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 جبهه ملي خواهان نظامي است كه تضمين كننده حقوق شهروندان باشد

  دكتر حسن كيانزاد
  

  رانـــده ايـآين

  حكومت غيرمتمركز، فدارليسم؟
  كنفرانس انجمن پژوهشگران ايران در شهر كُلن آلمان

  

  :پيش گفتار
 دسـامبر   10 و   9 برابر با    1385 آذرماه   19 و   18در روزهاي        

 انجمن پژوهشگران ايران در راسـتاي اهـداف خـود در            2006
 ايران، چهل و سومين گردهمائي      زمينه مطالعات بنيادين مسايل   

 –كنفرانس آينده ايران «: زير عنوان) آلمان(خود را در شهر كُلن 
در ايـن   . برگـزار نمـود   » ؟... حكومت غيرمتمركـز، فدراليسـم      

كنفرانس بويژه نمايندگاني از گروههـا و احـزاب و سـازمانهاي       
 ايراني از جمله كُردها، آذريها، بختياريهـا، بلوچهـا، عـرب هـا و             

با توجه به متن دعـوت نامـه انجمـن          . ها حضور داشتند   تركمن
پژوهشگران ايران، روند كار و گفتمان دوروزه در اين كنفرانس          
بر پايه شناخت مشكل يكصد سال گذشته تاريخ زنـدگي ملـت            
مان بويژه پس از پيروزي انقالب مشروطيت و ارائه راه حل هـا،     

ـ          -الف ارچگي و اسـتقالل     با توجه به تماميت ارضي و حفـظ يكپ
 اينكه اگـر مـا در ابتـدا نتـوانيم اسـتقالل، آزادي و      -ايران و ب 

دموكراسي را در جامعه خود ايجاد كنيم هر نوع تغيير و تحـولي             
، قرار چه ذهني و چه عملي، نخواهد توانست به واقعيت بيانجامد  

بر اي پايه بيشتر شركت كنندگان در اين كنفرانس با . گرفته بود
ليت و آگـاهي از رويـدادهاي تـاريخي و فرهنگـي و             درك مسئو 

هايي كه به آنها اشـاره       سياسي ايران و جهان، بر بستر بايسته      
كرديم، با شور ملي و ِمهر و ظرافت در انديشه ورزي به سـخن              

به باور من، فرآيند ايـن كنفـرانس گـاهي مثبـت در             . پرداختند
يري و چگونگي شكل گ» عدم تمركز«راستاي روشنگري پروسه 

آن در فرداي ميهن آزادمان بدور از دامن زدن به اختالفات قومي 
و گريز از راه بندانهاي عاريتي و جدايي آفرين كه همـواره اثـر              

مـن  . انگشت بيگانگان در آنها نقش بسته است، بشمار مي رود         
به عنوان يكي از شركت كنندگان در اين كنفرانس، سپاس خود        

 و اداره كـار دو روزه كنفـرانس         سـامانگيري كساني كه در    را از   
نبرديارانه و هدفمندانه كوششهاي بسيار در راستاي موفقيت آن     

  .بكار بردند، بيان مي دارم
***  

     گفت و شنود پيرامون شيوه اداره كشور به گونه عدم تمركـز           
Decentralization            و يا به گفتـه پژوهگشـري عـدام تـراكم 
Deconcentration      گذشته زنـدگي ملـت      در تاريخ صد سال

ايران، از آغاز انقالب مشروطيت تا كنون همچنان ادامـه دارد و            
هنوز هم گشايش اين مشكل بزرگ ملي چونان گره كوري پيش           

طرح مسئله در اين كنفرانس از سوي انجمـن         . روي ما قرار دارد   
شناخت و ارائه راه حل هـايي اسـت         «پژوهشگران ايران بر پايه     

گونه يك حكومت غيرمتمركز و يا فدراليسم       كه، آينده ايران را ب    
؟ با توجه به تماميت ارضي و حفظ يكپارچگي ايـران، ترسـيم             ...

بنابراين چگونگي شكل گيري يك چنين ساختاري كـه    . مي كند 
بتواند الگويي را براي شيوه اداره آينده كشورمان اراه دهد، تنها           

ملت ايران  بر پاية شناختي پژوهشگرانه از تاريخ چندهزار ساله         
 و  ملت ديرين تباري و قـومي مردمـانش       با گونه گوني فرهنگ و      

همچنين نيازهاي مسلموس اداري، اقتصـادي، اجتمـاعي و         
سياسي و آموزشي آن، كه بدور از يكسونگريها و پيشـداوريهاي    
شخصي و گروهي بنيادگرايانه، انجام گرفتـه باشـد، مـي توانـد       

و رونـد رويـدادهاي     پس، نگاهي به سير ت اريـخ        . ممكن گردد 
بيش از نيم قرن گذشته در آذربايجان و كُردستان با پيامـدهاي            
خونبار و تجربه هاي تلخ و شكست بـارش در رابطـه بـا مقولـة                

براي حـل ايـن مشـكل بـزرگ ملـي از            » تمركز و عدم تمركز   «
مظفرالدين شـاه قاجـار سـرانجام    . حتميت جايز برخوردار است   

وسيه و سرازير شـدن نيروهـاي       پس از فرار محمدعلي شاه به ر      
آزاديخــواه از تمــام منــاطق كشــور بســوي پايتخــت، فرمــان 

 5مطابق با   (رشيدي   خو 1285 مرداد ماه    14مشروطيت را در روز     
نخسـتين نشسـت مجلـس در       . امضاء كـرد  )  ميالدي 1906اوت  

)  مـيالدي  1906هفتم اكتبـر    (تاريخ پانزدهم مهرماه همان سال      
گشايش يافت، كه نخستين اقـدام اش تهيـه و تـدوين قـانون              

اول ژانويـه   ( خورشـيدي    1285اساسي بود كه در يازدهم ديماه       
ــيالدي1907 ــدگان )  م ــويب نماين ــه تص ــوي ب ــيد و از س  رس

در اين قـانون تأسـيس انجمـن        . مظفرالدين شاه توشيح گرديد   
هاي ايالتي و واليتي پيش بيني گرديـده بـود، امـا هرگـز ايـن                

  .انجمن ها تشكيل نگرديدند
  

 قانون تشكيل انجمن هاي استان و شهرسـتان         1349در سال      
به تصويب رسيد و جايگزين طرح انجمن هاي ايـالتي و واليتـي             

 اصـالح شـد و در سـال         1351ديد و اين قانون هم در سـال         گر
 بگونه قانون انجمـن ده و دهبـاني بـه تصـويب مجلـس               1354

بر پايه اين قانون، اعضاي انجمـن ده بـا رأي           . شوراي ملي رسيد  
مهمترين وظيفـه ايـن     . مستقيم اهالي روستا برگزيده مي شدند     

ي عمراني  انجمن ها عبارت بود از تصميم گيري پيرامون طرح ها         
روستا، تأمين اعتبار الزم براي اجراي طرح هاي مزبور از جملـه            

.  درصد توليد روستا و هم چنـين كمـك هـاي دولـت       2از محل   
گروه نخست بگونه مستقيم از سوي مـردم شهرنشـين و گـروه         

انتخـاب  ) به ازاي هر بخـش دو تـن  (دوم از برگزيدگان روستاها  
ان اظهـار نظـر و      مهمترين وظيفـه انجمـن شهرسـت      . مي شدند 

تصميم گيري پيرامون امـور اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و            
بهداشتي و نيز حل اختالف ميان انجمن هاي ده و شهر تعريـف             

انجمــن اســتان از برگزيــدگان انجمــن هــاي . گرديــده اســت
شهرستان تشكيل مي گرديد و مهمترين وظايف آن اظهار نظـر           

تمـاعي و بهداشـتي   و تصميم گيري پيرامون امور اقتصـادي، اج   
  .استان و حل اختالف انجمن هاي رده هاي پاييني بوده است

 در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي          1357   پس از انقـالب     
در سطوح گونه گـون مطـرح گرديـد كـه بـه             » شوراها«مسئله  

ـ     ـ . اهي داريـم ـسرنوشت و پايگيري نافرجام آنها همگان آگ ه ـب
ه گذشته بـا توجـه بـه        باور من، گشايش اين گره كور يكصدسال      

خواست ها و نيازهاي تاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي            
مردم ايران تنها در پهنـه ديـدگاهي كـه از يـك كليـت، بنـام                

نشأت گرفته باشـد، مـي توانـد در نظـامي             »ست ملي سيا«
و . برخاسته از رأي و نظر مردم، يعني مردمساالر، تحقق يابد         

انها بتوانند در يك جامعـه   اين مفهومي جز اين ندارد كه انس      
باز و آزاد با حق تعيين سرنوشت در جامعه اي كه در آن مي              
زيند، با درك مسئوليت راه رسـتگاري فرديـت خـود را در             

بيابند و  ) كليت(پيوند و مشاركت هماهنگ و فراگير مردمي        
  .آزاد و خوشبخت گردند

    اداره كشو از ديدگاه سياست ملي آميزه است از سياست          
كجـا  » تمركـز «حال بايد ديد كه     . »عدم تمركز «و  » تمركز«

كجاست؟ تمركز مطلق   » عدم تمركز «پايان مي پذيرد و آغاز      
قدرت به گونه يك مركزيت نيرومنـد كـه اگـر هـم بتوانـد               

هاي درستي براي اداره كشور بگيرد، به ماننـد سـر            تصميم
بزرگي است كه داراي دست و پاي نحيف و نـاتوان اسـت و              

اجراي تصميم هاي خوب و به سزا، نيـاز بـه بازوهـاي             براي  
اجرايي نيرومند نهادهاي قدرتي دارد چونان قوميت ها كـه          
در پهنه گسترده جغرافيايي كشور از هـزاره هـاي ديـرين             
زيسته، و همواره در حفظ و پايداري از مرزهاي مـيهن مـان           
  بهنگام يـورش بيگانگان و همچنين اعتالي فرهنگ و زبان و 
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