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  قسمت نخست)(

                              

  حقوقدان -اميرفيض

 توضيح همراه با غذرخواهي

نجا که مطالعات الزم برای آ قراراين تحريربا عنوان (خصوصی برای ايرانيان خارج ازکشور) بود ولی از
   .مده به اتفاق سری بزنيمآبه موضوع فوری تری که پيش  نيافته با عذرخواھی،ن پايان آتنظيم 

  موضوع تازه چيست 

ست ااصالح وتجديد نظر درمنشور –شورا درجريان تغيير < :نوشته است ،يکی ازعملجات شورای ناپيدا
  .>بجای انتقاد ھمکاری کنيد

که اصل موضوع قطعنامه شورای  ١١ده اعالن ودرخواست مزبور الزم ساخت که مسئله تغييرات درما
  .ناپيداست مورد بحث ونقد قرارگيرد

  اصالح   ِق  ح       دائره 

لف ويا طراح است ولی تازمانی که ءھرنوشته ويا طرحی ازحقوق مو  ِ ف                  ّ ، تغيير وحتی توق  حق اصالح
   .حق قرارنگرفته است               ِ ، درجريان تحقق  انتشارنيافته واگرمتضمن حقوقی باشد

ن آ. حالت عام نست که نوشته ويا طرح پس ازانتشار برای کسانی ايجاد حق کندآبه معنای  ،تحقق حق
درقرارداد ھا ميتوان يافت  که پس ازامضای  ن راآوحالت خاص  ،ازھرقبيل مصوبه ھای معافيت ھا

  .قرارداد ديگرحق اصالح ازنويسنده قرارداد سلب ميگردد

   .ه دريک موضوع درمقابل ھم قرارميگيرندمقصود ازقرارداد ھرنوع ايجاب وقبولی است ک

صحنه سازی برای  ،نآ خالصه شدنی است وديگرمواد ١١درماده که  !اصطالح ملیشورای منشوربه 
يک موافقت نامه وقرارومداراست که مسيرايجاب وقبول حقوقی  ،درماھيت . است ١١د ماده پوشش فسا

نرا آتواند شورا ويا خود شورای ناپيدا ببنابراين به اين سادگی نيست که يکی ازعملجات  طی کرده را
  اصالح کند اين حق بعد ازانتشاروامضای گروھی ازايرانيان، ازشورا کامال سلب شده است  يير وياتغ
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  شقوق مختلف 

   .يک تحقيق ويا بحث حقوقی وقتی ازجامعيت نسبی برخورداراست که شقوق احتمالی راھم شامل بشود

تجزيه ايران را متضمن است  دوطرف وجود دارد که يک طرف  که جوازورضايت ١١درموضوع ماده 
ی کسانوطرف ديگر .ازاين جريان منتفع ميشودکه ايجاب کننده يا درخواست کننده تجزيه ايران است 

   .قراردارند ايجاب                      ِ ھستند که درمقام قبول  

  ، ق مورد ابهام ش 

ھستند که تعھد حفظ استقالل وتماميت  ايرانيان طرف قبول نيست زيرا معلوم است که ازھرسو نگاه کنيد
   .نھاستآگ رزوقبول درخواست تجزيه ايران مشکل ب ارضی را متعھد ھستند 

   ،قضيه شق مبهم

   .ويا کردھای ايران ھستند مريکاآبااين ابھام مواجه است که  وطرف ايجاب است 

دھای ويا کر مريکا آبه ران ورد يعنی تعلق فکرتجزيه اياين تحريربرای اينکه تاحدودی جامع باشد ھردوم
   .وردآايران را بنقد مي

  مريكا آشق تعلق فكرتجزيه ايران به  

) ١٣۶٢ديماه  ٢٩سند تجزيه ايران مورخ ( ن درسنگرھا خاصه سنگرآکه تمامی موارد  ،دربررسی مستند
   .ثبت است  برای اولين بار فکرخودمختاری کردھا بوسيله شاپوربختيار رواج يافت

ازانتشارات بختيار) مصاحبه بختياررابايک مجله ( ۵٨مورخ اول اسفند ماه  ١٣اخبارايران شماره مجله 
  :چاپ کرد که اوگفت رالمانی بنام مرکورآ

ھا وسايراقليتھادرچارجوب ملی يک حکومت مرکزی ايرانی خود  ذربايجانیآ، ، بلوج ھامن به کردھا<
ورد گفتگو قرارگيرد. ھرکشوری مشکالت خاص خودرا مختاری ميدھم حدود اين حقوق بايستی جداگانه م

 ،مادگی ھائی الزم استآ دارد نميتوان جمھوری فدرال رادرايران بسادگی عملی ساخت زيرابرای اين کار
  >ينده ايران ميتواند دراين مسيرباشدآاما 

ازنخستين مصاحبه بختيار وبحث خودمختاری به کردھا وبلوج ھا وغيره زمانی مطرح ومنتشرشد که او
سند اين موضوع (     .و موقعيت سياسی خود را تثبيت شده اعالم کردسفرش به بغداد برگشته بود 

  )ستنقش ا ١٨٢درسنگر

من به خلقھای ايران کمک ميکنم تاايران تجزيه شود ويک بعداز اظھارات بختياربود که صدام گفت <
  >ايران تجزيه شده بھترازيک ايران يک پارچه است
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  ات اميني وخود مختاريجبهه نج

مالی بود به مجرد چه مريکا چه ازنظرخط مشی سياسی وآتشکيل جبھه نجات ايران که سخت وابسته به 
   :درمنشور جبھه نجات نوشتتشکيل 

ن وبعدھا مصاحبه ھايش آ> ودربيان نامه منضم به حقوق غيرقابل انکاراقوام ومذاھب مختلف ايران<
                  .فتيا تعھد                                                     ِ تقسيم وبا وعده خومختاری به اقليتھا بيان نامه او شکل  ملت ايران را به اقليت واکثريت 

  )١٨٩مشروح وھمچنين اعتراض سنگر درشماره (

  ؛يندآرد منشور وبيان نامه جبھه نجات گرد زمان علی امينی بسيارتالش کرد که ايرانيان به گ نادرھم
قايان بنی صدروشاپور بختيار ورضا آھنوز< :درمصاحبه با فيگارو گفت ١٣۶٠امينی دربھمن ماه سال 

  )١۴٨سنگرشماره(                                       .پھلوی اعالم ھمبستگی با جبھه نجات نکرده اند>

 ١١ورده شد که خواننده اين تحرير متوجه شود که فکر تجزيه ايران فکری نيست که ماده آاشاره باال 
 شورش مريکائی درآطرح تجزيه ايران درست اززمانی که عوامل  ،طرح کرده باشدقطعنامه تجزيه ايران م

  .مريکا مطرح گرديدآازقدرت ساقط شدند بوسيله عوامل  ۵٧

   .اظھارات بنی صدراست ،مريکائی شورشآسقط قدرت ازجناح  ، بادليل اين مھم يعنی ارتباط تجزيه ايران

درمصاحبه با روزنامه  ١٣۵٩درارديبھشت سال  یبنی صدر درمقام رياست جمھوری مورد حمايت خمين
   :کيھان گفته است

نھا آ) راوابسته به بيگانه نميدانستيم احتماال کردستان رابه دمکرات کردستان مقصود حزبنھا (آاگرما <
  >زما نيستند خود مختاری نميدھيمميداديم  مابه کسانی که ا

   .يعنی با اصل خود مختاری کردستان مخالف نيستيم ولی بشرطی که سران کرد ازطرفداران خمينی باشند

با  رياست جمھوری بنی صدر)مريکائی شورش درمصدر قدرت وحکومت ايران بود (آتازمانی که جناح 
 ازکردھای بيرحمانه بنی صدردرمقام رياست جمھوری خودمختاری کرد ھا سخت مخالفت ميشد کشتار

    .با خود مختاری کردھاست تسندی است که داللت برمخالف کردستان 

   :گزارش کرده است ۵٨ای خارجی درتيرماه سال مرکزتحقيقات ملتھ

اقليت ھای ديگررابه خواستن چنين حقوقی اين رادارند که جنبش خود مختاری کردھا <رھبران ايران بيم
  )مريکاآاسناد سفارد (                زيه کشورشود>   ، امری که ميتواند منجربه تجتحريک کند
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  عمله ديگر تجزيه ايران حسن نزيه 

است که کتابچه ای بنام حاکميت ملی  حسن نزيهعمله کوچک ديگری که نبايد نامش را فراموش کرد 
ودرواقع ھمان منشوروبيان  قطعه کردن ايران رابنام خود مختاريھا صحه گذاشت ،منتشرساخت وقطعه

  .ترويج ميکرد اات رنامه جبھه نج

ون د وفاداری به قاندرسالھائی بود که اعليحضرت به سوگنجريانات باال که بسيارفشرده به اشاره رفت 
وتماميت ارضی ايران وفادار بودند بھمين جھت فعاليت ھای وسيع امينی درجھت کسب  اساسی واستقالل 

يد امينی ھم عدم موفقيت خودش  را رضايت وموافقت اعليحضرت با تجزيه ايران بجائی نرسيد که ديد
   .سانه ای کردر

ث که درجايگاه بح بلکه فکری ،ه فکرايجابینھم نآيک فکرتلقی ميشد  ن زمان مسئله تجزيه ايرانآتا 
   .ن کامال ممکن بودآھرگونه تغيير ويااصالح در ،قرارداشت

يق ی تشوھرچند برادرتجزيه ايران کمک موثری نميکرد وسفارش اسراييل مريکاآاين جريان به خواست 
کر تجزيه ايران ايجاد اتھام مينمود ولی برای زمينه سازی ھای حقوقی تجزيه ايران کمک کنندگان ف

   .موثری نميشد

 فکرويا طرح ھنگامی ايجابی محسوب ميشود که باقبول مواجه شوداين توضيح شايد بجاباشد که 

  ايجابی ھمراه وپيوسته باشد فکرويا طرح        ِ ايجاب   با امضای سندی است که،محکمترين اسباب قبول 

ن امضای سند موافقت آ و دست زد ای بسياربی سابقه به اقداممريکا دراجرای فکروطرح تجزيه ايران آ
قای منوچھرگنجی وواسطه گری تيمرمن  آبا خود مختاری کرد ھا بوسيله عامل قديمی مورد اعتمادشان 

ن زمان وفاداربه استقالل وتماميت ارضی آ مريکائی بود که موفق شدند امضای ھمان اعليحضرتی که تاآ
  .بگيرند را کشور بودند

 ن موافقتنامه به دو دليل براهآ و ،نيازی نيست توضيحبه  ،گاھيدآن موافقت نامه آوشت سرن از نجا کهآ از
ی نھا خواستارحقوق بيشترآن موافقتنامه مخالفت کردند چراکه آ نخست اينکه کردھا با ؛بی اعتباری رفت

لق ساخت ودوم اعتراضات مفصل بود که شرحش را                        ّ بود که موافقتنامه را مع   واين خود برکتی ،بودند
   .وافقت شوم سنگرپياده شده استمميدانيد ودرمقاله 

 ھا دنبال ميشد و مريکائیآسياست تحصيل امضای موافقت با تجزيه وخود مختاری ايران که ازسوی 
قطعنامه  ١١ن با دست اندرکاری منوچھرگنجی وتيمرمن بود ھمچنان دنبال شد تا بصورت ماده آغاز آ

ی موافقت نامه با خود مختاراگر ،داده گرديد وچنانکه ميدانيپي !ملیبه اصطالح تجزيه ايران زيرنام شورای 
ا ، ب!ملیبه اصطالح دراين معرکه قطعنامه شورای   ؛داشت را کردستان فقط امضای اعليحضرت وگنجی

ن، سند ايجابی تجزيه دعا) واعليحضرت وعلياحضرت وھمسرشااھزارايرانی سرشناس ( ٢٠امضای 
  .ايران به قبول سند  تجزيه ايران مبدل شد
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  نتيجه گيري ازمختصرباال

مريکا فقط ماموريت تبليغ آوايرانيان عوامل  مريکائی استآرنامه وطرح تجزيه ايران يک طرح ب -١
 فکروطرح تجزيه ،تعطيل دکان جبھه نجاتيا چنانکه بعد ازفوت بختيار و ؛نرا دارندآوجاانداختن 

  .ايران محول عملجات ديگر شد وتعطيل نگرديد

به منزله بيعت با فکروطرح تجزيه است نه  موافقت با طرح مزبور چه بصورت شفاھی ويا کتبی -٢

 ١  .نآبيعت با عملجات مامورجاانداختن 

قطعنامه تجزيه  ١١ماده  اعليحضرت ويا حضور دراجالس شورا امضای يادتان ھست که شرط تماس با
    .رابطه حقوقی بيعت با طرح تجزيه ايران است نه بيعت با شورا ويا افراد شورا           ِ ؟ اين دليل  ايران اعالم شد

اقتداری درتغيير فکروطرح ندارند  مانند عملجات  ،عملجات جاانداختن فکروطرح تجزيه ايران -٣
  .ساختمان ھستند که اقتداری درتغيير طرح ساختمان ندارند

  شاهد زمان براي اصالت

ای خواننده اين تحريربوجود بيايد که ديدگاه تحريرحاضر، ديدی تازه ممکن است اين تصورالتقاطی بر
 ، وبرای رفع اين توھم. به اعتباراظھارات عمله مورد اشاره دراين تحرير جاسازی شده استکه است 

 ٢٩بخشھائی ازنوشته سنگرکه در ، بهمطالب اين تحرير سابقه ای سی ساله دارد آگاه شويد اينکه ایرب
   .انتشاريافته استناد ميشود ١٣۶٢ديماه سال 

  ، فرزندان ايران اصحاب ايران

سم                             ّ فردای ايران درپيش روی شما مج                                     ِ برگوش وقلب شما بتابد وظلمات بدبختی   فرياد ميکنم تا طنين حقيقت
   .دد که قلمی نوشت وازگلوئی اين ضجه ھا برخاستن     ِ            وبرياد  شما نقش ببشود 

فکر خود مختاری وتقسيم ملت واحد ايران به اقليت واکثريت يک طرح استعماری است که بدست  -١
 زيرنام حميل به ملت ايران درشرف تکوين است وايرانيان عمال کشورھای استعماری برای ت

ن ازديد آپنھان شده تاقبح وخطرات عظيم  )اکنون شورای ملی(، حاکميت ملی ھای ملی گرائی
  .ميھن پرستان به دورماند

                                               
از اعليحضرت، علياحضرت و ھمسر اعليحضرت جا سازی کردند و مدعی بودند » شورای به اصطالح ملی!«ای کاش آنانی که امضای خودرا در  - ١

 ک-کنند. حی ميکنند، مفھوم جمله باال را درک پشتيبان
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امنی وجنگھای داخلی  تش ناآ تحقق اين فکرشوم سبب ميگردد که حتی ھرمنطقه خودمختاردر -٢
مرکزتحقيقات ملتھا که درباره خود مختاری کردستان چه غرق شود نگاه کنيد که به گزارش 

   :نوشته است

 قبيله وکنفدراسيون کردی که درايران وجود دارند سنتی قوی ومستمردرجنگ وجدال با ۴٠بيش از <
   >ا قبول داشته باشد درميانشان يافت شدنی نيستنرآدارند ورھبری واحد که اکثريت قبايل  يکديگر

  ) ۵٨مريکا مرداد سال آ(اسناد سفارت                                                                             

بين مناطق خود مختارغنی مانند خوزستان با مناطق خود مختارفقيردائما جنگ ونزاع خواھد بود   -٣
مدش رابه دولت مرکزی نميدھد وخواھد گفت  آخودمختارغنی دراولين فرصت درمناطق  زيرا 

اگرمنطقه غنی درمنطقه مورد نظرخارجی باشد  ،ست به مسجد حرام استچراغی که بخانه روا
  .سرنوشت خاصی پيدا ميکند

تحريک ه گاه ضعيف ودرمانده ميشوند درچنين احوالی واحد ھای خود مختارب ،دولتھا مانند افراد -۴
بيگانه دولت مرکزی را درتنگنا خواھند گذارد وچون دولت مرکزی قادر به تامين خواست ھای 

ذربايجان آنمونه اش فرقه  ؛را جذب ميکنند اننآ، خارجيان با تبليغات وامکان مالی نيست نانآ
  .١٣٢۴وکردھای کومله درسال 

 که حتما داشتداشت  اگرخوزستان خود مختاربود وسرسازگاری با دولت مرکزی ،دروقايع ملی شدن نفت
   .مدآچه جای ترديد است که خوزستان ايران بصورت يکی ازشيخ نشينھا درمي

ايران ما < :اگرافکارخائنانه خود مختاری جامه عمل به خود گيرد ھمانطور که شاھنشاه فرمودند -۵

   >ايرانستان بيگانه خواھد شد ونام ايران جزبرفالت مرکزی حکمروائی نخواھد داشت

، ھيچيک نميتواند پذيرای الکوی داب ورسوم ونه فرھنگ ايرانیآنه موقعيت جغرافيائی ونه  -۶
مريکا ويا کانادا باشد اداره ايران براساس تداوم اجرائی قانون آ م اداری وحقوقی حاکم درسيست

   ٢. اساسی مشروطه وزيرلوای سلطنت تنھا راه حق وعامل استقالل وتماميت ارضی ايران است

  دليرانه ودرمقام اثبات عرض ميكنم 

رجھت حقانيت خود مختاری تھيه شده رمان نامه وغيره که دآ بيان نامه ومنشورجبھه نجات وھر –الف 
  .باشد سند نابودی کشور وتجزيه ايران است وبايد بکل پاره شود

                                               
سال است ايران در اين چھار چوب و اين پايه چرخيده است وھربار ھم مدتی از مسير دور افتاده باز چرخش به اين روند بوده است.  ٣٠٠٠- ٢
 ک-ح



 حقوقدان -اميرفيض -١بخش  -آن ١١وماده امه موانع در تغيير قطعن                            ٧از  ٧برگ  ٢٠١۴/٠٨/٠۵شنبه (بھرام شيد) سه 

باحفظ «، »فکرملی«، »درکناردولت ملی«، »خودمختاری درچارچوب قانون اساسی«عبارات  - ب
، خود مختاری مقدمه تجزيه وفنای ايران ينھا ھمه وھمه فريب استاوامثال  ٣» تماميت ارضی استقالل و

   .است

اعالم ھمبستگی  ) ١١مانند قطعنامه تجزيه ايران ماده بيان نامه ومنشورجبھه نجات ( اکه ب انینآ -ج 
تيب باکمک ھای مالی ويا معنوی خود به رشد اين افکارکمک ميکنند درخيانت عظيم تر ويابھرنموده اند 

  ٤  .تجزيه ايران شريک ومقصرند

  )١٢صفحه  ۶٢ديماه  ٢٩سنگر(                                                                                  

   لزوم استواري عقيده 

   .سال قبل است ٣٢نچه درباال گفته شده مربوط به آ

 ده ايد)خري( شما تمام کتابھای علياحضرت را ازمن گرفته ايد< :دوروز پيش خانم پيرنيا با تلفن فرمودند
  >ام با تصاويربسياری ازايشان م بگويم که اخيرا کتاب ديگری ازايشان منتشرکردهخواست

 رب ايجاد اقتدارمادی ويا معنوی برای کسی که قطعنامه تجزيه کشوررا امضا ميکند وا جواب رد دادم زير
تائيد ميکند خارج ازتکليف  را ١١دات وانتقادات وتوجھات خاصه ماده عليرغم ايران ھم ميبالد وآ

  .سال قبل داده شده  بود ٣٢تذکری که درسنگر »ج«يعنی رعايت بند  ،لطنت طلبی ميباشدھرس

  درشق مزبور 11مراتب اصالح ماده 

مريکا وطرف قبول آچنانکه بتوضيح رفت وارائه شاھد شد  درشق باال طرف ايجاب کننده تجزيه ايران 
با  وھرنوع تغييری بايدرا امضا کرده اند  منشور شورای به اصطالح ملی! ١١ايرانيانی ھستند که ماده 
حقوقی اقتداری  نسبت به  تغيير سيراجرائی  ،سطه کاروعملجات ودالل ھای وا موافقت دوطرف باشد

را تغييربدھند ويا اصال حذف کنند  ١١نخواھند داشت  يعنی ميتوانند ماده  ١١ناشی ازايجاب وقبول ماده 
  .ن يک کاروداللی تازه تلقی ميگرددآ و ينده نه گذشتهآولی نسبت به 

  فکروطرح تجزيه ايران ازکردھای ايرانی است  -شق ديگر

 .خر اين تحريرآمحول به  قسمت 

                                               

٣ -    
 ک-حعين دستخط آورده شد.   -٢٠٠۶جون  ٢٠ی ايرانيان قطعنامه کنگره ھمبستگبرداشته شده از 

  ک-ا... حھر قطعنامه ديگری در اين راستبا  يا  - ٤


