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  ایران، پاد زھر تجزیھ و استبدادءایاالت متحده
 2006دسامبر   ماه1 برابر با - 1385آذر   10

شايد ھیچگاه فرصتی مناسب تر از انقالب مشروطه برای تجزيهء سرزمینی که امروزه با نام ايران 
فرسوده، نخ نما » دولت مرکزی«صد سال پیش، . تی سیاسی است وجود نداشته استدارای مرز و وحد

، »عصر ارتباطات«و در ھم ريخته بود، در عصر فقدان شاھراه ھای آسفالته و خط آھن و تلفن و به دور از 
، با سنن و تاريخ و فرھنگ ھای گوناگون خويش، ھر يک در )و حتی غیر ايرانی(اقوام گوناگون ايرانی 

گوشه ای بکار خود مشغول بودند، جمعیت ھای محلی آشنا با مقتضیات حکومت مدرن در بسیاری از 
شھرھای بزرگ ايران شکل گرفته بودند، احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات و دموکرات در حال سامان 

برداشته يافتن بودند، رزمندگان محلی، ناراضی از دولتی مفت خور و بی عرضه، در ھمه جا سر بشورش 
ًبودند و ھرکس می توانست ھرکجای ايران را که بخواھد برای خود بردارد؛ ھمانگونه که ـ مثال ـ شیخ 

عاقبت ھم برخی از ھمین شورشیان . خزعل خوزستانی، به راھنمائی انگلیس ھا، خواست تا چنین کند
دمان را به بیگانه فروخته واليات راھی تھران شدند تا ماشین دولتی را در ھم بشکنند که مال و جان مر

  .بود
بدينسان، آيا عجیب نیست که ايران در جريان انقالب مشروطه تجزيه نشد؟ ستارخان و باقرخان 

آذربايجان را برای خود بر نداشتند و سردار اسعد جنوب ايران را جدا نکرد؟ آيا عجیب نیست که ھمهء 
سانی، نه برای تجزيه و جدا کردن سرزمین رزمندگان مشروطه طلب، چه آذری و چه بختیاری و چه خرا

، به سوی تھران تاخته »ملت واحد«ھائی که در آن می زيستند، که برای ايجاد کشوری نوين، در لوای يک 
  و حکومت استبدای را برانداختند؟

برای درک مطلب الزم نیست به صد سال پیش حتی برگرديم؛ امروز ھم ھرکس که پای سخن 
و لر و بلوچ و خوزستانی خود نشسته باشد، نمی تواند از اين ھمه وفادری که آنان به دوستان آذری و کرد 

وقتی پای در مدرسه بگذاری و با تو به زبانی سخن بگويند که با آن آشنا . ايران دارند شگفت زده نشود
زارند، تو بايد نیستی، وقتی که بعلت نفھمیدن اين زبان ترا تنبیه کنند، کتک بزنند، و روح کودک ات را بیا

دارای ريشه ھای فرھنگی بسیار کھن بیخی باشی تا بتوانی اين ھمه را تحمل کنی و نخواھی که از 
وطن آنجاست کآزاری «آن ھم وقتی که بزرگان فرھنگ ات به تو آموخته اند که . مادر خود جدا شوی/میھن

پس، طبیعی آن » ! اينجا زادمنتوان ماند به سختی، که من«و » کسی را با کسی کاری نباشد/ نباشد 
است که گوش جان تو مستعد شنیدن سخنانی باشد که خبر از امکان جدائی از حکومتی متمرکز و 

می توانی . تحمیل گر و خودکامه و تبعیض گذار، و رسیدن به استقاللی آزادانه و شیرين می دھند
وست، چیزی را بر تو تحمیل نمی روزگاری را مجسم کنی که زندگی ات در کشوری می گذرد که از آن ت

کند، نیازھايت را برآورده می سازد، منابع طبیعی تو را به باد نمی دھد، اجازه می دھد تا به زبانی که در 
کودکی آموخته ای تکلم کنی و بنويسی و زبان ھای ديگر را بعنوان زبان دوم ياد بگیری و با مردم ھمسايه 

  .ات به گفتگو بنشینی
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 وضعیت روانی پیشنھاد می کنم خانواده ای را مجسم کنید که در آن ھمهء تصمیم برای درک اين
گیری ھا با پدر خانواده است و ھمهء درآمدھای اعضاء خانواده ھم در اختیار او قرار می گیرد و تنھا به 

به ھرکس ھرچه دلش خواست می دھد، بدون موافقت او ھیچ يک از اعضاء . ارادهء او خرج می شود
عدالتی ھم وجود » پدر«در اين . اده حق انجام کاری را ندارد و در انتخاب نوع زندگی خود آزاد نیستخانو
برخی از اعضاء خانواده از برخی ديگر در نزد او عزيزترند، از ھر که بخواھد می گیرد و به ھر که . ندارد

يعنی او ھم می تواند بی . ردبنیاد قدرتش ھم ھر دو جنبهء مادی و معنوی را در خود دا. بخواھد می دھد
ھیچ مالحظه ای کتک بزند و ھرکس را که خواست در اطاقی و پستوئی حبس کند، و ھم اعضاء خانواده 

  .اش با چنان ترسی از او بار آمده اند که از انديشیدن به مقاومت در برابر او نیز بخود می لرزند
 محرز است که ساختار آن بر پايهء براستی ماھیت و عاقبت اين خانواده چه می تواند باشد؟

اما عاقبت ِ . نھاده شده است و در ھمهء تحوالت خود به بازسازی ھمین ماھیت مشغول است» استبداد«
آن به سوی امکانات گوناگونی گشوده است که يا به باقی ماندن اعضائی ترس خورده و سرکوب شده و از 

ء ترس و استبداد می انجامد و يا نیروی سراسر پرورده در اين دايره» سرنوشت«لحاظ روحی فلج و تسلیم 
. شده در نفرت و خشمی را می زايد که میل به گريز و جدائی از واحد خانواده را در آدمی کارا می کند

فردی که تسلیم اين نیروی طردکننده می شود، اغلب، به شورشی کور علیه پدر مستبد و جبار بر می 
ا او ـ و به ناچار با خانواده ـ می گسلد و راه خويش را در پیش می گیرد و می خیزد و پیوندھای خويش را ب

  .ًرود، راھی که لزوما و ھمواره به وضعیتی مطلوب نمی انجامد
پس شگفتی آور است که تجربهء تاريخ معاصر، از مشروطیت گرفته تا داستان حکومت خودمختار 

ده است که، در کنار آن ھمه تلخی ناشی از زندگی در آذربايجان در پی جنگ دوم جھانی، به ما نشان دا
خانواده ای پدرساالر و مستبد، ھنوز تمايل به جدائی در میان اقوام مختلف ساکن در درون مرزھای 

سیاسی کنونی ايران چندان قوی نبوده است که کار به گسست کامل بیانجامد، ھرچند که حکومت خیره 
یوند را قدر ندانسته و ھمواره پنداشته است که می تواند تنھا با گلوله سر مرکزی ھیچگاه اين وفاداری و پ

  .و شتم با مردم متوقع سخن گويد و بر نیروھای ھردم افزايندهء گريز از مرکز فائق آيد
باری، اينگونه بوده است که انقالب مشروطه برای بیماری مزمن استبداد و ستم و تبعیض ـ که 

کشور را فرو خورده بود ـ نسخهء تجزيه را نپیچید و کوشید تا اين امراض چون خوره پايه ھای يگانگی 
 سالگی به آمريکا مھاجرت کرده و در ايالت 50من تنھا وقتی در آستانهء . مھلک را با داروئی ديگر مداوا کند

ساکن شدم ارزش معجزهء آن نسخهء صد سال پیش مؤسسان ) »سرخ رنگ«به معنی (» کلرادو«
به ھمین دلیل شايد گفتن از تجربهء ساده و شخصی خودم برای .  را به تجربه دريافتمحکومت مشروطه

  .بسیاری از ما ايرانی ھا بی فايده نباشد
و (من، در ابتدای اين مھاجرت ناگزير، چیزی در مورد سرزمین تازه ای که موطن من شده بود 

. پس کوشیدم با تاريخ آن آشنا شومنمی دانستم؛ ) ًاحتماال در ھمانجا ھم به خاک سپرده خواھم شد
ـ که » کلرادو«دانستم . چند کتابی خواندم و ھر کتاب مرا به منبعی ديگر و موضوعی تازه تر رھنمون شد

غرب سرزمین آمريکا بوجود آمده » راکیز«بر اثر مھاجرت جويندگان طال و نقرهء مدفون در معادن کوه ھای 
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درآمده و به اتحاديه ای پیوسته بود که ھر يک از »  اشغالیسرزمین« از وضعیت 1858بود ـ تنھا در 
  .می نامیدند» اياالت متحده آمريکا«خوانده می شدند و جمعشان را » ايالت«اعضائش 

نام دارد ـ بصورتی » حکومت فدرال«ـ که می دانستم » اياالت متحده«دانستم که نوع ادارهء اين 
ھر ايالت برای خود دارای . تعیین شده است» حاديهات«بسیار ھوشمندانه در قانون اساسی اين 

در اعیاد و . ھم ھست» اتحاديه«استقاللی وسیع است اما ـ در عین حال ـ تابع برخی مقتضیات عمومی ِ 
. سالگردھا می ديدم که بر سر خیابان ھا دو پرچم در اھتزار است، يکی از آن ايالت و يکی از آن اتحاديه

ه رسید ديدم ھمگان به انتخاب فرماندار و نمايندگان مجالس کنگره و سنای کلرادو زمان انتخابات ايالتی ک
. ًديدم که کلرادو کامال به صورت يک کشور مدرن، با تفکیک قوای سه گانه، اداره می شود. اقدام کرده اند

الس کنگره و رسید و مردمان به انتخاب رئیس جمھور و نمايندگان مج» اتحاديه«و آنگاه نوبت به انتخابات 
ًسنای فدرال ـ که مجموعا دستگاه حکومت فدرال را بوجود می آوردند و محل تشکلشان در شھر 

است که پايتخت اتحاديه محسوب می شود اما جزو ھیچ يک از اياالت پنجاه گانه » سی.واشنگتن دی«
  .نیست ـ پرداختند

چه بود؟ ادارهء سیاست ) »محلیدولت «در برابر (» دولت مرکزی«يا » حکومت فدرال«کارکرد اين 
خارجی اتحاديه، ادارهء نیروھای سه گانهء ارتش اتحاديه، و برقرار کردن قوانینی که، بنا به تصويب 

 .نمايندگان اياالت در پايتخت، جنبهء محلی نداشته و عموم مردم ساکن در اتحاديه را شامل می شوند
ی پردازند؛ يکی برای دولت ايالتی خودشان و دو نوع مالیات م» کلرادو«ديدم که مردم ساکن در 

مالیات اول در سطح محلی گردآوری و زير نظارت مجالس دوگانهء نمايندگی . يکی ھم برای دولت فدرال
ھزينه می شود و مالیات دوم به خزانهء مرکزی ريخته شده و بوسیلهء دولت مرکزی اتحاديه به مصرف می 

 .رسد
شت شبکهء جاده ھائی که چھار گوشهء ايالت کلرادو را بھم وصل ًديدم که، مثال، ساخت و نگھدا

غربی ھم می /جنوبی و شرقی/می کنند با دولت ايالتی است اما از میان ھمین ايالت دو شاھراه شمال
گذرند که کلرادو را به چھار ھمسايهء اطرافش و ديگر ايالت ھای اتحاديه وصل می کنند و ھزينهء ساخت و 

 . دولت مرکزی تأمین می کندنگھداشت آنھا را
ديدم که دولت مرکزی حق ندارد از منابع طبیعی کلرادو به نفع خود استفاده کند و يا آن را در 

ديدم دولت مرکزی حتی حق ندارد که به ايالت ھا بگويد در سرآغاز بھار و خزان . انحصار خويش بگیرد
. لت مختارند که در اين باره خود تصمیم بگیرندساعت ھای خود را به عقب يا به جلو بکشند و مردم ھر ايا

اتومبیل می راندم و از ايالت ) خوانده می شوند» جاده ھای بین ايالتی«که (و وقتی بر جاده ھای فدرال 
ھای مختلف می گذشتم ديدم که ھر ايالت حق داشته است حداکثر سرعت اتومبیل ھا بر جاده ھای 

 .خود را، خود تعیین کند
ًه ھر ايالت دارای مرزھای کامال تعیین شده ای است و قوانین ايالتی اش تنھا در نیز ديدم ک

 .محدودهء ھمین مرزھا اعتبار و نفاذ دارند
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ًواقعا به خانواده ای شبیه است که اعضايش در صلح و صفا و ھمکاری با ھم ـ » اتحاديه«ديدم که 

را دارد؛ اما پدری است که » ر خانوادهپد«حکومت مرکزی ھم حکم . اما مستقل از ھم ـ بسر می برند
قدرت و اختیارش حد و مرزی دارد، و اگرچه در داخل محدودهء اين اختیارات می تواند قدرت بخرج دھد و 

مردمان را به اجرای قوانین عمومی فدرال وادارد، اما پیش بینی ھای ساختاری اين نظام آنگونه بوده اند 
» اعضاء خانواده«پای خويش را از گلیم خود بیرون نھاده و در امور نمی تواند ذره ای » پدر«که ھمین 

  .دخالت بیجا کند
و آنگاه اين پرسش برايم پیش آمد که چرا آنگونه پدری که وصفش را در باال آوردم در اين خانواده 

 ترين پیدا نمی شود ـ آن ھم خانواده ای در آن پدر خانواده بزرگترين بودجهء جھان و عظیم ترين و قوی
 ارتش دنیا را در اختیار دارد؟

آمريکا کشوری تازه تأسیس : در يک دھه و نیم اخیر من پاسخم را در اين واقعیت ھا يافته ام
است، دويست سالی تاريخ استعماری انگلیسی و فرانسوی و اسپانیائی دارد و دويست سالی ھم 

پس با گذر از جنگ داخلی بلندی و س» جنگ ھای ضد استعمار«ھست که توانسته است نخست از راه 
صورت گرفت، از شر استعمار اروپائی خالص شود و، با تبديل » جدائی طلبان«و » اتحاديه خواھان«که بین 
ھنوز . در میان ملل دنیا قد راست کند» فدرال«ھا، در ھیئت يک کشور » ايالت«ھا به » مستعمره«شکل 

روی سلیقه ھا و نمودگارھای فرھنگیِ  انگلیسی، آنگاه از اياالت شمالی به سوی اياالت جنوبی که می 
فرانسوی، و سپس اسپانیائی از برابر چشمت رژه می روند، بی آنکه عضويت در اتحاديه مانعی برای 

دقت که می کنم می بینم که . ادامهء فرھنگ ھا و سنت ھا و نوع زندگی ھای مردمان محلی شده باشد
بودن اتحاديه شان نھفته است که موجب شده امکان نوعی » زه تأسیستا«رمز اصلی کار اينھا در ھمان 

انقالب «در عضو شدن اياالت وجود داشته باشد؛ ھرچند که قانون اساسی ِ برآمده از » داوطلبی«از 
  .ھنوز پیش بینی ِ خاصی نکرده باشد» جدائی گزينی داوطلبانهء اياالت«برای » آمريکا

شتن امکان نوشتن قانون اساسی جديدی است که بايد مورد به معنای دا» تازه تأسیس بودن«
به عبارت ديگر، دولت مرکزی بصورت . توافق و رضايت داوطلبان درگیر در روند تشکیل يک اتحاديه قرار گیرد

ھستی نداشته است تا بتواند میراث اختیارات نامحدود و اقتدار يکه تازانهء خود » ماقبل اتحاديه«يک وجود 
دولت مرکزی فرزند روند اتحاديه سازی است و ھمچون لباسی خوش . به داخل اتحاديه بیاوردرا با خود 

 .دوخت به قامت نیازھای اعضاء اتحاديه بريده شده است
نکتهء دوم به فقدان منابع درآمدی ويژه ای مربوط می شود که دولت مرکزی آنھا را در اختیار خود 

ز به مالیات مردمان آسوده شود و، از سوی ديگر، بتواند مردمان را گرفته و، به مدد آنھا، از يکسو از نیا
 .به در آيد» پاسخگوئی«محتاج کمک ھای خود سازد؛ و از اين راه از موضع 

اھالی يک ايالت بر ھر وجه تفکیک ديگری بر می » شھروندی نامشروط«سومین نکته به برتری 
بانی خاص، نه مذھبی يگانه، و نه قومیتی ويژه از ھم معنای اين سخن آن است که ايالت ھا را نه ز. گردد

ساکن باشد و پروانهء رانندگی اين ايالت را بگیرد » کلرادو«ھرکس بیش از شش ماه در . جدا می سازند
يعنی، ايالت ھا دارای . شھروند اين ايالت محسوب می شود و در تعیین حیات و ممات آن سھم دارد
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گی کمک می کند تا جريان تنوع فرھنگی و اشتراک تجربه ھای مرزھای گشوده اند و ھمین گشود
 .تاريخی در بین کل افراد اتحاديه با سھولت بیشری صورت پذيرد

عدم «را نمودی از اصل » فدرال«در فرھنگ واژگان سیاسی و اجتماعی، اينگونه از حکومت ھای 
  شھروندی مردمان شکلی می دانند؛ در اين نظام ھم حاکمیت و قدرت تصمیم گیری و ھم» تمرکز

نامتمرکز و گشوده دارند و در برابر قانون ھیچ ويژگی نژادی و زبانی و مذھبی و فرھنگی نمی تواند حقوق 
 .برابر شھروندی افراد را محدود سازد

يا فدرال يک اتحاديه » حکومت مرکزی«اينھا مختصری از فھرست باال بلند داليلی است که به 
حتی، از پس ماجرای يازدھم سپتامبر که دولت .  آن پدر مستبد را بازی کنداجازه نمی دھد تا نقش

مرکزی جمھوری خواه کوشیده است تا، به نام تأمین امنیت عمومی، بر اختیارات خود بیافزايد، اين امر با 
مقاومت گستردهء مردمان معتقد به ساختار برآمده از قانون اساسی آمريکا مواجھه شده است؛ تا آن حد 

 .را می توان در برخی از ايالت ھا در حال شکل گرفتن يافت» تجزيه طلبی«که يک جنبش رو به گسترش 
بايد قبول کنیم که ما، بصورتی تاريخی، مردمانی . حال برگرديم به کشور مصیبت زدهء خودمان

ن حال، و استبداد بی چون و چرایش و، در عی» خانوادهء پدر مرکز«ھستیم اغلب خوگرفته به ساختار 
دولت «ھمگی در جامعه ای زيسته ايم که دارای تاريخ مدون بلندی است، و در اغلب ادوار اين تاريخ 

ما، تا پیش فرا رسیدن عصر جديد، . پديده ای تحمیل شده بر جمعیت ھای گوناگون بوده است» مرکزی
 بر کشور خود بازسازی مألوف را در نظام حاکم» خانوادگی«چاره ای نداشته ايم جز اينکه ھمین وضعیت 

بدينسان، با ھمهء پست و بلندھای مکرر تاريخی، ھمواره ھمان شکل سنتی از حکومت بازسازی . کنیم
 .شده است

انقالب مشروطه اما، که بر سکوی جھش تجدد خواھی ايستاده بود، بخاطر حضور و شراکت 
ی که در گوشه و کنار سرزمینی بنام مبارزانی از چھار گوشهء کشور، فرصت بزرگی را فراھم آورد تا مردم

از . ايران می زيستند ـ جدا از تاريخ بلند اين سرزمین و مقتضیات ساختاری آن ـ در میثاقی نو بھم بپیوندند
نیز جوان تر است، صد » اياالت متحدهء آمريکا«کنونی از کشوری به نام » ايران نوين«اين منظر که بنگريم، 

، و در پیدايش و شکل گیری آن مردم ھمهء نقاط کشور حضور و دخالت سالی بیش از عمرش نمی گذرد
  .   داشته اند

نويسندگان و مؤلفان قانون اساسی مشروطه ھم به نقش مؤسس خود در شکل گیری ايران نو 
» اياالت متحده آمريکا«، شبیه آنچه در »فدرال«واقف بودند و از اين فرصت برای برقرار ساختن حکومتی 

گام بلندی بود برای ايجاد » انجمن ھای ايالتی و واليتی«تصويب قانون .  بود، استفاده کردندشکل گرفته
يک حکومت غیر متمرکز که با نوعی از فدرالیسم ايرانی نیز پیوند داشت و گام بر جای پای مؤسسین 

شیده و بنیان می نھاد که، ھزاره ھائی پیشتر، به اين نوع حکومت غیرمتمرکز اندي» ايران بزرگ«اولیهء 
تا حملهء اعراب و تجزيهء ناگزير ايران به (گذارده بودند؛ نظامی که » ساتراپی«ی خود را بر نظام » اتحاديه«

  .به اشکال مختلف برقرار و کارا بود) ًپر ھرج و مرج و خونزده و دائما دستخوش تغییر» ملوک الطوايفی«يک 
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الب مشروطه، در کنار ھمهء امکاناتی که برای می خواھم بگويم که صد سال پیش از زمان ما، انق
فراھم ساخت که واجد » اياالت متحده ايران«کشورمان فراھم ساخت، موقعیتی يگانه را ھم برای تشکیل 

اغلب ويژگی ھای فدرالیسم نوع آمريکائی بود و ـ با ھمهء دست و پا شکستگی که برايش پیش آمد ـ 
  .ن کشور و درھمآمیزی اقوام مختلف آن را تضمین کندتوانست استمرار ادغام بخش ھای گوناگو

ھدف مؤسسان رژيم مشروطه برداشتن قید ھر نوع تحمیل از گردن مردم اين سرزمین رنگارنگ 
در واقع، تنھا تحمیل عمده بر قانون اساسی مشروطه، اعالم مذھب رسمی و اعطای حقوق ويژه به . بود

تقسیم «ه ھمواره علیه منافع ملی ما عمل کرده، به آخوندھای بزرگ شیعه امامی بود؛ تحمیلی ک
ايرانیان و امتیازگیری شیعیان و تزريق حس بیگانگی در وجود صاحبان ديگر مذاھب انجامیده » مذھبی

  .است
نیروھای سیاسی ھم مسئوالنه و عاقالنه از طرح مسائل نفاق افکن در برابر پیدايش تشکلی 

 آور است که مشروطه خواھان آذربايجان، در ھنگام نوشتن براستی اعجاب. فدرال خودداری کردند
» زبان ترکی«نخستین قانون اساسی ايران، و به ھنگام تعین زبان رسمی اداری کشور، در مورد 

اينھا ھمه بر توفق حس تاريخی و فرھنگیِ  ايرانی بودن بر ويژگی ھای ديگری . حساسیتی به خرج ندادند
 .نی را ـ ھمچون يک فرش دستباف رنگین ـ فراھم می سازند گواھی می دادکه تنوع نژادی و فرھنگی ايرا

اما انقالب مشروطه، با ھمهء شگفتی ھای خود، تنھا جرقه ای بود که در سیاھی تاريخ ما خوش 
حکومت مرکزی، در قامت شاھی پدر ساالر، ھمهء آن ظرايف شگفت . درخشید و دولت مستأجل شد
وا و ايجاد حکومت غیرمتمرکز را به کناری گذاشت تا به بازسازی خانوادهء قانون اساسی در امر تفکیک ق

من در اينجا از خدمت و خیانت سخن نمی گويم، . پدرساالر سنتی در نظام سیاسی کشور بازگشت کند
از گزير ھا و ناگزيری ھا ھم حرفی به میان نمی آورم؛ سخنم تنھا در اين محدوده است که حکومت 

زی شده در پی پیروزی انقالب مشروطه، در تناقض آشکار با روحیهء مندرج در قانون پدرساالر بازسا
 .اساسی آن انقالب بود و به ھمین دلیل نیز ناگزير شد از آن چیزی جز پوستی زينتی باقی نگذارد

 بگذريم، می توانیم به يک علت ديگر و جديد در راستای 1332 تا 1320 ساله 12ًاگر، فعال، از دورهء 
. وام گرفتن حکومت پدرساالر مستبد در ايران نیز اشاره کنیم و، سپس، به مسیر اصلی بحث برگرديمق

کشف نفت در ايران و قرار گرفتن کل در آمد آن در اختیار دولت، گلوله مھلکی بود که به شقیقهء ھمهء 
 از مردم و پیش بینی ھای قانون اساسی مشروطه شلیک شد و دولت مرکزی را در موقعیتی بي نیاز

روزی رسان به آنھا قرار داد و، بدين سان، کل شرايط پیدايش ساختار فدرالی در ايران را به بوتهء محاق 
 .برد

وضعیت ايران، از شکست بالفاصلهء انقالب مشروطه ببعد، ھمهء شرايط بازسازی و استقرار 
 پذيرفت که نتايج روانی اين تحمیل ھمان خانوادهء پدر ساالری را که شرح دادم فراھم ساخت و ناگزير بايد

  .در میان ايرانیان نیز به امری گريز ناپذير تبديل شد
از يکسو حکومت . بدينسان، پیدايش و قوام حکومت متمرکز در ايران دارای ابعادی دوگانه بود

کرد و، از مرکزی ھر روز بیشتر از اختیارات محلی کاست و ارادهء خود را بر مردم نقاط مختلف ايران تحمیل 
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سوئی ديگر، ھمین امر موجب شد که حس بیگانگی و تمايل به گريز در مردمی که اين تمرکز بر آنان 
 .تحمیل می شد بیشر تقويت شود

اين وضعیت، که در انزوای يک کشور می تواند نتايج ديگری ببار آورد، وقتی با وجود مطامع 
و انگلستانی که در شرق و جنوب ) »ر شورویاتحاد جماھی«و پس از چندی به صورت (استعماری روس 

 .ايران حضوری فعال داشت، ھمراه شد، خودبخود به شکل گرفتن تمايالت تجزيه طلبانه انجامید
يکی از آنِ  حکومت متمرکز، و يکی (» تجزيه طلبی«و » استبداد«اينگونه است که می انديشم 

) ل جدا شدن و استقالل در دلشان جان می گیردھم از آن مردمی که از اين استبداد ستم می بینند و می
ندارد؛ عدم تمرکزی که از يکسو قدرت » عدم تمرکز فدرالی«دو نمودگار يک بیماری واحدند که داروئی جز 

را از مرکز می ستاند و در بین اياالت پخش می کند و، از سوی ديگر، در راستای تقويت حس يگانگی و 
ت را بر اساس زبان و مذھب و قومیت، از ھم مستقل نمی سازد و تسھیل درھمآمیزی اجتماعی، اياال

مفھوم شھروندی ايالتی را بر اساس اين نھادھای تفرقه افکن تعريف نمی کند و، برعکس، در راستای 
 .ھمدلی ھای فرھنگی و درھمآمیزی ھای قومی قدم بر می دارد

اينگونه درھم آمیزی ھا را بوجود آورده و در اين راستا شايد ھیچ نیروئی نتواند مثل انقالب و جنگ 
و سرعت بخشد، امری که در سه دھهء اخیر کارکرد آن را در سرزمین خود شاھد بوده و نظايرش را در 

در سه دھهء اخیر ايرانیان چنان در معرض روند وسیعی از جابجائی . نقاط گوناگون دنیا ھم تجربه کرده ايم
و، . ه از ايران چیزی جز امتزاج قوم ھا و فرھنگ ھا به چشم نمی خوردقرار گرفته اند که اکنون در ھر نقط

ًدر اين صورت، چگونه می توان ـ مثال ـ به میلیون ھا آذری ساکن در سراسر ايران گفت که آذربايجان اکنون 

 کشوری مستقل است و تو بايد برای ديدار اقوام ساکن در اين کشورت پاسپورت و ويزا بگیری؟ و چرا؟
ی که جان مرا می آزارد آن است که چرا بايد ما نیروی فکری و آفرينندگی خود را، بجای پرسش

تبلیغ نظام فدرالی، در راستای تشويق گرايشات تجزيه طلبانه بکار گیريم؟ البته محرکات برخی از 
اگر آذربايجان کشوری مستقل شود من ھم نخست وزير : سردمداران تجزيه طلبی را می شود حدس زد

» نیمايوشیج کردستان« خواھم شد؛ اگر کردستان مستقل شود نام من در تاريخ آن کشور بعنوان آن
يعنی، حساب آنھا که . خواھد آمد؛ اگر بلوچستان کشوری مستقل شود من رئیس جمھور آن خواھم بود

 آيا اين اين روزھا برای تجزيه طلبی خود داليل تاريخی، فرھنگی و جغرافیائی می آورند روشن است؛ اما
منتشر در ايران سخن می گويند؟ بدين » اقوام«و » خلق ھا«ھم باور کردنی است که آنان از جانب 

پرسش چگونه می توان پاسخ داد؟ به گمان من پاسخ اين پرسش تنھا با تبلیغ فدرالیسم و مشاھدهء 
 .واکنش مردمان بخش ھای مختلف ايران نسبت به آن دست يافتنی است

 فکر می کنم، فراتر از سکوالريسم، دموکراسی و حقوق بشر، که، بعنوان آرمان اينجاست که من
ھای اپوزيسیون، از جانب ھمهء احزاب و تشکل ھای سیاسی ايرانی مطرح می شوند، اين تشکالت 

عاقبت ناگزير خواھند بود که به مفھوم فدرالیسم و راه ھای تحقق آن در ايران بیانديشند چرا که، بدون 
 چنین نظامی، کشورمان ھمواره دستخوش بازسازی حکومت متمرکز مستبد خودکامه خواھد بود برقراری
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و، در نتیجهء پیدايش آن، در راستای کارا شدن نیروھای گريز از مرکز و تجزيه طلب، تنشی مستمر را بر 
 .کشورمان سايه افکن خواھد کرد

ه راه رشد و پرورش سکوالريسم و به کالم ديگر، پادزھر استبداد و تجزيه طلبی در ايران، ک
اياالت متحده «دموکراسی را نیز ھموار می کند، چیزی جز توجه به سیاست ھای عدم تمرکز و ايجاد 

البته تعريف نوع اتحاد، شکل عدم تمرکز، چگونگی تقسیمات کشوری، و حدود اختیارات و . نیست» ايران
 می تواند تعیین شود که نیروھای سیاسی ما توانائی ھای دولت فدرال فقط در بحث ھای گسترده ای
 .آنھا را، بعنوان اولويت برتر، در برنامهء کار خود قرار دھند

و بر ھمین مبنا، می توانم بگويم که تجربهء عملی وجود يک حزب سیاسی، که بدون کوشش 
کند، و نیز روند عمل » اياالت متحده ايران«ًبرای تحمیل نوع خاصی از حاکمیت، مستقیما با شعار ايجاد 

ـ نشان دھد که اين » رفراندم نمونه ای«عضوگیری آن از مردم سراسر کشور، می تواند ـ به صورت يک 
  .آرمان، نسبت به ديگر آرمان ھای سیاسی، از چه میزان محبوبیت و اولويتی برخوردار است
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 فدرالیسم مدرن، سیستمی ضد قومگرائی
 2007ه مارس  ما9 برابر با -  1385 اسفند 18جمعه 

اياالت متحده ايران، پادزھر «آنچه می خوانید تکمله ای است که بر مقالهء چند ھفتهء پیشم با نام 
افزوده می شود تا برخی پیشزمینه ھای ناگفته در آن مطلب و برخی از پرسش ھای » تجزيه و استبداد

 .خوانندگان آن را مطرح کرده و توضیح دھد
ترسانده اند حال آنکه نخستین مبتکران حکومت » فدرالیسم« از  سال ھای سال است که ما را

فدرالی ايرانیان بوده اند و با ھمین ابزار توانسته اند يکپارچگی و بقای خود را در قلب تاريخ جھان برای 
مدت ھای مديد حفظ کنند و ھر کجا ھم که فتوری در حفظ اين سیستم پیش آمده، ناگزير، ھمچون 

شايد . ھای دفاعی بدنش را از دست بدھد، تسلیم ھجوم و ايلغار و تباھی شده اندبیماری که گلبول 
کورش بزرگ نخستین کسی باشد که، در کنار اقدامات بی سابقه ای ھمچون اعالم آزادی ھا و حقوق 

) و نه امپراتوری ايران، که مقوله ای نامربوط است(فرد آدمی، و در پی بوجود آوردن شاھنشاھی ايران 
خوانده می شد، » ساتراپی«ین زير فرمان خويش را با نخستین سیستم فدرالی تاريخ، که نظام سرزم

 .اداره کرد
ًو چرا؟ من فکر می کنم دقیقا . اما، الاقل در سراسر عمر من، ما را از فکر فدرالیسم ترسانده اند

 تا امکان پیدايش ده ھا رئیس که آرزو دارند تا ايران تکه تکه شود(» تجزيه طلبان قومگرا«به اين دلیل که 
با ترفندھای ياد گرفته از تبلیغات !) جمھور و شاعر ملی و صاحبان مشاغل گوناگون محلی ممکن شود

حزب توده، نیات خود را در پوشش ادعای فدرالیسم خواھی مطرح کرده و در اين راه آنقدر پای فشرده اند 
ر ذھن ھای ما يکی شده است و، در نتیجه، اعتماد د» فدرالیسم«و » تجزيه طلبی«که اکنون دو مفھوم 

خود را به چشمان خويش، که می بینند اقوام گوناگون و گويندگان به زبان ھای مختلف تنھا در زير چتر 
 .است که گرد ھم آمده و با آرامش و تفاھم زندگی می کنند، از دست داده ايم» حکومت فدرالی«

امنشی و اشکانی و ساسانی، و در پی حملهء پس از فروپاشی نظام ھای ساتراپی ھخ
خانمانسوز اعراب بی خبر از مسلمانی اما برانگیخته از وعده ھای زمینی آن، و پیش از ورود به جھان 

نوينی که در قرون اخیر، متأثر از انقالب بزرگ عصر ارتباطات که ھنوز ھم ادامه دارد، پوستی نو انداخته و 
که در آنھا زندگی می کردند رابطه » اقوامی«ھای گوناگون و » سرزمین «جوانی از سر گرفته است، بین

ای تنگاتنگ و گريز ناپذير برقرار بود؛ چرا که ھر قومی در سیر تحوالت خود تخته بند سرزمینی بود و وطن 
بزرگ مالکی ھم سیستم ھای حکومتی خود . خويش را ـ در وھلهء نخست ـ در ھمان دور و برھا می ديد

ترکی و مغولی، به صورت تفوق مالحظات قومی بر ھر مالحظهء » اقطاعات« فئودالیسم اروپا گرفته تا را، از
، که از ساختن نخستین اتومبیل آغاز شد و اکنون به اينترنت و »انقالب ارتباطات«اما . ديگری آفريده بود

م را از ريشه ھای فراتر از آن رسیده است، اين الزامات را بکلی درھم ريخته و مقھوم فدرالیس
 .فئودالیستی اش برکنده و در صورت و معنائی نو ارائه کرد

است که » عدم تمرکز«امروزه فئودالیسم زادهء انديشهء انسانی، منطقی، خردپذير و ضروری 
ديگر مردم پیرو يک مذھب، يا . ديگر نمی تواند دارای ماھیتی قومی ـ چه رسد به زبانی و مذھبی ـ باشد
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ن يک زبان، و يا بھم پیوستگان ژنیتیکی يک قوم، نمی توانند به دور سرزمین خود سیم خار دار بکاربرندگا
. کردن براه اندازند» خودی و ناخودی«بکشند و، به مدد معیارھای نژادی و زبانی و دينی، جريان خردگريز 

بازارھای کار و اکنون توانمندی ناشی از حمل و نقل و ارتباطات سريع و گسترده، بھمراه گستردگی 
سرمايه، جريان عظیم مھاجرتی را ممکن ساخته است که ھرگونه مرزبندی قومی و زبانی و مذھبی را در 

ھم می شکند و تنھا آن مرزبندی ھائی را می پذيرد که آسان ساز زندگی مردمان باشد و نه ھیچ چیز 
 .ديگر

 پذيرش فکر کثرت گرائی و مقوله ھای عدم تمرکز و پیدايش حکومت ھای فدرالی نوين زادهء
دموکراسی خواھی مدرن نیز ھستند و از اين بابت ھم ايران، در جنوب غربی آسیا و در قلب خاورمیانه، 

که با شرکت نمايندگان اقوام گوناگون (انقالب مشروطه . کشور پیشقدم و پیشاھنگ محسوب می شود
را در قانون »  ھای ايالتی و واليتیانجمن«فکر تشکیل ) مستقر در سرزمین ايران به پیروزی رسید

اساسی خود متوطن کرد، امری که بخوبی تمايل آباء اين انقالب را برای ايجاد يک حکومت نامتمرکز نشان 
البته اين پیش بینی ھم ـ مثل اغلب پیش بینی ھای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی . می دھد

 تمرکز روز افزون قدرت ـ ناکام و، به اصطالح امروزی ھا، مشروطه ـ در برابر گرايش به يکه تازی سیاسی و
را، به » اياالت متحده ايران«گرته ای از فکر » تقسیمات کشوری«اما بھر حال پذيرش نظام . ماند» مغفول«

به عنوان تنھا معیار موجود ساخته » مالکیت«و » ملک«که بر بنیاد (» ممالک محروسهء ايران«جای فکر 
 .د داشتبا خو) شده بود

در طول زمان ھم ضرورت ھای واقعی و ملموس کار، علیرغم تمايل شديد حکومت به ايجاد 
ًتمرکزی که مآال ھم به فروپاشی سیستم سلطنتی انجامید و، با کنار رفتن رأس ھرم قدرت متمرکز، 

. ودمی گش» عدم تمرکز«ھمهء اجزاء ھرم تسلیم اوباش اسالمیست شدند، راه را به سوی حداقلی از 
کردن کار برنامه ريزی عمرانی شد، موجب » منطقه ای«اين کار شايد، بخاطر نگاه نوينی که به ضرورت 

دفتر برنامه ريزی «گرديد تا يکی از آخرين افزوده ھا به سازمان برنامه و بودجه ايران پیش از انقالب ايجاد 
 عمرانی بوجود آمد و آخرين سمت باشد که بمنظور ايجاد منطقه ای کردن برنامه ريزی ھای» منطقه ای

 .بود»دفتر«من ھم، در سازمان برنامه و بودجهء پیش از انقالب، معاونت اين 
مختلف و لزوم » مناطق«خود بر مبنای پذيرش ) regional planning(» برنامه ريزی منطقه ای«فکر 

رس حکومتی که تجربهء تجزيهء احالهء کار برنامه ريزی توسعه و عمران به خود آنھا شگل گرفته بود، اما ت
ناکام آذربايجان و کردستان و گیالن را در پروندهء خود داشت باعث می شد که در آنجا ھم راه برای مطرح 

در واقع ھم تجزيه طلبان و ھم حکومت مرکزی، ھمچنان . گشوده نشود» فدرالیسم«شدن تعاريف نوين 
 .چسبیده بودند» فدرالیسم«به معناھای کالسیک 

سازمان برنامه و بودجه طلیعه دار انديشهء » دفتر برنامه ريزی منطقه ای« حال چنین بود که بھر
) آن ھم در ساختار دولت متمرکز وقت که مشکالت بسیاری را برای اين روند پیش می آورد(» عدم تمرکز«

ات فربه مرکزی ًشد و کوشید تا به وضعیت خردگريز تصمیم گیری در مورد مسائل کامال منطقه ای در ادار
پايان دھد ـ کاری که چندان تحقق نايافته اسیر چنگال اسالمیست ھا شد و بکلی بايگانی گرديد؛ ھر چند 
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که در ھمین دو سه ماھهء اخیر دولت احمدی نژاد، به بھانهء اجرای اصل عدم تمرکز، دست به انحالل 
واحد «ید، غافل از اينکه با برانداختن سازمان برنامه و بودجه زد و به دفاتر ناحیه ای استقاللکی بخش

معلوم نیست که از اين پس چه کسی عھده دار ھماھنگی و رھبری ارکستر اين ھمه ساز » مرکزی
 .گوناگون خواھد بود

باری، در انگلستان و در آخرين سال ھای پیش از انقالب بود که من، در جريان تحصیل جامعه 
بیشتر آشنا شدم و رفته رفته به ضرورت کنار » فدرالیسم«شناسی سیاسی، با معنا و مفھوم جديد 

بجای آنکه امر » فدرالسیم جديد«گذاشتن آن ترس ناشی از تجربه ھای تلخ گذشته و پذيرش اينکه 
در اين . را تسھیل کند اين موضوع را، بخاطر ساختار منطقی خويش، ناممکن می سازد، پی بردم» تجزيه«

، »استیو ريلی«دن بودم اما، کسب اجازه و شرکت در کالس ھای پروفسور راه، اگرچه شاگرد دانشگاه لن
که ھمین چند سال پیش (دانشگاه کنت در کانتربوری انگلستان » سیاست و حکومت«استاد کرسی 

 .به من کمک بسیار کرد) چشم از جھان فرو بست
م که موضوع اما، پیش از ادامهء مطلب، الزم است اين نکته را ھم بگويم که بخوبی واقف

انجمن ھای «، »خود گردانی«، »خود مختاری«ـ که در ظل عناوين مختلفی ھمچون » فدرالیسم«
و غیره بسیار مورد بحث قرار می گیرد ـ آشکارا دارای انرژی عاطفی و شخصی و » عدم تمرکز«، »ايالتی

ه و مسیر گفتگوھا اجتماعی شديدی است که اغلب برخورد خونسردانه و مثبت به آن را غیر ممکن ساخت
حال آنکه بحث در امور اجتماعی بسیار مھمی ھمچون . و تعاطی نظرھا را به بیراھه می کشاند

، اگر آلوده به اغراض شخصی، تجربه ھای ماقبل مدرن و داستان ھای جعلی که تبديل »فدرالیسم«
 توان امیدی به ھستند بشود ديگر نمی» تجزيه جوئی«و » تفرقه افکنی«به » کثرت گرائی«کنندهء 

 .دستیابی به نتايجی سازنده و کارا برای آن داشت
در عین حال، اين نکته را نیز آموختم و دانستم که دلیل بی نتیجه ماندن اغلب بحث ھای پیرامون 

خود از اين مفھوم بگنجاند » تعريف نگفتهء«آن است که ھرکس می خواھد مقاصد خود را در » فدرالیسم«
به ھمین دلیل ھم ھرکس از اين مفھوم . ا بیرون کشد که از پیش تصمیم گرفته استيا از آن ھمانی ر

» فدرالیسم«و درست به دلیل وجود اين ھمه تفسیر و تعبیر از مفھوم . تعبیر و معنائی خاص خود دارد
است که بايد، قبل از ھر کار ديگری، بکوشیم تا به يک توافق نظری در مورد خود اين مفھوم برسیم تا 

، اما البته در ظاھر عالقمندی به کارا ساختن اين بحث، در آن شرکت »برنامه ھای مخفی«ديگرانی که با 
می کنند نتوانند بحث را به سوی بن بست و نتايج مخالف نیات بی غش شرکت کنندگان اصلی آن 

 .رھنمون شوند
 ھای مختلفی را در طول تاريخ دگرگونی» فدرالیسم«نیز اين نکتهء مھم ھم ھست  که مفھوم 

بخود پذيرفته و در ھر برھه از زمان مدل ھای اجتماعی ـ سیاسی خاصی را بوجود آورده است که نتیجهء 
در نتیجه، بنیاد نھادن . خوانده می شوند» فدرال«آن وجود نظامات گوناگونی است که امروزه با صفت 

د که برخورد بی سامان نظرات موافق و انحصاری بحث بر پايهء ھر يک از اين مدل ھا نیز موجب آن می شو
در » فدرالیسم«ًدر اين مورد، ھمانگونه که گفتم و مثال، توجه به اينکه واژهء . مخالف بحث را به بیراھه ببرد
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ريشه دارد و، در نتیجه، اگر طعم تلخ اين ريشهء کھن را از آن نگیريم راه بجائی » فئودالیسم«واژهء 
ا نشان دھد که توسل به ھر کدام از مدل ھای موجود و دولت ھای فدرالی نخواھیم برد، می تواند به م

ھمچنین اين مفھوم، تا به روزگار ما برسد، در سیر دگرگونی معانی . کنونی می تواند مشکل آفرين باشد
و اشکال اجرائی اش، بسیاری چیزھا را از حوزهء معنائی خود حذف کرده چه بسیار نکته ھای تازه که به 

من از ھمین نکتهء آخر ـ که در چند پاراگراف ديگر بیشتر به آن . هء مفھومی خويش افزوده استمنظوم
خواھم پرداخت ـ نتیجه می گیرم که، بجای پرداختن به ھر مدل و سابقه ای، بايد از تعاريف آکادمیک 

توجه به موجود در انديشهء سیاسی و اجتماعی معاصر استفاده کرد و مدل خاص کشور خودمان را با 
 .مقتضیات تاريخی و سیاسی آن سرزمین بوجود آورد

از اين منظر که بنگريم، به عقیدهء من، يکی از بھترين تعريف ھای عام، کلی و آکادمیک 
دانشگاه کنت در » سیاست و حکومت«، ھمان استاد فقید کرسی »استیو ريلی«را » فدرالیسم«

مینجا گفته باشم که او ھمان کسی است که اصالح در ضمن ھ. کانتربوری انگلستان ارائه داده است
باری، او می نويسد که . را از او بلند کرده اند» فشار از پائین«طلبان حکومتی اسالمی اصطالح 

يک سیستم يکپارچهء حکومتی که در درون آن مقامات مرکزی و ناحیه ای، «: عبارت است از» فدرالیسم«
نیاد گرفته بر زمینهء منفک بودن از يکديگر، با يکديگر روابط سیاسی و از طريق برقراری شبکه ای از روابط ب

کاری و اجرائی داشته و به کمک ھم موجبات عدم تمرکز امور و انتقال حد مطلوبی از قدرت تصمیم گیری 
 . »به واحدھای خودگردان محلی را موجب می شوند

ملحوظات قومی و زبانی و مذھبی، و از نظر من، آنچه در اين تعريف مھم است، خالی بودن آن از 
ھمچون يک سیستم حکومتی مبتنی بر عدم تمرکز قدرت تصمیم » سیستم فدرالی«نگريستن آن به 

. می پردازد» ناحیه بندی«ـ به ممکن ترين راه حل ھای » عدم تمرکز«گیری است که ـ در ظل فکر ھمین 
ات بجائی نرسیدن بحث ھا بجاءی و و درست عدم توجه به ھمین نکته است که در حال حاضر موجب

 .استمرار اختالفات عمیق و آتشین می شود
ما، در عین حال، می توانیم از اين تعريف به عنوان معیاری برای سنجش اغراض پنھان شرکت 

در ذھن » فدرالیسم«کنندگان در يک بحث نیز استفاده کنیم و کسی را که منظوری غیر از تعريف باال از 
» قومی، زبانی و مذھبی«ًمثال کسی که در درون اين سیستم به وارد کردن معیارھای . دارد بشناسیم

، يا »ناحیه بندی«می پردازد، پیش از آنکه نگران برقراری يک سیستم فدراتیو باشد، می کوشد تا موتور 
نده در ھا، را بر مدار جدا سازی مردمان پراک» ايالت«ھا يا » استان«تفکیک يک سرزمین به نواحی يا 

که » سیستم يکپارچه«نواحی مختلف يک سرزمین به حرکت در آورد و، از اين رھگذر، نه به ساختن يک 
. که ھر آن در معرض خطر تجزيه و تالشی قرار دارد توفیق يابد» سیستم از درون متالشی«به ايجاد يک 

راستای تجزيهء ًمحسوب نمی شوند و صرفا می خواھند در » فدرالیسم«اينگونه اشخاص دوستان 
 .استفادهء ابزاری کنند» فدرالیسم«سیستم از واژهء 

از نظر من، تعريف استیو ريلی نه بر سوابق تاريخی کار که بر مبنای امکانات و مقتضیات امروزين 
بخصوص (امروزه پیشرفت ھای شگرف دو سیستم مھم حمل و نقل و ارتباطات . شکل گرفته است
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ر آسان شدن دستیابی به بازارھای کار و منابع تولید ثروت، موجب جابجائی ، در کنا)ارتباطات ديجیتالی
آسان جمعیت ھا و برقراری ارتباط دائم بین مراکز تصمیم گیری شده اند و جوامعی را که در گذشته، 
بخاطر دوری راه ھا و کمبود وسائل نقلیه و کندی غیر قابل تصور ارتباطات، بصورتی دور از ھم و درھم 

خته می زيستند اکنون براحتی زير يک سقف جمع می کنند؛ آنگونه که اھرمی باند و ستبر محتويات نیآمی
 .داخل يک ظرف بزرگ را بھم بزند و اجزاء آن را از مکان ھای سنتی خود بر کنده و به ھمه جا بکشاند

علقات اينگونه است که امروزه، سخن گفتن از ناحیه بندی در درون سیستم فدرالی بر مبنای ت
حتی اگر از نظر (قومی و زبانی و نژادی، بکلی نشانهء غافل ماندن از امکانات نوين زيست در جوامع مدرن 

است و از اين روست که در ھر مدل سازی معاصر الزم است اينگونه ) اقتصادی پیشرفت نکرده باشند
 .رقراری عدم تمرکز توجه داشتمربوط به امر ب» معیارھای واقعی«ًمالحظات را کال به کناری نھاده و به 

به ھمین دلیل نیز ھست که من صرف انرژی بر سر مطرح کردن دعواھای کھنهء قومی و زبانی و 
ًمذھبی را امری بیھوده می دانم و فکر نمی کنم الزم باشد بار ديگر با توسل به اصطالحات عمدتا تفرقه 

به ھمین دلیل نیز حاضر . حث بپردازيمبه ب» ستم ھای قومی«و » ملت ھای ايرانی«انگیزی ھمچون 
فقط ھمین جا يکبار ديگر تکرار کنم که در جھان امروز واژهء . (نیستم وقت خود را در اين ساحت تلف کنم

ًمثال، روزگاری واژهء . دارای معنای خاصی است که ربطی به تاريخ تطور معنائی آن در گذشته ندارد» ملت«

 بکار می گیريم Nationما اکنون اين واژه را در برابر واژهء بین المللی ا. معنای دين و مذھب داشت» ملت«
که از لحاظ حقوق بین الملل دارای تعاريف خاص است که بر اساس آنھا ملت عبارت است از مجموعهء 

که بوسیلهء کشورھای ديگر برسمیت » سیاسی يک کشور/ مرزھای جغرافیائی «مردمی که در درون 
در واقع، بنیادھای گسترده و بزرگی ھمچون سازمان ملل و بانک . گی می کنندشناخته می شود زند

بنا بر اين تعريف جديد پذيرفته شده از . جھانی و نظاير آنھا ھم بر پايهء ھمین تعريف ساخته شده اند
 بتوانند حضور داشته» ملت«جانب کشورھا، ديگر نمی توان تصور کرد که در داخل يک مرز بین المللی چند 

به ھمین لحاظ اقوام ايرانی را تا زمانی که در بخش ھای درونمرزی اين کشور زندگی می کنند . باشند
نمی توان ملت دانست اما اگر روزی قرار شود از جمع افراد يک قوم، کشوری مستقل بوجود آيد آنگاه می 

يک » ملت ھای ايرانی «در نتیجه بکار بردن عبارت ھائی ھمچون. توان از آنھا بعنوان يک ملت نام برد
تناقض آشکار در معناست که يا از سر بی خبری بکار گرفته می شود و يا، از نظر من، بیشتر از سر غرض 

 .ھای تجزيه طلبانه ای که خود را پشت ماسک فدرالیسم پنھان می کنند
منظورم آن است که حتی اگر بگیريم که ھمهء ستم ھای گذشته و حال در ھمان عمقی صورت 

رفته باشند که تجزيه خواھان پنھان شده در لباس فدرالیسم ھر روزه تکرارشان می کنند باز ھم پرداختن گ
و مگر آيا ما برای . ھا ما را بجائی جز تجزيه نمی کشاند» ستم«به فدرالیسم ھمراه با طرح مکرر اين 

» ستم ھای قومی«اری گرد ھم می آئیم تا يکديگر را بعنوان عوامل برقر» فئودالیسم«بحث دربارهء 
 محکوم کنیم؟ و يا مگر از دل چنین بحث ھای تنفر انگیخته ای امر مثبتی ھم حاصل می شود؟

در اينجا البته منظورم اين نیست که عالقمندان به تجزيه و مستقل کردن بخش ھائی از يک 
است که آنان، با حرف من آن . سرزمین حق سخن گفتن ندارند و يا بايد جلوی سخن گفتن آنان را گرفت
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داشتن نیت تجزيه، پای بحث فدرالیسم محسوب نمی شوند چرا که آنھا فقط برای استفادهء ابزاری از اين 
 .مفھوم، اما درست در جھت تخريب چھرهء واقعی آن، در جمع ھا حضور پیدا می کنند

د پذيرش ھنگامی کارا و سازنده می شود که ما بر بنیا» فدرالیسم«بنظر من، بحث دربارهء 
ناممکن بودن ادارهء يک سرزمین گسترده از طريق داشتن يک حکومت مرکزی توافق کنیم و آنگاه به اين 

بپردازيم که آن سرزمین را ـ در داخل يک سیستم يکپارچه ـ چگونه به نواحی مختلفی تقسیم نمائیم و، در 
 مستثنی کننده و بیرون گذارنده عین حال، توجه داشته باشیم که در اين کار از استفاده از معیارھای

)exclusive ( را » ناحیه«اجتناب کرده و ھر)بر اساس قومیت و زبان و ) به ھر اسمی که خوانده شود
مذھب غالب بر آن تعیین نکنیم و بگذاريم تا گردش آزاد افراد در داخل اجزاء يک سیستم ھرچه بیشتر 

 .ممکن و تسھیل شود
آشکارا به ما می گويد که تنھا معیار » پروفسور ريلی«نیم که تعريف از اين منظر که بنگريم می بی

سوابق «و » مالحظات جغرافیائی«و » ممکنات اجرائی«ناحیه بندی در داخل يک سیستم فدرالی توجه به 
می تواند باشد، و افزودن ھر معیار ) »تقسیمات کشوری«مثل تجربه ھای گذشتهء مربوط به (عملی کار 

ين مجموعه بالفاصله آن را از کارائی انداخته و سیستم را به سوی مرحله بحرانی ناھمجنسی به ا
 .پاشیدگی و تجزيه جوارح آن سوق می دھد

يک واحد مرکزی با ) ارگانیک(معنای اين سخن آن است که فدرالیسم نھادی برآمده از ارتباط آلی 
ين واحدھا عبارت از سرزمین ھائی ھستند و از آنجا که ا. واحدھای متعددی است که آن را در برگرفته اند

که برای روزگارانی بلند مردمی چند بر آنھا زيسته و دست به فرھنگ آفرينی زده اند، شکل منطقی 
در آنھا با توجه به مرزھای جغرافیائی و ارتباطی موجود در آنھا صورت می گیرد که در طی » ناحیه بندی«

توجه کنیم که اين امر به معنای چشم پوشی از . ود آمده اندقرن ھا ـ با اندکی پس و پیش شدن ـ بوج
ًواقعیت ارتباط بین، مثال، محدوده ی جغرافیائی بلوچستان با اقوام بلوچ ساکن در آن نیست چرا که اين 

مردم خود زمانی دور بداليلی جغرافیائی و سپس سیاسی و اقتصادی در اين محل ساکن شده و فرھنگ 
ده اند و، لذا، ھر نوع ناحیه بندی جديد نمی تواند تقسیمات کشوری کھن را ناديده خاص آن را بوجود آور

 .بگیرد
در ھمهء اين سخنان، داليل ضرورت انتخاب يک نقطهء عزيمت درست بر ھر مالحظهء ديگری 

اياالت متحده "چرا خواھان سیستم حکومتی فدرال برای «: اگر پرسش آن باشد که. پیشی می گیرد
زيرا ايران از سکونت اقوام گوناگون با زبان ھا، فرھنگ ھا «: پاسخ نمی تواند آن باشد که» یم؟ھست" ايران

اين دلیل بیشتر به درد تجزيه طلبی می خورد تا ھواخواھی از . »و اديان مختلف بوجود آمده است
رزمین مان ما، بخاطر گستردگی وسیع س«: پاسخ معقولتر و بجاتر می تواند آن باشد که. سیستم فدرالی

و نیز برای گستردن دموکراسی و آزادی، و برای حاکم کردن مردم بر سرنوشت محل سکونت خويش که با 
 .»آن رابطهء دائمی و تنگاتنک دارند، خواھان عدم تمرکز و خودگردان کردن بخش ھای مختلف ھستیم

ی و فرھنگی اقوام آنگاه يکی از مالحظات اين بخش بندی ھا ھم می تواند توجه به نیازھای زبان
ساکن در يک بخش باشد، بی آنکه اين توجه بتواند آن اقوام را در داخل اين محدودهء جغرافیائی قفل و 
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در واقع گشودگی سیستم ھای ناحیه ای برای ورود و خروج افراد بايد چنان باشد . محصور و زندانی کند
ی ھای فرھنگی بی اجبار و تحمیل روی که از گسترش طبیعی تنوع فرھنگی جلوکیری نکند و به دگرگون

در واقع، در عصر جھانی شدن اين از کمال بی خردی است که بخواھیم از تنوع . خوش نشان دھد
 .فرھنگی و قومی سرزمین ھا کاسته و راه يکه خواھی و تکروی پیشه کنیم

سیستم ھا بدينسان، اجازه دھید به عنوان ھمان مقالهء قبلی خويش برگشته و بگويم که ھمهء 
به معنی تمرکز قدرت (» استبداد«دارای دو منتھی علیه خطرناک و سیستم شکن ھستند که يکی 

که از فروپاشی نھائی يک سیستم خبر (» تجزيه«و ديگری ) تصمیم گیری در دست معدودی از مرکزمداران
سوز است و، به و فدرالیسم راه میانه و وسیلهء اجتناب از اين پرتگاه ھای آدمی . ھستند) می دھد

به کالم . ھمین دلیل، نمی تواند تقسیم بندی کشوری را بر اساس وجود اقوام و زبان ھا و مذاھب بر بتابد
است که دموکراسی و » سکوالريسم فراقومی و زبانی و منطقه ای«خود نوعی » فدرالیسم«ديگر و آخر، 

 .عدم تمرکز را يکجا تضمین می کند
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 ان؟طلب» تجزیھ«با » ھمبستگی«
  2007 جوالی 6 -   1386 تیر ماه 15جمعه 

می نويسم و دوست دارم که خوانندهء مطلب » فدرالیسم«اين سومین مقاله ای است که دربارهء 
بھرحال کل نوشته ھای من بر روی سايت . اين ھفته، اگر بتواند، آن دو مقالهء ديگر را ھم مطالعه کند

 .تن آنھا الزم نیستخودم وجود دارند و جستجوی زيادی برای ياف
در وطنم، ايران، » فدرالی«در ھمین ابتدای اين سومین مقاله بگويم که من طرفدار برقراری نظام 

که در اين مورد ) بی آنکه بخواھم با من موافقت کنند(ھستم و برای اينکه  اھل خرد و دقت نظر دريابند 
 :توضیحاتی چند را الزم می بینممی دانم، ارائهء » فدرالیست«چه می گويم و چرا خود را يک 

ًمختلف در سرزمین کنونی ايران اعتقاد ندارم و اساسا استعمال اين کلمه » اقوام«من به وجود . 1

ًرا، جز در مورد مناطق عقب افتادهء آفريقا و استرالیا و نیز سرخپوستان جدا نگاه داشتهء آمريکا و احیانا ـ تا 

از مفاھیم قرابت و » قوم«مفھوم . رمیانه، بی معنی می دانمحدودی ـ عشاير اسکان نیافته ی خاو
خويشاوندی خونی گرفته شده و در قرن بیست و يکم ديگر خبری از اينگونه روابط مابین گروه ھای 

به نظر من، سخن گفتن از قوم کرد و ترک و فارس . جمعیتی وسیع و ساکن در مناطق مختلف وجود ندارد
، امری بی )گر اينگونه دسته بندی ھا گھگاه مصاديقی خارجی ھم داشته باشندحتی ا(و بلوچ و نظاير آن 

 .معنا و سالبهء به انتفاء موضوع است
بکار می » اصلیت«برای رساندن مفھوم » قومیت«بنظرم می رسد که در اغلب گفتارھا واژهء . 2

نور و «يا دقیق تر بگويم،  (»مازندرانی«ًمثال، من اصلیتی . تفاوت دارد» قومیت«رود که بکلی با مفھوم 
اما نه در مازندران زيسته ام و نه به زبان مازندرانی تکلم می کنم و، در عین حال، اقوامی ) دارم» کجوری

ما ديگر يک قوم مازندرانی نیستیم اما ھمگی . از خود را که ھنوز در نورمازندران ساکنند می شناسم
ن و بطور قطع، از طريق ازدواج زنان و مردان مان با مردان و اصلیتی مازندرانی داريم که اين اصلیت اکنو

در ايران ما ديگر کمتر می توان به کسانی . زنانی از اصلیت ھای گوناگون، چند پاره و مختلط شده است
 .برخورد که دارای اصلیتی منفرد و يگانه باشند

بانی يکی کنند نیز ھیچ در عین حال، سخن آنھا که می کوشند مرزھای قومی را با مرزھای ز. 3
ترک خراسانی و شیرازی و آذری اگرچه در زبان مشترکند اما اين اشتراک ربطی به . پايه و مايه ای ندارد

ھمانگونه که نمی توانیم فارسی زبانان . قومیتشان، که دارای معناھای سرزمینی روشن نیز باشد، ندارد
 . نظاير آنشیرازی و بخارائی و تاجیکی را يک قوم بخوانیم؛ و

بگیريم از حمله اعراب تا (بخاطر قرن ھا . تکیه بر تکه ھای انتخابی تاريخ نیز امری بیھوده است. 4
، ھرکس )»فارس«و نه (» ايران«فقدان يک حکومت مرکزی در سرزمینی به نام ) عھد شاه عباس صفوی

ه اما تنھا ھمسرنوشتی در اين زمین. خود تاريخکی مستقل بتراشد و بنويسد» موطن«می تواند برای 
مردم از يکسو، و ھمگرائی تاريخی شان از سوی ديگر، می توانند تاريخ واقعی گروه بندی ھای جمعیت 

 .ھای بشری را تعیین کنند
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بنظر من، امروزه مفھوم قومیت تنھا به آن دلیل در میان ما مطرح می شود که از دل آن موجود . 5
سر برکشد و مشغول اعمال ) عنی مردم ساکن استان فارسنه به م(» قوم فارس«موھومی به نام 

چنین موجودی وجود خارجی ندارد و، درطول تاريخ، بر متن طبیعت . بر قوم ھای ديگر شود» ستم مضاعف«
در اعمال ) و بخصوص ترک زبانان(سیاسی وحشی مخلوق اعراب و مغول ھا، ھمهء گروه ھای ايرانی 

بحث در چگونگی امحاء ستم گروه ھا بر يکديگر نیز ربطی منطقی با . شراکت داشته اند» بر يکديگر«ستم 
، آن ھم بصورتی طوالنی و مستمر، ندارد و مسیر يافتن راه حل »اقوام«بحث ستم يک قوم معین بر ديگر 

 .مشکل مربوط به اينگونه ستم ھا نیز از اين بزنگاه نمی گذرد
، اثبات شدنی ھم که باشد، ناشی از »انیگروه ھای جغرافیائی اير«يعنی، ستم وارده بر . 6

طبیعت وحشی مفھوم حاکمیت در سرزمینی عرب و مغول زده است است و ھمیشه و در واقعیت از 
. جانب ھر حاکمی بر ھر محکومی اعمال می شده بی آنکه حاکم و محکوم از دو قومیت مختلف باشند

در مسیر رسیدن به قدرت، قبل از مردم ديگر، ًاتفاقا، ھمواره، تا فرا رسیدن انقالب مشروطه، حاکمان 
نخست مردم نواحی اطراف خود را قتل عام کرده اند و، پس از تثبیت خونین حاکمیت محلی شان، نوبت 

 .بقیهء گروه ھا فرا رسیده است
به معنی مردمانی که تحت حاکمیتی واحد و (» ملت«تا آغاز عصر مدرن، مفھومی بنام . 7

) ب جامعهء بین المللی در سرزمینی با مرزھای معین بین المللی زندگی می کنندپذيرفتهء شده از جان
يا حاصل جھل مرکب است و يا » ملیت ھای ايرانی«وجود نداشته است و، در نتیجه، استفاده از عبارت 

نتیجه اعمال غرض؛ عملی که می کوشد پوچ بودن مفھوم قومیت را در دل مفھومی متورم تر ھمچون 
وجود ندارد تا زمانی » ملت کرد«ًمثال، از نظر سیاسی و حقوق بین الملل، چیزی به نام . ن کندملیت پنھا

شود و جامعهء بین المللی ھم آن » تشکیل«) در داخل مرزھای معین و با حکومتی واحد(که چنین ملتی 
 ھای دارای نام می برند، يا منظورشان ملت» ملل ايرانی«در واقع، آنھا که از . را برسمیت بشناسد

است و ) مثل ملت ايران، ملت افغانستان، ملت تاجیکستان(ريشهء آريائی در منطقهء آسیای جنوب غربی 
 .يا مبتدا و خبر را از ھم تشخیص نمی دھند

و نه صاحب اقوام مختلف، بلکه متشکل است از » کثیر الملله«پس ايران نه سرزمینی است . 8 
سی واحد و با حکومتی واحد اداره می شوند و ھر يک ايرانی، مثل ملتی واحد که در درون مرزھای سیا

مردم ھمه جای دنیا، دارای اصلیتی، زبانی، مذھبی و فرھنگی است که ھمگی آنھا سازندهء امری 
 .گسترده تر به نام اصلیت و فرھنگ ايرانی را بشمار می روند

ت و عدالت اجتماعی، اقتصادی روشن است که ايران دارای مناطق پیشرفته و عقب مانده اس. 9 
اما مگر اين موضوع در مورد . و فرھنگی در مورد مناطق مختلفش به صورتی گسترده اعمال نشده است

طبقات و اقشار اجتماعی نیز مطرح نیست؟ مگر بزرگ مالک آدربايجان کمتر از بزرگ مالک مازندران يا 
ل، مگر دست اين دو گونه بزرگ مالک در کار استان بر مردمان محل خود ستم کرده است؟ و، در عین حا

چاپیدن مردم ھمواره در طول تاريخ اين سرزمین در يک کاسه نبوده است؟ مگر حاکمیت را اعیان و اشراف 
 ًمشترکا در دست نداشته اند؟... و) ًبختیاری، مثال(و گردن کلفت ھای ترک و خراسانی و فارس 
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ه اصلیتم مازندرانی است و زبانم فارسی و اغلب باری، بر اساس اين نکته ھاست که من، ک 
رفقايم آذری و خراسانی و بلوچ اند، از يکسو،تا آنجا که به توزيع آزادی و عدالت و ثروت و رفاه مربوط می 

در عین حال، بخاطر وجود ثروت ھای (شود، مطالبات مردم مناطق مختلف ايران را مطالباتی بر حق و 
بسیار دست يافتنی می بینم و، از سوی ديگر، نغمه ھای مربوط به تکه ) انطبیعی خفته در سرزمین اير
نه در راستای برآوردن اين مطالبات، که » کشورھای کوچک و خرده ملت ھا«تکه کردن آن سرزمین را به 

بعنوان کوششی برای محروم کردن مردم مناطق مختلف کشور از بھره وری از ثروت ھای طبیعی و ايجاد 
ارزيابی می کنم و می انديشم که اگر در » قابل اداره از راه سرکوب«ی استبدادی کوچک و حاکمیت ھا

آينده راھی برای رسیدن مردم وطنم به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، آن راه 
سی امری نمی گذرد، بی آنکه فکر کنم که شکل گربه ای آن مرزھای سیا» تجزيهء ايران«از گذرگاه تنگ 
ًبرای من ھیچ امر قابل احترامی جز آزادی و رفاه مردم ھمهء سرزمین ھا وجود ندارد و اتفاقا . مقدس است

به ھمین دلیل، اگر . ياد کنند» مقدس«در ھیچ کتاب مقدسی ھم سراغ ندارم که از اينگونه امور بعنوان 
 سخنان امروزم را، با استغفار کسی ثابت کند که تجزيه راه حل مسائل مناطق مختلف ايران است من

 .تمام، پس می گیرم
انسان قرن بیست و يکم، در پی قرن ھا خونريزی ديوانه وار و پس از گذشتن از جھنم دو جنگ  

جھانی، به حکمت و خاصیت ھمبستگی و يگانگی سیاسی و اقتصادی گروه ھای انسانی پی برده و 
پذير جھانی شدن، چه خوب و چه بد، می کوشد اين روند اکنون، قرار گرفته در معرض تشعشع روند گريزنا

ھای اروپائی روبه سوی » ملت«ًمثال کشورھا و . را در مقیاس ھائی عادالنه و کار آمد ھضم و جذب کند
ھم آورده و، حتی با وجود نداشتن زبان و تاريخ مشترک، می کوشند تا تبديل به يک کلیت سیاسی ـ 

آنوقت عده ای ماجراجو در سرزمین ما، به بھانهء ستم قومی فارس ھا، . ونداقتصادی کارآمد و رفاه گرا ش
که می بینیم اگر چنین ستمی ھم وجود داشته باشد بدست آيت هللا ھای آمده از خامنه و خلخال و 

که نمی (سیستان و خوزستان اعمال می شود، می خواھند مردمی را که دارای تاريخ و زبانی مشترکند 
و بینشان مرزی وجود ندارد، و در ھر کیلومتر ) د نافی تاريخ و زبان ھای گوناگون محلی باشدتواند و نباي

 .مربعش می توان مردمی با ھمه گونه اصلیتی را يافت، بصورتی مصنوعی تکه تکه کنند
دارای آب و نان و قدرت و شوکت است، اما مردمی » قیچی بدست ھا«ًاين کار يقینا برای خود اين  
ر ناآگاھی در پی آنھا رفته باشند، مردمی بی قدرت، شکننده، فقیر، ستمکش و بی آينده خواھند که از س

از نفت جنوب ايران تا دريای مازندران . و اين درست ھمان چیزی است که استعمار نو می خواھد. بود
ل بیائیم تصور حا. صدھا کیلومتر راه است و در اين فراخنا مردمان بسیاری از برکات آن منتفع می شوند

آنگاه تجاوز و تسخیر اين کشور . کنیم که خوزستان را از بقیهء ايران جدا کرده ايم، نتیجه چه خواھد بود
اين » مقامات کشوری«ھفتاد میلیون آدم را بر می انگیزد و نه » عرق ملی«نه » خوزستان«کوچک 

نتیجه، باختن استقالل و منابع ملی و . خوزستان جديدالتأسیس توان مقاومت در برابر بیگانگان را دارند
ھمین امر در مورد آذربايجان ھم صادق است که نه . گرفتار آمدن در چنگال استعماری بیرحم خواھد بود

خوانده می شدند به آن توجه دارند که حتی ترکیهء نیمه اروپائی » ارانی«ًتنھا شمالی ھائی که سابقا 
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ان را با ته خود عوض کند و از اين استان غیرتمند و بزرگوار ھم دم در آورده است و می خواھد سر اير
ايرانی تکه ای دورافتاده از آنکارا و استانبول بسازد و ھمان رؤيائی را برآورده سازد که اسماعیل صفوی 

از امپراتوری ) پیش از آنکه به دام آخوندھای جبل عاملی گرفتار شوند(ترک زبان و قزلباشان سرخ کالھش 
 . عثمانی دريغ داشتندقدرتمند
بنظر من، تجزيهء ايران به نفع ھیچ گروه بزرگی نیست اما منافع معدودی جاه طلب يا مزدور را ـ که  

اکنون از دامن کشور سابق شورواھا جدا شده و به پاچهء شلوار امپريالیست ھای اروپائی و آمريکائی 
نمايندگان « آنکه ھمین بی خردان اکنون بعنوان در اين شکی نیست؛ اما طرفه. آويخته اند ـ تأمین می کند
در ھر گردھمآئی شرکت می کنند و بجای ارائهء داروئی برای زخم ھای عمیق » اقوام مختلف ساکن ايران

 .پیکر سرزمینی به نام ايران، با ارهء جراحی آمده اند تا سر و پا و دستش را قطع کنند
را در اينگونه اجتماعات درک می کنم، حتی » سینمايندگان سازمان ھای سیا«من معنای حضور  

اگر تعداد اعضاء اين سازمان ھا از شمار انگشتان دستمان بیشتر نباشد؛ اما به ھیچروی درک نمی کنم 
ديگر چگونه موجوداتی ھستند و نمايندگی خود را از چه کسانی گرفته اند، و با اين » نمايندگان اقوام«که 

ًدام اقوام خیالی آمده اند تا چه بگويند؟ بر من روشن نیست که، مثال، نمايندگی موھوم از جانب ک

نشست «گردانندگان نشستی که، به سودای لھستانی کردن جريانات سیاسی ايران البد، بر خود نام 
اين افراد را تشخیص داده و نیز در می يابند » نمايندگی«می گذارد، چگونه صحت و سقم » ھمبستگی

دربارهء » ھمبستگی«که در صورت تحققش ديگر جائی بر خاک نمی ماند تا از (يهء ايران که آنھا برای تجز
نیامده اند؟ اين چگونه ھمبستگی و اتحادی است که با حضور تجزيه طلبان تحقق ) نجات آن سخن گفت

 در اين میانه درک نمی شود؟» تجزيه طلبی«و » ھمبستگی«پیدا کند؟ آيا تضاد آشکار 
با يکديگر ھمبستگی پیدا کنند و، تا رسیدن به چھار راه » تجزيه طلبان«ت که البته ممکن اس 

جدائی، با ھم ھمراه شوند؛ اما آن کس که مقصدش اين چھارراه دلشکن نیست چرا چشم بسته با اين 
 قبیل آدم ھا ھم قدم می شود؟

 به بايد اعتقاد عملی آنھا» نشست ھمبستگی«آيا نه اينکه شرط اول شرکت مردم در  
کشوری به نام ايران باشد و اين اعتقاد بصورت نفی آشکار و علنی تجزيه طلبی نمود پیدا » يکپارچگی«

 کند؟
» ھمبستگی«اگر چنین باشد، آنگاه ھر ايرانی می تواند به نمايندگی از جانب خودش عضو اين  

ابسته به برقراری که ھمگی آنھا و(شود و بکوشد که در راستای ايجاد آزادی و دموکراسی و عدالت 
ستم را در میان مناطق مختلف کشور براندازد و به مردم ھر منطقه فرصت دھد که ) سکوالريسم ھستند

خود امور منطقهء خود را بگردانند و در عین حال، بعنوان عضوی از جامعه ای بزرگتر، در گرداندن امور آن 
 .جامعهء بزرگ نیز شراکت داشته باشند

نگريستن به ايران به صورت سرزمینی بسیار : فدرالیسم چیزی جز اين نیستاز نظر من، معنای  
پھناور که جمعیت ھای گوناگونی را در خود جای داده و اين جمعیت ھا حق دارند در مالکیت ھمهء ثروت 

ھای اين سرزمین شراکت داشته باشند، زندگی سیاسی آن را سامان ببخشند و در محل زندگی خود از 
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عقیده و مذھب و زبان و فرھنگ و فعالیت در راستای تحقق افکار خود و نیز حق ادارهء امور خود آزادی بیان 
چیزی نیست جز » فدرالیسم«از نظر من، ھمانگونه که در مقاالت قبلی ام نوشته ام، . برخوردار باشند

عنوان جاده صاف ؛ و نبايد آن را بدست کسانی سپرد که قصد دارند از اين وسیله ب»تجزيه طلبی«پادزھر 
 .کنند) يا، در واقع، سوء استفاده(کن تجزيهء کشورمان استفاده 

من، در مقاالت ديگرم، از مصادرهء بسیاری از مفاھیم شريف و انسانی بدست حکومت اسالمی  
در اين راستا تجزيه طلبان نیز دست کمی از اسالمیست ھا ندارند و آنھا نیز افکار خانه . سخن گفته ام

ن خود را با استفاده از مفاھیمی ھمچون آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی انتشار می دھند خراب ک
و تبلیغ می کنند، بی آنکه توضیح دھند که چگونه تجزيهء يک سرزمین و پیدايش کشورھای متعدد ناتوان و 

ده کشورھا، فقیر می تواند به برقراری آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی، الاقل در خود اين خر
 .بیانجامد
» فدرالیسم«ًبه ھمین دلیل ھم بايد بپذيريم که ما و آنھا ھريک معنائی کامال جدا و متضاد از واژهء  

را در ذھن داريم؛ ھمانگونه که معناھای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی نیز در نزد ما و آنان با ھم 
 تضادی دارای معنای اجتماعی عمیقی است که به علم امروز نشان می دھد که يک چنین. متفاوت است

نويسندهء خوش قلم آمريکائی، جورج الکاف، در کتاب روشنگر . روانشناسی آدمیان و گروه ھا بر می گردد
، توضیح می دھد که چرا و چگونه »آزادی کدام کس؟ دعوا بر سر مھم ترين ايدهء آمريکائی«خود به نام 

و » آزادی و رھائی«ر واپسگرای جامعهء آمريکا بوفور در سخنان خود از ھم نیروھای عدالتجو و ھم عناص
سخن می گويند اما، چون نیک بنگريم می بینیم که ھمهء اين مفاھیم » انقیاد و ستم و تحمیل«ضديت با 

در مورد چگونگی تشخیص اين دو از ھم می » الکاف«و آنچه . در نزد اين دو گروه دارای معناھائی متضادند
در نزد عدالتجويان و معتقدان به حقوق بشر طبیعتی » آزادی«ًمثال، مفھوم .  بسیار اھمیت داردگويد

در نزد عناصر واپسگرا به معنای » آزادی«گسترنده، عقالئی، پیش رونده و فردائی دارد، حال آنکه ھمین 
ی در کار بود، نه رھا شدن از ھمهء آن توسع ھا و پیشرفتگی ھا و بازگشت به زمانی است که نه مالیات

چتر حمايتی برای مردم کم درآمد وجود داشت و نه احترام به حقوق ھمگان بجای محترم شمردن حقوق 
 .برخورداران از نعم اجتماعی نشسته بود

بنگريم بالفاصله در می يابیم » فدرالیسم«حال اگر با ھمین عینک به تضاد مفھومی در مورد واژهء  
از مفھوم فدرالیسم چیزی نیست جز پس رفتن در تاريخ، در تعقل، و در يافتن که اخذ معنای تجزيه طلبی 

ًتجزيهء ايران نه با مقتضايات معاصر دنیا می خواند، نه عقال رابطه ای . پاسخ به نیازمندی ھای اجتماعی

است؛ بین آن و ايجاد رفاه و کار و آسايش برای مردمان مناطق کشور وجود دارد و نه راھکاری آينده نگر 
ھمهء استدالل ھای مربوط به آن رو به گذشته دارند، قھرمانانش از گذشته ای تلخ اخذ می شوند و، در 

 .میان آنھا نیز، خونريزترينشان را بر گزيده می شوند
خانوادهء «، با تسلط مفھوم خون و خويشاوندی در اين تعبیر، چیزی ھمچون يک »قوم گرايان«برای  

. يد، با کشیدن حصار و قلعه و بارو، از خانواده ھای بزرگ ديگر جدا و مستقل شودوجود دارد که با» بزرگ
اما ھمین تصور خانواده بودن يک قوم، به لحاظ سبقه ھای تاريخی و زبانی و غیره که در جوامع کوچک و 
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ين کوچک مانده و عشايری وجود دارند، يک عنصر ديگر را ھم در خود حمل می کند و آن تصوری است که ا
آنان خود را پدر اين خانواده می بینند و مردم بچه ھا و جوجه ھای آنھا . دارند» خانواده«اشخاص از مفھوم 

به نظر . ھستند که از خون و تخم و ترکه شان برخاسته اند و بايد اين پدرشاھان معاصر را پرستش کنند
ی مستقیم و عمیق وجود دارد که من، بین تجزيه طلبی و تصور يک خانوادهء پدرشاھی باستانی رابطه ا

 .آينده ای تیره و تار را برای ساکنان کشورھای تجزيه شده به دست اين پدرشاھان ترسیم می کند
اما، در تصوری عقالئی، گسترنده به سوی فردا، و مبتنی بر آرزوھای آدمی برای رسیدن به آزادی  

بر زخم ھای حاصل شده از حکومت ھای و رفاه و عدالت و امنیت، فدرالیسم ھمچون مرھمی است که 
من در اين معناست که خود را طرفدار فدرالیسم و مخالف تجزيه می . استبدادی و پدرشاھی بکار می رود

دانم و، از آنجا که فدرالیسم و تجزيه را در تقابل و تضاد با ھم می يابم، فکر می کنم شرط اول 
ند روشن بودن مفھوم درست فدرالیسم در کالم آنان با کسانی که از فدرالیسم دم می زن» ھمبستگی«

 .است
در ھر نشست سیاسی در ھر » نمايندگان اقوام مختلف ايرانی«و سخن آخرم اينکه شرکت  

يعنی، آنکه با اصلیت بلوچ و ترک و ترکمن و آذری به اين نشست ھا . جائی، جعل و دروغی بیش نیست
یست و ترکیب بیولوژيک خونش ھم نمی تواند او را بر می آيد دارای ھیچ نمايندگی از جانب کسی ن

نمايندگی تنھا در انتخابات ھای وسیع و آزاد و نظارت شده که بر . اينگونه کرسی ھای نمايندگی بنشاند
متن ارائه برنامه ھا و جھان بینی ھای کانديداھا صورت می گیرد و با تکیه بر ھزار و يک تضمین برای 

اسی، ممکن می شود و ما تا رسیدن به چنین بزنگاھی راه بسیار ناھموار و درازی وفاداری به اصول دموکر
  .در پیش رو داريم که نمی توان در آن دوشادوش تجزيه طلبان قدم زد
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 با تأکید بر لزوم رفع ھرگونه تبعیض از سوی           آيا کسی که بر ضرورت حفظ يکپارچگی کشور، ھمراه
گروه ھای حاکم نسبت به اقوام، تیره ھا، و گروه ھای مختلف ساکن فالت ايران پافشاری می کند 

مسئوول بروز اختالف در نیروھای اپوزيسیون است يا آنھا که مصرانه می کوشند کسی از لزوم چنین اتحاد 
 و چنان رفع تبعیضی سخن نگويد؟

دامن می زنند يا آن » تنش ھای ملی ـ قومی«ھستند که به » ناسیونالیست ھا«براستی اين آيا   
جدائی خواھان فرصت طلبی که در موقعیت بحرانی کنونی فرصتی طالئی برای تحقق آمال بی خردانهء 

 خود يافته اند؟
بر فراز کشورمان اما خرده بینانی ھزار بار اشتباه کرده، می گويند که در ھنگامهء خطر جنگی که   

بال گشوده چه وقت بحث کردن دربارهء ملی گرائی و رابطهء آن با فدرالیسم است؟ می گويند اين حرف 
ھا تفرقه ايجاد می کند و دستور می دھند که بايد ھمهء انرژی و حواس ھامان را بر روی جلوگیری از جنگ 

 .خودداری کنیم» بحث ھای انحرافی«متمرکز ساخته و از ايجاد 
من اما با اين سفارش مخالفم و فکر می کنم که اصرار در ضرورت ساکت کردن بحث ھای ديگر،   

بخصوص در مورد ضرورت حفظ يکپارچگی کشور، با نیت ظاھری تمرکز بر جلوگیری از جنگ، ھم ريشه در 
 .دروغ دارد، ھم در فريب خوردگی

ًمنطقا نافی يکديگر و ناھمسازگار با ھم نیستند           می گويم دروغ، چرا که ھیچ کدام از اين بحث ھا 

مگرنه اينکه بحث از بمباران . ًو، اتفاقا، در لحظات کنونی تاريخ کشورمان، سخت بھم مربوط شده اند
ما ملتی مستقل «است؟ و مگر نه اينکه تجزيه طلبان، از يکسو به بھانهء اينکه » ايران«تأسیسات نظامی 

بارزهء ضد جنگ شرکت واقعی نمی کنند و آن را مربوط به خود نمی دانند و، از ، در م»از ملت ايران ھستیم
بعنوان آماج ھای حمله، فکر می کنند که می توانند، در پی جنگ، به » فارس ھا«سوی ديگر، با معرفی 

نید دور از خرابه ھای تھران و اصفھان و کاشان و نطنز و فارس، ممالک رؤيائی خود را بوجود آورند؟ باور ک
در راھروھائی از »بمباران ايران«و » تجزيهء ايران«بنگريد که چگونه اين روزھا دو زمزمهء . خیاالتی نشده ام

واشنگتن و پايتخت ھای برخی از کشورھای اروپائی يکجا و ھمزمان به گوش می رسند؟ يا پاسخ دھید 
ی که جاعالنه خود را نمايندهء که چرا ترسیم کنندگان نقشه ھای بمباران ايران مرتب با تجزيه طلبان

 معرفی می کنند مشغول مالقات و رايزنی ھستند؟» ملیت ھای غیر فارس«
          فريب خوردگی ھم می گويم؛ چرا که جمھوری اسالمی دوست دارد که اپوزيسیون، زير لوای اتحاد 

ف اصلی يک اپوزيسیون برای جلوگیری از جنگ، ھم حکومت اسالمی را از زير ضربه خارج کند و ھم وظاي
واقعی را بدست فراموشی بسپارد و، سرگرم شعارھای ضد جنگ، بقای اين حکومت پلید را تضمین نمايد؛ 
اما حکومت سرکوبگری که خود مسبب وضع موجود و به مخاطره افکنندهء کشور است نبايد بتواند با کمک 

و به ھمین دلیل معتقدم که . موش کنداين فريب ھر صدای مخالفی را در فراسوی مرزھای خويش نیز خا
 .ھوشیارانه نبايد گذاشت مخالفت با جنگ موافقت با جمھوری اسالمی تلقی شود
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تجزيه «ً          باری، در اين ھفته می کوشم، در عین تحلیل نکات باال، آنچه ھائی را نیز که قبال در مورد 
ده شايد بتوانم به بحث اصلی خود در مورد مطرح کرده ام جمع بندی کنم تا در ھفته ھای آين» طلبی

صورت «و اجازه دھید اين جمع بندی را در قالب مجموعه ای از مفردات يک . برگردم» ملی گرائی«
 :ارائه دھم» مسئله

» ملت ترک«محسوب می شدند اکنون خود را » ملت ايران«عده ای از کسانی که تا بحال جزو . 1
 .می خوانند» ملت کرد«و » لت بلوچم«و » ملت ترکمن«و » ملت عرب«و 

آنھا عقیده دارند که در طول تاريخ، يعنی از روزگار کورش ھخامنشی تا امروز، مردمی به نام . 2
قرار داده اند، خودشان را از لحاظ نژادی » ستم«ًھم وجود داشته اند که دائما آنھا را مورد » ملت فارس«

ا و ملت ھای ديگر را تصرف کرده اند، زبانشان را خشکانده و باالتر از آنھا دانسته اند، سرزمین نژادھ
 .ثروتشان را چپاول کرده اند

» ملت«اکنون کار اين ستمگری را به آنجا کشانده که اين » ملت فارس«آنھا می گويند که . 3
ا ھای ستمکشیده ديگر عزم خود را جزم کرده اند که حساب شان را با ملت فارس يکسره کرده و از آن جد

 .شوند
، »ناسیونالیسم شوونیستی فارس«و نیز معتقدند که، در پی اعالم اين تصمیم، اکنون متفکران . 4

با ارائهء انواع داليل سفسطه آمیز، می خواھند به بیداد و زورگوئی خود ادامه دھند و راه استقالل و 
 .ملیت ھای ديگر را بر آنان ببندند» سعادت«

الزم است بپرسیم که در کنار اين مجموعهء » صورت مسئله«شکافتن اين           بنظر من، پیش از 
نام دارد » ملت ايران«، آن که »ملت ستمگر فارس«و نیز » ملت ھای ترک و ترکمن و بلوچ و عرب و کرد«

 چیست و کیست و کجاست؟
ھا و مجموعهء ھمهء ترک ھا و ترکمن » ملت ايران«توجه بفرمائید که تا بحال تصور می شد که   

ھای ديگری است که زير نام و پرچم » پاره ملت«عرب ھا و بلوچ ھا و کردھا و فارس ھا و بسیاری از 
صدھا سال است با ھم ھمزيستی داشته و در غم و شادی و شکست و پیروزی يکديگر شريک » ايران«

ًگويا اصال » يرانملت ا«اما حاال معلوم می شود که اين ھا ھمه ناشی از خوش خیالی بوده و . بوده اند

و اين در حالی است که ھمهء جھانیان مردمان . موجودی جعلی و تحمیلی است که وجود خارجی ندارد
ساکن در داخل مرزھای کشوری به نام ايران را اول ايرانی می دانند و بعد ترک و کرد و عرب و بلوچ؛ و 

ملت ترک و ملت عرب و غیرهء ساکن سازمان گردھمآئی ملل مختلف دنیا ھم کسی را، بعنوان نمايندهء 
 .در جغرافیای ايران، بخود راه نمی دھد و به رسمیت نمی شناسد

و، در ھمان حال، زير » ملت فارس«در برابر » ملت ھای مختلف«بنظر من، اصرار مدام بر وجود   
شکلی ً، نشانگر اين واقعیت است که جدائی طلبان اتفاقا م»ملت ايران«فرش کردن مفھومی به نام 

می خوانند ندارند و مشکل اصلی آنھا با وجود گسترده  و فراگیری به نام » ملت فارس«واقعی با آنچه که 
 :برای توضیح اين نکته کافی است به نکات زير توجه کنیم. است» ملت ايران«
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روا شده، چرا اين » ملت ھا«بر بقیهء » ملت فارس«اگر اين ھمه ظلم و ستم فقط از جانب . 1
، در عین خواستاری جدائی از ملت ستمکار فارس، بر ھمبستگی بین خودشان در داخل موجود » ھاملت«

که به ھمديگر ستم نکرده اند و از ھم شکايتی » ملت ھا«گسترده ای به نام ايران تأکید نمی کنند؟ اين 
 کنار نمی را از جمع خود» ملت فارس«ندارند و ھمه شان ھم به يک مصیبت دچار بوده اند؛ پس چرا 

 با آسودگی خاطر زندگی کنند؟» ملت ايران«گذارند تا خودشان به نام 
باالخره موفق می شوند بین خود و ملت » ملت ھای ستمديده«نیز، بگیريم که اين ھمه . 2

« در آن صورت آيا بھتر نیست که خودشان يگانگی . ستمکار فارس خط کشی کنند و از آن خلع يد نمايند
را تأمین کنند و بگذارند که اين ترکیب کارای تاريخی سر جايش باقی بماند؟ يعنی، » ارس ھاايران منھای ف

پاره «بجای اينکه کاری کنند که ملت ايران مساوی با و منحصر به ملت فارس شود، بشود ملت ھمهء آن 
عنی دور ي(ھای ديگر غیر فارس؟ و بجای سخن گفتن از تجزيه و جدائی سخن از اخراج و تبعید » ملیت

 فارس ھا به میان آورده شود؟) کردن از خود
ھم کشور بزرگ و ثروتمندی خواھد بود، و ھم » کشور ايران بدون ملت فارس«بخصوص که . 3

ھای غیرفارس » ملیت«دور تا دور ايران را اين : فکرش را بکنید. ترکیب رنگارنگ و دلکشی خواھد داشت
اف آن را می شود قلمرو ملت فارس دانست، چیزی شامل گرفته اند و فقط کوير لوت و شھرھای اطر

ًشمال  استان فارس و ھمهء اصفھان و کرمان و يزد و تھران و سمنان و بخش ھائی از خراسان و احتماال 

توجه کنید که تکلیف ما ھنوز با مازندرانی ھا و گیالنی ھا ھم روشن نیست و احتمال شرکت آنھا . (قزوين
جمھوری « بدون ملت فارس نیز وجود دارد، چرا که گیالن خود سابقهء برقراری در مجموعهء ملت ايران

را در پروندهء دارد و ديده ايم که برخی از مازندرانی ھا ھم بدشان نمی آيد کشور » خودمختار گیالن
 ).کوچکی در پشت کوه ھا البرز بوجود آورند و آنھا نیز از ملت فارس جدا شوند

 اگر احتمال تحقق چنین روند اخراج و تبعیدی مطرح نمی شود و فقط بر خواستاری :          نتیجه بگیرم
تجزيه تأکید می شود، آيا نمی توان نتیجه گرفت که مشکل اصلی تجزيه طلبان با ملت فارس نیست، و 

ا کند مشکل دارند و می خواھند نه تنھا سرزمین خود را از ايران جد» مجموعه ای به نام ايران«ًآنھا کال با 
از يکديگر » ملت ھای ستمکشیده«ًبلکه اساسا طالب تجزيهء کل ايران ھستند و می خواھند تا ھمهء اين 

جدا شوند؟ آيا نه اينکه چنین واقعیتی روز به روز ترديد ناپذيرتر شده است؟ و آيا اين واقعیت خبر از وجود 
 نمی دھد؟» دستور کاری پنھان«

دستور کار «نطق بودن احتجاجات تجزيه طلبان را ھم بايد در ھمین           به نظر من، اساس بی م
ما تنھا با فارس ھا نیست که يکی نمی «: جستجو کرد که نمی گويند اما انجامش می دھند» پنھان
يعنی ھیچ ملیتی در فالت ايران نبايد با . ما از بقیهء ملت ھای فالت ايران نیز جدائی می خواھیم. شويم

و درست در ھمین راستا نیز ھست که آنھا را بشدت فعال . »ساکن آن ھم کاسه باشدملیت ھای ديگر 
 .می يابیم

          آيا توجه کرده ايد که وقتی برخی از ساکنان فالت ايران، از ھر قوم و تیره و مذھب و زبانی، که 
يزنی می پردازند، دوست دارند جزء ملت ايران باقی بمانند، برای حل مسائل مشترک خويش به بحث و را
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ھمیشه اين آقايان و خانم ھای تجزيه طلب خود را قاطی بحث می کنند و، با گرد و خاک براه انداختن، 
 ًاجازه نمی دھند بحثی که اصال به آنھا مربوط نیست، شروع شود و ادامه پیدا کند؟

ير چتر ايران و ملیت ايرانی در میان عالقمندان به باقی ماندن در ز» بحث داخلی«          و محتوای اين 
حکومت اسالمی می خواھد، به زور و سرکوب، ملت ايران را «چیست؟ خیلی چیزھا؛ و از جمله اينکه 

صاحب ھويتی اسالمی کند؛ تاريخ پیش از اسالمش را قبول ندارد و ناچیز می شمارد؛ فرھنگ پرورده 
می خواند که چھارده قرن پیش اعراب شده در دوران پیش از اسالم را فرھنگی متجاوز و وحشی صفت 

مسلمان شبه جزيره برای پايان دادن به سلطهء ستمکارانه اش به او حمله کرده و آحادش را از دم تیغ 
، که خود را جزو ملت ايران می دانند، پس از تحمل سی سال سختی و »عالقمندان«اين . »گذرانده اند

 که اگر ھويتشان فقط اسالمی باقی بماند، نگاه مردم جھان به رفتارھای غیرانسانی، به اين فکر افتاده اند
آنھا نگاه به مردمی خواھد بود ھنوز خارج نشده از ايام وحش ـ مردمی که برای جلوگیری از تسری و 
اين . توسعه وحش مجھز به اسلحهء اتمی شان ھم که شده بايد مورد حمله قرار گیرند و سرکوب شوند

کل خود را در آن ديده اند که نگاھی ھم به تاريخ پیش از اسالم خويش بیافکنند راه حل مش» عالقمندان«
و، از طريق گزينش ھائی با معنی و غرورانگیز از میان دست آوردھای آن، ھويت خود را گسترش داده و به 

ر، به کالمی ديگ. مردمی سرفراز بدل شوند که دنیا رغبت پذيرش آنھا را در خانوادهء ملل داشته باشد
خود را بشناسند و برايشان از يکسو » دردھای مشترک«شرکت کنندگان در اين بحث ھا می خواھند 

پیدا کنند و، از سوی ديگر، ) ًمثال فدرالیسم دوخته شده به قامت کشور متحد ايران(درمان ھائی مناسب 
اما . دور سازندبا تغییر ماھیت خود که به ننگ حکومت اسالمی آلوده است خطر جنگ را از کشورشان 

روشن است که چنین کاری به درد تجزيه طلبان نمی خورد و آيا به ھمین دلیل نیست که کسانی که خود 
 را جزو ملت ايران نمی دانند پابرھنه وارد اينگونه بحث ھا شده و در آن دخالت و اظھار نظر می کنند؟

ن، به ھنگام دخالت در بحث موجب شده که تجزيه طلبا» دستور کار پنھان«طرفه اينکه ھمین   
. پیدا کرده يا مثل آفتاب پرست مرتب رنگ عوض کنند» ژله ای«ھائی که به آنھا مربوط نیست، خاصیت 

ًمثال، ھر کجا که الزم بیايد، در عین متھم کردن فارس ھا به باستان پرستی ضد اسالمی، مشکل 

است و، در نتیجه، » خنگوی ملت فارسحکومت اسالمی بازو و س«ھمگانی را ناشی از آن می دانند که 
 .حساب مبارزه با آن را نمی توان از حساب مبارزه با ملیت فارس جدا کرد

صرف نظر از تضاد بنیادين درونی اين سخنان، براستی شما از اين بابت استداللی ھم از ايشان   
کسی آماری گرفته شنیده ايد؟ آخر کجای اين حکومت قیقاج فقط به ملت فارس مربوط می شود؟ آيا 

است تا ببینیم چه مقدار از ھیئت حاکمه و ديوانساالری دولتی و ارتش و بسیج و سپاھش از نفرات ملت 
ھم » ملت فارس زبان«که البته تعريفش حتی روشن نیست و، تا اطالع ثانوی، می توان آن را (فارس 
ًصال از ترک ھای خامنهء آذربايجان که آخوندی ا» خامنه ای«تشکیل شده؟ رھبر اين رژيم، آقای ) خواند

است؛ رئیس قوهء قضائیه اش ھم که آخوند ديگری است، عرب زبان و تبعهء کشور عراق؛ در کردستان ھم 
» جاش«پیدا نمی شود که مشغول سرکوب آزاديخواھان آن خطه باشد و اغلب خود » فارس«چندان آدم 

در تبريز ھم چماقداران و چاقوکشان دولتی ھمه . خود خیانت می کنند» ملت«ھای کردنژاد ھستند که به 
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پس، براستی چگونه می توان حساب بدکاری . محلی ھستند و زبان فارسی را به سختی تکلم می کنند
ھمان حکومتی را به پای فارس ھائی نوشت که تاريخ ماقبل اسالم شان را قبول ندارد، آرامگاه مفاخر آن 

ارجه و دادگستری اش را اعراب می گردانند، وزير انرژی اش فارسی را با تاريخ را به آب می بندد، وزارت خ
يش، ھم در گذشته و ھم در زمان حاضر، از »علما«لھجهء غلیظ ترکی حرف می زند، و بسیاری از 

 اين حکومت را از کجايش بايد استخراج کرد؟» فارسیت«آذربايجان برخاسته اند؟ 
ته ھای مکرر تجزيه طلبان ترک آن است که اکثريت مردم ايران ترک           و مگر نه اينکه يکی از گف

است؟ » زبان فارسی عربی«زبانند؟ مگر نه اينکه تحزيه طلبان عرب معتقدند که ھشتاد در صد واژه ھای 
) يعنی که از ترکهء پیامبر اسالمند و عرب(می خوانند، » سید«مگر نه اينکه تعداد کسانی که خود را 

ست و بخصوص اکنون محترم ترين قشر ھیئت حاکمهء سرزمین مان را نیز ھمین سیدھا بسیار زياد ا
تشکیل می دھند؟ مگر خود رھبر اين حکومت اسالمی ھم ترک خامنه و ھم سید عرب نیست؟ پس اين 

را نشانمان دھد » ملت فارس«ملت نابکار فارس کجاست؟ آيا کسی ھم ھست که بتواند موجودی به نام 
 را که خون ھمهء ملیت ھای ديگر را به شیشه کرده به ھمگان معرفی کند؟و اين ديوی 

          در عین حال، برخی از آقايان می کوشند تا از قول کسانی که به فارسی سخن می گويند 
ًمردم آذربايجان اصال ترک نیستند بلکه «سخنانی جعل کرده و بگويند که فارس ھای شوونیست معتقدند 

. »ند و، بعدھا، آمدن ترکان و مغوالن به سرزمین شان، موجب شده که زبانشان عوض شودآريائی و فارس
نه خیر، ما آريائی نیستیم و «بعد خودشان تز متضاد اين حرف من در آوردی را چنین ارائه می دھند که 

اندگان خود آن اھالی امروز آذربايجان ھم ھمان ساکنان قبل از آمدن ترکان و مغوالن نیستند و در واقع بازم
در نتیجه اگر ھم آذربايجان پیش از آمدن ترکان و مغوالن جمعیتی آريائی و فارس زبان . ترکان و مغوالنند

داشته ھمین که اکنون در آن قلمرو به ترکی تکلم می شود نشانهء آن است که جمعیت غیر ترک اين 
 .»يائی ندارندخطه از میان برداشته شده اند و ساکنان فعلی آذربايجان خون آر

خوب نداشته باشند؛ بحث در اين مورد چه ربطی به مسئلهء ملیت ھا و تجزيه دارد؟ چه کسی   
اين روزھا به دنبال يافتن نژاد خلص آريائی براه افتاده است که آقايان چنین نگران شده اند؟ ما می گوئیم 

شما «ا باز تکرار می کنند که و آنھ» مجموعه ای از نژادھا و زبان ھا و فرھنگ ھاست» ملت ايران«
 .»نژادپرست و آريائی مذھبید

اما، براستی، بعد از حمله اعراب به سراسر جنوب ايران و پخش شدن ترکان غزنوی و   
خوارزمشاھی و سلجوقی و مغوالن چنگیزی و ھالکوئی و استقرارشان در سراسر شمال فالت ايران ـ از 

ئی خالصی را می توان در سراسر ايران يافت که بخواھد به تخمه و ًخراسان تا مديترانه ـ اصال کدام آريا
نژاد خود تفاخر کند و بقیهء نژادھا را تحقیر نمايد و فرو دست بخواند؟ کدام فارسی زبانی است که، به 

صرف آنکه نه به زبان عربی و نه به زبان ترکی که به زبان فارسی حرف می زند، بتواند مدعی شود که در 
ً تاريخ مادر آريائی اش به دست ھیچ عرب مسلمان يا ترک و مغول بعدا مسلمان شده ای گرفتار دور دست

نیامده و او فرزند تجاوز آنان به چنان مادری نیست و، در نتیجه، می تواند مدعی شود که در رگ ھايش 
 با خون ترک و عرب در نیامیخته است؟» خون البد بی نظیر فارس«
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ايرانی «و نه » ترک و عرب«ی ھمین بحث بیھودهء نژاد، گیرم که ترک ھا و عرب ھا را           و در راستا
بدانیم؛ آنوقت بفرمائید که تکلیف کردھا و بلوچ ھا چه می شود؟ آيا کردھا ھم از جای » ترک و عرب زبان

ه زبان ديگری به کردستان آمده اند و مردم محلی را از میان برداشته اند؟ و زبان کردی شان ربطی ب
فارسی ندارد؟ يا بلوچ ھا ھم بازماندهء اقوام مھاجم و مھاجر ديگری ھستند و با ملت فارس بی ارتباطند؟ 

 آيا آنھا از من مازندرانی آريائی تر نیستند؟
نیز از اين نکته غافل نباشیم که از شروع اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی، نیمقرنی ھست که   

جتماعی يک قاشق بزرگ را برداشته و مشغول ھمزدن ديگ بزرگی به نام دست بلند و قاھر تحوالت ا
در جريان اين بھمخوردگی، روند مھاجرت و جابجائی ھای بزرگ مردمان مناطق . بوده است» ملت ايران«

مختلف ايران، به داليل جنگی، اقتصادی و مذھبی و غیر آن بشدت ادامه داشته و، در نتیجه، اکنون 
شھروند «ر ھر نقطه که بگیريم ـ دارای در صد باالئی از ھمهء پاره ملیت ھائی است که جمعیت ايران ـ د

حال بگیريم که دوستان تجزيه طلب ما در کار انحالل کشور ايران و . محسوب می شوند» کشور ايران
تأسیس کشورھای کوچکی که دارای زبان مشترکی ھستند موفق شوند؛ آنوقت آيا قدم بعدی آنھا اخراج 

وونیستی فارس ھائی که سال ھاست در کشورھای جديد التأسیس آنھا زندگی کرده اند نخواھد بود؟ ش
 فالت ايران مطالبهء گذرنامه و ويزا نخواھند کرد؟» ملیت ھای ديگر«و آيا آنھا از 

جالب است که آقايان تجزيه طلب از يکسو بزور کل تاريخ و فرھنگ و افتخارات ايران باستان را به   
س ھا نسبت دھند و، از سوی ديگر، آنگاه که فارس زبانی در مورد مخاطرات روياروی ھويت تاريخی فار

ايران و مظاھر آن اظھار نگرانی کند، او را متھم به داشتن عقايد شوونیستی کرده و از اين بابت شماتتش 
 .می کنند
منطقی و کله شقی ھای باری، بنظر من، اين داستان را از ھرکجايش که بگیريد به سرزمین بی   

يک عده جاه طلب می رسید و بس؛ کسانی که آرزومند حمله آمريکا و اسرائیل به ايران، تضعیف مبانی 
ًسیاسی ـ جغرافیائی ملیت ايرانی و مآال تجزيهء اين کشور ھستند و، در نتیجه، مبارزه با افکار مسموم 

 .آنھا خود بخشی از مبارزه علیه جنگ نیز ھست
ا با اين اشارهء قابل تعمیم تمام کنم که، بنظر من، اين خانم ھا و آقايان از يک نکتهء و سخنم ر  

کار چندان آسانی » ايرانیان«ممکن است اما تجزيهء » ايران«بديھی مھم غافلند و آن اينکه اگرچه تجزيهء 
 فرھنگی ـ تجزيهء ايران امری جغرافیائی ـ حقوقی ـ سیاسی است اما تجزيهء ايرانیان امری. نیست

تاريخی ـ عاطفی بشمار می آيد و روند اجتناب ناپذير جھانی شدن، و ضرورت پیدايش اتحاديه ھای منطقه 
ای بر بنیاد کشش ھای تاريخی و فرھنگی، موجب خواھد شد که از دل ھمین پیوستگی نامرئی، 

ان کنونی بسا بزرگ تر ھم به دنیا خواھد آمد که می تواند از اير» اياالت متحدهء ايران«موجودی به نام 
باشد و در آن آزادی و عدالت برای ھمهء اجزاء تشکیل دھندهء ملت و ملیت ايرانی ھمچون موھبت ھائی 

   .بنیادين پايه ھای جامعه ای متمدن را ساخته باشند
 .ًاگر مشکلی می بینند لطفا آن را با صراحت بیان کنند» اين ناسیونالیسم«آقايان در   
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، نوشته بودم که، از »عدم تمرکز در امر کشورداری«، در اشاره به مسئلهء )1(يکی از مقاالتمدر  
نظر من، آنچه دوستان سازمان جديدالتأسیس جمھوريخواھان ايران دربارهء عدم تمرکز قدرت می گويند 

) از امريکا و کانادا گرفته تا ھند و ژاپن(بپسندند و چه نه، در دنیای متمدن امروز ھمانی است که، که چه «
) و نه چند ملتی(حکومت فدرال غیر قومی و غیر زبانی و غیز مذھبی  نام دارد و در کشورھای چند ملیتی 

نوان بھترين شکل حکومت است و ھمانی است که آباء ايران نوين در قانون اساسی مشروطیت از آن بع
و، برای اينکه نشان داده باشم که اين عقیده در مورد آيندهء » حکومت ھای ايالتی و واليتی نام برده اند

که » اياالت متحدهء ايران«کشورمان نیز در نزد من قدمتی دارد، در زيرنويس رجوعی داده بودم به مقالهء 
 ).2(پنح سال پیش آن را منتشر کرده بودم

جمالت فوق، بخوبی می دانستم که اينگونه سخن گفتن مثل راه رفتن من، در لحظهء نگارش  
است؛ چرا که، در فضای گفتگو در مورد راھکارھای پايان دادن به تمرکز مشکل زای » مین«روی زمین پر از 

حکم مین » ملیت ھای ايران«و » حکومت فدرال«کشورداری در صد سال اخیر کشورمان، عباراتی ھمچون 
با اين ھمه، بخاطر اينکه در موضع گیری ھای .  که اگر پا روي شان بگذاری منفجر می شوندھائی را دارند

را کنار گذاشتم و پیه سرزنش شدن » مصالح شخصی«ھستم، » شفافیت حداکثری«سیاسی معتقد به 
 .را به تن مالیدم

شده » طلبتجزيه «انتظارم ھم چندان ديری نپائید و چند واکنش عصبی، مبنی بر اينکه من ھم  
ابتدا فکر کردم بھتر است مدتی صبر کنم تا آب ھا از آسیاب بیافتند و خشم ھا فروکش . ام، از راه رسیدند

که در [اما بزودی نامه ای از يک دوست جوان و فرھیخته . کنند و آنگاه توضیحاتی در مورد اين مباحث بدھم
اندن کتاب جالبی که دربارهء علل سقوط ًسفرھايم به ھوستون تکزاس با او آشنا شده و اخیرا از خو

به دستم رسید که مرا واداشت مطلب اين ھفته را به ] ، يعنی آقای شاھین نژاد)3(ساسانیان نوشته
گفتگو با او اختصاص دھم چرا که می دانم در واکنش او نه تعصب شوونیستی وجود دارد و نه در تفکرش 

 :نه نوشته استاو، پس از کلماتی دوستا. جزمیت ھای بی منطق
به جمله ای از شما نقد کوچک ولی مھمی دارم، آنجا که می نویسید که ایران کشوری چند « 

ًیعنی شما واقعا اعتقاد به داشتن .  می گیریمNationalityرا برابر با واژۀ  " ملیت"ًحتما . ملیتی است

اگر مطلبی بارھا و بارھا گفته در ایران ھستید؟ راست می گویند که ... ملیت ھای بلوج و لر و آذری و 
آن اندازه تجزیه طلبان و . شود، به مرور به مثابه حقیقت پنداشته می شود، ھر چند حقیقتی در آن نباشد

در اینجا و آنجا سود جسته اند که کم کم دارند آن را جا می " ملیت ھای ایران"فدرالیست ھا از این ترکیب 
اگر اینگونه پیش رود به شما قول می . ر و ملی گرایی چون شمااندازند؛ حتی در نوشتۀ روشنفکر سکوال

که توسط دکتر حمید " پان تورکیسم"در کتاب . را نیز جا خواھند انداخت" ملت ھای ایران"دھم ترکیب 
َسترون کردن"احمدی به فارسی برگردانده شده عنوان شده که نخستین ھدف پان تورکیسم در ایران،  ِ "
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ًبیاتی است که تدریجا فدرالیسم و در نھایت تجزیه را تبلیغ می کند و بویژه در این راه از جامعه در برابر اد

ملیت "، "ھویت خواھی"اعتقاد راسخ دارم که ترکیباتی چون . شعارھای حقوق بشری بھره می گیرند
 دسته از آن" فدرالیسم مانند آمریکا و آلمان"و " ، پان فارسیست ھا"کشور چند ملتی" ، "ھای ایران

فدرالیسم غیر قومی و "دربارهء بخشی ھم که از . واژگانی است که اینگونه در جامعه گسترش می یابند
در کشوری که به شدت : سخن گفته اید و آن را تایید کرده اید، برایم این پرسش پیش می آید" غیر زبانی

آید، چگونه دیگر استان درآمد کشور از صدور نفت خوزستان و کھکیلویه می % 85تک محصولی است و 
اگر قرار باشد که بیشتر استان ھای کشور . زیست نمایند" فدرال اقتصادی"ھای کشور می توانند در مدل 

از دولت فدرال بخشی از پول نفتی را دریافت نمایند که از استان ھای جنوب باختری کشور درمی آید، 
 »دیگر سخن از خودگردانی اقتصادی چیست؟

تم که قصد دارم پاسخ ھايم را بصورت جمعه گردی اين ھفته درآورم و اينک تحقق به ايشان نوش 
 .آن وعده که امیدوارم پايان بحث نباشد

*** 
، من در مقالهء »تسھیل بیان مطلب از طريق بکار بردن اصطالحات رايج«نخست اينکه، برای  

 گرفته بودم؛ با علم Sub-nationآن را معادل  بکار نبرده و Nationalityرا در برابر » ملیت«ھفتهء پیشم واژهء 
 بکار می Nationalityرا در برابر » ملیت«ًبه اينکه اين واژه می تواند برابرنھادهء خوبی نباشد چرا که معموال 

 را به Sub-nation، »عدم تمرکز«علت آن است که در دو دھهء اخیر، و در بحث ھای رايج در مورد . برند
 اند و، تا اطالع ثانوی و پیدايش برابرنھادهء مناسب تری برای آن، من نیز از ھمین ترجمه کرده» ملیت«

، که ھنوز رواج چندانی نیافته »خرده ملت«ًبرابرنھاده استفاده می کنم، ھر چند که شايد، مثال، ترکیب 
ته تءکید کنم که اما، در ارتباط با نکات آقای شاھین نژاد، بايد بر اين نک. باشد» ملیت«است، رساناتر از 

 :و چرا. کرد» ملت«را جانشین ) »خرده ملت«يا (» ملیت«بھیچروی نمی توان 
در چند صد سال اخیر ھمیشه در سطح دنیا، و در قرن گذشته در کشور » عدم تمرکز«بحث  

خودمان نیز، مطرح بوده است اما سازمان دھی به اين بحث و ايجاد مجموعهء واژگانی منسجم به آن به 
ان جنگ دوم جھانی و ايجاد تقسیم بندی ھای جديد، بخصوص در اروپا، بر می گردد؛ آنگاه، از دو دھه پاي

) multi-level governance(» ادارهء چند اليه«، اين بحث را با عنوان »اتحاديهء اروپا«پیش و با پیدايش 
اليه است که از میان آنھا ، دارای چند »پیاز«از اين منظر ھر تشکل سیاسی، ھمچون يک . مطرح می کنند

 .سه اليه بیشتر مورد بحث قرار می گیرند
مطابق . ترجمه می شود» ملت« است که در فارسی به Nationآشناترين اليه مفھوم میانی  

دارای تنھا يک » کشور«مجموعهء تعاريفی که سازمان ملل و اغلب اھل تحقیقات نوين بکار می برند، ھر 
 .زمین با مرزھای شناخته شدهء بین المللی استحکومت، يک ملت، و يک سر

ھر ملت، به داليل .  می خوانندSub-nationاست » ملت«را که جزئی از » ملت«اليهء پس از  
گوناگون تاريخی، اقتصادی و فرھنگی، به اجزاء مختلفی تقسیم می شود ھمچون گروه ھای قومی، 

واژه را به /  خوانیم و در دو دھهء اخیر اين مفھوم  میSub-nationاين اجزاء را . زبانی، مذھبی و غیره
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که بخاطر (ھای کھن » ملت«ھا آن است که در دوران ما » ملیت«علت پیدايش . ترجمه کرده اند» ملیت«
، اغلب با قرار گرفتن در )فقدان تکنولوژی ھای ارتباطی و حمل و نقل مدرن در يک ناحیه متمرکز بوده اند

 جغرافیائی ناشی ار آنھا، اغلب تکه تکه شده و در کشورھای مختلف پراکنده معرض جنگ ھا و تغییرات
ھا که اکثرشان در چھار کشور کنونی ايران، عراق، ترکیه و سوريه زندگی » کرد«گشته اند؛ درست مثل 

» ملیت« يا Sub-nationمی کنند و در ھر يک از اين کشور ھا، در سرزمین محل زندگی متمرکر خود يک 
ًاز اين لحاظ ايران مسلما يک کشور ). ًدر اينجا به کردھای، مثال، خراسان کاری ندارم(می شوند محسوب 

تبديل کند؛ ھمان پدیده » چند ملتی«است، بی آنکه تصديق اين نکته ايران را به کشوری » چند ملیتی«
يک کشور «ھوم ای که در فرھنگ مباحث  سیاسی مربوط به یک کشور،  وجود خارجی ندارد چرا که با مف

 .در تضاد است» يک ملت/ 
ابر « روبرو می شويم که می توان آن را supranationھم با مفھوم » ملت«اما در اليهء فراتر از  

ًاست و معموال در مطالعات مربوط ) و، در نتیحه، ملت ھا(ای از کشورھا » اتحاديه«ترجمه کرد و آن » ملت

؛ ھرچند که اين )4( را نمونهء کاملی از اين نوع تشکل می دانند»اتحاديهء اروپا«به اين رشته پیدايش 
پديده به ھیچ روی تازه نیست و قدمتی چندين ھزار ساله دارد و بازماندهء مفھومی است که در ايران آن 

می شناختند و توجه به آن می تواند » امپراتوری«و در روم باستانی با واژهء » شاھنشاھی«را با لفظ 
 .شود» ملیت ھا«، يا »خرده ملت ھا«ئی پیدايش راھگشای چرا

می دانیم که ايران کنونی بازماندهء شاھنشاھی يا امپراتوری وسیعی است که، در سیر حوادث  
در عین حال، اين جدائی بر حسب خطوط ملتی، قومی و . تاريخی، تکه ھای مختلفی از آن جدا شده اند

 ھائی از سرزمین محل سکونت بلوچ ھا و کردھا و ترکمن به ھمین دلیل بخش. زبانی انجام نگرفته است
ھا و آذری ھا و عرب ھای ايران اکنون در بیرون از بازماندهء شاھنشاھی کھن ايران قرار دارند و، در نتیجه، 

يا » خرده ملت«مردمان متعلق به اين سرزمین ھا در ايران و ديگر کشورھای ھمسايهء آن تبديل به 
 .ت ھائی جداگانه ای يافته اندشده و سرنوش» ملیت«

از منظر آنچه در باال گفته شد، و با توجه به روند جھانی شدن، خیلی ھا پیش بینی می کنند که  
ھا، روزی ھم فرا خواھد رسید » ابرملت«و رسیدن به » اتحاديه ھا«و » بازارھای مشترک«در سیر ايجاد 

که آفرينش شاھنشاھی ھای گذشته را ممکن که، به داليل اقتصادی ـ جغرافیائی ـ فرھنگی کھنی 
ساخته بودند، آن بخش ھای جدا شده که اکنون در بیرون از جفرافیای امروز ایران قرار دارند نیز به اتحاديهء 

بزرگی که ايران کنونی در قلب آن واقع است بازخواھند پیوست و، ھمانگونه که بازار مشترک اروپا به 
» اتحاديهء آسیای جنوب غربی«ته است، روزی نیز آيندگان ما شاھد پیدايش تکامل ياف» اتحاديهء اروپا«

خواھند شد که ايران فعلی در مرکز آن قرار دارد و، ھمچون مادری، تکه ھای از دست رفته در تاريخ خويش 
 گمانه ندارد و تنھا» پان ايرانیستی«اين يک باور ايدئولوژيک نیست و ربطی به اعتقادات . را باز خواھد يافت

که لفظ درست (ای است مبتنی بر سیر روند جھانی شدن و اقتضائات آن در آيندهء آسطای جنوب غربی 
 ).است» خاورمیانه«تری برای 



 32 

داشته است و » بین المللی«در واقع، ايران کھن، از دوران ھخامنشیان ببعد، ھمواره جنبه ای  
در اتحاديهء بزرگ آن . د نشانهء ھمین نکته است، خو»کاخ ملل«ساختمان رفیع تخت جمشید نیز، بعنوان 

حعضويت داشتند و ) ھا» شاه نشین«در قالب (، و حکومت ھا مختلف »ملیت ھا«، و نه »ملت ھا«زمان، 
 .بود» نظام ساتراپی«نام ديگر اين اتحاديه . می شد» شاھنشاه خوانده«يا » شاه شاھان«رئیس آنان 

 قانون اساسی 90 ھم که بائیم، می بینیم که در اصل جلوتر و نزديک تر به دوران خودمان 
انجمن ھاي ايالتي و واليتي به موجب نظامنامه " ممالك محروسه"در تمام «: مشروطه نیز می خوانیم که

يعنی اين قانون اساسی، که برای صد سال قانون مادر در کشور ما محسوب . »شود مخصوص مرتب مي
 و برای آن انجمن ھای ايالتی و واليتی را پیش بینی کرده بود و، بر خوانده» ممالک«می شده، ايران را 

اساس اين پیش بینی، قرار بود ممالک محروسهء ايران بصورت غیرمتمرکز اداره شوند؛ درست ھمانگونه 
ھمگی ) ھر يک با تفاوت ھای منطقه ای خود(که ھند و آلمان و امريکا و روسیه و ژاپن و بلژيک و غیره 

 .روسه اند و بصورت غیرمتمرکز اداره می شوندممالکی مح
ًقبال جدا بوده اند و بعدا بھم » ممالک«توجه کنیم که اين امر ھیچ ربط مستقیمی به اينکه اين   ً

ًپیوسته اند و يا تاريخا در يک مجموعه جا داشته اند و از روزگاران دور، و يا از زمانه ای خاص، به حکومت 

با ھیچ منطقی نمی تواند » ملیت ھای ايرانی«ندارند و استفاده از عبارت غیرمتمرکز روی آورده اند 
برساخته و متعلق به تجزيه طلبان معدود و بی ريشه ای باشد که از ھر وسیله ای برای منطقی جلوه 

 .دادن روند تجزيهء ايران استفاده می کنند
**** 

. بکار می رود» ايران فدرال« در شکل به اين عبارت بايد عبارت حساس ديگری را نیز اضافه کرد که 
. را بعنوان واژه ای از آن تجزيه طلبان دانست» فدرال«در ھیچ يک از موارد تاريخی و کنونی نمی توان واژهء 

به معنی کسی است که می خواھد يکپارچگی و تمامیت » فدرالیست«حتی، بخصوص در اروپا، واژهء 
 .م حکومتی فدرال حفظ کرده و از تجزيهء آن جلوگیری کندارضی يک کشور را از طريق بکارگیری سیست

صرفنظر از موارد کھن شاھنشاھی که به اتحاديه ھای پیچیدهء کنونی شبیه است و ھمچنان  
نمونه ای از ادارهء نامتمرکز سرزمین ھای وسیع محسوب می شود، حتی مفاد اصل نود قانون اساسی 

انجمن ھاي ايالتي و " ممالك محروسه"در تمام «:  نیستمشروطه ھم چیزی جز تعريف يک نظم فدرالی
 .»شود واليتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي

من ھیچ ابائی ندارم از اينکه اعالم کنم که آرزويم ديدن استقرار نظامی فدرال در : صريح بگويم 
»  ملیت ھای ايران فدرالکنگرهء«من حتی از اينکه احزاب اتنیکی ايران گرد ھم آمده و . کشورم ايران است

ايران «آيا عبارت : بیائید کمی در ھمین نام دقت کنیم. را بوجود آورند ھیچ ھراسیده و نگران نمی شوم
آن » فدرال کردن«تضادی دارد؟ اگر ايران وجود خارجی نداشته باشد » حفظ تمامیت ارضی ايران«با » فدرال

 قانون 92نام رؤيای آباء مشروطه نیست که در اصل » رالايران فد«چه معنائی می تواند داشته باشد؟ آيا 
منافع  در اصالحات راجعه به " اختیار نظارت تامه"انجمن ھاي ايالتي و واليتي «: اساسی مشروطه نوشتند

دارد؟ براستی چرا از » خودگردانی فدرال«آيا اين تعريف، در نظام کشورداری، معنائی جز » عامه دارند؟
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کنگره تشکیل داده اند تا حق طبیعی و انسانی خود را در آيندهء کشورمان » ايران فدرالملیت ھای «اينکه 
ايران «تضمین کنند بايد نگران شد؟ حتی گیرم که عناصر تجزيه طلب ھم در آن راه يافته باشند، اما آيا پیکر 

يد تصور کرد که، در توان آن را نخواھد داشت که اين میکروب ھا را طرد و دفع کند؟ حتی آيا نبا» فدرال
در اينجا به درست و غلط اش کاری (» تجزيه«بسیاری مواقع، برای گروه ھای اتنیکی توسل به تھديد 

بیشتر جنبهء دست باال و به مرگ گرفتن را دارد؟ و تا بر ) ندارم؛ که غلط اش بیشتر از درست اش است
ملیت ھا در چھارچوب تمامیت « طبیعی سر میز مذاکره با ديگران ننشینند و آن ديگران صادقانه حقوق

 را تصديق نکنند چرا بايد انتظار داشت که آنھا از موضع سخت گیرانهء خود خروج کنند؟» ارضی ايران
**** 

نیز » ستم فارس ھا«و » شوونیسم فارس«و » قوم فارس«من البته از مشکل جعلی اشاره به  
حکومت «واژهء » فارس«د که بايد بجای واژهء اما می دانم که ھر آدم منصفی ملتفت می شو. آگاھم
را نشاند تا اين عبارات معنا پیدا کند؛ چرا که يک حکومت مرکزی ِ مخالفت کننده با استقرار نظام » مرکزی

فئودالی ھیچ ربطی به ريشه ھای نژادی حاکمان اش ندارد؛ که اگر چنین بود و اگر براستی قوم متمرکزی 
، ھمین قوم نخستین بخش ايران بود که بايد پرچم تجزيه طلبی را در مقابل به نام فارس ھم وجود داشت

از اين مغلطه بايد با نیشخندی گذشت و آن را . ھیئت حاکمه ای که بیشترشان ترک بوده و ھستند بر دارد
 .جدی نگرفت

**** 
 .نام برده اند» تجزيه طلبی«ھم بعنوان مستمسکی برای » ھويت طلبی«اما آقای نژاد از 

براستی آيا اينکه مردمانی خواستار حفظ ھويت خود باشند جرم است و بايد جلوی تحقق خواست شان 
گرفته شود؟ مگر وقتی که ما، بعنوان يک ملت، نگران آن ھستیم که در مقابل ھجوم تمدن غربی یا 

 غربت مان را از دست ندھیم قصد تجزيهء جائی را داريم؟ آيا وقتی، در ھمین» ھويت ملی«اسالمی 
يا ھر زبانی که دوست داريم و مدرسه اش وجود (بلندی که گرفتار آنیم، بچه ھامان را به مدرسهء فارسی 

کرده ايم؟ چرا اگر کرد و ترک و بلوچ ھم بخواھند ھويت ھای » ھويت طلبی«می گذاريم کاری جز ) دارد
زنیم؟ بقول دوست ناديده ام، ب» تجزيه طلب«خود را حفظ کنند بايد به آنھا برچسب ) و نه ملی(ملیتی 

ھا به  طلبی یک واکنش طبیعی از سوی اقوام و ملت در عصر گلوبالیزه شدن، ھویت«: آقای امین موحدی
تواند در جھت حفظ   باشد بلکه می تواند منفی پدیدهء گلوبالیزاسیون بوده و به خودی خود نه تنھا نمی

شوند ـ مثبت و موثر ھم  ره خاکی محسوب میھای بومی ـ که ثروت این ک ھا و زبان خرده فرھنگ
 ).5(»باشد

**** 
باری، از نظر من، علیرغم کوشش ھای تجزيه طلبانه ای که آقای شاھین نژاد به آن اشاره کرده  

تجزيهء يک مملکت دو . ًاند، تجزيه طلبی صرفا با واژ سازی جعلی و معوج کردن معانی موفق نمی شود
 وجود يک دولت مرکزی متجاوز و تبعیض آفرين و پايمال کنندهء حقوق يکی: منشاء و علت اصلی دارد

مردمانی که در گروه ھای مختلف قومی و زبانی و مذھبی در سرزمین تحت سلطه اش زندگی می کنند، 
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و يکی ھم قدرت و زور و اسلحه ای که از جانب بیگانگانی عالقمند به تجزيه شدن يک کشور در اختیار 
بی اين دو عامل نمی توان در میان مردمی که سال ھا با صلح . ی گذاشته می شودعمال خودفروش محل

 .و صفا کنار ھم زيسته اند عالئمی حاکی از میل به تجزيه يافت
در اين مورد من در نوشته و گفته ھا عمومی ام، با اشاره به دوران انقالب مشروطه که حکومت  

ای تھران را ھم نمی توانست اداره کند، بارھا از مخاطبانم مرکزی از ھمیشه ضعیف تر بود و تا دروازه ھ
پرسیده ام که چرا ستارخان و باقرخان از تبريز و سردار اسعد از بختیاری و سردار تنکابنی از مازندران، 

بجای تکه تکه کردن ايران و مستقل ساختن زادگاه ھای بومی خود، ھمراه آزادی خواھان دیگر رھسپار 
 به جای خواستاری جدایی، ھمچون دیگر مشروطه خواھان خواستار حفظ يکپارچگی تھران شدند تا،

 ایاالت محروسه ایران شدند؟
متأسفانه، از نظر من، میھن دوستان ما، در مصاف خود با تجزيه طلبان، اين تعبیرھای مفید و  

تجزيه « می نشینند تا جاافتادهء بین المللی را در سینی گذاشته و تقديم معاندان می کنند و خود مترصد
بقول معروف، درست است که گفته اند . را به ھنگام بکار بردن شان بشناشند و بشناسانند» طلبان

 !فالنی ريش سفیدی دارد اما ھر ريش سفیدی فالنی نیست
در واقع، اگر بجای ايستادن و از آن خود کردن اين مجموعه واژگان درست، رھايش کرده و اجازه  

يه طلبان واژه ھای اصیل را از معناھای معوج خود پر کنند، آشکارا خودمان نیز به روند تجزيه دھیم که تجز
براستی ھم که . طلبی کمک کرده ايم و بجای حل اين مسئله به بخشی از خود مسئله تبديل شده ايم

که اھل قلم و اگر واژه ھای فدرال و ملیت درست اند چرا آنھا را به تجزيه طلبان واگذار کنیم؟ چرا ما 
نوشتن ھستیم وارد گود توضیح نشويم و نشان ندھیم که اين عمال ماجراجو ريشه ای در سرزمین 

 خويش ندارند و می خواھند کشور ما را از طريق ارعاب و تھديد و با بودجه و اسلحهء بیگانه تکه تکه کنند؟
**** 

در اين . تلفنی داشته باشمچندی پیش فرصتی دست داد تا با شاھزاده رضا پھلوی گفتگوئی  
گفتگو سخن از خواست ھای گروه ھای اتنیکی به میان آمد و ايشان به اين نکتهء مھم اشاره کرد که 
مشکل اصلی اتنیکی ما ـ ھم در جبھهء موافقان و ھم در اردوگاه مخالفان حکومت فدرال ـ گم شدن 

خاص خود را در جیب دارد و، بر حسب » لغت ـ معنی «معانی دقیق کلمات است، آنگونه که ھر گروھی 
. آن، ھمواره روياروئی ھای زشت و عمیق کنندهء خصومت جانشین گفتگوی سالم و سازنده می شوند

من روز به روز به صحت اين سخن ايشان بیشتر پی برده ام و اين نکته را تصديق می کنم که بدون 
 به تفاھم و کار مشترک رسید و اعتقادم آن نمی توان» عدم تمرکز«آفرينش زبانی مشترک در مورد امر 

است که نیروھای خوش قلم جوانی ھمچون آقای شاھین نژاد، که خواندن کتاب با ارزش ايشان را به 
، بايد ھم و دانش خود را مصروف آفرينش يک چنین زبان )6(ھمهء دوستداران ايران توصیه می کنم

ايران «و » ملیت ھای ايران« شنیدن عباراتی ھمچون مشترکی کنند تا در آينده، ھیچ ايران دوستی از
ًدچار ھراس نشود و ھمهء اين مفاھیم را دقیقا علیه انديشهء خانمان برانداز » ھويت طلبی«و » فدرال

 .تجزيه طلبی بکار گیرد
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عھد «در کتاب » ِسـفر پیدایش«به اينجای سخن که رسیدم ديدم که تکه ای از باب يازدھم از  
زبانی بعنوان عنصر اصلی تجزيه و تفرقه و پراکندگی ياد می » تشتت«ان و کلیمیان، که از مسیحی» عتیق

ِبابـل ِ باستان، که در (داستان آن کتاب در سرزمین عراق فعلی . کند، چقدر در بحث کنونی صدق می کند
 : اتفاق می افتدو در بین مھاجران کوچنده به آن) ياد می شود» شنعار«اين کتاب از آن با عنوان سرزمین 

و ایشان را آجر به جای ". بیایید، خشت ھا بسازیم و آنھا را خوب بپزیم: "به یکدیگر گفتند...« 
بیایید شھری برای خود بنا نھیم، و برجی را که سرش به آسمان : "و گفتند. سنگ بود، و قیر به جای گچ

و خداوند نزول نمود تا ". ن پراکنده شویمبرسد، تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمی
ھمانا قوم یکی است و جمیع : "و خداوند گفت. شھر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند، مالحظه نماید

ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده اند، و االن ھیچ کاری که قصد آن بکنند، از ایشان ممتنع نخواھد 
 .»"ان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفھمنداکنون نازل شویم و زب. شد

به معنی » تشويش زبانی«است و » مجموعهء مفاھیم«به معنی » زبان«توجه کنیم که در اينجا  
را در ذھن خود » معنائی ويژه«، »مفھوم معین«آن است که، در میان مردمی ھمزبان، ھر کس، برای ھر 

و » گفتگو«موجود در ذھن ديگران تطابق نیافته و، در نتیجه، برقرار کردن داشته باشد که با معناھای 
 .در بین آنان ناممکن باشد» مفاھمه«

در بین ما نیز، اگر تجزيه طلبان قصد ايجاد تشويش زبان و پراکندگی مان را دارند، اين وظیفهء ما  
مطرح سازيم؛ نه اينکه برای آلوده است که از اين کار جلوگیری کنیم و مفاھیم را بصورتی شفاف و معین 

وار بسازيم که ھر لحظه » مین«نشدن به زشتی تجزيه طلبی از بھترين مفاھیم انسانی مان پديده ھائی 
 .می توانند زير پای گفتگوی ما منفجر شوند

**** 
آقای شاھین نژاد در بخشی از نامهء خود، بی آنکه من اشاره ای کرده باشم، از سخنم چنین  

فدرالیسم «مخالفم البد منظورم تأيید » فدرالیسم قومی و زبانی و مذھبی« گرفته اند که اگر من با نتیجه
است و يا می خواھم تا از طريق برقراری حکومت فدرالی به توسعهء اقتصادی ھماھنگ مناطق » اقتصادی

ھای بسیار متنوع اگرچه می توانم ھمراه با تصديق نتیجه گیری ايشان به جنبه . مختلف کشور کمک شود
نیز اشاره کرده و پیچیدگی ھای دلکش فدرالیسم در دنیای » فدرالیسم غیر قومی و زبانی و مذھبی«

کنونی را به ايشان يادآوری کنم اما، در اين مقاله تنھا به اين نکته اشاره می کنم که، در پی آن استنباط، 
در «: ان ناممکن يافته اند چرا که معتقدندرا نیز در گشورم» فدرالیسم اقتصادی«ايشان حتی برقراری 

درآمد کشور از صدور نفت خوزستان و کھکیلویه می آید، % 85کشوری که به شدت تک محصولی است و 
اگر قرار باشد که بیشتر . زیست نمایند" فدرال اقتصادی"چگونه دیگر استان ھای کشور می توانند در مدل 

ز پول نفتی را دریافت نمایند که از استان ھای جنوب باختری استان ھای کشور از دولت فدرال بخشی ا
 »چیست؟" خودگردانی اقتصادی"کشور درمی آید، دیگر سخن از 
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اگرچه اين يک بحث اقتصادی است و من نه خود را مجاز به ورود در آن می دانم و نه اين مقاله  
م در بخش برنامه ريزی منطقه ای سازمان حوصلهء چنین بحثی را دارد اما شايد، با تکیه بر تجربهء کاری ا

 .برنامه و بودجهء ايران، بتوانم پاسخی مختصر برای اين نکته نیز داشته باشم
به مشکلی » مشکل نشان دادن يک موضوع«نخست اينکه، به نظر من، حق اين نیست که برای  

ه کردار ايران ھمهء يعنی، درست است که در حال حاضر حاکمان بی خرد و بیگان. ديگر متوسل شويم
روندھای ملی تولید ثروت را فرو ھشته و تنھا از طريق تکیه بر درآمد نفت و گار جنوب غربی کشور حکومت 

است و اين وضعیت از يکسو » درآمد«می کنند و، در نتیجه، نگاه ملتمسانهء ھمهء مناطق ايران به اين 
يجاد کنندهء ستمی مستمر بر ساکنان آن ناحیه آفرينندهء جامعه ای رانت خوار شده و، از سوی ديگر، ا

ثروت آفرين اما، اين نکته ای بديھی است که اگر قرار باشد ايران آينده از وضعیت کنونی به درآيد نبايد 
وضعیت کنونی را در آن آينده نیز ادامه داد؛ و الزم است که برای توسعهء اقتصادی تمام مناطق کشور 

ًه پرسش آقای نژاد، تلويحا، ادامهء ھمین وضعیت را در آيندهء ايران آزاد شده و در حالیک. برنامه ريزی کرد

ًاحتماال فدرال بديھی می انگارد؛ فرضی که کال نقض غرض است ً. 
در عین حال، به حکم بیناکنش ھای طبیعی اجتماعی، اين نکته ای بديھی است که نه ساکنان  

ء کشور به آن ثروت ـ قدرت آن را خواھند داشت که بجای يک ناحیهء ثروت آفرين ـ در برابر نیاز بقیه
برسند و بقیهء ايران را به بنگالدش تبديل کنند، » جداسری«و سپس به » خودمختاری«به » خودگردانی«

به مردم » سھم عادالنه«و نه می توان وضعیت سرکوب کنونی را ادامه داده و برای ھمیشه از دادن 
 .خودداری کردساکن در ناحیهء ثروت آفرين 

اما به ياد داشته باشیم که کشور ما سرزمین فقیری نیست و، از منابع طبیعی کانی و زير زمینی  
استعداد . اش گرفته تا دشت ھای بادخیز و پر آفتاب اش، سرشار از امکانات تولید انرژی و ثروت است

 ھمواره مورد تصديق مستند مردمان اين سرزمین نیز در امر آفرينش و کاربرد فن آوری ھای گوناگون
در نتیجه، مشکل اصلی ما به چگونگی کارا ساختن اين استعدادھای انسانی و . جھانیان بوده است

حکومتی متمرکز، «طبیعی بر می گردد و در اين زمینه است که بوضوح می توانیم حکم کنیم که اين وجود 
 در تعطیل تولید ثروت ملی و تبديل مردمان به است که ادامهء خود را» ايدئولوژی زده، فاسد و رانت خوار

 .حقوق بگیرھای بیکاره و ناتوان می بیند
اتحاديهء آسیای «در نتیجه روشن است که يک ايران يکپارچه و فدرال، که بتواند روزی مرکز بالقوهء  

 .بشود، نمی تواند از طريق ادامهء چنین حکومت و شیوهء اداره ای متحقق شود» جنوب غربی
______________________________________________________ 
1. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2011/072911-PU-EN-Grey-zone-gets-smaller.htm 
2. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.120106-federalism.htm 

نگاھی ديگر به فروپاشی ايران ساسانی ـ ھوستون، خرداد : شاھین نژاد ـ نشیبی دراز است پیش فراز. 3
1390 

4.  http://www.schuman.info/Strasbourg549.htm 

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2011/072911-PU-EN-Grey-zone-gets-smaller.htm
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.120106-federalism.htm
http://www.schuman.info/Strasbourg549.htm
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5. http://aminmovahedipress.blogspot.com/ 
نويسندهء کتاب موافقت کرده است که متن کتاب بصورت رايگان بر روی اينترنت در دسترس ھمگان قرار . 6

 :در مورد چند و جون اين امر با خود نويسنده به آدرس زير تماس بگیريد. گیرد
com.shaheen@rocketmail.shaheen 

http://aminmovahedipress.blogspot.com
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  فدرالیسم و حاکمیت مشترک ایرانیان
 2011 اکتبر 21 ـ  1390 مھر 29جمعه 

ناسیونالیسم «اش، که سند بیانگر نظرات ايدئولوژی خاصی که » نبرد من«          آدولف ھیتلر در کتاب 
حق داشته باشد که ناسیونال سوسیالیسم بايد «: محسوب می شود، نوشته است» سوسیالیسم

اصول خود را بر کل ملت آلمان تحمیل کند، بی آنکه مرزھای فدرال اياالت بتوانند محدوديتی برای آن ايجاد 
او، بنا بر ھمین نظر، نظام فدرالی آلمان را ناديده گرفت، درست ھمانگونه که پس از او، نظام . »کنند

در واقع، در نظم نوين جھانی که با . ر بار آن نرفتکمونیستی ـ استالینیستی ِ آلمان شرقی نیز ھرگز زي
پايان گرفتن جنگ اول بوجود آمد، ھمهء ديکتاتورھائی که به قدرت رسیدند نخست با نظم فدرالی درافتادند 

 .، از میان برداشتند»مرکز«و آن را، به سود يکجا کردن قوای حکومتی در 
وشتم که بنظر من جلوگیری از بازسازی استبداد، قبل           دو ھفته پیش من در مقالهء ھفتگی ام ن

ازھر امر ديگر، مشروط به استقرار سه عنصر در قانون اساسی کشورھا و ساختارھای برآمده از آنھا 
ًاين سخن، طبعا، آنانی را که، مثل جن از بسم . اعالمیهء حقوق بشر، سکوالريسم و فدرالیسم: است

می ھراسند به اعتراض واداشت؛ ھمانگونه که باعث شد برخی از » فدرالیسم«هللا، از آوردن نام 
می خوانند، اما برای نظام مورد نظر خود شرايطی ناممکن و نامعقول » فدرالیست«خوانندگانی که خود را 

من اما فکر می کنم که ھر دوی اين خوانندگان ارجمندم، . مطرح می کنند، دست به تشويق من بزنند
فاھمی مزمن در مورد معنای عملی فدرالیسم دچارند و تنھا زمانی که ھر دو بدانند متأسفانه، به سوء ت

که اشتباه می کنند می توان بدان خوشبین شد که زمینه برای برقراری يک گفتگو و مفاھمهء ملی فراھم 
پس اين ھفته روی سخنم با ھر دوی اين گروه است و سخنانم را با پرسشی چند با ايشان، . شده است

 . البتهء ھمهء خوانندگان گرامی ام، در میان می گذارمو
*** 

ای به ديدهء شک » منطقه«می خوانند به احزاب » سراسری«براستی چرا احزابی که خود را   
می نگرند و حتی از آنھا می ترسند؟ چرا ھر کس که به نقشهء گربه شکل ايران عشق می ورزد فکر می 

 تکه شود و چند کشور کوچک از آن بیرون آيند، و اين کار ممکن کند احتمال آن ھست که اين خاک تکه
است به دست اقوام و ملیت ھائی که اکنون در مناطق مرزی اين سرزمین زندگی می کنند انجام گیرد؟ 

می تواند خود را از يک کرد و آذری و عرب و ترکمن و بلوج ساکن سرزمین ) از ھر تیره که باشد(چرا کسی 
بداند؟ چرا من مازندرانی ِ فارس زبان بايد فکر کنم که ايران به من بیش از يک آذری ترک » ايرانی تر«مان 

زبان تعلق دارد؟ داستان جداسری اقوام و ملیت ھا و پیدايش خطر تجزيهء ايران از کجا آغاز شده است؟ و 
خی از نیروھای تجزيه کدام محرک ھای درونی برخی از اقوام و ملیت ھای ما را وا می دارند تا زايشگاه بر

طلب باشند؟ و چرا اين نگرانی بخصوص از پس انقالب مشروطه در کشور ما صورتی جدی بخود گرفته 
 است؟

*** 
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          بگذاريد جواب ھايم را با اين ادعای خود آغاز کنم که داستان تکه تکه شدن ايران و، در نتیجه ترس 
ًاز آن، اصال جريانی درون زاد نیست و صرفا  از زمانی پا به عرصهء تفکر سیاسی ما گذاشته است که ً

کشورمان در دو سه قرن اخیر در محاصرهء نیروھائی استعماری قرار گرفته که می کوشیده اند، بجای 
تحمل مشکالت تصرف اين خاک، تا می توانند تکه ھائی از آن را جدا و از آن خود کنند و، در عین حال، 

 .طامع و نگرانی ھای خود بگردانندسیاست کشور را بر اساس م
اگر، در دوران قاجارھا، امپراتوری روسیه تا توانست بخش ھائی را از شمال ايران جدا کرد، و يا   

امپراتوری بريتانیا سرزمین ھائی را در شرق کشورمان از آن مجزا ساخت، و يا امپراتوری عثمانی بخش 
رد، در قرن بیستم نیز ھمسايهء از نو جان گرفتهء شمالی ھای بزرگی از سراسر غرب کشور را از آن خود ک

ـ از طريق متصرفات ايرانی پیشین خود و با تکیه بر ايدئولوژی کمونیستی اش ـ کوشید تا، با سوء استفاده 
ًو، متقابال، امپراتوری . از تفاوت ھای قومی مردمان ناراضی اين سرزمین، مقدمات تجزيه آن را فراھم کند

برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم به ايران، کوشید تا در کشورمان يک حکومت مقتدر و متمرکز بريتانیا، 
بوجود آيد که قادر باشد جلوی تجزيه، و در نتیجه ايجاد حکومت ھای کمونیستی متعدد، را بگیرد و آنگاه 

 .خود، يک تنه، به چپاول دارائی ھای کشور بپردازد
که با تکیه بر قدرت بريتانیا، خود را شاه (م شیخ خزعل موافقت انگلیس ھا با پذيرش تسلی  

از يکسو، و رفتن رضاشاه از ايران و بروز ضعف حکومت مرکزی و آغاز سیری که به ) خوزستان می خواند
ايجاد دولت ھای مستقل اما مستعجل در آذربايجان و کردستان در وابستگی به شوروی انجامید، از سوی 

ين مدعايند؛ تجربه ای که مزهء تلخ اش تا به امروز در دھان ملت مداران ديگر، خود نشانهء صحت ا
ی ھمهء اقوام و ملیت ھائی که خود را قبل از ھر چیز ايرانی می دانند باقی مانده و )ناسیونالیست ھا(

 .منشاء شک و ترديد و ھراس بخش عظیمی از روشنفکران و سیاستورزان ايران دوست شده است
 اضافه کنیم اين نکته را که اگر در داخل سرزمین ھای متعلق به ملیت ھا و اقوام به اين واقعیات  

ايرانی نارضايتی از وضع خويشتن وجود نداشت سیاست ھای بیگانه نمی توانستند با سرمايه گذاری بر 
ق روی اين نارضايتی ھا در کار شوراندن عناصر استقالل طلب در میان جمعیت ساکن در مرزھای ايران موف

ًيعنی، آن تجربه ھای تلخ نمی تواند در نزد میھن دوستان ايرانی لزوما به وضع تفکر متصلب و . شوند

توجه . (، بیانجامد»خودگردان«، به معنی وجود حکومت ھای محلی »پرھیز از نظام فدرالی«سراسری ِ 
 ).مفھوم فدرالیسم می دانمپرھیز دارم و آن را، چنانکه خواھیم ديد، ضد » خودمختار«کنید که من از تعبیر 

*** 
ايرانیان الاقل برای دو ھزار و پانصد سال مخترع و اعمال کنندهء حکومت ھای محلی خودگردانی   

ھائی است که در » ملیت«اما امروزه آنچه باقی مانده . بوده اند که در يک اتحاد بزرگ گرد ھم آمده بودند
يعنی آنچه که امپراتوری ايران خوانده می شده، در . سرزمین ھای مرزی کشور کنونی ايران ساکن اند

طول تاريخ اخیر خود، بخش ھائی را به کشورھای ديگر وانھاده و بخش ھائی نیز ھمچنان در ايران کنونی 
ھای اتحاديهء ايران بزرگ، در مسیر حوادث تاريخی، چھار تکه شده و » کرد«ًيعنی، مثال، . باقی مانده اند

ه و سوريه و عراق و ايران تقسیم گشته اند و، مطابق تعريف ھای پیشنھادی در بین کشورھای ترکی
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خوانده می ) sub-nation(» ملیت«سازمان ملل متحد، ھر تکه از آنھا اکنون، در کشور محل سکونت خود، 
 )1.(شوند

 ھا آذری. جدا از کردھا، ھم اکنون بلوچ ھا نیز به دو ملیت بلوچ ايران و پاکستان تقسیم شده اند  
که به ترفند (نیز نیمی در خاک ايران ساکن اند و نیم ديگرشان در سرزمین آران، در شمال رود ارس 

آذربايجان «خوانده می شود تا مردم جنوب ارس ساکن » آذربايجان شمالی«دولتمردان عھد استالین 
 ھای اتحاديهء ترکمن ھا نیز در شمال ايران به ھمین سرنوشت دچار است و عرب). تلقی شوند» جنوبی

حتی فارس . کھن ايران نیز نیمی بصورت ملیت عرب عراقی و نیمی به شکل ملیت عرب ايرانی در آمده اند
محسوب می شود؛ » ملیت«ھا نیز از اين آسیب آسوده نبوده اند و اکنون، در داخل مرزھای ايران، تنھا يک 

ولت ھائی ديگر قرار دارند که می توان چرا که بخش ھائی از آنھا، بخصوص در شرق ايران، تحت لوای د
 .افغانستان و تاجیکستان را از جملهء آنھا دانست

آن است که اتحاديهء بزرگی به نام ايران، در گذشته، ھمهء اين » ملیت ھای ايرانی«پس معنای   
 از ايران جدا اقوام گوناگون را در بر می گرفته است و، آنگاه، استعمار، تکه ھائی از خاک و مردم اين ملل را

چرا که، بنا بر تعريف مدرن . می خوانیم» ملیت«ساخته است و اکنون ما باقی مانده ھای آنھا در ايران را 
، که مورد تأيید سازمان ملل متحد نیز ھست، ايران کنونی ديگر دارای فقط و فقط يک مرز و يک »ملت«

 ملیت ھای گوناگونی را جا داده است اما اين ملت در دل خود. سرزمین و يک حاکمیت و يک ملت است
که با تکه ھای ديگری از ھمنوعان خود در کشورھای ھمسايهء دور و نزديک ايران ھمريشه و ھم فرھنگ 

 .و ھم زبان و ھم مذھب اند
در عین حال، بايد توجه داشت که ساکنان ايران منحصر به ملیت ھای ايرانی نیز نیستند و ما   

ًايران داريم که تکه ھائی از آنھا در سرزمین ھای تصرف شده حضور نداشته و کال مختلفی نیز در » اقوام«

 .و ھمچنان ساکن ايران کنونی اند؛ مثل مردمان سرزمین ھای گیالن و مازندران و اصفھان
به اين ترتیب، ايران کنونی به مناطقی تقسیم شده که ساکنان اش يا ملیت اند، يا قوم و يا   

تعلق به ملیت ھا و اقوام؛ و تقسیم بندی کنونی ايران نیز شامل مرزبندی ھائی است مخلوطی از افراد م
ًمثال، اکثر کردھا در کردستان زندگی می کنند و بلوچ ھا در . ھم ملیتی، ھم قومی و ھم جغرافیائی

ن و بلوچستان و آذری ھا در آذربايجان و فارس ھا در فارس و گیلک ھا در گیالن و اصفھانی ھا در اصفھا
منزلگاه ملیت ھا ) بازمانده از خراسان بزرگ پیش از عصر استعمار(کرمانی ھا در کرمان؛ و خراسان کنونی 
 )2.(و اقوام و تیره ھای مختلف ايرانی است

را از پشت » فدرالیسم«باری، آنچه از اين سخنان منظور دارم آن است که بگويم می توان داستان   
 . تر باشد، ديديک عینک ديگر ھم، که واقع بین

*** 
در طول تاريخ بشر نیست که، بنا بر اجبارھای ناشی از ) يا شاھنشاھی(اينکه ھیچ امپراتوری   

ادارهء سرزمین ھای پھناور، نوعی حاکمیت فدرالی در آن مستقر نبوده باشد و، در اين میان، ايرانیان از 
ی خود را در ايجاد اتحاديه ای با اجزاء خود نخستین مخترعان و مبدعان اينگونه نظم اند و رمز بقای تاريخ
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گردان يافته اند؛ آنگونه که ھرگاه شکستی بر آنان وارد شده و دشمنی بر آنان غلبه کرده بالفاصله می 
درست به ) 3(ھخامنشیان و ساسانیان. توان جای پای بھمريخته شدن قبلی نظم فدرالی را مشاھده کرد

و اين سیستم ھمان . د و صفويان نیز به ھمین دلیل متالشی شدندھمین دلیل کشور را به دشمن سپردن
نظمی است که، در پايان دوران تاريک حکومت قاجار، که ھرج و مرج اش را نمی توان به نظم فدرالی 

مشروطیت ايران، بعنوان ضامنی برای جلوگیری » ضد استبدادی ِ«منتسب کرد، عاقبت در قانون اساسی 
ًکه بعدا بوسیلهء (» اياالت و واليات« بصورت پیش بینی بر پا داشتن نظام مبتنی بر از بازتولید استبداد،

و توزيع قدرت در میان آنھا و تشکیل انجمن ھای ) تغییر نام يافتند» استانداری و فرمانداری«فرھنگستان به 
 .را يافت» میثاق تاريخی«حکم يک ) استانی(ايالتی و واليتی 

شکوفائی قدرتمند و ويرانگر استعمار، اجرای اين طرح بزرگ ممکن نگرديد اما، متأسفانه، در عصر   
چرا که استعمار . و پیش بینی ھای تاريخی انقالب مشروطه در اين راستا به بوتهء فراموشی سپرده شد

آمده بود تا از وجود قدرت ھای محلی محملی برای تکه تکه کردن ايران ) مبدل شده به شوروی(روس 
عمار انگلیس راه حفظ منافع خود در ايران را تغییر دادن سیاست سنتی خود مبنی بر تکه تکه بسازد و است

سازی ايران و، در نتیجه، کمک به جريان سرکوب حاکمیت ھای منطقه ای و ايجاد يک حکومت متمرکز 
 .مرکزی می ديد

تفادهء شوروی بود و بخاطر جلوگیری از سوء اس» سیاست تمرکز«سلسلهء پھلوی برآمده از اين   
در نتیجه، حکومت متمرکز رضاشاھی تن به اجرای پیش . در راستای تکه تکه کردن ايران به قدرت رسید

بینی ھای فدرالیستی قانون اساسی نداد و، با سرکوب و جنگ، برفراز تنوع ھای تاريخی اين سرزمین 
 .پلی ساخت تا ايران کنونی غیر فدرالی را بوجود آورد

کسی نمی . افه کنم که قضاوت در مورد اين سیاست رضاشاھی با تک تک ما استدر اينجا اض (  
تواند عدول از پیش بینی ھای فدرالیستی قانون اساسی مشروطه را به آسانی ببخشد؛ اما ھنگامی که 

به بالقوگی تکه تکه شدن ايران و مستقل شدن بخش ھای ملیت نشین اش تحت سايهء حکومت 
که، بدون اقدامات رضاشاه، ايران کنونی می توانست وجود نداشته باشد، آنگاه شوروی بیانديشیم و اين

براستی ھم که تاريخ، در ھمه جای دنیا، . شايد در مورد خوب و بد آنچه که پیش آمد تجديد نظر کنیم
 ).ھمواره بین تمايل به تمرکز و پراکندگی قدرت حکومتی در نوسان بوده است

یز توجه کنیم که اقدامات رضاشاھی ھرگز نمی توانست و نخواست که در عین حال به اين نکته ن  
يعنی، حتی اگر به نام استان ھای ايران بنگريم می توانیم جای . تنوع و رنگارنگی ملت ايران را منکر شود

در . پای نظام فدرالی ھمیشگی ايران را، که بر بنیاد ملیت و قومیت و جغرافیا استوار بود، مشاھده کنیم
بصورت استان ھای » اتحاديهء ايران بزرگ«ع، در عھد سلطنت پھلوی ھا، تکه ھای مختلف باز مانده از واق

شراکت «کنونی کشور و ملیت ھا و قومیت ھايش باقی ماند و آنچه از نظام فدرالی کنار گذاشته شد 
ت در تشکیالت و منطقهء خود و، بجای آن، متمرکز کردن قدرت حکوم» حکومت ھای محلی در ادارهء کشور

 .مرکزی بود
*** 
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 :از اين واقعیات می خواھم چند نکته را نتیجه بگیرم  
 :عبارت است از پديده ای چھار بعدی، به شرح زير) 4(نظام فدرال. الف *  
 وجود يک میثاق پیوند دھنده: بعد اول  
 .ام دارندتقسیم سرزمین به واحدھائی خودگردان که ايالت، يا منطقه و يا استان ن: بعد دوم  
بین حکومت ) 5(»تقسیم قدرت«مشارکت مناطق و اياالت در حاکمیت؛ به معنی : بعد سوم  

 .مرکزی و حکومت ھای منطقه ای
وجود يک دولت مرکزی که، بنا بر تعريف سازمان ملل متحد، حداقل چند امر خاص : بعد چھارم  

عی ملی، و نیز برنامه ھای عمرانی ھمچون سیاست خارجی، دفاع ملی، اقتصاد کالن و پول و منابع طبی
تبعیض «سراسری را در دست خود داشته و در توزيع منابع و برنامه ريزی بايد عدالت و عدم رواداری 

 .را رعايت کند) 6(»منفی
بطوری که مشاھده می شود تنھا يک بعد از ابعاد چھارگانهء نظام فدرال به امری به نام : ب*  

مربوط می » شراکت در قدرت«يا » توزيع قدرت«ً و سه بعد ديگر کال به مربوطه شده» تقسیمات کشوری«
 .شود

می تواند » تقسیمات کشوری«تجربهء کشورھای ديگر نشان داده است که نحوهء انجام : پ*  
مشکل برانگیز باشد و حتی گاه به جنگ و خونريزی بیانجامد، بايد ديد که اين امر در مورد کشور خودمان 

خوشبختانه، در ايران چنین مشکلی وجود ندارد و ھم اکنون کشور به سه .  و فصل استچگونه قابل حل
لحاظ جغرافیائی، قومی و ملیتی تقسیم شده است و در آيندهء پس از انحالل حکومت اسالمی نیز نبايد 

ور حداکثر اينکه دولت ايران آزاد شده می تواند يک کمیسیون کارشناسی را مأم. نگران اين مسئله بود
 .بازبینی تقسیمات کشوری کنونی و تجديد نظر در آن بر حسب رأی مجلس نمايندگان مردم کند

می کوشند تا » فدرالیسم برای ايران«به ھمین دلیل، کسانی که در مباحث مربوط به : ت*  
د، فدرالیسم را به صفتی مقید کنند و از فدرالسیم ملیتی، يا زبانی، يا مذھبی و يا قومی سخن می گوين
يا به اين واقعیات عنايت ندارند و يا قصدشان وصول به يک وحدت ملی در راستای استقرار يک حاکمیت 

که ) ھمچون ملیتی، زبانی، مذھبی، يا قومی(فدرالیسم ايرانی نمی تواند به ھیچ صفتی . فدرال نیست
نعکس کنندهء ًبه تقسیمات کشوری مربوط شود آلوده گردد چرا که تقسیمات کنونی کشور صريحا م

 .مجموعهء اين صفات است
تقسیمات «بدينسان، آنچه مھم است و نیروھای اپوزيسیون بايد بر آن متمرکز شوند اصل . ث*  
توزيع و شراکت در «بعنوان پايه ای برای يک حکومت فدرال ايرانی نیست و ضرورت دارد که اصل » کشوری

 .مطمح نظر ھمگان قرار گیرد» قدرت
ھمیشه » اصطالحات سلبی« نکته نیز بايد توجه خاص کرد که، در ھر بحث نظری، نیز به اين. ج*  

در صورتی می تواند معنا » نارضايتی«ًساخته می شوند و، مثال، » اصطالحات اثباتی«پس از پیدايش 
بر ھمین اساس ھم می توان پی برد که چرا . را فھمیده باشیم» رضايت«داشته باشد که ما ابتدا معنای 

اشاره نکرده است، چرا که اين قانون » عدم تمرکز« اساسی مشروطیت در ھیج کجا به اصلی با نام قانون
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برای برانداختن تمرکزی که وجود نداشته نوشته نشده است؛ و اختراع اين اصطالح به زمان پسین تری بر 
بعنوان » کزعدم تمر«شده و » نظام توزيع کنندهء قدرت فدرالی«جانشین » تمرکز«می گردد که اصل 

بخصوص ھر (در واقع، تجربهء تاريخ معاصر . جسب زخم بندی و دلخوشنکی سیاسی مطرح گرديه است
در مورد انجمن ھای ايالتی پیش » مواد مغفول قانون اساسی مشروطه«کجا که سخن از اجرا کردن 

قعیت جاری بوده ـ و نشان داده است که اين اصل سلبی تنھا برای پرده پوشی بر اصل تمرکز ـ که وا) آمده
به ھمین دلیل می توان به ضرس . نیز بعنوان وسیله ای برای چانه زنی در مورد آن اختراع شده است

 .نبوده و در آينده نیز نمی تواند باشد» نظم فدرالی«جانشینی برای » عدم تمرکز«قاطع گفت که اصطالح 
 بگذاريم و از آن چماقی برای درھم نتیجه می گیرم که اگر بحث تقسیمات کشوری را به کنار. چ*  

که رضايت و احساس شراکت و مالکیت را به اجزاء (شکستن اتحاد ھای ملی برای استقرار نظامی فدرال 
نسازيم آنگاه گفتگو کردن در مورد ارائهء تعريفی مرضی الطرفین در مورد ) ملت ايران بر می گرداند

 .فدرالیسم ايرانی بسیار آسان و ممکن می شود
*** 

 :بگذاريد سخنم را با تکرار اين احتجاج خالصه شده به پايان برم که  
بايد افسانه ھائی . چیزی جدای از ملیت ھا و قوم ھا و مردمان متشکله اش نیست» ملت ايران«  
ًکه صرفا موجب اختالف است و، جز در مورد ترجیح و تحمیل زبان فارسی (را » شوونیسم فارس«ھمچون 

لی، که از يکسو امری واجب است اما نبايد نافی اھمیت زبان ھای مادری و آموزش ديدن بر زبان ھای مح
ی پرداخت » حکومت متمرکز«کنار نھاده و به استبداد ناشکیب ) به کمک آنھا باشد، حقیقتی تاريخی ندارد

رده و که برباد دھندهء اصل رنگارنگی و تنوع است؛ اصلی که عناصر متشکلهء آن از ھمین زمینهء گست
 .گوناگون مردمان ايران بر می خیزند و از کرهء مريخ به کشورمان نیامده اند

بنظر من، تنھا ماجراجويان و جاه طلبانی که می انديشند اگر بخشی از ايران را جدا و مستقل   
کنند خود به رياست جمھوری و وزارت خواھند رسید، فدرالیسم را آلودهء صفات محدود کننده می سازند 

 از يکسو آنان را بترسانند و، از سوی ديگر، درگیر شدگان در کار اتحاد و ائتالف را از ورود به بحث اصلی تا
باز دارند؛ درست ھمانگونه که استبداد خواھان و سلطه گرايان با فدرالیسم به » توزيع و شراکت در قدرت«

اصل حکومت «ناور، در برابر را، ھمچون اصطالخی بی تعريف و ش» اصل عدم تمرکز«عناد برخاسته و 
 .علم می کنند» فدرال

_______________________________________ 
ھا بخواھند روزی از تقید در کشورھای چھارگانه خالص شده و »ملیت«ھمینجا اشاره کنم که فکر اينکه اين . 1

کرد ـ در ھر کجای دنیا که زندگی دوباره متحد شوند و کشور مستقل خود را بوجود آورند می تواند برای يک انسان 

کند ـ يک آرزوی شیرين و بزرگ محسوب شود که اما، برای تحقق اش، بايد با چھار کشور در افتاد و از رودخانه ھای 

در چه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و » کشور مستقل کردھا«خون گذشت، بی آنکه معلوم شود، در آن صورت، 

در اين مورد مطالعهء مقالهء مفید و . حث کنونی من به اين نکته مربوط نمی شوداما ب. فرھنگی قرار خواھد داشت

 :مختصر آقای يدهللا بلدی را در پیوند زير توصیه می کنم
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به مسیر ديگری نیز برسیم » مسیر تجزيه«از اين منظر که به کشورمان بنگريم، می توانیم در برابر انديشیدن به . 2

می تواند به معنی بازگرداندن بخش ھای جدا شدهء ايران » کردستان بزرگ «ًکه، بر بنیاد آن، مثال، آرزوی بوجود آمدن

و » پان ايرانیست ھا«ی آرزوھای » ريشه«در اين صورت، اگر نیک بنگريم، . بزرگ به آن اتحاديه پھناور نیز باشد
می » دهء ايراناياالت متح«يکی است، با اين تفاوت که اولی کردستان بزرگ را بخشی از » استقالل طلبان ملیتی«

 .داند و ديگری آن را بصورت کشوری مستقل می بیند

اھمیت بسیار »  انحطاط و فروپاشی فرمانروایی ساسانی«در اين زمینه مطالعات دکتر پروانه پورشریعتی در کتاب . 3

 :کتاب به زبان انگلیسی است، با اين مشخصات. دارد

Parvaneh Pourshariati - Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and 

the Arab Conquest of Iran (International Library of Irani(- I.B. Tauris & Co. New York 2009 

. بد نیست که، بر بنیاد ريشه يابی ھای زبان شناسیک، کمی به مفھوم فدرالیسم در زبان ھای فرنگی بیانديشیم. 4

، به معنای )federal(است که از آن صفت فدرال » قرارداد«و » میثاق« در زبان التین به معنی ) foedus(» سفدو«
. ، مشتق شده اند»میثاق مداری«، به معنای واقعی ِ Federalismو سپس نام فدرالیسم » قرارداد بنیادانه«

 :دفدرالیسم، در زبان ھای فرنگی، در دو مفھوم بھم پیوسته بکار می رو

با يکديگر » میثاق«ھای عضو بوسیلهء يک » گروه«که به معنی نظامی است که در آن » سیاسی«در مفھومی ) يک

 را بر رأس خود قرار داده اند و،» ِنماينده و اداره کننده«پیوند خورده و يک نھاد 

، بر بنیاد sovereignty» حاکمیت ملی«، توصیف سیستمی از کشورداری است که در آن »اداری«در مفھومی ) دو

و تعدادی واحد اداره کنندهء ) central governing authority(، بین يک واحد مرکزی ِ اداره کننده »قانون اساسی«يک 

 .تقسیم می شود) ھمچون حکومت ھای ايالتی يا استانی(منطقه ای 

 power to(»  حکومت کردنقدرت«، در ھر دو کاربرد خود، ناظر بر نظامی است که در آن »فدرالیسم«در واقع، 
govern ( بصورتی مشترک)shared ( بین دولت ملی)national ( و دولت ھای ايالتی يا منطقه ای)regional / 

provincial ( فدراسیون«تقسیم شده و پديده ای را بوجود می آورد که اغلب از آن با عنوان «)federation ( ياد شده و

 . می خوانندfederalists» فدرالیست«خواستاران آن را 

که بجای خود در ) separation of  power(» جداسازی قوا« است و نبايد آن را با division of powerمنظور . 5

 .سیستم ھای حکومتی اھمیت حیاتی دارد اشتباه کرد

اده بدان معنا است که در سھمیه بندی ھا سھم بیشتری برای مناطق عقب افتاده تخصیص د» تبعیض مثبت«. 6

  .شود
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 sub-nationدارد؟ ملیت را بجای مفھوم » ملت«يعنی چه و چه فرقی با » ملیت«براستی   
گذاشته اند و من در مورد صحت و سقم اين برابرگذاری پیش از اين مطالبی نوشته ام و قبول دارم که در 

به واژه ھائی » ملیت« انگاری شده است و حق آن بوده که آن مفھوم فرنگی را بجای اين مورد سھل
نیز می دانم گروھی معتقدند که اين کار را تجزيه . و نظاير آن ترجمه می کردند» خرده ملت«ھمچون 

 را رفته راه» ملیت«طلبان موجود در مناطق مختلف ايران به عمد انجام داده اند تا با نامیدن خود با واژهء 
 .بودن خود باز کنند و خواھان استقالل سرزمین خود از ايران شوند» ملت«رفته بر طرح ادعای 

طبیعی است . اما، بنظر من، حتی اگر اين نظر درست باشد دردی را از مای ايرانی دوا نمی کند  
یر افتادن مخالفان اش که تجزيه طلب بکوشد تا از ھر تخته پاره ای به سود رؤيای خود استفاده کند و از گ

در دام واژه ھا وسیله ای بسازد برای برافروختن مردمی که از وجود يک دولت متمرکز و سرکوبگر رنجی 
در واقع، او از خدا می خواھد که ما . تاريخی برده اند و از اين طريق زمینه را برای تجزيه کشور فراھم کند

یم، صرف دعوا بر سر واژگان کنیم و نتوانیم زمینه ای را وقت خود را، بجای پرداختن به تعريف ھا و مفاھ
» تمرکز خواھان«ھرچه اصرار . فراھم آوريم که مردم مناطق مختلف ايران از ايرانی بودن خود بیزار نشوند

 .بر دعواھای کالمی بیشتر شود شادمانی و عیش تجزيه طلبان نیز عمیق تر خواھد شد
ی، نه از واژهء فدرالیسم می ھراسم و نه از استفادهء از واژهء پس من، بعنوان يک نويسندهء ايران  

بیم دارم و بجای دعوا بر سر لغات می کوشم ببینم که در تعريف و مفھوم اين دو واژه چه اختالف » ملیت«
 .نظرھائی بین طرفین دعوا وجود دارد

جدا کرده و به بنا بر تعريف سازمان ملل، ھر جمعیتی از يک کشور که بخش ھائی از آن را   
حال، اگر به سرنوشت . محسوب می شود» ملیت«کشورھای ديگر داده باشند، در داخل ملت خود يک 

کشورمان از اين بابت بنگريم و به ايران بزرگی که روزگاری از جمع آمدن مردمان و تیره ھا و اقوام مختلف 
ر سايهء يک ساختار سیاسی داده بوجود آمده بود و آنھا با رضا و رغبت تن به ھمباشی و ھمزيستی د

ايران از ملیت ھائی چند بوجود می آيد، بخش ھائی » کنونی«بودند بیانديشیم، در خواھیم يافت که ملت 
ترک ھا، کردھا، عرب ھا، بلوچ ھا، ترکمن ھا ھم اکنون در بیرون از مرزھای ايران / از فارس ھا، آذری 

 .محسوب می شوند» ملیت«ھای آنان در ايران زندگی می کنند و به ھمین دلیل باقی مانده 
اين ملیت ھا اگرچه دارای زبان ھا، فرھنگ ھا، آئین ھا و مذاھب خاص خويش اند اما ھمزيستی   

بلند تاريخی شان با ھم در بین شان مالطی از ھمدلی و احساس يگانگی ايجاد کرده است؛ آنگونه که 
و ھر پاره از ... فارس ايرانی، آذری ايرانی، کرد ايرانی و: اندھمهء آنان دارای ھويتی يکپارچه اما دو رنگه 

در داخل ايران کسی خود را به . اين ھويت در برابر پرسشی که از مردمان ايران می شود بکار می آيد
امری طبیعی و بديھی » ايرانی بودن«چرا که در اين وضعیت . معرفی نمی کند» ايرانی«ديگری بعنوان 

من «نخواھیم شنید که بگويد » کجائی ھستی«س اگر از ھموطنی بپرسیم که پ. محسوب می شود
اما ھمین پرسش اگر در بیرون از » ...من آذری ام، کردم، عربم«پاسخ او اين خواھد بود که . »ايرانی ام
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در . »من ايرانی ام«مرزھای ايران و يا بوسیلهء يک بیگانه مطرح شود پاسخ ھمه اين خواھد بود که 
حتی اگر، بر اثر مرارت ھای مھاجرت، تابعیت کشور » زادهء ايران«: ت ھامان نیز ھمین را نوشته اندپاسپور

 .ما ھنوز زادهء ايرانیم و اين ھويت از جان ما زدودنی نیست. محل سکونت مان را پذيرفته باشیم
ستین تمدن در واقع، در منطقهء کھنسال ما ـ آسیای جنوب غربی و خاورمیانه، جايگاه پیدايش نخ  

ھای بشری  ـ کشوری نیست که چند ملیتی نبوده و در درون مرزھای سیاسی خود ملیت ھائی 
بنابر اين، اگرچه در دوران معاصر و بر اساس حقوق بین الملل، ھر کشور . گوناگونی را جای نداده باشد

ی تواند از عبارت است يک سرزمین، يک ملت و يک حکومت اما، بر اساس ھمان مفاھیم، يک ملت م
کشور ايران ھم دارای فقط يک ملت . ھای مختلف بوجود آمده و دولت ھای محلی متعددی باشد» ملیت«

 .است و بس و تک تک شھروندانش نیز موظف به حفظ يکپارچگی آنند
اما چنین کشورھائی، در عین حال و ھمیشه، بوسیله يک سیستم حکومتی خاص تھديد می   

سرنوشت تاريخی کشور ما خود گواه درستی اين قانونمندی . تمرکز استشوند و آن سیستم حکومت م
ھر کجا که تمرکز قدرت از اندازه گذشته و اقوام و تیره ھای گوناگون، و اکنون ملیت ھای مختلف . است

اسکندر (ساکن ايران، نسبت به سرزمین خود بی حق و مسلوب العالقه شده اند ايران از دشمن مھاجم 
آسیب ديده ) ول در مقیاسی بزرگ و جنگ ھای ناحیه ای بعد از اسالم در مقیاسی کوچک ترو اسالم و مغ

 .و شکست خورده است
تنھا اين نیست که امکان تشکیل و ادامهء حکومت » تمرکز قوا«اما مشکل اساسی ناشی از   

برای رشد فکر بصورتی طبیعی زمینه را » تمرکز«مھمتر از آن اين که . ھای استبدادی را فراھم می کند
مردمی که از وضع . جدا شدن و خود را از شر حکومت استبدادی متمرکز خالص کردن نیز فراھم می کند

خود راضی باشند، احساس نکنند تحت ستم قرار دارند، حق داشته باشند امور خود را آنگونه که می 
رضی خواھند داشت که خواھند انجام دھند، در سرنوشت منطقه و کشور خود سھم داشته باشند چه م

. خواستار جدائی و استقالل شوند؟ خواستاری جدائی ھمان تبی است که از وجود مرض حکايت می کند
 .ًو پزشکان بايد برای مرض چاره بجويند نه اينکه بکوشند تب را ظاھرا قطع کنند

*** 
لق به ملیت ھای ايرانی در           ھمچنین، از منظری دورتر که بنگريم، می بینیم که بخشی از مردم متع

بیرون از مرزھای ايران زندگی می کنند، بی آنکه توانسته باشند ھمگونی ھای موجود در میان پاره ھای 
يک کرد ساکن ايران با يک کرد ساکن عراق، يا ترکیه و يا سوريه، دارای زبان و . خويش را فراموش کنند

ن ايران بوده اند و بی کفايتی زمامداران کشور آنھا را آن تکه ھا روزی از آ. فرھنگ و مذھب مشترکی است
به ھمین دلیل ھر اتفاقی که برای ھموندان يک ملیت در فراسوی مرز . به دست بیگانه سپرده است

در نتیجه، نمی توان منکر آن شد . کشور ما بیافتد نمی تواند مورد اعتنای ملیت داخل کشورمان قرر نگیرد
ی آرزوی بازگشت تکه ھای جدا شده از ايران و ايجاد ايالت کردستان ايران ھم که در ذھن يک کرد ايران

ھم بر بنیاد ھمین » پان ايرانیسم«توجه کنیم که حتی فکر اصلی نظريهء . می تواند وجود داشته باشد
فراموش نکنیم که پس از انقالب به . تمايل بازگرداندن تکه ھای جدا شدهء ايران به آن شکل گرفته است
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 و در جريان قیام ھای مردم کردستان ايران مجبور شدند از زنده ياد داريوش فروھر 57کبت انجامیدهء ن
بخواھند تا در جريان مذاکرات دولت مرکزی و احزاب کردی شراکت کند و فروھر از مھمترين معتقدان به پان 

 .ايرانیسم اصیل بود
، و آزادی و »اقلیم خودمختار کردستان«شکیل اما حملهء امريکا به عراق، برقراری حکومت فدرال، ت  

اينھا اموری نیستند . رفاھی که دولت اين اقلیم برای مردم اش فراھم کرده داستان را معکوس کرده است
اقلیم کردستان عراق اکنون پناھگاه بسیاری از کردھا و . که از چشم کردھای ساکن ايران پنھان بمانند

عین حال، نمی توان اين واقعیت را نیز انکار کرد که يک کرد ستمديده از پس، در . غیرکردھای ايرانی است
 .حکومت مرکزی، نخواسته باشد سرزمین اش را از ايران جدا کند و به اقلیم کردستان بپیوندد

          اما در عین حال يک واقعیت مھمتر ھم وجود دارد که اينگونه انديشه را به خوشخیالی غیر قابل 
ل می کند؛ و آن اينکه جدا شدن کردستان ايران و پیوستن اش به اقلیم کردستان به داليل زير تحقق تبدي

 :ًتقريبا بصورت امری محال در آمده است
ترديدی نیست که ھرگونه تغییری در مرزبندی ھای جغرافیائی ـ سیاسی کشورھای منطقه . 1          

ترکیه نگران کردستان عراق و سوريه و ايران . بوسیلهء مجموعهء دولت ھای منطقه سرکوب خواھد شد
در واقع، بھم خوردن مرزھای بازمانده از جنگ دوم جھانی در منطقهء . است، سوريه به ھمچنین و ايران نیز

 .ًما محتاج وجود شرايطی است که اکنون کال مفقودند
ديد شھروند درجهء دو محسوب کردھای ايران، در پیوستن به اقلیم کردستان، برای مدت ھای م. 2          

 .خواھند شد، حال آنکه بطور تاريخی اين کردستان عراق است که بايد به کردستان ايران بپیوندد
وضعیت آيندهء خود اقلیم کردستان عراق نیز در شرايط مبھمی قرار دارد و بايد ديد که آيا زيادت . 3          

 . که آب خوش از گلوی مردم آن اقلیم فرو رود يا نهخواھی ھای حکومت شیعی فعلی اجازه خواھد داد
*** 

بصورت يک تعريض، توجه کنیم که آنچه در عراق امروز می گذرد برای آيندهء منطقه و سرزمین   
ھم اکنون آخرين سربازان امريکا عراق را ترک کرده اند و . ھای غربی ايران حائز اھمیت بسیار است

می کوشند ھرچه زودتر بیشترين جايگاه را در خالء سیاسی ناشی نیروھای سیاسی فعال در آن کشور 
که فقط در ) کرد سنی، عرب سنی و عرب شیعه(سه جمعیت نامتجانس . از اين جريان به دست آورند

انتھای جنگ جھانی اول به زور قدرت بريتانیا در زير سقف يک کشور جمع شده و پديده ای مصنوعی به 
ند، تا زمانی که قوای امريکا عراق را در اشغال خود داشت دندان نیش خود را نام عراق را تشکیل داده ا

پنھان داشته و بر آن روکشی از لبخند پوشانده بودند، حال آنکه اکنون، يک ھفته ای بیش از خروج آخرين 
درت نیروھای امريکا از عراق نگذشته  اعراب شیعه، که ھمواره از پشتیبانی دينکاران شیعهء نشسته در ق

آغاز » برتری«در کشور ھمجوارشان ايران برخوردار بوده اند، حملهء سريع خود را برای به دست گرفتن 
کرده و نخستین طعمه ھای خود را در شخص طارق ھاشمی و صالح مطلق عرب سنی يافته اند و با 

 در صدد اعالم اينکه آنھا قصد ايجاد عملیات تروريستی و کشتن شخصیت ھای شیعه را داشته اند
گريخته و ) يک سرزمین غیر عرب اما سنی(ھاشمی نیز به اقلیم کردستان . دستگیری آنھا برآمده اند
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معلوم نیست که عاقبت کارش چه خواھد شد و قرار است سرنوشت صالح مطلق را پارلمان عراق در 
لیم کردستان اتخاذ که مقامات دولت خودگردان اق» بی طرفی«در اين میان موضع . ھفتهء آينده روشن کند

 .کرده و از حمايت دولت مرکزی امتناع نموده اند بر پیچیدگی موقعیت صد چندان افزوده است
در اينکه حکومت اسالمی مسلط بر ايران سخت مشتاق ايجاد يک جمھوری شیعهء ديگر در عراق   

بدين . تکیه دارنداست شکی نیست و نوری المالکی و اعوان و انصارش نیز بر ھمین حمايت ھمه جانبه 
ترتیب، سیاست ھای بحران ساز، تبعیض آفرين و تجزيه کنندهء حکومت واليت فقیه اکنون می رود تا 

را به » اقلیم کردستان«کشور عراق را در بحرانی ھولناک و خونین فرو برد و بھشت در حال ساخته شدن 
 .جھنم تبديل سازد

. شتری در مورد مناطق و ملیت ھای ديگر ايران نیز بیان داشت          ھمین مطالب را می توان با قدرت بی
که خود بصورتی فدرال (اگر دولت عراق، تلو تلو خوران، از دل حملهء امريکا بیرون می آيد حکومت پاکستان 

ترديدی در سرکوب ھرگونه تمايل به تغییر مرزھا ) شکل گرفته و ايالت بلوچستان اش خودگردان است
 . دادبخود راه نخواھد

*** 
اين را آنھا خود بھتر از ديگران می دانند و .           پس، صرفهء ملیت ھای ايرانی در تجزيه طلبی نیست

به ھمین دلیل ھم ھست که به غر و لند تجزيه طلبان مناطق خودشان اعتنائی نمی کنند؛ ھر چند که 
ولت مرکزی کنونی و دولت موقت ممکن است بخواھند از آنھا بعنوان لولوی سر خرمن برای ترساندن د

 .پس از انحالل حکومت اسالمی استفاده کنند
ّ          صرفهء آنھا در پیوند يافتن با ديگر احزاب و شخصیت ھای ايرانی برای ايجاد يک ايران آباد و آزاد 

ه ای، ًاست که در آن وظايف گرداندن کشور کال به دولت مرکزی محول نشده و، با ايجاد دولت ھای منطق
شخصیت ھا و . تصمیم گیری ھای محلی بر عھدهء دولت ھای خودگردان استانی گذاشته شده باشد

احزاب مربوط به ملیت ھای ايرانی در اين راستا وظیفهء مشکلی را بر عھده دارند که در آن اشگ و لبخند 
آذری يا بلوچ می گويد من اين را بخوبی درک کرده ام که چرا وقتی کسی به يک کرد يا . در ھم می آمیزد

آخر . ، خشمی عظیم جان اين مخاطب را به آتش می کشد»بايد ثابت کنی که تجزيه طلب نیستی«که 
کدام ايرانی ـ که بھر حال خود ھم متعلق به ملیتی است ـ از يک بلوج و آذری و کرد و ترکمن و عرب 

 ساکن ايران ايرانی تر است؟
گره را بايد با انگشت تدبیر .  را چاره ای در خور نیستاما خشم ناشی از اين بی انصافی ھا  

شخصیت ھا و احزاب ملیتی بايد تضمین کردن يکپارچگی و تمامیت ارضی ايران را با افتخار بپذيرند . گشود
و بايد به ياد ھمگان بیاورند که ھمین ملیت ھای آذری و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن اند که اکنون و 

 .زھای ايران بشمار می روندھمیشه پاسداران مر
*** 

که رھبر يکی از احزاب غیرمنطقه ای است، به ضرورت [من خود يک بار از يکی از دوستانم   
و » فدرالیسم«استقرار حکومت نامتمرکز اعتقاد دارد، اما ھمواره مخالفت خود را با استعمال واژه ھای 
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آنھا . فالنی، تو فريب تجزيه طلبان را نخور «اعالم داشته، و حتی به طعنه به من گفته است که» ملیت«
خواستم که ] »در پشت اين الفاظ پنھانند و پس از جا انداختن آنھا سراغ جداسری و استقالل می رونند

ما معتقديم که ھرگونه خدشه «: ًبرايم کتبا بفرستد و او چنین نوشت» اصل عدم تمرکز«تعريف خود را از 
ور و یگانگی ملی غیر قابل تحمل و بخشش بوده و تکه تکه شدن بر تمامیت ارضی، يکپارچگی کش

اما در ھمین زمینه، و . کشورمان برای ما میھنی باقی نخواھد گذاشت که برای بھروزی آن تالش کنیم
بمنظور رفع مشکالت گذشته، بر اين باور توافق داريم که ساختار حکومت ایران آینده بايد بر اصل تجزیه 

ِبودن حاکمیت و تقسم پذير بودن حکومت، بر بنیاد تقسیم اختیارات بین دولت ھای ناپذیر و مشترک 
منطقه ای و مرکزی، استوار باشد و تصمیم گیری در مورد امور منطقه ای، در ھر محل و تا پائین ترین 

 ما معتقديم که بدین طریق ایران یکپارچه خواھد ماند و. درجات، توسط مردمان ھر منطقه صورت پذيرد
مردمان ایران زیر یک قانون بی تبعیض و عادالنه خواھند زیست بی آنکه کشور بصورتی متمرکز اداره 

 .»شود
من اين متن را به برخی از رھبران احزاب منطقه ای نشان داده و از آنھا پرسیده ام که آيا شما اين   

 که آنھا آماده اند تا زير اين تعريف تعريف را بعنوان تعريف حکومت فدرال مورد نظرتان می پذيريد؟ و ديده ام
 .را بعنوان منظور خود از فدرالیسم امضاء کنند

پس آيا نبايد از خود بپرسیم که مشکل کار ما برای ھمکاری در راستای برانداختن حکومتی که   
تبعیض و ظلم و خودکامگی را در قانون اساسی اش قانونی کرده چیست؟ در افسانه ھای مربوط به کتاب 

قدس يھوديان آمده است که پس از فرو نشستن توفان نوح، مردمان بسیاری از مشرق زمین به منطقه م
آنھا مردمی متحد و ھمزبان بودند که تصمیم به ساختن برج . آمدند) در عراق فعلی(ای که بابل نام داشت 

 ديد و گفت بايد زبان اين آنگاه خدا بر آنان نازل شد و ھمدلی و ھمزبانی آنان را. شگفت انگیز بابل کردند
بنظر من، در . از آن پس بین آنان تفرقه و جدائی و خصومت واقع شد. کنم و چنین شد» مشوش«مردم را 

اين داستان ھمزبانی به معنی داشتن يک زبان واحد نیست و بیشتر به مفھوم ھا و تعريف ھای مشترک 
 .»در دل بودبر زبان بود مرا آنچه تو را «: بقول حافظ. بر می گردد

آيا براستی ما  ھم دچار ھمان نفرين شده ايم که نمی توانیم در يک سطح ملی با ھم گفتگو   
کنیم، و با اينکه تعريف و منظور ما مشترک است بر سر نامی که بر آن تعريف می گذاريم به مخالفت و 

 مجادله و تفرقه و بھم نرسیدن می پردازيم؟
*** 

يک بعد جديد ھم دارند که صورت و حل مسئله را يکجا عوض می کند و آن اينکه           تازه اين مسائل 
آغاز » جھانی شدن«شايد ما در اواخر دوران وجود دولت ـ ملت ھا قرار داشته باشیم و روندی که با نام 

شده رفته رفته در ھمه جای جھان بھم پیوستن کشورھای ھمسايه و ھم تاريخ و ھم فرھنگ را بصورت 
در اين صورت رفاه آيندهء مردم منطقهء ما نیز در فکر کردن به ايجاد اتحاديه . گريز ناپذير در آورده استامری 

ھای منطقه ای است و در اين مورد ملیت ھای ايران می توانند بیشترين نقش را بازی کنند چرا که آنھا 
 می توانند ايران را دريچه ھائی ھستند گشوده بر ملیت ھای ھمگون خويش در کشورھای ھمسايه و
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کنند، با توان مالی و ثروت ھای وسیع، جمعیت بسیار، و » اتحاديهء آسیای غربی«تبديل به مرکز 
اگر کشورھای اروپائی، که در دو جنگ ھولناک جھانی با يکديگر جنگیده . استعدادھای خالق انکار ناپذير

ند ما چرا نتوانیم به چشم اندازی در آينده اند، اکنون گرد ھم آمده و اتحاديهء اروپا را تشکیل داده ا
بیانديشیم که بین ايران بزرگ تاريخ گذشته و اتحاديهء آسیای جنوب غربی آينده تفاوت چندانی وجود 

 ندارد؟
          از اين منظر که بنگريم بیشتر به بی پايگی و ناممکن بودن تجزيه طلبی در کشورمان پی خواھیم 

وجب شود که دست از لجاجت برداريم، ضرورت برقراری يک حکومت فدرال ـ سکوالر برد و ـ شايد ـ ھمین م
ـ دموکرات را برای آيندهء ايران بپذيريم و به مردم ستمديدهء کشورمان مژده دھیم که ھمان فرمولی که در 

 می گذشته ضامن وحدت و تمامیت ارضی ايران بوده است، ھم اکنون نیز، ديگرباره، در زھدان تاريخ جان
  .ًگیرد تا انسان ايرانی را واقعا از قرن پانزدھم ھجری برھاند و به قرن بیست و يکم جھانی بکشاند
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 سیستم ھا؛ زادگاه رضایت و استبداد
 2011 دسامبر 30 ـ  1390 دی 9جمعه 

ديگری ـ که تعاريف و  مشخصات خود را در ھمهء علوم حفظ کند » فراگیر«از نظر من، شايد مبحث 
اين مفھوم را می توان در ھمهء ساحت ھای . برسد» سیستم« ندارد که بتواند به پايهء مفھوم ـ وجود

. شناخت و دانش بشری يافت، يا بکار برد؛ بی آنکه استثنائی نامنتظره تعريف فراگیرش را مخدوش سازد
 کرد که می تواند از اما، عالوه بر پايداری انسجام تعريفی اين مفھوم، بايد به اھمیت کاربردی آن نیز توجه

مشکالت محیط زيست تا اوضاع اسفناک سیاسی کنونی کشورمان را در بیانی علمی توضیح دھد و، در 
اما الزم است که، برای پیش برد بحث، کمی در مورد معنا . اين مقاله، نظر من به ھمین کاربرد اخیر است

 .و تعريف اين مفھوم نیز سخن گفته شود
*** 

، )sunìstemi(» سانیستمی«کھن واژه ھای زبان يونانی است که از ريشهء يکی از » سیستم«
به معنی به سوی ھم کشیده شدن و نیز اتحاد و يگانگی، گرفته شده و در متون فلسفی يونان باستان 

و اقلیدس ) »سیاست«در کتاب (و ارسطو ) در جزوهء گفتگو با فیله بوس(بوسیلهء متفکرانی چون افالطون 
. بکار رفته است» اجزاء بھم پیوستهء يک مجموعه«و » کل«در معنای ) »عناصر«در کتاب (ید ـ ـ يا يوکل

آنگاه، با ورود به عصر روشنگری، اين مفھوم صورتی علمی تر بخود گرفت و در قرن نوزدھم بصورت يک 
 .مفھوم مرکزی علمی درآمد

 دارد، می توان از آن تعريف امروزه، با توجه به تاريخ بلندی که در پشت سر اين مفھوم وجود
يا عناصر متشکله يا (يک سیستم، مجموعه ای از عناصر «: فشرده و خالصه ای اينگونه به دست داد

؛ با اين توجه که ھمین »است که روابطی خاص و با ھدفی مشخص بین آنھا برقرار است) شاکله ھا
ته باشند و، در نتیجه، به پیدايش سیستمی عناصر می توانند در جائی ديگر روابط ديگری را با يکديگر داش

 .متفاوت بیانجامند
 :يک مجموعهء سیستمی می تواند و بايد دارای ويژگی ھای زير باشد

 )چینش شاکله ھا(ی واجد عناصر متشکله »ساختار« وجود -
 در بین عناصر متشکله» روابط متقابل درونی« وجود شبکه ای از -
، »ورودی«ی انجام يک عمل يا نتیجهء معین؛ به معنی داشتن  وجود سازمان يافتگی خاصی برا-

 »خروجی«و » روند تحول«
 .به کار کل مجموعه» دھش معین«ی ويژه برای ھر عنصر و، بدينوسیله، داشتن »کارکرد« وجود -
 مجموعه می شود» کارکرد کل« وجود يک نظم مديريتی که منجر به -
 .ستمی ديگر جدا می کندی که يک سیستم را از سی» مرز« و وجود -

برای مثال، می توان بدن انسان را در نظر گرفت و ديد که چگونه ھمهء مطالب فوق الذکر در مورد 
بدن يک سیستم است، چرا که از اجزاء مختلفی تشکیل شده، اين اجزاء در يک ساختار . آن صادق است

جموعه دھشی تعیین کننده دارند، و کل و يک سازمان معین با يکديگر رابطه داشته و ھر يک به کار کل م
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مجموعه ای اين چنین بھم پیوسته از طريق ورودی ھای خود مواد الزم را دريافت داشته، آنھا را در 
روندھائی ويژه تبديل به انرژی کرده و انرژی تولیدی و مواد زائد را از خروجی ھای مختلف خود از مجموعه 

يعنی، اين مجموعه برای . است» زندگی«رکرد کلی به نام خارج می کنند و حاصل کار وجود يک کا
نگاھداشت زندگی ساخته شده و بوسیلهء نظم مديريتی نھاده شده در قسمت ھای مختلف ابتدائی و 

 .میانه و پیشرفتهء مغز اداره می شود
*** 

 قصد مربوط می شود و» نظم مديريت«اما آنچه در اين مقاله مورد نظر من است به تدقیق در اين 
دارم توضیح دھم که اين مديريت ـ که ھرچه اعضاء متشکله اش بیشتر باشند پیچیده تر و مفصل تر می 

 .شود ـ چه شکل ھا و تحوالتی را می تواند از سر بگذراند
روشن است که يک سیستم ساخته شده از چند عنصر ساده دارای کارکردی ساده و مديريتی 

موجود زنده سیستمی ساده است، اکسیژن و مواد گواريده را گرفته و يک سلول در بدن . ساده خواھد بود
ساختار و سازمان و » مجموعهء تنفسی«ًاما، مثال، يک . آنھا را می سوزاند و موائد زائد را بیرون می دھد

دانست که عناصر » سیستم کالن«کارکرد و مديريت بسیار پیچیده تری دارد و حتی می توان آن را يک 
 .ئی چند محسوب می شوند»ريز سیستم ھا«، در مقايسه با کل سیستم، خود متشکله اش
*** 

بنظر من، علوم اجتماعی و سیاسی ھم، در يک نگرش سیستمی، می توانند بصورت تواناتری 
ھر جامعه ای يک سیستم کالن بوده و ھمهء . بررسی ھای خود را انجام داده و نتايج آنھا را عرضه کنند

سیستم ھای کوچک تری ھمچون نھادھای اجتماعی مختلف . بر آن مترتب استمشخصات يک سیستم 
نیز در درون آن وجود دارند و تا زمانی که اصول کارکردی سیستم در مورد آنھا رعايت شود کل جامعه زنده 
و فعال و مولد است و اگر آن اصول مورد اجرا نباشند، اين سیستم نیز مثل ھر سیستم ديگری می پژمرد 

 و می میرد؟و فر
اگر به اين نکته آخر توجه شود می توان دريافت که سیستم ھای اجتماعی، بر خالف سیستم 

ھای طبیعی، دارای ساختار و کارکرد و مرز و مديريتی قابل تغییر و تحول، و نیز قابلیت شادابی و پژمردگی 
 تغییر داد، نحوهء مديريت و می توان در اجزاء يک مجموعهء اجتماعی دست کاری کرد، مرزھايش را. اند

 .اش را دگرگون کرد و مرگ و حیات اش را با تصمیم ھای اجرائی خود رقم زد
در واقع، يکی از تفاوت ھای عمده در بین سیستم ھای طبیعی و سیستم ھای اجتماعی نیز به 

، می »بقا«سیستم ھای طبیعی، بر اساس اصل گريزناپذير . ھمین نحوهء مديريت آنھا مربوط می شود
کوشند ساختار مديريتی پراکنده داشته باشند و وظايف و کارکردھا را ـ بصورت دھش اعضاء متشکله به 

عناصر ديگر را » زاپاس«کل سیستم ـ در بین آنھا تقسیم کنند؛ آنگونه که ھر عنصر متشکله بتواند نقش 
 نظم طبیعی مديريت است انسان با تقلید از ھمین. ھم بازی کرده و از فروپاشی سیستم جلوگیری کند

را بصورت سیستمی پايدار و آسیب ناپذير در آورد؛ چرا که وظیفهء مديريت در کل » اينترنت«که توانسته 
 .سیستم پراکنده است و از کار افتادن يک بخش، کل سیستم را از پای در نمی آورد



 53 

*** 
اند که برخی از جامعه جوامع انسانی ابتدا از طريق پیدايش مجموعه ھای کوچکی بوجود آمده 

) communityبرگرفته از کامیونیتی (» کومون اولیه«يا » اجتماعات اولیه«شناسان و مردم شناسان آنھا را 
در اينگونه جوامع نظم مديريت چندان پیچیده نیست و می تواند بصورتی واحد و متمرکز کار . می خوانند

اين وضعیت کمک کند و آن وقتی است که وظیفهء کند؛ بخصوص که يک دلیل نامنتظر نیز می تواند به 
مديريت به عنصری خودآگاه ھمچون انسان واگذاشته می شود و عالئق و غرايز او نیز در متمرکز کردن 

وقتی با ازدياد افراد جامعه، » تمرکز مديريت«اما ھمین . کارکرد مديريت در خويشتن خويش در کار می آيد
ده شدن مسکن جامعه ھمراه می شود بصورت يک کارکرد منفی در برابر پیدايش کارکردھای نوين و گستر

. مقتضیات مديريت سیستم ھای پیچیده ای عمل می کند که خواھان برقراری نظم مديريت پراکنده اند
ھرچه جريان فن آوری سرعت می گیرد و از طريق آن سرزمین ھای تازه ای ـ با مردمانی تازه ـ به يک 

شوند، ناکفايتی و نقش منفی داشتن مديريت متمرکز نیز بیشتر محسوس می مجموعه افزوده می 
تاريخ بشر تاريخ بر باد رفتن جوامع مختلف بخاطر متمرکز شدن کارکرد مديريت در دست يک يا چند . شود

در اينگونه سیستم ھا، که از ملزومات طبیعی مجموعه ھای سیستمی پیروی نمی . مدير معدود است
 .ت که مديريت متمرکز از پای درآيد تا کل سیستم فرو بپاشدکنند، کافی اس

من از تاريخ ھای چین و مصر چندان آگاھی ندارم اما در حوزهء آسیای جنوب غربی و خاورمیانه 
می توانم گواھی دھم که نخست ايرانیان سه ھزاره پیش بودند که رمز ) که وطن ما در آن قرار دارد(
فتند و آن را در ادارهء جامعهء بزرگ خود ـ که گاه از ھند تا مديترانه را شامل را دريا» مديريت غیرمتمرکز«

بکار گرفتند و ھرگاه نیز که از اين نحوهء مديريت سر » شاھنشاھی«و » ساتراپی«می شد ـ بصورت نظم 
ر در باز زده و به روند متمرکز کردن مديريت جوامع بزرگ روی آوردند، در اندک مدتی از دشمن ھمیشه حاض

ی ھخامنشی به »دارا«. ھای خود شکست خوردند و امور جامعه شان از ھم گسسته شده است» مرز«
دست اسکندر مقدونی از پای درآمد و کشورش بر باد رفت، يزدگرد ساسانی از برابر دشمن گريخت و 

 و دشمن نومسلمان تا آن سوی رود آمون تعقیب اش کرد و ھر کجا پا گذاشت حمام خون جاری کرد
 شاھد بوديم 57و آخرين نمونهء اين تمرکز مديريت را در جريان انقالب . تمدنی بزرگ و گرانقدر را بر باد داد

از کشور خارج شد سنگ روی سنگ نماند و جامعهء نورستهء و بخود آمدهء ما به دست » شاه«که چون 
 .انسان ھای ظاھر شده از اعماق وحشت تاريخ ويران شد

*** 
در » غیر طبیعی بودن ِ نظم مديريت متمرکز«ايد بدان توجه خاص مبذول داشت به نکته ای که ب

ھمگان می دانیم که برای برقرار کردن و جا انداختن . جوامع بزرگ و رنگارنگ و لوازم و نتايج آن بر می گردد
تم پیچیده خارج کردن يک سیس. استفاده کرد) يا قدرت يا انرژی شديد(بايد از زور » غیر طبیعی«يک نظم 

از حالت طبیعی خود و کشاندن آن به تمرکز مديريت به معنای ستاندن وظايف اجزاء مختلف مديريت از آنھا 
و جانشین کردن يک ارادهء متمرکز بجای آنھا است و اين کار، در مسیر انجام شدن خود، الجرم از طريق 

دی ادامه می يابد و در بلند مدت کار اعمال زور انجام می پذيرد و از طريق برقراری يک سیستم استبدا
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ًاجزاء سیستم را مختل و پريشان کرده و وضعیتی کامال غیرطبیعی را بر سیستم و اجزاء آن حاکم می 

 .کند
بدان » شھر گردانی«، به معنی »پلیتیکز«که کلمهء يونانی (در مديريت يک سیستم اجتماعی 

، تمرکز مديريت نتیجه ای جز )ترجمه کرده ايم» تسیاس«اشاره می کند و ما آن را در فارسی به غلط 
پیدايش استبداد و استمرار سرکوب ندارد و، در عین حال، ھیچ سیستم پیچیده ای نیست که، اگر به حال 

 .خود رھا شود، به پراکندن کارکردی امر مديريت دست نزند
خوانده » خودگردانی«در زبان علوم اجتماعی واگذاشتن مديريت ھر جزء يک سیستم بخود آن جزء 

خودمختاری زمانی است که يک جزء درونی يک سیستم . فرق دارد» خودمختاری«ًمی شود که کال با 
در . ارتباط سیستمی خود را با ديگر اجزاء قطع کرده و می کوشد تا بصورت مستقل از سیستم عمل کند

عضو . جستجو کرد» سرطانی شدن يک عضو«علوم طبیعی شايد نزديک ترين وضعیت را بتوان در 
سرطانی رفته رفته بر خودمختاری خود افزوده و ارتباط سازنده اش با ديگر اعضاء سیستم را تبديل به 

به معنای مديريت داخلی و طبیعی واحد و تنظیم » خودگردانی«اما . ارتباطی تھاجمی و تخريبی می کند
 .دھای سیستمی می دھددھش آن به کل سیستم است و خبر از سالمت و طبیعی بودن کارکر

*** 
در کار اعمال نگرش سیستمی به جوامع گسترده و رنگارنگ » پرسش ھای مشکل«يکی ديگر از 

را از ھم تشخیص داد و امر » اجزاء خودگردان«انسانی آن است که در يک چنین جوامعی چگونه می توان 
 تمرکز مديريت، چگونه می توان از مديريت را در آنھا تشريح کرده و، در صورت مشاھدهء عالئم تمايل به

 حدوث اين حادثهء سرطانی جلوگیری کرد؟
در بدن موجود زنده . در سیستم ھای طبیعی اين مالحظات چندان اشکالی بوجود نمی آورند

مشخص اند و کارکرد درونی ھر عضو، ارتباط اش با ديگر اعضاء، و دھش آن به کل » اجزاء«مرزھای 
اما اين امر در مورد جوامع کار ساده ای نیست؛ بخصوص . ده و توضیح استسیستم براحتی قابل مشاھ

 .اگر جامعهء مورد نظر جامعه ای کھن بوده و از پیوند گروه ھای مشخص انسانی بوجود آمده باشد
ھرچه تکنولوژی ارتباطی و امر سفر و مھاجرت و تغییر مکان دادن گروه ھا آسان تر شده باشد 

اگر در گذشته می شد سرزمین بزرگی . قبیله ای و قومی کم رنگ تر شده اندمرزھای کھن نژادی و 
در » اتنیکی«ھمچون ايران را متشکل از مناطق مختلفی دانست که مردمان برآمده از گروه ھای مختلف 

آن ساکن بوده اند، امروز، با درآمیختن گروه ھای اجتماعی و مخلوط شدن آحاد مردمان و داد و دھش ھای 
امر تفکیک و مرزبندی اجزاء جامعه صورت پیچیده تری بخود گرفته است که ) مثل زبان و مذھب(ی فرھنگ

صدق نمی ) مثل امريکا(و يا جوامع حاصل از جمع مھاجران گوناگون ) مثل آلمان(در مورد جوامع تک نژادی 
 .کند

*** 
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با عنوان »  اليهچند«و يا » چند کانونی«در زبان سیاسی کشورداری، از سیستم ھای مديريت 
تقسیم می » منطقه ای«و » عمومی«ياد می کنند که در آن امر مديريت به دو حوزهء » فدرال«عمومی 

 .شود
مديريت عمومی مسائلی ھمچون سیاست خارجی، ارتش، نظام پولی و اقتصادی، منابع ثروت 

زيستی و بھداشتی عمومی و برنامه ھای توسعهء کلی کشور را در بر می گیرد؛ گاه ايجابات محیط 
ھمچون انتخاب يک (و ايجابات ارتباطات اداری ) ھمچون جلوگیری از شیوع بیماری ھای ھمه گیر و شايع(

نیز به اين لیست ) يا چند زبان عمومی و گنجاندن مالحظات مربوط به آن در سیستم آموزش و پرورش
د بر عھدهء مديريت ھای منطقه ای و جز اينھا، آنچه به خودگردانی اجزاء مربوط می شو. افزوده می شود

می خواھم بگويم که در اين مورد اختالف نظر بیشتر در سطح گزينه ھای مديريت متمرکز و . محلی است
 .نامتمرکز جريان می يابد و با سھولت بیشتری قابل حل و فصل است

 می گردد و در اين به نحوهء تعیین اجزاء و مرزبندی داخلی بین آنھا بر) منطقه ای(اما حوزهء دوم 
مورد ) »مديريت چند کانونی ِ«يا (مرحله است که اختالف باال می گیرد و ھر صاحب نظری نوع فدرالیسم 

فدرالیسم : ًمثال، ما اغلب با ترکیب ھائی اينگونه روبرو می شويم. نظر خود را با صفتی مشخص می کند
ھر يک از اين انواع، .  و فدرالیسم استانینژادی، فدرالیسم قومی، فدرالیسم مذھبی، فدرالیسم زبانی

برای تعیین مرزھای واحدھای خودگردان، دارای معیارھا و ضابطه ھای خاص خويش اند که بحث نظری 
دربارهء آنھا می تواند ھمواره جريان يابد اما، از منظر عملی و اجرائی که بنگريم، راه حل سازنده و بی 

 .برای تحقق برخی از آنھا وجود ندارد» تقسیمات کشوری«خشونتی در زير سقف 
از » ملت ايران«باشد و معتقد باشیم که » قومی«بطور مثال، فکر کنیم که گزينهء ما فدرالیسم 

اقوام گوناگونی بوجود آمده و ھر قوم بايد يک جزء از مجموعهء سیستمی محسوب شده و دارای مديريت 
 قوم را تخته بند سرزمینی کنیم که به آن اختصاص می بدينسان قصد ما آن باشد که ھر. خودگردان باشد

اما چنین کاری، حتی اگر عملی باشد، جز کشاندن اجزاء ملت به جنگ داخلی و خونريزی ھای . دھیم
 فراوان چه حاصلی می تواند به دست دھد؟

ھیچ يک از زبان ھای رايج در ايران ديگر . ھم به ھمین گونه است» فدرالیسم زبانی«مقولهء 
زبان ترکی آذری را . ارتباط خاصی با خاستگاه منطقه ای خود و يا اقوامی که بدان ھا تکلم می کنند ندارد

و از جمله فارس ( بخش بزرگی از مردمان استان ھای مختلف ايران . تکلم نمی کنند) ھا(تنھا در آذربايجان 
زبان اقوام کھن ساکن منطقهء زبان فارسی نیز ديگر خاص . ھم به اين زبان حرف می زنند) و اصفھان

از تھران تا (نیست و مردم بسیاری از نقاط داخل و خارج مرزھای ايران کنونی ) يا پارس باستان(فارس 
بدان متکلم اند و ھیج راھی برای پیوند دادن يک منطقهء جغرافیائی به يک زبان رايج در ) تاجیکستان

 .سطح کشور وجود ندارد
ان اقسام فدرالیسمی که بر شمردم، تنھا يک قسم است که از لحاظ بنظر من، در واقع، از می

کارکردی و عملی می تواند مورد نظر قرار گیرد و آن توجه به اين نکته است که مناطق مختلف ايران از 
مشخص بوده اند و ھنوز ھم اکثريت گروه ھای ) و حتی مذھبی(ديرباز به صورت مناطق قومی و زبانی 
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که بايد آن را با کسر الف خواند تا معنای (» استان«پسوند . ناطق زندگی می کنندھمفرھنگ در اين م
» ارمن ستان«دارد و، در نتیجه، واژهء ترکیبی » محل سکونت«خود اشاره به ) ريشه ای آن مشخص شود

بنا بر اين، می توان . به معنای محل سکونت ارامنه و تاجیکستان به معنی محل سکونت تاجیک ھا است
ًم کرد که تقسیمات کشوری ايران تا حدود زيادی نشانگر تقسیمات قومی مردمان ايرانی ـ که کال حک

 .را تشکیل می دھند ـ نیز ھست و الزم نیست در مورد آن به مناقشه نشست» ملت ايران«
ًدر کنار اين موضوع، و باز از منظر عملی، می توان ديد که اساسا پیش کشیدن تغییر در تقسیمات 

ری در فردای فروپاشی حکومت اسالمی و زمانی که ھنوز يک حکومت ملی مستقر نشده، تنھا کشو
کوششی برای افزودن به پیچیدگی ھای خطیر محسوب شده و حاصلی جز اغتشاش و خونريزی نخواھد 

 .داشت
*** 

کومت بر اساس آنچه که آمد، بنظر من، در بحث پیرامون فدرالیسم در اين مرحله از مبارزه بر ضد ح
فدرالیسم بسنده کرده و بحث دربارهء » جنبهء مديريتی«اسالمی الزم است که به اشتراک در تعريف 

آينده واگذار کنیم تا آن مجلس و گروه ھائی را » مجلس مؤسسان«جنبهء تقسیمات کشوری اش را به 
رای آن راھکار ھا مأمور يافتن راه ھای درست تغییر احتمالی يا الزم تقسیمات کشوری کرده وچگونگی اج

 .را تعیین کند
منظور من آن است که، تا مدت ھا پس از فروپاشی رژيم اسالمی در ايران، بايد به تقسیم بندی 
ھای استانی کنونی پايبند بود و نگذاشت که اينگونه بحث ھا سد راه اتحاد ھمهء نیروھائی شوند که با 

ر آن نظم را، بصورتی کودکانه، با نام ھائی جز حتی اگ(نظم مديريتی طبیعی جوامع رنگارنگ موافقند 
و دانسته اند که يکی از داليل شکست مشروطیت در برابر مشروعیت ھمین عدم ) فدرالیسم بخوانند

توجه به زيان ھای مديريت متمرکز بوده است؛ نقصی که ھم اکنون، و بیشتر از پیش، دامن گیر حکومت 
از حدی که بوسیله تک مذھبی بودن حکومت بصورت دستگاه اسالمی فعلی نیز شده است و تمرکز بیش 

 .ظلم و تعدی و جنايت درآمده است، اين سیستم را نیز به لبهء نابودی کشانده است
بنظر من، ھراس از ھر نوع فدرالیسمی که نظم استانی کنونی را از قبل محکوم کند ھراسی 

 مدت ھیچکس نبايد درخواست بھم زدن در کوتاه. واقعی و درست است و نبايد از آن شرمنده بود
تقسیمات موجود را مطرح کند و در بلند مدت نیز بايد کوشید که ھر نوع تغییر در تقسیمات کشوری کنونی 
بصورتی قانونی، و بر اساس ھماھنگی ھای فرھنگی مردم ساکن در نواحی مختلف کشور، و نیز کسب 

 . فشاری در اين زمینه خودداری شودرضايت صريح آنان بصورت گیرد و از تحمیل ھرگونه
 :فدرالیسم، در اين شکل عملی، دارای فوايد زير است

  از بازتولید استبداد و حکومت سرکوب ناشی از تمايل به تمرکز مديريت جلوگیری می کند-
 سطح رضايت مردم را باال می برد) در حال و آينده( با خود گردان کردن استان ھا -
 وی را بین آحاد ملت ايران برقرار می سازد حقوق شھروندی مسا-
  بصورت رشتهء پیوندی ھمهء گروه ھای درون ملت ايران را بھم پیوند می دھد-
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 .ً و مآال باعث تشديد يکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی ايران می شود-
*** 

اسی از سکوالريسم گرفته تا فدرالیسم، از سوسیال دموکر(البته تحقق و استقرار ھیچ خواستی 
مھم رسیدن به . در ھمان فردای فروپاشی حکومت اسالمی ممکن نیست) گرفته تا لیبرال دموکراسی

و سپس دست زدن به تغییراتی بطئی در راستای بھتر کردن » مديريت چند کانونه«توافق بر سر پذيرش 
عدم  «سیستم مديريت کشور و معقول کردن روند تقسیمات کشوری است؛ روندی که تاکنون، به نام

را موجب شده، به باز تولید استبداد کمک کرده، و رنجی » تمرکز نظام مديريتی«، موذيانه و ھمواره »تمرکز
  .بلند را بر مردمان ساکن مناطق مختلف ايران تحمیل کرده است
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 مفھومی جعلی بھ نام فدرالیسم زبانی
 2012 ژانويه 6 ـ  1390 دی 16جمعه 
روند برقراری يک حکومت «در » نقش زبان ھای مادری«ھم موضوع اين مقاله کوشش برای ف

ًاست و نشان دادن اينکه اين دو مقوله لزوما ربطی بھم ندارند و، در » سکوالر، دموکرات و فدرال در ايران

واقع، اگر قصد داريم که آرزوھای ديرينهء ملت ما در مورد ايجاد يک حکومت غیرمتمرکز برای جلوگیری از باز 
ًبداد و تأمین حقوق برابر ھمهء گروه ھای قومی، زبانی، دينی، و عقیدتی ايران تحقق يابد حتما تولید است

 .بايد از ورود به اينگونه بحث ھا خودداری کنیم
روند برقراری يک حکومت سکوالر، دموکرات و «و » زبان ھای مادری«به نظر من، اختالط دو موضوع 

، ناشی از نحوهء اجرای »مسئلهء ملی«ش عقايد استالین در مورد ، عالوه بر تأثیر آموز»فدرال در ايران
کشور ـ «به يک ) نام کشورمان در قانون اساسی مشروطه(» ممالک محروسهء ايران«غلط پروژهء تبديل 

» زبان مشترکی«در واقع، پس از مطرح شدن اين نظر که ھر ملتی بايد دارای . است» دولت ـ ملت ِ مدرن
ياد می کنند اما ترجمهء واژهء » زبان رسمی«ادبیات سیاسی فارسی از آن بعنوان که اغلب در (باشد 

، شکی در اين نیست که، از ھشتاد سال )است و نه رسمی» اداری«در زبان فرنگی واژهء » آفیشال«
پیش تا کنون، حکومت مرکزی سیاست خود را بر مبنای جلوگیری از آموزش و کاربرد زبان ھای غیرفارسی 

از نظر من، و بر حسب آنچه واقعیت کنونی جامعهء ما را تشکیل می دھد، اين . يزی کرده استپايه ر
سیاست اجرائی سخت غلط و زيان بار بوده، ھمواره با زور و تحمیل اجرا شده و در مردمان غیر فارسی 

و غیر فارسی زبانان زبان ايران عقده و گاه نفرتی از زبان فارسی و، در نتیجه از فارسی زبانان، ايجاد کرده 
مناطق مختلف کشور بر ) اگر نگوئیم جدائی تدريجی(را به اين مرحله رسانده است که خواستار استقالل 

 .اساس زبان اکثريت مردم آن منطق شوند
پس مسئله ای مشخص و حاد، به صورت جبھه گیری زبان ھای ديگر مردمان ايران در برابر زبان 

به ھمین دلیل، از نظر من، نبايد گذاشت که در ايران آينده اين اجحاف زبانی فارسی، وجود واقعی دارد و، 
ادامه پیدا کند و مجلس مؤسسان آينده بايد حق مردمان غیرفارسی زبان را برای آموزش و انتشار به زبان 

ن ھای مادری شان بشناسد و قانونی کند، در عین حالی که آموزش و بکار بردن زبان فارسی، بعنوان زبا
توجه کنیم که اين سخن نیز ناشی از . (مشترک ملت ايران، را نیز در قانون اساسی ملحوظ بدارد

 ).ًشیفتگی به زبان فارسی نیست و صرفا مالحظات عملی را کارمايهء خود دارد
ًمتقابال بايد دانست که اکنون نشان دادن واکنش ھای عاطفی و غیرعملی نسبت به روش و 

د وحدت زبان در گذشته، نمی تواند و نبايد سرچشمهء نتايج زيانبار ديگری شود سیاست تحمیل گر ايجا
 که قادرند موجوديت کشور ما را، در پی سقوط حکومت اسالمی، به مخاطره بیاندازد

بنظر من، اين وظیفه بیشتر بر عھدهء روشنفکران و سیاستورزانی که زبان مادری شان غیر 
 حفظ يکپارچگی کشور و تمامیت ارضی آن ھستند محول شده که فارسی است و در عین حال خواستار

 .نکوشند گرھی را که با سرانگشتان باز می شود با دندان باز کنند
*** 
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مشخصهء بارز سیاست ھای کشورداری » دولت ـ ملت سازی«در واقع، توسل به اينکه در روند 
سی زبان اداری کشور محسوب می شود ًايجاد و حفظ يک حکومت کامال متمرکز بوده که در آن زبان فار

ًلزوما و منطقا نمی تواند بدان معنی باشد که ما می توانیم ھمهء عوارض داشتن حکومت ھای متمرکز و  ً

ماشینی سرکوبگر است که » حکومت متمرکز«چرا که ھر . آنھا خالصه کنیم» زبان اداری«سرکوبگر را در 
اش ندارد و، لذا، اين اشتباه فاحشی است که » راننده«کارکرد اش ربطی به ريشه ھای قومی و زبانی 

 .را تنھا با زبان اداری اش تعريف کنیم» قدرت متمرکز سرکوبگر«بکوشیم 
کسانی که چنین می کنند اغلب ـ بحث در ماھیت سھوی يا به عمدی اش بماند برای جا و وقتی 

 :ديگر ـ به مغالطه ھائی اين چنین دست زده يا دچار می شوند
 .تقسیم کرد» گروه ھای زبانی«ًمردمان ايران را بايد صرفا به : می گويند -
ھا بصورتی يکپارچه در برابر گروه ھای زبانی ِ ترک و کرد و عرب و لر و » فارس«گروه :  می گويند-

 ،)و گاه حتی گیلک و مازندرانی(ترکمن 
کز و سرکوبگر است الزم زبان اداری حکومت مستبد و متمر" فارسی"از آنجا که «:  می گويند-

اين گويندگان، بی ھیچ منطقی، . »می آيد که ھمهء فارس زبان ھا را در سرکوبگری حکومت شريک بدانیم
تا آنجا پیش می روند که حتی آن عده افراد متعلق به گروه ھای زبانی ديگر را ھم که با اين حکومت 

 !محسوب می دارند» فارس«تقاد دارند، متمرکز ھمکاری می کنند و يا به ادامهء حکومت متمرکز اع
رھا کنند » يوغ ظلم گروه فارس« و معتقدند که ھمهء گروه ھای زبانی تحت ستم بايد خود را از -

از ترکیب ) که يک مفھوم قومیتی است(» فارس«و در ھیچ کجا ھم حاضر نیستند که حداقل بجای (
 ).استفاده نمايند» فارس زبان ھا«

*** 
آن است که زمام اختیار » سرزمین پھناور«در يک » حکومت متمرکز سرکوبگر «معنای وجود يک  

اداره می شود و مردمان نواحی و » مرکز«ھمهء امور مربوط به نواحی و مناطق آن سرزمین بوسیلهء 
مناطق مختلف ـ که اگرچه ھر يک به زبان محلی خود تکلم می کنند اما گروه ھای زبانی ديگری را نیز در 

از میان افراد غیر » مرکز«ی داده اند ـ حقی در ادارهء امور منطقه شان ندارند؛ مديران شان را خود جا
محلی انتخاب می کند، آنھا ھمگی و به يکسان آماج تصمیمات سراسری و بخشنامه ای مرکز اند در 

میمات بر آنھا حالیکه که شرايط اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی گوناگونی دارند، و ھمهء اين تص
 .می شود» تحمیل«

در مقابل، مبارزه با چنین حکومت ھای متمرکز سرکوبگری در مرحلهء نخست نمی تواند جز از   
و اعطای آن به نواحی و مناطق خودگردان » مرکز«از » اختیارات غیر سراسری«طريق سلب برخی از 

 تواند جزئی از حل مسئله باشد؛ چرا که در اين مبارزه توسل جستن به اختالفات زبانی نمی. صورت پذيرد
اگر به ترکیب افرادی که حکومت مرکزی را ـ چه در دوران پھلوی و چه در حکومت اسالمیست ھای فعلی ـ 

ًتشکیل داده و اداره کرده اند و می کنند توجه کنیم اتفاقا می بینیم که بخش عمده ای از اين افراد از 

يعنی، از نظر زبانی و قومیتی، . ه از نقاط مختلف کشور می آمده اندجمله ترک زبان بوده اند، ھرچند ک
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حکومت مرکزی بوسیلهء افرادی با زبان ھا و پیشزمینه ھای قومیتی گوناگونی اداره می شده است و 
است نمی تواند موجب آن شود که ھمهء گردانندگان حکومت متمرکز » فارسی«اينکه زبان اداری کشور 

 . به حساب آيند»فارس«سرکوبگر ھم 
متأسفانه، بخصوص در نزد برخی از کوشندگان و روشنفکران ترک زبان آذری ما، کار اين مغلطه   

با » حکومت متمرکز«را اشغال کرده و » نھاد سیاسی«ًکامال جای » عنصر زبان«بدانجا کشیده است که 
 مجعول، ھمهء فارس زبان يکی گرفته شده و، در راستای تو جیه کارکردی اين تصور» حکومت فارس ھا«

گردآوری شده اند؛ بدين معنی که ھر که زبان اول يا » ملیت فارس«ھا در يک مجموعهء جمعیتی به نام 
است؛ و فرقی ھم نمی کند که در » فارس«اش فارسی باشد جزو يک ملیت واحد به نام » مادری«

 !رس باشد يا در استان خراسانسواحل خلیج فارس زندگی کند يا در سواحل دريای خزر، در استان فا
*** 

است، مشتمل بر » ملت«دارای فقط يک » کشور«از نظر زبان سیاسی و حقوقی بین المللی، ھر   
اما بديھی است که، در . کلیهء مردمانی که در داخل مرزھای آن بدنیا آمده و يا تابعیت آن را پذيرفته اند

ومیتی، زبانی و مذھبی و عقیدتی گوناگون ترکیب می تمام دنیا، ملت ھا از گروه ھای مختلف نژادی، ق
شوند و برخی از اين گروه ھا گاه بطور تاريخی و بصورت اکثريتی در مناطق خاص و ثابتی از کشور زندگی 

قومیتی ـ «بر اين اساس می توان گفت که ملت می تواند از مجموعهء واحدھائی . کرده و می کنند
 کشور خود ما بلوچ ھا و کردھا و آذری ھا و لرھا و ترکمن ھا و اعراب در. ساخته شده باشد» جغرافیائی

» قومیتی ـ جغرافیائی«شمال خلیج فارس و فارس ھای ساکن در استان فارس را می توان دارای خصلتی 
ھمخونی، ھمزبانی، (يعنی اکثريت ساکنان يک مناطق جغرافیائی دارای اشتراکات قومیتی . دانست

در اين » زبان«اما، بطوری که مشاھده می شود، عامل . ھستند)  مذھبیھمفرھنگی و گاه ھم
 .است و نه بیش» قومیتی ـ جغرافیائی«اشتراکات تنھا يک شاخصه برای تعیین يک گروه 

گروه قومیتی ـ «          از اين منظر که بنگريم، می بینیم که برخی از زبان ھا می توانند در بین چند 
ًمثال، زبان ترکی مختص ساکنان آذربايجان بزرگ نیست و در بسیار . ترک باشندمختلف مش» جغرافیائی

ديگر از نقاط ديگر ايران نیز تکلم می شود و ديگر نمی توان ھمهء اين مھاجران متفرق ترک زبان را جزو يک 
گروه ھای . ھمین وضعیت در مورد زبان فارسی ھم صادق است. دانست» قومیتی ـ جغرافیائی«واحد 

مختلفی در نقاط گوناگون کشور به زبان فارسی تکلم می کنند بی آنکه دارای » ومیتی ـ جغرافیائیق«
قومیتی ـ «اشتراکات ديگری ھم در بین خود باشند و، در نتیجه، نمی توان ھمهء آنھا را در يک گروه 

ع بندی ، که از نظر مديريت سیاسی کشور گروه ھائی سیاسی نیز محسوب می شوند، جم»جغرافیائی
 .کرد

را ـ » ملت ايران«          معنای بديھی و منطقی و طبیعی و علمی اين سخن آن است که اگر بخواھیم 
گروه » ملیت ھای ايران«بنا بر نظر کوشندگان سیاستورز قومیت ھای ايرانی ـ در اضعافی موسوم به 

رکمن و عرب نام ببريم اما چیزی به نام بندی کنیم، آنگاه اگرچه می توانیم از ملیت ھای کرد و ترک و لر و ت



 61 

ملیت ھای فارس زبان «ًوجود نخواھد داشت و در اين مورد نیز صرفا می توانیم از وجود » ملیت فارس«
 .ياد کنیم» ايران

*** 
يک عبارت جعلی و اختراعی » ملیت فارس«          بر اين اساس، و از نظر من، می توان گفت که عبارت 

طر مقاصد معینی جعل شده که من در اينجا برخی از آنھائی را که می شناسم ذکر می است که فقط بخا
 :کنم

، پس از طرح عقیدهء خود چنین ادامه می دھند که مسئلهء »ملیت فارس« معتقدان به وجود -           
 روا ملیت فارس بر ساير ملیت ھای ايران ظلم: است» مسئلهء زبانی«وجود حکومت متمرکز و مستبد يک 

 .داشته و آنھا را از حقوق خود محروم ساخته است
که نام ديگر و فرعی (پس اگر بخواھیم تقسیمات کشوری را در راستای تمرکز زدائی :  می گويند-           

کنیم بايد ھیچ معیاری جز معیار زبانی را در نظر نگیريم و، در نتیجه، کشور را » منطقی«) فدرالیسم است
 .طقهء زبانی تقسیم کنیم و به ھر منطقه اختیارات خودگردانی بدھیمبه شش ـ ھفت من

زبان اصلی و اداری اين شش ـ ھفت منطقه زبانی است که منطقه بر حسب آن :  می گويند-           
مشخص شده و يا اکثريت مردم آن به زبان مستقل خود تکلم می کنند؛ و اين مناطق مجبور نیستند از يک 

 .ی پیروی کرده و آموزش آن را در منطقهء خود اجباری کنندزبان واحد ادار
          من به ذکر ديگر اجزاء اين مقاصد ادامه نمی دھم، چرا که فکر می کنم ھمین مختصر نشان می 

که از آن با (دھد که اعتقاد به تقسیمات کشوری بر اساس مناطق زبانی، و اعطای خود گردانی به آنھا 
، در اصل چیزی جز خواستاری خودمختاری و، در صورت امکان، )ياد می کنند» بانیفدرالیسم ز«عبارت 

. انجام پذيرد» چھارچوب ايران«استقالل کامل اين مناطق نیست، حتی اگر، بنا بر مصلحت، اين کار در 
شدن بعدی اين » کشور ـ ملت«بعبارت ديگر، آنھا می خواھند که وضعیت بصورت دری گشوده برای 

با ھر ريشهء (و اين يعنی تضاد با اصل حفظ تمامیت ارضی کشور که اکثريت ايران . قی بماندمناطق با
 .خواستار آنند) قومیتی ـ ملیتی

*** 
اولويت ھای .           در اينجا الزم است که از بروز ممکن يک سوء تفاھم در مورد خودم جلوگیری کنم

فکر می کنم و سپس به » انسان«د که من نخست به اينگونه ان» استبداد زدائی«کارکردی من در ساحت 
سرزمین اش، و مدعی آن نیستم که وحدت يک سرزمین را بايد به قیمت سرکوب مردمان و زدودن حق 

يعنی اگر فکر می کردم که پیدايش بلوچستان و . خودگردانی و رسیدن شان به رفاه و آرامش حفظ کرد
تواند به سعادت و رفاه و آرامش مردمان اين سرزمین ھا کردستان و آذربايجان مستقل از ايران می 

بیانجامد، حاضر نمی شدم که، به نام حفظ تمامیت ارضی ايران، از لشکرکشی مرکز به مناطق و سرکوب 
اما، در اين نزديک به ھفت دھه ای که شاھد زندهء جريانات سیاسی کشورم . مردمان شان حمايت کنم

و در مقاالت ديگرم توضیح داده ام که تجزيهء ايران به نفع ھیج يک از ساکنان بوده ام به اين نتیجه رسیده 
کشورھای کوچکی که از دل ايران در می آيند نیست، و ھمهء ادلهء موافق با تجزيهء کشورمان يا حاصل 



 62 

جاه طلبی ھای شخصی اند، يا از سر بی اطالعی و گريز از منطق طرح می شوند، و يا بوسیلهء 
بعبارت ديگر، از نظر من، . که قصد غارت ثروت ھای ملی اين مردمان را دارند دامن زده می شوندبیگانگانی 

ًو بخاطر شرايط بین المللی حاکم بر منطقهء ما، تجزيهء ايران مآال تک تک واحدھای سیاسی مستقل 

يگر، آنھا را وا می شده از کشورمان را از يکسو فقیرتر، بحران زده تر، و بی آينده تر می کند و، از سوی د
دارد که بر حمايت و ادارهء ھمسايگان ھمفرھنگ خود تکیه کرده و، در نتیجه، مردمان خود را در يک واحد 

 .سیاسی وسیع تر تبديل به شھروندانی درجه دوم کنند
را سمی مھلک می دانم » فدرالیسم زبانی«موافقم اما طرح ايدهء » فدرالیسم«          پس من اگرچه با 

که يک گروه کوچک از روشنفکران و سیاستورزان قومیت ھای مختلف ايران به کام مردمان خودشان می 
ريزيند و، به سودای ايجاد کشورھائی مستقل که خود مديريت آن را بر عھده خواھند داشت، موطن 

 .خويش را به آتش می کشند
*** 

مورد » فدرالیسم«، الزم است که من نیز » زبانیفدرالیسم«          اما می دانم که، در برابر مخالفت با 
ولی برای انجام اين وظیفه ناچارم که اندکی در مورد موشوعی به نام . نظر خود را به صفتی متصف کنم

 :در وطن مان توضیح دھم» تقسیمات کشوری«
نی،           کشور ما ھمواره به منطقه ھای مختلفی تقسیم می شده است که در آن اشتراکات خو

بلوچستان و کردستان و آذربايجان و خوزستان و . قومیتی، فرھنگی، مذھبی و زبانی وجود داشته است
ھای ديگر، ھمواره ھمین بوده اند که ھستند؛ با اين تفاوت » ِاستان«ترکمنستان و لرستان، و بسیاری از 

ت کشوری کنونی در ايران پس ريشهء تقسیما. که بخش ھای بزرگی از آنھا اکنون از ايران جدا شده اند
 .بوده که در شاخهء فرھنگی اش ويژگی زبانی را نیز با خود حمل می کرده است» قومیتی«ھمواره 

          اما رشد جمعیت، مقتضیات اقتصادی و گاه سیاسی موجب آن شده است که اين مناطق خود به 
در » کرد نشین«يا » ذری نشینآ«به ھمین دلیل اکنون چند استان . نواحی کوچک تری تقسیم شوند

حال، اگر در . نافی پیوندھای تاريخی اين استان ھا با ھم باشد» تفکیک«ايران وجود دارند بی آنکه اين 
را در ايران مستقر کنیم، ) يا فدرال(فردای فروپاشی حکومت اسالمی بخواھیم يک سیستم نامتمرکز 

ر را از مبداء تقسیمات کشوری ـ چه رسد به تقسیم بزرگ ترين زيان ھا از اين ناحیه خواھد بود که کا
کوچک ترين تغییری در مرزبندی ھای استانی کشور ما ـ آن ھم . کشور بر اساس زبان مادری ـ آغاز کنیم

ھنوز اختالفات مردمان ساکن قزوين و . به بھانهء اشتراکات زبانی ـ می تواند به جنگ و خونريزی بیانجامد
 .دن شان، که ھمین چندی پیش، شعله ور شد، پیش روی ما قرار داردزنجان در مورد استان ش

 
می خواھم نتیجه بگیرم که کار استقرار يک حاکمیت فدرال در ايران نمی تواند با دستکاری در تقسیمات 
کشوری آغاز شود و وارد کردن بحث ھای مربوط به اين موضوع ـ آن ھم بر اساس زبان و در خارج کشور ـ 

 . کارشکنی در امر اتحاد نیروھای ضد حکومت اسالمیست ھا می خوردفقط به درد
*** 
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) نامتمرکز(          باری، بنظر من، برای رسیدن به يک راه حل عملی، کم ھزينه و پايدار، حکومت فدرال 
آينده بايد ابتدا بر اساس پذيرش استان بندی ھای کنونی ايران بوجود آيد و سپس ـ شايد به کمک 

تقسیمات کشوری آغاز بکار » منطقی کردن«ان دستگاه برنامه ريزی کشور ـ واحد خاصی برای کارشناس
کند و با ايجاد فھرستی از معیارھا و اولويت، بکوشد تا عالوه بر مالحظات اقتصادی، جغرافیائی، و 

 معیارھا اما، در اعمال اين. معیشتی گوناگون، مسائلی ھمچون ھمگونی ھای فرھنگی را نیز در نظر گیرد
نیز الزم است که ھمواره کسب رضايت مردمان مناطقی که دستخوش تغییرات ناشی از منطقی کردن 

 .تقسیمات کشوری می شوند نیز ملحوظ شده و در صدر اولويت ھا قرار گیرد
ھستیم، و » ملت ايران«          و، در کنار ھمهء اين مالحظات، مھم آن است که بدانیم ما ھمه جزئی از 

نچه اھمیتی بنیادی دارد برابری حقوق شھروندی تک تک ما، منتزع از ھويت ھای فرھنگی، زبانی، آ
مذھبی و عقیدتی مان است و در اين راستا شايسته نیست که ملت ايران را به گروه ھای درجه بندی 

ان که ھر ايرانی، در ھر کجای ايران که باشد و در ھر منطقهء خودگرد. شدهء شھروندی تقسیم کنیم
  .   زندگی کند، بايد به لحاظ حقوق شھروندی خود، با ديگران برابر و مساوی باشد
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ھشت ماه است که من، بعنوان عضوی از يک تشکیالت سیاسی که خواھان بوجود آوردن يک 
برابر رژيم اسالمی مسلط بر ايران است، با حفظ نظرات و عقايد سیاسی آلترناتیو سکوالر ـ دموکرات در 

شخصی ام که ھمواره کوشیده ام آنھا را به روشنی و تفصیل بیان کنم، در جريان مذاکراتی مفصل با 
شخصیت ھا و گروه ھای سیاسی مختلف قرار گرفته و گھگاه برداشت ھای شخصی ام را در مورد اين 

در مقالهء اين ھفته نیز می خواھم گزارشی بنويسم در . ھفتگی ام توضیح داده اممذاکرات در مقاالت 
مورد آنچه ھائی که به گمان من ساختهء تأسف آور بی اطالعی، پیشداوری، کج فھمی، عدم توجه به 

آنچه گفته می شود، و توجه صرف به شخصیت گوينده ای که ـ بھر دلیل ـ تأئیدش نمی کنیم، به حساب 
  . می آيند

در واقع، در سه ـ چھار سال اخیر، من از دل توفان ھای بیھوده ای بر سر واژگان و مفاھیمی که 
» سکوالريسم نو«در نوشته ھايم آورده و می آورم گذشته ام؛ توفان ھائی که از مطرح کردن اصطالح 

ه پیشنھاد کشیده، ب» کنگرهء ملی«گذشته، به فکر تشکیل » انحالل طلبی«آغاز شده، از دل مفھوم 
، خاک و خاشاکی را در سپھر »فدرالیسم«رسیده و اکنون، در ساحت مفھوم » آلترناتیو«ايجاد يک 

  .سیاسی ما می چرخاند که نمی توانم جز به ديدهء تأسف به آن بنگرم
اکنون به پايان رسیده اند و آينده مشخص خواھد کرد که » نبردھای گفتمانی«برخی از اين 

که وسعت اش می تواند ھم به (اما دوست دارم در مورد اين آخرين توفان . نھا کیستبازنده و برندهء آ
اندکی تأمل کنم، ) اندازهء فنجان قھوه ای باشد و ھم بوسعت آينده ای که بر سر راه کشورمان چنبر زده

 و چرا که تجربهء ھشت ماھهء اخیر به من آموخته است که، بدون تأمل در آن، اجرای بقیهء خواست ھا
به » مکالمه«آرزوھای سیاسی ما مشکل تر از ھمیشه می شود؛ حال آنکه اگر بتوان از راه اين 

  .ای بر بنیاد روشن بودن تعاريف رسید می توان با امیدواری بیشتری به کار ادامه داد» مفاھمه«
در واقع، در میان اپوزيسیون سیاسی حکومت اسالمی، من مبھم ترين، تعريف ناشده ترين و 

يافته ام ـ چه در نزد موافق و خواستاران اش و چه در نزد » فدرالیسم«اشناخته ترين مفھوم را در واژهء ن
و در اين زمینه اشاره به ھمین يک نکته بس که ـ در میان ھر دوی اين گروه . مخالفان سر سخت آن
است، در حالی که در ـ اين واژه معنائی از جداسری و تجزيه طلبی به خود گرفته ! ھای سیاسی ايرانی

» بھم پیوستگی«ھمهء آفاق سیاسی کشورھای ديگر دنیا، ھر کجا اين واژه بکار می رود، با خود خبر از 
  . دارد، چرا که واژهء فدرال، در زبان ھای فرنگی، به معنی متحد و يکپارچه است» اتحاد«و 

ت و من تصور می کنم اکنون تجربه ای که گفتم علت اين ابھام و گمشدگی را روشن کرده اس
اما اجازه . ًکه دلیل وجودی اين معما را قبال و بصورتی گذرا در مقاالت پیشین ام در اين مورد بیان کرده ام

  . دھید که در اينجا سخنم را از منظری نو و با روشنی بیشتری عرضه بدارم
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» فدرالیسم«وم سادهء دو جنبه از مفھ» ھمسان انگاریِ «در فھم من، مشکل کار ما ناشی از 
توزيع و ) 1: ًفدرالیسم دارای دو جنبهء کامال جدا از ھم است که عبارتند از: توضیح می دھم. است

تشخیص و تفکیک و تعیین ) 2اعطای امر مديريت مناطق مختلف يک کشور به مردم آن مناطق و 
تمرکز « با دو واژهء اين دو مورد. مناطقی که مديريت و امر خودگردانی شان بخودشان واگذار می شود

، از ھم تفکیک »تقسیمات کشوری«، يا )regionalization(» منطقه بندی«و ) decentralization(» زدائی
پديده ای در برابر و در تقابل با » تمرکز زدائی«می شوند، حال آنکه بسیاری از ما می پنداريم که 

  ). 1(است» فدرالیسم«
، چیزی جز »مديريت بین مناطق مختلف يک کشورپخش امر «يعنی فدرالیسم، در معنای 

نیست و بنظر نمی رسد که نیروھای ترقیخواه و دموکرات کشورمان نیز، از عصر » تمرکز زدائی«
  . مشروطه تا کنون، نظر مخالفی با آن داشته باشند

، بصورت پیش بینی ھای قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مورد »تمرکز زدائی«اين 
در سند برآمده از انقالب مشروطه مندرج است، و در زمان دمحمرضا شاه » ی ايالتی و واليتیانجمن ھا«

نیز چندين بار در مورد اجرای آن اقداماتی بعمل آمده که ھمگی، به داليل مختلف سیاسی و اجتماعی، 
ملی در از جملهء اين کوشش ھا می توان به اليحهء فرستاده شده به مجلس شورای . ناکام مانده اند

 خرداد 15زمان نخست وزيری اسدهللا علم اشاره کرد که با مخالفت روحانیون قم مواجه شده و به بلوای 
در چند سالهء آخر حکومت دمحم رضا شاه نیز ايجاد دو دستگاه در سازمان برنامه و بودجهء .  انجامید1342

، در واقع اقدامی بود »يش سرزمینمديريت آما«و » مديريت برنامه ريزی منطقه ای«کشور، به نام ھای 
برای منطقی کردن منطقه بندی کشور و برخوردار کردن مناطق مختلف از برنامه ھای توسعه که البته، 

در حکومتی که روز به روز حوزهء مديريت اش تنگ تر از قبل می » تمرکز زدائی«چون نمی توانست با امر 
وان تصديق کرد که در میان نیروھای اپوزيسیون کمتر امروزه نیز می ت. شد بخواند، قابل اجرا نبود

  .ـ مخالف باشد» تمرکز زدائی«شخصیت يا گروھی را می توان يافت که با اين معنای فدرالیسم ـ 
از يکديگر » تقسیمات کشوری«اما فدرالیسم، در شاخهء معنائی مربوط به تعیین مناطقی که در 

آنان وا گذار می شود، زايندهء اختالفات بسیار است و از تفکیک شده و امر مديريت و خودگردانی به 
جمله موجب آن می شود که کاربران اين واژه ناگزير شوند منظور خود از اين معنای دوم فدرالیسم را با 

به عبارت ديگر، . ياد کنند» زبانی«يا » فدرالیسم قومی«ًافزودن صفتی به آن روشن کنند و، مثال، از 
ًاست، بصورت يک عنصر نامربوط اما دائما حاضر، » عدم تمرکز«ه روندی مجزا از امر تقسیمات کشوری، ک

  .سنجاق می کند» عدم تمرکز«خود را به بحث 
را ) »تقسیمات کشوری«و » تمرکز زدائی«(توجه کنیم که رابطهء اين دو وجه معنائی فدرالیسم 

مناطق انجام می پذيرد؟ به » کدام«ن امر خودگردانی در بی» توزيع«: يک پرسش منطقی بوجود می آورد
تمرکز «عبارت ديگر، ايران دارای چند منطقهء مشخص و قابل تفکیک است که می توانند از طريق روند 

  به خودگردانی برسند؟» زدائی
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اختالف پاسخ ھا به اين پرسش در اين نکته نھفته است که ھر کس معیاری خاص برای منطقه 
و . جا بیاندازد» تمرکز زدائی شده« آن را بعنوان راھنمای يک حکومت بندی کشور دارد و می خواھد

از جانب ھواخواھانشان، موجب می   ھمین تعدد معیار، و بخصوص اصرار بر سر درستی ھر يک از آنھا 
» تمرکز زدائی«ًدر تقسیمات کشوری صرفا به اصل » دستکاری دلبخواه«شود که مخالفان ِ عقالئی ِ 

جدا کنند، و اين مفھوم رايج در سراسر جھان را دو دستی » فدرالیسم«ًال از مفھوم چسبیده و آن را ک
تقديم کسانی نمايند که در سوداھای خود خیال ملت سازی ھای متعدد و خودمختار کردن آن ملت ھا و 

ًو دقیقا . سپس مستقل ساختن آنان از طريق جدا کردن شان از تمامیت ارضی کشور را در سر می پزند

ی مخالفان فدرالیسم است که موجب شده ايران کشوری شود که در سپھر »پرھیز منفعالنه«ین ھم
  .را پیدا کند» تجزيه طلبی«معنای » ھمبستگی خواھی«، بجای »فدرالیسم«سیاسی اش 

اما تا آنجا که به اينجا و اکنون ما مربوط می شود، من نیز اعتقاد دارم که مسئلهء تقسیمات 
شور و در میان اپوزيسیون رژيم اسالمی قابل طرح و رسیدگی و تصمیم گیری نیست کشوری در خارج ک

و در فردای فروپاشی حکومت کنونی چاره ای جز پذيرش تقسیمات استانی کنونی کشور وجود ندارد و 
در آينده نیز ھرگونه دخل و تصرف در اين تقسیمات بايد بر جسب قانون و بوسیلهء خبرگان و کارشناسان 

به ھمین دلیل نیز ھست که ما، در خارج کشور، و در برابر ادعاھای . ايت مردمان انجام پذيردو رض
فدرالیسم «ناممکنی ھمچون فدرالیسم قومی و زبانی، شايد بھتر و عملی تر آن باشد که از اصطالح 

مر مديريت و تقسیم ا» تمرکز زدائی«مدد بگیريم و از آن استفاده کنیم که میتواند به معنای » استانی
  .کشور باشد» استان ھای کنونی«بین 

البته تقسیمات کشوری کنونی ايران امری نیست که يکشبه، يا پس از انقالب مشروطه و حتی 
که در ابتدا از (ًاتفاقا، جز دوران حکومت متمرکز پھلوی ھا . انقالب اسالمی، بخود شکل گرفته باشد

، و نیز )وردار بود اما، المحاله به بازتولید استبداد انجامیدسازی برخ» دولت ـ ملت«منطق مربوط به روند 
دوران حکومت اسالمی که در میان ھمهء سیستم ھای متمرکز استبدادی برای خود لعبتی يگانه 

محسوب می شود، کشور ايران ھمواره بصورتی منطقی و کم و بیش به ھمین صورت استانی موجود 
تمرکز «می توان به چگونگی » منطقه بندی«ذيرش ھمین تقسیم می شده است و اکنون نیز با پ

  .بی تشنج و جنگ و خون ريزی انديشید و برای آن راه حل يافت» زدائی
ًنیز ديده ام که در میان اپوزيسیون کسانی نیز يافت می شوند که اصوال، با توجه به تفکیک ھای 

د و معتقدند ھمین امر موجب تجزيه مخالف ان» تمرکز زدائی«قومی در میان ملت ايران، با خود اصل 
ھر نوع فدرالیسمی در ایران تبدیل به فدرالیسم قومی خواھد «: از جمله می گويند که. ايران می شود

شد و مرزبندی فدرالیسم قومی در عمل پاک سازی قومی را به دنبال می آورد و موجب جنگ و 
یعنی جامع تمامی . م راضی نخواھد کردخونریزی بسیاری خواھد شد و مدعیان حفظ حقوق اقوام را ھ

در » تجزيه ھراسی«در اين مورد الزم است که اندکی بر چند و چون پديدهء . »عیوب خواھد بود
کشورمان تأمل کرد؛ ھراسی که در طی کمتر از يک قرن اخیر موجب اعمال سرکوب و تحمیل روند ھای 

  .در مناطق مختلف کشور شده است» فرھنگ زدائی«
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  :ھای زير نباشد» پیش فرض«ً، منطقا، نمی تواند حاصل تأثیر يکی از »ھراسیتجزيه «
از اينکه جزئی از ايران ) بخصوص آنھا که زبان فارسی زبان مادری شان نیست( اقوام ايرانی -

  .باشند خشنود نیستند و در اولین فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواھند کرد
اگرچه اکثريت اقوام کشورمان خود را ايرانی می دانند و ھمواره نیر از  اين در حالی است که -

تمامیت ارضی کشورمان دفاع کرده اند اما، عناصر تجزيه طلب موجود در میان اين اقوام، بجای ھدف 
» ملیت فارس«و مبارزه وسیع در سطح ملی با آن، از اجحافات » حکومت متمرکز و مستبد«گرفتن 

ی توجه به اينکه در قلمرو ھمهء آنھا ھمواره ادبیات ھنری و علمی به زبان فارسی ب(سخن می گويند و 
ھمواره بر دوران ) کند» اجباری«نوشته شده و کسی ھم نبوده که استفاده از اين زبان را بین آنان 

سازی و اعالم زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردمان ايران اشاره کرده و حکومت » دولت ـ ملت«
که عالوه بر فارس زبانان افرادی از ھمهء اقوام ايرانی آن را بوجود آورده و گرداننده (مرکز و مستبد را مت
می خوانند و می کوشند تا بین » حکومت فارس ھا«به لحاظ وجود زبان فارسی بعنوان زبان اداری، ) اند

  .ھم کنندمردم خود و فارس زبانان دشمنی ايجاد کرده و موجبات تجزيه کشور را فرا
 ھمچنین کشورھای بیگانه نیز تجزيه ايران را بعنوان يک گزينهء قابل تحقق بر روی میز دارند و -

  .ھر گاه که بخواھند می توانند بر آتش تجزيه طلبی بیافزايند
نمی » تجزيه ھراسی«براستی ھم که اگر اين داليل ذھنی و عینی وجود نداشت کسی دچار 

بیانجامند که دلیل » تجزيه« داليل در صورتی می توانند به تحقق پذيری امر اما توجه کنیم که اين. شد
اگر اين فرض درست باشد که . اول باال دلیلی واقعی و اثبات کردنی و، در عین حال، گريزناپذير باشد

از اينکه جزئی از ايران باشند ) بخصوص آنھا که زبان فارسی زبان مادری شان نیست(اقوام ايرانی «
آنگاه دو راه » د نیستند و در اولین فرصت حساب شان را از حساب ملت ايران جدا خواھند کردخشنو

  :بیشتر در برابر ما باقی نخواھد ماند
که اين راھی .  يکی اينکه وحدت ملی و نمامیت ارضی ايران را بايد با زور و سرکوب حفظ کرد-

 در صورت رسیدن به قدرت ناچارند آن را در ـ چه بخواھند و چه نه ـ» تمرکز زدائی«است که مخالفان 
  پیش گیرند؛ و

 يکی ھم اينکه بتوان، با حوصله و صرف وقت و داشتن حسن نیت، به اين پرسش پاسخ داد -
از اينکه جزئی از ايران ) بخصوص آنھا که زبان فارسی زبان مادری شان نیست(چرا اقوام ايرانی «: که

سخ اين پرسش يافت شود آنگاه می توان به راه حل ھائی انديشید زيرا اگر پا» باشند خشنود نیستند؟
  . که می توانند اين ناخشنودی را مرتفع ساخته و ناراضیان را به وحدت با ديگر ايرانیان کشاند

از نظر من، چرائی اين ناخشنودی دو دلیل بیشتر ندارد و، در نتیجه، دو راه حل نیز بیشتر برای 
  :سلبی و ديگری ايجابیآن نمی توان يافت؛ يکی 

از محدود بودن ( آنھا ناراضی اند، چرا که محدوديت ھای متعددی بر آنھا تحمیل می شود -
آشکار است که اين ). استفاده از زبان مادری گرفته تا امور مربوط به فرھنگ ھا و اديان و مذاھب محلی

  . دھدمحدوديت ھا بايد برداشته شوند تا ناخشنودی جای خود را به رضايت
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 آنھا ناراضی اند، چرا که حق مديريت امور منطقه و زندگی اجتماعی خود را ندارند، خدمتگذاران -
واضح است که . باشند» مرکز«خود را از میان خود بر نمی گزينند، و برای ھر کار بايد منتظر تصمیمات 

  .اين حق و آزادی عمل بايد به آنان بازگردانده شود
، آن ھم در درون مفھوم عام و بین المللی فدرالیسم، انجام ھمین دو »یتمرکز زدائ«کار روند 

را نیز از صورتی » تقسیمات کشوری«کار سلبی و ايجابی است که اگر موفق شود روند منطقی کردن 
مجادله انگیز و دشمن ساز به روندی خشنود کننده مبدل می سازد و موجب برقراری صلح و آرامش و 

  .رضايت می شود
اقع، اگر ھراسی ھست نخست بايد متوجه خطراتی باشد که از ناحیهء بیگانه وجود دارد و در و

بی عملی ما در راستای اتحاد موجبات تحقق آن را فراھم می کند و سپس بايد عملکرد سوء استفاده 
آماج را از سوی ديگر ) تا سر حد فاشیسم(گران تجزيه طلب در میان اقوام را از يکسو، و تمرکز گرايان 

) که روزگاری بسا فراخ تر از اين بود که ھست(واال اگر بپذيريم که ما در آن سرزمین . خود قرار دھد
ھمگی با افتخار خود را ايرانی دانسته و می دانیم در آن صورت مبارزهء ما بايد با کسانی باشد که از 

ق برابر فردی، اجتماعی، سر بی توجھی، گمراھی و گاه غرض ورزی در راه رسیدن ملت ايران به حقو
  ) 2.(فرھنگی، عقیدتی و البته سیاسی خود سنگ می اندازند

_____________________________________________  
  ًمثال، نگاه کنید به درس ھفتم از مجموعهء درس ھای پروفسور راجر کنگلتون در . 1

Roger D. Congleton .Constitutional Design and Public Policy. Lecture 7: Decentralization and Federalism. 
Department of Economics, West Virginia University. 2003 

» فدرالیسم«من فکر می کنم که، در عین حال می توان برای مواضع کسانی که به ھیچ ترتیبی زير بار واژهء . 2

مواضع از حضور در اتحاد مابین انحالل طلبان سکوالر نمی روند، و بخاطر اين ) فدرالیسم استانی«حتی در ترکیب (
به اعتقاد من، اين چاره را می توان در راه حل ھائی يافت که . ـ دموکرات تن می زنند، نیز چاره ای انديشید

در نام » فدراتیو«يا » فدرال«کشورھای ديگر، از طريق اجرای منطقه بندی علمی سرزمین و نھادن نامی جز 

و آمايش » تمرکز زدائی«اگر از اين منظر بنگريم می بینیم که اگرچه نحوهء اجرای . رگزيده اندسیستم خود، ب

سرزمین در کشورھای مختلف سخت متفاوت است و حتی سیستم ھای برخاسته از اين روند نام ھائی بدون 

است که سازمان » درالف«دارند اما ـ از يک منظر کلی ـ سیستم ھای ھمهء آنان به ھمان معنائی » فدرال«واژهء 

 در کانادا بصورت شبکه ای برای تبادل تجربه ھا در میان کشورھای دارای 1999که از سال (» فوروم فدراسیون ھا«

در توصیف » فدرال«بعبارت ديگر، براحتی می توان از آوردن صفت . آن را تعريف می کند) سیستم فدرال بوجود آمده

 .مین سیستم را با نام ھای ديگری ايجاد و برقرار ساختپرھیز کرد اما ھ» سیستم فدرال«يک 



 69 

  زبانی کھنھ  در تلھء گوناگونی ھای ملی

  2012امبر دس ماه 14  ـ1391 ماه  آذر24
واژگان به دقت «من به اين نتیجه رسیده ام که فقدان يک زبان استاندارد، حاوی مجموعه ای از   

ًمشکل برقراری گفتگو و احیانا ايجاد تفاھم در میان و به اشتراک گذاشته شده، مھمترين » تعريف شده

ھر کس از ھر واژه ای مفھومی شخصی دارد و، در نتیجه، ھنگامی . اپوزيسیون حکومت اسالمی است
و بدلیل اھمیت اين . ًکه دو تن با ھم ظاھرا گفتگو می کنند کارشان چیزی جز دو تک گوئی موازی نیست

» مسئلهء ملی«ود را از اين اغتشاش زبانی تنھا در مورد آنچه موضوع، اين ھفته می خواھم فھم خ
  .خوانده می شود مطرح کنم

، در سپھر سیاسی !از اينجا بیآغازم که يکی از مفاھیم دستخوش مجادلهء نظری، و حتی عملی
د من در گذشته پیرامون اين مفھوم نوشته ام و قص. نام دارد» ملت«ايران به پديده ای مربوط می شود که 

در اين مقاله غرضم توضیح دادن دربارهء صورت مسئله ای است که، به نظر من، از دل کج ). 1(تکرار ندارم
برخاسته و مسیر يافتن راه حل را مسدود » دعوا«فھمی ھا و سوء تفاھم ھای بسیار در نزد طرف ھای 

  .ساخته است
دين و آئین و «ه معنای ب» ملت«تاريخ کشورمان، واژهء عربی » گذشته ھای پیشامدرن ِ«در 

ھر فرھنگ واژگانی . بکار می رفته است» شريعت و پیروان آنھا و نیز گروه ھای مردم و اقوام مختلف
اما ھنگامی که، با آغاز جنبش بیداری ايرانیان . فارسی را که بگشائید در ھمهء اين موارد مثال ھائی دارد

م منسجم شدهء سیاسی و اجتماعی در مغرب و شکل گرفتن مبانی فکری مشروطه، بکار بردن مفاھی
را در معناھائی » واژه ھای کھنه و پیشامدرن«زمین برای ما نیز ضروری شد، روشنفکران مان کوشیدند تا 

  . جديد و خاص بکار برده و، با مصالح واژگانی کھنه، زبانی نو برای طرح مفاھیم غربی ايجاد کنند
ھمین اتفاق در سرآغاز دوران مدرنیته در اروپا و .  استاين يک روند طبیعی اما گاه دردسر ساز

امريکا نیز رخ داده بود و روشنفکران و زبان آفرينان مغرب زمین نیز، با تخصیص واژه ھای کھن برای مفاھیم 
را، که در گذشته به » ناسیون«دست بکار ساختن زبان علمی نوينی شده و، در ھمین رھگذر، واژهء  نو، 

مردمی که در درون مرزھای سیاسی يک کشور «بود، به معنای » گان در يک موطن معینزاده شد«معنی 
 کرده و در ارتباط با مردمان کشورھای ديگر بوسیلهء يک حکومت نمايندگی می شوند و کشورھای  زندگی

ر در اين مورد اگ. ، بکار بردند»را بعنوان يک کشور می شناسند" مردم ـ مرزھا ـ حکومت"ديگر نیز آن 
دردسری پیش نیامد به آن علت بود که دانشگاھیان و سیاستمداران و حقوق دانان جوامع غربی اين 

را پذيرفته و موجب نشدند که، با آوردن معانی قبلی واژهء مزبور، در زبان » ناسیون«از واژهء » تعريف جديد«
  . علمی جديدشان اغتشاش ايجاد کنند

از يکسو، . ای صورت نگرفته است» اجماع گسترده«ی چنین متأسفانه در مورد ايران و زبان فارس
برای برابری با واژهء » ملت«ما نیز، بصورتی مشابه، تصمیم گرفتند از واژهء پیشامدرن » زبان آفرينان ِ«

و، به عبارت ) 2(آفريده شود» ملت ايران«استفاده کنند تا از طريق آن عبارت » ناسیون«جديد التأسیس 
به معنای ھمهء کسانی » ملت ايران«درن، و بنا بر تعريف ھای جا افتادهء بین المللی، ديگر، در جھان م
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شد که در داخل مرزھای سیاسی و شناختهء شدهء کشور ايران زندگی می کنند و تابعیت اين کشور را 
د دارند و نیز دارای ساختار حکومتی معینی ھستند که قانون اساسی کشور آن را تعريف و توضیح می کن

اما، از سوئی ديگر، اين واژه . و اين ساختار، در جمع ملل جھان، نمايندگی اين ملت خاص را بر عھده دارد
سازی موجب آن نشد که دانشگاھیان و سیاستمداران و حقوقدانان ما نیز ـ ھمچون غربیان ـ ھمگی واژهء 

نی کھنه و پیشامدرن اين واژه را در ھمین تعريف جديد بکار گیرند و بخصوص سیاستمداران ما معا» ملت«
منشاء بسیاری از بلبشوھا و سوء تفاھم ھا نیز در ھمین . را نیز در جھت مقاصد سیاسی خود بکار گرفتند

» ملت«ھنوز بسیارانی ھستند که در بحث ھای سیاسی خود به معانی کھنهء واژهء . نکته نھفته است
  .ف و مخدوش می سازنداشاره می کنند و در نتیجه بحث سیاسی مدرن را منحر

توجه به داليل بروز اين مسئله اھمیت دارد اما من در فرصت تنگ اين مقاله تنھا به يکی از داليل 
مرزھائی قراردادی » مرزھای سیاسی شناخته شدهء بین المللی«می دانیم که . عمده اشاره می کنم

ارھای بین المللی، بوجود می آيند ھستند که در پی جنگ ھا و تخاصم ھا، و بر اساس معاھدات صلح و قر
بدينسان، در . می دانسته در بر بگیرند» ملت«ًو، لذا، نمی توانند دقیقا ھر جمعیتی که خود را در گذشته 

ملت «عصر پیدايش مرزھای سیاسی و برسمیت شناخته شدهء بین المللی، اين امکان پیش آمده که يک 
  .ی يک کشور مدرن قرار گیردتکه پاره شده و ھر تکه در درون مرزھا» کھن

از يکسو به مجموعهء بزرگ : اين جمعیت ھای تکه تکه شده، بدينسان، دارای ھويتی دوگانه اند
محسوب می » ملت مدرن«تری که ملت کھن شان باشد تعلق دارند و، از سوی ديگر، اکنون جزئی از يک 

 که يکی به آرزوی بازگشت به دامان ملت شوند و، در نتیجه، ھمواره دارای تمايالت دوگانه ای نیز ھستند
کھن خويش بر می گردد و ديگری به جاذبه ھای باقی ماندن در داخل مرزھای يک کشور نوين و فراموش 

  .کردن تعلقات خود به آن ملت کھنی که اکنون تکه و پاره شده است
ظر مفاھیم مدرن آنھا از ن. مشاھده می کنیم» کردھا«نمونهء اعالی اين وضعیت را ما در مورد 

ھستند اما روزگاری نیز » ملت ترکیه«و » ملت سوریه«، »ملت عراق«، »ملت ايران«سیاسی جزئی از 
بوده است که بین آنھا در منطقهء خاورمیانه مرزی سیاسی وجود نداشته است و، لذا، امروز ھم کسانی 

د که اين اطالق در حوزهء زبان سخن می گويند، ھرچن» ملت کرد«ھستند که، با اشاره به آن گذشته، از 
من البته در اوضاع کنونی، من البته لزومی در اين . (سیاسی و حقوقی بین المللی کنونی بی معنا است

» ايران بزرگ«و نقش تاريخی آن در داخل » کردستان يکپارچه در گذشته«نمی بینم که در مورد تاريخچهء 
  ). از مسیر بحث مورد نظر اين مقاله دور می کندمطلبی را بیان دارم، جرا که اين موضوع ما را

با اين ھمه می توان اين واقعیت را پذيرفت و انکار ناپذير دانست که اگر روزی برسد که کردھای 
تکه تکه شده در درون مرزھای چھار کشور مدرن ايران و عراق و سوريه و ترکیه بتوانند بھم بپیوندند و 

» ملت«می تواند با مفھوم جديد » ملت کرد«ورند، آنگاه، مفھوم کھن کشوری مدرن و مستقل را بوجود آ
يکی شود؛ اما در فقدان شرايط الزم و مساعد برای تحقق چنین امری، در درون مفاھیم مدرن سیاسی 

وجود ندارد؛ کردھای ايران در درون مرزھای ايران زندگی می کنند و » ملت کرد«کنونی گروھی به نام 
  .  شوند و کردھای عراق در درون مرزھای عراق واقعند و عراقی به حساب می آيندايرانی محسوب می
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يک کرد اگرچه ھمواره يک کرد است اما در قالب . اين واقعیت آشکار و عینیِ  امروز جھان ما است
است و آن خويشاوند اش » کرد ايرانی«ًاو، مثال، يک . مفاھیم امروزی دارای ھويت ديگری نیز شده ست

و بر متن اين . است» کرد سوری«و » کرد ترکی«و » کرد عراقی«ر فراسوی مرزھای ايران می زيد که د
بر ديگری اولويت دارد؟ به اين » ھويت«کدام يک از اين دو : واقعیت است که پرسشی نو مطرح می شود

ی خود به معرف«پرسش می توان پاسخ ھای گوناگون داد اما، از آنجا که مسئلهء ھويت ھمواره در متن 
ھمکشوری «معنا پیدا می کند، کردی که در درون مرزھای ايران زندگی می کند، ناگزير، در برابر » ديگری

  .ی خويش کرد است و در برابر مردم کشورھای ديگر يک ايرانی کرد است»ھا
نکتهء اساسی در اين میان آن است که، اگر در چھارچوب . به جريان واژه آفرينی مدرن برگرديم

است؛ يعنی ھمان » ملت ھای مختلف«اھیم امروزی عمل کنیم، نمی توانیم بگوئیم که ايران دارای مف
از نظر مفاھیم امروزين، ايران نمی . ھم بیان می کنند» کشور کثیرالملهء ايران«اصطالحی که آن را بصورت 

گروه ھائی را » ددر درون خو«تواند دارای جز يک ملت باشد؛ اما ھمین ملت يک واحد سیاسی است که 
شامل می شود که با گروه ھائی مشابه در کشورھای ديگر دارای سوابق ممتد ھمريشگی قومی، 

خواند بايد از چه واژه ای برای توصیف » ملت«پس اگر اين گروه ھا را نمی توان . فرھنگی و زبانی ھستند
  شان کمک گرفت؟

 ھای ھمگن ملت ھای کھن و اکنون گروه«سالیانی چند است که سازمان ملل، برای نامگزاری 
به » ساب نیشن«به فرانسه و » سو ناسیون«، دست به ساختن ترکیب »متفرق در کشورھای مختلف

ملت ساکن در «که اکنون کوچک تر از » بازماندهء ملتی کھن« به معنای Sub-nation(انگلیسی زده است 
  ).است» يک کشور

ی شده ايم و در مورد ترجمهء اين واژهء ترکیبی به اما در اين مورد ھم ما دچار اغتشاش زبان
برگردانده اند که ترجمهء دقیقی » خرده ملت«برخی آن را به . فارسی اختالف نظرھای فراوانی وجود دارد

بسیاری از . است اما بسیاری از ھموطنان ما اين عبارت را نپسنديده و در آن جنبه ای تحقیری يافته اند
را به » سو ناسیون«ران، برای خروج از اين بن بست زبانی، تصمیم گرفته اند که احزاب منطقه ای در اي

ملیت ھای «از عبارت » ملت ھای ايران«ترجمه کنند و بجای استفاده از عبارت گمراه کنندهء » ملیت«
 نام يک«می تواند » خرده ملت«و » ملت«البته اين ترجمهء درستی نیست چرا که . استفاده نمايند» ايران
با اين ھمه، . ی اجتماعی اشاره دارد»ھويت اشخاص و گروه ھا«به » ملیت«باشد حال آنکه واژهء » گروه

کنگرهء ملیت «اکثريت احزاب منطقه ای در ايران اين واژه را پسنديده و حتی بر اساس آن نھادی به نام 
که جای پرداختن به ) فدرال(= را بوجود آورده اند، ھمراه با صفتی برای نوع حکومت در ايران » ھای ايران

  . آن در اکنون اين مقاله نیست
ملیت ھای «بھر حال، اين واقعیتی آشکار است که اکنون، به استناد شواھد متعدد، عبارت 

، ھم در خارج و ھم در داخل کشور، جا افتاده است و مھمترين نقش آن منسوخ کردن استفاده از »ايران
  .است» ملت ھای ايران«ھا خطرناکِ ، عبارت نادرست و، از نظر خیلی 

  .در اين مورد البته چند مالحظهء عملی نیز وجود دارد
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پای می فشارند » ملت بودن گروه خود«برخی از کنشگران سیاسی منطقه ای ھمچنان بر . 1
  .بدون آنکه بتوانند داليلی در حوزهء مفاھیم امروزين سیاسی اقامه کنند

را نیز » ملیت« شخصیت ھا و گروه ھای غیرمنطقه ای حتی اصطالح در برابر آنھا، بسیاری از. 2
و کاربرد آن را بوسیلهء احزاب منطقه ای با نوعی سوء ظن !) »ملت«چه رسد به اصطالح (قبول ندارند 

می بینند که، از نظر » ملت«به » ملیت«عمیق نگريسته و آن را ھمچون زمزمه ھائی برای تبديل بعدی 
  .شده خواھد انجامید» ملت«ھای » ملیت«زيهء ايران در بین اين آنھا، عاقبت به تج

ھا نیز ھستند که دست باال را گرفته و » سو ناسیون«برخی از کنشگران سیاسی متعلق به . 3
رضاشاھی می » ملت سازی«می شوند و آن را جزئی از توطئهء » ملت ايران«منکر وجود پديده ای به نام 

  .دانند
ًمثال، دو .  که اغلب احزاب منطقه ای نیز در میان اين دو واژه نوسان دارنداما طرفه تر اين. 4

سازمان سیاسی حزب کوملهء کردستان و حزب دموکرات کردستان ايران، در اعالمیهء اخیر مشترک شان، 
تأکید بر حقوق و خواست ھای مردم کردستان به منظور تقویت «: در مورد اھداف ائتالف خود می نويسند

  ھا و سمینارھای گوناگون و ھماھنگی در این طریق اتخاذ مواضع مشترک در کنفرانس  ازملت کرده جایگا
 ھای  میان گفتمان  درملیت ھای ایرانیء  بر شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسأله... تأکید ] و. [زمینه

  .)3(»مختلف اپوزیسیون ایران و شخصیت ھای مخالف جمھوری اسالمی
ھم وجود دارد که سخت رايج است اما از » ملیتی«و نه » مسئلهء ملی«یان ترکیب در اين م. 5

مطالبی نوشته ام، در اينجا از طرح غلط بودن » مسئلهء ملی«آنجا که در گذشته پیرامون غلط بودن عبارت 
  )4. (خودداری می کنم» ملی«صفت 

 ,one nation«ه ترجمهء عبارت حال می توانم به آخرين موضوع مربوط به بحث کنونی بپردازم که ب
one state «مربوط می شود .  

ھمانگونه که گفتم، از . مدرن است که مورد بحث قرار گرفت» ناسیون«پارهء اول اين عبارت ھمان 
منظر توافقات بین المللی و در چھارچوب مفاھیم جاافتادهء سیاسی ـ حقوقی امروزین، ھر کشور دارای 

، اقوام، گروه ھای ھمگن )ھا»ملیت«يا (لت می تواند به خرده ملت ھا تنھا يک ملت است اما آن م
در اين مورد وصول به توافق چندان . مذھبی، زبانی، فرھنگی و تیره ھا و طوايف مختلف تقسیم شود

  .مشکل نیست
.  باشد، در زبان فارسی اغتشاش گسترده ای وجود داردstateاما دربارهء پارهء دوم اين عبارت، که 

ظھور نموده و در پی آن » دولت«ح ترين و، از نظر من، غلط ترين ترجمهء اين مفھوم در شکل مصطل
 stateمن در مورد اينکه ترجمهء واژهء . مورد استفاده قرار گرفته است» يک ملت ـ يک دولت«اصطالح 

مهء درست در اينجا به ھمین مختصر اکتفا می کنم که ترج). 5(ًنیست قبال مقاله ای نوشته ام» دولت«
ھر کشور دارای يک ملت و يک حکومت است، حال آنکه می تواند دارای دولت . است» حکومت«اين واژه 

  . مشغول ادارهء امور مناطق مختلف کشورند» دولت متحدهء مرکزی«ھای متعددی باشد که در کنار 
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) » يک ملتيک دولت ـ«و حتی در مورد ترکیب غلط (» يک حکومت ـ يک ملت«اما در مورد ترکیب 
نیز مخالفت ھائی بی منطق وجود دارد و برخی از کنشگران معتقدند که بھتر است از ترکیب ھائی 

حال آنکه اگر بخواھیم مفاھیم رايج . استفاده کرد» يک ملت ـ يک مذھب«يا » يک ملت ـ يک زبان«ھمچون 
ياد » )ود چندين دولت منطقه ایبا وج(يک ملت ـ يک حکومت «بین المللی را بکار بريم تنھا می توانیم از 

  .کنیم
می گشايد چرا که در » فدرالیسم«و اين ترکیب سه گانهء آخر راه را بر اشارهء کوتاھی به مفھوم 

ھر کشور . بر فراز اين آخرين ترکیب سه گانه ساخته شده است» حکومت فدرال«جھان امروز مفھوم 
دارای يک ملت و يک حکومت است اما )  تا ھندوستاناز امريکا و کانادا و آلمان و سوئیس گرفته(فدرال 

قدرت ناظر بر ادارهء کشور بین دولت ھای محلی تقسیم می شود و تنھا وظايفی که دارای ماھیتی 
ھمچون امور خارجه، دفاع از مرزھا، سیستم اقتصادی، برتامه ھای عمرانی و نظاير (سراسری ھستند 

  . نیز خوانده می شود» لت فدرالدو«است که » دولت مرکزی«بر عھدهء ) آن
در واقع، اگر با ديدهء فارغ از پیشداوری بنگريم، فدرالیسم در امر يگانگی حاکمیت يک ملت و 

يکپارچگی يک کشور خللی وارد نکرده و تنھا ناظر بر نوعی تقسیم وظايف دولتی ـ اداری ـ مديريتی بین 
  .ستمناطق و دولتی اشتراکی در بین نیروھای منطقه ای ا

ناشی از دو نگاه » خودمختاری«و » خودگردانی«به ھمین دلیل نیز می توان ديد چرا دو اصطالح 
فدرالیسمی که بر اساس خودگردانی مناطق يک کشور . ًکامال متفاوت به مسئلهء فدرالیسم ھستند

کند؛ حال بوجود می آيد تقويت کنندهء تمايالت تجزيه طلبانه نیست و به حفظ يکپارچگی کشور کمک می 
که امور مربوط به دولت فدرال را نیز کم و بیش از آن مناطق می (» خودمختاری«آنکه فدرالیسم مبتنی بر 

  .ًصراحتا بر تمايالت استقالل طلبانهء محلی استوار است) داند
اين تمايالت اشاره ای ندارم و ) و برحق و ناحق بودن(توجه کنید که من در اينجا به خوب و بد 

ًرفا در راستای تفکیک معانی و مفاھیم بمنظور رسیدن به يک زبان دقیق برای گفتگو دربارهء کوششم ص

مسائل مربوط به کشوری است که در زير سقف آن ملیت ھا، اقوام و گروه ھای مختلف زبانی، مذھبی و 
ور قومی می خواھند تا بصورتی مسالمت آمیز زندگی کرده و از مواھب مختلف بخش ھای گوناگون کش

  .بصورتی عادالنه برخوردار باشند
به عبارت ديگر، می خواھم نشان دھم که مشکل آن است که ھنوز بسیاری از ما زبان پرورده 

شده در دوران جنگ دوم جھانی، و سپس در دوران جنگ سرد، بوسیلهء حکومت شوروی و حرب 
قوقی بین المللی بمنظور کمونیست آن را، که سرپیچی آشکاری بود از زبان مدرن رايج سیاسی ـ ح

گسترش امپراتوری شوروی بود، ھمچنان بکار می بريم حال آنکه اکنون اين زبان پديده ای نابھنگام و 
لذ، اگر . کمک نخواھد کرد» کشور يکپارچه اما رنگارنگ ايران«مشکل ساز است که ھرگز به حل مسائل 

 زبانی دقیق و کارآمد را جانشین چنین زبانی شرکت کنندگان در گفتگو برای ساختن ايران آينده نتوانند
کنند که تفرقه انگیز و پر دست انداز و نابھنگام است، روزی که اين حکومت ننگ و نکبت فرو بپاشد، کل 
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ملت ايران با وضعیتی روبرو خواھد شد که ساخته و پرداختهء زمانی دير و دور و مقتضیاتی رنگ باخته تر از 
  .ھمیشه است

____________________________________________  
1.  http://www.newsecularism.com/2012/08/31.Friday/083112.Esmail-Nooriala-Semantics-of-multi-layer-

words.htm 
در اينجا، بدون ورود به بحثی مشبع، الزم است اين نکته را گفته باشم که، در اغلب موارد، واژه آفرينان ما به . 2

ريشه ھای واژگان در زبان مادر توجه نداشته و واژگانی که انتخاب می کنند از لحاظ ريشه با واژهء مورد نظر برابری 

و واژه ھای مشابه آن ) باز زائی(می آيد و با رنسانس » زاده شدن« از »ناسیون«ًمثال، در ھمین جا، . ندارند

ی ملت ربطی به زادن و زادگاه و غیره ندارد و، لذا، در اصل دارای ريشه ھای مشابه »واژه«ھمريشه است حال آنکه 

جھی نسبت بنظر من، ضعیف ترين بخش روند واژه آفرينی در زبان فارسی به ھمین بی تو. نیست» ناسیون«واژهء 

    .به ريشهء لغات بر می گردد
3. http://www.newsecularism.com/2012/08/27.Monday/082712.Coalition-Between-two-Kurdish-

parties.htm 
 .1 شود به شمارهء رجوع. 4

5. http://www.newsecularism.com/2009/08/21.%20Friday/082109-Esmail%20Nooriala-Church-and-
State.htm 
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  نیست؟چرا ھویت مسئلھ ای سیاسی 
  2013 ژانويه ماه 11  ـ1391 ماه  دی22

پیوند » سیاست«را با مسئلهء » ھويت«اين روزھا گروه ھای مختلفی کوشش می کنند تا مفھوم 
) که معنائی جز يک حکومت فدرال ندارد(» حکومت نامتمرکز«زده و، بر اساس آن، به مفھوم سیاسیِ  

طق مختلف کشورمان را تسلیم تقسیم بندی ھای قومی جغرافیای منا  رنگی از داليل غیرسیاسی داده و 
، و بخصوص »ھويت«در مطلب اين ھفته کوشیده ام نشان دھم که چرا امر بسیار پر اھمیت . و زبانی کنند

در آن، موضوعی سیاسی نیست و دخالت دادن اين امر در بحث نامتمرکز کردن قدرت » زبان مادری«نقش 
  .آفرين بشمار می رودًسیاسی، صرفا خلط مبحثی فاجعه 

را می توان » ھويت«در ساحت معناشناسی، . آغاز کنم» ھويت«اجازه دھید سخنم را با مفھوم 
که چیستی شان در نمود فیزيکی (، و در مورد انسان ھا »چیستی«در مورد ھمهء موجودات عالم به 

ی و ھم کیستی جزو و ھمین جا توجه کنیم که ھم چیست. ، تعبیر کرد»کیستی«به ) شان مشھود است
يعنی، . يکی است» پرسش از چیستی و کیستی«با » سخن گفتن از ھويت«ادوات پرسش اند و در واقع 

، و اغلب در پاسخ به پرسش ديگری از اينکه که »ديگری«ھويت ھمواره در ارتباط با يک پرسش از جانب 
. معنا پیدا می کند»  کیست؟تو کیستی؟ يا او«و، در مورد آدمی، در پاسخ به اينکه » اين چیست؟«

به دست ) »آشناسازی«به فارسی، (» معرفی«است که معنای » روياروئی با ديگری«ھمچنین از ھمین 
  .کسی خود را به ديگری می شناساند يا دو نفر را با ھم آشنا می کند: می آيد

ھر » ھويت «، متأسفانه، ھمواره يک پاسخ معین و يگانه ندارد، چرا که»تو کیستی؟«اما پرسش 
فرد آدمی دارای اجزاء گوناگون و سطوح مختلفی است و لذا مفھوم مرکب و پیچیده ای بشمار می رود 

  . که، بدون در نظر گرفتن شرايطی خاص، يافتن پاسخ به پرسش باال را ناممکن می سازد
د که شباھت دار» پیاز«، از نظر ساختاری، به يک »مجموعهء ھويتیِ  اشخاص«در ذھن من، اين 

از يک ريشه و يک اليهء مرکزی آغاز شده و سپس از طريق يک سلسله اليه ھا يا ورقه ھای جديد، که بر 
  . روی ھم انباشته می شوند، به شکل کامل خود می رسد

از شکم مادر بیرون می آئیم؛ گروھی ھست که ما را در : روند ھويت يابی آدمی نیز چنین است
ًموال پدری و خواھری و برادری در کارند؛ افراد خانوادهء گسترده تر نیز ھستند ًخود می پذيرد، احتماال و مع

ما را تشکیل می دھند؛ محیطی که صداھا، بوھا، رنگ ھا، و شکل » محیط ابتدائی ِ«ًو اينھا ھمگی کال 
 اساس رفته رفته، بر. به ما نام می دھند و ما را بدان می خوانند. ھای مختلف را در خود و با خود دارد

و بزودی، بقول ايرج میرزا، يک حرف و دو حرف بر . را در می يابیم) يا مفید و مضر(تجربه ھامان، بد و خوب 
دين و مذھب و عقیده پیدايشان می . بزرگ تر می شويم... »گفتن بیاموزند«زبان مان می گذارند تا ما را 

با کوچه و . پا از خانه بیرون می نھیم. ايندشوند و اليه ھائی تازه را بر اليه ھای قبلی ھويت ما می افز
خیابان و محله و شھرمان آشنا می شويم و بموازت اين تجربه ھا اليه ھای تازه تری به مجموعهء ھويت 

به مدرسه می رويم، معناھای تجريدی تری ھمچون کشور و سرود و پرچم از راه می . مان می پیوندند
  ...و مناطق ديگر آشنا می شويم؛ وبه سفرمان می برند، با شھرھا . رسند
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در واقع، اين روند اليه روی اليه گذاشتن از لحظهء تولد و تا دم مرگ ھر انسان ادامه می يابد و به 
بسیار مشکل می شود؛ بطوری که تا » تو کیستی؟«دلیل ھمین پیچیدگی است که پاسخ به پرسش 

ز ما چنین می پرسد قادر به پاسخگوئی به ا» چه کسی، در چه موقعیتی، و چرا«نتوانیم بدانیم که 
به عبارت ديگر، بر اساس ھويت پرسنده و چرائی پرسشی که او مطرح می کند . پرسش اش نیستیم

است که ما يکی از اليه ھا يا برگه ھای ھويتی خود را از مجموعه ای که در ذھن داريم بیرون می کشیم 
  .گذاريمو در قالب پاسخی فھمیدنی پیش روی پرسنده می 

ًشما وقتی رفته ايد که فرزندتان را از مدرسه تحويل بگیريد و مسئول مدرسه که قبال شما را 

من يکی از اھالی کرهء زمین «در پاسخ اش نمی توانید بگوئید که » کیستید؟«نديده می پرسید که 
و بر اساس شما، در اين موقعیت . در حالي که پاسخ شما بھیچ وجه ساختگی و ريائی نیست» !ھستم

شناختی که از پرسنده داريد، می دانید که اينگونه پاسخ را بايد برای آنجا و آن زمانی بگذاريد که موجودی 
در موقعیت گفتگو با مسئول مدرسه اما . »شما کیستید؟«از کرات ديگر يقهء شما را بگیرد و بپرسد که 

دانید که بقیهء اليه ھای ھويتی شما ، و می »من پدر اين بچه ھستم«ًشما مسلما پاسخ می دھید که 
  . ربطی به پرسش مسئول مدرسه ندارد

موکول به شناخت ما از ھويت پرسنده و موقعیتی » اغلب«پس، چگونگی و محتوای بیان ھويت ما 
  )1.(است که ھر دو در آن قرار داريم

***  
ه، جز چند خرده که گفتم متمرکز شويم، خواھیم ديد ک» روند شکل گیری ھويت«حال اگر بر آن 

مجموعه «ھويت ابتدائی، بقیهء اليه ھای ھويتی ما رشته ھائی ھستند که گروھی از انسان ھا را در 
من در تھران به دنیا آمده ام و پس با بقیهء تھرانی ھا . بھم وصل می کنند» ھای ھويتی مختلف

اين منطقهء از شمال ايران نیز مازندران ھستند، پس من با زادگان » نورِ «پدر و مادرم از . ھمشھری ام
يا بوده ام، نمی دانم، چرا که پاسپورتم را حکومت اسالمی (شھروند ايران ھم ھستم ) 2.(ھمريشه ام

که ھمان حوزهء امپراتوری کورش (اھل آسیا ھم ھستم، اھل آسیای جنوب غربی نیز  ،!)باطل کرده است
خانواده ای مسلمان و شیعه به دنیا آمده ام و زبان ؛ و باالخره اھل خاور میانه ام و در )ھخامنشی باشد

  ...مادری ام فارسی است، و
پس اليه ھای ھويتی ما ھر يک کارکردی اجتماعی دارند و در مدارج مختلفی از اھمیت قرار می 

  .گیرند و در ھر مرحله ما را عضو گروه خاصی می کنند

***  
 ھويتی افراد، بیش از بقیهء اليه ھا، گروه کدام اليهء«و بر اين اساس است که می توان پرسید 
آيا ھمگروه بودن با اھالی شھر و شھرستان و استان » ھای آدمی را مشخص و از ھم متمايز می سازد؟

» امت«و ايالت و واليت خاصی می تواند مھمترين اليهء ھويتی ما باشد؟ يا مذھب ما و اينکه به کدام 
  »می گوئیم؟«ت مان؟ و يا اينکه چگونه از ھويت خود برای ديگران تعلق داريم؟ يا رنگ پوست و شکل وجنا
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ندارد و مجموعه ای از صداھا و معانی و نام » يگانه«ھم معنائی» گفتن«آشکار است که در اينجا 
می خوانیم و به مدد آن از » زبان مادری«ھا و صفات و ويژگی ھای جھان وجود دارند که ما آن مجموعه را 

  .ی گوئیمخود و ديگران م
اوست که ھم وسیله ای » زبان مادری ِ«پس، الاقل به باور من، مھمترين عنصر ھويتی ھر فرد 

مجموعهء ال «برای فکر کردن اش محسوب می شود و ھم ابزاری برای ھويت پیدا کردن و آگاھی يافتن از 
ز گروه کردان نمی کند، ًاينکه من در کردستان به دنیا آمده باشم مرا لزوما فردی ا. اش» به الی کیستی

اينکه ايرانی . ًاينکه مذھبم شیعهء امامی باشد مرا لزوما با شیعه ھای نجف و کربال ھم گروه نمی سازد
ھستم نیز اليه ای ھويتی است که امروزه بر اساس يک قرارداد حقوقی بین المللی ساخته شده و 

انگلیسی زبان ھم می تواند با يک مھر و امضای ماھیت بالذات ندارد، آنگونه که بر اساس اين قرارداد، يک 
  .ًمأمور مربوطه، مثال در ادارهء اتباع خارجی، به شھروندی ايران درآيد و ايرانی محسوب شود

است و سرچشمهء ھمهء » زبان«نخست به خاطر اينکه . اما از جنم ديگری است» زبان مادری«
است، يعنی » مادری«، و دو ديگر بدان سبب که مفھوم ھا و معناھا و نام ھا و صفت ھا و قیدھا است

چرا که ما جھان را با زبان . مثل شیر در جان کودکی ما نشسته و جھان را برايمان بیان و معنا کرده است
زبان خانهء عاطفه ھای ما نیز ھست و می تواند آنھا را در برابر . می سازيم و می فھمیم و درک می کنم

  .رون از ما به مرکز درک ما می رسند برانگیزانداحساس ھائی که از جھان بی
شبی را به ياد دارم که با دکتر غالمحسین ساعدی به گفتگو نشسته بودم و او، که سرگرم باده 

بیزدن ده بیر «: بود، يکباره شروع به خواندن شعری به زبان ترکی کرد و به اينجا که رسید بغض اش ترکید
ْلریمیز قوى دیکلسین، داغ اولسوندرد / ْیاد ائلییه ن ساغ اولسون من، غمناک از اينکه نمی دانم او چه . »ّْ

ھر کس از «: ی شھريار که می گويد»حیدر بابا«گفت تک بیتی است از . می خواند، خواستار ترجمه شدم
و سال ھا بعد ديدم که . »و به او بگوئید که درد ما، مثل ھمین کوه، بزرگ است/ ما ياد کند سالمت باشد 

از ما ھر آنکه یاد کند «: کسی حیدربابا را به نظم فارسی درآورده و اين بیت را چنین منظوم ساخته است
) 3(نمی دانم اينگونه ترجمه ھا تا چه حد درست اند. » بزرگ و بلند باد، چو کوه،درد ما: گو  / بى گزند باد

از دست ترجمه می گريزد و چون اما يقین دارم در کلمات اصلی ِ شھريار چیزی پنھان بود و ھست که 
  . آتش به جان دکتر ساعدی می افتد

و ھمین گونه تجربه را . من دوستان بسیاری در میان ملیت ھا و اقوام و تیره ھای ساکن ايران دارم
ساعدی نويسنده ای بزرگ به زبان فارسی بود و، در نتیجه، اين واقعیت که او در . بارھا با آنان داشته ام

در عین حال، من می توانستم به تبريز سفر . دنیا آمده بود در میان مان تفاوتی ايجاد نمی کردتبريز به 
اما تفاوت زبان . کنم، به زيارت سبالن و حیدربابا و مزار شھريار و ھر کجای ديگر زادگاه دکتر ساعدی بروم

 تا طعم و مزه و رنگ و ھای مادری ما می توانست در ساعدی شوری بیافريند که من از آن محروم بودم و
بوی نھفته در زبان شھريار را نمی فھمیدم و آنھا را، چون شیر مادر، قطره قطره در جانم نمی نشاندم، 

  .ممکن نبود که با آن لحظهء گريستن ساعدی ھمدلی راستین پیدا کنم
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 نه رنگ بنا بر اين، فکر می کنم که نه زادگاه و نه مذھب و نه سرچشمه ھای قومیتی و ژنتیک، و
بخصوص که . پوست، ھیچکدام نمی توانند گروه ھای آدمی را آن سان از ھم متمايز کنند که زبان می کند

زادهء کردستانی که . می بینم، در زمانهء ما، کرد و ترک و عرب و فارس بودن فقط به زبان است و الغیر
فت پشت اش در کردستان زبان مادری اش کردی نباشد کرد محسوب نمی شود، چه سنی باشد و چه ھ

  .زيسته باشند

***  
الاقل سه ھزار سال است . چه ارتباطی با سیاست پیدا می کند» ھويت« حال بايد ديد که پديدهء             

که مردمان گوناگون، با زبان ھا و باورھا و آئین ھا و فرھنگ ھای مختلف، در قلمروی حکومت ھای 
شاھد آن بوده اند که حاکمان قبلی جای خود را به حاکمانی سیاسی مختلف زيسته و ھر از چند گاھی 

. جديد داده اند، بی آنکه در قلمروی ھويتی مردمان تحت فرمان شان جابجائی خاصی صورت گرفته باشد
امری متعلق به دوران پیش از » استقالل ھويتی«و » استقالل سیاسی«يعنی، می توان گفت که تطابق 

تقسیمات ھويتی ـ که اغلب به ) بگیريم سه ھزار سال پیش(خ مدون جھانتاريخ است و با شروع تاري
به . تقسیمات جغرافیائی ھم ترجمه می شوند ـ کمتر توانسته اند موقعیت سیاسی مستقلی بیافرينند

تاريخ ھر منطقه از کشورمان که بنگريم خواھیم ديد حاکمان شان ھر از چند گاھی از جائی فراز آمده و بر 
يک مفھوم ھويتی ـ جغرافیائی » بلوچستان«ًبه ھمین دلیل، می توان گفت که مثال، .  اندتخت نشسته

  .است و نه يک مفھوم سیاسی
عصر انقالب «که گفتم اضافه کنید واقعیت ھای جديدی را که با شروع » واقعیت« حال، به اين             

يعنی، در . ساخته اند» دھکده ای جھانی«بوجود آمده و دنیای نوينی را، در صورت » ارتباطات و اطالعات
، ھمراه با مقتضیات اقتصادی و شغلی و مھاجرت ھای »روند جھانی شدن«زمانه ای زندگی می کنیم که 

وسیع، ھمچون دستینهء بزرگی که محتويات ديگی پر از مواد مختلف را چنان بھم زند که از ھر ماده ای در 
  . زده است» ُبـر«تلف دنیا را در ھم ھر کجای ديگ بتوان يافت، جمعیت ھای مخ

 اما، به باور من، در تمام طول اين تحوالت تاريخی، رابطهء قدرت و ھويت ھمواره رابطه ای يک             
يک مفھوم سیاسی و » ھويت«بدين معنا که . سويه بوده و بصورتی يک طرفه اعمال می شده است

یر دموکراتیک و سرکوبگر از يکسو، و قدرت طلبانی که زايندهء عناصر قدرت نیست بلکه اين قدرت ھای غ
آرزوھای خود را در پشت سپر ھويت طلبی پنھان می کنند، از سوی ديگر، عواملی بشمار می روند که 

در آيد؛ يعنی، تا اينگونه دخالت ھا » سیاسی«بصورت يک غامض » ھويت«موجب می شوند مسئلهء 
  . سیاسی عمل کندنباشند ھويت نمی تواند بصورت مسئله ای

 ھويت البته که منشاء رضايت و نارضايتی است، قدرت سیاسی ھم يا ناراضی تراش است و يا             
اين قدرت، در صورت اول . اما اين رابطه ھمیشه از جانب سیاست با ھويت معنا می يابد. رضايت آفرين

ه خود را منتخب و خادم مردم نمی خود، بدان خاطر ھويت را به ماشین ناراضی تراشی تبديل می کند ک
داند و می خواھد تا ايدئولوژی مذھبی يا غیرمذھبی خود را، علیرغم میل مردمان گوناگون يک سرزمین، بر 

. قدرت سیاسی ِ ناراضی تراش، بدين ترتیب تمرکزگزا، سرکوبگر و يکسان ساز است. آنان تحمیل کند
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د را زبان ملی اعالم می کند و زبان ھای ديگر را جزء ايدئولوژی يا مذھب رسمی دارد، زبان اداری خو
با باورھا و ارزش ھای مردمان کار دارد، ويرانساز و سرکوبگر فرھنگی ـ ھويتی . ممنوعه ھا قرار می دھد

است و، چون به اقتضای مضامین ايدئولوژيک خود پا به حوزهء تخريب ارزش ھای ھويتی می نھد، خود راه 
  .مان ناراضی نیز با توسل به داليل ھويتی با قدرت سرکوبگر به مبارزه برخیزندرا باز می کند تا مر

قدرت سیاسی ِ رضايت آفرين اما قدرتی است برآمده از مردم، خدمتگزار آنان و برسمیت شناس 
. ًچنین قدرتی طبعا نمی تواند از يکسو ايدئولوژيک و، از سوی ديگر، متمرکز باشد. تکثر و رنگارنگی شان

  . نمی تواند از دل ماشین بازتولید استبداد بیرون آمده باشديعنی
که در تیره ھا و گروه ھای زبانی، (برآمده از شراکت ھمهء مردم » قدرت سیاسی غیر ايدئولوژيک«

و در . محسوب می شود و به ھیچ گروه و دسته ای نیز تعلق ندارد) عقیدتی، و فرھنگی گرد ھم می آيند
عمل » نامتمرکز«ر پايهء اعالمیهء حقوق بشر بوجود آمده و در ساختار مديريتی صورتی که چنین قدرتی ب

عاجز ) مذھبی، و فرھنگی، و بخصوص زبانی(کند خود بخود از اعمال ھرگونه تبعیض و اجحاف ھويتی 
  .خواھد بود

بدين سان اگر، بجای کوشش برای استقرار يک سکوالر دموکراسی نامتمرکز، بخواھیم مبارزهء 
تبديل کنیم نخست از قلمروی مبارزهء سیاسی خارج شده ايم و دو ديگر » ھويت طلبانه«را به امری خود 

تأکید کنیم که، بجای گسترش تساھل و ) و نه سیاسی(اينکه ناچاريم بر عناصری سیاست زده 
  .ھمزيستی، زايندهء عناصر خشونت آمیز ناشی از تصفیه ھای فرھنگی بشمار می روند

يکی است  از کسانی که زبان مادری شان ) که مفھومی سیاسی است( ساختن »ملیت«ًمثال، 
را در مذھب و رنگ چشمان جمعی از مردمان » ملیت«ھمانقدر خطرناک است که ويژگی ھای يک 

را نمی توان به مسائل » زبان مادری«و به ھمین دلیل است که فکر می کنم حتی مسئلهء مھم . دانستن
ت مربوط به آن را بايد از راه توسل به ايجاد حکومت ھای نامتمرکز مرتفع سیاسی متصل کرد و مشکال

  .در اين میانه نه توسل به تاريخ چاره ساز است و نه استدالالت جفرافیاسیاسی. نمود
بعبارت ديگر، در اينکه يک سرزمین بزرگ مشتمل بر مناطق سکونت ملیت ھا و اقوام و تیره ھای 

باشد » غالب«ينکه ھر منطقه می تواند واجد زبان و مذھب و فرھنگی در ا. مختلف است شکی نیست
نیز نمی توان شک کرد؛ اما کشاندن اين مسائل به حوزهء سیاست و دلیل ساختن از آنھا برای ايجاد 

جز تھیهء ھیزم آتشی که به جان ساکنان ھمان مناطق خواھد افتاد » مناطق خالص زبانی ـ قومی«
  .نتیجهء ديگری ندارد

ی خواھم بگويم که اگر بحث سیاسی را از بحث زبان آغاز کنیم بزودی در خواھیم يافت که به م
دامچالهء بزرگی افتاده ايم که در آن بجای تساھل دچار تخالف می شويم، بجای ھمزيستی به جان ھم 

بتوانیم اما اگر . می افتیم و بجای بکار بردن راه حل ھای منطقی ناچاريم به خشونت صرف متوسل شويم
مشکالت سیاسی مان را در ھمان ساحت سیاست حل و فصل کرده و آنگاه از آن منظر به مسئلهء تفاوت 
ھای زبانی و برسمیت شناختن حقوق زبانی، مذھبی و فرھنگی مردمان کشورمان بپردازيم آنگاه قضیه، 

  .ھم در سطح حقوقی و ھم در ساحت اجرائی، راحت تر قابل حل و فصل خواھد بود
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***  
و دريغم می آيد که اين نکته را نیز ناگفته بگذارم که اگر در بررسی مشکالت ناشی از حکومت 

، و در راستای چاره جوئی برای آنکه ماشین بازتولید استبداد را )و در نتیجه اغلب استبدادی(ھای متمرکز 
سیستم نامتمرکز «جاد يک از کار انداخته و پیاده کنیم، مجدانه به ضرورت ھای امروزين ِ الزم برای اي

مناطق «در امر تعیین ) و در نتیجه، ھويتی(بپردازيم آنگاه مطرح کردن معیار اشتراک زبانی » خودگردانی
، در مقايسه با معیارھای علمیِ  اقتصادی، جغرافیائی و طبیعی ِ اين کار، در درجهء »خودگردان يک کشور

دولت ھای منطقه ای «یری بديھی که الزم است کمتری از اھمیت قرار می گیرد، با اين نتیجه گ
، که در يک نظام نامتمرکز ظھور می کنند، برای حفظ و گسترش زبان ھای مادری اھالی »خودگردان

  .منطقهء تحت حاکمیت خود کوشا باشند و وسائل الزم را در اين مورد فراھم سازند
ار بودن يک زبان رسمی در کشوری چند در عین حال، به باور من، اين امر ھیچگونه منافاتی با برقر

از اين منظر که . زبانه ندارد؛ آن ھم زبانی که بتواند مردمان مختلف کشور را با يکديگر در ارتباط بگذارد
يک کشور نیز » زبان سراسری ِ«مرکز ھويت فرد فرد ما است » زبان مادری«بنگريم می بینیم که اگر 

 می شود و سیاست گزاران ما بايد در حد مقدور بکوشند تا از ما محسوب» ھويت ملی«فراھم آوردندهء 
بعبارت ديگر، بزرگ . بروز تضاد بین اين دو جلوگیری کرده و ھر يک را در حوزهء کارکردی خود مطرح سازند

کردن مسئلهء الزامی بودن يک زبان سراسری، آن ھم از طريق ايجاد جنجال در مورد اينکه چنین زبانی 
را » گفتمان جعلی سیاسی«کنندهء زبان ھای ديگر مادری در يک سرزمین است، تنھا يک ًلزوما سرکوب 

مطرح می سازد که جز خسران برای صاحبان زبان ھای مختلف يک سرزمین چیز ديگری بھمراه نخواھد 
  .داشت

مابین » اشتراک زبانی ِ«ھمچنین اگر، در سود و زيان سنجی منافع ملی و ملیتی، بخواھیم 
آنھا بدانیم، و بخاطر آن از حقايق » مستقل نمودن«يا » يکپارچه کردن«مناطق مختلف را دلیلی بر ساکنان 

مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی غافل شويم، کارمان حاصلی جز ورشکست کردن مردمی که در 
 کشور ما در جفرافیای سیاسی و اقتصادیِ » خوزستان«ًمثال، . منطقهء خیالی ما ساکنند ببار نخواھد آورد

است و آنچه اين منطقه را با مناطق ديگر ھمجوارش جدا می سازد نمی تواند با معیارھای » منطقه«يک 
قومی و زبانی سنجیده شود و اگر بخواھیم، به استناد اينکه زبان عدهء کثیری از اھالی خوزستان عربی 

، ادعای استقالل آن »عربیت«ن است، پس خوزستان را يک سرزمین عربی بدانیم و بخواھیم، بر اساس اي
اين (!) را مطرح کنیم و يا بکوشیم خوزستان را بصورت جزئی از شیخ نشین ھای خلیج فارس درآوريم

سخنان آنقدر مضحک اند که در يک بحث جدی سیاسی ـ فرھنگی نمی توان به آنھا فرصت عرض اندام 
  .داد

سوريه و عراق را، بر اساس اشتراک نیز اگر بخواھیم سرزمین ھای کردھای ايران و ترکیه و 
زبانی، تبديل به يک کشور کنیم آنگاه بايد پرسید که چرا انگلیس و امريکا و استرالیا و زالند نو يکی نمی 

شوند؛ يا چرا ھمین سوريه و عراق و مصر و لیبی و مراکش و تونس و عربستان سعودی را نبايد يکی کرد؟ 



 81 

دل ھا را بھم نزديک می کند و نه منافع اقتصادی و سیاسی مردمان در جھان امروز اشتراک زبانی تنھا 
  . ھمزبان را

، بمنظور شکستن و از کار »اياالت متحدهء ايران«من، در عین اعتقاد به ضرورت تبديل ايران به 
، و در عین اعتقاد به اينکه مناطق مختلف ايران بايد دارای قدرت »ماشین تولید استبداد و تبعیض«افکندن 

خودگردانی باشند و دولت ھای محلی خود را دارا شوند، و در عین باور به اينکه در مناطق مختلف ايران 
عمل کنند، به اين نکته نیز باور دارم که طرفداران » زبان فارسی«ھمدوش » زبان ھای غالب مادری«بايد 

ور می کنند با تکه تکه فقط و فقط تشنگان قدرتی ھستند که تص» حکومت ھای نامتمرکز قومی و زبانی«
براي آنھا مھم نیست که تکیه بر نژاد و . کردن ايران مناصب قدرت محلی متعددی را به دست خواھند آورد

ھويت ھای قومی و زبانی تنھا آفرينندهء شوونیسم ھای شبه ناسیونالیستی اند و، در سراسر تاريخ 
ًاسا، بر خالف آنچه ادعا می کنند، نه به دموکراسی آنھا اس. جھان، مادر استبداد و بیداد و کشتار بوده اند

  .اعتقاد دارند و نه به خدمتگزاری حکومت و دولت در راستای رفاه ملت
کرامت «اما، اگر خواستار رسیدن به سکوالر دموکراسی و آزادی ھای نھفته در حرمت گزاری بر 

 تنھا می تواند بر اساس مالحظات »ايجاد سیستم نامتمرکز کشورداری«ھستیم، بايد بدانیم که » انسان
اقتصادی، جغرافیائی، معشیتی و رفاھی مردمان و بر اساس رضايت آگاھانهء آنان صورت گیرد و موارد 

ھويتی گوناگونی ھمچون زبان و مذھب و نژاد را بايد در ساحتی غیرسیاسی و در حوزه ھای حقوقی و 
  .ساز آنھا است، مورد بررسی قرار دھیماجرائی، که يک قانون اساسی سکوالر دموکرات زمینه 

_______________________________________  

را از اين جھت آورده ام که گاه سئوال کننده می تواند خود شخص باشد که از خويشتن می پرسد » اغلب«اين . 1

ست که من اما پاسخ اين پرسش نیز موکول به چگونگی موقعیت پرسنده و مقصود از پرسش ا» من کیستم؟«

در مطلب حاضر به آن بپردازم چرا که کل مسئله به حوزه ای فلسفی و خارج از موضوع اين مقاله مربوط  نخواسته ام 

است و، در » پرسش ھنرمند از ھويت خويش استوار«فقط ھمین را گفته باشم که يکی از تعاريف کار ھنری . است

شعرھای بلند اش را به ھمین بازبینی ھويتی اختصاص داده اين زمینه ياد سھراب سپھری بخیر که ھمهء يکی از 
اھل « : و او به آنھا است که پاسخ می دھد» تو کیستی؟«بود، آنگونه که گوئی مخاطبان اش از او پرسیده باشند 

خانه ای در طرف دیگر . / .../ شھر من گم شده است. / شھر من كاشان نیست/ اھل كاشانم ، اما ... / کاشانم من

و، بدينسان، از ھمان خاک کاشانی که در آن » ...من در این خانه به گمنامی نمناك علف نزدیكم./  ساخته امشب

  .خفته است ھمدرد من در غربت نشسته می شود
ی می آيند که »نور«بصورت معترضه بگويم که ديده ام کسانی به من حمله کرده اند که چرا آباء و اجدادم از ھمان . 2

  !می بخشید!  نوری ھم ـ با نوه اش کیانوری نوری ـ از ھمانجا سرچشمه گرفته اندشیخ فضل هللا
  !بخصوص اين ترجمهء منظوم که بیان و جود درد را به آرزوی داشتن درد تبديل کرده است. 3
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  کشور نوین کردستان و زبان کھنھء سیاسی ما

      2014 ژوئن ماه 13  ـ1393ماه خرداد  23 جمعه
به احتمالی بسیار باال، کار تجزيهء عراق رو به پايان می رود و کردھای عراق از فرصتی که در يک 

مصنوعی «کشور «دھهء اخیر برايشان فراھم شده آخرين استفاده ھا را برده و منطقهء خود را از کل 
دا کرده و بصورت کشوری مستقل در می آورند؛ کشوری که البته نمی تواند تنھا از آن کردھا ج) 1(»عراق

 نیز در آن حضوری مشھود دارند و الزم است مسیحیان آشوری و کلدانیو  ترکمن،  وعربباشد و ساکنان 
  .که، بعنوان شھروندان کشور نوين کردستان، با کردھای اين سرزمین دارای حقوق مساوی باشند

در عین حال، واقعهء اجتناب ناپذير پیدايش کشور جديدی در خاورمیانه امری نیست که تنھا به 
کردستان، يا عراق، مربوط شود و بیشتر حکم زلزله ای را دارد که اثرات اش را می توان تا دور دست ھای 

  .پس سخن گفتن از اين واقعه ضروری است. شرق ايران نیز احساس کرد
ًبپردازم، و ھمانطور که قبال ھم در » واقعه«طلب من بیش از آنکه بخواھم به خود اين اما، در اين م

، قصد دارم نشان دھم که چرا، از نظر من، ما ايرانیان ھنوز )2(مقاله ای ديگر در اين مورد توضیح داده ام
هء بازمانده از جنگ دارای زبانی امروزی برای پرداختن و بیان مواضع خود در اين مورد نیستیم؛ و زبان کھن

سردی که خود میراث جنگ گرم دوم جھانی بود، و در دوران حکومت ژوزف استالین ساخته شد و به 
سرزمین ما نفوذ کرد، اکنون ديگر احتیاجات مفھومی ما را برآورده نمی کند و تا زمانی که ما خود زبانی 

، )self-authority(خودمختاری «ن دقیق، امروزی، علمی و قابل کاربرد برای تعريف مفاھیمی ھمچو
، حکومت متمرکز، تمرکز )centralization(، فدرالیسم، کنفدرالیسم، تمرکز )self-governance(خودگردانی 

نداشته باشیم امکان » ، حکومت نامتمرکز، استقالل، و حق تعیین سرنوشت)de-centralization( زدائی
ًو احیانا در تضاد در میان مان وجود نخواھد داشت، و ھر برقراری مفاھمه مابین صاحبان نظرات مختلف 

کس در قفسی که زبان کھنه و اکنون نامفھوم اش برای او ساخته محبوس شده و نمی تواند با ديگری و 
  .ديگران به گفتگو بنشیند

و چون چنان زبان فصیح و دقیقی ھنوز مورد توافق قرار نگرفته، ھرکس که در مورد اثرات پیدايش 
ور مستقل کردستان در خاورمیانه با ديگری گفتگو می کند ناچار است که دو قدم پیشتر نرفته راه کش

  . پرخاشگری، اتھام زنی و دعوا را بپیمايد و از مفاھمه، که مقدمهء ديالوگ متمدنانه است، محروم شود
  :منظورم را با چند مثال توضیح می دھم

مرجع مورد تقلید «داريم غلط و عوضی باشد و » لیسمفدرا«تصور کنیم که اگر تعريفی که ما از 
فدرالیسم يعنی متحد شدن کشورھائی «: آن را به نادرستی به ما فھمانده و، بگیريم که، گفته باشد» ما

روشن است که با پذيرش اين تعريف برای ما قطعی خواھد . »مستقل از يکديگر در يک مجموعهء سیاسی
ل در کشور خودمان، که ھم اکنون بصورتی يکپارچه و مستقل اداره می بود که برقراری يک حکومت فدرا

در عین حال، بر اساس ھمین استباط، ناچاريم چنین استدالل کنیم که . شود، امری ناممکن است
ھواخواھان استقرار حکومتی فدرال در ايران، با توجه به ناممکن بودن آن، قصد دارند در مرحلهء نخست 
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شور مستقل تجزيه کنند و آنگاه، اگر خیلی خوش خیال و خوش نیت باشند، بکوشند تا ايران را به چند ک
  .اين کشورھای مستقل را در يک رابطهء فدرال گرد ھم آورند

دچار » مرجع ما«اما اگر، بر اثر مطالعهء دست اول و بر اساس منابع علمی، متوجه شويم که 
به ما آموزانده است، و جمع کشورھای » فدرالیسم«عريف را بعنوان ت» کنفدرالیسم«اشتباه بوده و تعريف 

ھا ربطی » فدراسیون«می انجامد و نه يک کشور فدرال و ايجاد » کنفدراسیون«مستقل تنھا به ايجاد يک 
به تجزيهء يک کشور يکپارچه ندارند و تنھا در رفع تنش ھای ناشی از حکومت ھای سرکوبگر و تبعیض 

 آنگاه، نحوهء نگاه ما به طرفدران فدرالیسم عوض می شود و ای بسا که در آفرين متمرکز کمک می کنند،
می يابیم آنھا ھم، ھمچون خود ما، برای رفع تبعیضات ناشی از تمرکز قدرت است که به فدرالیسم می 

ی م» دامچالهء فدرالیسم«انديشند؛ اما ما تاکنون آنھا را تجزيه طلب دانسته ايم و، برای پرھیز از آنچه که 
نامیده و سرسختانه از ورود به ھرگونه گفتگوئی با فدرالیست ھا » عدم تمرکز«خوانیم، خود را طرفدار 

مراجعه کنیم می بینیم » تمرکز پرھیزی«يا » عدم تمرکز«بخصوص که اگر به تعريف خود از . امتناع کرده ايم
  .که ما نیز به ساختار يک حکومت فدرال اشاره می کنیم

. ء تفاھمی بر می گردد که در آن سوی معادله می تواند وجود داشته باشدمثال دوم به سو
محل » خودمختاری«براستی ھنگامی که برخی از فعاالن سیاسی متعلق به احزاب قومیتی خواستار 

خود «زندگی خود می شوند منظور واقعی شان چیست؟ در زبان سیاسی و حقوقی امروزی بین المللی، 
ھا قابل طرح است و کشورھای مستقل يک کنفدراسیون » کنفدراسیون«در چھارچوب » مختاری

خودمختار محسوب می شوند، حال آنکه در يک سیستم حکومتی فدرال ما دارای مناطقی می شويم که 
بخواند » خودمختاری«نظر داشته باشد اما آن را » خودگردانی«حال اگر کسی به . ھستند» خودگردان«

ھم و عداوت کمک کرده است، چرا که خود مختاری يا به استقالل يک تکه از يک خودبخود به ايجاد سوء تفا
کنفدراسیون اشاره دارد و يا زمینه را برای چنان استقاللی ھموار می کند، حال آنکه خودگردانی به اصل 

  .وجود حکومت ھای نامتمرکز مربوط است
را در کشور ما » خودمختاری «در واقع، از جنگ دوم جھانی ببعد، شوروی استالینیستی تخم لق

: کاشت و بعدھا، متأسفانه، اين عبارت در شعار حزب دموکرات کردستان ايران اينگونه پژواک يافت که
؛ حال آنکه اگر در معنای اين شعار دقیق شويم آن را از »آزادی برای ايران و خودمختاری برای کردستان«

رابطه ای » خودمختاری کردستان«و » آزادی ايران«ن يکسو امری متضاد می بینیم و، از سوی ديگر، بی
، امر ايجاد »آزادی برای ايران«اين شعار، در جوار بخش عام و کلی و تعريف نشدهء . سازنده نمی يابیم

را پیش می کشد که به ايجاد نوعی کنفدراسیون نظر دارد و ھمین تجربهء اخیر » خود مختاری«مناطق 
پس از فروپاشی حکومت حزب بعث، در قانون اساسی : مکانی استعراق گويای صحت وجود چنین ا

جديد عراق ايجاد نوعی حکومت فدرال پیش بینی گشت اما، در ھمان حال، ايجاد حکومت خودمختار 
کشور «به يک » حکومت خودمختار«بدينسان، برای تبديل اين . کردستان نیز به رسمیت شناخته شد

  . فايت می کرد که کردفقط تشنجی حاد در منطقه ک» مستقل
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آزادی برای ايران و خودمختاری برای «اما در ھمین جا می توان پرسید که آيا براستی اتخاذ شعار 
ًبرای زمینه سازی تشکیل کنفدراسیون و مآال ايجاد کردستان مستقل ايران، يا ايجاد کشور » کردستان

 شرق خاورمیانه، مورد استفاده قرار مستقل کردستان به شمول پاره ھای چھارگانه اش در چھار کشور
خودگردانی «می گرفته و يا منظور شعار دھندگانی که اغلب شان بر زندگی زير سقف ايران تأکید دارند 

بوده است؛ امری که، بر اساس » خودگردانی برای ھمهء مناطق ايران«و در عین حال » برای کردستان
و غیره مشخص می شود و آنھا را می توان با واژه جديد ضوابط علمی اقتصادی، آمايش سرزمین، جغرافیا 

  استان و يا واژهء قديمی تر ايالت مشخص کرد؟
که (به ھمین دلیل ھم بوده است که من از ديرباز معتقد بوده ام که حزب دموکرات کردستان ايران 

آزادی برای « را به بايد شعار منطقه ای خود) اين واژهء ايران در اسم آن بسیار اساسی و معنی دار است
  )3.(تغییر دھد تا از شائبهء تجزيه طلبی دور شود» ايران و خودگردانی برای کردستان
، بنا )nation(» ملت«آشکار است که ھر . است» حق تعیین سرنوشت«مورد ديگر کاربرد اصطالح 

اما . عیین می کندبر تعريف امروزی از اين اصطالح، بر کشور خود حاکمیت دارد و سرنوشت خود را خود ت
اگر به اين قائل شويم که ھر تکه از يک کشور نیز دارای حق تعیین سرنوشت است، و ماندن و يا جدا 

 پنجاه دارد، و ھر لحظه می توان با انجام يک رفراندوم منطقه ای حق –شدن اش از کشور صورتی پنجاه 
برای » حق تعیین سرنوشت«، با طرح تعیین سرنوشت را به حق جدائی از کشور مادر تعبیر کرد، آنگاه

  . مناطق مختلف يک کشور يک پارجه، به دست خود امکان تجزيهء آن کشور را فراھم کرده ايم
آنچه که گفتم مرا به طرح اصطالح محوری ديگری می رساند که امروزه به امر مجادله انگیزی 

) nation(» ملت«يک کشور را سازمان ملل مردمان ساکن در درون مرزھای سیاسی . تبديل شده است
اما معتقد است تقسیم بندی ھای جديد سیاسی مردمان گوناگونی را در درون مرزھای ھر . می خواند

کشور بزرگی جای می دھد که با مردمان ھم خون و ھم قوم شان در کشورھای ديگر ارتباط و اشتراکات 
سازمان مزبور اين گروه ھا .  پراکنده شده اندتاريخی و نیائی و فرھنگی دارند و اکنون در کشورھای مختلف

در مورد اين اصطالح سوء تفاھم ھای عمیقی در میان ما . می خواند) sub-nation(» خرده ملت«را 
  :ايرانیان وجود دارد که به دو تائی از ان اشاره می کنم

تصمیم گرفته ، و بخصوص در دوران استالین، )sub-nation(نخست اينکه، پیش از پیدايش اصطالح 
. ايران ياد کنند» ملت ھای ايران«ًبخوانند و مثال از » ملت«شد مجموع اقوام پراکنده در چند کشور را ھم 

مطابق تعاريف حقوق بین المللی، ھر کشور دارای فقط يک ملت است . اين تصمیم نتايج گوناگونی داشت
در نتیجه ھنگامی که در مقابل . قائل بودو نمی توان در درون يک کشور واحد به وجود ملت ھای چندگانه 

ياد کنیم در واقع » ملت ترک«و » ملت ترکمن«و » ملت بلوچ«و » ملت عرب«و » ملت کرد«از » ملت ايران«
ھای ادعائی » ملت«اصل يکپارچگی کشوری به نام ايران را زير سئوال برده ايم و، از سوی ديگر، برای اين 

حکومت کمونیستی . جدائی و ايجاد کشور مستقل شان را قائل شويمبايد حق تعیین سرنوشت و امکان 
ملت ھای تحت ستم «شوروی سابق با اين ترفند نه تنھا تخم تفرقه را در کشور ما کاشت که در پی آن از 

دانست؛ » ملت فارس«را ھم از ناحیهء يک ملت جعلی ديگر به نام » ستم«ھم ياد کرده و اين » ايران
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ًکه در سراسر ايران و کشورھای مجاور پراکنده اند و لزوما با ھم ھیچگونه اشتراک (ن را يعنی فارسی زبانا

تبديل کرد که کشورگشا و ستمکار و ستانندهء حق ملت ھای ديگر » ملت«به يک ) قومیتی و نژادی ندارند
حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی را ھمچون يک اصل » ملت ھای تحت ستم«است و در نتیجه اين 

واقفند ) تبديل يک ملت به ملت ھا(ھمگان به نتايج تاريخی اين احتجاج غیر منطقی . قوقی دارا ھستندح
  .و من وارد بحث بیشتری در اين مورد نمی شوم

بحث در مورد اينکه آن را چگونه به فارسی تبديل کنیم ) sub-nation(اما پس از سکه زدن اصطالح 
 ما در اين مورد دخالت کرده و تصمیمی را اتخاذ کردند که ھم درگرفت و احزاب سیاسی منطقه ای کشور

حتی . از لحاظ زبان شناسی و دستور زبان فارسی غلط بود و ھم به دامنهء سوء تفاھم ھا می افزود
ھنگامی که گرد ھم آمدند تا تشکلی سیاسی را بوجود آورند تصمیم شان آن بود که اين تشکل را 

را برای خود امری تحقیری بر شمرده و » خرده ملت«بخوانند چرا که نام » لکنگرهء ملت ھای ايران فدرا«
دوست نداشتند از آن استفاده کنند؛ اما ھنگامی که متوجه سوء نیت شوروی ھا در ملت خواندن 

نخوانند و به ترجمهء » ملت ھای ايران«خودشان شدند تصمیم گرفتند به راه سازمان ملل رفته و خود را 
)sub-nation (اما در روند اين ترجمه اصطالح . بسنده کنند)sub-nation ( ترجمه کرده و » ملیت«را به

خواندند؛ ترجمه ای که بکلی غلط است چرا که واژهء » کنگرهء ملیت ھای ايران فدرال«تشکل خود را 
 نمی تواند گذاشته شده و اصطالح جا افتاده ای است و) nationality(از دير باز در برابر واژهء » ملیت«

اما آنھا در مورد اين ترجمهء غلط پافشاری کرده و می کنند و اکنون خود من . باشد) sub-nation(ترجمهء 
نیز اغلب ناگزيرم برای باز نگاه داشتن درھای گفتگو و مفاھمه ھمین اصطالح را بکار ببرم که اگرچه غلط 

  . می کندجلوگیری» دامچالهء ملت ھای ايران«است اما از افتادن به 
ـ که در اين مقاله برابر نھاد ) sub-nation(در عین حال، اغلب از اين نکته غفلت می شود که واژهء 

نیست و مفھومی ) ناظر بر قدرت حکومتی(را در موردش بکار می ببرم ـ يک مفھوم سیاسی » ملیت«
انون گزاران ويژگی حقوق بشری محسوب می شود و با قائل شدن به وجود چند ملیت در درون يک ملت ق

حق »ھای فرھنگی، زبانی و مذھبی را در نظر می گیرند و با اين تصديق حقوق سیاسی خاصی بیش از 
ھیچ ملیتی نیست : علت روشن است. برای مناطق مختلف يک کشور را استخراج نمی کنند» خودگردانی

  .ده می شدکه فقط در يک کشور ساکن باشد، که اگر بود ديگر ملیت نبود و ملت خوان
در دنیای کنونی حق تعیین سرنوشت و خودمختاری قائل شدن برای ملیت ھا ناقض اين حقوق 

برای کلیت يک ملت است و بیان چنین سخنی تنھا می تواند ناشی از غفلت نسبت به درھم آمیختگی 
ر بگذاريد برای نشان دادن واقعیت اين ام. گروه ھای جمعیتی در جھان ھر دم کوچک شونده کنونی باشد

ما ھمیشه و «: تکه ای از سخنان آقای بارزانی را در مصاحبه با صدای امريکا نقل کنم؛ آنجا که می گويد
تشکیل شده است، کرد و عرب،  عراق از دو ملت اصلی در آغاز تاسیس دولت عراق جدید گفته ایم که

آيا معنای اين حرف جز اين ). 4(»نیآشوری و کلدا ضمن احترام من به سایر ملیت ھای ترکمن، مسیحی
تبديل » ملت کردستان«که حاال می خواھد کشور خود را تشکیل دھد و به » ملیت کرد عراقی«است که 
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است و آنھا » نیآشوری و کلدا ترکمن، مسیحیملیت ھای ديگری ھمچون «شود در درون خود دارای 
  ری خودمختاری برای خود شوند؟می توانند بر اساس ھمین الگو خواستار حق تعیین سرنوشت و برقرا

ًکردستان نامیدن کشوری که اکنون در شمال عراق بوجود می آيد صرفا استفاده از يک اسم 

تاريخی است و نمی تواند نشانهء آن باشد که ملیت ھای ديگر ساکن آن سرزمین شھروند درجهء دوی آن 
  .محسوب شوند

: اقعیت را آشکار می سازد؛ آنجا که می گويدتکه ای ديگر از ھمان گفتگوی آقای بارزانی ھمین و
ساکنان کرکوک و مردم ھمهء کردستان و حتی مردم موصل در شرایطی که دولت بغداد بودجهء منطقه را «

. این نفت فقط برای کردھا نیست. دھد، پول نفتی که از کردستان صادر می شود، بايد به آنھا برسد نمی
فروش این نفت حق ما و حق ھمهء مردم . رکمن ھای کرکوک استبرای ھمه از جمله برای عرب ھا و ت

بدون ھیچگونه فرق و تبعیضی، درآمد این نفت در میان کرد، عرب، ترکمن، مسیحیان . منطقه است
  .»شود آشوری و کلدانی و سایرین توزیع می

ی باری، اينگونه است که تقسیم بندی ھای قومی و زبانی و مذھبی و فرھنگی در روند جھان
خود را رفته رفته وا می نھند و مسائل شان جزو مجموعهء مسائل حقوق بشری » نقش سیاسی«شدن 

حق تعیین سرنوشت نیز متعلق به کل . ًقرار می گیرد و نمی توانند جنبهء مستقیما سیاسی داشته باشد
  .ه ندارديک ملت است که از ملیت ھا و اقوام گوناگون تشکیل می شود و ربطی به اين اجزاء متشکل

در انتھا به اين نکته نیز الزم است اشاره کنم که در ھمین جمالت مختصر آقای بارزانی واقعیت 
اشاره می کنند » بدون ھیچگونه فرق و تبعیض«ھنگامی که ايشان به عبارت . عمیق تری نیز نھفته است

کردستان جديد .  دارندخودبخود به نفی حقوق ممتازهء ملیت کرد در کشور جديدالتأسیس کردستان اشاره
نیز، ھمچون ھمهء کشورھای ديگر، شامل ملیت ھای گوناگون است که ھمگی شھروندان مساوی 

اين تفاوت موجب توسل . الحقوق آن کشورند اما در زمینه ھای فرھنگی و مذھبی و زبانی با ھم متفاوتند
دی حقی از کسی ضايع به حمايت ھای حقوق بشری، و نه سیاسی می شود، تا از نظر حقوق شھرون

     . نشود
_____________________________________________________  

عراق بعنوان يک کشور دارای ھیچگونه سابقهء تاريخی تاريخی نیست و سرزمین ھای کنونی آن ھمواره، از دوران . 1

تنھا در پايان جنگ اول جھانی و . ستآشور و بابل و سپس ايران و اسالم و عثمانی، جزء يکی از اين قدرت ھا بوده ا

فروپاشی امپراتوری عثمانی بود که پیروزمندان جنگ، بنا بر مصالح و منافع آن روز و نیز آيندهء خود چند کشور را در 

ًمنطقه بوجود آوردند که عراق ھم يکی از آنھا بود؛ کشوری جديد که متفقین عامدا آن را از اجزائی متخاصم بوجود 

  .آوردند
2. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/121412.EN-PU-Free-A-langugae-of-pluralism.htm 
3. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/091412.EN-PU-A-goal-against-us.htm 
4. http://ir.voanews.com/content/javanmardi-barzani-interview/1948577.html 

  

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/121412.EN-PU-Free-A-langugae-of-pluralism.htm
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/091412.EN-PU-A-goal-against-us.htm
http://ir.voanews.com/content/javanmardi-barzani-interview/1948577.html
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  تجزیھ آفرینان و آیندهء ایران
  20 ماه ژوئیه 21  ـ1393 تیر ماه 27جمعه 

بحرانی که در عراق پیش آمده، و پی آمدھای محتمل اش که می توانند به ايجاد سه کشور 
 و بیانجامند، اذھان ما ایرانیان را سخت متوجه »شبه کشور خودمختار«مستقل و يا کنفدراسیونی از سه 

نگران اثرات اين واقعه بر کشور خودمان کرده و ترس از تجزيهء ايران، وطن دوستان را به واکنش ھائی 
  .گوناگون واداشته است

نتوانند، پیش از فروپاشی بالترديد اين حکومتِ  نابھنگام و » وطن دوستان«براستی ھم، اگر 
ای حفظ يکپارچگی کشور و رفع می نامد، برنامه ای بر» جمھوری اسالمی«مصنوعی، که خود را 

مشکالت گريبانگیر آن بیابند، مسلم است که کشور ما نیز می تواند دستخوش جنگ ھای داخلی و تجزيه 
  .شود

   
  تمايالت گريز از مرکز

کارکرد حکومت ايدئولوؤژک ـ «و » وضع موجود«جدا از وجود نارضايتی عمومی مردم ايران از 
لیون ھا انسان تحصیل کرده و کشورساز از ايران شده و اين سیل ، که موجب خروج می»مذھبی کنونی

نام گرفته است، وجود نارضايتی ھای خاص و » فرار مغزھا«ًخروج ھم اکنون و ھمچنان ادامه دارد و رسما 
در نزد اقوام مرزنشین ايران » تمايالت گريز از مرکز«که می توانند موجب بروز » دسته جمعی«عمیق و 

. تجزيه طلبان حاضر در میان آنھا را رونق بخشند، به امری غیر قابل انکار تبدیل شده استشده و بازار 
صاحب اين قلم نیز ده سالی می شود که در مورد خطرات ناشی از اين وضعیت مطالبی نوشته و گاه، 

  .بخاطر نوشتن ھمین مطالب، به ناروا مورد مالمت برخی از وطن دوستان قرار گرفته ام
که (ن میل به خروج از وضعیت نابھنجار و سرشار از تبعیض، چه بصورت مھاجرت و فرار از نظر م

که جدائی و تجزيه نام (و يا جدا کردن موطن خود از بقیهء کشور ) ھمه چیزت را وا می نھی و می روی
 ًمثال، ھشت سال پیش، در يکی. خاص است» وضعیت روانی«میلی ناگزير و طبیعی و ناشی از يک ) دارد

پیشنھاد می کنم خانواده ای را " وضعیت روانی"برای درک اين «: از جمعه گردی ھايم، نوشته ام که
مجسم کنید که در آن ھمهء تصمیم گیری ھا با پدر خانواده است و ھمهء درآمدھای اعضاء خانواده ھم در 

واست می دھد، بدون به ھرکس ھرچه دلش خ. اختیار او قرار می گیرد و تنھا به ارادهء او خرج می شود
در . موافقت او ھیچ يک از اعضاء خانواده حق انجام کاری را ندارد و در انتخاب نوع زندگی خود آزاد نیست

برخی از اعضاء خانواده از برخی ديگر در نزد او عزيزترند، از ھر که . عدالتی ھم وجود ندارد" پدر"اين 
د قدرت اش ھم ھر دو جنبهء مادی و معنوی را در خود بنیا. بخواھد می گیرد و به ھر که بخواھد می دھد

يعنی او ھم می تواند بی ھیچ مالحظه ای کتک بزند و ھرکس را که خواست در اطاقی و پستوئی . دارد
حبس کند، و ھم اعضاء خانواده اش با چنان ترسی از او بار آمده اند که از انديشیدن به مقاومت در برابر او 

براستی ماھیت و عاقبت اين خانواده چه می تواند باشد؟ محرز است که ساختار آن . نیز بخود می لرزند
اما . نھاده شده است و در ھمهء تحوالت خود به بازسازی ھمین ماھیت مشغول است" استبداد"بر پايهء 
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عاقبتِ  آن به سوی امکانات گوناگونی گشوده است که يا به باقی ماندن اعضائی ترس خورده و سرکوب 
استبداد می انجامد و يا نیروی در اين دايرهء ترس و " سرنوشت"ه و از لحاظ روحی فلج و تسلیم شد

 می زايد که میل به گريز و جدائی از واحد خانواده را در آدمی سراسر پرورده شده در نفرت و خشمی را
  .»کارا می کند

ا از آنچه در ھفتاد سال قبل از  و اکنون بر اين گفته ھای ھشت سال پیش می افزايم که، جد            
 سال گذشته نقش چنین 36انقالب اسالمی در کشور ما رخ داده، شک نیست که حکومت اسالمی در 

، کوشیده است تا »اعضاء خانواده«پدری را بازی کرده و، بجای رسیدگی به نارضايتی ھا و شکوه ھای 
ندان و شکنجه و تجاوز، و مديون کردن مالی و آنھا را با زور بمباران و مسلسل و سرکوب و خون ريزی و ز

ِو بر ھر انديشنده ای آشکار است که اعمال چنین روش ھائی . جانی شان بخود، مطیع و منقاد خود کند
ھرگز نمی تواند منجر به رفع تمايالت گريز از مرکز در مردمان شود و، برعکس، ھمواره بر شدت و عمق اين 

  .تمايالت می افزايد
مادر و زايندهء تمايل به گريز و جدائی است اما اين » نارضايتی« نکتهء مھم آن است که بدانیم             

ختم نمی شود و ھرگاه که علل نارضايتی مرتفع شود میل بودن با خانوادهء » تجزيه طلبی«ًحس لزوما به 
تجزيه « دادن صفت بنا بر اين، نسبت. کوچک و بزرگ تاريخی و سنتی قوی تر از ھرگونه جدا خواھی است

يک بی انصافی بزرگ است که تنھا با استمرار چاره ناپذير » ناراضیان از وضع موجود«به عموم » طلبی
  . نارضايتی شان می تواند به يک واقعیت تبديل شود

   
  تجزيه طلبان و تجزيه آفرينان

آنھا به داليلی که . ا منکر شدر» تجزيه طلبان واقعی«نمی توان وجود » ناراضیان« اما جدا از جمع             
در زير بر می شمارم ـ و چندان ربطی ھم به نارضايتی عمومی از وضع موجود ندارند ـ می توانند که از 

در يک » وضع موجود«در واقع، نارضايتی از . به نفع مطامع خود استفاده کنند زمینهء نارضايتی عمومی 
شدن سیستم دفاعی حافظ يکپارچگی اندام ھای آن زمینه ساز ضعیف ) چه کوچک و چه بزرگ(جامعه 

است؛ و بدنی ھم که سیستم دفاعی اش ضعیف شده باشد خودبخود در معرض ھجوم ھمه نوع عنصر 
  .ويرانگر قرار می گیرد

، چرا که مطالبهء »تجزيه طلب«بخوانم تا » تجزيه آفرين« اما ترجیح من آن است که اين اشخاص را             
ر وجود خود آنان معنا دارد و آنھا می کوشند تا از راه ھای گوناگون اين مطالبه را در دل جمعیت تجزيه تنھا د

  .ھای کثیر نھادينه کنند
  :را می توان چنین جمع بندی کرد که» تجزيه آفرين«به نظر من، ويژگی ھای اين عناصر 

د، يا کردستان در ايران به ًآنھا کسانی ھستند که فکر می کنند اگر، مثال، آذربايجان مستقل شو  -
استقالل برسد، و يا بلوچستان برای خود به کشوری مبدل شود، آنھا رئیس جمھور و نخست وزير و یا وزیر 

  .و وکیل اين مناطق خواھند شد
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 ما ھمگی بسیاری از اين کسان را می شناسیم و يا می توانیم با در دست داشتن ضوابطی به -
در جستجوی راه حلی » تجزيه آفرينان«ن ضابطه در اين مورد آن است که مھمتري. اين شناسائی برسیم

  .برای رفع نارضايتی نیستند و، بر عکس، ھمواره بر تداوم و تعمیق آن می کوشند
 آنھا امیدوارند که اين حکومت بیش از اينھا به بدکاری ھای خود ادامه دھد تا مردم مناطق - 

 که حکومت شیعهء کنونی آنھا را مبدل به شھروندان دست مختلف کشور، بخصوص مناطق سنی نشین،
  .چندم کرده است، از بودن در زير سقف ايران منصرف شده و رھبری آنھا را بپذيرند

 يا مايلند و می کوشند تا فروپاشی حکومت اسالمی تنھا ھنگامی تحقق يابد که اپوزيسیون اين -
رضايتی ھا و حفظ يکپارچگی کشور نشده و ايران حکومت ھنوز موفق به يافتن راه حلی برای رفع نا

  . استعداد کامل آن را يافته باشد که به صحنهء جنگ داخلی تبديل شود
 فرمولبندی باال آشکارا از يکسو نشان می دھد که خود اپوزيسیون حکومت اسالمی نیز می -

ز سوی ديگر، ضابطه ای را به تواند، با بی عملی در زمینه ھای مختلف، منشاء تشديد فکر تجزيه شود و، ا
دست ما می دھد تا جلوگیری کنندگان از وفاق ملی در اين مورد را، ھم در ژست تجزيه طلبی و ھم در 

  .ژست شوونیسم يکپارچگی طلب، شناسائی کنیم
 و باالخره ھرگونه تن زدن از ورود به اين بحث، يا انکار اھمیت آن، نیز خود سرمنشاء ديگری برای -
  .ھا است» تجزيه آفرينی«ين تشديد ا

که ھنوز حضور قاھری در صحنهء سیاست ما ندارند؛ اما ھستند و وجود (اما، در ھمهء اين موارد 
می توان ديد که شرط الزم برای جا افتادن ھرگونه تجزيه آفرينی و، در نتیجه، تجزيه طلبی، وجود و ) دارند

است که اسالمیت اش » جمھوری اسالمی« به استمرار بدکاری ھای ھمین حکومت تبعیض آفرين موسم
به معنی برتری شیعیان بر سنیان و ديگردينان و بی دينان، و در بین شیعیان نیز برتری آخوندھای شیعه بر 

  .ًديگر مؤمنان است؛ روندی که مجموعا موجب تشديد دم افزون تبعیض و نارضايتی است
به يکپارچگی تاريخی ايران و تمامیت ارضی اين کشور  در نتیجه، از نظر من، پرسش کسانی که             

چگونه می توان شرايطی را آفريد که در آن میل گريز از «: معتقد يا عالقمندند نمی تواند جز اين باشد که
مرکز در میان اقوام مختلف و بخصوص مرزنشینان سنی ايران به میل ماندن در يک ھمباش گسترده و 

تن پاسخی عملی برای اين پرسش خواستاری حفظ تمامیت ارضی و بی ياف» تاريخی مبدل شود؟
  .يکپارچگی ايران چیزی جز مشتی شعار توخالی نیست

   
  »تمرکز خواھان«راه حل 

 برخی از ايران دوستان معتقدند که کشور ما را تنھا وجود حکومت ھای مقتدر مرکزی حفظ کرده             
به ھر اسم که باشد، از ( و ھرگونه تزلزلی در اقتدار حکومت مرکزی اند و در آينده نیز می توانند حفظ کنند

اگر نیک به اين . منجر به تجزيه و نابودی کشور می شود) خواستاری حکومت نامتمرکز تا فدرالیسم
مسئله بنگريم آشکار است که که استراتژی اين گروه برای حفظ يکپارچگی کشور بازسازی دولت مقتدر 
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را بخواباند و يکپارچگی کشور را » سرکشی ھا«ند، در پی سقوط حکومت اسالمی، مرکزی است که بتوا
  .حفظ کند

نمی تواند !) که در پی استمرار يکپارچه نگاه داشتن ناراضیان است( اما، از نظر من، اين استراتژی             
نشین آن اين در ساختار خود به اين پرسش پاسخ دھد که، در پی فروپاشی حکومت اسالمی، حکومت جا

را از کجا تأمین می کند تا قادر باشد آن استراتژی را ـ حتی اگر به خونريزی » قدرت سرکوب مطلوب آنان«
  ھای فراوان بیانجامد ـ متحقق سازد؟

امکان بر پا داشتن يک حکومت متمرکز مقتدر و » نقشه« از نظر من، از آنجا که الزمهء انجام اين             
ًمثال، می . يد ديد که لوازم و ضروريات بوجود آمدن چنین حکومتی چه می تواند باشدسرکوب گر است، با

  :توان ديد که يک حکومت متمرکز مقتدر و سرکوبگر بر بنیاد چند عنصر بوجود می آيد
نمونهء اين وضعیت . اولین الزمه وجود يک ارادهء ملی است برای بوجود آمدن يک کشور يکپارچه  -              

ھنگامی که دمحمعلیشاه قاجار مجلس را به توپ .  در جريان انقالب مشروطه مشاھده می کنیمرا ما
بست و مشروطه را تعطیل کرد و در نتیجه فرصتی فراھم شد که مردمان نقاط دور دست کشور ادعای 

تھران جدائی و استقالل کنند، ديديم که تبريز مرکز مشروطه خواھان شد و سرداران تنکابن و بختیار به 
يعنی در مشروطیت جاذبه ای وجود داشت که . آمدند تا ايران را در تمامیت خود تحويل دنیای مدرن دھند

اما در . نويد رفع تبعیض و نارضايتی را با خود داشت و سرکردگان منطقه ای را در حفظ آن کوشا می کرد
ی مشروطیت در کشور ما خبر حالي که حکومت اسالمی ھمان رفتار دمحمعلیشاھی را دارد از جاذبه ھا

چندانی نیست و کار بجائی کشیده است که وقتی مردم به اعتراض به خیابان می آيند رھبری شان به 
دست افرادی برآمده از دل ھمین حکومت می افتد که قصد تجديد دوران طالئی خمینی را داشتند و، در 

س موسوی بود و در لرستان که شیخ کروبی نتوانست حتی در تبريز که زادگاه مھند» جنبش سبز«نتیجه، 
  .از ان برخاسته بود شور آفرينی کند

 دومین الزمه وجود نیروی نظامی مقتدری است که بتواند از يکسو سرکشی ھای منطقه ای را -              
حکومت رضاشاه پھلوی . منکوب کند و از سوی ديگر نويد زندگی بھتری را برای مردم بھمراه داشته باشد

اجد يک چنین نیروئی بود و در عین فرونشاندن طغیان ھای محلی توانست ايران را از اعماق نکبت خود و
ھمچون ارتشی که ديگر (حکومت اسالمی نیروھای نظامی ملی ما . در آورده و وارد جھان متمدن کند

 خرافات را چنان تضعیف کرده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروھای بسیج) شاھنشاھی نیست
  .نمی توانند چندان بر حمايت آنھا حساب کنند» تمرکز گرايان«زده را جانشین آن کرده که ديگر 

با وقوع انقالب در .  سومین عامل وجود پشتیبانی از جانب قدرت ھای بزرگ بین المللی است-              
 کمونیسم و نفوذ روسیه و پیدايش حکومت کمونیستی، غربیان سرگرم ساختن سدی در برابر گسترش

حفظ تمامیت ارضی ايران در سايهء اين نیاز ممکن شد و در . ايران به سرزمین ھائی ھمچون ايران شدند
مقابل ديديم که حکومت استالینی به محض تشخیص موقعیت تضعیف شدهء غرب و حکومت متمرکز 

) nations(ھا » ملت«د رضاشاھی دست بکار دامن زدن به احساسات تجزيه طلبانه شد و با اختراع وجو
کوشید ايران را تکه » حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی«در داخل کشوری به نام ايران و تجويز داشتن 
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در حال حاضر بنظر می رسد که نقش ھا عوض شده و روسیه پشتیبان حکومت اسالمی است . پاره کند
ی خود برای منطقه بر روی میز دارد و و غرب مسئلهء تجزيهء ايران به چند کشور کوچک را در بین نقشه ھا

آنچه در يوگسالوی سابق رخ داد و آنچه در اوکراين بوقوع . ھر از چند گاه يکبار نگاھی ھم به آن می اندازد
پیوست و آنچه ھم اکنون در عراق می گذرد نشان از آن دارند که غربیان چندان اشتھائی حداقل برای 

ی سرکوب مردم ناراضی مناطق مختلف کشورھای خاورمیانه از خود کمک به دولت ھای متمرکز منطقه برا
  .نشان نمی دھند

 چھارمین عنصر را بايد در قدرت ايدئولوژی ھائی ھمچون باورھای مذھبی مردم در يکپارچه کردن -
.  و سپس در دوران جنگ ايران و عراق مشاھده کرديم57اين مورد را ما در انقالب سال . جامعه دانست

با سوار شدن بر اين احساسات بود که توانست شورش ھای مردم مناطق مختلف کشور را خمینی 
اما بنظر می رسد که شور و . سرکوب کند و يا از تجزيه کشور در دوران جنگ ايران و عراق جلوگیری نمايد

 و حال مذھبی عصر آغاز حکومت اسالمی نیز اکنون جای خود را به فساد و بی اعتقادی در جھان تشیع
  .بنیادگرائی خونريز و بی دادگر در عالم تسنن داده است

 پنجمین عامل را بايد در وجود يک نیروی نظامی مستقل و عالقمند به حفظ يکپارگی کشور ـ ان -
شايد ھم اکنون معتقدان به وجود يک حکومت متمرکز و . ھم بدون رفع تبعیض و نارضايتی ـ دانست

اما طبیعی است که قوای . حساب باز کرده باشند» پاسداران«ھمچون سرکوبگر در ذھن خود روی قوائی 
نظامی کشور، حتی برای حفظ خود ھم که شده، نمی توانند اجازه دھند که با سقوط حکومت اسالمی 

و . ًخود نیز نابود شوند و مآال، برای اينکه بمانند، با قدرت ھای جانشین حکومت اسالمی کنار خواھند آمد
اغلب ـ اما با اکراه ـ ناگزيرند اقرار کنند که آرزو دارند » تمرکز خواھان« رو است که اين شايد از ھمین

حکومت اسالمی نه به دست مردم که با کودتای سپاه پاسداران از میان برداشته شود و سپاه، با حفظ 
چگی کشور قدرت قاھره و دست نخوردهء خود، بتواند ھرگونه سرکشی متوھمانه را سرکوب کرده و يکپار

واال خیلی ھا . اين تازه در صورتی است که نتوانند جلوی سقوط حکومت اسالمی را بگیرند. را حفظ کند
اعالم داشته اند که اگر يقین کنند که سقوط حکومت اسالمی به جنگ داخلی و تجزيه کشور می انجامد، 

ر قدرت مرکزی در سرکوب بالدرنگ در حفظ اين حکومت تالش کرده و در جنگ ھای داخلی نیز در کنا
  .مناطق سرکش و ناراضی شرکت خواھند کرد

 بدينسان، سناريوی تمرکز خواھان چیزی نیست جز سناريوی کشتار و سرکوب؛ سناريوئی که در             
پی اجرا شدن محتمل اش نیز نه تنھا نارضايتی ھا را رفع نمی کند بلکه بغض ھای نفرت زده را از نسلی 

  .نتقل می کند و خطر انفجار بالقوهء کشور را ھمواره باقی می گذاردبه نسل ديگر م
   

  »عدم تمرکز«بحث 
  :با توجه به مطالب باال، بنظر می رسد که              

 مھمترين مسئله کنونی برای کشور ما ماھیت حکومتی است که بايد جانشین حکومت فعلی -
  .شود
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ين مقاله، فرض بر اين است که، در پی فروپاشی  از آنجا که، بر اساس مطالب مطرح شده در ا-
حکومت اسالمی، احتمال پیدايش و شکل گیری حکومت مقتدر و متمرکز و سرکوبگر ديگری ضعیف است، 

در دست حکومت تبديل به يکی از موضوعات مورد توجه انديشمندان » عدم تمرکز قدرت«مسئلهء 
) عدم تمرکز را بر چھره می زنند«ه اغلب نقاب ک(» تمرکز خواھان«سیاسی کشور شده است، و اگرچه 

ی کارآمد را در برابر »آلترناتیو«اين انديشمندان را به تجزيه طلبی متھم می کنند اما خود نتوانسته اند 
ضرورت ورود به اين بحث ارائه دھند و کارشان به طرح شعارھای ملی ـ میھنی و نفرين کردن معتقدان به 

  .ده استحکومت ھای نامتمرکز کشی
ً اما داستان از تقابل اين دو انديشه به تداخل مخرب اين دو کشیده شده است و، معموال، در -              

و يا » رفع تمرکز«و يا » عدم تمرکز«بحث ھائی که پیرامون اين مسئله پیش می آيد، اصطالحاتی ھمچون 
طالحات توجه کنیم، می بینیم که مطرح می شوند که، اگر به معنای دقیق اين اص» رفع تدريجی تمرکز«

ھمگی آنھا، در عین تصديق وجود ضرورت اعطای اختیاراتی به مناطق مختلف کشور، ھمگی با وجود 
بیابند؛ » رفع اين تمرکز«حکومتی متمرکز آغاز کرده و سپس می کوشند تا فرمولبندی ھائی را برای 

ی آنھا معلوم است و نه چگونگی و میزان فرمولبندی ھائی که نه زمان شروع و نه ھنگام ختم روندھا
يعنی، در اين نگاه، فرض اولیه و شالوده ای آن است که در پی سقوط حکومت اسالمی . گستردگی شان

حکومت بعدی حکومتی متمرکز خواھد بود که در آن روندھائی برای تمرکز زدائی پیش بینی می شود تا 
اين وضعیت آدمی را به ياد قانون اساسی انقالب . ندھر وقت زمان مناسب اجرايشان فرا رسد عملی شو

می اندازد که ھیچوقت » حکومت ھای ايالتی و واليتی«مشروطه و پیش بینی ھای متمم آن برای ايجاد 
بصورت پرونده ای خاک خورده اما مفتوح » تمرکز زدائی«به اجرا در نیامدند اما ھیچگاه نیز رد نشدند و اصل 

ًمثال، در نیمهء نخست دھهء (ان به ياد آورد که چند باری ھم حرف آن پیش آمد حتی می تو. باقی ماند

 و در دولت اسدهللا علم، اليحهء اجرائی مربوط به اين اصل به مجلس شورای ملی ھم رفت اما، با 1340
. ًدخالت خمینی و آخوندھای اطراف و الت و لوت ھای ھوادار اش، سريعا به بوتهء فراموشی سپرده شد

بته خمینی ھیچگاه از موضع طرفداری حفظ يکپارچگی کشور به اين اليحه حمله نکرد و آن را از ديدگاه ال
يعنی، در کشوری که ده ھا دين و مذھب بر خاک آن و در جان مردم اش . مردود دانست» اسالم عزيزش«

يحهء مزبور پیش بینی وجود دارند، خمینی و پیروان جن زده اش به اين نکته اعتراض داشتند که چرا در ال
شده که نمايندگان مردم در مجالس ايالتی و واليتی بايد به کتاب آسمانی خودشان قسم ياد کنند، و چرا 

لزوم قسم به قرآن از اين اليحه حذف شده و، در نتیجه، راه بر گروه ھائی ھمچون » کشور امام زمان«در 
  !)بھائیان گشاده است

می توان پرسید که آيا براستی ـ جز از طريق کودتای » رفع تدريجی تمرکز«ظريهء  باری، در برابر ن-              
وجود دارد؟ آنھا که با نظريهء » حکومت متمرکز مايل به رفع تمرکز«سپاه ـ راه ديگری ھم برای ايجاد يک 

، پس به پیش می آيند نخست بايد ثابت کنند که قادرند از يکسو» اول تمرکز و سپس رفع تدريجی تمرکز«
از فروپاشی حکومت اسالمی، قدرت را به دست بگیرند و، از سوی ديگر، توانا خواھند بود که ھمهء اقوام 
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ًتن به تمرکز بدھند تا بعدا رفته رفته به حق شان » ًفعال«و ساکنان متاطق مختلف کشور را قانع کنند که 

  .در حاکم شدن بر مقدرات خود برسند
               

  حکومت نامتمرکز
باری من، بی آنکه منکر احتمال وقوع سناريوھائی از آن دست که برشمردم باشم، فکر می کنم               

که برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع تبعیض، و در نتیجه رفع نارضايتی اقوام گوناگون و صاحبان باورھای 
نیز وجود دارند » و منطقیراه ھائی معقول و انسانی «مذھبی مختلف، و متکلمان به زبان ھای رنگارنگ، 

می » حکومت فدرال«می خوانم و آن را معادل فارسی » حکومت نامتمرکز« که من حاصل جمع آنھا را 
  .می دانم» نحوهء تقسیمات کشوری«گیرم و حوزهء مربوط به آن را نیز 

از يکسو، راه را ً معموال، تجزيه آفرينان حکومت فدرال را با صفت ھای مختلفی وصف می کنند که،             
را وا می دارند تا در برابر » یک پارچگی خواھان«بر عملی شدن اين ساختار می بندند و، از سوی ديگر، 

  .اين توصیفات موضع گیری می کنند
در بحث ھای آنان اغلب اصطالحاتی ھمچون فدرالیسم قومی، فدرالیسم مذھبی، فدرالیسم 

اگر دقت کنیم می بینیم که گوھر اين . مطرح می شوندزبانی، فدرالیسم فرھنگی و نظاير اين ھا 
ًمثال، فدرالیسم . برای انجام تقسیمات کشوری بر می گردد» معیاری خاص«توصیفات به استفاده از 

قومی می خواھد کشور را به محل ھای سکونت اقوام تقسیم کند، يا فدرالیسم زبانی متکلمان به يک 
  .علیھذازبان را در يک جا می خواھد، و قص 

 اما آشکار است که قائل شدن به استفاده از چنین معیارھائی برای انجام تقسیمات کشوری در             
راستای نامتمرکز کردن حکومت و رفع تبعیض و نارضايتی منجر به آن خواھد شد که راه مان جز از میان 

شدن افراد اقوام و نژادھا و موجب درآمیخته » جھانی شدن«در دنیائی که روند . کشتار و خون نگذرد
مذاھب و زبان ھا شده و اين درھم آمیختگی چنان است که نمی توان آنھا را به شکل اولیهء خود 

وجود ندارد و » فدرالیسم قومی«برگرداند، چیزی خطرناک تر و در عین حال مضحک تر از خواستاری 
و تبديل » پاکسازی قومی و نژادی«مانا نخستین نتیجهء کوشش برای استقرار اينگونه حکومت نامتمرکز ھ

فدرالیسم . اقلیت ھای ساکن در مناطق قومی به شھروندان تحت ستم درجهء دوم نمی تواند باشد
  . ھمانگونه که مذھب و فرھنگ. زبان نمی تواند پايهء تقسیمات کشوری شود. زبانی نیز چنین است

 نوع تقسیم بندی ھای ضد انسانی و ضد اقلیت ھا،  اما فدرالیسم می تواند، بدون توسل به اين            
فدرالیسم يعنی تقسیم وظايف بین حکومت فراگیر مرکزی و حکومت ھای منطقه . نیز وجود داشته باشد

ای بر اساس تقسیمات کشوری معقول و منطقی که تنھا ضوابط امروزين اينگونه تقسیمات را در مد نظر 
  . می گیرد

ًمی تواند صرفا بر ) نام گیرد» استانی«يا » منطقه ای«که می تواند ( حکومت فدرال  يعنی، اينگونه            

پايهء اصول علمی بین المللی، ھمچون ويژگی ھای جغرافیا، استعداد ھای اقتصادی، آمايش زمین، زير 
د و بنای حمل و نقل و میزان مناسب گستردگی سرزمینی برای انجام برنامه ھای توسعهء پايدار بوجود آي
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قوانین حاکم بر آن حقوق ملت را نه بر پايه ھای قومی و فرھنگی که بر پايهء شھروندی کشور ايران تعیین 
در واقع، فدرالیسم استانی ساختاری شبیه امريکا دارد که بر اساس خودگردانی اياالت اش کار می . کنند

ت کشور وجود مالحظات حقوقی فرھنگی جمعی/زبانی / مذھبی / کند، با اين تفاوت که ترکیب قومیتی 
  .ويژه ای را در قانون اساسی آيندهء ايران ايجاب می کند

در تقسیمات کشوری آينده نمی تواند » فدرالیسم استانی« در عین حال بايد توجه داشت که             
شباھتی با تقسیمات کشوری کنونی داشته باشد که ھمواره ھدف اش تکه تکه کردن سرزمین ھای 

  .اعمال کنترل سرکوبگرانهء بیشتر بوده استبرای 
» زبان«باشد، و در مورد » مذھب رسمی« ھمچنین روشن است که اين حکومت نمی تواند دارای             

نیز، در عین حالی که الزم است، برای تضمین ارتباطات درست و کارآمد میان متاطق مختلف کشور، يک 
و سراسری وجود داشته باشد؛ مردمان )  استofficialواژهء که ترجمهء درست (» اداری«زبان سراسری 

در ھر گوشه ای از ایران می توانند زبان مادری شان را نیز در مدارس بیاموزند و در رسانه ھای خود بکار 
  . برند

 اما نکتهء اساسی در ايجاد حکومت نامتمرکز به اين واقعیت مربوط می شود که الزم است کلید             
 حکومت نامتمرکز از ھمان ابتدای فروپاشی حکومت اسالمی و برقراری دولتی موقتی که وظیفه اش ايجاد

انجام انتخابات مجلس مؤسسانی مرکب از نمايندگان استان ھای مختلف کشور است و فرمولبندی چنین 
و واليتی از حکومتی را فراھم می کند، زده می شود و از ھمان ابتدا وظايف حکومت ھای مرکزی و ايالتی 

دارند، بدين معنا  ھم تفکیک و تعريف شوند؛ بطوری که مناطق مختلف کشور دارای حق کامل خودگردانی 
که جز در مورد مسائل عام کشوری، ھمچون قوای نظامی، سیاست خارجی، منابع کالن طبیعی، پول 

ی و نظاير آن، که جزو رايج کشور، سیستم اقتصادی، برنامه ھای عمرانی و برنامه ھای ارتباطی عموم
  . وظايف دولت مرکزی است، در ديگر امور خود آزادانه عمل می کنند

 توجه کنیم که خودگردانی با خودمختاری متفاوت است و اين دومی شکل رايج حکومت ھای             
  .فدرالی نیست و بیشتر به کنفدراسیون ھا مربوط می شود

   
  ويژگی مطلوب کشور ما

  :چه در اين بحث مايهء دلگرمی است وجود دو نکتهء تاريخی در مورد کشور ما استآن              
 نخست اينکه اگرچه در جھان کنونی پیوندھای قومی اھمیت خود را در امر تقسیمات کشوری از -

دست داده اند اما کشور ما در دوران ھای کھن تاريخ خود دارای تقسیمات کشوری سنتی بر اصل قومیت 
يعنی، . يا سکونتگاه ھای اقوام ايرانی از يکديگر مشخص بوده اند) به کسر الف(ھا » ِاستان«و بوده است 

در نتیجه . ًاصطالحات کرد استان، بلوچ استان، ترکمن استان، و خوز استان جديدا آفريده نشده اند
که، در برابر حق نبايد حقی را در مورد اقوام مستقر در مناطق کشور ضايع کند بی آن» فدرالیسم استانی«

به حکومت نامتمرکز آيندهء  توجه بھینه به اين نکته . شھروندی، حقوق برتری را نیز برای آنھا قائل شود
ايران کمک می کند که در ھر منطقه نیازھای زبانی و مذھبی و فرھنگی اکثريت ساکنان در آن منطقه و 
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بھر حال واضح است که در شرایط . ر گیردتأمین آنھا ھمواره مورد توجه مقامات کشوری و استانی قرا
کنونی نیازی به تأکید تقسیمات کشوری بر اساس قومیت ھا نیست چرا که اگر روزگاری تک تک استان 

ھای کشور زيستگاه قوم ھائی يگانه بوده اند اکنون، در عصر حمل و نقل و ترابری و کاريابی پراکنده، 
کثريت ھا و اقلیت ھائی که از لحاظ قانون بايد متساوی الحقوق مردمان ايران در ھمهء جای ايران بصورت ا

ًباشند وجود دارند و نام ھای باقی مانده از اعصار کھن ديگر صرفا جنبهء تاريخی و سنتی دارند و نه واقعی 

  .و پايه ای
نشاھی کشور ما بر می گردد که از ھمان آغاز پیدايش شاھ» ساتراپی« نکتهء ديگر به ساختار -              

» فدرال«مفھوم . ھخامنشی وجود داشته و خودگردانی مناطق مختلف کشور را تضمین می کرده است
ھر منطقه شاه خود را داشته و شاه . است» شاھنشاھی«اروپائی، در تاريخ کشور ما، معادل واژهء 

خود را به اکنون اين نام ھا جای . امور حکومت مرکزی را تمشیت می داده است) يا شاھنشاه(شاھان 
از سوی ديگر داده ) که ھنوز نامی برای آن ساخته نشده(از يکسو و رئیس حکومت فدرالی » استان دار«

است که در عصر جمھوريت نه از جانب حکومت » شاه دوران کھن يک منطقه«ھمان » استان دار«. اند
سه گانه و مجالس دارای قوای » استان«مرکزی که از جانب مردم ھر منطقه انتخاب می شود و ھر 

قانون اساسی دولت فدرال وظايف استان ھا و حکومت مرکزی را از يکديگر تفکیک و . مربوط به آنھا است
آنھا را بدقت تعريف می کند و شھروندان کشور ايران، در ھر استانی که باشند، با ديگر ھم استانی ھای 

حقوق بتواند حقوق زبانی، مذھبی و خود دارای حقوق شھروندی مساوی ھستند؛ بی آنکه اين تساوی 
  . قومی اکثريت ساکن در ھر منطقه را محدود سازد

   
  نتیجه

 تنھا يک حکومت نامتمرکز سکوالر و دموکرات می تواند، به داليل زير، ھمهء اين حقوق را تأمین             
  : کند

دگردان بوده و  نامتمرکز بودن اين شکل از حکومت به مردم ھر منطقه اجازه می دھد که خو-
ًمسئوالن مديريت منطقهء خود را مستقال انتخاب کنند و از حقوق زبانی، مذھبی و فرھنگی خود نیز 

  .برخوردار باشند، بی آنکه اکثريت بتواند ھمان حقوق را از اقلیت ھای ساکن در منطقه سلب کند
سمان آمده، يا بر زمین سر سکوالر بودن حکومت موجب آن است که ھیچ مذھب و مکتب از آ. 2             

  .و منطقه ای را تحت الشعاع قرار دھد) ِيا سراسری(ھم بندی شده، نتواند قوانین و مقررات مرکزی 
از آنجا که در اين شکل حکومت، دموکراتیک بودن آن از طريق مبتنی بودن ھمهء قوانین و . 3              

تضمین می شود، می توان » ان گستر حقوق بشراعالمیهء جھ«و » اصول انسان مداری«مقررات اش بر 
امید داشت که ھمهء مردمان ساکن در کشور، و يا در يک منطقه، خود را مالکان آب و خاک و حاکمیت 

  .کشور بدانند و با طیب خاطر از روند ھای مربوط به انتخابات آزاد و منصفانه بھره بجويند
دموکرات انحالل طلب ندانیم و نخوانیم و يقین و اينھا ھمه ممکن نیست اگر ما خود را سکوالر 

نکنیم که فقط با فروپاشی حکومت اسالمی است که صفت انحالل طلبی از ما سلب می شود و، بجای 
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در آن فضا مفاھیمی ھمچون تجزيه طلبی و . آن، اعتقاد به سکوالر دموکراسی پايدار به بار می نشیند
نیز بايد به حل شدن در جامعهء رنگارنگ » تجزيه آفرينان «جدائی خواھی نیز کارائی نخواھند داشت و

  .ايران و تکیه بر اصول شايسته ساالری تن دھند
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  تجزیھ آفریننان خطرناک ترند
  2014 ژوئیه ماه 25   ـ1393ماه مرداد  3 

نیز توجه » تجزيه آفرين«به مفھوم » تجزيه طلب« پیشنھاد کردم که در برابر مفھوم قبلیدر مقالهء 
می کوشد تا، با » تجزيه آفرين«در فکر جدا شدن از بقیهء ايران است » تجزيه طلب«کنیم، چرا که اگر 

اين ھفته می خواھم مطلب را کمی بیشتر . ار و کردار و گفتارش، او را در آن راه تشويق و تشجیع کندرفت
  .بشکافم

   
  دو شکل تجزيه طلبی

يک فکر و يک عقیده است که نمی » تجزيه طلبی«بديھی است که در کشوری به رنگارنگی ايران 
حتی می توان گفت که به استناد مفاد . ن بردتوان با انکار وجود آن و يا سرکوب صاحبان اش آن را از بی

. ًاعالمیهء جھانگیر حقوق بشر کسی را نمی توان صرفا بخاطر داشتن عقیده به تجزيه طلبی مجازات کرد
اما اين آزادی، که در مقولهء آزادی بیان و حتی تبلیغ عقیده می گنجد، نافی حق ديگران برای تبلیغ علیه 

 آن نیست و ھرکس که به يکپارچگی ملی و تمامیت ارضی کشور خود تجزیه طلبی و رفع مبانی رشد
تعلق خاطر دارد می تواند فکر را با فکر پاسخ گفته و گره را با سرانگشت تدبیر بگشايد؛ بخصوص که 

  :شکلی دوگانه دارد» تجزطه طلبی«
، از  در نخستین شکل خود، از يکسو، از سر رغبت و تصمیم در ذھن آدمی بوجود می آيد، و-

اين شکل عالج خاصی ندارد و اغلب، حتی اگر متحقق شود، به . سوی ديگر، از سر مأموريت و جاه طلبی
  .برخوردھا و فجايع و خونريزی ھا می انجامد

ً دومین شکل تجزيه طلبی اما عموما از سر ناچاری و ناعالجی در برابر ظلم و تبعیض و نقض -

يعنی، در . ر شرايط مختلف سرانجام ھای مختلفی نیز می يابدحقوق انسانی در اذھان بوجود می آيد ود
صورت پايداری تبعیض و سرکوب، به شکل نخست تبديل می شود و در صورت رفع تبعیضات و مشکالت 

رفع «يعنی، اگر ھمهء مردم کشوری رنگارنگ ھمچون ايران به . موضوعیت خود را از دست می دھد
ا پانسمان کرده، دردھا را تخفیف دھند، حقوق طبیعی مردمان را به برخیزند می توانند زخم ھا ر» مظالم

  .آنان بازگردانند و، در نتیجه، گیاه ھرزهء تجزيه طلبی را از ريشه کنده و بدور اندازند
   

  تجزيه طلبان مصمم
ھمواره می کوشند که حکومت ) »تجزيه طلبان مصمم«يا (در اين میان، تجزيه طلبان نوع نخست 

در سرکوبگر را متعلق به يک بخش معین از جامعه معرفی کرده و مظالم ناشی از آن حکومت متمرکز مقت
ًمثال، از بھم پیوستن فارسی زبانان پراکنده از خلیج فارس تا خراسان و . را به اين بخش خاص اطالق کنند

در قبضهء که از مشروطیت بدين سو حکومت متمرکز را » قوم فارس«گیالن قومی جعل می کنند به نام 
در اين مورد خیره سری اين تجزيه طلبان . ظلم کرده و تبعیض روا می دارد» اقوام«خود دارد و بر ديگر 

جاعل تا بدان حد است که وقتی نشان شان می دھی که حکومت مرکزی ملغمه ای از مردمان ساکن 
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ايران از آذربايجان می آيند ًايران بوده و در دست قوم خاصی نیست و، مثال اغلب روحانیون حکومتی کنونی 
آنھا نیز فارس ھستند چون در «و ترک زبان محسوب می شوند، بصورت حیرت آوری پاسخ می دھند که 

  »!خدمت حکومت مرکزی فارس ھا در آمده اند
آرزوی اين تجزيه طلبان ادامهء حکومت اسالمی است چرا که اين حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيک 

ھمانگونه که برخی از شیعیان . ض ھای جاری در کشورمان محسوب می شودزايندهء اصلی ھمهء تبعی
امامی اعتقاد دارند که ظلم بايد دنیا را آنچنان فرا گیرد که ظھور امام دوازدھم شان گريز ناپذير شود، اينان 

ن نیز معتقدند که بايد کاری کرد تا ظلم و تبعیض برخاسته از حکومت مرکزی نسبت به اقوام ساکن ايرا
  .آنقدر ادامه و شدت پیدا کند که ھمهء مردمان ناوابسته به حکومت خواھان جدائی و تجزيه شوند

   
  نقش تجزيه آفرينان

، آگاه و ناآگاه، نقش ھیزم کش جھنم را بازی می کنند گاه برای »تجزيه آفرينان«در اين معرکه، 
ء راه ھای باقی ماندن در زير سقف داليل مردم فريب ايجاد می کنند، و گاه ھمه» تجزيه طلبان مصمم«

آنھا ـ که به صورت ھای مختلف و با اھداف گوناگون . ايران را به روی مردم تبعیض زدهء بالکشیده می بندند
  :بفعالیت مشغولند ـ اين کار را از چند طريق انجام می دھند که اھم آنھا را در زير شرح می دھم

د را منکر شده و دست به متھم کردن ھمهء مردم ناراضی ًآنھا وجود نارضايتی ھای واقعا موجو. 1
به تجزيه طلبی می زنند تا از يکسو آنھا را عصبانی کنند و از سوی ديگر آنھا را به سوی راھنمائی ھای 

  .تجزيه طلبان مصمم بکشانند
ًآنھا مصرا دست به تجويز ايجاد حکومت مرکزی مقتدر، به معنی سرکوبگر و چکمه پوش، می . 2

ند غافل از این که، اگر تحقق چنین حکومتی ممکن شود، با سرکوب اقوام ناراضی، آنھا را ناراضی تر زن
  .کرده می کنند و، اگر نشد، آنھا را نسبت به ھر نوع کوشش برای حل مسئله مردد می سازند

ايران «ھمچون مفھوم جذاب اما سخت مبھم (آنھا با اولويت دادن ارزش ھای فرھنگی عام . 3
بر ارزش ھای فرھنگی خاص ھر منطقه، و نیز تأکید بر ضرورت استقرار مفھومی انتزاعی ھمچون ) »ائیگر
که گوئی پديده ای جدا از ھويت ھای گوناگون مردمان ايران است، تخم تفرقه را درمیان  » ھويت ايرانی«

  .ايرانیان می پاشند
 در يک فرھنگ عام و انتزاعی و جذب فرھنگ ھای منطقه ای» يکسان سازی«آنھا بر ضرورت . 4

  .و، در نتیجه، بر امحاء تفاوت ھای قومی و زبانی و مذھبی تأکید می کنند
آنھا مبارزهء دموکراسی خواھان با رژيم سرکوبگر را به زمان بعیدی موکول می کنند که در آن . 5

و آن را ھمچون  ته ھمهء ايرانیان توانسته باشند مکتب جديدی را که نافی خرده فرھنگ ھا است پذيرف
  .مذھب خود انتخاب کنند

غیر «و، آنگاه، کوشش در محو زبان ھای » زبان رسمی«به » زبان اداری«آنھا بر تبديل . 6
  .اصرار می ورزند» رسمی
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آنھا با سکوالريسمی که خواستار خروج مذاھب و ايدئولوژی ھا از حکومت است مبارزه می . 7
ايرانی فراھم نشود و در آينده نیز حکومت مقتدر مورد نظرشان بتواند کنند تا وسائل رفع ظلم از اقوام 

را پايهء کار خود قرار داده و به نام آن ديگرانديشان را ) ًمثال بازگشت به زرتشتی گری(ايدئولوژی ديگری 
  . سرکوب کند

ی  و حکومت ھای خودگردان منطقه ای مخالفند چرا که م آنھا با برقراری حکومت نامتمرکز. 8
  .دانند اين ساختار وسیلهء مؤثری برای رفع نارضايتی ھائی است که می تواند به تجزيه بیانجامد

مخالفت می کنند و، » حکومت فدرال استانی«آنھا با تعريف حکومت نامتمرکز ھمچون ساختار . 9
ان بیش از در عین بشارت دادن به بازگشت به ارزش ھای کھن، به کتمان اين واقعیت می پردازند که اير

با نام ھائی چون نظام شاھنشاھی، ساتراپی، ملوک الطوايفی، خانخانی ( سال به شیوهء فدرالی 2500
اداره شده و تنھا با تشکیل حکومت پھلوی اين سیستم به ) و ممالک محروسه و ساختار ايالتی ـ واليتی

  .مدت يک قرن برانداخته شده است
 نوع حکومت پھلوی ھستند و در اين سلطنت طلبی بجای آنھا به ھمین دلیل خواھان ادامهء. 10

آنھا، حتی گاه در لوای . توجه به قدرت نوسازی شاھان پھلوی به قدرت سرکوبگری شان توجه دارند
پادشاھی خواھی، به دنبال سلطان چکمه پوشی ھستند که حساب ھر تنابنده ای را کف دست اش 

  .بگذارد
ً، مثال از طريق استفاده از تعريف »فدرالیسم«ای اصطالح آنھا به تبلیغ معناھای غلط بر. 11

کنفدرالیسم برای معرفی فدرالیسم، می پردازند و ايران دوستانی را که خواستار حفظ تمامیت ارضی 
  ايران ھستند از ساختار فدرالیسم استانی می ترسانند و از اين طريق بر نفاق بین مردم ابران می افزايند

و تبديل اين مفھوم به امری کفرآمیز می » تجزيه«لوه دادن مفھوم فدرالیسم با آنھا با يکی ج. 12
کوشند از اجرائی شدن اين ساختار که دوای اصلی مشکالت کشور و حافظ بنیادی يکپارچگی ملی است 

  .جلوگیری کنند
آنھا از ھمه جانب به کسانی که در راستای احقاق حق اقوام ايرانی می کوشند حمله ور . 13

آنان را ھمچون مآموران کشورھای بیگانه جلوه می دھند تا مردمان ايران نسبت به سخن ھا و   ده و ش
  .استدالالت آنان دچار پیشداوری شده و بین اين دو سوء تفاھم مسلط شود

آنھا می کوشند تا از برقراری ديالوگ بین تشکالت سیاسی سراسری با تشکالت سیاسی . 14
و ھر قدمی را که برای حل مسئلهء اساسی کشور برداشته می شود با منطقه ای جلوگیری کنند 

  .برچسب زدن و تجزيه طلبانه خواندن آن بی اثر کنند
آنھا در راستای ناکام کردن گردھمآئی ھائی که برای حل مشکالت اقوام ايرانی در زير سقف . 15

 نسبت به ھم بدبین می کنند و با ايران برگزار می شوند می کوشند، مفاھمه را بھم می زنند، طرفین را
سفسطه و ايجاد اغتشاشات ذھنی از پیدايش زبان سیاسی مشترکی برای حل مسائل جلوگیری می 

  .کنند
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و باالخره اينکه آنھا، با نشان دادن مخالفت ظاھری با تجزيه و متھم ساختن ايران دوستان به . 16
ه طلبان در بین اقوام تبعیض زدهء ايران فراھم تجزطه طلبی، بیشترين کمک را به گسترش تمايالت تجزي

  .می سازند
   

  سکوالر دموکراسی و حفظ يکپارچگی ايران
 عالقمندان واقعی حفظ تمامیت ارضی کشور و يکپارچگی ملی ايرانیان اما، با توجه به اين گل آلود             

  :  را بايد قبل از وقوع آن کردکردن آبھا و تفرقه افکنی ھا، به اين نتیجه رسیده اند که عالج واقعه
 آنھا می دانند که، در فردای فروپاشی حکومت اسالمی، شعار دھندگان ظاھرالصالحی که به -

ارائهء تعاريف معوجی برای کوشش ھای آنان می پردازند قادر به ادارهء کشور و رفع مظالم از ايرانیان 
تجزيه طلبان «ً، صرفا میدان را برای »ه آفرينیتجزي«نخواھند بود و، بخاطر کارکرد کنونی شان در امر 

  .ً، که احتماال در آن زمان مردمان ستم کشیده را با خود ھمراه کرده اند، آماده خواھند کرد»مصصم
 آنھا می دانند که حس تبعیض زدگی و محرومیت از حقوق ھنوز در اکثريت مردمان ايران میل گريز -

وز می توان امیدوار بود که با اتخاذ راه حل ھای علمی و منطقی کشور از مرکز را نھادينه نکرده است و ھن
  .را از مھلکه نجات داد

 آنھا می کوشند با فعاالن سیاسی، نخبگان و روشنفکران اقوام ايرانی باب گفتگو را بگشايند و -
ايران نمی گشوده نگاه دارند و در اين راستا از بکار برده شدن الفاظی ھمچون فدرالیسم و ملیت ھای 

  .ًھراسند و اتفاقا می کوشند تا معانی اين الفاظ را به تعريف ھای واقعی شان برگردانند
 آنھا می کوشند، در عین حالي که به سیستم حکومتی نامتمرکزی که حقوق مردمان مناطق -

کوبگر مختلف کشور را تأمین می کند می انديشند، از بازتولید استبدادی که از آبشخور حکومت ھای سر
  .مرکزی تغذيه می کند جلوگیری نمايند

 آنھا می خواھند ايران يکپارچه ای را بسازند که ھر ايرانی در برابر قانون اساسی و قوانین ديگر -
کشور دارای حقوق شھروندی مساوی باشد، آزادی بی حد و حصر سیاسی را حکومت دموکراتیک 

ود نداشته باشد، فارسی زبان اداری سراسر کشور برخاسته از میان مردم تضمین کند، مذھب رسمی وج
  .شود، و ديگر زبان ھا نیز در سراسر کشور به آزادی تکلم و آموزانده شوند

فدرال، (بدينسان، سکوالر دموکرات ھای انحالل طلب و معتقد به ايجاد حکومت نامتمرکز استانی 
ان واقعی مردم در مجلس مؤسسان آينده چه اسم اش را ببرند و چه نه؛ چرا که تصمیم نھائی با نمايندگ

می توانند تنھا نیروی منسجمی باشند که يکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ايران را تأمین کرده و، ) است
  .در عین حال، با شراکت مردمان سراسر کشور ايران را به سرزمینی آزاد و آباد مبدل سازند

ت، در حالیکه وعدهء تجزطه طلبان مصمم و وعدهء سکوالر دموکرات ھا حل مسائل اصلی ايران اس
سکوالر دموکراسی مدعی آن است که راه . تجزيه آفرينان چیزی جز اغتشاش و خونريزی و تجزيه نیست

تمرکز خواھان چه بفھمند و چه نفھمیده و بی . منطقی و درست جلوگیری از تجزيه ايران را يافته است
  .خردانه بر طبل غفلت و تعمد خويش بکوبند
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  !مجاھدین، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم

  2014 سپتامبر ماه 5  ـ1393ماه شھريور  14 جمعه
 دالر به پايان رسید و، به 9925الر دموکرات ھای ايران در شھر بوخوم آلمان، با صرف کنگرهء سکو

از میان اعضاء سه نھاد جنبش سکوالر (اين ترتیب از مجموع ده ھزار دالری که برای برگزاری کنگره 
 جمع آوری) دموکراسی، مجمع سازمان ھای سکوالر دموکرات ايران و مرکز مطالعات سکوالر دموکراسی

با اين ھمه گويا جای زخم زبانی از اين بابت ). 1(باقی ماند» کاسه« دالر ھم در ته 75شده بود، مبلغ 
، متعلق به سازمان مجاھدين خلق، »آفتابکاران«وجود داشت، چرا که آقائی به نام رضا دمحمی در سايت 

  :ًاخیرا ھشدار داده است که
مبنی بر استقالل مالی این  فع ھر گونه سوء ظنیآقای نوری عال، در ھمان ابتدای کار و برای ر«

منبع بودجهء ده ھزار دالری سخنی بمیان نمی آورند و  تاکید بسیار می کنند، ولی با شفافیت از... کنگره
  )2.(»ندیده اند که به این امر اشاره ای بکنند شاید ھم که الزم

ت که دوستان مجاھد ما نیز در اما حال که دخل و خرج مختصر کنگرهء بوخوم روشن شده، بد نیس
مورد این ھمه ریخت و پاشی که در مراسم و تظاھرات مختلف دارند و پول ھایی که در این سازمان رد و 
بدل می شود، حداقل در برابر اعضاء خود، شفافیتی نشان بدھند تا کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران 

برگزار شود، نوع و حد )  امرداد14(الب مشروطه ھم، که قرار است ھر ساله در سالگشت پیروزی انق
  . شفافیت از نوع آنان را دريابد

تنھا توجه دوستان مجاھد را بخود » منابع مالی کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران«اما داستان 
، طی مقاله ای با عنوان »1917افشاگری کومله «جلب نکرده است و ديدم که نشريهء مشکوکی، به نام 

نوشته است که علت »  پر سر و صدای نمایندهء کومله در کنگرهء سکوالر دمکرات ھای ایرانحضور«
و قرائت پیام آقای عبدهللا مھتدی، دبیر ) خانم ناھید بھمنی(شرکت نمايندهء حزب کوملهء کردستان ايران 

.. این کنگره،از جمله دالیل حضور کومله ای ھا در «: کل اين حزب، در کنگرهء بوخوم آن بوده است که
کومله ای ھا، دنبال آن بودند تا از مزایای مالی و سیاسی این تشکل . فرصت طلبی و خوی مادی آنھا بود

بھره مند شوند و از این طریق پول ھنگفتی به جیب بزنند و ھمچنین به منافع حزبی خود نیز ھمراه منافع 
ه بودجهء ضعیف کنگرهء بوخوم را که معلوم نیست قرار است در اين مقال). 3(»شخصی دست یابند

  .مسخره کنند و يا با ايراد کردن اينگونه اتھامات کثیف چوب الی چرخه کومله ای ھا بگذارند
***  

ًباری، اخیرا، در ھمین راستا، صفت ھای مختلفی به سکوالر دموکرات ھای ايران نسبت داده می 

یا، در مصاحبه با وزير کشور اسبق رژيم سابق، آقای ًمثال، جوانکی به نام دکتر ايمان انصاری از ايتال. شود
وقت آن را از تلويزيون » جبھهء ھمبستگی مبارزان ايران«نصر اصفھانی، و در برنامه ای که جريانی به نام 

اين ھا که در «: پارس می خرد، و به نوعی سخنگوی سلطنت طلبان دبش است، اظھار لحیه کرده که
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 يک مشت وطن فروش ھستند که از طرف وزارت خارجهء امريکا و اسرائیل کنگرهء بوخوم شرکت کرده اند
دلیل حضرت ھم شرکت احزاب منطقه ای در اين کنگره است؛ يا بگوئیم ). 4(»مأمور تجزيهء ايران شده اند

اتحاد احزاب قومی يا ملیتی و يا به ھر اسم ديگری که بخوانیدشان، ھمچون حزب کوملهء کردستان ايران، 
حزب  و سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن، جبھهء مردم بلوچستان، و اقوام جنوب ايرانعشاير 

که با حزب دموکرات کردستان ايران، به رھبری آقای مصطفی ھجری، متفاوت است و (دموکرات کردستان 
گرهء دبیرکلی اش بر عھدهء آقای خالد عزيزی است و آقای کاوهء آھنگری به نمايندگی از ايشان به کن

  .)بوخوم آمده بود
***  

اينگونه است که می بینم، يک سالی از ايجاد کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران نگذشته، 
مجاھدين گوش تیز کرده اند که : در ذھن اينگونه آدم ھای نظر تنگ چه ھیبتی بھم زده است» کنگره«

مھم آن تقاضای ! ه کاری نداشته باشیدبه ده ھزار دالر اعالم شد(است  بفھمند اين پول ھا از کجا آمده 
ھم خبر می دھد » 1917افشاگری کومله «؛ و سايت مشکوک !)شفافیت شان است که آدم را می کشد

که پول ھای ھنگفتی در کار است، آنچنان که رھبران حزب کوملهء کردستان ايران را ھم واداشته تا به 
و اما در اين سناريو پول ھا از کجا می آيند؟ گويا . دسرعت خود را، برای تقسیم غنائم، به کنگره برسانن

سلطنت طلبان نوع آقايان دکتر انصاری و نصر اصفھانی، که ھنوز درد از دست دادن مقامات عالیه جگرشان 
و برای چه کاری؟ ! از وزارتخارجه ھای امريکا و اسرائیل: را می سوزاند، بیشتر از اين موضوع خبر دارند

  ! انبرای تجزيهء اير
يعنی آقايان نصر اصفھانی و ايمان انصاری معتقدند که دو کشور امريکا و اسرائیل خواستار تجزيهء 

امری که مجاھدين فقیر بیچاره را ھم به شک انداخته (ايران ھستند و در اين راه خوب پول خرج می کنند 
در اين . خوم جمع شده بودندو پول را ھم داده اند به دست آن صد و پنجاه نفری که در کنگرهء بو) است

ًصورت نمی فھمم که چرا خود آقای نصر اصفھانی و برخی از ياران اش مرتبا مشغول رفتن به کنگرهء 

البد می خواھند از نفوذ ! امريکای تجزيه طلب و مالقات با نمايندگان تجزيه طلب اين کنگره ھستند؟
  !مريکا را از تجزيهء ايران منصرف کننداستفاده کرده و مقامات ا(!)وسیعی که در کنگره دارند 

***  
  .بر يک نکتهء ديگر نیز پافشاری می کند» 1917افشاگری کومله « سايت بسیار مشکوک  اما            

می دانیم که نزديک به يک دھه است که سازمان ھای سیاسی مختلفی، که خود را نمايندهء 
معرفی می کنند، در نھادی گرد ھم آمده اند به نام ) »ملیت ھای ايران«خودشان می گويند (اقوام ايران 

به دبیر کلی آقای مصطفی (که در آن ھم حزب دموکرات کردستان ايران » کنگرهء ملیت ھای ايران فدرال«
عضو ارشد محسوب می ) با دبیر کلی آقای عبدهللا مھتدی(و ھم حزب کوملهء کردستان ايران ) ھجری
  : می نويسد» 1917افشاگری کومله «سايت . شوند

از بین اعضای کنگرهء ضد انقالبی موسوم به ملیت ھای ایران فدرال، از ناھید بھمنی، ھمسر «
عبدهللا مھتدی، سرکردهء کومله و عضو دفتر سیاسی کومله نیز جھت شرکت دعوت بعمل آمده بود، که 
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خود بابت حضور یا عدم ھیئت اجرایی کنگرهء ملیت ھای ایران فدرال در جدیدترین واکنش و تصمیم گیری 
حضور اعضای گروھک تجزیه طلب و فرصت طلب کومله، دومین کنگرهء سکوالر دمکرات ھای ایران را تحریم 

و با حضور اعضای خود در این نشست به صراحت مخالفت کردند و در دستوری اعالم کردند که نمایندگان 
کت در کنگرهء سکوالر دمکرات ھای ایران را کومله، بعنوان اعضای کنگره ملیت ھای ایران فدرال، حق شر

نمایندگان گروھک تروریستی و تجزیه طلب کومله، ناھید بھمنی و  لکن، علی رغم این تصمیم،. ندارند
ًبختیار علیا، با عزیمت به شھر بوخوم آلمان، در کنگرهء سکوالر دمکرات ھای ایران شرکت کردند و علنا به 

  .»ران فدرال، بعنوان ھم پیمان کومله، دھن کجی کردنداین تصمیم کنگرهء ملیت ھای ای
جبھهء نمايندهء (ًاز آنجا که من از اين موضوع کال بی اطالع بودم، از دوستانم آقايان دکتر حسین بر 

، که ھر دو )سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمننمايندهء (و آقای جوما بورش ) مردم بلوچستان
ھیئت اجرایی کنگرهء ملیت ھای «ت ھای ايران فدرال اند، در مورد اين که سازمان شان عضو کنگرهء ملی

دومین کنگرهء سکوالر دمکرات ھای ایران را تحریم و ... ایران فدرال در جدیدترین واکنش و تصمیم گیری خود
ن استعالم کردم، و ھر دوی آقايان از اي» با حضور اعضای خود در این نشست به صراحت مخالفت کرده اند

کنگرهء ملیت ھای «، بايد پذيرفت که ما با دو »تحريم«لذا در صورت صحت خبر اين . موضوع بی خبر بودند
روبرو ھستیم؛ يکی آنکه کنگرهء بوخوم را تحريم می کند و يکی ھم آنکه اعضائش با طیب » ايران فدرال

  .خاطر در کنگرهء مزبور حاضر می شوند
قابل ترديد که در سايت ھای کنگره ھم از يک ماه پیش از کنگره  غیر  اما، در اين میان، يک واقعیت

  .منعکس شده بود وجود دارد که سخن سايت مزبور را پیچیده تر می کند
من، بعنوان عضو کمیتهء برگزاری دومین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران، و به نیابت از آن، برای 

ای شرکت در کنگره دعوت کرده بودم؛ از جمله برای از  نفر که آدرس ايمیلی شان را داشتم بر200حدود 
جانشین دبیر کل (، آقای حسن شرفی )دبیر کل حزب دموکرات کردستان ايران(آقايان مصطفی ھمجری 

چندی پس از ارسال اين دعوت ھا، ای میلی از ). نمايندهء حزب در اروپا(و آقای شاھو حسینی ) حزب
از آنجا که من، با کمال تأسف، . به زبان کردی نوشته شده بودآقای شاھو حسینی دریافت داشتم که 

چندی بعد اين ای . کردی نمی دانم، از ايشان درخواست کردم که پاسخ دعوت مرا به فارسی بفرستند
  :ًمیل به دست من رسید و عینا در بخش پیام ھای سايت ھای کنگره منعکس شد

ارسالى إز طرف آقايان ھجرى، شرفي و اينجانب پاسخ . إستاد گرامى، جناب نورى عال، با درود«
  »2014 جوالی 4. با عرض ادب، شاھو حسینی. متأسفانه ما از شركت معذوريم. مي باشد

، تنھا با »1917افشاگری کومله «پرسش آن است که آيا نويسندگان خیال پرداز سايت مشکوک 
ان به حزب دموکرات کردستان دھن کجی حزب کوملهء کردستان اير«خواندن ھمین پاسخ، سناريوی 

را نوشته اند؟ يا اينکه براستی در حزب دموکرات مزبور کسانی بوده اند که به داليلی نامعلوم » ايران
حفظ يکپارچگی و تمامیت ارضی «شرکت دبیرکل يا نماينده ای از آن حزب را در کنگرهء بوخوم، که شعارش 

ی خواسته اند که، يکجا، از طرف آقايان ھجری و شرفی و بود صالح ندانسته و از آقای شاھو حسین» ايران
؟ و براستی چرا آقای شاھو حسینی از يکسو »متأسفانه ما از شركت معذوريم«: خودشان اعالم کنند که



 104 

نمی توانسته در کنگره شرکت کند و ز سوی ديگر از اين بابت متأسف بوده است؟ و نیز آيا ادب سیاسی 
ديم ترين احزاب سیاسی کشورمان پاسخ مبسوط تر و مدلل تری را به دعوت حکم نمی کرده که يکی از ق
از چه بابت بوده است و دوستان حزب دموکرات مزبور در کنگرهء ما » معذوريت«ما می دادند؟ براستی اين 

چه عیب و فتوری ديده اند که نخواسته اند در آن شرکت کنند؟ و چرا حزب ھمپیمان شان، حزب کوملهء 
 ايران، اگرچه نتوانسته دبیرکل خود را به کنگرهء بوخوم بفرستد، اما از بانوی اول حزب و ھمسر کردستان

دبیر کل خواسته است تا رنج سفر را بر خود ھموار کرده، به کنگرهء بوخوم آمده، پیام دبیرکل را قرائت 
و ) 5(یان دارندکرده و سپس خود مطالب مشبعی را در رابطه با اھداف حزب و نقش کنگرهء بوخوم ب

) »روژھالت«تلويزيون (ھمچنین در يک مصاحبه با آقای سیروس ملکوتی در تلويزيون متعلق به حزب شان 
  )6(شرکت کرده و دربارهء کنگرهء بوخوم صحبت کنند؟

در اين مورد صائب است که کومله در برابر » 1917افشاگری کومله «آيا نظر سايت مشکوک  
 خواستار تحريم گردھمآئی بوخوم بوده اند ايستاده و به خواست آنھا تن نداده اعضاء ديگری از کنگره که

  است؟
***  

در اينجا الزم است به تجربهء تلخ ديگر و قبلی تری در مورد کنگرهء ملیت ھای ايران سکوالر و رفتار 
تاکنون عجیب نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران نیز اشاره ای بشود؛ که اگرچه به مطالبی که 

  .نوشته ام ربط مستقیمی ندارد اما می تواند برخی زوايای تاريک کار را روشن کند
شبکهء سکوالرھای سبز «حدود شش سال پیش من بنیان گزار نھاد سیاسی جديدی شدم که 

علت وجودی اين شبکه وقوع جنبش سبز در ايران بود که اصالح طلبان اسالمی بشدت . نام گرفت» ايران
» سکوالر«اعتقاد داشتیم که اکثريت شرکت کنندگان در اين جنبش » ما«درهء آن بودند ولی مشغول مصا

ھستند اما رھبری منسجمی ندارند و به ھمین دلیل اسیر رھبری اصالح طلبانی شده اند که از ورود آنھا 
ديل يک ب» حکومت اسالمی«پس، الزم است در برابر . جلوگیری می کنند» ساختار شکنی«به مرحلهء 

سکوالر دموکرات بوجود آيد که در صورت تکرار جنبش سبز بتوان از وجود آن برای رھبری جنبش استفاده 
بدينسان، مسئلهء اتحاد نیروھای انحالل طلب و ايجاد يک آلترناتیو سکوالر دموکرات در دستور کار . کرد

ر اين راستا انجام می شود ھمچنین تصمیم گرفته شد که کلیهء فعالیت ھائی که د. قرار گرفت» شبکه«
اعضاء شورای ھماھنگی شبکه در مذاکرات ). 6(مقید باشد» حفظ يکپارچگی و تمامیت ارضی ايران«به 

يا بقول کنگره ای ھا، در (خود به اين نتیجه رسیدند که چون حدود ھفتاد در صد ملت ايران در اقوام 
مابین نیروھای انحالل طلب بوجود می آيد نیز بايد مختلف ايرانی پراکنده اند، در اتحادی که ) ھای» ملیت«

جايگاھی خاص برای آنان در نظر گرفت و با نمايندگان شان وارد مذاکره شد و راه حل ھائی را به دست 
آورد که، در عین پاسخگوئی به خواست ھای حقهء مردمان ايران، حاوی ضمانت ھای اجرائی کارائی نیز 

به رياست آقای دکتر رضا (در اين راستا ھیئتی . باشند» میت ارضی ايرانحفظ يکپارچگی و تما«در مورد 
مأمور گفتگو با شخصیت ھا و سازمان ھای سیاسی شد و طی يک ) حسین بر و سخنگوئی ارشد من

 شخصیت سیاسی به مذاکره نشست، که تشکیل کنگرهء اول سکوالر 64 سازمان و 25سال و نیم با 
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نھادی سیاسی به نام جنبش سکوالر دموکراسی ايران و نیز تشکیل مجمع دموکرات ھای ايران و ايجاد 
  .سازمان سکوالر دموکرات ايران حاصل آن بوده است

آقايان (اما در اينجا من فقط قصد دارم به جريان مذاکره با نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران 
  .بوط می شودبپردازم که به موضوع مقالهء من مر) حسن شرفی و شاھو حسینی

***  
اين مذاکرات در حدود ده جلسه و طی سی تا چھل ساعت رايزنی انجام شد و در پايان طرفین 

مذاکره به سندی دست يافتند که در آن مقاصد ھر دو طرف مورد تأيید ديگری قرار می گرفت و حاوی تعھد 
ز، بصورت تقسیم وظايف و کوشش برای اجرای سیاست عدم تمرک» يکپارچگی و تمامیت ارضی ايران«به 

محلی بود، و نمايندگان حزب اعالم داشتند ] و نه خودمختار[دولت مقتدر مرکزی و دولت ھای خود گردان 
  .که سند مزبور را برای رسیدگی و تصويب به رھبری حزب می فرستند

ما، در شبکهء . بزودی خبر رسید سند مزبور به تصويب شورای سیاسی حزب نیز رسیده است
ر ھای سبز ايران مترصد انتشار اين سند با امضای دو تشکل خود و حزب بودیم که آقای شاھو سکوال

حسینی به ما اطالع دادند که چون حزب دموکرات کردستان ايران عضو کنگرهء ملیت ھای ايران فدرال 
ند مزبور را به است نمی تواند به تنھائی با سازمان ديگری وارد رد و بدل کردن مقاوله شود و لذا ايشان س

چندی بعد نیز ايشان اطالع . کنگره برده و در آنجا برای تصويب آن از جانب کنگرهء مزبور اقدام خواھند کرد
دادند که سند در کنگره مطرح شده و اعضاء کنگره خواستار آن شده اند که نمايندگان کنگره نیز، در حضور 

  .ارد گفتگو شده و سپس در مورد سند تصمیم بگیرندنمايندگان حزب، در چند جلسه با نمايندگان شبکه و
در اين جلسه از جانب کنگرهء آقايان . نخستین جلسهء جديد با شرکت سه گروه تشکیل شد

و آقای بختیار علیار، ) بعنوان نمايندگان سیاسی آذربايجان در کنگرهء مذکور(صدراالشراف و يوسف شاملی 
آقايان حسن شرفی و شاھو حسینی .  آن کنگره، شرکت داشتندنمايندهء حزب کوملهء کردستان ايران در

ھم ھمچنان بعنوان نمايندگان حزب دموکرات کردستان حضور داشتند و من نیز، ھمراه با يارانم، شبکهء 
  . را نمايندگی می کردم سکوالرھای سبز

» ودمختاریخ«از ھمان ابتدا معلوم بود که جو مذاکرات بکلی تغییر کرده است و مطالبی ھمچون 
، که در سند مورد بحث کنار گذاشته شده بودند، مطرح می »حق تعیین سرنوشت«و ] بجای خودگردانی[

بدينسان، مذاکرات آن روز، بخصوص با اصرار نمايندگان آذربايجان، به بن بست کشیده شد و من نیز . شوند
 طلبان و رسیدن به توافقی از طرف شبکه اعالم کردم که چون تمام ھم ما کنار گذاشتن زبان تجزيه

حفظ يکپارچگی و «منصفانه برای اجرای سیاست عدم تمرکز برای جلوگیری از بازتولید استبداد و نیز 
بوده است، اين مذاکرات را بی نتیجه دانسته و من و يارانم ديگر در آن شرکت » تمامیت ارضی ايران

  . نخواھیم کرد
ود چرخش صد و ھشتاد درجه ای آقايان حسن شرفی و آنچه در اين ماجرا برای ما موجب حیرت ب

شاھو حسینی محسوب می شد که، علیرغم تصويب سند مزبور در جلسات قبلی و اعالم تصويب شدن 
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آن در رھبری حزب، اکنون با نمايندگان آذربايجان ھمصدا شده و بکلی مخالف مفاد مقاوله نامه سخن می 
  .لیار بود که با ما ھمدلی و ھمسخنی داشتدر آن جلسه تنھا اقای بختیار ع. گفتند

***  
باری، از پايان آن جلسهء تأسف آور تا ھمین امروز موضوعی که سخت مرا آزار می دھد ندانستن 

دلیل تلون مزاج و تغییر مواضع حیرت انگیز نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران، که بعنوان يکی از 
 رفتار بالغانه ای می داشتند بوده است؛ و اکنون، با دريافت پیام قديمی ترين احزاب سیاسی ايران، بايد

که مدعی اند به نمايندگی (منفی آقای شاھو حسینی در پاسخ دعوت من از آنان برای شرکت در کنگره، 
، آن ھم بدون اقامهء ھیچ دلیل و توضیحی ھرچند مختصر، )از آقايان ھجری و شرفی نیز سخن می گويند

  . ايم بسیار پیچیده تر شده استمعمای گذشته بر
***  

باری، ما سکوالر دموکرات ھای يکپارچگی طلب و خواھان عدم تمرکز قدرت، اين راه را با دست 
و دلی پر از عشق به میھن مان آغاز کرده ايم و سر آشتی با ھیچ !) ده ھزار دالر برای يک کنگره(خالی 

ان حق دارند که در استان ھای محل اقامت خود بتوانند ما معتقديم که مردم اير. تجزيه طلبی ھم نداريم
امور خويش را به دست خود اداره کنند، مجلس و حکومت خود را داشته باشند، به ويژگی ھای زبانی و 

فرھنگی و دينی شان احترام گذاشته شود و در عین حال توانا شوند که از بازتولید استبداد در آيندهء 
ال اگر تجزيه طلبان از يکسو، و صاحبمنصبان رژيم سابق از سوی ديگر، چنین ح. کشورمان جلوگیری کنند

نمی پسندند، الزم است که مشکل را در خود جستجو کنند، پیش از آنکه دست در ذھنیت لجن زده ببرند 
  .و محتوای فاسدش را با کمال بی مسئولیتی به سوی عاشقان ايران پرتاب کنند

____________________________________________________________  
1.  http://isdmovement.com/ETC/Congress-Financial.htm 
 2. http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4206 

 "1917وب سایت افشاگری کومله "پیوند به مقاله در . 3
4.https://www.youtube.com/watch?v=sN0mI8X18tI&feature=youtu.be    
5.     https://www.youtube.com/watch?v=TlQlfCyXxnY&feature=youtu.be 
6.  https://www.youtube.com/watch?v=h6MrL-IHTb4&feature=youtu.be )قسمت سوم(  

  

  

  

  

http://isdmovement.com/ETC/Congress-Financial.htm
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4206
https://www.youtube.com/watch?v=sN0mI8X18tI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TlQlfCyXxnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6MrL-IHTb4&feature=youtu.be
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  دادخواھی یا گردنکشی؟
  2014 سپتامبر ماه 26  ـ1393ماه مھر  4 

) با ھمهء شقوق مذھبی و قومی و زبانی و عقیدتی اش( به نظر من، مسئلهء اصلی ملت ايران             
فردی و گروھی است؛ استبدادی که حتی وقتی به سود مردم » استبداد«مسئله پايداری حیرت انگیز 

سازد؛ ھمانگونه که می » مسلوب العالقه«گام بر می دارد آنھا را نسبت به آنچه که دريافت می کنند 
را به دل نمی گیرد، مگر آنکه از آزادگی ھای الزمهء شخصیت واقعی يک انسان » ارباب«الطاف » رعیت«

  .بکلی تھی شده باشد
» بازتولید استبداد«سخن می گوئیم در واقع به روند » پايداری استبداد«در عین حال، وقتی از 

جود، و نومید از تغییر مسالمت آمیز آن، در لحظاتی از بجان ًمعموال، مردم ناراضی از وضع مو. توجه داريم
اما، چندی نگذشته، استبداد را . آمدگی، بر حکومت استبدادی می شورند و از پايش در می آورند

ًپس شورش و انقالب چارهء کار نیست، اگر قبال راه حلی برای . ديگرباره بر سرير قدرت پا بر جا می بینند

  .ید استبداد نیافته باشیمجلوگیری از بازتول
***  

ًمعموال، در نوشته ھای سیاسی و اجتماعی، گوھر نارضايتی ھای مردم در برابر استیالی 

مطرح می سازند که، ھمچنانکه توضیح خواھم داد، عبارت دقطقی » مطالبات مردم«استبداد را با واژهء 
از دوستان قديم و نديمم، آقای سیروس  يکی 2012 و 2011اول از اينجا بیآغازم که در سال ھای . نیست

ملکوتی، در کنار کارھای تلويزيونی خود، در سلسله گفتگوھائی که با شخصیت ھای سیاسی آغاز 
از عبارت ديگری استفاده کرد که ) 1(را نھاده بود» در تکاپوی ھمايشی ممکن«کرده و خود بر آنھا عنوان 

ماھیت واقعی نارضايتی ھای مردمان از حکومت ھای گويای » مطالبه«از نظر من بسا بیش از واژهء 
استبدادی است؛ عبارتی که ھمیشه و بخوبی می تواند جانشین اغلب الفاظی شود که ھر کس به 

و من نیز در اين مقاله می خواھم از ھمین عبارت استفاده کنم تا . غرضی از آنھا استفاده می کند
انه به الفاظ جديد می تواند پردهء سوء تفاھم ھا را نشان دھم که چگونه اينگونه توسالت خیرخواھ

  .بشکافد و درھای بستهء گفتگوی بین اعضاء اپوزيسیون را بگشايد
 آقای ملکوتی، در جستجوی گوھر مطالبات شخصیت ھا و احزاب سیاسی مخالف حکومت             

» مطالبه«، بجای لفظ )دکه البته، و بصورتی گريزناپذير، شامل احزاب منطقه ای ھم می ش(  اسالمی 
و دستمايهء ابتکار او نیز در ھمین ) و ھنوز ھم استفاده می کند(استفاده می کرد » دادخواھی«از واژهء 

  . جايگزينی ظريف نھفته بود
» دادخواھی«می تواند زورگويانه، خودخواھانه، از باال، و حتی ظالمانه ھم باشد اما » مطالبه«

می کند، ھمانگونه که فردوسی، در سرآغاز منظومهء رستم و » بی داد«بالفاصله ما را متوجه وجود 
: دل نازک از رستم آيد به خشم/ يکی داستانی است، پر آب چشم «: سھراب اش از آن ياد کرده است

يعنی، » ...ز مرگ اين ھمه داد و فرياد چیست؟/ چیست؟ » بی داد«است » داد«اگر مرگ // 
ظلم قرار گرفتن خبر می دھد، و در آن خودخواھی و سخن از باال گفتن دادخواھی از مظلومیت و مورد 
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ھای مردمان عاقبت به اعتراض و قیام و شورش و انقالب ھم » دادخواھی«نیست ـ حتی اگر، در عمل، 
در اين ساحت، ھمهء اين اقدامات از جنس دادخواھی اند و نه از مقولهء ماجراجوئی و . بیانجامند

  . ھای خانمان سوزکشیدن کشور به آتش
***  

 از نظر من، ملت ايران ھمواره دستخوش بیداد حکومت ھای متمرکز و استبدادی بوده و چون نه             
راه حلی برای پخش قدرت تصمیم گیری و رفع استبداد داشته و نه بديلی به او ارائه شده است که 

کند، ناگزير و عاقبت کارش » فع مظالمر«بتواند از کل ملت ايران و شقوق و گروه ھا و اقلیت ھايش 
ًمکررا به شورش و انقالب ھائی کشیده که يا ناکام مانده اند و يا حکمی بد تر از خودکشی داشته اند؛ 

چرا که خودکشی نوعی خالصی از وضعیت بد است حال آنکه انقالب کردن و ويران ساختن و سپس با 
  .ھا از تشديد وضعیت بد خبر می دھداستبدادی بدتر از استبداد قبلی روبرو شدن تن

 بدينسان، در بحث پیرامون آنچه می تواند شکل دلخواه حکومت ايران فردا را مطرح سازد نیز می             
خود تمام داستان خواستاری » گوھر«استفاده کرد که در » دادخواھی«توان بخوبی از اين تعبیر 

ز قدرت و اختیار در دست يک نفر يا يک گروه را در بر می جلوگیری از بازتولید استبداد برآمده از تمرک
  .گیرد

مادر و زايندهء واکنش » حکومت مقتدر متمرکز«بعبارت ديگر، در اين چشم انداز، مفھوم 
ی ھمهء کسانی می شود که دچار ستم و تبعیض و محرومیت از آزادی و اختیار زندگی »دادخواھانه«

کزی ھستند که آزادی کش و اختیارستیز و برقرار کنندهء رابطهء خود به تعرضات حکومت مقتدر و متمر
  .ظالم و مظلومی در جامعهء گستردهء ايران ست

ً چرا که، اصوال، اين نکته امری بديھی است که در طبیعت زندگانی فردی و اجتماعی انسان             

ھای برآمده از فرد و جامعه وجودی انکار نشدنی دارد، و در عموم نھاد» خودگردانی«ضرورت وجود اصل 
در واقع، ھر انسان زمانی تبديل به موجودی بالغ می شود که بتواند امور . نیز قابل مشاھده است

ھر . خويش را خود بگرداند و در مورد نحوهء زندگی و دخل و خرج و سفر و حضرش خود تصمیم بگیرد
ارای حريم و اختیار و قدرت خودگردانی خانواده نیز، در عین اينکه عضوی از اجتماع بزرگ تر است، د

اما چگونه است که وقتی، . در دنیای مدرن ھر ده و شھرستان و شھری نیز بايد ھمینگونه باشد. است
ًحقوق بديھی مردمان، مثال در موارد زير،   يک حکومت مقتدر متمرکز زمام قدرت را در دست دارد، ھمهء 

  :از آنھا سلب می شود؟
حق ندارند مصادر امور مديريتی محل اقامت خود را خود انتخاب کنند و از استانداران  مردم -              

ًکه معموال در (را وزارت کشور و مقامات امنیتی حکومت متمرکز ... گرفته تا فرمانداران و شھرداران و

ورد ً، با موافقت رئیس اول حکومت، تعیین می کنند و معموال ھم ـ بخصوص در م)مستقرند» پايتخت«
  .واحدھای بزرگی ھمچون استان ھا ـ از انتخاب يکی از میان اھالی منطقهء مورد نظر خوداری می ورزد

 مردم حق ندارند در مورد امور خود ـ بخصوص آنجا که کار به دولت ربط پیدا می کند ـ اعمال نظر -              
 بصورت بخشنامهء ديرآمدهء کنند؛ تا آن حد که دستور روشن شدن بخاری مدارس بلوچستان ھم بايد
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برسد؛ و يا در مورد کشیدن لولهء آبی » محل«مسئوالن بی خبر از اوضاع بلوچستان در دولت مرکزی به 
براستی کافی است تا به . برای يک ده ترکمن صحرا بايد در دستگاه متمرکز پايتخت تأمین بودجه کرد

ی ايران بزنیم تا در يابیم که در کمک ماشین جستجوی گوگل سری به خبرھای مربوط به شھرھا
زاھدان ِ بلوچستان و دزفولِ  خوزستان و فسای ِ فارس و بلدهء مازندران و امثالھم چه بیدادی در جريان 

ًاست؛ بیدادی که نه لزوما قومی است و نه لزوما جنسیتی، نه لزوما زبانی است ونه لزوما مذھبی ً ً ؛ .ً
  . را با خود داردبلکه ھمهء اين ھا و بسا بیش از اينھا

حکم بردگان را دارند که سود و زيان و نیک و بدشان را حکومت » دولت متمرکز« مردم در برابر -              
پس از استقرار حکومت اسالمی عادت شده که بگويند مسئلهء . نشسته در پايتخت تعیین می کند

تن حکومت واليت فقیه است و، بودن مردم ناشی از احکام شرعی پايه گرفته در امر برساخ» صغار«
با مردم ھمیشه حکم رابطهء قیم و » حکومت مقتدر متمرکز«متأسفانه، فراموش می شود که رفتار ھر 

  . صغیر را داشته است و دارد
است و » بی داد گر«ً بدينسان، و بدون شک، ھر حکومت مقتدر متمرکز لزوما سرکوب کننده و             

و حقوق از دست داده محسوب می » بیداد کشیده«ر سايهء آن نیز مردمی مردمان محکوم به زندگی د
دانست؛ » دادخواھی«در اين صورت براستی که مطالبات آنان را بايد، قبل از ھر چیز، از مقولهء . شوند

و سپس بر اھل سنت ) بخصوص در استان ھای مرکزی(در برابر بیدادی که نخست بر ھمهء ملت ايران 
اين بیدادی است که تنھا از .  فرھنگ ھا و زبان ھای مختلف روا داشته می شودو مذاھب ديگر و

  .استبداد متمرکز بر می آيد و بس
***  

از آنجا که حکومت : در عین حال بايد دانست که اين واقعیت يک قانونمندی گريز ناپذير است
ان بودن واحد ھای اجتماعی مقتدر و متمرکز قدرت خويش را از سلب آزادی ھا و اختیارات و نفی خودگرد

به دست می آورد، خود بخود، نمی تواند تأمین کنندهء آزادی و اختیار واحدھای اجتماعی باشد و در 
عین حال، بواسطهء ناحق و نامشروع بودن آمريت خود، ھمواره ناگزير است مردمان را در میان خوف و 

سیاست امتیاز دھنده به مردم روند فروپاشی رجاء نگاه دارد؛ چرا که به محض روی آوردن به ھر گونه 
  .اش آغاز می شود

را ـ اگرچه مايه و پايه ای نداشت و از سر ناچاری » اعالم فضای باز سیاسی«ما ھمگی نتیجهء 
مطرح می شد ـ بصورت سقوط حکومت مقتدر و متمرکز گذشته ديديم و اکنون نیز بخوبی می دانیم که 

ملت » صدای انقالب«کومت اسالمی کنونی نه حاضر به شنیدن ھمان تجربه باعث شده است که ح
  .اعالم کند» فضای آزاد سیاسی«است و نه می خواھد ومی تواند که ـ حتی به ظاھر ـ 
اين حکومت تجربه کرده و می داند که حیات : مسئله در سوی حکومت متمرکز روشن است

اين ) اپوزيسیون(اما ببینیم که مخالفان . تحکومت مقتدر متمرکز وابسته به تراکم اقتدار و تمرکز اس
درس گرفته و تا چه میزان با گوھر استبدادی حکومت متمرکر » قانونمندی«حکومت تا چه حد از اين 

  .سرکوبگر آشنائی يافته اند
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به نظر من آنھا، اگر از آگاھی ھای مناسب سیاسی برخوردار باشند، بايد دانسته باشند و 
چنان بسازند که بجای ) و در صورت پیش آمدن امکان تاريخی(نان تصور کرده بکوشند تا آينده را چ

بیانديشند؛ پديده ای که ) »متمرکز«و نه (» حکومت مقتدر مرکزی«به برقراری » حکومت مقتدر متمرکز«
ر از تمرکز قدرت و در نتیجه بازتولید استبداد جلوگیری می کند و در عین حال آزادی و اختیار را به مردم ب

  .می گرداند و تالشی احتمالی کشور را نیز نامحتمل تر از ھمیشه می سازد
حکومت «به » حکومت مقتدر متمرکز« در واقع، بر اساس اين دستگاه نظری است که تبديل             

ھای سیاسی و اجتماعی مردم مناطق » دادخواھی«بعنوان راه حل پاسخگوئی به » مقتدر مرکزی
مختلف کشور ساکنند از تعرض تمرکز خواھانهء » مناطق«د و آنان را که در مختلف کشور در می آي

  .حکومت مصون و محفوظ می دارد
بحث رسیدگی به دادخواھی ھا است و نه بحث ضعیف کردن حکومت » حکومت نامتمرکز« بحث             

 که رسیدگی به ؛ چرا»رفع مظالم«مرکزی مقتدری که از آن مردم و برای مردم است و کوشنده در راه 
دادخواھی خود بخود موجب برقراری رضايت ناشی از آزادی و اختیار است و چنین رضايتی موجب 

خواستاری داوطلبانهء پیوندھای مردم يک کشور و نگاھبانی از يکپارچگی ملی آنان شده و، در مناطق 
  .مرزی، کشور را از خطر تجزيه دور می کند

به معنای خواستاری حکومت نامتمرکز بصورت تقسیم اختیارات و وظايف » جابجائی واژگانی« اين             
چرا که تنھا در اين . نیز ھست» حکومت ھای مردم گرای منطقه ای«و » حکومت مقتدر مرکزی«مابین 

وضعیت است که حکومت مرکزی نمی تواند ھمهء آزادی ھا و اختیارات حکومت ھای منطقه ای را به 
  .خود مصادره کندنفع استبداد سرکوبگر 

***  
نیز می ھراسند و اگر ناظر بر سرزمین ھای » حکومت محلی« اما ديده ام که برخی ھا از لفظ             

مرزی کشور باشد، آن را در زمرهء الفاظ مربوط به تجزيه طلبی قرار می دھند، حال آنکه اگر اندک سواد 
نیست ) sovereignty(» تقسیم حاکمیت«سیاسی در آدمی وجود داشته باشد می فھمد که صحبت از 

و حاکمیت بصورتی تفکیک ناپذير به يک ملت يکپارچه تعلق دارد و نمی تواند محل منازعات دادخواھانه 
  .اما حکومت مقوله ای تقسیم پذير است. باشد

در . اشاره کنم) لیبرال دموکرات(در اين مورد بد نیست به سندی از آن حزب مشروطهء ايران 
سندی تصويب و به منشور حزب پیوست شد به نام ) 1383سال (پنجم حزب مشروطه ایران کنگرهء 

ُکه مـھر تصديق زنده ياد داريوش ھمايون را ) 2(»قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاھب ايران«

در بند چھارم . ھم بر خود داشت و ھنوز ھم بقوت خود باقی است و از جانب آن حزب نقض نشده است
  :اين قطعنامه چنین آمده است

عدم تمرکز، به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومت ھای محلی، برای  «            
تصمیم گیری امور محلی در ھر محل باید تا پائین ترین واحد . کارائی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد

هء سنت انجمن ھای ایالتی و والیتی ِ حزب ما در ادام. تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد
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قانون اساسی مشروطه، حکومت ھای محلی را در سطح استان و شھرستان و دھستان و روستا 
 و تقسیم پذیر sovereigntyحکومت ھای محلی بر اصل تجزیه ناپذیر بودن حاکمیت . کند پیشنھاد می

اھد ماند و مردم ایران زیر یک قانون کشور ایران یکپارچه خو.  استوار استgovernmentبودن حکومت 
خواھند زیست؛ اما ایران از یک مرکز اداره نخواھد شد و واحدھای تقسیمات کشوری، امور محلی را از 

اجرای قانون تا خدمات اجتماعی، مانند آموزش و بھداری و امور شھری و اجرای طرح ھای توسعه و 
  ).2(»با ارگان ھای انتخابی خود اداره خواھند کردمانندھای آن، که در صالحیت حکومت مرکزی نیست 

می توان گفت در ھمین پاراگراف وجود دارد و » نامتمرکز« به نظر من تمام آنچه در مورد حکومت             
ايالت ھا، واليت ھا، (ھای مردمان ساکن در مناطق مختلف کشور » دادخواھی«برای پاسخگوئی به 

بحد مناسبی کافی است؛ با اين تفاوت که متن ) ديگری که بخوانیدشاناستان ھا، منطقه ھا و به اسم 
  .مزبور دو نکته را ناديده گرفته است

واحدھای «و » حکومت مرکزی«نخستین نکته به نادقیق بودن تقسیم وظايف و اختیارات بین 
طی ده سال گذشته در اين زمینه بحث ھای دقیق تری شده و . بر می گردد» تقسیمات کشوری

بر عھده دارد دقت ھای بیشتری صورت گرفته » حکومت مقتدر مرکزی«خصوص در زمینهء وظايفی که ب
ًمثال، اکنون می توان با قاطعیت گفت که اموری ھمچون سیاست خارجی کشور، قوای نظامی . است

دھای کشور، حق تعیین اقتصاد کالن و پول کشور، ادارهء منابع کالن طبیعی کشور، تقسیم عادالنهء درآم
» حکومت مرکزی«ملی برای برنامه ريزی عملیات عمرانی سراسری کشور، ھمگی، بايد در دست 

باقی بماند و ھمهء اين سیاست ھا، با کمک گرفتن از پشتیبانی حکومت ھای منطقه ای، با قدرت اجرا 
 تقسیمات واحدھای«آنگاه، و در واقع، آنچه در خارج از فھرستی اينگونه باقی می ماند از آن . شود

  . خواھد بود» کشوری
بر می گردد که سند مزبور در » واحدھای تقسیمات کشوری«نکتهء مغفول دوم نیز به ھمین 

حال آنکه نداشتن پیش بینی ھای الزم در اين ) يا الزم نديده که به آن بپردازد(مورد آن ساکت است 
  .مورد می تواند در آينده عواقب وخیمی داشته باشد

که قانون مشروطه آن را ايالت و واليت (» يک واحد در تقسیمات کشوری«ف براستی تعري
چیست و ما چگونه از پنج ايالت زمان ) خوانده و فرھنگستان رضاشاھی آن را به استان تبديل کرده

مشروطه به سی و شش استان کنونی کشور رسیده ايم؟ آيا اين تقسیم بندی ھای متغیر کشور بر 
هء بین المللی منطقه بندی سرزمین انجام شده است؟ آيا در مورد اينگونه اساس اصول شناخته شد

ًتقسیمات نارضايتی گسترده ای وجود دارد که بصورتی بالقوه يکپارچگی کشور را تھديد کند؟ و اساسا 

تقسیمات کشوری بايد بر پايهء چه اصولی صورت گیرند که محل منازعه و اختالف نباشند و رضايت 
   کشور را نیز فراھم کنند؟ساکنان مناطق

معاونت آمايش «، سازمان برنامه و بودجهء ايران دارای يک معاونت بعنوان 1350در دھهء 
نام آن معاونت را از فعل . شد» مديريت برنامه ريزی منطقه ای«و يک مديريت بعنوان » سرزمین

وظیفهء اين . یا کردن اشاره داردگرفته بودند که در يکی از معانی اش به امر آماده سازی و مھ» آمائیدن«
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مديريت مطالعهء بخش ھای مختلف کشور برای تشخیص عدم توازن ھای اقتصادی و اجتماعی مابین 
آنھا و راه يابی برای پايان بخشیدن به اين عدم توازن ھا و گسترش عادالنهء رفاه در سراسر کشور و، در 

که من ھم در (مديريت مورد اشاره نیز . شوری بودپی آن، يافتن علمی ترين راه ھای اجرای تقسیمات ک
به مطالعهء اصول منطقه بندی اقتصادی ـ اجتماعی کشور و در راستای بردن برنامه ) آن نقشکی داشتم

پس از انقالب اين دو واحد نیز تا مدتی بکار خود . ھای توسعهء متوازن به مناطق مختلف اختصاص داشت
و در نتیجه از تعريف (ش سرزمین به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شد ادامه دادند تا اينکه بخش آماي

ھم با انحالل سازمان برنامه و بودجه ـ فکر می » مديريت«و آن ) متوسع خود به تعريفی تقلیلی رسید
حال آنکه اگر در اين رژيم ـ و بر فرض محال ـ ) 3.(کنم ـ بصورت تقلیل يافته ای به وزارت کشور داده شد

کومت داشت الزم می بود که آن معاونت و مديريت در ھم ادغام شده و بصورت سازمان عقلی ح
که قرار است نمايندگان استان ھای مختلف به انتخاب (مستقلی درآيند که زير نظر مجلس شورای ملی 

  . کار کند) مردم در آن شرکت داشته باشند
***  

، »نامتمرکز«، يا »حکومت غیرمتمرکز«می خواھم بگويم که در بحث ھای رايج کنونی در مورد 
يعنی دولتی که (در توجه به مسائل و لوازم تقسیمات کشوری در دولت سکوالر دموکرات ايران آينده 

می تواند، بر اساس ارادهء مردم، و در انتخابات دوره ای، بین سوسیال دموکرات ھا و لیبرال دموکرات 
جائی خالی وجود دارد که امید ) ست به دست شودھائی که در احزاب مختلف گرد ھم آمده اند، د

  .است پیش از آنکه دير شود در مورد آن نیز توجه کافی بعمل آيد
نتیجهء کلی حرفم ھم اينکه بنظرم می رسد ھمهء نیروھای بظاھر متضاد و متخالفی که بر 

ضی ايران، و اصول پنجگانهء دموکراسی، سکوالريسم، اعالمیهء جھانگیر حقوق بشر، حفظ تمامیت ار
را نیز به » عدم تمرکز«يکپارچگی ملت ايران توافق دارند، در حال حاضر، و رفته رفته، پذيرش اصل 

و . اما ھمهء آنھا ھمچنان از نداشتن يک زبان مشترک رنج می برند. فھرست مشترکات خود می افزايند
مکن است ـ ديالوگی که م» دياگوگ ملی«اين مشکلی است که حل آن تنھا از طريق تن دادن به يک 

تنھا از راه نترسیدن از ورود به گفتگو، و نیز پیش شرط قرار ندادن الفاظی که ھر گروه بکار می برد، 
مھم آن است که اگر شکايت و گله از تبعیض و اجحافی ھست بايد پذيرفت که ھمه . دستیافتنی است

جراجوئی و کشور بر باد دھی و در موارد است و نمی توان ھمهء دادخواھان را به ما» دادخواھی«از سر 
که البته در نزد برخی از عناصر فاقد پايگاه مردمی امری جدی ھم (استان ھای مرزی، به تجزيه طلبی 

  .متھم ساخت) ھست
   

1. http://www.akhbar-rooz.com/search.jsp?authorId=2875 
2. http://www.irancpi.net/ir/hezb/kongere-de/kongereha/kongere-2004/961-kongere-2004-4.html 
3. http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/52509/ 

http://www.akhbar-rooz.com/search.jsp?authorId=2875
http://www.irancpi.net/ir/hezb/kongere-de/kongereha/kongere-2004/961-kongere-2004-4.html
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/52509/
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 چشم انداز مسئلھء اقوام در یک حکومت سکوالر دموکرات

  )يادداشت ھائی برای سخنرانی در کنگرهء چھارم سکوالر دموکرات ھای ايران(
  2016 سپتامبر 10 - 1395شھريور ماه 

  وطنان گرامی، خانم ھا و آقايان ارجمندبا سالم خدمت ھم
 اينکه بخشی از جريان کنگرهء ساالنهء سکوالر دموکرات ھای ايران را به سخنرانی و بحث دربارهء         

مسئلهء اقوام ايرانی اختصاص دھیم، رفته رفته، تبديل به يک سنت شده و لذا امسال ھم کمیتهء 
ک ايران سکوالر دموکرات را محور کار کنگره قرار داده بود، برگزاری کنگره، که چشم اندازھای مختلف ي

در پی آن برآمد که سخنرانی را دعوت کند که بتواند در مورد سکوالر دموکراسی و مسئلهء اقوام 
  .ساکن سرزمین ايران صحبت کند و من به داليلی چند برای اين کار اعالم آمادگی کردم

ن داليل بپردازم اما عمده ترين شان آن بود که مسئلهء اقوام در  در اينجا قصد ندارم به ھمهء آ        
کشورمان روز بروز جنبهء جدی تر و حاد تری را بخود می گیرد و طرفینی که دارای باورھا و تصورات 

متفاوت و متضادی در اين مورد ھستند اغلب به جدل ھای سخت و گاه زشت می پردازند و اتھام زنی 
از آنجا که من سالیان درازی است در اين باره قلم زده و سخن . د سازنده می دھدجای خود را به انتقا

گفته و در نتیجه دچار عواقب اين کار ھم بوده ام فکر کردم شايد با داوطلب شدن برای سخن گفتن در 
  . اين مورد دوستان ديگرمان را از رگبارھائی که به سويشان شلیک خواھد شد معاف کنم

يگرم نیز آن بود که اگرچه ديگرانی ذيحق تر از من ھم در مورد سکوالر دموکراسی از  دلیل د        
يکسو و مسئله اقوام از سوی ديگر مطالب مھمی نوشته اند اما کمتر ديده ام که آنھا اين دو موضوع را 

در اين بھم ربط داده و مسئلهء اقوام را در زير چتر سکوالر دموکراسی مطرج کنند حال آنکه من بارھا 
  .مورد قلم زده و سخن گفته ام

  : از نظر مسئلهء اقوام دارای چند وجه نظری است که چند تائی از آنھا را عرض می کنم        
 برخی می گويند حق طبیعی مردمان ھر منطقه است که سررشتهء کارھای خود را خودشان -         

در .  يا دستور حکومت مرکزی نباشنددر دست داشته باشند و برای انجام ھر کاری منتظر موافقت
  .self-governingاصطالح سیاسی به اين سیستم می گويند خودگردانی يا 

 عده ای ديگر می گويند که ما بايد اجازهء استفاده از حق تعیین سرنوشت خودمان را داشته -         
به اين سیستم می گويند . باشیم و اگر دل مان خواست بتوانیم استقال خود از ايران را اعالم کنیم

  .self-authorityخود مختاری 
ھم ھست و لذا در درون مرزھای کنونی ايران » ملت«يک » قوم« عده ای می گويند که ھر -         

  . ملت ھای مختلفی ساکن اند
 عده ای می گويند قوم ما پاره ای از يک ملت واحد است که بر اثر جنگ ھا و زيادت خواھی ھا -         

ير ملت ھا تکه تکه و بین قدرت ھای پیروز تقسیم و شده است و ما می توانیم با بھم چسباندن سا
  .اين تکه ھا ديگر باره يک ملت شويم
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 عده ای می گويند اقوام ايرانی در رابطه با قومی که آن را به نام فارس می خوانند دچار تبعیض -         
لیسم را در سرزمینی که امروزه ايران نام دارد برقرار کرده و ظلم واقع شده اند و فارس ھا نوعی امپريا

  .اند
  :ً مجموعا نظرات مختلف را می توان به سه دسته تقسیم کرد        
دسته ای که معتقد به آن ھستند که اقوام مختلف می توانند در زير سقف کشوری به نام . 1         

عیض وجود دارد اين مشکل می تواند به دست يک ايران زندگی کنند و اگر مشکلی از لحاظ تفاوت و تب
  .بنامم» وحدت طلب«اجازه دھید اين نگاه را يک نگاه . حکومت ملی عادل حل شود

دستهء ديگری معتقدند که کشور فعلی ايران از تصرف سرزمین ھای اقوام مختلف به دست . 2         
 طرف شود و ھر قومی برای خودش يک قوم قدرتمند بھم چسبانده شده و الزم است که اين ظلم بر

تجزيه «و يا » جدائی خواه«و يا » استقالل طلب«اينھا را ھم اجازه دھید يا . کشوری داشته باشد
  .نام بگذاريم» طلب

دستهء سوم ھم دسته ای بینابینی ھستند که بنا بر سابقهء چند ھزار سالهء ھمزيستی با . 3         
قی بمانند و در کشور يک پارچه ای به نام ايران زندگی کنند اما، ديگران دل شان می خواھد ايرانی با

و ) و نه يک قوم حقیقی يا ساختگی(بعلت تجربهء روزگوئی و تبعیض ناشی از عملکرد حکومت مرکزی 
فقدان يک آلترناتیو قابل اتکاء برای آن، فکر می کنند که اگر اين وضع بخواھد ادامه پیدا کند بھتر است 

اين ھا را می توانیم از يکسو . بگیرند و منطقهء خود را مبدل به يک کشور مستقل کنندراه خود را 
بخوانیم که در ھر » جدائی طلبان و استقالل طلبان مشروط«و از سوی ديگر » وحدت طلبان مشروط«

  . زمان ھمراه آن دسته ای می شوند که کفهء پر زورتر و قابل لمس تری دارد
ان را قبل از ھر چیز سکوالر دموکرات ھای ايرانی می دانیم و بعد از آن می  حال، ما که خودم        

ًتوانیم خود را سکوالر دموکرات فارس زبان يا ترک يا بلوچ و يا کرد بخوانیم، طبعا تمايل مان به دستهء 

يعنی از يکسو وحدت خواھیم و، از سوی ديگر، آرزومنديم که اجحافات و تبعیض . اول و سوم است
روا داشته شده نسبت به اقوام ايرانی از میان برداشته شود، ھمهء ايرانیان در مقابل قانون و ھای 

تقسیم ثروت ملی با ھم مساوی الحق باشند و مناطق عقب افتاده ھم بتوانند، با داشتن اولويت، از 
لی خويش ھمان امکانات مناطق مرفه استفاده کنند و نیز حس کنند که خود اداره کنندهء جامعهء مح

  .می خواھیم» ما ايرانی يکپارچه و بی تبعیض«ھستند؛ چرا که شعار اصلی ما آن است که 
 می خواھم بگويم که بین دسته اول و دستهء سوم اشتراکات زيادی وجود دارد که دستهء دوم         

 ھرگز  دستهء دوم، از سوی ديگر، و به نظر من بین دو دسته اول و سوم از يکسو و. فاقد آن است
نمی توان ديالوگ سازنده ای برقرار کرد و تنھا می توان امیدوار بود که شرايط روزگار طوری برقرار شود 

  .که استدالالت دسته دوم برای دو دستهء ديگر جذابیت پیدا نکند
چه لیبرال باشیم و چه سوسیالیست، چه ملی گرا و چه ( از نظر من، ما سکوالر دموکرات ھا         

به استناد اسناد پايه ای خود، ھمچون پیمان نامهء عصر نو، در مرحلهء نخست در ) یونالیستانترناس
دسته اول جا می گیريم و در مرحلهء دوم می توانیم افکار دستهء سوم را ھم بفھمیم و در راه رفع 
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 طلبان به عبارت ديگر، ما با استقالل خواھان و تجزيه. رضايت آنان به سود حفظ تمامت کشور بکوشیم
گفتگوئی نداريم چرا که صورن مسئله مان با آنھا يکی نیست اما ھم خواست دستهء اول برای حفظ 
  .يکپارچگی کشور را درک می کنیم و ھم با مشکالت و ناراحتی ھای اقوام تحت تبعیض خود ھمدرديم

» راسی ايرانیسکوالر دموک« بنا بر اين، آن سکوالر دموکراسی که ما از آن دم می زنیم يک         
ما می دانیم . است و ما سکوالر دموکراسی منطقه ای و محلی و قومی و زبانی را در مد نظر نداريم
اما از زمان . که نقشهء ايران بارھا عوض شده و سرزمین ھائی به آن افزوده و يا از آن جدا شده اند

ًن نام خوانده می شود تقريبا ايران آنچه که امروز به اي» ِ ملت- کشور «انقالب مشروطه و پیدايش 

دست نخورده باقی مانده و ما فکر می کنیم که اگر مشکالت داخلی کشورمان حل شود دلیل خاصی 
  . نیز برای تغییر اين نقشه وجود ندارد

يکی اينکه اين مشکالت حل نشود و :  اما از اين نکته نیز غافل نیستیم که دو امکان وجود دارد        
در آن صورت مردم در رنج و ناراحتی . یض و حتی سرکوب به عمر خود ادامه دھندسرچشمه ھای تبع

  .را نمی توان با نصیحت در ھموندی با يکديگر نگاه داشت
ً امکان دوم ھم تصمیم ديگر قدرت ھای جھانی برای تغییر نقشه منطقه و مثال تبديل ايران به         

بعیض و نفاق بھترين وسیله برای رسیدن به اين شش کشور جدا از ھم است که در آن صورت وجود ت
  . مقصود است

 در مجموع و در واقع، طوالنی شدن عمر حکومت اسالمی و برنامه ھای دول قدرتمند جھان، از         
دو سو، متحقق شدن اين تجزيه را نزديک تر کرده است؛ بطوری که من حتی ھراس آن را دارم که 

اما ما چاره ای نداريم که در حد توان مان در راستای .  دير شده باشدزمان برای طرح اين مطالب خیلی
  .حفظ يکپارچگی میھن عزيزمان کوشا باشیم

 اما اين کوشا بودن ربطی به صدور اعالمیه ھای غالظ و شداد علیه جدائی خواھان و تھديدھای         
و پاريس ندارد، و ارزش ادعا را تو خالی صادره از ساحل امن لوس انجلس و نیويورک و تورنتو و لندن 

يعنی اگر خیلی دل مان برای میھن مان سوخته است، اگر فکر . تنھا با عمل مدعی می توان سنجید
می کنیم حفظ تمامیت ارضی ايران يک وظیفهء تاريخی و وجدانی است، بايد توجه داشته باشیم که 

وکرات که بتواند به تبعیض ھا و بدون برکناری حکومت اسالمی و برقراری يک حکومت سکوالر دم
  .اجحافات خاتمه دھد راه چارهء ديگری نداريم

 ما نمی توانیم به بھانهء حفظ تمامیت ارضی کشورمان شعار تو خالی دھیم اما در عمل بر طبل         
 تفرقهء بین اپوزيسیون برانداز اين حکومت بکوبیم، يکديگر را رسوا و بی حیثیت کنیم، بر ھر تنابندهء

فعالی انگ خیانت و نادرستی بزنیم و نگذاريم يک آلترناتیو قوی در برابر اين حکومت سر بلند کند و به 
  .جھانیان بگويد که ما ايرانیان نیز گزينه ھای خود را داريم

 اگر اين مدعیان دروغین و تفرقه افکن راست می گويند بايد به آن کرد دلیر رنج کشیده، آن         
ار بیگانگی شده و آن بلوچ دردمند و فقر زده ثابت کنند که کلید حل مشکالت آنھا را در آذربايجانی دچ
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دست دارند و بخاطر آنھا است که می کوشند ايرانیان پراکندهء مخالف حکومت اسالمی را گرد ھم 
  .آورند

يگر می  در واقع ھر اعالمیه که ما علیه يکديگر صادر می کنیم؛ ھر سوء تفاھم که علیه يکد        
آفرينیم، و ھر اقدامی که در راستای جلوگیری از اتحاد به عمل می آوريم، و ھر خواست خودگردانی و 

مديريت محلی را با تجزيه طلبی يکی می کنیم، سندی فراھم کرده ايم برای کرد و ترکمن و عرب و 
  .اريمکرد و بلوچ ايرانی بر اينکه ما دروغ می گوئیم و برای آنھا چیزی در چنته ند

 اينھا را برای آن دسته اول می گويم که ھر سخن در راستای رفع تبعیض از اقوام ايرانی را قدمی         
تا آنجا که حتی در نزد آنان . در راستای تجزيه کشور تلقی کرده و علیه آن داد و ھوار براه می اندازند

ور به اھالی ھمان منطقه و سخن گفتن از يک حکومت نامتمرکز و اعطای ادارهء ھر منطقه از کش
  .نشان از تجزيه طلبی دارد) و نه خودمختار(ايجاد مناطق خود گردان 

 بايد از آنھا پرسید که شما با اين عدم درک و نابینائی تاريخی چه راه حلی برای مشکالت         
 عدالت ايرانیان در پی فروپاشی حکومت اسالمی داريد؟ آيا در چنتهء شما چیزی جز سرکوب اقوام

  خواه ايران وجود دارد؟ و تازه آن زور و امکان برای اين سرکوب را قرار است از کجا بیاوريد؟ 
 تنھا راه اپوزيسیون سکوالر دموکرات حکومت اسالمی برای جلوگیری از جنگ داخلی و تجزيهء         

 افکند و عدالت کشور جلب قلوب مردمان کشور است، تعھد کردن نسبت به اينکه تبعیض را برخواھیم
زخم ھای پینه بسته را مرھم خواھیم گذاشت، به بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و . را جاری خواھیم کرد

ساعت روشن کردن » مرکز«عرب ايرانی امکان خواھیم داد که امور خود را خود اداره کنند و کسی از 
یدن با انديشهء تجزيه طلبی اين تنھا سالح ما برای جنگ. بخاری ھای سیستان را صادر نخواھد کرد

  .است
 اما در قبال اين سخنان که با گروه اول می گويم، سخنی نیز با گروه سوم دارم؛ با آن دسته از         

مردمانی که بین ماندن و رفتن، بین حفظ پیوند و پیوند گسستن سرگردانند و در نتیجه جمع شان تخم 
دھید که به شرطی که می گوئید متعھد ھستید يعنی شما نیز بايد نشان . ريزگاه تجزيه طلبی است

می گوئید اگر تبعیض برانداخته شود، اگر خودگردانی برقرار شود، اگر عقب ماندگی ھا حبران شوند و 
اگر ايرانیان ھمسان و ھمدوش ھم در برابر قانون حق و وظیفه داشته باشند، ما ايرانی باقی خواھیم 

ِدو شدن کشورھای ديگر نخواھیم داد؛ براستی اگر شما ھم به اين ماند و تن به ذلت شھروند درجه 
. اگرھا پايبند و متعھد ھستید بايد به ديگرانی که در پی متحقق ساختن اين اگرھا ھستند کمک کنید

ًدائما از حق تعیین سرنوشت و خودمختاری و تحت ظلم بودن از . با آنھا با کالم مشفقانه سخن بگوئید

  . سخن قھرآمیز نگوئیدجانب قومی مجعول
 آيا نبايد شما از تکرار اين دروغ تاريخی به نفع آينده خودتان و کشورتان پرھیز کنید که پديده ای         

به نام قوم فارس وجود دارد که طمع کار و سرکوبگر است و بقیهء اقوام ايرانی را تحت ستم گرفته 
آمیختگی ايرانیان کجا است؟ چرا بی پروا می است؟ براستی اين قوم اکنون، پس از سه ھزار سال در

کوشید که فارسی زبانی را تبديل به قومیت فارس کنید و جنگ بین اقوام را دامن بزنید؟ مردمان ايران 
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از بحر خزر تا خلیج فارس به فارسی سخن می گويند اما به اقوام و تیره ھای گوناگون تعلق دارند و 
آنھا است، شاعران اقوام مختلف ) و نه رسمی( است، زبان اداری زبان فارسی نخ پیوند تاريخی آنھا

  . ايرانی به اين زبان شعر گفته و اثر آفريده اند
سخن » ظلم و ستم فارس ھا«از » حکومت متمرکز« چرا بايد بجای ناھنجاری ھا و سرکوب ھای         

 آشام جملگی حتی فارس گفت و اين دروغ بزرگ را تکرار کرد؟ آيا ھیئت حاکمهء ھمین حکومت خون
زبان ھستند؟ خامنه ای، خلخالی، اردبیلی، و ھزاران جانی ديگر ھیچ کدام در خانه با پدر و مادر 

خويش به فارسی سخن نگفته اند اما چون بقدرت رسیده اند مردمان کشور را از حق خودگردانی 
  .محروم ساخته و تمرکز خون بار خود را بر آنان غالب کرده اند

 شما مردمان اقوام مختلف ايران که ايران را با اگر و شرط دوست داريد و می خواھید که در زير         
سقف الجوردی ايران باقی بمانید و با ھم میھنان تان ھمسرنوشت باشید؛ شما نیز بايد از زبان 

 ايرانی بی دروغین و اصطالحات جعلی تجزيه طلبان دوری گزينید و به اين بیانديشید که آيا زندگی در
تبعیض که زبان و مذھب و فرھنگ شما را پاس می دارد بھتر است يا پیوستن به تکه ھای ديگری از 
قومیت تان که در بیرون از مرزھای ايران زندگی می کنند و چون از ايران جدا شويد و به آنان بپیونديد 

  .ت تر فرو غلطیده ايدچیزی جز شھروندی درجه دوم نخواھید بود که از ستمی به درون ستمی سخ
 مطمئن باشید سیاست کارانی از شما که در سودای کشور مستقل داشتن و رئیس جمھور و         

نخست وزير و وزير و وکیل شدن می سوزند بیش از ھمهء شما از اين نادم خواھند بود که به نوکری 
  اربابانی درآيمده اند 

 


