ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان
ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺿﻠﯽ
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺎﺿﻠﯽ :دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﺳﻮﻳﺲ ،اﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺪ وﻏﯿﺮه ..ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻫﻢ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و ﻫﻢ از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :در ﻛﺸﻮرى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻰ ،ﻣﻠﻰ و
ﻗﻮﻣﻰ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرﻟﻴﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ارى ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻤﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ :ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )اﺳﺘﺎﻧﻰ( و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎﻧﻰ -ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ؟
ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ “ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ”“ ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ” ،اﻗﻮام ﯾﺎ ﻫﺮ
واژهای ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و
اﺛﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از دو ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در اﯾﺮان
ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  1979ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﺣﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﻣﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ و از درس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب  57ﻋﺒﺮت ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﻟﺬا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﭘﺮوی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ در
ﺑﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از آن
ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻋﺮبﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در

ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت و اﺳﺘﻘﺮار رﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﻴﺦ
ﺧﺰﻋﻞ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ)٣٠٠٠٠
ﺗﻮﻣﺎن( در ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﯾﻢ
و ﺑﺮای ﻣﺼﺪق ﺳﺮودﻫﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ در اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ در اﻧﻘﻼب 57
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه و ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ  ،ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﺑﻮد .ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮب ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
رژﯾﻢ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 2
درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻋﺮب در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری
و ﭘﺘﺮوﺳﯿﻤﯽ و ﮔﺎز ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﺻﻔﺮ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ ،
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اب ﺑﯿﺪاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ..ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺪه
ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺰم ،ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ
دوﻟﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﺎرسﻫﺎ ،ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا،
و اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮا ﻧﺒﻮد ﺣﺘﺪ ﻧﺎم ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ
اﯾﺮان ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن دوره ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب وﺣﺪت اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮاﺳﺖ در
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ از  16ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺘﺎن
در دﻓﺎع از اﯾﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺣﺎل
 12ﻫﺰار از ﻋﺮﺑﻬﺎﯾﯽ اﻻﻫﻮاز
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان ،ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﭼﭙﯽﻫﺎ ،و ﺣﺘﻲ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
وﻓﺎداری ﻣﺎ را دارﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮاری از ﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ دﻟﻮاﭘﺴﺎن از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺰم در اﯾﺮان از
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻇﻠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﮑﺮار
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺠﺪد در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮس
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ .ﻣﺎ ﻃﺒﻖ دادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺠﺎرب دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه و

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ دارد؟ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن( در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺎﻻت ،ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ در
آن ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﻠﻰ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ؟
ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﺑﺎره ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ از ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻼ
اﻗﻠﻴﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺑﻨﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽ اﺳﺖ در اﻻﻫﻮاز ﻣﺎ ﺑﺮادران
ﺑﺨﺘﯿﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﻢ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد
دارد در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼط ﻗﻮﻣﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرن ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ در اﻗﺎﻟﯿﻢ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻏﯿﺮ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازاد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎی اﯾـﺮان از ﭘﯿﺸﯿﻨـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﮐـﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎ ،رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﻏﯿﺮ در دﺳﺖ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ از دراﻣﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺑﺮای روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ در
اﻗﻠﻴﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﻴﻢ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
از ﺧﻮد ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻳﺎ أﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻖ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﺋﯽ و ﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ،راه ﺣﻞ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،رخ داد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺪرال آﻣﺮﻳﮑﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪل
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﯽ و وﻻﻳﺘﯽ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺘﻤﺎد دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﺑﻂ دﻫﯿﻢ
دوﻟﺖﻫﺎی اﺟﻨﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺤﺮان ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،اﻳﺎﻻتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام راه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و
اﻣﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﻗﺒﻞ از
از اﻳﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻳﺎﻻتﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺛﻨﯿﮑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﻮق و وﯾﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی را ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
را ﻣﻮﺳﻮﻟﻮوﯾﭻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﺸﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺪاﺋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﮐﺮدﻧﺪ.

