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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

 تجزیھ آفرینان و آیندهء ایران
بحرانی که در عراق پیش آمده، و پی آمدھای محتمل اش که می توانند به ايجاد سه کشور مستقل و يا کنفدراسیونی از سه 

 کشور خودمان کرده و ترس از بیانجامند، اذھان ما ایرانیان را سخت متوجه و نگران اثرات اين واقعه بر »شبه کشور خودمختار«
نتوانند، پیش از » وطن دوستان«براستی ھم، اگر . تجزيهء ايران، وطن دوستان را به واکنش ھائی گوناگون واداشته است

می نامد، برنامه ای برای حفظ يکپارچگی » جمھوری اسالمی«فروپاشی بالترديد اين حکومت نابھنگام و مصنوعی که خود را 
 .الت گريبانگیر آن بیابند، مسلم است که کشور ما نیز می تواند دستخوش جنگ ھای داخلی و تجزيه شودکشور و رفع مشک
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د به ايجاد سه کشور نمی توان و پی آمدھای محتمل اش که ،بحرانی که در عراق پیش آمده

متوجه و سخت   اذھان ما ایرانیان راد،نبیانجام »شبه کشور خودمختار«ونی از سه مستقل و يا کنفدراسی

 وطن دوستان را به واکنش ھائیترس از تجزيهء ايران، و کرده نگران اثرات اين واقعه بر کشور خودمان 

 .گوناگون واداشته است

 نابھنگام و ِ متحکواين نتوانند، پیش از فروپاشی بالترديد » وطن دوستان«براستی ھم، اگر 

برنامه ای برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع مشکالت ، می نامد»  اسالمیجمھوری« که خود را ،مصنوعی

 .شودد دستخوش جنگ ھای داخلی و تجزيه می توان نیزکشور ما مسلم است که   بیابند،گريبانگیر آن

 

 تمايالت گريز از مرکز

کارکرد حکومت ايدئولوؤژک ـ مذھبی «و » وضع موجود«جدا از وجود نارضايتی عمومی مردم ايران از 

، که موجب خروج میلیون ھا انسان تحصیل کرده و کشورساز از ايران شده و اين سیل خروج ھم »کنونی

 و  عمیق خاص و نارضايتی ھایوجودنام گرفته است، » فرار مغزھا«اکنون و ھمچنان ادامه دارد و رسمًا 

 شده و بازار  در نزد اقوام مرزنشین ايران»گريز از مرکزتمايالت « جب بروز که می توانند مو»دسته جمعی«

صاحب اين قلم . ل شده استی، به امری غیر قابل انکار تبد را رونق بخشند حاضر در میان آنھاتجزيه طلبان

 و گاه، بخاطر نوشتن ھمین نوشته بی مطالنیز ده سالی می شود که در مورد خطرات ناشی از اين وضعیت

 .به ناروا مورد مالمت برخی از وطن دوستان قرار گرفته اممطالب، 

که ھمه ( چه بصورت مھاجرت و فرار ،من میل به خروج از وضعیت نابھنجار و سرشار از تبعیضاز نظر 

) که جدائی و تجزيه نام دارد(و يا جدا کردن موطن خود از بقیهء کشور ) چیزت را وا می نھی و می روی

در يکی از  ،مثًال، ھشت سال پیش. است خاص» وضعیت روانی« و ناشی از يک طبیعیو میلی ناگزير 

 پیشنھاد می کنم خانواده ای را مجسم "وضعیت روانی"برای درک اين «:  کهمه انوشتجمعه گردی ھايم، 

یار او کنید که در آن ھمهء تصمیم گیری ھا با پدر خانواده است و ھمهء درآمدھای اعضاء خانواده ھم در اخت

به ھرکس ھرچه دلش خواست می دھد، بدون موافقت او . قرار می گیرد و تنھا به ارادهء او خرج می شود

 "پدر"در اين . ھیچ يک از اعضاء خانواده حق انجام کاری را ندارد و در انتخاب نوع زندگی خود آزاد نیست

زد او عزيزترند، از ھر که بخواھد می گیرد و برخی از اعضاء خانواده از برخی ديگر در ن. عدالتی ھم وجود ندارد

يعنی او ھم می . ش ھم ھر دو جنبهء مادی و معنوی را در خود دارد ابنیاد قدرت. به ھر که بخواھد می دھد
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تواند بی ھیچ مالحظه ای کتک بزند و ھرکس را که خواست در اطاقی و پستوئی حبس کند، و ھم اعضاء 

.  بار آمده اند که از انديشیدن به مقاومت در برابر او نیز بخود می لرزندخانواده اش با چنان ترسی از او

 "استبداد"براستی ماھیت و عاقبت اين خانواده چه می تواند باشد؟ محرز است که ساختار آن بر پايهء 

اما عاقبتِ  آن به سوی . نھاده شده است و در ھمهء تحوالت خود به بازسازی ھمین ماھیت مشغول است

نات گوناگونی گشوده است که يا به باقی ماندن اعضائی ترس خورده و سرکوب شده و از لحاظ روحی امکا

استبداد می انجامد و يا نیروی سراسر پرورده شده در نفرت  در اين دايرهء ترس و "سرنوشت"فلج و تسلیم 

 .»ی کندخانواده را در آدمی کارا م می زايد که میل به گريز و جدائی از واحد و خشمی را

انقالب نچه در ھفتاد سال قبل از جدا از آو اکنون بر اين گفته ھای ھشت سال پیش می افزايم که،  

 سال گذشته نقش چنین پدری را 36، شک نیست که حکومت اسالمی در هاسالمی در کشور ما رخ داد

با زور را  آنھا  تا استکوشیده ،»اعضاء خانواده« بجای رسیدگی به نارضايتی ھا و شکوه ھای ،بازی کرده و

 شان  مالی و جانی و مديون کردن، و زندان و شکنجه و تجاوزبمباران و مسلسل و سرکوب و خون ريزی

نمی ھرگز چنین روش ھائی ِاعمال   است کهآشکار و بر ھر انديشنده ای . مطیع و منقاد خود کند،بخود

الت می  ھمواره بر شدت و عمق اين تماي،عکس بر،و شود ريز از مرکز در مردمانگر به رفع تمايالت د منجنتوا

 .افزايد

  حس ايناماتمايل به گريز و جدائی است و زايندهء مادر » نارضايتی«نکتهء مھم آن است که بدانیم  

ختم نمی شود و ھرگاه که علل نارضايتی مرتفع شود میل بودن با خانوادهء کوچک » تجزيه طلبی«لزومًا به 

» تجزيه طلبی« نسبت دادن صفت ،بنا بر اين. نتی قوی تر از ھرگونه جدا خواھی استو بزرگ تاريخی و س

  يک بی انصافی بزرگ است که تنھا با استمرار چاره ناپذير نارضايتی»ناراضیان از وضع موجود«به عموم 

 .  می تواند به يک واقعیت تبديل شودشان

 

  و تجزيه آفرينانتجزيه طلبان

آنھا به داليلی که در . را منکر شد» تجزيه طلبان واقعی«نمی توان وجود » اضیاننار«اما جدا از جمع  

 که از زمینهء می توانند به نارضايتی عمومی از وضع موجود ندارند ـ  ھمربطیچندان زير بر می شمارم ـ و 

چه ( جامعه در يک» وضع موجود«نارضايتی از در واقع، .  به نفع مطامع خود استفاده کنند عمومی نارضايتی

  و بدنی؛ اندام ھای آن است حافظ يکپارچگیزمینه ساز ضعیف شدن سیستم دفاعی) کوچک و چه بزرگ

ھمه نوع عنصر ويرانگر قرار می  که سیستم دفاعی اش ضعیف شده باشد خودبخود در معرض ھجوم ھم

 .گیرد

 چرا که مطالبهء ،»طلبتجزيه «بخوانم تا » تجزيه آفرين«ترجیح من آن است که اين اشخاص را اما  

 اين مطالبه را در دل جمعیت  می کوشند تا از راه ھای گوناگونھا در وجود خود آنان معنا دارد و آنتجزيه تنھا

 .ھای کثیر نھادينه کنند

 :را می توان چنین جمع بندی کرد که» تجزيه آفرين«اين عناصر ويژگی ھای به نظر من، 
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 در ايران به  يا کردستانذربايجان مستقل شود،، مثًال، آاگر ند که فکر می کن ھستندکسانی آنھا  -

 و یا وزیر و  آنھا رئیس جمھور و نخست وزير،د به کشوری مبدل شودواستقالل برسد، و يا بلوچستان برای خ

 .اين مناطق خواھند شدوکیل 

ابطی به  و يا می توانیم با در دست داشتن ضوبسیاری از اين کسان را می شناسیم ما ھمگی -

در جستجوی راه حلی » تجزيه آفرينان«مھمترين ضابطه در اين مورد آن است که . اين شناسائی برسیم

 .برای رفع نارضايتی نیستند و، بر عکس، ھمواره بر تداوم و تعمیق آن می کوشند

مختلف آنھا امیدوارند که اين حکومت بیش از اينھا به بدکاری ھای خود ادامه دھد تا مردم مناطق  - 

 مبدل به شھروندان دست چندمرا  که حکومت شیعهء کنونی آنھا ،کشور، بخصوص مناطق سنی نشین

 .ران منصرف شده و رھبری آنھا را بپذيرنداز بودن در زير سقف ايکرده است، 

 اين  که اپوزيسیونتحقق يابد ھنگامی  تنھا فروپاشی حکومت اسالمی و می کوشند تامايلنديا  -

 استعداد ايرانحفظ يکپارچگی کشور نشده و رفع نارضايتی ھا و موفق به يافتن راه حلی برای  حکومت ھنوز

  .شد که به صحنهء جنگ داخلی تبديل شودا بيافتهآن را کامل 

،  نیز می تواند حکومت اسالمی آشکارا از يکسو نشان می دھد که خود اپوزيسیونباال رمولبندی ف-

تجزيه شود و، از سوی ديگر، ضابطه ای را به دست تشديد فکر  منشاء ف،با بی عملی در زمینه ھای مختل

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

سرمنشاء ديگری برای خود یز  ن، يا انکار اھمیت آن،تن زدن از ورود به اين بحثو باالخره ھرگونه  -

 . است ھا»تجزيه آفرينی«اين تشديد 

حضور قاھری در صحنهء سیاست ما ندارند؛ اما ھستند و وجود ھنوز که  (اما، در ھمهء اين موارد

و   وجود، تجزيه طلبیفرينی و، در نتیجه، تجزيه آ ھرگونهشرط الزم برای جا افتادن  می توان ديد که)دارند

است که اسالمیت اش » اسالمیجمھوری «ھمین حکومت تبعیض آفرين موسم به  ی ھایکاربداستمرار 

 نیز برتری آخوندھای شیعه بر  در بین شیعیانبه معنی برتری شیعیان بر سنیان و ديگردينان و بی دينان، و

 . که مجموعًا موجب تشديد دم افزون تبعیض و نارضايتی است؛ روندیاستمؤمنان ديگر 

 پرسش کسانی که به يکپارچگی تاريخی ايران و تمامیت ارضی اين کشور ،ز نظر منادر نتیجه،  

شرايطی را آفريد که در آن میل گريز از می توان چگونه  «:معتقد يا عالقمندند نمی تواند جز اين باشد که

به میل ماندن در يک ھمباش گسترده و در میان اقوام مختلف و بخصوص مرزنشینان سنی ايران مرکز 

 بی يافتن پاسخی عملی برای اين پرسش خواستاری حفظ تمامیت ارضی و »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 اند  

ه ھر اسم که باشد، از ب( تزلزلی در اقتدار حکومت مرکزی وانند حفظ کنند و ھرگونهو در آينده نیز می ت

اگر نیک به اين مسئله . منجر به تجزيه و نابودی کشور می شود) حکومت نامتمرکز تا فدرالیسمخواستاری 
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زی  بازسازی دولت مقتدر مرک برای حفظ يکپارچگی کشور که استراتژی اين گروهآشکار است کهبنگريم 

 .را بخواباند و يکپارچگی کشور را حفظ کند» سرکشی ھا «، در پی سقوط حکومت اسالمی،است که بتواند

 نمی تواند !)که در پی استمرار يکپارچه نگاه داشتن ناراضیان است ( اين استراتژی، از نظر من،اما 

اين مت جانشین آن  در پی فروپاشی حکومت اسالمی، حکو،به اين پرسش پاسخ دھد کهدر ساختار خود 

ـ حتی اگر به خونريزی  را استراتژیآن تا قادر باشد تأمین می کند  را از کجا »قدرت سرکوب مطلوب آنان«

 ؟ھای فراوان بیانجامد ـ متحقق سازد

 مقتدر و متمرکزامکان بر پا داشتن يک حکومت » نقشه«از نظر من، از آنجا که الزمهء انجام اين  

مثًال، می . يد که لوازم و ضروريات بوجود آمدن چنین حکومتی چه می تواند باشدبايد دسرکوب گر است، 

 :چند عنصر بوجود می آيد مقتدر و سرکوبگر بر بنیاد متمرکزحکومت توان ديد که يک 

نمونهء اين وضعیت را .  برای بوجود آمدن يک کشور يکپارچه استوجود يک ارادهء ملی ین الزمه اول - 

ھنگامی که محمدعلیشاه قاجار مجلس را به توپ بست و . الب مشروطه مشاھده می کنیمما در جريان انق

مشروطه را تعطیل کرد و در نتیجه فرصتی فراھم شد که مردمان نقاط دور دست کشور ادعای جدائی و 

ا ايران استقالل کنند، ديديم که تبريز مرکز مشروطه خواھان شد و سرداران تنکابن و بختیار به تھران آمدند ت

يعنی در مشروطیت جاذبه ای وجود داشت که نويد رفع تبعیض و . دھندمدرن ی دنیارا در تمامیت خود تحويل 

اما در حالي که حکومت . نارضايتی را با خود داشت و سرکردگان منطقه ای را در حفظ آن کوشا می کرد

کشور ما خبر چندانی نیست و کار اسالمی ھمان رفتار محمدعلیشاھی را دارد از جاذبه ھای مشروطیت در 

بجائی کشیده است که وقتی مردم به اعتراض به خیابان می آيند رھبری شان به دست افرادی برآمده از 

» جنبش سبز«دل ھمین حکومت می افتد که قصد تجديد دوران طالئی خمینی را داشتند و، در نتیجه، 

 در لرستان که شیخ کروبی از ان برخاسته بود شور نتوانست حتی در تبريز که زادگاه مھندس موسوی بود و

 .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

 و در عین فرونشاندن طغیان ھای محلی توانست ايران را از اعماق نکبت خود در واجد يک چنین نیروئی بود

ھمچون ارتشی که ديگر (حکومت اسالمی نیروھای نظامی ملی ما . آورده و وارد جھان متمدن کند

را چنان تضعیف کرده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروھای بسیج خرافات زده ) شاھنشاھی نیست

 .نمی توانند چندان بر حمايت آنھا حساب کنند» تمرکز گرايان«آن کرده که ديگر را جانشین 

با وقوع انقالب در .  سومین عامل وجود پشتیبانی از جانب قدرت ھای بزرگ بین المللی است- 

روسیه و پیدايش حکومت کمونیستی، غربیان سرگرم ساختن سدی در برابر گسترش کمونیسم و نفوذ 

حفظ تمامیت ارضی ايران در سايهء اين نیاز ممکن شد و در .  ھائی ھمچون ايران شدندايران به سرزمین

مقابل ديديم که حکومت استالینی به محض تشخیص موقعیت تضعیف شدهء غرب و حکومت متمرکز 

در ) nations(ھا » ملت«رضاشاھی دست بکار دامن زدن به احساسات تجزيه طلبانه شد و با اختراع وجود 

کوشید ايران را تکه پاره » حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی«وری به نام ايران و تجويز داشتن داخل کش

در حال حاضر بنظر می رسد که نقش ھا عوض شده و روسیه پشتیبان حکومت اسالمی است و غرب . کند
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د و ھر از مسئلهء تجزيهء ايران به چند کشور کوچک را در بین نقشه ھای خود برای منطقه بر روی میز دار

آنچه در يوگسالوی سابق رخ داد و آنچه در اوکراين بوقوع پیوست . چند گاه يکبار نگاھی ھم به آن می اندازد

برای کمک به دولت حداقل چندان اشتھائی و آنچه ھم اکنون در عراق می گذرد نشان از آن دارند که غربیان 

از خود نشان نمی  کشورھای خاورمیانه  منطقه برای سرکوب مردم ناراضی مناطق مختلفمتمرکزھای 

 .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

که توانست شورش ھای مردم مناطق مختلف کشور را سرکوب خمینی با سوار شدن بر اين احساسات بود 

شور و حال اما بنظر می رسد که . کند و يا از تجزيه کشور در دوران جنگ ايران و عراق جلوگیری نمايد

 در جھان تشیع و مذھبی عصر آغاز حکومت اسالمی نیز اکنون جای خود را به فساد و بی اعتقادی

 . داده است در عالم تسننبنیادگرائی خونريز و بی دادگر

 پنجمین عامل را بايد در وجود يک نیروی نظامی مستقل و عالقمند به حفظ يکپارگی کشور ـ ان -

معتقدان به وجود يک حکومت متمرکز و سرکوبگر   ھم اکنونشايد. ھم بدون رفع تبعیض و نارضايتی ـ دانست

ما طبیعی است که قوای نظامی ا .باشندباز کرده  حساب »پاسداران«قوائی ھمچون در ذھن خود روی 

د که با سقوط حکومت اسالمی خود نیز ند اجازه دھن نمی توانه،که شد ھم  برای حفظ خود، حتیکشور

شايد از و  .د آمدن قدرت ھای جانشین حکومت اسالمی کنار خواھد، باند و مآًال، برای اينکه بماننونابود ش

اغلب ـ اما با اکراه ـ ناگزيرند اقرار کنند که آرزو دارند حکومت » تمرکز خواھان«ھمین رو است که اين 

 با کودتای سپاه پاسداران از میان برداشته شود و سپاه، با حفظ قدرت قاھره  نه به دست مردم کهاسالمی

. کرده و يکپارچگی کشور را حفظ کند بتواند ھرگونه سرکشی متوھمانه را سرکوب ،و دست نخوردهء خود

واال خیلی ھا اعالم داشته اند . اين تازه در صورتی است که نتوانند جلوی سقوط حکومت اسالمی را بگیرند

که اگر يقین کنند که سقوط حکومت اسالمی به جنگ داخلی و تجزيه کشور می انجامد، بالدرنگ در حفظ 

ی نیز در کنار قدرت مرکزی در سرکوب مناطق سرکش و اين حکومت تالش کرده و در جنگ ھای داخل

 .ناراضی شرکت خواھند کرد

 در سناريوئی که ؛ سناريوی کشتار و سرکوب چیزی نیست جز سناريوی تمرکز خواھان،بدينسان 

فرت زده را از نسلی به ھا را رفع نمی کند بلکه بغض ھای ن نیز نه تنھا نارضايتی اجرا شدن محتمل اشپی 

 .ر منتقل می کند و خطر انفجار بالقوهء کشور را ھمواره باقی می گذاردنسل ديگ

 

 »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

 فرض بر اين است که، در پی فروپاشی  از آنجا که، بر اساس مطالب مطرح شده در اين مقاله،-

حکومت اسالمی، احتمال پیدايش و شکل گیری حکومت مقتدر و متمرکز و سرکوبگر ديگری ضعیف است، 
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اسی  موضوعات مورد توجه انديشمندان سیدر دست حکومت تبديل به يکی از» عدم تمرکز قدرت«مسئلهء 

اين ) عدم تمرکز را بر چھره می زنند«اب که اغلب نق(» تمرکز خواھان« و اگرچه ،کشور شده است

کارآمد را در برابر ضرورت ی »آلترناتیو«انديشمندان را به تجزيه طلبی متھم می کنند اما خود نتوانسته اند 

ورود به اين بحث ارائه دھند و کارشان به طرح شعارھای ملی ـ میھنی و نفرين کردن معتقدان به حکومت 

 .ھای نامتمرکز کشیده است

 در بحث ،معموًال اما داستان از تقابل اين دو انديشه به تداخل مخرب اين دو کشیده شده است و، - 

رفع «و يا » رفع تمرکز«و يا » عدم تمرکز «اتی ھمچون اصطالح،ھائی که پیرامون اين مسئله پیش می آيد

می بینیم که ھمگی ،  اگر به معنای دقیق اين اصطالحات توجه کنیممطرح می شوند که، »تدريجی تمرکز

کشور، ھمگی با وجود حکومتی مختلف  اختیاراتی به مناطق اعطایضرورت وجود  تصديق در عینآنھا، 

 ؛ فرمولبندی ھائیبیابند» رفع اين تمرکز«متمرکز آغاز کرده و سپس می کوشند تا فرمولبندی ھائی را برای 

يعنی، . شان نه چگونگی و میزان گستردگی  معلوم است وھاختم روندھای آننه ھنگام که نه زمان شروع و 

 است که در پی سقوط حکومت اسالمی حکومت بعدی حکومتی آن  اولیه و شالوده ایفرض ،در اين نگاه

ھر وقت زمان مناسب می شود تا متمرکز خواھد بود که در آن روندھائی برای تمرکز زدائی پیش بینی 

  را به ياد قانون اساسی انقالب مشروطه و پیش بینی اين وضعیت آدمی.شونداجرايشان فرا رسد عملی 

 اما ندمی اندازد که ھیچوقت به اجرا در نیامد» حکومت ھای ايالتی و واليتی« ايجاد  متمم آن برایھای

حتی می . بصورت پرونده ای خاک خورده اما مفتوح باقی ماند» تمرکز زدائی« و اصل ندھیچگاه نیز رد نشد

 و در دولت اسداهللا 1340مثًال، در نیمهء نخست دھهء (چند باری ھم حرف آن پیش آمد توان به ياد آورد که 

 با دخالت خمینی و آخوندھای ،رفت اماھم  به مجلس شورای ملی  مربوط به اين اصلیئ اليحهء اجرا،علم

ز موضع چگاه ای البته خمینی ھ. به بوتهء فراموشی سپرده شد، سريعًااطراف و الت و لوت ھای ھوادار اش

. مردود دانست» اسالم عزيزش«طرفداری حفظ يکپارچگی کشور به اين اليحه حمله نکرد و آن را از ديدگاه 

خمینی و پیروان جن کشوری که ده ھا دين و مذھب بر خاک آن و در جان مردم اش وجود دارند، در  يعنی،

نمايندگان مردم در مجالس ی شده که در اليحهء مزبور پیش بین اعتراض داشتند که چرا  نکتهاينبه  زده اش

 لزوم قسم به »کشور امام زمان«در  چرا  و،ايالتی و واليتی بايد به کتاب آسمانی خودشان قسم ياد کنند

 )!از اين اليحه حذف شده و، در نتیجه، راه بر گروه ھائی ھمچون بھائیان گشاده استقرآن 

 آيا براستی ـ جز از طريق کودتای  توان پرسید کهمی» رفع تدريجی تمرکز«در برابر نظريهء ،  باری- 

 آنھا که با نظريهء وجود دارد؟» حکومت متمرکز مايل به رفع تمرکز«سپاه ـ راه ديگری ھم برای ايجاد يک 

 پس از از يکسو،به پیش می آيند نخست بايد ثابت کنند که قادرند » اول تمرکز و سپس رفع تدريجی تمرکز«

توانا خواھند بود که ھمهء اقوام و  از سوی ديگر، ،، قدرت را به دست بگیرند ویفروپاشی حکومت اسالم

 در تن به تمرکز بدھند تا بعدًا رفته رفته به حق شان» فعًال«قانع کنند که را ساکنان متاطق مختلف کشور 

 . برسندحاکم شدن بر مقدرات خود

  

 حکومت نامتمرکز
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 باشم، فکر می کنم ن دست که برشمردمھائی از آناريومن، بی آنکه منکر احتمال وقوع سباری   

 اقوام گوناگون و صاحبان باورھای  و در نتیجه رفع نارضايتی،که برای حفظ يکپارچگی کشور و رفع تبعیض

د ن نیز وجود دار» و منطقیی معقول و انسانیئراه ھا« ، و متکلمان به زبان ھای رنگارنگ،مذھبی مختلف

می گیرم » حکومت فدرال« و آن را معادل فارسی می خوانم»  نامتمرکزحکومت «ا  رھاآنجمع حاصل که من 

 .می دانم» مات کشورینحوهء تقسی«ء مربوط به آن را نیز و حوزه

می کنند که، از يکسو، راه را بر حکومت فدرال را با صفت ھای مختلفی وصف  ، تجزيه آفرينانمعموًال 

 اين را وا می دارند تا در برابر» پارچگی خواھان کی« سوی ديگر،عملی شدن اين ساختار می بندند و، از 

 .توصیفات موضع گیری می کنند

فدرالیسم مذھبی، فدرالیسم  اغلب اصطالحاتی ھمچون فدرالیسم قومی، ی آناندر بحث ھا

ت  اين توصیفااگر دقت کنیم می بینیم که گوھر. مطرح می شوندفرھنگی و نظاير اين ھا فدرالیسم زبانی، 

فدرالیسم قومی می مثًال، . بر می گردد برای انجام تقسیمات کشوری »معیاری خاص«استفاده از به 

فدرالیسم زبانی متکلمان به يک زبان را در يک يا م کند، یخواھد کشور را به محل ھای سکونت اقوام تقس

 . و قص علیھذا،جا می خواھد

 در  تقسیمات کشوری انجاممعیارھائی برای چنین استفاده از به اما آشکار است که قائل شدن 

 راه مان جز از میان راستای نامتمرکز کردن حکومت و رفع تبعیض و نارضايتی منجر به آن خواھد شد که

 افراد اقوام و نژادھا و مذاھب  موجب درآمیخته شدن»جھانی شدن«در دنیائی که روند . کشتار و خون نگذرد

چیزی  خود برگرداند، ء است که نمی توان آنھا را به شکل اولیهگی چناندرھم آمیخت شده و اينو زبان ھا 

 وجود ندارد و نخستین نتیجهء کوشش »فدرالیسم قومی«مضحک تر از خواستاری خطرناک تر و در عین حال 

 در ی ساکنو تبديل اقلیت ھا» ی قومی و نژادیپاکساز«ھمانا استقرار اينگونه حکومت نامتمرکز برای 

زبان . فدرالیسم زبانی نیز چنین است. ی به شھروندان تحت ستم درجهء دوم نمی تواند باشدمناطق قوم

 . ھمانگونه که مذھب و فرھنگ. نمی تواند پايهء تقسیمات کشوری شود

 نیز ، بدون توسل به اين نوع تقسیم بندی ھای ضد انسانی و ضد اقلیت ھا،اما فدرالیسم می تواند 

سم يعنی تقسیم وظايف بین حکومت فراگیر مرکزی و حکومت ھای منطقه ای بر فدرالی. وجود داشته باشد

 . اساس تقسیمات کشوری معقول و منطقی که تنھا ضوابط امروزين اينگونه تقسیمات را در مد نظر می گیرد

می تواند صرفًا بر ) نام گیرد» استانی«يا » منطقه ای«که می تواند ( فدرال متحکواينگونه  يعنی، 

جغرافیا، استعداد ھای اقتصادی، آمايش زمین، زير بنای ويژگی ھای ء اصول علمی بین المللی، ھمچون پايه

 و قوانین حمل و نقل و میزان مناسب گستردگی سرزمینی برای انجام برنامه ھای توسعهء پايدار بوجود آيد

در . ی کشور ايران تعیین کنندحاکم بر آن حقوق ملت را نه بر پايه ھای قومی و فرھنگی که بر پايهء شھروند

واقع، فدرالیسم استانی ساختاری شبیه امريکا دارد که بر اساس خودگردانی اياالت اش کار می کند، با اين 

فرھنگی جمعیت کشور وجود مالحظات حقوقی ويژه ای را در /زبانی / مذھبی / تفاوت که ترکیب قومیتی 

 .قانون اساسی آيندهء ايران ايجاب می کند
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در تقسیمات کشوری آينده نمی تواند » فدرالیسم استانی«ر عین حال بايد توجه داشت که د 

شباھتی با تقسیمات کشوری کنونی داشته باشد که ھمواره ھدف اش تکه تکه کردن سرزمین ھای برای 

 .اعمال کنترل سرکوبگرانهء بیشتر بوده است

» زبان«و در مورد ، باشد »ب رسمیمذھ« دارای نمی توانداين حکومت ھمچنین روشن است که  

زبان ، يک  میان متاطق مختلف کشوردر عین حالی که الزم است، برای تضمین ارتباطات درست و کارآمدنیز، 

؛ مردمان در ھر  و سراسری وجود داشته باشد) استofficialکه ترجمهء درست واژهء  (»اداری«سراسری 

  .ن را نیز در مدارس بیاموزند و در رسانه ھای خود بکار برندری شاگوشه ای از ایران می توانند زبان ماد

کلید اما نکتهء اساسی در ايجاد حکومت نامتمرکز به اين واقعیت مربوط می شود که الزم است  

 که وظیفه اش یمتمرکز از ھمان ابتدای فروپاشی حکومت اسالمی و برقراری دولتی موقتنا حکومت ايجاد

سسانی مرکب از نمايندگان استان ھای مختلف کشور است و فرمولبندی چنین انجام انتخابات مجلس مؤ

از لتی و واليتی ا مرکزی و اي ھای زده می شود و از ھمان ابتدا وظايف حکومت،حکومتی را فراھم می کند

، بدين معنا  دارند  بطوری که مناطق مختلف کشور دارای حق کامل خودگردانیتعريف شوند؛ ھم تفکیک و

 در مورد مسائل عام کشوری، ھمچون قوای نظامی، سیاست خارجی، منابع کالن طبیعی، پول رايج که جز

 که جزو وظايف کشور، سیستم اقتصادی، برنامه ھای عمرانی و برنامه ھای ارتباطی عمومی و نظاير آن،

 .  در ديگر امور خود آزادانه عمل می کننددولت مرکزی است،

شکل رايج حکومت ھای فدرالی  و اين دومی  خودمختاری متفاوت استتوجه کنیم که خودگردانی با 

 .ون ھا مربوط می شودی و بیشتر به کنفدراسنیست

 

 ويژگی مطلوب کشور ما

 :نکتهء تاريخی در مورد کشور ما استآنچه در اين بحث مايهء دلگرمی است وجود دو  

 را در امر تقسیمات کشوری از نخست اينکه اگرچه در جھان کنونی پیوندھای قومی اھمیت خود -

 تقسیمات کشوری سنتی بر اصل قومیت خود دارایدوران ھای کھن تاريخ در  کشور مادست داده اند اما 

يعنی، . يا سکونتگاه ھای اقوام ايرانی از يکديگر مشخص بوده اند) به کسر الف ( ھا»ستانِا«و  است بوده

در نتیجه . ن، و خوز استان جديدًا آفريده نشده انداصطالحات کرد استان، بلوچ استان، ترکمن استا

نبايد حقی را در مورد اقوام مستقر در مناطق کشور ضايع کند بی آنکه، در برابر حق » فدرالیسم استانی«

 آيندهء ايران  نامتمرکز به حکومتتوجه بھینه به اين نکته . شھروندی، حقوق برتری را نیز برای آنھا قائل شود

 و تأمین ن منطقه مذھبی و فرھنگی اکثريت ساکنان در آکه در ھر منطقه نیازھای زبانی وکمک می کند 

نیازی در شرایط کنونی بھر حال واضح است که . گیرد قرار  مقامات کشوری و استانی ھمواره مورد توجهآنھا

کشور  اگر روزگاری تک تک استان ھای  چرا کهبه تأکید تقسیمات کشوری بر اساس قومیت ھا نیست

زيستگاه قوم ھائی يگانه بوده اند اکنون، در عصر حمل و نقل و ترابری و کاريابی پراکنده، مردمان ايران در 

ھمهء جای ايران بصورت اکثريت ھا و اقلیت ھائی که از لحاظ قانون بايد متساوی الحقوق باشند وجود دارند 

 .يخی و سنتی دارند و نه واقعی و پايه ایو نام ھای باقی مانده از اعصار کھن ديگر صرفًا جنبهء تار
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کشور ما بر می گردد که از ھمان آغاز پیدايش شاھنشاھی » ساتراپی«نکتهء ديگر به ساختار  - 

» فدرال«مفھوم . ن می کرده استیھخامنشی وجود داشته و خودگردانی مناطق مختلف کشور را تضم

ھر منطقه شاه خود را داشته و شاه شاھان .  است»شاھنشاھی« معادل واژهء ،ماکشور  در تاريخ اروپائی،

استان «اکنون اين نام ھا جای خود را به . امور حکومت مرکزی را تمشیت می داده است) يا شاھنشاه(

. از سوی ديگر داده اند) ساخته نشدهکه ھنوز نامی برای آن ( از يکسو و رئیس حکومت فدرالی »دار

است که در عصر جمھوريت نه از جانب حکومت مرکزی » يک منطقه دوران کھن شاه«ھمان » استان دار«

دارای قوای سه گانه و مجالس مربوط به آنھا » استان«که از جانب مردم ھر منطقه انتخاب می شود و ھر 

نھا را بدقت ومت مرکزی را از يکديگر تفکیک و آقانون اساسی دولت فدرال وظايف استان ھا و حک. است

 با ديگر ھم استانی ھای خود دارای ،روندان کشور ايران، در ھر استانی که باشندتعريف می کند و شھ

 اکثريت بتواند حقوق زبانی، مذھبی و قومیاين تساوی حقوق حقوق شھروندی مساوی ھستند؛ بی آنکه 

  .منطقه را محدود سازدھر ساکن در 

 

 نتیجه

 : ھمهء اين حقوق را تأمین کندداليل زير، تنھا يک حکومت نامتمرکز سکوالر و دموکرات می تواند، به  

 نامتمرکز بودن اين شکل از حکومت به مردم ھر منطقه اجازه می دھد که خودگردان بوده و -

مسئوالن مديريت منطقهء خود را مستقًال انتخاب کنند و از حقوق زبانی، مذھبی و فرھنگی خود نیز 

 . منطقه سلب کند دروق را از اقلیت ھای ساکنبرخوردار باشند، بی آنکه اکثريت بتواند ھمان حق

سکوالر بودن حکومت موجب آن است که ھیچ مذھب و مکتب از آسمان آمده، يا بر زمین سر ھم . 2 

 .و منطقه ای را تحت الشعاع قرار دھد) يا سراسِری(بندی شده، نتواند قوانین و مقررات مرکزی 

  از طريق مبتنی بودن ھمهء قوانین و مقررات آن بودناز آنجا که در اين شکل حکومت، دموکراتیک. 3 

 می توان امید داشت تضمین می شود،» اعالمیهء جھان گستر حقوق بشر«و » اصول انسان مداری« بر اش

 بدانند و با  کشور خود را مالکان آب و خاک و حاکمیت، و يا در يک منطقه،که ھمهء مردمان ساکن در کشور

 .منصفانه بھره بجويند آزاد و تربوط به انتخاباد ھای مطیب خاطر از رون

 نکنیمو اينھا ھمه ممکن نیست اگر ما خود را سکوالر دموکرات انحالل طلب ندانیم و نخوانیم و يقین 

 ، بجای آن، با فروپاشی حکومت اسالمی است که صفت انحالل طلبی از ما سلب می شود وفقطکه 

 در آن فضا مفاھیمی ھمچون تجزيه طلبی و جدائی .می نشیندبار به اعتقاد به سکوالر دموکراسی پايدار 

نیز بايد به حل شدن در جامعهء رنگارنگ ايران و تکیه بر » تجزيه آفرينان«خواھی نیز کارائی نخواھند داشت و 

 .اصول شايسته ساالری تن دھند
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