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  !الگوي ايران فردا

  ؟هستيد يا  شما به دنبال چنين ايرانيآ
  ياد دل کند ديده بيندکه ھرچه     زدست ديده ودل ھردو فرياد

  زادآم برديده تا دل گردد ـــــزن    يشش زفوالدبسازم خنجری ن

  حقوقدان –اميرفيض 

 اين موقعيت فلسفی را بازگوئی کرده که ھرچه که دردل وفکرما جاری و سراينده ابيات باال بابا طاھر
تاثير ديدن درحدی است که نقل قولھا  خواسته بگويد انحصار باز و ؛ساری ميگردد ازمجرای ديدن است

  .ن قرارميگيردروايات تحت الشعاع ديد تعاريف و و

ن آ رام بخش وسازنده ومرفه روبروشويم  دل ما به تصرف وتحقق وسھيم شدن درآاگرما با صحنه ای 
 ، ويرانی روبروشويم بطور، جدا افکنیيد وبرعکس اگربا صحنه ھای دلخراشآمي به جوش خروش در

عيت ويا حمايت ن وضآوردن آن نگران وکسانی که مشتاق بوجود آن دوری ميکنيم وازتحقق آ طبيعی از
  .د سرزنش مينمائيمن ناگواری ھا ھستنآ از

  وامــــا بعد

  اصفهان دوراست كردش نزديك است

درباره تفويض اخيتارات به استانھا ودرنھايت انتخاب  سيستم فدراتيو برای کشورمان صحبت ھا بسيار 
راه ديدن  کند تا ازنرا تجسم آولی بھرحال بارزه ھائی که بتواند باز متنوعی درھای خيالی وتصوری و

باغ سبزی  درون ولی اکنون  مشاھدات عينی از ،نبود اخيتاردرايد، ددل بز نرا ازآيا رغيت  د وبردل نشين
بينند ب تابه مالحظه ھمه ايرانيان رسيده است   ن جاری بود آوصحبت  بينيمنرا نميتوانستيم بآکه داخل 

 ،اده اندد کارسياسی قرار دستور يکپارچه ايران را در ه راه فدراتيو کردن کشورودرک کنند که برای چ
 ديده را و دل و بسازند خنجری ازاحساسات وطن پرستی ،کشورما ن درآ اجرائی اين ديدن وتصور با و
   .ده انديشی خالص کنندبدفھمی وسا از

  رخساره نشان ميدهد ازسرضميررنگ  -  بفرمائيد باچشم عقل به بينيد

دومصاحبه ازسوی مصطفی ھجری دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران وحسن شرفی جانشين اخيرا 
کامال نسبت به فدراتيو  را سی صورت گرفته است که ديدگاھای فکری ما -دبيرکل حزب با تلويزيون بی بی

قايان آاظھارات رنگ ورخساره نشان ميدھد ازسرضمير> مستند ميسازد وبه مصداق < و کردن کشور باز
نچه که درضمير وفکروخواست خودشان درباره کردستان دارند وقابل تشخيص درست نبود کامال آ از
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متعھد ميدانند به عواقب تن دادن به فدراتيو به يکپارچگی ايران  را خود نان کهآترسيم ميکنند تا برای 
  .وھمکاری با تجزيه طلبان بيانديشند وتجديد نظرکنند

   اعالمات مصطفي هجري 

 موضوعی که درورد شود آاعالمات مصطفی ھجری دراين تحرير مورد نقد وتحصيل دستقبل ازاينکه 
   .ن اگاھی ھا بشوندآن روبروشدم بجاست که خوانندگان محترم اين تحرير شريک با آبا  تحقيق اخير

  داريوش همايون ووصلت سياسي با كردها

درسندی که ازجانب انجمن حمايت ازحقوق قربانيان 
استيضاح  دياروناديار) درتان (کردسدرخشونت وترور

ده مآازھجری درجھت ھمکاری با رضا پھلوی تنظيم شده 
  :است

، جناح دستان ايران<عوامل ساواک حزب دمکرات کر
پھلوی  رضا تحت فشارگذاشته که دفترطفی ھجری را مص

د تاھم را درحزب دمکرات کردستان ايران ادغام کن
دردست د گيرد وھم اسنابيشترمورد توجه غرب قرار
ماند  درھمان گزارش که باذکرمحل وحضوراشخاص با نام ونشان تنظيم عوامل ساواک ھمچنان مخفی ب

   :مده استآشده 

رضاپھلوی وداريوش ھمايون دريک نامه محرمانه باحزب دمکرات کردستان مذاکره محرمانه داشته «
 >»وبه توافق رسيده اند

= اظھارات اعليحضرت درباره ھمکاری مھتدی وھجری درتنظيم قطعنامه شورای تجزيه طلبان  توضيح
نھا قطعنامه را امضا نکرده اند ولی ھمکاری وطرفداری کامل دارند) تائيد کننده گزارش آگرچه درعبارت (

ه رابطه مزبور بين ولی معلوم نبود ک ،انجمن حمايت ازحقوق قربانيان ترور وخشونت درکردستان ميباشد
 ،معادله مزبور بوسيله چه کسی برقرارشده بود و اعليحضرت وحزب دمکرات تجزيه طلب کردستان ايران

   .نامعلوم بود ،درنقطه شناخت واسطه

که  تيمرمن  مربوط به خودمختاری کردھا بوسيله منوچھرگنجی و با توجه به اينکه اولين موافقت نامهِ 
مده است ودرنھايت با اعتراض سلطنت آگذشته تحريرات  دربار ھا ن آحث به اعليحضرت تحميل شد که ب

غافل  قدرتی که بدنبال اجرای طرح تجزيه ايران بوده است ساکت و  ،ن موافقت نامه ملغی شدآطلبان 
کرد  منوچھرگنجی  بنام داريوش ھمايون مامور تکرارھمان کار را نماند ويک مامورکارکشته ديگرخود

علنی شود وبنده که دراين جريان تحقيق ميکردم برنامه منوچھرگنجی  مانند ،با اين تفاوت که نگذاشت
نجی واعليحضرت وتيمرمن با تجزيه کردستان بود گاولين جايگاه اعتراض به موضوع توافق  وسنگر

لوده آ ومقاله تحت عنوان موافقت شوم با مرکب قرمز چاپ ومنتشرساخت ازنقش داريوش ھمايون در
   .گاه نبودمآبور اقدام مزساختن اعليحضرت به 
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تجزيه ايران  گاھی اين است که ايران ازھمان زمانی که با توطئه بيگانگان سقوط کرد فکرآورد اين آدست
يعنی  ن کشورآنجاکه معلوم است دوباربوسيله ايادی آ تا مد وآ مريکا يک طرح اجرائی سياسی درآبرای 

رای قطعنامه شو ١١می درماده مد وبعد بصورت رسآمنوچھرگنجی وداريوش ھمايون زمينه سازی بعمل 
  نيده شد.تجزيه طلبان گنجا

  وامـــــا اعالمات هجري

) که پيشمرگ ھای حزب او درکردستان ايران با نيروھای دولتی ازطريق بی بی سیھجری اعالم کرد (
مرحله نوين  از او منظور  -دکر دمرحله نوين مبارزه يا او ازاين اقدام به -* وارد جنگ مسلحانه شده اند 

اميد  گاھی سياسی دادن وآنھا آکه ھدف   *زه را حضور پيشمرگان مسلح حزب درميان مردم دانستمبار
ھجری گفته است که حزب قصد مبارزه مسلحانه را  –*نھا برای حقوق ملی خود است آبه مردم وتشويق 

مد ھای مسلحانه پيشمرگه ھای کرد آ رفت و عليه ايران نداشته است ولی چون نيروھای دولتی از
   *نھا تحميل شده استآلوگيری ميکنند  درگيری نظامی به ج

با ھمان تلويويزيون بی بی  یحسن شرفی جانشين دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران ھم درگفتگوي
 ما درنشست با ھيئت اقليم کردستان  صراحتا عنوان نموديم که ملزم به اجرای ھيچ مفادی از< :سی گفت

 دوطرف مبارزه گروھای اپوزيسيون بِويژه اپوزيسيون کردايرانی باپان دھندھيچ توافقنامه ای که به بين 
ھم بايد بما  اسرائيلھمانطور که جمھوری اسالمی به حزب هللا کمک ميکند «او اضافه کرد  *>نيستيم

  * »عليه جمھوری اسرائيل کمک کند

  الگوي ايران فردا

ن چشم آبه  اراده ای ملی برای منافع ملی و رمانھای ملیآباشعاربا  ايران فردا يعنی ايرانی که بظاھر
پايه  نھا ازآنرا ترسيم کرده اند وھردوی آھمين الگوئی که مصطفی ھجری وحسن شرفی  از ؛دوخته اند

ن به اتفاق آيرکالمی تصاو به ھستند ميتوان ديد که اکنونقطعنامه شورای تجزيه طلبان  ١١مادهگذاران 
   .نگاه ميکنيم

تمام استان ھای  ھستند هات کردستان دارای گروھی مسلح بنام پيشمرگھمانطور که حزب دمکر 
ای قدرت محلی ميباشند دارای اين قبيل نيروھای محلی خواھند دار ١١کشور که درطرح ماده 

  .بود

شقائی برای حفظ امنيت داخلی ويا کمک به حفظ مرزھای ق يا يا بلوچی و و رپيشمرگان کرد ويا لُ  
رمانھای ملی آ وئی که حزب دمکرات کردستان پيشقراول شعارالگ سياق و در ،ايران نيست
. اينکه چرا پيشمرگان با دولت مرکزی مبارزه مسلحانه با دولت مرکزی است برای، قراردارد

 ١١اجرای ماده خودمختاری وتقسيم قدرت در وارد جنگ مسلحانه ميشوند خود حزب که سرسلسلهِ 
  است اينطور بيان کرده:



 حقوقدان -شما بدنبال چنين ايرانی ھستيد؟ اميرفيضالگوی ايران فردا! آيا                       ٧ از ۴ برگ ٢٠١۶/١١/٠٩، چھارشنبه=شيدتير 

گاهي آيعني   >نان به مبارزه برای حقوق ملی استآگاھی سياسی دادن به مردم وتشويق آ ،نانآھدف <
. يعني  تشويق مردم به مبارزه به مردم مترادف است با مسلح بودن بسالح هاي جنگي سياسي دادن

  .)نھا که مدام ازمقاومت مدنی نام ميبرند دوباراين را بخوانندآ( مترادف است با كالشينكف

نوان دموکراتيک شنيده ـــنھم با عآچ گروه سياسی ـــنين تفسيری تاکنون ازھيـــد محترم اين تحريرچخوانن
  ؟ايد

زبان  -ماميخواھيم به زبان خودمان صحبت کنيم< :يادتان باشد که ھمين تجزيه طلبان بودند که ميگفتند
 ا کالشينکف گرفتهر نھاآاما جای ھمه  ؛> درخواستی که دل ھرانسانی را خون ميکردھم بريده اند را ما

   .است

قطعنامه شوراست درتمام  ١١اکنون فکرکنيد که الگوی حزب دمکرات که قائمه اجرای ماده  
يا آاين صورت  در ؛ق گرددقتا اراده ملی برای منافع ملی محاستان ھای کشور پياده شود 

 را بتصور يام احمد شاهاقا ايران ودقي ازھم اکنون ترسيم نکرد را ينده اين کشورآدشواراست 
که ھرمنطقه کشور ويا مالکين بزرگ ويا روحانيون دارای قدرت نظامی بودند ودائم دولت   نياورد

ن خودسری آناديده گرفتن ودولت مرکزی کاری جز نھا ميشدآر اقدامات ماجراجويانه مرکزی ناظ
  ؟ھارانداشت

امکانات وحمايت  شورای تجزيه طلبان وقتی تشکيل شد بزودی انشعاب شد وگروھی که فاقد 
استان ھا مسئله کنارکشيدن مطرح  طلبی در بيگانه بودند کنارکشيدند ولی درفعاليت ھای تجزيه

 زيرا ھر ؛مدآشخصی بصورت مخالفت ھای گروھی ومسلحانه درخواھد  نيست ومخالفت ھای
حسن  اين کليد مھم را و گروھی ازسوی کشورھائی مورد حمايت وبھره برداری قرارخواھد گرفت

ھمانطور که جمھوری <: گفت و فی معاون حزب دمکرات کردستان رسما اعالم کرده استشر
  .>ھم بايد بما کمک کند اسرائيلاسالمی به حزب هللا کمک ميکند 

با شکستن قبح کمک بيگانه به فعاليت ھای تجزيه طلبی که حزب دمکرات کردستان صريحا بدعت گذاران  
شورھای پاکستان کويا استانھا بسوی بيگانگانی چون اعراب  انوابستگی تجزيه طلب ی وشده است ھمدست

برای  ھم کشورھا مطلوب ومورد عمل ھمگانی ميشود واردن غيره کامال  وانگليس وروسيه وترکيه و
 .درست ميشود ايران زمان احمد شاه قاجار ود رنھا اشتياق پيدا خواھند کآايجاد پايگاه به کمک وارتباط با 

مد پيشمرگان مسلح را دربين آ چون دولت مرکزی اجازه  رفت و<مده است که آدرالگوی ھجری  
  .>وارد جنگ مسلحانه با دولت مرکزی شده ايم مردم نميدھد ما

اين دقت بجاست که علت مخالفت حزب با دولت رعايت حقوق بشرويا حقوق ملی منطقه اعالم نشده  تنھا 
يا چنين بھانه ای تاکنون ازھيچ جامعه ای شنيده آ. ان کرد دربين مردم استمد ھای پيشمرگآ اجازه رفت و

  .ايد وميتوان به اين خواست کردھای تجزيه طلب عنوان کار ومبارزه سياسی داد
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حضورمسلحانه پيشمرگان درتمام شئون  بايعنی تقسيم قدرت وخود مختاری به اياالت کشور ،اين الگو 
تسليم که درھيچ کجای دنيا سابقه ندارد  یمانوس رامر غياين  مرکزی به  اجتماعی منطقه است  واگردولت

   .بايد منتظر جنگ مسلحانه باشد نشود 

نرا کردھای تجزيه طلب وابسته به آاين الگو که ازھمين حاال ميخ  با اين فرض حرکت کنيد که  حال
 بايد ھم در به زعم آنان که يدآ درتمام استان ھای کشوربه اجرا در ،وبيده استشورای تجزيه طلبان ک

ن حقوق به تمام آن قانونی شناخنه شد بايد آازکشور حقوقی برای مردم  دريک قسمت اگر ازير ،يدآ
ايران چه وضعی داشت واين ھمان وضعی است که شما  ،قانون اساسی)(قسمتھای کشور تسری يابد 

  .نيدآ خواستار

ما به ھيچ توافقی عمل < :ميگويدی حسن شرفی معاون حزب دمکرات حرف روشنی زده است و 
    .>نخواھيم کرد

نه به  ،پيش ببرند فبا کالشينکرا  حرفشان و دنکه مسلح به کالشينکف باش یکامال معلوم است مردم
جالب اين است که عنوان ونام حزب . دارند ونه به توافقی ھم که شده باشد احترام ميگذارند توافق نياز

  .است دمکراتمسلح به کالشينکف ھم 

 وسازنده شورای تجزيه طلبانازپايه ھای اساسی که  ،دمکرات کردستان اعالم پيشاپيش حزب 
> مفھوم  ديگری ھم دارد پايبند نخواھد بود ین حزب به ھيچگونه توافقآمبنی براينکه < است 

بايد دم کوزه  را ميزآمبارزه مسالمت درباب  ،ن حزبآ نظر ازکه قطعنامه شورای تجزيه طلبان 
  .گذاشت

جناح شورای تجزيه طلبان که مسلح به  ياآمترادف مسئله مزبور اين موردھم بالطبع مطرح است که 
جناح ياکالشينکف وايستادگی درمقابل جمھوری اسالمی است برشورای تجزيه طلبان مسلط خواھد بود و

رسش را خون حالش بھم ميخورد برجناح کالشينکف مسلط خواھد شد؟  پاسخ اين پقطره ای شورا که از
داده که چگونه حزب دمکرات کردستان با نفرات شورای تجزيه طلبان  درسالھای قبل  از اميد مھرقای آ

قطعنامه  را در ١١نيروی مسلح تحت تعليم است ماده  ۵٠٠٠مبنی براينکه حزب دارای صحنه سازيھا 
 بان وسيله ووبدين ترتيب شورای تجزيه طل خرھم خودش حاضربه امضای قطعنامه نشدآگنجاند ودست 

ابزاری است دراختيارتجزيه طلبان وبيشترکرد ھای حزب دمکرات کردستان ايران برای تجزيه تمامی 
  .وتابع قدرتی خواھد بود که حزب دمکرات کردستان دارد ايران 

مد آاشاراتی که ازباب ھمکاری شورای تجزيه طلبان باحزب دمکرات کردستان دراين تحريربعمل  
فی ھجری مدافع رژيم سلطنت ايران است ولی خير او يد که مصطآربوجود مکن است اين تصوم

جی واعليحضرت درباره خودمختاری کرد ھا درمصاحبه با راديو نيکھفته بعدازموافقت شوم گ
ما تجربه بدی ازرژيم سلطنتی ايران داريم وھيچگاه درطول مريکا رسما اعالم کرد که <آصدای 

حمايت ميکنيم امروز فقط دوگروه اپوزيسون  اود مختاری کردھسلطنت مشروطه نگفتند که ما ازخ
اجراشد  ١٩٩۴ودرھمان برنامه که درنھم جوالی  >ايرانند مجاھدين وحزب دمکرات کردستان

چنانکه درمتن ضميمه فارسی نآزدائی وخود گردانی استانھا  کزمرتعدم < :مصطفی ھجری گفت
رواشنگتن قرارنگرفته است  ائيد نماينده ما دامداه است دربرگيرنده خواست ما نيست ومورد ت

   .ردستان بين چند کشور تقسيم شده استکاوگفت 
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   .> يعنی چهکردستان بين چند کشورتقسيم شده است< خواننده محترم اين تحرير متوجه ھستند که

  دستاورد اين تحرير

فی ھجری وشرفی کشيده ميشود چيزی شبيه به واقعيت ايران درزمان قايان مصطآتصويری که ازاظھارات 
 در ن جريانات به نام ملوک الطوايفی نام برده است ولی درماھيت وآ ه تاريخ ازگرچ احمد شاه است 

نرا امتحان آکه ايران  ن فدرايتوشدن ايران است يعنی دورانی رابطه با استقالل وتماميت ارضی کشور ھما
ن  آورضاشاه کبيربود که به ن گرفتاری عظيم خالص  شد آ رضاشاه کبير ايران از وبھمت کرده است 

ذربايجان آنھای وباشاھس – ١٣٠١سال پايان داد با سميتقو درکردستان  سال   ٩ول فضاحت ملی درط
  -١٣٠٣و ١٣٠٢شورش طوايف لرستان درسالھای  – ١٣٠٢ھا  درسال  شورش ترکمن -١٣٠٢درسال 

ه پشورش ھای نظامی سلماس ومراوه ت ١٣٠٣سرکوب خزعل  -١٣٠٣سال  شورش کردھای خراسان
شورش عشاير  ١٣٠٩تا  ١٣٠٧اقدام نظامی برای سرکوبی سرکشی طوايف بلوچ ودرسالھای  -  ١٣٠۵
مده وشناسنامه آ ومتعاقب اين امربا تصويب قانون سجل واحوال ھمه اھالی ايالت ازتابعيت ايلی در جنوب

   .ی شدندودارای تابعيت ايران

  برگشت كشورها ازفدراتيو

اينکه تصورشود که چون کشورسوئيس سيستم فدراتيو را دارد پس کشورھای ديگرھم ميتوانند داشته 
باشند يک اشتباه محض است  کشور ايتاليا که ھمجوارسوئيس است به دنبال طرح تفويض قدرت 
 واختيارات به استانھای کشوررفت  واکنون ناچارشده است با توسل به رفراندم  اختيارات تفويض شده
به استانھارا به قدرت مرکزی بازگشت بدھد که با مقاومت مردم فلورانس روبرو ومنجربه مقابله پليس 

به ھمه پرسی  قراراست روز چھاردھم دسامبرن کشورآ نخست وزير گرديد اليحه پيشنھادی ماتنو رنتسی 
خواھد کرد گيری ه . نخست وزير ايتاليا گفته است درصورت عدم موفقيت ھمه پرسی کنارگذاشته شود

   .زيرا نميتوان کشوررا با تقسيم قدرت بين استانھا اداره کرد

  خطربرزك 

درسيطره  ن سازمان آ اکنون زمان احمد شاه قاجارنيست زمان سازمان ملل متحد است که درکمال تاسف
نرا رسما آقدرت بيگانگان مترصد است که ھرکجای جھان صدای خود مختاری واستقالل طليی بلند شود 

نقدر آبالکان ديديد  در ،رفتن استقالل کشورشان بشوند باد بر د و مردم کشورھا  دست بسته اسيرتائيد کن
مش ھم اصال سالوی تجزيه وبه کشورھای کوچک عضو سازمان ملل تبديل شد که مردگسريع يو

  .تصورنميکردند

  جدول اعالم خطر

مالحظه خطرتجزيه ايران که استقالل وتماميت ارضی کشورمارا تھيديد ميکند جدولی ترسيم است برای 
  :که شايد بھتردريادمان بماند
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  محق واصولی مخالفان تجزيه کشور  حق وغيراصولینا تجزيه طلبان کشور
پژوھشھای  مستند گزارش مرکز ،جمھوری اسالمی

 تحريرات قبلی ديده ميشودن درآمجلس اسالمی که سند 
 که نه درسطح بين المللی و چند ايرانی

  سی ندارندخل کشورمحلی ازاعتبارسيادا
سياست مستند  تحت تاثير فقت دولت روحانی موا
  مريکا وگزارش مرکزپژوھشھا آ

  

ه روسياندازه ای  سياست جھانی امريکا واسرائيل وتا
  مستند اسناد سياسی  وانگليس 

  

درحد  ستون پتجم خارجی درداخل کشوروبين اقليت ھا
  وفور

  

  اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشور
   ١١مستند ماده  بنام شورای تجزيه طلبان 

يعنی تمام اقدامات پايگاه ھای         ناحق وغيراصولی
تجريه طلبی غيراصولی ونامشروع وخواست انھا       

  بناحق وغيرقابل اعتباراست

ارضی  يعنی وحدت وتماميتبرحق واصولی 
طبيعی  خواستی برحق وناشی ازحقوق

    ايرانيان است وتالش دراين راه

 


