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  رضاتقي زادهقاي آابطه بامقاله درر
  و خاشاك ، نه خسگل باش

  

  حقوقدان -اميرفيض

قای رضا تقی زاده ھم بھره مند  آاعتمادی دررابطه با فدراتيورا خواندم ازپاسخ  وروشکقای آمقاله 
  .نميگذاردباقی بھره مندی  حيرتی است که چيزی از ،ن بھره مندیآ ولی حاصل ،گرديدم

که فراموش  منتشرشده بود يادم ھست که نوشته بوددرلندن  ۵٨که درسالھای حدود  )(مبارزه جزوه در
   :تقريبا به اين معنی شدنی نيست 

ازمجرای شخصيت ديگران کسب  دسته ای که اعتقاد را ؛مردم ازلحاظ اعتقاد به سه دسته تقسيم ميشوند«
      ِ کتسبه  م ،دسته ای که  اعتقاد -دوم  .ھستند که کنارگل ھا روئيده ميشوند اينھا بمثابه تيغ ھائی ،يکنندم
اعتقادی تن  نھا که بھرآو دسته سوم  ،اين ھا خود گل ھستند نھاستآخود  عقل وفطرت وتشخيص از

 که ھم برگل نشينند وھم اينھا گردو غبارھستندن اعتقاد باشند آميدھند بشرطی که خودشان مصدرحرکت 
   »فقط برای اينکه ديده شوند ،برخاروھم برھرکثافتی

سته بندی باال رديف درد ممکن است  قای رضا تقی زادهآ ،تحرير حاضردراين مقام است که گقته باشد
 ين تحريرا بشرطی که مطرح باشند افتادند ،يعنی گردوخاکی ھستند که ھرجا افتادند ؛سوم قرارداشته باشند
ھمواره گل  و دررديف اول جای برجسته ای پيداکنند ،بازبينی درخود که ايشان با ،اميدوار وناظر است

  باشند نه خس وخاشاک

**  

د باشی ظفر ميتوانست ،به حمايت ازيکپارچگی ايران شھادت ميدھد قای رضا تقی زاده  کهآ اخير مقاله 
ه . ولی متاسفانفعال است مريکاآبه حمايت درخارج ازکشور که درسطح وسيعیتجزيه طلبی مالحظات  بر

مقاله وگفته ھای ايشان در نکوھش ازتجزيه طلبی  ،ب دريا موثراستآدرتغيير  ،ھمانقدر که حباب
  .تاثيرگذارخواھد بود

> نوشته ايشان بردل د نشستسخن چون ازدل برايد الجرم بردل خواھزيرا به مصداق < ؟ميدانيد چرا
 فرھنگ وادب ايرانی  .ھم حرف دل رابيان ميکند ،، ھمه چيزميتواند باشد وگاھی وکمترنوشته نمينشيند

رطب خورده منع رطب کی کند وامثال  –اين مھم را درضرب المثل ھای بسياری ازقبيل واعظ غيرمتعظ 
    .متذکرشدهنھا آ

   ؛سامانه مطلب را محکم وغيرقابل بحث ساخته است ،حافظ بابيت معروف خود

  نکارديگرميکنندآواعظان کين جلوه درمحراب ومنبرميکنند            چون به خلوت ميروند 
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. اينھا چنانکه مالحظه داريد بيت حافظ شامل کسانی است که درخلوت يک کارودرعام کارديگرميکنند
 ،نسبت به اعمال وقيحدرک دارند  که  نقدر قوهآ ان ميباشند وبح عمل خودشکسانی ھستند که قائل به ق

 ت وانی ديده ميشوند که وقاحوالجرم توسل به خلوت واستتار رابکارميبرند ولی کمترکس بی پروا نباشند
   .نان درحدی است که به خلوت وعام برايشان يکسان استآپروائی 

ان ايش ؛درخارج ازکشورديده ميشود تقی زاده قایآوسابقه وروش حالتی که ذکرشد متاسفانه درنوشته 
 نرا امضا کرده وپس ازگذشت حدود دوآ ١١قطعنامه شورای تجزيه طلبان وماده شکارا آ ھم درظاھرو

يرشان تجزيه کشور وفدراتيو شدن اعالم ميکنند وھم درمقاله اخ ن وفاداری خودشان راآسال ھنوزھم به 
    .را مذموم دانسته اند

 سيرم ه نشود بطورطبيی درفدراتيو گذاشت و تجزيه کشور ثارآ                 ِ اگربحساب عدم درک  اين تعارض مفھومی 
ی نادان از که اتھامی به مراتب سنگين تر ؛ئی ونمايشی ازمنيت قرارخواھد گرفتاخودنم، فرصت طلبی

   .است

بلکه امروز ھم عضو کنگره  ن شدآ) ١١مادهمه تجزيه ايران (ايشان نه تنھا پيشقدم درامضای قطعنا
ن ميباشد که دوسال قبل ازتشکيل اسمی  شورای تجزيه طلبان، تجزيه کشور با آی ومخلفات ھمبستگ

 ن بودآ رمان نامه کنگره پياده شده بود وپس ازآ ھا، کمی سبکتر دره عبارتی درمفھوم، مشترک ودرواژ
ست ا نرا امضا کردهآشھادت کتبی داده يعنی  !که ايشان باامضای قطعنامه شورا به حقانيت تجزيه ايران

نه تنھا ھيج   ؛قطعنامه شورا مرکز ثقل اعتراضات بوده است ١١نکه ماده آ ن تاريخ تا کنون باآ و از
ازايشان ديده  ١١جانبداری خودشان ازاجرای ماده   ِ د           َ ن امضا ور  آ سندی ويااظھاری به معنای عدول از

اره مستقيم داشتند اش ١١نشده بلکه درگفتگوی اخيرشان ھم برتاکيد وادامه موافقت خودشان با ماده 
يرزاده پرضا قای آ وگلستان د بمناسبت اخالق خانم نازيال ادند که اگرباشورا ھمکاری نميکننوتوضيح د

   .است

انسان ونوشته او سروکاريافته ويا با يک يا باآفکری ميکند که                       ِ خواننده متفکررا منقرض    ،اين تعارض
  .>د به ھمانجا افتادنی است                             ِ بھرطرف که باد ويا مستی عقل بو  <خاک وخاشاک  که 

 ياران اسمی ايشان و یاعتماد وروشکقای آمورد حمايت مخالفت ايشان با مسئله فدراتيو کردن کشورکه 
سيبی است که به تماميت ارضی ايران وارد ميسازد بلکه ازاين نظراست که آ نه ازباب فدراتيو و ،است

برای اين خود  ، ضرورتیکارمعرفی ميشدنداعتمادی ونوری عال، ايشان مصدر کوروشقايان آاگربجای 
   .نمائی ھا وقيل وقالھا نبود

درگروه سوم که تعريف  ايرانيان خارج ازکشور عموم دست اندرکاران مبارزه ،بايک نگاه اجمالی ميبينيم
شد قراردارند ازباب مثال چه تفاوتی بين شورای ناپيدا وکنگره ھمبستگی ودکان نوری عال وجود دارد 

خواسته مبارزه خود قرارداد ھمين ، درعبارتی سبک تر را ١١نھا که ھمين ماده آقديمی ترين  ااتفاق
ھای ه تفاوت اين گرو .ن محسوب استآقای رضا تقی زاده ازمبلغين آکنگره ھمبستگی بود که امروز 

مبتال به چنان ھم  را خورده اند  و »منم«رص  ُ ق   انھآکه تمامی  نھاستآاسمی فقط درشخصيت متصديان 

شده اند که بعد ازسی سال تالش ھنوز نميخواھند بفھمند که فرھنگ ايرانی  )سی بودن         ِ توھم خودک  ی (اربيم
   .نھا را تحويل نميگيردآ ،گبافرھن                  ِ وھيچ ايرانی حقيقی  نميدھد  اننآمجالی به خودنمائی 
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تن سلطنت ششگام التاری گذايکنگره ھمبستگی نه تنھا پيشگام وزمينه ساز تجزيه ايران بوده است بلکه پ
حاصل               ِ بندی به سلطنت  يدا ودکان نوری عال ديگر حتی پايکه اکنون ھمانند شورای ناپ ،ھم بوده است

  ؟ميدانيد چرا ؛را ھم حذف کرده اند !التاری

ارائه بحث وسند شد  ١ خصوصی برای ايرانيان خارج ازکشور)( زيرا ھمانطور که درتحريرات قبلی
برای  ی انحصارا ھريک درجبھه خاصیپيدا وکنگره ھمبستگمريکائی مستقردرشورای ناآعملجات 

    .آمراست . عمله مجری کاروطرح ودستورندفعاليت دار مامور شده و  مريکاآاستقرارسلطه 

  قاي رضا تقي  زادهآقابل توجه 

   :ويکتورھوگو عبارت معروفی دارد که ميگويد

 >خرابي ها وبازگشت به اصل استن آيد ولي مهم اصالح Ĥدردل انسان خرابي هائي بوجود مي<

ھائی قرارميگيرند که برخی مقاوم وبرخی نامقاوم  انسان ھا بمناسبت فعال بودن درمسيراشتباھات وخرابی
ه بارز. ری وگناه وکجروی استمسيرخرابکارکت ازاين امرطبيعت انسان است ولی مھم توقف ح .ھستند

لوده شدن به گناه وکجروی آف وبيان حقيقت وعلت اعالم توق ،ی دلخرابی ھا                  ِ وعالمت توقف درحرکت  
يفری ک امور در و ،و اقراربه اشتباه محلوظ درحقوق سياسی اين امربنام انشعاب ازفعاليت  سياسی .است

ب تعليق مجازات بمدت بنام اقراربه خطا وتعھد به راستکاری صورت ميگيرد که درموارد خاصه سب
   .توبه جريان مييابد اسالمی با عنوان ودرحقوق ،است مطلوب

جبران خسارات وارده به طرف  ،درھردوی موارد چه درحقوق اسالمی ويا حقوق مدرن شرط قبول توبه
 باب ولنگاری وخطاکاری است که اگرزيان ديده شخص طبيعی باشد بايد تامين رضايت اوگردد و از

   .قوق مردم موازنه داشته باشداگرجامعه وکشورباشد بايد توبه کننده خدماتی انجام دھد که با خطای به ح

  :کارضرورت تامه دارد دو ،قای تقی زادهآدرتطبيق مورد با عمل 

نھم نه به اعتبارخلق وخوی افراد بلکه به اعتباراشتباه آ، نآ از عدول ازامضا واعالم رفع اثر -نخست
زيه  ای تجھسته د گيری خودشان ازداروه کنار لطبعکه با ،ناسره و حائز وغالب شدن حقيقت برقلبخود و

  .طلب را درصدر خواھد داشت

 ،يه کشور مشاھده شدن درراستای محکوميت فدراتيو وتجزادامه ھمين تالشھا که درمقاله اخيرشا  -دوم
   .ينده پيش روی ايشانآبه اميد که شايد  خدمتی گردد   تا گمراھان ديگر ھم به عمل ايشان تاسی کنند 

   قاي تقي زادهآخربا آسخن 

ن تکه کرد ،باشماست که پذيرا باشيد ويا درتکه ،ومجروح است خواست ايران بی کسنچه عرض شد درآ
   .شرکت داشته باشيد که اکنون ھم داريد ،ايران مجروح وبيمار
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