ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
درﺑﺎرﻩ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دهﺪ:

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻠﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮراهﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
ﺣﻘﻮق اداری و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ در
واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
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در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ هﻴﺎت دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ»ﻣﺮدم« )ﺵﻤﺎرﻩ  (30اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻗﻮای ﻧﺎﺵﯽ از ﺁن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد:
» ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻠﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺵﻮراهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺵﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻤﺎم اهﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی را
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺵﻮراهﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺵﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ ،ﺵﻬﺮ و دﻩ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف اهﺎﻟﯽ هﺮ ﻳﮏ از
ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺵﻮاری ﻣﻠﯽ ﻣﯽ
رﺳ ٍﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد و در ﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد  ،ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻠﻖ را
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺹﻴﺎت ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .در واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺵﻮراهﺎ
ﺣﻘﻮق اداری و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﺑﺎن
ﻣﻮرد ﺗﮑﻠﻢ در هﺮ واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ،در ﺟﻨﺐ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
ادارات ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺵﻮراهﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت رﺳﻤﻴﺖ دارد«.
در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،از ﺳﻮﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﻮراهﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
وﻳﮋﮔﯽ هﺎی واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺵﻮراهﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺵﻮد ،ﮐﻪ هﺮ دوی ﺁن هﺎ ،در
ﺵﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﺵﮑﻮهﻤﻨﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ
دارﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﻮراهﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺵﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺵﻬﺮ و دﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از
ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﻃﯽ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺒﺎرزات
ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ،هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺵﻴﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﺳﭙﺮدن
ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم« در دوران رژﻳﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽ ﺵﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺳﺮان رژﻳﻢ از ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺧﻠﻖ ،ﻋﻤﻼ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوهﯽ از
اﻳﺎدی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺵﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺁن اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺣﺪی ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ
ﻧﻴﺴﺖ.
اﺹﻮﻻ در ﺵﺮاﻳﻂ ﺣﮑﻤﺮواﻧﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺵﻮراهﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد .اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ هﺎی ﻣﻴﻬﻦ

ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح وﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺁن ،ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻠﻖ را ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺵﻮراهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﺮاهﻢ
ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﺧﺘﻴﺎرات واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺵﻮراهﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﻮد ،از ﺁن ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﺉﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اراﺉﻪ ﺵﺪﻩ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،وﺟﻮد اﻗﻮام ﻓﺎرس،
ﺗﺮک ،ﮐﺮد ،ﻋﺮب ،ﺑﻠﻮچ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁن و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺵﺪﻩ ،ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺑﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎرات اداری و ﻓﺮهﻨﮕﯽ واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﺗﺸﮑﻴﻞ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺵﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ هﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان را ﻣﻄﺮح و در راﻩ ﺣﻞ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﭘﺲ از ﺗﺬﮐﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ،رﺵﺘﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ هﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان را ﺑﻪ
هﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دهﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ:
»اﻳﻦ ﺧﻠﻖ هﺎ ﻃﯽ ﻗﺮن هﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺵﺘﻪ اﻧﺪ و
در اﺑﺪاع و اﻳﺠﺎد ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ وﺑﺮازﻧﺪﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ هﻢ هﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در راﻩ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺁزادی ﻣﺘﺤﺪا و دوﺵﺎدوش هﻢ ﻓﺪاﮐﺎری هﺎی ﺑﻴﺸﻤﺎر ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ«.
ﻳﮑﯽ ار ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻳﻦ هﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪی و ﻓﺪاﮐﺎری در راﻩ اﺳﺘﻘﻼل و ﺁزادی اﻳﺮان،
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ هﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺟﺎﺑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭘﺮﺗﻮان ﻣﺮدم اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺧﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﺒﺮد
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺁن هﺎ در راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع و
در راﻩ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺁزادی و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ هﻢ در ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﻧﻘﻼب وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ،اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺧﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺁن هﺎ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﮐﺴﺐ اهﻤﻴﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .زﻳﺮا در ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رژﻳﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺵﺪﻩ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺵﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ
در راﻩ ﺗﺮﻗﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در هﻢ ﺵﮑﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺪ وﻇﻴﻔﻪ
ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺹﺎدق ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ اﺗﺤﺎد واﻗﻌﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺵﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد .از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﮐﻴﺪ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان ،دارای دو ﭼﻬﺮﻩ اداری و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﭼﻬﺮﻩ اداری ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق در زﻣﻴﻨﻪ وﺹﻮل و ﻣﺼﺮف ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺵﺖ ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ ﺵﻬﺮهﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁن اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ ﺁزادی زﺑﺎن ﻣﺎدری و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻳﺎدﺁوری ﺵﺪﻩ در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﺰب ،ﺵﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن
رﺵﺪ هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﻣﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺁداب و ﺳﻨﻦ ﻣﺤﻠﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻨﯽ واﺣﺪهﺎی
ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺮﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﻮراهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و ﺵﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﺣﻘﻮق اداری و ﻓﺮهﻨﮕﯽ واﺣﺪهﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان هﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن
داﺧﻠﯽ ﺁن را ﻋﻘﻴﻢ ﮔﺬارد و هﻢ اﺗﺤﺎد ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ هﺎ را ﭘﯽ رﻳﺰی ﮐﺮد و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن
ﻧﻴﺮوی ﺧﻼﻗﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را در راﻩ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

