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 اسماعیل نوری عال

 سیستمی ضد قومگرائی درن، مفدرالیسم
 

 بکلی نشانهء ، بر مبنای تعلقات قومی و زبانی و نژادی،الیردرون سیستم فددر سخن گفتن از ناحیه بندی 
از اين  است و )حتی اگر از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده باشند(نوين زيست در جوامع مدرن غافل ماندن از امکانات 

 »معیارھای واقعی«در ھر مدل سازی معاصر الزم است اينگونه مالحظات را کًال به کناری نھاده و به ه روست ک
 .مربوط به امر برقراری عدم تمرکز توجه داشت

esmail@nooriala.com 

اياالت متحده «ی است که بر مقالهء چند ھفتهء پیشم با نام آنچه می خوانید تکمله ا
و شزمینه ھای ناگفته در آن مطلب پیافزوده می شود تا برخی » تبدادايران، پادزھر تجزيه و اس

 .طرح کرده و توضیح دھدمبرخی از پرسش ھای خوانندگان آن را 

ترسانده اند حال آنکه نخستین مبتکران » فدرالیسم«سال ھای سال است که ما را از  
ارچگی و بقای خود را در قلب حکومت فدرالی ايرانیان بوده اند و با ھمین ابزار توانسته اند يکپ

تاريخ جھان برای مدت ھای مديد حفظ کنند و ھر کجا ھم که فتوری در حفظ اين سیستم پیش 
یم ھجوم و بول ھای دفاعی بدنش را از دست بدھد، تسلمده، ناگزير، ھمچون بیماری که گلآ

دامات بی سابقه شايد کورش بزرگ نخستین کسی باشد که، در کنار اق. ايلغار و تباھی شده اند
ه و ن (ای ھمچون اعالم آزادی ھا و حقوق فرد آدمی، و در پی بوجود آوردن شاھنشاھی ايران

 زير فرمان خويش را با نخستین سیستم سرزمین )امپراتوری ايران، که مقوله ای نامربوط است
  .خوانده می شد، اداره کرد» ساتراپی«فدرالی تاريخ، که نظام 

من فکر می کنم چرا؟ و . ر عمر من، ما را از فکر فدرالیسم ترسانده انداما، الاقل در سراس
که آرزو دارند تا ايران تکه تکه شود تا امکان پیدايش (» تجزيه طلبان قومگرا«دقیقًا به اين دلیل که 
با ترفندھای ) !صاحبان مشاغل گوناگون محلی ممکن شودشاعر ملی و ده ھا رئیس جمھور و 

یغات حزب توده، نیات خود را در پوشش ادعای فدرالیسم خواھی مطرح کرده و در  از تبلگرفته ياد
در ذھن ھای ما » فدرالیسم«و » تجزيه طلبی«اين راه آنقدر پای فشرده اند که اکنون دو مفھوم 

يکی شده است و، در نتیجه، اعتماد خود را به چشمان خويش، که می بینند اقوام گوناگون و 
با است که گرد ھم آمده و » حکومت فدرالی«ھای مختلف تنھا در زير چتر گويندگان به زبان 

 .آرامش و تفاھم زندگی می کنند، از دست داده ايم

در پی حملهء و ساتراپی ھخامنشی و اشکانی و ساسانی، ھای پس از فروپاشی نظام 
یش از ورود به پخانمانسوز اعراب بی خبر از مسلمانی اما برانگیخته از وعده ھای زمینی آن، و 

 ی پوست که ھنوز ھم ادامه دارد، ارتباطات بزرگ عصر متأثر از انقالب،قرون اخیر در ی که نوينجھان
 که در آنھا »اقوامی« ھای گوناگون و »سرزمین«بین است، و جوانی از سر گرفته نو انداخته 

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

 ترکی و »اتاقطاع«ودالیسم اروپا گرفته تا  ھم سیستم ھای حکومتی خود را، از فئمالکی
 ،»انقالب ارتباطات«اما . قومی بر ھر مالحظهء ديگری آفريده بودمالحظات صورت تفوق ه  ب،مغولی

که از ساختن نخستین اتومبیل آغاز شد و اکنون به اينترنت و فراتر از آن رسیده است، اين الزامات 
 و  فدرالیسم را از ريشه ھای فئودالیستی اش برکنده و در صورتمقھوم و هريخت درھمبکلی را 

  . نو ارائه کردمعنائی

 است »عدم تمرکز«  و ضروری خردپذيرنطقی،فئودالیسم زادهء انديشهء انسانی، مامروزه 
مردم پیرو ديگر .  چه رسد به زبانی و مذھبی ـ باشدـکه ديگر نمی تواند دارای ماھیتی قومی 

 ژنیتیکی يک قوم، نمی توانند به دور يک مذھب، يا بکاربرندگان يک زبان، و يا بھم پیوستگان
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خردگريز  جريان ،نژادی و زبانی و دينیمدد معیارھای ه  ب،سرزمین خود سیم خار دار بکشند و
 و اکنون توانمندی ناشی از حمل و نقل و ارتباطات سريع. راه اندازندکردن ب» خودی و ناخودی«

 جريان عظیم مھاجرتی را ممکن ساخته گسترده، بھمراه گستردگی بازارھای کار و سرمايه،
شکند و تنھا آن مرزبندی ھائی است که ھرگونه مرزبندی قومی و زبانی و مذھبی را در ھم می 
 . را می پذيرد که آسان ساز زندگی مردمان باشد و نه ھیچ چیز ديگر

 زادهء پذيرش فکر کثرت گرائی  نوينالیردعدم تمرکز و پیدايش حکومت ھای ف مقوله ھای
 در جنوب غربی آسیا و در قلب ، و از اين بابت ھم ايرانندو دموکراسی خواھی مدرن نیز ھست

که با شرکت (انقالب مشروطه .  کشور پیشقدم و پیشاھنگ محسوب می شود،یانهخاورم
انجمن ھای «فکر تشکیل  )مین ايران به پیروزی رسیدندگان اقوام گوناگون مستقر در سرزنماي

را در قانون اساسی خود متوطن کرد، امری که بخوبی تمايل آباء اين انقالب را » ايالتی و واليتی
البته اين پیش بینی ھم ـ مثل اغلب پیش بینی . کومت نامتمرکز نشان می دھدبرای ايجاد يک ح

زی سیاسی و ھای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی مشروطه ـ در برابر گرايش به يکه تا
اما بھر حال پذيرش نظام . ماند» مغفول« اصطالح امروزی ھا،  ناکام و، بهتمرکز روز افزون قدرت ـ

ممالک محروسهء «را، به جای فکر » اياالت متحده ايران«ته ای از فکر گر» تقسیمات کشوری«
 با خود )به عنوان تنھا معیار موجود ساخته شده بود» مالکیت«و » ملک«که بر بنیاد  (»ايران
 . داشت

واقعی و ملموس کار، علیرغم تمايل شديد حکومت به در طول زمان ھم ضرورت ھای 
قدرت  با کنار رفتن رأس ھرم ، وانجامیدروپاشی سیستم سلطنتی ايجاد تمرکزی که مآًال ھم به ف

عدم «، راه را به سوی حداقلی از شدندھمهء اجزاء ھرم تسلیم اوباش اسالمیست متمرکز، 
ن کار برنامه کرد »منطقه ای« نگاه نوينی که به ضرورت بخاطر ،اين کار شايد. می گشود» تمرکز

از آخرين افزوده ھا به سازمان برنامه و بودجه ايران پیش يکی  موجب گرديد تا ،ريزی عمرانی شد
 کردن برنامه ريزی  که بمنظور ايجاد منطقه ایاشد ب» برنامه ريزی منطقه ایدفتر«ايجاد از انقالب 

 ،پیش از انقالبدر سازمان برنامه و بودجهء  ،ھمآخرين سمت من  بوجود آمد و ھای عمرانی
 . بود»دفتر«اين معاونت 

» مناطق«خود بر مبنای پذيرش ) regional planning(» نامه ريزی منطقه ایبر«فکر 
، اما ترس بودشگل گرفته آنھا  خود مختلف و لزوم احالهء کار برنامه ريزی توسعه و عمران به

حکومتی که تجربهء تجزيهء ناکام آذربايجان و کردستان و گیالن را در پروندهء خود داشت باعث 
 در واقع .گشوده نشود» فدرالیسم«راه برای مطرح شدن تعاريف نوين م در آنجا ھمی شد که 

چسبیده » فدرالیسم«ھم تجزيه طلبان و ھم حکومت مرکزی، ھمچنان به معناھای کالسیک 
 .بودند

سازمان برنامه و بودجه طلیعه دار » دفتر برنامه ريزی منطقه ای« بھر حال چنین بود که
 که مشکالت بسیاری را برای اين ساختار دولت متمرکز وقتآن ھم در (» عدم تمرکز«انديشهء 

به وضعیت خردگريز تصمیم گیری در مورد مسائل کامًال تا کوشید شد و ) روند پیش می آورد
يافته اسیر چنگال  در ادارات فربه مرکزی پايان دھد ـ کاری که چندان تحقق نامنطقه ای

 که در ھمین دو سه ماھهء اخیر دولت ؛ ھر چندگرديد و بکلی بايگانی اسالمیست ھا شد
 به  دست به انحالل سازمان برنامه و بودجه زد و، به بھانهء اجرای اصل عدم تمرکز،احمدی نژاد
 معلوم نیست که »واحد مرکزی« استقاللکی بخشید، غافل از اينکه با برانداختن  ایدفاتر ناحیه

 .اين ھمه ساز گوناگون خواھد بوداز اين پس چه کسی عھده دار ھماھنگی و رھبری ارکستر 

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

» یم جديدسفدرال« و پذيرش اينکه  گذشتهضرورت کنار گذاشتن آن ترس ناشی از تجربه ھای تلخ
 ناممکن می ،، بخاطر ساختار منطقی خويش اين موضوع رارا تسھیل کند» تجزيه«بجای آنکه امر 
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در اين راه، اگرچه شاگرد دانشگاه لندن بودم اما، کسب اجازه و شرکت در کالس .  پی بردم،سازد
انتربوری  دانشگاه کنت در ک»سیاست و حکومت«استاد کرسی ، »استیو ريلی«پروفسور ھای 

 .به من کمک بسیار کرد)  بست فروکه ھمین چند سال پیش چشم از جھان (انگلستان

موضوع  بخوبی واقفم کهبگويم که ھم  را  نکتهاينالزم است پیش از ادامهء مطلب، اما، 
انجمن ھای «، »خود گردانی«، »خود مختاری« عناوين مختلفی ھمچون ظلـ که در » فدرالیسم«

دارای انرژی عاطفی و آشکارا  ـ می گیردو غیره بسیار مورد بحث قرار » مرکزعدم ت«، »ايالتی
شخصی و اجتماعی شديدی است که اغلب برخورد خونسردانه و مثبت به آن را غیر ممکن 

حال آنکه بحث در امور . مسیر گفتگوھا و تعاطی نظرھا را به بیراھه می کشاندساخته و 
تجربه ھای ماقبل  اگر آلوده به اغراض شخصی، ،»سمفدرالی«اجتماعی بسیار مھمی ھمچون 

» تجزيه جوئی«و » تفرقه افکنی«به » کثرت گرائی« تبديل کنندهء  کهجعلیداستان ھای  و مدرن
 . داشت برای آن سازنده و کاراینمی توان امیدی به دستیابی به نتايجديگر شود ھستند ب

  ھایبحث  اغلبدلیل بی نتیجه ماندن هآموختم و دانستم کاين نکته را نیز در عین حال،  
 از خود» ءتعريف نگفته«مقاصد خود را در است که ھرکس می خواھد  آن» فدرالیسم« پیرامون

به ھمین دلیل .  از آن ھمانی را بیرون کشد که از پیش تصمیم گرفته استيااين مفھوم بگنجاند 
 اين ھمه تفسیر  وجودست به دلیلدرو .  تعبیر و معنائی خاص خود داردومھمفھم ھرکس از اين 
 یبه يک توافق نظرتا  بکوشیم ،یکار ديگر قبل از ھر است که بايد، »فدرالیسم«و تعبیر از مفھوم 

در ظاھر البته  اما ،»برنامه ھای مخفی« تا ديگرانی که با برسیمدر مورد خود اين مفھوم 
نند بحث را به سوی بن بست و  در آن شرکت می کنند نتوا،عالقمندی به کارا ساختن اين بحث

 . رھنمون شوند آننتايج مخالف نیات بی غش شرکت کنندگان اصلی

در طول تاريخ دگرگونی ھای » فدرالیسم« که مفھوم اين نکتهء مھم ھم ھست نیز  
مختلفی را بخود پذيرفته و در ھر برھه از زمان مدل ھای اجتماعی ـ سیاسی خاصی را بوجود 

خوانده می » فدرال «صفت با  امروزه است کهء آن وجود نظامات گوناگونیآورده است که نتیجه
موجب آن می شود نیز  ھر يک از اين مدل ھا ء بحث بر پايه انحصاریبنیاد نھادندر نتیجه،  .شوند
ھمانگونه که ، در اين مورد. دفق و مخالف بحث را به بیراھه ببر نظرات موا برخورد بی سامانکه

 دارد و، در نتیجه، اگر ريشه» فئودالیسم«در واژهء » فدرالیسم«جه به اينکه واژهء  تومثًال، و گفتم
طعم تلخ اين ريشهء کھن را از آن نگیريم راه بجائی نخواھیم برد، می تواند به ما نشان دھد که 

. الی کنونی می تواند مشکل آفرين باشددر از مدل ھای موجود و دولت ھای فتوسل به ھر کدام
 ،اشاجرائی اشکال سیر دگرگونی معانی و در  برسد،تا به روزگار ما ين مفھوم، ھمچنین ا
 منظومهء  بهتازه کهی نکته ھابسیار  چه کردهحذف  خوداز حوزهء معنائی  را  چیزھابسیاری

ـ که در چند پاراگراف ديگر بیشتر به آن   از ھمین نکتهء آخرمن.  است افزودهخويشمفھومی 
 تعاريف ازختن به ھر مدل و سابقه ای، بايد ه می گیرم که، بجای پردانتیجخواھم پرداخت ـ 

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

 عام، کلی و آکادمیک  ھایبھترين تعريفيکی از از اين منظر که بنگريم، به عقیدهء من،  
 دانشگاه کنت »سیاست و حکومت«کرسی فقید استاد ھمان ، »استیو ريلی«را » فدرالیسم«

  کهاو ھمان کسی است گفته باشم که  ھمینجادر ضمن. ارائه داده است در کانتربوری انگلستان
او می باری،  .دلند کرده انرا از او ب» فشار از پائین« اصطالح اصالح طلبان حکومتی اسالمی

يک سیستم يکپارچهء حکومتی که در درون آن مقامات «: عبارت است از» فدرالیسم« که نويسد
 بودن از نفکمرکزی و ناحیه ای، از طريق برقراری شبکه ای از روابط بنیاد گرفته بر زمینهء م

 موجبات عدم تمرکز امور يکديگر، با يکديگر روابط سیاسی و کاری و اجرائی داشته و به کمک ھم
 .  »و انتقال حد مطلوبی از قدرت تصمیم گیری به واحدھای خودگردان محلی را موجب می شوند
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 از ملحوظات قومی و زبانی و  آندر اين تعريف مھم است، خالی بودنآنچه  ،از نظر من 
 حکومتی مبتنی بر عدمھمچون يک سیستم » سیستم فدرالی« و نگريستن آن به ،مذھبی

ـ به ممکن ترين راه حل » عدم تمرکز«ھمین  که ـ در ظل فکر تمرکز قدرت تصمیم گیری است
و درست عدم توجه به ھمین نکته است که در حال حاضر . می پردازد» ناحیه بندی«ھای 

 .اختالفات عمیق و آتشین می شوداستمرار  و  بجاءیموجبات بجائی نرسیدن بحث ھا

 از اين تعريف به عنوان معیاری برای سنجش اغراض پنھان  می توانیم، در عین حال،ما 
 استفاده کنیم و کسی را که منظوری غیر از تعريف باال از  نیزشرکت کنندگان در يک بحث

مثًال کسی که در درون اين سیستم به وارد کردن . در ذھن دارد بشناسیم» فدرالیسم«
 آنکه نگران برقراری يک سیستم فدراتیو ، پیش از می پردازد»قومی، زبانی و مذھبی«معیارھای 

ھا يا » استان« يا تفکیک يک سرزمین به نواحی يا ،»ناحیه بندی «موتورباشد، می کوشد تا 
حرکت در آورد ه  را بر مدار جدا سازی مردمان پراکنده در نواحی مختلف يک سرزمین ب،ھا» ايالت«

سیستم از درون «ه به ايجاد يک ک »سیستم يکپارچه«و، از اين رھگذر، نه به ساختن يک 
اينگونه اشخاص .  توفیق يابدداردقرار که ھر آن در معرض خطر تجزيه و تالشی » متالشی
محسوب نمی شوند و صرفًا می خواھند در راستای تجزيهء سیستم از » فدرالیسم«دوستان 

 .استفادهء ابزاری کنند» فدرالیسم«واژهء 

بر مبنای امکانات و مقتضیات بر سوابق تاريخی کار که نه يلی ، تعريف استیو راز نظر من 
دو سیستم مھم حمل و نقل و ارتباطات پیشرفت ھای شگرف  امروزه. امروزين شکل گرفته است

 ، در کنار آسان شدن دستیابی به بازارھای کار و منابع تولید ثروت،)بخصوص ارتباطات ديجیتالی(
رتباط دائم بین مراکز تصمیم گیری شده اند و  جمعیت ھا و برقراری ا آسانموجب جابجائی

جوامعی را که در گذشته، بخاطر دوری راه ھا و کمبود وسائل نقلیه و کندی غیر قابل تصور 
نیآمیخته می زيستند اکنون براحتی زير يک سقف جمع می   دور از ھم و درھم بصورتی،ارتباطات

زند و اجزاء آن را از بک ظرف بزرگ را بھم  محتويات داخل ياند و ستبر آنگونه که اھرمی ب؛دنکن
 . مکان ھای سنتی خود بر کنده و به ھمه جا بکشاند

الی بر مبنای رددرون سیستم فدر فتن از ناحیه بندی امروزه، سخن گاينگونه است که  
 زيست در جوامع مدرن نوين بکلی نشانهء غافل ماندن از امکانات ،تعلقات قومی و زبانی و نژادی

در ھر مدل سازی از اين روست که  است و ) باشند از نظر اقتصادی پیشرفت نکردهاگر حتی(
 مربوط به امر »معیارھای واقعی«معاصر الزم است اينگونه مالحظات را کًال به کناری نھاده و به 

 . برقراری عدم تمرکز توجه داشت

ھنهء قومی و به ھمین دلیل نیز ھست که من صرف انرژی بر سر مطرح کردن دعواھای ک
 امری بیھوده می دانم و فکر نمی کنم الزم باشد بار ديگر با توسل به  رازبانی و مذھبی
به بحث  »ستم ھای قومی«و » ملت ھای ايرانی«ًا تفرقه انگیزی ھمچون تاصطالحات عمد

فقط ھمین جا ( .ت تلف کنمححاضر نیستم وقت خود را در اين سابه ھمین دلیل نیز . ميبپرداز
دارای معنای خاصی است که ربطی به تاريخ » ملت «ءر ديگر تکرار کنم که در جھان امروز واژهيکبا

اما . معنای دين و مذھب داشت» ملت«واژهء روزگاری مثًال، . تطور معنائی آن در گذشته ندارد
ملل  بکار می گیريم که از لحاظ حقوق بین الNation واژه را در برابر واژهء بین المللی ايناکنون 

 ملت عبارت است از مجموعهء مردمی که در درون  که بر اساس آنھادارای تعاريف خاص است
 که بوسیلهء کشورھای ديگر برسمیت شناخته می »سیاسی يک کشور/ مرزھای جغرافیائی «

بنیادھای گسترده و بزرگی ھمچون سازمان ملل و بانک جھانی و در واقع، . شود زندگی می کنند
بنا بر اين تعريف جديد پذيرفته شده از جانب . ین تعريف ساخته شده اند بر پايهء ھمھمنظاير آنھا 
توانند حضور ب» ملت« نمی توان تصور کرد که در داخل يک مرز بین المللی چند ، ديگرکشورھا

به ھمین لحاظ اقوام ايرانی را تا زمانی که در بخش ھای درونمرزی اين کشور . داشته باشند
 کشوری ،وزی قرار شود از جمع افراد يک قومرد نمی توان ملت دانست اما اگر زندگی می کنن

در نتیجه بکار بردن عبارت ھائی . ک ملت نام برديمستقل بوجود آيد آنگاه می توان از آنھا بعنوان 
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يک تناقض آشکار در معناست که يا از سر بی خبری بکار گرفته می » ملت ھای ايرانی«ھمچون 
شتر از سر غرض ھای تجزيه طلبانه ای که خود را پشت ماسک بینظر من، شود و يا، از 

 .فدرالیسم پنھان می کنند

م ھای گذشته و حال در ھمان عمقی ھمهء ستکه بگیريم حتی اگر منظورم آن است که  
  می کنندشان لباس فدرالیسم ھر روزه تکرار پنھان شده در که تجزيه خواھانصورت گرفته باشند

ھا ما را بجائی جز تجزيه نمی » ستم« مکرر اين اختن به فدرالیسم ھمراه با طرحاز ھم پردب
گرد ھم می آئیم تا يکديگر را بعنوان عوامل » فئودالیسم«آيا ما برای بحث دربارهء   و مگر.کشاند

 امر  تنفر انگیخته ای ھای از دل چنین بحثيا مگرمحکوم کنیم؟ و » ستم ھای قومی«برقراری 
 اصل می شود؟ حھم مثبتی 

منظورم اين نیست که عالقمندان به تجزيه و مستقل کردن بخش ھائی از در اينجا البته 
حرف من آن است . يک سرزمین حق سخن گفتن ندارند و يا بايد جلوی سخن گفتن آنان را گرفت

 فقط برای چرا که آنھا محسوب نمی شوندبحث فدرالیسم  پای ، با داشتن نیت تجزيه،که آنان
 در جمع ھا حضور ،در جھت تخريب چھرهء واقعی آندرست   اما،اين مفھوم تفادهء ابزاری ازاس

 . پیدا می کنند

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

به نواحی چگونه ستم يکپارچه ـ  که آن سرزمین را ـ در داخل يک سیآنگاه به اين بپردازيمو 
 استفاده از  در اين کار از که توجه داشته باشیم، حالعین در ، ومختلفی تقسیم نمائیم

به ھر ( را »ناحیه« و ھر  کردهاجتناب) exclusive(گذارنده معیارھای مستثنی کننده و بیرون 
تا بر اساس قومیت و زبان و مذھب غالب بر آن تعیین نکنیم و بگذاريم ) وانده شوداسمی که خ

 .ممکن و تسھیل شودھرچه بیشتر يک سیستم در داخل اجزاء گردش آزاد افراد 

 آشکارا به ما می گويد که »يلیپروفسور ر«تعريف از اين منظر که بنگريم می بینیم که  
مالحظات « و »ممکنات اجرائی«سیستم فدرالی توجه به تنھا معیار ناحیه بندی در داخل يک 

 می )»تقسیمات کشوری «مثل تجربه ھای گذشتهء مربوط به (سوابق عملی کار« و »جغرافیائی
 آن را از کارائی انداخته و  بالفاصلهعه به اين مجموناھمجنسی افزودن ھر معیار وتواند باشد، 

 . آن سوق می دھدجوارحجزيه  پاشیدگی و ت بحرانیستم را به سوی مرحلهیس

يک واحد ) ارگانیک( برآمده از ارتباط آلی  نھادیمعنای اين سخن آن است که فدرالیسم 
 عبارت از ھاو از آنجا که اين واحد. مرکزی با واحدھای متعددی است که آن را در برگرفته اند

و دست به فرھنگ  برای روزگارانی بلند مردمی چند بر آنھا زيسته سرزمین ھائی ھستند که
  توجه به مرزھای جغرافیائی و ارتباطیھا بادر آن» ناحیه بندی«آفرينی زده اند، شکل منطقی 

.  که در طی قرن ھا ـ با اندکی پس و پیش شدن ـ بوجود آمده اندصورت می گیرد موجود در آنھا
 وده ی جغرافیائیمحد، مثًال، به معنای چشم پوشی از واقعیت ارتباط بین اين امره توجه کنیم ک
 اين مردم خود زمانی دور بداليلی جغرافیائی و بلوچ ساکن در آن نیست چرا کهبا اقوام  بلوچستان

 ، لذا، ساکن شده و فرھنگ خاص آن را بوجود آورده اند واين محلسپس سیاسی و اقتصادی در 
 .ھر نوع ناحیه بندی جديد نمی تواند تقسیمات کشوری کھن را ناديده بگیرد

 عزيمت درست بر ھر مالحظهء ء انتخاب يک نقطه ضرورتدر ھمهء اين سخنان، داليل 
چرا خواھان سیستم حکومتی فدرال برای «: اگر پرسش آن باشد که. ديگری پیشی می گیرد

از سکونت اقوام  زيرا ايران«: پاسخ نمی تواند آن باشد که» ھستیم؟" اياالت متحده ايران"
 اين دلیل بیشتر به درد تجزيه .»ده استگ ھا و اديان مختلف بوجود آمگوناگون با زبان ھا، فرھن

: پاسخ معقولتر و بجاتر می تواند آن باشد که. طلبی می خورد تا ھواخواھی از سیستم فدرالی
برای حاکم و ی،  دموکراسی و آزادگستردگی وسیع سرزمین مان و نیز برای گستردنما، بخاطر «
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آن رابطهء دائمی و تنگاتنک دارند، خواھان کونت خويش که با کردن مردم بر سرنوشت محل س
 . »عدم تمرکز و خودگردان کردن بخش ھای مختلف ھستیم

 يکی از مالحظات اين بخش بندی ھا ھم می تواند توجه به نیازھای زبانی و آنگاه
اين فرھنگی اقوام ساکن در يک بخش باشد، بی آنکه اين توجه بتواند آن اقوام را در داخل 

 برای ه ای در واقع گشودگی سیستم ھای ناحی. قفل و محصور و زندانی کندمحدودهء جغرافیائی
 از گسترش طبیعی تنوع فرھنگی جلوکیری نکند و به و خروج افراد بايد چنان باشد کهورود 

 در واقع، در عصر جھانی شدن .دگرگونی ھای فرھنگی بی اجبار و تحمیل روی خوش نشان دھد
مال بی خردی است که بخواھیم از تنوع فرھنگی و قومی سرزمین ھا کاسته و راه يکه اين از ک

 .خواھی و تکروی پیشه کنیم

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

که از (» تجزيه«و ديگری ) مرکز قدرت تصمیم گیری در دست معدودی از مرکزمدارانمعنی ت
 اجتناب از ءفدرالیسم راه میانه و وسیلهو . ھستند )فروپاشی نھائی يک سیستم خبر می دھد

  را بر اساس نمی تواند تقسیم بندی کشوری، به ھمین دلیل،اين پرتگاه ھای آدمی سوز است و
خود نوعی » فدرالیسم«به کالم ديگر و آخر، . ھا و مذاھب بر بتابد اقوام و زبان وجود
 است که دموکراسی و عدم تمرکز را يکجا تضمین » فراقومی و زبانی و منطقه ایسکوالريسم«

 .می کند
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