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  توجيـــــه نگرانـــي
  نادقوقح - ضيفريما

ِ پس ازانتشارتحقيق  يکی ازايران ياران که بوسيله تلفن مرتبا احوال پرسی ميکند  بمن > هويت ملي وهويت قومي<                
رنجوری وکسالتی که داريد اين تحريرمستند  شماراخيلی نگران کرده باشد که با ،بايد موضوع هويت قومی« :گفت

ازاندازه باشد اين قبيل جلسات ونشريات تجزيه  وشايد نگرانی شما بيش خبری نيست رامنظم کرده ايد خواستم بگويم که
نهم درلندن بوده وچيز تازه ای نيست واگرهم شاهزاده آطلبان وياخود مختاری خواهان هميشه وجودداشته است وپايگاه 

مقابل عظمت وحدت ويگپارچگی هارات ايشان بيسابقه نيست وتصورميکنم که درظدرحاشيه مطالبی گفته اند، بازهم ا
ن داد تايک فعاليت سياسی برای تجزيه ايران چندان مهم آاشارات که بيشتر جنبه احساسی ميتوان به اين  تاريخی ايران

  ........وبااعتبارنبايد گرفته شود

ِ فی مطلب وازطر گهگاه برايم مشکل ميشود،باتشکرازاحوال پرسی ايشان عرض کردم که چون متاسفانه صحبت کردن         
   .تحريرشود ،، موضوعق منتشرشده است اجازه  فرمائيد             ِ دررابطه باتحقي شما مطروحه 

  نگراني      نسب يت 

مارگزيده ازريسمان سياه <باآن برخورد ميکنند ضرب المثل  ، امری نسبی است وافراد، بتفاوت های مختلفینگرانی
، همين مسئله خودمختاری وياتجزيه کشور، ت حتیگويای نسبيت نگرانی افراد نسبت به وقايع اس> وسفيد ميترسد

  .دربرخی افراد ايجاد نگرانی که نميکند اصال خودمختاری رادرسطح وسيعی هم الزم ميدانند

عزالدين حسينی ازسران تجزيه طلب  ( داشته عنايت فانی درهمين سال جاری گفتگوئی باشيخ عزالدين حسينی درسوئد 
  .»است ونه چيز بدی است اسالم تجزيه طلبی نه خالف« :اوگفت )اردسال د ٩٠کردستان است که اکنون 

جای نگرانی نيست دزدی چند سنگ انداخته « :رتش عراق به ايران حمله کرد خمينی گفتآ درروزهای نخست که
  .سال جنگ ويرانی وکشتارکشيد ٨دلگندگی به  نولی ديديم که آ »وفرارکرده است

  وكهنساالن امروز هاي قديم بچه

ِ ايران که امروز به سن کهولت رسيده اند چون شاهد  فکرميکنم بچه های قديم  حرکت های تجزيه طلبان کشور توسط                                              
هستند که حق دارنداز نغمه های شوم  بوده اند مارگزيده هائیوفارس ذربايجان وکردستان وخوزستان آفرقه دمکرات 

ّ تجزيه طلبان نگران ومش  شوم است  ميگفتند وقتی جغدی به پشت بام خانه ای مينشيندشنيده ايد که قديمی ها .وش شوند                    
درسابق جغد راازبام خانه دورميکردند وچندصلوات وياايت الکرسی ميخواندند ولی اين جغد  .ن خانه ميايدآوبدی برای 
ِ باصلوات دورنميشوند بلکه با نيروی نظامی هم ترک  نه تنها های امروز للی شده نها بين المآزيراموضع  ،موضع نميکنند                                             

درچارچوب سازمان ملل وحقوق ازبين المللی شدن تجزيه کشورها توسط کشورهای بزرگ  ،مننگرانی ووحشت  .است
  .بين اللملل است

  بهانه هاي بين المللي براي تجزيه  كشور

است  انتقادکرده ازرفتارايران بااقليت های قومی ودينی  بشدت ،فدراسيون بين المللی جامعه حقوق بشر دوروز پيش
مده است که ايران آمنتشر شده است ) ٨٩مهرماه ( ٢٠١٠دراکتبرسال  »ايران رويه پنهان َ« دراين گزارش که باعنوان 

هاعضويت دارد نقض ميکند و نآعمال تبعيض ها به صراحت تمامی عهدنامه های بين المللی حقوق بشرراکه در  ِ باا 
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ِ  دربخش   ميزاحترام به حقوق  اقليتها ورفع آخواست مسالمت  نرژيم ايرا« :نتيجه گيری اين گزارش آمده است    
پاسخ ، محاكمه هاي فوري واعدام خودسرانه، شكنجه ، دستگيريهايتبعيض راباسركوب وايجاد وحشت

  »ميدهد

اين گزارش ازمقام های ايرانی خواسته است که مفاد قانون اساسی، قانون مجازات اسالمی وقانون مدنی اين کشورراکه 
همچنين ازنهادهاي بين گزارش اين ....... وغيرمسلمانان رامورد تبعيض قرارميدهد اصالح کند  غيرشيعهمسلمانان 

روابط وگفتگوهاي دوجانبه وچند  رادرچارچوب ها المللي خواسته است كه موضوع تبعيض  اقليت
ع عمومي  قرار است طي قطعنامه اي درمجمجانبه مطرح كنند  ونتايج مورد اشاره دراين گزارش راكه 

  ، مورد توجه قراردهندسازمان ملل به تصويب برسد

، متوجه فعاليت های جدائی طلبانه بلوچستان واعدام ريگی وپژاک اعالميه فدراسيون بين المللی حقوق بشر :حاشيه
  )پايان حاشيه( درکردستان است 

  جواز نگراني

قوق بين الملل  مانند حقوق عمومی نيست که مجموعه ح .، بايک توضيح کوچکی همراه باشداجازه فرمائيد جواز نگرانی
ّ ای ازقوانين مد  ِ ون باشد بلکه حقوق بين الملل مجموعه               عمال ورويه هائی است که چه بصورت قراردادها ی بين المللی  َا                                   

  .صورت گرفته وپذيرفته شده استبين کشورها ويا عرف وعمل 

ن هابه کشورهای مستقل درسالهای اخيردرجهان آکشورهاوتبديل بنابراين ضوابط وجريانی که برای خودمختاری وتجزيه 
ِ درکادر  ازجمله کشورما هاصورت گرفته معياری برای تجزيه سايرکشور    .حقوق بين الملل است     

مد  سازمان حقوق بشراروپا آزه گوين وکزوو بميان تکه موضوع تجزيه يوگسالوی واستقالل  بوسنی وهر ١٩٩٩درسال 
همين مسائلی راکه امروز نسبت به ايران عنوان  که امروز بخشی ازفدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشراست

نسبت به مسلمانان کزوو انتشارداد وموضوع رابه  ها ن خط تاکيدی  گذاشته ام عليه صربیآکرده ومن زيرعبارات 
همانطور که درمورد ايران اعالم کرده که قراراست قطعنامه ای درسازمان ملل بتصويب (سازمان ملل متحد فرستاد  

  )برسد

بدون موافقت ويااصال طرح موضوع نداشت مريکادرمسئله جنگ با صربستان درشورای امنيت موفقيتی آازآنجاکه  
عمليات  .ورای امنيت از طريق ناتو اقدام کردوبابمباران صربستان موجبات جدائی واستقالل کزوو را فراهم ساختدرش

َ متاسفانه يک   شروع وادامه يافت ن قطعنامه شورای امنيتنظامی ناتو درصربستان که بدو ّ رو             يه وضابطه حقوقی  
مريکااجازه ميدهد که درهرکجای دنياکه بخواهد مداخله آ بسيارخطرناک وزشتی درحقوق بين الملل گرديد  اين ضابطه به

درشورای امنيت  ناتو قای کلينتون درتوجيه جايگزينیآ .عمل کندنظامی کند شورای امنيت رادورزده وازطريق ناتو
 و و همچنين  او »يوگسالوی  راگرفتند=   دمکرات تصميم حمله به صربستان کشور ١٨« :درحمله به صربستان گفت

مريکاهم عضوی از آتصميم ناتوست که  ،مريکانداردآربطی به  عمليات نظامی دريوگسالوی« :مريکا گفتندآفاع وزير د
صريحا  ١٩٩٩ دربرنامه خبری روز دوم اکتبرسال درحاليکه درهمان روزها کانال خبری کانادا» اعضای ناتوميباشد

درصد بوسيله کشورهای  ٢صورت ميگيرد وفقط مريکا آدرصد ازعمليات نظامی دريوگسالوی بوسيله  ٩٨اعالم کرد که 
  .عضو ناتو

عمليات نظامی عليه  قای تونی بلر نخست وزيروقت انگليس که متحد امريکادرحمله به يوگسالوی بود درتوجيهآ 
حاکميت کشورهاامری مشروط است  واگرجامعه جهانی دريافت که «  :گفت ١٩٩٩سالوی درسفر به شيکاگودرسال گيو
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دراز ميکند حق مداخله برای جامعه جهانی محفوظ  سوي قومي يانژاديکتاتوری دست تجاوز به درسرزمينی دي
  ) ٧۵۶کيهان لندن (  »است

مريکا وانگليس در حمله به يوگسالوی  آاظهارات تونی بلر کامال خالف  منشورسازمان ملل متحد است ولی بااقدام وعمل 
بجاست که ايشان  اين توجهدراظهارات بلرحقوقی ميدهد رويه  اعتبار ،ن کشورهاآميخواند وبعمل خالف حقوق بين الملل 

نراعنوان نکرده  بلکه مسئله تجاوز دولتهابه اقوام ونژادهارامالک گرفته يعنی اگراقليت های آمسئله حقوق بشر ورعايت 
نها ايستادگی آل خواست ن کشورنبايد درمقابآ، دولت قومی ويانژادی درهرکشوری خواهان خودمختاری واستقالل باشند

   .ن  کشورهمان ميرود که بريوگسالوی واندونزی بابمب وموشک رفتآبر ،کند  واگرکرد

نی که مريکا وناتو قرار داشت درپايان سخنراآهای سنگين  ن روزهائی که يوگسالوی زيربمبارانقای کلينتون درهماآ
شما آزاد خواهيد  بزودی« :از اهالی کزوو ميکشيد گفت درحاليکه دست محبت برسرتعدادی ،سويچ همراه بودباتهديد مل

  .يعنی جنگ بايوگسالوی برای جدائی واستقالل کزوو است» شد وحکومتی دمکراتيک خواهيد داشت

  شيوه هاي نوين

نگاهی به تاريخ نشان ميدهد که همواره کشورهای  قوی برای مداخله وتسلط برکشورهای ضعيف به شيوه های گوناگون 
زادی بازرگانی آبازمان متوسل شده اند ازباب نمونه انگلستان درگذشته مسئله برده داری وبعضی موارد متناسب 

اکتبرمسئله حقوق کارگران رامستمسک تسلط ومداخله  هم ازبعد ازانقالب دولت شوروی. راوسيله قرارميداد
درسالهای بعد . هار استفاده ميکردندازطرح مارشال واصل چمريکائيها هم دراوائل آ  .بود هدادرارقدرامورکشورها 

گورستان تاريخ مريکابااستفاده ازهمين شيوه کشورمارابه آچنانکه  .موضوع حقوق بشروسيله تسلط برکشورهاشد
مريکا بااستفاده آيعنی گفت  ،درمورد ايران استفاده کرد گگورستان تاريخ جمله ای است که الکساندر هي( .فرستاد

ِ                   بهانه   حمايت از ف رق  مذهبی واقليت های  ،واما اکنون شيوه  جديد )ابه گورستان تاريخ فرستادازسالح حقوق بشرايران ر   ِ            ِ     
  .ن کشورراداشته باشندآقومی درهرکشوری است که قصد مداخله  وتسلط بر

  سودان نمونه بسيارتازه

جيان بين شمال وجنوب است که بتحريک خار سال ٢١مسيحی زندگی ميکنند ن اقليتی آسودان کشوری است که درجنوب 
دولت سودان بااستقالل جنوب کشورش سخت مخالفت ميکرد وکاربجائی . جنگ است بخواسته استقالل جنوب آن کشور

درست همان برنامه ای که برای رئيس جمهور (نگ به دادگاه بين المللی احضارشد بعنوان جنايتکارج کشيد که البشير
هم امروز خبرگزاريهاخبردادند  .مريکاتحريم اقتصادی شدآازسوی  ١٩٩٧ازسال سودان .)سويچ پياده شدمل=  يوگسالوی

ِ رفراندم  موافقت کرده که با داشته البشير که جان کری درمالقاتيکه درسودان باالبشير برای استقالل جنوب سودان        
ِ روابط سياسی  ،اضافه کرده که به اين طريق موافقت  کند وجان کری   .رارخواهد شدباسودان برق ،باحسن نيت           

   .اسرائيل دوم ايجاد خواهد شد ،درهمين رابطه روزنامه الدستور نوشت  با انجام رفراندم واستقالل جنوب سودان

  تبعيضات قومي ومذهبي

ِ ن استثناء وجوددارد  تبعيض مذهبی درنفس تبعيضات قومی ومذهبی درتمام کشورهای جهان بدو مذهب است هرجامذهب                                      
درهمين کانادا بين بوميان اوليه وشهروندان امروزی  آيا .ن تبعيضات قومیيديگرهم هست وهمچن هست تبعيض بامذاهب

ّ د وبر  ّ حا  مسئله، ولی درجائی ودرکشوری  .درهمه جاهست ؟نيست مريکاآ؟ درکانادا تبعيض قومی نيست اق ميشود که     
  .ن کشوررا داشته باشندآط برکشورهای  بيگانه قصد مداخله وتسل

  نمونه هائي براي صدق موضوع



 ٢/ ١٠/ ٢٠١٠۶  
 اميرفيض حقوق دان                                                                                                                                          --   ۴

 بی سی آمده است  - وراست  دريک گزارش منتشرشده دربیآن  درهند وحشت تبعيض وفشاربراقليت های مذهبی مسلمانا 
 اعالم کرد شمارمسلمانانی که درهند تالش کرده اند که حساب بانکی  ٢٠١٠ژوئيه ٢١کميته ملی اقليت ها در......«

درايالت .نهاوام نداده اند درمقايسه باسال گذشته دوبرابرشده استآبازکنند اماموفق نشده اند يااينکه بانکها به 
درايالت شرقی آسام وايالت . نود هزاردانشجوی مسلمان نتوانسته اند بورسيه دولتی خودراازبانکهابگيرند> اندراپرادش<

هائی که درسال اخيرمنتشرشده   د نصف شده است بنابرگزارشانکی دارنمارمسلمانانی که حساب بش> کراال<جنوبی 
 ٢٠٠۶درسال های هندو نيزمحرومترند بنابه گزارشی که به سفارش دولت ان هند حتی از طبقات  پائين کاستمسلمان

تری ازبيکاری وآماری باال جمعيت مسلمان هنددرمقايسه باسايراقليت ها فقيرتر، کم سواد تر مليون ١۴٠منتشرشد حدود 
ساختار سياسی درهند تمهيداتی رابرای کاست های محروم درنظرگرفته است امااين تمهيدات شامل . ومرگ وميردارند

  )پايان( »جمعيت مسلمانا ن هند ازکل جمعيت پاکستان زيادتراست –گروهای مذهبی نميشود 

ن کشورمطرح نيست وشايد هم آاقليت های مذهبی حقوق ابدا مسئله ) برای مقابله باچين(مريکاست آولی چون هند متحد 
  .حاال مطرح نباشد

  نمونه اي ديگر

آن درهمين تحريرمستند قرارگرفته ايران  درگزارش فدراسيون بين المللی حقوق  بشرکه راجع به ايران انتشاريافته ومتن
دررابطه اکنون به گزارش شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد  .شکارحقوق بشروتبعيض گرديده استآمتهم به نقض 

   .مريکا توجه فرمائيدآباتقض آشکارحقوق بشردر

بمناست  را مريکاآ منتشرکرده است ٢٠١٠اکتبر ٢٣ای حقوق بشرسازمان ملل متحد درگزارشی که بتاريخ دفتر شور
مريکادرکشورهای آوعراق  وافغانستان وزندان های  سری  ومض نژادی ورفتاربازندانيان گوانتاناي، تبعشکنجه زندانيان

التين   مريکائی واتباع کشورهایآ –ائی فريقآدرگزارش مزبور به تبعيض نژادی  .ديگر بسختی اعتراض کرده است
   .ومهاجران مکزيکی اشاره شده است

  نمونه ديگر

. قطعنامه ای صادرکرده که ناشرين کتاب ازآن تبعيت کنند درهمين سال جاری هيئت نظارت برچاپ کتب درسی درتگزاس
اين « :ه وميگويدمعترض بودشبکه آزادی تگزاس که ازآزادی مذهبی وفردی دفاع ميکند نسبت به قطعنامه مزبور 

ازاينکه توصيه کارشناسان  بيشازاينکه اعضای هيئت نظارت کننده برامورمدارس تگزاس  است قطعنامه نمونه ديگری
  .مد نظرقراردهند، سياست واقدامات  تحريک آميزوتفرقه آميزرادنبال ميکنند واقعی را

خاصه درکشورهای  حقوق بشر درهمه کشورها وجوددارد غرض ازارائه اين نمونه ها اين است که تبعيض ونقض
ن کشورهامسلط است  آمريکابرآنقض حقوق بشروتبعيض کوالک ميکند ولی چون  .عربستان ومصر واردن واسرائيل

  .نها نداردآن کشورها وياتجزيه آنيازی به استفاده ازسالح حقوق بشرعليه 

  مقايسه ديروز امروز

باموضع تجزيه  ،١٣٢۴ از يکطرف درسال ،ودمختاری فرقه دمکرات ونقش شورویجريان خ يک مقايسه تطبيقی بين
توجيه قاطع برای استقالل وتماميت کشورمان را سند گويائی است که نگرانی ما ،مريکا از طرف ديگرآ ونقش يوگسالوی

   .نميتوانيم بگوئيم خبری  نيست وانشاءاهللا گربه استميکند و نشان ميدهد که 

  جدول  مقايسه



 ٢/ ١٠/ ٢٠١٠۶  
 اميرفيض حقوق دان                                                                                                                                          --   ۵

ايران به سازمان ملل متحد عليه دخالت شوروی  درامورداخلی ايران شکايت  , درجريان وقايع خودمختاری فرقه دمکرات
دند و از طريق ناتو تجزيه مريکائيها سازمان ملل رادورزآ، درمسئله تجزيه يوگسالوی واستقالل کزوو ولی کرد

  .يوگسالوی راتمام کردند

مريکادرست  آارمنشورسازمان ملل بود وروسيه متجاوز شناخته شد ولی دراين سالها مريکاپاسدآ  ٢۵و  ٢۴درسال 
ن آنشسته  ومتجاوز به منشورسازمان ملل وعدم اعتناء به موازين  ١٣٢۴درسال  وصندلی موقعيت شورویيگاه درجا

  .ميباشد

ن کشوردرتعبيرهمان آارضی ايران بود ودراين سالها موقعيت  مريکا پشتيبان استقالل وتماميتآ ١٣٢۴درسال  
 )خوانيد ايرانب(وسفند برای تکه تکه کردن آن گرحلقوم گوسفندی است که ازدهان گرگ گرفته ميشود ولی کارد د

   .دنفروميکن

نکه دولت وقت وحتی مجلس ومصدق  آ ايستاد وبا ،، پادشاهی داشت که درمقابل تجزيه ايرانايران  ١٣٢۴درسال  
ن جمله آمقاومت شاه وادای  تجزيه طلبان بودند  فقط وفقطومطبوعات مهم کشورمانند اطالعات وکيهان سخت هوادار 

   .يافت يران نجاتا »اگردستم قطع شود سند تجزيه ايران راامضانميکنم« ،تاريخی که

ذربايجان موافقت ميکرد درحاليکه کردستان هم اعالم آيک لحظه فکرکنيم که اگر شاه باپيشنهاد قوام برای خودمختاری 
فدراتيوهم < :مد؟  يک لحظه بازهم فکرکنيم که اگرشاهنشاه ايران ميگفتندآاستقالل کرده بود ايران به چه صورتی درمي

  ؟ورد، تکرار ميکردند  ايران چه سرنوشتی مييافتآبارتی راکه دکترمصدق درمجلس بزبان يعنی همان ع> بدچيزی نيست

باتفاق اکنون که مصادف بادهه اول آبانماه سالگرد تولد شاهنشاه ايران هستيم  ثنا وستايش تقديمش کنيم که استقالل 
  .وتماميت ارضی وطن مامديون شاهنشاه ورضاشاه کبيراست

  همه بايد نگران باشيم

  .دزد به قافله ميزند درخواب است که ،نگرانی  سبب  حساسيت وهوشياری ميشود سبب بيداری ميگردد

غفلت وبی احساسی است  که وقتی انسان بيدارشد کاروان رفته ومامانده ايم يعنی ايرا ن به ايرانستان تبديل وقطعه قطعه 
ِ فراست  ،شده است درهوشياری ه ميهن پرستی عاملی است که انسان رادرجريان انسان همراه حساسيت وتکليف ووظيف     

   .نهاراخنثی کندآمقدمات  وتوطئه ها قرارميدهد  وکنجاو ميکند که به کمک همت وغيرت درمقابل توطئه  هامقاومت و

                       »ن ازدست رفته استآهرطرح وتوطئه ای که فاش شد نيمی ازاحتمال موفقيت « :يک سخن بزرگ يادم آمد که گفته اند

    

  
  

  

    


