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  حقوقدان -اميرفيض

واعتراضات گروھی ازاعراب خوزستان که اخيرا مسئله  )کھن سرزمين( لایر تلويزيونیسجريان فيلم 
اتھام به بختياريھا مطرح  يا و نکه فيلم مزبور ومسئله تحقيرآ شده امری باسابقه است وبيش از ساز
   .اھميت خاصی بھره مند است جريانی که فيلم مزبور رامشايعت ميکند از ،باشد

دوم ومسير .ب کشورن وتحقيربختياريھای غرتوھيبھانه مسيرنخست دردومسيراست  ،ريرمت اين تح َ س  
   .صارفه وسوابق سياسی ھمراه ميباشد                                              ِ مقدمه طوفان تجزيه کشوراست که با قرائن وامارات  

  بهانه تحقير –مسير اول  

ابل حساس قن ااي، توھين به بختياريھا عنوان شد بمناسبت فيلم مزبوروقتی علت تظاھرات بختياريھا 
 خشی ازمردم ايران که ساکن استان ھای غرب کشورخاصه خوزستان ھستند درکه ب مدآاحترام بوجود 

چگونه بختياری شدند> بختياريھا عبارت <که  ،پاسداری ازغرورملی وھويت ايرانی بسيارھوشيارند
  .ده وبه واکنش وادارساخته استرزنھاراسخت آآ ،درفيلم

ه اساسا ک چرا، باالخره گفته شد که بختياريھا چگونه بختياری شده اند ياخير ،فيلم مزبور نشان نميدھد
 اينکه اتھام ويا تحقير متوجه گروه نا از ماھيت جمله مزبور نه اتھام است ونه تحقير زيرا صرفنظر

يرا توھين تلقی بشود  زتحقيرو د، اصوال تعريف فرھنگی واجتماعی يک قوم وملت نميتواننميشود ،محدود
   .ن قوم استآودرواقع قرائت شناسنامه سياسی واجتماعی  ،مستند

شناسنامه بختياريھارا بازخوانی نکرده اکنون فرصتی است که به اتفاق  ،»سرزمين کھن«اگرجريان فيلم 
   .را بخوانيمسياسی  بختياريھاشناسنامه  ،معترض به فيلم           ِ بختياريھای  

 و ، دشمن ياریه سياسی بختياريھا لکه ھای بزرگی ازبی اعتنائی  به منافع ملیمتاسفانه درشناسنام
 وجود دارد کهنھم تحت حمايت انگلستان آدرحد کشتارفرزندان ايران  تالش وھمکاری برای تجزيه کشور

نگ ن لکه ھای نآست که ھاست وبرجوانان ونسل حاضربختياريھا ايل وتبار بختياری بر ننگ پاک نشدنی
   .پاک سازند جبران و  اھانه با اقدامات ميھن پرستانهگآ ار

   نمونه اي ازلكه هاي ننگ

  نوشته است يلسردارظفربختياری درمورد گردنه شل:   
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ولی چون بدون ازراه بختياری برای امنيت خوزستان اعزام داشت  سرباز ٣٠٠وزيرجنگ سردارسپه <
نرا توھين به خود آ و مدآون بختياريھا بجوش خ ،بودنداجازه خوانين بختياری وارد خاک بختياری شده 
وبی رضا شاه وسرکوبنوشته رسام قشقائی درکتاب ( ؛گرفته ودرگردنه شليل به قوای دولتی حمله کردند

  .>بدنشان جداشد زتمام نيروھای دولتی خلع سالح وسرشان ا< قدرت ھای محلی)

يک واحد ازقوای < :قوای دولتی نوشتهشادروان باستانی پاريزی دررابطه باشرح حمله بختياری ھا به 
  چنين تعريف ميکردند را   ن فاجعهآ ،با يک بيت شعر ن حدودآاتی ھای دولتی بکلی ازبين رفت ودھ

  ه قزاق مردهتاسه سال دال بخور      رده خرده  ، سنگ خاردکان تاباسکون

 که لرھا و ١٩٢٢پاولويج درکتاب سه مقاله درباب انقالب مشروطيت نوشته است <درسال  .م 
نان يک افسر انگليسی بنام کاپتن نوئل بود  آبختياريھا قوای دولتی را تارکوب کردند فرمانده 

  .)١۵۵صفحه (
  ررابطه با معروف به سرپرسی کوکس مالحظاتی است که د ،کاپتان نوئل ازدرھمان کتاب

   .جوابگوست درجريان است بسيار دراين روزھا  تجزيه خوزستان بارشومی که دررابط بااخ

   :نامه کاپتان نوئل ميگويد

. پس ازخروج ارتش ما ازايران من ازطرف وزارت امورخارجه به ماموريت ايران اعزام شده بودم«
اگراين احتمال  ،نندن حکومت شوروی ايجاد  کآ احتمال ميرفت بلشويکھا به اين کشور داخل شده ودر

زادی عمل بيشتری مييافتيم ولی چنين نشد آصورت وقوع مييافت دراين صورت برای عمليات درجنوب 
بلشويکھا عقب نشينی کردند ودرصدد اجرای سياست حفظ تماميت ارضی ايران ميباشند ومانع ايجاد  و

يجاد نجمله اآ عددی الزم است ازبرای تاسيس فدراسيون جنوب اقدامات مت. فدراسيون جنوب بنفع ماھستند
. مسئله اساسی اينک امکان يا عدم امکان استن دولت آبه  وتاديه عايدات نفت جنوبدولت ايران جنوبی 

  )١۵١(     ».تحکيم وضعيت ما دراراضی بختياری واجرای نقشه فدراسيون جنوبی است

 سلطنه ونصيرخان سردارانگليسھا به صمصام ال< :سردارظفربختياری درکتابش نوشته است 
  >جنگ گفته بودند که نگذاريد نظاميان دولت ازراه بختياری به خوزستان بروند

 مده استآچنين  ١٩١۴ولترتاونلی درسال  درمتحدالمآل سفير انگلستان سر:  

 . مامورشدن سردارجنگ بانفوذ ترين ومھمترين خان بختياری بربختياريھا محکم دردست ماھستند«
     »توسط اين سفارت انجام گرفت سرشغل خود

   :مده استآدرھمان سند 

مشروح (   »نھا بدھندآوريل ھمان سال يزد رابه آبه بختياريھا وعده داده شده است که درماه «
  )١٨٩درسنگر

    وزيرمختارانگليس وخانھای بختياری قراردادی به امضارسيد که بختياريھا   بين ١٢٩۴درسال
وعليه انگلستان دست به اسلحه نبرند وازورود دشمنان انگليس به ايران  نظم منطقه را حفظ کرده

ودرعوض دولت انگلستان بعد ازجنگ   جلوگيری کنند ورابطه خورابا شيخ خزعل حفظ کنند 



 حقوقدان -اميرفيض -فيلم سرزمين کھن -مقدمات طوفان تجزيه در ايران                              ٧از  ٣برگ  ٢٠١۴/٠٢/٢١(ناھيد شيد) آدينه 

تاريخ سياسی واجتماعی (   .سرزمين انھارابرسميت خواھد شناخت وبه انھا ياری خواھد داد
  )٢٨٣بختياری چاپ اول صفحه 

  وعده استقالل به بختياريها

   .مدهآن وزيرمختارخوددرتھران مخابره کرده به نرم درسندی که وزارت خارجه انگليس

 ») ن) ازخانقياست قوای انگيس  ،مقصود سفيراگرشمال ايران رابلشويکھا اشغال کردند شماھم ،
، کرمان تا بندرعباس را اشغال کنيد وبه بختياريھا ، يزد، اصفھان، بختياریبادآخرم  ،کرمانشاه

نھارامتفق کنيد وازحکومت مرکزی آ وشيخ محمره ووالی پشت کوه استقالل داخلی بدھيد و
   »جداکنيد

  )اسناد وزارت خارجه انگيس١٣قل ازجلد (تاريخ مکی ن                                                       

 »بوی  ،محمد تقيخان بختيار معتقد بود چنانچه دولت انگلستان ازلحاظ مالی وتجھيرات نظامی 
 ،، قيام عمومی عليه دولت مرکزی تدارک نمايدوری ھزاران تفنگچیآکمک کند او ميتواند باجمع 

، دولت انگليس ازاوحمايت ميکند ايران خان بختياری مايل بود بداند که درصورت حمله به دولت
   »را بعنوان حکمران مستقل خوزستان برسميت ميشناسد يا پس ازجنگ اوآ و

  )١١مسافران سرزمين بختياری جلد (                                                                            

 »ه اميدھای ت کرده اند کدنظربه تنفرقديمی که بختياريھا با حکومت ايران دارند تاامروز عا
روی اصل حمايت انگليس قراربدھند چونکه انگلستان يگانه خارجيانی ھستند که  خودشان را

    »روابط دوستانه با بختياريھا دارند

  )١۵٢صفحه  ٧تاريخ روابط سياسی انگليس وايران جلد (                         

 » ازعناصرعرب خوزستان وشمسی اتحاديه جنوب رابرھبری خود متشکل  ١٣٠١خزعل درسال 
 > کنسول انگليس درلـــيــــتبختياريھا تشکيل داد اين اتحاديه درھمان سال با کمک ومشارکت <

ميزی برای آتبليغات  تحريک ه ب مد تاآبرای تحت فشارگذاردن دولت مرکزی ايران بوجود  زاھوا
ن اک ايرازاد دست زد بااين ھدف که قسمتی ازخآجداساختن خوزستان ازايران وتشکيل عربستان 

                                       »تحت الحمايه انگليس قرارگيردرا 

  )١٧ھديه شاھان ايران صفحه –تاريخ نوين ايران (                                                            

 »> سرزمين عربستان خوزستانواينجا ( >ماعرب ھستيمدرھمان زمان بود که خزعل ميگفت (
 .». دولت ايران اگرخوزستانی دارد برود وپيدا کنداست

  )٢۴ديه شاھان ھ(                                                                                                   

 ») عضوسازمان جاسوسی انگلستان سالھای سال بعنوان يک درويش درويش علیاليارد (
 مسلمان درميان بختياری ھا به حل وفصل سياست ھای انگلستان دربين بختياريھا مشغول بود  و
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 بايک االغ عوض کرد وان اوقتی به او ابالغ شد که به انگلستان برگردد <زن بختياری خودش ر
                     »>االغ راھم فروخت وخرج سفرش به لندن شد

  اليارد)–فرھنگ وتاريخ ايرانی (                           

  خطاب به بختياريها 

پدران واجداد شما اولين قوم وقبيله اي درايران بوده اند  ؛معترضين به فيلم سرزمين كهن
دكه ن بوآ بعد از و گلستان بلند كرده اندمختاري وتجزيه كشوررابه حمايت ان كه پرچم خود

شما اين خيانت به سرزمين كهن را چه  مد آذربايجان بدست روسها بوجود آفرقه دمكرات 
  ؟نام ميدهيد

 داد شمارا سرزنش ورنج واميدوارم شما به ندای وجدان ھمان سرزمين کھن گوش دھيد که چگونه اج
   .ورده استآبياد شما  ،نان رادرتجزيه کشورآت اداماالم ازاق

ه بسياربه ايران عالقمند بود بختياريھا نشان ميدھد که بختياريھا سياسی  تاريخ
ھيچ گناه وخطائی بزرگ . نه برای استقالل وتماميت ارضی کشور اما برای چراگاه ھااند 

   .تعدی به استقالل وتماميت ارضی کشور نيستترازتبانی وايجاد استعداد برای دشمن در

  ؟يا صدای اعتراض شما راکسی شنيدآ ،ربر، دروغگو وشرور خواندندمريکائيھا بارھا ملت ايران را بآ

نسبت به اظھارات اليارد که گفته زن بختياری اش را با يک االغ عوض  یيک مورخ بختياری حساسيت
  ؟کرده ازخود نشان داده است

شده اند ! به خاک بختياری وارد بختياريھا ازاينکه قوای نظامی کشورش بدون اجازه خانھای بختياری
   .سربازايرانی بوده است ٣٠٠کشتاروبريدن سر ،توھين   ِ ھم                     ّ گرفته وواکنش اين تو   !نرا توھينآ عصبانی و

باشگاه شرکت نفت نوشته شده بود             ِ زمان  که درسر  يا ھمان آ ِ                              در  > ورود ايرانی وسگ ممنوع است< : 

ومی غيرت ق، توھين به رداش رابايک االغ عوض ک؟ واينکه اليارد زن بختياری غيرتی دربختياريھا نبود

  ؟ردانگی بختياريھا نبودوم

بختيارھا اگرنميدانند بدانند که شرافت وناموس ملی وکشورشان رابه پای کشوری ريختتد که  سرادوارد 
  :،  گفته استنگری وزيرخارجه انگلستا

رزش ا استقالل ايران بقدريک استخوان پوسيده سربازانگليسی< وزيرخارجه انگلستان عقيده داشت«
  »>ندارد

  )١٩٩ص٨ج (تاريخ  روابط سياسی ايران وانگليس                                                           
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   مستمسك 

ه ب برای اينکه  ؟؟مارابه تظاھرات کشيده اندش ،درفيلم سرزمين کھن ،ن جمله گنگآميدانيد چرا برای 
   .طوفانی که برای تجزيه ايران خاصه خوزستان درجريان وقوع است مستمسک تھيه کنند

تکه کردن  ،تکه ،مگرشما طوفانی  که درتمام کشورھای خاورميانه برای تکه
 کشورھا شروع شده نمی بينيد مگرزمينه ھای اين طوفان ايران کوب رادر

تماعات اجمگر از ؟ميبينيد، سيستان وبلوچستان وخوزستان ن، کردستانذربايجانآ
ھی وابسته به آاستکھلم ولندن وھلند با شرکت تجزيه طلبان وکسانی امثال 

قطعنامه شورای ناپيدا که فقط برای جمع  ١١ماده  از ؟ مگرگاه نيستيدآدبيرخانه 
؟ مگردفاع ازفدراتيو شدن ايران فراموش گاه نيستيدآن امضاھا پيدا شد آوری آ

تش زدن آوسيله وابزار ، ، مستمسک نشويدلت نشويدآيد شو بيدار ؟شده است
   .تکه کردن ايران نشويد ،وتکه

  دامنه ننگ وميهنن زدائي 

سال گذشته با سرزمين  ۴٠نيست که ھمان رفتاری که بختياريھا درآدھنده  زارآحقيقت مشھود وکامال 
يع بمراتب وس ،قرارگرفتند دخوودرپناه انگليس، درجريان تجزيه ايران به ھوای اقتدار کھن ايران کردند

اين تفاوت که بختياريھا  در  . باننگين ترازسوی کثيری ازايرانيان خارج ازکشور درجريان است و تر
نھم به اصراروابرام سی آ، مريکاآومزدوری درپناه خواست  ،ايرانيان امروز و ،راستای نوکری انگليس

  .عمل کرده وميکنند ،ساله

   يد لت شده اآباراول نيست كه 

لت مقاصد بيگانگان شده ايد  به شرح زير توجه کنيد ھمه آ ،درراه تجزيه ايران اين باراول نيست که 
  .مدآچيزيادتان خواھد 

دولت بلر با گروھای االھوازی درلندن  قای جک استراووزيرخارجه انگليس درآ ٢٠٠۵درماه مارس سال 
مه ، ترجل برتاقای دانيآبرياست  -انجمن دوستی اھوازی ھای بريتانيا  ،مالقات داشت ودرست يکماه بعد

راداشت ازطريق شبکه ماھواره ای  ١٩٩٩قای محمد علی ابطحی وتاريخ آنامه محرمانه ای که امضای 
سال جمعيت اعراب  ١٠ن گفته شده بود که دولت احمدی نژاد درنظردارد که ظرف آ خود پخش کرد که در

ذری ھا وکردھا وفارس آ ،سوم تقليل دھد وباانتقال اعراب به استانھای ديگرکشورخوزستان رابيک 
   .ن اسکان دھدھارادرخوزستا

وزدو خورد  تش سوزی بانکھا واتومبيلھاآ، ازی که باواقعيت ھمراه نبود سبب تظاھراتصحنه ساين 
   .زخمی بجاگذاشت ۴٠٠کشته و ۴مقامات دولت شد ودرنھايت خوزستانيھا با



 حقوقدان -اميرفيض -فيلم سرزمين کھن -مقدمات طوفان تجزيه در ايران                              ٧از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٢/٢١(ناھيد شيد) آدينه 

   :ی شاپورسورن پھلو با ارائه ماخذ معتبرنوشته استقاآ

 .تظاھرات خوزستان رامديريت ميکرده است ،ل برتای بريتانيا برياست دانيانجمن دوستی اھوازيھا«
فعاليت اخيرانجمن دوستی اھوازيھا نشانه دوچيزاست يکی نزديک شدن جنگ غرب باايران ويا زمينه 

   ».يرانستانداخلی وتبديل ايران به ا سازی برای تحريکات قومی وايجاد جنگ

  دانيل برت كيست

 ييت ھای بختياريھا وشيخ خزعل راعاتی بريتانيا فعاالتيل افسراط ١٣٠۴ھمانطور که درسالھای 
 نھاآسازماندھی ميکرد واعتبارات واسلحه برای استقالل وخودمختاری وفشاربه دولت مرکزی دراختيار 

ل داني ،مريکاآربن مدسون> افسرسازمان اطالعات برت که بنوشته < دراين سالھا نيز دانيال تميگذاش
روشيمی وسياست خارجی وعضو برجسته سازمان وپت ی                           ِ ارشناس ومشاورامورنفتی وانرژ  ک ،برت

وشبکه    BAFS اطالعات خارجی انگلستان ميباشد سرپرست ومسئول انجمن دوستی اھوازيھا دربريتانيا 
   .ھمبستگی اھوازی عرب ميباشد

شعارھای دائمی او يکی اين است که خليج فارس را ھمواره خليج عربی مينامد ودوم اينکه  مدعی  از
، اعراب خوزستان ھم مورد ھمانطور که فلسطينی ھا مورد تجاوز اسرائيلی ھا قرارگرفته انداست  <

  .>تجاوز فارسھا قرارگرفته اند

بامشارکت درخوزستان  یمه ھای بمب گذاری ھايربن مدسون> برنامريکا <آبنابراعالم افسراطالعاتی 
   .جبھه دمکراتيک خلق عرب االھواز وسازمان مجاھدين خلق انجام شده است

 ١٠برت اين است که درجرائد خارجی جمعيت اعراب خوزستان را دانيال  ی بسيارمخربفعاليت ھا زا
کشوری مستقل بنام  ١٩٢۵تاسال  اعراب درايران«. او نوشته وتبليغ ميکند که ليون معرفی کرده استيم

تنھا راه حل او نوشته است < »ايران بود وتوسط رضاشاه اشغال گرديد مرزبا عربستان داشتند که ھم
احترام به حقوق بشردرايران برقراری يک سامانه فدراليسم است که تنھا راه ملت سازی ازطريق فدراليسم 

  )شود هفدراتيو كرد ن ايران مراجع يه اعليحضرت دربارهربنظ(     >است

  ل برت چه گفته اويكي ليكس درباب نظريه داني

است مريکا آدرباره مذاکرات فاش شده سفير ٢٠١١مدارک افشا شده ازطرف ويکی ليکس درسپتامبر 
نھا حقوق بشرنيست بلکه فدراليسم است آی متوجه شوم که ھدف سفيرنوشته با مذاکره باخليل دالوکه 

می ن فدراليسآ ايران شود سفير اضافه کرده است اين گروھا دريک ھدف مشترکند و ه جدائی ازکه منجرب
  )قابل توجه اعليحضرت( .است که منجربه جدائی از ايران شود

  تشابه مستمسك 

دررابطه با تظاھراتی که بمناسبت موضوع جعلی مھاجرت اجباری اعراب  ٢٠٠۵دانيال برت درسال 
نھا گرفت دراتحاديه اروپا شروع آليل مظلوميت اعراب وتجاوزايرانيان به حقوق نرا دآ وخوزستان مطرح 

يانيه ب يکی از دالئلی که دانيال برت به اتحاديه اروپا ارائه داد وبه فعاليت برای تجزيه خوزستا ن کرد  
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 که سبب موفقيت بزرگی برای سازمان ھای تجزيه خانم شيرين عبادی درحمايت ازاعراب خوزستان بود
رانی عربھای ايبطوريکه اکنون اتحاديه اروپا  بجای بکاربردن عنوان < ؛طلب وابسته به بريتانيا گرديد

  )ھمان مآخذ(                            .استفاده ميکند >عرب ھای اھوازی<> ازعنوان خوزستان

ا محول نقش خانم شيرين عبادي دقيقاظريم دربرنامه تظاهرات بمناسبت فيلم سرزمين كهن اكنون ن و
 نقشی به مراتب محکم و وبيانيه ايشان درکنارامضای قطعنامه شورای ناپيدا اعليحضرت شده است

   .را خواھد داشتدرحمايت ازطوفان تجزيه خوزستان  ٢٠٠۵جريان تظاھرات سال  از موثرتر

د شھي ،، شھيد بھشتیمفتحماشھيد < :ماده جان فداکردن برای موسوی که ميگويدآ سينه سپرکردن و
          >    ئيمآدست داديم که برفاجعه ميھن پرستی فائق  از و...را باھنر

                          
  )١٣۶٣ذرآ ٢۶(نخستين کنگره شعروادب                            

   .نشان ازسنگرھائی است که ازميھن پرستی وپاسداران استقالل وتماميت ارضی ايران خالی است

  خرآسخن 

لياقت حفظ ھويت ملی وتماميت ارضی سرزمين کھنسالمان اگر  ؛ھموطنان گرامی
د نھا خواھنآکه  ،ان نشويم، الاقل مستمسک بيگانگان درنابودی کشورمنداريم را

نھا بوده است آجمھوری اسالمی  وبزرگان  ان مخالف ايران خواستگفت تجزيه 
م  که نھا خيلی باتاخير واحتياط پاسخ ھمکاری داديآابرام مکرر  وما به اصرارو

اين ايرانيان خارج ازکشور ومدعيان حکومت ايران بودند که ع ميشود <ودرمجم
    >.ايران را قطعه قطعه ولت وپاره شده ميخواستند

   

  

   

 


