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ی  ی   وو م و   و 
  حقوقدان -اميرفيض

مورد نقد قرارگيرد ولی مصاحبه های اعليحضرت  ،»زمان انتخاب«هفتم کتاب  بخش ،قرارفکربراين بود که دراين تحرير
ِ درمان «سبب گرديد  که به مالحظه  درتورنتو وتاکيد برمطالبی که درکتابشان درباب هشتم درباره خودمختاری نوشته اند،      

ِ درکتابشان ومصاحبه های تورنتو درمقام ارجحيت  اعليحضرت اصرار »شمشير، نوبت بود اول زخم تجزيه تحليل                                            
  .قرارگرفت

*****  

  :اين تحرير درباره  موضوعات زير گفتگو دارد

سيرهويت قومی  –اعتبار نظريه اصراراميز اعليحضرت  -بهانه هابرای تجزيه کشورها - چرا اين تحقيق الزم شد
هويت قومی وهويت  –نگاهی به تلخی دوران تلخ  -ميکنداين ايران نگران است که ازاعليحضرت پرسش   –درايران

سيرتکوين هويت ايرانی وتماميت ايران  -حاشيه هويت ملی وکارت ملی   -سازمان ملل وهويت قومی –ايرانی يعنی چه 
حمايت از خود مختاريها سازمان ملل و –ت قاطع گفتگوهاس ،اعراض  - نکه ساخت، ماکه خرابش ميکنيمآ –ووحدت ملت 

 –نگاهی به پشت پرده خودمختاری کشورها  - رای  دادگاه الهه درمورد اعالم استقالل خود مختاريها - ٢٠١٠وسناريوی 
 ديديد چه آسان ؟ جمله پايانی

  چرااين تحقيق الزم شد

نهاروی نميداد آمقدماتی ميرسيم که اگر  هرپديده ای راکه بررسی کنيم به. هيچ چيزی بدون مقدمه به وجود نميايد
  .ن رويداد رخ نميدادآويامانع ازحدوث آن ميشديم 

هرمسئله وتحول اجتماعی وسياسی چه . خارج نيست> مقدمه وذوالمقدمه < مسائل ورويدادهای سياسی هم ازقاعده 
است که برخی ازآنها عيان  ازرويدادهای کوچگ وبزرگ رستگاری توام باشد، حاصل انبوهی با فاجعه بارباشد وچه

نيست ولی هرگاه که آن مسئله مورد بررسی وتجزيه وتحليل قرارگيرد، ارتباط ان بارويدادی که درشرف وقوع است، 
  .هويداميشود

نهاميگذرد بی اعتناء ميباشند ووقتی گرفتاربليات آن رويداد ميشوند هنوزهم توجهی به آنچه که دراطراف آتوده مردم به 
  .ن بليات شده ندارند وآنرابه حساب خواست خدا ميگذارندآه سبب مقدماتی ک

کند به گذرهای تاريخی ميانديشه  ،نآوبه علت وجودی داردجامعه سياسی روشن، نسبت به رويدادها حساسيت فکری 
رفع زند تاهنجارهای سياسی درنطفه متوقف وياقابل به واکنشهای معقول ومتناسب دست ميکند ومين رجوع آوتشابهات 
حساسيت دراين جريان يک حالت شک ورزی برای انسان هوشمند بوجود مياورد وقبل از اينکه، پايگاه عقل  ،اثرباشد
  .نميدهدن آنراتائيد نکرده است اجازه  ورود به ميدان عمل واجرا رابه آاصالت  ،وبصيرت

  واما بعد

ه مقدمه ای برای يک فاجعه است، فاجعه ای امروزه مسائل سياسی بسياری درجريان است  که برخی حتی آشکاراست ک
آن بوده است ولی متاسفانه امروز، آن گذشته  که قرون متمادی ملت وکشورما گرفتار دستاورهای بسيارزيان بار

   .ن فراموش شده وبفکر تجديد آن هستيمآهاوآثارتلخ 
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ن تجزيه کشور وبازگشت آمد آوپی ن روبروست مسئله هويتهای قومی آيکی ازاين مقدمات که ملت ايران امروزه با 
  .ملوک الطوايفی است

  سابقه اي بسيارفشرده

فعاليت سياسی  ،غازآازهمان  که نشان ميدهد، اسناد سياسی مبارزه ما ايرانيان عليه رژيم غاصب جمهوری اسالمی
بختياردرمصاحبه به مسائلی ازقبيل هويتهای قومی وخودمختاری گره زده شد ازباب  مثال شاپور  ،درخارج از کشور

منتشرشد بختياردرباب خود مختاری  ۵٨اول اسفندسال ١٣لمانی که متن مصاحبه درمجله اخبارايران شماره آبايک مجله 
   :هويت های قومی چنين گفته است

ِ ملی من به کردها، بلوچهاوآذربايجانيهاوسايراقليت ها درچهارچوب « يک حکومت مرکزی ايرانی حق خودمختاری    
اظهارات بختياردرست زمانی بود که بختيارازسفرعراق به پاريس بازگشت  وبعد ازآن بود که صدام حسين  اين »ميدهم
» من به خلقهای ايران کمک ميکنم تاايران تجزيه شود ويک ايران تجزيه شده بهترازيک ايران يکپارچه است«گفت 

  )١٨٩مشروح درسنگر(

، بنی صدر ورجوی  که بعداز بختيار وارد باصطالح مبارزه  ن نزيهمنشورجبهه نجات دکترامينی، فعاليت های سياسی حس
  .سياسی شدند باشناختن حق خودمختاری برای اقليتهاهمراه بود

وامثال آنهارادرميان  اقليت ها وهويت های قومی مريکا، فکرطرح مسئلهآلوده بين جمهوری اسالمی وآروابط سياسی 
ِ فرصت طلب  ايرانيان صدام حسين درمصاحبه با  ندن برخاستآکاشت وازآن زمان به حمايت از  منتظرخيانت به ايران        

  :اوگفته ،ب مطلب است  ــُ                                         ُ سندگان مجله الحوادث مطلبی راگفته است که ل يسليمان وزلی وهدی نو

ابرقدرتها موقعی  ،اينکه ميگويند دول بزرک خواهان تقسيم ايران نيستند من شخصا موافق اين نظريه نيستم«
نهاقرارگيرد آايران موافقند که آن کشوررايکپارچه درکنارخود به بينند ولی اگرقرارباشد ايران درمقابل بايکپارچگی 

  )ديماه ۶٢ال س(  »بينندز آنرادرکنارخود بترجيح ميدهند  که آن کشورتجزيه شود تا الاقل قسمتی ا

  طرح استعماري

ً نان اساس آحفظ موقعيت اقليتها واقوام وايالت وعشايرودرنهايت خودمختاری  يک طرح استعماری باسابقه است که  ا       
ِ مادر  انگلستان رارضی عمل ميکردند امروز بشکل                                   ِ کشورهای بزرگ اگردرگذشته بشکل استعما . ن بوده استآ    

ت .استعمارسياسی واقتصادی واردعمل ميشوند و ظ  ی  ح  ن  ای ا ور ا تاری و  ود ھا  شا و وام و ھا وا  اق

ود ه  ت کا ی ا ظا صادی و درت ا جاد  ه ا ی ور  و ی  پارچ دت ی دد  از و ی ع .    طا ات و د  وا ی   ورخار یک 

یان    یدن خار راه ر ی  ر ع  ود ما ھدید  ی  ح ھای  در وی  ش از
ک

ند  حا در ور ود یک  ند و ی  ور ل  ا  تودا و

گا A یدن   د راه ر یاور ود  و ی  ر د ور  ای دو  ند و ی  ما دا ت  ا ھا د واق شا وام و ی ھمان ا ی  ح ھای  در ود وا گان  

ود د   وا    .یاراسان 

ّ ه دوران قاجار مم ژتاريخ ايران بوي ت حمايت انگلستان ها تح لو از نمونه هائی است که اقوام وايالت و ملوک الطوايف               
  :به شواهدی رجوع ميکنيمورده اند آدردسرهای بسيار سنگينی برای وحدت ويکپارچگی ايران بوجود 
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  شاهد اول

  :مده استآ> سرولترتا ونلی<درمتحدالمآل سفيرانگليس درايران

ارجنگ بانفوذ مقصود سرد( نهادراصفهان وکرمان ومراجعت ايلخانیآمحکم دردست ماهستند نامزدشدن  ها بختياری«
به بختياريها وعده داده شده که . سرشغل خود توسط اين سفارت انجام گرفت) ترين ومهمترين خان بختياری است

  »نهابدهندآوريل سال جاری يزد رابه آدر

  :مده استآدرسند ديگری که وزارت خارجه انگلستان به سفيرخود درتهران فرستاده  

خرم  ازخانقين، کرمانشاه،) مقصود وخطاب  به سفيرانگليس است(ردند شماهم اگربلشويکها شمال ايران رااشغال ک« 
 ،اشغال کنيد وبه بختياری ها وشيخ محمره ووالی پشت کوه  را اباد، بختياری، اصفهان، يزد وکرمان راتابندرعباس

 -دهم اسنادوزارت خارجه انگليسنقل ازجلد سيز(»   جداشوند تهران نهاراباهم متفق کنيد  که از حکومتآاستقالل داخلی بدهيدو

  )تاريخ مکی

انگليسيها حتی شورش عشاير بختياری ) نويسنده مقاله خارجی است( بنوشته سه مقاله درباره انقالب مشروطيت  
  .رابوسيله افسران خودشان اداره ميکردند وکاپيتان نوئل انگليسی شورش بختياری هاراايجاد ورهبری ميکرد

اسمارت منشی سفارت انگليس درماه مارس برای رفتن به «نوشت  ١٩٢٢درسال > وناردمژد<يک مجله روسی بنام
وريل همان سال بين شيخ آلندن راه بختياری رابرگزيد ودرهمين سفر بود که اتحاديه ايالت جنوبی راتشکيل داد ودرماه 

ّ راد ا ١٠ی اين موافقت نامه انجام شد وپس از امضا باسرداراقدس بختياری درمسجد سليمان قراردادی) خزعل(محمره  ه   
تفنگ  وسه مليون فشنگ ومبالغی پول بعنوان پيش پرداخت ازحساب نفت جنوب به بختياری هاپرداخت  ۵۵٠٠٠توپ و

  .واردو زيرنظريک کاپتان انگليسی بنام نوئل  قرارگرفت شد

وزارت  درنامه ای به) ان بودپليس جنوب نيروی نظامی انگست( که فرمانده کل پليس جنوب بود کاپتان نوئل انگليسی
   :خارجه انگلستان اينطور نوشته است

پس ازخروج ارتش ما ازايران احتمال ميرفت . به ماموريت ايران اعزام شد ه بودممن ازطرف وزارت خارجه انگلستان «
ت درآن اگر اين احتمال صورت ميگرف ١ ايجاد کنند حكومت شورائي نآکه بلشيويکها به اين کشوروارد شوند ودر

بجای  ورديم ولی قضيه بدين منوال جريان نيافت وبلشويکهاآصورت برای عمليات جنوب ايران آزادی عمل بدست مي
درهرصورت آنان درصدد اجرای سياست حفظ تماميت ايران بودند ومانع . پيشروی درايران به عقب نشينی پرداختند

  .ايجاد فدراسيون جنوب بنفع ماهستند

ون جنوب اقداات متعددی الزم است ازجمله ايجاد دولت جنوبی وتاديه عايدات نفت جنوب به اين برای تاسيس فدراسي
  )١۵٠بنقل ازمقاله روزنامه پروادا درکتاب سه مقاله درباره مشروطيت صفحه(    دولت است

  :ژنرال فريه فرانسوی درکتاب سفرنامه خودش نوشته

مجذوب خود ساخته اند بطوريکه بيک اشاره ممکن است سر به شورش انگليسيها درايالت جنوبی ايران ايالت راچنان «
  »برداشته وسلطنت قاجاررابه خطربياندازند

ها سرهم بندی ياتحاديه  ايلهای جنوب  که بدست انگليس ١٩٢٢ايرانسکی مورخ معروف نوشته است درشورشهای سال 
  .نوب ايران بودشده بود رل مهمی بازی کرد اين اتحاديه مظهر تجزيه طلبی مناطق ج

                                                
هستند ومرتبا آنرا تبليغ می » حکومت شورايی«هم اکنون نيز برخی از شاخه های کومونيست های وابسته به روسيه طرفدار  - ١

سيه هرگاه در باره نحوه اداره آن پرسش می شود وارد بحث های ايديولوژيکی و حزبی می شوند که يکسرش در زير سر رو. کنند
 ک-ح. است
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  كنفرانس لوزانشاهد ديگر 

وتشکيل  صلح لوزان، انگليسيها پطروس آقاراکه رئيس قبيله آشوری بود، بعنوان  ،پس ازخاتمه جنگ بين الملل اول
ازخاک عثمانی بايد  قسمتیژنرال پطروس به کنفرانس لوزان بردند ومدعی شدند که درنواحی آذربايجان غربی ايران و 

  . تقل آشوری وکلدانی تشکيل  گردديک حکومت مس

ملک  .پطروس درخالل جنگ بين الملل اول باحمايت دولت انگلستان، دست به قتل عام کردهاوترکهای مسلمان زد
پطروس درکنفرانس لوزان مدعی شد که ملت آشوری وکلدانی « ورده است کهآالشعرای بهار درتاريخ احزاب سياسی 

کردستان عثمانی وکردستان ايران تاحدود اروميه است   -معينی که عبارت از موصلودريک محدوده  ازملل قديمه است
بايد دارای يک کانون خاص باشد ومقارن اين احوال، آشوريهاوکلدانيها درحوالی اروميه دست به اغتشاشاتی زدند 

  .ماده ميکردندآوخودشان رابرای تشکيل يک حکومت مستقل 

تجزيه غرب ايران بوسيله پطروس بدست نياوردندوآشوريها بوسيله دولت موفقيتی در ها ازآنکه انگليسی پس
 واسماعيل سميتقو رئيس ايل شکاک را نکردند شدند، انگليسيها، برنامه تجزيه ايران رارها سرکوب وعشايرطرفداردولت

  »کمک وحمايت کردند که يک دولت مستقل درغرب ايران تشکيل دهد

  :ه شاهنشاهی نوشته استشادروان شجاع الدين شفا درگاهنام

معرفی ميکرد، محرمانه واد چهريق، که خودرانماينده دولت انگلستان  ١٣٠٠آذرسال  ١٧مردی بنام عبدالرحمن پاشا در 
بمنظور  نهاآاگرعمليات <مرکزاشرارمسلح زيرفرمان سميتقو شد وباسيد طه يکی ازسران کرد تماس گرفت ومتذکرشد 

  >ک انگلستان، کردهای عثمانی راوادارخواهد کرد که دراين قيام شرکت کننداستقالل کردستان است اوهم باکم

  حكم شهادت شهود 

نژادی وقبيله ای ت هرعنوان اعم از اقليت زبانی واز شهادت شهود اين است که هرگونه برنامه ريزی تح حکم حاصل
ی آن است اهالی ايران هييچگاه وقومی وآزاديخواهی که درکشورمابه جريان بيفتد، سياست کشورهای خارجی زيربنا

ِ تمايلی به جدائی ازايران مادر  ،جوش دبطور طبيعی وخو َ اين بيگانگان هستند وبوده اند که ع کهن خود ندارند و                            لم                                 
عد خدمت به بيگانگان هستند ميدهند وهمانطور                   ّ رابدست کسانی که مست > خود فرمانی<خودمختاری وبقول اعليحضرت  

بااستفاده ازحربه سازمان ملل متحد بابی  شرمی درتجزيه کشورمانداشته اند امروز، امريکا ،که درگذشته انگيس وروس
  .شرمی تمام درمقام تجزيه کشورعراق وافغانستان ونيزايران ماميباشد

درماهيت ميتوان گفت، همانطور که درگذشته، رؤسای ايالت واقوام، نقش ستون پنجم انگلستان رادرتجزيه ايران عهده 
دامروزايرانيانی محدودوشناخته شده باتشکيل جلسات، سخنرانيها و مصاحبه ها نقش ستون پنجم داربودن

  .مريکارادرتجزيه ايران عهده دارشده اندآ

مشهود ندارداين است که  درتجزيه ايران فعاليت مريکاآناگفته نماند، علت اينکه ستون پنجم انگلستان مانند ستون پنجم 
ست وسگهای تربيت شده ووفادارش حکومت ايران را اشغال کرده اند وشايد تجزيه ايران انگلستان، برکشورمامسلط ا
   .رابه صرفه خودشان ندانند

مريکابرای آخوندهای حاکم، تالش آ ناميده ميشوند با نهضت آزادی واصالح گرانمريکادرايران که آستون پنجم درگيری 
  .مريکائيها گذاشتندآسر  ۵٧جريان شورش بازگشت به ايران وجبران کالهی است که انگليسيها در

مريکائی ها مانند آيک دخترخانم ايرانی بمن گفت که اگر<گفتته است  ۵٧پارسونز سفيران انگليس درايران سال 
  >ورزشکاران، شکست خودشان رااز انکليسی ها ميپذيرفتند، اين کشمکش ها باايران بروز نميکرد
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  هانه هــــاب

، آشکاراهدفش است که وقتی نظر سوئی دارد وميداند که طرفش براحتی حاضربه تمکين نيست          ً          انسان عادتا  اينجوری 
وميت بپوشاند ووقتی                                                                          ّ نميکند  وباصحنه سازی هائی سعی ميکند که مقاصد شوم خودرادرلباس حسن نيت ومظل ن  راعنوا

  .به هدفش رسيد، آنوقت پوست مياندازد

  .است که درروابط سياسی کشورها مشهوداستاين مسئله وروش نه تنها بين مردم معمول  

ميتواند شاهد مطلبی دررابطه با پرده پوشی راجع به انگليسيها نوشته که > قانهدرويای صا< اعتمادالسلطنه درکتاب
    .موضوع باشد

ّ ر ومتح                                ّ انگليسيها مردمی متکبرومغرور ومدب «  :اونوشته است ّ ول ميباشند امااين تک       نياز برتاآنوقت است که خودرابی                    
َ بدانند به محض اينکه پای احتياج پيش آمد، سرعجز ومذلت برآستان خاکساری ميگذارند وبه هرفرومايه ای ع  بد ــ                                                                                              

، تاکاردارد مثل شتربارميبرد وخارميخورد ......دی کنند                                                          ّ نويسند ودست هرناپاکی راببوسند دربندگی تاآنجا حاضرند که قوا 
  ».حررازيرنگين دارد  ووقعی به خاقان وياطغرل تکين نميکذارد          ّ    فريقاست  وب روبآاحتياج که تمام شد، شير

  بهانه  اقليت واكثريت

ازبهانه هائی که زياد شنيده ميشود تقسيم ملت ايران به اقليت واکثريت است وزيراين تقسيم بندی نادرست وغلط  یيک
  .ر منجرميگرددخواهان حقوقی  برای باصطالح اقليت ميشوند که نهايتا به خودمختاری وتجزيه کشو

هويت ملت ايران به اعتبارمذهب وزبان ونژاد ورسم ورسومات نيست، مليت  ايرانی ناشی ازروح ايرانی بودن وتعلق به 
نوع کامل دخالت دادن مذهب درسياست وکشورداری است وسبب   ،تقسيم ملت به اعتبارمذهب ودين .سرزمين است

ين حقوق اجتماعی  شناخته شود وجبهه بندی های مذهبی کم کم بصورت خواهد شد که مذهب، بعنوان قائمه ای برای تعي
  .قانونی درآيد که اين خود خطری ديگربرای وحدت  کشوراست

استفاده ايرانيان اززبانهای محلی، به هيچوجه نه درحالت هويت ملی ايرانيان تاثيرگذاراست ونه اسبابی منطقی برای 
اسا زبانهای جاری دريک کشورمحصورنيستند وواحدی آزموده شده برای اصالت زيرا که  اس  ايجاد اکثريت واقليت است

قابل قبولی  برای تقسيم يک ملت تاريخی به اقليت واکثريت وجود ندارد  وانگهی هيچ  معيار نها وجود نداردآدان به 
  .اکثريت بيايند خود به تقسيماتی قابل تقسيم اند ،وهمان اکثريتی  که ممکن است بنظر

باب اقليت واکثريت رابه اعتبار مذهب  ،دستاورد آن و ن دليل است که می بينيم انقالب مشروطيت وقانون اساسیبهمي
وتنها  بنظرورای اکثريت نمايندگان ملت دررابطه بامسائل مطروحه درمجلس  وزبان وطبقه وغيره موقوف ساخته است

  .اعتبارداده است

  بهانه درچاچوب  قانون اساسي

ِ ول است بدين جهت  جای مصرف  پيداکرده  که ايرانيان بسيارهم متدا اين بهانه که معتقد به وحدت وهويت  ملت از نغمه                                                 
جريانی که درچارچوب <نها حساست ميهن پرستانه نشان ندهند وظاهرقضيه اينطور مفهوم شود که آهای تجزيه طلبانه 

ّ قانون اساسی باشد درخواست نامو    >جهی نيست                            

  :ن بکلی نادرست  وخالف قانون اساسی است زيراآابرداشت مفهومی اين چنين ادعائی وي

درقانون اساسی ومتمم آن هيچ اشاره ای به اکثريت واقليت نشده وصريح تراينکه قانون اساسی مشروطه، ملت  -١
ايران رايکپارچه شناخته است  لذا موردی که مورد تائيد واجازه  قانون اساسی نباشد نميتواند درچهارچوب  ان 

 .قانون قرارگيرد
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يعنی   »  اهالی مملکت درمقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود« :اصل هشتم متمم قانون اساسی ميگويد  -٢
 .پای اقليت واکثريتی هم قانونا پيش نميتواند بيايد قانون اساسی، قائل به طبقه بندی ملت نيست ولذ ا

 :اصل هشتم گويای اين مقصود روشن وقاطع است که  -٣

ايرانيان ازنظر مذهب  ودين، زبان وفرهنگ، نژاد ورنگ پوست وآئين ورسم به اقليت  واکثريت تقسيم نشده وکل وجزء 
  .آنان تابع يک قانون، يک دولت ويک مجلس ويک شاه هستند

  فرماني درچارچوب  تمركز زدائيد خو - بهانه ديگر

دار، عنوان تازه ای بدان داد ازسوی اعليحضرت درکتابشان ِ                  د  بهانه های سابقه ــعــ      ُ نرادر ب آاين بهانه که ميتوان 
  :بقرارزيرمطرح شده است

تمرکز گرايی درزمان پدربزرگم ضروری  خودفرمانی درچارچوب تمرکز زدائی هستمشخصاخودم مدافع گسترده ترين «
اقتصادی وتوزيع ازقبيل تنظيم سياست ، پسنده کندبشمارميرفت امروز حکومت مرکزی بايد به اجرای وظايف اصلی

اين وظايف، يک سياست ملی   ، بهمرزهاودفاع  ملی  لی، سياست خارجی، حفظ نظم درداخلمنصفانه ثروت درسطح م
رانيز اضافه ميکنم مابقی وظايف رااستان هابه تنهائی ميتوانند اداره کنند  ميتوانند تشکيل  موزش وبهداشتآدرزمينه 

  »مجلس وحتی حکومتهای استانی رابدهند

امابايد «: وبعد برای تعارف وجلوگيری از بعضی اعتراضات که خود اعليحضرت هم درانتظارآن بوده اند اضافه کرده اند
تنهايک ملت . راازاستقالل جداکرد بايد يکباربرای هميشه براتحاد ويکپارچگی ملت ايران تاکيد کرد ید فرمانمررز خو

  .»ذهبی هستندوم اجزايش جمعيت های قومیوجود دارد که ازجمله 

شنای خود مختاری آاست که بجای عبارت معنابرداری  عبارت» خودفرمانی درچارچوب تمرکز زدائی« عبارت – حاشيه
بين . رنشوددابي نسبت به کلمه خودمختاری دارند ،انتخاب شده است تا حساسيتی که  ايرانيان به اعتبارسابقه

ين عبارت وواژه هائی بهيچوجه سالب تاثيرات نامطلوب آن نخواهد خودمختاری و خود فرمانی تفاوتی نيست وانتخاب چن
   .شد

برعايت که موافقت خود مختاری کردها بوسيله اعليحضرت ومنوچهرگنجی وباحضورتيمرمن امضاشد  ١٣٧۴درسال 
درست است که  استفاده شد> خودگردانی<بجای واژه خودمختاری ازواژه  ،ايرانيان  به تجزيه کشورشانحساسيت 

خودفرمانی تعريفی درحقوق بين الملل  ندارد ويا ودمختاری يک واژه تعريف شده حقوق بين الملل است وخوگردانیخ
  )پايان حاشيه(  امادرعمل  ايجاد حقی ميکند که به خودمختاری کشيده ميشود

  اعتبار نظريه توام بااصراراعليحضرت

ن استنادشد، واجد اعتبارحقوقی نميباشد زيراهم خالف  آبه  بيانات اعليحضرت درکتابشان بشرحی که درمقدمه اين تحقيق 
صحبتهائی از جانب  شخصيت های ممتاز  نص وقانون است وهم خارج از صالحيت  ايشان  ولی ترديد نيست که چنين

ن صحبتها آايجاد زمينه هائی رافراهم ميکند  که راه رابرای توجه به اعتبار حقوقی دادن به  ،ومشخص جامعه
  .يسازد ومسئوليت ازهمين جاشروع ميشودمهيام

محتوای حقوقی بيانات اعليحضرت موافقت راسخ وقاطع باموافقت خود مختاری اقليتها است  وحددود اين موافقت  
   .به اين سابقه نگاه کنيم  ؛ذربايجان ميخواستآفرقه دمکرات  ايشان خيلی وسيع تراز آن چيزهائی است که

   يكنيمبخواست فرقه دمكرات رجوع م

صادرشد  ١٣٢۴شهريورسال  ١٢نفر درتاريخ ۴٨ماده وبه امضای  ١٢ذربايجان که درآ دراولين اعالميه فرقه دمکرات
  :آمده است
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باشيم  مختار اساسی، دراداره امورداخلی خود خود حفظ استقالل وتماميت ايران، درچارجوب قانون ماميخواهيم ضمن«
  ٢ »زنده باد ايران مستقل –مکرات زنده باد آذربايجان د اين است  شعارما

پروانه خودمختاری است که اعليحضرت ه دمکرات آذربايجان بخش کوچکی ازمالحظه ميفرمائيد که خواسته  فرق
ميکنم  –واژه های هستم ( صادر فرموده اند وجنبه پيشنهاد هم ندارد  >خود فرماني<زيرعنوان  خودشان 

درخواسته فرقه دمکرات هم به استقالل ايران )  اين برداشت استاب، مستندکتاب زمان انتخ ١۶٢دربياناتشان درصفحه
تشکيل مجلس وحکومت نبوده اند ولی  پايبندی  نشان داده شده وهم رعايت قانون اساسی وبه هيچوجه هم خواستار

ه پرتکاه نابودی ناظربوديد که  همان خود مختاری  درامور داخلی به کجاهاکشيد واستقالل وتمامييت ارضی ايران را ب
  .کشاند

  شاهد ديگر افسران فراري

افسربه فرماندهی سرهنگ دوم نوائی وسرگرد اسکندری از لشگرخراسان باتصرف دوکاميون  ٢٠تعداد  ١٣٢۴درسال 
نظامی وبيسيم ومقاديری سالح ازلشکرخراسان فرارميکنند تابارفتن به ترکمن صحرا همان برنامه فرقه دمکرات 

رکمن صحرابرنامه ريزی کنند اين افسران در بيانيه ای که ازخود درلشگرخراسان باقی گذاشتند نوشته ذربايجان رادرتآ
مامتکی به حق وحقيقت وقانون اساسی واصول مشروطيت هستيم واقداماتی که انجام داديم برای حفظ  شرافت «شده 

  »وقانون اساسی است

  پيداميکند؟ مالحظه ميکنيد که چارچوب  قانون اساسی تاکجا کش   

  كردهاي كومله –شاهد ديگر 

  :ميگويد ٢۴-١٠- ١١قاضی محمد رهبرکرد های کومله درمصاحبه بامحمود هرمزدرتاريخ 

خود مختاری ملت  ،ملت کرد ميخواهد درداخل ايران دراداره امورمحل خود، خودمختاروآزاد باشد ودرحدود دولت ايران«
  »کرد رابدست گيرد

دمختاری برای اداره امورداخلی کردهاميخواست که تابع دولت ايران وقانون اساسی باشند  اماهمين قاضی محمد که خو
رسما حکومت کردستان رااعالم نمود ودردوم بهمن ماه همان سال مجلس ملی کردستان  ٢۴آذرماه سال  ٢۴درتاريخ

ِ وقاضی محمد رابه س  راتشکيل  داد کرد وپرچم ايران  مت صدر حکومت وسيف قاضی رابه سمت وزيرجنگ انتخاب                
باپيشه  ٢۵راازادارات دولتی پائين کشيد وخود پرچم ديکری بجای پرچم ايران گذاشت ودرتاريخ سوم ارديبهشت سال 

  )سرلشگرزنگنه(             .وری پيمان جنگی عليه دولت شاهنشاهی امضاکرد

  دوشاهد ديگر

  .ودررابطه باجمهوری اسالمی است  ١٣۵٩نهابه سال آاين دوشاهد ازاهميت بيشتری برخوردارهستند زيرا تاريخ عمل 

حبه ای مندرج درکيهان  درمصا ١٣۵٩ فروردين سال ٢٧عبدالرحمن قاسملو رئيس حزب دمکرات کردستان درتاريخ 
 شما خبرنگارکيهان ميپرسد نظر ووقتی »سياست حزب مادفاع ازاستقالل ايران است«  :گفته است  ١٠٩۴٧ شماره

  :مرزی عرا ق وايران چيست؟ قاسملوجواب ميدهد درباره درگيری های

ن خواهيم آقبل ازهمه ماتهديدات عراق راقاطعانه رد ميکنيم والبته هرتجاوزی که به ميهن مابشود باهمه نيرودرمقابل «
  »ايستاد اين تجاوز ازطرف هرکس که باشد

                                                
مشابه همين جمله ها را در اعالميه های جنبش آذربايجان به سرکردگی لهراسب زينالی و چهرگانی، و فرقه دموکرات کردستان و  - ٢

 ک-ح. می بينيمهم گروه جند اهللا از جمله پژاک وکومله 
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  :بر چاپ پاريس نوشته استدسام ١٣ هاکنون به گزارش خبرنگارروزنامه لوموند توجه کنيد که  درشمار  

جنگ پنهانی کردستان مسئله ساده ای نيست اين جنگ الاقل يک چهارم نيروی نظامی جمهوری اسالمی يعنی سه «
  »..نيروی زمينی ايرا ن رابخود مشغول ساخته استلشگر از يازده لشکر

روز  ۴٢ردهای قاسملوست  ردشت درمرزعراق که بسختی تحت کنترل کس - بوريک ستون زرهی از جاده بانه برای ع
ن آهمه چيز گويای . کيلومترراه طی شود ۵٠وقت الزم است  تابه قيمت ازدست دادن صد هاسرباز وده هاوسيله نقليه 

وسربازان عراقی بمنظور درهم شکستن نيروی نظامی ايران عمل ميکنند   )  کردهای قاسملو(است که مهاجمين کرد 
فراموش نشود که قاسملو بمناسبت همکاری باخمينی موفق شد که اوال  ) ۶٢ماهدي٢٢مشروح مقاله لوموند درسنگر(

  .داره امورداخلی بخشی ازکردستان به اوسپرده شدا حزبش رسميت پيداکند ودوم اينکه

  شيخ عزالدين حسيني است  –شاهد ديگر 

فروردين   ٣١يهان درتاريخ درمصاحبه باکاو بود عزالدين حسينی يکی ديگراز مدعيان خود مختاری بخشی ازکردستان
يعنی همان (ماخودمختاری درچهاررچوب ايران که داشتن نيروی نظامی وحفظ مرزهابادولت وارتش باشد  «  :گفته است

  .ميخواهيم )تجويز ميفرمايند  نراآچيزی که اعليحضرت ازهمين حاال 

شورگرديد وکردهای وابسته به عزالدين عازم مرزهای غربی ک نگاه که قوای ايران برای جلوگيری ازتجاوزعراقآ اما
 ١٠٩٨٢ ارديبهشت درمصاحبه کيهان  شماره ٧نهامانع حرکت ستون نظامی گرديد عزالدين  درتاريخ آحسينی باقتل عام 

ماده مقابله آاعزام نيروهای نظامی برای دفاع ازمرزهاهيچ ضرورتی نداشته است، پيشمرگان کرد درمرز عراق «   :گفت
بهترازارتشی هااداره  راکردها مرزها درست نبوده زيرا باشند واعزام نيروهای دولتی ابدا درشرايط کنونیباهرتجاوزی مي

  .ميکنند

بمناسبت همکاری باشورشيان مورد توجه وصاحب موقعيتی باز فراموش نکنيم که عزالدين حسينی هم مانند قاسملو 
   .درمنطقه شد ه بود

  درسي ازشهود

از شکوفائی  ،حساسيت بيشتری پيداکنيد ،وشماخسته شديد برای اين است که بيشتر آگاه باشيد اين شواهدی که آورده شد
ياری بگيريد وبهرلفظی وکالمی، باورنبنديد وبدانيد که زيرعناوين چارچوب  قانون اساسی، ملی گرائی،   ،انديشه هايتان

نهفته است مگرفراموش کرده ايد که درمقدمه عدالت وحقوق بشر واقسام توطئه هائی  ،زادیآاستقالل وتماميت ارضی، 
روسيه وانگلستان استقالل ايران «که ايران بين روسيه وانگلستان تقسيم شده بود نوشته شده بود   ١٩٠٧قرارداد 

  »رامحترم ميشمارند

ن آعنای ه ساخته شده بجای خود مختاری که مواژ( ات ايران باشند نسخه خودفرمانینهاکه امروز بجای اينکه بفکرنجآ
آن  ثاربدبختی وفالکتآکه  خوبست به فکرجاافتادن اين نسخه های شوم هم باشندمينويسند ) برای بسياری تازگی دارد

سان اين اظهارات اسباب تمسک واستناد خارجيان درتجزيه ايران آنهم باشند که چه آنيست  نگران  ۵٧ازشورش  کمتر
   .قرارخواهد گرفت

اداره اموراستان ها وشهرستان ها وبخشها وحتی  دهات ايران  براساس قانون اساسی  ،برخالف  تصورنسخه نويسان
مشروطه بترتيب عدم تمرکزوبدست اهالی مناطق اداره ميشده است  وقانون اساسی مشروطه انجمن های ايالتی وواليتی 

 ت وواليت وصالح انديشی درواداره محلی ايال نهاعبارتست از نظارت دراجرای قوانينآ وظائف را پيش بينی کرده که
ن درهريک ازشهرها که آوقانون اصالحی  ١٣٣۴ وطبق قانون  مصوب  سال مربوط به امنيت وآبادانی محلی است امور

نفرباشد انجمنی بنام انجمن شهر مرکب از منتخبين مردم  بمنظورامورشهری وعمرانی محل  ۵٠٠٠ن بيشتراز آجمعيت 
ل ميگردد وبموجب  قانون تشکيل انجمن های ده واصالح اموراجتماعی وعمران دهات باستثنای امورانتظامی وملی تشکي

  .درهرده انجمنی بنام  انجمن ده مرکب  از ساکنان ده بمنظور عمران وآبادی ده تشکيل ميگردد ١٣۴٢مورخ 
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بندی قومی اين دقت الزم است که تصدی مردم برامورات خودشان  براساس تقسيمات کشوری است نه براساس تقسيم 
واقليت واکثريت وزبانی ونژادی وغيره وفرق اين دوهم کامال معلوم است  اولی باعث وحدت ملت ومملکت است ودومی 

  مقدمه ای برای تجزيه کشور

 ١٩٠٠٠برابربا  ١٣۵۶مد تعداد اين انجمنهادرسالآخانه های انصاف برای حل اختالفات محلی بوجود  ،ده            ِ درکنار انجمن  
سه مليون مورد اختالف ورای مرضی الطرفينی  ١٣۵٧مورد اختالف وتاسال  ١٨٠٠٠درسال اول  نجمنهاواحد شد اين ا

  .صادرکرد

تجديد نظرهائی الزم   اگرتصورشود که بمناسبت تحوالتی وگذشت زمان درقانون انجمنهای ايالتی وواليتی وشهروروستا
ا که اين امور از حيطه اقتدارافراد خارج است  زمانی است که مجلس موسسان تشکيل شده باشد چر نهاآباشد طرح 

  .وحساسيت موضوع به هيچ ميهن پرستی اجازه نسخه نويسی  نميدهد

  سير هويت قومي درايران

از جمعيت ايران تعريفی دارد که ميتواند دراين تحريرزيربنای نتيجه روبرت واتسن، نوبسنده تاريخ ايران در دوره قاجار 
  .گيری قرارگيرد

  :بش آورده  استاودرکتا

ِ ايران جمعيتی مرکب از افراد   نداقبيله های بيابانگرد تشکيل ميدهقسمت عمده ای ازسکنه ايران ر. نژادهای مختلف دارد                          
عده کثيری از خانواده هائی هستند که قسمتی ازسال رادرکوهستان ميگذرانند وفقط به اين مناسبت است که  ايشان

يکسال درميان چراگاههای واحدی رااشغال ميکنند سران ايشان ت داد که بدون تفاوت نهانسبآميتوان بيابان گردی رابه 
نهاانجام ميگيرد وماليات ها آتسلط فراوانی نسبت به افراد قبيله دارند وتمام مراودات بين حکومت وايل بوسيله سران 

بت قبيله خود به حکومت بايد وتوسط او سربازانيکه با خواه بصورت تقد وياجنس توسط رئيس قبيله انجام ميگيرد
  .بدهند، تربيت ميشوند مقام رئيس قبيله موروثی است

  :ورد کرده استآاينطور بر ١٨۶۵واتسن درباره ترکيب جمعيت ايران درسال 

عراب ومردمی ازنژاد عرب است اين وضع بيشترسکنه لرستان اجمعيت ايران نزديک خليج فارس شامل  .١
 .وناحيه جنوبی  دجله استوسرزمين واقع درمشرق شط العرب 

 .کوهستانهای بختياری بين جلگه دجله جنوبی ودشت اصفهان اقامتگاه  طوايف ديگری است .٢
کوههای کردستان، زادگاه افراد جنگجوی ديگری است که بستگی به روئسای خود دارند و هيچوقت از حدود  .٣

نی ميدانند وزمانی به شاه اظهارتبعيت مرزهای ترکيه وايران درو ترنميروند وگاهی خود رااتباع حکومت عثما
 .ميکنند

دردامنه  قمستی ازاين جبال درحدود درياچه اروميه جلگه ای است که درآن بيست وپنجهزار خانواده مسيحی  .۴
 .ساکن وازفرقه نسطوری اند

 .دراصفهان وتهران ومشهد وشهردماوند وهمدان کليميهای زيادی ديده ميشوند .۵
در بخشی  ازاراضی ودشت  .ازمردم است که ازبازمانگان گيلک های قديم انداياالت گيالن مسکن نژادی  .۶

 وجلگلها رااهالی مازندران زندگی ميکنند  که مانند گيلکها زبان مخصوصی دارند  
  .قسمتی  ازايالت استراباد راترکمن هاساکنند .٧
 .بلوچها وافغانی هاساکننددرنواحی مورداعای ايران که درمرزافغانستان واقع است  وهمچنين دربلوچستان   .٨
 .خانوارازنسل زرتشتيان ايران ساکنند  ٢٠٠٠درکرمان عده ای هندی ودريزد حدود  .٩

) تاريخ ايران(  سال قبل است که جمعيت ايران حدود ده مليون بوده است ١۴۵ اين آمارکه مالحظه فرموديد مربوط به 
هندوستان  عثمانی وتجزيه ی ودوم وسرنگونی حکومتها سال تحوالت جهانی مانند جنگهای جهانی اول ١۴۵دراين مدت 

اقوام ساکن ايران راممکن  است وآوارگی مليونها عراقی وافغانی  که فقط يک مليون افغانی درخراسان  ساکن هستندد 
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، هويت قومی معتبری دارند درکنارهويت ملی ايرانی ،هريکبنابراصرار اعليحضرت  قوم برساند  که به بيش از صدها
ايشان  وشخص  بدهندوهم تشکيل  مجلس وحتی حکومت داشته باشند  > خودمختاری< بالطبع هم ميتوانند خودفرمانیو

  )١۶٢( هم مدافع گسترده ترين اين طرح ميباشند 

  سال قبل ميرويم 100اكنون به حدود 

باصدارت   مقارن اری کهيعنی آم ياندازيممسال قبل  ١٠٠اکنون برای نتيجه گيری نگاهی به موقعيت اقوام درحدود 
  .سردارسپه است

جليلوند  –بيات  -ذوالفقاری -افشار -ايالت شاهشون ،ذربايجان وحوالی دريای خزروقسمتی ازنواحی مرکزیآدر •
  )قوم ۶( تحت حکومت ايلی وملوک الطوايفی وخان خانی بود وماليری  

  )قوم ۵(ونمازی  –قوام –اردالن –آصف وزيری -پاليزی –درغرب وفارس  •
  )قوم ٣( افخمی  -شاپوری–ابراهيمی  –درکرمان  •
  )قوم٣( نوری اسفندياری  - سميعی -کيا –درشمال  •
  )قوم ٣( کلهر وسنجابی -بارزانی -جاف –درکردستان  •
  )قوم ٢( وپيرانوند  –سگوند  -درلرستان وکرمانشان •
  )قوم ۵(وفيصلی –ناصری  - جاسبی - کعبی-خزعل - درخوزستان •
  )قوم ١(تبربختياری قبيله مع -درشرق خوزستان •
  )۴( کلکيلويه –حيات داودی  -بويراحمدی - قبيله قشقائی - درفارس وخليج فارس •
  )قوم ١( قوم گله داری –دربندر عباس وميناب  •
  )٣(  الشاری - مبارکی -برکزائی -درجنوب  بلوچستان •
  )۴(شهنوازی  –شاهبخش  - ناروئی - ريگی –درشمال بلوچستان  •
   )١(علم   -درسيستان •
  )۴(اسدی  - قوچان -کاللی -هزاره –درخراسان  •
  )قوم ٢(بائی –جرجائی  قبائل مختلف ترکمن ازجمله -کمن صحرار درت •

  حاشيه

ست اعليحضرت رابه گسترده ترين  اين مطلب راباز ميکند که چگونه ممکن است اصراروخوا مالحظه آمارهای ارائه شده
ه چهارم خاک ايران رادراختيار دارند معمول  داشت  تاطرحی راکه قوم وقبيله ای که س ۴٧حداقل  ی نسبت بهخودفرمان

ينده ارايه داده اند بنام ايشان ثبت  وايران يکپارچه به صدها قوم وقبيله بصورت فدراتيو درآيد اعليحضرت آبرای ايران 
  »شورنيستنداطمينان دارم که خواستارتجزيه کی مختلف نمايندکان اقليت ها بزرگ به اکثريت من«ميفرمايند 

   :اين ايران است که ازاعليحضرت پرسش ميکند

که اعليحضرت به نمايندگان آنهااطمينان داريد، برچه اساس وظابطه قانونی ويا سنتی اقليت شناخته  اين اقليتها .١
 شده اند واقليت بودن آنها درمقياس کدام اکثريت است ؟

 ای گيری بوده است؟اکثريت مورد استناد اعليحضرت به معيارکدام  انتخاب ور .٢
. نها داده اند؟ اياانتخاباتی بوده است البته که خيرآرا به  عنوان نمايندگی اقليت ها اعليحضرت به کدام صيغه ای .٣

 :پاسخ اين پرسش راميتوان درنوشته  سردنيس رايت، يافت

  :مينويسد> انکليسيها درايران<دنيس رايت درکتاب سر

 در نمايندگان بومی توسط سفارتخانه بريتانيا. قاجار، نماينده بومی شناخته ميشدگ طايفه ربز ،همواره دراغلب موارد«
تهران ويا نماينده مقيم بوشهر ازميان شخصيت های مشهور محلی برگزيده ميشد وسعی ميگرديد که اينان ازکسانی 
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آيا  »...........رانی نداشتندانتخاب شوند که بابريتانيا رابطه ای داشته باشند دراغلب موارد اين اشخاص اصل ونسب اي
آن افرادکه اعلحضرت آنهارانمايندگان اقليت ها شناخته اند همان  نمايندگان بومی نيستند که ازطرف امريکا ويا انگلستان  

  بعنوان نماينده اقليتها به اعليحضرت معرفی شده اند؟

ون اساسی جمهوری اسالمی جامعه اساسی مشروطيت ايران وحتی درهمين باصطالح  قان نه درقانون درحاليکه .١
، تقسيم جامعه ايران به اقليتها چه مفهومی دارد جز علالقمندی به تجزيه ايران به اکثريت واقليتها تقسيم نشده

 ؟وحدت ايران
 اکثريت بزرگ نمايندگان اقليت های مختلف اطمينان دارم که خواستار به من«اعليحضرت به اينکه  بيانات  .٢

ن است که اعليحضرت، مدتهاست که با مدعيان تجزيه ايران درگفتگو هستند آ گر رسا »تجزيه کشورنيستند
 . [[!!]]نها خواهان تجزيه ايران هستند وعده ای هم نيستندآوهمچمنين به اين نتيجه رسيده اند که عده ای از 

يا اهميت اين آ. اطمينانی که اعليحضرت به آن متکی شده اند شهادت واطمينانی است که به ايران داده اند .٣
 اطمينان به ملت ايران برای اعليحضرت قابل ارزيابی هست؟  

  .گمان نميکنم 

تاريخ ايران مملو ازاين قبيل قول وقرارها واطمينان هاست که سرکشها  برای رهائی وموفقيت خودشان داده اند وبزودی 
  :عکس آن عمل کرده اند  به اين نمونه هاتوجه  فرمائيد

ّ هنگاميکه قرارداد مو  – نمونه اول  ايران وشوروی درزمان نخست وزيری سيد ضياء امضاشد روسها قول دت بين                   
حمايت نکنند وبعالوه کوشش کنند که ميرزاکوچک خان بدون ) ميرزاکوچک خان(دادند که ديگر ازانقالب  جنگل 

 او از رزاکوچک خان نوشت وای به مي وزيرمختارشوروی نامه> روتشين<خونريزی تسليم دولت شود به اين مناسبت 
ميرزا کوچک  ،ام دست ميکشمدادمراردکنيد، من ديگرازاقهخواست که دست ازمخالفت بردارد وصريحا نوشت که اگرپيشن

ِ خان جواب  نامه وزيرمختارشوروی رادوستانه داد وقوای خود راعقب کشيد وبه جنگل  سردارسپه هم   .ر خودش رفت ّ مق                                                                          
ران مراجعت کرد ومنتظرتسليم قطعی ميرزا شد ولی ميرزا برخلالف اطمينانی که داده بود به اعتبارجريان مزبور به ته

به ماسوله رزاکوچگ خان يودرحاليکه عده ازاعيان رشت  وافسران ارشد سپاه آماده استقبال ازميرزادررشت  بودند، م
  )٣١٨رضاشاه  اکترنياز مند  .....     (که پايگاه قوای ايران بود حمله  کرد وتلفات سگينی  به قوای دولتی وارد ساخت

ن سوگند واطمينان آاز و  ند، ديان سوگند سلطنت به ملت ايران داتا شخص اعليحضرت بااطمينانی که با – نمونه دوم
بخوانيد عوامل  (اطمينانی که به ملت ايران ازجانب  گروهی  نمايندگان بومی اقليتها دچگونه انتظارهست عدول فرموده ان

  د جای قبول پيداکند؟ميدهن )کاوانگلستان واسرائيلمريآ

ِ اين تجزيه طلب های >   ها کنده هرکه بامادرخود زناکند با ديگران چ< :ضرب المثلی داريم که ميگويد به مام  ،دورو                 
نهم آ ،ميهن خودشان رحم نميکنند وميخواهند به ناموس وشرافت او تجاوز کنند چگونه ممکن است يک ايرانی

يداند که نميتواند آنرابرزمين کشوراست واين تکليف راوظيفه ای مه نماد وحدت واستقالل ويکپارچگی شخصيتی ک
اعالم وبه ملت ايران منتقل اطمينان خودشان رانهم درحدی که آ به گفته اين بی شرافتها اطمينان پيدا کرده اند؟ بگذارد 
  مينمايند؟

سابقه تجزيه ( کسی قرارنميدهد که سابقه تجاوز به مادرخودراداردهيچ انسان باشرافتی همسرويامادرخورا دراختيار 
که به مادرم وهمسرم تجاوز  من به انها اطمينان دارم« ؛وبعد هم درمقابل استيضاح مردم بگويد) طلبی های کشورما

  »نخواهند کرد

دت ا ی وو ما ار قالل و ـــــا ا یان آیــــ ت؟آا ده ا ی ارزش  نه  را   قدر  ان  ا ود؟ جات ا یده    جالب 
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ّ ساله ملت ما مهم نيست تاايران تک  ۵٠٠٠سال درمقابل عمر  ٢٠« :سخنی ازاعليحضرت ثبت است که فرموده اند ّ ه تک                                ه    
ِ مفهوم اين بيان »  نشده خواهيم جنگيد ِ قابل                ن آتامل اين است که اگرايران تجزيه شود، ديگرايرانی وجود ندارد که نجات     

ن صيغه آدراين صورت اين اقليت واکثريت سازيها، اين هويت سازيها، اين قول وقرارهاواطمينان ها و  .باشد مطرح
ِ فدراتيو کردن    ؟پيگيری ميفرمايند چرا را تکه تکه ونابود کردن ايران است مسير ايران  که تسطيح            

ِ هست ايران مادر و تاريخ    رمادراستجنبشی کن گرتراارث ازپدر و     ايرانت وطن                          

  :درماده دوم آرمان نامه اعليحضرت تاکيد شده است که

رمان آ. همه مردم ايران دربرابرقانون برابرند وهيچ  برتری طبقاتی، قومی، جنسی ويادينی  نبايدبرای کسی شناخته شود
 شيبان راسياستی دگرآمد ويا بانسيمی بادبانی خم شود؟نعوض شده است ياک

  اراعليحضرت  به خودفرماني اقليت هاي  قوميحاشيه درتطبيق نظريه واصر

صورت از ايران بعنوان يک  نودرآ ندريمختاری وجدائی از سرزمين ايران قرار ميگدخودرموقعيت  سه چهارم ايران
خودفرمانی مورد نظراعليحضرت وداشتن مجلس  برای اقليت ها، جريانی است که قرنها   .است کشور نام بردن بی معنی

بود  وعشاير قبايلرؤسای ايالت  و فرمانیدهمان خو ،داشته وعلت والعلل بدبختی وعقب ماندگی ايران هم درايران وجود
اتفاقا مجلس هم داشتند که هرگاه الزم ميگرديد از هم فرمان رااجرامينمودند  قبيلهخودشان فرمان ميدادند واهل ايل وکه 
 ،وز خواهان وضعی برای کشورمان بشويم که درصدسال قبلياسزاواراست که ماامرآ ،گان ومعمرين تشکيل ميگرديدربز
   ؟نرا اصرارکنيمآن دوران تلخ وفراموش نشده را داشته ايم وامروز تجديد آ

  نگاهي به تلخي هاي دوران تلخ

وثمره اين تحول  يعنی  ندازدست داد اعراب ومغوالن وحدت ملی خود رابطور قهری ايرانيان براثرچيرگی بيگانگان بويژه
يختگی وحدت ملی ايرانيان، پيدايش گروهائی بنامهای گوناگون مانند لروکرد وبختياری قشقائی وترکمن وترک رابه گس

ن آن اختالف ودشمنی وجنگ وخونيريزی بين آدنبال داشت وباز اين معرکه گيری به مراتب ديگر هم پيوند خورد و
نان به جائی رسيده آازخاک ايران مسلط بودند وتسلط  ن برقسمتیآايل وقبيله وامثال  گروهها گرديد که هريک بصورت

  .بود که اصال برای ايرانيان حق وجائی درايران قائل نبودند به اين سند نگاه کنيد

  :درنامه ای به عليخان افشارنوشته استقامحمد خان قاجارآ 

تاريخ اجتماعی (   برسند ود بسلطنتطوايف ترک ومغول که درايران هستند بايد دست بدست هم بدهند تاايرانيان نتوانند خ
  )اقای سعيد نفيسی= وسياسی ايران

  :مجددالدوله دررساله مجديه خودش نوشته است

لوط درهم وبرهم ويک رک وفارس وتاتار ومغول وافغان وروم، مخ ُت  ه ایحکومت ايران، حکومتی است مرکب ازعد
. کرده اندزملوک الطوايف مزبور به ايران غلبه يحده باهرج ومرج زيادی که درهرچند قرنی يکی اعالمی است عل

   .کامال جاری استن عاداد ت آی مانده ودراين عهد همه مکروهه ومذمومه درايران باقعادات ازهرطايفه با 

  :به شهادت ميرزاابوالقاسم عارف  شاعرتوجه فرمائيد

وجدان خودراگواه  ده است باوجود اين،س به اندازه من ناراحت نبوه بگويم دردوره سلطنت رضاشاه هيچکالزم نيست ک
برای اينکه همين همدانی که من امروزدرآن توقف دارم . ميگيرم کمترکسی رابقدرخود عالقمند به سلطنت ودوام اوهستم
همدان راگرفتيم ومانند عروس زيبا به عقد کشورخود <شهری بود که عثمانی هاراجع به آن مارش ساخته بودند که 

  .پادشاه من ايرانی است  - ينکهبرای ا >ورديمآدر
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  :يگر سليمان نظيف درروزنامه های ترکيه نمينويسددو 

  ...>است که هميشه بيگانه دراوحکمفرمابوده واالن هم احمد شاه که سلطنت ايران رادارد ترک است ايران مملکتی<

خود همشان مصروف اين بود  همانطور که روسهادرصفحات خراسان ورشت  وقزوين يعنی  درمنطقه نفوذ -برای اينکه 
که آنچه بتوانند مردم بيصاحب ايران رازيرلوای تابعيت خود درآورند، صد مرتبه بيشتراز روسها عثمانيهادراين کارجديت 

ه دراکه می ديديد، شبيه ترک شه داشتند چنانکه درتمام صفحات غرب از سرحد کردستان  گرفته تا همين همدان، هرک
ربی شرف ودالل راکه می ديديد جوتا بازرواج يافتن کاله پهلوی هروقت ازبازارميگذشتيد  هرکاسپيش  ،بود وبدترازهمه

ِ گذاشته ويک پارچه ش  يک فينه قرمز به سرش ديدن اين هياکل های عاری ازلباس . ن بسته استآکری هم اطراف                  
شت باالترين مصيبت  بود                     انسانيت ومحروم ازشرافت ايرانيت، خودش برای کسيکه يک موی ايران دوستی درتن دا

  )مشروح  درديوان ابوالقاسم عارف (

  حكم شهاد ت شهود

 وملوک اطوايفی رااز سر خودمختاری ها حکم شهادت شهود اين است که ايران وايرانيان دوران اقليت واکثريت بازی و
ه کبيربازيافته است وديگرنه انصاف است ونه مروت که سعی ووحدت وقوام ايرانی بودن خودراباهمت رضاشاگذرانده 

  .کاری ويا تعصب به خواست بيگانگان به ايران بازگشت داده شود ن تيرگيها وآشفتگی ها باندانمآشود 

ی  ا و ا یک  وزا ان و یات ا گ واد ان،   ی ا ما ل ا سا ان،   ر  ا ی ا  ن رپ ی و ا د، گآ ا اه با

ند و ی ت  س ر  ت وا یان را اق ا ھا   ا تاری اق رد  ود ذا ی ه  ت  ورا قد   تاری یک  –إ   ود 

یان ا دت ا وروو قالل  ی بایان ا ان     ه ا

  .رانشان ميدهدبه اين سند نگاه کنيد که رابطه خودمختاری باتجزيه تمام ايران 

مريکامنتشرشده آمرکز تحقيقات مليتهای مختلف گزارشی داشت که بصورت محرمانه دراسناد سفارت  ۵٨يرماه سالدرت
    .است

کاری رهبران ايران بيم اين رادارند که جنبش خودمختاری کردها، ديگراقليتها رابخواستن چنين حقوقی تحريک کند، « 
  »که ميتواند موجب  تجزيه کشوربششود

  ؟يعني چه ايراني  يتويت قومي وهوه

ِ  معنای شناخت حقيقت وجوهر وذات  هويت، به  نرابه معنای شناسنامه گرفت که هويت آاست که ميتوان اشياء وياانسان                            
  انسان رابيان ميکند اکنون به بينيم قوم يعنی چه؟

اند که درجائی جمع  همه ازيک ريشه اند قوم رالغت شناسان به گروهی از مردان گرفته ،قوم، قبيله، فاميل  وبستگان
ان دنجا که زنان وابسته به مردان وزيرحکومت مردان هستند لذا ميتوان گفت که قوم مجموعه زنان ومرآباشند ولی از 

ميتوان  باز و وفرزندانی هستند که باهم قرابت نسبی وياسببی دارند ودرمجموع بايک رشته فاميلی بهم متصل شده اند
ِ بط وبستگی های آن فاميل هويت قومی گفت که هرفاميلی يک قوم وروا ن فاميل است ودراين صورت، پای حدود صدها  آ                                 

اعتبار توجه اگر قرارباشد که به حان داد وهيچيک رابرديگری نميتوان رج هزارقوم و قبيله وفاميل به ميان ميايد که
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 پای چنيناعليحضرت شود داده> بخوانيد خود مختاری<خاص اعليحضرت به سيستم فدراتيو به هريک خود فرمانی 
  .نحوستی، آب مشروعيت ريخته اند

  اقوام تاريخي

   .عرضه ميدارند> اقوام تاريخی<عده ای برای فرارازدامنه وسيع قوميت وقوم وهويت قومی، نيت شيطانی خودرازيرنام 

سيا مردمانی آن سال قبل درسرزمي ۴٠٠٠اسناد تاريخی ازجمله اوستا وسنگ نبشته های کهن نشان ميدهد که درحدود 
   ِ                                                                                                         که ا ران يا آريان  يا ايران ناميده ميشدند زندگی ميکرده اند اينان برای معيشت بهتر آهسته آهسته کوچيدند وبه سوی 
 غرب وجنوب وديگرمناطق آسيای آنروزی سرازيرگشتند گروهی ازآنان به شرق ومرکز اروپا وارد شدند وطوايف  سلت،

   .نهاستآيادگارپدران تراس، هلينگ، اييتالوت  واسالو، 

   .را تشکيل دادند »هنديان«سيا کشيدند ودرکرانه های رود سند سکنی گزيدند واقوام آبرخی ديکر خودرابه جنوب  شرق 

ناميدند  »پرس« ران حدود رابرای زيست برگزيدنداينان آدسته ديگر راه خودرابه سوی مرکز آسيا گشودند واراضی 
ناميده شدنداينان به شهادت تاريخ ازسايرگروههای مهاجرثروتمند ترومترقی ونام اين  پرسيان همانهاهستند که ايرانی

محل سکونت اين قوم، . ن قوم  به معنای انسان قابل احترام استآناميده گرديدکه به زبان  ايران يا آريانگروه عظيم 
   .گرديد خوانده ميشد که بتدريج به ايران تبديل> آريانا<يعنی ايرانيان دردوران کهن 

تقسيم وفالت  »پارس، پارت  وماد«سيای باختری راه يافته بودند به سه تيره، آازايرانيان که به فالت ايران و دسته ای
  .ايران رادرزيرفرمانفرمائی خود داشتند

 ناميده »خرد«نان بنام آآذربايجان، کردستان، کرمانشاهان، ری، قزوين واصفهان حکومت ميکردند و مادها درحوالی
  ميشدند

  ....سيای صغير استيال داشتندآوتاسوريه و            ِ                     ميشدند برباب ل وآشور حکمران بودند ی ازمادهاکه مادبزرگ ناميدهدسته ديگر

ريان ياايرانی است وآنچه که درطول آقوم داريم که همان قوم ،بنابراين ماايرانيان، اقوام تاريخی نداريم يک مادر
پس از چند سالی خود به اقوام  ،وهريک  آمده درداخل همان قوم اوليه بوده استسالهابنام قوم وقبيله وطايفه بوجود 

جمعيت ) فاميل(ه است تابه امروز که بامراجعه به اداره ثبت احوال ميتوانيم بفهميم که چند قوم دوقبيله های ديگرتبديل ش
  .ايران راتشکيل ميدهد

  ايرانيهويت 

هويت قومی مربوط به شخص واشخاصی . جمع اندرپاره ای موارد  غيرقابل هويت قومی باهويت ايرانی باهم متفاوت  ود
ولی هويت ايرانی يک سيرجريان تاريخی کهن وباقدمتی  است که از طريق نسبی وياسببی ويامذهبی بهم پيوند خورده اند

دگی ورعايت حقوق زاآروح –استقالل وسربلندی  ايران  -تعالی وعظمت ايران، تااست که درسرزمين ايران سبب گرديده
ايا واخالق انسانيت را درسرزمين ايران بنا ساخته جتمدن کهن ايرانيان وس –نان را بوجود آورده است آديگران ومذاهب 

ايران ساخته ا است هويت ايرانی باشاهدوستی ووطن پرستی معجونی شده که ايران ر ن تن دادهآکه دنيا به حقيقت 
   .دانشمندان  شاخه های تنومتد وحياتبخش هويت ايرانی ماستفرهنگ غنی ايران، شعرا و  ...است

بنابراین هویت ایرانی شناسنامه ایران وایرانیان است وهویت قومی شناسنامه افراد است که ممکن 
ولی چون درمحدوده ايران زندگی ميکنند  تابعيت وهويت  است اساسا  از هویت  ایرانی مایه ای ند اشته باشند

ورسم ورسومی که درايران وزبان بنابراين هرکس باهرسابقه قومی وقبيله ای وايلی وتباری وباهرمذهب   ايرانی رادارند
که درايران زندگی ميکنند اگردوست ندارند ايرانی کسانيمتولد شده وزندگی ميکند دارای هويت وتابعيت ايرانی است البته 
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قوميت خودشان موش نکنند که  بهرکشوری که بروند نميتوانند باشند ميتوانند ازتابعيت ايران خارج شوند ولی اين رافرا
  .زيرا قاعده حقوقی ناظر برروابط کشورها اين حکم عام راباخود دارد. ن کشور ندانندآرا حل شده درهويت ملی 

  سازمان ملل وهويت ملي

نه هويت قومی آن سازمان برپايه هويت ملی کشورهاست  ترکيب حقوقی سازمان ملل متحد وعضويت کشورها در
هب وزبان ورسم ذويامذهبی واين بدان معناست که هرکس درهرکشوری زندگی ميکند بدون توجه به قوميت ودين وم

وبه اعتباراهميت همين هويت ملی است که هرنوزادی که  ن سرزمين رادارامی باشدآن کشوروهويت آورسوم تابعيت 
آن نوزاد هويت وتابعيت  زاد هويت کشورديگری راداشته باشند،درخاک کشوری متولد ميشود هرچند که پدر ومادرآن نو

  .کشورمحل تولد خودرابدست  مياورد

               ّ ملي و كارت مل يهويت - حاشيه 

توجه به يک حرکت زيرکانه وسوء استفاده  باباين حاشيه که شايد حضورش دراين تحرير، ناهماهنگ بنظربرسد از
  .ن باشدآائی بنام کارتهای ملی  انتشارداده که هرايرانی بايد دارای که کارتهازواژه ملی توسط جمهوری اسالمی است 

ميدانيد که ملت وملی درفرهنگ فارسی ماوادبيات حقوقی به معنای ملت  وتعلقات به ملت است ولی ملت وملی درفرهنگ 
ه کسانيکه مسلمان پس ملت  درفرهنگ اسالمی به هم. گروهی ازمردم است که از پيامبری تبعيت کننداسالمی به معنای 

ازآنجاکه توده مردم به تفاوت معنائی ملت وملی درفرهنگ اسالمی . هستند اطالق ميشود چه ايرانی باشند چه نباشند
ِ وايرانی آگاه  نيستند جمهوری اسالمی ميخواهد بااستفاده ازاين شيوه ژشت  ِ گرايش                                                                    به ملی گرائی رانشان بدهد درست       

 که مردم خيال ميکردند مقصود >   BPپ–ب <روی محصوالت نفتی شرک مينوشت  ن که شرکت نفت انگليسآهمانند 
  )پايان حاشيه ( بود  (British Petroleum) ن  نفت بريتانيا آپارس است درحاليکه معنای درست بنزين 

  سيرتكوين هويت ايراني واستقالل كشور

 ورد وآبه زندگی قومی وقبيله ای وايالتی خود روی سال بعد از اشغال ايران بوسيله اعراب مسلمان،  ٢٠٠ملت ايران از
يح وتمامی اقوام وايالت منافع قوم وقبيله رابرمنافع کشوردولت ترج احساس قوميت جايگزين احساسات ملی وايرانی شد

سا ن نواحی ميداد ونه اساآميدادند بی رحمی بزرگان اقوام وايالت وفرقه های مختلف مذهبی نه اجازه حضورقانون رابه 
  .ن اقوام وقبيله ها دولت را برسميت ميشناختندآ

گاه بود به آعظيمی که قبايل وايالت وطوايف وروسای آنها فراهم کرده بودند به خوبی  رضاشاه کبير که به مشکالت
نها پايان داد ويک  کشوريکپارچه باهويت ايرانی بوجود آحضورملکوک الطوايفی وخان خانی وقبيله شناسی وآثارشوم 

خود يعنی  ازهويت قومی وايلی شدند  دارای هويت ايرانی باوضع قانون سجل واحوال همه مردم ١٣٠۴ودرسال ردوآ
  .اعراض کردند وهويت  ايرانی راجايگزين هويت قومی و ايلی در آوردند

سيروحدت خوندهای وقت باآن مخا لف بودند، جامعه درمآپی آمد وضع قانون شناسنامه وانتخاب نام خانوادگی که سخت 
ملی قرارگرفت  وبرای استوارساختن  بنياد فرهنگ ملی به هماهنگ کردن نظام فکری وفرهنگی جامعه پرداخت درديماه 

ن اليحه اصالح تقويم ازمجلس گذشت چراکه آقانون متحد الشکل بودن لباس ايرانيان بتصويب رسيد ومتعاقب  ١٣٠٧
عربی معمول گرديد ودردوران مغول، تقويم مغول  ری وماههایاشغال ايران توسط اعراب مسلمان تقويم قم ازآغاز

ترکی وماههای ما عربی بود   درايران رايج گرديد ودرواقع حتی دردوران مشروطيت تاسلطنت رضاشاه کبير سالهای ما
  .ارای تقويم  فارسی گرديديمرضاشاه کبير بود که ماايرانيان د  واززمان سلطنت

  يدبه شهادت كسروي  توجه فرمائ

   :ملوک الطوايفی چنين نوشته استشادروان احمد کسروی درکتاب شهرياران گمنام درپيرامون عدم تمرکز و
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 ١٣۴۴ شايد بسياری باورننمايند که ازسال سی ام هجری که سال مرگ يزدگرد، آخرين پادشاه سلسله ساسانی تاسال«
دان به استقالل ويانيمه استقالل، پادشاهی کرده اند خان ١۵٠درحدود طبيعی ايران بيش از که تاريخ برافتادن قاجاراست

وازميان ايشان تنهاچهار خاندان، سلجوقيان، مغوالن،صفويان،  ونادر شاه راميتوان گفت که برسراسرايران 
خوارزمشاهيان، قره قويونلويان،  فاريان، غزنويان، بويهيان،صسامانيان،  حکمفرمابوده اند وازديگران چون طاهريان،

 بنام بودند ولی هيچکدام سراسرايران رازيرفرمان نداشتند و يو نلويان، زنديان  وقاجاريه اگرچه پادشاهان بزرگآق قو
                          ١٠و٩ صفحه     ...وآن ديگران هم جزخاندانهای کوچکی نبوده اند که هريک بريک يادوايالت فرمانروابودند

                                                                             تاريخ اجتماعي ايران مينويسد

درايران، آثارفؤداليسم ازدوران باستان تاقرن بيستم به چشم ميخورد، منتهاکيفيت آن يکسان نبوده است وبطورکلی 
 است  لهاکمتربودهداشته فعاليت تخريبی فؤدا درايران سلسله مقتدر ياسلطان توانائی زمام اموررادردست هروقت

  .و تجاوزات فؤدالها فزونی ميگرفته است ودرهردورانی که قدرت حکومت مرکزی متزلزل ميشده ترکتازی

 نيم قرن پيش به اينطرف دراثرنفوذ تمدن الزم بود که هرچه زودتر به درايران وساير ممالک شرق نزديک از
  .اده شودکه زائيده سازمان منحط فؤداليسم است پايان د شفتگيهائیآ

ومزاحم فؤدالها واشراروياغيان محلی برای هميشه  یکيه کمال آتاتورکی به نيروی تخريبدرايران اعليحضرت فقيد ودرتر
معهذا نفوذ اقتصادی وتجاوزات آنان به طبقه وسيع  ،پايان بخشيدند ولی باوجود شکست قطعی سياسی ونظامی فؤداليسم

ه داشت واين قدم مهم، يعنی مبارزه باقدرت اقتصادی فؤدالها به حمايت ادام ١٣۴١کشاورزان تا ششم بهمن ماه سال
جلد ( گرديد وباتقسيم اراضی بين کشاورزان به تسلط اقتصادی فؤدالها پايان داده شد غازآ ١٣۴١شاهنشاه ايران ازسال

  )٣٠١سوم صفحه 

  آنكه ساخت، ما كه خرابش ميكنيم 

شاه = ن است که هرطايفه ای درايران برای خودش يک ملوک آمعنای  بهملوک اطوايفی (برانداختن ملوک الطوايفی 
صورت گرفته است تا خان خانی  هايه وفدارکارداست خونهاريخته ش يک جريان ساده وطبيعی نبوده) داشته است
   .طوايفی وقبيله بازی درايران برچيده شودلوملکوک ا

نه دربراندازی ملکوک ،که رگيرند  بنابراين حق نيست ما چترهويت ايرانی وحکومت مرکزی قرا کوهمه ايرانيان زيري
اطوايفی نقش داشته ايم  ونه کاری برای نجات وطنمان کرده وميکنيم  برنامه شقه شقه کردن کشور رابنوبسيم 

                            واصرارهم درحمايت ازآن بنمائيم 

    قاطع گفتگوهاست ،اعراض

ِ عمومی وحتی حقوق بين الملل وجوددارد که به ان اصل يک اصل حقوقی معتبردرحقوق  اعراض ميگويند  اعراض                                                
  راگفته اند به معنای عملی  است که مفهوم ان انصراف ازحق  باشد

همه کسانيکه شناسنامه ايرانی دريافت کرده اند  عملشان درادعای حفظ قوميت خودشان، اعراض  محسوب است  حدود 
ز هرقوم وطايفه ومذهب ودين که بوده اند شناسنامه ايران راگرفته اند يعنی هويت ايرانی سال است که ايرانيان ا ١٠٠

سال ياد قوم وقبيله وحق خود مختاری واين  ١٠٠رادرجيب  خودشان دارند چطور ميشود که يک چنين انسانی بعد از 
  ؟حرفهای باطله بيفتد

ِ تی رويدادهای جهانی نشان ميد هد که همين تحقيق يقين ميدانم وبه جرات هم ميگويم که همانطور که تاريخ وح دردست                                             
کرد اين نغمه های شوم که مقدمه تجزيه ايران است برپايه برنامه هائی است که کشورهای  دن استناد خواهآهم به 

   .ن هستندآخارجی پشت 
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  وحمايت از خود مختاريهاسازمان ملل 

  2010سناريوي 
دراين کتاب بخشی ) بود مريکائیآده کتاب يک ننويس( منتشرگرديد ٢٠١٠ی درسالها قبل  کتابی زيرعنوان سناريو

  :مده استآدرآن کتاب  .درشماره اول ارديبهشت ازآن استفاده کرد ١٣٧٨ مربوط به ايران بود که سنگردرسال
ِ                                            باکو، آبادان  ديگر، وآذربايجان، خوزستان ديگری خواهد شد و ک عربستان ذربايجان، يعنی آذربايجان بزرگ، بصورت يآ           

لمان کوچ آبحران های اقتصادی ايران سبب خواهدشد که همانطور که ترکان برای کاربه . نفتی عرض وجود خواهد کرد
آرامی های آذربايجان ايران که ريشه ای قديمی دارد  ميکنند، آذری های ايران هم به آذربايجان شوروی کوچ کنند، نا

ً مجدد  التيماتوم   ١٩٢١هائی صورت ميگيرد ودولت شوروی  به استناد قرارداد  ياما اوج  ميگيرد وهمزمان درکردستان ق   
ذربايجان بزرگ وکردستان مستقل جامه عمل بخود آسختی به ايران خواهد داد ورژيم ايران هم کوتاه ميايد وبرنامه 

  )پايان(ميگيرد    
  
قين خارجی از تبديل آن بيک سناريو استقبال اين سناريو نشان ميدهد که فکرتجزيه ايران تابدانجاريشه داشته که محق 

  .کرده اند
  
  راي دادگاه الهه وخود مختاري اقليت ها 

  
التيماتوم شوروی ودخالت سازمان ملل متحد روبروبود  چنانکه مالحظه کرديد بامشکالتی ازقبيل ٢٠١٠اگر سناريوی 

د متاسفانه  وبازهم متاسفانه روال سازمان ملل وبه آن اسانی که سناريو نويس ترسيم کرده بود تجزيه ايران عملی نبو
  .متحد اينطورشده که آبستن وضع حمل کشورهای جديد از موجوديت  کشورهای ديگراست

   
استقالل   باصدوررای دادگاه الهه به نفع« :گفت  ٢٠١٠ژوئيه  ٢٢وزير امورخارجه صربستان در> ووک جرميچ<
  »نخواهد بودزوو ديگرهيچ مرزی  درمنطقه وجهان امن   ــُ ک
  
  :اجازه بدهيد کمی به سابقه رجوع شود 
  
موقعيتی نظير کردستان <يکجانبه اعالم استقالل کرد   ٢٠٠٨زوو که يکی ازاياالت مهم يوگسالوی بود درسال    ــُ ک

الل اعالم استق. زوو رابرسميت شناختند   ــُ ک لمريکا استقالآبه مجرد اعالم استقالل کشورهای محوری > وخوزستان ايران
دولت    .قرارگرفت) صربستان(ن سخت مورد اعتراض دولت وملت يوگسالوی آزوو خاصه برسميت شناختن استقالل   ــُ ک

زوو   ــُ استقالل ک  ،شورای امنيت که تماميت ارضی صربستان راتضمين کرده بود ١٢۴۴صربستان به استناد قطعنامه 
چين وروسيه  اعضای دائمی شورای امنيت واسپانياو يويان  دولتهای وبرخالف موازين بين المللی دانست راغيرقانونی

معاون   »بايدن جو«زوو بود وهست حتی  ُ آآ مريکا سخت پشت اسستقالل کآزوو رابرسميت نشناختند دولت   ــُ استقال ک
 ديگر به واشنگتن بار ژوئيه درجريان سفرهاشم تاجی  نخست وزير صربستان ٢١درچهارشنبه  مريکاآ رئيس جمهوری

  .زوو تاکيد کرد  ــُ حمايت کامل ازاستقال  ک بر
  

يوگسالوی  تنها کشوری بود دراروپا که پس از تالشی شوروی همچنان باسيستم کمونيستی اداره ميشد وگرايشهای  
زمان، زمان . مريکا نبودآسياسی ونظامی خود رابه روسيه ازدست نداده بود واين چنين جريانی به هيچوجه خوشايند 

 یلبانی تبارهاآغازشد واکران های تلويزيونی مدام عليه خشونت صربيهاومظلوميت آزوو   ــُ ناارامی هادرککلينتون بود 
زوو اززمان مداخله   ــُ ک  .غاز کردآ مريکابکمک ناتو جنگ وبمباران صربستان راآکه  زوو تبليع ميکردند تاجائی  ــُ ک

زوو اعالم   ــُ ريکا اداره ميشد ودرهمين مدت بود که کمآمريکائی وناتو تحت نظر سازمان ملل متحد ودرواقع آنيروهای 
  .استقالل يکطرفه نمود
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مريکابود درمقابل احساسات ملی مردم نتوانست بيتفاوت بماند وبه دادگاه الهه آدولت  صربستان که سخت تحت نفوذ  
يکطرفه مغايربااصول حقوق زوو رادائر به استقالل   ــُ تصميم پارلمان ک ٢٠١٠ژوئيه ٢٢شکايت کرد ولی دادگاه درتاريخ 

  .بين الملل  ندانست
  

ـ نگاهي به پشت پرده استقال ك   زوو  ُـ
  

زوو بکار افتاد درست همانند  امروز که نسبت به باصطالح اقليت های ايران بکارافتاده   ــُ مريکائيها درکآتحريکات وپول 
محلی که اعليحضرت هم به وری امضا ورجوع به همان مجلس آاست جلسه پشت جلسه، سخنرانی مصاحبه  جمع 

  يکطرفه اعالم کردند  را مريکا استقالل خودآن برای اقليت ها عالقمند هسستند به کمک وپشت گرمی آ تشکيل
زوو هم   ــُ زوو رابرسميت  شناخته اند غيرازچين وروسيه وهند ويونان واسپانيا وک  ــُ کشورهم استقالل ک ۶۵وتاامروز

  .ورهای ديگر روابط سياسی داردوباکش اکنون عضويت ناتو راداراست
  

  ديديدچه آسان ؟
  

ديخواهی آزوو همان راهی رارفت که عده ای بنام از  ــُ زوو مستقل شد؟ ک  ــُ ديديد چه اسان يوگسالوی  تجزيه وک
  .ودمکراسی نسبت به استقال ل وتماميت ارضی ايران ادعاميکنند

  
ريکارانسبت به حل مشکالت با ايران درتجزيه ايران ارائه مآمريکا استراتژی آباشد که خانم رايس وزيرخارجه يادتان 

  :داده وچنين گفته  است
  

مريکائيها برای حل مسئله اتمی ايران حدی دارد، پايان اين حد بااقدامات نظامی همراه نيست ولی ايجاد اغتشاشات  آصبر
  .داخلی وايجاد خود مختاريهای اقليت های مذهبی کاربسيارساه ای هست

  
مريکا رادرحمايت از باصطالح اقليت های کشورها آمريکا سياست آباشد که آقای کلينتون درمقام رياست جمهوری يادتان 
  :شکارساختآچنين 

  
مريکادرگذشته درسايرکشورهای جهان برای حفظ حقوق ملتها اقدام شايسته بعمل نياورده دليل ندارد که هميشه آاگرکشور

ُ چنانکه درک < اين روش را ادامه دهد   .وو کرد ودر عراق هم کرد و ايران هم خواهد کردـزـ         
  

وايران است خير پيشاپيش درکنفرانس امنيت  تصورنفرمائيدکه برنامه تجزيه کشورهامحدود به صربستان وعراق
تشکيل شد مسئله تجزيه افغانستان به چند ايالت  )٢٠١٠( تيرماه سال جاری ٣٠وتوسعه افغانستان که درچهارشنبه 

 تجزيه افغانستان را روبرت بلک ويل سفير پيشنهاد«: قای احمد رشيد نويسنده معروف افغانی نوشتآکه مطرح گرديد 
مريکا آقای بلک دريکی ازشماره های فايننشل تايمز توشته بود  که چون آپيشين امريکا درهند مطرح کرده است 

جنوب پشتون نشين رابه   .ن کشوررابررسی کندنميتواند درجنگ جاری افغانستان برنده شود پس بايد  تجزيه  بالفعل اي
  .ن ازبکها وتاجيک ها وهزاره هازندگی ميکنند حمايت کندآطالبان بگذارد وازشمال که در

  
سال گذشته افغانهاجنگيده اند تاسرزمين خودراحفظ  ٣٢درظرف <احمد رشيد درپاسخ به طرح تجزيه کشورش ميگويد 

هيچيک از ساالران ورهبران افغان تن به فشارهای  زرگ وکشورهای همسايهکنند وبرغم همه دسيسه های قدرت های ب
  )٨٩مرداد  ١۴بی بی سی (       .خارجی برای تجزيه کشورشان نداده اند
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ّ حم  يا اين غيرت وآ وساالران ماايرانيان هم وجود دارد؟  هايت واين حس وطن پرستی که درافغانها هست درماو شخصيت 
ورد آبرای اينکه لقمه نانی بدست «  :ی پيدا شود که بنويسدادنيا يک مديرروزنامه  انستان وحتیافغتصورنميکنم درتمام 

  )٣٠٢۶صبح ايران (   »مريکابرخاستآبايد به دوستی وجانبداری  از 

  بااين جمله اجازه فرمائيد اين تحريررفع تصديع کند        

  3 ايران دارد ياي استقالل وتماميت ارضمبارزه ما  هيچ خطري براي جمهوري  اسالمي ندارد ولي بر

                                                
اين ننگ و اين عذاب را از برای تماميت ارضی اگر بنا براين است که در نبود جمهوری اسالمی ايران تجزيه شود مردم بايستی  -  ٣

» خودفرمانی«، »خودمحوری«کسانی که امروز هوای فدراليسم و يا . کشور بپذيرند تا راه حل مناسبی پيدا شود بدون تجزيه کشور
 ک-ح»  عرض خود ميبرند و زحمت ما می افزايند«ويا استقالل داخلی به سرشان زده بی زحمت رفع زحمت نمايند زيرا 


