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 پیشگفتار
 

 گوناگون تشکیل شده وایران یگانه کشورکهنسالی است که از اقوام 

دولتی مرکزی داشته است. یعنی ایران از ابتدا معنایی برتر از قوم و 

اقوامی داشته که در دل خود جا داده است. این اقوام در طی تاریخ به 

ی اعراب و مغول و دیگر مهاجمان دگرگون شده اند،  ویژه پس از حمله

 اند. اع کردهاند و از ایران دف اما همواره هویت ایرانی داشته

عشق به کشور و حس وفاداری به آن فقط برای آب و خاک آن نیست 

اند و با فرهنگ هزاران  بلکه عشق به مردمی است که با هم زیسته

ی آن به هم پیوند خورده اند. تمدن ایران حاصل کوشش همه ی این  ساله

 اقوام بوده و حراست و نگهداری از آن نیز برعهده ی همگی آنهاست.

پیش از انقالب مشروطیت، ارتش ایران ساختار قومی داشت و از  تا

کرد. اگر اقوام ایرانی سودای جدایی  کشور در برابر مهاجمان دفاع می

داشتند، انقالب مشروطیت بهترین فرصت را برایشان فراهم آورده بود. 

ولی نه تنها چنین خواستی را مطرح ننمودند، بلکه همگی متفقاً در انقالب 

ی مردمانش به شاهراه ترقی بیاندازند.  کردند تا ایران را با همه شرکت

سرکوب و غارت اقوام در دوره ی رضاشاه برای تخته قاپوکردن آنها و 

تشکیل دولتی متمرکز، خاطره ی بدی در اذهان عمومی گذاشت که تا به 
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امروز به جا مانده است. تحریک اقوام ایرانی برای ناآرام کردن کشور 

تجزیه آن به انواع بهانه ها، مربوط دوره ی معاصر است و  و برای

بدبختانه مشارکت ندادن مردم در سرنوشت خودشان و عالوه بر آن، 

ها  توجهی به نقاط محروم از جانب حکومت های مستبد، به نارضایی بی

 دامن زده است.

امروز تحریکات قومی، به ویژه در مرزهای ایران شدت گرفته است. 

اند و برای نگهداری  اقوامی هستند که مرزبانان ایران بوده هدف همان

آن همواره جنگیده اند، وگرنه کسی با مردم سمنان یا سنگسر یا نظایر 

آنها کاری ندارد. استعمار، هرگاه ایران به مناسبتی در موقعیت ضعیفی 

قرار گرفته، به تحریک اقوام پرداخته، اما ما فقط از این سوراخ گزیده 

ا ی وارداتی کثیرالمله بودن به م ایم. شاید بیشترین لطمه را اندیشهنشده 

زده که حاصل آن جان باختن عده ای کثیر از هموطنان آذربایجانی و 

کردمان بوده است. آنهایی که زنده ماندند، این شانس را داشتند که معنای 

حق تعیین سرنوشت را در زندگی غمبار و اندوهناک در خاک روسیه 

م ببینند و با پوست و گوشت آن را احساس کنند. اندیشه ای که پس به چش

از جنگ دوم جهانی با حمایت اتحاد جماهیرشوروی، فقط برای ضمیمه 

کردن آذربایجان و کردستان به روسیه شوروی، انجام شد و حاصل آن 

ای دیگر. ولی  شکست بود و جان باختن عده ای کثیر و مهاجرت عده

ب درس عبرت نشد و دریغا اینکه هنوز برخی پیرو بدبختانه این مصائ

اند ـ البته این بار با مدد آمریکا و همیاری عربستان سعودی  این اندیشه

 و اسراییل .

آنهایی که نمی توانند آشکارا از تجزیه سخن بگویند سخن از فدرالیسم 

می رانند که در حقیقت مقدمه ی جدایی است. بدیهی است دولت متمرکز 

اشکاالت بزرگ ماست، ولی چاره ی آن در فدرالیسم نیست که  یکی از

به هر صورت به فدرالیسم قومی منجر می شود، بلکه در پیدا کردن 

روش های دموکراتیک است. برای نمونه، برای کم کردن اختیارات 

 دولت متمرکز می توان اختیارات کافی به شهرداری ها داد...

رار گرفته است. ملت ایران با امروز ایران در موقعیت خطرناکی ق

بر سرکار  ۷۵دو مشکل روبروست. یکی حکومتی است که با انقالب 

آمده و بر خالف انتظار و وعده های داده شده، علیه هویت و ملیت ایران 
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خواهد همه چیز را اسالمی کند. دوم دشمنانی که با حربه  بسیج شده و می

ن آنها، به میدان آمده اند. کهنه استقالل اقوام و تحت لوای ملت خواند

 سرنوشت ایران در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

کوشندگان برای استقالل اقوام و فدرالیسم، بزرگترین مانع  

یکپارچگی مردم در مبارزه با جمهوری اسالمی هستند، زیرا مردم خطر 

تجزیه را از جانب آنها احساس می کنند و به همین دلیل در مبارزه با 

نظام موجود سست میشوند. با فدرالیسم و ایجاد دولت های گوناگون، ما 

گ مذهبی که سالیانی است افروخته شده، با جنگ اقوام نیز افزون بر جن

 روبرو خواهیم شد. باید بدین آگاه بود.

یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران، دغدغه ی فکری من در این سال 

ها بوده و کوشش کرده ام هرگاه اقدامی علیه تمامیت ارضی و استقالل 

ی وطندوستان، اینست  مهایران می بینم، آن را افشا کنم. امید من مانند ه

منان ی دش که با همبستگی ملی، صفوف ملت یکپارچه تر شوند و نقشه

 را خنثا کنند تا یکبار دیگر ثابت شود که ایران تجزیه ناپذیر است.
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 «هاآذربایجانی جهانی ۀکنگر» و اطالعیه درحاشیه

 ... کردند شروع را خیانت خجوالنه چه

 

  آذربایجانی های هموالیتی و ایرانی هموطنان ی اطالعیه

  1337 ژوئن ۰۳ و ۹۲ در ها آذربایجانی جهانی کنگره درنخستتتین

 شرکت با ایران رنگ سه زیرپرچمو نقشته درستایه آنجلس لوس درشتهر

 نقاط ستتتتتایر و ایرانی های جانییآذربا های انجمن دبیران و نمایندگان

 یجهانۀ کنگر نخستتتتتتین ریاستتتتتته بأ آر اتفاق به اینجانب شتتتتتد برگزار

 این دبیرمالی پیش، چندی حالاین با. شتتتتتتدم برگزیده هتا آذربتایجتانی

 یدعوت هاآذربایجانی از المللی اموربین دبیر موافقت جلب با کنگره،

ه ب واشتتنگتن درشتتهر۳۲۲۱ مه ماه ۰۳و ۰۳در کنگره دوم اجالس برای

 آذربایجانجمهوری ستتتتفارت توستتتتط آن متن بالفاصتتتتله که آورد عمل

 اینبتتته دعوت علتتتت درآن کتتته شتتتتتتتتد، پخش جتتتاهمتتته بتتته درآمریکتتتا

 درسال جمهورآذربایجان استتقاللستالگرد  هشتتادمین با یهمزماناجالس

 من. است آمده دوآذربایجان وحدت شتعار نیز درپایان و شتده ذکر۳۲۳۱

 فخال و غیرمستتالوالنه کار نقد به دادم تشتتکیل که مشتتترکی ۀجلستت طی

 از و پرداختم المللی اموربین و امورمالی دبیر دو هر اصتتتول و اخالق

 فرهنگی فعتتالیتتتت ازرا ایران هتتتایآذربتتتایجتتانی جهتتانی ۀکنگر اینکتته



 حسن بهگر

- 12 - 

 و کردم ستتتت أابرازت اند کشتتتتانده ستتتتیاستتتتی های فعالیت به واقتصتتتتادی

 ایجاد و ایران تجزیه معنی به آذربایجان دو شتتعاروحدت که متذکرشتتدم

 کشتتور به نه کنگره. استتت بستتیارزیاد درابعاد جدید بوستتنی یا لبنان یک

 ارمنستتتان، آذربایجان،) همستتایه ستتایرکشتتورهای به نه و ایران() خودی

 خواهد تبریک نه پاکستتتتان( و افغانستتتتان ترکمنستتتتان، و یاعراق ترکیه

ً . تستلیت ونه گفت  هایآذربایجانی کردن متشتکل جهت تنها کنگره استاستا

 و است شتده یلتشتک ایرانی زبانان ترک ستایر و کشتور از خارج ایرانی

 انجمن با اتحاد به نرستتتید و هاآذربایجانی البی تشتتتکیل آن بعدی هدف

 درمقدمه، چنانکه. استتتتت ازکشتتتتور خارج مقیم ایرانی ستتتتایراقوام های

 اه انجمن نمایندگان تمام تصتتتویب به و امنوشتتتته نیز کنگره استتتاستتتنامه،

 گتنواشن اجالس ۀبرگذارکنند دبیر دو جمله از و کنگره دبیران از وهفت

 دوجنبه این و دانستتتته آذربایجانی ایرانی را خود ما. استتتت رستتتیده هم

 تحقق برای هم مکمل وشتتتتنوایی بینایی ۀقو نظیر را اجتماعی ازهویت

 آذربایجان و میدانیم ایران درکشتورمان فرهنگی و اجتماعی دموکراستی

 ماییگرده لذا . کنیممی قلمداد ایران کشتتور اپذیرن تجزیه بخش را ایران

 و استتتتتت اخالقی و اصتتتتتولی حقوق، اعتبار فاقد من بنظر واشتتتتتنگتن

 دبیر دو جز و ندارد هاآذربایجانیجهانیۀ کنگربه ربطی آن تصتتتمیمات

 فرنگی اصتتتتتتطالحه بت و طرد را آن کنگره دبیران دیگر التذکر فوق

 ایران نقشتته ۀدرستتای همواره را خود های کنگره ما . اندکرده« بایکوت»

 بعدی اجالس و کرد وخواهیم کردهار برگذ آن رنگ ستتتته پرچم زیر و

 عزیزایرانی هموطنان عموم اطالع به مقتضتتتتتی زمان در نیز کنگره

 . خواهدرسید
 صتتتدراالشتتترافی الدینأستتتیدضتتی ،ها آذربایجانی جهانی کنگره رییس

 ۳۲۷ مسلسل ۀشمار ۳۰۵۵ اردیبهشت ،نو روزگار 

 

  ...  کاری کند عاقل چرا 

  دل اطالعیه برصتتتتتاحب نخستتتتتت اطالعیه این خواندن با انستتتتتان

 آقای مانند غرضتتتی بی و دوستتتت میهن شتتتخ  چگونه که ستتتوزاندمی

 ادهاستتتفستت  مورد و برده کنگره یک به و اند فریفته را صتتدراالشتترافی

 این در او از ایران دشتتتتمنان که فهمیده اینکه از پس او و اندقرارداده
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 عمل بدینوسیله و برآمده مافات جبران درصدد اندکرده استفادهس  کنگره

 ستتتتتتفارت کارداران و کنگره دبیران ی غیرمستتتتتتالوالنه و غیراخالقی

 درصتتتتدد اندرز و نصتتتتیحت با و کردهنکوهش را آذربایجان جمهوری

 لبنتتان یتتا و هرزگوین بوستتتتتتنی نظیر ازتکرارمتتاجراهتتایی کتته برآمتتده

 ستتتشپر و خوریممیبر ملیأت نکات به ،توجه کمی با اما . کندجلوگیری

 . آید می پیش خودبخودهایی

  تهوی با و ملیشخصی خودرا که صتدراالشرافی آقای اینکه نخستت

 ار لبنان و بوستتنی خطرات و کندمیمعرفی ایران برایدلستتوز وایرانی

« اند؟شتتتدههاآذربایجانی جهانی! یکنگره رییس» چطور شتتتودمییادآور

 هایآذربایجانی»در اطالعیه  شتتتتتده تفکیک دوقستتتتتمتقاعدتاً  کهچرا. 

 قیمم ایرانی هایآذربایجانی باید« نقاط ستتایر هایآذربایجانی» و« ایرانی

 ی دربرابرکلمه« ستتتتتایرنقاط». دنباشتتتتت جهان نقاط ستتتتتایر یپناهنده یا

 چند درجهان مگرما« غیرایرانی هایآذربایجانی» یعنی آمده« ایرانی»

 وکشورجمهوری ایران آذربایجان دانیدمی نیک کهشما داریم؟ آذربایجان

 مینستترز جزو اصتتلی آذربایجان. نیستتتند پیکر یک یپاره دو آذربایجان

 درشتتتتتتمتتتال و استتتتتتتتتت ارس رود بتتته محتتتدود شتتتتتتمتتتال از و ایران

 نامی شتودمی نامیده« آذربایجان جمهوری» اکنون کهکشتورییعنی ارس

 نام این ۳۲۳۱ انقالب درجریان شتتتتده،می خوانده اران و داشتتتتته دیگر

 همین به حتا و استتت کرده جعل درحقیقت و کرده انتخاب خود برای را

 چنین ازگیریپیش منظوربه محمتدخیتابانی چون آزادیخواهتانیستتتتتتبتب

 اینجا رد. بودند آذرستان به آذربایجان خواستارتغییرنام هاییاستتفاده  ست

 تبریزی قطران بیت این از مدعا شتتتتاهد عنوانه ب نیستتتتت مناستتتتبتبی

 هب که مدارعجب تویی، اّران به تا  گوید:می که یادشتتود پنجم شتتاعرقرن

 وقتی حال  تبریزی( قطراندیوان۹۷۲ ی رویه)  ایران برد حستتتد اّران

 غریتتب و عجیتتب عنوان چنین کتته شتتتتتتویتتدمی ایکنگره چنین رییس

 آذربایجان جمهوری نمایندگان با شتتتتما و کشتتتتدمی یدک را وکشتتتتداری

 خودرا ی گذشتتتتته های هدف کماکان که نشتتتتینیدمی ایکنگره درچنین

 ولی. ودشمی دامنگیرتان هم آنمستالولیت و ناگزیرعواقب کنند،می تعقیب

ً » شوید:متذکرمی خود هدفتعری  در که اینجاستت جالب  ه،کنگر اساسا

 و کشتتتتتور از خارج ایرانی هایآذربایجانی کردن متشتتتتتکل جهت تنها
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 آب هب گلی دستته که آن از پس و« شتتده تشتکیل ایرانی زبانان ستایرترک

 شتتتتما ،انددمیده بوق در و کرده استتتتتفاده فرصتتتتتاز رنود و رود می

 لتشتتک اینکه صتترفنظراز حال. کنیدمی ستت أت ابراز و دهیدمی اطالعیه

 برای هم آن ستتتتترزمین از خارج در ستتتتترزمین یک اقوام ی جداگانه

 جداستتری و تفرقه جز ازآن و ندارد مفهومی معناو جامعه، کلی مستتایل

ً و اگر که آید می بوجود پرستتش این کرد، توان نمی دیگری استتتنباط  اقعا

 را« ایران هتتتایآذربتتتایجتتتانی یکنگره» عنوان چرا ،نبوده نیّتی چنین

 آذربایجان جمهوری عّمال با نشتتتتتستتتتتتن آیا اصتتتتتوالً  و نکردیدانتخاب

 است؟ایران هایآذربایجانی کردن متشکل معنای به

 هاافحیدرعلی حضتتترات امثال استتتتفاده ستتت به درعمل خود شتتتما 

 عتتتتالوهکتتتتنتتتتگتتتترهوقتتتتتتتتتی کتتتته آن بتتتتر افتتتتزون. ایتتتتدداده فتتتترصتتتتتتتتتت

 و یایران زبانان سایرترک ها،آذربایجانی ستایر ایران،هایبرآذربایجانی

 گرگ» به بخود خودشتتتتتتودمی شتتتتتتامل یزن را« هازبان ستتتتتتایرترک»

 ندرای اید،زدهچشتتمک نیز ترکیه( ترکیستتتپان حزب)« خاکستتتریهای

 بنزین ودش نمی. باشید نیز ترکیه سفارت تبریک منتظر بایستی صتورت

 سپس و ریخت است ستوزیدرخطرآتش ازهرطرف کهمکانی یکدر را

 آتش با بازیگفت و داد ستتتتتتخن داد ستتتتتتوزی آتش زیان و مذمت در

 فجتتایع و آذربتتایجتتان دموکراتیفرقتته یفتتاجعتته .دارد وخیمی عواقتتب

 معاصتتترهر درتاریخ ایران تجزیه برای را باقراف هایتوطاله ازناشتتتی

 انتخاب کنگره ریاستتتت به که شتتتما به رستتتدچه داندمی ایمدرستتته بچه

 جلستتتته دریک جماعت همین با گذشتتتتته این به وجودعلم با و ایدشتتتتده

 .  نشستید

 اقوام ازقومیاز کهجهانی صتتتتطالحبه  ی کنگره یک اینکه ضتتتتمن

 و یستناصولی و منطقی بشود تشکیل زبان اشتتراک اصتل بر فقط ملت

 استتت،نظیربی درجهان شتتاید حتا و داردبستتیار ملأت جای هرصتتورت به

 اقوامی راایران های آذربایجانی که شود می فهمیده چنین اطالعیه ایناز

 هاآذربایجانی ی کلیه به آن اطالق دانیم می که درحالی ایددانستتتته ترک

 هرقومی از هاآذربایجانی یهمه که آن نخستتتتت زیرا، نیستتتتت درستتتتت

 شاهیپاد نیزدراثرتداوم ترکی زبان دیگرآنکه شوند، می محسوب ایرانی

 که نانچ برآنست گواه اسناد بسیاری و یافته گسترش زبان ترک حاکمان
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 شتتتتهرهای تنها نه درمورد« القلوب نزهت» درکتاب مستتتتتوفی حمدهللا

 دیدارتاریخ درزمان که نویستتتتد می همزنجان و مراغه بلکه آذربایجان

 ممزوج پهلوی با و نشتتتتتده یکستتتتتره زبانشتتتتتان» شتتتتتهرها این نگاراز

 صتتتتتتحبت آذری ترکی زبتان بته امروز دانیممی کتهدرحتالی« استتتتتتت

. باشتتدهاآذربایجانی بودن ترک ینشتتانه تواندنمی زبان تنها پس. کنندمی

 حتی اقدامات گونهاین ،ایمنطقه و جهانی شتتتتتترایط به توجه با باری

 بارنیز این و شتتده تجربه بارها کهچنان ،نیّت حستتن داشتتتن درصتتورت

 و ایران دشتتتتتتمنان برداریبهره موجبات ،کردید تجربته بعینته شتتتتتتمتا

 فراهم داخلی طلبان فرصتتتتتتت و ماجراجویان و تتاریخی ورزانطمع

 دفریبنمی را کنگره محترمرییس وقتی آن از گذشتتتتتته. بس و گرددمی

 معروف قوله ب ،آری . دارد خود جای محترم اعضتتای قراردادن وستتیله

 و ورزطمع بیگانگان با نه بریز! گردو بدامنم نه و بشتتتکن را ستتترم نه

 لبنان و بوستتنی امکان از نه ،کن همراهیو بنشتتین ایران خاک به آزمند

 اب ایران ملتگفت باید صتتورت درغیراین نما! ستت أاظهارت ایران شتتدن

 ایران زیرپرچم و ایران نقشتته ی زیرستتایه که شتتما مثل دوستتتی داشتتتن

 مندنیاز شودمی استتفاده ست ستاززمینه و موجبات هانشتستت چنین مبتکر

 جانآذربای بودن تجزیه غیرقابل صدراالشرافی!آقای . بود نخواهد دشتمن

 از کنگرهاین خواندنغیرحقوقی و خواندن غیراخالقی همچنین و ایران

 ایه پاسخ زیر هایهنوزپرسش اما ،انگیزاست تحسین گرچه شما جانب

 طلبد:می ایکننده قانع

  ریازجمهو یا بوده ایران هایآذربایجانیاز متشتتکل کنگره این آیا ۳

 است؟ داشته نماینده نیز آذربایجان

  به اشتتتخاصتتتی چه یأر با صتتتدراالشتتترافی آقای خودشتتتما کهاین ۹

 شدید؟ انتخاب کنگره این ریاست

  جمهوری از یا اندشتتتتده انتخاب ایرانیان از هم هاستتتتایرارگان آیا ۰

ًً  آذربایجان؟  جاازک و کستتتانی چه دبیرامورمالی و االمللیبیندبیر :مثالً

 و داشتتتتته را دوم ی کنگره برتشتتتتکیل مبنی تصتتتتمیم اختیار که اندبوده

 اند؟داده را آذربایجان دو شعاروحدت و آورده عمله ب دعوت
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 هتل یک درجه درهتل مدعوین مختارج یکلیته قراراطالعه بت ۴

 ارجمخ بابت دیناری کنندگان شتتترکت و بود شتتتده پرداخت قبالً  هیلتون

 این هنگفت مخارج. اندنکرده پرداخت اتاق ی کرایه و خوراک و خورد

 اند؟ داشتتته برعهده هدفی چه با کستتانی چه یا و ستتازمانی چه را کنگره

  در که تاریخی بزنگاه دراین آنهم را خطاهایی هرگزچنین ایران ملت

 مترصد سو هر از ایران دشمنان و بریم بسرمی کفایتبی مالیان زیرستم

 همه شرافتمندانه و صتادقانه که مگرآن ،بخشتید نخواهد ،هستتند فرصتت

 برای راه تا نهید میان در آنها با مجلس این مقدمات ی درباره را حقایق

 . شود بسته بعدی های استفادهس 

 

 1333 آوریل 
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 «  فدرال جمهوري اساسي قانون نویس پیش طرح» باره در 
 

 در «…نویس پیش طرح» باره در پاسخ و پرسش و گفتگو ی جلسته

 و راستتخ محمود آقایان شتتر ت با استتتكهلم در 2113 مه ماه 18 تاریخ

 زا نفر هشتاد از بیش و ها سوسیالیست موقت شتورا  از زربخش مجید

 حثب اینكه وجود با. شتتد تشتتكیل شتتهر این ستتیاستتي فعاالن و روشتتنفكران

 گان نند شر ت اما بود تخصصي و ویژه بحثي اساسي قانون ی باره در

 رب افزون  ه دادند نشان خود یها پرسش با و جلسه در فعال حضتور با

  رده  ار آن رو  و خوانده پیشتتتاپیش را طرح ،بحث به بودن عالقمند

 رد  ه را مسایلي  ردند شر ت جلسه این در  ه دوستتاني وارم امید. اند

 به لهبدینوسی تا بسپارند« نو طرح» به آنرا و نوشته نمودند مطرح جلسته

 . رسانند یار  بحث این بیشتر هرچه شدن بارور

 نگارنده نظر از طرح این مطالعه ی نتیجه و حاصتتتل زیر نوشتتتتار 

 . است

*** 

  ه اند دانستتتته پیشتتتنهاد  استتتاستتتي قانون فقط را طرح این دوستتتتان

 در خود گفتگوها  در اما است اصالح و تغییر قابل آن مواد از بسیار 



 حسن بهگر

- 18 - 

 یرناپذ تغییر آن در فدرالیستتتتم ی مقوله گویا  ه  ردند عنوان استتتتتكهلم

 . است

گرایش  بیانگر  ه بودیم مي ا  مقدمه شتتتاهد ما اصتتتولی بطور باید 

 ستتتوستتتیالیستتتتي یا لیبرال دولت) ستتتیاستتتي نظر از حكومت ایدئولوژیک

 تا بود مي ،شتتده مشتتخ  فدرالیستتم  ه آن حقوقي شتتكل گویا  و …(و

 هب دوستان چگونه  ه دهد شرح ما برا  را فدرالیسم چرایي و چگونگي

 بسیار غدری با است؟ مترتب فدرالیسم بر مزایایي چه و رسیدند فدرالیسم

 به را قانون این مترجمان اتنظر  ه استتتتت ا  مقدمه فاقد ترجمه این

 مناستتتب ایران برا  را فدرالیستتم مناستتبت چه به  ه دارد بیان روشتتني

 قابل و ارزشتتتمند آلمان در دوستتتتان عیني ی تجربه. اند داده تشتتتخی 

 پیشتتتنهاد  استتتاستتتي قانون ولي  رد استتتتفاده آن از باید و استتتت احترام

 و پژوهیدن برا  باشد ا  مقدمه تواند مي بودن( پیشتنهاد  درصتورت)

 امل  و داده تطبیق ایران شرایط با اینكه برا  ا  زمینه و جستجو ردن

 قانون توانند نمي دیگران چون  ه شتتتود شتتتروع آنجا از اگر اما. شتتتود

 و دمو راستتتي خالف استتتت، ناپذیر تغییر و ایم نوشتتتته ما پس بنویستتتند

 شتتتر ت از یكي را نكته این) باشتتتد مي آن پیشتتتنهاد  اصتتتل  ننده نفي

 استتاستتي قانون.  رد( مطرح جلستته در شتتمس فریدون آقا  بنام  نندگان

 آن حول ملت وحدت و قوانین نظام ستتراستتر  ه استتت   اندازه و معیار

 یلهبوستتت قانون ستتتیسأت و گزینش معادل نوشتتتتن چنین قانونی. دگرد مي

  .بگیرد سرچشمه ملت از  ه دارد حقانیت و اصالت قانوني و است ملت

  

 چه؟ یعني فدرالیسم

 اجتماعات بر دولت یك حكومت برا  است حلي راه و شیوه فدرالیسم

 ا مح دولت چندین گردهمایي یا اجتماعات این استتتقالل حفظ با گوناگون

 . هم  نار در

 حكومت تمر زداشتتتتتتن علت به فدرالیستتتتتم پیشتتتتتنهاد دالیل از یكي

 بوده متمر ز دولت دارا  همواره ایران  ه ببینیم حال. استتتتت مر ز 

 نقاط در و است سازگار حد چه تا ایران با حكومت نوع این و نه یا است

 است؟ بوده موفق حد چه تا دیگر
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 است؟ بوده قوي مركزي حكومت یك داراي همواره ایران آیا

 به و نداشتتت وجود شتتهریار حق از مستتتقل حقي ایران قدیم نظام در

 اقطاع و تیولدار  براساس دار  زمین نظام اساس ایران در سبب همین

 در. بود مر ز  حكومت و شتتتاه با مناستتتبات براستتتاس  ه چرخید مي

 لتدو  ه هنگامي و نبودند مطلقه ولي بودند استتتبداد  ها حكومت نتیجه

 مي تعد  و تجاوز به دست محلي ها  حكومت شد مي ضتعی  مر ز 

 ا مانح اختیارات و حقوق و حد نبودن به توجه با ترتیب بدین. گشتتودند

 از شتتترقي استتتتبداد نظام در محلي و اجتماعي ها  گروه قدرت محلي،

 لمبتون به. نك). بود بیشتتتتتر فالودالي نظام در مشتتتتابه ها  گروه قدرت

 خود پایاني دوران در ویژه به قاجار پادشتتتاهان ایران( در دولت نظریه

 برخوردار محدود  بستتتیار اختیارات از ناصتتترالدینشتتتاه( نمونه برا )

 برگردان. ایران شناسي جامعه در مقاالت. ابراهامیان دیروان. نك) بودند

 به تمایلم الطوایفي ملوك ایران قدیم سیاسي نظام فارساني( ترابي سهیال

 ستتتتتتاالر  تبار یا استتتتتتتبداد  قدرت اعمال شتتتتتتیوه حیث از و تمر ز

 . بود پاتریمونیالي()

 داشتتتن غربي   شتتیوه به بورو راستتي قاجار دیواني و ادار  نظام 

 ه  بود پاتریمونیالي() تبارستتتتاالر  بورو راستتتتي() ستتتتاالر  دیوان و

 مصتتترف شتتتاه و دربار تامین برا   ه بود مالیات گرفتن به منحصتتتر

 از پس دوم و اول مجلس در بورو راستتتي() ستتتاالر  دیوان. شتتتد مي

 دگيپرا ن ایراني تبارساالر  ساخت. شد گزار  پایه مشروطیت انقالب

 به حكومت قدرت بر محدودیتي  ه بود هایي گروه قدرت در رستتتتمي

 .برخوردارنبودند مصتتتونیت و مستتتتقل حقوق از گرچه رفتند مي شتتمار

 و شتتدند مي برگزیده شتتاه جانب از) ها ایل و ها قبیله ستتا ؤر یا ها خان

 مارش به زمینداراني شدند( مي فامیل شتاه با خانوادگي ها  وصتلت با یا

 در شتتتتاه و بودند مستتتتتقلي نیمه محلي قدرت پایگاه دارا   ه آمدند مي

 اشتتتتتترافیت آنها و خواستتتتتتت مي یار  آنها از جنگ و بحران هنگام

 13 قرن در ایران اینكه ستتتترانجام و. دادند مي تشتتتتكیل را زمینداران

 جامعه نظامي و ادار  منابع بر متمر ز  نترل معنا  به دولت دارا 

 ونقان تصتتویب و اشتترافي امتیازات برداشتتتن با مشتتروطه انقالب. نبود

 و هوظیف نظام ایجاد و محلي ها  انجمن و ایالتي تشتتكیالت و استتناد ثبت
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 زا ستتتیاستتتي و دیني وظای  تفكیك و دهقانان میان اربابي امالك توزیع

 عوامل از یكي متمر ز دولت. بود مدرن دولت ستتتاخت پي در ،یكدیگر

 لتع به مشروطیت انقالب از پس  ه است بوده ایران سیاسي ی توستعه

 و ها گروه رقابت از مانع قدرت، و مالي گوناگون انحصتتتارات داشتتتتن

 ایالتي ها  انجمن طرح تنها نه. است شده مدني جامعه نهادها  گسترش

 استتتتتبداد در مشتتتتروطیت لیبرالي   ها آرمان دیگر همچون والیتي و

 و ولتيد ناستتیونالیستتم تستتلط با حتا ،شتتد نابود پستتر و پدر پهلو  ستتلطنت

  وتاه. گردید  اشتتتته جا همه در نفاق و  ینه تخم ایراني اقوام ستتتر وب

 رغی اما اقتدارگرا و مستبد گرچه ایران سننتي هاي حكومت اینكه ستخن

 منطقه اداره در مالیان و اي طایفه و ایلي نخبگان و ند بود متمركز

 با. داشنننتند مشننناركت كشنننور كلي هاي سنننیاسنننت در گاهي و خود نفوذ

 حزب در آنها گردهمایي و مردم مشتتار ت از پهلو  پادشتتاهي حكومت

 نخبگان مشار ت آن اینكه ضتمن شتد جلوگیر  ستیاستي ها  گروه و ها

 تقستتتتیم مهم نهادها  از یكي عنوان به مجلس. نداشتتتتت وجود دیگر هم

 محمد د تر دوران در  وتاهي مدت جز به هیچگاه دولت  نترل و قدرت

 مشتتتروطه استتتاستتتي قانون. استتتت نبوده ها حكومت نظر مورد مصتتتدق

 ه  بود گرفته نظر در را شهرستان و استان شوراها  تشكیل ضترورت

 دبتوان  ه فراگیر دولت یكجای  تا نون و. نیافت تحقق مجال گز هر

 دهبو خالي دربرگیرد را ایراني ی جامعه زباني و مذهبي گرایي  ثرت

 . است

 چند و جغرافیایي پرا ندگي و ستتیاستتي ستتاختار علت به  لي طور به

 پیدا الزم ثبات و ارزش ،حكومتي ها  رویه و نهادها فرهنگي پارگي

 قابتر و مشار ت گسترش معني به سیاسي توسعه نتیجه در و شود نمي

 ها  جاده شتتتدن  شتتتیده ستتتبب به امروز. گردد مي دشتتتوار  با مواجه

 و همگاني ها  رستتتانه موهبت ویژه به و ،تر ستتتریع ارتباط و بستتتیار

 تهداشتت پي در را ستتنتي ها  همبستتتگي فروپاشتتي  ه شتتدن جهاني فرایند

 تاثیر جنوب در نیز جنگ عامل. استتتت شتتتده  متر ها جدایي این استتتت

 دش موجب عراق با ساله هشت جنگ نمونه برا . است گذاشته شتگرفي

 و شیراز مثل دوردستت شتهرهایي به نواحي آن ها  عرب از برخي  ه

. بردارند دستتتتتت خود ایلي زندگي از و  نند  وچ اهواز به دستتتتتتكم یا
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 يفروش سیگار مانند) پنهان ها  بیكار  یا و  ار جذب  ه آنها فرزندان

 دارا  و اند شده بزرگ شهرها  در (قاچاق اجناس فروش و خرید یا و

 همخواني بهیچوجه دار  گله و صتتحرا در زندگي با  ه هستتتند درآمد 

 .  برگشت برنخواهند آن به و ندارد

 شده زدایي تقدس دیني و شاهي ها  حكومت از ،گذشته سال 24 در

 قانون نوشتتتتن. یابد قداستتتت باید  ه هاستتتت انستتتان جان این جایش به و

 زا دین جدایي و خانواده و انسان به احترام با رابطه در بایستتي استاستي

 تازه   ها قالب همچنین و ملي همبستگي جهت در و سو یك از حكومت

 شتتاهد« شتتمالي»  شتتورها  در  ه استتت تصتتادفي این آیا. باشتتد جهاني

 یا GAT مانند ها  نفدراستتیون و ها فدراستتیون و جدید ها  همبستتتگي

 تجزیه شتتاهد« جنوبي»  شتتورها  در درحالیكه هستتتیم اروپا ی اتحادیه

 ها  دولت اینكه طرفه ؟هستتتستتم أ  طایفه و ایلي ها  جنگ و  شتتورها

  شتتورها  در ها پارگي این خواستتتار نیز اروپا و متحده ایاالت شتتمالي

 ستتتومالي از شتتتمالي ستتومالي ،اتیوپي از اریتره جدایي مانند. اند جنوبي

 ها  تنش و ها فرانستتتتتو  توستتتتتط چاد  ردن فدرالیزه طرح ،جنوبي

 . تانزانیا فدرال  شور در موجود

 آزاد و شتتهروندان همه ستتیاستتي مشتتار ت گرو در ایران مشتتكل حل

 و پهلو  حكومتتت آثتتار زدودن و محلي هتتا  زبتتان یتتادگیر   ردن

 مذاهب، آزاد  و ایران از رسمي دین برداشتن همچنین اسالمي حكومت

 . است نهفته

 رنج ها ستتده طي در خود پرا ندگي از همواره ایران اینكه ستترانجام

 دست يمل همبستگي فرایند به گذشته سال سد طي در و است برده بسیار

 و  شتتور اقتصتتاد  و ستتیاستتي توستتعه ستتود به آن پاشتتي هماز   ه یافته

 .  نیست ملي منافع

 

 ؟است متمركز دولت ی كننده محدود فدرالیسم

 اصتتتتلي وجه ستتتته بر وبر ما س تعری  به بنا مدرن دولت تعری 

 حقانیت و ،قهریه قوه تملك انحصتتتتتار ،ستتتتترزمیني قلمرو دارد:  یدأت

 مذهبي و تبارساالر  ها  جامعه در  ه حقانیت مورد در. مشروعیت()

 پایه بر مدرن دولت در دارد تكیه  اریستتتمایي() فرهمند شتتتخصتتتیت بر
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 و داور عنوان به دولت نقش صتتورت این در. استتت استتتوار جمعي خرد

 داوطلبانه و اراد  موافقت یا توافق نوعي براستتتاس  ه باشتتتد مي َحَكم

 استتتتتاني و منطقه اگر پس. استتتتت گرفته شتتتتكل  شتتتتور یك شتتتتهروندان

 طریق از و استتت روشتتن نخستتت از تكلیفش نیستتت مشتتار ت خواستتتار

 . بشود جدا تواند مي مجلس و دمو راتیك و آزاد انتخابات

 محلي ها  حكومت و مر ز  دولت میان قدرت دوگانه تقستتیم وجود

 و شتتتتتورو  جماهیر اتحاد. نیستتتتتت  افي فدرالیستتتتتم تشتتتتتخی  برا 

 نونقا دارا  ستتوئیس و آمریكا متحده ایاالت مانند نیز ستتابق یوگستتالو 

 فرایند شتتتروع و مقدمه خود گاهي فدرال دولت. بودند فدرال استتتاستتتي

 . است تمر ز

 

 دارد؟ همخواني ایران ی جامعه با فدرال آلمان اساسي قانون آیا

 زا طایفه شش همزیستي از  ه است جهان امپراتور  نخستتین ایران

 دارا  و استتتتت یافته دوام امروز به تا اتحاد این و یافت تشتتتتكیل اقوام

 چنان دارا  ایران  ه دیدیم. استتتتت بوده ا  نمونه همزیستتتتتي فرهنگ

 هب  ه بیستتتتون و پاستتتارگاد و  وروش ها   تیبه. استتتت نبوده تمر ز 

 ماقوا زبان و فرهنگ به احترام گویا  شتتده نوشتتته گوناگون ها  زبان

 یرانا ،صفویه تا ساسانیان فروپاشي از. استت باستتان دوران در مختل 

. است  رده حفظ را خود ملي همبستتگي ولي استت نبوده یكپارچه هرگز

 جدایي برا  را فرصتتت بهترین اقوام این ها نشتتیب و فراز این همه در

 ها  شرط از یكي  ه مشترك سرنوشت قبول اراده و احساس اما داشتند

 وجود ایران در زنده و نیرومند صتتورت به استتت ملت تشتتكیل استتاستتي

 میل به و خود خود  به هیچگاه استتت داده رخ جدایي اگر. استتت داشتتته

 دستتتتت و جنگ اثر در و بیگانگان مداخله اثر در بلكه نبوده اقوام این

 و روستتیه با جنگ در قفقاز شتتهر هیجده نمونه برا  استتت بوده دراز 

 و بلوچستتتان از هایي بخش جدایي و چالدران جنگ در  ردستتتان تقستتیم

 . است جمله آن از انگلستان فشار و مداخله اثر در بحرین و هرات

 نهاد یتتك و ایراني حتل راه یتك بعنوان والیتي ایتالتي هتا  انجمن

 به و (استتت فراواني ها   استتتي دارا  امروز برا  گرچه) دمو راتیك

 امروز  شتتتتكل به و قرارگیرد التفات مورد اگر پایه قانون یك عنوان
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 استتتتاستتتتي قانون 23 اصتتتتل در. شتتتتود  ارآ و موثر تواند مي ،درآید

 ۀمخصتتوصتت منافع» استتت: آمده گانه ستته قوا  تفكیك از پس مشتتروطیت

 هب والیتي و ایالتي ها  انجمن تصتتتویب به بلوك و والیت و ایالت هر

 از منظور  ه« .شتتود مي تستتویه و مرتب آن مخصننو ننه قوانین موجب

 نبدی  ه است والیتي و ایالتي ها  انجمن قانون همان مخصوصه قوانین

ۀ قو صتتالحیت حدود از خارجتا حدی  را ایران نواحي از هریك ترتیب

 . است داده قرار ها انجمن صالحیت در فقط کار را و دانسته مققنه

 شتتتترایط آنكه بدون فدرال آلمان استتتتاستتتتي قانون ی ترجمهصتتتترف 

 رد تواند نمي ،شتود گرفته نظر در ایران تاریخي و فرهنگي و اجتماعي

 در اصتتتال  ه داخلي  شتتتتیراني نمونه برا  باشتتتد داشتتتته  ارآیي ایران

 شد( یادآور جلسه در را نكته این معصتومي حمید  ه) ندارد مورد ایران

 دیگر جا  یك و استتت اجبار  جایي  ه عمومي ۀوظیف نظام قانون یا و

 حدیدصتتال با البته) ها استتان به را قرارداد بستتن حق اینكه یا و اختیار 

 . است داده (32 اصل مر ز  دولت

 با و شتتتده تنظیم هیتلر  آلمان از پس فدرال آلمان استتتاستتتي قانون 

 برا  نتواند آلمان دیگر تتا استتتتتتت یتافتته تنظیم حنداقنل دولنت دیتدگتاه

 دباش دولت محدودیت غرض اگر ولي بیافریند فاجعه همسایه  شتورها 

 و دهش انجام ستوئد ویژه به و ایتالیا و انگلیس استاستي قوانین در  ار این

 متجاوز هیچگاه ایران آن از گذشتتتتتته. آموخت قوانین این از توان مي

 تجاوز مقابل در ما همواره و اخیر ستتال 211 در ویژه به. استتت نبوده

 بدین. ایم  رده دفاع ها عراقي اخیراً  و ها ترك و ها انگلیس و ها روس

 دمور بارها  ه ایراني برا  حداقل دولت یك طرح پرستتتتید باید ترتیب

 تر یه) عثماني و انگلیس و روس و عراق مانند خود همستتایگان تجاوز

  است؟ عمومي مصلحت به و خردگرایانه آیا است بوده امروز(

 تهشناخ رسمیت به گویا را خصوصي مالكیت حق استاستي قانون این

 استتت بوده نظر مورد دار  ستترمایه مبنا  بر حكومتي  ه شتتده گفته و

 اجتماعي عدالت بر مبتني ایران فدرال جمهور ، 23 اصتتتتتل در اما

 محدودیت. باشتتتد شتتتده تعری  اجتماعي عدالت اینكه بدون شتتتده تعری 

 آن از.  رده غرض نق   ه استشتده  حا م بر این امر نیز یدولت ها 

 دانستتته روا همگان رفاه جهت در فقط مالكیت ستتلب  ه 15 اصتتل جمله
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 برا  ما حالیكه در است،  شتدار بستیار عبارتی همگان رفاه. استت شتده

 كيمت زمیني زیر ها  ثروت و نفت منابع به  ه دولتي قدرت از  استتتن

 تتقوی خصوصي بخش و  نیم تقویت را مدني جامعه نهادها  باید استت

 باشتتتد ناچار منظور بدین و باشتتتد مردم مالیات به متكي دولت و شتتتود

 زا پشننتیباني نیازمند مدني ی جامعهتقویت .  ند جلب را آنها رضتتایت

 . است خصو ي مالكیت

 جمهور  یك در  ه دارد وجود تضتتمیني چه اینكه دیگر مهم ی نكته

 هب را نفت از ناشي درآمد  ه باشد حاضتر جنوب خیر نفت منطقه فدرال

 بدهد؟ اختصاص دیگر نقاط سایر و بلوچستان همچون محروم نقاط

 . است فدرالیسم مشكل ترین مهم این 

 من برا   ه استتتت شتتتهروندان همه برا  برابر حقوق دیگر مستتتأله

 اب  ه باشد موجود باید ایران جا  همه برا  زندگي و مسكن حق ایراني

 فدرالي ستتتیستتتتم در. داشتتتت نخواهند مستتتاو  حقوق همه شتتتدن فدرالي

 برا  ه  بگیرند نظر در منطقه ستتا نین برا  ترجیحي قوانین توانند مي

 . است شهروند  حقوق نقض این و نیست معتبر دیگران

 ستتوق شتتدن قومي ستتو  به شتتدن فدرالي نوع هر ایران در همچنین

 واپس ستتیستتتمي و به عالوه استتت خطرناك کشتتور برا   ه خواهد داده

 حكومتي دارا  و ایم  رده گذر قومي مرحله از ما زیرا استتتت گرایانه

 حا میت و ملي حا میت بین استتتت فرق  ه یادآور  این با. هستتتتیم ملي

 رب حا میت  ه حكومتي دستتتگاه یك داشتتتن معنا  به ملي حا میت. ملت

  نترل با و استتتت مدوني رستتتمي قوانین دارا  و دارد ا  ویژه قلمرو

 ستتتنتي ها  دولت ها  ویژگي با و شتتتوند مي پشتتتتیباني نظامي نیرو 

 رعیت یا جمعیت ستتنتي ها  دولتدر . شتتود مي تعری  دارند اختالف

از خود   نند مي حكومت آنها بر  ه را  ستتتتتاني شتتتتتاه حكومت تحت

 را دفراین این ایران. هستند عار  ناستیونالیستتي احستاس از و دانند نمي

 . است گذاشته سر پشت

 رد  ه است طرفي بي عامل دولت ،لیبرالیستم شتالوده بر حكومت در

 و استتتتت همگاني خیر نماینده و  ند مي عمل شتتتتهروندان منافع جهت

 شتتتتهروندان دیگر بر را ا  منطقه ستتتتا نان نژاد  را قومي تواند نمي

 . بدهد ترجیح
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 دیگر كشورهاي در فدرالیسم تجربه

 ها  ریشه از یكي  ه ـتت سوئیس اتحاد اولین میالد  1235 سال در

 به  انتون(،) محلي حكومت ستته مشتتار ت از ـتتتتتتت امروز   نفدراستتیون

 به ها، ستتتبورگبها مقابل در دفاع و داخلي صتتتلح به دستتتتیابي منظور

 شتتامل  نفدراستتیون میالد  شتتانزدهم و پانزدهم ها  ستتده در. آمد وجود

 . شد ناحیه 13

 هب تبدیل  نفدراسیون ها فرانسو  ی حمله دنبال به ،1738 سال در

 الگو  رو  از ستتوئیس استتاستتي قانون اولین و گردید واحد  جمهور 

 به 1848 ستتال در اما. شتتد نوشتتته فرانستته 1735 ستتال استتاستتي قانون

 و 1877 ها  سال در و درآمد حكومت 22 از مر ب فدرال صتورت

 ستتتال تا و گرفت فزوني مر ز  دولت نقش و شتتتد نظر تجدید 1874

 نشتتتتیب و فراز و استتتتت شتتتتده بازنگر  بار 121 قانون این 1333

 مستتایل و وستتعت  م استتت  شتتور  ستتوئیس. استتت گذرانده را بستتیار 

 همبستتتتتگي موانع و ستتتتیاستتتتي تا دارد ادار  جنبه بیشتتتتتر آن در دولت

 . دارد قرار سطح  مترین در محلي ها  حكومت

 گوناگون مشخصات با را ایالت 13 توانست 1787 سال در آمریكا

 هر. استتت رستتیده ایالت 51 به امروز  ه ستتازد متحد فدرالیستتم پیرامون

 و يایالت دولت یكي استتت: گرفته قرار دولت دو برابر در آمریكایي فرد

 متبوع ایالت عضو را خود و  چند هر. فدرال  شتور ـتتتتتت دولت دیگر 

 آن نماینده مر ز  دولت  ه  ل   جامعه شتتتتهروند  از ولي داند مي

 . باشد مي برخوردار ،است

 ،قضتتاییه و مقننه ،مجریه قوا  جودو هرچند آمریكا فدرالي نظام در

 گرفتن ولي ،است شده شناخته فدرال ستطح در هم و ایالتي ستطح در هم

 به فدرال، استتاستتي قانون موجب به مستتایل ا  پاره   باره در تصتتمیم

 هنگردید ستتلب صتتریحا   ایالتي حكومت از یا نشتتده واگذار فدرال حكومت

  ثرت قوا( مطلق تفكیك). استتتتت ایالتي حكومت صتتتتالحیت در ،استتتتت

 از  ه استتتت بستتتیار  مشتتتكالت موجب آمریكا متحده ایاالت در قوانین

 . است خارج بحث این حوصله
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 فرهنگي همزیستتتتتتي پایه بر دارد تاریخي ستتتتتابقه  انادا فدرالیستتتتتم

 كی و نیستتتت ملتي دو فدراستتتیون اما شتتتده بنیان انگلیستتتي و فرانستتتو 

 فعلي دولت. دهند مي تشتتتكیل جهان نقاط ستتتایر مردم آنرا دیگر چهارم

 تشتتكیل 1877 ستتال در بریتانیا ،شتتمالي آمریكا  پیمان موجب به  انادا

 افقيتو حاصل چون و رستید انگلیس پارلمان تصتویب به قانون این. شتد

 انپیم را آن   ا عده حقوقي نظر از  انادا، گوناگون ها  استان بین بود

 قتمواف بدون تواند نمي انگلیس پارلمان امروز زیرا دانند، مي میثاق یا

 قانون پیمان را معاهده این ،1382 ستتتتال از. دهد تغییر را آن  انادا

 .  نامند مي 1382 -1877 اساسي

 دو و استتتان ده ا نون هم و استتتانهاستتت از تر یبي حقیقت در  انادا

 . دارد وجود  انادا  نفدراسیون در سرزمین

  مونیستتتتي مانیفستتتت در انگلس و مار س :شتتتورو  در فدرالیستتتم

 ور ش یك در انقالب به  ه لنین ولي ندارند میهني  ارگران  ه اند آورده

  ه  رد مي مطرح را خویش ستترنوشتتت تعیین در ملل حق ،داشتتت باور

 روبرو ،داشتتت باور جهاني انقالب به  ه لو زامبورگ روزا مخالفتبا 

 خودمختار  به و داشتتتتت مخالفت ملي خودمختار  با استتتتتالین. شتتتتد

 د ترین با عمل در  ه داشتتتتت باور فدرال نظام یك طریق از فرهنگي

 نوانع به  بیر ی روسیه شوونیسم نتیجه در. افتاد تضتاد در واحد حزب

 به لتبدی شتتورو  جماهیر اتحاد ترتیب بدین و شتتد پدیدار برتر فرهنگ

  ه شتتتتد شتتتتور آنقدر آش. گردید ملت و گروه ،تیره ،قوم 134 زندان

 رد ،شد مي اداره منشتویكها توستط  ه را گرجستتان خود زادگاه استتالین

 جمهور  به زور به آنرا و  رد اشغال سرخ ارتش توسط 1321 فوریه

 و آذربایجان و تاجیكستتتتان بر  ه ملي ستتتتم هنوز. داد پیوند دیگر ها 

  نم مي بسنده همین به ولي استت نشتده نگاشتته  امل استت رفته ستمرقند

 مي را خود تاجیكي هویت یا و خود نام اگر ها تاجیك نمونه برا   ه

 هب مستتافرت برا  گذرنامه داشتتتن یا و  ار حق از ، نند حفظ خواستتتند

 بهانه روسیه فدراتیو جمهور  عمل در. شتدند مي محروم شتهرها ستایر

 در قضتتتیه طنز. روستتتیه امپراتور  جغرافیایي گستتتترش برا  شتتتد ا 

 رزشا به دلبستتتگي  ه روستتیه روشتتنفكران از بزرگي بخش  ه اینستتت

 هب شتتورو  جامعه با  امل بیگانگي در ،داشتتتند خود ملي و ستتنتي ها 



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 27 - 

 هنمون برا . دادند مي نشتتان بیشتتتر  گرایش غرب به و بردند مي ستتر

 از و انقالب از پیش ملي نهضتتتتت رهبران از« ی  خواجه هللا فیض»

 در مر ز  حكومت برابر در  مونیستتت حزب مر ز   میته اعضتتا 

 .  رد ایستادگي استالین« اقتصاد  ادغام سیاست» مقابل

 با فروپاشي هنگام تا 1377 اساسي قانون تصویب با ادغام ستیاست

 . شد اجرا تمامتر هرچه شدت

 و ها علت درباره« انتقاد  تفكر» نشتتتریه پژوهشتتتگر دمنلگ فیلیپ 

 نهادها ،فدرالیستي  شور یك در» گوید: مي گسیختگي هم از این استباب

 خط در موضتتوع این. دارند قرار اهمیت دوم درجه در استتاستتي قانون و

  ه هایي ضتترورت طرح جا  به. استتت آمده حزب 1383 ستتال مشتتي

 ر ستت یك تنها حزب ،فدرال ستتیستتتم به انتقال شتترایط در ستتیاستتي انقالب

 این. است داده ارائه ها جمهور  برا  را اقتصتاد  و فرهنگي اقدامات

 بین در« حقوقي مستتاو  شتترایط» ایجاد به قادر ولي ،مهمند اصتتالحات

 اصوال. نیستند شوند، مي  نترل مر ز  دولت سو  از  ه ها جمهور 

  نترل و  رد نخواهد تحمل را مر ز  دولت  نترل و فشتتتار فدرالیستتتم

 اندبتو كه نهادي …باشتتد همراه ا  منطقه قبول قابل توافق با باید امور

 نای و باشنند حزب یك تواند نمي دارند، نگاه متحد را فدرال سننیسننتم یك

 نیازهاي بتواند كه باشنند ذهني باورهاي از قوي اي مجموعه باید نهاد

 مي فقط حزب صتتحنه از دور نهادها . كند رف  را منطقه خاص وسننی 

 و شتتدن منزو  به امر این  ه  نند برطرف را محدود  نیازها  توانند

 «…شود مي منجر آن فروپاشي

Goldman Philip:Perestroika, End or Begning of 

Soviet Federalism? TELOS: The Future of the USSR . 

A quarterly journal of Critical thought No. 84 

Summer 1990 New york USA .حستتتتین الهي رحمت از: نقل، 

 انتشتتارات -221 ی رویه ،شتتورو  جماهیر اتحاد فروپاشتتي و تشتتكیل

 (1371 اطالعات

 اصل سه از عدول نهایي تحلیل در صتاحبنظران از بستیار  نظر به

 فاجعه به منجر مشتتار ت قانون و مختار  خود قانون ،فراداشتتت قانون

 ی همه پیوستتتن آیا  ه استتت باقي  ما ان پرستتش این ولي. شتتد شتتورو 
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 ادامه اتحاد این  ه بود شتتده انجام آزادانه ها ملت و ها قوم و ها تیره این

 یابد؟

 اه تیره و گروه این انسجام امكان قوانین این اجرا  حتا صورت در 

 بود؟ ممكن

 مي اداره فدرال صورت به ایران همسایگي در عربي متحده امارات

 و آمد در اجرا به 1371 دسامبر در امارات موقت اساسي قانون. شوند

 تاریخ در.  رد مشتتتخ  را نشتتتین امیر هفت فدرالي ستتتاختار اصتتتول

 با اه نشتتین امیر این. استتت نگرفته انجام انتخابات هیچگاه متحده امارات

 گيزند به ناگزیر نفت هنگفت درآمد با ا  قبیله و ستتتتتتلطنتي ویژگي

 هب انگلستتتان الحمایگي تحت دوران از  ه ارتش مستتأله. اند شتتده شتتهر 

 نیرو  امیرنشتتتتینان از هریك نیستتتتت، امیران توافق مورد ،مانده جا 

 و است وتو حق دارا  ا  گونه به دوبي. دارند مستقلي هوایي و دریایي

. ودش مي موقت يساسا قانون در بازنگر  هرگونه مانع آن از استفاده با

 نای به بیرون از حقیقت امردر این و شتتتود نمي اجرا فدرالیستتتم قوانین

 ومتيحك صتورت بهترین فدرالیستم زیرا ،استت شتده تحمیل نشتینان امیر

 ستتوم( جهان در ویژه به) راحتي به لزوم صتتورت در توان مي  ه استتت

 . زاندبرانگی دیگر  برعلیه را یكي

 

   سخن پایان

  ه استتتت از این حا ي گوناگون  شتتتورها  در فدرالیستتتم ی تجربه

 باشد حا م  شتور  در دمو راستي اگر. استت دمو راستي حل، راه  لید  

 ،صتتتتورت این غیر در. بود خواهد  ارآتر و ثرتر م مردم مشتتتتار ت

 و یوگسال و شورو  در  ه همچنان. نیست گر چاره تنهایي به فدرالیسم

 و قومي اختالفات بروز موجب خود بلكه هیچ  ه نبود  ارآمد نیجریه و

 مفدرالیستتت  ه  رد پرهیز رایج اشتتتتباه این از باید. شتتتد  شتتتتار و  شتتتت

 ً  برخي برا  طرح این  نندگان تنظیم. استتت دمو راستتي با همراه لزوما

 عدالت ی واژه برا  جملته از. انتد نكرده ارائته تعریفي هتا واژه از

 ندا هرد  ایران بودن المله  ثیر بر  یدأت شتتفاهي توضتتیح در یا اجتماعي

 ار خودمخت نافي خود باشتد لنیني برداشتت بیانگر اصتطالح این اگر  ه

 پیام. نامتمر ز نظام و خودمختار  درباره. شتتتتاهنده علي. نك) استتتتت
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  لمه نیستتتت بهتر آیا صتتتورت این غیر در (1378 بهار 7 - 7 ایران

 اتي لم بردن  ار به ببریم؟  اره ب  شتتتور یك اتباع برا  را ملت رایج

 در ها ومولوت  ها اوف باقر  ه منفي تاریخي بار به جز ،چنیناین 

 بیانگر ،آن بر افزونو  ندارد دیگر  حاصل ،اند گذاشته جا به ما اذهان

 و توده و ملت و قوم مفاهیم از واحد  و درستتتت درك هنوز  ه آنستتتت

 .  نیست موجود خلق

 ستترخ و ستفید و ستتبز ایران رنگ سته پرچم  ه ایران پرچم مورد در

 شیر ه  نباشد بد یادآور  این شاید است شده ا تفا خورشتید و شتیر بدون

 ،احمد  سرو . نك) ندارد پادشاهي حكومت به ارتباطي هیچ خورشید و

 اگر بود مي پستتندیده بستتیار اینها از گذشتتته. (خورشتتید و شتتیر تاریخچه

 انونق اند گرفته عهده بر را اساسي قانون این ابتكار  ه نو طرح دوستان

 را انگلستتتتان و ستتتوئد مانند فدرال غیر  شتتتورها  ستتتایر استتتاستتي ها 

 .  میافتی مي دست همگاني دیدگاه یك به شاید تا  ردند مي نقد و خوانده

 2113 ژوئن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام: برده بهره زیر  تابها  از نوشتار این در

 شتتتتورا  -ایران فدرال جمهور  استتتتاستتتتي قانون نویس پیش طرح

 ایران چپ ها  سوسیالیست موقت

http://www. tarhi-no. com/Leaflet/Ghanoon. pdf 

 هشیراز پژوهش و نشر ،پاك خوبرو  محمدرضا ،فدرالیسم بر نقد 
1377 

 نشتتتتتتر ،حستتتتتتیتتنتتعتتلتتي نتتوذر  بتترگتتردان ،هتتتابتترمتتتاس بتتتازختوانتتي

  1381،سرچشمه

 رحمت حسین برگردان = شورو  جماهیر اتحاد فروپاشتي و تشتكیل

 1371 اطالعات انتشارات ،الهي

  بشیریه حسین ،ایران سیاسي رشد موانع

 تخصتتصتتي  تابخانه ،ستتاوجي محمد برگردان ،گر  جان ،لیبرالیستتم

 1381 تهران خارجه امور وزارت
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 است؟ خاورمیانهشکل  تغییر  دد در آمریكا چرا
 

 خاورمیانه به دمو راستتتتتتی استتتتتتتقرار برای آمریكا اینكه به باور

 اینكه تصتتور  ه استتت اندیشتتانه ستتاده قدر همان ،استتت  رده لشتتكر شتتی

 دنیای. برگرداند آن به را آزادی و آرامش تواندمی آمریكا رفتن بیرون

 ی توستتعه و گستتترش هماهنگی و خجستتتگی به هفدهم قرن از  ه غرب

 ایدب و  افرند آنها اینكه دستتتتاویز با و نظامی نیروی با صتتتنعتی قدرت

 امروز ، رد مستتتعمره را آفریقایی و آستتیایی  شتتورهای شتتوند مستتیحی

 و ستتیاستتت اصتتلی نیت از. استتت داده نام تغییر دمو راستتی به بهانه را

 و 31 دهه از پس رودمی گمان اما دانیمنمی چیزی آمریكا پرده پشتتتت

 یعنی غرب دنیای توستتتط دوم جهان حقیقت در ،شتتترق بلوك فروپاشتتتی

 به زیرزمینی غنی منابع داشتتتتن با ستتتوم جهان ،شتتتده بلعیده اول جهان

 بین رقابت میان این در و بوده اول جهان نیاز مورد هنوز ،نفت ویژه

 . است گشته آغاز آمریكا و اروپا یعنی اول جهان اعضای

 ،چین چون بزرگی هایغول آمدنبه میدان  و ستتترمایه شتتتدن جهانی

 ه رد تر فشتتترده را رقابت بازار نیز ستتنگاپور و اندونزی ،مالزی ،هند

 و اروپا به مهاجرت ستتیل و تروریستتم  ه  ندمی استتتدالل آمریكا. استتت

 درحالی. است روزافزون تمایل این و آیدمی خاورمیانه منطقه از آمریكا
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 شتتتبكه از استتتتفاده به قادر خاورمیانه  شتتتورهای مردم از %7. 1  ه

 8. 4 به آفریقایی رشد حال در  شورهای در رقم این  ه هستند اینترنت

  متر بستتیار عربی  شتتور 22 ملی ناخال  درآمد مجموع. رستتدمی %

 نفر میلیون 172 مجموع از. استتپانیاستتت یعنی اروپایی فقیر  شتتور از

 یعنی نفر میلیون 75 به نزدیك عرب  شتتتتورهای در ستتتتال 18 باالی

 تشكیل زنان را تعداد این دوسوم  ه باشندمی ستواد بی % 41 به نزدیك

 ذخایر از % 51 از بیش جهان جمعیت % 7 با منطقه همین. دهندمی

 تشتتتتتتكیل از آمریكا اینكه به توجه با. دارد اختیار در را جهانی نفت

 هراسان آمریكا آیا دارد وحشتت اقتصتادی حتا و نظامی اتحادیه هرگونه

 و سیاسی یحوزه در چنانچه خاورمیانه نكرده رشد ی شتورها  ه استت

 هایببر یا و هند چون  شورهایی توسط نكنند رشد اقتصادی و اجتماعی

 در آمریكا ستتتیاستتتت شتتتوند؟ خورده چین ویژه به شتتترقی جنوب آستتتیای

 یاستس این و گرفت شكل شوروی فروپاشی از پس تدریج به خاورمیانه

 دوگانه مهار ستتتتتیاستتتتتت به عراق با جنگ هنگام در ایران برابر در

 سرنگونی خواستار  ه  رد اعالم  لینتون 1372 سال در. شد معروف

 زمینه چهار در را ایران سیاست خواهدمی بلكه نیست اسالمی جمهوری

 سازد: دگرگون

 دستتتت برای تالش ،خاورمیانه صتتتلح راه در ایران اندازی ستتتنگ -

 ،ایهستتتتته افزارهای جنگ ویژه به گروهی  شتتتتتار هایاستتتتلحه یافتن

 . ربش حقوق  ردن پایمال ،تروریسم از پشتیبانی

  رد: پافشاری نكته سه بر آمریكا

 . شد نخواهد پیشقدم گفتگو در آمریكا اینكه نخست -

 . باشد آشكار باید مذا رات دوم -

 هدخوا احتمالی گفتگوی هرگونه در  ار دستتتور ایران رفتار ستتوم -

 . بود

 ینا با شتتتد گرفته پی بوش جانب از ستتتیاستتتت همین بینیممی چنانكه

 از حمایت ستتیاستتت  ه داشتتت برآن را او ستتپتامبر 11 واقعه  ه تفاوت

 نقطه یزن صدام ستیاستی زندگی بر بستیار شتتاب با ،داده تغییر را طالبان

 همحاصتتتر به آمریكا این از پیش. بپردازد ایران تهدید به ،گذارده پایان

 . بود  رده بستتتتتتنده دشتتتتتتمن و نتاپایدار همستتتتتتایگتانی میتان در ایران
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 تنها منطقه در ،شتتاه حكومت ،خود قدیمی متحد دادن دستتت از با امریكا

 آنبر افزون و ندارد را شتتاه جانشتتینی توانایی ستتعودی عربستتتان و مانده

 حكومت جای به. استتتت گرفتار بنیادگرایی و تروریستتتم چنبره در خود

 و استتالمی هایگروه ارتباط مر ز  ه نشتتستتته استتالمی جمهوری شتتاه،

 رانای است، آفریده دردسر نیز آمریكا برای همواره و گشتته تروریستتی

 تاستتت بستتتته آنها با ستتتنگینی قراردادهای و دارد اروپا با نیكویی روابط

  ه آمریكاستتت همین حالیكه در. استتت بیرون دایره این از متحده ایاالت

  ار روی از پس آمریكا. دارد عهده بر را هانشتتتین شتتتیخ امنیت وظیفه

 رصتتتف این معمول طبق  ه بود ایران با گفتگو خواستتتار  لینتون آمدن

 فارس خلیج ی حاشیه و خاورمیانه  شورهای امروز. رفت دست از نیز

 یمتحدان به تواندنمی آمریكا و دارند قرار بزرگی تغییرات آستتتتتانه در

 هداشت اعتماد دیكتاتوری ساختارهای با مصر و ستعودی عربستتان چون

 به گذار برای خود متحد دیكتاتورهای بتا چگونته آمریكتا امتا بتاشتتتتتتد

ه ب با فارس خلیج جنگ در 1331 در آمد؟ خواهد  نار دمو راستتتتی

 هیچ خود نفتی منافع از حمایت در داد نشتتتتان نظامی نیروی  ارگیری

  شتتتتتار هایاستتتتلحه بهانه به  ه استتتتت اراده همین با و ندارد تردیدی

 ستته را طرح این از هدف آمریكا. استتت  شتتیده لشتتكر عراق به گروهی

  مبود و فن و دانش و آگتتاهی  مبود و آزادی  مبود دانتتد:می  مبود

 تر یه و ایران بر افزون عرب دنیای  شتتور 22. زنان منزلت و حقوق

 . دارند جا طرح این در پا ستان و افغانستان و

 زابحران آمریكا برای  ه  شورهایی  ه است این متحده ایاالت هدف

 و افغانستتتتان ،ایران ،ستتتوریه ،عراق.  ند خنثی پرورند تروریستتتت و

 نابعم بر تسلط ،دارند قرار دایره این در فارس خلیج یحوزه و پا ستتان

 انرژی به آمریكا نیاز از ناشتتتی فقط خزر دریای و فارس خلیج انرژی

 تیبانیپشتت از تروریستتم اقتصتتادی شتتریان  ردن قطع بلكه ،نیستتت فستتیلی

ً   ه مالی  جهان انرژی درصتتتد 51  ه ند می تغذیه ناحیه این از عمدتا

 گرایان بنیاد اگر حال. استتت برخوردار اولویت ازبرایش  ،داراستتت را

 اآمریك برای تنها نه وقت آن ،یابند دستتتتتنیز  اتمی بمب به منطقه این

 خواهد بشتتمار نیز غرب برای تهدیدی بلكه ، رد نخواهد خرد تره  ستتی

 تا صتتدام. رستتاندمی یاری فلستتطین در هللا حزب و حماس به ایران. آمد
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 فلستتتطین انتحاری عملیات های خانواده به حكومتش حیات روز آخرین

 زا بستتیاری ستتعودی عربستتتان گرایی بنیاد.  ردمی  الن مالی  مكهای

 . است ساخته متاثر را پا ستان و عربی و آفریقایی  شورهای

 شكلم حل برای انگلستان درمیانی پا با خود بقای برای مالیان رژیم

 نا امی با  ه فرستتتتاد عراق به را خود رستتتمی ستتتفرای ،صتتتدر مقتدا

 بزرگی هایاشتتتتباه مرتكب ایران( و آمریكا) طرف دو هر. شتتتد روبرو

 توستتل از تبختر با استتالمی جمهوری نماینده خرازی  مال ویژه به شتدند

 شتتتتریعتی و  رد یاد عراق مشتتتتكل حل برای استتتتالمی رژیم به آمریكا

 فرصت به اینكه از سرمست عربی زبان به ستخنرانی در خاتمی معاون

 از و دران ستتخن ایران از بریتانیا حمایت از ،استتت یافته دستتت استتتثنایی

 خشتتمگین هایستتنی وا نش. گفت ستتخن فهمدنمی را ایران آمریكا اینكه

 ستتتتفر و شتتتتد داده نشتتتتان ایران ستتتتفارت  اردار ترور بادم  در عراق

 مریكاآ تكذیب وجود با. گردید روبرو نا امی با اسالمی رژیم فرستادگان

  رد وزیر زیباری ستتخنان و استتت نكرده یاری درخواستتت ایران از  ه

 ،استت آمده عراق به دولت آن دعوت به بنا ایران  ه عراق موقت دولت

 داشتتتتتن وجود با ایران دیپلماستتتتی و نبود  ارستتتاز و رهگشتتتتا هیچكدام

 اضرح حال در. شد روبرو بزرگی شكست با استثنایی و برنده هایبرگ

 ،دبده ادامه خود ستتتد و داد به پنهان در آمریكا با استتالمی رژیم اگر حتا

 در هوادارانی  ه خمینی رژیم آمریكایی ضتتتتتتد ستتتتتتالته چنتد تبلیغتات

 یدیشد آمریكایی ضتد جو در. میرود رفته باد بر یافته عربی  شتورهای

 رایب استتراییل از آمریكا پشتتتیبانی با ویژه به و عراق اشتتغال از پس  ه

ایجاد شده  بوش و شارون اخیر مالقات در فلسطینی مناطق اشتغال ادامه

 بسیاری  ه است فضایی ایجاد کرده حماس رهبران از تن دو قتلاست، 

 . نندمی ارزیابی استتراییل از بدتر را شتتیعه ایران رو تند هایعرب از

 به ایران و است صدر مقتدا تسلیم انتظار در نج  شهر پشتت در آمریكا

 از و شتتده تر آرام فلوجه در اوضتتاع. استتت آورده روی پنهان دیپلماستتی

 ستا موقتی امری این اما. است گردیده  استه ایران به نیز آمریكا فشار

 اول امام علی آرامگاه و نج  شتتتهر ی آینده وخوردهای زد در چنانكه

 اب ناچاره ب و بماند خاموش تواندنمی ایران ،شتتود خرابی دچار شتتیعیان

 عربی  شورهای دیگر و عراق ناراضتی هایستنی به ناراضتی شتیعیان
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 و استتتپانیا مانند اروپا متحد ستتتربازان خروج با القاعده. پیوستتتت خواهد

 استتت، طرف ستتنی بنیادگرایان با تنها و یكه آمریكانیرومند شتتده و  ایتالیا

 نفر 41111 حدود  ه یافته ستتتتتتازمان افراد و عظیم مالی قدرت با

 و الدن بن استتتتتامه خود مانند  ه متخصتتتتتصتتتتتانی و شتتتتتودمی برآورد

 در اینها. اند دیده آموزش آمریكا خود در ستتتپتامبر 11 هایتروریستتتت

 یهمه این و.  رد خواهند آرایی صتتتتتت  جهان قدرت ابر تنها برابر

 چون مسلمان  شورهای و اسالم جهان پشتتیبانی. نیستت مستأله صتورت

 یك به تواندمی  ه آورد حستتتتتاب به باید نیز را.. و مالزی و اندونزی

 یهاتمدن جنگ سناریوی همان این آیا. بیانجامد جهانی بزرگ رویارویی

 ودوج با یابد؟می تحقق  ه استتت تنیگتوننهاویلستتام مستتیحی و استتالمی

 شتتتیمیایی  ارخانه در خرابكاری و مادرید آهن راه به تروریستتتتی حمله

 ،ردیگ سوی از و است نكرده جدی پشتیبانی آمریكا از اروپا هنوز هلند،

 در نیز اردن و ستتتتتتعودی عربستتتتتتتان و مصتتتتتتر مانند آمریكا متحدان

 آنان  ه نحوی به ،اند شتتتتتده روبرو دشتتتتتواری موقعیت با خاورمیانه

 از علنی بار چند مبارك حستتنی. باشتتند پاستتخگو خود مردم به توانندنمی

 ارب چند پا ستتتان جمهور رئیس مشتترف پرویز ،استتت  رده انتقاد آمریكا

 در .ببرد بدر جان بتواند است بعید سترانجام و شتده قعوا قصتد ست مورد

 ودخ دیدار اردن پادشاه. است نشتستته آتشتفشتان دهانه بر مشترف حقیقت

 ه  دارد توفانی از حكایت هااین و گذاشت آمریكا تمام نیمه را آمریكا از

 رحط پیروزی ،اسراییل از شترط و قید بدون ییدأت با بوش. استت راه در

 با طرحاین  زیرا ، رده روبرو جدی ای مخاطره با را خاورمیانهصتلح 

 ستتازمان مرجعیت و دخالت با و نیستتت اجرا قابل عدالتی بی و خشتتونت

. یابد تحقق تواندمی عراق از آمریكا نیروی شتتتده حستتتاب خروج و ملل

 خشتتك خاورمیانه در ترور باتالق استتراییل و فلستتطین مستتأله حل بدون

 تبلندمد استراتژی یك براستاس آمریكا  ه باورم این بر من. شتد نخواهد

 دمو رات چه و جمهوریخواه جناح چه و  شتتتتیده لشتتتتكر خاورمیانه به

 آن به ابرقدرت این حیات ی ادامه زیرا ند،بكشتتت دستتتتاز آن  تواندنمی

. داختبران تواننمی شبه یك را بنیادگرایی دیگر جانب از. استت وابستته

 با تنیشنفرانكغول  چون  ه اسالمی بنیادگرایی ی الخلقه عجیب مخلوق

 . ردمی تصتتور  ه آنستتت از تر انگیز وحشتتت آمد دنیاه ب آمریكا یاری
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 طقهمن  شورهای بلكهخودش  تنها نه بكشد پس پا آمریکا  ه صورتی در

 نیز ایران ملت مبارزه تواندمی حتا. شتتتتتد خواهند عمیقی بحران دچار

 .   ند مخاطره دچار

 كاآمری  وشش و است حیاتی و فشترده رقابت اروپا و آمریكا رقابت 

 هاییاتحادیه ایجاد از و  ند ستتتتتربلند نتواند دیگر روستتتتتیه  ه آنستتتتتت

 آستتتیای به آن ستتترایت و شتتترقی جنوب آستتتیای در نظامی و اقتصتتتادی

 چین درآوردن  نترل تحت و محاصتتره ستتیاستتت.  ند جلوگیری مر زی

 یسیاس و جغرافیایی موقعیت علت به ایران. یافت خواهد ادامه روسیه و

 جمهوری. دهد تطبیق جهان دگرگونی بارا  خود استتتتتتت نتاچتار خود

 استتت ناچار ا نون ولی نبوده آمریكا با علنی مذا ره به حاضتتر استتالمی

  ه شتترط این با استتت همكاری هرگونه به حاضتتر و بگذارد گردن بدان

 برای خوبی فرصتتت صتتدر مقتدا. گردد تضتتمین استتالمی حكومت بقای

 میانجیگری و ببرد آن از  افی بهره نتوانستتتتتت  ه آورد فراهم ایران

 راییلاستت شتتناختن رستتمیت به میان این در اما نبرد جایی به ره نیز ایتالیا

 را ییك این تاب  نونی ایدئولوژیك حكومت و نیستتتتتت بردار شتتتتتوخی

. استتت حكومت این برای خالص تیر همچون استتراییل شتتناستتایی. ندارد

 فتنر نیازمند خاورمیانه در جدی تغییر برای آمریكا  ه است ستبب بدین

 خود  الن قراردادهای جهت به اروپا و استتت ایران در مالیان حكومت

 دمستتتتتب و گرای واپس جناح  ه حقیقتی. بمانند پابرجا مالیان خواهدمی

 از مدرن! و متجدد! اپوزیستتتتتیون ولی دریافته را آن تلخی به مالیان

 طرف شاخ با خواهدنمیچون   ه اپوزیسیونی. استت درمانده آن پذیرش

 مرژی عقالنیت از گفتگو حال شتتودمی رو دنباله و چستتبدمی را دم شتتود،

. اند رهانیده خطر از را ایران و اند  رده نیكویی  ار مالیان  ه  ندمی

ً  آیا  ه  داد نشان عراق با نتیجه بی و ساله هشت جنگ استت؟ چنین واقعا

 هب تن آخر دستت و بزنند آتش را ایران ملت هستتی ی همه توانندمی آنها

 بتبا عراق از پشتتیزی  وچكترین هم هنوز  ه بدهند مصتتلحتی بس آتش

 منافع و مالهاستتت نبود یا بود مستتأله. اندنستتتانده جنگی غرامت و تاوان

 بازی گربه و موش ستتیاستتت با. ندارد جایی اینجا در خردگرایی و ملی

 دیگر ستتتتال یك آمریكا جانب از ایران اقتصتتتتادی تحریم ا نون ،ایران

 شتتده منع ایران به  اال فروش از دنیا هایشتتر ت بستتیاری و هشتتد تمدید
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  ه بردمی ستتتر به شتتترایط ترین بحرانی و ترین حستتتاس در ایران. اند

 رد آیا. آورد ببار ناپذیر جبران هایخستتتارت تواندمی غفلت  وچكترین

 امید  ندمی تهدید را ایران طرف هر از خطر  ه هولناك شتتتترایط این

 یرانا افتضتتتاح و بستتته الجزیره قرارداد  ه حكومتی عقالنیت به بستتتن

 مناسب هایفرصتت عراق با جنگ ستال 8 از پس و آورده ببار را گیت

  وچكترین استتت نتوانستتته و داده دستتت از غرامت دریافت با را صتتلح

 در چیز یك ؟نیستتتتت عبث امیدی ،بگیرد مازندران دریای در امتیازی

 ستتتتتتاختار در تغییرات  ه استتتتتت روشتتتتتن  نونی ی پیچیده اوضتتتتتاع

 یفرصتتت در بود، نخواهد جغرافیایی تغییر بدون خاورمیانه هایحكومت

 خواهم خود همستتتتتتایگان میان در ایران جغرافیایی موقعیت به دیگر

 . پرداخت

 

  2114 آپریل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امریكا و ایران متقابل تعهد چهار

 ارب این اما ،اند داشته رابطه آمریكا با پنهان در همواره بندان دستار 

 رانای خوانیدمی زیر در چنانكه. اند باخته را قافیه ستتتیاستتتی تنگنای در

 متحكو رژیم مخالفان پایگاه عراق  ه استتت گذاشتتته  لی شتترط یك فقط

 با همكاری گونه همه به حاضتتتر دیگر مستتتایل در و نباشتتتد فقیه والیت

 و استتتت داخلی مصتتترف برای فقط هاعتاب و خطاب این و آمریكاستتت

   بس!

 متعهد یران، اشتتتتده بستتتتته آمریكا حمله از پیش  ه قرارداد این در

 ستتتتتقوط صتتتتتورت در امریكایی ستتتتتربازان و ستتتتترنشتتتتتینان به گردید:

 اعضای به. شود  مك نوع همه ،ایران به خاك در آنها حامل هواپیماهای

 جانشتتتین امریكا  ه ای آینده دولت اپوزیستتتیون و صتتتدام دولت فراری

 برای  ه امریكایی هایستتتتازمان به. ندهد فعالیت اجازه  ندمی صتتتتدام

 نظامی حمله جریان در  ه عراقی پناهندگان و فراریان  ار به رستتیدگی

  ار در. بدهد ایران خاك در استتتتقرار اجازه شتتتوندمی ایران خاك وارد

 آن جانشتتتتین دولت همچنین و امریكا توستتتتط صتتتتدام رژیم ستتتترنگونی

 .  نكند  ارشكنی
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 با مقابله پایگاه را  شتتتتتور این بغداد، در استتتتتتقرار از پس مریكاآ

 عراقی میلیشتتتیای و شتتتیعه هایگروه رهبران. نكند استتتالمی جمهوری

 اپوزیستتیون  نار در ،بدر" "ستتپاه ایران استتالمی جمهوری حمایت تحت

 مذا ره امریكایی و ایرانی مقامات نام و دیدار محل. یابند حضور صتدام

 یكاامر و ایران بین افغانستتتتان آینده باره در مذا رات. نشتتتود فاش  ننده

 . یابد ادامه
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 ده باد بر ایران و ساز دشمن پالتفرمی
  

 درآمد
 مستتالمت همزیستتتی برای الگویی وهم دلیل خودهم ایران موجودیت

 گرفته شتتتکل استتتاس این بر تاریخ اعماق از اصتتتوال و استتتت اقوام آمیز

 تالش همواره چنانکه استتت، نداشتتته نژادی و قومی نزاع هرگز و استتت

 اقوام نبرانگیخت برای اند داشته ایران خاک به چشمداشتی که بیگانگانی

 اشتتتغال و جهانی دوم جنگ در. استتتت مانده ناکام یکدیگر علیه ایرانی

جمهوری  و آذربایجان دموکرات ی فرقه ،شتتتوروی پشتتتتیبانی با ،ایران

 بیگانه های حکومت این نیز قوا این خروج با که شتتتتد تشتتتتکیل مهاباد

 از پس و نشتتد دیده مردم از نیز مقاومتی هیچ و رفتند ازبین نیز ستتاخته

 های گروه وجود این با. ایم نبوده ادعاهایی چنین ظهور شتتتتاهد نیز آن

 این تجدید در ای بهانه هر به (کشتتور از خارج در هم شتتتربی) معددودی

 زیان به اینکه بدون گویند می ستتخن ها ملیت و اقوام قوقح از خاطره،

 را اقوام دوران ایران کنند بررستتتی اینکه بدون ،کنند توجه آن ستتتود و

 دسته ب برای خیزش مرحله در ایران مردم امروز و است کرده سپری

 هستتتند اجتماعی و فردی های آزادی و شتهروندی حقوق تثبیت و آوردن
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 جنبش زیان به بلکه ندارد دربر ستتتودی تنها نه مستتتایلی چنین طرح و

 بستتتیاری دالیل به قومی مستتتأله طرح. باشتتتد می نیز کنونی نظام علیه

 . است ایران ملت زیان به و اسالمی جمهوری سود به و گرایانه واپس

 احستتتتتاس بدون و دلیل بدون که پالتفرم این به دادن پاستتتتتخ برای

 باید ها کتاب شتتتاید استتتت کرده مطرح را مطالب ستتتری یک مستتتالولیت

 هک گرچه. شتتود رفع گونه خستتین و خستتن حکایت های اشتتکال تا نوشتتت

 کلیش به جعلیات این بار هر و ندارد بر در سودی نیز پایان دراین کار 

 فرادا این اغلب این از پیش که اینجاستتت نکته ولی. یابد می ادامه دیگر

 اند کردهن کسب موفقیتی و داشته هایی فعالیت« آذربایجان انجمن» نام با

 الئیک جمهوریخواهان پوشتتتش در توانستتتتند بار این بستتتیار دریغ با و

 .شوند ظاهر

 

 «  آذربایجان دموکرات ،فدرال جنبش» پالتفرم

 تهیاف انتشتتتتتتار« آذربایجان دموکرات ،فدرال جنبش» بنام پالتفرمی

 مشروطیت صدر در« آذربایجان یمل مجلس» ی ادامه خود را که استت

 به آذربایجان ملی حکومت» و« محمدخیابانی شتتیخ آزادستتتان دولت» و

 دولتی ستتتتیستتتتتم خواستتتتتار که میداند« وری پیشتتتته ستتتتیدجعفر رهبری

 ستتتتتطر چند در. باشتتتتتد (اتنیک) ملی فدرالیستتتتتم بر مبتنی رمتمرکزغی

 عنوان با و اند شتتتتده مخلوط ها ترک با ها آذربایجانی ناگهان تر پایین

 ستتتتاکن» اقوام دیگر و« آزادیخواه های آذربایجانی ،ها کتر ی همه»

 ی هستتته را ترکی زبان پالتفرم این. استتت داده قرار مخاطب را« نایرا

 رخواستتتتتا و داند می ایران ترکان ملی هویت بنای ستتتتنگ و اصتتتتلی

 بیانیه این. است« پارلمانی دو سیستم» جمله از ملی فدرالیستتی حکومتی

 آذربایجان تاریخی های ستتتتتترزمین در را آذربایجان های ترک محل

ً  پیوستتته بهم مناطق)  جاک به و آغاز کجا از) داند می نشتتین( ترک تاریخا

 به را دخو تخیل ی قوه باید فقط ندارد گفتن به احتیاج پذیرد می پایان

 و مستتتتتتتند عدالتخواهانه، ادعاهای گویند می این به تازه. اندازید کار

 هتتای ترک و خراستتتتتتتان هتتای ترک آن بر افزون و خردمنتتدانتته!؟(

 لیمح های حاکمیت برپایی به ایران جنوبی مناطق در را قشتتقایستتتان!؟

 سیاست تا انتظامات ،قضتاوت ،قانونگذاری امور. نماید می تشتویق خود
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 های زبان ی همه. استتتتتت محلی های حکومت این اختیار در خارجی

 گردی اقوام چرا نیست آشکار البته. استت رستمی زبان نیز شتده یاد اقوام

 به اگر تازه و اند افتاده قلم از مازندرانی و گیلک لر، جمله ان از ایرانی

 را... و تنکابنی و ستتنگستتری ،مینابی مانند: دیگر زبان ستتدها باشتتد زبان

 زبان از را خود برداشت دوستان این است خوب. آورد شمار به باید نیز

 . معناست چه به که کنند بیان رسمی

  

 ؟زبان یا نژاد مبنایی؟ برچه فدرالیسم
 بهرکس نزاید ملیت لهجه اختالف

 زمان آرد یاد به کمتر زبان یک با ملتی

 آذربایجان( ی قصیده) شهریار حسین محمد 

 ودشانخ قول به و یانژادی قومی فدرالیسم استاس بر پالتفرم این اگر

 و مغولستتتتتان تا چین از بایستتتتتی استتتتت بودن ترک (ethnic) اتنیک

 باید دباش زبان اساس بر اگر و دربرگیرد را... و وقرقیزستتان ترکستتان

 گذشتتتتته ازآن. رفت آن استتتتتقبال به اتریش دروازه و اروپا مرزهای تا

 وبخش شتتتتتدند وارد برآنها ترک اقوام و نیستتتتتتند ترک ها آذربایجانی

. کنند می زندگی ای قبیله بصورت هم هنوز آنها از کوچکی بسیاربسیار

« دهشتت ترکی» تر درستتت عبارت به یا ترکی زبان بر تأکید برآن افزون

 اصتتتل ناقض ،دهد می تشتتتکیل را هویت بنا ستتتنگ و اصتتتلی هستتتته که

 دخواهن می نژاد و خویشاوندی براساس که استت آقایان نژادی فدرالیستم

 این هک استتتتتت نکرده مشتتتتتخ  را تکلی  پالتفرم بنابراین. کنند برپا

 این هب توانند می که کستتانی آیا و نژاد؟ یا استتت زبان مبنای بر فدرالیستتم

 التفرمپ این در نیز نیستند نژاد ترک اصتطالح به ولی بزنند حرف زبان

 خیر؟ یا دارند جا

 ناکرده خدای نکند. ترستتد می وستتفید ستتیاه ریستتمان از مارگزیده آدم

 از بودن ترک مدعی که کستانی ادعایی های جمهوری تشتتکیل درفردای

 حرف ترکی زبان به فقط که دیگررا های ترک ،هستتتتتتتند نتاب نژاد

 دازیخیالپر و توهم اینکه نه. کنند عام قتل را آنها و ندانند ترک زنند می

 ینا ناخواه خواه شتود تشتکیل نژاد استاس بر حکومتی وقتی خوب ،باشتد

 .  پیماید می را راه
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 موردکه کنند  می مبارزه ،ستتتتتتبباین  به قومی های گروه معموالً 

 ،برخوردارند آن از دیگران که حقوقیاز  و اند هگرفتت قرار تبعیض

 کنمس یا شغل آوردن دسته ب برای ها آذربایجانی آیا. نیستند برخوردار

 گیرند؟ می قرار تبعیض مورد... یا

 ستترخ مانند فیزیکی نظر از هم و قومی نظر از هم قومی های گروه

 درون اجازدو بیشتر. متمایزند دیگران از آمریکا پوستان سیاه یا پوستان

 درمورد یتتاآ. کننتتد می معتتاشتتتتتترت یکتتدیگر بتتا فقط و دارنتتد گروهی

 ایرانی اصتتوال   ها آذربایجانی دارد؟ مصتتداق چیزی چنین ها آذربایجانی

 اند آمیخته درهم چنان اند شتتده وارد برآنها نیز که اقوامی با و و هستتتند

 ،استتت ترک کستتی چه و استتت آذربایجانی کستتی چه اینکه تشتتخی  که

 ستتتایر در میختگیآ این. نیستتتت تشتتتخی  قابل ها قرن گذشتتتت از پس

 را ها خانواده توان نمی امروز. است صورت گرفته نیز ایران شهرهای

 ... و است اذربایجانی کس فالن که جداساخت ازهم و پریشان

 و نوشتتتتتن از بودن محروم شتتتتود می استتتتتناد بدان که موردی تنها

 پادشتتتتتتاهی محتدود دوره یتک در آنهم ،بوده ترکی زبتان بته خوانتدن

 در ایران فرهنگی چند گرای کثرت درجامعه هم آن ی چاره. ها پهلوی

 معایب این رفع در بلکه ،نیستتتتت گتو به آوردن روی و گزینی دوری

 دستتت دانشتتگاه ستتطح تا آن وتحصتتیل زبان آموزش به بتوانند که استتت

 .  یابند

 در پیش چندی که دوستتتتتتتتانی برخی روشتتتتتتن متا چشتتتتتتم درواقع

 کشتتتتتتیدن پیش با اکنون ،بودنتد امتده هم گرد الئیتک جمهوریخواهتان

 که دان شتتده پرستتتانه نژاد حکومتی خواستتتار تاریخستتازی و افکارقالبی

 وخیمی بس عواقب و استتتت قومی تعصتتتبات به زدن دامن آن ی نتیجه

 . دارد

 

 خیابانی خیزش
 با بهیچوجه و دارد فراوانی بحث جای خیابانی آزادیستتتتتتتان دولت

 را ستتتتانیآزاد نام او. ندارد هماهنگی پالتفرم نویستتتندگان های خواستتتت

 ار آذربایجان نام که مستتاوات حزب از عثمانی پشتتتیبانی به دراعتراض

 درخواستتت هرگز و برگزید کرد انتخاب اران برای (1318 ستتال در)
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 اشتتغال را ستترزمین این ها بلشتتویک 1321 در. نکرد نیز خودمختاری

 الی استتتتخوان مانند به راآذربایجان  نام شتتتوروی حکومت ولی ،کردند

 یزهانگ با خیابانی خیزش گفت پرده بی باید امروز اما. کرد حفظ زخم

 18 درتاریخ را ماجرا تفصتتیل. شتتد شتتروع ارتجاعی و شتتخصتتی های

 ایه انگیزه به دلیل که بود مالیی خیابانی. بخوانید آذربایجان ستتتتتتاله

 ستتوئدی منصتتبی صتتاحب که هنگامی ،مشتتروطیت انقالب در ،شتتخصتتی

 یستتوئد) بود ه آمد اروپایی و مدرن ی شتتیوه به شتتهربانی تشتتکیل ی برا

 مالکان و درباریان با ،بودند( موفق نیز ژاندارمری تأستتتتتتیس در ها

 برای را دزدی به متهمان از یکی زن اینکه ستتبب به و شتتد متحد بزرگ

 هک سرداد وامذهبا و وادینا فریاد ،بودند احضارکرده شتهربانی بازجویی

 ساله 18 تاریخ به کنید نگاه).... و شد فنا بازجویی به زن آمدن با اسالم

 (875 رویه ،چهارم بخش ،کسروی احمد ،آذربایجان

 

 ؟وری پیشه ملی حکومت

 زبان بگشاده و مستی و عاشق

 نردبان بر شتر چون هللا هللا

 مولوی

 یعنی ملی صتتتتتفت با آنهم وری پیشتتتتته جعفر ازحکومت بردن نام

 رئیس باقراوف نظر تحت و شتتتتتوروی دولت دستتتتتته ب که حکومتی

 ،دشتت تشتتکیل ،شتتوروی پشتتتیبانی چتر زیر و شتتوروی آذربایجان جمهور

 بیرون رستتوا پالتفرم این قبای الی از را خروس خود که خروس دم نه

 را ام تاریخ های بخش ترین ننگین از یکی که حکومتی. استتتت انداخته

 و یوابستگ این چگونگی شرح. آفرید فاجعه ایران در و دهد می تشکیل

 ازآن زنی وری پیشه خود حتا و شد منجر بسیاری کشتار به که ای فاجعه

 خاطرات جمله از ها نامه زندگی از بستتتتتیار در ،بدرنبرد ستتتتتالم جان

 اما .گویاست کافی ی اندازه به و آمده فرقه این سران از دکترجهانشاهلو

 کستتروی احمد یاد زنده از قول نقل یک به باز که بود خواهد بجا بستتیار

 پرده جای» :نوشتتتت ایران خاک اشتتتغال زمان همان در که کنیم بستتتنده

 ستتیاستتت موافق داده رخ آذربایجان در که خیزشتتی آن که نیستتت پوشتتی

 زا گذشتتتته دلیلش. گرفته انجام دولت آن نظر با و بوده شتتتوروی دولت
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 های روزنامه و مستتتکو رادیوی که تصتتتویبستتتت و تحستتتین ،چیز همه

 ازقوای دیدیم چنانکه آنگاه. نمایند می خیزش آن ی باره در شتتتتوروی

 اهدخو چه ایران سرنوشت)« .ندادند راه آذربایجان به گرفتند جلو دولت

  (72 ی رویه ،کسروی احمد -شد

 پیش تبریزمردم در حتا که را عینی شاهدان و ما معاصر تاریخ شتما

 خواهید می ،کردند اعدام خود دست به را فرقه سران ارتش، رسیدن از

 د؟ببخشتتتی آبرو را ها ییحی غالم چون جانیانی حکومت و بگیرید ندیده

 . است عبثی خیال

 دندبو تبار ترک حکومتی هواخواه مشتتروطیت انقالب پیشتتگامان اگر

 این در. نبود قومی مجلس به نیازی و بودند تبار ترک قتاجتاریه کته

 تقی آخوندزاده، فتحعلی ،زاده احمدطالب ،باقرخان ،ستتتتتارخان انقالب

 آنان. بودند خواه ایران های آذربایجانی همه ،احمدکستتتتتتروی و زاده

 یچیز چنین لیو داشتتتند اختیار در جداستتری برای را فرصتتت بهترین

 . نشد مشاهده هرگز

 نیز (رمپالتف قول به) قشقائیستان ترک غیر اقوام برای باید ضمن در

 لرو کرد و ترک گوناگون اقوام از مرکب قشتتقایی ایل چون کرد فکری

 همان درمیان که ویژه به. نیستتتتتت زبان ترک یکپارچه و استتتتتت... و

 خوانی شتتتاهنامه (ها آذربایجانی بستتتیاری همانند) زبان ترک قشتتتقاییان

 طارانت در مجازاتی چه که کند معین پالتفرم نباشتتد بد شتتاید. استتت رستتم

 ترک یا و خائن های ترک عنوان به اشتتخاص این احتماالً  زیرا آنهاستتت

 . شوند طرد دستکم باید نگردند اعدام اگر تقلبی های

 را انیکستت چه نیستتت معلوم که پالتفرم نویستتندگان اینکه آور شتتگفت

 المتمستت همزیستتتی استاس بر بنیان از که کشتوری در کنند می نمایندگی

 قوم کی از فقط پرستتتانه نژاد حکومتی خواستتتار گرفته شتتکل اقوام آمیز

 شتتتود می ترک اضتتتافه به ترک) پلورالیزم از وجود این با و اند شتتتده

 وندیشهر حقوق و ترکان( حقوق فقط بخوانید) بشتر حقوق ،(؟پلورالیزم

 نستتتبت چه را شتتتما ترکان با هستتتتید آذربایجانی اگر شتتتما. زنند می دم

 و ماستتتت ملی خصتتتلت بودن ایرانی. نیستتتت یکی دومقوله این استتتت؟

 .  ماست محلی ویژگی بودن بلوچی یا کرد یا آذربایجانی
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 ام جامعه های واقعیت با تنها نه نزادپرستتتتتتانه بندی تقستتتتتیم چنین 

 با بلکه ،گذارد نمی متا تتاریخی هتای زخم بر مرهمی و خوانتد نمی

 اللاستق برای شومی عواقب تواند می پرستانه نژاد و گرا واپس ماهیتی

 و بیانجامد وبرادرکشی خونریزی یک به و دارد باشتد دربرداشتته ایران

 !بس

 آمدهای پی بلکه نیستتتت رهگشتتتا تنها نه موارد گونه این در لجاجت

 در که شتتهروندی برابر حقوق و داشتتت خواهد کشتتور برای خطرناکی

 واندت می که استتت ستتیاستتی عدالت وجه بهترین ،آمده نیز ادعایی پالتفرم

 الگوی ایران. ستتتازد برآورده را قوم و تیره ازهر ایرانیان همه مشتتتکل

 ارج را آن. استتتتتت بوده تاریخ درازنای در گوناگون اقوام همزیستتتتتتی

 «سرنوشت تعیین حق». کنیم دفاع آنها همه آزادی و حقوق از و بگذاریم

. شد هیمنت ها خلق زندان بهبود و  استالین و لنین چون پیامبرانی تالوری

 این از دستتتتتت که استتتتتت الزم تلخ تجربیات این جز دیگری چیز چه

 درچقباز . برداریم خواند نمی مااجتماعی  شرایط با که هایی ایدئولوژی

 است؟ الزم ویرانی چقدر زندانی، چقدر ،کشته

 نایرا در ستتال هزاران که را گوناگونی های وتیره اقوام پالتفرم این

 را اآنه که معناست بدان این !است نامیده ایران ساکن اقوامی ،اند زیسته

 اند؟ شتتتده آورده ایران به جبر و زور به اقوام این آیا. داند نمی ایرانی

 و زور به ترک قبایل گوید می تاریخ اما ،گوید می را آن عکس تاریخ

 ماندگار و کردند حکومت ستتتتتال ستتتتتدها و شتتتتتدند چیره ایران بر جبر

 جلوگیری آنها ستتکونت یا و کار و کستتب از کستتی هیچگاه یاآ. گردیدند

 زبانی تفاوت اینکه خاطر به ها آذربایجانی و آنها یتاآ استتتتتتت؟ کرده

 این یاآ اند؟ بوده محروم مهم و دولتی های کار و مناصتتب از اند داشتتته

 حکومت ستتتتردمداران که ببنیم و بازکنیم را چشتتتتمان که استتتتت ستتتخت

 هستند؟ آذربایجان از اغلب اسالمی

 و رضتتتاخان ی دوره در معاصتتتر تاریخ در شتتتما ی گالیه ی همه

 ردک و آذربایجانی به اختصاص ،است شده ستمی اگر که محمدرضاست

 . است نداشته کشیدن نفس حق هیچکس. است نداشته لر و

 در زبان 1211 از بیش ستتال هر که استتت حاکی ملل ستتازمان آمار

 نامند یم روشنفکر را خود کسانیکه آنوقت. شوند می نابود گیتی صحنه
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ر ب را ملت یک یکپارچکی و وحدت خواهند می زبانی تفاوت ستتتبب به

 چرخ نیستتت قادر هیچکس. بزنند دامن را قومی تعصتتبات و بریزند هم

 و رفته تحلیل مدرن جامعه در وقبایل ایالت. برگرداند عقب به را زمان

 داده نشتتان تجربه. ندارد ستتودی هاآن برای دلتنگی و حستترت و روند می

 هویت از ایدئولوژی ستتتاختن و ها ستتتازی تاریخ این ی همه که استتتت

 کستتتانی شتتتخصتتتی اغراض خدمت در مرکزی دولت با تقابل در قومی

 کستتب پیروزی خود گذشتتته ستتیاستتی های زمینه از یک درهیچ که استتت

 تدول سوی به چشم همواره و اند گشتته ای قبیله ریاستت طالب و نکرده

 ها آذربایجانی نامیدن ترک استتت آشتتکار هکچنان اند دوخته خارجی های

 اتحاد دیروز. استتتتت بوده ترکیه در ها ترکیستتتتت پان دیرین ستتتتیاستتتتت

. استتت امر این مشتتوق آمریکا متحد ایاالت امروز بود شتتوروی جماهیر

 نماینده و پاستتتتتدار تفکر، طرز این نماینده« چهرگانی» نیستتتتتت بیهوده

 . شود می مشرف بوش پابوسی به اسالمی جمهوری مجلس

  

 2114 نوامبر

 آذربایجان دموکرات -فدرال جنبش پالتفرم
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 تفرقه برای اتحاد نام به
 

 واحتتتد ی جبهتته تحتتتت عنوان مشتتتتتتترک ای جلستتتتتتتته پیش چنتتدی

 پهلوی رضتتتا آقای حضتتتور با طلبان ستتتلطنت از متشتتتکل ،دموکراتیک

 روستتتتتا کامبیز آقای همچون جمهوریخواهی و چپ مدعیان از وبرخی

 رستت بر پهلوی رضتتا با شتتدن همستتفره با آنان. شتتد تشتتکیل برلین در... و

 که دادند نشتتان وهم کردند زنده را ها چپ تاریخی خطای هم ،شتتام میز

 محمد که مبارزی های افغانی از مراتب به ما روشتتتتنفکران از برخی

. باشتتند می تر عقب ،گذاشتتتند کنار قاطعیت و صتتراحت با را شتتاه ظاهر

 رستت و یوستتندأم جایگاهی یافتن و مردم جلب از که هستتتند نومیدانی آنها

 اه جلستته گونه این در شتترکت با و ستتایند می موروثی قدرتی آستتتان بر

 میان از را طلبی ستتتتلطنت و جمهوریخواهی بین تمایز دارند کوشتتتتش

 . بردارند

 اب ها باقرزاده روستتتاها، مشتتترک منافع پرستتم می خود اخنیاراز بی

 دموکراسی؟ در درچیست؟ پهلوی رضا

 رضا. ندارد همخوانی دموکراسی با که موروثی عنوان کشتیدن یدک

 یجمهور بلغارستتتان، پادشتتاه مانند استتت عالقمند ستتیاستتت به اگر پهلوی
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 دخو اما. کند اکتفا جمهوری ریاستتت به انتخاب صتتورت در و بپذیرد را

 . است دیگری چیز او خواست که داند می نیک نیز

 شتتتانتکلیف که نیستتتت ییاهآن با مقاله این در من ستتتخن روی باری 

 رب مبنی اکثریت ستتازمان تکذیب بر افزون که آنجا از اما. استتت روشتتن

 ای مقاله طی نگهدارنیز فرخ آقای جلستتته، این در اعضتتتتایش شتتترکت

 مطرح را نکاتی آن ضتتمن و شتتمرد مردود را موروثی و فقهی رهبری

 . نمود پاسخ به وادار مرا که کرد

 نهاد و دین نهاد از باید ستتتیاستتتی رهبری» :که باورند این بر ایشتتتان

 و قدرتمند بستتتیار قشتتترهای» اکنون اینکه همچنین« باشتتتد جدا ستتتلطنت

 کشور سترنوشت ی باره در خودشتان خواهند می شتهروندان از وستیعی

 با همجادل ی اینکه ، به عالوه« بگیرند تصتتمیم کشتتور رهبران انتخاب و

 کامال نیستتتتتتتند جمهوریخواهان اتحاد تالشتتتتتتگر که جمهوریخواهانی»

 جمهوری برکناری کنند می تصتتتور که کستتتانی» و« استتتت ضتتتروری

 ستا تاریخی یا انقالبی یا اخالقی وظیفه ترین مقدم و ترین مهم استالمی

 که سیدر خواهند نتیجه این به زود یا دیر باشند حستابگر و تجربه با اگر

 و« دبگیرن را همدیگر دستتت مشتتترک دشتتمن آوردن در پا از برای باید

 خود« تاریخی کابوس» ایران روشتتنفکران که کند می امیدواری اظهار

 مهه این با اما. رهاکنند« دینی و موروثی رهبری بین گرفتاری» از را

 ایدئولوژیک مندرس و کهنه شتتعارهای نگهدار آقای خود که دید خواهیم

 استتالمی جمهوری کشتتورعلیه شتتهروندان اتحاد ی ریشتته به تیشتته که را

 اتکای انگیز غم داستتتتان از گرچه نگهدار آقای. کند نمی رها زنند می

 لاستتتتدال چنین اما نماید می گالیه ستتتلطنت و دینی نهاد به روشتتتنفکران

ً  اتحاد و همکاری این که این برای گوئیممی ما» که: کند می  اد"اتح واقعا

ً  باشتتتتد معنا با و خواهان" جمهوری و طلبان ستتتتلطنت میان  باید لزوما

 تا گوئیممی ما. باشتتند داشتتته را خود نمایندگی" "نهاد خواهان جمهوری

 نداشتتتته را خود نمایندگی" "نهاد ایرانی خواهی جمهوری جریان وقتی

 رهبری پذیرش شتتتتتاهزاده با همکاری و نزدیکی عملی معنای باشتتتتتد

 هک جامعه در دیگری مستقل نهاد هیچ تأسیس به معتقد شما چون ،اوست

 «  نیستید شاهزاده با نهاد آن سازش حتی وکند  چالش و رقابت آن با
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 ً  و صتتغرا و اتتأکید و توضتتیحات همه آن با استتت آور شتتگفت واقعا

 ناگهان شتتتتتده، فقهی و موروثی رهبری نفی در باب که ها چیدن کبرا

 هادن جمهوریخواهان اگر که کند می پیدا« معنا» طلبان ستتلطنت با اتحاد

 دارد!ن اشکالی طلبان ستلطنت با همکاری و اتحاد باشتند داشتته نمایندگی

 و کند می یاد طلبان مشتتتتروطه همکاری از تأکید با هم مقاله پایان در

 نامد می شتتاهزاده را پهلوی رضتتا آقای مقاله جای در جای آن بر افزون

 در رضتتتتتتتاپهلوی قتتدرت تمتتام» کتته دارد بتتاور خود حتتالیکتته در آنهم

 ما ۀبقی مثل هم او بگیرید او از را عنوان این. اوستتت بودن "شتتاهزاده"

 استتت ستتال 27 و نیستتتید خواه مشتتروطه که شتتما خوب. « شتتد خواهد

 نآ بر تأکید با چرا پس نیستتت موجود شتتاهی و کرده ستتقوط شتتاهی رژیم

 کرده رد را موروثی رهبری که خود مقاله عنوان خالف بر حقیقت در

 کنید؟ می زنده است مرده تاریخی نظر از درایران که را نهادی و اید

 آقایان زعامت به« طلبان مشتتروطه» جناح دو هر خواهی مشتتروطه

 تمام در ،هاستتت حرف آن از هم خوانستتاری مهرداد و همایون داریوش

 جمله از که آقایان این نداریم ستتتترا  جا یک شتتتتاه دیکتاتوری دوران

 دفاع مشتتروطیت و استتاستتی قانون از ،بودند رژیم ابزار و خدمتگزاران

 در که بودند یارانشتتان و مصتتدق واقعی خواهان مشتتروطه. باشتتند کرده

 مقامی شتتتاه مشتتتروطه، رژیم در گذشتتتته آن از. بردند می بستتتر زندان

 نگونستتر شتتاهی نظام وقتی استتت مستتالولیت بی و اختیار بی تشتتریفاتی،

 مدعیان توستتتتتتط هم آن ستتتتتتت،ه کردنش زنده به لزومی چه ،شتتتتتتده

 رضتتا آقای خانوادگی اصتتالت حفظ به نگهدار آقای اگر جمهوریخواهی؟

 اصالت از که کند خطابش زاده قزاق رضا تواند می دارد اصرار پهلوی

 مشتتروطیت، استتاستتی قانون موجب به که چرا. برخوردارستتت بیشتتتری

 اب فقط پهلوی ستتلطنت و یافت می قاجارادامه خانواده درمیباید  ستتلطنت

 بر تاییدی مگر شتتتتتاهزاده عنوان. آمد برستتتتترکار قزاق نیروی یاری

 آقای نامیدن شتتتتتتاهزاده با نگهدار آقتای نیستتتتتتت؟ موروثی ستتتتتتلطنتت

 او ناخواه خواه و شده ویران که نشاند می درجایگاهی را او رضاپهلوی

 اگر. آنند فاقد دیگران و خود که شتتناستتاند می موروثی قدرتی وارث را

 ، در عوضندارد مادی ی جنبه که استتتتتت خیالی ماترکی بودن شتتتتتاه

 یدهرس ارث فرزندش به و برده خود با سابق شاه که پولی دالر میلیاردها
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 آن جوابگوی ایشتتتان چرا و پرستتتید نمی آن از چرا. دارد مادی ی جنبه

 نیستند؟ ماترک

 از که استتتت نخورده ورق چندان هنوز خوشتتتبختانه معاصتتتر تاریخ

 انایر اشغال از پس رضاپهلوی محمد که دارند بیاد بسیاری. برود یادها

 انجام پدرش نازیستتتتتی وتمایالت ورزی طمع دیکتاتوری، اثر در که)

 همین وبیش کم و هستتتتت رضتتتتاپهلوی که بود دموکرات همانقدر شتتتتد(

 به خواهان مشتتتتروطه با را او رفتار همگان ولی. زد می را ها حرف

 .دارند یاده ب اساسی قانون به را او دستتبرد و تعرض و مصتدق رهبری

 بازی اش هلل با شاه» معروف مثل مصداق به رضتاپهلوی هم امروز پس

 و قواعد خود موقع در و کند می بازی اپوزیستتتتیونی چنین با« کند می

 ودننب یا بودن دموکرات اصتتوال که بگذریم. گذارد می پا زیر را قوانین

 . ندارد نقشی و است السویه علی ولالمس غیر شاه

 ایشتتتتتتان دعواستتتتتتت: میتتان در نرخ تعیین دیگر مهم ی نکتتته امتتا

 نویسند: می

 سیاسی قدرت کستب برای و ستیاستی، قدرت علیه مبارزه که هرجا»

 راه بنشتتتتتتیند، هدف و برنامه جای و شتتتتتتود تبدیل "ارزش" به خود

 راه ها،کمونیستتتت ضتتتد و هاکمونیستتتت اتحاد راه گستتتترده"، "اتحادهای

 طرفداران اتحاد راه کرد، طلبان استتتتتقالل با فارس هایشتتتتووینیستتتتت

 با همدستتتتتتی و همکاری راه حتا آن، مخالفان و و موروثی ستتتتتلطنت

 همکاری راه حتا شود، کشیده خشونت به کار اگر و کشور، به مهاجمان

 «  شد خواهد گشوده هم کار جنایت باندهای با همدستی و

 هنوز ایشان چیست؟ از نگهدار آقای نگرانی ،مغشوش ستخن این در

 تکمونیستت ضتتد طلبان ستتلطنت با آنها اتحاد نگران و هستتتند کمونیستتت

 حتتتا نگهتتدار آقتتای گوینتتد؟ نمی صتتتتتتراحتتت بتته چرا خوب هستتتتتتتنتتد؟

 بستتتته مهاجمان حمله راه آنکه برای ظاهراً  و هستتتت نیز خواه استتتتقالل

 کجا« فارس» های شوونیست این اما کند، می مطرح را مسایل این شود

 و ایران تجزیه معنای به که« کردها استتتقالل» کردن عنوان و هستتتند؟

 همخوانی شتتان خواهی استتتقالل ادعای با ،استتت ایران استتتقالل خالف

 شتتهروندان بین در را وقومی نژادی اختالفات و توزی کینه آتش. ندارد

 دیروز وهمرزمان یاران کردن مفتخر تراز ناپستتندیده بستتیار زدن دامن
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. استتت شتتوروی جماهیر اتحاد مرکزی ی کمیته قالبی های مدال به خود

 یرانا کردن پاره تکه فقط بودن چپ از که بدهید نشتتان بار یک دستتتکم

 ی جامعه که« فارس شتوونیستم» استاس بی و شتوم ادعای. نیستتید بلد را

 بتالا بیانگر ،اندازد می تفرقه ایرانیان وبین کند می جدا هم از را ایرانی

 همکاری درست این و اید داده هشدار خود که است« کابوسی» همان به

 . بس و است ایران به مهاجمان با
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طبل تجزیه ایران را  دموکراسی و آزادی گلیم زیر بوش جرج

 کوبد می

 

 و باشتتتد رهگشتتتا تواند می ،یکپارچه جمهوریخواه اپوزیستتتیون اتحاد

 آمریکا با که ستتتایه حکومت یک تشتتتکیل. دهد نجات ازمهلکه را ایران

 شمنید به و کند تضمین درمنطقه را نفت امن جریان و نداشته ستیز سر

 ندهد پرورش تروریستتتتتت و نکند مبادرت استتتتتراییل با ورزی کینه و

 . باشد ویرانگر و ایرانسوز حکومت این جانشین تواند می

 یرانا برابر در آمریکا سیاست نوشتم پیش سال یک حدود که چنانکه

 هارم نام به که گرفت شکل عراق با جنگ هنگام و شوروی فروپاشی با

 خواستتتتتار که کرد اعالم کلینتون پیش ستتتتال ده. شتتتتد مشتتتتهور دوگانه

 در را ایران ستتیاستتت خواهد می بلکه نیستتت استتالمی رژیم ستترنگونی

 است خودباقی قوته ب کماکان شروط همان. ستازد دگرگون زمینه چهار

 و دموکرات و آید در اجرا ی مرحله به باید آمریکا آتی منافع براساس و

 ی امورخارجه وزیر دیدار به کلینتون. شتتتتتتناستتتتتتد نمی جمهوریخواه

 ژستتت به تا رفت طفره مالقات این از وی اما شتتتافت استتالمی حکومت

 خواهش رفستتنجانی امروز و نشتتود وارد ای خدشتته اش امریکایی ضتتد

 ات شتتتود پیشتتتقدم گفتگو در و درآید مستتتالمت در از آمریکا که کند می
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 مسانهملت لحن با فقیه ولی منتخب ی نماینده روحانی و کنند راحل مشکل

 یروحان ؟نشتتتود! حل گفتگو با که نیستتتت مشتتتکلی هیچ که گوید می ای

 همذاکر بود کرده اظهار فقیه ولی پیش چندی همین که کند می فراموش

 حکومت رهبران که شتتده چه حال استتت! غیرتی بی آمریکا با گفتگو و

  اند؟ گذاشته مسابقه غیرتی بی کاله گذاشتن در اسالمی

 از غرب موردنیاز نفت صتتتتتادرات از نیمی که آشتتتتتکاراستتتتتت این

 به را طالیی فرصتتتتت این تواند نمی آمریکا. گذرد می هرمز ی تنگه

 تمشکال سرگرم روسیه او پرقدرت حری  اکنون. واگذارد خود رقیبان

 چندستتتتالی چین اژدهای و هند غول چون دیگر رقیبان و استتتتت داخلی

 به همنطق که آن از پیش. بایستتتند آمریکا دربرابر تا خواهند می فرصتتت

. دشتتتو مهار باید بیفتد غرب جانب از کنترل غیرقابل های قدرت دستتتت

 اش آمریکایی ضتتتد ستتتیاستتتت و ایران انقالب گذشتتتته ستتتال 25 طی در

 روزافزون رشد با و گذاشتت تاثیربستیار استالمی کشتورهای و درمنطقه

 . شد زده دامن منطقه در تروریستی های جنبش آن،

 پندهای و بجنبد بخود که بود آمریکا برای هشتتتتداری ستتتتپتامبر 11

 هویژ به و خاورمیانه ثبات و ایران اهمیت بر همواره که را برژینستتکی

 به آمریکا برابر در مالیان امید. بندد بکار کرد می تأکید فارس خلیج

 همچنین و اروپا اتحادیه موضتتتع شتتتدن نزدیک با امروز که بوده اروپا

 رینت ضتتعی  در ایران ،آمریکا با ژاپن حتا و انگلستتتان همیشتتگی متحد

 در خود ی ستتتیطره حفظ برای آمریکا. قراردارد خود تاریخی موقعیت

 اما. باشد داشته خود درکنار را ایران که است ناچار شترق و خاورمیانه

 نزدیک هند و چین و روستتیه چون رقیب های قدرت به برعکس ایران

 هک است بسته کالن گاز و نفت قراردادهای کشور سه هر با و است شده

 آمریکا برعلیه نظامی و اقتصتتتتتادی های اتحادیه به آینده در تواند می

 و دموکراسی و ایران استتقالل راستتای در ستیاستت این اگر. شتود تبدیل

 را ایران مردم همدلی و همراهی که استتت بدیهی ،بود ایران مردم رفاه

 تأجر دیگری قدرت هیچ نه و آمریکا نه امروز و داشتتتتتتتمی همراه

 منطق بی ستتتیز این که دانیم می اما. نداشتتت را ایران به اندازی دستتت

 هب بستتتیاری امتیازهای استتتالمی حکومت کنون تا و آمریکاستتتت با فقط

 امنیت جهت در ها وبخشتتش بذل این از یک هیچ و استتت داده نیز اروپا
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 نممک معیشتی شرایط بدترین در ما میهن مردم. است نبوده مردم رفاه و

 سوی از عراق و افغانستان گرفتن که گفت باید درحقیقت. برند می بستر

 . است بوده ایران آوردن در زانو به برای ای مقدمه آمریکا

 ام ،اسالمی حکومت ده برباد خانمان و آفرینی بحران امروزستیاست

 تنیس منتفی ایران به حمله. است قرارداده سهمگین خطری برابر در را

 ی تجربه خواهد نمی و گرفتارشتتتده عراق در آمریکا که استتتتدالل واین

 ملهح برای ،کند تکرار تر گستتتترده وستتتعت با ایران در را دیگری تلخ

 رآنه تواند می و نیست محال ایران به حمله. نیست کافی آمریکا نکردن

 ما و اند شتده نزدیک هم به بستیار آمریکا و اروپا که ویژهه ب ،دهد روی

 ،داشتتت عربی کشتتورهای میان در صتتدام کهچنانکه  همدلی ،منطقه در

مشتتتکل  از بخشتتتی ،شتتتود حل ایران ی مستتتأله اگر آن بر افزون. نداریم

 . است شده حل منطقه تروریسم

 

 آید نمی در جنگ سرخ رنگ جز به آمریکا رنگرزی خم از

 که یقو اپوزیسیون یک اگر که بود می تر ستاده بستیار آمریکا برای

 هب قدرت از را مالیان ،نداشت وی با ستیز حداقل یا بود اعتمادش مورد

 رساند می حداقل به را آمریکا انستانی و مالی ی هزینه و کشتید می زیر

 ایجاد راه امریکا ستتتتتبب همین به. وجودندارد اپوزیستتتتتیونی چنین اما

 کردن لرزان برای دستتتتتکم یا تجزیه برای را ایلی و قومی های تنش

 ایران داخل در استتتالمی حکومت. استتتت دیده مناستتتب حکومت موقعیت

 داده دستتت از را خود های پایگاه شتتهرها درمیان و ندارد پایگاهی هیچ

 الستت انتخابات به تحرکی اقوام با ارتباط با که دارد کوشتتش خود و استت

 ،جانآذربای به کروبی سفر. کنند معرفی مردم رامنتخب خود و دبده آینده

 عرب اب تلفه م تأهی ارتباط و بلوچستان کنارک به اوالدی عسکر ستفر

 هم طلبان اصالح حتا است، تحرکات این از هایی نمونه خوزستتان های

 به ار همدیگر که اند رفته پیش آنجا تا و اند نمانده برکنار رقابت این از

 صتتتتتدد در امریکا هم و حکومت هم یعنی. کنند می متهم طلبی تجزیه

 رد اما. است ملأت قابل هماهنگی این. هستند ایرانی اقوام از استتفاده  ست

. استتتت مناستتتب های حل راه یافتن از ناتوان ما اپوزیستتتیون ،میان این

 با. است کرده بنا آمریکا با دشمنی را اصل ما چپ اپوزیسیون از بخشی
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 ندارند ایران استتتتقالل به ای عالقه کوچکترین عمل در آنها آنکه وجود

 رارتک و« ستترنوشتتت تعیین حق» اصتتطالح به پذیرفتن با همواره بلکه

 تحلیل بدون و شتتتوروی اتحاد در آن تاریخی تلخ تجربه توجه بدون آن

 وبه بوده ایران استقالل دشمنان مددکار همواره ایران وضع از مشخ 

 اه نشتتتانه از بستتتیاری درحالکیه. استتتت کرده بستتتنده آمریکا با مخالفت

 . است آن وتجزیه اشغال و ایران به حملهقصد  از حاکی

 جاسوسی عملیات افشای و (Seymour Hersh) هرش سیمور مقاله

 ،31 زا بیش به حمله برای پنتاگون نیت از که رنیویورک ی نشتتریه در

 . است آورده صدا به را خطر زنگ ،برداشت پرده ایران ی نقطه 41

  ه داد گزارش لمانآ چاپ« ولت یونگه» ی نشتتتتتتریه پیش چندی

 خواهد می آذربایجان جمهوری در نیرو  ردن مستتتتتقر با واشتتتتنگتن»

ً  را ایران و روسیه  افزود روزنامه همین« .دهد قرار فشار تحت مشتر ا

 نظامی نیروی هزار 15 استتتتقرار به مصتتتمم ا نون متحده ایاالت» که

ً  نیروها این. است خیز نفت مناطق و خزر دریای اطراف در خود  عمدتا

 «  .شوند می برده منطقه به آلمان از

 ژنرال  ه نوشت پنتاگون های هدف ی باره در ژورنال استریت وال

 گوید: می اروپا در مستتتتتقر امریكائی نیروهای فرمانده« والد چارلز»

 تواندب باید امریكا دیگر طرف واز شتتتود تثبیت باید ناتو در امریكا نقش

 .   ند استفاده خود منافع تضمین خزرجهت دریای منابع از

 واشتتنگتن  ه نوشتتت نیز آذربایجان چاپ گازتا نزاویستتمایا روزنامه 

 در را خود استتتراتژیك مواضتتع خویش ستتربازان بوستتیله تا دارد تصتتمیم

 اوف علی حیدر رژیم از خاطر همین به و  ند تقویت روستتتتتیه مقابل

 ای هجبه آذربایجان طریق از تا است مصتمم واشتنگتن.  ند می پشتتبانی

 بر تأکید با پکن چاپ مردم روزنامه را امر این.  ند باز ایران علیه

 ییدأت بود خواهد آذربایجان جمهوری ستتتتتوی از آمریکا ی حمله اینکه

 . کرد

 خلیجبرای نامیدن  مجعول نام افزودن و جغرافی ناشتتتتتنال ماجرای

 گرفته پی آمریکا مطبوعات و ستتتتستتتتات م جانب از همچنان که فارس

 . دارد قرار راستا درهمین و نیست و نبوده اتفاقی امری شود می
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 ایران تجزیه برای حربه فردا رادیو

 برای آمریکا ستتتتتتیاستتتتتتت چارچوب در« آزادی رادیو» ی پروژه

 با هماهنگی استتاس بر خود نخستتتین های قدم در و شتتد متولد خاورمیانه

 شکست و خاتمی دولت ناکارآمدی با. گذاشتت میدان به پا ها مذهبی ملی

 رادیو» نام با و شتتد نهاده ای گوشتته به پروژه این دولتی طلبان اصتتالح

 آزادی هواخواه ظاهر به آزادی رادیو اگر. برگزید دیگری راه« فردا

 هم ظاهر به حتا آمریکا که داد نشتتتتتان فردا نام شتتتتتدن برگزیده با بود

 این مدیر گرگین ایرج. استتت نهاده ای گوشتته به را آزادی از هواخواهی

 ودب گنجانده مضمون بدین ای جمله خود برنامه ستیاستت تغییر در رادیو

 که استتت، بالیده برخود آزادی رادیو دوره در خود ستتیاستتت از گویا که

 نباید فردا رادیو ستتتیاستتتت ادامه در امروز بوده چنین فرض به هم اگر

 بتتا فردا رادیو یهتتا گفتگو. بتتاشتتتتتتد متتانتتده بتتاقی تفتتاخر این از چیزی

 تماتیکسیس تا بود نشنیده را نامشان هیچکس دیروز تا که طلبانی تجزیه

 ی مستتخره گزارش و بگویند ستتخن ایران تجزیه از پروا بی و مرتب و

 کتاب معرفی و ایگلتون کتاب از فرانسه در رادیو این گزارشگر حسینی

 . دارد خطرناک و موذیانه سیاست ازاین نشان ،الهاشمی

 ها نازی به رضتتتتاخان تمایل اثر در را ایران اشتتتتغال بار یک ما 

 یساربان به شتتر همین بدربردیم، جان آن از آستا معجزه و کردیم تجربه

. بخوابد ایران دروازه دم دوباره که استتت راه در ورفستتنجانی ای خامنه

 ابخو و نشتتستتته شتتوروی جای به متحده ایاالت بار این که تفاوت این با

 و فارس خلیج منطقه خواهد می و بیند می را ایران وتجزیه جتدایی

 از غرب حیاتی شتتتتتتاهرگ و خیز نفت منطقته دو متازنتدران دریتای

 . نباشد برخوردار مقتدر حکومتی

 کند می تصتتتتتور که استتتتتت ایران تجزیه به مایل رو آن از آمریکا

 بزرگ های قدرت و هستتتتتتتند تمکین به ناچار کوچک های حکومت

 منیتیا های مقام و ها تالوریسین که بینم می سبب همین به ،آفرین مشکل

 از یکی که بود پیش روز چند همین فعالند، بستتتتتیار زمینه این در آن

 رد گفت فارس خلیج حوزه کشورهای از بازدید ضمن آمریکایی مقامات

 آن خرینآ) آمریکاستتت ستتیاستتت با کشتتورها این کردن هماهنگ صتتدد

 کاآمری امنیتی مشتتاور الوینستتن دیوید گستتتاخانه و ادبانه نظربی اظهار
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 ُمدعی ای ُمرده ایرانیان، شتتتتتتما» عنوان زیر فرد قانعی با گفتگو در

 حکومت ایران، انقالب آغاز همان از» :فرمایند می که استتت« هستتتید!

 و ها ترک و کردها شتتد، مردم اندیشتته جزو که برد کار به را شتتگردی

 و اند نکرده راستتتت کمر هم هنوز و کشتتتاندند بازی این به را ها عرب

 و کردستتتان از هم زدایی قومیت و ...اند مانده اعتمادی بی این بار زیر

 می وحشتتتت و رعب جو ایجاد برای ای بهانه شتتتد! شتتتروع آذربایجان

 باز را حکومت رفته بین از های پایه و ستتازد ستترگرم را مردم توانستتت

 . « کنند سازی

 عمناف ارایه و بند و زد با بلکه نشتتتتده، بازستتتتازی ها، پایه این البته

 این گرنه و اند داشتتتته نگاه ریختن فرو از را ها آن همچنان گستتتترده،

 هم را شتتتاه خطاهای اما نیستتتت، شتتتاه مانند استتتتقرار لحاظ از حکومت

 . شود نمی مرتکب

 مورد های حربه بهترین قومیت، و مذهب و دین مبحث بنتابراین

 آن جدی حضتتتور هم حل راه تنها و استتتت ایران فعلی حکومت استتتتفاده

 خود به آمریکا امنیتی مقام یک اینکه. قدرت ی صتتتحنه در استتتت اقوام

 سروته بی جمالتی با اپوزیسیون خواندن مرده ضتمن که دهد می جرات

 یاده ب که ویژه به استتتتت توجه قابل بخواند شتتتتورش به را ایرانی اقوام

 تانکردستتتتت دموکرات حزب نمایندگان پذیرای پنتاگون تر پیش بیاوریم

 . است بوده... و آذربایجان خواهان جدایی نماینده و وکومله

 

 برژینسکی معروف طرح

 هک بنگریم ستتتندی به استتتت بهتر آمریکا عملکرد فهمیدن بهتر برای

 خارجی روابط شتتتتورایتوستتتتط  میکونوس دادگاه تشتتتتکیل با همزمان

 اردریچ و استتکوکرافت ،برژینستتکی امضتتای با ای نوشتتته متحده ایاالت

 این در .کرد تستتلیم آمریکا پیشتتین جمهوری ریاستتت کلینتون به مورفی

 و قومی ای، فرقه های شتتتتکاف» استتتتت: آمده صتتتتریح بستتتتیار نوشتتتتته

 یسرکردگ به یکپارچه ظهورتهدید مانع اسالم جهان داخل در جغرافیایی

 که است خطرناکی تخم بیانگر کافی اندازه به جمله همین. « استت ایران

 که شتتود می ذکر ستتند همین در. ده شتتده استتتنشتتان ولبنان درعراق فعال

 مطلوب بعدی رژیم بودن دموکراتیک و بودن خطر بی صتتدام از پس»
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 یم عراق آینده در اینکه تصتتور اینکه یعنی. « نیستتت قطعی ولی استتت

 و دورنیستتتت ،شتتتود ایران برای مذهبی و قومی های تنش مرکز تواند

 منطقه این مردم برای که استتتت خونینی و وحشتتتتناک خواب از حاکی

 به چپاول و غارت و وتعدی تجاوز نتامه بت متجتاوزی هیچ. انتد دیتده

 مغول و برابری دین ترویج نام با ها عرب. آورد نمی یورش ستترزمینی

 دیگر به. کردند حمله ایران به خود تجار از پشتتتتتتیبانی به ظاهراً  ها

 دموکراستتی و اوستتت منافع استتت مهم آمریکا برای که آنچه یعنی ،ستتخن

ً  آنکه جای به متحده ایاالت». نیستت بیش ای بهانه  اتمجاز پی در صرفا

 در تانبس بده یا و معامله نوعی انجام آیا که کند بررسی باید ،باشد ایران

 ای هستتته آمیز صتتلح برنامه خصتتوص در هایی محدودیت پذیرش قبال

 ینب آژانس توستتط جستتتجوگرانه های بازرستتی پذیرش یا ایران جانب از

 . « یانه است پذیر امکان ایران اتتأسیس از ای هسته انرژی المللی

 ولی بود اجرا قابل آمیز مستتتالمت درچارچوب آمریکا خواستتتت این

 ازدست را ها فرصتت بهترین گذشتته ستال 8 در اختیارخاتمی بی دولت

 در. سوخت خواهد آن در ایران هستتی و خود که آفرید را بحرانی و داد

 :است شده تأکید فارس خلیج امنیت بر بسیار سند این

 بر مبتنی همچنان باید فارس خلیج در آمریکا ستتتتتتیاستتتتتتت مبنای»

 حفظ و متحدان امنیت حفظ و متحدان امنیت تضتتتتمین به تعهد ی ادامه

 اندنم پایبند توان متحده ایاالت که دارند تردید برخی. باشتتد نفت جریان

 پایبندی مجدد اعالم صتتتورت، این در. باشتتتد داشتتتته را تعهدی چنین به

 یکاآمر تعهدات تجدید و کارتر ی آموزه اصول به کلینتون جمهور رئیس

. ودش روبرو استقبال با و باشد مناسب استت ممکن فارس، خلیج قبال در

 کنند درک را استتتراتژیک مهم واقعیت این ها طرف ی همه استتت الزم

 طقهمن استقالل و امنیت و است ماندگار فارس خلیج در متحده ایاالت که

 با ستتتتتازگاری هرگونه. رود می شتتتتتمار به آمریکا حیاتی منافع جزو

 در که دولتی یا رستتتد می قدرت به عراق در صتتتدام از پس که رژیمی

 «  .باشد واقعیت براین مبتنی باید ،دارد خصمانه مواضع کمتر ایران

 یبستتیار تغییرات گذرد می ستتند این تستتلیم از که ستتال ده از پس اما

 اصتتالح اصتتطالح به حکومت به شتتدن نزدیک راه در کلینتون ،داده رخ

 تشکس ،آورد می بیاد را صفوی دوره سلطانحسین شتاه که خاتمی طلب
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 با مذاکره پی در افغانستتتان و عراق در حضتتور با اکنون بوش و خورد

 تایاال برای راه این. کند می دیکته را خود اتمطالب بلکه نیستتتت ایران

 . است ناپذیر برگشت متحده

 

 گوید می سخن وار هیتلر آرمیتاژ

 نادیده را ایران ملی حاکمیت آشتتتتتتکارا متحده ایاالت حکومتگران 

 انزب بر خود تجاوز به نهادن ستترپوش برای مضتتحکی ستتخنان و گرفته

 در ایران امورخارجه وزارت معاون آرمیتاژ جمله آن از آورند، می

 هب و گرا ملي افراد  ایرانیان» :گوید می خود گیری کناره ی آستتتتتانه

 . « هستند! جو سلطه و نژادپرست شدت

 دوران و خشایارشا عهد در هنوز  نند مي فكر آنان» افزاید: می و 

 عمده شينق یافتن برا  شدید  تمایل نتیجه در و برند مي ستر به باستتان

 . « دارند منطقه در

 المیاستت فاشتتیستتتی حکومت آرمیتاژ ریچارد آقای که بفرمایید توجه 

 قدرته ب در گوادلوپ کنفرانس از پس خود که نداده قرار مخاطب را

 مردم و ایران ملت بلکه ،داشتتتتت نقش خمینی رهبری به آن رستتتتاندن

 گویا که استتت داده قرار خطاب مورد را زده استتتبداد و بالزده ستترزمین

 حکومت به دادن نشان سبز چرا  از آرمیتاژ آقای. هستند جو سلطه آنها

 میلیون که آمریکا توستتط عراق و ایران جنگ کردن ور شتتعله و عراق

 قوای که گوید نمی آرمیتاژ گوید نمی چیزی گرفت را ها انستتان جان ها

 نیستتتند منطقه در جویی ستتلطه برای اگر ها فرستتنگ هزاران از آمریکا

 خشتتایارشتتا دوران یایؤر ایرانیان اگر حتا ،باک چه اما چیستتت؟ پی در

 ی حمله دربرابر متقابل عمل یک خشتتتایارشتتتا. استتتت جرم ببینند هم را

 آمریکا و داد انجام داریوش( پدرش زمان در) سارد زدن آتش و یونانیان

 ردهک پیشتتدستتتی ها حکومت ستترنگونی به پیشتتگیرانه عملیات عنوان به

 محکوم جهانی مرجع و دادگاه یک در کشتتورها این آنکه از پیش ،استتت

 هک جرمی همان یعنی کشورهاست ملی حاکمیت نقض این و ،باشند شتده

 محاکمه نورنبرگ دادگاه در پیش ستتتتال پنجاه در خاطرآن به ها نازی

 یادآور که داده انجام دوران معاصر در را جویی سلطه کدام ایران. شدند
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 کشورهای تهدید و تجاوز مورد همواره اینکه جز باشد؟ خشایارشا حمله

 است؟ بوده انگلستان مانند آمریکا متحد

 توافق با که گوید نمی آمریکا امروز گری ستتتتلطه از آرمیتاژ قایآ

 ترور ،پاکستتتتتتان امنیت وستتتتتازمان الدن بن استتتتتامه مثلت و وی خود

 گذاشتند اجرا به ستپتامبر 11 از پیش روز چند فقط را مستعود احمدشتاه

 تهشایس رهبر یک از را افغانستان و کشیدند خون و خاک به را منطقه و

 .  ساختند محروم

 بیل چون آمریکا رهبران که گوید نمی آرمیتاژ اینکه وستتتتتترانجام

 حمدم د تر دولت ستتتترنگونی ول مستتتت آمریكا»  ه اند پذیرفته کلینتون

 مردم و آزادیخواه فردی 1353 ستتتتال در آمریكا. استتتتتبوده مصتتتتدق

 باز حكومت به را شاه و  رد سرنگون را  شور آن مردم منتخب ستاالر

 «  .گرداند

 اب که متحده ایاالت دولتمردان آشتتتتکار اعتراف چنین با آرمیتاژ آیا

 ندا بازداشته دموکراستی ستوی به طبیعی روند از را ایران خود کودتای

 باز اند نموده دینی بنیادگرای حکومت گرفتار را ایران ملت امروز و

 با آمریکا اگر قراردهد؟ خطاب مورد چنین را ایران ملت دارد حق هم

 از یکی ایران امروز بود نکرده دخالت ایران در مرداد 28 کودتای

 . بود جهان دموکرات کشورهای

 ستد برای جنگ نیستت تروریستم با مبارزه برای جنگ اینکه نتیجه

 که استتتتتت غرب به نفت انتقال برای جغرافیایی موقعیت یک به یافتن

 های گروه جلب برای که دارد نیز استتتتتالمی ضتتتتتد از کمرنگی لعاب

 . است الزم نیز آمریکا داخل مسیحی

 

 

 

 چیست؟ اساسی مشکل

 هتکی وعدالت حقانیت بر ها خواستتتت این. راگفتیم آمریکا خواستتتت

 که دارد می اظهار ایران که آنچه اما و دارد ستتر پشتتت زور ولی ندارد

 مذاکرات ظاهراً  و دهد ادامه اورانیوم ستتتازی غنی به خواهد می هنوز

ً  استتتالمی حکومت آیا روستتتت؟ چه از کشتتتاند می بحران به را  به واقعا
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 مشتتتتکل تواند می راحتی به گاز ،نیستتتت چنین دارد؟ نیاز اتمی انرژی

ً  اسالمی حکومت آیا. کند مینأت را ایران سوخت  تنیاف دست پی در واقعا

 از که آنستتت از حاکی چیز همه استتت، آری پاستتخ استتت؟ اتمی بمب به

. تاس یافته دست آن های آوری فن به پاکستتان همکاری با پیش ها ستال

 صتتتدام و طالبان تلخ وستتترنوشتتتت واروپا آمریکا فشتتتار به توجه با اما

 تنیاف دسته ب برای هم باز اسالمی حکومت که است بعید ،درهمسایگی

 اینهمه اندازد خطر به را اش زندگی ادامه و حیات تواند می که امری

 با ظاهر به استتتتتالمی حکومت که زد حدس توان می. کند پافشتتتتتاری

 فرصتتتتتت خود برای هم و کند می ظاهر حفظ امر،هم این بر مقاومت

. نماید پا و دستتتتت خود بقای برای تضتتتتمینی ،زنی چانه با تا خرد می

 هر دادن و استتت رژیم نبودن و بودن استتالمی جمهوری مرکزی مستتأله

 در ریگی گروگان تجربه را این. ندارد اهمیتی بیگانگان به امتیاز گونه

 قویتری موضتتع نه دیگران و ای خامنه امروز و داد نشتتان خمینی زمان

 اتمی ستتوخت مستتأله. جهان یا و داخل در مناستتبتری موقعیت نه و دارند

 آمریکا خواستتتتت و نیستتتتت شتتتتکی این در و استتتتت ایران حقوق وجز

 استتاس بر نه امر این بر استتالمی حکومت پافشتتاری اما. استتت ناعادالنه

. ایران مردم مصتتلحت بر ونه استتت استتتوار ایران ی حقه حقوق از دفاع

 و) خود مصتتلحت برای که داده نشتتان ستتال 25 دراین استتالمی حکومت

 حالل و شتتتده ترک نماز مانند واجباتی حتا خمینی( صتتتریح حکم به بنا

 همه بنابراین... و گردیده ویران مستتجدها و گردیده حالل حرام و حرام

 آنچه پس باک! چه برود تاراج به نظام مصتتلحت دربرابر اگر هم ایران

 نه کنند می تالش خود ماندن برای مالیان و استتت رژیم بقای استتت مهم

 . ایران ملت حقوق از دفاع در

 

 

 چیست؟ حل ه را

 حلی راه باید. میندار آمریکا با دگماتیستتتتی و توزانه کینه دشتتتمنی ما

 راه باید ستیاستمداران. استت ازتالوریستین جدا کارش ستیاستتمدار. جستت

 ما. تنیس خردمندانه گذاشتن آمریکا با دشمنی بر را اصتل. کنند پیدا حل

 .پیماید می خطا به راه و نیستتتت ما ملت ی برگزیده که داریم حکومتی
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 هک هنگامی زیرا ،نیست ایران ملت جنبش سود به نیز آمریکا دخالت اما

 نخواهند نشتتان مبارزه به رغبتی مردم ،دارد وجود کشتتور اشتتغال خطر

 کشتتتته به منجر بیانجامد حکومت ستتتقوط به اگر حتا ایران اشتتتغال. داد

 و شتتود می ایران های کارخانه و ها شتتاهراه رفتن بین از و مردم شتتدن

 در که بداند وآمریکا باشتتتتتتد موافق امر این با تواند نمی ایرانی هیچ

 مردم. استتت حتمی آمریکا با مقابله برای ایرانیان اتحاد ،حمله صتتورت

 حاضتتتر حال در آمریکا به نستتتبت که هستتتتند منطقه در ملتی تنها ایران

 اقیب خوشبینانه نظریات این از اثری ایران اشغال با و ندارند منفی نظر

 .  نخواهدماند

 زیاد بستتتیار نیز استتتالمی جمهوری با تبانی و ستتتازش امکان گرچه

 وگرفتن آمده میدان به و شتتتتتده فعال هم رفستتتتتنجانی که بویژه. استتتتتت

 . 1باشد تواند می سازش این دالیل از گاز و نفت حفاری امتیازهای

 

 سایه حکومت یلکتش

 است شده استاستی تغییرات دچار فارس خلیج منطقه 1351 ستال از

 منض. ندارد منطقه در جانشینی آمریکا پهلوی حکومت شتدن ناپدید با و

 ستانانگل) آمریکاست ارتش دوش بر منطقه این امنیت حفظ هزینه اینکه

 .  استثناست(

. برد می پیش همزمان را گونتاگون هتای گزینته آمریکتا دانیم می

 متمقاو با که امری آنهاست، از یکی هم طلبان سلطنت تقویت و انتخاب

 خواهد تکرار دوباره را استتتتبداد ی چرخه و شتتتد خواهد روبرو مردم

 اننگر همواره و است نیازمند نفت به امریکا که آنجا از دیگر، راه. کرد

 می یهودیان آرای نیازمند آمریکا در جمهوری ستتایؤر و بوده استتراییل

                                                 
 میدان همناقص در آمریکا اقتصادی تحریم برخالف هالیبرتون امریکایی شرکت اینکه 1

 آن از حاصل آمد در آمریکا انرژی وزارت اعتراف به بنا که شود می برنده پارس گاز

 ،کند می فحاشی آمریکا به فقیه ولی وجود این با و است دالر میلیارد 333 از بیش

 ظاهر در فقط و دهند می امتیاز بناچار خفا در آمریکا به مالیان که است آن بیانگر

 اصل را! پیاز هم و خورند می را چوب هم آخوندها دیگرسخن به خوانند می رجز

 حکومت بقای درخدمت چیز همه است، شده پایمال که هاست مدت ایران استقالل

 . کشور استقالل نه است اسالمی



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 73 - 

 چماق بین مالیان اکنون گرچه. است استالمی حکومت با ستازش ،باشتند

 اآمریک به را بخشی اطمینان ی آینده ،اند زده زانو اروپا هویج و آمریکا

 پشتیبانی از مالها و کرد اطمینان توان نمی مالها به چون دهد نمی نوید

 پیش ماه چند که استتتت کستتتی همان رفستتتنجانی. برخوردارنیستتتتند مردم

 . کرد اتمی تهدید را اسراییل

 هشتتدارآمیزبدون های بیانیه دادن با اپوزیستتیون گوناگون های گروه 

 که آمیز شعار ی جمله چند گفتن از ،دهند نشتان مشتخصتی حل راه آنکه

 . اند نرفته فراتر ،کرد تکیه ایران مردم نیروی بر باید

 و باشتتتد رهگشتتتا تواند می یکپارچه جمهوریخواه اپوزیستتتیون اتحاد

 آمریکا با که ستتتایه حکومت یک تشتتتکیل. دهد نجات ازمهلکه را ایران

 شمنید به و کند تضمین درمنطقه را نفت امن جریان و نداشته ستیز سر

 ندهد پرورش تروریستتتتتت و نکند مبادرت استتتتتراییل با ورزی کینه و

 .باشتتتد ویرانگر و ایرانستتتوز حکومت این بالفصتتتل جانشتتتین تواند می

 و نیستت کارستاز اعالمیه و بیانیه دادن. رود می راه تیغ ی لبه بر ایران

 در بارها. باشتتتد نمی ستتتاز چاره نیز آمریکا به ناستتتزاگویی و فحاشتتتی

 انبزرگ بیگانگان های یورش برابر در که است داده رخ تاریخ درازنای

 راگ. اند بخشتتتتیده نجات را ایرانی و ایران و اند پرداخته گفتگو به ما

 وطنخواه و خوشتتنام و تدبیر با مردان از که ایران استتت ناتوان حکومت

 . شیداندی باید ای چاره بیفتد مهلکه در ایران که ازآن پیش. نیست خالی

ً  ستتایه حکومت  وزیر نخستتت و جمهور رئیس انتخاب منزله به لزوما

 رب توافق. بگیرد عهده به را مهم اینتواند  می موقت یشتتتورای ،نیستتتت

 اتیحی و ترین خطرناک از دریکی مهم اصتتول بر توافق بیانگر امر این

 و ها خودخواهی از ما که بود خواهد آن نشتتانگر ما تاریخ لحظات ترین

 با فقط. کنیم فکرمی ایران نجات به و برداشتتتتتتته دستتتتتتت ها خودبینی

 به را شرقی استبداد مرگ ناقوس توانیم می ما گذشتگی خود و همکاری

 .قرارگیریم تاریخی تحول و مسیرتغییر در و بیاوریم در صدا

 

  2115 فوریه
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 ها چاره و مشکالت ،ایران در اقوام ی مسأله
 مگر کشتتند می پیش را اقلیت و زبان موضتتوع ما برای دارند تازه» 

 والیتی و ایالتی انجمن شتتتان استتتاستتتی قانون مطابق بلژیک و فرانستتته
 ؟استتت خوانده متحده کشتتور کستتی را کشتتور دو این گز هر آیا ؟ندارند
 زبان فلمان، زبان قبیل از محلی های زبان به کشتتتتور دو این در مگر

 گز هر آیا شتتود؟ نمی تکلم غیره و کاستتگون و برتون زبان یا و فرانستته
 طرح را اقلیت موضتتتوع کشتتتور دو برای ها زبان این عنوان به کستتتی
 «  است؟ کرده

 «  مصدق محمد دکتر» 

 

  سرسخن

 تاریخی و دیرین تمدن با ولی ستتوم کشتتورجهان یک عنوان به ایران

 و اجتماعی و سیاسی مشکالت. روبروست زیادی مشکالت با سال کهن

 خود بغض و حب از دور و دقیق بررستتتی و پژوهش نیازمند فرهنگی

 وهم یافته راه تحری  هم ما تاریخ نگارش در که استتتتت بدیهی. استتتتت

 و روشتتتتنفکران ی وظیفه استتتتت، مانده تاریک و مبهم نکات بستتتتیاری

 این برای چاره جستتتتتتتن و نقد و ها تحری  این یافتن جامعه گاننخب

 . است مشکالت
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 ،آمدیم در شتتتهروند به رعیت صتتتورت از مشتتتروطیت انقالب با ما

 های انجمن قانون و شتتتتهروندی حقوق و آزادی و قانون حکومت ولی

 کودتای و 1233 و محمدعلیشتتتاه ی کودتا ستتته اثر در والیتی و ایالتی

 راه مبارزان فداکاری ی همه با چرا که این. ماندند ناکام 32 مرداد

 عوامل و داخلی ارتجاع عوامل با مبارزه در ستتتال ستتتد این در آزادی

 که تاس اساسی پرسش این به پاستخ نیازمند خود ،نشتدیم موفق استتعمار

 برابر حقوق و ستتیاستتی عدالت که کردیم کوشتتش ستتال ستتد این در ما آیا

  بخشیم؟ تحقق را شهروندی

 رهایی پای در آزادی راه مبارزان همبستتتتگی، استتتت منفی پاستتتخ 

 استتتتالم پای در 57 ستتتتال در بار آخرین و اجتماعی عدالت ها، خلق

 هیچ را آدمیت گوهر و انستتانی و طبیعی حقوق ما. شتتد قربانی« عزیز»

 حقوق اعالمیه حتا و دموکراسی و آزادی که« علمی» بینش آن. شمردیم

 را آن استتتتتقرار برای وکوشتتتتش داند می بورژوازی به متعلق بشتتتتررا

 . است بوده ما شکست های علت ترین اساسی از یکی شمارد می مردود

 

 واژگان گرفتاری 

 آشتتفتگی اگر هستتتند، قراردادی مفاهیمی دارای ها واژه که جا آن از

 بیرون آن از را خودش خاص معنای هرکس و شود ایجاد مفاهیم این در

 نایمع یک ها واژه. کنیم برقرار درستتت ارتباط هم با توانیم نمی بکشتتد

 که است هایی واژه بیشتتر ما مراد اما. دارد تاریخی معنای یک و لغوی

 به مشتتتروطیت جنبش با ویژه به مدرن دنیای با ما شتتتناییآ با همزمان

 کار به هایی واژه ،فرنگی های واژه برابر در یا و یافته راه ما زبان

 جمله آن از. شد متحول کلی به قدیمشتان معنای که ترتیبی به ،شتد گرفته

 ،« ملت» ،« برابری»« مستتتتتتاوات» ،« کشتتتتتتور» ،« دولت» استتتتتتت

 تهالب. بنامیم قراردادی واژگان توانیم می را واژگان این. « مشتروطیت»

 به هم جای به و نشتتتستتتتهن خود درجای هایی کلمه نیز موارد برخی در

 که ملت حاکمیت و ملی حاکمیت و دولت و حکومت مانند شتتده برده کار

 . است انگیز بحث هنوز
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 قداما دهخدا اکبر علی یاد زنده که بود نیازی چنین لزوم به احساس با

 انگشتتت جز و نیافت همتا مرد آن همت اما. کرد نامه لغت گردآوری به

  .نداریم کاملی سیاسی فرهنگ وهنوز نپرداختند کار این به شماری

 

  ملت

« وطن» و« ملت» مفهوم اند داشتتته تری کم جنگ که کشتتورهایی در

 هجوم مورد همواره که کشورهایی تا است داشتته تری کم بستیار اهمیت

 ی حلقه و شتتتده نامیده جهان دل درستتتتی به که ایران. اند بوده حمله و

 و همسایگان یورش مورد همواره باشد می اروپا و آسیا و آفریقا اتصتال

 . است داشته قرار بیگانگان

 بشتتتتتتری های تمدن ترین دیرینه از یکی که را ایران ملت برخی

 در را ایران و برند می پرستتتتتش زیر به ،استتتتتت چین و هند همچون

 . دارد معنایی چه نیست معلوم که دانند می ها ملیت ی برگیرنده

 دولت ،کشتتتتور اتباع ازکلیه عبارتستتتتت ملت ستتتتیاستتتتی عرف در 

 داخل در شتتهروندان از هریک. آن اقوام وحدت یا کثرت از صتترفنظر

 او هویت اوراق. دارد ملی هویت یک ،قومی هویت بر افزون کشتتتتور

 زمتمای با ملت. استتت منعکس او« ملیت» آن در که اوستتت تابعیت برگ

 ومق از شما تعری  این بر بنا آورد؛ می پدید سیاسی واحدی قوم از شدن

 و بروید توانید نمی قوم به ملتت از لی و بیتاییتد ملتت بته توانیتد می

 ما ات بدهند ارائه روشتتنی رابه خود تعری  دانند می این جز اگرمخالفان

 مدعیان. چیستتتتت« گوناگون های ملیت» بردن کار به از منظور بدانیم

 استتتت کرده صتتتادر مرجعی چه را جدایی قاطع حکم این بگویند جدایی

 . دارند جدایی نمایندگی کسانی و کس چه واز

 و ضتتتتتتع  عنوان زیر را خود های خواستتتتتتت برخی امروز اما 

 ی کلمه که حرف این جمله آن از. پوشانند می فارستی واژگان نارستایی

 ابربر را قوم اینکه یا و ندارد اروپایی معادل یا و استتت آمیز تحقیر قوم

 زادگاه ی محله ستترحد تا را وطن مفهوم حقیقت در یعنی گیرند می ملت

 وممفه« میهن» پیشترفته کشتتورهای در که درحالی. آورند می پایین خود

 طابقتم نو روزگار با که گیرد می دربر را تری پیشتترفته ترو گستتترده

 به محدود ،خویشتتتاوندی ارتباطات غربی های جامعه بیشتتتتر در. دارد
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 کوچک جوامع در که حالی در استتت دوم و اول ی درجه خویشتتاوندان

 هم خویشتتتتاوند را خود طایفه یک اعضتتتتای تمامی آفریقا یا آستتتتیا در

 نای فکر به دیر بستتتیار آمریکا ویژه به غرب شتتتناستتتی جامعه. دانند می

 انستتیاه مشتتکل با که هنگامی شتتناستتان جامعه نمونه برای. افتاد تعاری 

 جامعه در که ای عده یک که کردند استتتتتتتدالل چنین شتتتتتتدند مواجه

 که ذیریمبپ اگر. هستند قومی اقلیت اینها و دیگرانند از متمایز گرا کثرت

 هب که استتت طبیعی علوم در و داریم ستتروکار فکر با انستتانی علوم در

 اول باید ایران مشخ  مسایل درک برای پردازیم می تبیین و توصتی 

 ی سابقه با ایران ملت. کرد بررستی را آن هزارستاله چند تاریخ شترایط

 و مشخ  حکومت با معینی جغرافیایی های محدوده در هزارستاله چند

 های قالب پی در وقت آن و شوند می منکر را... و دیوانساالری دستگاه

 ارهاک این که این. بدهند ملت عنوان اقوام به بتوانند تا هستتتند مصتتنوعی

 نای. نیست آنان مسأله نه یا شود می تمام ایران ملت یا مردم این ستود به

 رالفد های ملت عنوان به را نمایندگانی اروپا پارلمان مناسبت چه به که

 مدعی که امپریالیستتتتتتمی آمریکا چرا که این یا کند می دعوت ایران

 ،آذربایجانی نمایندگی مدعیان به دالر ها میلیون هستتتتتند آن با جنگیدن

 هخواند که ای آیه باید ،کنند نمی توجهی دهد می اختصتتاص کرد و بلوچ

 از عظیم ای فاجعه گرچه بیاید در درستتتت استتتت شتتتده ترتیب هر به اند

 . بزند دامن را کشی برادر و خونریزی

 پیچیده روندی گرچه ایران در مدرن ملی دولت که این ستتتخن کوتاه

 اتییایل دولت یک واز رستتیده ثمر به مشتتروطه از پس اما کرده طی را

 ملی های هویت به تبدیل قومی های هویت و کرده گذار مدرن دولت به

 کارشناسان از بسیاری نظر به عراق با اخیر ساله 8 جنگ و است شتده

. ستا رسانده یاری بسیار ما سازی ملت فرایند به پهلوان( چنگیز مانند)

 ستتتخن ایران در« ملت بحران» از که کستتانی ستتخنانبرای  ستتبب بدین

 ایران ملت چون. شتتتتتد متصتتتتتور توان نمی چندانی ی پایه گویند می

 انترناستتیونال حکومت حتا و استتت زیستتته ایرانی هویت با ستتال هزاران

 سختی مواقع در ملی هویت تخریب برای تالش ی همه با ایران اسالمی

 ناسیونالیسم به متوستل ،ای هستته انرژی بحران و عراق تجاوز همچون
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 این ستترنوشتتت برای هم استتالمی حکومت االکلنگ بازی این. شتتود می

 . است سرانجام بد و شوم ایران هم و حکومت

 

 ایل ،طایفه ،عشیره ،قبیله ،قوم

 تمدنی دارای ها آریایی آمدن از پیش ایران فالت نیستتتتتتت شتتتتتتک

 دارد قرار فعلی پاکستان در که موهنجودارو شتهر ،استت بوده درخشتان

 دامدار و کشتتاورز اقوامی که ها ایرانی کم کم ولی. استتت آن بارز نمونه

 را انایرانی هگل. گذاشتند تمدن عرصه به پا ،جنگ آماده بیشتتر و بودند

 گوناگون اقوام از که استتت داده لقب جهان امپراتوری اولین درستتتی به

 و گرفت قرار تهاجم مورد بارها تمدن این اما استتتتت، یافته ستتتتازمان

 عشتتتایری و ایلی زندگی به چندباره و دوباره ها ایرانی که شتتتد موجب

 .  ببرند پناه

ه ب هم جای به اغلب و نبود خاصتتی تعری  ها نام این برای تر پیش

 فرهنگ به مراجعه با که شتتود می کوشتتش جا این در شتتد می برده کار

 . کنیم روشن را ها آن معنای گوناگون های

 در که قومی از ی واحد از عبارت و عربی استتتت ای کلمه طایفه: 

 نندما کوچکتری اجزای از متشکل و کند نمی کوچ و یافته استکان دهات

 . شود می تشکیل خانوار سرانجام و دودمان یا اوالد ،تیره

 که استتت اجتماعی و ستتیاستتی واحدی ترکی استتت ای کلمه ایل ایل: 

 طایفه مانند جهاتی از کند می زندگی چادر در و نیافته کامل استتتتکان

 دارای ،استتتتتت طایفه از بزرگتر ایل جمعیت که تفاوت این با استتتتتت

 بیشتتتتتری قدرت از ایل رهبران یا رهبر و استتتتت بزرگتری ستتتترزمین

 . برخوردارند

 ،نینخوا یا خان از عبارتند ایلی سنتی نظام در رهبری مراتب سلسله

 ای قبیله ایل اجتماعی ستتازمان. معمولی افراد ،ستتفیدان ریش ،کدخدایان

ً  آن معیشت ی شیوه و است  . است دامداری عمدتا

 دارای اکثراً  که جامعه ازافراد گروهی :استتتتت آمده قوم تعری  در

 .  هستند وزبانی فرهنگی ،خونی مشترکات

 زا). باشتتتند پدر یک اوالد از که گونید را جماعتی و گروهی :قبیله

 بن محمد الدین غیاث گردآوری (174 ی رویه اللغات غیاث) (برهان
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 پوشینه،قمری هجری 1242 سال به رامپوری الدین شرف الدین جالل

 (معرفت انتشارات از سیاقی دبیر محمد کوشش به 2

 متحد خونی پیوندهای را آن افراد که استتتتت ای عشتتتتیره نظام قبیله

 . است داده تشکیل را بسته و مستقل ی جامعه و کرده

 و نژادی ،تتتاریخی هتای ویژگی دارای کته مردم از گروهی قوم:

  .دارند خویشاوندی نسبت شخ  با که ها آن ،.هستند یکسان زبانی

 نصتتتتتاب شتتتتترح از نقل به و) بالفتح اللغات غیاث فرهنگ در قوم

 پیش هم ملت که دانیم می خوب. است شتده تعری  مردان گروه یوست (

 .رفت می بکار امت معنای به مشروطیت از

 ی مایه که رسوم و آداب و زبان ،مردم از گروهی اشتتراک :قومیت

 «  انواری دکترحسن -سخن فرهنگ». شود می زبان اتحاد و پیوند

ر صتتد کشتتاورز هوشتتنگ دکتر آقای به قوم تعری  کردن کامل برای

 ایشتتتتان ،استتتتت گذرانده اقوام پژوهش در را عمری که کردم مراجعه

 ترکمش نیای از را خود افراد قوم در که افزودند باال تعری  تایید ضمن

 آن در عضتتویت به بیدار وجدان و آگاهی افراد که این ضتتمن دانند می

 . دارند قوم

 گانیزند جا یک به کستتی با که کستتی معنی به (فقیر بروزن) عشتتیر:

 از) چیزی از حصتته دهم معنی به و وهمستتایه خویشتتاوند معنی به و کند

 (82 ی رویه دوم ی پوشینه اللغات غیاث) ید( م و کش 

 همانجا (منتخب از) خانه اهل تبار و خویشان ،عشیره

 تحقیق به اروپا در توان نمی قبیله در پژوهش برای استتتتتت بدیهی

 مضمحل منطقه این در قبایل که است ستال 2111 حدود چون پرداخت

 ایران و خاورمیانه و عربستتتتان و آفریقا در که درصتتتورتی ،اند شتتتده

 نآ بر افزون. خوریم می بر دارند ای قبیله ساختار که جوامعی به هنوز

 کرد عرضتتتته معینی تعری  توان نمی افغانستتتتتان و ایران اقوام برای

 قوم که آشتتتکاراستتتت اما (کاتم ریچارد ،ایران در ناستتتیونالیستتتم -نک)

 تهگذشتت در حتا و استتت گرفته شتتکل خونی همبستتتگی ی پایه بر معموالً 

 بستتب بدین. بود شتده نامگذاری منطقه آن حاکم نام به مناطق از بستیاری

 ویر از نیست موجود قوم برای تعریفی غرب در که این بهانه به برخی

 رایج غرب در که ملی ناستتیونالیستتم به و نهاده نام ملت را قوم تعصتتب
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 .است قومی ستم حقیقت در ملی ستتم از آنها منظور. اند داده تعمیم استت

 موجود همخونی و واحد نیای معنای به قوم ایران در که جا آن از اما

 ،ترک قوم برابر در اند شده ناگزیر ،کند نمی صتدق جا درهمه یا نیستت

 وییمبگ توانیم می ولی نداریم فارس نام به قومی ما. بتراشتتتند فارس قوم

 یما داشتتتته ایرانی های زبان خانواده از بگویم بهتر یا زبان فارس اقوام

 ،ها ستتتتتمنانی ،ها اذربایجانی ،لرها کردها، صتتتتتورت این در البته که

 ولی. شتتوند می شتتامل هم... و ها گیلک ،ها مازندرانی ،ها ستتنگستتری

 زا ترکیبی که بوده ایل استتت بوده ایران در چه آن نداریم هم فارس ملت

 خال  قومی هیچ. اند نداشتتتتته خونی همبستتتتتگی لزوما که بوده اقوام

 می مادرزادی ای خصتتیصتته را بودن یهودی که یهود قوم حتا و نیستتت

 مشتتترک زبان و دین و دارد تأکید افراد بودن مادرزاد و نژاد بر شتتناستتد

 جنگ هنگام در اروپا در یهودیان کشتار زیرا نیستت خالصتی قوم ،دارد

 ها آن شمار از بستیار منطقه این در طاعون بروز ستپس و صتلیبی های

 زا یهودیان از بزرگی اکثریت که دهد می نشان تاریخی مدارک. کاستت

ً  اگر ستتتتبب همین به هستتتتتند خزر قوم  قوم معنی دنبال به ترکان واقعا

 ستتفانهأمت که بگردند آن دنبال به باید استراییل در گردند می ترک خال 

 یکاف اندازه به منطقه آن در حال هر به. گویند نمی ستتخن ترکی زبان به

 مدعی و اند پرداخته کشتتتی برادر به دروزی و استتتراییلی و فلستتتطینی

 انتو نمی را قوم که این ضمن که اینست مرادم ولی. نیست الزم جدیدی

 قبیله و ایل و داد ارائه توان نمی آن از هم مشتتخصتتی تعری  ،شتتد منکر

 دارند هم با خونی ی رابطه و خویشتتاوندی شتتانبنامیم که چه هر ،قوم و

 ی رابطه اما دولت نه استتتت ستتتاالر ایل و ستتتاالر خان با فرد رابطه و

 گویش یا زبان به که مردمانی آن حال هر به. استتت دولت با ملت افراد

 به و تستتتامح به ما گویند می ستتتخن ایران در فارستتتی زبان جز دیگری

 تاینس ملت با قوم تمایز. خوانیم می قوم جا این در رایج رسم از پیروی

 شتتوید دیگری کشتتور ی تبعه و کنید ملی تابعیت ترک توانید می شتتما که

 وچبل ،بلوچ یک. بدهید استتتتتعفا خود قومیت از توانید نمی گز هر ولی

 اقلیت ایم شتتتده پناهنده که جا این در ما. ماند می باقی هم بلوچ و استتتت

 در ولی بگیریم فرانستتوی تابعیت توانیم می ،شتتویم می محستتوب قومی
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 هستتتم ایرانی اول درجه در من. شتتویم نمی محستتوب ایران ملت جا این

 ... بعد آذربایجانی بعد

 در مشروطیت از پس ملت نام با گرچه زادگاه معنای به وطن مفهوم

 هک این استتتت، بوده رایج ایران در اروپا از پیش بستتتیار ولی آمیخته هم

 و نمونه خود اند پیوستتته هم به پیش ستتال 2511 در داوطلبانه اقوام این

 مدرن مفهوم اما. دانست قدر را آن باید که استت تاریخ در جالبی الگوی

 مدنیت و نو روزگار استتتتتاس بر استتتتتت نوی ای پدیده که دولت ،ملت

 دیگر جدید تعری  این در و شتتد پدیدار مشتتروطیت با و استتت استتتوار

 زادآ قید این از سیاسی سایؤر انتخاب و نیستت مطرح خونی همبستتگی

 قومیت و خویشاوندی بر اساس قومی ستیستتم در که حالی در. گردد می

 انگاشتتته مقدس رستتوم و آداب و زبان قومیت، ،قومی تعصتتب در. استتت

 یستتیاستت پالتفورم یک به را آن ستتیاستتی قدرت گرفتن برای و شتتود می

 مبارزه ی ستترلوحه دیگر اقوام از نفرت ترویج و تبلیغ کنند و می تبدیل

 کرد حرکت دموکراستتی ستتوی به توان می ملت مفهوم در. شتتود می آنها

 نمایندگان خود عقاید و أآر استتتاس بر مردم که استتتت دموکراستتتی در و

 و خونی وابستتگی و عشتیره و قوم استاس بر نه کنند می انتخاب را خود

 . ایل و قبیله یا

 زا اما بودند نیز اقتصتتتادی تولید محل ها خانواده اروپا در ،تر پیش

 حتا ،شتتد جدا خانواده از کار شتتد تأستتیس کارخانه و کارگاه که هنگامی

 های تفعالی که آنجا از ملت مفهوم لنینیستتتی مارکستتیستتت چپ تفکر در

 یتلق جلو به قدم یک ،سازد می پذیر امکان را سرمایه گردش به مربوط

. دهد نمی رشتتد مجال بورژوازی به ایلی و ای قبیله نظام چون شتتود می

 ارستتتاخت طرفدار بودن مارکستتیستتتت عین در بستتتیاری که بینیم می ولی

  !هستند داری سرمایه ماقبل اقتصادی

 محلی زبان آموزش کنار در رستتمی زبان عنوان به زبان یک تعیین

 زا بستتیاری در. دارد ملی همبستتتگی و پیوستتتگی در بستتیارمهمی نقش

 یکی ستتتپس و بوده متفاوتی های زبان و ها لهجه و ها گویش کشتتتورها

 پس ولی ،داشت وجود زبان 17 درفرانسه نمونه برای. است شده غالب

 و پاریس زبان ،ناپلالون زمتان در ویژه بته فرانستتتتتته کبیر انقالب از

 مردم از % 25 تنها 17 قرن در. شتتد فرانستته رستتمی زبان اش حومه
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 اللاستتتق از بعد. کردند می صتتحبت امروزی انگلیستتی زبان به انگلیس

 وگفتگ امروز ایتالیائی زبان به کشتتور آن جمعیت از % 5. 2 تنها ایتالیا

 واداشتتت را آنان مشتتترک، زبانی و همگانی آموزش به نیاز نمودند، می

 از یامروزبسیار. کنند تبدیل کشور سراسری زبان به را گویش یک که

 اه گیلک. دانند می فارستتی هم و ترکی هم گیلکی هم تالشتتی هم ها تالش

 آن ستاکنان که هستتت دودهکده ستنگستتر در گفت می کستی. همینطور هم

 .  فهمند نمی را همدیگر زبان

 هن اما استتت موثربوده بستتیار زبان تبلیغ و رواج در حکومتی قدرت

 به شتتتتتتوروی حکومت کته فشتتتتتتاری ی همته بتا کته چنتان. همیشتتتتتته

، داد تغییر را خطشتتتتتان حتا و آورد تاجیکستتتتتتان مانند هایی جمهوری

 و ثرتر م فرهنگی کتتار ،برعکس. بگیرد نتوانستتتتتتتت را زبتتانشتتتتتتتان

 ریت مهم نقش زبان درنفوذ فرهنگی برتری و چیرگی. ماندگارتربوده

 که طوری به کرد بسیار نفوذ و شد چیره ما بر عربی زبان. است داشتته

 ریبستتیا هنوز و بود عربی زبان به ما فلستتفی و علمی آثار از بستتیاری

 کرد شتتود نمی کاری و استتت موجود ما زبان در عربی های ها واژه از

 همم ی نکته اما. نیستتت بیگانه های کلمه از مصتتون زبانی هیچ که چنان

 را خود زبان... و ستوریه و مصتر مانند کشتتورها از بستتیاری که اینستت

 . کردیم حفظ را خود زبان ما اما دادند دست از

 ناتوانی علت به ولی ،آوردند وجود به بزرگی امپراتوری ها مغول

 مغول هک نویسد می لمبتون. نشدند خود زبان استتیالی به موفق فرهنگی

 چین از را افرادی ناچار و بودند ناتوان مالیات گردآوری برای حتا ها

 کردند رایج را فارستتی زبان ها مغول اگر. ردندک استتتخدام بخارا برای

 این و داشتند نیاز دیوانساالران به کشور اداره برای نداشتتند ما به لطفی

 و بود چنین نیز ها عرب حمله در. نبودند ایرانیان جز دیوانستتتتاالران

 یعرب به که یوستت  پستتر حجاج زمان تا بود دیوانی زبان فارستتی زبان

 ار آنان حاکمان که کند می نشتتتان خاطر بیهقی ابوالفضتتتل. برگرداندند

. دببرن کار به عربی فارستتتی، های کلمه جای به که بودند کرده مجبور

 ستتادگی این به نه ماندن زنده این. ماند زنده فارستتی زبان هرحال به اما

 دوران به بنگریم تاریخی تاب و تب این دریافتن برای ،استتتتتتت بوده

 و عنصتتتتتتری،عستتتتتتجدی چون نامداری شتتتتتتاعران که غزنوی محمود
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 دریافت دربار از هم مقرری و اند زیستتتته می... و دامغانی منوچهری

 ادب و شعر طرفدار بدهد نشان خواست می ستلطان که چرا ،داشتتند می

 هک شده نوشته است بیهقی به منستوب که ای رستاله در اما استت فارستی

 عربی ی کلمه فارستتتتی های واژه دربرابر که اند بوده موظ  دبیران

 بگذارند:

 شتتتتتوریدگی جای به ،نویستتتتتند انبستتتتتاط بستتتتتتاخی جای به بدانک» 

 رز جای به ،نویستتند استتتغاثه خواستتتن یاری جای به نویستتند اضتتطراب

 جای به نویستتند، خالص رستتتگاری جای به ،نویستتند صتتامت مال وستتیم

 اریی جای به نویستتتند تهدید ترستتتانیدن جای به نویستتتند، تمنا آرزومندی

 «  ...و نویسند اعانت دادن

 را آن ولی آمیختند عربی بستتتتتتیار های کلمه بتا را زبتان گرچته 

 مدنآ وجود به های انگیزه حکومتی اوامر این. ببرند بین از نتوانستتتتند

 زبان امروز. کند می تر روشتتتتتن ما برای را فردوستتتتتی ی شتتتتتاهنامه

 است جاری آفریقایی و آسیایی کشورهای در آلمانی و فرانسه ،انگلیستی

 یک آن ی پشتوانه بلکه است نشده همگانی زور و ضرب به جا همه اما

 . است باالتر تکنولوژی و برتر فرهنگ

 

  ایران اقوام کنفدراسیون ی منزله به ایالت

 در هم از جدا و متمایز اقوام گویی که گویند می سخن طوری برخی

 ستتخن که استتت نبوده بینشتتان هم وحدتی و اند داده ادامه زندگی به ایران

 تاریخ طی در ایران ستتتاختار ستتتبب به البته. باشتتتد تواند نمی درستتتتی

 اقوام برای کلی تعری  توان نمی و استتتتتت بوده تهاجم مورد همواره

 اقوام برخی گرچه و داد تعمیم ها آن ی همه به را آن و کرد ابداع ایرانی

 ادامه خود زندگی به فدراستتتیون صتتتورت به بختیاری لرهای مانند نیز

 از دفاع برای اند شتتده ناچار ایران مردم که آنستتت واقعیت اما. اند داده

ً  همبستتتتگی به خود  خواستتتت هب بنا که این یا ببرند پناه ایلی ثابت نستتتبتا

 کرده همکاری یکدیگر با و شتتده ادغام ایل در خود بزرگان یا و شتتاهان

 به را هداوند ایل من ستتتال و ستتتن هم تهران اهالی از بستتتیاری حتا. اند

 و ورامین بین و بود« هداوند ستتترهنگ» ایل این رهبر که دارند خاطر

 .  کردند می قشالق ییالق ،پلور
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 از پاستتداری برای که بوده اقوام از کنفدراستتیونی شتتاهستتون ایل در

... و شتتد می محستتوب شتتاهی گارد تقریباو  شتتد تشتتکیل صتتفویه ستتلطنت

ً  هک گویند می سخن قشقائستان از تازگی به نیز ای عده بنگرید حال  واقعا

 همگونی و نظرزبان از که کردها حتا. استتتت شتتتبیه بیشتتتتر شتتتوخی به

ه ب و ارندد ناگستتستتتنی پیوستتتگی ایران تاریخ با ،برخوردارند بیشتتتری

. دانند می مادها و ایران در پادشتتتاهی اولین گذار پایه را خود درستتتتی

 :گویند می آذربایجان جمهوری ی باره در روسی های آکادمیسین

 هجوم معرض در بارها آذربایجان میالدی های ستتتتتده اوایل در» 

 . قرارگرفت زبان ترکی قبایل

 کثیر های گروه صورت به ها آن 12 تا 11 و 7 تا 5 های ستده در

 تهرف قبایل این گزیدن ستتکنا و ورود با. آمدند ما ستترزمین به متمرکز و

 آن با دراز های مدت اذربایجان مردم که زبانی بر ترکی زبان رفته

 ،ورکشتت این اصتتلی های زبان رو این از. یافت برتری کردند می گفتگو

 «  .نمودند ابراز مقاومت فراوان نیروی و سرسختی با ،ارانی و آذری

   دیپلماسی وتاریخ اسناد مرکز -رضا هللا عنایت دکتر

 577 ی رویه ،مغول عهد آغاز تا باستتتان دوران از اران از نقل به

 اریخت انستتتیتوی مستتالولیت با پوشتتینه ستته در آذربایجان تاریخ) 577 و

 حستتین آکادمیستتین چون کستتانی ستتوی از 1358 ستتال در علوم آکادمی

 است( یافته انتشار زاده سمبات آکادمیسین و اف

 مهاجم قبایل که این نخستتتت :استتتت توجه قابل نکته دو باال متن در

 ارانی و آذری آنان اصتتتلی های زبان که این دوم و اند بوده زبان ترک

 مورد در را روایت این استتتتتت چگونه پرستتتتتید باید حال. استتتتتت بوده

 صادق ایران آذربایجان مورد در و دانند می صادق آذربایجان جمهوری

 . دانند نمی

 تأستتتتیس زمان از توان نمی تاریخی جعلیات با را آذربایجان تاریخ

 و وری پیشتته ی دوره یا استتالمی مستتاوات حزب یا آذربایجان جمهوری

 ارد،د طوالنی پیوند ایران تاریخ با خطه این تاریخ. نمود آغاز استتتتالین

 ترکی زبان شتتتتدن چیره و ایران به ترک اقوام حمله با که هایی آن از

 از لیخا منطقه این آیا که پرستتید باید ،دانند می ترکان به متعلق را آنجا

 آمدن با مردمان این آیا و اند بوده جا آن در مردمانی یا است بوده ستکنه
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 را انآن الجرم و آمیختند در ترکان با خیر یا شتتتدند نابود کلی به ترکان

 رانای در که نبوده چنین. شتتتد تحمیل آنان به ترکان زبان و شتتتدند پذیرا

 نژادی و فیزیکی نظر از و همگون منزوی های جامعه ایلی های گروه

 چون .کنند ستیز مرکزی دولت با نیز همواره و باشند دیگران از متمایز

 ینیرو به صرف ی تکیه با را ایالت مهارکردن توان دولتی هیچ اصتالً 

 از ابتدا از ایران نبود کار در همبستتتگی و همراهی اگر. نداشتتت نظامی

 به و بودند شتتتتریک ایران دولت ستتتتاماندهی در ایالت. بود پاشتتتتیده هم

 شتتتدند می بستتتیج دشتتتمنان با جنگ برای مستتتلح بالقوه نیروهای عنوان

 ی چرخه در. گرفتند می قرار حکومت مشورت مورد ها ایل این سران

 گرفتن برای ایالت رقابت ،میمرد پادشتتتتتاه که هنگامی ایران استتتتتتبداد

 شتتتاهی تخت بر چربید می زورش که هر و شتتتد می شتتتروع حکومت

 از هقاجاری و زندیه ،افشاریه ،صفویه ،سلجوقیان ،غزنویان :نشتست می

 شتتتمرده اشتتترافی ستتتران ،ایالت ستتتران موارد ستتتایر در. اند جمله آن

 دولت از و بودند دار عهده منطقه در را شتتتتاه نمایندگی که شتتتتدند می

 به ستتتتترحدات از دفاع ویژه به و کردند می مالی و نظامی پشتتتتتتیبانی

 ،کردها نظیر مهم زبانی های گروه. داشتتتتتت قرار ایالت این ی عهده

 متحد بلوچ یا آذری ،کرد واحد ایل یک قالب در ها بلوچ و ها آذری

 .بودند یافته ستتتتتتازمان مختل  ایلی های گروه درون در بلکه نبودند،

 یبخشتت که کلهر ،زنگنه چون مهمی ایالت به وابستتته ایران کرد جمعیت

 در. بودند کشور غرب در شکاک و اردالن ،مکری ،هستند شتیعه آن از

 و آمیخته زبان ترک طوای  با کردها ،منطقه این دیگر نواحی برخی

 ا،ه شقاقی ،شتادلوها که بودند گرفته قرار ها آن مذهب و زبان نفوذ زیر

 آذری جمعیت. رفتند می شتتتمار به گروه این از ها دنبلی قراچورلوها،

 سازمان ها شتاهستون و قاجارها ،افشتارها چون قبایلی در حدی تا ایران

ً  بلوچ جمعیت و بود یتافته  زایی، احمد یار چون هایی طایفه به غالبا

. تندداشتت تعلق برکزایی و ریگی ،نارویی،مبارکی مری، زایی، استتماعیل

 ندا دریافته امروز بودند ترک اقوام از افشاریه شد می تصتور ها تامدت

 بزرگ. است برگشته ترکی به زبانشان سپس و اند بوده کرد افشاریه که

 هریشتتت با گوناگون گروه پنج از ایران جنوب در خمستتته یا پنجگانه ایل

 قوام رهبری به قاجار عهد در خمستته ایل. بود شتده تشتتکیل جداگانه های
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 یک ،زبان فارس های باصتتتتر تر کوچک ی قبیله پنج اتحاد از الملک

 ودوج به بودند زبان ترک که بهارلو و نفر ،اینانلو ،زبان عرب گروه

 دیگر با تاریخی و فرهنگی مشتتتترک میراث ایالت که استتتت چنین. آمد

 و مشتتتشتترقین که استتت چیزی این. نیستتتند آنان از جدا و دارند ایرانیان

 قرن اوایل از ستتتتاختار این. کنند نمی اعتنا آن به غربی پژوهشتتتتگران

 ی اشاعه متعدد، های کوچ و جایی جابه ،شتد تغییر و تحول دچار بیستتم

 دین یک عنوان به استتتتالم دین پذیرفتن ،ها آن میان در فارستتتتی زبان

 دیگر امروز و کرد تنگ ای قبیله رسوم و آداب بر را عرصه ،مشترک

 ً  واحد یک گونه به ستتال هزاران طی در ایران. نیستتت آن از اثری تقریبا

 و داشتتته وجود فرهنگی پاره های ویژگی و تنوع با فرهنگی و اجتماعی

 یسیاس هویت یک به گذار حال در گذشته سال سد در ،است مانده پایدار

 اقلیمی و فرهنگی پاره رستتوم و آداب و ها ستتنت اما ایم بوده یکپارچه و

 هنتوانستتت استتت بوده استتتبدادی حکومت آن ی عمده که بستتیاری دالیل به

 مایه استتتبدادی های حکومت زیرا. کند یگانه هویت این با را خود استتت

 یلتحم با زیرا ،آفریند می اقلیت استتتتتبداد اتحاد، ی مایه نه اند اختالف

 ستتازی اقلیت از یا جلوه استتالمی حکومت امروز. کند می ایجاد واکنش

 به شیعه که امامی 12 شیعیان حتا سنی مسلمانان تنها نه آن در که است

 و ومق ولی. هستتتند اقلیت در ،باشتتند نداشتتته قبول را فقیه والیت روایت

 یالتا ی مانده باقی بر که کستتانی یعنی. استتت رفته زوال به غیره و ایل

 آب هستتند جامعه در شتدن مستتحیل حال در که اند کرده گذاری سترمایه

 محلی ها فرمانروایی و ها ستتتلستتتله گذشتتتته در ما. کوبند می هاون در

 لیم همبستگی توان نمی اما اند بوده حکومتی قلمرو دارای که ایم داشته

 . بازگشت عقب به و شکست دارد ریشه ها قرن که را ایران جامعه

 و دموکراستتتی کننده تامین قومیت براستتتاس حکومت ،این بر افزون

 متخ توان نمی ای عشتتتیره و ای قبیله حقوق مینأت برای. نیستتتت آزادی

 بودیم شتتاهد همه. گرفت خود برادران کشتتتن برای مجوز و کاشتتت کینه

 مناستتبت به لندن در آموز دانش ای عده که تظاهراتی در پیش چندی که

 فاشتیسم بر مرگ شتعار بودند انداخته راه ها مدرسته گشتایش و مهر اول

 را خود مادری زبان به آموزش شتتتتعار اگر که حالی در. دادند فارس
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 کستتی تر کم کنم می تصتتور که محق و معقول بود شتتعاری ؛ دادند می

 .  نیست کینه و نفاق تخم کاشتن جز به کارها این. است آن مخال 

 

   زبان

 و ترکی زبان نیست شک. دارد ملت تکوین در بسیاری اهمیت زبان

 شمرده ایرانی های گویش جزو و هستند مستقلی های زبان عربی

 وانت می است نزدیک فارسی زبان به گرچه نیز کردی زبان. شوند نمی

 ستا نبوده تحمیلی فارسی زبان ای دوره هیچ. شمرد مستقلی زبان را آن

 اتصال ی حلقه ،شده پذیرفته داوطلبانه که مشترکی زبانی عنوان به بلکه

 شده سرکوب بیرحمانه عشایر ،رضاخان زمان در تنها. است بوده مردم

 تا زامرو گرچه. شد ممنوع آنها زبان وتدریس شدند قاپو تخته فشار با و

 دهمان باقی آنان حقوق مینأت درازی راه اما است کرده تغییر اوضاع حدی

 از و آزاد باید دانشگاه سطح تا هرقومی آموزش و زبان تدریس. است

 گفرهن شدن غنی به تواند می این و باشد برخوردار دولت پشتیبانی

 ضایعات مادری زبان آموزش از خودداری. رساند یاری نیز ایران

 هر پدرم و مادر که این به توجه با جانب این خود. دارد ناپذیری جبران

 خط اب توانستم و آموختم پدرم پیش را ترکی زبان ،بودند آذربایجانی دو

 هب« مختارنامه»« کرم و اصلی» مانند ترکی متون از بسیاری عربی

 ،« شبستری کرد حسین» ،« صنم و غریب عاشیق» ،ترکی زبان

 که جا آن تا که این گو. بخوانم را شهریار« حیدربابای» و« کوراوغلی»

 تبلیغات با اما ،نیست آذربایجان ادبیات به مربوط کوراوغلو دانم می

 ادمی حتا. انداختند جا را آن غیره و موسیقی و اپرت ساختن با و شوروی

. بود موجود ما ی خانه در سنگی چاپ به شاهنامه از ای نسخه که آید می

 مخواند می فارسی ،ترکی زبان با همراه مدرسه در اگر باورم این بر من

 ً  من زیرا شد می رفع نیز ام فارسی زبان اشکاالت از بسیاری مسلما

 البته و آموختم گوش راه از پدرم و مادر از را فارسی کلمات بسیاری

 به. رفتمگ نمی یاد درستی به نیز من گفتند می بسته و شکسته ها آن چون

 زبان با همراه آذربایجانیان برای مدرسه در چنانچه اگر من تصور

 اریی فارسی زبان به حتا توانست می شد می داده آموزش ترکی فارسی

 . برساند
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ً  که زبان جز به اما   گیری پی جدی صتتتتورت به که دارد جا واقعا

 قومی های اقلیت ی شتتکوه و گله استتت اقوام ی همه حقوق جزو و شتتود

 شتتکایت. نیستتت قدرت و ثروت در نداشتتتن مشتتارکت ستتبب به درایران

 ندبنویستت خود زبان به بتوانند باید و آنهاستتت حق که استتت زبان از عمده

 رداربرخو دولت پشتتتیبانی از دانشتتگاه تا ابتدایی ستتطح از و بخوانند و

 و حقوق ستتتتایر از اگرنه و استتتتت زبانی تبعیض ،تبعیض تنها. باشتتتتند

 شد، دریغ ها آن از شتهروندی حقوق اگر یا. هستتند مند بهره ها فرصتت

 . شده دریغ ایرانیان ی همه از

 باید هدف بلکه نیستتتتتتت، جدایی موجب خود به خود زبان تفاوت 

 را تبعیضتتتات بتوان تا باشتتتد ایران ی همه برای دموکراستتتی و آزادی

 را خود ستترنوشتتت تعیین و ستتیاستتی مشتتارکت موجبات و کرد برطرف

 ازندبس ستم زیر قوم یک که آن برای که آنجاستت گرفتاری. آورد فراهم

 هک استتتت فارس قوم آن و بتراشتتتند نیز ستتتتمگر قوم یک باید برابر در

ً . ندارد خارجی وجود  قوم ما. استتتت پایه بی فارس قوم شتتتوونیستتتم واقعا

 ،استتت فارستتی زبان مستتأله اگر. داریم زبان فارس مردم ،نداریم فارس

 تحقیق یک اما. استتتت بوده داوطلبانه پذیرش این شتتتد گفته که همانطور

 بیشتر استانداران و فرمانداران شتاه رضتا زمان. شتد منکر شتود نمی را

 اشتتتکال که شتتتوند می هم هنوز و شتتتدند می تحمیل و انتخاب تهران از

 مرا نامیدن فارس شتتوونیستتم را این ولی شتتود رفع بایدو  استتت بزرگی

 و خودکامگی درکنار را حکومت تازی یکه توان می استتتتت اشتتتتتباهی

 . داد تعمیم مردم به را آن بیهوده نباید ولی آورد حساب به استبدادش

 

  ملیت و ملت نام اطالق و اقوام مختاری خود قضیه طرح

 های فعالیت ی ادامه در مشتتتتتروطیت انقالب درجنبش کوشتتتتتندگان

 به ننشتتستتتند پا از آن های هدف رستتاندن ستترانجام به برای آزادیخواهانه

 و آذربایجان و گیالن منطقه در را انقالبیون این جاپای ستتتتتبب همین

 ایران از جدایی خواستتتتتت ها آن از یک هیچ اما. بینیم می خراستتتتتان

 اگر. پستتتتتتیان کلنل نه و خیابانی نه خان کوچک میرزا نه ،نداشتتتتتتتند

 زمانی مشروطیت انقالب گرماگرم در شتود جدا خواستت می آذربایجان

 که خوب. کرد می مطرح را جدایی بود ،شتتتده بستتتته توپ به مجلس که
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 شتتتاه علی محمد علیه ستتتتارخان اصتتتالً  ،بود قومی دعوا اگر کنیم نگاه

  کرد؟ می قیام ترک

 مقدس ولی استتت مهمی ی مستتأله کشتتور یک ارضتتی تمامیت گرچه

 افراطی چپ و داند می مقدس را خاک و آب افراطی راستتتتت. نیستتتتت

 . داند می مقدس را طلبانه تجزیه های روایت

 مانند هایی کاستتتتی مورد در بدرستتتتی اقوام این نخبگان از بخشتتتی

 فعال و ننشتتتتستتتتته پا از غیره و خودمدیری یا مادری زبان به آموزش

 هک این وجود با ،دارد طلبانه جدایی تفکر که دیگر بخش اما اند بوده

 مستتوستتیالیستت و کمونیستتم و چپ مستتایل به واعتقادی باور نوع هیچ اغلب

 این. برد می بهره گاه تکیه عنوان به افراطی چپ های گروه از ،ندارد

 اتحاد از ،ایران اشتتغال و جهانی دوم جنگ از پس که استتت ریگی مرده

 زا پیش ما. است مانده یادگار به ما برای استالینی شوروی و توده حزب

 دشتتوار. نداشتتتیم جدایی از صتتحبت کردستتتان نه و آذربایجان در نه این

 ی مستتأله شتتوروی جماهیر اتحاد پشتتتیبانی بدون که کنیم تصتتور استتت

 مقاصتتد پیشتتبرد برای شتتوروی ،آمد می وجود به آذربایجان و کردستتتان

 و مالی امتیازات دادن با و نمود دعوت را کرد خوانین از ای عده خود

 تستتای یک دیدگاه از توان می را مستتأله این. برانگیخت را آنها تحبیب،

  "گب آقا "ژرژ روس مهم و پایه بلند جاسوس» دید: چنین ترکان مدافع

 ئو. پ. گ ستتازمان استترار و گریخت غرب به میالدی ستتی دهه در که

 مستتتأله به شتتتوروی رویکرد درباره نمود، افشتتتا را بعدی( ب. گ. ک)

 سال اوائل در شوروی دولت» مینویسد: جهانی جنگ دو فاصله در کرد

 خود خاک داخل در نشتتین کرد کوچک ناحیه در که افتاد بفکر 1327

 لبج با وستتیله بدین تا نماید ایجاد تشتتکیل کرد" مستتتقل "جمهوری یک

 احستتتاستتتات تحریک و خود بستتتوی همستتتایه کشتتتورهای داخل کردهای

 طقمنا تمام بتواند ،بودند مستتتقل" "کردستتتان طلب در ستتالها که آنهایی

 خاک به را ترکیه و ایران عراق، کشورهای ستراسر در واقع کردنشتین

 ادایج جهت شتتوروی تالشتتهای از  گب آقا ستتپس. « بیافزاید خود کشتتور

 وستتایؤ با شتتدن پیمان هم و کردها بین در جاستتوستتی گستتترده ی شتتبکه

 مهاباد) بوال  ستتاووج شتتهر» مینویستتد: و کند می صتتحبت کرد عشتتایر

 آشتتتتکار حمایت. « شتتتتد انتخاب عملیاتی چنین مرکز بعنوان امروزی(
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 ستتران و ها خان از ها انگلیستتی تحریکات و ها حمایت نیز و شتتوروی

 طستتقو از پس و گردید آنان طلبی جاه روحیه تشتتدید ستتبب کرد عشتتایر

 به ستتیمیتقو زمان در که کرد فراری های خان بازگشتتت با و رضتتاخان

 آذربایجان غرب ترک مردم مال و جان بازهم بودند، شده متواری عراق

 اموال غارت و راهزنی به بودند مستتلح همگی که کردها. افتاد خطر به

 با وبرن تفنگ یک» کردنشتتین مناطق در شتتود می گفته. پرداختند مردم

 حالی چنین در). « میشتتتتتتد معامله کفش جفت یک یا و شتتتتتتلوار یک

 متوجه شتتتوروی آذربایجان کمونیستتتت حزب رئیس باقراف" "میرجعفر

 جساوو در همفکرانش اتفاق به بود سالی چند که میشتود محمد" "قاضتی

 ردهک تأستتیس مستتتقل" "کردستتتان ایجاد راستتتای در را تشتتکیالتی بوال 

 مانپی آنها بین و کند می دعوت باکو به را محمد قاضتتی باقراف،. بودند

 قاضی از شوروی حمایت و مستاعد نظر باقراف و شتود می بستته هایی

 با که شتتود می توصتتیه محمد قاضتتی به و کند می اعالم وی به را محمد

 حزب تشتتتکیل مقدمات کردستتتتان، ک" -ژ "کومله حزب در عضتتتویت

 را کار همین بازگشتتتت از پس او. نماید فراهم را کردستتتتان دموکرات

 ب،حز اعضتتتتای گفته به یا و دبیرکل بعنوان کومله در نفوذ با و کرد

 دموکرات حزب چنتتدی از پس وی. شتتتتتتد برگزیتتده آن رئیس بعنوان

 شتتهپی حکومت تشتتکیل از پس ماه چند و داد تشتتکیل را ایران کردستتتان

 در 1324 بهمن دوم تاریخ در نیز محمد قاضتتتتتتی ،تبریز در وری

 متحکو داشت سر بر سفید ی عمامه و شوروی سبک یونیفورم حالیکه

 و آذربایجان ی مقاله از نقل) .«داد تشتتتکیل را بوال  ستتتاووج در خود

 تورک( رضا ،کرد مسله

 در شتتتتتوروی عوامل نفوذ از ما آذربایجانی دوستتتتتت این کاش ای

 رخس ارتش انیفورم با وری پیشه که عکسی از حتا و آذربایجان ی فرقه

 امروز که کستتانی مورد در دستتتکم یا. گفت می چیزی هم استتت انداخته

 هکاستتت یک در بیگانگان با دستتتتشتتتان و زنند می اذربایجان جدایی از دم

 نمی مغایر آذربایجان غایی هدف با را آنها از پول گرفتن حتا و استتتت

 .نمود می ای اشاره دانند

 آذربایجان ی کنگره رهبران اصتتطالح به از نظمی آقای نمونه برای

 یلرچ تانستتو خانم شتتمس: ستتایت پرستتد: می که شتتمس ستتایت با گفتگو در
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 جیحون و اغنامي آقایان به دالر هزار 15 حدود زمان آن در تر یه از

 این در اغنامي ولي نمایند انداز  راه تلویزیون تا دهد مي پول زاده مال

 چیلر خانم و بود چه تلویزیون ماجرا .  ند مي خیانت زاده مال به مورد

  انداز راه را تلویزیون این خواست مي اهدافي چه به یافتن دست برا 

   نماید؟

 عقاط یقین چون ولی ام شتتنیده میگوئید شتتما آنچه هم من :نظمي د تر

ً  ندارم ً  و شرعا  . دانم نمی نظر اظهار صالح را خود اخالقا

 ولی ندارد صتتتتریحی های پاستتتتخ که آید می دیگری های پرستتتتش

 :جمله آن از گوناگون های پرسش این برابر در سرانجام

 و مالي  مكها  ارائه در نیز تر یه مستتتتاوات حزب  ه دانیم مي -

 خط این و مالي  مكها  این. استت داشتته فراواني نقش داك به دهي خط

  بود؟ چه ها دهي

 وذنف داك در نیز تر یه ،آذربایجان جمهور  بر عالوه  ه بینیم مي -

  گیرد؟ مي صورت چگونه نفوذ این. د ن مي

 بوده چه داك از تر یه و آذربایجان جمهور   لي ها  خواستتتتته -

 متفاوتي هدف یا و  ردند مي دنبال را واحد  هدف آنها آیا استتتتتتت؟

  ؟دان داشته

 پرچم دوم دور در ولي ،دارد قرار ایران پرچم داك اول دور در -

 نای برا  تحلیلي چه جنابعالي. گیرد مي را آن جا  آذربایجان جمهور 

 ... دارید؟ فاز تغییر

  مكها  ارائه در نیز تر یه مساوات حزب  ه دانیم مي :شمس سایت

 و مالي  مكها  این. استتت داشتتته فراواني نقش داك به دهي خط و مالي

  بود؟ چه ها دهي خط این

 تاستت کرده کمک ترکیه مستاوات حزب که میدانید وقتی :نظمي د تر

ً  میپرسید، قاطعیتی چنین با و  برای یهترک مساوات حزب که میدانید طبعا

 .  نمیکند خرج پول که ”لبنان هللا حزب“ مثالً  اهداف

 ی عرصتته من. میکنند دنبال آنرا همه دارند، اهدافی همه حامد آقای

 که نممیک تشتتبیه آفریقا ”کاالهاری“ صتتحاری به را المللی بین ستتیاستتت

 و شتتتب خود، احتمالی شتتتکارچی و شتتتکار با مجبوراستتتت موجودی هر

 کفتار یک صتتتحرا، این در حاال،. بکند زندگی کامل هارمونی در روز
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 و مرمست رستم یک این آیا. بله میخورد؟ و میدّرد را فیل یا و بوفالو یک

 راآن شننند تکلیف کمکی هم اگر و باشتتتیم آگاه باید ما. خیر استتتت؟ مقبول

 یا رد و کرده بررسنننی ”آذربایجان غائی مصنننلحت تفکر“ با و نههاآگا

 رام فکری ساز سیمهای یواش یواش دارید شما حامد، آقای. نمائیم قبول

   .1«آیم در صداه ب من که کنید می ”کوک“

 به رغبتی کردستتتتتتتان خالف بر مالکان و ها خان ،آذربایجان در

 ستتتتر به آنجا در گوناگون عالیق با بستتتتیاری ولی نداشتتتتتند شتتتتوروی

 در امروز. شدند امور گرداننده ،فرقه تشکیل با افراد همین که بردند می

 رتصو به بلوچستان و کردستان در شاید ندارد وجود خانی دیگر ایران

 از که ای نقشتتتته در استتتتت جالب اما. موجودباشتتتتند ضتتتتعی  و پراکنده

 ،شتتود می تقدیم پیوستتت به و شتتده ترستتیم مستتتقل اصتتطالح به آذربایجان

 یعنی خانلیقی عنوان با همدان و زنجان و گیالن قبیل از ایران مناطق

 لقب چقدراین دانیم می که شتتتتده نامیده آذربایجان ستتتتاالری خان همان

 .  نابجاست و نوسأنام

 :اند کرده تالوریزه را مسأله این وجه دو به ها چپ

 کشور درون در (محلی) داخلی امور ی اداره حق -1 

 (استقالل و جدایی حق) خویش سرنوشت تعیین در ملل حق -2

 ملهم بیشتتتتر که فرمول یک طبق تجزیه گفت باید که باال فرمول در

 مقدس با که دارد وجود افراطی راستتت گروه. استتت نهفته استتت لنین از

 را دیگر رستتتتوم و فرهنگ و زبان تدریس حتا ارضتتتتی تمامیت کردن

 . شمارد می مردود

 مقدس تواند نمی رود و درخت و خاک که مستتأله این بر تأکید ضتتمن

 باشتتد شتتهروندان امنیت و رفاه و خوشتتبختی و ستتعادت هدف باید ،باشتتد

 . برشمرد را نظر دو این ایرادات باید

 والگ یک عنوان به هنوز اما نبود موفقی ی تجربه شوروی ی تجربه

 مخالفت وجود با کمونیست چین که این از چرا دانم نمی اما است مطرح

 کنگ هنک جزیره ها آن ی جانبه همه تبلیغات و غربی کشتتورهای های

                                                 
 .http://wwwکنید  مراجعهبرای خواندن کامل این مصتتتتتاحبه به نشتتتتتانی زیر  1

shamstabriz. com 
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 الدنب را ستیاست همان نیز تایوان مورد در کماکان و بگیرد را ماکائو و

 موجود ستتوستتیالیستتت چین آیا. شتتود نمی مطرح الگو عنوان به ،کند می

 وگویش لهجه هزاران چین در که استتتت حالی در این ؟نیستتتت و نبوده

 .  موجوداست گوناگون

 ابهام از خالی حقوقی نظر از داخلی( مختاری خود) نخستتتتت مورد

 های تعری  خوبرو اقای. شتتتتتوم نمی مبحث آن وارد من که نیستتتتتت

 خوبی به گوناگون های مقاله و ها کتاب در را غیره و خودمختاری

 تعری  به توجه با نیز خارجی( استتتقالل) دوم مورد در. استتت شتتکافته

 داریم مللی ستتتازمان امروز. ندارم قبول را ایران بودن کثیرالمله ملت،

 یعنی دارند حضتتور آن در ها ملت این نمایندگان عنوان به ها دولت که

 ملهکثیرال پس ،آید می میان به نیز دولت پای شود ملت از صحبت جا هر

ً  و باشتد نیز بودن کثیرالدوله معنای به باید ایران بودن  سخن تیوق قاعدتا

 لتیدو چند مراد بلکه ،نیستت دولت کردن کوچک ،کنند می فدرالیستم از

 . آن پاشاندن ازهم نهایت در و است ایران کردن

 کنند؟ می عالقه ابراز هنگام این در مستتتتأله این به ها چپ چرا اما

 گروهی دهی ستتتازمان در حتا که گرا آرمان چپ که دلیل این به شتتتاید

 اسیستی نیروی یک عنوان به تواند نمی و استت مانده ناکام نیز نفره چند

 ایه گروه پشتتتتیبانی یافتن صتتتدد در گیرد دستتتته ب را ستتتیاستتتی قدرت

 لتحلی شتتان ستتیاستتی اعتبار که هایی گروه یعنی. استتت اجتماعی موجود

 ره هشب یک اجتماعی جنبش یک به خود بستن با خواهند می ،است رفته

 ،نیستتتند ها چپ خواستتت تابع اجتماعی نهادهای ولی. بپیمایند ستتاله ستتد

 بیتخری نقش تواند می فقط اما هستتت برخوردار بالقوه پتانستتیل از چپ

 فعالیت و اجتماعی های فعالیت ،ستتتوم جهان کشتتتورهای در. کند بازی

 زا استتتبداد اینکه علت به روشتتنفکران ،استتت آمیخته درهم ستتیاستتی های

 ها انجمن و مدنی نهادهای و ثر م همگانی های رستتتانه به دستتتترستتتی

 به متوستتتل مردم درآوردن حرکت به برای گاهی ستتتاخته، محرومشتتتان

 به روشتتتتتنفکران آوردن رو آن بارز ی نمونه. شتتتتتوند می هایی اهرم

 مالیان از بستتتتتتیاری. بپردازند مردم تحریک به تا متذهتب و مالیتان

 دبودن سیاسی های گروه این ،نبودند ستیاستی امر در مشتارکت خواستتار

 ها آن که هنگامی و کردند ستتتیاستتتت در شتتترکت به ترغیب را آنها که
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 باقی مشتتتتوقان این برای ستتتتهمی دیگر که بود بدیهی گرفتند را قدرت

 .  نگذاشتند

 تجزیه خواستتت مرکزی دولت با اختالف علت به ایالت رهبران اگر

 بود دهآور پایین را قدرتشتتان اجتماعی شتترایط تغییر چون داشتتتند طلبانه

 ارجخ به تحصیل برای اغلب که فرزندانشان ،نبودند مردم جلب به قادر

 تعقیب را خواستتتتت این جامعه نخبگان عنوان به بودند شتتتتده فرستتتتتاده

 درکردستتتتتان مهم های شتتتتخصتتتتیت ی همه خانوادگی نام تقریبا. کردند

 بتتارزانی، یمصتتتتتتطف طتتالبتتانی، جالل. آنهتتاستتتتتتتت ایالت از برگرفتتته

 طریق از آنها ستتتتیاستتتتی حقانیت و ریاستتتتت... و قاستتتتملو عبدالرحمان

 اتمناسب و خانوادگی ی رابطه علت به بلکه ،استت نشتده انجام انتخابات

 ازندی می دستتت تاریخ تحری  به نخبگان این از بستتیاری. آنهاستتت ایلی

 و ها ستتتمبل اختراع با و کنند می عمده را مذهب و زبانی های اختالف

 و یابند دستتت قدرت به خواهند می تاریخی های نمایی بزرگ و حوادث

 با که کنند می پیدا خونین های اختالف هم با ،استتتت قدرت هدف چون

 کار حاصتتل استتت، تضتتاد در استتت گروهی همبستتتگی که ی اولیه هدف

 . شود می پارگی چند و نزاع نهایت در

 

 کننده تشدید عوامل

 خواست بحث مورد مناطق در که نیست این مراد ،شتد گفته که چنان

 و درونی عامل دو مناطق این مردم خواست. است پایه بی مردمان های

 . دارد بیرونی

 تنوع ،اقلیمی و جغرافیایی های خصتتلت از گذشتتته آن درونی عامل

 ها خواستتتت به حاکمان توجهی بی ،ارتباطی های راه نبودن و فرهنگی

 . بوده است مناطق این مردمان بحق مطالبات و

 اتمی تشتتتعشتتتتات که هنگامی از. استتتتت شتتتتدن جهانی بیرونی عامل

 در را خود مخرب تاثیرات و گذشتتتتت شتتتتوروی مرزهای از چرنوبیل

 رایج مرغی نزایاانفلو بحث که امروز به تا گذاشتتتت مرزها از بیرون

 ککوچ ی دردهکده. است کرده تغییر بشر جهانی مسالولیت مفهوم ،شده

 عادات ،فرهنگ جمله از چیزها بسیاری سریع، بستیار ارتباطات جهانی

 هم را این. آمیزد می درهم و کوبد می هم در را... و زبان ،رستتتتوم و
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 ی دمهمق حقیقت در که شتتتدن المللی بین به نستتتبت منفی واکنش بگویم

 کشتتتتورهای به منحصتتتتر این و رستتتتاند می یاری ،استتتتت شتتتتدن جهانی

 مصتتتون آن از نیز شتتتمالی کشتتتورهای بلکه ،نیستتتت جنوب به معروف

 چه آن زوال» :« هال استتتوارت» انگلیستتی نویستتنده یک قول به. نیستتتند

 خطرناک زوال هنگام چه و رشد هنگام چه است قدرت آن ی جوهره که

 چنین واکنش مذهبی های جهش و ستتتلطه یکم و بیستتتت قرن در استتتت

 و شتتدن بومی گرفتن شتتدت با همراه شتتدن جهانی. « استتت هایی زوال

 تهاجمی پرستانه نژاد صتورت تواند می حتا که استت همراه شتدن محلی

 رد. استتتت شتتتدن جهانی به واکنشتتتی محلی موقعیت به بازگشتتتت. بگیرد

 می پیش همزمان شتتتدن محلی و شتتتدن جهانی روند شتتتمالی کشتتتورهای

 هیچ اما استتت اروپایی کشتتورهای اتحاد از ای نشتتانه اروپا اتحادیه. رود

 چه. آمریکا ی متحده ایاالت حتا ،نیستت مصتون شتدن بومی از کشتوری

 می تبلیغ را مستتتیحی حکومت که بوش کارآمدن روی تواند می چیزی

 کند؟ توجیه کند

 هویت دنبال شتتتمالی کشتتتورهای در چه و جنوبی کشتتتورهای در چه

 . هستند یابی

 محستتوب هم بیستتتم قرن بزرگ انقالب آخرین که ایران 57 انقالب

 نیز یابی هویت وجه ،استتتتقالل و آزادی خواستتتت از گذشتتتته ،شتتتود می

 . ایم نبوده دیگری انقالب شاهد امروز به تا هم آن از پس. داشت

 

 است؟ مشکل حل راه فدرالیسم آیا

 چه؟ یعني فدرالیسم

 اجتماعات بر دولت یك حكومت برای است حلی راه و شیوه فدرالیسم

 ا مح دولت چندین گردهمایی یا اجتماعات این استتتقالل حفظ با گوناگون

 . هم  نار در

 تعل به فدرالیستتم استتتقرار بر پافشتتاری ی عمده های بهانه از یکی

 دارای همواره ایران  ه ببینیم حال. استت مر زی حكومت تمر زداشتتن

 حد چه تا ایران با حكومت نوع این و نه یا استتتتت بوده متمر ز دولت

 است؟ بوده موفق حد چه تا دیگر نقاط در و است سازگار

 است؟ بوده قوی مر زی حكومت یك دارای همواره ایران آیا
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 به و نداشتتت وجود شتتهریار حق از مستتتقل حقی ایران، قدیم نظام در

 اقطاع و تیولداری براساس داری زمین نظام اساس ایران در سبب همین

 در. بود مر زی حكومت و شتتتاه با مناستتتبات براستتتاس  ه چرخید می

 لتدو  ه هنگامی و نبودند مطلقه ولی بودند استتتبدادی ها حكومت نتیجه

 می تعدی و تجاوز به دست محلی های حكومت شد می ضتعی  مر زی

 ا مانح اختیارات و حقوق و حد نبودن به توجه با ترتیب بدین. گشتتودند

 از شتتترقی استتتتبداد نظام در محلی و اجتماعی های گروه قدرت محلی،

 لمبتون به. نك). بود بیشتتتتتر فالودالی نظام در مشتتتتابه های گروه قدرت

 خود پایاني دوران در ویژه به قاجار پادشتتتاهان ایران( در دولت نظریه

 برخوردار محدودی بستتتیار اختیارات از ناصتتترالدینشتتتاه( نمونه برای)

 برگردان ،ایران شناسي جامعه در مقاالت ،ابراهامیان دیروان. نك) بودند

 تمایلم الطوایفی ملوك ایران قدیم ستتیاستتی نظام. فارستتانی( ترابی ستتهیال

 و اداری نظام. بود استبدادی قدرت، اعمال ی شیوه حیث از و تمر ز به

 ساالری دیوان و نداشت غربي ی شیوه به بورو راسی هم قاجار دیوانی

 ایه هزینه تامین برا   ه بود مالیات گرفتن به منحصر بورو راستی()

 در بورو راستتي() نوین ستتاالری دیوان. شتتد می مصتترف شتتاه و دربار

 ستتتاخت. شتتتد گزاری پایه مشتتتروطیت انقالب از پس دوم و اول مجلس

  ه بود هایی گروهبین  قدرت رستتتتتمی پرا ندگی ایرانی تبارستتتتتاالری

 لمستق حقوق از گرچه ،رفتند می شمار به حكومت قدرت بر محدودیتی

 ها ایل و ها قبیله ستتتایؤر یا ها خان. برخوردارنبودند مصتتتونیتاز  و

 شتتاه با خانوادگی های وصتتلت با یا و شتتدند مي برگزیده شتتاه جانب از)

 قدرت پایگاه دارای  ه آمدند مي شتتمار به زمیندارانی شتتدند( مي فامیل

 یاری آنها از جنگ و بحران هنگام در شتتاه و بودند مستتتقلی نیمه محلی

 ستترانجام و. دادند می تشتتكیل را زمینداران اشتترافیت آنها و خواستت می

 منابع بر متمر ز  نترل معنای به دولت دارا  13 قرن در ایران اینكه

 امتیازات برداشتتتتتن با مشتتتتروطه انقالب. نبود جامعه نظامي و اداری

 ایه انجمن و ایالتی تشتتتكیالت و استتتناد ثبت قانون تصتتتویب و اشتتترافی

 گریكدی از ستتتیاستتتی و دینی وظای  تفكیك و وظیفه نظام ایجاد و محلی

 عوامل از یكي متمر ز دولت گرچه. بود مدرن دولت ستتتتاخت پی در

 انقالب از پس حال عین در ولی استتتتت بوده ایران ستتتتیاستتتتی توستتتتعه
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 از مانع قدرت، و مالي گوناگون انحصتتارات داشتتتن علت به مشتروطیت

 طرح تنها نه. است شده مدنی جامعه نهادها  گسترش و ها گروه رقابت

 لیبرالی ی هتتتا آرمتتتان دیگر همچون والیتي و ایتتتالتي هتتتا  انتجتمن

 تسلط اب حتا ،شد نابود پسر و پدر پهلوی، سلطنت استبداد در مشروطیت

 رد نفاق و  ینه تخم ایراني اقوام ی همه ستتر وب و دولتی ناستتیونالیستتم

 گرچه ایران سنتي ها  حكومت اینكه ستخن  وتاه. گردید  اشتته جا همه

 و  ا طایفه و ایلي نخبگان و ند بود متمر ز غیر اما اقتدارگرا و مستتتبد

 ها  ستیاست در گاهي و خود نفوذ منطقه اداره در نفود با مالیان برخی

 مشتتار ت از پهلو  پادشتتاهي حكومت با ،داشتتتند مشتتار ت  شتتور  لي

 شتتد جلوگیری ستتیاستتي های گروه و ها حزب در آنها گردهمایي و مردم

 به مجلس. نداشتتتتت وجود دیگر هم نخبگان مشتتتتار ت آن اینكه ضتتتتمن

 جز به هیچگاه دولت  نترل و قدرت تقستتیم مهم نهادهای از یكي عنوان

 محمد د تر دوران و مشتتتتروطیت اوان دوره دو یکی در  وتاهي مدت

 مشتتتروطه استتتاستتتي قانون. استتتت نبوده ها حكومت نظر مورد مصتتتدق

 ه  بود گرفته نظر در را شهرستان و استان شوراهای تشكیل ضترورت

 نوعت بتواند  ه فراگیر دولت یك جای هنوز و نیافت تحقق مجال گز هر

 . است خالی دربرگیرد را ایرانی جامعه زباني و مذهبی

 هشتتت از بیش که خود ابتدایی ستتاختارهای در ایران :ایران ستتاختار

 مانند بود داده جا خود دل در را عظیم تمدنی و دارد قدمت ستتتال هزار

 هب که افراد میان روابط بر مبتی داشتت نظامی بشتری های فرهنگ تمام

 ستتتاختار نخستتتتین روزهای از ایران ستتتاختار. بودند داده ستتتازمان خود

 گردهمایی از امپراتوری اولین که گوید می هگل. استتتتت نبوده نژادی

 حکمفرما شتتدت به آن در کاستتتی ستتیستتتم. شتتد ستتاماندهی ایران در اقوام

 اام داد رواج را دینی تبعیض ستتاستتانیان مذهبی حکومت ویژه به و بود

 نداشته ازایی به ما ایران به ها عرب حمله از پس ویژه به نژاد ی مسأله

 . است

 ولی باران کم و خشتتتک نستتتبتا اقلیمی نظر از استتتت کشتتتوری ایران

 هترب هوایی و آب از ترکستتتان و عربستتتان نظیر کشتتورهایی به نستتبت

 گرفت می قرار تاز و تاخت مورد نیز ستتبب همین به و بوده برخوردار

 خاصتتتتتتی موقعیت از اروپا و آستتتتتتیا و آفریقا بازرگانی ارتباط در و
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 و روس استتتعمارگر دولت نزاع مورد همواره ویژه به و برخورداربوده

 این به درایران نوزدهم قرن دراواخر نفت کشتتت . استتتت بوده انگلیس

 کودتای با را مشتتتروطیت انقالب ستتتبب همین به و زد دامن ها رقابت

 . کردند تهی درون از رضاخان

 این دنانپاش و است گرفته شکل تاریخ درازنای در ایران الگوی این

 عقیبت را هدفی چه دیگر الگوی یک مبنای بر آن کردن تکه تکه و الگو

 خواهد خود به قومی رنگ ایران در فدرالیستتتتتتمی گونه هر کند؟ می

 . شد خواهد وتفرقه جنگ اسباب و گرفت

 در و داریم کار ستترو فهم و فکر با انستتانی علوم در که بپذیریم اگر

 کار تایجن فهم عین انستتان یک فهمیدن. تبیین و توصتتی  با طبیعی علوم

 حضتتور او زندگی محیط در که استتت هایی انستتان دیگر و او فرهنگی

 فرهنگ و زبان ،سنت با و است تاریخی موجود یک انستان چون. دارند

 طبق یکشتتتبه توان نمی را او ،استتتت گرفته شتتتکل تاریخ طول در خود

. ستتتتتاخت« نوین طراز انستتتتتان» و ریخت قالب نو از فرهنگی الگوی

 رنج ها ستتتتده طي در خود پرا ندگي از همواره ایران اینكه ستتتترانجام

 دست ملی همبستگي فرایند به گذشته سال ستد طی در. استت برده بستیار

 و ور ش اقتصادی و سیاسی توسعه ستود به آن پاشتی فرو  ه استت یافته

 ندهده تشتتکیل اعضتتای میان هماهنگی ملی همبستتتگی. نیستتت ملی منافع

 از گوناگونی های پیوند ستتنتی های جامعه در. استتت اجتماعی نظام کل

 در اما شتتتتتد می جامعه همبستتتتتتگی موجب حکومت و مذهب تا قبیله

 همبسته و همگون اجزای میان صتنعتی تحوالت و نوستازی روزگارنو،

 معنای به همبستتتگی این پاشتتیدن. استتت آورده وجود به ناهماهنگی قدیم

 و خانوادگی نزدیکی ستتتتنتی های جامعه در. استتتتت ایران ملت نابودی

 ،شد می همبستگی موجب یکسانی و رسوم و عقاید های شباهت و ارثی

. دهد می ها تفاوت به را خود جای ها شتتتباهت مدرن ی جامعه در اما

 دولتی یعنی« ملت -دولت» به رستتیدن برای و استتت گذار حال در ایران

 دنرسی با. برد می سر به مبارزه در است سال سد ،باشد ملت نماینده که

 ستترکوب و زور بر که ستتنتی ی جامعه برعکس تواند می مرحله این به

 جامعه اعضتتتتتای بین دموکراتیک و منطقی ی رابطه استتتتتت استتتتتتوار

 . برقرارسازد
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 در که ایران( های سوسیالیست ستازمان مانند) ها ستازمان از برخی

 رخدادهای بیشتتتر مطالعه از پس بودند پیشتتتازهم فدرالیستتم طرح مورد

 ینا آیا. گرفتند پس را آن صتتربستتتان و بوستتنی و یوگستتالوی و رواندا

 . کنیم گزاری سرمایه برادرکشی برای که است خردمندانه

 

  چیست؟ هدف

 آزادی هدف، اگر ،است اجتماعی عدالت و ستیاستی عدالت،اگرهدف

 ایران در بشر حقوق مفاد اجرای و مردم حقوق از دفاع و دموکراسی و

 اقوام جمله از و ایرانی افراد ی همه زندگی بهبود و آنان از ستتتم رفع و

 تجزیه یا و مختاری خود با آیا. گشتتتتت درستتتتتش راه دنبال باید ،استتتتت

 یافت؟ دست اهداف این به توان می

 عدالت مهمند مستتتأله دو حل نیازمند اکنون ایران مردم کنم می تأکید

 . استم اساسی مشکل دو این اجتماعی عدالت ،سیاسی

 دچن وجود .نیست مرکزی دولت کردن کوچک حل راه تنها فدرالیسم

 ،کند می کم را بار این آنچه ،کاهد نمی دولت ی وزنه از آینده در دولت

 لیبرال های دولت خصتتای  از که استتت مختل  امور در دخالت کاهش

 تام اختیارات ،ها کمون به اختیارات واگذاری با لیبرال دولت ،استتتتتت

 اقلیت یک ،کنید درستتت فدرال ایالت جا هر. استتت شتتده کوچک و ندارد

 لد در دیگر اقلیت چند شدن پیدا برای هم را راه تازه و کنید می درستت

 ،ماست چشم پیش شرقی اروپای و شتوروی ی نمونه گشتود، خواهید آن

 درمورد بحث اکنون هم. نیستتتتت معلوم هم ها شتتتتدن تقستتتتیم این نهایت

 انطلب تجزیه. زند می دامن یآذربایجان و کرد بین تضتتتاد به آذربایجان

 در. کنند می نگاه میهمان چشتتتتم به اکنون هم از کردها به اذربایجانی

 آن از. هستتتتتند کرد %31 تا %21 ارومیه ویژه به غربی آذربایجان

 مناطق از بستتتیاری که اند کرده تهیه ای نقشتتته کردها اکنون هم طرف

 صرفنظر ستوهانش و قم از فقط و استت داده جا خود در را ایران غرب

 نیست؟ پرستانه نژاد برخورد ی شیوه این آیا. اند کرده
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 فعلی وضتتتعیت در کردها با ها آذری مقابله ادبیات از نمونه یک به

 .1بار به نه و است دار به نه که

 و آمدند آذربایجان کوههای به پیش ستتال ۱۳ از که بدوی کردهای» 

 قاچاق برای دستتتتشتتتان تهران نژادپرستتتت رژیم که گذشتتتته ستتتال ۰۳ از

 منال و مال به غیره و اسلحه هروئین، قاچاق با ،است گذاشته آزاد کامالً 

 ادعای تمام وقاحت با حاال شدند، ساکن آذربایجان شهرهای در و رسیده

 و دباش آگاه باید آذربایجان ملت. میکنند را آذربایجان در خانگی صاحب

 هک بدانجایی و گرفته را مرگ ستتوداگران و وحشتتیان این دم نشتتده دیر تا

 و جانیان این برای آذربتایجتان مقتدس درختاک. دکنت پرتتاپ انتد آمتده

« ندارد وجود کنند نمي رحم هم ای ساله ۰ی  بچه به حتی که تروریستها

 . 

 همان یا بک بای ستتتتایت از بفرمایید: توجه دیگر ی نمونه یک به

  :آذربایجان یاشاسین 1385 ابان 3 خودمان بابک

 دهشتت منتشتتر نقشتته مورد در جنوبی آذربایجان استتتقالل حزب بیانیه» 

 کردستان از

 طرف از جدید ی خاورمیانه ی نقشتته نامه ب ای نقشتته اواخر این در

 ایقرار بر برای پیترز رال  ” آمریکا مستتلح نیروهای ”مجله نویستتنده

 عدم دلیل به پیترز رال  آقای. استتتت شتتتده ارائه خاورمیانه در صتتتلح

 راکث و تبریز نقشتتتته این در منطقه تاریخی و ملی جغرافیای از اطالع

 ما که چرا. استتتت کرده قلمداد کردستتتتان جزو را آذربایجان شتتتهرهای

 بریزت در هم کرد نفر یک حتی که دانستند می ایشتان اگر داریم اطمینان

 دیگر و تبریز که شتتتتدند نمی مرتکب خطای چنین آنوقت ،ندارد وجود

 ستتتولدوز ،ستتتلماس ،ماکو ،خوی ،ارومیه همچون آذربایجان شتتتهرهای

 را آذربایجان شتتتهرهای ستتتایر و مهاباد() بوالق ستتتویوق ،خانا ،نقده()

 آگاهی عدم بر واضتتحی دلیل ایشتتان اشتتتباهات همین. بخواند کردستتتان

 .  باشد می منطقه از ایشان

 از که مهاجر های کرد غربی آذربایجان شتتتهرهای بعضتتتی در البته

 میهمان و اند شتتتده پناهنده مناطق این به مختل  های زمان در و عراق

                                                 
 /com. persianblog. http://urmi7000 جانیم منیم آذربایجان سایت از بنگرید 1
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 اورومیه اهالی درصتد هشتت الی هفت مثال عنوانه ب. دستتنه آذربایجان

 میزان مهاباد() بوالق ستتویوق در یا و دهد می تشتتکیل کرد مهاجران را

 آمار از حتی پیتر رال  آقای. اند یافته استتتتتتکان کرد ای توجه قابل

 در آذربایجان ترک میلیون ۰۷ که ندارد خبر نیز آذربایجان های ترک

 یلتشک را ایران نفوس اکثریت که دارد وجود ،ایران اصطالح به کشور

 دبخواه نامی هر به و طرح هر که گفت پیتر رال  آقای به باید. دهد می

 هیچ تنها نه ،بزند جا کردستتتان بمانند را آذربایجان شتتهرهای و اراضتتی

 درگیری بروز موجب بلکه ،کند نمی خاورمیانه در صتتتتتلح به کمکی

 . شد خواهد انسان هزاران خون شدن وریخته بزرگ

 ی رائها با ستتیا منابع از نقل به ستتی بی بی ستتایت که کنیم عالوه باید

 دهد می نشان کردستان از جزوی اشتباه به را غربی آذربایجان ای نقشه

 آرزومندیم. باشتد می منطقه از ستیا صتحیح آگاهی عدم گویای نیز آن که

 . شود رفع نیز اشتباه این که

 با کرد طلب فرصت های گروه و احزاب از بعضتی میان این در اما

 درج و غلط های نقشتته همان کردن علم و اوضتتاع این از برداری بهره

 آذربایجان ملی و طبیعی ،تاریخی اراضتتتتتی به خود ستتتتتایتهای در آن

 هب باید. کنند می قلمداد کردستتتتتان را غربی آذربایجان و نموده تعرض

 (آذربایجان) خود تاریخی اسم به هم هنوز منطقه این که شویم یادآور آنها

 . شد خواهد و شود می ،شده ثبت جدید و قدیم های نقشه در

 خواستتتتت در ضتتتتمن ،جنوبی آذربایجان استتتتتقالل حزب بدینوستتتتیله

 گروه و احزاب تمامی به مذکور منابع طریق از فوق اشتتتباهات اصتتالح

 ،ماکی ،خوی ،اورومیه جمله از آذربایجان شتتتتتتهرهای که کرد هتای

 و مهاباد() بوالق ستتویوق ،پیرانشتتهر() خانا ،نقده() ستتولدوز ،ستتالماس

 :دهد می اخطار کنند می قلمداد کردستان را غیره

 هیچ با را آذربایجان اراضتتتی ،جنوبی آذربایجان استتتتقالل حزب-۳

 . کرد نخواهد مذاکره گروه یا شخ 

 . غربی( آذربایجان) هست خودش روی بر منطقه این اسم-۹

 این از باید ،باشتتتیم همستتتایه آرامش و صتتتلح در خواهید می اگر-۰

 در. دارید بر دستتتت استتت( مالیخولیایی منظور حتما) خولیائی ادعاهای
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 ماشت نفع به آنهم که کنید می جنگ اعالن آذربایجان به صتورت این غیر

 . بود نخواهد

 احدی به باشتتتد که هم ستتتانتیمتر یک حتی آذربایجان اراضتتتی از-۴

 . شد نخواهد واگذار

 ینب و ملی ،طبیعی حق بعنوان جنوبی آذربایجان استتتتقالل حزب -۷

 خواهد دفاع آذربایجان خاک تمامی از خون قطره آخرین تا خود المللی

 . کرد

   جنوبی آذربایجان استقالل حزب سخنگوی

 «  ۹۳۳۲-اکتبر ۹۱ ایلدیریم صالح

 

 نیگو گونه از استتتتفاده با آمریکا که استتتت آشتتتکار بستتتیار دیگر این

 در انگلیس مرز عنوان به که تاریخی های زخم و خاورمیانه در اقوام

 ها،قومیت تحریک برای ایگسترده ریزیبرنامه ،است جاگذاشته منطقه

 ستتتتر در خاورمیانه در ستتتتیاستتتتی جغرافیای تغییر و کشتتتتورها تجزیه

 .  پروراند می

 قلم به ایمقاله در آمریکا مستتلح نیروهای ی نشتتتریه ،راستتتا این در

 یراتیتغی ایجاد خواستتتار آمریکا( ارتش بازنشتتستتته دوم ستترتیپ) پیترز

 اسراییل و آمریکا برای عرب غیر متحدانی که شده خاورمیانه نقشته در

 همک در استتالمی واتیکان یک استتتکرده پیشتتنهاد همچنین وی. کند ایجاد

 رهایکشو به را خود گستره از بخشی نیز ایران و شتود تأستیس مدینه یا

 و عرب ی شیعه کشور متحد، آذربایجان کردستتان، به موستوم نوستاخته

 شتتیک برادر چه. اند دیده خوابی چه بینید به. کند واگذار آزاد بلوچستتتان

  است! راه در خانمانی بی و

 هچ آذربایجان در کرد اقلیتت تکلی  آذربتایجتان کردن فتدراتیو بتا

 حزب ،انقالب از روز پنجاهگذشتتتن  از پس که شتتود می گفته شتتود؟ می

 خواستتت می ،بود کرده ستتالح خلع منطقه در را پادگان دو که دموکرات

 ستتنی کرد هزار هشتت نقده شتهر در که را خود دفتر کردها تظاهرات با

 آن غروب. بازکند استتت داده جا خود در را آذری شتتیعه هزار دوازده و

 جمهوری. شتتتتدند کشتتتتته نفر دویستتتتت و داد روی قومی درگیری روز

 تا کنند مرعوب را ها آذری خواستند می کردها که است مدعی استالمی
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 می فتهگ. بیفتد دستتتشتتان به پادگان ستته اختیار تا کنند ترک را شتتهر آنها

 پال و پرت همه این با ارومیه جمعه امام حستتتتنی مال اینکهدلیل  شتتتتود

 برابر در آذری مردم از هواداری ستتتتتتبب به شتتتتتتودنمی عوض گویی

 بررستتی جای تجربه این. استتت زمان آن در مستتلح کرد های دموکرات

 211 شدن کشته و فاجعه این روی بر خواهند می ای عده که این. دارد

 رادرکشیب چنین است ممکن فردا که نیستند غافل ،بگذارند سرپوش نفر

 ترشود؟ بیش و نفر 211111 ها

 به استتتت خواستتتته بار چند استتتالمی حکومت همین ،انقالب از پس 

 .استتتت شتتتده روبرو بلوا و شتتتورش با بزند دستتتت استتتتانی بندی تقستتتیم

 و زنجان شتتتتدن استتتتتان مرکز با رابطه در قزوین مردم اعتراضتتتتات

 . نبریم یاد از را خراسان استان تقسیم در مردم شورش

 نه و زبان نه توانیم نمی ما ،نکنیم تازه را کهنه های زخم بیایید پس

ً  اگر. کنیم عمده را ستتتتترزمین نه و نژاد  حقوق از دفاع ما هدف واقعا

 این و رنگ و نژاد و جنستتیت و اززبان فار  حقوق این که استتت انستتان

 کپی اب نه شتود می مینأت ستتیاستی عدالت با فقط ،شتود رعایت قیدها قبیل

 مه هنوز که بود کشتارهایی این آخرش که شوروی فدرالیسماز  برداری

 زدن دامن طلبکارند، هم هنوز که شتتتماری بی های اقلیت و دارد ادامه

 . است مشکل خود نیست چاره راه قومی کینه و بغض به

 جدایی به تصتتتتتتمیم ،بود ترک حاکمیت که زمانی هتا آذربتایجتانی

 بگیرند؟ حاال چرا ،نگرفت

 و استتت آزادیخواه یک نگرش مستتأله این به من نگرش استتت بدیهی

 برای که کستتتتی. دارند برابر حقوق همه و ندارد معنی قومی تعصتتتتب

 بر را خود عمل و محورگفتار تواند نمی کند می تالش دموکراستتتتتی

 زندگی مستتتتتتتقل همه مشتتتتتتروطیت از پیش. دهد قرار قومی مستتتتتتایل

 دادند می مالیات ،دادند می ستترباز ،بودند مرکز مطیع همه و کردند می

 مرکزی دولت که استتتت شتتتده بارها. نزدند جدایی از دم هم بار یک و

 . ایم نداشته جدایی مورد هم بار یک ولی برده سر به ضع  درنهایت

 

 ؟قومی حق یا است مردم مناف  کننده تامین شهروندی حق
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 شواکن اقوام و عشتتایر و روستتتاییان بین مشتتروطیت انقالب از پیش

 و لای به وابسته فرد نبود، محستوس حکومت و دولت به نستبت ای ویژه

 و ایل به او وفاداری و نداشتتتت کاری اصتتتال مرکزی دولت با عشتتتیره

 ،شتاه رضتا زمان در دولت تمرکز از پس اما. بود خود ستایؤر و طایفه

 یکار شاه با ،کرد نمی دخالت ایل کار در شاه اگر. شد آشکار ها تفاوت

 ضتتمن در و بود گرفته آنها استتکان به تصتتمیم شتتاه رضتتا ولی. نداشتتتند

 و آنها ستترکوب با رضتتاخان. بیاورد بوجود متمرکز دولت که موربودأم

 لرستتتتان در رحمانه بی کشتتتتار یا و ماکو خان مانند آنان اموال غارت

 کینه تخم همه دل در ،دیگری ستترکوب برای قوم یک کردن دستت وآلت

 هیافت امتداد امروز تا زمان آن ستترکوب محصتول نفرت. کاشتت نفرت و

 به یک کدام شتتتتهروندی حقوق یا قومی حقوق ببینیم ما باید اما. استتتتت

 . است مردم آحاد نفع به و مردم مصلحت

 حقوق بر مبتنی اگر جمعی و گروهی حق و استتت فردی حق ،اصتتل

 یدموکراستت. استتت فردی حقوق کننده پایمال و کننده نقض، نباشتتد فردی

 اصتتتتالت) کل اصتتتتالت. کند می انتخاب را جمع که دارد قبول را فرد

 که تاس کالسیک ای نظریه که بگوییم توانیم می تستامح کمی با (جامعه

 و استتت داده تقدم جزء بر را کل و استتت کرده یاد آن از نیز وطارستت حتا

 ی نظریه در اما. نیستتت برخوردار استتتقاللی هیچ از فرد نظریه این در

 و افراد کنش رهگذر از تنها که استتت ای مجموعه دولت فرد، اصتتالت

 هابز زا پیش. آید می پدید ،کنند می برقرار یکدیگر با آنان که روابطی

 در نظر این. بود نشتتتده تدوین فرد اصتتتالت ی باره در ای نظریه هیچ

 لیتک این ولی داند می مقدم کلیتی را دولت گرچه دموکراستتتی با پیوند

 انزوا به را انستتتتان فرد اصتتتتالت نظریه. استتتتت افراد تک تک منتخب

 رد را او انسان به فردی شخصیت و استقالل دادن ضتمن بلکه راند نمی

 ،ایل در. خواند می فرا اتحاد به جامعه یک در همنوعانش با دموکراسی

 ،استتت همان بگویند ایل رهبران یا رهبر چه هر و ندارد شتتخصتتیت فرد

 نمونه برای نیستتت آزادی ضتتامن هیچوجه به فرد بر قوم شتتمردن مقدم

 راهزنی و چپاول به دستتتت کردند شتتتورش 1287 ستتتال در ها ترکمن

 و کنارگذارده را مشتتروطیت استتاستتی قانون که خواستتتند شتتاه از و زدند

. باشتتند مرکزی حکومت مطیع هم ها آن تا کند اعاده را ستتلطنتی استتبداد
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 ترکمن فرهیختگان میان در مخالفتی آن از پس و مشتتروطیت صتتدر در

 این ،نبود آنان دوستی شاه از 1287 شورش و نشده دیده مشتروطیت با

 بیزاری قانون گونه هر از استتتتتتبداد به تمایل ستتتتتبب به که بود ایلخان

 مخالفان صتت  در ترکمن ایل و شتتاهستتون ایل که بود چنین. جستتت می

 1287 ستتتتال در یا گرفتند قرار علیشتتتتاه محمد درکنار و مشتتتتروطه

ه ب بستتیار های وخرابی کردند حمله آذربایجان به ترکیه ستتاکن کردهای

 علی محمد مشتتتترک توطاله را آن مشتتتروطیت انقالبیون که آوردند بار

 به ها بختیاریدر مقابل،  .دانستتتتتند عثمانی عبدالحمید ستتتتلطان و شتتتتاه

 لتدو وقتی شتاهستون ایل همین اما. پیوستتند مشتروطیت انقالب موافقان

 ماجرا. پرداخت جنگ به آن با شتتتتتجاعانه ،کرد حمله ایران به روس

 مرکزی دولت که مشتتتروطیت از پس ی دوره در ویژه به اقوام آفرینی

 بمناستتت ایران برای لیبرال دموکراستتتی که آفرید را توهم این نبود قوی

 این از دیگر امروز. گیرد قرار سأر در مقتدری حکومت باید و نیستتت

 نیروهای همواره ولی ،نیستتتتت خبری صتتتتورت آن به ها خان و اقوام

 ستتتتود ایران کردن ثبات بی برای های اهرم عنوان به ها آن از بیگانه

 . اند جسته

. کرد حل شتتتهروندی مفهوم با توان می را قومی و فردی نابرابری

 بلکه ،نیست سازی همانند و ستازی هماهنگ خواستتار شتهروندی منطق

 که است جامعه افراد ی همه های هویت و حقوق شناختن برابر معنی به

 را ها گیری تصتتتمیم در مشتتتارکت حق و کنند انتخاب را خود حاکمان

 سیستیا ،مدنی حقوق ی دربرگیرنده باید شتهروندی مفهوم. باشتند داشتته

 و اندیشتتتته آزادی ،بیان آزادی بتواند مدنی حقوق که باشتتتتد اجتماعی و

 عدالت از برخورداری حق و معتبر قراردادهای ،مالکیت ،دین آزادی

 گرفتن و دادن یأر حق ی دربرگیرنده ستتیاستتی حقوق. کند تضتتمین را

. استتت اقتصتتادی محتوای دارای که اجتماعی حقوق و استتت دولتی شتتغل

 در ،ملی همبستگی تقویت شود، می حفظ نیز ملی همبستگی ترتیب بدین

 عنوان ستتیاستتی توستتعه و نوستتازی اصتتلی شتترط ستتوم جهان کشتتورهای

 ایرانی هویت کند می کوشش اسالمی حکومت ما میهن در. است گردیده

 از گیری بهره صتتدد در نیز آمریکا و بستتازد امت آن از و کند نابود را

 به رستتاندن یاری مستتایل این نادرستتت طرح. استتت قومی های ناآرامی
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 منطقی و درستتت طرح با که حالی در. استتت استتتعمار و داخلی استتتبداد

 حقوق آوردن بدست در و کرد متحد هم با را اپوزیسیون توان می مطلب

 . کرد عمل تر موفق ایران مردم ی همه

 

 

 پایانی سخن

 مصتتتیبت ایران در همواره انعطاف بی و خشتتتک و قالبی تفکرات 

 مارکستتتتتیستتتتتتی افکار که انقالب از پیش بیاوریم یاده ب. استتتتتت آفریده

 بودند انقالب هواخواه همه و داشتتتت ما جامعه در رنگ پر حضتتتوری

 ای برنامه آن برای که آن بدون ،ندیشتتتتندابی آن عواقب به که آن بدون

 مروزا گرفتند؟ دست به را قدرت کسانی چه اما شد انقالب. باشند داشتته

 و جدایی مورد در. جویند می تبری انقالب آن در مشتتتتتارکت از همه

 و شتتتده تهیه پیش از های نستتتخه و ها قالب این دام به هم خودمختاری

 و دیگر مناطق به متعلق اکتبر انقالب و برومر 18. نیفتیم شتتده نوشتتته

 از مملو اخیر یکستتدستتال همین در ما کشتتور. استتت دیگری های زمان

 ودهب... و ها کودتا ،ها انقالب بیگانگان، توسط اشتغال ،گوناگون حوادث

 ،معاصتتر تاریخ به نگاهی. استتت گم آن در غیره و برومر 18 که استتت

 شتتتده ضتتتعی  مرکزی دولت بار دو. دارد دربر ای آموزنده های درس

 کنیم نهادینه ایران ی همه برای را دموکراستتتی توانستتتتیم می ما و بود

 شوروی اصتلی مقصتر و ستردادیم تفرقه و جدایی طرح آن جای به ولی

 ستتتران زندگی. برد می پیش توده حزب توستتتط را خود مقاصتتتد که بود

 هک بودند پیری های کمونیست همان که دهد می نشان دموکرات ی فرقه

 واهمخ نمی من. بودند کرده پشتیبانی آذربایجان و گیالن های شورش از

ً  ولی ،نداشت مشکل آذربایجان اصالً  بگویم  و یممستق دخالت بدون مسلما

 آذربایجان و کردستتتتتان های فرقه ،ستتتترخ ارتش و شتتتتوروی آشتتتتکار

 برای زمان و نداشت قدرتی زمان آن در شتاه. بیاید بوجود توانستت نمی

 ،کار این عوض در ولی. بود مناسب دموکراسی برای مردم کردن متحد

 ظحف نام به فرقه سرکوب ضمن تا شتد داده فرصتت مرکزی حکومت به

 ی واقعه از پس توده حزب. بخرد آبرو خود برای ارضتتتتتتی تمامیت

 آن از بستتیاری و کرد ریزش به شتتروع و شتتد انشتتعاب دچار آذربایجان
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 طرح با که بود انقالب از پس 58 ستتال در دوم بار. شتتدند گردان روی

 .شتتوند تر متحد خمینی ستتر پشتتت مردم کردستتتان و ترکمن خلق مستتأله

 حکومت ها ترکمن و کردها کشتتتتتار با خمینی. دانیم می همه را نتیجه

 و ترکمن ستتتتتتود به نه کار این. داد جلوه محق و کرد تثبیت را خود

 راگ کسانی. ایران مردم سود به نه و ها گروه سود به نه و بود کردستان

 تاشتباها همان دوباره دانسته اگر امروز اند کرده خطایی چنین ندانستته

 گذاشت؟ توان می آن روی نامی چه بکنند تکرار را

 قشن که بلوچ و عرب و کرد و آذربایجان سیاسی نخبگان امروز اگر

 ،دارند خود منطقه مستتتتایل ستتتتازماندهی و کردن تالوریزه در ای عمده

 ،باشتتند قومی مستتأله فکر به فقط و کنند جدایی صتترف را خود کوشتتش

 برای هم ثمری و استتتت بیگانگان و استتتالمی حکومت ستتتود به فقط این

 . داشت نخواهد خودشان مردم

 کردستتتتان ی نمونه. استتتت نشتتتستتتته شتتتوروی جای به آمریکا امروز

 حل را مشتتکلی بودن قبیله هم و همخونی. استتت مناستتبی ی نمونه عراق

 هب بارزانی ندارد اجازه مگر و نبود کرد قاستتم مگرعبدالکریم. کند نمی

 روابط ،شد آگاه ها کمونیست با کردها ی رابطه از تا اما برگردد، عراق

 این در مختاری خود به که جا آن تا کردها عراق در امروز. شتتتد تیره

 هک دانیم می ولی ،باشتتند راضتتی باید ظاهراً  ،اند رستتیده وانفستتا شتترایط

 باال از حتا و اند بستتته آمریکا ستتود به را نفتی قراردادهای. نیستتت چنین

 بین تنش به رفتاری چنین. اند کرده خودداری نیز عراق پرچم بردن

 خواستار نیز ها شیعه. انجامید خواهد ایران و سوریه ترکیه، کشتورهای

 این. استتت شتتدن تجزیه حال در عراق عمالً  و اند شتتده جداگانه ی منطقه

. استتت بستتیار تردید محل ،بود خواهد جا آن مردم ستتود به تجزیه آیا که

 اکرده قربانیان اولین ،بگذارد بیرون منطقه از را پایش آمریکتا اگر

 قربانی متعصتتتب عرب های ستتتنی و شتتتیعیان دستتتت به که بود خواهند

 زمان را فاجعه این اول ی پرده بود، نخواهد بار اولین این. شتتد خواهند

 . بودیم شاهد پدر بوش

 ند؟بند می قومی مسأله از پشتیبانی از طرفی چه سیاسی های گروه 

 خونخوار حکومت یک ما برابر در که امروز آیا بپرستتتیم بجاستتتت 

 مسأله سیاسی های گروه برای اولویت ،دارد قرار مسلح دندان تا مذهبی
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 بانیپشتتتتی گرایانه قوم گفتار با ها گروه این اجتماعی؟ یا استتت ستتیاستتی

 مردم میان در نفوذ و قدرت آن دارای و کرد نخواهند جلب را مردم

 هبهر ها آن از و بزنند دامن اجتماعی های جریان سری یک به تا نیستند

 قدرت نهایت در و رساند خواهد مدد مرج و هرج به فقط کار این. ببرند

 مرتبه این و کنند می صید را خود ماهی آلود گل آب این از بزرگ های

 .  نماید می گریزان سیاسی های گروه از پیش از بیش را مردم

 های اقلیت از چرا ،استتتتت عدالتخواهی ستتتتر از پشتتتتتیبانی این اگر

 مورد در قومی های اقلیت تعری  آیا شتتتود؟ نمی حمایتی چنین مذهبی

 مردم مورد در مثالً  تا نیستتتتت صتتتتادق بیشتتتتتر ها یهودی و ها ارمنی

   نیستند؟ ستم تحت آنان آیا آذربایجان؟

 در و رستتتتیدیم شتتتتهروندی به رعیت از ما مشتتتتروطیت انقالب در

 عمده آمریکا و انگلیس با مبارزه 57 انقالب و نفت کردن ملی نهضتتت

 و آزادی به پرداختن از و پرداختیم ملی یکپارچگی به بیشتتتتتتر و بود

 ارتجاعی غایت به اساسی قانون و ماندیم غافل شهروندی و فردی حقوق

 هر مشتروطیت از پس های حکومت. نشتتاندیم کرستی به را گرا واپس و

 بنا فرهنگیشتتاخصتتهای محدود  استتاس بر استتالمی چه و پهلوی چه ،دو

 شتدا دولتی برناسیونالیسم تکیه محمدرضا و رضتاخان حکومت. شتدند

 ما اتحاد. است استتوار عشتری اثنی شتیعه استاس بر استالمی حکومت و

 حقوق برابری و ستتتتتتیاستتتتتتی عدالت تحقق برایبا وستتتتتتعت بینش  باید

 همگان اینکه به امید با باشتتد محلی و مادری زبان تدریس و شتتهروندی

 شعارهای تکرار جای به و شویم متحد استالمی حکومت برکناری برای

 و بپردازیم کشتتتتورمان مستتتتایل مشتتتتخ  تحلیل به عاقبت بد و پایه بی

 .  بکوشیم میهنمان مردم درنجات

 

 2117 نوامبر

 

 همت به کتته ملی و اقوام مستتتتتتألته ستتتتتتمینتار در ستتتتتتخنرانی متن

 .برگزارشد 2117 نوامبر 11 پاریس ،الئیک جمهوریخواهان
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   مستقل کردستان مدعی نقشه

 

 2-1 آذربایجان مدعی نقشه -

 

 

 

 :ام شده مند بهره زیر های کتاب و ها مقاله از

 اول چاپ ،استتتالمی حکومت ضتتتد ،مدارا و ستتتتیز ،رامین کامران

 سوئد -باران 1338

 ایران پیام ،نامتمرکز نظام و خودمختاری ی درباره ،علی شتتتتاهنده

 سوئد ،استکهلم ،ایران پیام انجمن انتشارات از -1378 بهار 7 شماره
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 یجمهور استتتاستتتي قانون نویس پیش طرح» باره در ،حستتتن بهگر

 نو طرح« فدرال

 ،لستتتتانگ بابک برگردان ،ودموکراستتتی لیبرالیستتتم ،نوربورتو بوبیو

 1372 ،سرچشمه نشر

 ومس چاپ ،تدین احمد برگردان ،ایران در ناستیونالیستم ،ریچارد کاتم

  1383 کویر انتشارات

 برگردان -قومیت و شتتتتدن جهانی :وجهانی بومی استتتتتوارت -هال

  تهران( 1383 -24 ارغنون گاهنامه) برکت بهزاد

 تا افستتتتتتانه از ایران در گرایی قوم و قومیت ،حمید احمدی دکتر

  تهران 1378 نشرنی ،واقعیت

 تهران 1375 نشرمرکز ،فارسی زبان بازاندیشی ،داریوش آشوری

 ،مغول عهد آغاز تا باستتتتان دوران از اران ،هللا عنایت دکتر رضتتتا

  1381 تهران دیپلماسی تاریخ و اسناد مرکز

 1381 شیرازه نشر ،ها اقلیت،رضا محمد پاک خوبروی

  نشرشیرازه ،فدرالیسم ،رضا محمد پاک خوبروی

 رهبا در پژوهشی ،ایران در نشینی کوچ -سکندر بهاروند اللهی امان

  آگاه انتشارات ،ایالت و عشایر ی

 بیعقو برگردان ،ایران ی میانه تاریخ در تحول و تداوم ،آن لمبتون

 1372 نشرنی -آژند

 (آن میراث و خزران امپراتوری) ستتتتیزدهم ی قبیله ،لرارتورتکستتتت

 1371 آلفا انتشارات ،ستاری جمشید برگردان

 ین نشتتر -صتتبوری منوچهر برگردان ،شتتناستتی جامعه ،آنتونی گیدنز
1381  

 ایران تاریخی مرزهای و فرهنگی گستتتتتره ،ناصتتتتر همایون تکمیل

  فرهنگی های پژوهش دفتر 1373 تهران ،زمین

 نشرمرکزچاپ،قومی و ملی هویت و آذری روشنفکران ،زاد مرشدی

 تهران 1384 دوم

 فهومم بر ای دیباچه» انتشار حال در کتاب از بخشی ،حسین بشتیریه

  شرق روزنامه ،«ملی همبستگی
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 ایرانی اقوام مورد در ها آگاهی برخی

 پا ایران فالت به آریاییان میالد از پیش ستتتتتوم ی هزاره آغاز در

 ایران فالت به را الطوایفی ملوک خود همراه آریاییان. اند گذاشتتتتتتته

 یا طایفه های جماعت آنها کار تقستیم و انستان زندگی فرایند از. آوردند

Clan گروهی برون به گروهی درون حالت از ازدواج و شتتتتدند پیدا 

 و Zantu زنتو() ها عشیره به Dahyo دهیو() قوم چنانکه. یافت تحول

 تقسیم Mano مانا() ها خانواده به تیره و Vis (ویس) ها تیره به عشیره

 . اند شده

 واماق این اجتماعی طبقات فرایند در کوب زرین عبدالحستتتین استتتتاد

 خوائتو() خاندان از تتدریجتا اجتمتاعی ستتتتتتازمتان ارکتان» :گویتد می

kvaeto، متانو() متان Mano (ویس) طتایفه و Vis (زنتو) قبیله به 

Zantu دهیو() قریه به حتا و یافت توستتعه Dahya از هریک و رستتید 

 و Poiti (پوئیتی) رئیس که بود ای ستترکرده فرمان تحت هم ارکان این

 تدریجی ۀتوستتتتع البته و... شتتتتد می محستتتتوب آن Ratw رتو() داور

 رفته را ستتتترکردگان این تمام ،کاویان قدرت تمرکز و فردی حکومت

 بدون. داد می قرار Kheshaetya (خشتتتتایثیه) شتتتتاه اقتدار تحت رفته

 ،دراز های قرن طی متمرکز فردی حکومت پیدایش از قبتل شتتتتتتک

 و ویستتتتتپدها ،زنتوپدها ،دهیوپدها رهبری تحت ایرانی مختل  طوای 

 الدنب روستتتایی اقتصتتاد ی مرحله تا را شتتبانی زندگی خویش مانپدهای

 این هم مهتتاجم و مختتال  طوای  بتتا برخورد در نتتاچتتار و انتتد کرده

 مصلحتی های خویشتاوندی و موقت های اتحادیه به طوای  سترکردگان

 های فرمانروایی اصتتلی ی هستتته بعدها پیوندها این و اند شتتده می وادار

 «  .است آورده وجود به ها آن دربین را متمرکز و وسیع و واحد

 پژوهشی ،ایران در نشینی کوچ -ستکندر بهاروند اللهی امان ،از نقل

 آگاه انتشارات ،ایالت و عشایر ی باره در

 

 

  تبار هم خویشاوند های گروه
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 استتتتتاس بر کلی طور به ایران نشتتتتتینان کوچ اجتماعی ستتتتتاختمان

 و هویت تباری نظام در. استتتت استتتتوار تباری پدر ونظام خویشتتتاوندی

 های گروه گروه این از و گردد می تعیین رپد با رابطه در فرد نستتتب

ً  ایل یا طایفه یک ی دهنده تشتتتتتکیل ی عمده  تبار پدر های گروه طبعا

 نسل از را خود ها آن اعضای که باشند می (ها آن جز و تیره ،دودمان)

 ملشتتتا تبار پدر گروه یا واحد کوچکترین. دانند می مشتتتترک نیای یک

 هارچ تا سه بین که معینی شخ  نسل از را خود که استت افراد تعدادی

 رایب گوناگونی اصطالحات ایالت. دانند می است زیستته می پیش نستل

 دودمان() دودومو را آن لرستتتان در که چنان برند می کار به واحد این

 هب اغلب واحد این اعضتتای. نامند می اوالد ها بختیاری دربین و بووه یا

 گروهی چنین جد() ی نیا کنیم فرض. شتتتتوند می شتتتتناخته ان بانی نام

 گذاری نام وی نام به گروه این صتتورت این در. استتت داشتتته امن« ستتن»

 ایالت و طوای  که استتتت صتتتورت این به نامگذاری روش. شتتتوند می

 آخر به« لو» پسوند زبانان ترک و« ی» یا و« وند» پسوند زبان پارستی

 «حستتنوند» لرز زبان به را مذکور گروه که چنان. کنند می اضتتافه استتم

 یحسن هم بعضی و لو( + حسن) حسنلو ترکی زبان به و (وند + حستن)

 درنامگذاری کرد و لر طوای  ،این بر عالوه. نامند می (ی + حستتتن)

« حستتتن هوز» حستتتنوند جای به مثال. برند می کار به« هوز» پیشتتتوند

 یا« زایی» پستتتتتوند بلوچ طوای  همچنین. گویند می +هوز( حستتتتتن)

 و« زایی» و« وند» پستتوند اصتتوال کنند می اضتتافه استتم آخر به« زهی»

 نجا این در که استتت فارستتی در« زاده»« زاده» پستتوند معادل« زهی»

 . رساند می را همبستگی و تباری مفهوم

 در اردو چند یا یک صتتتتتورت به گروه این اعضتتتتتای حال هر به

 عنیی اند سهیم یکدیگر سترنوشت ودر برند می ستر به معینی ی محدوده

 در موظفند أاعضتتت ستتتایر برستتتاند قتل به را کستتتی اعضتتتا از یکی اگر

 مورد أاعضتتتت از یکی اگر برعکس یا و کنند کمک بها خون پرداخت

 .شتابند می او کمک به دستجمعی طور به أاعض تمام گیرد قرار حمله

 

  

   تیره
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 دهشتت تشتتکیل دودمان تعدادی از که استتت تیره تبار پدر گروه دومین

 و یافته افزایش زمان مرور به دودمتان هر عیتتمج معموال. استتتتتتت

 تیره یک تشتتتتتتکیل و اید می وجود به جدیدی های دودمتان درنتیجته

 ات پنج بین که تیره نآ بانی نام به معموال تیره هر اعضتتتتای. دهند می

 تعدادی از نیز تیره هر. شتتوند می شتتناخته استتت زیستتته می پشتتت هشتتت

 ممکن. کنند می زندگی معینی ی درمحدوده که استتت شتتده تشتتکیل اردو

 از رخانوا تعدادی ،خود اصتتتتتلی اعضتتتتتای بر عالوه تیره هر استتتتتت

 ،خشتتتتکستتتتالی ،داخلی درگیری) مختل  علل به که را دیگر های تیره

. دهد جای خود درون در اند آورده ی رو نآ به ها( این جز و ،قحطی

 ،دارند را تیره های زمین و مراتع از گیری بهره حق تیره اعضای تمام

 بیشتتتتتری مزایای از تیره رهبران خصتتتتوصب ،أاعضتتتت از بعضتتتتی اما

 . برخوردارند

 ستتتیاستتتی ،اجتماعی واحد یک صتتتورت به تیره هر ،رفته هم روی

 ها گروه دیگر هجوم مقابل در جمعی دسته طور به آن اعضای که است

 ایل و طایفه اصتتلی رکن تیره کلی طور به. کنند می دفاع خود منافع از

 از استتت ای مجموعه طایفه یا و ایل هر گفت توان می درواقع و استتت

 .  گوناگون های تیره

  طایفه

 لتشتتکی تیره تعدادی از که استتت ستتیاستتی ،اجتماعی واحد یک طایفه

 نیای دارای استت ممکن طایفه یک ی دهنده تشتکیل های تیره. گردد می

 به طایفه احتماال صورت این در که باشند (اساطیری یا واقعی) مشترک

 از« بیرانوند ایل» مختل  طوای  مثالً . شتتتتتتود می گذاری امن او نام

 موارد در. اند شتتتده نامگذاری خود بنیانگزاران استتتم به همگی لرستتتان

 هرد ۀطایف» مانند شود نامگذاری مکانی استم به طایفه استت ممکن دیگر

 در رشتتو دره نام به محلی از را خود استتم که قشتتقایی ایل از« شتتوری

 اه راه از ها تیره و طوای ) است کرده اقتباس ستمیرم مهرگرد نزدیکی

 است( خارج بحث این ی ازحوصله که شوند می ی نامگذار گوناگون

  ها بختیاری سنتی اجتماعی ساختمان 1 نمودار

  ایل بزرگ ،ایل ،طایفه ،تیره ،تش ،اوالد،بهون

  لرستان در ایل سنتی اجتماعی ساختمان 2 نمودار
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 ایل -طایفه ،تیره ،بووه -حونه

 نشینان کوچ سایر سنتی اجتماعی نظام ی دهنده تشکیل واحدهای 

  زات-دپسرن گس ،بلوچ ،ایل -طایفه -تیره ،بنکو -بیله -او ،قشقایی

  ریباص،ایل ،تیره ،اوالد ،عم بنت ،بیت ،خوزستان عرب،ایل -طایفه

 ،ای،ترکمن() یموت ،ایل ،تیره ،اوالد ،خانواده

 طایفه ،اوتلیق

 شتتده تشتتکیل طایفه تعدادی از که استتت ستتیاستتی واحد یک ایل :ایل

 . است

 ینا با اما نیستتتند مشتتترک نیای دارای معموالً  دهنده تشتتکیل طوای 

 . باشند می واحد شخصی نسل از که کنند می ادعا ها نآ از بعضی حال

 لای و ببران نام به شتتخصتتی نستتل از را خود وند رانبب ایل که چنان

 . دانند می بهار نسل از را خود بهاروند

 

  ایران ملی امنیت و استقالل 
 برای، دیگر ستتتویی از روستتتیه و ستتتویی از اروپا با همراه آمریکا

 دو آنها و هستتتند رقابت در گذار حال در جهان این ستترکردگی و تستتلط

 . دیگر کشورهای استقالل و امنیت :اند انداخته خطر به را چیز

 ستتتتپتامبر 11 از پس غربی اروپای و روستتتتیه و آمریکا هر ظا به

 امنیت ی بهانه به آمریکا دیگر جانب از. بینند نمی امنیت در را خود

 نای استقالل و شتده خاورمیانه ی منطقه وارد تروریستم با مبارزه و ملی

 . است داده قرار تجاوز مورد را ها کشور

 در کویت از حمایت ی بهانه به عراق به تجاوز با آمریکا تر پیش

 ،بود کرده کسب هایی موفقیت 1331 در کوزوو جنگ و 1331 سال

 شد متحمل را عظیمی خستارات افغانستتان و عراق در آن ی ادامه با اما

 در مدید های مدت تا مردم که زد دامن منطقه در را آشتتوبی و خرابی و

 در نیز خود و سوخت خواهند ترور و کشتتار و مذهبی ،قومی اختالفات

 . بود نخواهد میسر بزودی آن آمدن در که رفته فرو منجالبی

 دهستن تروریست دهنده پرورش شد وانمود که کشتورهایی به آمریکا

 ستتتپتامبر 11 در کنندگان حمله تن 13 از دانند می همه اما کرد حمله

 و اشتندد تعلق امریکا متحد ترین نزدیک ستعودی عربستتان به بیشتترین
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 درو  تبلیغات آن ی همه و نداشت دستجمعی کشتتار ی وستیله هم عراق

 آنها استتتتقالل نقض و کشتتتورها این اشتتتغال که این نتیجه. مدآ در آب از

 تیتروریس جنگ یک برای شد ی انگیزه استالمی ضتد تبلیغات با همراه

 تروریستتتتم گستتتتترش به و داد عکس ی نتیجه که مستتتتلمانان فراملیتی

 .  انجامید

 عنوان زیر را کشتتتورها این با جنگ آمریکا ی متحده ایاالت گرچه

 عمواض و آنها تبلیغاتی شمایل و شکل ولی داد انجام دموکراستی صتدور

 در را مستتتتیحی بنیادگرایی از نمایشتتتتی بوش جرج ارتجاعی غایت به

 . گذاشت نمایش به اسالمی بنیادگرایی برابر

 و ها حستتین ملک ،ها مبارک ،ها ستتعودی درمنطقه آمریکا متحدان

 ایجاد عوامل از و اند بوده ارتجتاعی غتایتته بت هتا مشتتتتتترف پرویز

 خود حاکمان منطقه این مسلمان مردم. آیند می بشتمار نیز ها تروریستت

 اب مستتیحیت رویارویی دارند که تصتتویری و دانند می استتالم به خائن را

 انهدیو سخنان به و دانند می دیگر صلیبی جنگ یک را آن و است اسالم

 این ستتتتران که بگذریم. نگرند می تحستتتتین ی دیده با ادژن احمدی وار

 ظن  س با آمریکا عملیات به و ندارند ای میانه نیز دموکراسی با متحدان

 برای که بایدن جوزف ،اوباما ستتتتیاستتتتت که نیستتتتت بیهوده نگرند؛ می

ً  کنند می مبازه بوش ستتتیاستتتت با رقابت  مرکز که دارند اذعان صتتتریحا

 حقوق نقض از ستتخن ستتبب همین به. دارد قرار پاکستتتان در تروریستتم

 دهشتت تبدیل غریبی ی مضتتحکه به درعمل ،دموکراستتی استتتقرار و بشتتر

 . است

 گراشغال نیروهای توسط افغانستتان و عراق در گناه بی مردم کشتتار

 همراه با گیرد می صتتتتورت کامل اعتنایی بی با گاهی و اشتتتتتباه به که

 مانند کودتاهایش و سرد جنگ دوران در آمریکا از مردم ذهنی ی سابقه

 . است انباشته بیشتری نفرت از را ایران در مرداد 28 کودتاهای

 اتعملی با استتالمی بنیادگرای های تروریستتت کشتتتار ،گذشتتته آن از 

 رحم چیز هیچ به کودک نه و زن نه و نظامی غیر به نه که انتحاری

 انداخته جدی ای مخاطره به را افغانستتتان و عراق موجودیت ،کنند نمی

 جامعه مستقل های سازمان و احزاب نداشتن سبب به کشورها این. است
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 ای مخاطره به تروریستتتتی عملیات این اثر در خارجی اشتتتغال و مدنی

 .  هستند نابودی به رو و افتاده جدی

 مندشتت دو رفتن بین از :یافت تاریخی شتتانس یک میان این در ایران

 جای به ایران نادان زمامداران اما. حستتین صتتدام و طالبان ،ستترستتخت

 همستتأل به وتفاخر خوانی رجز به تاریخی فرصتتت این از برداری بهره

 بهانه و دارد داخلی مصتتترف فقط که پرداختند اتمی انرژی کردن غنی

 دنکر آشفته و اوضاع شدن بغرنج به طریق بدین. ماندن برای استت ای

 . رساندند یاری المللی بین و داخلی اوضاع

 رد ایران علیه قطعنامه چند ،شده ولهزای المللی بین روابط در ایران 

 ایران علیه جهان عمومی افکار و رستتتتیده تصتتتتویب به ملل ستتتتازمان

 در و افتاده دور نیجها بازار از ایران نفت لوله خط. شتتتتده برانگیخته

 هب آمریکا حمله گرچه. است شده گرفتار اقتصادی ی محاصره ی چنبره

 برای وخیمی عواقب حمله این. نیستتت غیرممکن ولی ،استتت بعید ایران

 و ها جنگ شتتدن ور شتتعله موجب و داشتتت خواهد ما استتتقالل و امنیت

 آمریکا امروز اگر حتا. شتتد خواهد ما وحوش حول در دیرین اختالفات

 گریبانگیر ها ستتتال منطقه در او حمالت پیامدهای ،کند ترک را منطقه

 ،نچی با هند ،هند با پاکستتتان اختالفات که ماترکی. بود خواهد آن مردم

 بار این آیا. بخشتتید خواهد شتتدت خود مرکزی های دولت با را کردها و

 های آشتتوب در آمریکا مصتتالح قربانی پدر بوش زمان مانند کردها نیز

 شد؟ خواهند بعدی

 

 2118-جوالی

 

  



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 113 - 

  



 حسن بهگر

- 111 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد ترور دوباره پالمه اوالف
 

 ایرانی کنفرانس از 2112 فوریه 13 در ستتتوئدی SVD روزنامه

 و است آن ستازمانده آهی شتهریار که« دموکراستی برای اتحاد» مدعیان

 شتتتتده، تشتتتتکیل پالمه اوالف های اندیشتتتته از الهام با برخی ادعای به

 در گانکنند شرکت از نفر دو با گفتگویی حاوی که نموده تهیه گزارشتی

 ادنژ قاستتتمی ستتتعید و کومله ستتتازمان رهبر مهتدی عبدهللا کنفرانس این

 سبتن مثبتی دیدگاه دو هر این. شتده معرفی لیبرال عنوان تحت که استت

 . دارند ایران علیه ها تحریم به

 مردم که استتتتتت معترف اینکه عین در کومله رهبر مهتدی عبدهللا

 صورت هر به گوید می، هستند عذاب و رنج در ها تحریم این از عادی

« باید» این او نیستتت معلوم. کننند پرداخت باید مردم که استتت بهایی این

 فتهگ کسی چه. برد می کارش به محابا بی اینقدر که کرده پیدا کجا از را

 فقط یا استتتت دیگری چیز استتتت؟ تاریخ جبر مقامی؟ مجمعی؟ ؟«باید»

 دیگران مال و جان از و زدن حرف سبک طور این خاله؟ و عمه حرف

 هانناگ و شتتده باب اپوزیستتیون در که استتت مدتی متأستتفانه گذاشتتتن مایه

 یکستت اگر بگویند که اند آمده میدان به باک بی قهرمان نقش در ای عده

 . کرد حمله باید پس مانم، می زنده که خودم نیست، باکی ،مرد هم
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 وانندت می چگونه اند نشسته گود از بیرون که کسانی نیست مشتخ 

 ستتتتی از بیش که مردمی عذاب و رنج از کنفرانس آن و مجمع این در

. بگذارند مایه شتتده، خم کمرشتتان گرانی و جنگ و انقالب اثر در ستتال

 کوچکترین نیستتتتتتند قادر که دانند می خوبی به خود که حالی در تازه

 از شتتتتدن خالص برای جنگ حتا یا تحریم کارآمدی باب در ضتتتمانتی

 لطمه استتت حتمی میان این در که چیزی تنها. بدهند استتالمی نظام دستت

 آن از طوری و ندارد قابلی چندان نظرشتتتتان به که استتتتت مردم دیدن

 نه افتدبی اتفاق سینما ی پرده روی استت قرار گویی که کنند می صتحبت

 . واقعی جهان در

 افزاید: می مهتدی

 استتتتتت ممکن پذیرد انجام کوچکی مقیاس در ایران به حمله اگر» 

 کنم نمی تصتتتتور بزرگ مقیاس در حمله یک با اما بدرببرد جان رژیم

 «  .بماند زنده رژیم

 کستتتی مبادا که کردید معین هم را حمله ی اندازه که ممنون بستتتیار

 ستتیک که کنند حمله چنان اصتتالً  که گفتید می بود خوب. ببرد در به جان

 که باشتتد بزرگ کافی ی اندازه به حمله اگر صتتورت هر به. نماند زنده

 خواهد راحت ایران ملت از هم و استتتتالمی جمهوری از هم همه خیال

 . شد

 معنای خوانندگان استتت ممکن کرده تصتتور که روزنامه گزارشتتگر

 نآ ی دنباله در کنند، شتتک مطلب صتتحت به یا درنیابند را ستتخنان این

 خواستتتتار وی که آید برمی چنین شتتتخ  این ستتتخنان از که افزاید می

 است! ایران ی گسترده بمباران

 کرد می مبارزه امپریالیسم با پریروز تا که ای کومله رفیق مورد در

 در ناگهان کرده، درستتت« کردستتتان اقلیم» عراق در آمریکا وقتی از و

 اام گویم نمی چیزی دیگر نموده، ستتترا  مثبت صتتتفات هم امپریالیستتتم

 طرفدار و استتتت کرده معرفی لیبرال را خود که نژاد قاستتتمی درمورد

 همینجوری همه ها لیبرال کنند خیال مردم استتتت ممکن و استتتت تحریم

 ربراد گفت باید دارند، مملکت برای درخشان های طرح این از و هستند

 این از مجالسی نه و برد دخواه بجایی ره ها تحریم نه و ای خوانده کور

 . قبیل
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 تا که اشتتتخاصتتتی چنین با نشتتتستتتت و اتحاد که باب این در قضتتتاوت

 دستتت و متحد تنها نه امروز و دادند می امپریالیستتتی ضتتد شتتعار دیروز

 و خاک به و بزرگ مقیاس در حمله خواستار بلکه اند شتده آن ی نشتانده

 اعتباری چه هستتتتند، قدرت به رستتتیدن برای ایران مردم کشتتتیدن خون

 تا اینها سخنان که هم را باب این در قضاوت. استت ایران مردم با دارد،

 پالمه اوالف عکس و استتت منطبق دموکراستتی و بشتتر حقوق با حد چه

 مردم به ستتتتتازد، طرف بر را موجود ناهماهنگی تواند می اندازه چه

 کوتاه دنیا از که پالمه خود دستتت صتتورت هر به. کنم می واگذار ایران

 چه نیستتتت معلوم. شتتتود می خرج ایران انربمبا راه در او ارث ،استتتت

 به. ها ایرانی یا ها ستتتوئدی ببرد؟ فایده کارها این از استتتت قرار کستتتی

 .  هیچکدام که من نظر

 

 2112 فوریه
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 شود؟ می وانمود حق بر بحرین جدایی چرا
 

 و گوشتته در گوناگون های بهانه به بحرین جدایی مستتالله روزها ینا

 احتماالً  و پیشتتتتین نظام تطهیر قصتتتتد به ظاهراً  شتتتتود، می مطرح کنار

 گذاری صتتحه ،غالب لحن. کشتتور ی تجزیه برای ستتازی زمینه محض

 و بود شتتده خارج ما دستتت از کار که عنوان این تحت استتت جدایی بر

 محستتتتتتن آقای به را تجزیه با مختالفتت میتان این در. نبود ای چتاره

 چنین و کنند می منحصتتر و محدود کرد، نطق مجلس در که پزشتتکپور

 نبحری ی تجزیه مخال  ایرانیستتتت پان حزب فقط که نمایند می وانمود

 این جدید ی نمونه. ماجرا صتتامت و ستتاکت شتتاهد دیگران و استتت بوده

 قاستتتمی رضتتتا آقای شتتترکت با« دیگر عبارت به» برنامه در را گفتار

 و بوده خارجه امور وزارت نهم ی اداره معاون شتتاه زمان در که دیدیم

 !1کند می قلمداد« سرنوشت تعیین حق» با منطبق را بحرین جدایی

 

 پایه بی استدالل

                                                 
 کنید مراجعهبرای شنیدن گفتگو با آقای رضا قاسمی به اینجا  1

http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2012/06/120621_hardtal

k_reza_ghasemi. shtml 
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 ً  از یشب قاسمی رضا خود برای باید استدالل این بودن پایه بی قاعدتا

. ندک می بیان مصالحی به بنا را سخنان این شتاید منتها باشتد روشتن همه

 از پس« ستتتترنوشتتتتت تعیین حق» ی مقوله طرح که بداند باید خود او

 رهایی مقصتتود و مستتتعمره کشتتورهای به بود متوجه جهانی دوم جنگ

 بحرین. بود مستتتتقل ستتتیاستتتی واحدهای تشتتتکیل و استتتتعمار بند از آنها

 کشتتتور از بخشتتتی دراز ستتتالیان که بود ای جزیره بلکه نبود مستتتتعمره

ه ب اما آمد، می بحساب کشور چهاردهم استتان و شتد می محستوب ایران

 پذیرفت، قاستتتتتمی آقای و شتتتتتمرد برنامه این در فانی آقای که دالیلی

 امینظ مخارج مینأت به قادر که شتتد انجام انگلستتتان فشتتار زیر جداییش

 بنام فدراستتتتیونی داشتتتتت نظر در و نبود فارس خلیج در خود حضتتتور

 همنطق در ترتیب این به را نفوذش تا کند درستتتت عربی متحده امارات

 حق که را آنچه عکس هدفی درستتت ایران از بحرین جدایی. نماید حفظ

 رایب بود ای وسیله و نمود می تعقیب داشت، نظر بدان سترنوشت تعیین

 حق هچ این پرستتید قاستتمی آقای از باید. انگلستتتان استتتعماری نفوذ حفظ

 حدود هک انگلستانی است؟ کرده عمل معکوس که است سترنوشتی تعیین

 منطقه به قدم دریایی دزدان با مبارزه ی بهانه به پیش ستتتتال دویستتتتت

 دیگران برای که داشتتت حقی چه شتتد دزدان ی ستتردستتته خود و گذاشتتت

 تقبل به قادر که نزاری و ضتتتتع  روزگار در آنهم کند؟ معین تکلی 

 هچ نبود گذشته نظام حقارت اگر. نبود هم استعمارش ی پستمانده مخارج

 مست آن از همه این که ای افتاده کار از استعمار به ایران که داشتت دلیل

 بدهد؟ باج هم باز ،بوده کشیده

 روقلم بر ایران ملی حاکمیت حق آشتتتکار نقض بحرین تجزیه قبول

 هب آگاهی وجود با قاستتمی آقای اما. بود انگلستتتان منافع جهت در کشتتور

 رپزشکپو موضعگیری به ها مخالفت کردن محدود عین در و مسایل این

 هب بایستتتتی همه و بود شتتتده گرفته پیش از که بود تصتتتمیمی» گوید می

 کند می استتتدالل چنین او. « ماندند می شتتاه تصتتمیم این مطیع اصتتطالح

 رایب راهی و شتتد گرفته ستترنوشتتت تعیین حق براستتاس که تصتتمیم این

 . کند لشکرکشی به اقدام صدام مثل اینکه مگر بود نمانده شاه

 شتتیخ که چون» نشتتد انجام رفراندومی که کند می اقرار قاستتمی آقای

 سنت این که گفت می و نبودند موافق هم ها انگلیس و نبود موافق عیسی
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 مورد در. « دارند برمی هم را ما و کنند می رفراندوم فردا و شتتود می

 بودیم شتتاهد هم عمومی افکار به مراجعه اصتتطالح به بازی شتتب خیمه

 را که هر عمل در اوتانت، دبیرکلی زمان در و ملل ستتازمان نظر زیر

 این در. نه نخواستتتتتند را که هر و دادند راه نظرخواهی به خواستتتتتند

 خواستتتتت به هم ربطی و نبود مشتتتکل کار ی نتیجه پیشتتتبینی ،شتتترایط

 زوره ب را بحرین مقیم ایرانیان چگونه دانیم می. نداشتت بحرین ستاکنان

 نیبحری تابعیت و کنند باطل را خود ایرانی شتتتناستتتنامه که کردند وادار

 از هک ستتنی حکومت یک به شتتدند مجبور شتتیعه مردم اکثریت و بپذیرند

 کردن ای فرقه دو روش این. بدهند تن بود شتتده وارد ستتعودی عربستتان

 ورز به را باقی و نشتتاندن فرمانروایی کرستتی بر را اقلیت کشتتور، یک

 شتتتتاید که استتتتت انگلستتتتتان کالستتتتیک شتتتتگردهای از کردن آنها مطیع

 نوع هر راه قدرت تقستتتیم نوع این. باشتتتد عراق اش نمونه معروفترین

 مانفر استتتبداد با که اقلیتی چون بندد می را دمکراستتی ستتوی به تحول

 نوع هر و اکثریت حکومت یعنی دمکراستتتتتی که استتتتتت آگاه راند می

. کرد خواهد ستتلب او از را ستتیاستتیش امتیازات ،جهت این در اصتتالحی

 . شاهدیم بحرین در امروز را کار ی دنباله

 انگلستتتتتان حکومت دستتتتتان در شتتتتاه بودن فعل آلت از فقط ماجرا

 نستتل افکار شتتدن روشتتن برای گذشتتته، که ما از. بس و کند می حکایت

 و نکنید الپوشتتتتتتانی را حقایق شتتتتتتده، که هم بعدی و حاضتتتتتتر های

 رستتت بر را آنچه و بگذارید کناری به را پهلوی خاندان با رودربایستتتتی

 نبحری به نداشتتت لزومی شتتاه. کنید بازگو استتت آمده بخت نگون ایران

 و بودن که کند عمل مستتتتقل و باشتتتد مستتتتقل بود کافی کند، لشتتتکرکشتتتی

 انگلستتتان با نکردن همکاری و جدایی به ندادن رضتتایت حداقلش. نکرد

 اجاره که را کنگ هنگ چین، که بینیم می جهانی ی صتتتتحنه در. بود

 وزهن و گرداند می باز میهن به انگلستتتان تکاپوی همه با بود ستتاله 33

 نمونه یک چین خارجی ستتتیاستتتت. استتتت نیامده کوتاه تایوان مستتتأله در

 ازمانس در تایوان پیش چندی همین تا که نکنیم فراموش. باشد تواند می

 تدست حکومت و شتاه ضتع  این. بود نشتستته کمونیستت چین بجای ملل

 دخالت دیگران امور در خود اربابان بفرمان گوش که بود او ی نشتتانده

 رکشو حقوق از دفاع از ولی کرد می لشکرکشی هم ظفار به و کرد می
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 ملت ی کیستتته از و هاستتت همین استتتتبداد حفظ مخارج. بود عاجز خود

 . گردد می تأمین

 همستتتتایگان با روابط بهبود به کار این که قاستتتتمی آقای استتتتتدالل

 قرار اگر اوالً . استتت شتتگفتی ی مایه حتی و استتاس بی نیز انجامید می

 ضایتر احتماالً  کنید تقدیم همسایگان به تکه تکه را مملکتتان شتما باشتد

 نچو نگرفتیم هم ای نتیجه چنین ما تازه ولی. نمود خواهید جلب را آنها

 حری  فقط نمیکند، خوب کستتتی با را شتتتما ی رابطه دادن باج اصتتتالً 

 ودنب طرف عادت به که بینیم می. بیشتتتر باجگیری برای کند می ترش

 از دست امروز به تا استتعمار که استت شتاه ی گرایانه تستلیم ستیاستت با

 رد کوچک نشتتین شتتیخ چند حاال و برنداشتتتنه ایران همستتایگان تحریک

 بر ایران حاکمیت که هم کوچک و بزرگ تنب و ابوموستتا جزایر مورد

 ستتت،ا شتده تستجیل فجیره موافقت با و متحده امارات تشتکیل از قبل آنها

 کنند می اشتتکال هم فارس خلیج نام ستتر بر و کنند می مطرح ادعاهایی

 ... و

 را خود هویت و شتتتوند می قربانی بحرین در چگونه مردم بینیم می

 رغم به هم ها رسانه. هستند محروم خود اولیه حقوق از و داده دست از

 جمهوری تحریک به را ها آشتتتتتتوب المللی، بین تحقیقات انواع نتایج

 و دهد جلوه اعتبار بی را مردم اعتراض هم تا دهند می نستتبت استتالمی

 تاینس آیا. کنند پا و دست ایران مردم بر فشتار برای جدیدی ی بهانه هم

 سرنوشت؟ تعیین حق معنای

 ً  دنکر پاره پاره که اینستتت جز شتتود؟ می گفته ستتخنان این چرا واقعا

 زمینه و شتتود داده جلوه منطقی ستترنوشتتت تعیین حق عنوان تحت ایران

 گردد؟ آماده دیگری ی تجزیه برای را

 

 بود؟ مخالف گروه یک فقط

 بحرین جدایی با ایران مردم مخالفت گرفتن نادیده دیگر ی مستتتتأله

 شتتتده دوخته ها دهان و بود حاکم دیکتاتوری کشتتتور در چون که استتتت

 ردنک منحصتتتر را تجزیه با مخالفت. نکرد پیدا بروز برای مجالی بود،

 ذیردپ می انجام نیت این با ،ایرانیست پان حزب از پزشتکپور محستن به

 بوده «افراطی پرستتتتان میهن» بحرین ی تجزیه مخالفان تنها بگویند که
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 استتتت؟ افراطی بود طالب را مملکت ارضتتی تمامیت کس هر مگر. اند

 ستتر رب تا ماند نمی باقی مملکتی اصتتالً  که برود بین از تمامیت این اگر

 . بشود چرا و چون دیگران و افراطیان بین حکومت ی شیوه

 نیستتتت بد. استتتت زنی برچستتتب حد در و مایه بی ها حرف نوع این

 استتتیاستتت قانون با بحرین جدایی با موافقت اصتتتالً  که کنند روشتتتن بیایند

 هگذشت ستاواک صتافی از که ملی شتورای مجلس در نبود؟ یا بود منطبق

 آیا. ندهند راهش مجلس به دیگر شتتتد باعث که زد حرف نفر یک ،بود

 اند کرده تجزیه را مملکت کنند؟ نظر اظهار ایران مردم که دادند اجازه

 بود مدعی که شتتتتاه خود. زنند می گرایی افراط اتهام آن مخالفان به و

 بحستتا به را ها دلبازی و دستتت این کرده اختراع را مثبت ناستتیونالیستتم

 که شتتتاهی که این طرفه. گذاشتتتت می خودش درآوردی من ایدئولوژی

 ار خود نه کند مراجعه افکارعمومی به اصتتطالح به بحرین در پذیرفت

 تمامیت از بود متعهد که دانستتتت می کشتتتوری استتتاستتتی قانون به ملزم

 آریامهر. کرد مراجعه ایران مردم آرای به نه و کند دفاع آن ارضتتتتی

 برده، ارث به قزاقش پدر از که دانستتتتت می خود طلق ملک را ایران

 کتته داد می هم پز روش و بینش این بتتا. بودنتتد رعتتایتتا کتته هم مردم

 . ام کرده ارضی اصالحات

 اعالمیه یک دادن جرمه ب فروهر داریوش 43 ستتال در زمان همان

 و شد دستتگیر بحرین ی مستأله مورد در کشتور وزیر نخستت به خطاب

 هک پادشتتاهی دستتتور به ،کشتتور تجزیه با مخالفت دلیل به ستتال ستته مدت

. ادافت زندان به بود، کرده یاد ستتتوگند ایران ارضتتتی تمامیت حفظ برای

 در را فراوانی صتتتتدمات نمازی بهرام بویژه ویارانش فروهر داریوش

 آذین به قلم به« آقایان این میهمان» کتاب در. 1شتتتتتتدند متحمل زندان

 ملت حزب اعالمیه. استتت آمده قصتتر زندان در آنان با دیدار از شتترحی

 چارچوب در رفت زندان به آن خاطر به فروهر داریوش کته ایران

 فروهر. بود شتتتتتده نوشتتتتتته دولت رئیس به خطاب و استتتتتاستتتتتی قانون

 هتج همینه ب و تابد برنمی را اعتراضتتی هیچ دیکتاتور که دانستتت می

 را خود کراوات و پوشتتید را خود شتتلوار و کت اعالمیه انتشتتار از پس

                                                 
متأسفانه چندی پیش در برنامه آقای بهرام مشیری که به موضوع جدایی بحرین  1

 . اختصاص داشت، یادی از داریوش فروهر نشد



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 113 - 

 و رفت زندان به و شتتتتد ستتتتاواک مورانأم منتظر همیشتتتته مانند و زد

 خطابه کوروش قبر ستتر برود شتتاه تا کرد تحمل را خود حبس شتتجاعانه

 ناف باد به مجانی و مفت را کشتتور از بخشتتی ما بخواب آستتوده که بخواند

 که بود نداده خمینی دستتتتت به را اش مانده باقی هنوز زمان آن. دادیم

 . بشود صاف کورش با حسابش

 به که بود شتتتتاه نزدیکان از جم فریدون ارتشتتتتبد دیگر مخالفان از

 قرار ستتتتتت ال مورد بحرین مورد در لیال تولد هنگام خودش ی گفته

ً  که هنگامی و گیرد می  که نبود شتتتاه صتتتالحیت در گوید می صتتتریحا

 . گیرد می قرار شاه اهانت مورد پاسخ در بکند را اینکار

 تنهضتتت نیروی» بنام کوچکی گروه بحرین تجزیه مخالفان دیگر از

 آن در ملی جبهه دوستتتتان از نفر دوستتته و اینجانب که بود« ایران ملی

 ادهند صتتالح هیارلال انتظار و صتتبر ستتیاستتت به تن و داشتتتیم عضتتویت

 هواخواهان از و ستتوم نیروی مبارزان از که شتتعاعیان مصتتطفا. بودیم

 روهگ با بود تماس در مخال  های گروه از بسیاری با و بود ملکی خلیل

 و بود مستتلط ایران معاصتتر تاریخ به شتتعاعیان. داشتتت همکاری نیز ما

 ستقلم چپی توان می را او بود؛ جنگل قیام انتقادی کتاب نوشتن حال در

 اولین وی. نگرفت جا زمان آن موجود چپ های قالب در که دانستتتتت

 مجله در را شتتوروی توستتط چکستتلواکی اشتتغال که بود روشتتنفکرچپ

 با تند و مستتتتتتدل ای جزوه ما گروه برای او باری. کرد نقد نو جهان

 را شتتتاه که نوشتتتت« استتتت استتتتعمار به خدمت بحرین تجزیه» عنوان

 استتاستتی قانون طبق» مضتتمون( به نقل) بود نوشتتته و داده قرار مخاطب

 است کرده یاد قسم آن برای و استت ارضتی تمامیت حفظ به موظ  شتاه

 به خود حاکمیت با رابطه در را بحرین مردم رضتتتایت خواهد می اگر

 داند می چون کند؟ نمی ایران درستتتراستتتر را کار این چرا بگذارد رأی

 رأی شتتتتتاه دیکتاتوری و فاستتتتتد حکومت به ایران مناطق از یک هیچ

 . « داد نخواهند

 جمله از دیگر های گروه توستتتط شتتتده یاد جزوه دانم می که آنجا تا

 تباهاشتتت ارکستتتیستتتت لنینیستتتتم مجاهدین پیکار ستتتازمان با) پیکار گروه

 عاعیانش وبا داشتند فعالیت آن در دیگر نفر چند و نبوی بهزاد که (نشود

 آن رد. شد تکثیر عراقی مهدی به وابسته گروه همچنین و داشتتند رابطه
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 برداری بهره ناستتتتیونالیستتتتتی مضتتتتامین از استتتتالمی های گروه زمان

 سبازپ مورد در کاشتتانی هللا آیت. کنند می هم هنوز اینکه کما میکردند،

 عراقی مهدی حاج. داد اعالمیه و کرد ستتخنرانی بار چند بحرین گرفتن

 دادن اطالع مورد در چنانکه کرد می دنبال را خط همین زیرکی با هم

 خاطراتش در که همچنان نیز خمینی به کاپیتوالستتتیون طرح ی مستتتأله

 . داشت اساسی نقش کرده، ذکر

 من دخو توسط آن تکثیر و جزوه کردن تایپ و تحریر ماشین ی تهیه

 زندان چهارماه تحمل از پس. انجامید دستتتتگیریم به و گرفت صتتتورت

 از نامی که این بدون قصتتر، زندان عمومی ماه ستته و قلعه قزل انفرادی

 ما گروه از دیگری کس و شتتدم آزاد شتتود، برده دیگر کس یا شتتعاعیان

 ی هپخت نثر ولی نبود شعاعیان مصتطفا از نامی جزوه در. نشتد دستتگیر

 از باید جزوه آن نگارش ی شتتتیوه که بود کرده مظنون را ستتتاواک آن

 و بود شتتتده نوشتتتته شتتتاه خود به خطاب جزوه. باشتتتد معتبر ای نویستتنده

 که افرادی ستتتایر یا و ارتش افستتتران بدستتتت مبادا که آن برای ستتتاواک

 این اب) من ی پرونده به کردنش پیوستتت از برستتد، دارند ملی دلبستتتگی

 در. کرد احتراز شتتد( می محستتوب جرم مدرک اصتتطالح به که وجود

 ککت این از یکی در و گرفتم قرار شتتکنجه و فشتتار زیر من رابطه این

 صتتدمه من ستتر جمجمه استتتخوان که بود ها خوردن کابل و ها خوردن

 یردستتتگ که دیگری زندانیان بر ستتاواک فشتتار افزایش. شتتد متورم و دید

 تکک و کابل ضربات اثر در داودی نیک مرگ. بود چشمگیر بودند شده

 مرگ و شتتتتد واقع نخاع قطع دلیل به بود، شتتتتده باب تازه که گروهی

 آن در کاخستتاز ناصتتر های چشتتم از یکی نابینایی و زندان در ستتعیدی

 هم من داده ب و شد کشور از درخارج فراوانی سروصدای موجب زمان

 که عواقبی ترس از و داشتتتتتم که جراحتی ستتتتبب به ستتتتاواک. رستتتتید

 و بودم شتتده دستتتگیر منفرد که آنجا از نیز و باشتتد داشتتته توانستتت می

 . کرد آزادم بود، نیامده بدست سرنخی

 صتتتورت بحرین جدایی با مخالفت در دیگری های کوشتتتش احتماالً 

 بجز چپ جناح در متأستتتتفانه ولی خبرم بی آن از من که استتتتت گرفته

 پرچم را خواهی عدالت که جناح این. ندیدم کستتی از مخالفتی شتتعاعیان

 یینتع حق با منطبق را شاه اقدام قاسمی آقای سبک به ،بود کرده مبارزه
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 و شوروی ی بازیچه ،بنگرد پرده پس به آنکه بدون و دانست سترنوشت

 . شد انگلیس و امریکا

 بحرین جدایی با مختل  های گروه از که را کستتتتتتانی توان نمی

 اش ودسته دار و پزشکپور به اعتراض شمردن محدود با کردند مخالفت

 دادیاستتتب مقابل در آنها. کرد اعتبار بی گرایی افراط برچستتب زدن با و

 هپای. ایستتتادند بزند حراج چوب مملکت به تا بود بستتته را همه دهان که

 یکس و است استاسی قانون خالف بحرین جدایی که بود این حرفشتان ی

 آن استتتتدالل این. بگیرد تصتتتمیم باب این در ندارد حق ایران ملت جز

 ولی بود مستتتتبد حکومت دوره آن. هستتتت هم هنوز و بود معتبر موقع

 الم مملکت ولی. مستتتقل ولی استتت مستتتبد هنوز دوره این نبود، مستتتقل

 این. کنند می غصتتتب را حقوقش که هایی حکومت نه استتتت ایران ملت

 تکرار مانع قیمت هر به و داد نخواهد کشتتتور ی تجزیه به راه هم ملت

 . شد خواهد بحرین نظیر ای فاجعه

 

 2113 ژانویه
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 ویرانی و مرگ سوداگر هجری، مصطفا
 

 ستتتتتازمان یک قالب در را خود آرزوهای و آمال اوقات گاهی ما

 اوقات بستتا که ، کاریکنیم می مجستتم شتتخ  یک در حتا یا ریزیم می

 خطا به شخ  آن یا سازمان آن جا هربعد هم . نیستت واقعیت با منطبق

 خواب از که خواهد نمی دلمان چون کنیم، می توجیهش نحوی به برود،

 .  بیدارشویم خود خوش

 دیدگاه همین از 57 ستتتتتتال در را ها ضتتتتتتربه ترین هولنتاک متا

 گیشتتیفت توانند می هنوز بستتیاری. خوردیم پرورانه خیال و آرمانگریانه

 های ستتتازمان و احزاب نیز و بیاورند یاد به را ستتتخنانش و خمینی به

 به را ای عده و نرفتند قتلگاه به تا که را اندیشتتی مصتتلحت و گر توجیه

 . برنداشتند دست توهمات این از ،ندادند فنا

 .نیست نیاز زیادی مدارک و منطق به خواب این از شدن بیدار برای

 که همانطور را حقایق تا بکوشتتیم و کنیم باز را ها چشتتم استتت کافی فقط

 تنادرستتت خیاالتمان دیدیم اگر که استتتت الزم هم این البته. ببینیم هستتتت

  .دهیم تغییر را رفتارمان و بپذیریم که باشیم داشته جسارت است

 حستتتن های مغلطه از دادشتتتان طلبان ستتتلطنت از برخی روزها این

 بر وشیسرپ خواهد می شکور کردن فدرال با که آمده در شتریعتمداری



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 123 - 

 بسیاری که چرا است بحق آنها شکایت و گله. 1بگذارد خود طلبی تجزیه

 رضتتتا که کنند می تصتتتور و دارند میهن گرو در دل طلبان ستتتلطنت از

 نمی ولی. استتتت ایران ارضتتتی تمامیت ستتتمبل ،پادشتتاه عنوان به پهلوی

 به انطلب تجزیه دیگر و شتتریعتمداری همین امثال با عمل در او که بینند

 از باشتتتد نتانیاهو و ادلستتتون بفرمان گوش که کستتتی. رود می راه یک

 مشتفق مشتاور همایون داریوش که بینند نمی آنها. ندارد اختیاری خودش

 از چیزی دیگر کند عدول ارضتتتی تمامیت از اگر گفت او به بارها وی

 نندما پهلوی رضا حامیان که بینند نمی آنها. ماند نمی باقی مشروطه شاه

 کردن فدرالی خواستتتار... و عأل نوری استتماعیل شتتریعتمداری، حستتن

 وصتتتل جا یک به نخشتتان اینها ی همه و هستتتند ایران تجزیه و کشتتور

 رب طلبان ستتلطنت که استتت بندی چشتتم اینها ی همه گرفتن ندیده. استتت

 . اند زده خود چشم

 . شود نمی ختم همینجا به داستان ولی بود، اول مطلب این

 پیش پرسش این شتود، می استالمی جمهوری رفتن از صتحبت وقتی

 ورتص طلبان سلطنت چرا. شود او جانشین تواند می کسی چه که آید می

ً  که کنند می  شتتد؟ خواهد استتالمی جمهوری جانشتتین پهلوی رضتتا حتما

 وراینط خواهد می دلمان ما بگویند نهایت در اینکه جز ندارند دلیلی هیچ

 . نیست کافی خواستن دل این ولی. بشود

 ی همه پهلوی حکومت مانند هم استتالمی جمهوری که استتت درستتت

 توانستند می که را کسانی حتا و کرده سترکوب را احزاب و ها ستازمان

 رد ولی. استتت کرده اعدام یا و ترور بگیرند دستتت به را جنبش رهبری

 عنوان به طلب اصتتتتتتالح نام تحت را خود ی بدنه از ای تکه مقابل

 ستتتر را ناراضتتتی مردم اصتتتالحات، هویج با تا گذاشتتتته جا اپوزیستتتیون

 پهلوی رضتتتا از تر راحت بستتتیار اینها که باشتتتید داشتتتته توجه. بدوانند

 کی چون که کنند می تصور چنین تازه. گذارند می حراج به را مملکت

 و قدرت گرفتن برای اپوزیستتیون، در دیگری و استتت نظام در پایشتتان

 مه یکستره که تصتتوری. استت بهتر همه از موقعیتشتان آمریکا با معامله

 .  نیست خطا

                                                 
https://www. youtube. com/watch?v=RV7gTNkUSBk 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RV7gTNkUSBk
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 های گروه عنوان به مجاهدین و پهلوی رضتتتتا از تواند می آمریکا

 بجای را طلبان اصتتالح آخر دستتت و کند استتتفاده ذخیره، برگ و فشتتار

 دآمدن اینها اگر. است همین هم اش برنامه احتماالً . بگذارد فعلی حکومت

 و اند کرده اول از که همانطور دادند، خواستتت می حری  که چه هر و

 خواهد معامله ها همین با اند، کرده هم بیشتتتتتر روحانی با بخصتتتتوص

 یم خدمتگزار. نبستتته برادری وعقد نخورده شتتیر کستتی با آمریکا. کرد

 . برد خواهد گرفت، قرار جلوتر ص  در که هر خواهد،

 و آمریکا خواست این و اسالمی جمهوری ماندن یعنی طلبی اصتالح

 مخواهی منطقه در مذهبی کشتتتور پنج ترتیب بدین زیرا استتتت استتتراییل

 ورکشتت چهار. استتراییل و افغانستتتان پاکستتتان، ایران،،عربستتتان داشتتت

 ودبش تا کرد گرم سنی و شتیعه دعوای با را سترشتان میتوان که مستلمان

 دعوا این نهایی ی برنده ستترانجام. پاشتتاندشتتان هم از مناستتب زمان در

 . بود خواهد اسراییل

 و گیرد می صتتتورت بندی قطب مذهبی، گروه هر کارآمدن روی با

 تاکثری و اقلیت نزاع این هیچگاه و آید می وجود به اکثریت و اقلیت

 این. شتود می ایجاد تزلزل و تنش ستتیاستی واحد هر در و شتود نمی تمام

 و آمریکا راه ی نقشتتتتته درجهت ژئوپولتیک نهایی تغییر به ثبات عدم

 . رساند می یاری اسراییل

 ذهن و شوند بیدار خواب از وطنخواه طلبان سلطنت که آنست هنگام

 داد، خواهد باد به را مملکت هم و خودشتتان هم که توهماتی از را خود

 . کنند خالی

ً  اگر  ی خانواده و شتتتتاه از مهمتر برایتان ایران و وطنخواهید واقعا

 دیگر هب دادن دست چاره راه تنها که ببینید و بیایید خود به استت، پهلوی

 مشتتترب هر از باالتر برایشتتتان ایران موجودیت که استتتت وطنخواهانی

ً  و دارد قرار ستتیاستتی  هک آنهایی به. نیستتتند طلب ستتلطنت شتتما مثل الزاما

 ً  . کنند می دفاع ارضی تمامیت و ملی منافع از حقیقتا

 خو آنها به عمری که هایی بندی تقستتتتتیم حدود و حد از رفتن فرا

 کار نای باید است، خطر در وطن وقتی ولی نیست، آسانی کار ایم گرفته

 اند، دهکر چنین بحرانی مواقع در که آنهایی. کنید نگاه تاریخ به. کرد را



 ؟که نگهدار ایران است

 

- 125 - 

 تاریخ غرقاب در اند، نکرده که آنهایی بجهند، مهلکه از اند توانستتتتته

 . اند شده ناپدید

 

 2118 نوامبر
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 خود نیروی به بیاورید ایمان ملت! ای
  

 بتتتازی لیبی، ،عراق افغتتتانستتتتتتتتتتان، وار دومینو ستتتتتتقتوط از پتس

 که نیستتتت معنی بدان این. شتتتد متوق  ستتتتوریه در جدید ی خاورمیانه

. همین استتت، انداخته تعویقش به داعش شتتکستتت بلکه شتتده، ختم پروژه

 داعش افراد از برخی و دارد لشتتکر منطقه جای هزار در آمریکا هنوز

 ایران اول از طرح، این در. دارند فعالیت آنجاها در دیگری های نام با

 . دارد قرار فهرست صدر در هم هنوز و بود اصلی ی لقمه

 که هستتت و بوده فروشتتانی وطن به آمریکا اصتتلی امید اول روز از

 ههم. فرستد می میدان به ایران تجزیه برای جدید شتعار یک با روز هر

 رستت فدرالیستتم ندای مرکز، از که طلبی انحالل از ایم، دیده را رنگشتتان

 ایران از بخش یک به را خودشتتان کدام هر که آنهایی تا گرفته دهد، می

 که آنهایی از برخی. شتتتوند می محل مردم نمایندگی مدعی و بندند می

 آخوند پدر در پدر که آنهایی از بعضتتتی تا هستتتتیم ستتتکوالر گویند می

 وطنفروش رنگی همه خالصه. دارند اسالم به چشمی ی گوشه و هستند

 . است شده رد چشمانمان جلوی از
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 نخواهیم چه بخواهیم چه ایران، در فدرالیستتم که دانیم می ما ی همه

 استتتتباب و برادرکشتتتتی و نزاع موجب و کند می پیدا قومی صتتتتورت

 و ضاتتبعی فدرالیسم رایج، تبلیغات برخالف. شتود می کشتور ی تجزیه

 هنگا. بخشتتتد می شتتتدت را آنها بلکه برد نمی بین از را قومی اختالفات

 أسیست تازه که استت فدرال کشتور یک از ای نمونه که پاکستتان به کنید

 دموکراستتی از تنها نه و دارد رواج آشتتوب و مرج و هرج آن در و شتده

 محستتوب دوم درجه شتتهروندان ها پشتتتون و ها بلوچ بلکه نیستتت خبری

 اه ماالیایی را آن مردم اکثریت مالزی، فدراستیون کشتور در. شتوند می

 محروم طبقات مهاجرین ستایر و ها چینی و ها هندی و دهند می تشتکیل

 کردستتتان اقلیم برویم؟ دور راه چرا. دهند می تشتتکیل را مالزی جامعه

 ها ترکمن از برخی های زمین و کرد شروع بودن فدرال با که عراق در

 هب مجبور برخی و شتتد کشتتیده نزاع بهکار  ستترانجام و کرد تصتتاحب را

 ادعای کردستتتتان اقلیم که نگذشتتتت چندی. شتتتدند کردستتتتان اقلیم ترک

 دادن پس عراق دولت به دیناری نفت فروش انحصتتار با و کرد استتتقالل

 خود فامیل بین را نفت فروش از حاصتتتتتل دالر ها میلیون بارزانی و

 طرح. شتتتتتد جمع بستتتتتاطش مرکزی دولت نهیب یک وبا کرد تقستتتتتیم

 قاللاست با وگرنه جدایی برای استت ای مقدمه فقط ایران برای فدرالیستم

 دولت در قدرت تمرکز از توان می نیز (ها کمون) هتا شتتتتتتهرداری

 ولی شتتتتتتود ایجتتاد قومی اختالف آنکتته بتتدون کرد جلوگیری مرکزی

 . گویند نمی سخن آن از عمداً  ها فدرالیست

 و نیستتتت ای شتتتده تأستتتیس تازه کشتتتور و استتتت کهن ایران ستتتاختار

 حتتال انتتد کرده زنتتدگی درکنتتارهم و هم بتتا اقوام این ستتتتتتتال هزاران

 ستتتال هزاران طی که را ما مشتتتترک فرهنگ و همبستتتتگی خواهند می

 هبیگان همدیگر با را ما و شتتکنند درهم واهی های بهانه به گرفته شتتکل

 اه بعضتتی اخیراً  حتا و استتت متمرکز دولت با مبارزه آنها ی بهانه. کنند

 دولت فدرالیستتتتتتم با گویی. میشتتتتتتمرند گری اقتدار مترادف را تمرکز

 خواهدشد! حل مشکالت ی همه و شود می دموکرات

 ساطب شدن جمع شاهد کم کم که است این افتاده اخیراً  که جالبی اتفاق

 از یک هر اخیراً . ایم شتتده اش همیشتتگی مروجان ستتوی از بازی فدرال

 الفدر که گوید می و کند می باز دهان نوبت به اجنبی، خدمتکاران این
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 ردیگ روز دو تا البد و خواهد نمی قومی فدرالیستتم الاقل یا نیستتت خواه

 نبوده هم هیچگاه و خواهد نمی را جورش هیچ که کرد خواهد هم اضافه

 است!

 مدهآ وارد کارفرمایانشتتان و گروه این به که بزرگیستتت شتتکستتت این

 مردم جدی مقاومت از شتتکستتت این. شتتمرد مبارکش بستتیار باید و استتت

 را فدرالیستتتم طرح ستتو همه از که ستتیاستتی فعاالن بخصتتوص و ایران

 که چیزی. گیرد می ستترچشتتمه نمودند، مبارزه آن با و ستتاختند محکوم

 ایران به آنها دلبستتتگی نبود، گروه و حزب بود، کرده هماهنگ را اینها

 در و داد واحد جهت هایشتتتان کوشتتتش به و آورد همشتتتان گرد که بود

 .  نمود کسب برایشان را بزرگ امتیاز این نهایت

 دوجو کارساز قدرت یک فقط ایران در که ایم نوشتته اینجا در بارها

 باور چیزی هر به مردم که اینجاست مشکل. است ملت قدرت آن و دارد

 ولی بینند، می چشتتتم به را پیروزی هم بار هر. خودشتتتان جز به دارند

 کسب را امتیاز خودشان قدرت که کنند می فراموش فردا همان از انگار

 در و قدرت ظواهر ی همه از که کرده کسب هم کستانی رغم به و کرده

 . برخوردارند تبلیغاتی های بوق همه صدر

 حاصتتتتل فقط که را اخیرتان های پیروزی و برگردید عقب به کمی

 که ار رفراندوم شدند مجبور همه از اول. ببینید چشم به بود خودتان کار

 سانم س مجلس و بگذارند کنار برگرداند، را سلطنت یکراست بود قرار

 ینا الستتتاعه خلق صتتتورت به ستتتپس. نمودند قبول گفتند می بقیه که را

 و استتمش و خودش به همه که کردند علم را فرشتتگرد مضتتحک جنبش

 همگانی واکنش با و شتتتد آبرو بی یکشتتتبه که خندیدند چنان اعضتتتایش

 الس همه این. شتده فدرالیستم نوبت هم حاال. رفت زباله ستطل به مستتقیم

 هزار و آمریکتتا ی کنگره در و دادنتتد چلوکبتتاب و کردنتتد خرج پول

 خالصتتته و انداختند عکس آن و این با و گذاشتتتتند جلستتته دیگر ستتتوراخ

 ردمم مقاومت این نهایت در ولی. گستتردند را لگنشتان آفتابه دستت هفت

 فرن دو یکی اینکه. برد نخواهند جایی به ره که داد نشتتان آنها به که بود

 چون ندارد، اهمیت خود خودی به اند گرفته پس را حرفشتتان و اند آمده

 ارباب ی اشتتتاره به همگی که استتتت این مهم. ندارند اهمیتی اینها خود

 میرق که اینها خود وگرنه فهمیده، که استتت ارباب یعنی. اند کرده چنین
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 یجبستتت فدرالیستتتم برای را ها همین دوباره که استتتت ممکن البته. نیستتتتند

 یول بود، هشتتیار باید. ندارد عقیده و فهم خود از که هیچکدامشتتان کنند،

 . گرفت دستکم هم را فعلی پیروزی نباید

 ره هستتتتند، خودشتتتان فقط و فقط اصتتتلی نیروی که بدانند مردم باید

 یرویشانن که است این برای هستند، ضعی  که کند می تلقین آنها به کس

 راه در و خودشتان توستط باید و استت مردم مال قدرت. بکند ست استتفاده

 ستتته این هماهنگی بدون اگر. شتتتود استتتتفاده آن از خودشتتتان بهروزی

 یم بزرگتر بستتیار کارهای هماهنگی با اید، آورده دستتت به را پیروزی

 جا از را آخوندی نظام توانید می اینکه مهمتر همه از و بکنید تواند

 .  بکنید

 

 2118 دسامبر
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 تازد می عقب به چهارنعل آقازاده

  

 مهرداد و شتتریعتمداری حستتن آقایان گفتگوی از 1ویدیویی تازگی به

 ارهیکب شتتریعتمداری آقای آن در که استتت کرده پیدا انتشتتار پور درویش

 ودخ مواضتتع توجیه به بستتیار عصتتبانیت با و داده ک  از اختیار عنان

 هگرو بین وی میانجیگری از پور درویش مهرداد وقتی. استتتت پرداخته

 ستتتخن آهی شتتتهریار کارگردانی به جمهوریخواه و طلب ستتتلطنت های

 دستتت از را خود تعادل زاده آقا برخوردارند، خارجی ازکمک که گفت

 نیز ملی جبهه رهبران از بختیار که داشتتت اظهار پرخاشتتجویی با و داد

 الزم زاده آقا برای توضتتتیح این. استتتت بوده برخوردار عراق کمک از

 آمریکا که همچنان شتتتد بختیار به کمک خواستتتتار خود عراق که استتتت

 را آمریکا کمک و پذیرفت را عراق کمک بختیار و بود کمک ی آماده

 طلبکاران بزرگ دولتهای که گفتت هم را خود کتار دلیتل و کرد رد

 ترجیح بدهم، عوض در چیزی ندارم خیال چون و هستتتتتتتند پرقدرتی

 زمان آن دانند می همه عالوه، به. بگیرم کمک کوچک دول از میدهم

                                                 
 نظام از عبور مورد در پور درویش مهرداد و شریعتمداری حسنی  مناظره 1

https://www. youtube. com/watch?v=Ul_mjHAox74 
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 هب دیر اینقدر خبرها چرا نیستتت معلوم. نبود ملی جبهه عضتتو ایشتتان هم

 . رسد می آقازاده

 هب خود وابستتتتتگی پوشتتتتاندن برای بختیار پای کشتتتتیدن میان به از

 انخدمتگزار بین در امروز که بگذریم آمریکا کاران محافظه نو سیاست

 تناقض و عجیب ستتتخنان به رستتتیم می شتتتده، رایج ی ستتتکه اخیر گروه

 و نیستتت خوب قومی فدرالیستتم بله که شتتود می معترف که اقازاده آمیز

 به چیزی گشتم هرچه مخل  هستتم!« ستراستری فدرالیستم» هوادار من

 دنبال به اگر خوب،. نکردم پیدا جایی در ستتتتراستتتتری فدرالیستتتتم استتتتم

ً  چرا پس نیستتتی قومی فدرالیستتم  کنی؟ می مطرح را اتینکی مستتأله مرتبا

 دگذاری می فرنگی اسم نیستت؟ قومی مستأله همان اتنیکی ی مستأله مگر

 رانای برای که ای نقشه نداند؟ خارجی زبان کستی که امید این به رویش

 . 1شده منتشر جا همه که ای کشیده

 ً  هرقیمتی به و نام تعویض با حال که استتتت اصتتتراری چه این واقعا

 باهم ستتتتتتال هزاران طی که را ایران مردم وطن خواهی می شتتتتتتده،

 کنی؟ پاره تکه اند زیسته

 زد: بیرون ایشتتان فرمایشتتات خروس دم ستترانجام صتتورت، هر به

 ینتعی حق. هستتتم ستتراستتری فدرالیستتم طرفدار» فرمایند: می که آنجایی

 اگر عجب!« .نیستتتت جدایی معنای به نظام تعیین عنوان به ستتترنوشتتتت

 آن از من که دارد را آقازاده ی خودستتاخته تعری  ستتراستتری فدرالیستتم

 آن و دارد را خود معین تعری  که ستتترنوشتتتت تعیین حق اطالعم، بی

 نیستتت قرار و استتت استتتوار دولت یک بر ملت هر ،ها ملیت براستتاس

 که آنجاستتتتت جالب. بشتتتتود دولت چند و ملت چند به تجزیه ایران ملت

 که چیزی آن پس زند! می دم نیز ایران یکپارچگی از همزمان آقازاده

 یجدای و سرنوشت تعیین حق ای گذاشتته ستراستری فدرالیستم را استمش

 بماند؟ یکپارچه ایران حال عین در است قرار ولی است کامل

 تقدر کردن کم ی چاره تنها فدرالیستتتم که ایم شتتتنیده بستتتیار را این

 است نادرست سخنان این دمکراستی! شترط حتی و استت مرکزی دولت

                                                 
 بهگر حسن ،چهارفصلآقازاده ی  1

ها نیز  پس از انتشتتتتتتار در ستتتتتتایت ایران لیبرال، در کتاب ملی مذهبیاین مطلب، 

 شده است. بازنشر
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 نتعدادشا فدرال های دمکراسی ببینید. زد توان می فراوانی های مثال و

 یتیوضع ترین بحرانی در استت چگونه حال. فدرال غیر یا استت بیشتتر

 است، شده بلند مزدور های گروه توسط ایران تجزیه آوای سو هر از که

 دگوی می هم پردازد؟ می ستترنوشتتت تعیین حق از دفاع به شتتریعتمداری

 آذربایجان مردم برای ترکی زبان به هم و نیست قومی فدرالیستم هوادار

 ی مستتتأله به تبدیل فدرالیستتتم ندارد امکان ایران در. میکند صتتتادر پیام

 . ایشان خود مریز و دار کج رفتار بارزش نمونه. نشود قومی

 تعیین حق و فدرالیستتتتتم عنوان با شتتتتتما شتتتتتریعتمداری، آقای خیر

 را ایران ملت تاریخی همبستگی آمریکا، و اسراییل با همراه سرنوشت،

 و یمحل و قومی های گروه گرفتن قدرت خواستار شما. اید گرفته نشتانه

 که آمریکاستتت راه ی نقشتته همان این. هستتتید ملی دولت کردن ناکارآمد

. کند درستتتتتتت جدید ی خاورمیانه و کند تجزیه را ایران خواهتد می

 ستتترچشتتتمه شتتتوم ی نقشتتته این رفتن لو از شتتتما روزافزون عصتتتبانیت

 های گروه بین میانجی نقش کردن بازی به تظاهر با شتتتتتما. گیرد می

 ارتانک این از هدف. کنید می داللی آمریکا برای حقیقت در اپوزیسیون،

 زخم یال را اتنیکی ی مستتأله استتتخوان تا استتت احزاب بین افکنی تفرقه

 .  دنگیر پا اسالمی جمهوری علیه اپوزیسیونی و حزب هیچ که بگذارید

 را وری پیشتته و محمد قاضتتی خالی جای دیدیم و نمردیم شتتد خوب

 نهاآ ستترنوشتتت از کاش. استتت گرفته شتتریعتمداری کاظم هللا آیت پستتر

 .  بگیرید درس

 

 2118 دسامبر
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 رف  ظلم از اقلیت با ظلم به اکثریت میسر نمی شود
 

اصوالً دفاع احزاب و سازمان های چپ از اقوام، ریشه ای 

کالً عدالتخواهانه دارد و به همین سبب ابراز توجه به ایدئولوژیک ولی 

اقلیت ها همیشه جزئی از گفتار آنهاست، حال می خواهد این اقلیت قومی 

ه مشکل آنجاست که این گروه ها ک. باشد یا دینی و غیره، تفاوتی نمی کند

شیفته ی علوم انسانی هم هستند مو را می بینند و پیچش مو را نادیده می 

و این نکتهُ مهم و بدیهی را از قلم می اندازند که دفاع از حقوق گیرند 

اتور در میهن دیکت. اقلیت ها با پایمال شدن حقوق اکثریت میسر نمی شود

زده ی ما حقوق همه ی شهروندان به یکسان پایمال شده، ولی این گروه 

ه اهای قومی، همین استبداد را بهانه ای برای تبلیغ فدرالیسم و رفتن به ر

 . جدایی کرده اند

 .از آنجا که اندیشه ی سوسیالیسم از روسیه به ایران سرایت کرده

 .یکی از مضامین وارداتیش حق تعیین سرنوشت به سبک لنین بوده است

اوضاع خاص پس از انقالب روسیه و کشورهایی که طی سالیان متمادی 

رای در جنگ ها به تصرف در آمده بود، یکی از مشکالت عمده بود ب

تصور می شد که صرف . گذار به سوسیالیسمی که لنین در نظر داشت

 ی شناسایی حق استقالل این کشورها و ملت ها که در حقیقت مستعمره
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 .روسیه بودند، برای رسیدن به مقصود رهبر انقالب روسیه کافی باشد

به هر حال در عمل، آزادی خلق ها در همین حد ماند که با اسم جداگانه 

تی بشوند، خودشان تحت حاکمیت روس ها باشند و حزبشان هم کمونیس

اسم این را گذاشتند استقالل، تا از هم پاشی ... شعبه ای از حزب روس ها

 . شوروی که امپراتوری نوین را از هم گسست

همین مسأله بازیچه ای برای ناآرام کردن اوضاع در ایران توسط 

را درست کرد که با شکست  آذربایجان و کردستان ی شوروی شد و غائله

دو دولت دست نشانده و بی رمق که تا قوای شوروی . روبرو گردید

این درس عبرتی برای آزادیخواهان چپ مانند ملکی . رفت، از هم پاشید

ه تا به متأسفان. گردید و از حزب توده انشعاب کردند و به انتقاد پرداختند

رای همگان بشکافد و این امروز حزب توده نخواسته است این مسأله را ب

در این مورد فقط آقای بابک امیرخسروی . اشتباه معرفتی را متذکر شود

به جد کوشیده و تالوری حق تعیین سرنوشت را در سخنرانی ها و مقاله 

 . 1گوناگون بررسی و نقد کرده استها 

تالوری حق تعیین سرنوشت به سبک کمونیستی با ایران قابل انطباق 

از این . ران کشور دیگری را ملحق به خود نکرده استزیرا ای. نیست

تجزیه طلبان که بگذریم، همه ی این اقوام، قرن هاست که خود را ایرانی 

ایران کشوریست متشکل از اقوام گوناگون که از دوسه . می دانند

  .هزارسال پیش تا کنون با صلح و صفا در کنار هم زندگی کرده اند

شار دولت های خارجی و دخالت آشکار آنها این روزها که ایران با ف

روبروست، همراهی و امضای دو گروه سیاسی جمهوریخواهان الئیک 

سازمان که بیشترشان  دهو شورای موقت سوسیالیست چپ در اعالمیه 

تجزیه طلب هستند، نه تنها برایم غیر منتظره بلکه بسیار تأس  بار و غم 

ای مالی و تسلیحاتی به گروه مدتی است اخباری از کمک ه. انگیز بود

های تجزیه طلب می شنویم و متأسفانه این گروه ها گوش خود را به 

حرف حساب بسته اند و در شور ناسیونالیسم قومی به سر می برند و 

توسل به بیگانه را برای رسیدن به مقصود، نه تنها قبیح نمی شمرند، 

                                                 
 بابک امیرخسروی ،ملی و بررسی اجمالی آن در ایران مبحث 1
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در این راه خورده بلکه واجب می دانند و از هزار و یک شکستی هم که 

ولی گروه های . شوند گیرند و باز آلت دست این و آن میاند، درس نمی 

چپ ذکر شده که همواره شعار استقالل و آزادی می دادند باید ارتباط این 

 آنان به خوبی. ائتالف غیر منطقی را با دموکراسی و آزادی روشن کنند

تصفیه سایر اقوام و می دانند تشکیل یک کشور از یک قوم، منجر به 

برادرکشی می شود و در حکم عقبگرد است و موافق زمان نیست و نمی 

از . تواند مطابق نظرات یک حزب چپگرای مدعی پیشروی باشد

یوگوسالوی گرفته تا آخرین تجربه در اقلیم کردستان جلوی چشمان 

لحظه ای از تالوری های سست رو بگردانید و به واقعیت نظر . شماست

  .کنید

 ه شدند، از اشخاصاشتائتالف، هنگامی که بنیاد گذاین چپ دو گروه 

وطنخواه و مستقل و ملی تهی نبودند و آرمانی جز رفاه و آسایش مردم 

نیازی به بردن نام این افراد نیست و بسیاری . و استقالل ایران نداشتند

 حال چه شده است با گروه هایی همداستان شده اند که حتا. آگاه هستند

حاضرند کشور مستقل قومی خودشان را بر خاکستر بمباران شده توسط 

آمریکا و اسراییل بنیان کنند؟ اگر شما هوادار عدالت برای اقلیت ها 

هستید، بدین معنی نیست که اکثریت را قربانی اقلیت بکنید، بلکه باید 

ای مبارزه کنیم  باید برای جامعه. هوادار حقوق برابر برای همه باشید

ه در آن نهادهای اجتماعی به گونه ای تنظیم شود که افراد، فرصت ک

این اصل در جامعه . های برابر برای موقعیت های مطلوب داشته باشند

ای که به حقوق فردی احترام می گذارد محقق می شود، نه در جامعه ای 

رسیدن به این آرمان . که براساس خون و نژاد و طایفه تعری  می شود

 . از قوم و طایفه و عشیره ممکن نیستبا حمایت 

اینجاست که می توان به جرأت گفت امضأ و همراهی این دو گروه 

چپ، در حفظ سنت مدل کمونیسم روسی است که در میدان تجربه شکست 

خورده و چپ ایران با کپی کردن غلط و به تعبیر بابک امیرخسروی با 

حقیقت پشت به  برداشت غلط و اشکال معرفتی که با آن دارد، در

بگذریم که حتا امکانات گروه های عضو هم در این . ترقیخواهی کرده

ائتالف برابر نیست و گروه های هوادار ناسیونالیسم قومی، یدک کش دو 

آیا همکاری با این گروه ها ی تجزیه طلب که . گروه چپ خواهند شد
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ای رآشکارا از عربستان سعودی و اسراییل و آمریکا کمک می گیرند ب

چپگرایان ما اشکال ندارد و عاقبت کار را نمی سنجند، یا اصالً قبح آن 

برایشان ریخته شده و فکر عاقبت هم نیستند؟ با تعجب می بینیم در 

اعالمیه منکر کمک خارجی شده اند، یعنی امر بدیهی را انکار می کنند 

سر را در . و توقع دارند که بقیه هم بپذیرند! این توهم مضحک است

کیست که از التماس نامه های هجری . برف کردن، چاره ی کار نیست

به اسراییل و آمریکا و از درخواست های مهتدی برای بمباران ایران 

 . مطلع نباشد

اصال ً گیرم که حق با این دو گروه . فرض محال که محال نیست

 .به مو با شرایط ایران تطبیق می کند است و حق تعیین سرنوشت هم مو

این زمان که آمریکا و اسراییل ایران را در مخمصه قرار داده اند،  چرا

 شما از جدایی حمایت می کنید؟ 

آیا این همراهی با سیاست آمریکا نیست که می خواهد در منطقه 

اسراییل رقیب نداشته باشد و کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک 

 دست نشانده تبدیل بشوند؟ 

تاریخی قرار داریم که ممکن است  اکنون ما در سخت ترین شرایط

 این ائتالف، با ماترک فکری که از. هست و نیست کشور به باد فنا برود

روسیه بجا مانده به سمتی قدم برمی دارد که چیزی جز لعنت و نفرین 

 .در پی نخواهد داشت و به زبان واضح تر مترادف خیانتی بزرگ است

لزومی ندارد پس از یک  چپ مدت هاست کمبود موفقیت داشته است ولی

دوره ی بی عملی مالل آور که زاییده ی احتراز خودش از پذیرش 

واقعیت تاریخی است، محض ابراز وجود، با طرفداری از تجزیه ی 

 . ایران دست به خودکشی بزند

با اینکار مردم را بیش از پیش از خود خواهید رماند و تتمه ی 

زحمتکشان برایتان مانده، از  نیکنامی را هم که از بابت هواداری از

 . دست خواهید داد

 2113فوریه 
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