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  !!ي مليقطعنامه شورا 11وماده  مولوتف 
  حقوقدان -اميرفيض

ض وعوار !!الح ملیشورای به اصط حقوقی وروابط مالی بحث درباره شخصيتموجب  ياری که ايران
  :ن گرديد،  ميگويدآحقوقی 

د ھفالنی ھرچه راکه بخوابه قول شمس الدين وکيلی< نوشته شمارادرپاسخ به اعتراضم خواندم«
 ار راستش وقتی نوشته شما راجع به پس گرفتن وجوھی که به شورا داده شده >درسنگرش ثابت ميکند

 تمگرميشود پول زبان بسته رادراين ديارازکسی پس گرف ،خواندم دردلم به خوش باوری شما خنديدم
ولی وقتی به بحث تجربه واينکه نسخه حقوقی قابل پيچيدن نيست رسيدم ازپييش داوری خودم قدری 

   .خجل شدم

اين مزاحمت راھم اضافه بودم  قای جلوه درپاريسآن زمان که من ودوستان سنگرميھمان آبه پاس 
   .کنممي

  كذائي 11ماده 

ديگرمنشورکه استقالل وتماميت  اينکه به ماده شورچسبيده ايد بدونمن ١١شما بيش ازانتظاربه ماده 
. درحاليکه استقالل وتماميت ارضی کشور ھدف اعتناء کنيد ارضی کشوررادرتعھد شورا دانسته است 

قطعنامه  ١١ماده  ؟ وسيله حمله شما به منشوروشورا قرارگيرد  ١١ماده  چرا بايد اين چنين ، منشوراست
اده م رف من تنھا نيست ھمه ميگويند فالنیاين ح ت ارضی کشور ندارد.ھيچ منافاتی با استقالل وتمامي

   »راگزک کرده است ١١

***  

ن نمونه وموضوع  آيکی ازطرق اثبات موضوعات ارائه شواھد ونمونه ھائی است که وجه تشابه بين 
 گرامی و يارازھمين طريق برای رفع سوء تعبيروياتفاھم ايران بنده ،استواری بکشاند به  يقين و را ثبح

  .قطعنامه استفاده ميکنم ١١ديگران نسبت به ماده 

فکراينکه خودمختاری اياالت ويا تقسيم قدرت مرکزی بين اياالت کشور با استقالل وتماميت ارضی کشور 
ختاری درمورد خود يعنی دولت شوروی ،داردوزيرخارجه استالين  ندارد تعلق به مولوتف منافاتِ 

   .نرا به دولت ايران به رياست قوام السطنه ابالغ رسمی کردآذربايجان وفرقه دمکرات آ

شکالت ومسئله نفت شمال وفرقه دمکرات م ١٣٢۴بسال  توضيح اينکه درزمان نخست وزيری احمد قوام
    .تسن اينجانيآولت ايران وشوروی جريان داشت که جای بازگوئی سياسی مفصلی بين د ومذاکرات

   .) وديگری امتياز نفت شمالفرقه دمکراتذربايجان (آخواسته دولت شوروی دوچيز بود يکی خودمختاری 
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 خارجيان ران نفت به امتيازداددرمورد  خودداری دولت ايران  ماده واحدهِ قوام درمورد امتيازنفت شمال 
مطرح ساخت وگفت که با انتخابات مجدد ممکن است بشود اين ماده را نسخ کرد و البته شروع انتخابات 

   .) بودشورویھم الزمه اش تخليه ايران ازقوای بيگانه (

ضمن ذربايجان قوام طی اعالميه کتبی خطاب به دولت شوروی ومولوتوف <آواما درمورد خودمختاری 
ذربايجان با قانون آختالف وپيشنھاد ھای خود خاطرنشان ساخت که مسئله خودمختاری موارد ابرشمردن 

مده وتنھا سند ملی دوره مشروطه جوان آاساسی که نتيجه انقالب مشروطيت وفداکاری ملت ايران بوجود 
 نن گردآنکه اگربه آن گردن نھد وبه ويژه آملت ايران است درتضاد ميباشد  وھيچ دولتی نميتواند به 

نھد وچنين خالفی دريک قسمت ازکشورصورت گيرد ھيچ ضامنی باقی نخواھد بود که دراياالت 
  .>ديگرتحريکاتی برای گرفتن نتايج مشابه به وجود نيايد

مادگی آ ،قوام درمقابل .قوام درھمان اطالعيه پای فشرد که اين به سود ھيچيک ازدوکشورنخواھد بود
، ذربايجان چون عفو عمومی برای اعضای فرقه دمکراتآی به اعطای امتيازات بيشترخودرا برای 

بودجه محلی وايجاد تسھيالت مالی ورفاھی برای مردم وتوجه ذاری گ، واانتخابات انجمن ايالتی وواليتی
   .به تقاضاھای مشروع اھالی اعالم کرد

 شرحرمورد نفت (د م با واکنش مثبت مولوتف مواجه نشد وپاسخ مولوتف ھچيک ازاين پيشنھادات قوا
  :ن مولوتف نوشتذربايجاآ) ودرمورد تقاضای خودمختاری ن مورد استفاده اين تحرير نيستآ

  واستارخ ابه خطر نخواھد انداخت وذريايجان ضرورتا استقالل وتماميت ارضی ايران رآخودمختاری <

  >ذربايجان شدآبرسميت شناختن دولت خودمختار  زادی عمل وآ

  )که نميتوان ناديده اش گرفت یقوام السطنه مرد(                                                            

ذربايجان رجوع کنيد مالحظه خواھيد فرمود که ھمين چيزی که آاگربه اسناد  حقوقی فرقه دمکرات 
درمرامنامه فرقه  مدهآ حفظ استقالل وتماميت ارضی کشور>< !درقطعنامه شورای به اصطالح ملی

  :کرات ھم نوشته شده استدم

  ي اين سالها مريكاآ ن سالها وآي وشور

رھای کشو ساير به دنبال تجزيه ايران و مريکاآاين سالھا  و ؛شوروی دنبال تجزيه ايران بود ١٣٢۴درسال 
    . خاور ميانه است

 را !مريکا  شورای به اصطالح ملیآدولت شوروی فرقه دمکرات رابراه انداخت واين سالھا   ٢۴درسال 
   .به جريان گذاشته است

به ندرت روزنامه ويا يک شخصيت سياسی با خودمختاری فرقه دمکرات مخالفت ميکرد  ٢۴درسال 
 مه روزنامه کيھان ازبيشتر روزنامه ھا ودرصدرھ .ودرواقع موضوع فرقه دمکرات تابو شده بود

وئی با رذربايجان وحتی سايراياالت کشورھم جانبداری ميکردند  وحتی ارتش ھم ازروياآخودمختاری 
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وچه ن تابو راشکستند آرا بود که آيران وازنظاميان ارشد رزم فرقه چيھا ابا داشت وتنھا شاھنشاه ا
   .ائله دمکرات ھا خاتمه دادندازمجرای سياسی ونظامی به غ

 مريکاآنقدرھم فشارونظارت آ وجود دارد و !!اکنون ھمان تابو نسبت به قطعنامه شورای به اصطالح ملی
  .ه تا جاده تجزيه ايران را مھيا سازدقوی است که فقط  ماشين ھای امضا بکارگرفته شد

انه ا متاسفعامل ونيروی واقعی برای مخالفت باتجزيه ايران شاھنشاه ايران بودند ودراين سالھ ٢۴سال  در
   .نيروی اصلی برای جاانداختن  طرح تجزيه کشور فرزند ھمان شاھنشاه ايران است

    ؛همريکا شدآی ايران دفاع ميکرد ودراين سالھا  مريکا ازاستقالل وتماميت ارضآدولت   ٢۴درسال  

  بديدم عاقبت گرگم  توبودی  رھانيد ازدھان وچنگ گرگی   

  

  

 


