسميت ميرسد

  .رسميت يافتن امری ازامور

 ھزار ٢٠) به اعتبارادعای ١١ماده ( تطبيق مورد اھميت وارزيابی حمايت ازطرح تجزيه ايران در
 ترين حمايت ودب ،امضای شخصيت ھای حقوقی وحقيقی واعليحضرت وعلياحضرت وھمسراعليحضرت

   .طرفداری درتاريخ مبارزه ايرانيان محسوب ميگردد

عنامه شورای تجزيه طلبان سند قانونی ورسمی تجزيه ايران نيست وکسی ھم چنين قط ١١، ماده يعنی
بلکه  حقيقت اين است که گروه طرفداران زيرا شورا مرجعی نيست که ايجاد رسميت کند  ادعائی نکرده 

، که متشکل ازوجود ھای معلوم ونامعلوم وشخصيت ھای قابل احترام وافراد ملعون است ١١ماده 
 از درموقعيت  طرفداران ومشوقين وحمايت کنندگاننھا آ ايران ھستند و گان فصل تجزيهدايجاب کنن

 تجزيه گران ايران  قراردارند واين عناوين ھمان است که درقانون مجازات عمومی ايران شاھنشاھی و
   .حتی جمھوری اسالمی به بھای خيانت به کشورشناخته شده است

امرتجزيه  )١١ماده (، چه نقش طرفداری شورا وافراد امضاکننده قطعنامه منجربه رسميت يافتن يعنی
 بوسيله مجلس موسسان بشود يا نشود درموقعيت شورای تجزيه طلبان درتحريک وتشويق و کشور

   .حمايت ازتجزيه ايران تغييری ايجاد نميکند

تجزيه طلبھا ميدانند واين تجزيه طلبان ھستند راازحقوق  ١١اجرای ماده  ،امضاکنندگان قطعنامه ،يعنی
ن است که ملکی که متنازع آکه بايد بدنبال رسميت دادن به اين تفويض حق باشند  درتطبيق مورد مانند 

) است که موقعيت تجزيه طلبانفيه است يکی ازطرفين حق خودش را به ثالثی واگذارکند وديگربا ثالث (
  .کنندبزور ويا مصالحه تثبيت  را خود

نميتواند متمسک به  ،را ھدف نميداند شورای تجزيه طلبان که براندازی جمھوری اسالمی غاصب ،يعنی
مجلس موسسان شود که احتماال ميتواند ازتبعات براندازی جمھوری اسالمی باشد نه اينکه درشرائط 

ھم با حکومت کنونی که ابدا صحبتی ويا نصی برتشکيل مجلس موسسان نيست  وشورای تجزيه طلبان 
 از بھانه کند ١١که نه به داراست ونه بوم شرط اجرای ماده  ی راچنين مجلس ؛غاصب بيعت کرده است

  .وارد نميسازد ١١نظرحقوقی شرط مزبور باطل وخدشه ای به اجرای ماده 

يا درشرائط کنونی که يکی ازحادترين مسائل خاورميانه وحتی ايران تجزيه کشورھاست وعمال ھم آ
پشت پرده اين  ؟ نآمصلحت است ويا سکوت   ١١حمايت ھای بيگانگان رامی بينيم طرح ماده جريان و
چه ميتواند باشد جزخواست بيگانگان که ھزينه ھای شورای  ١١اصرار دراجرای ماده  و مقاومت

   .نھا ميداندآتجزيه طلبان را تامين ميکنند وشورای تجزيه طلبان خودرا مديون 

  نظريه اين تحقيق

 قرار يران درطرح تقسيم به کشورھای کوچکوازجمله اط جھانی که ھمه کشورھای خاورميانه درشرائ
وبه مصداق  دارند وھمين روزھا بارزانی ھا درمقام ھمه پرسی برای استقالل کردستان عراق ھستند
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درمنشورشورا  ١١> وجود ماده ب زن که نوبت توستآ، ريش خود ريش ھمسايه چون تراشيدند<
شقه کردن کشورھای خاورميانه وبويژه ايران  ،مريکائی شقهآديد سبب ھموارکردن طرح بدون تر

خواھد شد  واتھام اين خيانت بزرگ بطورحتم متوجه ھمه کسانی است که يا قطعنامه شورارا امضا ويا 
  .د شورا قرارگرفته اندبعدا درجھت  تائي

حكم ميكند كه مسئولين شورا ايران تماميت ارضي حفظ استقالل و                      بصيرت واحساس مسئوليت 
باربه منافع وازسماجت هاي بي مورد وزيان لعنتي را بكناربگذارند  11اين ماده  ،نآخاصه رئيس 

  .كشور دست بردارندسازبراي تجزيه  مستمسك ملي  و

  دوحاشيه 

رر اين تحرير با شورای تجزيه طلبان فقط به                                            ّ تحريرتقديمی متضمن اين معنا نخواھد بود که مح   
مخالف است خيرمخالفت باشورا درزمينه حقانيت تداوم اجرائی قانون اساسی  ١١ماده  خاطر

   . مشروطه وسلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم است

دررفع  قطعنامه باشد  ١١اگر ابھامات ويا مواردی مانع حذف ماده  محرر اين تحرير حاضراست 
  .ياری دھد نھاراآ حذف ماده مزبورحد فقط در ،ماال ھدايتابھام واحت
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