
   

  
  
  

  )1285-1357(ثباتی سیاسی در ایران تقسیمات کشوری و بی
  

  1دکتر زهرا احمدی پور
  2علیرضا منصوریان

       14 :شماره مقاله
  چکیده

تا آنجا که   . ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد             
گـردد،  ی سرزمینی به عهد هخامنشیان بر مـی  دهد اولین تجربه تقسیم فضا    بررسیهای تاریخی نشان می   

ی تقسیمات کشوری و ثبات سیاسـی از        ها  حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه         
ملت در سطوح مختلف در پهنه سـرزمینی، پیوسـته بـه             -منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت      

چـرا الگـوی تقسـیمات کشـوری بـه          .  است ریزی مورد عنایت بوده   عنوان هدف غایی در نظام برنامه     
خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظـر گرفتـه شـده آن           

گیری و  است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل                  
سـی مشـروطه اسـت کـه تحـت لـوای            تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اسا         

یانه او که در    گرا  در واقع اتخاذ مشی اقتدار    . ش رضاخان شروع شد   .ه1299حکومت متمرکز با کودتای     
جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا       

د اول و دوم به شکل فعال و متـراکم در  گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبدا    
ی آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهـه بیسـت و بحرانهـای قـومی بعـد از                    ها  آیند که نمونه  

 ثبـاتی  بـی این تحقیق با هدف بررسی رابطه بـین الگـوی تقسـیمات کشـوری و           . انقالب شاهد هستیم  
 و تحلیل محتوا درصدد اسـت،       ای کتابخانه سیاسی بین دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمی با روش         

  .این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید
  ثباتی سیاسی، دولت مدرن، تمرکز، عدم تمرکز تقسیمات کشوری، بی :واژگان کلیدی 

                                                 
                            Email:ahmadyz@modares.ac.ir      دانشگاه تربیت مدرس، جغرافیای سیاسیاستادیار -١
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  مقدمه
به دلیل اهمیت سازماندهی فضا در توسعه کشورها، دولتها نسبت به تقسیم فضـای              

سـطح اختیـارات و قـدرت       . ینی خود بـه شـکل مناسـب جـدیت خاصـی دارنـد             سرزم
 و کارکرد سیاسی واحدهای تقسـیمات درون کشـور تـابع نـوع دولـت و                 گیری  تصمیم

ی متمرکـز و یکپارچـه اقتـدار        هـا   در سیسـتم  . باشـد   سیستم سیاسی در سطح ملـی مـی       
دولـت  واحدهای فضایی درون کشور محـدود بـوده و تـابع قـبض و بسـط اختیـارات                   

.  اقتدار واحدهای مزبور بیشتر است     ای  ی فدرال یا ناحیه   ها  ولی در سیستم  .  است یمرکز
تنها عاملی که در میان نظامهای مختلف مشترک است وجود سلسـله مراتـب و تقسـیم                 

در . تـر اسـت   مسئولیت بین مناطق بزرگتـر و کـوچکتر و بـین سـطوح بـاالتر و پـایین                 
ح مختلف حکـومتی از بـاال بـه پـایین و تحـت              حکومتهای متمرکز سلسله مراتب سطو    

کنند در صورتی که در حکومتهای فدرال        میفرمان حکومت مرکزی بطور عمودی عمل       
 میان حکومتهای محلـی و دولـت مرکـزی بـه            ها   طبق قراردادی تقسیم مسئولیت    معموالً

  ).32:1383نیا، حافظ(صورت افقی است 
باشـد   مـی هـای سیاسـی       مام نظـام  کارکرد تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه ت       

عبارت است از تامین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولـت       
ح مختلف در پهنه سرزمین، پیوسـته بـه   واین کارکرد در سط. ترین سطح سیاسی  تا پایین 

چـرا کـه    .  ایـران مـورد عنایـت بـوده اسـت          ریـزی   برنامـه عنوان هدف غـایی در نظـام        
ز قبیل دسترسی مناسب سـکنه در واحـد سیاسـی بـه خـدمات و تقویـت                  شاخصهایی ا 

تواند به ایجاد فضایی امن برای ساکنین نواحی و گسـترش            میروحیه مشارکت عمومی    
 کارآمـد   ای  از این رو نظام تقسیمات کشوری باید بـه گونـه          . حاکمیت دولت منجر شود   

قابل را در درون منـاطق  عمل نماید که کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری مت         
  ).557 : 1380پور، احمدی( و بین مناطق همجوار بوجود آورد
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اما از آنجا که ایران دارای یک ساختار ناهمگون قومی فرهنگی اجتماعی است و از               
. تـاکنون در دسـتیابی بـه ایـن هـدف ناکـام بـوده اسـت                . یی شدید متاثر است   گرا  ناحیه

 کانونهای بحران در مناطق پیرامـونی  گیری  کلبخصوص در دوران معاصر که منجر به ش       
در باب عوامل ناکامی تقسیمات کشوری در برقـراری ثبـات یکـی از              . کشور شده است  

 دولت و تقسـیمات مـدرن و        گیری  بحث شکل . عواملی که کمتر به آن توجه شده است       
اتخـاذ مشـی    . شـود اجرا نشدن اصول مشروطه است که با کودتای رضا خان آغـاز مـی             

یانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسـعه سیاسـی                گرا  اراقتد
دوره پیش انجام گرفت باعث شد تا گرایشهای قـومی و فرهنگـی تقویـت شـوند و بـا                    

های آن را در بحرانهای قومی       که نمونه . فروپاشی استبداد به شکل فعال و متراکم درآیند       
 1357بیست و بحرانهای قومی در بعـد از انقـالب           سرزمینی آذربایجان و کردستان دهه      

  .شاهد هستیم
در اینجا سعی ما بر آنست که این عامـل مـوثر در تقسـیمات کشـوری ایـران را از           

اما پیش از آن الزم است به ارتبـاط         . دهیم منظر برقراری ثبات و امنیت مورد برسی قرار       
  .این دو مقوله در بستری نظری پرداخته شود

  
  روش تحقیق

ای و به شیوۀ تحلیل محتوا بـه بررسـی رابطـه بـین                تحقیق حاضر با روش کتابخانه    
اسناد مربوط بـه   . ثباتی سیاسی و الگوی تقسیمات کشوری در ایران خواهد پرداخت             بی

 و  1316و قـانون مصـوب      ) های ایـالتی و والیتـی       قانون تشکیل انجمن  (دورۀ مشروطه   
 تجزیه و تحلیل نهایی مبتنی بر نقش قـوانین         مورد بررسی محتوایی قرار گرفته، و      1362

  .  خواهد بود1357 تا 1285ثباتی سیاسی از  فوق در ثبات یا بی
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   سیاسیثباتی بیارتباط مقوله تقسیمات کشوری و 
مفهوم ثبات سیاسی مفهومی چند وجهی است و به همین جهت دربـاره معنـی آن                

ن از مفهـوم ثبـات سیاسـی تعـاریف     ی گوناگو ها  در فرهنگ . اختالف زیادی وجود دارد   
این تعـاریف اینسـت کـه ثبـات شـامل قـرار              اما نکته مشترک در   . گوناگونی شده است  

این که چـه نـوع تغییـری بیشـتر و یـا کمتـر بـه                 . گرفتن در معرض حداقل تغییر است     
توانـد متفـاوت از     مـی انجامد در مقوله تقسـیمات کشـوری         می ثباتی  بیپایداری ثبات و    

در ارتبـاط بـا تـاثیر       . انـد تی باشد که به بررسی مفهوم ثبات سیاسی پرداختـه         سایر مقوال 
 سیاسی به طور اخص و فضا و مکان به طـور اعـم              ثباتی  بیمقوله تقسیمات کشوری بر     

  ).7: 1377افروغ،( توان سه دیدگاه را مشاهده کرد می
عی فضـا را    ی اجتمـا  هـا   آن دسته از آرایی که در تبیین روابط فرآیندها و پدیده           -1
دانند و دنیای اجتماعی را بر حسـب مقـوالت و تمـایزات فضـایی آنهـا،           میکننده  تعیین

تالش این آرا علت یابی مکانی و وجوه غیر مادی روانـی و فرهنگـی و                . کنند میتحلیل  
توانـد نقـش و      مـی نفسه متغیر مستقلی است که      در این دیدگاه فضا، فی    . اجتماعی است 

 علـت پیـدایی     رشها، رفتارها و فرآیندهای اجتماعی داشته و مستقالً        در نگ  ای  تاثیر عمده 
گروهــی از جغرافیــدانان انســانی کــه نقــش فضــا را در تبیــین . حــوادث خــاص باشــد

 جوامـع مختلـف را      انـد     ی فرهنگی اجتماعی، و روانی مهم داشته و سعی کـرده          ها  پدیده
جتمـاعی را از زاویـه      براساس ماهیت و مقوالت فضـایی آنهـا تحلیـل کننـد و دنیـای ا               

  .تمایزات فضایی آنها دیده و تبیین نمایند
دیدگاه نافضایی که درست در نقطه مقابل دیدگاه اول بوده و در تبیین روابط و                -2
ی اجتماعی عوامل غیر فضایی، ذهنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی             ها  پدیده

عی و اکثریـت قریـب بـه اتفـاق          یشـمندان علـوم اجتمـا     اند     کند بسـیاری از    میرا عمده   
بـه عقیـده ایـن    . انـد  ی مارکسیستی متهم به ارائه دیدگاهی نافضـایی      ها  ی نحله ها  گرایش
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متفکران فضا چیزی بیرون و مقدم بر جامعه نیست، چیزی است که توسط جامعه ایجاد               
از ایـن دیـدگاه چـون       . ی اجتماعی است  ا  ی فضایی، پدیده  ها  بنابراین، پدیده . شده است 

تواند وجود داشته باشد که اشیا وجود داشته باشند، لذا در کل، قابـل               می تنها جایی    فضا
در این بین نام دو صاحبنظر و جغرافیدان مارکسیست یعنی امانوئـل            . تحویل به آنهاست  

  :دارد میکاستل خود اظهار .  دیگر داردای کاستل و دیوید هاروی جلوه
بنـابراین اشـکال فضـایی      . مادی آن است  فضا، جامعه است، یکی از ابعاد عمده و         "

، توسط عمل یا کنش انسانی تولیـد        اند    حداقل روی زمین، همانگونه که دیگر اشیا چنین       
آنها منافع طبقه حاکم با توجه به شیوه تولید خاص و یک شیوه خاص توسعه               . شوند می

  ).12: 1377افروغ، ("کنند میرا متبلور و اعمال 
یا ربطی نیست، بلکه وابسـته بـه شـرایط اسـت، مسـاله              نفسه مطلق، نسبی    فضا فی 

سـوال فضـا چیسـت؟      . شـود  میسازی مناسب از فضا از طریق رفتار انسانی حل           مفهوم
چگونه است که رفتارهای مختلف انسانی، مفهوم       : جای خود را به این سوال داده است       

  ).140: 1376وی،هار ("دهد میسازیهای متفاوتی از فضا را ایجاد و مورد استفاده قرار 
 دیدگاه غیر فضایی، منظور آرایی است که بـه رغـم انکـار تـاثیر علـی و ذاتـی                     -3

. عوامل فضایی با نفی مطلق فضا و محو کلی آن در تبیینات اجتماعی نیز موافق نیسـتند                
همانگونه که اشاره شد میراث فلسفی و شناخت شناسی این آرای بینابینی یـا ربطـی از                 

 و مواضـع معطـوف بـه        ای  ی و دیالکتیکی تا مواضع تعاملی و زمینـه        دیدگاههای رئالیست 
  .کنش در نوسان است

هنری لوفور که یکی از دیالکتسینها است به شرح کـامالً روشـن، ماهیـت سـیال و                  
...  فضـا یـک محصـول اجتمـاعی اسـت      :سازد میدیالکتیک فضای اجتماعی را آشکار 

اهتهایی با کاالهـایی مثـل پـول و سـرمایه           واقعیتی از خود دارد، واقعیتی که هر چند شب        
شاید این نکته به نظر یک معما بیاید بـه هـر حـال فضـای                . دارد، اما مجزا از آنها است     
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باشد، عالوه بر ابزار تولید بودن، ابزار کنترل سـلطه           میتولید شده ابزار تفکر و کنش نیز        
  .و قدرت نیز هست

کـه در یـک سـاختار       . فتـه اسـت   بدین ترتیب هر کنش اجتماعی، کنشی ساختار یا       
ی اجتمـاعی و نیـز      ها  هر پدیده اجتماعی با دیگر پدیده     . روابط متقابل شکل گرفته است    

بـدون درک قانونمنـدیهای   . ی تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیوند دارد  ها  پیشینه
ی اجتماعی به طور عام و ثبات سیاسی به طور خاص           ها  اجتماعی تجزیه و تحلیل پدیده    

  ).213: 1367بدیعی،( دور نیستمق
بندی سیاسی سرزمینی که مدخلی برای سازماندهی فضای سرزمینی         در واقع منطقه  

است در جهت حفظ استقالل، یکپـارچگی، تمامیـت ارضـی و ثبـات سیاسـی مکـانیزم                
نماید و در جهـت افـزایش مشـارکت مـردم در مـدیریت منـاطق                 میمناسبی را طراحی    
  .کند ریزی میچارچوبی را پی

بنـدی سـرزمین    برداری مطلوب و منطقی از منابع که از مهمترین اهداف منطقه          بهره
تواند زمینه تحقق    میاگر با توزیع بهینه امکانات توام و متناسب باشد          . شود میمحسوب  

هر چند  . توسعه پایدار، کنترل استراتژیک مستمر، حاکمیت و اعمال قانون را فراهم کند           
ی کالبـدی سیاسـی، امنیتـی، جغرافیـایی،         هـا    به لحاظ ویژگـی    مناطق درونی یک کشور   

اما توجه به اصـل    . توانند مورد توجه واقع شوند     میاجتماعی، و فرهنگی به طور مشابه ن      
تواند مانع   میرعایت تفاوت مکانها و توجه به حقوق هر مکان و توجه به شرایط منطقه               

گر این اصل مورد توجه قرار نگیـرد        در واقع ا   .از تشکیل کانونهای بحران در نظام گردد      
تجانس و همگنی و اتحاد ملی در چارچوب فضای سـرزمینی بدسـت نخواهـد آمـد و                  
عمل متحد سازی مناطق در قالب یک فضای ملـی بـر مبنـای مشـترکات ملـی محقـق                    

  .نخواهد شد
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  )انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی(تقسیمات کشوری 
اسی که در ارکان حکومت قاجار بـه وجـود          پس از انقالب مشروطه و تغییرات اس      

قـانون تشـکیالت ایـاالت و والیـات و          "اولین قانون تقسـیمات کشـوری بـه نـام           . آمد
 شمسـی یـک سـال پـس از اعـالم مشـروطیت بـه                1286 در سال    "دستورالعمل حکام 

  .تصویب رسید
به موجب این قانون کـه در حقیقـت زیربنـای قـانونی فعلـی تقسـیمات کشـوری                   

ایران به چهار ایالت آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان و بلوچسـتان تقسـیم              باشد،   می
نایـب   (*** حاکم نشین و هر والیت بـه چنـد بلـوک           ** به چند والیت   ∗شد و هر ایالت   

بـا انقـراض سلسـله قاجاریـه و اسـتقرار            )164: 1353نبـوی، (تفکیک گردید ) الحکومه
ه تحـت عنـوان سیاسـتهای       رضـا شـا   . سلسله پهلوی سیاست کلـی دولـت تغییـر کـرد          

مدرنیستی و توسعه اقتصادی سیاست یکپارچه سـازی و برخـورد شـدید بـا نیروهـای                 
.  متمرکز را بر کشور حـاکم کـرد        سیاسی محلی را در پیش گرفت و نظام سیاسی شدیداً         

چـی،   شـانه  مـدیر (دادند میی محلی اعتبار خود را از دست        ها  در طرز تفکر جدید هویت    
1379 :72.(  

 استان که نام آنها برگرفتـه از جهـات جغرافیـایی         6 کشور ایران به     1316نماه  در آبا 
  .شود  شهرستان تقسیم می50است، و 

کل به نظام تقسیمات کشوری اضافه         عنصر جدیدی به نام فرمانداری     1326در سال   
اولین فرمانداری کـل در     . شود که تقریباً در حد فاصل استان و شهرستان قرار داشت           می

بلوچستان تشکیل شد این فرمانداری کل از سه فرمانداری جز که تحت نظر یک              حوزه  
شد و مرکز آن     میمامور عالی رتبه به نام فرماندار کل که هم ردیف استانداری بود اداره              

                                                 
  "از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و والیات حاکم نشین جزء استایاالت قسمتی " - ∗

والیت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد، اعم ازاینکه تابع پایتخت و یا تابع " - **
  ".مرکز ایالتی باشد

  ".بلوک شامل مجموع روستاهایی است که بوسیله یک مرکز اداره می شوند" - ***
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 فرمانداریهای کل بنـادر و جزایـر خلـیج فـارس و بنـادر               1333 آذر   29زاهدان بود، در    
 کـه   1336دین ترتیب تعداد استانهای کشور تا سـال         جزایر بحر عمان ایجاد گردید که ب      

 اسـتان بـوده و پـس از تشـکیل اسـتان             10شود،   میاستان سیستان و بلوچستان تشکیل      
 1337در سـال    . یابـد  مـی  استان و دو فرمانداری کـل تغییـر          11سیستان و بلوچستان به     

 به دو استان تغییر     استان آذربایجان که از ادغام دو استان سوم و چهارم تشکیل یافته بود            
  .و استانهای سوم و چهارم تشکلی دوباره یافته بودند

 به غیر از تاسیس دوباره اسـتانهای سـوم و چهـارم فرمانـداری کـل                 1337در سال   
  .یابند میچهارمحال و بختیاری و استان کردستان تاسیس 

م شود با توجه به سـوابق تـاریخی نـام اسـتانها را تعیـین و  اعـال                   میدولت مکلف   
  ).30: 1378پور، احمدی(

فرمانداری کل بوشهر آخرین فرمانداری کل تاسیس یافته بود و پس از آن از سـال                
  .ی کل یکی پس از دیگری به استان تبدیل شدندها  این فرمانداری1352

 بخـش   474 شهرسـتان و     165 اسـتان،    24 کشـور بـه      1357به این ترتیب در سال      
  .گردد میتقسیم 
  
  های تحقیق یافته

   سیاسی در ایرانثباتی بی دولت مدرن در گیری نقش شکل
 قریب یک قرن پیش تحـت تـاثیر         ،متعاقب قرنها سلطه حکومت خودکامه در ایران      

ی داخلی و برخی همکاریهای خارجی، نهضتی در ایران شکل گرفت که تغییر             ها  شالوده
های عدیده،  وضع موجود، امید به بهسازی ساخت سیاسی و نجات جامعه از آالم و درد             

این نهضت ضد استبدادی، که     . رمان آن بود  آپیام آن و حصول به حداکثر عدالت ممکنه         
سرانجام در قالب نظام مشروطه به ثمر رسید برای نخستین بار، به تثبیت حقوق قطعـی                
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مردم در مقابل حاکمیت در قالب قانون اساسی و متمم آن پرداخـت و در فرهنگـی کـه                   
ان و اراده مطلق او، یک اصل سیاسی و اجتماعی بـود، تفسـیر و               تسلیم و تبعیت از سلط    

 را از روابط حاکمیت و مناسبات قدرت و همچنین حق مسـلم مـردم بـر                 ای  معنای تازه 
ذمه فرمانروایان ارائه کرد و بر آن شد تا همه باورهای جدید از ایـن حقـوق مردمـی را                    

پرتـو سـاخت نـوین سیاسـی،        تعمیق بخشد و به جامعه بیاموزد و هم آن حقـوق را در              
یـی و حضـور و      گرا  با تکوین نوعی کثرت   ) 1285(پس از استقرار مشروطه     . تحقق دهد 

سـابقه مردمـی از طریـق انجمنهـا، احـزاب سایسـی و              مشارکت موثر و تعیین کننده بی     
فراکسیونهای عمل کننده در مجـالس اول تـا پـنجم مشـروطه، بـه کـارگیری ابزارهـا و                 

و توزیـع قـدرت بـا تفکیـک         ) از جمله مطبوعات  (نظارت مردمی   مجاری اعمال نظر و     
 کانونهـای متعـدد قـدرت، در مجمـوع نـوعی توسـعه              گیری  رسمی و عمل قوا و شکل     

درسـت  .  مجال بـروز نیافتـه بـود       سیاسی در جامعه ایران پدید آمد که تا آن تاریخ طبعاً          
تی و والیتـی وضـع      ازی انجمنهـای ایـال    انـد     مقارن همین دوره با تحقق اموری چون راه       

قانون انجمنهای ایالتی و والیتی، و قانون بلدیه، و تصویب اصـل عـدم تمرکـز در اداره                  
طبق متمم قانون اساسی، تمرکزگرایی پیشین جای خود را بـه           ) شهرستانها(امور والیات   

که نقش و مشـارکت نماینـدگانی از اصـناف، اقشـار، طبقـات و       . نوعی تمرکززدایی داد  
یت کشور در سـاختار سیاسـی اداری و بسـط و تعمـیم قـدرت بـه جـای                    ایاالت و وال  

اداری نمودن از آن و در عمـل شـکل دهنـده توسـعه              -انحصار و تمرکز قدرت سیاسی    
به جای آرمـان    . اما انقالب مشروطه نتوانست به اهدافش برسد      . سیاسی مورد اشاره بود   

کز قدرت و تمرکزگرایـی     انقالب مشروطه نظامی متمرکز و مستبد برآمد، انحصار و تمر         
در این دوره با تبدیل     . و استبداد بصورت مظاهر و ویژگیهای بارز این دوره تجلی یافت          

یی به انحصار در توزیع منابع و وسعت یافتن عرصه قـدرت حکـومتی، تمـام                گرا  کثرت
در هـیمن  . عناصر و جریانهای مقتدر یا شکل گرفته در دو دهه پیش قلع و قمع گردیـد              

ی محلـی،   هـا   نهادهـای مـدنی و مشـارکت مردمـی چـون شـوراها، انجمـن              حال سایر   
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ی ایالتی و والیتی نه تنهـا از میـان رفـت، بلکـه پـس از چنـدی بـا قـوانین و                        ها  انجمن
مصوبات جدید، رسما نیز به حضور کانونهای پراکنده قدرت و مشارکت مردمی خاتمه             

کراسـی دولتـی و گسـیل       وروبه موازات آن با افزایش تعـداد اسـتانها، رشـد ب           . داده شد 
 و ابزارهـای مـوثر حفـظ و         ها  گماردگان حکومت مرکزی به استانها و شهرستانها، زمینه       

لویس بـک    .تقویت و نیز بسط و تعمیم قدرت فائقه سلطنتی در سطح کشور فراهم شد             
 شـاه   1304هنگامی که رضا خان در سـال        : کند میدولت جدید ایران را چنین توصیف       

ت خودکامه پهلوی را با اتکا بر ارتش و بوروکراسـی مـدرن بـه شـیوه                 ایران شد، سلطن  
غرب بنیان نهاد، تمرکزگرایی دولت تغییرات عمده در دستگاه حکومت و جامعه به جـا               

توان بر پیـدایش یـک ایـدئولوژی ناسیونالیسـتی، توسـعه و              میگذاشت که از آن جمله      
پور،   احمدی( جامعه اشاره کرد   یی و غیر مذهبی شدن    گرا  کنترل اقتصادی نوگرایی، غرب   

1379 :167.(  
، بیگانه شدن دو حوزه مـدنی و سیاسـی از یکـدیگر             ها  مهمترین نتایج این سیاست   

چنانچـه بسـیاری از   .  شاید بـارزتر بـود   ها   و قومیت  ها  بود، این بیگانگی در حوزه اقلیت     
ی خشونت آمیز رضا شـاه بـرای نخسـتین بـار دسـتخوش احسـاس                ها  قربانیان سیاست 

ی زبـانی و مـذهبی میـان ایـن گروههـا و             ها  تفاوت. سیاسی هویت قومی و ایلی شدند     
ی هـا   ی ناراضی این سیاسـت    ها  قومیت. دولت در فرایند این سیاسی شدن تاثیر گذاشت       

دانستند، نخبگان متعلق به گروهـای زبـانی و مـذهبی درصـدد              میآمیز  دولت را تبعیض  
ی آن اختالفـات مـذهبی را تـداوم    هـا  سـت برآمدند برای بسیج مردم علیه دولـت و سیا        

فـراهم   بخشند و این فرصـت بـا فروپاشـی اسـتبداد و خـروج رضـا شـاه بـرای آنـان                     
  ).25: 1381پور، کریمی(شد
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  زدایی سیاسی انقالب مشروطه و تمرکز
هان و طرفداران   ابعد از اعالم مشروطیت، یکی از خواستهای اصلی و مهم آزدایخو          

نهـای ایـالتی و والیتـی بـود تـا بدینوسـیله از قـدرت                حکومت مشروطه تشـکیل انجم    
 را از کارهای مربـوط بـه        یحکومت مرکز بکاهند و حتی االمکان دست حکومت مرکز        

به همین منظور   . ایاالت و والیات کوتاه کرده و از سیاستهای دولت مرکزی رهایی یابند           
سـپس در جنـوب      تعدادی انجمن انتخاباتی ابتـدا در شـمال و           1285در اواخر تابستان    
 قانون انتخابات، تشکیل انجمنهایی را به عنوان مراکزی بـرای           9ماده  . کشور تشکیل شد  

انجمنها از نماینـدگان خوشـنام محـل و از          . نظارت بر انتخابات مجلس تعیین کرده بود      
  :در هر ایالت دو نوع انجمن تشکیل شد. یافتند میکنندگان ترتیب خابتشش گروه ان

ایـن  .  انجمنهای محلی در شـهرهای دیگـر       -2التی در شهر اصلی     ی ای ها   انجمن -1
  ).103: 1379آفاری،( انجمنهای رسمی قرار بود بعد از انتخابات منحل شوند

اما با تقاضای مردم ابتدا در تبریز و سپس در شهرهای دیگـر بـه کـار خـود ادامـه                     
. یـز پذیرفتنـد  دادند و به مرور عالوه بـر نظـارت بـر انتخابـات، مسـئولیتهای دیگـری ن                 

انجمنهای ایالتی و والیتی قدرت اجرایـی و قضـایی داشـتند، امـا از حـق قانونگـذاری                   
برخوردار نبودند طرح قانون انجمنهای ایالتی و والیتی که در مـتمم قـانون اساسـی بـه                  
تصویب رسید، نشان از اهمیـت گسـترده در سـطح کشـور بـرای بـاز شناسـی مفهـوم                     

این قانون که سپس توسـط      . ی یک حکومت مدرن بود    ها تمرکززدایی در تحقق خواسته   
 از قوانین دیگر که نظامنامه انجمنها و نیـز تشـکیالت ایـاالت و والیـات را                  ای  مجموعه

تعیین نمود تکمیل شد و از اهمیت و جدیت این امـر نـزد نماینـدگان دوره اول تقنینـه                    
ست که انجمنها در    مسلم است که بخشی از این توجه ناشی از نقشی ا          . کرد میحکایت  

در ایـن دوره، کشـور بـه چهـار ایالـت            . جریان جنـبش مشـروطیت ایفـا کـرده بودنـد          
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 *آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و خراسان و سیستان و تعـدادی والیـت               
  ).14: 1380وزارت کشور،(شد میتقسیم 

تـا اعـاده   انجمنها همچنین در فاصله انحالل مجلس اول به فرمان محمـدعلی شـاه       
مشروطیت بسیار فعال بودند و از میان بخشـی همچـون انجمـن ایـالتی والیتـی تبریـز                   

 .نقش اساسی نسبت به دیگر انجمنها که نقش محلی داشتند، ایفا کردند) آذزبایجان(

انقالب مشروطه هر چند توانست موازنه قدرت و ماهیت جامعـه ایرانـی را تغییـر                
کـاره شـده و زمـام امـور          عمـال هـیچ    "سمانآزمین و   میخ میان   " و   "قبله عالم "دهد و   

می روبـرو شـد،     ااما انقالب در ادامه حیاتش با ناکـ       . مملکت در دست ملت قرار گرفت     
چرا که این انتظارات بزرگ بر اثر شدت درگیریهای داخلی و فشارهای خارجی خیلـی               

رطـه فروپاشـی   زود از بین رفت بنابراین در آن شرایط تنها مساله مهم نجات کشور از و    
بود، ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و نیرومند تنها راه حلی بود که همـه بـر آن توافـق                    

  . داشتند
  

  یی نوینگرا بازگشت به استبداد و تمرکز
هـا و هـرج و        ناکامی انقالب مشروطه در دستیابی به اهدافش، مـوجی از نـارآرامی           

که نظام زاییده انقالب مشـروطه      و بیش از پیش نمایان شد       . مرج را در کشور ایجاد کرد     
با همه خیرخواهی بسیاری از رهبرانش نتوانست ثبات را نه در پایتخت و نه در والیات                

  .برپا کند
یانه، زمینـه محـو     گرا   به مثابه حرکتی اقتدار    1299به این ترتیب کودتای سوم اسفند       

فـراهم  یـی را    گرا  دستاوردهای انقالب مشروطه در قلمـرو مشـارکت سیاسـی و کثـرت            

                                                 
بیشتر ( استرآباد، مازندران، گیالن، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد، عراق و خوزستان - *

  ).ایالتها در پیرامون ایران و والیت ها در محدوده داخل قرار داشتند
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 به منزله تیـر     1304ساخت و سرانجام تاجگذاری رضا شاه و آغاز سلطنت وی در سال             
یانـه مشـروطه    گرا   و پایانی برای تالشهای اصـالح      -خالصی بر دموکراسی نوپا مشروطه    

  .بود
فخرالدین عظیمی با اشاره به چنین فرایندی و با بیان ویژگیها و کارکردهـای نظـام                

 محو دستاوردهای توسـعه سیاسـی پیشـین و تکـوین دوره             سیاسی این دوره که گویای    
ریزی دولت مدرن رضا شاهی را زمینه محـو         جدیدی ازتوسعه نیافتگی سیاسی است پی     

چنین تصـور   ": نویسدخواند می  میتوسعه سیاسی و تمامی مظاهر آرمانهای دموکراتیک        
ل زور و فشـار     راه خودکامگی در اداره کشـور و اعمـا         شد که نوسازی کشور تنها از      می

برای حصول اطاعت و پیروزی زیر دستان، همراه با کوتـاهی در وسـعت بخشـیدن بـه                  
پایگاههای اجتماعی اقتصادی حکومت و غفلـت در تشـکیل و ترغیـب احـزاب معتبـر                 

  ).28: 1372عظیمی، ("سیاسی است
دولت رضا شاه به عنوان نتیجه مبارزات در دوران پس از انقـالب مشـروطه فصـل          

رضـا شـاه   .  در تاریخ سیاسی ایران در زمینه ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد         ای  تازه
با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت ایجاد وحدت ملـی، تاسـیس ارتـش مـدرن،                 
تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری، منابع اداری و مالی دولت مطلقـه مـدرن               

طلقه بـرای ایـن دوره از تـاریخ سیاسـی ایـران             کاربرد عنوان دولت م   . را به وجود آورد   
حکومت رضا شاه گرچـه     . حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است          

بـرد، لـیکن    مـی ی اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکـام            ها  برخی شیوه 
انی ی قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبـ            ها  برخالف حکومت 

بر پایـه   . گرفت میاین تمرکز که تمام ابعاد را در بر         . ساخت دولت متمرکز را ایجاد کرد     
  .یک ارتشی مدرن و بروکراسی جدید شکل گرفت

 در کنار ارتش، بورکراسی نوین دولتی نیز نقش مهمی در تقویت این دولت متمرکز             
بدون ادارات ایالتی   رضا شاه بتدریج مستوفیان سنتی،میرزاهای موروثی و وزاری         . داشت
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 کارمند تمام وقت مستقر در ده وزارتخانه داخلـه، امـور            90000را به حکومتی با حدود      
خارجه، عدلیه، مالیه، آموزشی، تجارت پسـت و تلگـراف، کشـاورزی و راه و صـنعت                 

  ).170: 1379اهامیان،رآب( تبدیل کرد
اسی و ارتشـی  نیکی کدی بر تضیعف گروهها و طبقات غیرمتمرکز و تقویت بورکر         

از دید او این ارکان از یک سـو بـه ایجـاد قـدرت           . ورزد میدر حاکمیت رضا شاه تایید      
رساند و از سوی دیگر خود حول محور شخص رضاشـاه بـه ادغـام و                  متمرکز یاری می  

  ).29: 1372عظیمی،( رسید هماهنگی می
 و  گر رضا شاه را حکومتی متکی بـر نیروهـای نظـامی           جمعی نیز حکومت مداخله   

 رژیـم   بیننـد و آن را اساسـاً       مـی امنیتی از یکسو و بورکراتها و اداریـان از سـوی دیگـر              
  .خوانند می "بازرسان و تنظیم کنندگان" و "نظامیان و خبرچینان"

 به موازات و همسو با مفاهیم و ابعـادی کـه            1320 تا   1304این ویژگی در سالهای     
 سیاسی کشور متجلـی  -ساختار اداریبیشتر گفته شد، در تدوین مقررات و کارکردهای        

 بـه همـراه،     گـرا   قوانین تمرکززدایی پیشین موقوف شدند و اعمـال قـوانین تمرکـز           . شد
سابقه سیطره و اختیارات حکومت مرکزی به قیمت از میان رفـتن قـدرتها و               افزایش بی 

تقسیمات کشوری گذشته که عبارت     . اختیارات مکتب ایاالت و والیات صورت گرفت      
 چند ایالت بزرگ و والیتهای کوچک بیشمار منسوخ شد و به جای آن ده اسـتان                 بود از 

سـه قـانون   . نـه شهرسـتان و تعـداد زیـادی بخـش و دهسـتان تاسـیس شـد               و چهل و  
ی ایالتی  والیتی، بلدیه و تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام که در               ها  انجمن

یی و در راستای اعطای اختیارات به        اداری در بعد جغرافیا    -جهت توزیع قدرت سیاسی   
 بعـد ازروی کارآمـدن رضـاخان منسـوخ          ایاالت و والیات مقرر و تعیین شده بود عمالً        

 به موجـب قـانون تقسـیمات کشـوری          1286گردیدند، قانون تشکیل ایاالت و والیات       
 منسوخ گردید و قانون انجمنهای ایالتی والیتـی بـه قـوت خـود               1316 آبان   16مصوب  
 به موجب قانون بلدیـه  1286 موقوف االجرا ماند و قانون بلدیه        ند هر چند عمالً   باقی ما 
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 سـال از تصـویب قـانون        30به ایـن ترتیـب پـس از         .  منسوخ شد  1309 اردیبهشت   30
  ).49: 1369آروی،( تشکیالت ایاالت و والیات اصل نظام مرکزیت معمول شد

روکراسـی در جهـت     وبشـاهد گسـترش     ) 1316 و   1286(با مقایسه مفاد دو قانون      
افزایش تعداد استانها و شهرستانها به موازات کـاهش حـدود قـدرت و اختیـارات آنهـا              

طبق این قانون تعیین استانداران، فرمانداران و بخشدارها توسـط وزارت کشـور             . هستیم
ولیت انتخابات مجلـس را نیـز بـه دسـت گرفتنـد             ئگرفت و این مقامات مس     میصورت  

 عشـایر و حتـی گـزارش رفـت آمـد و آنهـا را نیـز بـه عهـده                      همچنین نظارت بر کـار    
هـر منطقـه عشـایری       که همراه با یک افسر ارشد نمایندگی از دولت در         . بخشداران بود 

این وظایف را به عهده داشتند به این ترتتیـب بـا اجـرای ایـن قـانون تعیـین مـاموران                      
گرفت و اعمال کامـل تمرکـز در ایـن خصـوص             میکشوری و لشکری ازمرکز صورت      

  ).81: 1369آروی،( شد میتضمین 
کراسی را درسالهای مورد بحث، همراه بـا رشـد فزاینـده            ونیکی کدی گسترش بور   

  : در تهران اشاره کرده استگیری یی جغرافیایی و تمرکز قدرت و تصمیمگرا تمرکز
اگر چـه فسـاد، غلبـه       . کراسی هم رشد کرد و هم با سرعتی بسیار نوگرا شد          وبور"

یی و اتالف وقت همچنان بـه مثابـه مشـکالت بـاقی مانـد و                گرا  روابط بر ضوابط نخبه   
مشکل تمرکز بیش از حد در تهران بر آن افزوده شد، تمرکز بیش از حد، در واقع یکـی               

بـا تضـیعف قـدرت    . آمـد  از مفاسد آزاردهنده دوره رضا شـاه پهلـوی بـه حسـاب مـی            
 قدرت در تهران تمرکـز یافـت و         ا، رهبران قبایل و اصناف، تقریباً     زمینداران محلی، علم  

 ها  همزمان سایر شهرها، استان   . شد میتصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی در آنجا گرفته         
  ".دست دادند و گروههای صنفی، اهمیت پیشین خود را تا حدود زیادی از

  :کاتم نیز معتقد است
نبش احتمالی جدایی خواهانـه، بـا سیاسـت         انهدام واقعی پایگاه حیاتی هر نوع ج      "

. او تهران را مرکز بازرگانی و اقتصادی ایران قرار داد         . اقتصادی رضا شاه تحقق پیدا کرد     
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دولت مرکزی کنترل بازرگانی خارجی، انحصار تجارت قند و شکر، توتـون و تنبـاکو و      
 و نیازهـای    .شـد  مـی خرید نیازهای دولتـی در تهـران انجـام          . تریاک را بر عهده گرفت    

  ).114: 1378کاتم،("گردید می نیز از تهران ارسال ها شهرستان
ی سوداگرانه در تهران به زیان مراکز تجـاری         ها  تمرکز فعایت ": دهد میسپس ادامه   

رضـا شـاه بـرای خنثـی کـردن اثـرات سـو        . سنتی مثل تبریز و اصـفهان انجـام گردیـد       
ت گماشـت امـا منـاطق    اصالحات خویش به تشویق و گسترش صنعت در کشـور همـ     

یـی  گرا  خارج از تهران هرگز موقعیت تجاری پیش را پیدا نکردند، به این ترتیب تمرکـز              
رضاخان و مرکزیت بخشیدن به تهران، جریان کنترل رو به کاهش مرکز را کـه از زمـان            

  ". وارونه ساخت-به قدرت رسیدن دودمان قاجار با اندکی فراز و نشیب متداول بود
گـرا را تشـکیل     ی تبلیغاتی رضا شاه که نظریه ناسیونالیستی باسـتان        ها اساس برنامه 

در قبـال آذریهـا،     . داد نفی کامل وجود قومیتهای متنوع در ایران را به همـراه داشـت               می
کردها، عربها، بلوچها، و ترکمنها روش تبیعض آمیز سیاسی و در مواردی اقتصـادی در               

 و در ارتش این احسـاس را بـه          ها   در مدرسه  تبلیغات پان ایرانیستی  . شد میپیش گرفته   
ــد      ــوش برس ــوروش و داری ــت دوران ک ــه عظم ــاز ب ــد ب ــران بای ــه ای ــود آورد ک  وج

ایرانی و آریایی بودن با شونیسـم زبـانی گسـترش یافـت و              ). 163: 1378سردارآبادی،(
قرار دادن معادل فارسی برای واژگان عربی زبـان فارسـی در فرهنگسـتان نوبنیـاد آغـاز           

   (Ghods, 1989:106).گشت
گـرا مخـالف تمـامی سـنتهای        توان گفـت ناسیونالیسـم باسـتان       میبه طور خالصه    

فلسفی، عرفانی و آداب و رسوم محلی زبانها و تنوعات موجود در جامعه ایـران بـود و                  
بـا چنـین    . آورد  اینها را باعث از بین رفتن تمدن ایرانی و انحطاط ایرانیان به حساب می             

ی شـدیدی   ها   در سطح نازلی قرار گرفتند و دولت سیاست        ها   فرهنگ طرز تفکری خرده  
 کرد، و فرهنگ ایرانی و یـا ایـدئولوژی دولتـی نقطـه پرگـار              ریزی  برنامهبرای محو آنها    

جوهر و فلسفه دولت رضاخانی در وحدت، یگـانگی و از میـان             .  قرار گرفت  ها  فرهنگ



  
  
  
  

   1ش –دوم سال ،   فصلنامه ژئوپلیتیک 78

 افـول   هـا   قدرت دولتـی فرهنـگ    برداشتن هر گونه چندگانگی بود و با تمرکز و توسعه           
توان گفت وحدت طلبی دولت رضا شاه اصل و ریشه           میشدیدی کردند، به این ترتیب      

  .زدایی داشتدر فرهنگ
  

  فروپاشی استبداد
هر چند بـر اثـر فشـار        ) 1320شهریور   (1941سقوط ناگهانی رضا شاه در سپتامبر       

وپاشی را در سـاخت متمرکـز و        ناپذیر قدرتهای بزرگ بود اما باید ریشه این فر        مقاومت
 رضا شـاه، نیروهـای اجتمـاعی کـه     گیری با کناره. متصلب حکومت خودکامه او دانست   

تحت فشارهای او بودنـد آزاد شـدند و راه را بـرای جنبشـهای اجتمـاعی دوره بعـد از          
  .جنگ جهانی دوم و سه دهه بعد از آن فراهم نمودند

دهای ناگوار و منفی اقتصادی برای ملت       هر چند این اشغال از سوی متفقین با پیام        
فضـای بـاز سیاسـی بـرای     . ایران همراه بود، به لحاظ سیاسی تاثیر مثبتی بر جـای نهـاد       

ی خـود  ها  سای تبعیدی ایالت به خانه    ؤبسیاری از ر  . گروهها و بازیگران تازه فراهم آمد     
دنـد،  و بنـای قـدرت خـود را مجـدداً سـازماندهی کر            ) 217: 1379احمدی،( بازگشتند

ی اجبـاری زخمهایشـان را درمـان        هـا   سیاستمداران کهنه کـار هـم کـه در بازنشسـتگی          
ی سیاسی درگیر   ها  کردند با شتاب به صحنه عمومی بازگشتند و در یک رشته مبارزه            می

  .شدند و زمینه برای جنبشهای اجتماعی در دوره بعد از جنگ هموار گردید
ل تصور نیروهای اجتمـاعی عمـده ایـران         این روند راه را برای ابراز وجود غیر قاب        

در این روند بار دیگر تالشهایی از سوی نیروهـای محلـی در جهـت ارتقـا                 . هموار کرد 
یانه انقـالب مشـروطه     گرا  سطح سیاسی واحدهای محلی خود و نیز تحقق اهداف محلی         

  .که تحت تاثیر تشکیل حکومت متمرکز رضا شاه از بین رفته بودند صورت گرفت
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  آذربایجانمساله 
. ترین سهم را در انقالب مشروطه داشـتند   مردم آذربایجان بیشترین وگاه روشنگرانه    

در خالل انقالب مشروطه همانطور که در قسمت پیش گفتـه شـد بـرای نخسـتین بـار                   
و شورش نافرجام فرقـه  . جهت اداره امور استان به تشکیل انجمن ایالتی همت گماشتند   

 شیخ محمد خیابانی نیز ناشی از انکار ایـن حـق قـانونی              دموکرات آذربایجان به رهبری   
اما بسیاری از مفسران خیابانی را متهم به تجزیه طلبی          . مردم آذربایجان و سایر نقاط بود     

  .اند  کرده
عــدالتی نظــامی و اداری در همــه جــا وجــود داشــت، امــا  در دوره رضــا شــاه بــی

  .کرد آذربایجان بالنسبه بیشترین فشارها را تحمل می
 و کردهـا    هـا   با سقوط استبداد رضا شاه، تقاضای عدالت بیشتر از سوی آذربایجانی          

  . که این جنبش گسترده از حمایت تهرانیها نیز برخوردار بود. نمود میاجتناب ناپذیر 
توضیح صرف واقعیت اتفاق افتاده دو غائله آذربایجان و کردستان در اینجا مطـرح              

دهای محلی در جهت ارتقـا سـطح سیاسـی خـود        نیست بلکه چگونگی تالش این واح     
به همین خاطر توجه به آرا و افکار گرداننـدگان ایـن غائلـه و بخصـوص                 . مطرح است 
  .ها را به ما بدهد ترین پاسخوری شاید مناسبشخص پیشه

 ویژگیهـا  "حکومت مرکزی و اختیارات محلـی " تحت عنوان  ای  وری در مقاله    پیشه
  :شمارد میرا اینگونه بر ی محلی ها و امتیازات حکومت

کردند که با زور سر نیزه ممکن است، اهالی یـک مملکـت را               می در سابق گمان     "
در اطراف یک حکومت مرکزیت داد اما بعد از توسعه تمدن معلوم شد که زور سـرنیزه                 

توان به آسانی از تمـام قـوای اهـالی           میالزم نیست، به وسیله اختیارات محلی و قوانین         
  ).3: 1301روزنامۀ حقیقت،( "فاده نمودمملکت است
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  کـامالً  "مختاریت محلـی  "وری در مورد لزوم و اقتضای اعطای نوعی         دیدگاه پیشه 
روشن است وی برخالف آنهایی که ایرانیان را به چند گروه جمعیتی و هـر یـک را بـا                    

ن یـ ا .نظر را بر این اساسی مبتنی سـاختند  هویتی متفاوت، تقسیم کرده و مختاریت مورد   
 هـر   "احتیاجـات مخصـوص   "دید کـه     می در چهارچوب اتخاذ تربیتی      موضوع را صرفاً  

توان گفت اهالی ایران همگی دارای یک        میپس به طور خالصه     . محل را برآورده سازد   
  .احساس بوده فقط شرایط محلی هر والیت متفاوت است

سیالیسـت  سو وری برخی از احزاب مخالف مانند اتفـاق و ترقـی یـا        به عقیده پیشه  
 ذکری به میان آورده  بودند، به عقیـده او           "فدراسیون"ی خود از    ها  ایران که در مرامنامه   

علم و جاهل است و ما حاال       فدراسیون در ایران اساسی ندارد، زیرا اکثریت این ملت بی         
یی را که بتوانند طهران را اداره کنند، نداریم و به طرق اولـی اداره کـردن ممالـک                   ها  آدم

ایران حاال اجتیاج به فدراسیون ندارد، امروز باید به واسـطه توسـعه اختیـارات               کوچک  
محلی کوشید واال روز به روز عدم رضایت اهالی توسـعه یافتـه و فکـر تجزیـه تولیـد                    

  ).52: 1377دانا، رئیس( خواهد شد
اش در مجلـس شـورای      در چنین فضای فکری، پیشه وری به دنبال رد اعتبار نامـه           

ی هـا    روزنامه آژیر و عدم حمایت سران حـزب تـوده، ناامیـد از فعالیـت               ملی و توقیف  
 تاسیس فرقه دموکرات    1324اجتماعی در تهران عازم تبریز و در سوم شهریور          -سیاسی

  ).265: 1380مقصودی،( آذربایجان را اعالم کرد
آزادی داخلـی و مختاریـت مـدنی بـرای          : ی فرقه عبارت بـود از     ها  رئوس و برنامه  

ن در چهارچوب حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران، تشکیل انجمنهای ایالتی            آذربایجا
ی نماینـدگان   هـا   و والیتی، تدریس زبان آذری در مدارس آذربایجـان، افـزایش کرسـی            

  ).287: 1362جامی،... (آذری 
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فرقه با تشکیل مجلس ملی آذربایجان و انتخاب حکومت خـود مختـار آذربایجـان               
) وری نبــود وزارت خارجــه بــودجالــب در کابینــه پیشــهامــا نکتــه (رســمیت یافــت 

  ).265: 1380مقصودی،(
 با توجه به محلی بودن فرقه و نیز توانـای فکـری و عملـی گرداننـدگان آن فرقـه                    

ی نظــامی، فرهنگــی، اقتصــادی در بعــد محلــی بــه هــا توانســت در بســیاری از برنامــه
شـرایط سیاسـی داخلـی و       البته قابـل ذکـر اسـت کـه          . ی بسیاری دست یابد   ها  موفقیت

ی فرقه دموکرات موثر بودند هر چند کـه بـه           ها  همکاری دولت شوروی نیز در موفقیت     
  :گفته کاتوزیان

ی آن  هـا   حضور شوروی برای  فرقه دموکراتیک تیغی دو لبه بود که یکـی از لبـه               "
توانسـت بـه عنـوان نیـروی      مـی از طرفی ارتش شـوروی  . سرانجام تیزتر از آب در آمد 

نده در صورت مداخله نظامی مرکز مورد اسـتفاده قـرار گیـرد، و از طـرف دیگـر                   بازدار
مقابله با تهران مستلزم تایید دولت شوروی و حمایت قوای اشـغالگر آن بـود وضـعیتی                 

المللـی   بی اراده در موازنه قدرت بین      ای  ی آذربایجانی را به مهره    ها  که باالخره دموکرات  
 مولود همین وابستگی به حمایـت شـوروی         ای  دازهشکست نهایی جنبش تا ان    . بدل کرد 

  .Violet conolly,1935:195)( بود
  

  غائله کردستان
فرقه دموکرات کردستان که چندی پس از فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل یافـت             

  سـاخت                 نخستین کنگره خود را در شهر مهابـاد منعقـد          1324اوایل آبان ماه    
 لحاظ شباهتهای بسیار و اهداف و اقـدامات ایـن فرقـه و فرقـه              به ).313: 1362جامی،(

دموکرات آذربایجان به اهداف بیان شده از سوی رهبر این حرکت و به دالیل شکسـت                
  .شود میآن اشاره 
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قاضی محمد در اولین روز تاسیس جمهوری خود مختار کردستان خطاب به مردم             
ینشان غصب و تقسیم شـده اسـت و         مردم کرد مردمی تنها هستند سرزم     : گوید  چنین می 
 چهـار سـال     انـد     بهـره ترین حقوق که عبارت از حق تعیین سرنوشت است بی         از ابتدایی 

مرام ما آنست که در بیانیه حزب دموکرات        . شود میاست که خودمختاری در اینجا اجرا       
  :کردستان مندرج است منظور ما از این حرکت عبارت از اینهاست

ایران در اداره امـور محـل خـود مختـار و آزاد باشـد و در                 ملت کرد در داخل      -1
  حدود دولت ایران خود مختاری ملت کرد را بدست گیرد

 با زبان کردی خود بتواند تحصیل کند و امور دوایر با همان زبـان کـردی اداره                  -2
  .شود

 انجمن والیتی کردستان طبق قانون اساسی به فوریت انتخاب شـده و در تمـام                -3
  .جتماعی و دولتی نظارت و سرکشی بکنندکارهای ا

  . از اهل محل باشند مامورین دولتی باید قطعاً-4
 بوسیله یک قانون کلی بین رعیت و ارباب سازش به عمل آیـد و آتیـه هـر دو                    -5

  .تامین شود
 حــزب دموکراتیــک کردســتان ســعی خواهــد کــرد کــه بــین مــردم  مخصوصــاً-6

کنند وحـدت و بـرادری کامـل برقـرار           میزندگی  آذربایجان و اقوامی که در آذربایجان       
  .گردد

 حزب دموکراتیک کردستان بواسطه استفاده از منابع طبیعی سرشار کردسـتان و             -7
ترقی امور کشاورزی و بازرگانی و توسعه امور فرهنگی و بهداشتی برای رفاه سـعادت               

  .میهن خود کوشش نمایند
هنـی وی و تعـداد قابـل        همین بخش از سخنان قاضی محمد گویـای تصـورات ذ          

بـه نظـر   . باشـد  مـی توجهی از مردم کردستان به ویژه متفکران کرد در آن مقطـع زمـانی     
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رسد آنها در چارچوب چنین تصوراتی به دنبال متحد خارجی و اعـاده حـق تعیـین                  می
  .سرنوشت در قالب خودمختاری بودند

  
  بحرانهای قومی پس از پیروزی انقالب اسالمی

ی اسـتبدادی و    ها  رانهای قومی دهه بیست و تحت تاثیر سیاست       بعد از سرکوب بح   
فرهنگی پهلوی دوم، اقوام و گروههای قومی حدود سه دهه انفعال سیاسـی و سیاسـت                

با پیروزی انقالب اسالمی که محصول ائـتالف چنـد          . یانه را پیشه خود ساختند    گرا  انزوا
 در اقصـی    ای  شر و قوم و قبیله     چند قومی ایران بود آحاد مردم از هر طبقه و ق           -ای  طبقه

و بـه   . نقاط کشور به صورت یکپارچه در مقابـل رژیـم محمدرضـا شـاه قـرار گرفتنـد                 
سرعت سقوط آن را موجب شدند، امـا بعـد از انقـالب طیـف بسـیار متنـوع و وسـیع                      

همـه   .درخواستها از سوی هر یـک از گروههـا، طبقـات، شـهرها و اقـوام مطـرح شـد                   
دار در پیروزی انقالب سهم داشتند خود را محـق  بـه دریافـت               کسانیکه هر اندازه و مق    

آنها در شرایط انقالبـی هیچگونـه       . دانستند میی خود   ها  پاسخ مثبت در قبال درخواست    
 بـه کسـب حقـوق       تافتند؛ و لذا در صورت امکـان خـود راسـاً           میتعامل و تاخیری را ن    

درت دولـت مرکـزی،     در چنین اوضاع و احوالی ضعف قـ       . ورزیدند میادعایی مبادرت   
 ها   تنش گیری  عدم استقرار نهادهای جدید و دیگر شرایط یک دولت انقالبی باعث شکل           

ایـن درحـالی بـود کـه      . و بحرانهایی گردید که تا مدتها توان نظام نوپا را مستحیل کـرد            
مسئولین نظام تقاضاهای متنـوع گروههـای مختلـف را سـنگین و زود هنگـام ارزیـابی                  

وههای درخواسـت کننـده وضـعیت موجـود را بهتـرین موقـع طـرح                نمودند اما گر   می
  .دانستند میدرخواست 
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 زنجیره به هم پیوسته تقاضاهای قـومی و بـه دنبـال آن خشـونتهای             1357از بهمن   
قومی آغاز شد، بحرانهای قـومی کردسـتان، آذربایجـان، خوزسـتان، تـرکمن صـحرا و                  

  .شود میبلوچستان در این راستا بررسی 
تـوان دالیـل زیـر را در         مـی ه بحرانهای شکل گرفتـه در آسـتانه انقـالب           با توجه ب  

ضعف قدرت مرکزی در اعمال حاکمیت ملی در اقصی نقاط          .  آنها ارائه کرد   گیری  شکل
کشور شکل گرفته در رژیم گذشته به علت ساخت نابرابر اجتماعی حاکم بر جامعه کـه            

 به امکانـات منزلتـی چـون ثـروت،          ی قومی ها  با تصلب خود مانع از دستیابی برابر توده       
قدرت، و حیثیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شده بـود بـا سـقوط رژیـم محمدرضـا                  
پهلوی و از هم پاشیدگی ساختار سیاسی و سست شدن بنیاینهای اجتماعی نظام قدیم و              

 مصوباتی چون شیعه به عنوان دین رسمی، فارسی بـه عنـوان زبـان رسـمی                 گیری  شکل
 منـاطق   بحرانهای قومی و تشدید جو التهاب در کشـور و خصوصـاً            گیری  موجب شکل 

حال این بحرانها نتوانستند بـه اهـداف خـود برسـند، تثبیـت              با این . پیرامونی کشور شد  
دولــت انقالبــی، اســتعفای دولــت موقــت، نداشــتن رهبــری و پراکنــدگی اهــداف، و  

مترین عوامل ناکـامی    های دینی که بر این بحرانها زده شد، و نیز بروز جنگ مه              برچسب
در واقع این بحرانها تحت تاثیر حاکمیت ملی و منـافع ملـی             . این بحرانهای قومی بودند   

که از سوی عوامل خارجی مورد تهدید قرار گرفته بودند تا حدودی فروکش کردند تـا                
بار دیگر و در قالبی دیگر بتوانند خواستها و تقاضاهای خـود را البتـه در قالـب تقاضـا                    

  .وسعه اقتصادی و ارتقا سطح سیاسی مطرح کنندبرای ت
  

  گیری تجزیه و تحلیل و نتیجه
شکل گرفته بر بنیاد الگوی ملـت دولتـی         . ایران نوینی که بدنبال مشروطه پدید آمد      

یعنـی آنچـه کـه      (اما در متمم قانون اساسی با تصـویب اصـل نـود و سـه                . متمرکز بود 
شد تا از تمرکز بیش از حد جلـوگیری  سعی  ) ی ایالتی والیتی آمد   ها  درخصوص انجمن 
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ی ایالتی و والیتی    ها  شود و اختیارات نظارت تامه در اصالحات به منافع عامه به انجمن           
  .تفویص گردد

 انجمن خـود را     ها  در تبریز ماهها پیش از تصویب متمم قانون اساسی، آذربایجانی         
جمن، تبریزیان در روزنامـه     در نخستین روزهای برپایی ان    . با نام انجمن تبریز برپا کردند     

کردند ولی وقتـی کـه در تهـران گروهـی از وکـال              خود از آن با نام مجلسی ملی یاد می        
درنـگ انجمـن را      بـی  هـا   نسبت به انتخابات چنین نامی حساسیت نشان دادند، تبریـزی         

گفتنی است که این تنها آذربایجان و انجمن تبریز نبود          . انجمن ایالتی آذربایجان نامیدند   
پس از انقالب مشروطه تا پانزده سال، تمـامی  . که بر قانون اساسی و متمم آن متکی بود        

احزابی که در صحنه سیاسی ایران ظاهر شدند همه بر اجرای درست قانون اساسی پای               
یون را از اهل اسـتبداد جـدا        فشردند درآن عصر، آنچه که اردوی آزادی خواهان و ملّ          می
در این زمان به باور     . یا رد اجرای قانون اساسی مشروطه بود      کرد به واقع همین قبول       می

ملیون وظیفه حکومت مرکزی منتخب مردم چیزی نبود جز اجـرای قـانون و برداشـتن                
به دنبال اشغال ایران و ناکـامی       . ی عملی برای اعمال اصالحات گسترده اجتماعی      ها  گام

به . رسید مییهوده به نظر    مشروطه در تحقق اهدافش امید به اصالحات از سوی تهران ب          
تـوان در    مـی همین علت گروهی به این باور آمدند که اجـرای قـانون و اصـالحات را                 

و بتدریج دامنه آن را به سراسـر        . خارج از مرکز قدرت سیاسی یعنی تهران نیز آغاز کرد         
کشور کشاند اما اصرار و پافشاری این گروه بر یکپارچگی ایران نتوانست دیگـر ملیـون         

از این دل نگرانیها برهاند که هر تالشی که بـه تضـعیف نقـش سیاسـی مرکـز یعنـی             را  
و آنچـه کـه قیـام خیابـانی و          .  به تجزیه ایران منتهی خواهدشـد      تهران منجر شود لزوماً   
کردند همانا اجرای قانون اساسی مشروطه و متمم آن بوده در            مییارانش بر آن پافشاری     

 منتشر شد   1917التی فرقه دموکرات آذربایجان در اوت        که از پی کنفرانس ای     ای  قطعنامه
ایالت آذربایجـان جـز الینفـک ایـران         "ی آذربایجان ضمن اشاره به این که        ها  دموکرات
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بوده بواسطه اتفاقات سنین اخیر بـا توجـه مخصـوص دموکراسـی را بـه خـود جلـب                    
  : کهاند  و آورده. "کند می

ی والیتی را بـه شـدت مطـرح نمـود بـه             ی ایالت ها  کنفرانس ایالتی که لزوم انجمن    "
  ".دهد که هر چه زودتر به انتخاب انجمن مباشرت ورزد میکمیته ایالتی تعلیم 

فروپاشی امپراطوری عثمانی و تالش برای تشکیل دولت نوین ترکیه و نیز تبلیغات             
ان یون ایرانی را که در تهران بودند نگـر        خواستند، ملّ  می که آذربایجان را     ها  پان ترکیست 

اینان هر چنـد بـه حمایـت از تهـران در سـرکوب قیـام بـر نخواسـتند، امـا بـا                 . کرد می
  .سکوتشان بر آن مهر تایید زدند

ای و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه  المللــی و منطقــهدر ایــن فضــای متشــنج بــین
بسـیاری از   ) نظـم، اسـتبداد   (ی داخلی بنا بـر همـان الگـوی جامعـه ایرانـی              ها  آشفتگی

یاسیون و مردم تنها راه نجات کشـور را در تکیـه بـر هویـت و حضـور                   روشنفکران، س 
و نظام سیاسی متمرکز را بـرای اطمینـان از    .دانستند میحکومتی متمرکز و قوی و مقتدر       

برای بسیاری تکیه بر هویـت ایرانـی معنـایی جـز            .نمودند میخطر تجزیه کشور توصیه     
ز هویت ایرانی و محو زبان اقوام دیگر         ا ای  مثابه پرسشنامه  هبرجسته کردن زبان فارسی ب    

 با توجه به این پشتوانه ایدئولوژیک ایران حکـومتی را تجربـه کـرد کـه تقریبـاً            . نداشت
ی این روشنفکران را به عمل آورد، جز پرهیز ازاستبداد دولت به ابزار             ها  تمامی خواست 

در راسـتای   . دنوگرایی تبدل شد و تجربه جمهوری نوبنیاد ترکیه الگوی مناسب تلقی ش           
 آشـکار یـا ضـمنی    ای تشکیل ملتی همگن بسیاری از اقوام و فرهنگهای محلی به گونـه          

یانه رضا شاه بیگانه شدن بسیاری از اقـوام         گرا  مهمترین نتیجه سیاستهای تمرکز   . نفی شد 
 تاییـد کـرده بسـیاری از    "بـک "همـانطور کـه   . و خرده فرهنگها ی محلی از دولت بود 

 خشونت آمیز رضا شـاه بـرای نخسـتین بـار دسـتخوش احسـاس                یها  قربانیان سیاست 
ی زبـانی و مـذهبی میـان گروههـا و        هـا   سیاسی هویت قومی و فرهنگی شدند، تفـاوت       
در این فضای بسته سیاسی راه هر گونـه         . دولت در فرایند این سیاسی شدن تاثیر داشت       
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انـه نظـام    مشارکت سیاسی واحدهای محلی بسته و سرکوب شد و استبداد فردی بـه به             
متمرکز سیاسی سدی شد در برابـر نهادینـه شـدن نهادهـای برآمـده در قـانون اساسـی                    

 آنگاه که نماد استبداد از قدرت به زیر آمد بسیاری از            1320با رسیدن شهریور  . مشروطه
آنانی که به بهانه همگنی ملی از خانه و کاشانه شان رانده شـده بودنـد بـه زادگاهشـان                    

طـرح  . را بـرای تحقـق اهـداف انقـالب مشـروطه آغـاز کردنـد              برگشتند و تالشـهایی     
یی و خودمختاری محلی در قائله آذربایجان و کردستان و تغییر نظـام             أر شعارهای خود 

تجربه دولت مدرن رضا شاهی نشـان داد کـه تمرکـز            . متمرکز سیاسی در این قالب بود     
تی محدودیت و   اداری گسترده حکومت در اعمال قدرت خویش به حدود قانونی یا سن           

و چنـین اسـتبدادی گـاه حتـی       . شـود استبداد به واقع از بطن چنـین تمرکـزی زاده مـی           
که خـود از جملـه بـه زیـان          . بضاعت این را داشته که شالوده حکومتی فراگیر را بریزد         

هر چند  .  از حقوق اقوام گوناگون ایران منتهی شد       ای  تنوع فرهنگی و نادیده گرفتن پاره     
 توانستند یک دوره دوازده سـاله از فضـای          ها  ی اول؛ بسیاری از قومیت    با فروپاشی پهلو  

باز سیاسی را تجربه کنند، و تالشهایی را برای رسیدن به اهداف مشروطه انجـام دادنـد                 
اما با تثبیت پهلوی دوم و تحت تاثیر سیاستهای استبدادی و فرهنگی پهلوی دوم حدود               .

انه بر اقـوام و اقلیتهـای درون کشـور حـاکم            سه دهه انفعال سیاسی و سیاست انزواگرای      
ستانه انقالب با فروپاشی اسـتبداد هـر یـک از اقـوام، گروههـا،               آتا بار دیگر در     . گردید

طبقات و اقشار جامعه ایران منزلت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی خـود را در                
ند، انقالب را   دید میساخت اجتماعی ایران دوران پهلوی به وجهی نابرابر و تحت ستم            

ای برای تشدید تقاضا و مطالبات قومی، و با وعده برابری آحـاد جامعـه و از بـین                     زمینه
بردن نابرابری منزلتی که در انقالب ایران نمود بیشتری یافته بود پـا بـه عرصـه حیـات                   

حجم وسیع و خارج از انتظار درخواستها از اقصی نقاط کشور و بـروز              . سیاسی گذارند 
ن مسئولین نظام نسبت به این تقاضاها در مرحله آغازین اسـتقرار نظـام در               سوظن درمیا 

 و همچنین ایجاد سوظن متقابل در گروههـای قـومی           ها  پاسخگویی سریع به درخواست   
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ی هـا   موجب تشدید درگیرها و بحرانهای قومی در استانه انقالب شد و به دنبال نگرانی             
 نظام متمرکـز     جمهوری اسالمی مجدداً   جدی مدیران نظام پیشنهاد تدوین قانون اساسی      

سیاسی به منظور ایجاد همبستگی ملی در بین اقوام مختلف و جلوگیری از خطر تجزیه               
کشور مطرح و در تدوین قانون اساسی نظام سیاسی ایران به عنوان نظام سیاسی متمرکز               
 قلمداد گردید وبه این ترتیب الگوی تقسیمات کشوری انتخـاب شـده پـس از انقـالب                
مشروطه و پس از انقالب اسالمی متاثر از جریانات سیاسی قومیتهـا بـه سـمت تمرکـز                  

  .سوق پیدا کرد
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