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  ناصر ايرانپور

  

از   هبنـد   رسـانم کـه   عرضـتان مـی    بـه ايـن مراسـم     و سـپاس از دعـوت بـه   شـما    دوستان و حضار محترم، ضمن درود و خيرمقـدم بـه  
ــ تبــار ــوده  رد هســتم و تحصــيالتم کُ اســت در مــورد فدراليســم ســخن   از مــن درخواســت شــده. اســت  در رشــتة ژورناليســتک ب

اينجــا در حضــور اســاتيد و    ايــن مبحــث بســيار وســيع اســت، لــذا     . گــويم
ــه  صــاحب ــا عنايــت ب دارم،   کــهای  دقيقــه 10 بســيار کــم وقــت   نظــران فکــور و ب

کمتـر وارد   ،کـنم  زبـان فارسـی خـدمتتان عـرض مـی       و بـه  اجمـال   مطلبم را تنها به
ــانی تئوريــک موضــوع مــی ــه مب ــه  شــوم و صــرفاً ب   هــايی عملــی از آن اشــاره جنب

ــود، توضــيحات الزمــه  چنانچــه. ورزم مــی در بخــش پرســش و پاســخ را   پرسشــی ب
  . خواهم داد

تقاضــا   لـذا خاضـعانه  . ام از آنهـا در چنـد سـال اخيـر پرداختـه      هـايی  گوشـه   هـای بسـيار گونـاگون دارد و مـن بـه      فدراليسـم جنبـه  
   . فرمائيد  ، مراجعهiran-federal.com،  سايت بنده  کنم، برای اطالع از آنها به می

  
  

 محورهای بحث فدراليسم: يک
  

رسـالتی دارد    فدراليسـم چيسـت و چـه      شـود ايـن اسـت کـه     مطـرح مـی    اولين پرسش تجريـدی کـه   .1

  . خواهيم معضلی می  برای حل چه ال و آن را اصو

  درنظرداشــت  ســاختار سياســی ـ اقتصــادی و فرهنگــی ايــران بــا    مــا در بحــث بايــد بــه  ســپس توجــه .2

ــا ــه  ن ــارکت هم ــزان مش ــکيل  ديکاتورهای مي ــهای تش ــده ی بخش ــه دهن ــی ـ     ی جامع ــاط مل ی از لح

ــدم         ــا ع ــارايی ي ــزان ک ــين مي ــی و همچن ــاختار سياس ــران در س ــتلط اي ــی مخ ــا  اتنيک ــارايی آن ب ک

ــه  ــت بـ ــره   عنايـ ــراکم آن و بالخـ ــز و تـ ــودن آن     تمرکـ ــک بـ ــک و غيردمکراتيـ ــزان دمکراتيـ ميـ

  . معطوف باشد

رفــت از بحــران  بــرون  آيــا فدراليســم تنهــا راه  پرســش مهــم ديگــر مــورد کنکــاش ايــن اســت کــه  .3

ــيوه   ــا ش ــران اســت و ي ــثال آنطــور کــه    ســاختاری اي ــی، م ــز چــون  تمرکززداي ــای ديگــری ني در   ه

  تواننـد بعنـوان بـديل و آلترنـاتيو مـورد توجـه       اسـت، مـی    شـده   و يـا بريتانيـا در پـيش گرفتـه      فرانسه

  . قرار گيرند

  
  
  آن رسالتو » فدراليسم«مفهوم . دو

  
، »اتحاد«  و از لحاظ لغوي به معناي است    Foeder, Foedus يكي از مفاهيم علوم سياسي است كه ريشة التيني آن» فدراليسم

ين عاي در  رسالت فدراليسم تقسيم قدرت سياسي بين يك دولت مركزي و چند دولت منطقه. باشد مي» قرارداد«يا » فائتال«

كند، آنها را در سطحِ  فدراليسم در عين حالي كه به مناطق مختلف استقالل داخلي اعطا مي. باشد ايجاد اتحاد در بين آنها مي

در  ايالتها خودمختاري داخلي يا ايفاي نقش(وع فدراليسم، اين يا آن جنبة فدراليسم بسته به ن. سازد دولت فدرال نيز سهيم مي

  . نيرومندتر است) سطح فدرال
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اند و اين به معني آن است كه در اين نظامها مالك و مبناي  خوانده» اتحاد در ضمن تنوع«يا » اصل تنوع در اتحاد«فدراليسم را 

  . باشد مي...) ملي، قومي، فرهنگي، ديني، (، بلكه پلوراليسم و تنوع »ولتيك ملت ـ يك د«حاكميت سياسي نه اصل 

اگر ايران امروز را در نظر بگيريم و فدراليسم را به آن بسط دهيم، در آن يك دولت فدرال مركزي  :ساده عبارتی بسيار  به

ايالت با كابينة ايالتي، پارلمان ايالتي، قوة  6 خواهيم داشت با كابينة فدرال، پارلمان فدرال، قوة قضائية فدرال و همچنين مثالً

در مركز يك ارگان خواهند داشت كه بر تنظيم و  اًدر ضمن، ايالتها مشترك. قضائية ايالتي، پليس و نيروهاي انتظامي ايالتي

  . كنند تصويب و اجراي قوانين در سطح فدرال كنترل اعمال نموده و در صورت لزوم دولت فدرال را بلوكه مي

پرسش و پاسـخ مربـوط بـه فدراليسـم در     : ناصر ايرانپور  کنيد به  نگاه(
؛ ناصـر  رفرم از پس آلمان در فدراليسم به نگاهی :ناصر ايرانپور: آلمان

  ).iran-federal.comدر سايت  ،فدراليسم و همبستگی :ايرانپور
  
  
  تنوع در فدراليسم.  سه

  

  :شورهاي فدراتيو وجود داردبندي، چند نوع توپولوژي ك مالك گروه  هبسته ب

بندي قرار  اگر ميزان اختيارات ايالتها و همچنين ميزان تأثيرگذاري سطح فدرال و ايالتي بر همديگر را مالك دسته 

  : دهيم، بايد بگوييم كه دو نوع فدراليسم داريم

ح برخوردار هستند و ميزان سط همة ايالتها از صالحتيها و امكانات برابر و هم كه در آن اوالً» فدراليسم متقارن« .1

  و ) مانند آلمان، سويس، آمريكا(نظارت آنها بر دولت مركزي فدرال باال است 

به خاطر برخورداري از ويژگيها و جنبشهاي ملي از  كه در آن برخي از ايالتها مثالً» فدراليسم نامتقارن« .2

. را در مناطق آنها دارد کمتری راتخودمختاري بيشتري به نسبت بقيه برخوردار هستند و دولت مركزي اختيا

را براي كنترل و بلوكه كردن دولت مركزي در دست دارند  کمتری هایو اهرم اتآنها نيز در عوض امكان

  ). مانند ايالتهاي باسك در اسپانيا و كوبك در كانادا(

  :نيز دو نوع فدراليسم داريم ارگانهای فدرال و ايالتیاز لحاظ نوع سازماندهي  

كه در آن همزمان دو سطح دولتي موازي وجود دارد و تقسيم قدرت بين اين دو » دوگانه«يا » سم دوآلفدرالي« .1

  و ) مانند آمريكا(سطح بر اساس موضوع سياست و وظايف دولتي است 

كه در آن تقسيم و تفكيك قدرت نه بر اساس موضوع سياسي، بلكه بر مبناي » تعاوني«يا » فدراليسم كئوپراتيو« .2

؛ در اين نوع از فدراليسم، پارلمان سطح فدرال )مانند آلمان(انجام گرفته است ) قانونگذاري، اجرايي(  قوهنوع 

... قدرت زيادي در تصويب قوانين دارد و ايالتها به استثناي برخي از موارد چون آموزش و پرورش، پليس، 

دوين و تصويب نهايي اين قوانين نقش مجري قوانين مصوبة مجلس فدرال را دارند، اما در عوض در مرحلة ت

  . شوند و قدرت اين را دارند كه در بسياري موارد از تصويب نهايي آن ممانعت به عمل آورند شركت داده مي

  

توان  نوع نظام فدرال را می 24دولت فدرال  24اعتقاد من در   به. شود می  در کل تنوع زيادی در چهارچوب نظام فدراتيو ديده

ی تاريخی متفاوت را دارد،  شدن در کشورهای با بافت قومی، ملی، دينی و سابقه  نظام پتانسيل و ظرفيت پيادهلذا اين . ديد

هند، چون سنتی (، بر بسترهای فرهنگی مختلف )اروپا، آمريکا، آسيا و استراليا(ها  تمام قارهفدراليسم در بينيم  می  که  چنانچه

آلمان و آمريکا از سويی و (بافت زبانی و قومی متفاوت با ، )غربی از سويی ديگر ی عربی از سويی و کشورهای امارات متحده

  . است  متحقق شده) بلژيک، سويس، اسپانيا و کانادا از سويی ديگر
ســخنی پيرامــون تفــاوت فدراليســم بــا "  :ناصــر ايرانپــور بنگريــد بــه(

در  نقل از فرانست فالند  واتس به. رولند ال  ، همچنين به"خودمختاری
-iranدر سـايت   ، منـدرج »تنـوع در فدراليسـم  «شـدة   مقالة ترجمـه 

federal.com(  
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  نظام غيرمتمرکزفدراليسم و . چهار

  

ويژگی اصلی نظام . ندفدراتيو نيست الزاماًغيرمتمرکز  هاینظام مةباشد، اما ه دراتيو غيرمتمرکز میهر نظام ف  بديهی است که

عدم تمرکز در نظام فدرال شامل کل نظام    باشد، درحاليکه اداری و اجرايی می صرفاً  متمرکز عدم تمرکز در دستگاهنا

  :ويژگيهای نظام فدرال عبارتند از .باشد می  قوه  سه هرحکومتی مشتمل بر 

، بلكه ارگانهاي نباشندفدرال و ايالتي كه تحت استيالي هم و وابسته به هم  دو سطح حكومتي] حداقل[«وجود  •

  مستقل و بالواسطه به وظايف خود در مقابل شهروندان عمل كنند؛   نحوی که  به باشند،  تهشمستقل خود را دا

مالياتها بين اين سطوح،  تقسيم قانوني اختيارات و صالحيتهاي قانونگذاري و اجرايي و همچنين حق وضع و اخذ •

  داشته باشند؛  ,مختار عمل كنندكه در آنها بطور خود ی رامعين ها و حوزهاي م از اين سطوح زمينهطوري كه هر كدا

ی دوم مجلس  توسط مجلس سنا يا شعبه اًكه غالب وجود نمايندگي نظريات و منافع مناطق مختلف در سطح مركزي •

  گيرد؛  فدرال صورت مي

به همين جهت در [طرفه تغيير بدهند  كه هيچ كدام از سطوح قادر نباشند يك وجود قانون اساسي فدرال مدون •

طرف  اي از  گرا و متمركز ممكن است، دولتهاي منطقه توان، آنطور كه در سيستمهاي يگانه اتيو نميسيستمهاي فدر

  ؛ ]منحل شوندعزل و دولت مركزي تشكيل گردند، تغيير داده و يا 

تواند دادگاه  مي» داور«اين [د نبراي حل موارد اختالفي كه بين سطوح مختلف وجود دار »داور«وجود يك  •

  و باالخره ] ورد قبول هر دو سطح باشد يا رفراندومصالحيتدار و م

  .»هايي با صالحيتهاي جداگانه يا مشترك وجود مكانيسمها و نهادهايي براي همكاري در حوزه •

 شتورم و تسيمرمان  کنيد به  تمرکززدايی با فدراليسم نگاه ةبرای مقايس(
در سـايت    از ناصر ايرانپـور   ، ترجمهتمرکززدايی در اروپا :شتاينهارت

 ). نامبرده

  
  داليل برقراری نظام فدراتيو .پنج

  
نظامهای فدراتيو وجود  اکثردر  کم يا بيش ترکيب متفاوت  با  شوند که می  شش دليل متفاوت برای بنای فدراليسم آورده

  .دارند

  

  داليل حقانيت فدراليسم

و فصل مسائل بر اساس اصل ای است برای حل  حل شيوه  از نظر اخالقی اين راه  :دليل اخالقی  .1
هر سطحی باشد، بايد در   امور مربوط به  گويد که اين اصل می". سوبسيدياريتی"

  توسط سطوح و کسانی که  شود و نه  همان سطح در مورد آن تصميم گرفته
. وظايف و حقوق دارد  هر دولتی يک فقره. ندارنداين امور ی با مستقيم ارتباط

اين ترتيب   يتها بر اساس اين اصل در فدراليسم بهتقسيم اين وظايف و صالح
شهرها باشند،   که) محلی(ترين سطح حکومتی  ابتدا از پائين  خواهد بود که

پيشبرد اين   تشخيص خود قادر به  به  با توجه اين سطح آيا  شود که می  پرسيده
  حی باالتر کهسط  به ،باقی ماند  از صالحيتها که  آن دسته.  وظايف خواهد بود يا نه
ک از يکدام   شود که می  پرسيدهآن سطح گردد و از  ايالتی باشد، ارجاع می

  که  هر چهاينجا نيز . اجرا کند است،  اين سطح قادر و شايسته را  ماندهيوظايف باق
سطح مرکزی يا   سطح باالتر که  ماند به از وظايف و حقوق و صالحيتهای دولتی
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معنای اعطای وظايف از   بنابراين اين اصل به. گردد باشد، تفويض می فدرال می
  .برعکس  باال است و نه  پائين به

در کنار تفکيک و تقسيم قدرت حکومتی بين قوای   دليل اينکه  اين سيستم به  : تر بودن فدراليسم دليل دمکراتيک  .2
ی و و قضايی از تفکيک ديگری نيز بين دولت فدرال، دولت ايالت  و مقننه  مجريه

و  است هم عمودی قدرت سياسی تقسيميعنی (نواحی و شهرها برخوردار است 
پارلمان فدرال، ( اتانتخاب  سهمشارکت در حق از ، و شهروندان همزمان )هم افقی

  اين دليل که  برخوردار هستند و به) پارلمان ايالتی و پارلمانی شهری
مردم نزديکترند   به  د شد کهگيريها از سوی ارگانها و افرادی اتخاذ خواهن تصميم

نسبت يک نظام متمرکز دمکراتيک   ، حتی بهندتر و برای مردم آشناتر و ملموس
  .تر است نيز دمکراتيک

ای  برخی اوقات گستردگی جغرافيايی تمرکززدايی و تشکيل حکومتهای منطقه  :دليل گستردگی جغرافيايی  .3
هدايت   که  سازد، چه ک ضروری میلحاظ دمکراتي  به  لحاظ عملی و چه  به  را چه

و تنشها و دشواريهای حتی اداری  وجدکشور از دور امری بسيار دشوار است و م
  .باشد میدولتی   کاهش کارايی و راندومان دستگاه

  برخی از آنها از نظام کنفدراليسم به  که است ما نشان داده  تاريخ چند کشور به  :يل تاريخیلد  .4
در   ويژه  ، در برخی ديگر بخشهای متفاوتی به)آمريکا(اند  تهفدراليسم دست ياف

اند  اند و حکومت فدرال را بوجود آورده برابر تهديدات برونی متحد شده
از تمرکز و تراکم زياد و برای   و همچنين کشورهايی را داريم که) سويس(

  ).يامانند بلژيک و اسپان(اند  فدراليسم رويی آورده  جلوگيری از تالشی به

در  و متناسب با شرايط  اصولی و پربازده سياست اقتصادی ريزی و پيشبرد امر پايه  :دليل اقتصادی  .5
مراکز دور سياستگزاری در  تا تر و شرايط آن مهياتر است ممکنمناطق و ايالتها 

قادر هستند   آشنايی کافی با اين مناطق دارند و نه  ی تاکنونی نه بر اساس تجربه  که
را تشخيص   نواحی مربوطهخود اين مناطق خوب و بد و سود و زيان  ةندازا  به

از بافت جغرافيايی   در کشورهايی دشوار است که  ويژه  اين سياستگزاری به. دهند
اولويتهای اقتصادی در   برای نمونه. دنو آب و هوايی بسيار متفاوتی برخوردار باش
داليل   غرب و شرق و مرکز ايران بهو برای مثالً شمال ايران با جنوب ايران و 

و مهمتر از باشد  میمتفاوت آنها سطح رشد اقتصادی  است متفاوت،بسيار اقليمی 
دشوار اين امر در مرکز،  هدايت بیلذا . باشد از هم میمتفاوت آنها آنها نيازهای 

باشد،   اگر اين مرکز بافت اتنيکی متفاوت با مناطق ديگر را داشته  ويژه  به
تعيين و اجرای سياست اقتصادی در مرکز باعث   از اين گذشته .ممکن استغير

خود عواقب منفی   شود و نفس اين قضيه تمرکز کادر متخصص در مرکز می
  . متعددی چون آسيميالسيون و از خودبيگانگی اين کادرها را در پی دارد

باشند و اما کشور از   ضوعيت نداشتهمو  حتی اگر هيچکدام از داليل پيشگفته  :دليل تنوع قومی ـ ملی  .6
باشد، راه   متفاوتی تشکيل شده و اديان و مذاهب قوميتها، خلقها، مليتها و ملتها

حکومت . ماند ديگری جز برقراری نظام فدراتيو برای کنشگران سياسی باقی نمی
مرکزی در نظام متمرکز تمام امکانات و فرصتها و قدرت سياسی، اقتصادی و 

يک قوم و يا   ةای و نظامی و امنيتی را در تنها منطق آموزشی و رسانهفرهنگی و 
راند، حتی اگر خيلی هم  می  حاشيه  نمايد و مليتهای ديگر را به ملت متمرکز می

ی همچون نظامی چيزی جز آسيميالسيون از سويی و  نتيجه. باشد" دمکراتيک"
اسی واقعی در نظام آزادی و دمکر. خواهد بودنتنش و مقاومت از سويی ديگر 

ماند و اقليت  اکثريت می  اکثريت هميشه  شود، چرا که می  متمرکز زير پا گذاشته
در چنين نظامی برای مشارکت اقوام و مليتها در نظام مرکزی موانع . اقليت  هميشه
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شود و آحاد اين مليتها هم تنها زمانی  عيان و نهان و قانونی و غيرقانونی ايجاد می
لحاظ قومی و ملی   خود را به  در ساختار سياسی را خواهند داشت که شانس ترفيع

هيچ نظام . خواهند حکوميتان از آنها می  کنند و آنی بشوند که  و سياسی آسيميله
 .تالشد ماند و دير يا زود از هم می ی چندمليتی پابرجا نمی متمرکزی در جامعه

مانند ايران   به  توان يافت که یهيچ کشور دمکراتيکی را در جهان پهناور امروز نم
ترفندهايی . از تنوع ملی، قومی، فرهنگی و زبانی برخوردار باشد، اما متمرکز باشد

نيز در نظام " حقوق برابر شهروندی داريم  همه "و " يک ملت هستيم  همه"چون 
لذا . ضد خود تبديل خواهد شد  همتمرکز و متراکم کارايی نخواهند داشت و ب

تحقق اصل حق تعيين (کنونی  شدة رانده حاشيه  بهوق طبيعی مليتهای تأمين حق
، مشارکت آنها در سرنوشت خودشان و حکومت مرکزی و از )سرنوشت درونی

 دليل برقراری نظام فدراتيو ترين و اصلی مهمترين تأمين وحدت کشور  اين راه
  .باشد می

ليسـم در  فدرا: شـتورم و تسـيمرمان ـ شـتاينهارت      کنيد به  نگاه(
، قابـل  .نـد م  آلمان، فصل اول، داليل فدراليسم، ترجمة سـامره 

  )."ويترين کتاب"، بخش  دسترسی در سايت نامبرده

  

  
  شانس موفقيت فدراليسم .شش

  
شانس   فدراليسم همان اندازه"   س موفقيت اين نظام در ايران چقدر است؟ پاسخ من هم اين است کهنشا  شود که می   پرسيده

ما راهی جز برقراری دمکراسی در کشورمان نداريم،   ايم که رسيده  اين نتيجه  به  اگر همه ".دمکراسی دارد  دارد کهموفقيت 

مدلهای مختلفی از فدراليسم وجود دارد،   همانطور که. کدام مدل از دمکراسی  شود اين است که مطرح می  که دیپرسش بع

يکی از معضالت   بر اين امر واقفيم که  اس اکثريتی؟ دمکراسی تفاهمی؟ چنانچهدمکر. مدلهای متنوعی از دمکراسی نيز داريم

 تواند اين دمکراسی تنها می  رسيم که می  اين نتيجه  بهی ايران و مانع اصلی تأمين دمکراسی تمرکز قدرت است،  اصلی جامعه

لحاظ قومی   بافتی به دمکراسی و آزادی در کشورهای چندمليتی با کشورهای تک  اينکه  ويژه  به. فدراتيو باشد غيرمتمرکز و

 ای دمکراسی تسهيمی، توافقی و مذاکره  شانس موفقيت ندارد، بلکه یدر کشوری چون ايران دمکراسی اکثريت. کند فرق می

  .ثبات استپيشرفت و  آزادی وعدالت، شانس پايدار دارد و متضمن   است که در فدراليسم  مصداق و تبلوريافته

 رشد  به   با توجه ويژه  رود، آن هم به فدراليسم در ايران شانس موفقيت پيدا نکند، وحدت ايران نيز زير سوال می  در صورتی که

  . باشند می مليتهای غيرفارس ايران  سکونتگاه  تمام مناطقی که خودآگاهی و جنبشهای ملی در تقريباًکيفی و کمی 

س نشا) شود  پيچيده  حال در هر زرورقی هم که(باشد، حاکميت متمرکز   س موفقيت نداشتهنفدراليسم شا  انچههر حال چن  به

  . موفقيت نخواهد داشت
آزادی و دمکراسی در کشـورهای  "ديتريش مورسويک،   کنيد به  نگاه(

  .) در سايت نامبرده  ، ترجمة مقاله"چند قومی

  

هاي برشمرده را در يك نظام دمكراتيك و فدرال و سکوالر  برابري حقوقي در همة عرصهمن در ارتباط با ايران دستيابي به 

 کنندة متضمن و تأمين و تفکيک و تقسيم قدرت سياسی نظامي که بر بستر يک تمرکززدايي وسيع ،دانم قابل تحقق مي
  ، فرهنگي، زباني عدالتو  و نابرابريهاي بيشمار موجود رفع ستم ملي  .1
  جانبة مناطق مسکوني مليتهاي ايراني،  همه پيشرفتكانات و مكانيسمهاي دستيابي به ام .2
  و اي تسهيمي و مذاکره دمكراسيآزادي و  .3
    و ثبات پايدار در کشور امنيت .4

   .باشد 
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در !" با هم گفتگو کنيم  در بارة هم، که  نه"ناصر ايرانپور،   کنيد به  نگاه(
  )همين سايت

  
  

  رانشاخصهای فدراليسم در اي .هفت
  

تمرکززدايي کامل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و تأمين و تضمين استقالل عمل داخلي در هر يک از مناطق مليتهاي  .1

  ايران در چهارچوب كشور فدرال ايران، 
غيرميليتاريزه كردن تمامي آن مناطق؛ در چنين حالتي طرفدار اين هستم كه براي انحالل كامل ارتش فعاليت كنيم،  .2

  م اين مناطق از آرايش نظامي خود برخوردار باشند، خواهي اگر نمي
  گانة مقننه، قضائيه، اجرائيه در گسترة ايران و در ايالتها،  سه ةتشكيل و تضمين استقالل قو .3
  ايالتي كردن كامل ارگانهاي انتظامي و امنيتي،  .4
  نفوس آنها، ) و بماندگي  درجة عقب) برخوردار کردن اين مناطق از منابع مالي كافي با عنايت به الف .5
جدايي كامل دين و ايدئولوژي از دولت و سكوالريزه كردن بافت دولتي، مضامين دروس و نظام آموزشي و حقوق  .6

  ، )كيفري، مدني، اداري، كاري(قضايي 
رسميت يافتن همة زبانهاي ايراني، اعم از فارسي، کردي، آذري، بلوچي، ترکمني و عربي در همة عرصة كشور و در  .7

قرار دادن امكانات دولتي کامل براي آموزش اين زبانها؛ زبان رسمي هر منطقه و ايالتي بايد زبان اکثريت  اختيار

  ساکنان آن باشد، 
  تضمين خودمختاري و فدراليسم در قانون اساسي،  .8
  طق، المللي براي مصون ماندن از تهاجم احتمالي دولت مركزي به ساختارهاي دولتي اين منا تضمين سازمانهاي بين .9

  به نسبت جمعيت، ) ها ها، ادارات فدرال، سفارتخانه وزارتخانه(مشاركت در كابينة دولتي و ارگانهاي فدرال  .10
  برخورداري از حق وتو در ارگان مشترك ايالتها در سطح فدرال،  .11
  برخورداري مناطق از ارگانهاي دولتي سراسري فدرال،  .12
هاي  هاي همگاني و بازسازي نوين آن بر اساس ايالتها و داده تضمين استقالل و از انحصار دولت درآوردن رسانه .13

  .اتنيكي
، در سـايت  "نظرياتی پيرامـون فدراليسـم  " :ناصر ايرانپور کنيد به  نگاه(

  .) نامبرده

 
 
  نيروهای سياسی ايران و فدراليسم. تشه
 

ــر کســی پوشــيده   امــروزه ــانی و فرهنگــی و دينــی و   نيســت کــه  ديگــر ب ــومی، زب ــی، ق ــران بســيار   بافــت مل مــذهبی مــردم اي

ســاختار سياســی آن بســيار   انــد کــه ايــن واقعيــت را درک نمــوده   اســتثنای حکومتيــان همــه  بــه همچنــين ظــاهراً. مخــتلط اســت

ــه     ــی جامع ــزاء مل ــت، اج ــراکم اس ــز و مت ــتند   متمرک ــهيم نيس ــران در آن س ــان از     و ی اي ــکونی خودش ــاطق مس ــی در من حت

  حلهــای متفــاوتی ارائــه  بــرای تغييــر ايــن وضــعيت، امــا، تــاکنون راه. باشــند ردار نمــیاختيــارات و صــالحيتهای مســتقل برخــو

  : است  شده

ــده  .1 ــهروندی را در آينـ ــر شـ ــمين حقـــوق برابـ ــه برخـــی تضـ ــران بـ ــرای    ی ايـ ــين سرنوشـــت بـ ــمام حـــق تعيـ انضـ

ــميم ــی        تص ــی م ــونی مکف ــران کن ــارچوب اي ــدن در چه ــا نمان ــدن ي ــورد مان ــری  در م ــد گي ــه . دانن ــن انديش ا ر  اي

ــون    ــيون چ ــاح چــپ اپوزيس ــالترين جن ــران  "راديک ــارگری اي ــران "و " حــزب کمونيســت ک ــزب کمونيســت اي " ح
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آنهــا   تــوان اســتنباط نمــود کــه مــی  انــد، طوريکــه تــاکنون ســخنی در مــورد تمرکززدايــی نگفتــه  ايــن دســته .دارنــد

  .آن ندارند  اعتقادی به

حکومتهــای "انضــمام   ی جهــانی حقــوق بشــر بــه ای ديگــر همــين حقــوق برابــر شــهروندی بــر اســاس اعالميــه  عــده .2

را   ايــن انديشــه. حــق تعيــين سرنوشــت خلقهــای ايــران ندارنــد  داننــد و اعتقــادی بــه آل مــی حــل ايــده  را راه" محلــی

  .کنند نمايندگی می) خواه طلبان مشروطه سلطنت(  جناح راست ميانه

ــدراتيو را پ     .3 ــورايی ف ــام ش ــتی نظ ــپ سوسياليس ــازمانهای چ ــی از س ــی برخ ــنهاد م ــد  يش ــازمان (کنن ــارگر  راه"س ، "ک

ايــن گروههــا در ضــمن دفــاع از وحــدت و يکپــارچگی ايــران از اصــل حــق تعيــين   "). اتحــاد فــدائيان کمونيســت"

  .کنند سرنوشت خلقهای ايران دفاع می

  انـد کـه   جريانات کـوچکی نيـز از مليتهـای غيرفـارس ايـران در چنـد سـال اخيـر در خـارج از کشـور بوجـود آمـده             .4

ــاع مــی  ا ــد کــه  ز اســتقالل و جــدايی ايــن واحــدها از چهــارچوب ايــران کنــونی دف رفــع ســتم   کننــد، چــون معتقدن

هـر يـک از مليتهـای ايـران      شـود کـه   ی ملـی تنهـا زمـانی حـل مـی      از نظـر آنهـا مسـأله   .  ملی در ايران ممکـن نيسـت  

  . دهندتشکيل  خود را دولت ملی  )آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب(

ــال  .5 ــد س ــه  در چن ــر ب ــژه  اخي ــنفکران کرد  وي ــتاناز روش ــه   س ــايی ب ــران حرکته ــورده   داخــل اي ــم خ ــه   چش   اســت ک

ــه        ــار آگاهگران ــق ک ــومی از طري ــی ـ ق ــف تبعيضــات مل ــرای تخفي ــا ب ــالش آنه ــت از ت ــارزة    حکاي ــاعی و مب و اقن

  . کند پارلمانی در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی می

ــاالخره .6 ــاتی نيــز در خــارج از کشــو   و ب آنهــا مهمتــرين و . خواهــان نظــام فــدراتيو هســتند   ر وجــود دارنــد کــهجريان

ــران   ، احزابــی ) حــزب دمکــرات کردســتان و کوملــه  بخشــهای متخلــف چــون(اثرگــذارترين احــزاب کردســتان اي

ــه       ــپ ميان ــاتی از چ ــين جريان ــران و همچن ــتان اي ــتان و ترکمنس ــان، خوزس ــتان، آذربايج ــون   از بلوچس ــران چ ی اي

 . باشند می )اکثريت( فدائيان خلق ايران

  

  ی ايـــران از فدراليســـم دفـــاع و  نمـــود کـــه متعـــادلترين و اثرگـــذارترين جريانـــات فکـــری جامعـــه   تـــوان مشـــاهده مـــی

شــود و ايــن شــعار حتــی در داخــل  مــی  طرفــداران فدراليســم افــزوده  بــه  پيوســته. ورزنــد آنهــا بــا آن عنــاد مــیتــرين  ای حاشــيه

  .شود ای می ايران دارد فراگير و توده

 
ــه ــا توجــه   ب ــاد مــن ب ــه  اعتق ــران از ســويی و وظــايفی کــه   داده  ب دارد، از   فدراليســم برعهــده  هــای اتنيکــی و نظــام سياســی اي

در   ايــران هيچگــاه  اينکــه  ويــژه  باشــد، بــه نظــام فــدراتيو بهتــرين بــديل بــرای نظــام سياســی کنــونی ايــران مــی  ،ســويی ديگــر

و خودآگــاهی ملــی و قــومی و جنبشــهای اجتمــاعی وســيعی در منــاطق مختلــف ايــران     نبــوده و متمرکــز تــاريخ تمرکزپــذير

  .  اند و بخشا هنوز وجود دارند وجود داشته و ترکمنستان چون کردستان، آذربايجان و خوزستان و بلوچستان

  

ــه ــه    ب ــاور مــن ن ــه           ب ــل معضــل را دارد، ن ــايی ح ــدرت سياســی توان ــيم ق ــهروندی بــدون تقس ــم حقــوق ش  حتــی  مکانيس

ــه  ــران راه   تمرکززدايــی اداری از چنــين پتانســيلی برخــوردار اســت و ن   جــدايی واحــدهای اتنيکــی تشــکيل دهنــدة جامعــة اي

ــی   ــت م ــل درس ــد ح ــی       . باش ــردی م ــوق ف ــهروندی حق ــوق ش ــر و حق ــوق بش ــون حق ــر چ ــويی ديگ ــاط   از س ــند و ارتب باش

ــادر نيســتند ســتمهايی ژ   ــد، ق ــو ندارن ــا حقــوق جمعــی و کلکتي ــاکنونی را حــل و فصــل  جمعــی تردةف و گســرمســتقيمی ب ت

ــانطور کــه  ــد، هم ــه    کنن ــادر ب ــی ق ــوق و دمکراســی اکثريت ــن حق ــای جنســی نمــی    اي ــع ســتم و نابرابريه ی  باشــند و شــبکه رف

   .باشند اين هدف ضروری می  مختلفی از ابزارها و مکانيسمها برای نيل به

سـتيان  اکثريت در مقابل اقليـت؛ کري : کنيد به کريستيان پان شرر  نگاه
: ، کريستيان پان شـرر "دولت ملی"و " ملت"پروژة استعماری : پان شرر

شـرط مشـارکت دمکراتيـک؛     مثابـة پـيش    سازمانيابی اقليتهای ملی بـه 
. آزادی و دمکراسی در کشـورهای چنـد قـومی   : ديتريش مورسويک
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 iran-federal.comتوانيـد در سـايت    ترجمة همة اين مقاالت را می
  .)فرمائيد  مالحظه

ــه     ــت ب ــن اس ــخ م ــم پاس ــم و فدراليس ــم، دمکراتيس ــی،       هومانيس ــونی مل ــدد کن ــای متع ــم و نابرابريه ــم و ناسيوناليس شووينيس

 .قومی، دينی، مذهبی کنونی در ايران

  
  
  خلقها و صيانت از اقليتها ی فدراليسم با حق تعيين سرنوشت رابطه.  نه
  

مطالبات مردم غيرفارس   ای به کند و در عين حال پاسخ شايسته بخواهد وحدت خود را حفظ  ی ايران، چنانچه آينده نظام"

  ی دو اصل بنيادی  ايران بدهد، بايد بر پايه

   و خلقهای ايران برونیحق تعيين سرنوشت ) 1(

  حق تعيين سرنوشت درونی آنها) 2(

  .شکل گيرد

کل کشور و دومی با بنای نظام  اسی پيشنهادیبرگزاری رفراندوم برای ماندن يا نماندن در ايران و در مورد قانون اساولی با 

  . کند خود آنها تحقق پيدا می  ای و اعطای استقالل در تعيين نظام حقوقی آنها به فدرال و تشکيل حکومتهای منطقه

  : خواهد بوداستوار  ذيل محور  چهاربر نيز   فدراليسم

ای ايالتی از سويی ديگر با بيشترين در کشور، تشکيل حکومت فدرال از سويی و حکومته تمرکززدايی وسيع )1(

 اختيارات ممکن برای ايالتها بر طبق اصل سوبسيدياريتی،

   ايالتها در سياست کالن کشور، مشارکت )2(

سخنوران يک   در جاهايی که) قومی، ملی(حق برخورداري از حقوق و آزاديهای جمعی ( در ايالتها صيانت از اقليتها )3(

اين امر استثناء . قومی ديگری باشد  ی حکومت گروه آن مناطق جزو حوزه ملی در اقليت عددی باشند و  گروه

  و ) ی مناطق ايران چنين وضعيتی خواهيم داشت نخواهد بود و ما در همه

گروهی   دليل تعلق داشتن يا نداشتن به  هيچ کس در هيچ جای ايران ديگر نبايد به(ی ايران  در پهنه حقوق شهروندی )4(

در شيراز   من کُردی که. مورد ستم و تبعيض قرار گيرد و يا از امتياز برخوردار باشد  نی و غيرهملی، قومی، مذهبی، دي

فارسی است بايد بياموزم و دولت ايالت فارس   زبان رسمی آن ايالت را که  نظر از اينکه کنم، صرف زندگی می

يک   ديهايي برخوردار خواهم شد کهی حقوق و آزا کند، از همه امکانات آموزش زبان مادری را برايم فراهم می

و . کند از من دفاع می در مقابل هر تبعيض احتمالی  در کنار دولت فدرال دولت ايالتی شهروند ديگر شيرازی دارد و

در  وی کند و زبان مادری وی را فراهم می ولت ايالتی کُردستان امکان آموزشدر مهاباد است، د  يا آن مشهدی که

  ).يک شهروند کُرد مهابادی برخوردار است  اين حقوق و آزاديهايی برخوردار خواهد بود کهی  کنار آن از همه

  ".و قابل تفکيک از هم نيستند کنند تنها با هم معنا پيدا میاصول و محورها اين 

بـر همـان     آقای همايون، اين در هم کـه   :کنيد به ناصر ايرانپور  نگاه(
  .) امبرده، مندرج در سايت ن!چرخد می  پاشنه

  

  

  گويند؟ می  مخالفان فدراليسم چه.   ده
  

    که  اين بوده  شده  شنيده  حواشی چپ و راست جامعه فدراليسم در از مخالفان  يلی کهتاکنون تنها دال
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اند و فدراليسم در  ايران مشکلی با هم نداشته" اقوام"شرايط ايران سازگار نيست، چون   با ًفدراليسم تاريخا .1
بودند و اگر ما بخواهيم اين   اقوام از واحدهای سياسی متفاوتی تشکيل شده  که  شکل گرفته کشورهايی

هم متحد   بايد ابتدا اين واحدها را از هم جدا کنيم، بعد با نظام فدراتيو آنها را با ،سيستم را اجرا کنيم
است   ر هم آنها را با هم پيوند دادهدر کنا اند و قرنها زندگی مردم ايران با هم جنگی نداشته  درحاليکه. سازيم

  که" آذربايجان غربی"  به ًدر اين ارتباط غالبا. اندازد جان هم می  کند و به آنها را از جدا می  و فدراليسم تازه
 . کنند می  نامند، اشاره آذری يا کردی می ًباشد و نيروهايی آن را تماما ها و کردها می محل سکونت آذري

 .ی ايران است ای برای تجزيه و يا بهانه  مقدمه "قومی فدراليسم" .2
  . ماند کند و ستم ملی باقی می ی ملی را حل نمی فدراليسم مسأله .3

  

بطور اجمال  تنها اينجا. طلبد می  بحثی جداگانه هااين استدالل  پاسخ به. باشد اين کل منطق و استدالل مخالفان فدراليسم می

  :  گردد که متذکر می

o اند،  اند و با هم در جنگ و گريز بوده مردم از هم جدا بوده  گويا تنها آنجا که  ندارد که ادعا صحتاين   نخست اينکه

 ،د، حتی در يکی از آنهانشو می  بعنوان فدرال شناخته  در هيچکدام از کشورهايی که   چرا که!! است  فدراليسم بنا شده

اقوام ازهم جدا و با هم در حال جنگ   آنجا که. است  چنين نبودهحتی در سويس و آمريکا نيز . ايم چنين روندی نداشته

با هم يک نظام سياسی واحد را تشکيل دهند و بخشی از اختيارات و   باشند که  توانند داشته دليلی می  باشند، ديگر چه

  دولت مرکزی فدرال بدهند؟   صالحيتهای خود را به

o است از سويی برای تقسيم قدرت و از سويی ديگر برای اتحاد و   بوده سمیابزار و مکاني  فدراليسم همواره  دوم اينکه

ی  از جدايی و تجزيه و اتفاقاً  شده  تنش داريم، اين تنش کاناليزه  از کشورهای فدرالی نيز که  در آن دسته. همبستگی

) در بالکان  برای نمونه(د نگير قرار می  مورد اشاره  هيچکدام از جنگهايی نيز که. است  عمل آورده  کشور جلوگيری به

در ارتباط با ايران و مناطقی چون . اند تمرکز و شووينيسم مرتبط بوده  و ندارند و برعکس به  ارتباطی با فدراليسم نداشته

يکی از منشاءهای   روشن است اين است که  که  آنچه. نيز فدراليسم قادر است نقش مثبت ايفا کند" آذربايجان غربی"

در فردای . است  کشوری نهفته گرای آميز و اتفاقا تنش و تبعيض ملی در ايران در تقسيمات تصنعی و غيراصولی ی مسأله

، يعنی خارج از نظام سياسی  ما در نظام فدرال، غيرمتمرکز و يا حتی متمرکز لذا. ايران تقسيمات ديگری خواهيم داشت

حال اگر توانايی پاسخ  اساسی صورت خواهد گرفت؟  شوری بر چهتقسيمات ک:  که با اين پرسش روبرو هستيم نيز  آينده

و . خواهيم يک نظام دمکراتيک و سکوالر ايجاد کنيم می  باشيم، چگونه  نداشته  ی متمدنانه شيوه  اين پرسش را به  به

از دوران تمرکز، را نيز   جايی مانده  ی معضل تقسيمات کشوری، به ای را داريم، از عهده توانايی بنای چنين جامعه  چنانچه

، "قومی"لذا اين نظام يک نظام فدراتيو . است و بس تنها نظر و رأی ساکنان آن مناطقمعيار از نظر من . خواهيم داشت

  . کنند، نخواهد بود برخی ادعا می  آنطور که

o امر بايد برای کشورهای چرا اين . تصور من فدراليسم قادر است تبعيضات موجود را از ميان بردارد  به  و سوم اينکه

داريم، امری   ی تمدن چندين هزار ساله داعيه  ممکن باشد، برای ما که  فدرالی چون کانادا، اسپانيا، بلژيک، سويس و غيره

يک نظام   فدرال را از سويی به  بر همين اساس من بنای يک ايران آزاد و آباد و دمکراتيک و صدالبتهغيرممکن؟ 

 . دهم جدايی از ايران ترجيح می  گر بهمتمرکز و از سويی دي

  

  .برم پايان می  شما مطلبم را اينجا به  با تشکر فراوان از توجه

  

  

  
  2009سل، اول آوريل کبرو/ بلژيک (

  کنفرانس حفوق بشر، دمکراتيزاسيون و فدراليسم در ايران، 
  )ی مليتهای ايران فدرال ی ملتهای بدون دولت و کنگره جامعه:  برگزارکننده


