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   ايرانيحفظ تماميت و يكپارچگ
  .... تاي با خود از نوجوانيپيمان

  ١٣٨۴بهمن و اسفند  مجله تالش ٢۵ از شماره يا مصاحبه
  
  

  
 يها يمواضع صريح شما در برابر تحريكات و ناآرام  ـ تالش

 روشن در برابر خطر يگير  و همچنين  موضعيا اخير منطقه
 از يچون هميشه سيل به خاك كشور، نه تنها يتجاوز نظام

 ي برخي روان ساخت، بلكه حتتان يدشنام و حمله را به سو
 ايدش.  واداشتياز دوستداران نظرات شما را نيز به شگفت

 را داشتند كه فرصت يآنها در اين مواضع انتظار عبارات
مگر نه اينكه رژيم .  ندهدي به حكومت اسالميبردار بهره

 و در طول عمر رژيم  و موجب اين خطرات است؟يعامل اصل
 ي آن از سويتضاد ميان امنيت مردم و مملكت از يكسو و بقا

  ديگر دائماً افزايش يافته است؟
 به خاك ي بايد كرد تا مخالفين هرگونه تجاوز نظامچه     

 كشور هرگز يايران و طرفداران استقرار تماميت و يكپارچگ
   نگردند؟يمجبور به هم صف شدن با رژيم اسالم

  
 آن ي كه پيش آمده است و عامل اصلي ــ وضعيونهما

 است ي اسالمي جمهوري و غير ملي غير انسانيها سياست
 تواند يهر اقدام نسنجيده م.  من استيسخت مايه نگران

در بيست و هشت سال .  ما را از هم بگسالنديشالوده مل
 بر كشور ما زده است يهائ  چنان آسيبيگذشته رژيم اسالم

بار را   و خشونتيب تغييرات شديد و ناگهانكه چه بسا تا
دشمنان ايران از هر سو در درون و بيرون . نخواهد آورد

 كه همه سر در خارج ايران يهائ سازمان. اند دندان تيز كرده
 و شمرند ي خود مي بيگانه را فرصت طالئيدارند حمله نيروها

 نان از آنان در كمتر از دو سال چيا پاره. كشند يانتظار م
 به دم زدن از ياند كه از خواست خودمختار گستاخ شده

اولويت نخستين . رسند ي از خاك ايران ميهائ استقالل بخش
من از .  اين آب و خاك بوده استي نگهداريمن در همه زندگ

 با خود پيمان بستم كه در پايان عمر يهمان آغاز نوجوان
به  يدايران را در همان مرزها كه از نياگانم به من رس

 من در درجه دوم ي برايهر مالحظه ديگر. آيندگانم واگذارم
 ياهميت است و در اين راه تا همه جا خواهم رفت و هيچ باك

 يا  پديدهي اسالميجمهور. از هيچ كس نخواهم داشت
 كمترين يول. گذراست و ما دير يا زود از آن برخواهيم آمد

 ناپذير ترگش بي ايران در شرايط كنوني به يكپارچگيا لطمه
  .خواهد بود

  
 ايران ي درست است كه هر چه رژيم بيشتر بپايد بقااين     

 ي اسالمي ما و جمهوريبيشتر تهديد خواهد شد و دشمن
 خطر ي نيست كه نياز به تاكيد داشته باشد وليچيز

در .  آوردتر ي موقتا زير سايه خطر فورتوان يتر را م درازمدت
   در برابري موقت دشمن  گذاشتنها از كنار  نمونه تاريخ جهان

 چين چند سال يها كمونيست. تر كم نيست  مخاطرات بزرگ
تر افراد خود به دست كومين تانگ  پس از كشتار بخش بزرگ

 مشهور مائو، با حكومت چيانگ كايشك دربرابر يو راه پيمائ
 پس از شكست ي كردند و چندي مهاجم همكاريها يژاپن

 همه آنها از يچين برا. برانداختندژاپن رژيم كومين تانگ را 
اگر . تر است  ما از خودمان نيز مهميايران برا. تر بود چيز مهم
 كشور ي كار دفاع از استقالل و يكپارچگخواهند يايرانيان نم

 فراموش كردن ي يعن،يبه انديشيدن درباره نينديشيدن
 ي يگانه براي در صفبايد يموقت مبارزه با رژيم برسد م

 و پاره پاره كردن يطلب  تجزيهي با هر تالش برايروياروئ
 نگذارند يطلبان  تجزيهي ترديد برايايران متحد شوند و جا

 ايران از ميان يها كه ملت ايران را با تقسيم آن به ملت
 تا نوبت به تكه تكه كردن سرزمين ايران به نام حق برند يم

ها به گفته  ملت( اقوام يتعيين سرنوشت و حقوق سياس
  .برسد) دعيانم
  

 ايران يها"ملت" كه پيرامون ي مشكل سر و صداهائيك     
 و حق تعيين سرنوشت بلند شده همين يو فدراليسم قوم

 و كند ي را دچار اختالل مي اسالمياست كه مبارزه با جمهور
 جريان يهم اكنون همكار. اندازد يميان مبارزان شكاف م

 كه از يهائ ا سازمان و آزاديخواه بي ملي سياسي نيروهاياصل
 گويند ي ايران و حق تعيين سرنوشت آنها سخن ميها ملت

ها بر اينكه  اصرار آن سازمان. عمال ناممكن شده است
 همزبانان از ي و شناخت حق جدائي و قوميفدراليسم زبان

 است ي يكي همه ايرانيان با دمكراسيسرزمين و ميهن مل
 يوز تصور روشن كه هني مردمي را براي دمكراسيهمه معن

پس از بيست و هشت سال . كند ياز آن ندارند غبارآلود م
 ايران ي جا انداختن حقوق بشر در فرهنگ سياسيتالش برا

ما تازه با حقوق افراد به عنوان وابستگان به يك قوم معين و 
 ي جمهوري و غير خوديخود.  روبروئيمينه به عنوان ايران

 ي و زباني قوميير خود و غي خودبايد ي بس نيست مياسالم
 ايرانيان صرفا به گوئيم يهر چه م. را نيز بر آن بيفزائيم

 بطور برابر از همه حقوق برخوردار بايد يعنوان افراد بشر م
 از ميان ي و قومي و مذهبي جنسيتيها باشند و تفاوت

 ايران ي تبعيض از فرهنگ سياسيبرخيزد و اقليت به معن
 ايران و يها تا حد اختراع ملت را ي زبانيحذف شود ديوارها

 را يآنها رسيدن به هر تفاهم. برند ي باالتر م"ملت فارس"
ترين و آزاد  اند كه حاضر نيستند پيشرفته چنان دشوار كرده

 حل مشكل تمركز و تبعيض حتا يها را برا ترين طرح منشانه
پاسخشان همان گونه كه اشاره كرديد اتهام و .  كننديبررس

  .دشنام است
  

www.talash.de
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 روبرو ي من بر خالف انتظار با انتقادها و حمالت ناچيزيول     
 ي كمتر كسي يك سازمان قومي اعضايجز چند تن. ام شده

اين .  بسيار بوده استها يبه مواضع من تاخته و پشتيبان
 سازان و   كه ملتكند يها بيشتر مرا متقاعد م واكنش
هميشه در طلبان در انزوايند و توده ايرانيان مانند  تجزيه

 كه در اين نام نهفته است، يتاريخ خود به ايران، به آن افسون
 كه با خون يپشت نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد مرزهائ

 شده است ياش نگهدار صد نسل ايرانيان تا همين اندازه
از پايان جنگ ايران و عراق و دويست و پنجاه . دست بخورد
 تا كردستان يزهاهايشان مر  كه استخوانيهزار ايران

آيا . گذرد يخوزستان را پوشانده است هنوز دو دهه نم
 دست ياند و ما دست رو  كه آن مردان همه مردهپندارند يم

خواهيم گذاشت و اجازه خواهيم داد هر كس هر جا را 
     خواست بردارد و به نام حق تعيين سرنوشت ببرد؟

  
در بروكسل  جنبش رفراندوم ي ـ اخيراً در كنگره جهانتالش

 است كه ي امري از بديهيات گفتيد؛ بديهيدر تعبير
ها  بازگشت، استناد و بنا كردن بر آن به ما در توضيح بغرنجي

  . رساندي مييار
 مصداق و معيار اين تعبير شما را در مورد خواستيم يم     

با توجه .  سرزمين و وطن خود بسنجيميتماميت و يكپارچگ
 ي وجود قدرت ها و دولت هائيعنبه وضعيت امروز جهان، ي

 خويش تعريف ي مرزيكه منافع خود را تنها در چارچوب ها
 يم از افكار عموي قابل توجهيها  و با توجه به بخشكنند ينم

 ي كه با تكيه بر ميثاق هايالملل  بينيجهان و نهادها
 را مانع دفاع از حقوق ي هيچ مرز و استقالل مليالملل بين
 بينند، تا چه ميزان و يها و اقليت ها نم  ملتي و جمعيفرد

 يك واحد ي بودن تماميت ارضي بديهيبه چه تعبير
 حاكميت ملت كه در اين ي ويكپارچگي سياسيجغرافيا

   كند، پذيرفته شده و عدول ناپذير است؟ي ميواحد زندگ
  

 من از اهميت تعريف در روشن ي ــ در آن سخنرانهمايون
ناد بدان گفتم و اشاره كردم كردن مفاهيم و بازگشت و است

 هست و آنچه ي از آنچه موضوع،يكه تعريف از امور بديه
  و حاكميتيالملل  بينياحترام مرزها. شود ينيست آغاز م

sovereigntyدولت state  تركيب سرزمين، و مردم (ها
الملل از  در حقوق بين (government  و حكومتملت،يا 

رايافت تازه را در اروپا اين ف. سده هفدهم شناخته شده است
 يناميدند و ما صورت نخستين etat-nation دولت ـ ملت

 زير يك حكومت با ي در سرزمينيآن را از دوره ساسان
 شده بود و جز ي كوتاه نشانه گذاريها  كه با ستونيمرزهائ
 از آنها بگذرد توانست ي نمي شاهنشاه كسرمانبه ف
 ي احترام مرزهادر منشور سازمان ملل متحد. ايم داشته
 يها  تاكيد شده است و در سرتاسر منشور و ميثاقيالملل بين

 ي به فدراليسم است نه حقوق سياسيا پيوست آن نه اشاره
 يا ي قوميها  گرو هياقوام نه حق تعيين سرنوشت برا

 مربوط به حقوق افراد متعلق به اقوام و بيانيهدر . يمذهب
لق به اقوام و مذاهب  افراد متعيمذاهب نيز همه حقوق برا
حق تعيين .  مذاهب يا اقواميشناخته شده است نه برا

 ي كه در اشغال خارجيهائ هاست، ملت سرنوشت از آن ملت
  .اند يا مستعمره

  
 يها يتر گرايش به گروه بند  كوچكي جهان ما كه واحدهادر

 هم بريزند، و يتر دارند تا منابع و امكانات خود را رو بزرگ
 هر يترين قاره جهان است جامعه اروپائ  پيشرفتهدر اروپا كه

 از سرزمين يهائ  جدا شدن بخششود، يتر م چه بهم پيوسته
.  محكوم استز صرف نيي و سودگرائي حتا از نگاه عمليمل

 به دو دريا و سيزده كشور در يما با اين سرزمين و دسترس
 از ي و قرار داشتن در كانون يك منطقه جغرافيان؛يهمسايگ

 كه ،ي تا خليج فارس و راه ابريشم باستاني مركزيياآس
 يها بازساز ها و خط لوله آهن ها و راه اكنون دارد با شاهراه

 ،ي منابع زير زمينترين رگ از بزي و نشسته بر برخشود؛ يم
 ي نزديك هفتاد ميليوني از يك بازار داخليبا برخوردار

سواد هيچ  كار جوان و بايافزون خواه و تشنه مصرف، و نيرو
 به ما ياين شرايط استثنائ. تر شدن نداريم  در كوچكيسود
 با باالترين ي يك جامعه توليدي خواهد داد كه به آسانييار

تر   همه ايرانيان بويژه در مناطق محرومي برايسطح زندگ
  .فراهم سازيم

  
 پيوست آن يها  حقوق بشر و ميثاقي اعالميه جهانياجرا     

 ي انتخابيها  به ارگانيسيمات جغرافيائو دادن حق اداره تق
 ندارد ي ملي با دفاع از يكپارچگيمردم در هر جا هيچ منافات

 تواند ي مي كه يك كشور و يك ملت است هر ايرانيو در ايران
 كه خواست بانبا ديگران از نظر حقوق برابر باشد و بهر ز

 يسخن بگويد و آموزش ببيند و انتشار دهد و در امور سياس
  . مداخله كندياجتماعو 
  

 ما در ي ـ در همان كنگره بروكسل شما به دست تواناتالش
 غلط و مخدوش از مفاهيم ــ هرقدر هم يها ارائه تعريف

با وجود آن كه به نظر . ــ اشاره داشتيد!  و روشنيبديه
 از ي تاريخ پر تالطم تعريف دقيق و روشني در درازارسديمي

 ي در ذهنيت ايرانييت مل حاكمي و يكپارچگيتماميت ارض
شكل گرفته و بارها و بارها به آزمون گذاشته شده است، اما 

 و يالملل امروز با طرح مسائل جديد در مناسبات بين
 التزام به ،ي در چارچوب خانواده جهاني زندگيها ضرورت
ما را دچار ...  حقوق بشر وي و اعالميه جهانيدمكراس
ساز تداخل  ده و زمينه در تعريف اين مفاهيم نمويآشفتگ
 ي و معنائياز جمله تداخل مفهوم.  آنها شده استيمضمون

 آن با حكومت و قدرت قابل يحاكميت و ضرورت يكپارچگ
 حاكميت در يناپذير  و يا عدم درك تقسيميتقسيم مركز
 يك كشور ي قدرت در چارچوب مرزهايپذير عين تقسيم

 ي به دمكراسيبند يلطفا در درجه نخست بفرمائيد؛ آيا پا... و
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 حقوق بشر ملت ايران را وادار ي به اعالميه جهانزامو الت
 و ي خود كه حفظ تماميت ارض  كه از اين اولويتكند يم

 از مهم ترين معيارها و گاه ي به عنوان يك،ي ملييكپارچگ
        ها، دست بردارد؟ يگانه معيار سنجش كارنامه حكومت

  
 از ي خود بخشي در جا ــ  بكار بردن اصطالحاتهمايون

 كه اصطالحات را به عمد يا يكسان. تعريف درست است
ما هيچگاه به . برند ي مي راه به سرگردانبرند ياشتباه بكار م

 در دوران يايم ول دقت در گفتار و انديشه مشهور نبوده
 راستفاده در اين باره بيشت  و سوءي شلختگي اسالميجمهور

 يومت كردن و مفهومحاكميت را كه حق حك. شده است
 حكومت بكار ي بجايا  مانند مالكيت است به اندازهيانتزاع

من . نداريم sovereignty ي براي كه ديگر معادلبرند يم
 جناح ي ديدم كه بجا"حاكميت راست" يا حتا در نوشته

اشتباه گرفتن .  بكار رفته بوديراست حكومت آخوند
حاكميت مردم  ي استقالل است بجاي كه به معنيحاكميت مل

 از اين هم يا  است پيشينهي دمكراسي برايكه واژه ديگر
 ي قوم گذاشتن از رنگ ديگرياما ملت را بجا. درازتر دارد

 ايران سخن يها در گذشته نويسندگان چپگرا از خلق. است
 از يك ملت كه يسپس قوم در تعريف گروه بزرگ. گفتند يم

شت بكار رفت كه  با زبان اكثريت تفاوت داشان يزبان مادر
 قوم را ياز چند سال پيش مليت جا.  بودياصطالح درست

گرفت و امروز سخن از ملت است و قوم مانند خلق به 
 كه اين ي اروپائيها در زبان.  سپرده شده استيفراموش

 وجود ي عمليايم چنين آزاد اصطالحات را از آنها گرفته
 تعريف ي را كه بيش از همه با همزبانيگروه قوم. ندارد

ملت يك مفهوم . كنند ي هرگز با ملت اشتباه نمشود يم
 آن زيستن در سرزمين يترين ويژگ  است و مهميتاريخ

 دراز است كه به يها معين و در زير يك حكومت به مدت
 تواند ييك قوم نم. انجامد ي مي و همسودياشتراك فرهنگ

 يها  با زبانيها  ملتي شود ولل گوناگون تشكييها از زبان
ها خود را با ملت  گوناگون بسيارند و گويندگان آن زبان

 ي يا فرانسه يا ايتاليائي آلمانيها يسويس. كنند يتعريف نم
 نامند ي مي يا ايتاليائي و فرانسوي آلمانيزبان، خود را سويس

. نه ملت آلمان و فرانسه و ايتاليا؛ همين گونه است در بلژيك
 ناميده يمريكا گروه قوم زبانان اي ترتيب اسپانيولهمينبه 
  . نه ملتشوند يم
  

اند و عدم تمركز و   سازان تازه به همين جا بس نكردهملت     
اكنون . گيرند ي مي را نيز با فدراليسم يكيحتا دمكراس
 مجزا بداند و ي را ملتي است كه هر گروه قوميدمكرات كس
 در كشور ايران با حق جدا ي فدراتيو زبانيها يبه جمهور

 ار در بكياگر كس.  باور داشته باشدي از سرزمين ملشدن
 كند يا ايران را ملك يبردن اصطالحات درست سختگير

مشاع همه مردمان اين سرزمين بداند بنا بر اين تعريفات، 
 بايد ي دمكرات بودن ميما برا. فاشيست و نژادپرست است

 به نظر بقيه توجه ي در هر جا هست بيبپذيريم كه هرگروه
  . بدهدگران از ميهن را بردارد و به دييا  تكهتواند يايرانيان م

  
 ـ ي و روشنفكري سياسيها  از نيروها و چهرهي ـ  برختالش
 ي و يكپارچگي بودن حفظ تماميت ارضيها نيز بديه كه آن

 بودن ي را قبول دارند ـ معتقدند، به دليل همين بديهيمل
 آنها در هر قطعنامه، منشور و  به تكراريامر، هيچ ضرورت

 ها و ستبيانيه نيست، كه به عنوان نتايج و نقطه نظرات نش
نظر شما در . يابند  ميي اتحادها و ائتالفها انتشار بيرونيمبنا

  اين باره چيست؟
  

 ايران به عنوان يك كشور و يك ملت ي ــ يكپارچگهمايون
 بتوان ي خطيرتر از آن است كه در آشفته بازار كنونيموضوع

 متقاعد كردن ي با همه توان در پيهائ گروه. مسلم گرفت
 از سالح نا ي ضربه زدن به رژيم اسالمياند كه برا بيگانگان

در دست .  ايران استفاده كنندي مرزيها آرام كردن استان
 از يهائ كم سه حكومت همسايه ايران سياست تجزيه بخش

 واكنش الزم اگر. شود يسرزمين ما كمتر و بيشتر دنبال م
 در يطلبان در محافل نشان ندهيم تبليغات دروغين تجزيه

 و در يپس از جنگ اول جهان. بيرون پذيرفته خواهد شد
 ان كه ايران هيچ وسيله دفاع از خود نداشت غلييهنگام

 بود ي ايرانيان بويژه آذربايجانيان تنها عاملياحساسات مل
 كه خطر يدر شرايط. كه ايران را از پاره پاره شدن نجات داد

 ناپذير آن ايران را يبين  پيشي با پيامدهايحمله خارج
 را نشان دهيم و تا ي بيشترين هشياربايد ي مكند يتهديد م

  .پايان راه برويم تا انديشه تجزيه ايران از سرها پاك شود
   

 از نيروها از جمله حزب دمكرات ي ديگر برخي ـ از سوتالش
 ايران و ي تماميت ارضيناپذير هكردستان كه با واقعيت خدش

 ي به استقالل و تماميت ارضيالملل احترام قوانين بين
 يها  كنند طرحي مياند، با اينكه ظاهرا  سع كشورها مواجه

 دفاع از حقوق اقوام در چارچوب ايران يجديد خود را برا
حق تعيين “ بر ي خود مبنيموجه سازند، اما از ادعا
 ـ و در مورد حزب دمكرات ”يسرنوشت خود تا مرز جدائ

 و كنند ي نميـ كوتاه” كردستان بزرگ “كردستان تشكيل 
 بر سر بقيه نيروها در بده يآن را به مثابه شمشير داموكلس

 آنها زبه عنوان مثال امرو. دارند ي نگاه مي سياسيها بستان
 كه فدراليسم خواهندي و از ساير نيروها نيز ميكنند يتالش م

حقوق “يا دادن .  قرار دهنديادل دمكراسدر ايران را مع
 حقوق ي به اعالميه جهانيبند يرا عين پا”  به اقواميسياس

 چنين ادعاها، يها پايه.  پيوست بداننديبشر و ميثاق ها
    است؟ر تا چه اندازه استوايتعابير و مطالبات

  
 ــ حزب دمكرات كردستان حق دارد هر چه بگويد همايون

تا اين اواخر .  كناره بجويديك حزب ايرانو بخواهد و حتا از ي
 جز در مسائل مربوط به يآن حزب حاضر نبود هيچ موضع
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 را از آن حزب ي ايرانيما حساب كردها. كردستان بگيرد
 از يون روز افزياكنون صداها.  و تنها ما نيستيمدانيم يجدا م

 آن حزب را ي كه ادعاهاشود يكردستان ايران شنيده م
 هم كه حق تعيين ي دو سازمان چپگرائ.كنند يچالش م

حق تعيين سرنوشت (اند   را پذيرفتهيسرنوشت تا جدائ
)  را هم در خود دارد"يتا جدائ" اقوام، يمانند حقوق سياس

 يآنها هيچگاه به يكپارچگ. كنند يبنا به سنت خود عمل م
 موثر در ياند و ظاهرا به عنوان نيروئ  نداشتهي تعهدايران

 احزاب و ي ولبينند ي خود نمي برايديگرجامعه، آينده 
 سياست ايران، ي ديگر، همه جريان اصلي سياسيها سازمان

 امروز يقدرت سياس.  بدورندي سياسيها از اين بده بستان
 ناليسمدر ايران از ناسيوناليسم دمكرات و ترقيخواه، ناسيو

. خيزد ي چنانكه صد سال پيش بود، بر م،ينگهدارنده و دفاع
طلب را خواهد   هست كه پاسخ ملت سازان تجزيهيانملت اير

  .داد
  

 ـ  دكتر خوبرو پاك در ادامه تحقيقات خود در زمينه تالش
اند، كه در   منتشر ساختهي اخيراً كتابي فدراليستيها نظام

 كه ي جهان سومي كه چگونه كشورهادهند، يآن نشان م
خود ...  وي يا نژادي حل مسائل قوميفدراليسم را برا

ها نه تنها نظام  اند كه در آن  افتادهياند، عمالً به راه رگزيدهب
 فدرال ي دمكراتيك مستقر نشده است، بلكه مرزهايسياس

رهبران “آيا با وجود . كندي از خون تعيين مييآنها را جويبار
 اقوام يمانند حقوق سياس”  نو “ياز تجربه ها”  كه ”يسياس

ها و در بده   ميان گروه گويند و به نام اتحاد عمل دريسخن م
 ي كنند، مي تالش مآنها در راه تحقق ي سياسيها بستان

 در ميهنمان اميدوار يتوان به آينده ايران و استقرار دمكراس
  بود؟

  
 از ي را در كشيدن خطيــ  ما تجربه يوگوسالو همايون

 فدرال داريم و ي در مرزهاي قومي و پاكشوئيخون و ويران
كه تنها حضور ارتش امريكا مانع تكرار اكنون عراق را نيز، 

 فدرال در بلوچستان يواحدها.  شده استيا چنان تجربه
 يها  ما نيز نمونهيپاكستان و كردستان عراق همسايگ

 هستند كه ي و خانخانيا  قبيله"يدمكراس" از يائگوي
هنوز . بينند ي ايران ميها"ملت" ي خوابشان را برايكسان
 قوم ديگر در آذربايجان يوم برا نشده افراطيان يك قيچيز
 تا همدان ي قومي و بر سر مرزهاكشند ي خط و نشان ميغرب

 ي كه جمعيهائ"ملت". و قزوين كشمكش باال گرفته است
 بيرون ايران بسازند يها  قدرتي به ياركوشند ي ميتبعيد

 ترديد ي و بشوند ياساسا در ضديت با ديگران تعريف م
 يران بگذارند، با جنگ و خونريز خود را، اگر مردم اييزندگ
ميهن ما در .  گسترده آغاز خواهند كرديها ي خانمانيو ب

 ي زبانيها ي همين را كم دارد كه گرفتار دشمنيهنگامه كنون
 و عدم تمركز و حقوق بشر ياگر بحث بر سر دمكراس. شود

 انديشيده و در يتر  بسيار مطمئنيها است راه حل

 دادن حقوق يما برا. ست بيشمار عمل شده ايكشورها
 ندارد كه آنها را نخست به ي به ايرانيان هيچ ضرورتيسياس

  .اقوام، بخش كنيم
  

 ـ شما و حزب مشروطه ايران از سالها پيش در اسناد تالش
 حقوق بشر و ي خود، ضمن التزام به اعالميه جهانيحزب

 ،ي پيوست به عنوان راه حل مسائل فرهنگيميثاق ها
 آحاد ملت ايران و از جمله افراد يشهروند و حقوق ياجتماع

 از تمركز قدرت يوابسته به اقوام ايراني، در زمينه جلوگير
ايد و   در آينده، اصل عدم تمركز و تقسيم قدرت را برگزيده

اما تا . ايد  طرح نموده”ي محليها حكومت“آن را به عنوان 
 ديگر ي سياسيكنون اين طرح و برنامه شما در ميان نيروها

 كردن ايران يبر عكس فدرال.  نيافته استيبازتاب چندان
 از آن آشكارا و با قاطعيت ياست و بسيار” نقل مجالس“فعال 

طرح عدم ! كنند ي نيز پوشيده و با ترديد دفاع ميا و عده
 ي حزب مشروطه ايران چه ويژگي محليها تمركز و حكومت

واند  تي نسبت به فدرال كردن ايران دارد، كه ميو امتياز
    را هموارتر نمايد؟يمسير استقرار دمكراس

  
 ــ بد نيست كه نخست قطعنامه در عدم تمركز و همايون

 حزب ٢٠٠۴حقوق اقوام و مذاهب ايران را  كه در كنگره 
  :مشروطه ايران به منشور حزب پيوست شد بياورم

 و حقوق بشر به ي يا مردمساالري آنجا كه دمكراساز       
    ندارد؛ي معني ديگري بيد و يكان يكديگر بسته

 اقوام و مذاهب ي و فرهنگي آنجا كه رعايت حقوق مدناز     
   گنجد؛ ي و حقوق بشر هردو ميگوناگون، در مقوله دمكراس

 و اعالميه ي از آنجا كه حزب مشروطه ايران مردمساالرو     
 حقوق اقوام و مذاهب پيوست يها  حقوق بشر و ميثاقيجهان

 دولت ايران ي پيش از انقالب به امضايها ر سالكه د(آن را 
 خود قرار داده است، كنگره پنجم، يپايه برنامه سياس) رسيد

 منشور ست اصول زير را به عنوان پيو،ي مليكنگره همبستگ
  :كند يحزب تصويب م

 حق برابر همه ايرانيان در ي را به معنيــ ما مردمساالر ١
هيچ . دانيم ي آنان مي انتخابيحكومت برخود توسط نهادها

.   در ميان ايرانيان نيستي يا قومي يا مذهبيتبعيض جنسيت
 بايد به اراده  ي اجتماعي و سازمان بنديهمه ساختار حكومت

.  جامعه باشدد دفاع از حقوق افرايو در خدمت مردم  و برا
 ياقليت به معن. شناسيم ي نمي گيري جز در رايما هيچ اقليت

  . ايران حذف شودي از قاموس سياسايدب يتمايز و تبعيض م
  
ــ  ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشكيل شده  ٢

 با يها با هم زيسته و از سرزمين مل است كه در طول هزاره
 ي فرهنگي و غناي ملينيرومند. اند  كردهيخون خود نگهدار

 ي بوده است و نگهداري و مذهبيايران از اين تنوع قوم
 يك تنها نه يام و مذاهب گوناگون جامعه ايران اقويها يويژگ

ملت ايران بهر .  استيحق دمكراتيك بلكه يك ضرورت مل
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بها و مانند هميشه در يك تاريخ هزاران ساله، از استقالل و 
 دفاع خواهد كرد و سياست ايران بر ي سرزمين ملييكپارچگ

 شهروندان يك جامعه ي و فرهنگيپايه احترام به حقوق مدن
  .اتيك خواهد بوددمكر

  
 يــ  حقوق اقوام و مذاهب در يك نظام مردمساالر مبتن ٣

 آن  با اصل يك يها  حقوق بشر و ميثاقيبر اعالميه جهان
 ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران يكشور، يك ملت منافات

 ي با يك قانون غير مذهبي زير يك حكومت مركزتوانند يم
 در يزويت ويژه خود را نو عرفيگرا  بسر برند و فرهنگ و ه

 ي ايران زبان مليزبان رسم.  كننديپناه همان قانون نگهدار
 به زبان توانند ي مردم در هرجا مي است ولي فارسييعن
 يها  خود آموزش ببينند و سخن بگويند و رسانهيمادر
 داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر يهمگان
  . كنندي پيرويمذهب

  
 تقسيم اختيارات ميان حكومت يكز به معنــ عدم تمر ۴

 بيشتر ي و دمكراسي كارائي براي محليها  و حكومتيمركز
 در هر محل بايد تا ي امور محليگير تصميم. ضرورت دارد

 توسط مردم محل انجام يترين واحد تقسيمات كشور پائين
 ي و واليتي ايالتيها حزب ما در ادامه سنت انجمن. گيرد
 را  در سطح ي محليها وطه، حكومت مشري اساسونقان

. كند ياستان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد م
  بر اصل تجزيه ناپذير بودن حاكميتي محليحكومت ها

sovereignty  و تقسيم پذير بودن حكومت 
government كشور ايران يكپارچه خواهد . استوار است

اما ايران از .  زيستواهندماند و مردم ايران زير يك قانون خ
 ،ي تقسيمات كشورييك مركز اداره نخواهد شد و واحدها

 مانند ي قانون تا خدمات اجتماعي  را از اجرايامور محل
 توسعه و ي طرح هاي و اجراي و امور شهريآموزش و بهدار

 نيسـت با ي آن كه در صالحيت حكومت مركـزيمانندها
  .د كرند خود اداره خواهي انتخابيارگان ها

    
 جنبه ي ايران كه بطور سنتي استان هايــ در تقسيم بند ۵

 داشته است عالوه بر نظر مردم هر محل، يجغرافيائ
.  بايد در نظر گرفته شوديمالحظات مربوط به توسعه اقتصاد

 توانند ي كه اجازه اقامت در ايران دارند  ميايرانيان و كسان
 ابعندر تخصيص م.  كشور سكونت كننديآزادانه در هر جا

 برخوردارند يها به آنها كه از امكانات كمتر  ميان استانيمل
در ادامه .  برسنديبايد بيشتر داده شود تا به ميانگين مل

سياست عدم تمركز، يك مجلس سنا با نمايندگان برابر از 

 شريك ي در قانونگزاريها در كنار مجلس مل همه استان
  .خواهد بود

  
زاد و همسود، با نظام  در يك جامعه آي ملييگانگ     

دمكراتيك و غير متمركز، به ما امكان خواهد داد كه با 
 بزرگ ايران بهترين ي و فرهنگي از ظرفيت اقتصاديگير بهره

  . همه مردم ايران فراهم آوريمي را برايسطح زندگ
  

 قطعنامه به تصويب كنگره پنجم حزب مشروطه ايران اين     
  .به منشور حزب پيوست شد

  
 داده نشده است ي اشاره كرديد به اين طرح پاسخچنانكه     

 و فدراليسم در آن نيست؛ هرچند به نظر يزيرا جدائ
 ليبرال، يا حكومت اكثريت ي هواداران دمكراسي برارسد ينم

 بيشتر ي براي حقوق بشر، جائيدر چهارچوب اعالميه جهان
 به زبان و ي محليها ما در طرح حكومت. خواستن بگذارد

 در ايران ي رسيدن به دمكراسيايم زيرا برا  نپرداختهمذهب
 ي با موانع سخت روبرو هستيم و ديوارهايبه اندازه كاف

 ما حقوق بشر يحقوق برا.  ميان ايرانيان الزم نداريمياضاف
 در عين حفظ يدر طرح ما هر ايران. است نه چيز ديگر

 كه خودش بخواهد و نه بر او يهائ ي خود، ويژگيها يويژگ
 و شود ي نام تعلق گيرد، مانند همه ايرانيان شمرده مبهر
زبان .  بود و باش كندي سرزمين مادري در هر جاتواند يم

 پيوندد يهمه ايرانيان را بهم م) مانند قانون يگانه (يا يگانه
 و ي ديگر در كنار آن حق زندگيها ها و زبان  رسميول

 زيرا رساند يطرح ما كشمكش را به كمترينه م.  دارنديبالندگ
 دفاع از حقوق و منافع همگان در ي الزم برايها يپيش بين

 ما را كه در يو از همه اينها گذشته قدرت مل. آن شده است
 يها  استانيدر چنان كشور. دارد ي ماست نگه مييكپارچگ

 با همسايگان خواهند بود نه ي ارتباطيها  ايران سرپليمرز
 ايران نيرومند موتور هندخوا ي كه ميهائ  قدرتيمناطق نفوذ

  . بالقوه منطقه را از سر راه خود بردارندي و اقتصاديفرهنگ
  

 به اين طرح البته ما را از دنبال كردنش باز ي توجهيب     
 يهائ ي ديگر نيز چاره جوئيها ما در زمينه. نخواهد داشت

.  راه خواهد يافتيايم كه در زمانش به قلمرو گفتمان مل كرده
 خواهد ي تبعيديان دير يا زود مانند حبابجهان كوچك

 و ي گروهيها ي مردم، آزاد از تنگ نظريها توده. تركيد
  . سرو كار خواهند يافتيتر ي با مالحظات پرمعن،يشخص

  
  . همايون با سپاس فراوان از شماي ـ آقاتالش

  
)١٣٨۴بهمن و اسفند  (٢۵شماره                       مجله تالش
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