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در باره راه حل فدرالی برای ایران

 

مقدمه

 راه)  ۱۳۷۰در س�ال ( سازمان ما یکی از نخس�تین س�ازمان ه�ای سیاس�ی کش�ور ب�ود ک�ه در گنگ�ره اول خ�ود 

:حل فدرالی را به عنوان یکی از ضرورت های تجدید سازماندهی دموکراتیک در ایران پیش کشید

   .  حق همه ملیت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود ، از جمله جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل  "

"  .  خودمختاری هریک از ملت ها که با تمایل آزادانۀ خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد می شوند

). برنامه راه کارگر  ( 

 در طول دو دهه ای که از آن زمان می گذرد ، هر چند فدرالیسم به یک�ی از خواس�ت ه�ای اص�لی تقریب�ا0 هم�ه

 احزاب و سازمان های برخاسته از ملیت های محروم ای�ران تب�دیل ش�ده ، ول�ی برداش�ت ه�ای متف�اوت و ح�تی

 با توجه ب��ه. متضادی از آن شکل گرفته که ممکن است مختل کنندۀ همگرایی میان نیروهای دموکراتیک باشد

 این مسأله بوده که گنگره ه�ای اخی�ر س�ازمان مرتب�ا0 ب�ر ض�رورت دقی�ق ت�ر ک�ردن درک م�ا از فدرالیس�م تأکی�د

 لزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه در ای��ن. داش��ته ان��د و قطعن��امه زی��ر در راس��تای هم��ان تأکی��دات تنظی��م ش��ده اس��ت

 قطعن��امه فق��ط ب��ه نک��اتی پرداخت��ه ای��م ک��ه جنب��ه سیاس��ی دارن��د و عم��دا0 از پرداخت��ن ب��ه مس��ائل حق��وقی و اداری

 مربوط به فدرالیسم پرهیز کرده ایم ؛ زیرا پرداختن به چنین مس�ائلی نیازمن�د مطالع�ات تخصص�ی گس�ترده ای

 تلش م�ا فعل0 ای�ن. است که در حال حاضر نه لزم است و نه ج�زو اول�ویت ه�ای س�ازمان م�ا م�ی توان�د باش�د

 است که تصویر روشنی از محتوای سیاسی فدرالیس�م م�ورد نظرم�ان ب�ه دس�ت ب�دهیم و فق�ط جه�ت حرک�ت در

. این زمینه را بگشائیم

)راه کارگر ( کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلبی ایران 

 

*************************

قطعنامه در باره راه حل فدرالی برای ایران

 

۱

 حکومت فدرال نوعی سیستم حکومتی نامتمرکز است که درآن تقسیم قدرت بر پایه پیمان و تعهد متقاب��ل می��ان
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 تلش برای یافتن تعریفی مج�رد و الگ�ویی فراگی��ر. حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی صورت می گیرد

 ب��رای سیس��تم ف��درالی عمل0 ب�ه ن�تیجه رض��ایت بخش��ی نم�ی رس��د ، زی��را ش�اخص ه�ای کلی��دی لزم ب��رای ی�ک

 ام��ا ب�ا. حک��ومت ف��درال ، بس��ته ب�ه دی��دگاه ه��ای نظ��ری و ش��رایط سیاس��ی و اجتم��اعی گون��اگون ف��رق م��ی کنن��د

 بررسی همۀ الگوهای مشخص حکومت های فدرال که تاکنون وجود داشته اند ، فص�ل مش��ترک ه�ای زی��ر را

 :در همه آنها می توان تشخیص داد

 رابطه حکومت مرکزی و حک�ومت ه�ای ای�التی ب�ر پ�ایه ی�ک پیم�ان و تعه�د متقاب�ل می�ان آنه�ا تنظی�م م�ی-  یک

 ای�ن پیم�ان ب�ه معن�ای ف�رض ح�اکمیت دوگ�انه. شود که عموما0 در ی�ک ق�انون اساس�ی نوش�ته ص�راحت م�ی یاب�د

 در. است که در بنیاد هرحکومت فدرالی است و آن را از تمام اش�کال حک�ومتM ی�ک پ�ارچه متم�ایز م�ی س�ازد

 ح�اکمیت در انحص�ار حک�ومت مرک�زی اس�ت ک�ه م�ی توان�د ی�ک) ح�تی ن�امتمرکز ( یک حکومت ی�ک پ�ارچه 

 طرفه همه اختیارات حکومت های محلی را الغاء کند یا به حالت تعلیق در بیاورد ؛ در حالی که در حک��ومت

 های فدرالی ، الغاء یا تعلیق یک طرفه اختیارات حکومت های ایالتی ، ناقض پیمان بنیادی است و بنابراین ،

. مشروعیت حکومت مرکزی از بین می برد

 عدم تمرکز و خودمختاری حکومت های ایالتی با حدی از حق م�داخله آنه�ا در حک�ومت مرک�زی هم�راه – دو

 ب�دون ای�ن ح�قM م�داخله و مش�ارکتM حک�ومت ه�ای ای�التی در حک�ومت مرک�زی نم�ی ت�وان از وج�ود ی�ک. است

 به عبارت دیگر ، همین حق مداخله و مشارکت یکی از عواملی است که حکومت. سیستم فدرال صحبت کرد

. فدرال را از سایر حکومت های نامتمرکز جدا می کند

 ای�ن. در همه حکومت های فدرال تاکنون موجود ، تقسیم قدرت پ�ایه منطق�ه ای و س�رزمینی داش�ته اس�ت-  سه

 . پیش�امدرن متم�ایز م�ی س�ازد مشخصه است که حکومت های فدرال را از اتحاد قبائل کوچن�ده در دوره ه�ای

 گرچه حال نیز به لحاظ نظری ، فدرالیسم غی�ر س�رزمینی قاب�ل تص�ور اس�ت و مثل0 بعض�ی ه�ا خواه�ان ایج�اد

 سیستم های فدرالی مبتنی بر ق�ومیت ، م�ذهب و مرزبن�دی ه�ای ای�دئولوژیک ش�ده ان�د ، ام�ا در می�ان حک�ومت

. های فدرالی که تاکنون موجودیت داشته اند ، تقسیم قدرت همه جا مبنای منطقه ای داشته است

۲

 اندیشه فدرالیسم در اوائل قرن هف�دهم میلدی در بس�تر روی�ارویی فرق�ه ه�ای م�ذهبی اورپ�ا ش�کل گرف�ت و ب�ه

 عن�وان ی�ک مفه�وم سیاس�ی در معن�ای ام�روزی آن ، پ�س از جن�گ ه�ای اس�تقلل ای�الت متح�د امریک�ا اهمی�ت

 تک�وین هم�ه حک�ومت ه�ای ف�درال به عبارت دیگر ، فدرالیسم از ت�اریخی ط�ولنی برخ�وردار نیس�ت و . یافت

 همچنی�ن از پای�ان جن�گ جه�انی دوم ب�ه ای�ن. تاکنونی از اواخ�ر ق�رن هج�دهم ب�ه ای�ن س�و ص�ورت گرفت�ه اس�ت

 ک�ه(  علوه ب�ر اتح�اد ش�وروی ۱۹۴۵در س�ال : سو ، گسترش فدرالیسم آشکارا آهنگ شتابانی پیدا کرده اس�ت
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 ، امریکا ، کانادا ، سویس و استرالیا ، تنها کشورهایی بودند که حک�ومت) با کراهت فدرالیسم را پذیرفته بود 

  کش��ور جه�ان سیس�تم حکوم�تی خ�ود را۲۵های فدرالی برنشسته و فعالی داشتند ؛ در حالی که اکنون بیش از 

 رسما0 فدرالی می نامند ، و اگر کشورهایی را که به شیوه های مختلف در حال انتقال به فدرالیسم هس��تند ، ب��ر

  در ص�د جمعی�ت و بی�ش از نیم�ی از خ�اک۴۰ م�ی رس�د ک�ه مجموع�ا0 ح�دود ۳۰اینه�ا بیفرائی�م ؛ شمارش�ان ب�ه 

 با بررسی تجربه کشورهایی ک�ه ب�ه س�مت فدرالیس�م روی آورده ان�د ی�ا م�ی آورن�د ،. جهان را در اختیار دارند

 :می توان دریافت که سه عامل در این زمینه بیش از همه نقش دارند

 نیازهای اقتصادی ، سیاسی و دفاعی که کشورها یا واحدهای سیاسی دارای من�افع مش�ترک را ب�ه اتح�اد-  یک

 مثل0 هم��ان اش��تراک من��افعی ک��ه کلن��ی ه��ای س��یزده گ��انه امریک��ا را ب��ه ش��ورش علی��ه. فش��رده ت��ر وام��ی دارن��د

 ی�ا ض�رورتM اتح�اد. امپراتوری بریتانیا واداشته بود ، آنها را به فدرالیسم و تشکیل ایالت متحد امریک�ا کش�اند

 دفاعی در مقابل هجوم نظ�امی ق�درت ه�ای امپریالیس�تی در جری�ان جن�گ داخل�ی پ�س از انقلب اکت�بر ب�ود ک�ه

 که پس از چند( نخست جمهوری های شورایی را به ضرورت حیاتی تشکیل فدراسیونی از این جمهوری ها 

 یا پیش از هر چیز ، نیازه�ای. متقاعد ساخت) در آمد " اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی"مرحله به صورت 

 .را به سمت یک فدراسیون می راند" اتحادیه اورپا"اقتصادی سرمایه داران اورپایی است که اکنون عمل0 

 .ضرورت کنترل تنش های قومی ، زبانی و مذهبی ، بعضی از کشورها را به سمت فدرالیسم می کشاند-  دو

 مثل0 کشوری مانند هند ، با قومیت ها ، زبان ها ، مذاهب و فرهنگ های بس�یار رنگارن�گ ، ش�اید ب�دون ی�ک

 همی�ن عام�ل اس�ت. سیستم فدرالی نمی توانست به عنوان یک ق�درت سیاس�ی واح�د ، م�دت زی�ادی دوام بی�اورد

 ک��ه ح��تی در خ��ود اورپ��ا کش��وری مانن��د اس��پانیا را وام��ی دارد ک��ه ب��دون اس��م ب��ردن از فدرالیس��م ، عمل0 آن را

 بپ��ذیرد ؛ ی��ا کش��ورهایی مانن��د بریتانی��ا و ایتالی��ا را ن��اگزیر م��ی س��ازد ک��ه ب��رای گری��ز از فدرالیس��م ب��ه ایج��اد

 .خودمختاری های منطقه ای روی بیاورند

 تص�ادفی نیس�ت ک�ه. گستردگی قلمرو کشورها نیز عاملی است که آنها را ب�ه ط�رف فدرالیس�م م�ی کش�اند- سه 

 و. هف�ت کش�ور دارای سیس�تم ف�درال هس�تند) ب�ه لح�اظ مس�احت (  کش�ور اول جه�ان ۱۰از می�ان ب�زرگ تری�ن 

 بعض�ی ه�ا معتقدن�د ک�ه چی�ن ه�م در ادام�ه تح�ولت اقتص�ادی اش ن�اگزیر خواه�د ش�د ب�ه ن�وعی فدرالیس�م روی

. بیاورد

۳

  سودان و امارات متحد عرب��ی ه��ر مثل0. سیستم حکومتی فدرال ضرورتا0 دموکراتیک یا حتی جمهوری نیست

 دو رسما0 حکومت های فدرال محسوب می شوند ، در حالی که هردو رژیم های اس�تبدادی هس�تند و دوم�ی ن�ه

 جمهوری است و نه ح�تی پادش�اهی مش�روطه ؛ بلک�ه رس�ما0 اس�تبداد مطلق�ه اس�ت ک�ه م�ردم آن رعای�ای امی�ران
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 ب�ا وج�ود ای�ن ، توس�ل ب�ه فدرالیس�م قاع�دتا0 نش�ان دهن�ده ت�وازن نیروی�ی اس�ت ک�ه. هفت گانه محسوب می ش�وند

  س��اله اش، زی��ر۶۵مثل0 پاکس��تان در بخ��ش بزرگ��ی از تاری��خ موج��ودیت . حک��ومت ن��اگزیر اس��ت رع��ایت کن��د

 کنترل دیکتاتوری های نظامی بوده است ، اما میان مناطق مختلف آن همیشه توازن نیروی شکننده ای وج��ود

 بی ت��وجهی ب�ه ای�ن. داشته که حکومت کنندگان را ناگزیر می کرده خودمختاری مناطق کشور را رعایت کنند

  ب��ه ج��دایی خ��ونین و۱۹۷۱ت��وازن نی��روی ش��کننده در زم��ان دیکت��اتوری ژن��رال یحی��ی خ��ان ب��ود ک��ه در س��ال 

 )ب�رخلف ادع�ای بعض�ی ه�ا ( البته فرام�وش نبای�د ک�رد ک�ه . انجامید) بنگلدش ( = فاجعه بار پاکستان شرقی 

 فدرالیسم ضرورتا0 در هر شرایطی تنش های قومی و مذهبی را کاهش نمی دهد ، بلک�ه گ�اهی ح�تی م�ی توان�د

 مثل0 در بلژی�ک تن�ش می�ان فلمین�گ ه�ای آلم�انی زب�ان و وال�ون ه�ای. به شدت یابی چنی�ن تن�ش ه�ایی بیانجام�د

 ی��ا در بوس��نی و. ک��اهش نی��افته ، تن��دتر ش��ده)  ۱۹۹۳در س��ال ( فرانس��وی زب��ان بع��داز ایج��اد سیس��تم ف��درال 

 ی�ا تن�ش می�ان ق�ومیت ه�ای. هرزگوین ، فدرالیسم در کاهش تنش میان قومیت های مختلف کارساز نبوده اس�ت

 مختلف پاکستان در دهه گذشته ، علیرغم سیس�تم ف�درال ، آش�کارا در ح�ال اوج گی�ری اس�ت و ممک�ن اس�ت ب�ه

 حتی از این فراتر ، فدرالیسم می تواند گاهی پوشش��ی باش��د ب��رای ناسیونالیس��م. تجزیه دوباره پاکستان بیانجامد

 ک��ه( ایتالیا " لMگا نaرد"مثل0 حزب دست راستی . های واپسگرای قومی و برتری طلبی های مذهبی یا منطقه ای

 و" فدرالیس��م منطق��ه ای"ش��عار ) پیش��تر ج��دایی من��اطق ثروتمن��د ش��مالی از جن��وب ایتالی��ا را تبلی��غ م��ی ک��رد 

. را به حربه ای برای تبلیغ کاهش بودجه مناطق فقیر جنوب ایتالیا تبدیل کرده است" فدرالیسم مالی"

۴

 ای�ن ب�دبینی را ح�تی در آث�ار. بسیاری از مارکسیست ها تاکنون نظر نس�بتا0 ب�دبینانه ای ب�ه فدرالیس�م داش�ته ان�د 

 برای درکM پی�ش زمین�ه ، دلئل و چگ�ونگی ای�ن ب�دبینی ت�وجه ب�ه. مارکس و انگلس نیز می توان مشاهده کرد

 :چند نکته از اهمیت زیادی برخوردار است

 بدبینی به فدرالیسم نه اب�داع مارکسیس�م اس�ت و ن�ه ب�ا تک�وین جنب�ش انقلب�ی طبق�ه ک�ارگر ش�کل گرفت�ه ،-  یک

 بلکه دیدگاهی است که پیش از آن ، از طریق نفوذ هم�ه ج�انبه انقلب فرانس�ه در سیس�تم فک�ری غ�الب جری�ان

  آلم�ان نی�ز ک�ه نتوانس�ت ب�ا بران�داختن۱۸۴۸شکس�ت انقلب . های انقلبی ق�رن ن�وزدهم اورپ�ا تث�بیت ش�ده ب�ود

 امیرنشینان پراکنده آن ، جمهوری دموکراتیک و متحدی به وجود بیاورد ، مارکس و انگلس را بی��ش از پی��ش

 فرام�وش. ن�اممکن خواه�د ب�ود" جمهوری واح�د و تقس�یم ناپ�ذیر"متقاعد کرد که پیشرفت آلمان بدون ایجاد یک 

 در انقلب فرانس��ه ، بی��ش از آن ک��ه محص��ول پافش��اری ب��ر" مل��ت واح��د و تقس��یم ناپ��ذیر"نبای��د ک��رد ک��ه ش��عار 

 میراث فکری ژان ژاک روسو باشد ، بیان کننده تقابل آشتی ناپذیر مردم فرانسه و س�لطنت مطلق�ه ح�اکم ب�رآن

 بود که در مراحل مختلف انقلب ، زیر فشار رویارویی با نیروه�ای ارتج�اعی داخل�ی و خ�ارجی آبدی�ده ش�د و

 و در آلم��ان جریح��ه دار ش��دن م��ردم از عق��ب مان��دگی. تب��دیل گردی��د" جمه��وری خ��واهی"ب��ه یک��ی از اص��ول 

4



 ب��ود ک��ه جری��ان ه��ای م��ترقی آلم��انی را ب��ه ض��رورت" مل��ت واح��د و تقس��یم ناپ��ذیر"کشورش��ان و آرزوی ی��ک 

 همچنین فراموش نبای�د ک�رد ک�ه در آن هنگ�ام غالب�ا0 جری�ان. متقاعد می ساخت" جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر"

 ، اتحاد ق��درت" فدراسیون"بودند که زیر شعار ) مخصوصا0 در سویس و آلمان ( های سیاسی راست و مذهبی 

 .های مرتجع و محافظه کار محلی را تبلیغ می کردند

 در برخ��ورد: بدبینی مارکس و انگلس نسبت به فدرالیسم در برخورد مشخص با دو مسأله مهم تع�دیل ش�د-  دو

 م��ورد اول محص��ول تجرب��ه کم��ون. ب��ا مس��أله دول��ت ک��ارگری و در برخ��ورد ب��ا مس��أله کش��ورهای چن��د ملی��تی

 پاریس بود ک�ه آنه�ا را متقاع�د ک�رد ک�ه پرولتاری�ا ب�دون دره�م شکس�تن ماش�ین دول�ت ب�ورژوایی نم�ی توان�د در

 فراموش نباید کرد که رهبری کمون عمدتا0 در دست پردونیست ها بود و پ�ردون و ب�ه ط�ور کل�ی. قدرت بماند

 جن�گ داخل�ی در"در ( م�ارکس در برخ�ورد ب�ا تجرب�ه کم�ون . آنارشیست ه�ا ، طرف�دار ن�وعی فدرالیس�م بودن�د

 با تجلیل از الگوی حکومتی کمون ، یادآوری ک�رد ک�ه در ای�ن الگ�و اک�ثر کاره�ای حکوم�تی بوس�یله" ) فرانسه

 انتخ��اب" ح�ق فراخ��وانM"و " وکالت الزام��ی"که بر مبنای ( کمون های محلی و به دست نمایندگان مستقیم مردم 

 .انجام می گیرد و فقط وظایفی معدود اما مهم برای دولت مرکزی ب��اقی م�ی مان�د) کنندگان برگزیده می شوند 

 اما برخورد با. این تأکیدM تردید ناپذیری بود بر ضرورت و اهمیت نوعی عدم تمرکز در دموکراسی پرولتری

 م�ی ت�وان دی�د ک�ه انگل�س ض�من اش�اره ای گ�ذرا ی�ادآوری م�ی کن�د ک�ه" نقد برنامه ارفورت" دوم را در  مسأله

 با وجود این تعدیل ها ، مارکس و انگلس. در بریتانیای چند ملیتی گامی به پیش خواهد بود" جمهوری فدرال"

 .ادامه دادند" جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر"همچنان به طرفداری قاطع از شعار 

 با انقلب اکتبر در روسیه ، مسائلی که مارکس و انگل�س را ب�ه برخ�ورد محتاط�انه ب�ا فدرالیس�م واداش�ته-  سه

 اول0 شوراهای کارگری و دهقانی تنها با ایجاد حکومتی با جانمای�ۀ: بودند ، برجستگی بی سابقه ای پیدا کردند

 انقلبی کمون پاریس می توانستند در کش�ور پهن�اوری مانن�د روس�یه مس�تقر ش�وند و عم�ومیت پی�دا کنن�د ؛ ثانی�ا0

 روسیه کشوری بود با رنگارنگی های ق�ومی ، زب�انی ، م�ذهبی و اقتص�ادی ب�ه مرات�ب بیش�تر و پیچی�ده ت�ر از

 " )دول�ت و انقلب"در ( ب�ا ت�وجه ب�ه ای�ن مس�ائل م�برم پی�ش رو ب�ود ک�ه لنی�ن . ه�ر کش�ور چن�د ملی�تی در اورپ�ا

 فدراس�یون ی�ک اس�تثاء اس�ت و م�انعی"ضمن اشاره به ملحظات انگلس در باره فدرالیسم ، یادآوری ک�رد ک�ه 

 در می�ان ای�ن ش�رایط وی�ژه ،"و " در بعض�ی ش�رایط وی�ژه م�ی توان�د گ�امی ب�ه پی�ش باش�د"، ام�ا " ب�رای توس�عه

 جنگ داخلی و فراز و فروده��ای س��رگیجه آور انقلب ، ح��زب بلش�ویک". مسأله ملی جایگاه برجسته ای دارد

 را ن��اگزیر ک��رد ک��ه ب��ه عن��وان تنه��ا راه ممک��ن ب��رای متح��د ک��ردن جمه��وری ه��ای ش��ورایی ب��ه فدرالیس��م روی

 ام�ا متأس�فانه ای�ن ن��اگزیری مانن��د بس��یاری از مس��ئل دیگ��ر ، در منط��ق مفهوم��ات بلش�ویک ه��ا فق��ط ب�ه. بی��اورد

 عنوان یک وضعیت اضطراری و گذرا ت�وجیه ش�د ک�ه ب�ا ان�دکی پراگماتیس�م ح�ل ش�دنی م�ی نم�ود و نی�ازی ب�ه

 ش�کل گی�ری استالینیس�م و خف�ه ش�دن انقلب مش�کل را. ارتباط روشن با سیستم تئوریک عمومی حزب نداش�ت
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.انبوهی از مشکلت تئوریک پاک شد که مسأله ملی هم یکی از آنها بود" صورت مسأله"حل کرد ، زیرا 

 بررسی همه موضع گیری های مارکس و انگلس در باره فدرالیسم نشان می دهد که اول0 آنه�ا در پ�ی-    چهار   

  عمومی برای همه شرایط و همه کشورها نبوده ان�د ، بلک�ه در برخ��ورد مش�خص ب�ا دادن یک اصل راهنمای

 کشورهایی مشخص و در دوره ای مشخص نظر داده اند ؛ ثانیا0 بدبینی شان به فدرالیسم غالب��ا0 در برخ��ورد ب��ه

 مس��ائل چن��د کش��ور اورپ��ایی و مخصوص��ا0 فرانس��ه و آلم�ان ب��وده اس�ت ؛ ثالث��ا0 ای�ن موض��ع گی��ری ه��ای ب��دبینانه

 عموم��ا0 در مخ��الفت ب��ا محل��ی گرای��ی ه��ایی ب��وده ک�ه جری��ان ه��ای ارتج��اعی را تق��ویت م��ی ک��رده ان��د و در راه

 پیش�روی م�ردم و طبق�ه ک�ارگر ب�ه ط�رف اف�ق ه�ای سوسیالیس��تی و دموکراتی�ک دش�واری ه�ایی ب�ه وج�ود م�ی

 آورده اند ؛ و بالخره خودM همین موضع گی�ری ه�ای ش�ناخته ش�ده ج�ای تردی�دی ب�اقی نم�ی گذارن�د ک�ه آنه�ا در

.کشورهای چند ملیتی و نیز کشورهای پهناوری مانند امریکا نگاه مثبتی به فدرالیسم داشته اند

 نم�ی ت�وان. روش مارکسیس�تی در برخ�ورد ب�ا هم�ه مس�ائل نگرش�ی علم�ی و نق�ادانه را توص�یه م�ی کن�د-    پن2ج   

 برخورد ش��ریعت. طرفدار این روش بود ولی در برخورد با نظرات خودM مارکس و انگس آن را کنار گذاشت

 ظاهرا0 آنها را به مقام اولوهیت می رس�اند ول�ی ب�ا) یا هر متفکر دیگر مارکسیست ( مآب با مارکس و انگلس 

 کنار گذاشتن روش اندیشیدن مارکسیستی ، در عمل بنیاد مارکسیسم را به عنوان ی�ک جنب�ش علم�ی و انقلب�ی

 را بپذیریم که مهم ترین معی�ار درس�ت اندیش�ی) گئورگ لوکاچ (بنابراین اگر آن گفته معروف . بر باد می دهد

 در مارکسیسم ، پای بندی به متدM آن است ، نمی توانیم صرفا0 ب�ا اس�تناد ب�ه ای�ن ی�ا آن گفت�ه م�ارکس و انگل�س ،

 طرفداری از فدرالیسم یا مخالفت با آن را به ی�ک اص�ل ال�زام آور تب�دیل کنی�م ؛ بلک�ه در ه�ر ش�رایط مش�خص

.باید دلئل مشخصی برای درستی یا نادرستی آن داشته باشیم

۵

 در بررسی راه حل فدرالی در شرایط مشخص ایران ، قبل از هر چیز باید به یاد داش�ته باش�یم ک�ه ای�ران ی�ک

 کش�ور چن�د ملی�تی اس�ت و ی�افتن ی�ک راه ح�ل دموکراتی�ک ب�رای دس�ت ی�ابی ب�ه ش�هروندی براب�ر و همگرای�ی

 با توجه به این حقیقت است که برن�امه س��ازمان. میان ملیت های این کشور، یکی از مقدم ترین وظایف ماست

 پ�س ،. ما ، فدرالیسم را یکی از ضرورت های سیاسی تجدید س�ازماندهی دموکراتی�ک ای�ران ام�روز م�ی دان�د

 ب�ا ت�وجه ب�ه ترازن�امه فدرالیس�م. از نظر ما بحث بر سر بود و نبودM فدرالیس�م نیس�ت ، بلک�ه چگ�ونگی آن اس�ت

 در کش��ورهای مختل��ف ، ای��ن راه در وض��عیت مش��خص ای��ران ام��روز ، تح��ت ش��رایط معی��نM زی��ر م��ی توان��د

:کارساز باشد

 فدرالیسم بدون دموکراسی معمول0 همه جا در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی و مح�افظه ک�ار محل�ی ب�ه- یک 

 ای�ن ک�ارکرد منف�ی ، ب�ه. کار گرفته می شود و ن�ابرابری می�ان من�اطق مختل�ف را حف�ظ و ح�تی تش�دید م�ی کن�د
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 بن�ابراین دموکراس�ی نخس�تین و حی�اتی تری�ن. دلئلی چند ، در ایران می تواند برجستگی بیش�تری ه�م پی�دا کن�د

 ب��ر بس��تر ی��ک دموکراس��ی فع��ال ، س��کولر ،. ش��رط لزم ب��رای کارس��از ب��ودن فدرالیس��م در کش��ور ماس��ت

 مشارکتی و مسلما0 برخوردار از آزادی های بنیادی ، فدرالیسم می تواند به عاملی برای همگرایی ملی��ت ه��ای

.مختلف ایرانی تبدیل شود و فضای مساعدی برای شکوفایی رنگارنگی فرهنگی ایرانیان ایجاد کند

 پذیرش حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران یکی دیگر از شرایط لزم برای کارساز بودن فدرالیسم در- دو 

 باید به یاد داشته باشیم که پذیرش حق تعیین سرنوشت ملیت ها بدون پذیرش حق جدایی آنها بی. کشور ماست

 اتح��اد داوطلب��انه ملی��ت ه��ای ای��ران، علوه ب��ر ای��ن ک��ه تنه��ا راه دموکراتی��کM همب��ودی و همگرای��ی. معناس��ت

 ایرانیان است ، در منطقه بسیار حساس ما و در چش�م ان�داز دوران�ی ک�ه ب�ه احتم�ال زی�اد آکن�ده از توف�ان ه�ای

 تأکید بر حق جدایی ملی�ت ه�ا ب�ه معن�ای. بزرگ خواهد بود ، مطمئن ترین راه حفظ موجودیت ایران هم هست

 بی تفاوتی به پی آمدهای جدایی آنها نیست ، بلکه تأکی�دی اس�ت ب�ر براب�ر حق�وقی هم�ه آنه�ا و ب�رای جل�وگیری

 ج�دایی ملی�ت ه�ای ای�ران از ه�م دیگ�ر ن�ه مفی�د اس�ت و در بعض�ی من�اطق ن�ه ح�تی. از واگرای�ی و ج�دایی آنه�ا

 ممکن ؛ و بی تردید ، فجایع زنجیره ای عمل0 بی پایانی را برای همه آنها به وج��ود خواه�د آورد ؛ برعک�س ،

 پذیرش حق جدایی ، نه تنها سرکوب حق طلبی ملیت های زیر ستم را به بهانه دفاع از تمامیت ارضی کشور

 ، نامشروع و دشوار می سازد ، بلکه آنها را به پیون�دهای عمی�ق ش�ان ب�ا ملی�ت ه�ای دیگ�ر س�رزمین مش�ترک

.شان آگاه تر می سازد و به شهروندان برابر حقوق کشور چند ملیتی شان تبدیل می کند

 )ی�ا اس�تان ه�ای ( در ایران نیز مانند هر جای دیگر ، فدرالیسم نمی تواند فقط به خودمخت�اری ای�الت ه�ا - سه 

 مختلف کشور خلصه شود ، بلکه باید ساز و کارهای مؤثری برای مش�ارکت ای�الت ه�ا در حک�ومت مرک�زی

 ب�ه عب�ارت دیگ�ر دموکراس�ی ف�درال نم�ی توان�د فق�ط دموکراس�ی مبتن�ی ب�ر رأی اک�ثریت باش�د ،. فراهم بی�اورد

 مه�م تری�ن س�از و ک�ار لزم ب�رای ای�ن ک�ار معم�ول0 ی�ک. بلکه باید با نوعی دموکراس�ی تناس�بی مت�وازن گ�ردد

 سیستم قانون گزاری دو مجلسی است که نمایندگان یکی از آنها برمبن�ای جمعی�ت ای�الت ه�ا ی مختل�ف انتخ�اب

 .می شوند و به دیگری ، همه ایالت ها ، صرفنظر از میزان جمعیت شان ، تعداد براب�ری نماین�ده م�ی فرس�تند

 این سیستم وزن ایالت ها و ملیت های کم جمعیت را در مقابل ایالت ها و ملیت های پرجمعی�ت نس�بتا0 ب�ال م�ی

. برد و از حاشیه ای شدن این ها در سیاست گزاری های عمومی کشور جلوگیری می کند

 و گرن�ه ب�ه. فدرالیس�م بای�د مبن�ای منطق�ه ای داش�ته باش�د و ن�ه مل�ی ، زب�انی ، ق�ومی و م�ذهبی و غی�ره- چه2ار 

 اول ای�ن ک�ه در کش�وری حس�اس و چن�د: آش�فتگی ه�ا و مص�یبت ه�ای ب�ی پای�انی دام�ن م�ی زن�د ؛ ب�ه چن�د دلی�ل

 ملیتی مانند ایران ، گذار از حکومت یک پارچه به سیستم فدرالی ممکن است به فعال شدن نیروه��ای مخرب��ی

 دوم. بیانجامد که در پی دامن زدن به دشمنی میان ملی�ت ه�ای مختل�ف و تق�ویت ناسیونالیس�م ه�ای ق�ومی باش�ند

 مثل0. این که مرزهای قومی و زبانی و مذهبی ضرورتا0 ب�ا مرزه�ای س�رزمینی منبط�ق نیس�تند و نخواهن�د ب�ود
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 س��وم. ترک زبانان بیرون از آذربایجان اگر از ساکنان همه استان های آذربایجان بیشتر نباش��ند ، کم�تر نیس��تند

 ای�ن ک�ه مه�اجرت ه�ای داخل�ی ، ب�ه وی�ژه در پنج�اه س�ال گذش�ته ، چن�ان ب�ه درآمیختگ��ی اق�وام و فرهن�گ ه�ای

 )ک�ه اکن�ون اک�ثریت جمعی�ت ای�ران را در خ�ود ج�ای داده ان�د ( مختلف کشور در بسیاری از شهرهای بزرگ 

 چه�ارم ای�ن ک�ه تقس�یم بن�دی برمبن�ای مل�ی و زب�انی ن�وعی. انجامیده که مرزبندی میان آنها دیگر ناممکن اس�ت

 عایق بندی مصنوعی در رابطه اقوام و فرهن�گ ه�ای مختل�ف کش�ور خواه�د ب�ود ک�ه همگرای�ی و درآمیختگ�ی

 تردیدی نیس�ت ک�ه م�ا در هم�ه من�اطق کش�ور اقلی�ت ه�ای ق�ومی و فرهنگ�ی داری�م و. آنها را کندتر خواهد کرد

 خ��واهیم داش��ت ک�ه هم�ه آنه��ا ش��هروندان براب��ر حق��وق ای��ران محس��وب م��ی ش��وند و نبای��د همچ��ون غریب�ه ه��ا و

 حقیقت این است که در ایران امروز ، فدرالیسم نمی توان�د ب�ه ه�ویت. ساکنان ناتنی منطقه شان نگریسته شوند

. های ملی و زبانی بی توجه باشد و در عین حال نمی تواند بر مبنای این هویت ها نیز ایجاد شود

 خودمختار باید بر پایه رأی مردم صورت بگی�رد و م�ردم ه�ر) یا استان های ( تقسیم کشور به ایالت ها - پنج 

 زی�را در ی�ک. منطق�ه و ح�تی دهک�ده بای�د خ�ود تص�میم بگیرن�د ک�ه م�ی خواهن�د در ک�دام ای�الت ی�ا اس�تان باش�ند

 فدرالیسم دموکراتیک ، تقسم بن�دی ه�ای منطق�ه ای و نی�ز تعری�ف ه�ویت ه�ای زب�انی ، ق�ومی و فرهنگ�ی نم�ی

 تواند از بالی سر مردم صورت بگیرد ، بلکه خودM مردم هستند که تعلق شان را به این یا آن ای��الت ، زب��ان ،

 برمبنای این معیار ممکن است مرزهای ایالت ها با مرزهای زبانی ، قومی. فرهنگ یا قومیت تعیین می کنند

 به عبارت دیگر ، داور نهایی در تعیی�ن تع�داد ای�الت ه�ای کش�ور و مرزبن�دی. یا فرهنگی انطباق نداشته باشند

. میان آنها ، انتخاب آزاد و آرای مردم است و بس

 برخ�وردار باش�ند و در) در همه س�طوح ( همه ایرانیان باید از حق مسلjم آموزش به زبان مادری خود - شش 

 عین حال زب�ان فارس�ی ب�ه عن�وان زب�ان مش�ترک و وس�یله ارتب�اطی هم�ه ملی�ت ه�ا و اقلی�ت ه�ای زب�انی س�اکن

 به عبارت دیگر ، برای دست یابی به یک سیستم فدرالی دموکراتیک و کارآم�د ، بای�د ه�م از. ایران حفظ شود

 حقیقت. حقوق دموکراتیک همه ایرانیان دفاع کنیم و هم از شرایط حیاتی لزم برای همبودی و همگرایی آنان

 این است که در دنیای امروزی که آموزش عم�ومی ب�ه یک�ی از ش�رایط اساس�ی بهب�ود و ب�از تولی�د مه�ارت ه�ا

 تبدیل شده است ، در غالب کشورها زبان مادری ضرورتا0 با زبان ارتباطی همه شهروندان کشور یکی نیست

 و ب��ی ت��وجهی ب��ه زب��ان ارتب��اطی در کش��ورهای چن��د ملی��تی م��ی توان��د ب��ه واگرای��ی ه��ای ق��ومی دام��ن بزن��د و

.موجودیت کشور را به مخاطره بیندازد

 بای�د در حدود خودمختاری ایالت ها و اختیارات حکومت مرکزی و همچنین حقوق بنی�ادی کلی�ه م�ردم - هفت 

 قانون اساسی کشور صراحت یابد و مرجع مقتدری برای رسیدگی به تخلفات مقامات محل�ی و مرک�زی وج��ود

 داش��ته باش��د ت��ا حک��ومت مرک��زی نتوان��د ب��ه به��انه ه��ای امنی��تی ح��ق تص��میم گی��ری ای��الت ه��ا در ام��ور منطق��ه

 خودشان را زیر پا بگذارد و همچنین ایالت ها نتوانند زیر پوشش خودمختاری و اح��ترام ب�ه رس��وم و فرهن��گ
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 های محلی ، واگرایی من�اطق مختل�ف کش�ور را دام�ن بزنن�د و ی�ا براب�ر حق�وقی ش�هروندان کش�ور را ب�ی معن�ا

. سازند

  برعک�س ، فدرالیسم نباید باعث تضعیف همبستگی اقتصادی میان ای�الت ه�ای مختل�ف کش�ور گ�ردد ؛- هشت 

 سیستمی باید ایجاد شود که حکومت مرک�زی و هم�ه ای�الت ه�ا فع�النه ب�رای از بی�ن ب�ردن ن�ابرابری اقتص�ادی

 میان مناطق مختلف کشور همکاری کنند و مخصوصا0 ایالت های توسعه نیافته و فقیر کمک های وی�ژه ای از

 حقیقت این است ک�ه در کش�وری مانن�د ای�ران ، ب�دون تأکی�د ب�ر اص�ل. صندوق مرکزی فدراسیون دریافت کنند

. همبستگی اقتصادی ، فدرالیسم می تواند موجودیت کشور را به مخاطره بیندازد

 باید اجتناب بشود و هیچ یک از ایالت ها ، ملیت ها و اقوام کشور نباید از امتی��از" فدرالیسم نامتقارن"از - نه 

 در غیر این صورت ، در کشوری چند ملیتی با ش�رایط و ویژگ�ی ه�ای گون�اگون ،. ویژه ای برخوردار باشند

  .هر ایالتی به بهانه های مختلف می تواند موجودیت کل کشور را به گروگان بگیرد
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