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 حزب و خوانندگان حاكميت ملت سخني با اندامان  

 پشتيبانان آنها ،بيگانه،فشارتجزيه طلبان ونظامي كشورهاي تهديد.به بررسي دقيق استرويدادهايي واقع مي شود كه نياز حوادث واين روزها 
هركدام نياز مبرم  كه ...، فشار وحشتناك اقتصادي بر ملت مظلوم ايران و  در شكستن موازين ديپلماتيك ي محيرالعقول لباس شخصيهارفتارها

شماره اخير بررسي برخي از مهمترين مسائل ياد شده . تالش مي گردد به ميزان توانايي و امكانات حزب بدان پرداخته شود  و به واكاوي دارد
كه ادامه (وپيامدهاي آن 1332امرداد 28و  1324آذرماه  21مسائل تاريخي  .است كه از گذشته در جريان بوده و قطعا تداوم خواهد يافت

فدراليسم و ظامي،پاسخ به قومگرايان و تجزيه طلبان در زمينه ادبيات ضد ملي از زبان فارسي گرفته تا ادعاي ،تهديد ن )مباحث قبلي است
كه ديرزماني در حزب بوده و است  كساني گفتار سوي ديگر، فشارهاي وارده بر حزب ونيز .بررسي مي گردد جدايي خواهي، درشماره اخير

جز ايستادگي، رادمردي و كوشش براه آرمان اي مرداني همچون پندار بزرگ گشوده اند كه ارثيه زبان به انتقاد از  ناجوانمردانهاكنون 
پزشكپور  رهروانزيرا  ،پاسخ اينان بزودي نثارشان خواهد شد. چشم از جهان فروبسته انداكنون و نگذاشتند بجا از خود سپندينه نسلهاي ايراني 

روياي پان  بدنبال پايانكه با چنين رويه اي در جعل تاريخ ، نشريات وابسته نيز .مي ايستند بازهم، شوند اگر به اندازه انگشتان يك دست
 :ا در مورد تهديد نظامي ايران و ام .خواهند گرفت را فرزندان ايران، دير يا زود پاسخ روشن و استوار مي گردندايرانيسم 

اهداف  انس است كه با تاييدآژمسك اين بحث نيز گزارش مست. استمدتي است كه بحثهاي مربوط به حمله نظامي به ايران داغ شده 
گزارش آژانس مي ! اما براي چنين جنگي گزارش آژانس كافيست؟ مسلما خير. زمينه چنين چالشي را فراهم آورده است ،بلندپروازانه ايران

تحدگردد آنهم با موافقت روسيه و چين و دريافت تواند منجر به تغييرات بعدي در رويكرد شوراي امنيت در ذيل فصل هفتم منشور ملل م
 البته به روسيه و چين اعتمادي نيست اما پيچيدگي موضوع اخير بيش از. امتيازاتي از غرب كه قيمتي بيش از قرباني كردن ايران را داشته باشد

يان دركارزار دروني، قومگراهستند و غربيهاوان،اسراييل بعد بين المللي عربستمشوقين وبوقچيهاي حملة اخير در. يك نارو زدن سطحي است
عربستان و : اهداف هركدام نيز از اين بازي خطرناك روشن است . تندرو سني و نهايتا تروريستهاي مجاهدينوتجزيه طلبها،گروههاي سلفي و

به فروش سالح، نفت مجاني و زيرميزي  ...آمريكا و  ولتگروههاي درون د اروپا و برخياسراييل به محو رقيب نيرومند منطقه اي مي انديشند؛ 
زباني و سلفيون به -، تجزيه طلبان به فروپاشي و نابودي كامل ايران يا حداقل فدراليسم قومي 60فكر مي كنند ؛ مجاهدين به كينه كشي دهه 

 .تنهايشقطعا ايران است و ملت  ربانيهمة اضالع اين شبكة شيطاني دالئل كافي دارند و ق. نابودي يك دولت شيعي
ا نابودي اقتصاد نحيف بيرساختهاي كشور را نابود ميكند وجنگ زبرابربا چنين ديدگاهي،.يم ايران؛تاكيد بركشور ايران استگوياگرمي واما

رهاورد ... رانتخواري و فساد اداري، افزايش جرم و معضالت اجتماعي و ازه كافي چالنده شده؛ گسترش فقر،به اندچندسال اخيركشور كه در
يه طلب به معركه و تجزحالت بدترو محتملتر،ورود سازمانهاي تروريستي و.وشبينانه استاين تازه حالت خبتدايي چنين نبرددهشتناكي است وا

ه آينكه سالهاست براي چنين شرايطي درراهروهاي كنگره ووزارت دفاع وخارجه آمريكا ودول اروپايي ميدوندوهر ستفروپاشي كشور
اهداف  چنين حمله اي معطوف به: همراه است با ادعاي عجيب و احمقانه غربيها تحريض اينان.ايران را دارند لتمآرزوي نابودي كشور و

اينقدر كند ذهن غربيها ما راچگونه برآورد ميكنند؟ يعني ما را !نجيبانهچقدر! هسته اي و نظامي است و باديگربخشهاي كشور ايران كاري نداريم
هدف ... كارخانجات فوالد و سيمان و ن جنگي نيروگاهها، خطوط ارتباطي،صنايع مادر،چنيين ميدهد كه دردرنظر مي گيرند؟ چه كسي تضم

ما نيست؟ سرمايه ملي گر در عراق و ليبي چنين نشد؟ مگرتاسيسات نظامي وهسته اي ايران ازخزانة كشور ايران ساخته نشده وگرفته نشود؟ م
مخالفت با حاكميت مي رانند، اما ديدگاه ما برپايه منافع ملي ايران  وديگر ميهن پرستان را بخاطرگواينكه دولتمردان وزمامداران اسالمي،ما 

 . است، نه آنكه در دشمني خويش بر سر اداره كشور ، هستي ايران را به قمار بگذاريم
همه چيز را بايد اد خاورميانه جديد براي ايجپيش از اين و در مباحثات درون حزبي اشاره شده است كه اما هدف واقعي از جنگ چيست؟  

ي به واقع ليبدر.كشدسال طول مي 24 بخت اين كشور نگونبازسازي ،بگفته مقامات دولت انتقالي ليبي .منطقهجيب مردم نو ساخت و البته ازاز
هدف دشمنان ايران از تشويق پس ميتوان ! حقوق بشرو رسيد،آنهم فقط براي تامين دموكراسي سلفيونقدرت به ؛دهه عقبتر بازگشتبيش از دو

اما  .هستند  زمينه بپردازد، قطعا خائنجنگ پديده اي شوم است و همه كسانيكه به تحريك و تشويق غربيها در اين  .چنين جنگي را بازخواند
عقبه اي در اطراف و اكناف جمهوري اسالمي داراي . است 60ايران امروز قويتر از گذشته و دهه . ايراني پايان داستان نيستاين براي ايران و

اما فارغ از واكنش جمهوري اسالمي، فرزندان ايران از زدن . است كه بركسي پوشيده نيست و به اندازة خود مي تواند هزينة جنگ را باال ببرد
نتوانند هم واگر امروزود بيرانيان سراسرگيتي خواهدگسترة مبارزة اگروههاي متجاوز دريغ نكرده وازاينرو  هيچ ضربه اي به منافع كشورها و

براي شير رنجور مشرق زمين و فرزندانش، فردا . شايسته اي به متجاوزان بدهند، هرگز چنين روزهايي را فراموش نخواهند كردپاسخ درخور و
  !تقامو فرداهايي خواهد بود كه كينة سنگين خويش را از بانيان و حمله كنندگان بكشند و در آنروز چه شيرين خواهد بود ، ان
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 پيام دبيركل

 ايران مقدم بر همه چيز

. تاريخ ايران نشان مي دهد مردماني كه در اين سرزمين زندگي كرده اند از زمره مردان و زناني خداجو، با فرهنگ و متمدن بوده اند

بزرگوار تاريخ تمدن ايران را به اين . وضوح ديده اين ادعا را مي توان از خداينامه يا شاهنامه استاد گرانقدر حكيم ابولقاسم فردوسي ب

كشور به جرات مي توان گفت . ل شاهنشاهان ايرانزمين داده است سه دوره تقسيم كرده است كه آخرين دوره را اختصاص به شرح حا

ريزي  حكومت مركزي را پي، ايران اولين كشور متمدن جهان بوده كه براي يكپارچه كردن اقوام پراكنده خود در نقاط دور و نزديك 

 .كرده و شرايط ايجاد وحدت ملت بزرگ ايران را بوجود آورده است

. مي آيد رشت و خميرمايه مردم ايران بوجودطبيعي است با ايجاد همبستگي ملي نشانه هاي ميهن دوستي و ملت گرايي بطور ذاتي در س

عت واكنش از سوي دليرمردان سربه  كند،ي حركت مي از اينرو مي بينيم در طول تاريخ هرجا بيگانه اي براي برهم زدن اين انسجام مل

وطن پرست و خواهان عظمت و سربلندي ايران ديده مي شود و پايه گذار جنبشهاي ملي شده اند و با نثار خون خود راه  غيور ، دالور ،

 .خصم را بسته اند و درس عبرتي شده اند براي آيندگان بعد از خود

 هجومبك، يعقوب و ابومسلم بودند كه باجواناني از ثالله بااينان . سيوناليستي جوانان ايران را نام برددر دوره معاصر مي توان جنبش نا

بر مكتبي نهاده شد كه آرمانش سرافرازي  ند و بنياد حركتشانانگليس در جنگ جهاني دوم شكل گرفتناجوانمردانه و اشغالگران روس و

امروز از بنياد اين انديشه  .از مادر اصلي خود شدند و تيره هاي جدا افتادهايران و ملت ايران بود و خواستار يگانگي و وحدت بين اقوام 

حركت ناسيوناليستي را هر ،هرچند از زمان شكل گيري امپرياليسم شرق و غرب و استعمارگران جهاني. نزديك به هفتاد سال مي گذرد

جنبش  اند، زيرا تا زماني كه جوانان پاك نهاد و منزه و وطن پرست حامل اين انديشه ،اما نگران نيستيم ؛در نطفه عقيم كرده و مي كنند

 .حركت مي كند

محسن ، ايراناشق بوسيله جوان بيداردل و ع ،نهضت پان ايرانيستمكتب ناسيوناليسم ايران بنياد گرفته بر . بود 1326سال 

را لحظه لحظه براه ايران طي خود عمرهمانان بنياد گرفت و) آژير(حمدرضا عامليجمله دكتر م، ازو تني چند از يارانش) پندار(پزشكپور

كشورهاي پيشرفته  بندد كه بتواند جامعه را در زمرهد كه نياز ملي مردمش را بشناسدوقوانيني را بكاربدنبال ايجاد دولتي بودنو كردند

انديشيدن به ايران و ،هدف اصلي حاكمان آنكهمگر ،اين مقدور نمي شد. لي و ناسالم دوركندگروههاي غيرمجهان برده و از نفوذ افكار

همسفران ديگر جنبش معلم شهيد سرور دكتر عاملي و ،خود همزاد در اين راستا روانشاد محسن پزشكپور به همراه. اقتدار ايران باشد

ند و سدي شدند در مقابل دشمنان قسم خورده ايران، كمونيستها و حزب توده كه از دتاريخي و ملي مكتب ناسيوناليسم را به جلو ران

 .ايت روس و انگليس برخوردار بودندحم
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 ، رهبران نهضت كناردرسالها همسفرراه جنبش بودند وجدايي ياراني است كه ،زمان خود نتيجه نمي دهداما دليلي كه حركت جنبشها در

هداف وآرمان ا، تفكرات فردگرايانه بدور از اتحاد داردظاتي كه حركت نياز به پشتيباني و لحدر درست بي چون و چرا مبارزه كردند و 

و رهبران خود رامتهم به نزاعهاي درون جنبش مي شوندا بربهتر ازخود دشوار ميكند ومسبب مخالفتها وو راه ردر شخص ظهور ميكند 

 كه در طول حركت و مبارزاتاز اين دست و مواردي ) اشاره به فصلنامه رويدادهاي تاريخ معاصر ايران(مي كنند... وابستگي و ي،تكرو

ايراني ماست كه خدمت راجانشين سپاس  -انسانيآنچه رنج آوراست فراموش كردن خصيصه اخالقي و. نهضت رخ داده است

 .قدرشناسي كرده ايمو

ياراني است كه سالها خودشان از فعاالن و مبارزان نهضت بوده اند و امروز راه ديگري را براي خود برگزيده اند تا به هر روي سخنم با 

 !اما بريدن از بدنه پيكره نهضت و جنبش ملي به صالح كيست؟. خود را بگونه اي ديگر مطرح كنند

 ي خار كجاستحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج           فكر معقول بفرما گل ب

همانا راه آرمانم را كه سربلندي و سرافرازي ايران است طي مي كنم و آنچه را كه از پيشينيان به من وديعه  من راه مصلحت نمي پيمايم؛

 .عالي رهبري؛ خود را مقيد به اجرا مي دانم داده شده ، طبق قوانين و اساسنامه حزب با احترام به راي كنگره و شوراي

بيماري عبدالرضا طبيب كه با كهولت سن و عهده دارم، سپاس فراواني داشته باشم از سرور دكتربرحسب وظيفه اي كه بر داردواما جا 

انضباط حزبي آموخته اند و نيز باحضور منظم و بي وقفه خود درجلسات يكشنبه وچهارشنبه به من وجوانان درس وفاداري و ،جسمي

 . زه ايران طبيب، شاعره با قريحه ايرانخانواده محترمشان بانو طبيب و دوشي

حزب را پرمخاطره ، من و و اين فضاي بستهآرمان پان ايرانيست دراسگزاري ميكنم ازجوانان مومن ومخلص حزب كه در راه اهداف وسپ

ر بقاي انديشه را مقدم بياري مي دهند و سپاسي دارم از تمامي ياران پان ايرانيست در درون و برون مرز كه براه انديشه اند و گسترش و 

 .خداوند يارتان باد. منافع شخصي مي دانند

                                                   پاينده ايران                                                                                                                  

 زهرا صفارپور                                                                                                                 

 دبيركل حزب پان ايرانيست                                                                                                     

 1390آبانماه                                                                                                                   
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 كالبدشكافي روشنفكران نفتي
 .ثبات و نا آرام شد جزيره ثبات، بي.وحشت بزرگ آغاز گشت

 چرا از حزب رستاخيز استعفا كرديم ؟
 )17قسمت (منوچهر يزدي : نويسنده

تا  بيرق اسالم وزيدن گرفت و قرآن و نهج البالغه، مانيفست همه جريانهاي سياسي از چپ چپ در شماره گذشته اشاره كردم كه باد فرصت بر
ميكشيد و فرصت تازه را به دوش  آخوند نمايندگي اين .حركت كردند بادراست راست گرديد و فرصت طلبان با شامه هاي قوي در جهت 

روحانيت ايران كه جايگاهي  جبهه ملي ونهضت آزادي وفداييان اسالم حركت ميكردو ازاعتبار،فداييان خلق،پيشاپيش گروههاي مجاهدين خلق
طوفان ه باد جديد ب.پرچم مبارزه با نظام موجود را در همه جا به اهتزاز در آورده بود مناسب و قابل احترام درميان مردم داشت هزينه مي نمود و

عبور كرده و مردان و زناني  ايدئولوژيك را در هم نورديده واز ديوار بلند توسعه و برنامه ريزي هاي ايران ساز مبدل شده وهمه مرزهاي فرصت
اي صحر از نظرميرسيدكه ببراي نجات ايران ازتاثيرطوفان جديد.خودقرارداده بود هدف تهاجم بيرحمانه،كه دست اندركارسازندگي بودند را

سياست بازان  انديشيده مي شد وبدين سبب پادشاه ايران به آمريكا سفر كرد تا مافياي سرمايه داري جهاني وزيدن آغازكرده است،بايد چاره اي
اب وسيله اربابان جرايد بازتبگونه شگفت آوري ب خبراين سفر. دردامان مافياي غربي را متوجه خطري كه جهان را تهديد مي كند بنمايد پرورده

 !صورت پذيرد صدا درآوردندكه گوشهاي معارضان بشنود وبسيج عمومي كنفدراسيونيها در سراسر گيتي داده شدو زنگها را آنچنان به
 در 56 آبان 20سازمان جوانان مسلمان خارج ازكشور زودتر از همه صدا راشنيد و روز  گوشهاي ابراهيم يزدي وقطب زاده وساير عمله و اكره

مذهبي ها نيز  –ملي وملي  اي اين سازمان وحزب توده وجبههكردندوساير اعض دست به تظاهرات عليه پادشاه زدندواعتصاب غذاشهر واشنگتن 
 در مراسم سخنراني كارتر و 56آبان  25روز  .كردند واشنگتن سرازيرشدند واين شهر را به كانون تجمعات مخالفان نظام شاهنشاهي تبديل به

 !پليس ناچاربه شليك گاز اشك آور گرديدو باد مساعد گونه اي بودكهند بنندگان كه ازسوي سيا سازماندهي شده بودشاهنشاه، هجوم تظاهرك
ايران، در سرزمين دوست و  چشمان حاضران را اشك آلود نمود وهمگان دريافتند كه پادشاهوومدعوين هدايت كرد  سوي سخنراناننيز آن را ب

تاوان مبارزه با كارتلهاي نفتي و نوچه هاي آنان را مي پردازد كه قبال خريداري و  به مبارزه طلبيده مي شود وهم پيمان و متحد استراتژيك خود 
بايد اسب سركش بهاي  اين نكته را دريافت كه بدين روي در جريان مذاكرات، شاهنشاه ايران با فراست. كاخ سفيد سكني داده شده بودند در

شايد كه آتش آزاديخواهي نيروي پياده نظام ... بهاي نفت اقدام خواهد كرد  تثبيتدرد كه مذاكره با كارتر وعده دادر شاهنشاه.كندنفت را مهار
با ژيسكاردستن رئيس جمهور  56آبان  27روز فرانسه رفت و  آمريكا بهپادشاه ايران،محمدرضا شاه دربازگشت از.كش نمايدنفتي فرو مافياي

راه انداختند و غوغاي آنان در ب نيز تشكلهاي سازمان يافته دانشجويي به اين سفر اعتراض كردند و هياهوي بسياراروپا  در. آن كشور ديدار كرد
  .بودند انعكاس فراوان يافت و تحليل هاي ناجوانمردانه بسيار صورت گرفت جرايدي كه از منبع فياض شركتهاي نفتي سيراب شده

رييس جمهور مصر به اسراييل به قصد پايان بخشيدن به مناقشات بين اعراب و اسراييل  سادات، اتفاق مهمي كه همزمان رخ داد سفر شادروان
م سياست جهاني آنروز رفاه وآزادي مي خواست، اما درعال گرچه سادات مرد صلح بود وبراي ملتش. اين سفرتعجب جهانيان را برانگيخت !بود

هايي بود كه مي بايست  صدد بحران آفرينينه تنها صلح نمي خواست، بلكه در ايه داريمرتكب شد؛ زيرا دنياي سرم قابل بخششي رااشتباه غير
صحنه محو بسرعت از ،موش ساختن اين آتش گامي برداردهرآنكس كه بخواهد درخا وتنورجنگ درخاورميانه همچنان داغ وآتشين باقي بماند

يم بگين، دو قهرماني جهانيان شاهد ترورسادات و مناخ طولي نكشيد كه.باشدگونه اي كه ديگر كسي جرات چنين بازيهايي نداشته شد؛ ب خواهد
مردم مصرو اسراييل به  گرديد ودرنتيجه نه تنها روابط دوستانه،سوي صلح وآشتي گامهاي جدي برداشته بودندر را فشرده وبگكه دست يكدي

 .ق داده شدندمذهبي سو افسانه ها پيوست، بلكه دولتهاي اين منطقه به سوي بنيادگرايي
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دراين . همراه سايروس ونس وزير امورخارجه و برژنسكي مشاور امنيت ملي واردتهران شدند كارتر رييس جمهور آمريكا به 56دي ماه 10روز 
 وليآنروز كسي متوجه سياست دوگانه كارتر نشد، ! معرفي كرد سفربود كه كارتر،ايران را جزيره ثبات دريكي از آشوب زده ترين نقاط جهان

دردستور كارقرارگيردوبه جهان آشوب زده بپيوندد  بعدها مشخص گرديدكه منظوركارتر اينست كه بايد هرچه زودتر ناآرام كردن جزيره ثبات
ارتجاع سرخ و  آبان مقاله اي در روزنامه اطالعات تحت عنوان 17يك هفته پس از اين سفر نامبارك بود كه در روز  ؟حال بايد ديد چگونه... 

دركشوري كه اعتقادات ديني مردم  .منتشر گرديدكه درآن به آيت اهللا خميني اهانت شده بود احمد رشيدي مطلقجعلي  در ايران با نام اهسي
 يرانه اي بعمل آمده بودمذهبي تالش پيگ رنگ ساختن باورهايار بودو نيز درشرايطي كه براي پرازاحترام ويژه اي بر خورد و روحانيتچشمگير

ي اسالم و درايامي كه فضاي سياسي كشور با ايدئولوژيدين ومذهب به تحريك مردم مي پرداختند نام سالهايي كه گروههاي چريكي بادر نيزو
زماني كه كارتلهاي نفتي،سيلي جانانه اي از اوپك به رهبري شاه خورده رافكنهاي جهان بر اين فضا مي تابيد و درنگ وبوي تازه اي يافته و نور

منطقه  التهاب ديني دراسالمي درغرب وبا فضاي پر كبريت كشيدن بر انبار باروت بود؛ انباري كه با باروت انجمنهايچنين مقاله اي،چاپ بودند،
ه شده بود در روزنامه بنابراين نامه اي كه ازهويدا به داريوش همايون واز او به روزنامه هاي كيهان واطالعات داد .از مدتها قبل تدارك شده بود

 نظرمطرح و پررنگ كردند و بآنهاكه پشت ماجرا قرارداشتند،آنرا ولي،توجه خوانندگان راجلب نكرد اين مقاله درآغاز.رسيد چاپعات باطال
 ، جزيره ثبات وناآرام كردن منطقه كليد خورد  كه به آتش كشيدنواينگونه بودارده را به فاجعه مبدل كردندآنان نيز مصيبت وواهل فن رسانيدند

روز  2 .دادند ازلهيب شعله هاي اين آتش كاسته گردداجازه نميو صف كشيده بودند دروازه هاي كشور بويژه آنكه هيزم آوران معركه، پشت
انتظامي،  و در درگيري با نيروياز روحانيت دست به تظاهرات زدند مردم به حمايتخروش آمدوحوزه علميه قم ب پس از انتشارمقاله كذايي،

 .تول و مجروح شدندچند تني مق

االنصاف  الحق و.رخ داده بود، آنچنان رسانه اي وجهاني شودكه هرگز از تب وتاب نيفتد كه حاال ديگر مي بايست فاجعه اي .اين آغاز نبرد بود
ه آزاديخواهان داخلي رابه يك فاجعه جهاني تبديل كندواشك هم توانست يك ماجراياين خدمتگزاري سنگ تمام گذاردودرbbcخبرپراكني

يكي پس  نتيجه آنكه شهرها .وادارد حقوق بشر را درآوردوجوانان كنفدراسيوني رادرسراسر جهان به سينه زني وعزاداريووپيروان دمكراسي 
لندتر از امي بمناسبت چهلم درگذشتگان قم گشهرتبريز ب. س را به آتش كشيدندمراكز پليبانكها و،مراكزدولتي ه جبهه نبرد پيوستندوازديگري ب

 خريبي ديگر وجودوتمراسم هفت وچهلم آنان انگيزه تظاهراتي ديگروبه آتش كشيدن  تابراي زخمي شدندعده اي كشته و .سايرشهرها برداشت
 باالخرهسوخت وبحران ميايران در 56پايان سال تا رسيدوجايي نميكردن مردم ب تظاهرات بدون وقفه ادامه داشت وتالشها براي آرام.داشته باشد

 درآغاز سال جديد و فرارسيدن نوروز، نهضت آزادي مراسم عيد راتحريم كردتا نخودي درديگ انقالب نهاده باشدو به تبعيت از اين هنرنمايي،
 .ه داردفراموش كنندكه نهضت ادام شريعتي وطالقاني نيز لباس سياه به تن كردندوبه عزاداري پرداختند تامبادا مردم مذهبي هاوسينه چاكان-ملي

 7روز . كرده بودو كند ل داده بود قيمت نفت را مهارپادشاه ايران قو .ادامه داشت فضاي سنگين سياسيجنگ نفت دراطاقهاي دربسته و در
 و قراردادگرفته شد مان ايران را پوشانده بود از سرآس كنسرسيوم، بي توجه به ابرهاي سياهي كهمذاكرات شركت ملي نفت ايران و 57فروردين 

هاي ميليارد دالر به كشور 12همزمان دالر سقوط كرد و اوپك اعالم نمود، سقوط بهاي دالر، . فروشنده منعقد گرديد جديد بر مبناي خريدار 
خستگي ناپذير، بدون توجه به مديران شركت ملي نفت ايران همچون قهرمانان  سياسي وارد كرده است، اما روشنفكران غيرعضو اوپك زيان و

آنان به مصلحت و منفعت ايران  .اين گمان نبودند كه سياست جهاني درحال تغيير استه وظايف خود ادامه ميدادند وهرگز برسياسي ب هايفشار
وردين فر 23روز . راه انداختندروز را ب هزار بشكه در 80فروردين پااليشگاه نفت تبريز با ظرفيت  15روز بود كه همين راستامي انديشيدند و در

كيلومتر را  1400آستارا به طول  شوروي به ايران آمد تا مذاكرات پيرامون قسمت چهارم خط دوم لوله گاز از قم تا هيات بلند پايه از يك 1357
 شوروي، روزبعد طي موافقت نامه اي با 5 .ايران وچند شركت ازطرف شوروي به امضا رسيد فروش گاز طبيعيبه سرانجام رساندوضمنا قرارداد

فروردين براي ايجاد  29روز بعديعني  يك. يافتدر سال افزايش  هزارتنبه يك ميليون و نهصدتن هزار 600انه ذوب آهن ايران ازارخظرفيت ك
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سفر والترشل رييس جمهور آلمان  با ارديبهشت .مگاوات در اصفهان، بين ايران و شوروي توافق حاصل گرديد 800قدرت  يك نيروگاه برق به
بودندو ايران  كشورها به ايران دردي را دوا نميكرد، چون آنها درپي عقد قرارداد هاي نان وآبدار سفر مقامات و مسئولين ...به ايران آغاز گشت

فروند زيردريايي به ايران به مبلغ  6سفر بود كه رييس جمهورآلمان با فروش  دراين. هم ازاين فرصت براي ادامه پروژه هاي زيربنايي بهره ميبرد
روز بعد مارگارت تاچر  4.هرگز تحويل ايران نگرديد ياييزيردر 6با فروپاشي ايران، اين ...ويست ميليون مارك موافقت كرد دو ميليارد يك

ميليارد 1گرفت و رقم آن به  انگليس وارد تهران شد ومذاكراتي براي افزايش حجم معامالت بين اين دو كشور صورت رهبر حزب محافظه كار
درپاكستان،اسالم گرايان . مان با بحران ايران،دوكشور همسايه،پاكستان وافغانستان دستخوش كودتاوخونريزي شده بودندهمز .ليره افزايش يافت

رهبران ملي و سكوالر را از صفحه گيتي محو كنند  تدارك آرايش صحنه اعدام وي بودند تا يكي ديگر از افراطي،بوتو رابه زندان افكنده و در
 .مودودي را جا بياندازند ن المسلمينو بتوانند خانواده اخوا

 اه انداختند تاكمونيستها راحتتر وبدون زحمت به آن كشور گام نهندو آنجا راركشور كودتا ب در افغانستان نيز بر عليه محمد ظاهر شاه، پادشاه آن
برعليه آقاي تره كي وسپس سپاه كفر روسي دلسوزان اسالم ميتوانند  به كانون برخورد اهل شريعت وملحدان درآورندودراين صورت است كه

بيايند و از نيروي طلبه ها، سپاه طالبان و از  برگ نظامي، از قبله گاه دمكراسي طلب ياري نمايند و آنان نيز سخاوتمندانهساز و مسلح شوند و براي
سرمايه داري جهان  گرمابخش محافل شعله هاي آن ،آتشي بيافروزند كه تا جهان بپاسترا سامان دهندو پول عربستان سپاه جهادي عربي القاعده

 :كردند و در اين سفر بود كه شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت ارديبهشت، شاهنشاه و شهبانو به مجارستان سفر 22روز  .باشد

دولت پول يالتش مجاني است وازجويي كه تحصرضايت طبيعي است، همه جا هست، دانش عدمجع به آزاديها ادامه خواهد داشت،سياست ما را«
كساني كه . ايران، ايرانستان نخواهد شد. هم ميشود خواند بلكه مانع درس خواندن يك عده ديگرجيبي ميگيرد، اين دانشجو نه فقط درس نمي تو

 »!... به فكر تجزيه ايران هستند ورشكستگان قديمي هستند كه به سالمتي پيشه وري شراب خوردند

حسن نيت  د كه آشوبها را دوستان غربي ماتدارك ديده اند، نه كمونيستها وهمينكند و بپذيرنوزمايل نبود پايان جنگ سرد را باورپادشاه ايران ه
ا ناروا نسبت به غرب بودكه اجازه نميدادراههاي چاره به سرانجام برسدوايران،چهره دشمن واقعي اش را ازپشت نقاب دمكراسي طلبي آمريكاييه

نيزشده ودر پارلمان ايران وحتي حزب رستاخيز  سبب تسري آن به قاعده هرم دولت،راس هرم قدرت به مسايل جهان متاسفانه اين نگاه ا. بشناسد
اله ها و كرده وبه چاره جويي بپردازد،به كانون منتظرالوك حزب رستاخيزكه ميبايست قبل ازهمه خطر را احساس .ميشد به قضايا اينگونه نگريسته

ميزدو لحظات احتضارش  دورخودش بال بالبريده بيهاي نادم وعناصر مشكوك تبديل شده بود وهمچون مرغ سرا هبان سياسي و تودفرصت طل
 رنگ نشان داده ميشدكنفدراسيون چپ درخارج ازكشور،پرازهمين تريبون بودكه تظاهرات يگذرانيدوقادربه تحليل قضايا ورفع مشكل نبودورا م

داشت وآشوب تبريز سياسي ما را به پريشان گويي وامي و همين برداشت سياسي غلط بود كه رجالرابه آن مربوط كنندات داخل كشور تا تظاهر
دولت وكارگزاران كشور مايوس  اين قبيل تحليلهاي مضحك، ميهن پرستان را نسبت به .آنسوي مرز مي دانستند عوامل بيگانه ازرا ناشي ازعبور

 اين نگاه به رويدادهاي تلخ كشور.درنبرد داخلي،كمترين ترديدي بخود راه نميدادند ياب آناني ميريخت كهومتزلزل ميكردوبرعكس آب به آس

به  حضور زنده ياد دكتر عامليصورت علني و دررستاخيز ب عدم رضايتم را درهيات اجرايي حزب هرگز نمي توانست مرا راضي كندودرنتيجه،
و ايران نشده چاره اي بيانديشند  توفنده و مخرب را مطرح و از ايشان در خواست مي كردم تا ديرمي داشتم ومسير حركت  وتاكيد ابراز اصرار

تصميم  نظر مي رسيد، قدرتلي دستها ناتوان و باورها اندك وهمصدايي ناچيز بودوبداشت و گرچه رايزني ها ادامه... را از فروپاشي نجات دهند
تكاني به كارگزاران حزب رستاخيز  نتيجه اولين واكنشي كه به نظرم رسيد اين بود كهدر ... گيري از مقامات باالي كشور سلب گرديده است
به  ا شايد پژواك اين عمل سياسي، راهرستاخيز استعفا دهم و عواقب سخت آنرا نيز بپذيرم ت بدهم و دست به اقدامي يك طرفه بزنم و از حزب

دبيركل حزب رستاخيز نوشتم اي به آقاي آموزگار،نخست وزير وسرگشاده  ين روي نامهبد.دشوجايي بازكندوگوشي براي شنيدن هشدارها پيدا
هاي كشور راميتواند پاسخگوي ناآ شرايط نامساعدي كه بر حزب حاكم شده بود و نيز با اشاره به اينكه حزب رستاخيز نمي و پس از يادآوري
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 25اين نامه در روز  .محافل سياسي كشور مطرح مي شدرسمي كسي بود كه دراستعفاي  اين اولين. آن حزب استعفا نمودمباشد، از عضويت در
مقامات كشوري براي نمايندگان مجلس شوراي ملي وارديبهشت  29پس ازمشورت با زنده ياد پزشكپور، آنرا درروز نوشته شد و 57ارديبهشت 

اما چيزي . شخصي به آن مي نگريست و هركس با برداشتهاياوت بودواكنش به استعفا، شورانگيز، اما متف. سال داشتمار و نيز درسطح استان يزد
خرداد نطقي ايرادكرد كه امروز شنيدني است؛ با هم مرور 15مناسبت سالگرد خرداد، آيت اهللا خميني ب10روز  .تغيير نكرد و راهي به جايي نبرد

اعطا شدني است؟ خود  مگر آزادي... رمودند اين چه وضعي است كه در ايران است؟ اين چه آزادي است كه اعطا ف « :ميكنيم

آزادي مال مردم است، قانون آزادي داده، خدا به مردم  اين كلمه جرم است، كلمه اينكه آزادي را اعطا كرديم جرم است،
دروازه  اعطا كرديم چه غلطي است؟ به تو چه كه اعطا بكني؟ تو اصال چه كاره هستي؟ اين آقاي آزادي داده، اسالم آزادي داده،

وچند منطقه است كه دراين مناطق زاغه  تمدن بزرگ، خود تهران را مالحظه نكرده است؟ اينطوري كه آقايان نوشته اند چهل
 ».خرداد را فراموش نخواهد كرد 15جنايات  نشينها وچادر نشينها هستند، ملت ايران

 سازنده حزب رستاخيز و چهار روز بعد عبدالمجيد مجيدي، از رهبريهماهنگ كننده جناح  هوشنگ انصاري از مقام) خرداد 10(در همين روز 

روز بعد نصيري رييس ساواك بركناروسپهبد مقدم به رياست سازمان امنيت واطالعات كشور تعيين  2. رستاخيزكناره گيري كردند جناح پيشرو
اين . زمان ثابت كرد مقدم انتخابي براي روز بحران نبود . اشتذهن بودو عده اي را به واكنش واعتراض وادانتخابي غيركارشناسانه و دور از .شد

شما خواهيم هم بما «: درست يكماه بعد، سرور پزشكپوربه من اظهارداشت .ناگوار كشورتلقي شد تغييرات آغاز عقب نشيني دربرابر اتفاقات
درسر راه توسعه سياسي است، ما درمجلس شوراي بلكه سدي  حل نميكند، مشكلي را حزب رستاخيز نه تنها! پيوست،منتها باروشي ديگر

 ».ملي،كناره گيريمان را از رستاخيز اعالم ميكنيم تا درصورت مذاكرات مجلس ثبت گرددو مانند نامه شما در كوران تمايالت آدمها گم نشود

رستاخيز  فت وآنگاه به نارساييهاي حزبتريبون رفت وپيرامون اليحه نيروي پايداري سخن گ سرور پزشكپور پاي 57خرداد  28بنابراين، روز 
 »! است وبدين روي من درحزب پان ايرانيست باقي ميمانم حزب رستاخيز ازرستاخيز ملت ايران فاصله گرفته«: پرداخت واظهار داشت

و  درهمان جلسه، من .فرو رفته بود ونمايندگان نمي دانستند چه واكنشي نشان بدهند سكوت ترديد انگيز وحيرت آوري رمجلس شوراي ملي د 
 سرورظفري تقاضاي صحبت بعد ازدستوركرديم وضمن تاييد نطق سرورپزشكپور،اعالم داشتيم كه درحزب پان ايرانيست باقي خواهيم ماند و

 باسخنان ما در مجلس ،نكته جالب آنكه درابتداي امر .طبيب نيز چند روزبعد خروج ازحزب رستاخيز را درمجلس بيان داشت شادروان دكتر

زسخنگوي هيات دولت اعالم عصرهمانروز ني !باالتردستورداشتيم ماازمقامات تشويق نمايندگان روبرو شدوشجاعت ما راستوده وگمان ميكردند
اماپس ازآنكه نمايندگان مجلس شوراي ملي . خروج ازحزب رستاخيز آزاد است وحزب هيچگونه اقدامي عليه اين عده نخواهد كرد داشت

 31جلسه روز  خروش آمدند و دربزرگان بوده است ب رستاخيز، خودسرانه وبدون كسب تكليف از اقدام پان ايرانيستها درخروج ازمتوجه شدند 
متاسفانه  .آغازكرده و ازنثار هرگونه ناسزايي نسبت به ما دريغ نورزيدند خرداد با هماهنگي كامل و سازمان داده شده تهاجم به پان ايرانيستها را

ه، پيشنهاد عده اي از تير ما8در  .كارافتادسيستم تبليغاتي دولت عليه ما بخواب رفتگان را بيدارنكرد، بلكه  سوزانه پان ايرانيستها،نه تنهااقدام دل
ر پزشكپو دراين جلسه زنده ياد . ذارده شدگ مورد تعطيلي تابستاني مجلس درشرايطي كه كشور به رايزنيهاي جدي نيازداشت به راي نماينگان د

. مخالف دولت هستند دانست پيشنهاد مخالفت كرد،بلكه آنرا اقدامي ازسوي دولت عليه كساني كه به حق،صداي طي نطق پرشوري نه تنها بااين
ز نفر ا مگر در مملكت چه خبر شده، آيا خروج چهار: پيشنهاد پاي تريبون رفت و فرياد زد  اما در پاسخ ايشان، آقاي دكتر دادفر به عنوان موافق

معتمدي وزير پست و تلگراف، ،رسيدومتعاقب آن  پيشنهاد تعطيلي مجلس با راي خواب رفتگان به تصويب! ؟حزب رستاخيز واقعه مهمي است 
سراشيب فروپاشي افتاده است وساده لوحانه هنوز نمي خواست باوركند ايران در آموزگار.نماينده مجلس را كرد 4تقاضاي سلب مصونيت ازما 

! شد ايشان نه بيد را ميشناسد و نه باد را با اين سخن معلوم! رستاخيز بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد: دانش آموزان گفت تيرماه، درجمع 4در 
از  .نمود مقامي حزب رستاخيزكناره گيري كردو دليل آنرا عدم توجه حزب به مطالبات مردم بيان تيرماه شادروان دكتر عاملي ازقائم 24روز 
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 وسينماها و بانكها به كانون تظاهرات تبديل گرديدودراصفهان آتش زدن وتخريب بناها وادارات و مرداد با آغاز ماه رمضان،مساجد درشبها 15
 فراكسيون پارلماني به رهبري شادروانما درمجلس، .مرداد دراين شهرحكومت نظامي اعالم شد 20زجاييكه رو ستاخيز به اوج رسيد،تادفاترر

سرور پزشكپور كه رياست آن با اطاق رسيدگي به شكاياتاقليت در جلسات اين گروهپيوستند، ماه گان بنمايندداديم،عده اي از رتشكيلپزشكپو
پاشي، با فرو فرو رفتن به دامان تجزيه و زدنبال ميكرديم وبراي نجات كشور اما حوادث ايران را كه روزبه روزتلختر ميشد  .تشكيل ميشد ،بود

ولي گويي ، به مقامات ذي نفوذ ارائه ميكرديمتدارك ديده و پيگيرانه اي داشتيم وطرحهايي را ودلسوزان وسياستمداران مذاكراتمسئوالن 
 ... ندارد صداي ما و هر ميهن پرست ديگري در ميان هياهوي جهاني گم مي شود و خريداري

از  و نوار هاي رسيده bbcميهن ما راتهديد ميكرد بسته و به روي  وي واقعيات وحقايق ناگواري كهر رششان را بگروههاي سياسي چشم وگو
پرستان و همه آن كساني را  فضاي ملتهب سياسي و عقب نشيني مقامات موثر، ميهن .عراق و گزارشات مغرضانه رسانه هاي غربي گشوده بودند

كارشناسان ... س ساخته و دست و دل شان به كار مفيد نميرفت بودند منزوي و مايو كه در دهه گذشته براي اقتدار ملت ايران، خون دلها خورده
آيا : ومديران دلسوزشركت ملي نفت كه هنوز بر سرپستهايشان قرارداشتند ازشعارزدگي مملكت متحير مانده و ازخود سوال ميكردند زحمتكش

آيا ما داريم است؟ وده،يك بلند پروازي سياسيشركتهاي نفتي كنسرسيوم،كه يكي ازآرزوهاي ملت ايران ب ملي شدن نفت وكوتاه كردن دست
به درون خانه حمله كرده اند؟اگر چنين مرزها گذشته و روشنفكران سياسي، از لباسدهيم؟ آيا پياده نظام استعمار درتاوان يك نبرد نفتي را مي

آنچه  آتش كشيدن ادارات وبانكها و هربيگانه شكل گرفته كجاست؟ چرا درحوادث وحشتناك به  نيست، پس روحانيت شيعه كه با آرمان ضد
هم آوا باسياست پيشگان مخالف نظام،انگشت اتهامشان را فقط بسوي  كه به مردم تعلق دارد، روحانيت قم ونجف احساس مسئوليت نميكنندو

تمداري درقم شريعاند؟دريكي ازهمين روزهاي پرتنش باتفاق سرورپزشكپورومهندس ظفري به مالقات مرحوم آيت اهللا  حكومت درازكرده
اي  سرچشمه گرفته وازاحترام ويژه زالل روحانيت شيعهما ايشان رامرجعي مي شناختيم كه ازنهر.درمحضرشان مطرح كرديمرفتيم وسواالتمان را

نگراني هايمان ولي از، برآموخته هايمان افزوده شد .ل بودآموزنده، هشداردهنده وقابل تاماين ديدار تاريخي،بسيار.درميان مردم برخورداراست
پزشكپور نشستي باحضور سروران  درمنزل سرور 57مرداد  27بعد ازظهرروز 5ساعت .درخوري ازپرسشهايمان دريافت نكرديم كم نكردو پاسخ

نگارنده تشكيل  ظفري وزنده ياد صفارپور و شادروان ميراني و مهندسدكتر روحبخش،  شادروان دكترطبيب،دكتر هوشنگ طالع، شادروان
انتظار دولت آموزگار سخن رفت ونظرات گوناگوني ابراز شد و درنتيجه پس  رقابلغيين نشست ازاهمال دولتمردان واقدامات بي رويه ودرا.شد

وسپس  روزبعد استيضاح دولت توسط شادروان پزشكپور .نماييم به اين توافق رسيديم دولت آموزگار را استيضاح بحث وتبادل نظر ازساعتها
زن ومرد وخردسال در سينما ركس آبادان  377اما سخنان وراهكارهاي ما درميان هياهوي بشدت رقت انگيزكشتار،انجام شد آقاي بني احمد

رحميها و اوج  عظمت بيتش سوختن انسانهاي بيگناه خبر ازآدر. خالفان نظام نبايد شنيده شودمفرياد نظر مي رسيد كه هيچ صدايي جزب.گم شد 
ايران و جهان لمس ميكرد، ولي قرارنبود دراين نبرد سياسي وحشتناك، مروت  ديگر جامعه آشفته را حاال رگوحشت بز ...دخشونتها ميدا

انقالبيون از خدا نترسيدندوآن . آسمان كوبيده شد همه ناله ها و زاريهاي خانواده هاي عزادار به سينه. وانصاف وآموزه هاي اخالقي راه يابند
آن، دولت پي شدو در پاي نظام نوشتندوآنگاه فرياد مظلوميت ستمديدگان درميان شعارهاي مرگ برشاه گم هجنايت هولناك وتكان دهنده را ب

رفت پذي وجهانگردي را دراين كابينه بودكه شادروان دكترعاملي،پست وزارت اطالعات.وشريف امامي روي كارآمدآموزگاركناره گيري كرد
خوش،  ايام گرنه در قبول مسئوليت كردو ض خطراست بايدمعر در درروزهاي سخت كه كشوركه داين گمان بو شرافتمندانه بر معصومانه و و

كابينه شريف امامي ماموريت يابد  خوشنامي و ميهن پرستي دكتر عاملي سبب شد كه در .هاي وزارت و وكالت فراوان استداوطلب براي كرسي
به دولت گزارش نمايد، كه كاش اينچنين نمي شد و ما امروز دكتر عاملي  را كشف و ماجراي دردناك سينما ركس آبادان را پيگيري و حقايق

 .ميبرديم ميان خودمان مي داشتيم و از درياي جوشان دانش او و انديشه هاي توانايش بهره را در
 ...ادامه دارد ...ت همه زخم نهان هست و مجال آه نيس كاين
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 )8(پرسش از تاريخ 

 كودتا يا ضد كودتا ؛ چه كسي كودتا  كرد ؟ ؛ 1332مرداد  28شاه بيت وقايع 
 شهرام يزدي: پژوهش از 

اب سرلشگر زاهدي به نخست وزيري را ص، حق عزل دكتر محمد مصدق و انتآيا محمدرضا شاه پهلوي ، پادشاه ايران -
 داشته و يا ملزم به مراجعه به مجلس شوراي ملي براي اخذ راي اعتماد بوده است ؟

شاهنشاهي يا اجراي قانون اساسي با اعمال قوه قهريه ارتش و پليس به منظور شكست كودتاي دولت كودتاي ارتش  -
 مصدق و حزب توده عليه قانون اساسي و حكومت پادشاهي مشروطه ؟

اظهار و هانكته  هنگام مطالعه تاريخ باكه گاه پژوهشگران مستقل  خصوصاً.زمان نميشود هيچگاه مشمول مرور كشف حقايق تاريخيمرورو 
تاريخي زواياي تاريك اين راه باحقايق پنهان و دررض برمي آيندو بيغدرصدد يافتن جوابهاي اصيل وناچاردو شوننقيض مواجه مينظرهاي ضدو

چند صد ساله علت شكست داريوش سوم و دوهزاركه به تازگي پرده از راز همانطور.انسان ميهن پرستي استا وظيفه هركه نشرآنهشوندمواجه مي
در  .است گريوقايع جنگ جهاني دوم دراروپا وسايركشورهاي درگير دردست كاوش و روشناشته شدويا هنوزاسكندر مقدوني برداز هخامنشي

به تفضيل درمورد بن بست  تاريخپرسش ازو كالبد شكافي روشنفكران نفتيسلسله مقاالت شماره هاي قبل من وپدرم سرور منوچهر يزدي در
والجرم ورشكستگي اقتصادي كشورو بن بستهاي سياسي درفضاي  -و تنها محل درآمد بزرگ ايرانترين مهم–صادرات نفت مذاكرات،توليد و

و لزوم بركناري حل مشكالت و عبور از موانع داخلي و خارجي درمصدق محمد باالخره ريشه هاي ناكارآمدي دولت دكتر اجتماعي وسياسي و
 .پردازم مرداد،كودتا ياضدكودتا كمترنوشتيم ولذادراين شماره به اين موضوع مي28بيت وقايعشاه وردايشان ازنخست وزيري بررسي شدولي درم

كه ايشان بي استه هاي ايران به مصدق تسليم شدشامل تمام خو 1331شهريور 5وانگليس درپيشنهاد نفتي رئساي جمهورآمريكاترين مهمآخرين و
 ! ازآن شدهفته بعد3ميليون ليره ديگردرپايان مذاكره وحداكثر  29ميليون ليره قبل ازمذاكرات و 20هيچ دليلي پيشنهاد را ردكردوخواستاردريافت

، اوضاع اقتصادي وسياسي كشور را درمرحله اي تازه و ؛عواقب سياسي و اجتماعي بن بست مذاكرات نفت     وي باتعطيلي مذاكرات
مصدق مردي غير منطقي است «ايدن نخست وزير انگليس پاسخ مصدق را ناشي از بيماري روحي خواند و گفت . تر از گذشته قرار داد خطرناك

پس از اين موضوع دولت ناچار شد براي تأمين اعتبارات مالي اقدام به   ».كه عظمت طلبيش او را در آستانه عدم ثبات روحي رسانده است 
ميليون تومان نمايد و براي كنترل مخالفين دولت ، قانون مخوف امنيت اجتماعي  400توانه و بدون مجوز مجلس تا حد چاپ اسكناس بدون پش
ژه نخست وزير مصوب نمايد و به دليل مخالفت نمايندگان مجلس با استبداد مصدقي دست به تعطيلي مجلس از طريق  را از محل اختيارات وي

 . از اقدامات فراقانوني مصدق دارد  رفراندوم زد كه خود قصه اي تلخ
عمومي و يا ادارات دولتي را وادار به اعتصاب ويا تحريك به اخالل در نظم و آرامش و : قانون اعجاب آور امنيت اجتماعي  2بر اساس ماده 

وآرامش و انتظامات عمومي  تمرد و عصيان نمايد و همچنين كساني كه در دادگاهها و دادسراها و ادارات و موسسات عمومي بر خالف نظم
هركس كارمندان موسسات مراجع اداري و قضايي و يا «رفتار كند و يا با جنجال و داد و فرياد به منظور توهين و ارعاب و تحت تأپير قراردادن 

سال  1ماه تا  3هند شد و از براي جلوگيري از اجراي قانون و مقررات ازدحام يا تحصن يا هرگونه تظاهر نمايد ، فوراً بازداشت و مجازات خوا
ارمند تبعيد براي آنها تعيين مي گردد وهمين ماده براي توطئه يا مواضعه كنندگان براي اعمال مزبوره در اين ماده معمول خواهد شد و هر گاه ك

  . »دولت باشد ، در مدت محكوميت و تبعيد و اقامت اجباري از اخذ حقوق يا مزد محروم خواهد بود 
ق رايك خطر بزرگ ملي ست كه بسياري مصدواقعيت اين مصدق؛دولت ازنيروهاي سياسي و نظامي داخل و خارج كشور  جمع بندي
گروهي ازنيروهاي سياسي .ذاكرات نفت وورشكستگي اقتصادي وسوء مديريت نكوهش ميكردنددليل شكست مگروهي او راب.مي دانستند
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سازمان مكتوم مانده عيان شوروي ازطريق سازمان افسران و رخنهاي ها و گذاشتن تودهآزادداخل وخارج كشورو نظاميان ونيروهاي امنيتي بعلت 
 سازمان افسران حزب توده رانظامي ايران آنقدروهاي امنيتي ونير.بودندكرده براي وي دندان تيزان حزب توده درارتش مي هراسيدندودرجه دار

 . سايرين اعتراف گيرند موردوي دران رابازداشت كردند تا ازته شده اين سازمسروان محمدي عضو شناخ،مرداد29جدي گرفته بودند كه روز
خود از سويي انگلستان منافع ازدست رفته خود را مي ديد كه الگوي ساير ملل نيز شده بود و باالخره آمريكائيها خروج ايران از حلقه متحدان   

ه جنگ خونين كره در ايران بودند و ضمناً نسبت به  خطر از دست رفتن خليج و ورود آن به باشگاه كشورهاي كمونيست و نگران تكرار تجرب
 فارس و منابع نفتي عراق و عربستان در جنگ آتي با شوروي را به چشم مي ديد و متوجه شده بود كه با وجود مصدق تفاهم با ايران و انگليس

 . دست رفتن متحد اروپايي انگلستان  نشدني و تصور ناپذير مي نمود  به شكل توامان غير ممكن است و درنهايت دوستي با ايران به شرط از
براي سرنگوني دولت مصدق  بي نتيجه ماند و  از طريق روزنامه  به سوي آينده  ارگان 1331اقدام  نيروهاي ارتشي و غيرارتشي ايراني در سال  

ي حركت بعدي، كامالٌ سازمان يافته تر و با پشتوانه نيروهاي خارجي الجرم بايد برا. حزب توده و توسط سازمان افسران حزب توده لو رفت  
 . موثر دست به كار مي شدند تا احتمال دخالت حزب توده و ارتش شوروي نيز از بين برود 

مي شد كه هاي تاريخي گفته زيرا  درتحليل. پاسخ روشن است  ؟اطالق مي شود 1332مرداد  28تا  52كودتا به وقايع  واژه اصوالً چرا 
تر محمدمصدق را ازنخست وزيري بركناروسرلشگر زاهدي را قانوني دكاه ايران حق نداشته با يك نامه وبدون مشورت با مجلس،دولت ملي وش

ام كه از اصولي است كه هرگز تغيير نكرده و اصالحاتي را به  46ولي اگر به قانون اساسي مشروطه نگاه كنيم مي بينيم در اصل . منصوب كند
به استناد اين ماده شاه براي عزل و نصب نخست وزير و    عزل و نصب  وزرا بموجب فرمان همايون پادشاه است :خود نديده چنين آمده

سي هميشه پادشاه نخست وزير را بانظر به يك عرف سياولي بنا. چ ارگاني از جمله مجلس نبوده استهيوزيران كابينه مجبوربه مشورت با
س نخست وزيران را منصوب كرده است كه اين عرف نيز در مقاطعي از تاريخ رعايت نشد و پادشاه بدون مراجعه به رأي مجلمجلس انتخاب مي

آرايي  صد غير قانوني بارفراندوم ديدني و شنيدني و صددريك مجلس به در خواست نخست وزير و درمرداد اصوًال  24با اينحال از .كرده است
مصدق است كه از رأي پادشاه استنكاف داشته و اين دكتربا اين اوصاف محمد رضا شاه هيچگونه خروجي از قانون ن. بسيار پائين منحل شده بود

 . سرهنگ حسن اخوي را بازداشت و روانه زندان كرده است سرهنگ نصيري و سرهنگ زند كريمي وكرده و مأمورين ايشان از جمله 
. پاسخ بازهم پوشيده نيست ؟ك نيمه شب را براي ابالغ حكم قانوني انتخاب كردند نيروهاي پادشاه ساعت يحال با اين اوصاف چرا 

عضوكم وبيش خبر داشتند  400زب توده با بالغ برقالب سازمان افسران ححزب توده درارتش درربه پادشاه ازنفوذكه نيروهاي نظامي وفاداازآنجا
نگران  1324وقايع آذربايجان ،مانندبرابر حركت حزب تودهنظامي شوروي دروبيش ازآن ازواكنش هراس بودندوازكودتاي قريب الوقوع آن در

شودوحوادثي مانندكودتاي خونين عراق در ايران مرداد ببعد اجرا 29بود مراحل بعدي درشدوقرارمرداد اجرا 27آن درچنانكه رگه هايي از،بودند
از روش اعمال –مورد درست بودچنانكه هردو –ي كرده بودندكه نافرماني مصدق را پيش بينپديدآيدكه خوشبختانه شكست خوردوازآنجا

مرداد بدليل نفوذافرادسازمان افسران حزب  25مرحله اول درقانون بااستمداد ازقوه قهريه ارتش وپليس وعمدتًا درتهران استفاده كردندكه در
قدرت بسيار  مرداد با 28و  27دوم همين حركت را درارخوردوافسران بقانون اساسي اين اقدام شكست توده درصفوف افسران وفادار به پادشاه و

حركت پيوسته والبته ازپيش برنامه ريزي نشده درهم شكستندومصدق رااز 2حزب توده را دربيشتر انجام دادندونيروهاي وفاداربه دكتر مصدق و
ته با شادي اقشار مختلف مردم و البااستقبال واين حركت نظاميان ب.به قدرت برسدقانوني يعني سرلشگر زاهدي قدرت خلع كردندتا نخست وزير

لب حركت وحتي در شهرهاي مهم خوزستان قمخالفت عده ديگري مواجه شدولي به سرعت به ثمر نشست و دربسياري ازشهرستانهاي كشور
و با ي بيشتر به طول نيانجاميدود مخالفتها درچند شهرمانند اصفهان نيز نيمروزمعد. هاي انقالبي نهضت، كوچكترين مخالفتي رابه همراه نداشت

. مقاومت اندك نيروهاي نظامي خاموش شد و تحركات وفاداران  مصدق در بعضي شهرها مانند مشهد با واكنش مردم در باغ ملي خنثي گرديد 
سر بزن گاه از حمايت ايشان دست در سازمان افسران ناسيوناليست سئوال سوم اينجاست كه چرا نيروهاي وفادار به دكتر مصدق 
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پاسخ را از زبان آنها دريافتم و براي شما نقل مي  برداشته يا با نيروهاي وفادار به قانون اساسي مشروطه همراه شدند و يا ساكت ماندند ؟ 
فرمانده نيروهاي مسلح و وزير  از آنجا كه دكتر مصدق حكم نخست وزيري خود را توسط پادشاه ايران دريافت كرده بود و با حكم ايشان. كنم 

جنگ شده بود با فرمان ايشان خلع شده و افسران وفادار به مصدق پس از اطمينان از صحت صدور فرمان خلع مصدق و نصب زاهدي طبق قانون 
سران از جمله سرهنگ ستاد بسياري از اين اف. بايد از فرمان فرمانده كل قوا يعني محمدرضا شاه تبعيت مي كردند و الغير والبته چنين كردند 

كوهستاني عشرت آباد و سرهنگ ستاد رستم نوذري فرمانده تيپ يك زرهي پادگان قصر  3حسينقلي اشرفي فرماندار نظامي تهران فرمانده تيپ 
بازداشت  تيپ مستقل زرهي و كوهستاني تهران بجز سرهنگ ستاد شاهرخي كه با طرح عمليات نظامي همكاري داشت و 5و ساير فرماندهان 

مرداد از صبح تا بعد از  28شد سايرين و حتي سرتيپ تقي رياحي رياست ستاد ارتش و از افسران وفادار به دكتر مصدق به همين دليل در روز 
با كمال تأسف . ظهر همان روز يكي پس از ديگري بال اقدام شدند و البته صفت خائن را سالها بر دوش خود و خانواده شان تحمل كردند 

 .سرهنگ اشرفي توسط هر دو طرف ياران شاه و مصدق به زندان رفت و بيش از بقيه خسارت ديد 
الزم به ذكر است كه دكتر مصدق علي رغم امضاء رسيد دريافت فرمان شاه ايران به سرتيپ رياحي و ساير اطرافيان خود در مورد وجود اين      

دولت خود كه آنرا قانوني مي دانست فرا خواند و موجب درگيري هاي تهران شد كه طي  نامه و صحت آن دروغ گفت و ايشان را به تبعيت از
و  26مرداد در تهران به مرور لو رفت و در  25اين دروغ تاريخي از روز . سرباز گارد و ساير نيروها و غير نظاميان كشته شدند  50آن بيش از  

كثيرانتشار كشور چاپ گرديد كه شهر در كنترل حزب توده قرار گرفته بود و دولت قادر  مرداد تصوير اين فرامين در حالي در روزنامه هاي 27
مرداد فرماندهان  27به مهار آن نبود و الجرم هيجان و ترديد محيط هاي نظامي و توده مردم را فراگرفت ، تا جايي كه سرتيپ رياحي در روز 

يان در ارتش را برايشان بازخواني كرد و سپس وي و دكتر سنجابي براي آرام كردن ساير ارشد نظامي را فراخواند و مفاد قانون مبارزه با شورش
مرداد براي توجيه به باشگاه افسران دعوت كردند ولي جلسه قبل از گردهمايي در اولين ساعات صبح متوقف  28افسران ارتش ، ايشان را در 

مصدق بر دروغ خود پاي فشرد ؛ دروغي كه معرف كودتاي نخست وزير عليه پادشاه با اين حال . شد و افسران ملتهب و ناراحت پراكنده شدند 
همان قيامي كه . بود ، ولي افسران ارتش به آن فرمان ها گردن نهادند و زير پرچم پادشاه مشروطه عليه دولت غير قانوني مصدق قيام كردند 

 . مرداد و يا قيام اراذل و فواحش جنوب تهران نام نهادند  28بسياري از مورخين ما با كمال تأسف نامش را كودتاي آمريكايي 
مگر   حال سؤال اينجاست كه چگونه يك دولت ملي و قدرتمند با خشونت چند صد فاحشه والت جنوب تهران از هم مي پاشد ؟

يابان ديدند ؟ اين مردم چرا به خآيا مورخين ما صدها هزار نفر از  مردم معترض را ن دولت ملي ارتش و پليس ملي و تحت فرمان نداشت ؟
رتشيان با كدامين توجيه ، ا؟اد چرا به جاي مقاومت شادي كردندو شيريني توزيع كردندمرد 29؟ مردم پس از ها آمدند وخواسته هايشان چه بود

مرداد كودتاي آمريكايي بود ويا مأمورين  28آيا واقعاً  دليل اقدام به كودتا قرار مي دهند ؟ون دريافت كمترين وجهي خود را درخطرمرگ ببد
انال مستقل ارتباطي بين آمريكاييها با نيروهاي كل عدم تمكين افسران ارتش ايران ونبوددليبراي فرار ازافتضاحاتشان درتهران ب CIAآمريكايي 

؟ ان ازپيروزي به ريش گرفتنداطمينونظامي را پس ازحاضردرصحنه درطرحشان وبي اطالعي ازموقعيت نيروهاي حاضردرصحنه،اين قيام مردمي 
 36با كدامين يد بيضا توانستند چگونه و -خودشانطبق اسناد –سفارت آمريكامورخين ما نپرسيدند كه آمريكاييهاي درحال فرار و بي خبر در آيا

ساعت  كنترل  6و ظرف امي خارج كنندنظسي ون هواداران دكترمصدق بود به قصدتصرف مراكزمهم سيافرماپادگان تهران كه در 2تانك را از
و واقعيات صحنه طرح اول ودوم آمريكاييها درايران چه بود؟ طرح افسران ايراني چه بود اصوال؟كامل كل پايبتخت وكل كشور را بدست گيرند

علت عصبانيت پاسخ چه كرد ؟ اه درمامورين آمريكايي ازپادشاه ايران چه خواستندومحمدرضاش؟مرداد چه شد 28تا 25سياسي ونظامي ايران در 
ياافسران ايراني بفرمان قلبي ونقشه آ؟ي آمريكايي كه حتي نقشه تهران راهم نداشتندافسراننيروهاي آمريكايي ازپادشاه وافسران وفادارش چه بود؟

 تهران  چه بود ؟مرداد در 28ماجراي خودكشي سفيرشوروي درشامگاه ؟آشنا به ايران  CIAچند افسربه طرح هاي هاي خودعمل كردنديا

 .هاي تاريخي در شماره بعد پاسخ اين پرسش
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السلطنه  نقش احمد قوام و روسهاي خون آشامفرقه ننگين دموكرات به سركردگي در مورد نجات آذربايجان از چنگال 

تا  ،محمدرضا شاه فقيداز عامدانه تا كنون زياد گفته شده كه بدليل پررنگ كردن عملكرد وي و نام نبردن  در اينباره،

گريز نقش كليدي شاه در  بارهمقاله زير توضيحي شايسته و مختصر در. حد زيادي پرسش برانگيز و اغراق گونه مي نمايد

 :است و حفظ تماميت سرزميني ايران آذربايجان اهريمن از

 گريز اهريمن، با تدبير قاطعانه شاه

 ساسان بهمن آبادي مهندس :نويسنده

جنگ جهاني دوم از سوي كشورهاي متفق، هنگامي كه موجوديت نظام سلطه بطور جد به مخاطره افتاده بود، با تحميل 
ساختند و جـدا از آنكـه در   » پل پيروزي« عليرغم اعالم بيطرفي از سوي رضاشاه، نيروهاي روس و انگليس از پهنه ايران 

زمين به پايكوبي درآوردند، پس از پايـان جنـگ نيـز، بـه     دوره جنگ با غارت منابع ايران، ديو قحطي را بر فراز اين سر
غائله اي كه اگر با درايت و قاطعيت محمدرضـا شـاه جـوان    . هنگام تقسيم غنايم، غائله آذربايجان را نصيب ايران نمودند

فرجام خوشي نمي يافت، بجاي آنكه امروز همچون مدالي بـر سـينه قـوام آويختـه شـود، بـرگ ديگـري بـر صـفحات          
ورشكسـتگي  دوران همراه با به با تردستي از سوي همانهايي كه ملي شدن صنعت نفت را  .دگي ملي ما مي افزودسرخور

اقتصادي و انزواي سياسي حكومت مصدق نسبت مي دهند، شكست حكومت پوشالي فرقه دموكرات نيز همـواره بعنـوان   
يادين محمدرضا شاه در ايـن پيـروزي تـاريخي بـه     تدبير زيركانه قوام تبليغ گرديده و كوشش بسيار شده است تا نقش بن

 .كلي محو گردد
آنهم در زمان نخست وزيري حكيمي روي داد كه با تأكيد و پافشاري ايشان به عنوان فرمانـده كـل قـوا،     1324نخستين اقدام قاطعانه شاه در سال 

ماننـد  درسـت ب  .ارتش سرخ در شريف آباد قزوين متوقف گرديدنيرويي از تهران براي تقويت پادگان تبريز گسيل شد كه البته از سوي نيروهاي 
 تجزيه هاي پيشين در پي جنگهاي ايران و روس كه كاميابي روسها بدون همراهي و چراغ سبز انگليسها حاصل نمي شد، در توطئه تازه نيز دولـت 

  .شوروي در آذربايجان همراه بودانگليس درصورت ايجاد شرايط همانند در ايالتهاي جنوبي، با مطامع توسعه طلبانه 
وزير خارجه انگليس، ارنست بوين، بجاي شكايت رسمي ايران به سازمان ملل، تشكيل كميسيون سه جانبه اي را پيشنهاد مي كرد كـه بـا حضـور    

 –بـوالردز   رسـر ريـد   –ران طرحي كه از سوي سفير اين كشور در اي. نمايندگان شوروي، آمريكا و انگليس به بررسي مسأله آذربايجان بپردازند
شاه اين طرح را توطئه اي سازمان يافته براي تقسيم ايران تشخيص مي دهـد و در گفتگـو بـا روزنامـه نگـار هنـدي،        .شدت به شاه توصيه مي شدب

 :كارانيجا، اينگونه توضيح مي دهد
دادن اختياران بيشـتر بـه اسـتانها تحـت     كه متفقين، دولت ايران را براي اين بود نظر مي رسد كه اساس پيشنهاد بوينب«  

هرچنـد ظـاهرًا ايـن حكومتهـاي     . فشار بگزارند تا بعضي اياالت بتوانند حكومت خودمختاري براي خـود تشـكيل دهنـد   
واليتي كه در قانون اساسي ايران پيش بيني شده، جزيـي از ايـران بـه شـمار مـي      ي وخودمختار در قالب انجمنهاي ايالت

ن در واقع تشكيل حكومتهاي خودمختاري را در مناطقي ماننـد آذربايجـان و گـيالن و مازنـدران و     آمدند، اما طرح بوي
تشكيل حكومتهاي خودمختار خوزستان و فـارس را تحـت حمايـت و     دستان، تحت نفوذ و كنترل شوروي وگرگان و كر

 ».بود 1907فوذ مانند قرارداد اين در واقع يك طرح جديد تقسيم ايران به مناطق ن... كنترل انگليس در نظر داشت 
حتي قوام هم پس از تشكيل دولت، به حل مسأله آذربايجان از راه مصالحه و رايزني تمايل بيشتري نشان مي دهد تـا شـكايت رسـمي در سـازمان     

هد كه شكايت ايران را عليه شوروي تا جاييكه با فرستادن تلگرافي، از تقي زاده، سفير ايران در لندن و نماينده ايران در سازمان ملل مي خوا ،ملل
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سياسـتهاي متفـاوت شـاه و قـوام در حـل مسـأله آذربايجـان در         .درخواستي كه با اجابت تقي زاده روبرو نمي شود. در شوراي امنيت مطرح نكند
 .روشني قابـل مالحظـه اسـت   گزارشهاي جرج آلن، سفير آمريكا در تهران، كه بطور روزانه به وزارت امورخارجه اين كشور فرستاده مي شده به 

نوشـته  » پـدر و پسـر  « منتشر شده كه بخشهايي از آن، برگرفته از كتـاب   1946اين گزارشها در جلد هفتم گزارش روابط خارجي آمريكا در سال 
 :محمود طلوعي در ادامه ارايه مي شود

او با تأكيد بر اينكـه ايـن قسـمت از    . پيش آمده سخن گفتقوام از مشكالتي كه در مذاكره اش با پيشه وري « : 1325ارديبهشت ماه  18گزارش 
اه صحبتهاي او خيلي محرمانه است گفت آنقدر كه با شاه مشكل دارد با پيشه وري مشكل ندارد و افزود با پيشه وري به توافقهايي رسيده ولي شـ 

قـوام سـپس گفـت مشـكل     ... اي حل مسـأله آذربايجـان اسـت    با اصول اين توافقها مخالفت مي كند و بيشتر متمايل به استفاده از نيروي نظامي بر
   ».اصلي او از آنجا ناشي مي شود كه شاه در مقام فرماندهي كل قوا، ارتش را در اختيار دارد

ري استنباط من هم اينست كه شاه طرفدار شدت عمل است، ولي قوام از يك راه حل مسالمت آميز جانبدا... « : 1325ارديبشهت ماه  21گزارش 
  ».آذربايجان منجر خواهد شد ميكند كه نهايتاً به بقاي يك نيروي نظامي مستقل در

قوام ممكن است براي خوشايند شوروي ها، شكايت ايران را از دستور شوراي امنيـت خـارج   « با اين مقدمه كه  1325ارديبهشت ماه  25گزارش 
درباره سخنان شب گذشته پيشـه وري در  . و مانع از مصالحه با پيشه وري شده است قوام افزود شاه در جريان مذاكرات اخير دخالت كرده« : كند

قـوام از مـن   ... راديو تبريز كه شكست مذاكرات تهران را به دخالت اشخاص غير مسئول نسـبت داده بـود گفـت كـه منظـور او شـاه بـوده اسـت         
 »...به آذربايجان استفاده كنم  خواست كه از نفوذ خود درشاه براي جلب موافقت وي با دادن امتيازاتي

وارد عليرغم مخالفت شاه، قوام كه پيشتر فعاليت حزب توده را آزاد اعالم كرده بود، در ادامه سياست مصالحه جويانه خود سه وزيـر تـوده اي را   
ا پيشـه وري امضـا مـي كنـد كـه بـر پايـه آن        كابينه مي كند و پس از تشكيل كابينه ائتالفي با حزب توده، هيأتي به تبريز مي رود و موافقتنامه اي ب

مجلس خلق آذربايجان به انجمن ايالتي آذربايجان تغييـر نـام مـي دهـد و سـالم اهللا جاويـد، وزيـر كشـور حكومـت پيشـه وري، حكـم اسـتاندار             
وافقنامه، عشاير قشقايي استان فارس پيامد اين ت .آذربايجان را دريافت مي نمايد ولي آذربايجان عمالً در اختيار پيشه وري و فرقه دموكرات است

علم طغيان برمي دارند و تا پايان همان ماه بر بيشتر بخشهاي فارس تسلط مي يابند و خواستار خودمختاري و امتيـازات   1325در اوايل شهريور ماه 
باز نكرده بود و به اعمال حاكميت بـي قيـد   سياست آشتي جويانه و منعطف قوام نه تنها گرهي از كار آذربايجان .همانندي با آذربايجان مي شوند

 ازبود، بلكه فرقه دموكرات كه دولت مركزي ايران را به مرگ گرفته بـود، بـه تـب راضـي كـرد و       نيانجاميدهو شرط دولت مركزي در آن خطه 
به دنبال داشـت و از آن گذشـته   ديگر سو، هم فعاليت آزاد حزب توده در سراسر كشور و حتي حضور وزيران توده اي در يك دولت ائتالفي را 

 بطور غير رسمي اما حقيقي به اجرايي شدن طرح دولت انگليس منجر شده بود و در استان فارس نيز امتيازات همانندي درخواست شده بود كه بـا 
 .توجه به نفوذ و دسيسه چيني انگليس مي توانست به دستاويزي براي شورشهاي همسان در خوزستان نيز بدل شود

كامالً روشن است كـه آشـتي جـويي خيرخواهانـه قـوام بـر حجـم        . مه اينها گذشته، قوام امتياز نفت شمال را هم به شوروي واگذار كرده بوداز ه
معضالت كشور به شدت افزوده بود و ختم به خير شدن غائله آذربايجان به هيچ روي نمي توانست با واگذاري امتياز نفـت شـمال بـه شـوروي از     

موافقت لفظي قوام با واگذاري نفت شمال به شوروي حتي اگر بـه خـروج ارتـش سـرخ از      .مخالفت با آن در مجلس حاصل شودسوي دولت و 
، مسأله آذربايجان همچنان بصورت استخواني الي زخم باقي مي مانـد و چـه بسـا    ه شدايران مي انجاميد، با توجه به امتيازاتي كه به پيشه وري داد

به خواسته هاي محلي بيشتر و نهايتًا سقوط در دام اتحاد جماهير شوروي منجر مي شد و اساساً اگر صرف نفت شـمال طعمـه   به مرور زمان به مطال
امضـاي   .مناسبي براي راضي كردن خرس درنده روس بود، بي ترديد قوام لزومي بـراي اعطـاي امتيـازات محلـي بـه فرقـه دمـوكرات نمـي ديـد         

بدو امر به شورش در استان فارس انجاميده بود و نه تنها خطر تجزيه را به كلي از آذربايجـان مرتفـع نكـرده بـود،     موافقتنامه با پيشه وري در همان 
نبايد از نظر دور داشت كه . بلكه ابتدا فارس و به مرور زمان قطعاً مناطق ديگري از ايران، به ويژه خوزستان را به ورطه هولناك تجزيه مي كشانيد



  90آبان و آذر  -142شماره  -سال چهاردهم                                                         نشريه داخلي حزب پان ايرانيست -حاكميت ملت
 

16 
 

دولت شوروي هـم بـراي تثبيـت امتيـاز      .رايطي رخ نموده كه حزب توده حتي در دولت مركزي هم شركت داده شده استهمه اين اوضاع در ش
 توافق شده و تأييد مجلس، دولت را براي برگزاري انتخابات تحت فشار گذارده و سرنوشت انتخاباتي كه با فشار دولت شوروي، توسط دولتي با

. در چنين شرايطي شاه تصميم به نقش آفريني مؤثرتر و بركنـاري قـوام مـي گيـرد     .راحتي قابل پيش بيني استسه وزير توده اي برگزار مي شود ب
به شـاه، در مالقـات بـا شـاه     ) سپهبد اميراحمدي(قوام پس از پي بردن به احتمال بركناري اش، با توجه به آگاهي از وفاداري ارتش و وزير جنگ 

سفير آمريكا، جرج آلن، پس از ديدار با شاه و شنيدن شرح وقايع از زبان ايشـان در گـزارش روز    .گي مي كندبراي انجام اوامر ايشان اعالم آماد
شاه به قوام مي گويد كه اولين شرط ادامه حكومت او اينست كه مظفر فيـروز و سـه وزيـر تـوده اي را از     ... « : چنين مي نويسد 1325مهر ماه  28

آنهـا توافـق   . ست كه فكر هرگونه ائتالف را با حزب توده كنار بگذارد و در انتخابات با حزب توده مبارزه كنـد كابينه اخراج كند و شرط دوم اين
ساعت به تعويق بيافتد و موضوع محرمانه بماند تا تدابير الزم براي مقابله با تظاهرات احتمالي حزب توده اتخاذ  24مي كنند كه اعالم تغيير كابينه 

قوام صبح روز بعد مجدداً به حضور شاه مي رسد و با حالتي مضطرب و متشـنج  ] يد قوام از سوي سادچيكف، سفير شورويپس از تهد... [گردد 
 ».از احتمال حمله نيروهاي شوروي درصورت تغيير كابينه خبر مي دهد كه شاه اعتنايي نمي كند

 . زمينه براي گسيل ارتش به آذربايجان فراهم مـي شـود   1325پس از بركناري وزيران توده اي از كابينه، غائله جنوب پايان مي يابد و در آذر ماه  
ي شاه در گفتگو با كارانيجا، روزنامه نگار هندي توضيح مي دهد كه پس از صدور فرمان حمله نيروهاي ارتش به آذربايجان، سفير شـوروي از و 

سـفير  . درخواست مالقات فوري مي كند و شاه هنگامي درخواست او را مي پذيرد كه نيروهاي ارتش در حال پيشروي داخل آذربايجـان هسـتند  
شوروي با اعتراض شديد نسبت به پيشروي ارتش در آذربايجان و هشدار نسبت به جنگ و خونريزي بلندمدت در آذربايجان از شاه مـي خواهـد   

نگران نباشـيد، در  « : ر عقب نشيني صادر كند و شاه در مقابل تلگرافي را كه همان هنگام به دستش رسيده بود براي سفير مي خواندكه فورًا دستو
 ».هيچ نقطه اي مقاومتي نشده و تبريز هم بدون خونريزي تسليم گرديده است

نسبت به ورود متقابل نيروهاي آمريكـا بـه    1946ترومن در مارس . باشددر اين ميان اولتيماتومهاي ترومن به استالين درباره ايران قابل بررسي مي 
نسبت به استفاده از سالح اتمي درصورت مداخلـه شـوروي،    –همزمان با گسيل ارتش شاهنشاهي ايران به آذربايجان  – 1946ايران و در دسامبر 

ت بين المللي در راستاي منافع ملـي مـي انجامـد، وجـود يـك مـديريت       اما بي ترديد آنچه كه به بهره گيري از منازعا .به استالين هشدار مي دهد
شاهانه در عرصه روابط خارجي و همچنين خردمندي و شعور سياسي ژرف در تحليل پيشاپيش سياستهاي متخاصم و نيز برنامه ريزي بر پايه توان 

اگرنـه، درسـت در شـرايط هماننـد، سياسـت منفعالنـه و        .باشـد مي  –و نه تسليم شدنهاي منفعالنه و يا ماجراجويي هاي شعارگونه  –ملي موجود 
 .بدور از درايت قوام مي رفت تا نه تنها آذربايجان، كه حتي ديگر بخشهاي كشور را نيز در آستانه تجزيه قرار دهد

را از دسـتيابي   شاهانه نه تنها حكومتتقابل منافع كشورهاي استعماري در زمان فتحعلي شاه نيز كامالً مشهور بود، اما نبود شعور سياسي و درايت  
در زمـان نهضـت ملـي شـدن      .داشت، بلكه آسيبهاي تاريخي و جبران ناپذيري بر استقالل و يكپارچگي سرزميني ايران وارد نمودبه منافع ملي باز

مندي بيشتر جامعه از ثروتهاي ملـي   هاي نابخردانه و هياهوهاي ماجراجويانه مصدق، نه تنها به بهرهشعارزدگي صنعت نفت نيز عليرغم جنگ سرد،
و از عوايـد نفتـي    نيانجاميد، بلكه بجاي سود جستن از تقابل ابرقدرتهاي جهاني شرق و غرب، كشور را در قبضه پر مخاطره توده اي هـا قـرار داد  

  .معمول هم محروم ساخت
ي كنـد و در مقابـل پـاي همـه قطعنامـه هـاي  شـوراي حكـام         امروز هم بي درايتي سياسي از يكسو سيل ارز را چون باران رحمتي روانه مسكو مـ 

و از  شـود از يك طرف همه هم و غم سياست خارجه مصروف غـزه مـي   . هم رقم مي خوردامضاي روسيه اتمي عليه جمهوري اسالمي، آژانس 
  .هم تأييد مي گرددادعاهاي واهي بر جزاير سه گانه ايراني از سوي فلسطينيان  ،ديگر سو
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 آنسوي مرز ردخبرنگار ُكپرسشهاي  زنگنه به دكتر پاسخ

  هر جا كه كرد است آنجا ايران است 

 دوست گرامي و همخون كرد من 
  جناب آقاي خالد محمد زاده

يي با درود بسيار به شما و با آرزوي تندرستي و شادكامي شما و خانواده محترم در آنسوي مرزهاي پوشالي استعمار سـاخته از اينكـه در پاسـخگو   
بـر و  حتماً آگاه شده ايد كـه ره . به متني كه جنابعالي به عنوان مصاحبه برايم ارسال كرده بوديد تاخير كرده ام بسيار متاسفم و پوزش مي خواهم 

ديماه امسال بـه ملكـوت اعـال پيوسـتند و ان       16بنيادگذار نهضت پان ايرانيسم و مراد همه پان ايرانيست ها يعني جناب آقاي محسن پزشكپور در 
درگيـري  بزرگمرد را دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي شبانه و مخفيانه به خاك سپردند اين حادثه تلخ يعني جدايي جسمي ما از پدر و مرادمـان و  

از ها و گرفتاري هاي آن خاكسپاري غم انگيز تحمل بسياري از ما را دچار فشار و ناراحتي بسيار كرد و همين جا خاطره اي از ايشـان و گروهـي   
ارزاني نمايندگان حزب پان ايرانيست كه در عظيمه كرج بديدار شادروان بزرگوار و قهرمان مالمصطفي بارزاني شتافته بودند به يـادم آمـد كـه بـ    
ايشـان  بزرگ در حضور پزشكپور و ياران پان ايرانيست همراه فرزندان خود شادروان كاك ادريس و كاك مسعود بارزاني را احضار كرده و بـه  

  . پزشكپور به شما تاكيد و وصيت مي كنم كه هميشه به ايران وفادار بمانيد و هرگز اين پيوند را نگسالنيد  كاكمن در برابر: گفته اند 
تهيه شـده و در آن  » مقاله هاي دبير كل « دوست عزيز ، بيوگرافي خودم را از كتابي كه توسط برادر نازنينم جناب بهمن اعظم زنگنه تحت عنوان 

 . ساله دبير كلي حزب پان ايرانيست فراهم آورده اند اسكن كرده و برايتان جداگانه مي فرستم  6مقاالت مرا در دوران 
از ايـن پرسـش شـما    ... كه حزب پان ايرانيست بارها كردها را ايراني خطاب كرده اما سوال اين است كه ايراني پنداشتن كردها اما پرسيده بوديد 

اما حزب ما كردها را ايراني خطـاب نكـرده و   » ... كردها را ايراني خطاب كرده ايم و يا ايراني پنداشتن كردها « بسيار حيرت كردم كه نوشته ايد 
هزار سال است كه جهـان و همـه مـدارك و اسـناد راسـتين تـاريخي و نـه جعليـات دوران          شما تاريخ را نخوانده ايد كه دهمگر  .است نه پنداشته

)  و نه ايراني پنداشتن آنها و يا ايرانـي خطـاب كـردن كردهـا    (ايراني بودن كردها  .ترين تيره ها و اقوام ايراني مي دانند، كردها را از اصيلشوروي
تالش مشترك همه ايرانيان حزب ما خواستار يگانگي وسربلندي دگربارهمه اقوام ايراني و زندگي و كوشش وفرهنگي است وحقيقتي تاريخي و

تفـاوت  گـرفتن  اي آينـده باخردمنـدي همدسـتي و بـدوراز هرگونـه در نظر     نسل هز وآينده مردمان ما وبراي رفاه آزادي حق تعين سرنوشت امرو
حاضر نيستيم ايرانـي  مي باشدوكردن فرهنگمان فرهنگ مشترك ايرانيمان و پر بارتر اساس تاريخ ووحتي زبان برگويشي ومذهبي وقومي، نژادي 

نسـان  ، ملي و تاريخي است به غير ايرانيان نسبت دهيم و بدتر از آن ، آن را به ابزاري براي سركوب ديگـر ا ي ، فرهنگيبودن را كه افتخاري انسان
ما به اعالميه كوروش بزرگ وفاداريم و آنگونه كه جلوه هاي فرهنگ ايران در درازاي تـاريخ همـواره    .شان نماييمق ملي و انسانيها و سلب حقو

انساني ملت بـزرگ ايـران مـي     فرهنگپرورش يافته و برآمده از تاريخ وكه نهضت پان ايرانيسم را هرگز در حالي ،آن را بيان و اعمال كرده است
سـال قبـل پـان ايرانيسـم را      60ست كـه بـيش از   روتحميل ملتي بر ملت هاي ديگر را تحمل نخواهيم كرد و از اين ه سلطه و زور ودانيم، هيچگون

خود اجازه خواهيم داد كـه  پس چگونه است كه ب. و تا ابد بدان وفادار خواهيم بودنهضتي ضد استبداد ، ضد استعمار و ضد استثمار اعالم كرديم 
يك پيكر مي دانيم و خواهان سـعادت و   لت بزرگ ايران همه انسان ها را ادليل فرهنگ انساني مكه ببه زور ايراني بدانيم و درحالي ان راغير ايراني

 .وفاداريم» تو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي « آرامش همه جهانيان هستيم و به قول سعدي بزرگ 
اهورا مزدا است كه اين جهان را آفريد ، اهورامزدا است كه شـادي را آفريـد اهـورامزدا اسـت كـه      « رستم  ر كتيبه نقشبه قول داريوش بزرگ د

سـرافرازي همـه   وشـادماني و مرحمـت  ايرانيسـت بـراي تحقـق جهـاني پرازمهـر و      نهضت پان ايرانيسم و حزب پان» شادي را براي مردمان آفريد 
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» كه جهان ، جهان ملت ها اسـت « : ت جمله شعارهاي ما اين اسا مي باشدوساليان درازست كه ازبويژه در قالب ملي، تاريخي و واقعي آنهبشريت 
 . و ما خواهان استقرار بهترين روابط بين المللي بر اساس احترام به حقوق ملت ها هستيم 

... ) چون كرد و ارمني و يوناني و غيره (ن مردمام كه براي سلطه جابرانه خود بر ديگر يما به مانند دولت ستمگر و ضد ايراني تركيه تفكر نمي كن
ما كساني را ايراني مـي دانـيم كـه اوالً بـه موجـب       . آن هم به تحقير ترك كوهي مي نامد ، و سركوب و سلب حقوق انساني آنها مثال كردها را 

ار فرهنگ ملت بزرگ ايران در درازاي تـاريخ عاشـقانه   اسناد و مدارك قطعي تاريخي ايراني شناخته مي شوند و ثانياً در برپايي ، پويايي و استمر
و ايـران آنجاسـت كـه    ) . سازندگي و پويايي فرهنگي را به زور بر ديگر اقوام غير ملي نمي توان تحميل كـرد  ( و نه با زور و تحميل كوشيده اند 

      :قول شادروان بارزاني بزرگ كه فرمود و بننـد  سازندگان و استمرار دهندگان فرهنگ انساني ملت بزرگ ايران هنوز در آنجا زندگي مي ك

  .اگر مي خواهيد فارسي را درست ياد بگيريد به كردستان بياييد: هر جا كه كرد است آنجا ايران است  و تاكيد كرد 
بزرگتـرين ايـالت كـرد اسـت كـه در      شما همانگونه كه اشاره كرده ايد مي دانيد كه من كرد هستم و يقيناً مي دانيد كه ايل بزرگ زنگنه يكي از 

در : راسـر ايـران كنـوني    سراسر ايران زمين بزرگ و تاريخي پراكنده هستند ، در عـراق جعلـي امـروز ، در ارمنسـتان و در افغانسـتان كنـوني و س      
ويژه در شهرستان فسـا و جهـرم   ويژه تربت جام و تربت حيدريه ، در خمسه زنجان ، همدان ، كرمان ، به ويژه در سيرجان ، در فارس به خراسان ب

در ميـان  و الر و اطراف برازجان ، در بوشهر ، اهرم و چاه كوتاه ، در خوزستان به ويژه در شوشتر ، اهواز ، رامهرمز ، باغملك ، مسجد سـليمان و  
بـه   6و  5،  4،  3، 2بـه فارسـي    1طق بختياري ها و رامشير و در جنوب خوزستان ، كرمانشاهيان و ايالم و در مسير مالير و تويسـركان كـه در منـا   

لـري و   14در فارسي و كردي و   13و  12فارسي ، عربي و  11فارسي ، لري و بختياري و   10و  9و  8و  7و ) آذري ، افشاري ، قشقايي ( تركي 
رت و پراكنـدگي آنهـا اينـك    هاي من و روشن كردن داليـل تـاريخي مهـاج   سال گذشته با كوشش 30ه اند و در پراكند فارسي سخن مي گويند ؛

ود و مسقط الراس شان و در ميان بختياري ها در شمال و جنوب خوزستان هستند به خوبي از كرد بودن خ) سيرجان ( آنها كه در فارس و كرمان 
عرب زبان  كرد زبان و بني اسد هاي غير زنگنه مانند شوان و طالبانيِار مي كنند و حتي در عراق به نامان با خبر شده اند و به آن افتخدر كرمانشاه

وصلت با زنگنه ها دارنـد و   در جنوب پراكنده اند و تيره اي از زنگنه هاي بني اسد هم عرب زبان در خوزستان زندگي مي كنند كه پيوند بسيار و
هن بـزرگ و تـاريخي خـود مـي داننـد      بدانيد كه همه كردهاي زنگنه در سراسر ايران كنوني بدون هيچ ترديدي خود را ايراني و مدافعان مي يقين

   همانگونه كه همه كردها ايراني اند و هرگز اين ايراني بودن كردها پندار نيست و يكي خطاب ناصواب نمي باشـد و بـاز هـم بـدون هـر ترديـدي       
و ساساني بوده اند و تـاريخ صـراحت   مي دانيد كه كردها به عنوان وارثان به حق مادها از پايه گذاران شاهنشاهي هاي ماد ، هخامنشي و اشكانيان 

فـارس بـوده انـد و مـي دانيـد كـه تيسـفون تـاريخي پايتخـت اشـكانيان و ساسـانيان در            ) شوان كاره ( دارد كه ساسانيان از طوايف كرد شبانكاره 
و شـهر مركـزي آن را    ودهوازه هـا و ديوارهـاي مشـخص بـ    شـهر بـا در   7متشـكل از   ،مـي نامنـد  ) شهرها ( نزديكي بغداد كه اعراب آن را مدائن 

مجلد نوشته اند  20استاد محمد علي سلطاني كه تاريخ مفصل جغرافيايي كرمانشاهيان را درتاريخ به صراحت مي گويدو. اند مي خوانده كردآباد
 2 ،يـت سـليمانيه  كردسـتان بابـان بـه مركز    1و تحقيق كرده اند و در سخنراني هايشان در مجامع كردي هميشـه كردسـتان تـاريخي را متشـكل از     

بـا   همـواره  ،همگي اين خاندان هـاي بـزرگ كـرد    اند و كردستان زنگنه به مركزيت كرمانشاه ياد كرده 3كردستان اردالن به مركزيت سنندج و 
اخلـي را بـه   هاي دعالم مي كرده اند و مولفـان تاريخهـاي راسـتين ايـران هرگـز شورشـ      ا) و نه تابعيت كشور ايران را (افتخار ايراني بودن خود را 

 هنگام استقرار سلسله ها و يا شاهنشاهان با عنوان سركوب اقوام غير ايراني از كـرد و بلـوچ و آذري و لـر و كرمـاني و تـركمن و اعـراب جنـوب       
وه و گـر چرا كه اصالً چنين نگاه و نظري به اقوام ايراني هرگـز مطـرح نبـوده و نشـده و بلواهـا و شـورش هـاي يـك         ، خوزستان تلقي نكرده اند 

چـرا كـه حكومـت مركـزي      ،هاي آزاديخواهانه و جدايي طلبانه چند ايراني تلقي نكرده اندخانواده را بر عليه حكومتهاي مركزي ايران به نام قيام
اقـوام  ولـي متشـكل از همـه     ،ايران در همه تاريخ علي رغم آنكه به نام يك قوم و طايفه مثالً سلجوقي و خوارزمشاهي و قاجـار و غيـره بـوده انـد    

هـاي گونـاگون حكومـت    نه يك امپراتور بيگانه كه بر ملت ،گوناگون ايراني بوده اند و اصوال معني شاهنشاه ايران به مفهوم شاه شاهان ايراني بوده
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بـدي هـاي    مي كرده ، و ساكنين سرزمين ايران بزرگ و همه اقوام ايراني كم و بيش مشتركاً ايران را اداره مي كـرده انـد و در همـه خـوبي هـا و     
حزب پان ايرانيست ستمگران حاكم بر ايران را در همه تـاريخ متشـكل و وابسـته     . حكومتگران در طي تاريخ شريك بوده اند و اينك نيز هستند 

اه به همه اقوام ايراني مي داند كه حتي در زمان هايي كه سـتمگران بيگانـه بـر كـل ايـران و يـا بخـش هـايي از آن حـاكم بـوده انـد بـه جـاي نگـ              
منـافع و  وطنخواهانه و نوعدوستانه به مردم ايران و دفاع از آنها شريك و همراه ستمگران از هر قوم و قبيله اي مي شـده انـد و صـرفاً بـراي تـامين      

ز بـر  خودكامگي هاي خود نه تنها كل ملت بزرگ ايران بلكه وابستگان قومي و خوني و مذهبي و زباني خود را نيز قرباني مي كـرده انـد و هرگـ   
اتهام نسل كشي و دشمني قومي و نژادي نمي چسبد ، بلكه آن ننگ فقط به حاكميت هـاي   ،دامن هيچ قوم و گروهي خاص از ملت بزرگ ايران

زيرا كـه   ،برآمده از اشتراك وابستگان خيره سر همه اقوام ايراني بوده و بديهي است كه نمي توانسته و قادر نبوده اند هدف ستم ملي داشته باشند
سـخن بـه    . نه وابستگان به يك قوم خاص  ،مي دانسته اند و ثانياً متاسفانه از جمله ايرانياني طماع و سودجو بوده اند اوًال همه خود را عميقاً ايراني 

 . درازا كشيد ولي به هر حال آن نحوه مطرح كردن پرسش يك بحث مفصل تر را هم مي طلبد 
دارند ، ) منظورتان حتماً مركزي است ( كردهاي ايران كنوني هزاران مشكل با حكومت ها ايراني دوست من ، پرسيده بوديد كه 

 مگر تهراني ها ، كرماني ها ، اصفهاني ها ، خراساني ها و گيالني و مازندراني هزاران مشكل با حكومت مركزي ندارند ؟ 
ه خود را مي فروشد ، وقتي كه بيكاري حتي تحصـيل كردگـان در سراسـر    وقتي يك معلم بازنشسته اصفهاني براي تهيه جهيزيه دخترش يك كلي

كشور معضل بزرگ جامعه ماست وقتي كه هيچ ايراني در هر كجاي ايران باشـد نمـي توانـد از سـاده تـرين حقـوق شـهروندي و حتـي زنـدگي          
ائل عـادي و حيـاتي زنـدگي خـود در محلـه و      وقتي در هيچ كجاي اين سرزمين بزرگ مردم اجازه دخالت در مسـ ، شخصي خود بهره مند باشد 

آن روستا و شهر و استان خود ندارند در حالي كه نمي توانند از نعمات ابتدايي به رسميت شناخته شده اعالميه جهاني حقـوق بشـر و ميثـاق هـاي     
 ،را نمايندگي كنند اجازه شكل گيري ندارنـد وقتي در جامعه ما روزنامه هاي آزاد و احزاب كه هر كدام بتوانند بخشي از جامعه  ،بهره مند گردند

د چگونـه مـي خواهيـد    انتخابات آزاد و نمايندگان برخواسته از متن جامعه و دولت مسئول و جوابگو در برابر نمايندگان مجلس پيش كش ما باش
يـون هـا انسـاني كـه بـا ذره ذره وجودشـان       آيا جدايي از پيكره سـاير اقـوام ايرانـي و تنهـا گذاشـتن ميل      ؟هاي مردم كرد باينديشيدبه تحقق خواست

پيوندهاي عميق ، فرهنگي ، معنوي و خاطرات مشترك تاريخي با كردها دارند انديشه اي تلخ و غمبار نيست ؟ جدايي كردها از ايـران بـزرگ و   
تلـخ و دردآور نيسـت ؟   ، هـا مـردم    ليـون يضد انساني و اهميت ندادن به سرنوشـت آن م  يرانيان به اتكا انديشه هاي به آتش و خون كشيدن همه ا

اقدامي اخالقي و انسـاني اسـت ؟ آيـا ايـن سـخن      ... پاشاندن بذر نفاق و كينه جعلي ميان كرد و آذري و بلوچ و اصفهاني و خراساني و گيالني و 
طراحـي نقشـه اي بـراي    ! !!كـرد   نظمي افشار كه در نامه خود به آقاي هجري مي گويد آذربايجان در هيچ شرايط با تجزيه نقده موافقت نخواهـد 

 آينده كردها و آذري ها نيست كه بوي خون و آتش مي دهد ؟ 
طي هزاران سال اين مردم در كنار ساير اقوام ايراني مشتركاً از يك ايران يگانـه و سـر افـراز دفـاع كـرده انـد درسـت اسـت بـا طـرح            كهدر حالي

فرت غير  واقعي و جعلي ملت بزرگ و يكپارچه ايران را تكه تكه كنند و تازه پس از سـاليان  ادعاهاي بي بنياد و پوچ و پراكندن بذرهاي كينه و ن
 بسيار كشت و كشتار صاحب كشوري قالبي و غير تاريخي و به ناچار در چنگ استعمارگران خون آشام جهاني گردند ؟

دوست من امروز در سراسر جهان مي شـنويم كـه   مي پرسيد زندگي مشترك كردها با ديگر ايرانيان چه منفعتي براي آنها دارد ؟  
همه در يـك جهـان واحـد     تا همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم و تبليغ مي كنند كه مرزها را بايد برداشت و به انسان ها فرصت داد

در كنار هم به كار و كوشش و خالقيت بپردازند و جهاني به دور از خون و جنگ و آتش و خشم و كينـه و آكنـده از مهـر و پيشـرفت و رفـاه و      
پـيش مـي رود و در   اينك جهان به سوي اتحاديه هاي بزرگ از جمله اتحاديه اروپا و آفريقا و غيـره بـه    ش براي همه انسان ها فراهم آورد ؛آرام

تون اروپا كه دشمني هاي تاريخي آلماني ها و فرانسويان ثمره اي بمانند دو جنگ خانمان سوز جهاني داشته امروز آلمـان و فرانسـه دو پايـه و سـ    
و شادي ها و غم  جهانخواران وقتي به سراغ ايرانيان مي آيند بايد اقوامي را كه هزاران سال با هم زيسته انداتحاد اروپا شده اند ، اما 



  90آبان و آذر  -142شماره  -سال چهاردهم                                                         نشريه داخلي حزب پان ايرانيست -حاكميت ملت
 

20 
 

لـت هـاي سـاكن ايـران را     جان هم انداخت و حقوق ملي به غارت رفته مسنن مشابه و يكسان داشته اند ب هاي مشترك و آداب و
  !!! تامين كرد 

هاي بيگانه هاي روان پريش و فريب توطئه اخته انسانهاي ساكن ايران ؟ تاريخ درست و نه جعلي و سدام حقوق ملي جداگانه و كدام ملتشگفتا ك
خورده در ايران بزرگ و تاريخي فقط يك ملت و يك مليت مي شناسد و آن هم ملت بزرگ و تاريخي ايرانست ، اقـوام بـه هـم پيوسـته در دل     

جز لخ اسـت، راسـتي پـس ايـران كجاسـت؟     تكـه چقـدر  هاي جداگانه با مليت هاي جداگانه ، وا اسفا ال هرگز ملت نبوده اند آن هم ملتهزاران س
شـود ؟  ني، ايران زمين خوانده شده وميشود اگر اين اقوام دركنار هـم نباشـند پـس ايـران كجـا مي     يني كه به اشتراك همه اقوام گوناگون ايراسرزم

ليون ها كرد مي داننـد و دم از جـدايي و تجزيـه    يدوست من هنگامي بيشتر متاسف مي شوم كه گروه هاي كوچكي خود را نماينده و سخنگوي م
گر ايرانيان مي زنند ، در كدام شرايط دموكراتيك كردها به اين نمايندگان خود خوانده اجازه سخن گفتن به جـاي خـود داده انـد ؟    كردها از دي

من به نام يك كرد و يك زنگنه كه عاشقانه به كرد بودن خود افتخار مي كنم به صراحت در برابر مدعيان هويت طلبي كردها ، اعـالم مـي كـنم    
و اقوام ايراني براي رفاه  »هر جا كرد است آنجا ايرانست « به قول بارزاني بزرگ چ مفهومي جز ايراني بودن ندارد و كه كرد بودن هي

قـي  و بهزيستي هيچ راهي جز زندگي ، كار و تالش مشترك در كنار يكديگر براي ايجاد دگر بار ايراني آزاد و متحد و نيرومند ندارند و هر طري
سارت افغان ها ، بلـوچ  ا جز وحدت و يگانگي همه ايرانيان تاريخي راهي است به سوي انحطاط و ذلت و خفت مردمان ما ، چنانكه رنج و ذلت و

ها و قفقازي ها و آراني ها و كردهاي به اسارت گرفته شده در تركيه و سوريه و عراق و بحريني ها را در يكصد و پنجاه سـال گذشـته   ها ، تاجيك
هـاي بريـده از   گـال حاكميت ز گرفتاري و رنـج در چن همانگونه كه ايران كنوني هم ج ايد و امروز هم مي بيند ، به وضوح و روشني در تاريخ ديده

ها اسـت كـه دامـن همـه مـا      جـدايي مردم و ستم استعمارگران خون آشام جهاني نصيبي نبرده است و فقر و نكبت و تحقير و نتيجه آن تجزيه هـا و  
رمـز جـاودانگي و تـداوم    و ما اگر به واقع صادقيم و خود را دوستدار مردمان خـود مـي دانـيم ، يگـانگي و اتحـاد همـه ايرانيـان        ايرانيان را گرفته 

حق خواهي براي آن مردمان فقـط  را دوست دارند حق جويي واگر كساني واقعاً كردها و آذري ها و غيره  .سرافرازي هاي اين ملت بزرگ است
« زده انـد كـه   اد دهـه پـيش پـان ايرانيسـت هـا فريـ       7و اين همان اسـت كـه از   همه اقوام ايراني ميسر خواهد بودو فقط از طريق اتحاد و يگانگي 

من يقين دارم كه مـدافعين واقعـي هويـت طلبـي همـه اقـوام ايرانـي پـان         .  »و بر ضد تجاوز و نفوذ بيگانگان بسيج كن  ايراني بيدار شو
آينده  ايرانيست ها هستند و پان ايرانيسم يعني دلبستگي و عشق و احساس مسئوليت در قبال همه اقوام ايراني ، فرهنگ انساني ملت بزرگ ايران و

همه مردمان امروز و آينده ساكن در ايران زمين بزرگ و تاريخي يعني ايرانيان ، و نجات ملت بزرگ و تـاريخي ايـران گـامي اسـتوار و درسـت      
 .درود مرا به همه كردهاي دالور جدا مانده از مام ميهن برسانيد  .براي بهروزي همه انسان ها و جهانيان است 

هجري رساله اي منظوم در پزشكي و بـه فارسـي     370تا  367مند بوده و در بين سال هاي ميسري حكيم كه كردي دانش
  »و پس گفتم زمين ماست ايران « : در مصراعي در آن رساله گفته  ؛نوشته

 

سال  �ار ده  �ازای   �  ساز�دگان ����گ ا�ا�ی �    و �را��از ��ه اقوام ا�ا�ی پاینده  و
گان�ی و �وشش �ای   ���اری  آن  �وده ا�د و �وا�ند �ود�
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پيرامون خطرات  يك جلسه پالتاكش، درروز قبل از درگذشت13درست  2011 ژانويه 15تاريخ داريوش همايون درزنده ياد دكتر
 پيوند آن با سرنوشت كشورمان،نظر به اهميت اين موضوع و . هاي حاضرين پاسخ گفت به پرسشايران سخنراني و  فدراليسم در

 :گيرد ندان قرار مياختيار عالقمدر ) منتشره در خارج از كشور(از نشريه تالش  ي ايشانگفتگو مقدمة

 خطرات فدراليسم در ايران
گاهي فوق العاده از طرف .اگونست تابع تحوالت گونامري. عي است موسمي واحساسات اقليتهاي قومي نسبت به ايرانموضوع فدراليسم موضو

موضوع . مانند كينه قومي ميبراز تنفر ميكنند از ايران و دردشمني وبيرون اشود وگاهي هم عناصري از نسبت به ايران فداكاري مي هاآن
درست شد باال ها رفتند در عراق و يك اقليم كردستان در آنجا  ده يازده سالي است، از وقتي كه آمريكايي. فدراليسم قبالً اصال مطرح نبود

اين منظورم از. قداري فروكش كرده استآمده است و مقاومتي از اطراف در مقابل اين ايده شد، مبعد ازاين اسنادي كه در گرفت و حاال
طاق ممكن است امروز كساني در اين ا.تابع جريانات گوناگون است. نيستمقدمه اين است كه مسئله به هيچ وجه، مسئله اصولي و حياتي 

هايشان براي ايران جانفشاني كرده باشند و فرزندانشان بعدًا براي ايران ايران، رضايت ندهند ولي پدربزرگ جزيهتباشند كه به هيچ چيز كمتر از
خواستم از دوستان اين را بخواهم كه قضيه را به جاهاي بسيار  فقط مي. تاريخ افتادهها در ممكن است و اين اتفاق بار كامًال. جانفشاني بكنند

شش ماه پيش فوق كن است نسبتاً در حال شدت باشد وي است تابع اوضاع و احوال، شدت دارد، ضعف دارد و حاال مممسائل. شديد نبايد كشيد
 .اين مقدمه و اما اصل موضوع. ش را هم نكنندشش ماه بعد ترجيح بدهند كه صحبتالعاده شديد بود و ممكن است 

كه اين مناطق گوناگون بيشتر براساس مناطق گوناگون دريك كشورويا -ركمت-اساس زبانبرفدراليسم عبارتست ازيك تقسيمات كشوري كه يا 
دهند و يك  ميان خودشان ميشوندو ترتيباتي در گردهم جمع مي سوابق تاريخيشان اينطور ايجاب كرده استازنظر اقتصادي با هم ارتباط دارندو

كشورهاي فدرال جهان،  %99ها، يعني تقريبًا تمام اين.فدرالشود مركب ازواحدهاي فدرال ويك قدرت مركزي  كومت فدرال تشكيل ميح
 -قدرت استعماري  از طرف –يا با رضايت و يا تحميل حال يا براثر جنگ و. هستند كه قبالً به عنوان يك كشوروجود نداشتندكشورهايي 

بزرگ  اكثريت.تا بيشتر نيست 25-24حد ن ملل متسازمادركشور 200ها درميان حدود تعداداين كشور. درال شدندهاي فتبديل به حكومت
 . ها واقعيات استاين. و بر اساس آن نسازيم كنم كه ما يك مطالبي را به عنوان مسلم نگيريم اين جهت عرض مياينها را از .ها فدرال نيستند كشور
ي جهان اولي كشورها. كشور 150بين  ومي را كه فدرال هستند شمرده است،كشور جهان س 17خوبروي پاك يك كتابي نوشته است وآقاي 

داليل بعدا ب.  يك كشورنبودندها قبالً اين كشورهيچكدام از. مان است كه عرض كردمه   اما نكته مهم.تايشان بيشترفدرال نيستند 6-5هم 
ديگر جهان هم همانطور  ورهايكشو درا نگاه بكنيد به اين صورتندكشورهاي فدرال رشما دراروپا هركدام از.بهتر ديدندرا گوناگون اين ترتيب

اش خيلي  يك وقت حكومت،قدرت مركزيحاال.ستبوده ابراي اينكه ايران هست و.داكنيمايران جازجهت مابايدخرج فدراليسم را ايناز.هستند
مه اين هولي هاي تكنولوژيك وارتباطي كنترل خيلي كم بوده است محدوديتهاوبدليل گرفتاريزياد بوده ويك وقت بدليل ضعف حكومت يا

به اين صورت كه اول ل بشود،اين بايد فدراسال پيش هم بوده است، 3000يك به نزداين كشوري كه هست و.مجموعه يك كشور بوده است
درتكه تكه شدن گرفتاري هست .اين قضيه به اين سادگي نيستيد،كن مالحظه مي.بعد دوباره اينها دورهم جمع بشوند،تكه تكه بشود بايد

شود اينها را به همين  اند،نمي به آنور رفته اينوراند و از مهاجرت كرده.اند اند،ازدواج كرده هم زندگي كردهزاران سال بامردم ه اين.وشوخي نيست
 . نظر بگيرنددره دوستان اين مالحظات عملي راهمبايدشود، نمي.دوماهيت هستيدازفردا شماآنور،و اينورباشيدوشما سادگي خط كشيدوگفت شما

يكي يكي ازنگاه كنيد،شما اطراف ايران را.دنيازندگي ميكندهاي ترين همسايگي بدايران دريكي از.رهم ژئوپليتيك ايران استيك نكته ديگ
سالي با عثماني  300مايك ران ادعاهاي گوناگون داشته است وولي تركيه هميشه نسبت به اي،ش نسبت به بقيه نسبتاً خوب استتركيه وضعيت.تر بد

نظر  اين ترتيب بايد درخب،با.بودندصف اول جنگ وآذربايجانيها هم هميشه در19تا قرن 16قرن از. تاهمين قرن نوزدهمدرحال جنگ بوديم 
بزرگ با جمعيت تركيه مشكل بسيار.كه مثال زدم، بهتراست بازبه آن برگردمتركيه را.ژئوپلتيكي چه خواهدبودلمللي وگرفت كه مشكالت بين ا

ه اقتصاد راشروع كردند از) رسد ه آمريكا نميچون زورشان ب(ها عاقالنهترك.شكيل شده استآنجا تعراق درردستان امروز اقليم ك.ُكرد خود دارد
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رفت؟نخواهند رفت،مقاومت خواهند ها زيربارخواهند رميكنيد ُتركست بشود فكايران هم اقليم كردستان درولي اگردر.نفوذ كردن به اين كشور
   شده،آريا ران به تلفظ آريا شناخته ميسال پيش اي 2600-700 .كنيدشما فكرسال دوام آورده به اسم ايران، 3000ملتي كه اينها بجاي خود، .كرد

به اين  خب، يك چنين كشوري با اين سابقه، مردمانش كه. شده ويج خوانده ميهاي زرتشتي قديم، ايران در كتاب آن،قبل از. همان ايران است
 . تا نيستهاي تكه تكه كردن ايران يكي دو هيعني هزين.ين عامل را هم بايد درنظر گرفتا.جداشود واستكس خدهند هر سادگي رضايت نمي

داخلي آمريكا را براي و ضمناً چهار سال جنگ . ترين دمكرات دنياستبرايتان بياورم چون لينكلن بزرگ خواهم از لينكلن من يك گفتاوردي مي
او وقتي در انتخابات رياست جمهوري برگزيده شد، آنوقت قانون در آمريكا طوري . پيروزي رساندتجزيه كشور اداره كرد و به جلوگيري از

در آن مدت از پشت پرده . بود كه سه چهار ماهي بين آمدن رئيس جمهوري جديد و رفتن رئيس جمهوري قديم فاصله بود و حاال كمتر است
با ايده و اصل حاكميت مردم در : نويسد كه اي به طرفدارنش مي در يك نامه. ه ايالت جنوبيهاي تجزيه طلبان ها و فعاليت كرد با انديشه مبارزه مي

منظور از حاكميت مردم آزادي . كنند براي اينكه تجزيه طلبان با تكيه بر حاكميت مردم بردگي را با آزادي برابر مي. اين موضوع مخالفت كنيد
نشينند  ها نمي هم، عده بسيار زيادي از ايرانيحاال. شود خواهيم برده داشته باشيم نمي تيم و مياست ولي وقتي بگوييد ما طرفدار حاكميت مردم هس

 . حاكميت مردم، دمكراسي و ليبراليسم بسيار بسيار برايشان مهم است. گذارند و دست روي دست نمي
توانيم بگوييم كه ما دمكرات  نمي ما .عرض دمكراسي و آزادي نيستدر. ، درعرض حقوق بشر نيست»خواهيم جدا بشويم ما مي«

مردم خواستند ي ايران بايد رفراندوم بشود، اگرجاتواند برود يا درهر دلش نخواست مي كسطرفدار نظام ليبرال هستيم وهر هستيم، ليبرال هستيم،
طلبي  خواهم بردگي را همپاي تجزيه ميمن ن. تر نيستيمما ازلينكلن كه دمكرات. شدشودوخالصه پذيرفته نخواهد نه نمياينگو.نند جداشوندتوا مي

بايدبه  دراينجا توجه دوستان راباز.يعني ايران راازبين خواهد برد.ستهمان   ي ايران خواهدبخشيدرويا فدراليسم بگذارم اماازلحاظ تأثيري كه بر
،ولي تمركزيعني ايد قوي باشدحكومت مركزي بكزيت الزم است ونه مركزيت چون مر اي جلب بكنم وآن اينست كه بين تمركز، يك نكته

. ما زيربمباران تبليغاتي هستيم كه اينهايكي هستند. وفدراليسم تفاوت است -قدرت دردست يك گروه يايك شهر يا دردست يك ترتيبات باشد
دارند،  غيرمتمركزكثريت كشورهاي پيشرفته جهان نظامهاي ا .نطورنيستاي تمركزوتبعيض است، يامعناي فدراليسم ب است، عدم تمركز يا

به مردم كنندواختياراتي درسطح محلي دارندو عشان را خودشان انتخاب ميمراجحكومتهاي محلي دارند،مجالس ايالتي،شهري واستاني دارندو
 يدفدراليسم اولين چيزي كه باشما در. كز بمعني شكستن حاكميت نيستعدم تمر.دهند،ولي اين با حاكميت فرق دارد دشان حساب پس ميخو

ورنيست كه حتماًبايدجدا اينجهيدبه مردم براي كارهاي خودشان،بدم مركزيتي براي اينكه شمااختياريك نظادر.قرباني بكنيد، حاكميت است
راههاي . مه جاي دنيا امتحان شده استه. يشان رااشغال بكنند، اينطور نيستمناطق ملحتماً بايد يك واحد فدرال بشوندو حتماً بايد وبشوند

دار وظايف حكومت مركزي يك مق.گويندواگذاري يكي ازآنها را انگليسها مي.هاي گوناگون داريم ، راه حلبراي عدم تمركزما. ستديگري ه
براي . مركزيت و حتي تمركز به فدراليسمروند از فوراً نمي. ع مختلف داردانواو اين واگذاري هم درجات و. محلي هايواگذار ميشود به حكومت

كند به  آنرا واگذار ميبه اختيار خودش يك مقداري ازاين حق حاكميت را.واحدفدرال،حق حاكميت دارد.حق حاكميت استه فدراليسم، اينك
تغيير بدهيد،يعني يك ها را مرزاول بايد جداكنيد، اشمولي دريك نظامي كه فدرال نيست وهيچوقت نبوده، . ومت مركزي وحكومت فدرالحك
 .اصالً يك بلبشويي خواهد شد...بياوريد،يكجا فقط يك زبان باشد،جاي ديگر فقط يك زبان ديگر باشدو اي را بيرون كنيد،يك عده جديد عده

حال بگذريم كه خود فدراليسم دركشوري مانند ايران .مسلماً به معناي تجزيه استه مبناي فدراليسم اگر زبان باشد،ست كآخرين نكته اين
ز بين ولي مبنايش هم اين است كه حاكميتش را شما ا. بايد اول آنرا تكه تكه كردهست وبراي اينكه يك كشوري .شود ازتجزيه شروع مي

. به واحد فدرال بدهندملي راآن حاكميت ازهم يك مقدارميت ملي قائل باشيدوآنهاتكه حاكوبراي هري حاكميت ملي رابايدازبين ببريديعن.ببريد
تان هايتان را خود خواهيد كار ميخواهيدغيرمتمركزباشيد، گويند شمامي مي.خواهند ا نمياگربقيه نخواستنداين ترتيبات عملي بشود،چه ميشود؟آنه

 .كنندرا مي كارميشود دراين بحثهاومخصوصًا اين سيار دامن زدهموضوع زبان ب.موضوع زبان راكه عرض كردمبعد هم فدراليسم چرا؟و اداره كنيد،
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متحد يك اعالميه جهاني حقوق بشردارد كه چتريست كه  سازمان ملل. ره برداري كنندبهاش دارد، به زبان مادري براي اينكه ازتعصب هركسي
حقوق افراد متعلق به وردمدرالميه جهاني حقوق بشر ست به اعهايي پيوميثاق.ي به اين اكتفا نكرده استول.گيرد آن قرارمييرز ها در تمام اين چيز

انساني جاي به فرد  سال پيش تالش شد 2400ست كه ازلطف قضيه اين.. .مالك قرار بدهيم ما بايداين ميثاقها را. اقوام واقليتهاي مذهبي دارد
ساله 2400كه پيروزي اينخود سازمان ملل متحدوت خوداين اعالميه جهاني حقوق بشرآنوق.ه مركز سياست واجتماع است،بدهنداش راك شايسته
 .است اين تضاد.حق داردفالن مليت فالن زبان وباصطالح به فالن ملت يا جهت گروهاززيرپابگذاردوبگويدافراد  افراد را حقآيد نمياست،

زباني  بهر و درهرجاي ايران سكونت كند زباني كه ميخواهدصحبت كند، هربايراني بايدحق داشته باشد فردهر .داردعنوان خودش حق بدفر
ترتيب بنده عرايضم با اين  ...شودايران برقراردربشر ميخواهيم حقوقما.جزوحقوق فرديست وحقوق بشراستهااين.بدهدوانتشارس بخوانددر
ل كه چه اندازه دنبابگيرندنظردر ها،بقول خودشان مسئله مليتيا، قومي مسئلهدرست ان كه خيلي آتششان تندكه دوست اين اشارهكنم باتمام ميرا

اين پايه تصميم گيري سياسي .خواهد،اين نشد دلمان ميخواهد،ما  اينكه من دلم مي.شدعمليست وبه چه بهايي تمام خواهد اي كردن چنين مسئله
 .مصلحت آنها رعايت بشود.ملي نجات بدهيم موضع آنها چيست ستمح ازخواهيم باصطالهمان مردمي كه ما مي   ينيم مصلحتنگاه كنيم بب.نيست

براي اينكه مردم  ،ندبكن نتوانستند اينكار رااين سازمانهاي قومي  از خيلي قويتر .تشكيل نشده پريروزو  ست كه ديروزيران كشوريا
 بگيريم، راكداممان گوشه خودمان برويم هر ما بعد ران حمله بكنند،به اي بيايندهم كه آمريكاييها اين فكر .نگذاشتند و مقاومت كردند

خواهيم  جلوي جنگ را شده، جور هر .هم نخواهيم گذاشت اين را .شد نخواهد هم عملي نيست وباز ست زشت،اينكه كاري از بغير
ي براي اين قضيه اتمي يك راه حلاي هم به جنگ ندارد، هيچ عالقه شودوميروز فربه تر  داراني كه هراين سپاه پاسباالخره اين رژيم با .گرفت

حساب خالصه آنراهم نبايد.هستدي هم رويشان اقتصاوكارشان هم عقب افتاده وفشار ر داردهزاران حمله قراوجوداينكه زيربا،پيدا خواهدكرد
 . اي است حساب ورشكستهاگرحساب بكنيم،بسياركردو
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در  تحصيل در رشته فيزيك ،افزون بر است كه ايشانشگفت  گرچه بسياري پروفسور حسابي را فيزيكدان مي دانند اما
كه البته قابل مورد توانايي شگفت انگيز زبان فارسي  در مقاله ايشان .نظر بودندفارسي هم صاحب رشته زبان و ادبيات

 :تقديم به خوانندگان مي گردد مي باشد،....شاخه هاي آن چون كردي، لري، بلوچي،مازني، گيلكي و تسري به 

 در معادل سازي توانايي زبان فارسي
، آدميان زندگي قبيله ا ي داشتند و دوران افسانه ها بوده اسدر هايي داشته استاريخ جهان، هر دوره اي ويژگيدر ت پس از . تآغاز تاريخ

  زرگ مانند پادشاهيسپس دوران كشورگشايي ها و تشكيل پادشاهي هاي ب. ده نشيني و شهرنشيني آغاز شده استپيدايش كشاورزي، دوره 
 .هخامنشيان و اسكندر و امپراتوري رم بوده است

رستاخيز تمدن است كه به نام رنسانس شناخته  سپس دوره. ن تمدن آنها بوده استبدين كشورها و فروريخت پس از آن، دوره هجوم اقوام بربر
ميگويند كه وسايل جنگي سربازان رومي و بربرهاي ژرمني با هم . تا آن دوره ملل مختلف داراي وسايل كار و پيكار يكسان بودند. شده است

همچنين وسايل جنگي . آن ها بوده استفرقي نداشته و تفاوت تنها در انضباط و نظم و وظيفه شناسي لژيون هاي رومي بوده كه ضامن پيروزي 
هاي صنعتي و ساختن رفتاز دوران رنسانس به اين طرف، ملل غربي كم كم به پيش. مهاجمين مغول و ملل متمدن چندان فرقي با هم نداشته است

آنها  ا ياراي ايستادگي در برابر حمله ابزار نوين نايل آمدند و پس از گذشت يكي دو قرن، ابزار كار آنها به اندازه اي كامل شد كه ملل ديگر ر
همزمان با اين پيشرفت صنعتي، تحول بزرگي در فرهنگ و زبان ملل غرب پيدا شد؛ زيرا براي بيان معلومات تازه، ناگزير به داشتن واژه . نبود
ر اوايل قرن بيستم، ملل مشرق پي به د .وپايي داراي نيروي بزرگي براي بيان مطالب مختلف گرديدندرنويني بودند و كم كم زبان هاي ا هاي

موانع زيادي سر راه اين كوششها وجود داشت و يكي از آنها نداشتن . عقب ماندگي خود بردند و كوشيدند كه اين عقب ماندگي را جبران كنند
بيان مطلب ديدند؛ مانند  پذيرفتن يكي از زبانهاي خارجي برايبعضي ملل چاره را در.آماده باشدزباني بود كه براي بيان مطالب علمي 

 .داشتن ميراث بزرگ فرهنگي نتوانستند اين راه حل را بپذيرند كه يك مثال آن، كشور ايران استدوستان، ولي ملل ديگر به واسطه هن
كه  ميي سااي علمي، كاري بس دشوار وشايد نشدني است،مانند زبانهاه علت ساختمان مخصوص آنها، جبران كمبود واژهبراي بعضي زبانها، ب 

ز رشته هاي علمي خيلي زياد بايد خاطرنشان كرد كه شمار واژه ها در زبانهاي خارجي، در هر كدام ا .اشاره اي به ساختمان آنها خواهيم كرد
رسانيد پيدا كردن واژه هايي در برابر آنها كاري نيست كه بشود بدون داشتن يكروش علمي مطمئن به انجام . حدود ميليون استاست وگاهي در

جايي رسيد و اين كار بايد از روي اصول علمي معيني انجام گيرد تا و تخمين در اين كار پردامنه ب ونمي شود از روي تشابه و استعاره و تقريب
امكان  دبراي اين كه بتوان در يك زبان به آساني واژه هايي در برابر واژه هاي بيشمار علمي پيدا كرد، باي.ضمن عمل، به بن بست برنخورد
زبان فارسي مي خواهيم نشان دهيم كه چنين اصلي در زبان فارسي وجود دارد و از اين جهت، . آن زبان باشدوجود يك چنين اصول علمي در

، درصورتيكه بعضي زبانها گو اين كه ازجهات ديگر سابقه درخشان ادبي دارند . ولي در مورد واژه هاي علمي ناتوان هستند ،زبانيست توانا
و  (Indo-European) زبانهاي هندواروپايي :زادارد صحبت ميكنيم كه عبارت اند  ون از دو نوع زبان كه در اروپا و خاورنزديك وجوداكن

 .زبانهاي هندواروپايي است زبان فارسي از خانواده ... .وعبري، عربي، اكدي، سرياني، آرامي : زبانهايشامل  (Semitic) زبانهاي سامي
مي واژه ها بر اصل ريشه هاي سه حرفي يا چهار حرفي قرار دارند كه به نام ثالثي و رباعي گفته ميشوند و اشتقاق واژه هاي در زبانهاي سا 

پس شمار واژه هايي كه ممكن است در اين . مختلف براساس تغيير شكلي است كه به اين ريشه ها داده ميشود و به نام ابواب خوانده ميشود
. قدر استه حداكثر شمار ريشه هاي ثالثي چپس بايد بسنجيم ك. شد، نسبت مستقيم دارد با شمار ريشه هاي ثالثي و رباعيزبانها وجود داشته با

نوزده هزار و ششصد و ( 19656حداكثر تعداد ريشه هاي ثالثي مجرد مساوي . كار ميبريمب براي اين كار يك روش رياضي به نام جبر تركيبي
ريشه هاي رباعي ميدانيم كه تعداد آنها كم  درباره. ن زبان وجود داشته باشداياند بيش از اين تعداد ريشه ثالثي درنميتومي شود و )پنجاه و شش
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نيز وجود دارد كه به  چون ريشه هاي ثالثي. است 1000د است و در حدود پنج درصد تعداد ريشه هاي ثالثي است، يعني تعداد آنها در حدو
از اين رو بر . دوبار به كار رفته است» د«كه حرف ) شَد(دارد كه يكي از آنها تكرار شده است؛ مانند فعل جاي سه حرف فقط دو حرف وجود 

 .ريشه را مي پذيريم )25000(تعداد ريشه هايي كه در باال حساب شده است، چندهزار مي افزاييم و جمعًا عدد بزرگتر بيست و پنج هزار 
چند حرف، كلمه هاي ديگري از راه اشتقاق  ي مجرد ميتوان با تغيير شكل آن ويا اضافه كردنفعل ثالثز هرگفته شد، در زبانهاي سامي ا كهچنان 

فعال، از هر كدام از ا …فَعلَ، فاعلَ، اَفَعلَ، تَفَعلَ، تَفاعلَ، انفَعلَ، افتَعلَ، افعلَّ، افعالَّ، استَفعلَ : گرفت كه عبارت از ده باب متداول ميباشد، مانند
اول، نامهاي مكان و زمان؛ دوم، نام ابزار؛ سوم، نام طرز و شيوه؛ چهارم، نام حرفه؛ پنجم، اسم مصدر؛ ششم، صفت : اسامي مختلفي اشتقاق مييابد

نتيجه گرفته مات، انواع اشتقاق كل با در نظر گرفتن همه. اسم معني ؛ هفتم، رنگ؛ هشتم، نسبت؛ نهم،)كه ساختمان آن ده شكل متداول دارد(
كمتر است در هفتاد ضرب  52000گاه تعداد ريشه ها را كه از پس هر. ريشه اي حداكثر هفتاد مشتق ميتوان به دست آوردميشود كه از هر

يك  .كلمه است) يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار(70*25000= 1750000 :آيد كلمه هايي كه به دست مي حداكثر عده كنيم،
كار ريشه را از برداشت و اين گرفتن اين نوع زبان است، اين است كه براي تسلط يافت به آن بايد دست كم بيست و پنج هزاراشكالي كه در فرا

اكنون اگر تعداد كلمات الزم آن از دو ميليون . براي همه مقدور نيست، حتي براي اهل آن زبان، چه رسد به كساني كه با آن زبان بيگانه هستند
ن علت به اي. كه معني تازه را با يك جمله ادا كنندجود ندارد مگر ايندر ساختار اين زبان راهي براي اداي يك معني نوين و عدد بگذرد، ديگر

يك  جمله بيان شده است، نه بوسيله يك  يي به زبان عربي ميبينيم كه عده زيادي كلمات به وسيلهيك زبان اروپااست كه در فرهنگهاي لغت از
: ، در فرهنگهاي فرانسه يا انگليسي به عربي، چنين ترجمه شده است» رو به رويي«كه فارسي آن ميشود  Confrontation مثالً كلمه! كلمه

بيان كرد، در فرهنگهاي عربي » تراوايي«كه ميتوان آن را در فارسي با كلمه  Permeabtlityكلمه ! »لهماجعل الشهود و جاهاً و المقابله بين اقو«
 »!امكان قابليه الترشح«: استچنين ترجمه شده 

 دتعداد معاني مورد لزوم است و بايد تعداد زيادتر معاني ميان تعدااست كه چون تعداد كلمات كمتر از اشكال ديگر در اين نوع زبانها، اين 
كلمه اي فقط كه هر اصلي يك زبان علمي اين استكه شرط ي چند معني تحميل ميشود در صورتيكمتر كلمات تقسيم شود، پس به هر كلمه ا

كه يكي از استادان دانشمند دانشگاه اظهار ميكردند، به طوري. ن مطلب علمي باقي نماندبه يك معني داللت بكند تا هيچ گونه ابهامي در فهميد
تنگناي ه دركه در رشته هاي مختلف وجود دارد،آكادمي مصر كاند كه در برابر كلمات بيشمار علمي  در يكي از مجله هاي خارجي خوانده

نظر كرد و از چنين نظر داده است كه بايد از بكار بردن قواعد زبان عربي درمورد كلمات علمي صرفباال واقع شده است، ] در هياد شد[ع موان
اي پكه سرو» اختاپوس«فته ميشود مانند كه به جانوران نرمتني گ Cephalopode مثالً در مورد كلمه. ستفاده كردقواعد زبانهاي هندواروپايي ا

يچ وجه را پيشنهاد كرده اند كه اين تركيب به ه» رأس رجلي« گفته شده است، باالخره كلمه» رانسرپاو«ند و در فارسي به آنها آنها به هم متصل
 »!رحيوان عادم الفقا«: گفته ميشود، در عربي يك جمله به كار ميرود» نرمتنان«كه در فارسي  Mollusque براي خود كلمه. عربي نيست

علمي  ا ميشود تعداد بسيار زيادي واژه اين زبانهميخواهيم ببينيم چگونه در. ي استقسمت دوم صحبت ما مربوط به ساختمان زبانهاي هندواروپاي 
 (Prefixe) پيشوند 250زبانهاي هندواروپايي داراي شمار كمي ريشه در حدود هزار و پانصد عدد ميباشند و داراي تقريباً . را به آساني ساخت

 ميتوان واژه» رو« مثًال از ريشه. هاي ديگري ساخت هستند كه با اضافه كردن آنها به اصل ريشه ميتوان واژه (Suffixe) پسوند600و در حدود 
در اين . ساخت» اش«و » ار«و » اند«را با پسوندهاي » روش«و » رفتار«و » روال«و » روند«هاي و واژ » پيش«را با پيشوند » پيشرفت«و » پيشرو«هاي 

ها صرف نظر  كه از اين تغيير شكل ريشهبا فرض اين. »رف«و ديگري » رو«ي يك: به دو شكل آمده است» رو«مثال، مالحظه ميكنيم كه ريشهي 
اژه را بدست و) سيصدوهفتادو پنج هزار( 1500×  250=  375000پيشوند، تعداد 250بگيريم، تركيب آنها با  1500همان ها را كنيم و تعداد ريشه

كه از » ذشتهخودگ« مثًال از واژه.پسوند تركيب كرددست آمده است را ميتوان با يك هايي كه به اين ترتيب ب واژهاينك هركدام از .ميدهد
را » پيشگفتار«اژه و وبدست آورد» گي«با افزودن پسوندرا» خودگذشتگي«ميتوان واژه درست شده است،» گذشت«و ريشه» خود«پيشوند 
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دست آمده ب پيشوند 250ريشه با  1500اي را كه از تركيب  واژه 375000هرگاه . به دست آورد» ار«و پسوند » گفت« و ريشه» پيش«وند ازپيش
). دويست و بيست و پنج ميليون( 375000×  600=  225000000آيد، ميشود  دست ميكيب كنيم، تعداد واژه هايي كه بپسوند تر 600 است با

پس ). نهصد هزار( 1500 × 600 = 900000آيد نيز حساب كرد كه ميشود  را كه از تركيب ريشه با پسوندهاي تنها به دست ميهايي  بايد واژه

+  375000+  900000=  226275000: تركيب ريشه ها با پيشوندها و پسوندها به دست ميآيد، ميشودجمع واژه هايي كه فقط از
دها در اين محاسبه فقط تركيب ريشه ها را با پيشون .ن و دويست و هفتاد و پنج هزار واژهيعني دويست و بيست و شش ميليو225000000

و ) رو پياده :مانند(ولي تركيبهاي ديگري نيز هست مثل تركيب اسم با فعل . هم فقط با يكي از تلفظهاي هر ريشهو پسوندها در نظر گرفتيم، آن
 وتركيبهاي بسيار ديگر درنظر گرفته شده و اگر همه) گفتگو: مانند(و فعل با فعل)روشندل: مانند(و اسم با صفت)خردپيشه :مانند(اسم با اسم 

 و نكتهه باشد، مرزمعيني نداردتعداد واژه هايي كه ممكن است وجود داشتشمارآوريم،زبانهاي هندواروپايي بخواهيم ب تركيبهاي ممكن را در
يك پيشوند وپسوند داريم، درصورتيكه ديديم در 850ريشه و1500به فراگرفتن ميدن اين ميليونها واژه فقط نيازاي فهست كه برتوجه اينقابل 

ذهن نگاه فراگرفت ودرپيچيده صرف افعال واشتقاق را نيزقواعدريشه را ازبرداشت و 25000دستكمميليون واژه بايد 2زبان سامي براي فهميدن 
زبان فارسي يكي از زبانهاي . ندواروپايي در يافتن واژه هاي علمي و بيان معاني همان است كه شرح داده شداساس توانايي زبانهاي ه.داشت

تلفظ حروف در زبانهاي مختلف هندواروپايي متفاوت است ولي . پسوندها استپايي است و داراي همان ريشه ها وهمان پيشوندها وهندوارو
در فرانسه وانگليسي، ،آلماني،التين،مانند يونانيوپايي وجود دارد،زبان هندواررتواناييهاي كه دره تفاوتها طبق يك روالي پيدا شده اساين ت

 .تسآنها بسيارساده ا بردنعلمي دراين زبانها مطالعه شده وآماده است وبراي زبان فارسي بكارروش . زبان فارسي هم همان توانايي وجود دارد
فارسي  هندواروپايي وجود دارد با شاخه يكي از شاخه هاي زبانهاياي را كه در علمي در زبان فارسي فقط بايد واژه براي برگزيدن يك واژه

 .مقايسه كنيم و با آن همآهنگ سازيم
 
 

 

 ما�ت  م�ی ه ���� �بارز ، زبان �ر�ی
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 مساله تجزيه طلبي و سرنوشت تعيين حق ، اقوام
 )كارشناس ارشد حقوق بين الملل(دكتر شاهين بزرگمهر: نويسنده

كشور جهان، مابقي  14تقريبا به غير از  .است و زباني مذهبي ،قومي هاياقليت يا قومي چند بافتوجود  جهان دولتهاي مشكالت كنوني از يكي
ملي يك كشور داراي حقوقي و اينكه اقوام بعنوان بخشي از جامعة جدا از بحث حقوق فرهنگي  .با تنوع قومي و قبيله اي مواجهند هاكشور

 حقي كشور يك در موجود اقوام آيا به اين ترتيب كه دارد وجود اي مسئله همسان براي مشاركت در امور محلي و كشوري مي باشند، اما
 الزم،  پاسخ يافتن براي يا حق تعيين سرنوشت آنان در كنار ديگر اركان ملت تامين مي گردد؟و  دارند خويش سرنوشت برتعيين جداگانه

 . يابيم دست روشن پاسخي به تا كنيم بررسي آن ابعاد با را سرنوشت تعيين حق موضوع است

 آن واهميت سرنوشت تعيين حق تحول  :اول بند

 تعيين حق ).1386، 277:اميدي(است  آن وپارادوكسهاي دموكراسي انديشه تحولاز متاثر الملل بين درحقوق سرنوشت تعيين حق انديشه
 ملل جامعه ميثاقدر پسوس ارائه بمنظور پايان جنگ جهاني اول )رئيس جمهور وقت آمريكا(ويلسون ايماده  14دراعالميهبار اولين سرنوشت

 نظرنبودندمورد چندان ومستعمرات قومي اقليتهاي،ملل متحدمنشور تصويب درمذاكرات اصل اين مقدماتي درطرح. گرديد مطرح
 ضروري سرنوشت تعيين اصل اعمال رابراي چندنكته آن مسئول كميته متحد منشورملل نويس پيش تهيه زمان در). 1997 ،37:كاسسه(

 جمله از منشور، اصول و اهداف با اصل اين مطابقت -2. شود بيان انهآزاد كه مردم خواست با اصل اين نزديك رابطه -1 :دانست

 . اقليتها رسيدن استقالل به براي الزامي هرگونه وجود عدم-3. ارضي تماميت
  :گرفت قرار اشارهمورد منشور 1 ماده 2باردربند اولين براي اصل اين.دارد وجود سرنوشت تعيين ازحق شده ارائه مفاهيم درغالب عبارات اين

 ترتيب ينبه ا ... .سرنوشتشان درتعيين ايشان وحق مردم حقوق تساوي اصل به احترام برمبناي ملل ميان دوستانه بطارو توسعه
 داشته مقرر ر مشابهي نيزتمهيدات وسياسي مدني حقوق ميثاق25ماده،آنپس از.دانست اصل اين درتاريخ مهمي ولتح ميتوانمنشوررا صويبت

 متحد ملل فعاليتهاياوج  ميالدي 60دهه .دارد خوداشاره نمايندگان ازطريق يا مستقيم اموربصورت آزادانه اداره در شهروندان همه حق به كه
 را )1514 قطعنامه( مستعمرات كشورهاومردم به استقالل اعطاي اعالميه عمومي مجمع بود استعمارزدايي درراستاي اصل اين اعتالي جهت در

  .نمايند اعمال راآن دوكن نظارت قطعنامه براجراي تا دايجادكر ار ضداستعمار ويژه كميته درادامه و رساند تصويب به راستا دراين

 چارچوب در كه واجتماعي سياسي،اقتصادي نظام تعيين براي مردم حق بعنوان1966درسال ميثاقها تدوين زمان از سرنوشت تعيين حق،درادامه
 مواد وديگر مشترك 1ماده مفاد اساسبر .كنند مي تصريح اصل اين آزادانه برتعيين ميثاق هردو مشترك1 ماده.شد تعريف ميكنند زندگي آن

 ضمن باشند؛ داشته مردمساالر حكومتي برگزينند را خويش حكمرانان آزادانه دارند حق مردم كه است آن مفهوم به اصل اينمنشور، مربوطه
 خويش سرنوشت ازتعيين ها سرزمين آن مردمان كردن محرومو سرزمينها ديگر تصرف ديگردولتها، داخلي درامور ازمداخله بايست مي آنكه

 )2625 قطعنامه(كشورها ميان وهمكاري دوستانه روابط بر ناظر الملل بين اصول اعالميه ميالدي 70 دهه ابتداي ودر ازميثاق پس .كنند دوري
 اصل برتر جايگاه تثبيت راستاي در متحد ملل فعاليت ميالدي،70دهه  درسالهاي .گزارد صحه اصل براين رسيدو تصويبب عمومي درمجمع

 راي در دادگستري المللي بين ديوان. درآمد تعهدات ايجاد منبع يك و الملل بين حقوق قاعده يك بعنوان رسيدو اوج به سرنوشت تعيين
 تعهد يك بعنوانوذكر را حق اين )2004(ديوارحائل مشورتي راي و )1995(تيمورشرقي، ) 1975( غربي صحراي قضيه )1971(ناميبيا مشورتي

 ،)1981(بشر حقوق آفريقايي منشور جمله از اند گفته سخن حق اين درمورد نيز اي منطقه اسناد. كرد تلقي) Erga Omnes(همگان دربرابر
 كه پيشرفتهايي سايهدر سرنوشت تعيين حق ... .و )1993(وين اعالميه ،)1990(جديد اروپاي درباره منشورپاريس ،)1975(هلسينكي سندنهايي

 درنشست هاروارد دانشگاه از اشتينهارتالبته  ).52،2008:وردولياك( ميشود شناخته بشر حقوق در آور الزام اي قاعده عنوانب امروزه ،رخداده
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 ذهن رابه معني چند آن محض وذكر نشده تعريف هرگز حق اين كه كند مي اشاره حق اين مورد در 1995 درسال آمريكا خارجه وزارت
 مرحله يك در نيز اصل اين حقوق، دائمي تغيير بدليل و است شگرف قدرت داراي ،است سياسي اصل يك اينكه كند؛عليرغم مي متبادر
 اقليت هميشه آنها كه است آن قومي اقليتهاي بيشتر براي مشكل: دارد وجود مشكليالبته مورد دراين.)1996، : كارلي(است تقنيني تحول

 قابل غير قدرت زمانيكه تا تعداد براساس دمكراتيك مناسب روش اقوام ميان درروابط بنابراين.است دائمي اكثريت يك حاكم هستندوگروه
 مساله اين رفع براي .)2007، 20:جينادو(است طرفين رضايتبر مبتني اي جامعه گيري شكل مانع، دارد وجود دائمي واقليت اكثريت تغييرميان

 درساختار مشاركت ، قومي حقوق با وموافقت شناسايي همچون پيشنهاداتي كشور قوميتي تقسيمدر موارد  سياسي و اساسي مهندسي براي و
 ميگردد، قبول مشاركتي سيستم يكدر فرض اين .)2007، 24-25:جينادو( ميشود ارائه خودمختاري يا خودگرداني وحتي ملي درسطح قدرت

 ميان توافق وانعقاد فرايندگفتگو،مذاكره تواندازطريقمي امر اين مورداقوام در. گردد عددي اكثريت طريق از گيري تصميم بهمحدود آنكه نه
تاريخي وتحولي ازاصل تعيين در روند  چنانكه مالحظه ميشود .)33،1998:والت انو(گردد محقق مربوطه ونمايندگان مركزي دولت

حقوق بشر در وتنها با ديدگاه موسع از سرنوشت هيچ موضوعيتي براي تجزيه طلبي وحتي فدراليسم قومي وزباني وجود ندارد
براي دولتها هيچ الزامي درتقسيم ساختار . يك توافق ملي رسيدتوان به اشكالي از خودگرداني و آنهم براساس مي،دكترين حقوقي

 .هيچ سند بين المللي دراين رابطه الزام و قاعده ندارد و وجود ندارد... زباني، مذهبي و  قدرت براساس وضعيت قومي،

 سرنوشت تعيين حق از بيروني و دروني هاي جنبه :دوم بند  

 براي مردم حق شامل؛سرنوشت تعيين انگيزحق بحثبعد بعنوان داخلي سرنوشت تعيين حق:سرنوشت تعيين ازحق دروني جنبه -1
 اين.پيشنهادميشود حاكم جناح ازطرف صرفا كه آنچه ميان ازانتخاب فراتر،است حقي خود واقتصادي سياسي رژيم وآزادانه واقعي انتخاب

 سرنوشت تعيين حق. )1386، 122:اخوان( شود نمي ساقط آن به توسل بايكبار بيروني سرنوشت تعيين حق وبرخالف است وبادوام مستمر حق
 اينكه و است پيشرفت حال در و نشده تعيين پيش از خروجي با فرايندي گفت ميتوان بطورخالصه كه است دروني بعددر ويژگيهايي داراي
 جنبه اين بهتر بعبارت .)1998، 22:والت وان(است حكومتي موسسات كنترل و سازي درتصميم مشاركت جامعه، رهبران انتخاب بر حق شامل
 . است دولت شكل و جامعه دراداره آنها مشاركت خود،حدود اقتصادي و سياسي وضعيت انتخاب براي ملتها حق سرنوشت، تعيين ازحق

 نيز را خاص قوميت يك ويا ميشود كشور يك جمعيت همه شامل »مردم« كه آيد مي پيش موضوع اين شود، مي صحبت مردم حق وقتي اما
 حقوقدان براونلي،يان . بشر حقوق كميته ازجمله اند، رفته طفره زمينه اين در تعريف ارائه از تاكنون گوناگون مراجع كرد؟ تلقي مردم ميتوان

 جامعه حق شامل ميباشدكه عنصرمركزي بنظرداراي دارد،اما وجود مردم درمفهوم مداومي قطعيت عدم شك بدون ميگويد انگليسي برجسته
 .)1385، 47:لهوني فرد(نمايد منعكس،ميكند زندگي درآن كه حكومتي درنهادهايرا خصيصه اين دارد حق كهاست  متمايزخويش خصيصهبر

 .است افراد شرايط به وابسته گوناگون معاني داراي مردم اصطالح كه گرفتند نتيجه مردم واژه مفهوم درباره 1989درسال يونسكو كارشناسان
 به آنان خودكار حق شامل سرنوشت تعيين بر بومي مردم حق اما است، شده ايجاد بومي مردمان براي ويژه ازشناساييهاي برخي راستا اين در

عنوان، چنين مردمي هرگز داراي حقي براي جدايي طلبي نيستند و اين اين لذا حتي درصورت درنظر گرفتن مردم يك منطقه با . نميشود جدايي
حق  دادگستري المللي بين ديوان دراينباره، نظرات وسيع طيف به باتوجهنهايتا . حق درسپهر حقوق عمومي ساكنان يك كشور قرارمي گيرد

 يك در ساكن جمعيت با برابر بطورضمني را مردم نيز ديوان واقعدر .دانست مشخصي درسرزمين ساكن جمعيت حق راعمالتعيين سرنوشت 
 سرنوشت تعيين حق، اقوام وازجمله اقليتها درموردلذا  .بود چنين 90 دردهه حتي متحد ملل بعدي رويه چنانكه ،گرفتدرنظر كشور

 . )1386، 105:اخوان( گردد مي قلمداد آنان داخلي سرنوشت تعيين حق بعنوان كه است آنان جمعي حقوق رعايت معنايب

. دانندمي استقالل برابرباكسب امر دربدورا  حق اينوق بين الملل حق نويسندگان :طلبي تجزيه مسئله و بيروني نوشتسر تعيين حق-2
 وملتهاي سرزمينها به استقالل اعطاي اعالميه.گرفترقرا موردتوجه استعماري سرزمينهاياماكدام استقالل وبه چه شكلي؟اين حق ابتدادرمورد 
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: ميشد ازسرزمينها گروه2 شامل مستعمراتپايه،راين ب. دانست سرنوشت تعيين عدازحقب اين اوج نقطهتوان مي را) 1514قطعنامه (مستعمره
 گوناگون واسناد المللي بين عرف براساس ازسرزمينها دودسته اين. قيموميت تحت وسرزمينهاي )فاقد حاكميت(غيرخودمختار سرزمينهاي

 ماحصل .گشتندبيگانه  استعمارگر قدرت از جدايي در اختيار صاحب،  مجمع عمومي 2625 و 1541هاي قطعنامه و يادشده قطعنامه بمانند
 ازروند مورد آخرين تيمورشرقي استقالل). 1997، 74: كاسسه( بود سرزمين 98 ستقاللا1995 تا1945سالهاي بين متحد ملل فعاليتهاي

 مردم چنانكهد،ش دانسته حاكميت فاقد سرزمينهاي ازمصاديق تيمورشرقي آن وطيشد انجام نظرديوان بموجب كه است بوده استعمارزدايي
 تجزيه نهبودو دانسته رونداستعمارزدايي ادامه در ماهوي ازجهت آنرا ديگر،ديوان بعبارت .شدندبرخوردار سرنوشت تعيين ازحق آن

 كه آنست بيانگر اصل اين مفهوم .) Uti ossidetis juris(مرزهاست ثبات ،اصلديگر دراين روند مهم نكته .)1386، 233:اميدي(طلبي
 اصل المللي بين دادگستري ديوان ،1986سال در مالي و بوركينافاسو ميان دراختالف. مانند مي باقي بودند استقالل درزمان آنچه بمانند مرزها

 حقوق كنوانسيون،هلسينكي نهايي سند 3ماده: ازجملهگرفت، قرار موردتاكيد بين الملليسند درچندكردو  برجسته گيري تيجهدر را فوق
  . ...وآفريقا وحدت سازمان منشور 3ماده ،)1969(وين معاهدات حقوق كنوانسيون 62ماده ،)1966( وين ديپلماتيك

 آياحق اينكه بر مبني آيد مي پيش پرسشي ، گيرند مي قرار تفسير مورد گوناگون طرق به اما با توجه به اينكه اسناد مبين اصل تعيين سرنوشت
 يك تجزيه موجب تواند مي ديگر بعبارت وشود  مرزهايش از بخشي بر  كشور يك حاكميت اختتام موجبات تواند مي سرنوشت تعيين

 با البته سرنوشت تعيين حق كه آنست دهند مي پرسش اين به الملل بين حقوق نويسندگان و منابع كه پاسخي گردد؟ كشور

، 333:وبوكانان 1997: جان -براون( شودكشور يك تجزيه منجربه تواند نمي ، ظالمانه نظامي عمليات و استعمارزدايي قبيلاز استثنائاتي
. رساند آسيب كشور يك سرزميني تماميت به تفسيرشودكه طوري نميتواند سرنوشت تعيين حق،  ميدارد بيان متحد ملل1514قطعنامه ).2006

   .)2008، 1306:اسلون(گذارد مي احترام كشورمستقل سرزميني تماميت به كهمي بايست به شكلي اعمال شودتعيين سرنوشت بعبارتي 
 بشر حقوق نزدكميسيون كاتانگا كنگره رهبر درشكايت نيزو عالي كانادا ديوان به كبك طلبي جدايي پرونده درارجاع كه بود پرسشي اين

 كشور يك تجزيه شرايطي چه وتحت دارند؟كجا انطباق بايكديگر سرنوشت تعيين وحق جدايي به ادعاي آيا عبارتيب.شد مطرح آفريقايي
 راي به متكي اگرحتي  ،وجود ندارد الملل بين حقوق در برجدايي حق بنام چيزي اصوالداشت، اظهار بايد نخست پرسش به پاسخ درگردد؟مي  مجاز

 وجود طلبي قاعده اي  تجزيه براي كنوني الملل بين درحقوق كه است امرواضحاين  ).1997، 1:كرافورد(باشد سرزمين يا ناحيه يك مردم اكثريت
دركميته وزارت  كمپلمن گفتهب سرنوشت تعيين حق درواقع .)2006 ،339:بوكانان(است استعمارزدايي يعني آن سنتي شكل به محدود داردون

 آن درمورد تا دولتها به مربوط است وامريداخلي  موضوعي طلبي تجزيه، اماالمللي است بيندراسناد شده شناخته حق يكخارجه آمريكا 
 آن طي كه است فرايندي معنايب است،زيراتجزيه سرنوشت تعيين باحق متفاوت ازاساس تجزيه مفهوم ).1996، 109:كارلي(گيرند تصميم

 يحكومت ممكن است). 1997، 4:كرافورد(كشوراست آن ازسرزمين كشوردربخشي ازكشوروايجاديك خود جداكردن بدنبال ويژه گروه يك
، )1996،: كارلي(دارد  روا را چيزي چنين تواند نمي المللي بين سند هيچ امارابدهد، جدايي به حق خويش ملت دهنده تشكيل اجزا بخواهدبه

 مطرح 90دردهه موضوع اين. تاوانش را نيز پرداختندوالبته  كردندچنانكه برخي ازكشورهاي كمونيستي سابق مانند شوروي ويوگسالوي چنين 
 و شوروي جماهير اتحاد و چكسلواكي يوگسالوي، همچون قديمي كشورهاي فروپاشيكه  سرد ازجنگ پس درهياهوي گشت،درست

مانند فوق،شاهد دا درموردپرونده كبك مي گويد درمواردي اپروفسوركرافورد درپاسخ به ديوان عالي كان. رخ نمود جديد كشورهاي ظهور
 بازتاب گاهي چنانكه ندارد، ديگرتداوم حقوقي شخصيت كه آنست مفهومب كشور يك انحالل مي افزايدوي  .بوده ايم اشي كشورهافروپ

 تشكيل فرانسه اساسي قانون ديوان بادينتر،رييس رابرت آقاي رياست به يوگسالوي،كميسيوني دربحران .دارد الملل بين حقوق در اي گسترده
 وجود مستقلي دولتهاي وديگر شده اعتبار بي شده،بطورجدي مجزاساخته ازواحدهاي كه فدرال جمهوري وجود برد پي بادينتر كميسيون.شد

 . ايندانحالل وفروپاشي راشاهديم ونه معياري براي مجازبودن تجزيه طلبيلذادراينجا فر. گردد اعمال موثرطورب واندتنمي فدرال قدرت دارندو
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 : قرارگيرد عمل مالك ميتواند ذيل محدود شرايط ،شود تجويز انفصال براي استداللي آنكه براي .انگيزتراست مناقشه دوم پرسش به پاسخ
 ).1997، 4:جان-و براون 2006، 333:بوكانان( استعماري ازرابطه ناشي فشار -3. نژادپرست رژيم وجوديا  خارجي اشغالاز ناشي وضعيت -1

 نژاد رژيم مورد در.شد پرداخته بدان اين از پيش و شده حل زيادي تاحد استعمار مسئله ، طلبي تجزيه ممنوعيتات وارد بر استثنائدرمورد 
 آفريقاي نژادپرست رژيم سلطه از ناميبيا استقالل كسب. بود همراه استعمار مسئله با كه اين موردهرچند داشت؛ اشاره ناميبيا به ميتوان پرست
 دادگستري المللي بين ديوان مشورتي نظريه به آن واساس گرفت صورت متحد ملل نظارت تحت 1990 درسال انتخابات برگزاري باو جنوبي
 . گردد بازمي 1971 درسال

 در تر مبنايي هويت انبعنو صرب هويت ، يوگسالوي ايجاد و اول جهاني جنگ از پس كه است توضيح به الزم نيز يوگسالوي مورد در
 پس ).2003، 3:ساچز(رفت مي بشمار يسوسياليست حكومت دوران اكثردر وسيعتر بطور هويت آن شدو گرفته درنظر اسالو هويت قبال

 است ناسازگار اساسي بطور هويتشان كه دساختن متقاعد را مردمشان ومسلمان در بوسني، كروات،صرب سياستمداران كمونيسم ازسقوط
درچنين  !كند حفاظت هستند مرزهايشان از درخارج كه را همتبارانشان امنيت تا دارند نياز بزرگتر يا بوسني كرواسي ،صربستان يك به وآنها

اساس فاجعه اخير . انجاميد يوگسالوي فروپاشي به دادو روي جهان معاصر تاريخ داخلي جنگهاي ترين ازخونين يكي كه بود فضايي

 كه بود آن ميان اين در جالب نكته .هزار انسان بيگناه را فراهم كرد 800هويت طلبي قومي ومذهبي طرفين بود كه زمينه كشتار 
 در نگرو ومونته صربستان جمهوري پذيرش تا نيافتند را متحد ملل در عضويت اجازه يوگسالوي دهنده تشكيل جمهوريهاي از هيچيك

 .شدند پذيرفته متحد ملل عضويتب 1993 آوريل8در مقدونيه و 1992 مه22در وبوسني كرواسي اسلووني، .گرديد انجام 1992آوريل27
 كشورهاي شناسايي امنيت شوراي .ميكند صدق نكته همين انجاميد، فروپاشي به نيزكه شورويكمونيستي  سركوبگر و استبدادي درموردنظام

 درجلوگيري اصلي قدرت مثابه به را شوروي ندادوموقعيت انجام شوروي ازموافقت روزپس 6يعني 1991 سپتامبر12تاريخ تا را بالتيك
 نيز دراينجا .افتاد كارگر طلبانه استقالل درجنگ پيروزي سنتي ابزار به نيزتوسل بنگالدش مورد در .نمود مراعات كشورها آن ازاستقالل

 آن پذيرش تا را متحد ملل به ورود اجازه بنگالدشكه خود ازتجزيه هند و بدست استعمار انگلستان انجام يافته بود؛ پاكستان شكست رغميعل
نيز برپايه اسناد معتبر حقوق  نيست و ذكرآنان فرصتكه  مواردي وديگر باال مثالهاي به باتوجه .نيافت 1974 فوريه 2در پاكستان توسط

و به استناد منابع و دكترين حقوقي  ازآنچه در باال خارج كشورها يكجانبه تجزيه بر حقي هيچ ، گرفت نتيجه توان مي بين الملل
اما برخي نويسندگان حقوق بين الملل سركوب وحشيانه ومحو هرگونه آزادي فرهنگي وهويتي را  .شود نمي شناخته رسميت به ذكر شد،

نيزنياز به  دراين مورد. گردد،مصداقي برتجزيه كشورها مي دانند تحت شرايطي كه با تاييد قانون داخلي يك كشور ياتمهيد بين المللي مهيا
 مردم كل هنگاميكه بويژه و كندمي تحميل كشور آن مردم برتمام ار غيرعادالنه جرايم حكومت يك هنگاميكه .متوضيح تبيين كننده داري

). 2006، 355:بوكانان(رود مي ازبين نظر مورد سرزمين براي طلبان تجزيه ادعاي مبناي كنند، مخالفت حكومت ناعادالنه سياستهاي برعليه
 سوء مالحظه براي قضايي ادله كانادا، در كبك قضيه دربررسي .مذكور اين زمينه سست را نيز باطل ميكندهمچنين تغيير يا فروپاشي حاكميت 

  .هدي بر تبعيض بسيار سست تشخيص داده شداش بعنوان تبعيض و سيستماتيك استفاده
 كوتاه مقايسه با باشد؟ كشور يك برتجزيه يدليل تواند مي، گرددنقض شديد حقوق قومي  موجب كه هراتفاقي آيابايد پرسيد، جاايناما در

 برقرار ها هزاره و تاجيكها براي فجيعي وضع طالبان تسلط تحت افغانستاندر. رسيد الزم پاسخ به ميتوان رواندا و عراق،افغانستان نوشتسراز
 و ميمنه ، غور تخار، ، تالقان ، غزنين ، ،هرات شريف مزار ، باميان مناطق و كابل شمال در سوخته زمين سياست و كشي نسل جاييكه تا بود
 طرزب هزاره نفرازمردم هزار شانزده1998 اوت در مزارشريف درشهرتنها). 1388:زاده نبي(شد مي اعمال بودند پشتون غير عمدتا كه ...

 غير و شيعه افغانيان برعليه طالبان جنايت ازهزارانكوچك  نمونه امريك اين). 1388:زاده نبي( گرديد غارت آنان شدندواموال كشتار فجيعي
 انفال ،) 1982(دوجيل فاجعه شامل بعث وحزب صدام اصلي جنايات.است بوده ازحدتصور وخيمتر بسيار  صدام جنايات.است بوده پشتون
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 سركوب و) 1991(شيعيان جنوب كشتار ،)1987آوريل( درحلبچه بويژه كردها برعليه شيميايي سالحهاي بكاربردن، )1989 مه تا1987مارس (
 فرماندهي به ائتالف نيروهاي حمله آماج هردوكشور سپتامبر 11 ازحادثه پس). 2009:روزنبرگ( است بوده ديگر وسيع جنايات و كشتار ،

 صوري فدراسيون يك يا مستقل كشور 3 به عراق تقسيم پيشنهاد برخي عراق درمورد .يافتند هردوكشورتغيير رژيمهاي و قرارگرفتند آمريكا
 درعراق). 2008، 1309:اسلون(گشت مي مشخص مذهبيو قومي خطوط براساس آن مرزهاي كردندكه مطرح را خودمختار تماميت سه از

 .نشد حادث افغانستان و درعراق رويدادي چنين اما داشت؛ سازگارياخير  نويسندگان ادعاي با چيز همه ظاهرا و نبودند كم رخداده جنايات
 منطقه در وسيع پاكسازي به دار گله توتسيهاي1959 درسال. درگرفت وتوتسي هوتو اقوام ميان قومي جنگ ميالدي 60ازدهه رواندا دركشور

 هوتو اقوام توسط اينبار جنايات، و وقايع همان 90 دهه در بازهم بروندي ازكشور رواندا استقالل عليرغم .زدند دست كنوني بروندي و رواندا
 )1381، 166:گل محمدي(كردند عام راقتل توتسي قوم ازافراد نفر هزا 800روز،100 طي هوتو اقوام كشور دراين. تكرارشد ها توتسي برعليه

 محاكمه براي رواندا كيفري دادگاه كه بود وقايع اين درپي). 1388:هولوكاست المعارف دايرة(دادند قرار جنسي موردتجاوز را زن ناهزار و
 بود، شده انجام يكبار تجزيه فرايند و بود رخداده وقايع اين نيز قبال كه داد روي درحالي جنايات اين. دتشكيل ش جنايات اين وآمران عامالن

 موارد دراكثر .بسيار سست وداراي ابهامات اساسي است كشور يك تجزيه مجازشدن براي مطروحه ادله بنابراين. بود نشده حل مشكل اما
 شديدتر فشار تحت اينبار زياد احتمال به نمايدكه مي ايجاد جديد دركشوررا  جديدي اقليت بلكه كند، نمي حل را مشكل كشور يك تجزيه

 . يابد ادامه نهايت بي تا ميتواند كه كرد تشبيه وآينهد  ميان در شيئ دادن قرار به وانتمي راچنين وضعيتي  ).2003، 3:ساچز( است اكثريت
 و سو يك از دومورد، هر در تجزيه عدم و كشور دو اين در رژيم تغيير آن، از پس دردسرهاي همه با افغانستان و عراق آمريكابر تسلط
مانند رواندا، سومالي، اريتره، سيرالئون ، بوسني، مجارستان، روماني،  جديد كشورهاي در جديد قومي هاي اقليت مشكل ماندن برجاي تجربه

از  بهتر دريافتي بيانگر تواند مي ،دهها مورد حاد ديگر در سطح جهانقره باغ، گرجستان و -بالتيك، جمهوري آذربايجان و مناقشه ناگورنو
 بشر حقوق بويژه و الملل بين حقوق اصول كه رژيمي آمدن كار روي و مرزها تغيير بجاي رژيم تغيير يعني ،اشدب الملل بين حقوق

يك  حكومتار مي دارد كه اگر برجسته حقوق بين الملل اشعويسنده از اينرو آلن بوكانان، ن . اندازد بكار اقليتها ديگر و اقوام مورد در را
 غيرمجاز اي تجزيه چنين براي را زمينه كند، فراهم را كشور امور دراقليتها  مشاركت براي فرصت ايجاد به منجر كه كند تغيير چنان كشور

 به و است پرهزينه بسيار امري كه كشور يك فروپاشيرين راه درچنين مواردي همان است كه اشاره شد و جلوگيري از معقولت .كند مي
 .كند مي عوض را قضيه صورت تنها زياد احتمال

تجزيه سودان بدنبال سالها فرايند .  مواجهيمتجزيه كشورها نظري بعنوان دو مورد جديد در حوزه تجزيه سودان و كوزوو اما در حال حاضر با 
بدليل مسيحي و  صدها هزار انسان نسل كشي .جنوب سودان بدست افراطيون عرب به سركردگي عمرالبشير بود انمسيحيكشتار جنگ خونين و
زمينه فشار بين المللي را بر عمرالبشير فراهم كرد ، هزاران جنايت ديگر  ويراني خانمان آنها و قتل عام وحشيانه كودكان و زنان، ،غير عرب بودن

با تداوم جنايت .  ه بودتجزيه سودان را هدف گرفت برگزاري همه پرسي برايضا كند كه بجاي سرنگوني وي، تا وي پاي توافقنامه اي را ام
، )ICC( رهبر جاني و هرزه سودان از سوي دادگاه كيفري بين المللي برعليه غيرنظاميان جنوب و صدور حكم جلب بين المللي براي عمرالبشير،

نهايتا عمرالبشير براي تضمين حكومت خويش به برگزاري رفراندوم براي تجزيه كشورش رضايت داد تا در نبود فرايند تغيير رژيم، تماميت 
  . ارضي سودان قرباني شود 

 مبالدي؛ 90تا 50اي ه از اكثريت صرب به اقليت دربرابر آلبانيايي تبارها درفاصله دهه كوزووناحيه جمعيتي  اركوزوو پس ازتغيير بافتدر
ماحصل اقدام . اعالم استقالل ازجمهوري صربستان و مونته نگرو نمودنداقدام به  و دربحبوحه فروپاشي يوگسالوي، آلبانيايي ها درميانه دهه نود

. مداخله ناتو در پي آن انجام يافتغيرنظامي انجاميد و هزار 10جنگ داخلي بود كه به كشتار  ، ميلوشويچ در سركوب اعالم استقالل كوزوو
حفظ تماميت سرزميني صربستان، نيروهاي نظامي صرب از كوزوو خارج برشوراي امنيت و با تاكيد  1244پس از اين و بدنبال تصويب قطعنامه 



  90آبان و آذر  -142شماره  -سال چهاردهم                                                         نشريه داخلي حزب پان ايرانيست -حاكميت ملت
 

32 
 

. الكان مهيا كردبر فروپاشي كامل بالت متحده مبني زمينه را براي نقشه از پيش طرح شده خاويرسوالنا و ايا ،اما كشتار وسيع غيرنظاميان ،گشتند
 2008، دولت محلي كوزوو و دولت بلگراد؛ كوزوو در سال  )UNMIK(ماموريت اداري ملل متحدپس از بن بست در سازوكار رابطه ناتو، 

، فرانسه و انگلستان در شوراي امنيت و شكايت صربستان مبني بر وقوع تخلف در اعمال  اعالم استقالل نمود كه با حمايت گسترده آمريكا
اما نكته فريبنده در اين قضيه نوع طرح سوال از . تقاضاي راي مشورتي نمود) ICJ(، شوراي امنيت از ديوان بين المللي دادگستري1244قطعنامه 

بجاي طرح سوال مستقيم درباره مجاز بودن تجزيه  در واقع آمريكا وانگلستان كه بخوبي از ممنوعييت تجزيه يكجانبه اطالع داشتند،. ديوان بود
قوق بين الملل است؟ توضيح اينكه ديوان بين المللي با ح آيا اعالم استقالل كشورها مغاير: پرسش مورد نظر را اينگونه طرح كردند يكجانبه،

،عنوان دقيق مساله را پاسخ مي دهد ونه لزوما خواسته يك كشور را ديوان بين المللي . دادگستري در مواجهه با مسائل مطروحه در ديوان
پاسخ . وق بين الملل نيستشورها مغاير باحقدادگستري بعنوان ركن قضايي ملل متحد،نهايتا درپاسخ اينگونه اظهار داشت كه اعالم استقالل ك

بخشهاي اصلي از راي ديوان  وعدم قضاوت يكجانبه، توضيحتكميل جهت . پاشيدزخم نمك برحل نكرد بلكه  واقع نه تنها مشكلي رااخير در
 :مختصرا ارائه مي گردد 

 هاي اعالميه كه كند مي اشاره بيستم سده اوايل و نوزدهم هجدهم، هاي سدهرد كشورها استقالل روند به ابتدا خويش اخير راي در ديوان«
 .خير وگاهي گرفته قرار پذيرش مورد گاهي كه است شده صادر است، بوده سرزمين صاحب دولت نظر برخالف اغلب كه كشورها استقالل

 ومردمان غيرخودمختار سرزمينهاي موارد در سرنوشت تعيين حق توسعه براساس استقالل هاي اعالميه اين بيستم سده دوم نيمه در
 درادامه ديوان .اند شده تشكيل حق اين اعمال براثر ازكشورها بسياري كه ميكند وذكر است گشته اعمال نقيادو بيگانه،استعمار موردتصرف

برمي  ني كشورهاست،ميقطعيت احترام و رعايت تماميت سرزبر كه مبنيار مربوطه مهم سرزميني،اسناد تماميت موضوع براهميت تاكيد ضمن
-عدم استفاده از واژه تجزيه[استقالل يكجانبه اعالميه بودن غيرقانوني بدليل نه كوزوو استقالل اعالم كه دهد مي توضيح ادامه در شماردو

SECESSION- بوده بشر حقوق عمومي قواعد فاحش نقض و مسلح ازنيروي غيرقانوني استفاده در ريشه بلكه، ]را دقت كنيد 

 انقياد، خودمختار،تحت غير سرزمينهاي موضوع به پاسخ براي حاضرضرورتي درقضيه كه نمايد مي اضافه اخير راي در ديوان.است

 پاسخ به مربوط و بحث ازاين فراتر اخير موضوع بلكه نيست، (remedial secession)جبراني تجزيه حق يا استعمار و بيگانه تسلط
 تجزيه مصاديق از را كوزوو موضوع ديوان درواقع.»خير يا هست الملل بين حقوق ناقض كشورها استقالل اعالميه آيا كه است پرسش اين به
چنانكه مالحظه  .نيست الملل بين حقوق ناقض كشورها استقالل اعالم كه كند مي نظر ابراز نهايتا و كند مي خارج تجزيه بر حق و لبيط

، استقالل كوزوو را نه بدليل مجاز بودن تجزيه طلبي، بلكه بدليل نقض فاحش حقوق انساني و اصول  گرديد ديوان بين المللي دادگستري
 .مستحكم حقوق بشر مي داند 

 طلبي تجزيه برابر در سرزميني تماميت ارزش :سوم بند

 شايسته موضوع اما )1383، 232:ضيائي بيگدلي(است المللي بين آمره اصول از سرزميني تماميت و حاكميت به احترام اصل كه است بديهي
 بين ضوابط و اصول ديگر با ميشود ادعا اي شيوه به حقي وقتيدر حقوق بين الملل . ، تقابل اين اصل شناخته شده با تجزيه طلبي استتوجه

، 28:وان والت( گردند المللي بين امنيت و صلح فراگير پاسداشت به منجر تاگردند متوازن بايست مي اصول اين لذاشود، مي رودررو المللي
بايد ببينيم كه آيا تجزيه طلبي ممنوع است يا آنكه اگر عده اي به اين . اينجا موضوع تنوع قومي و رابطه آن با تجزيه طلبي مطرح است). 1998

 الملل و بويژه حقوق بشر وجود دارد؟امر اقدام كردند آيا انطباقي در عمل آنان با اصول حقوق بين 
 متعهد را خود اعضا همه :كردند اعالم عضواتحاديه كشورهاي آن طي كه كردصادر اي درقاهره،قطعنامه1964 درسال آفريقا وحدت سازمان

 منشور در موجود ارضي وتماميت حاكميت اصول با هماهنگ كه اي شيوه به ملي استقالل به دستيابي درزمان موجود مرزهاي به احترام به
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 قاره كشورهاي برخورد نشانگرشيوه آفريقا وحدت سازمان توسط شده اتخاذ موضع). 2007، 13:امبانگو(نمايند مي،آفريقاست اتحاديه سازمان
 شده طرح شكايت در. است مواجه قومي مالحظه قابل تضاد نيز و گوناگوني،تنوع با كه اي درقاره بويژه بود؛ سرزميني تماميت مسئله با سياه

 و ادعا هيچ كه دريافت كميسيون آن از كنگو دموكراتيك جمهوري نشيني عقب وتضمين كاتانگا استقالل براي كاتانگا رهبركنگره توسط
 مردم همه راشامل سرنوشت تعيين حق گزارش، ادامهرد نداردو وجود شده طرح درشكايت بشر حقوق منشورآفريقايي نقض مثابهب  اي بهانه

  .) 2007، 12:امبانگو(كنگو از استاني بعنوان كاتانگا مردم فقط نه دانست، كنگو
 ممنوع اما نشمرده، مجاز را طلبي تجزيه گرچه الملل بين حقوق مبني بر اينكه بپردازيم به ادعاي برخي از نويسندگان است الزم قسمت ايندر
 در اما ندارد، وجود كردن انقالب حق الملل بين درحقوق كه كنند مي بيان چنين موضوع اين وجيهتدر نويسندگان از برخي .است نكرده نيز

 مانع دولتي اگر گروه بيان ميدارند كه اين همچنين ). 1387، 23:عزيزي(نيست آن ممنوعيت معناي به مذكور حق وجود عدم حال همان
 سازد، محقق نمايدوآنرا تالش شدن جدا براي نيز جدايي مدعي گروه اگر نكرده،اما نقض را تعهدي شود خويش ازسرزمين بخشي جداشدن

 كه است شده گرفته فرانك پروفسور گزارشاز گيري نتيجهاين ). 1387، 25:عزيري(است نكرده نقض الملل بين درحقوق را تعهدي هيچ
 بين حقوق كه وسياسي قضايي ونهادهاي الملل بين حقوق نظام كه نيست معنا اين به،الملل بين حقوق در شدن جدا حق نبود ميكند، يادآوري

 :داشت توجه نكته چند به بايد ي ازاين دستابهامات به پاسخدر. تجزيه طلبي را ممنوع كرده اند گردد، مي اعمال آنها ازسوي الملل
 قرار آمره قواعد رديف در  شده يادآوري كشورها وحاكميت سرزميني تماميت رعايت و احترام وبارها بارها المللي بين حقوقي درنظام )الف

 جامعه كل بوسيله كه است اي قاعده :است شده تعريف چنين)1969( وين معاهدات حقوق كنوانسيون 53 درماده آمره قاعده. است گرفته
 و پذيرفته باشد، مي تعديل قابل ويژگي همان عام،با الملل بين حقوق بعدي قاعده يك با تنها كه ناپذير تخلف اي قاعده بعنوان المللي بين

 حفظ را المللي بين جامعه برتر منافع كه آنست كرد شناسايي توان مي آمره قاعده تشخيص براي كه معياري .است قرارگرفته شناسايي مورد
 ).138، 319:زماني(ميشود محسوب المللي بين جنايت آنها نقض كه است تعهداتيو  ميكند

 كه روست ازايناست و قواعد اين چارچوبدر كشورها ملي دوحاكميتگير مي نشات قاعده ازاين سرزميني تماميت شد مالحظه چنانكه
 اينجاست جالب.ندارد حقوقي اعتبار هيچ جنوبي رودزياي استقالل يكجانبه اعالم داشت، اشعار 217قطعنامه طي1965 سال در امنيت شوراي

 تجزيه كه است بديهي. برآمد آن انداختن اثر از پي در و دانست ملتها سرنوشت تعيين حق تجاوزبه را استقالل اعالميه اين ي امنيتشورا كه
 همچون اي آمره قاعده ميتوان چگونه پس.است وركش آن حاكميت نقض و كشور يك سرزميني تماميت با مخالفت راستاي در دقيقا طلبي

  ندانست؟ ممنوع را عمل اين حال درعين و كرد نقض را كشور يك وحاكميت تماميت به احترام
 دولتي غير اشخاص و است الزم المللي بين جامعه ديگراعضا تنهاازسوي كشورها وحاكميت تماميت به احترام كه استدالل اين امروزه )ب

 متكي كه الملل بين حقوق سنتي رهيافت كه است تاييدي قابل نكته اين بطوركلي.ندارد اعتبار ديگر ندارند، اي وظيفه زمينه دراين
 خود خودي به هرشخصي لذا ).1386، 58:ممتاز(است مبتني بشر حقوق بر بيشتر كه است داده ديدگاهي به را خود جاي دولتها برحاكميت

. ميباشند نيز آن رعايت در تكليف داراي ميگردند، منتفع حقوق ازاين افراد همانطوركه. ميگيرد قرار الملل بين حقوق موضوع الزم زمان ودر
 براي و داخلي سطح در بلكه المللي بين درسطح تنها نه قواعدي چنين و ندارد المللي بين و خارجي مصرف تنها ، قواعد گونه اينلذا 

 .است الرعايه الزم نيز كشورها درون در فعال گروههاي
 ergaقاعده   . آمره قاعده كشورها سرزميني تماميت احترام به و است erga omnes اصل يك سرنوشت تعيين حق شد اشاره چنانكه )ج

omnes اين حمايت و حفظ از منتفع را دولتها همه توان مي كه است مهم آنچنان المللي بين جامعه براي آن رعايت كه قواعدي يعني 
. صادق نيست آن عكس اما گيرند مي جاي آمره قواعد درون در قاعده اخير. استerga omnes از جامعتر آمره قاعده اما .دانست حقوق

يني نيست بلكه به اين مفهوم است كه اعمال حق تعيين مسرنوشت در برابر اصل آمره تماميت سرز امر به مفهوم تعطيلي حق تعيينالبته اين 
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 يا مستقل حاكميت اصل از استفاده بدنبال دولتي اگربعبارتي ، .تماميت سرزميني كشورها باشد نوشت مي بايست با هماهنگي و رعايتسر
 حاكميت به كشور درون در را بشر حقوق و دموكراسي به احترام جملهاز متحد ملل قانون عناصر ديگر بايست است،مي سرزميني تماميت

 . )2008، 670:وردولياك(نمايد منضم
 يك كردن انقالب.است ربط بي پايه از نيست، ممنوع ولذا نكرده بيان را اي قاعده كردن انقالب براي الملل بين حقوق كه استدالل اين) د

 يك ايجاد باعث تجزيه درحاليكه گردد؛ مي المللي بين نظام در كشور يك حاكميت نمايندگي تغيير باعث تنها و است داخلي كامال مسئله
 نه و دشو مي مشخص سرزمين دريك كشور يك حاكميت نفي به منجر ديگر ازسوي و گردد مي المللي بين حقوقي درنظام جديد تابع

 .است الفارق مع قياس و ربط بي كامال موضوع دو اين كردن قياس رو اين از. آن تغيير
 طلبي تجزيه حق ايجاد مفهوم به نبايد سرنوشت تعيين حق كه است نكته اين حاوي آنها تدوين مقدماتي مذاكرات و المللي بين سنادا)ه

 حق با درپيوند بطورآشكاري سرزميني تماميت اصل).1387، 17:عزيزي(گردد تلقي واقليت قومي گروههاي براي مستقل كشورهاي وتشكيل
حق تعيين سرنوشت دعوي برضد تماميت سرزميني كشورها نيست بلكه : اينجا رعايت يك نكته مهم استدر .است رفته بكار سرنوشت تعيين

 كه است مدهدوستانه آ روابط قطعنامه وكشورها  استقالل اعطاي اعالميه در ).1996، 8:كارلي(بايست آن را از تجزيه طلبي تفكيك كرد
 حفظ لزوم .نيست مستقل و حاكم دول سياسي وحدت يا سرزميني برتماميت كلي يا جزيي ساختن وارد خدشه مشوق آن بندهاي از هيچيك
 بيانيه 8 ماده 4دربند ازجمله. بكاررفته است كه شاهدي است بر اصالت آن اقليتها به مربوط خاصعام و نيز اسناد  دراسناد ارضي، تماميت
 كنوانسيون 21 ادهمنيز  و 1993وين كار برنامه و قطعنامه ، عمومي مجمع مصوب 1992زباني و قومي،مذهبي ملي، اقليتهاي حقوق

 در چيزي هيچ :مي گويد اقليت گروههاي طلبي باتجزيه آشكار مخالفتجهت كه  1994 مصوب اروپا شوراي ملي اقليتهاي از حمايتكادر

 تماميت برابر، حاكميت بويژه الملل بين حقوق اساسي اصول مغاير اقدامي انجام يا عمل در دخالت حق متضمن كنوانسيون اين
دولتها  :اكيد مي نمايدتبعالوه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي . شد نخواهد تفسير اينگونه و نبوده دولتها سياسي استقالل و سرزميني

در توصيه كلي شماره كميته منع تبعيض نژادي  .وحدت و تماميت ارضي كشور خود دفاع نمايندحق دارند تا با تمام وسايل قانوني از 
  .كه اين كميته هيچ گونه حقي را براي اعالم يكجانبه تجزيه و جدايي از يك دولت را به رسميت نمي شناسد خويش اشعار مي دارد 21

 هاي فعاليت بصورت چه ارضي تماميت عليه اقليت گروه اقدام نوع هر شودكه مي استنباط چنين المللي بين اسناد وديگر مذكور ماده ازظاهر
 در اقليتها حق است، آورده خويش 23 شماره پيوست در  نيز بشر حقوق كميته همچنين. باشد مي ممنوع زور به توسل با چه و آميز مسالمت

 چكسلواكي ازتجزيه پس اروپا رلمانپا. واردكند دولتهاآسيبي سرزميني وتماميت حاكميت نبايدبه ميثاق27درماده مندرج ازحقوق برخورداري
 سرنوشت تعيين اصل بارهدر اي تامطالعه نمود درخواست دموكراسي برقراري اروپايي ازكميسيون يوگسالوي خونين ودرگيريهاي شوروي ،
 به خود اساسي قوانين در دولتها تمام كه نمود اعالم خود گزارش در كميسيون.دهد انجام اروپايي كشورهاي اساسي قوانين در طلبي تجزيه و

 ميان اختالفمربوط به  راي از دربخشي دادگستري المللي بين ديوان. دارند تاكيد خود كشور سرزميني وحاكميت ارضي تماميت حفظ لزوم
 محل ازكشور نميتواند كشور يك ازجمعيت بخشي كه نمود واعالم كرد اشاره قومي گروههاي طلبي تجزيه موضوع به ومالي بوركينافاسو

 ميراث درآفريقا كنوني مرزهاي هرچند د؛آور ودرادامه ميكند وارد آسيب المللي بين امنيت و صلح به مساله اين زيرا ،شودجدا خود سكونت
 انصاف و عدالت مالحظه براساس مرزها تغيير ادعاي اما ،دارند آشكاري كاستيهاي واداري قومي،جغرافيايي ازنظرمسائل دوباش مي استعمار

 زدن برهم از المللي بين اسناد و ،مراجع كشورها قوانين آشكار بازداشتنهاي اين تمام با آيا،اينجاست پرسش اوصاف اين با. نيست پذيرفتني
 ماند؟ مي باقي شكي طلبي تجزيه درممنوعيت بازهم ، كشورها ارضي تماميت

مقاله اخير پاسخي است حقوقي به ادعاهاي سست تجزيه طلبان كه ضمن دور زدن قواعد آمره بين المللي و حقوق بشري ، بر  :سخن پاياني 
اننده خو! لطف كرده و نمي خواهندكشورمان را يكضرب تجزيه كنند ! تجزيه ايرانحق كه عليرغم داشتن سر ملت ايران منت هم مي گذارند 
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قاعده اي بر مجاز بودن تجزيه طلبي و نيز ضديت  دعليرغم نبومي يابد كه اكنون در -حقوق بين الملل ندارد با شنايي چندانيكه آ-گرامي
درنظام حقوق  سطحي درباره فدراليسمعدم وجود يك قاعدة آشكار تجزيه طلبي با موازين و اسناد شناخته شده حقوق بشر وبين الملل ازيكسو و

 و مظلوميت احزاب،باندهابرطبل اشاره به اين موازين؛ كوچكترين بدونوطني،روشنفكران  وسوپر ركاسبكاران حقوق بشبين الملل؛چگونه 
كه به  نيز... شيرين عبادي و  همچون عبدالكريم الهيجي، اشخاصي. فاصله دارند تمدني دركو اشخاصي مي كوبند كه فرسنگها با انسانيت

و  بزرگ كردن بي دليل چالش قومي درايران پرداخته و هرلحظه به تهيه گزارش جديدي براي اعتبار بخشيدن به ادعاهاي موهوم قومگرايان
 ن،مغرب زمي دريافت دالرهاي سياه مراكز استعمارياالرهاي سياسي وراه يافتن به ت بدنبالمي پردازند، بي گمان دالالني هستند كه  تجزيه طلبان

استفاده  پاسخ درتنازع سياسي كشورها وتجزيه دركجا ريشه دارد؟ فرايند واما مي گوييد .يني ايران را به سخره گرفته اندتماميت سرزم

قاعده احترام به تماميت سرزميني كشورها همانگونه شكسته مي . گروههاي تجزيه طلب براي تضعيف يا ريشه كني رقيب استاز
 سياست ورزاِن بار در بازي قدرت روزي هزار شود كه ديگر ارزشهاي راستين حقوق بشر همچون آزادي بيان و حق حيات انسانها 

حقوق بين الملل، دليلي بر  بي اعتباري قاعده نيست؛ بلكه به دليل ، چه درحقوق داخلي يا درتخلف از ضابطه  .شود به بازي گرفته ميجهان 
 . و نداشتن شرافت انساني نزد برخيهاست تعهد قانونيعدم 

و استفاده از آنان براي ايجاد فشار بر حكومت تهران داغ شده عليه ايران، موضوع گروههاي قومي افزايش تحرك غرب  در چند سال اخير و با
دسته جات تجزيه طلب و احزاب و ربيها به بهانه مبارزه با جمهوري اسالمي، كيان ملت و كشور ايران را نشانه گرفته اند و غ شوربختانه. است

مظلوم نمايي، بزرگنمايي مشكالت قومي در اكناف ايران و انداختن . روياي خويش مناسب ديده اندشوونيستهاي قومگرا زمان را براي برآوردن 
مطبوعات برخي توسط است كه  كنوني بارز سپهر سياسي ايران نماية!!! اصطالح فارسهاي ستمگر و ميهن پرستانبگردن كاستيهاي موجود به 

براي زباني ايران قطعا همان كساني هستند كه -راهنماي تشكيالت تجزيه طلب براي اعمال برنامه تجزيه قومي .مي شودخارج نشين تبليغ 
آموزه و برنامه اينان چنين . پول را راهي شبكه هاي تلويزيوني آنان مي كنندوميليونها دالر را برگزار كردهكنگره حضرات اخير انواع كنفرانس و

اعطاي حق به زباني و -با ايجاد فدراليسم قوميفلذا  ،است!!! تهاي تحت ستميمشغول ستم مضاعف به مل!!! اعالم ميشود كه دولت فارس مركزي
 از حقيقت،دروغ وضديت باگزاره ايست كه سفسطه،گزاره اخير !ت وارده اقدام كردابه جبران خسار بايد ،لومحضرات شديدا مظاين جدايي به 

شوونيسم آريايي هم لبته كدام ناسيوناليستي در ايران دستي در قدرت دارد؟كدام فارس ستمگري كه ا :واما چند پرسش .و روي آن مي بارد سر
تا امروز بدست قوم موهوم  هزاره هاي گذشته؟كدام كشتار قومي دربه زبانهاي محلي گرفتهت كردن هست، جلوي دهان اقوام را براي صحب

جايش هومي برفارس موت از اداره ياسازماني اخراج شده وبدليل تعلق به يك قومي انيكدام ايراقوام ايراني صورت گرفته؟ ليه ديگرعفارس و
با وجود . نه اقليت مذهبينه آذري،نه تركمن وت كه نه فارس مي شناسد،نه كرد،سدشواري شرايطما ميگذرد كشورآنچه امروز در؟ هدنشانده ش

ذهنيت فرقه  كه جرات خروج ازيك ملت تكيه مي كنند، بيماران رواني هستند ... آنانكه برخطوط تمايز زباني، مذهبي،قبيله اي و، چنين شرايطي
تحت عنوان فريب دهنده پراكندگي  نه تمركز بر است، مليو وحدت يگانگي تكيه بر،حقوق بشر درايرانراه حل مشكل امروز .را ندارندگرا 
نه تفكيك اركان يك اجتماع به اليه  ،جامعه استبراي داشتن چندصدايي سياسي وحزبي در نيكپديده اي  حقيقي كثرت گرايي. گراييتكثر

، غير اما . مي گرددجامعه فروپاشي  انگاري ديگر شهروندان وهاي مجزاي مذهبي، قومي و قبيله اي كه دير يا زود منجر به تضاد اجتماعي
  !همه چيز وارونه معنا مي دهد ،امروز ايران برخي از سياسيون شوربختانه در ميان

برابري با شعار كه ساله پان ايرانيسم است  60بدليل آرنگ براي دوري از تشتت اجتماعي و تكيه ما بر ناسيوناليسم ايراني ، درپايان اضافه مي كنم
  .گرفته است ملي را نشانه ايجاد حاكميت يگانگي ايرانيان، و

 ]منابع اين نوشتار در سايت حزب ارائه مي گردد،بدليل كمبود جا [
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