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  بي منطق  هراسگرا
  حقوقدان  -فيضامير 

مه ميايد مسائل . عباراتی که درگيون ميرويمآاين تحريرگرفته شده ازمعترضی است که به اتفاق به اعتراض وپاسخ تيتر
   .موضوعات اصلی اعتراض معترض است و

****  

 منطق که از دم باآ –ميگويند نوشته ھای شما منطقی است من درنوشته ھای شما منطقی نديده ام  که برخی برخالف<
محکم بچسبد واصول مربوط به انجمن ھای ايالتی  قانون اساسی مشروطه دفاع ميکند نميايد اصول مربوط به سلطنت را

 ت ارضی کشور رادربند تقسيم قدرت درحفظ استقالل وتمامي ھستيد که عبارتشما بی منطق   .محکوم کند ار واليتی و
نرا آ ومنشورشورای ملی  بلند کردن حربه تجزيه کشور وھراسگرائی با شورای ملی ايران ناديده ميگيريد و منشور

ماده ای شورای ملی را امضاکرده اند نمی فھمند ولی شما ميفھميد؟ من  ١۶کسانی که منشور ياآ .متزلزل ميسازيد
محکوم وبی اعتبارکردن شورای ملی درحاليکه درمخالفت شما باجمھوری اسالمی ترديدئ  درتعجبم ازتالش شما برای

  > بودن شما تعبيرکرد........ وخودسر نميتوان جزبی منطق ندارم اين تضاد را

  معترض محترم براي رفع ابهام

  ن است آ برداشت شما غير نھاست کما اينکهآ) که نوشته ھا منطقی است برداشت شخصی بنده نشيده امنھا که ميگويند (آ

  ترازو مينھد در را ودــــــذوق خ    ھرکه تاليفی بھرعنوان کند

  ھی کج ميزندآبی گمان شاھين گ    رازوی پسند مشتریـــدرت

  قانون اساسي دراعتراض معترض 

ھم محترم  معترض .نآدوران مشروطيت است نه متن  در نآسيراجرائی  ،نآمقصود ازقانون اساسی مشروطه ومتمم 
شورا، جدائی دين ازحکومت بعنوان خواست پياده شده درحاليکه ماده به اصطالحخ  دارد چراکه درمنشور ھمين عقيده را

تداوم اجرائی متمم قانون اساسی منافاتی با چنين  يا اجرائی و ن خواست رانميدھد  ولی سيرآدوم متمم اجازه تحقق 
  .ندارد ی مل خواست شورای

 متمم ندارد و ٩٢و ٩١و ٩٠ھيچ ارتباطی به اصول ،وتفويض قدرت به مناطق کشور خواست منشوردرراستای تقسيم
  .کننده است يک برچسب نادرست واغوا  شوراباصطالح  اقدام منشور

  .رجوع ميکنيم(!)  به متمم قانون اساسی برای تطبيق موضوع انجمنھای ايالتی وواليتی بامنشورشورا

تب ميشود وقوانين وواليتی بموجب نظامنامه مخصوص مرحروسه انجمن ھای ايالتی درتمام ممالک م –اصل نود 
   .ن انجمنھا ازاين قراراستآاساسی 

انجمن ھای ايالتی وواليتی بالواسطه ازطرف اھالی انتخاب ميشوند مطابق نظامنامه انجمن ايالتی  –اصل نودو يک 
   .وواليتی

تامه دراصالحات راجع به منافع عامه رادارند بارعايت حدود  نظارت اختيارالتی وواليتی انجمنھای اي –ماده نود ودوم 
  .وقوانين مقرره
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 (!) شورا منشور داشته و اعضای شورای ملی وجود رایتجزيه کشوروقدرت نمائی مناطق کشورب ولی چون نگرانی از
ورده آ ، تاکيد حفظ استقالل وتماميت ارضی راميدانسته که اين نگرانی کلی است ومانع گرويدن ايرانيان به منشورميشود

   .است

که به  ھم ھستايرانيان  ، مشترکورشدهھمين نگرانی که سبب تصريح حفظ استقالل وتماميت ارضی ايران درمنش
   .راعتراض دارندمنشو

اھميت فعليت يافتن اين نگرانی که منجربه تجزيه کشورميشود درحدی است که حتی وجود يک درھزاران اسقاط وطرد 
  .تکليف ميسازد نراآ

  ازتشكيل انجمنهاي ايالتي واليتي خودداري شد چرا

قانونگرازی ونيمه دوم دوره  جرا شد وفقط دردوره اولچرا اصول مربوط به تشکيل انجمنھای ايالتی وواليتی موقوف اال
  .پاسخ اين چرا رابايد ازشواھد تاريخ گرفت ؟مدآ در قانونگزاری به  اجرا

  شاهد اول 

  ذربايجان آخياباني وتجزيه  

ذربايجان آيملی انجمن ايالتی وواليتی ادوره اول واوايل دوره دوم مجلس شور تاريخ مشروطيت ايران ميگويد دراواخر
   :شادروان درتاريخ مشروطيت نوشته است ،تشکيل شد

خيابانی وھمدستانش بنام انجمن ھرکاری که  اينحال مده بود باآ ذربايجان بسرآنکه زمان کميته ايالتی واليتی آ با((
رتبه کارھا رابدست گرفت وکسان خودرابرياست  ،تغييرداد »زادستانآ«ذربايجان رابه آاستند ميکردند خيابانی نام ميخو

 ذربايجان راآخيابانی ميخواست که  .رابرسميت بشناسد »زادستانآ«ادارات فرستاد خيابانی به دولت مرکزی پيام داد که 
خيابانی  ،اصالح کند نراآرمند شد به سرتھران رفته دست داشته باشد که جدا سرانه فرمان راند وسپس که زو در

. ميچراند موند رئيس اداره سياسی انگليس که به مخالفت نکرد ١٩١٩روزنامه ای داشت که حتی يکبارھم با قرارداد 
   .مد باخيابانی سازش کردآتبريز 

   »داردمريکا اگرويلسن دارد ايران ھم خيابانی آ«خيابانی شعاری ساخته بود که چنين بود 

   :شعرای تبريز ھم درمدح خيابانی اشعاری سروده بودند از جمله

  ))به ھالکت رسد امروز زنادانی خويش       دست بيعت ندھد ھرکه خيابانی را

  )ذربايجانآجلد دوم تاريخ (                                                                                                     

   :جار درمورد سوء استفاده از انجمن ھای ايالتی وواليتی نوشته استتاريخ قا

درتاسيس انجمن ھای ايالتی وواليتی مقداری خودمختاری محلی  ١٢٨۶نجا که متمم قانون اساسی مصوب آ از((
مل مقررکرده بود خيابانی به پشتيبانی ازاين خواست اھالی طولی نکشيد که گامی بيشتر نھاد وابتدا خودمختاری کا

  )١٩٨بامداد جلد ششم صفحه(                                               ))ن ايالت راخواستآذربايجان وسپس استقالل آ

حق دارد بگويد چرابايد عمل شيخ خيابانی سبب گردد که اصول مربوط به انجمنھا دراجرا  رخواننده محترم اين تحري
  .خارستان نميشود گل بھارنميشود ازيک خارھم  متوقف گردد  ھمانطورکه ازيک
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است ولی اين ونادرست  ن زمان کشوربسيارضعيفآسال قضاوت نسبت به تصميم مسئولين  ١٠٠نزديک به گرچه بعد از
   .ورد که دوموضوع رابه  اثبات ميرساندآبعنوان شاھد تاريخی مي تحرير مواردی را

يله قوای خيابانی بوس اگر و ،اينکه تنھا سوء استفاده ازقانون انجمن ھا منحصربه شيح محمد خيابانی نبوده استنخست 
   .دولتی سرکوب نميشد ايران درمسيرتجزيه حرکت حتمی داشت

مريکا بدنبال آکه بسيارمھم است سياست انگلستان که شديدا خواستارتجزيه ايران بود يعنی ھمانطور که امروز  دوم
ھرامکانی ايران واستفاده از جريان تجزيه ،تجزيه ايران وسايرکشورھای مورد نظرش ھست وعمال ھم موفق شده است

   .است ن مورد پشتيبانی دولت انگليس بودهآبرای تحقق 

   دومتاريخي شاهد 

 . ميرزا ابولقاسم قائمبعداز فوت فتحعليشاه چندين نفرازشاھزادگان قاجاربتحريک انگلستان خواستند ايران راتجزيه کنند((
بعد ازقتل قائممقام تا صدارت   .قائممقام به کشتن رفت ،ستانلدرواکنش انگ ،نھارابرباد دادآمقام نقشه ھای تجزيه طلبانه 

جاسوسان ومامورين انگليسی بدون ھيچ مانعی درتمام کشور، روسای قبايل ومتنفذين رابه ياغيگری وتجزيه  اميرکبير
درمرو تراکمه رابرای تصرف  –برای تصرف سيستان محرک ميشدند مملکت ايران تحريک ميکردند درخراسان افاغنه 

درمنطقه خوزستان مستر  –ميشدند بحرين مشوق  برای تصرف جزاير را دربغداد عثمانيھا –ن تحريک ميکردند گرگا
   .وردآانگليسی برای تحريک محمد تقی خان بختياری وتجزيه لرستان وخوزستان يکدفعه سرازبختياری در اليارد

محمد نقی  که ورشدهآ مشروحا نوشته ويادمستراليارد درکتاب خودش شرح فعاليت ھارابرای تجزيه لرستان وخوزستان 
قشون واسلحه کمک مينمايد وبعد  ارا ب خان مايل بود بداند که اگربادولت ايران بجنگد دولت انگليس ازاوحمايت دارد واو

                                               ))ايران قسمتی ازايران يعنی خوزستان وبختياری رابه او واگذارميکندتصرف  از

  قاسمی) –(دست پنھان انگليس درايران                                                                                        

  وم سشاهد تاريخي 

سی که ازبندربوشھر دريافت ميکرد يکمک قورخانه انگل قاخان محالتی باآ، غاسیآھنگام صدارت ميرزا  ١٢۵۴درسال ((
   )).ايران به مقاصدی که داشت برسد باتجزيه کرمان وبلوچستان از تاجنگ قوای دولتی درکرمان شد  به

  ھمان ماخذ)(                           

  شاهد تاريخي ديگر

قاخان رئيس آپس ازغائله خيابانی، اسماعيل سميتقو رئيس ايل شکاک که ازطرف دولت ايران مامور سرکوبی پطروس 
ژنرال با عنوان <زخاتمه جنگ بين الملل اول وکنفرانس صلح لوزان انگليسھا پطروس رااپس  شوری ھا شدهآ ايل

ذربايجان غربی وقسمتی ازخاک عثمانی بايد يک آنواحی  در > به کنفرانس لوزان بردند ومدعی شدند کهپطروس
  کلدانی تشکيل شود ...... شوری وآحکومت مستقل 

انگليسھا تصميم گرفتند که ھدف خودشان که تجزيه ايران بود بوسيله س ازاسماعيل سميتقوپس ازشکست پطرو
   .اسماعيل سميتقو پيش ببرند

  شادروان شجاع الدين شفا درگاھنامه شاھنشاھی ايران نوشته اند

رمانه وارد نماينده دولت انگليس معرفی ميکرد مح که خودرا ١٣٠٠ذرماه سال آ ١٧مردی بنام عبدالرحمن پاشا در((
فرمان اسماعيل سميتقو شد وباسيد طاھا يکی ازسران کرد تماس گرفت و متذکرشد   مسلح زير اشرار چھريق مرکز
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خواھد کرد که دراين  وادار اوھم به کمک انگلستان کردھای عثمانی را نھا بمنظور استقالل کردستان استآاگرعمليات 
  ))قيام شرکت کنند

  شاهد تاريخي ديگر

وشکستن انگلستان برای تائيد قرارداد  ،دوانگلستان رسي ١ اءبه امضای وثوق الدوله وشرک ١٩١٩د داھنگاميکه قرار((
مريکا آدقيقا باوضع امروز ايران ونقش ( ھم مطرح ساخت را د مختاری وتجزيه ايرانمسئله خو ،مخالفت مجلس

بختياريھا ميخواھند «رش نوشت درتجزيه ايران تطبيق ميکند)  نرمن سفير انگلستان درتھران به وزارت خارجه کشو
نھا گردد وخوانين بختياری خواھان آ پادشاه قلمرو يکی ازشاھزادگان قاجارونھا سپرده شود آبخش بزرگی ازايران به 

   .»نھا پرداخت شودآنند که تمامی حق امتيازنفتی ازاين بابت به آ

. سرپرسی کاکس  ن النھرين سوال ميکندوزارت خارجه انگليس درمورد نظريه نورمن ازکاکس رئيس بخش استعماری بي
بگيرند  راشويکھا تھران اقويا توصيه ميکند وميگويد اگربلنزديک بابختياری ھار کاکس ھمکاریِ « :اينجورجواب ميدھد

اين  در نھا برايد وآد درصدد انجام پيشنھاد دولت بريتانيا بايد به جِّ  خوانين حس کنند که باپادشاه جديد راحت ترند و
، عربستان تشويق کند تاھريک قلمرو خود ا) ونيز والی پشت کوه رخزعلدولت بريتانيا بايد شيخ محمره ( صورت

) ولرستان را عليحده مستقل کنند اين دو دولت جديد ھمراه بامنطقه تحت تسلط بختياری ھا ميبايد يک خوزستان(
  )تاريخ رضاه سيروس غنی(                               ))کنفدراسيون تشکيل دھند

دنبال  نراآمريکا آکه اکنون  درباره فدراتيو کردن ايران به کجا وصل است مالحظه ميکنيد که ريشه صحبت ھا :حاشيه

  )پايان حاشيه(     .ميکند

  شاهد تاريخي ديگر

انديشه تجزيه ايران پس ازجنگ بين الملل اول بصورت يک طرح جامع که کشورعثمانی را نيز دربرميگرفت ازطرف  ((
سی تدوين شد کرزن وزيرخارجه وقت انگلستان که باطرح چرچيل وکاکس موافق بود به يپی چرچيل وکاکس انگل –جی 

  »سانترشودآکی رابرضد ديگری برانگيز تامھارشان ، يايران رابه چندين منطقه خودمختارتکه پاره کن« :کاکس نوشت

  )سيروس غنی -تاريح رضاشاه(                                                                                               

  شاهد تاريخي ديگر

 ١٩١٧سال  خرآاو کرزن قبل ازاينکه وزيرخارجه انگلستان بشود معمارسياست انگلستان درايران شناخته ميشد اودر((
يعنی  »قضيه ايران برای ھميشه حل شود« ن اين بود کهآای بنام کميته ايران تشکيل داد که منظورازتشکيل يک کميته 

  )بنقل ازحسن صباحی -  نامه ھای کرزن(                                        ))سلطه انگلستان درايران بدون مانع گردد

ديک چينی اداره  مريکا که زيرنظر دخترآباکميته ايران دروزارت خارجه  را ١٩١٧رسال تشکيل کميته ايران د :حاشيه

  مقايسه کنيد. (پايان حاشيه) درماموريت مشترکندو ميشود 

  

                                               
به د. در نقرارداد ھا با انگلستان است می باش که يکی از شوم ترين ١٩١٩منظور از شرکا، افرادی ھستند که در به اجرا در آمدن قرارداد  - ١

 ١٩١٩نخستين بخش از پرداختی از بابت قرارداد منحوس  اجرا در آمدن اين قرارداد به ترتيباتی محمد مصدق به وزارت دارايی منصوب شد تا
 ک- در خوش خدمتی به انگلستان نشان بدھد. حا با توافق انگليسی ھا دريافت دارد و مسجل بودن قرارداد و پذيرش آن از سوی دولت وقت را ر
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  نتيجه وحكم ازشهود تاريخي 

ھمانطور که درسالھای گذشته دولت انگلستان برای حفظ تسلط خود برکشورھاخاصه کشورمابه سالح تجزيه  -١
 انرژی خود در برای گسترش تسلط سياسی و را ه وتجزيه کشورھامريکا سياست مداخلآمتوسل بود اکنون که 

   .نظردارد مدِ  درتجزيه کشوما را ن کشورآوتجربه  قرارداده دقيقا الگوی سياست انگلستان  اجرا و کار دستور

   :مريکا توجه فرمائيدآيه ايران بوسيله زمريکا دررابطه باسياست تجآرايس وزيرخارجه سابق  کانداليسا به اظھارات خانم

اقدامات نظامی ھمراه نيست  ايران ومذاکرات اروپا حدی دارد پايان اين حد با مريکا برای حل مسئله انِرژی باآصبر«  
خودمختاری اقليت ھای مذھبی  ندارد ولی ايجاد اغتشاشات داخلی بمنظور تجزيه و مريکا حال جنگ ديگری راآکه  چرا

جمھوری ھای وابسته به شوروی اين برنامه براحتی انجام مريکائيھا چنانکه درآ ساده است البته برای ما بسيار کاری 
   )٣٣٢+۴٢۵سنگر(                                          »شد

 کشور دو ھر گرفته است خيرا نرآمريکا جای آ تصورنشود که انگلستان ازصحنه سياسی جھان خاصه ايران کنارکشيده و
  .ستان درکمين تجزيه کشورھا وايجاد واحد ھای کوچک دست نشانده ھستندلگان مريکا وآ

ين نمونه ھای فرقه دمکرات وکردستان وقشقائی نن ارائه شد وھمچآ باوجود شواھد تاريخی که بخشی از -٢
اعليحضرت اعتباری برای نقش خارجيان درايجاد فرقه ھای معھذا  زادی کرمانشاه وغيرهآوخزعل ووجبھه 

  :ميفرمايند ١٣٨۴تجزيه طلب قائل نيستند ودرپيام ارديبھشت سال 

ت ھای خود کامه درمقابل اعتراضات مردم راه گريزی ندارند معمول اين است که خطر وقتی حکوم« 
  »بھانه بقای خود قرارميدھند درحاليکه خود حکومتھا مسبب خطر تجزيه ھستند را تجزيه کشور

    .ن شدند خاتمه يافته تلقی کردآھمراه باتشکر ازمعترض که وسيله تنظيم  ميتوان بايک مثال اين تحريررا

گوسفندی که گوسفندان ھمه جمعند وزيرنظارت گله بان وسگھای گله قراردارند بمراتب امن ترھستند ازگله ای که گله 
   .وگرگان درنده دورا دور مراقب گله ميباشندن پراکنده شده اند آگوسفندان 

ن ھمين آه مترصد ھستند وباتوطئه ھای خاصی که يک نمونه برجستانگليس مانند دوگرگ درنده بی رحم  مريکا وآ
سان آن آاست ميخواھند وحدت ملی ويکپارچگی تاريخی کشورمارا تکه تکه کنند که بلعيدن  (!) ملیبه اصطالح شورای 

  .گردد

****  

 از بود ت حکومت بارعايت استقالل وتماميت ارضی کشور>تقسيم قدربخش ديگر اعتراض معترض محترم درموضوع <
، از معترض بمنطور ھمراھی .به کرات به توضيح رفته تجديد مورد ضرورنيست ارادتمندنجا که درتحريرات سابقه آ

ادای  قبول  نبود دراميرفيض رجوع بفرمايند اگر بخش سال ١۴٠٠تارنمای ن تحريرات به نشانی آتقاضا دارم به  محترم
  احترام اميرفيض با                                                                                  .توضيح حاضرم

  http://www.1400years.org/Amirfeyz5.asp  به روی پيوند ھا کيک کنيد. نمونه:

  ٢٠١٢اکتبر  ٠٢ -)١(- ١٩٨٨شورا ومقايسه با آرمان سال  -نقدی بر بيانات اعليحضرت در تورنتو
  ٢٠١٢اکتبر  ٠۴ -)٢خرد جمعی و انتخابات آزاد (-شورا  -نقدی بر بيانات اعليحضرت در تورنتو
   ٢٠١٢اکتبر  ٠۵ -)٣اعتقاد وکمک مالی (-شورا  -نقدی بر بيانات اعليحضرت در تورنتو


