
  ايران يار گرامی

  آقای مھندس دانشيان

  .گفتگوھای تجزيه طلبی وفدراتيو باعالقه واحترام خواندمتحريراعتراضی حضرتعالی رانسبت به  

  فرصت رامناسب ميدانم که حساسيت وتوجه ارزشمند شمارابه موضوع جاری  وتماميت ارضی ايران شادباش بگويم   

  .درميان گذاشته شود دررابطه بانگرانی مشترک ھمه اير انيانچند نکته ای درميان است که فکرکردم  

يران وايجاد خودمختاری ھا از ساليان دور مطرح بوده است  ولی البته به حکايت تاريخ ھمواره مسئله تجزيه ا -١
روی رقابت ھای انگليس وروس ميچرخيد وھرگاه که مقوله رقابت ھاتغييرجھت  ن طرحھا بيشترآ سبب وعلت
درجبھه جديدی حرکت  له تجزيه کشورھم موقتا مسکوت ميماند ولی امروز مسئله تجزيه کشورھاميداد مسئ

چراکه کشورھا تازه تاسيس عمال  .دارد وآن ايجاد کشورھای کوچک وجديد ازبغل کشورھای منطقه است
ورت ن کشورھا درموقعيتی قرارگيرند که بصآ درقيمومت کشورھای قوی قرارميگيرند وسالھاطول ميکشد تا

نگاھی به سيرعضويت کشورھا درسازمان ملل مويد اين   .يندآحاکميت خودشان در کشوری مقاوم ومدافع حق
، تجزيه پاکستان، عراق  متوجه ايران نيست ،مداخله جويانه کشورھای بزرک است  تنھا خطر تجزيه سياست

که  ملت ھا مانعی است مقاومت البته که .وستان درخط خطرتجزيه ھسستندافغانستان حتی عربستان وھند
 .تاکنون حصول مقصود راممکن نساخته است

روند تجزيه وتشکيل کشورھای کوچک ازتقسيم کشورھا مانند سابق نيست که نياز به جنگ  گاھيدآھمانطور که  -٢
البی واستفاده وری امضاوآاظھارنظرشخصيت ھا، نشريات فعاليت ھای سازمانی وجمع  .ومقاومت داشته باشد

نھا ونيزعدم آنھا دائر به خواست خودمختاری واستقالل اقوام وامثال آغيرواقع وامثال  زسمتھای نمايندگیا
  .ابزار تجزيه کشورھا بوسيله سازمان ملل متحد است ،مخالفت باتالشھای تجزيه طلبانه

بی تفاوت ماند وکاری  تجزيه طلبان بھرصورت که باشد ازاين اشاره اين است که نبايد درمقابل تحريکات مقصودم
ن روزنيايد که کورس تجزيه آينده ای که اميد وارم آمسلم است در راکه شماکرديد کاش نمونه ھای بيشتری داشت

 نشان ميدھد طلبان جدی بشود من وامثال من زنده نخواھيم بود ولی اين نوشته ھا ومخالفت ھا سندی است که
ن تماميت ارضی د مخالفتھای بااين ھيوالی دھان گشاد برای بلعيدازھمان اوانی که زمزمه تجزيه طلبی بلند ش

  .غاز شدآکشورھا بشدت 

البته مانمی بينيم وجائی ھم نخوانده ونخواھيم ھم خواند که کسی بگويد ما باتماميت ارضی ايران مخالفيم ولی  -٣
ديگر مسئله تماميت ارضی  به خودمختاری رسيده است  موردی راھم نميتوانيم پيداکنيم  که قومی ازکشوری که

  .ن کشورقائم بوجود باشدآ

 کشور حقی برای کشورديگری در يعنی اگرکشوری يک> کاملت الوداد<ھست بنام اصل  اصلی درحقوق بين الملل
  .ن حق رامطالبه نمايندآخود قائل گرديد  کشورھای ديگرھم حق دارند عين 

اری است يعنی وقتی يک قوم ويايک استان کشورخودمختارشد درمورد اقوام ويااستان ھای يک کشورھم ج اصل اين
نھا آاين حق به سايراستان ھاواقوام ھم تسری مييابد واينجاست که خارجيان علنا وارد حمايت وتفويض استقالل به 

  کرد؟ن،  دشواراست که تقشه ايران تجزيه شده راتجربه دراينصورت ميگردند

علم خودمختاری اسالمی است وکسانی  اسب ونفرت جھانيان از جمھوری، موقعيت نامنمشکل بزرک امروز -۴
شکارگردد  آتاکمتر ماھيت فکری واھداف  شومی که دارند  رابه علم مخالفت باجمھوری اسالمی گره زده اند



بابی پروائی ھای  ،مريکائيھا ازتجزيه کشوروخودمختاری ھای اقليت ھای ادعائیآوازھمين روست که حمايت 
   .ی روبروستبيشتر

  >نديدم که شما  ا ين شعارراپس گرفته باشيد«عليحضرت  نوشته ايد درنامه حضرتعالی ديدم که خطاب به ا -۵

 .آن ھوشياری بيشتری رابماتوصيه ميکندميخواھم شمارادرجريان يک سابقه  قراربدھم که دستاورد 

موافقتنامه ای بين منوچھرگنجی واعليحضرت بمنظورتفويض خودمختاری به کردھا  ١٣٧۴درمردادماه سال
بامضا رسيد که کيھان لندن ھم خبرموافقت باخودمختاری  مريکائ مديرمجله ايران بريف آباحضور تيمرمن 

ھم يک شماره بامرکب ايرانيان سخت به اين موافقت نامه معترض شدند  نشريه سنگر  ،اکراد رامنتشرساخت
ازسلطنت طلبان ومشروطه خواھان    صفحه منتشرساخت  ودرپايان ١٢در >موافقت شوم<قرمز  زير عنوان 
 سنگرن نيزآمد  آوپی ھمه امکانات برای عدول اعليحضرت ازاين توافق شوم اقدام کنند بادرخواست کرد که 

  .درچندين شماره موضوع راپيگيری ومحکوم کرد
نت طلبان کامال موثرافتاد واعليحضرت دراول مھرماه ھمان سال  از موافقتنامه خودمختاری کردھا کوشش سلط 

  ماه  منتشرساخت عدول فرمودند که سنگرھم مقاله  ر فع اثر وتشکر وسپاس ازاعليحضرت را دراول بھمن
يحضرت  دوربود ولی سال مسئله خودمختاريھا ويافدراتيو کردن کشورازتوجه اعل ١۵مالحظه ميشود که حدود 

  .بارديگر متاسفانه برای ايشان يکی از موضوعات مورد توجه شده است
   
اين سابقه  نشان ميدھد که کوششھابرای مقاومت وبازداری فعاليت ھای تجزيه طلبان ھمواره موفق خواھد بود  

 اصلی خطراست  قطب وکانون کنيم که حضوراعليحضرت دراين جريانات شوم، راھم نبايد فراموش واين نکته
ن پرچم توجه آارضی ووحدت ملت است درسايه پرچم خودمختاری قرارگيرد  زيراکسی که مظھر ونماد تماميت

  .برانگيز خواھد شد
  اميرفيض  حقوقدان


