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ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
اميرفيض  -حقوقدان
ضميمه تحريرات ھويت قومی وھويت ملی مورخ ١٩-١٠- ٢٠١٠و توجيه نگرانی مورخ  ٢۶-١٠-٢٠١٠اين تحرير
١
برای توجه بيشتربه خطری که تماميت ارضی کشورماراتھديد ميکند تقديم ميگردد.
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
بمنظور جلوگيری از تضييع وقت خوانندگان برای رجوع به تحريرات سابق درباره خطر تجزيه کشور واتصال اين
تحريربعنوان ضميمه آن تحريرات ،اجازه ميخواھد که قسمتی از تحريرات قبلی که دررابطه بااين تحريراست به اينجا
آورده شود.
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ
نگاھی به تاريخ نشان ميدھد که ھمواره کشورھای قوی برای مداخله وتسلط برکشورھای ضعيف به شيوه ھای گوناگون
متناسب بازمان متوسل شده اند ازباب مثال انگلستان درگذشته مسئله برده داری ودربرخی موارد آزادی بازرگانی
راوسيله قرارميداد .دولت شوروی ھم ازبعد ازانقالب اکتبرمسئله حقوق کارگران رامستمسک مداخله در امور کشورھا
قرارداده بود .آمريکاھم دراوائل از طرح مارشال واصل  ۴استفاده ميکرد ،ودرسالھای بعد موضوع حقوق بشروسيله
تسلط برکشورھاشد چنانکه آمريکائی ھا بااستفاده ازھمين شيوه کشورمارابه گورستان تاريخ فرستادند )گورستان تاريخ
جمله ای است که الکساندر ھيگ فرمانده ناتو ووزيرخارجه آمريکادرمورد نقش آمريکا درجريان شورش  ۵٧بکاربرد-
يعنی گفت آمريکابااستفاده ازسالح حقوق بشرايران رابه گورستان تاريخ فرستاد(.
واما اکنون شيوه جديد ،بھانه از حقوق اقليت ھای قومی وفرق مذھبی است درھرکشوری که قصد مداخله وتسلط بر آن
را داشته باشند وازباب نمونه کشورسودان ارائه گرديد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﺳﻮدان
سودان کشوری است که درجنوب آن اقليتی مسيحی زندگی ميکنند – بزرگترين کشورآفريقائی است ،سالھای سال
مستعمره انگلستان بوده است  ٢١سال است که بين دولت سودان واستقالل طلبان جنوب جنگ است؛ دولت سودان با
تجزيه کشورمخالف بود اروپائيھا وآمريکائی ھابه استقالل طلبان جنوب کمک نظامی ميکردند تلفات سنگينی به مردم
سودان وارد شد سازمان ملل متحد دخالت کرد درسال  ١٩٧٧سودان تحريم اقتصادی شد ودرسال گذشته البشير رئيس
جمھوری سودان بعنوان جنايتکارجنگی به دادگاه بين المللی احضارشد )درست ھمان برنامه ای که برای ميال سويچ
رئيس جمھوری يوگسالوی ترتيب داده شد(
دراواخر سال  ٢٠١٠جان کری به سودان رفت وبامالقاتی که باالبشيرداشت اعالم کرد که البشيربا رفراندم جنوب
سودان موافقت کرده است واضافه کرد که >به اين طريق روابط سياسی باحسن نيت باسودان برقرارخواھد شد<
درھمين رابطه روزنامه الدستورنوشت >باانجام رفراندم واستقالل جنوب سودان اسرائيل دوم ايجاد خواھد شد<
اﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ
يکشنبه نھم ژانويه سال جاری مسيحی يعنی يک ھفته قبل روزی است که طرح سازمان ملل درمورد استقالل جنوب
سودان که درسال  ٢٠٠۵زمانی که کوفی عنان دبير کل سازمان ملل بود تصويب شده بود بموقع اجرا گذارده شد
 - ١ھردو نوشته در پايان اين نوشته بصورت لينک آورده شده ...ح-ک
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وقراراست تايکماه ديگر نتيجه رسمی آن اعالم شود تمام قرائن واظھارنظرھابرپيروزی جدائی طلبان جنوب سودان
است.
ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎرﻋﺠﻴﺐ وﻗﻴﻮدات وﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ درﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي دوﻟﺖ ﺳﻮدان ﻫﻢ
رﺳﻴﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎ ه درﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻘﻮﻗﻲ رواﺑﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ درزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ وﻳﺎﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻛﻨﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
استدعا دارم اين نکته ھارابادقت بخوانيد زيرا تصميمات سازمان ملل وروابط سياسی بين کشورھا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎي
ذﻳﻨﻔﻊ وﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮﺳﺎزﻣﺎن رادرﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد ودرواﻗﻊ ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ
ﻛﻪ رﻳﺶ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﭼﻮن ﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺪ ،رﻳﺶ ﺧﻮد اب زن ﻛﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﺖ يعنی به ھمان طريق که ريش ھمسايه
راتراشيدند ريش شماراھم بھمان طريق ووسيله خواھند تراشيد.
پس اين تکليف مقابل ايرانيان خواھان ايرانی مستقل ويکپارچه قرار دارد که به آنچه دراطراف ما وسايرکشورھای جھان
ميگذرد بی تفاوت نباشيم.
ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎ
 -١درطرح سازمان ملل متحد دولت مرکزی سودان موافقت کرده بود که درسال  ٢٠١١استقالل جنوب سودان رابه
ھمه پرسی بگذارد که گذاشت.
سوال اينجاست که اگرکشوری بخواھد برای تجزيه کشورش به ھمه پرسی رجوع کند ديگر مداخله سازمان ملل
وتھيه طرح چه لزومی دارد؟؟
حکومت سودان  ٢١سال مقاومت کرد حدود  ٣٠٠ھزارنفر درجنگ شمال وجنوب کشته شدند آمريکا وبرخی
ازکشورھای اروپائی وبيشتر اسرائيل پشت استقالل جنوبی ھابودند ازسال  ١٩٧٧سودان تحت تحريم ھای
اقتصادی ونظامی آمريکاقرارگرفت ولی معھذا مقاومت ميکرد دولت سودان خاصه رئيس جمھورآن کشور متھم به
نسل کشی شد اتھامی که سازمان ملل راوارد قضيه ميسازد که ساخت و منجربه تشکيل پروند جنائی دردادگاه برای
سران حکومت سودان گرديد ودادگاه الھه دراواخرسال  ٢٠١٠دستور جلب رئيس جمھوری سودان راصادرکرد
ولی بازھم البشير رئيس جمھورسودان مقاومت ميکردولی اين مقاومت ھا مقاومت ھای حيثيتی بود واعتبارحقوقی
نداشت اين فشارھا خاصه ھزينه ھای جنگ وخرابی وتحريم ھای اقتصادی دولت سودان راناچاربه موافقت باھمه
پرسی برای استقالل جنوب کرد.
 -٢عجيب ترين وحيرت انگيز ترين مورد درطرح سازمان ملل متحد اين بود که از سال  ٢٠٠۵که طرح تنظيم وبه
امضای سودان رسيده دولت سودان تعھد داشت که رھبران جدائی طلبان جنوب رادرپست ھای اداری حساس
دولتی قراربدھد ازجمله معاون رئيس جمھور ،معاون وزيردفاع ومعاون وزيرکشوربايد ازروسای جدائی طلبان
باشند.
براستی که باورکردنی نيست تااين حد مداخله سازمان ملل متحد ) بخوانيد آمريکا( درامورکشورھا امری کامال
بيسابقه ومخالف منشور ،که سازمان رادرامور مربوط به حاکميت کشورھاممنوع ساخته است.
 – ٣درطرح سازمان ملل مقررشده بود که  ۴٠درصد ازعايدات نفتی به جنوب اختصاص مييافت يعنی ھنوز ھمه
پرسی صورت نگرفته وموقعيت حقوقی جنوب سودان تعيين نگرديده  ۴٠درصد درآمد نفتی سودان که به
ميليارد ھادرسال ميرسد دراختياررھبران جدائی طلب قرارگيرد که بتوانند اسلحه بخرند وبا دولت مرکزی برای
تجزيه کشور بجنگند.
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ﺣﺎﺷﻴﻪ  -يادم آمد دريکی از مصاحبه ھا ،شاھنشاه ايران گفتند »سازمان ملل کدام مسئله ای راتوانسته حل
بکند؟ کدام کشورراتوانسته است نجات بدھد«
کارنامه سازمان ملل متحد سراسر حمايت از کشورھای متجاوز است ) پايان حاشيه(
 .۴آيا ميدانيد که ھمه پرسی برای جدائی جنوب سودان دارای چه شرطی بود؟ شرط ھمه پرسی اين بود که فقط
ساکنين واھالی جنوب سودان درھمه پرسی حق شرکت داشتند نه تمام مردم سودان واگر ازاھالی جنوب سودان
درشمال سودان سکنی دارند ميتوانند درھمه پرسی شرکت کنند ولی اگرساکنين سودان شمالی درجنوب موقتا
ساکن ھستند حق مشارکت درھمه پرسی راندارند.
درست قضيه ھمانند آن است که برای استقالل خوزستان ازمردم خوزستان ھمه پرسی بشود که آيا ميخواھيد
مستقل شويد که تمام عايدات نفت درخوزستان است ومردم ايران ھم فقط حق تماشای اين قطعه قطعه شدن
کشورشان راداشته باشند .مردم جنوب سودان ھم اين ادعاراداشتند که عوائد نفت آنھا صرف سودان ميشود
ونفت مان مال خودماست جنوبی ھای سودان ھم ھمين ادعای تبعيضی راکه جدائی طلبان متاسفانه ايرانی دارند
داشتند.
درمنطقه جنوب سودان که مستقل ميشود  ٨٠درصد نفت سودان استخراج ميشود )مشابھت باخوزستان( جنوب سودان
دارای آب فراوان مراتع وجنگل است وشمال لم يزرع وخيلی شبيه به مرکز ايران است.
درشمال يک قوم تاريخی عرب زبان ساکن است ودرجنوب سودان  ٢٠٠قوم ساکن ھستند که دينکاھا ونويرھا
ومسحيان بيشترين اقوام ھستند وھرکدام ازاين گروھھای قومی اعتقادات وزبان خاصی دارند ويا پيرو باورھا ومذاھب
سنتی قديمی ميباشند جنوب سودان که کشورمستقلی خواھد شد دارای  ١٠ايالت ودارای  ٩ميليون جمعيت است
مسيحيان  ۴٠درصد ومسلمانان  ٣٠درصد وبقيه راپيروان اديان محلی وقومی تشکيل ميدھند.
باراک اوباما ھمه پرسی جنوب لبنان رايک واقعه تاريخی ناميد وگفت» :ميليون ھاسودانی به پای صندوق
ھای رای ميروند تاسرنوشت خود راتعيين کنند اين لحظه است که رھبران شجاع وبا بصيرت ميتوانند مردم
رابه آينده بھتری ھدايت کند ) نيويورک تايمز(
جان کری برای رايزنی بھنگام ھمه پرسی درمنطقه بوده است آمريکابه سودان قول داده که به تماميت ارضی
سودان شمالی صدمه ای نرسد.
کارشناسان سياسی عقيده دارند که تجزيه سودان بسياری ازکشورھای آفريقائی راکه شرائط مساوی ويانزديک تجزيه
سودان رادارند درمعرض تجزيه قرارخواھد داد .يک کارشناس نظامی لبنانی اظھارنظرکرده است که يمن
ومصروعربستان سعودی وضعی مشابه سودان دارند ھمچنين اضافه کرده است که تجزيه سودان که قدرت نمائی
آمريکا را نشان داد سبب خواھد شد که کشورھای درمعرض توطئه راحت ترتسليم آمريکاشوند نيازی به گفتن نيست که
اسرائيل پابه پای آمريکا مغز متفکر برنامه تجزيه کشورھاست ودرآينده ای نچندان دور اسرائيلی بامنابع نفتی عظيم
٢
واورانيوم درآفريقا ايجاد خواھد شد.

- ٢الزم به ياد آوری است که در طی سالھای گذشته فيلم ھای سينمايی زيادی در باره سودان و نحوه رساندن اسلحه به تجزيه طلبان از
سوی تھيه کنندگان يھودی دنيای سينما به پرده پھن سينما ھا آمده است تا ذھن مردم را آماده کند در دو فيلم مختلف شرکت جورج
کولونی بسيار چشم گير است وی ھمراه با جيمی کارتر بارھا به سودان سفر کرده و در ھنگامه رای گيری در سودان بوده است.
جورج کولونی بدنبال سفر ھای خود به سودانن ساعت ھا با حسين برک اوباما به گفتگو نشسته است .ح-ک
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اﻧﺘﻘﺎد ازﺧﻮد
ما به موقعيت حساس کشورمان واَبر وحشت تجزيه که باالی سرآن است کم توجھيم درگفتگوھا و طرح اتھامات عليه
جمھوری اسالمی کامال سطحی وبی مباالتيم فکرميکنيم که ھرقدر اتھامات جمھوری اسالمی رارنگ آميزی کنيم به
ميھنمان ونجات آن خدمت کرده ايم وکامال غافليم که ايجاد مزاحمت واتھام به جمھوری اسالمی نبايد درمسيری قرارگيرد
که به تماميت ارضی ايران صدمه ای بزند نبايد صحبتھائی بشود که سند برای تجزيه ايران گردد دراين تحرير مالحظه
کرديد که بااتھام نسل کشی پرونده سودان به سازمان ملل رفت ومنجر به دخالت سازمان وباالخره تجزيه سودان شد.
چرابايد ما درمصاحبه ھا اتھام نسل کشی رابه جمھوری اسالمی بدھيم که سندی مسلم برای دخالتھای تجزيه گرايانه
کشورمان بشود مقصود درمصاحبه فرھودی است که اعليحضرت بمناسبت ناراحتی بحقی که ازجمھوری اسالمی دارند
اتھام نسل کشی را متوجه جمھوری اسالمی کردند وکيھان لندن ھم خطر نسل کشی رادرايران ازطرف جمھوری اسالمی
محتمل دانست .ظاھرا ماميخواھيم ايران رانجات بدھيم اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮودﺳﺖ وﭘﺎﻳﺶ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻧﻴﺴﺖ ،ما ناخودآگاھانه زمينه ھای حقوقی رابرای تجزيه ايران بدست خارجيان ميدھيم يادمان باشد که تونی بلر
سياست سازمان ملل وکشورھای قوی رادرتجزيه کشورھا چنين تعريف کرده است.
»حاکميت کشورھا امری مشروط است واگرجامعه جھانی دريافت که درسرزمينی ديکتاتوری دست به تجاوز
به سوی قومی ويانژادی دراز ميکند حق مداخله برای جامعه جھانی محفوظ است«
متاسفانه ما باندانم کاری وياتحت تاثيراحساسات دريافتھائی راکه به جامعه جھانی حق مداخله وتجزيه کشورمان راميدھد
ميدھيم.
شما به ضابطه حقوقی که سازمان ملل درمورد تجزيه سودان پايدارساخته واقف شديد آياترديد داريد که درھرنقطه ايران
٣
که باچنان معياری ھمه پرسی برای خودمختاری ويااستقالل بشود آن قسمت برای ابد ازايران جداشده است.

برای خواندن مطالب اشاره شده در باالی اين نوشته اينجا کليک کنيد.
http://1400years.org/AmirFeyz/HoviateGhomiVaMeli‐AmirFeyz‐Oct19‐2010.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/NegaraniBeja‐Ghomiyat‐26Oct2010‐AmirFeyz.pdf

 - ٣نا گفته پيداست که پاراگراف ھای آخر اين نوشته مھم چه می گويد ..ولی من با صدای بلند برای بار چندم با جسارت و دليری
تکرار می کنم ،اگر بنا باشد ايران تجزيه گردد ،فرياد شاھنشان ايران را تکرار خواھم کرد که فرمودند» :دستم بريده باد که سند
جدايی آذربايجان را امضا کنم« فرياد خواھم کشيد بگذاريد رژيم اسالمی بماند ولی کشور ما تجزيه نشود ...زيرا تجزيه يعنی
نابودی ...تجزيه قابل برگشت نيست ...ح-ک

