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سراسر کشور، انتخاب شکل مناسب برای عدم تمرکز 
قدرت در دولت مرکزی از جمله فدراليسم به عنوان يک 
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  مدخلي بر بحث فدراليسم
  

  مقدمه
نوع جامعه گمان مسئله ت درميان مباحثي كه به چگونگي تحول سياسي ايران در آينده آن نظردارد، بي

  .است اي را به خود اختصاص داده ايراني و پرداختن به آن جايگاه ويژه
اي نوين  راه رهائي از استبداد و كسب آزادي و نيز براي دستيابي به جامعهدر تالش ومبارزه دركشورما 
. هاي گوناگوني جاري است وخيزهائي، اما درعرصه اين امر گرچه با افت. ودمكراتيك، ادامه دارد

كنند، يكي ازاين  ها اقوام ايراني خطاب مي جنبشهاي سياسي مليتهاي ساكن ايران، يا آنچه را كه برخي
اين جنبشها گرچه با درجاتي متفاوت وخارج ازآنكه آنها را چه بناميم، اما بطورواقعي . هاست عرصه

  .وجود داشته و دارند
ت داخلي براي اداره سرنوشت خود از توان از جمله به دست گرفتن حاكمي ازاهداف اين جنبشها مي

جنبش ملي در كردستان . يكطرف و سهيم شدن در قدرت سياسي سراسري از طرف ديگراشاره نمود
نمونه بارز و مشخص در اين عرصه است وهم بدين دليل، مطالبات و شعارهاي وي در مركز توجه 

هاي  در دهه. كنند، قرار دارد هاد ميتمامي نيروهاي سياسي، كه راه حلي را براي آينده جامعه ما پيشن
در حال حاضر بحث فدراليسم كه طي چند . شد پيشين، اين مطالبات در شعارخودمختاري بيان مي

بويژه از جانب فعالين اين جنبشها برجسته شده است، منشا اظهار نظرات گوناگون و  و سال اخير
  .متفاوتي شده است

ان فكري ويا جريانات سياسي، از زوايه موافقت يا مخالفت مقاالت متعددي تا كنون از طرف كوشندگ
جا به تعاريف، بررسي تاريخي مقوله فدراليسم و  دراغلب اين مطالب، يك. اند در اين باره، منتشرشده

از آن فراتر . خوريم نوع نظام حكومتي بهمراه مواضعي در خصوص مسئه اقوام و مليتها درايران برمي
دين حزب و سازمان سياسي ايراني، هرچند با درك ودريافتي نه يكسان، فدراليسم در برنامه چن

اي از طرف  البته و متاسفانه در حال حاضر، با فقدان ارائه مختصات اين هدف برنامه. است گنجانده شده
اما بدين نكته هم . انگيزد احزاب وسازمانهاي مزبور مواجه هستيم كه سئواالت متعددي را برميعمده 
ه بود كه از گذر برخورد آرا و نظر دراين زمينه ونيز تالش براي يافتن پاسخهاي مناسب است بايد آگا
  .توان كم و بيش به امرشفاف كردن اين موضوع نائل آمد كه مي

به منظور مشاركت دراين بحث ، مطلبي در سه بخش در اختيار قرار ميگيرد تا بتواند به سهم خود به 
  .اين مهم بپردازد

هاي تاريخي و تعاريف موجود فدراليسم و تنها بمنظور آشنائي  ذر كوتاهي دارد به ريشهبخش اول گ
گرچه به . گيري نخستين سيستمهاي فدرالي كه هنوز هم پابرجاهستند  تا شكل،بامسيرتاريخي آن

العاده فراوان و حتي متناقض، اين بخش نه كامل وتمام خواهد بود و نه  يقين و به علت منابع فوق
  .ها را درخود خواهد داشت ي گفتنيتمام

  .ها  و برخي مقايسهبخش دوم بررسي ونگاهي است كلي به اشكالي از حكومتها
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ريف اتعضمن پرداختن به وبخش سوم با اشاره و بررسي وضعيت مشخص ايران، سعي خواهد داشت تا 
  .به بررسي مسئله ملي و تنوع ايراني بپردازدمورد استفاده، 

  
  بخش اول
گستره تمدنها با . ميان كشيد تماعي زيستن انسانها، چگونگي تنظيم مناسبات بين آنها را بهخصلت اج

ها قبل، باني  هرگاه فيلسوفان در سحرگاه تمدن هزاره. سازمانيابي جامعه تحت لواي آنها توام شد
هاي  ه سنگ بناي دولتمداري را گذاشتند و از پس تجرب،هاي اجتماعي شدند، حاكميتهاي عمده انديشه

 انساني ترسيم نمودند كه تا به امروز، اما با به چهره  طوالني و گاه خسران بار، مسيري را براي جامعه
است كه نام قدرت سياسي و حاكميت برخود دارد  داشتن رسم و نگار تغييرات تاريخي، ادامه پيداكرده

دو،  يف و بيان رابطه اينتعر.  حاكي ازچگونگي و اشكال حمكراني بخشي از جامعه برديگربخشهاستو
يعني حاكميت با جامعه، درطول تاريخ و پابپاي پيدايش، رشد وتكامل سازمانهاي اجتماعي، ازجمله 

  .موضوعاتي بوده و هست كه توجه فالسفه و متفكرين را همواره به خود اختصاص داده است
 و "نيل"هاي   و كنارهها گيري سازمانهاي اجتماعي در عصر باستان در دره از همان ابتداي شكل

ها و سپس به تدريج درپهناي گيتي،   و پس از اولين نبشته"هي-هوانگ" و "اندوس"، "النهرين بين"
  .تاريخ انساني از تعريف اين مناسبات، ميان دستجات گوناگون در جامعه حكايت دارد

 سپس  و" حاكميت نيك "از لوحه حمورابي هزاروچندصد سال ميگذشت آنگاه كه الئوتسه 
 را " سه نيك " را توصيه ميكردند، دورتر زرتشت "جامعه معتدل با وظايف مستقيم "كنفوسيوس 

افالطون، . ترروي آوردند  به تقسيم دستجات اجتماعي برتروپست" سانگها"اصول پايه كرده بود و 
 ميل دار نسازد و ارسطو را  معني را خدشه"نيك"معني و تصويررا جدا كرد تا ناهنجاري صورت، 

  .انديشيدن به رابطه اين دو دربرگرفت
وهمچنين ) هند باستان(جمهوريهاي روم، آتن و ويسالي . اداره اجتماعي، شكلهاي نويني يافت

هائي هستند كه براي توضيح اين پديده ونيز اولين درك و دريافتهاي مربوط  تجربيات سومريها نمونه
  .شود اره بيشتري ميبه جمهوري و دمكراسي در عصرباستان، بدانها اش

ها و نصايح بزرگان فلسفه  الزامات حاكميت و تضمين دوام فرمانروائي، درغالب امر، اما با نظرات، توصيه
بويژه كه شهنشاهان و سرداران مقدس را بطورغالب، اميال توسعه و . كرد و انديشه همخواني پيدانمي

طلبي  توسعه. گرفت رگشائي فراميهاي خدا بر زمين را عطش كشو سايه. ساخت قدرت مفتون مي
تامين نيرو ومخارج نظامي جنگ به . وافزايش هرچه بيشتر حوزه حاكميت، قرينه حفظ قدرت گشت

آنگاه كه جام پيروزي سر . مثابه تنها آزمون و نشانه برتري و سلطه، خود از ملزومات كشورداري شد
ها، در  كردن خزانه گيري و انباشته  سرانهشد، حفظ واحدهاي مفتوحه براي اداره آن و بويژه كشيده مي

  .گرفت زمره اولين اقدامات قرارمي
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چگونگي اجراي اين اقدامات، متنوع و با توجه به شرايط هرواحد بود كه از ويژگيهاي خاص برخوردار 
هاي واگذاري قدرت يا  بود اما در مقابل وسعت حوزهاي تحت سلطه ومقاومتهاي آنان، به ناچار ايده مي
  .شد سيم آن هم به ميان كشيده ميتق

  براي تعريف حاكميتهاي عرفي يونان باستان و با هدف تعريف و قانونمند كردن " دمكراسي "هرگاه 
شوندگان، براي اولين بارمورد استفاده قرار گرفت و محوربحث و مناقشه  رابطه حكومت با حكومت

مناسبات بين قدرتها، چه در رابطه با . نمودگشت، پيوند قدرتها با همديگر نيز نياز به تعريف پيدا
  . گوناگون شكل گرفتندانحادرآمده، به  دترويا تحت سلطههاي خر همرديفان و همسايگان و چه با واحد

درتمامي تمدنهاي قديم، ازچين . اند هاي فراواني از اين مناسبات تاكنون بازگوشده در عصرباستان نمونه
ند و ازآسياي ميانه و خاورميانه تا اروپا، تمامي اسناد تاريخي دال بر تا آمريكاي جنوبي، از مصر تا ه

بناي مناسبات اجتماعي را پي نهادند و درپي آن  شده دارند كه سنگ وجوداشكال متفاوت وتجربه
هاي سياسي كه به عمل تجربه  گمان و بمانند غالب انديشه اما بي. تعريف سياست را موجب شدند

ونان قديم دراين زمينه و شايد به خاطر هم پيشگامي در نگارش تاريخ، وهم مدون شدند، روم و بويژه ي
ها و تا آنجا كه به موضوع  از جمله اين نمونه. است بودن آن، بيشترين اشارات را به خود اختصاص داده

  .گردد، مقوالت فدراليسم و كنفدراليسم است مورد بحث مابرمي
هاي فدراليسم و كنفدراليسم ازريشه التيني برخوردارند كه  بمانند غالب اصطالحات سياسي، واژه

كه به معني ) " و "براي حرف  " u "با تلفظ(باشند   مي"FOEDUS"مشتقي از كلمه فوئدوس
  .شده است معاهده، پيمان و قرارداد بكار برده مي

كيبات ، واژه فوئدوس به خانواده وتر)Etymologie(ها  شناسي واژه همچنين بنا به علم ريشه
توان  مي. دهد  تعلق داشته كه هم اعتماد و هم اعتقاد و باوررامعني مي"FIDES"ومشتقاتي از

تصوركرد كه از نظر كساني كه واژه فوئدوس را براي تعريف پيمان و معاهده طرح ساختند، بستن يك 
ين، استواربوده ، برپايه اعتماد به همديگر و باور به انجام امري مشترك وبراي حصول هدفي مع معاهده
  . باشد

آيد كه واژه فئودوس در دوران  كنند، چنين برمي در مراجعه به متوني كه تاريخ باستان را بازگومي
همچنين با درنظرگرفتن تاريخ وقايعي كه در آن به . است يونان وروم باستان براي اولين باراستفاده شده

  .اند اليسم مورد استفاده قرار گرفتهشود، ابتدا فدراليسم و سپس كنفدر اين واژه اشاره مي
فوئدوس، رابطه امپراطوري روم با حاكميتهاي همسايه و يا در حال درگيري با آنها را بيان مي كرد 
بدين معني كه امپراطوري روم در درگيريهاي مداوم با همسايگان، به بستن معاهداتي با برخي ازآنان و 

گفتند كه حاوي تعهداتي بود ميان اين  كه بدان فوئدوس ميآورد  براي مقابله با برخي ديگر، روي مي
امپراطوري و برخي واحدها، چه داخلي و يا همسايه براي تامين نيروي نظامي امپراطوري و چه 

  . ديگرحاكميتها كه با وي در جنگ و درگيري بودند براي مقابله با برخي ديگر
بطه حكومتهاي مستقل با هم و در تقابل با اصطالح كنفدراسيون، در يونان باستان براي توضيح را

گونه  اي فدراتيو ، كه رابطه)ليگ(مجموعه حاكميتهاي آتني . شد تهاجمات ديگران بكار برده مي
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اي را تحت عنوان كنفدراسيون آتن  داشتند، براي مقابله با قدرتهاي وقت و بويژه هخامنشيها، معاهده
  .با همديگر امضا كردند

رگاه فدراليسم به معناي بستن معاهداتي ميان يك قدرت و ديگر واحدهاي محلي و به عبارتي ديگر، ه
از موضع باال يود، كنفدراسيون، بازتاب توافق و تعهد ميان چند قدرت در آن واحد و با وزني همسان 

 493 در "Foedus Cassianum"امپراطوري روم بهنگام تشكيل نخستين فوئدوس، مشهور به . بود
اي كه هر   يعني مجموعه"foederati"د، از موقعيت كامال برتري نسبت به ديگر اعضاي قبل از ميال

شد، قرار داشت وبهمين خاطر آن بود كه با تك تك واحدهاي تشكيل دهنده  فوئدوس شامل آن مي
  .بست معاهداتي جداگانه مي

 موضعي، برتر در  سال قبل از ميالد مسيح تشكيل شد، داراي477گرچه آتن در كنفدراسيون اول كه 
وبيش تساوي حقوق مجموعه حاكميتهاي  ميان متحدان خود بود اما كنفدراسيون آتن براصل كم

  .تشكيل دهنده استواربود
به زباني ساده ميتوان اينگونه خالصه كرد كه در روم و يونان قديم، واحدي قدرتمند مانند امپراطوري 

 گشت "foederati"ها شد و مبتكر "فوئدوس"كي برروم، براي تعيين رابطه خود با ديگرواحدها، مت
كرده بودند، براي بستن معاهداتي   كه خود نوعي فدراليسم را تجربه،"ليگ"در اما قدرتهاي همرديف 

سان، فدراليسم وكنفدراليسم درتاريخ سياسي به ثبت  با هم، كنفدراليسم را بوجودآوردند وبدين
  .رسيدند

ن و چندين فوئدوس كه هركدام محصول شرايط خود بودند براي طبق منابع موجود، دو كنفدراسيو
بهنگام تعويض شرايط هم، مجموعه روابط آنها دستخوش تغيير . شدند  امري و بنا به شرايطي تشكيل 

  .گشت مي
. است  هم دررديف اين دومقوله اشاره شده"ساتراپي"اند، به  در برخي ازآثاري كه به اين امر پرداخته

 برگرفته شده كه  كه در "هوخشتربان" يا "هخشتروان"شه يونان قديم برخود دارد از ساتراپ كه ري
در التين به معناي حارس وحافظ قدرت . (شده است كار برده مي پارسي قديم به معناي شهربان به

  ).است و درفرهنگ عميد، والي و حاكم ترجمه شده
مر، خارج از حيطه معمولي امپراطوري بود ، يعني حوزه تحت مسئوليت ساتراپ، درغالب ا "ساتراپي"

به نام ) ساتراپ(معني كه حاكم گمارده شده  شدند بدين مانند ليدي، ودر فضاي جنگي اداره مي
ها را  هرودوت كه ساتراپي. خواست برخودار بود شاهان از همه اختيارات براي اعمال آنچه كه مي شاه

ناميد براي معادل ساتراپ از واژه  ود مي كه بمعني عمل ناظربر شكاف و تجزيه ب"نوموس"
"hyparque "االختيار از طرف شهنشاه بود براي بيان قدرت  تام فرمانده   استفاده ميكرد كه به معني

اي خاص از سواره نظام و نيز لقب  با توجه به معني آن در يونان باستان يعني دسته. مطلقه فردمزبور
است خصلت غير عرفي اين حاكميتها را در  وت مي خواستهفردي مشهور به سقاوت و بيرحمي، هرود

يعني حق حاكميت اين مناطق نه برخاسته از اراده آن بلكه . مقايسه با جمهوريهاي آتن بازگوكند
  .است بازتاب خواست درباروامپراطوربوده
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ي چند بنابرآن چه كه رفت، برخالف فدراليسم و يا كنفدراليسم، سيستم ساتراپي نه بر اساس پيمان
كرد و نه بر مبناي تعهد ميان قدرتي بزرگ با  آنچه كه آتن عمل مي) كنفدرال(جانبه و از موضعي برابر

بدانگونه كه در روم جاري بود بلكه در اساس )  فوئدوس(وبيش تحت نفوذ بود ديگرواحدهاي كم
اضافه برآن، . دآم برمبناي واگذاري واحدي به شخص مورد اعتماد بود كه بازوي پادشاه به حساب مي

 بر تمامي اقدامات وي تسلط داشت بدين ترتيب براي ساتراپ ميتوان از انتصاب "چشم و گوش شاه"
صحبت به عمل آورد تا انتخاب يك متحد و هم پيمان و بدين معني نميتوان از واگذاري يا تقسيم 

  .گشت قدرت صحبت نمود بلكه بيشتر به حوزه مامور و گمارده برمي
 مقايسه مختصراگردرحوزه ايده و تئوري آغازين آنها قابل توضيح است اما درعمل به گونه اعتبار اين

هائي بودند كه از اختيارات وامكانات قابل توجهي برخورداربودند  براي نمونه ساتراپي. ديگري بوده است
وقعيت و بالعكس در محدوده كنفدراسيون اول آتن، تالشهاي امپراطور آتن درجهت افزايش نقش و م

از  قبل 454 كه پايتخت كنفدراسيون بود در سال " دلوس"خود، براي انتقال خزانه كنفدراسيون از 
ميالد، به ثمرنشست وموجب از  قبل 449 در " كالياس"ميالد به آتن، حتي پس ازمعاهده صلح 

 ميالد بود كه به شدتاز  قبل 440 در " ساموس "شورشهائي هم گشت كه مهمترين آنها شورش 
 تسليم شد و انحالل " اسپارت"ميالد در مقابل از  قبل 404سركوب شد تا اينكه خود آتن در 

  .كنفدراسيون اعالم شد
هربار تمهيداتي براي .  ديگرشكل گرفتند و منقضي شدند"فوئدوس"كنفدراسيون دوم و چندين 

انا دوچيزبود يا شد اما علت وجودي آنها هم جلوگيري ازكمبودها يا ضعفهاي پيشين بكاربرده مي
اي براي حفظ ، نگهداري واداره واحدهاي متصرف  تدارك براي دفاع در مقابل خطري بزرگ و يا شيوه

  .گرفت شده كه بنا به شرايط، يا مستقيم و يا غيرمستقيم صورت مي
شدند اما پيمان و معاهده ميان  بدين ترتيب اين مفاهيم جديد عليرغم اينكه با چه عملكردي بيان مي

ند واحد براي مقابله با دشمني مشترك از يكطرف وحكمراني و فرمانفرمائي واحدهاي متصرفه ويا چ
پيوسته ازطرف ديگر را قانونمند ساختند و نقطه عطفي در مناسبات ميان حاكميتها چه دردرون و  بهم

  .شود اد ميباهمديگر و چه در برون و با ديگران پديدآمد كه پس از گذشت قرنها هنوزهم بدانها استن
قانونمندي اين مناسبات، كه در معاهدات و پيمانها و با اصطالحاتي كه اشاره شد بروز پيداميكرد، 

به عبارتي، فوئدوس . صورت گرفت و ميسرشد) دمكراسي(بربسترتالش براي قانونمند كردن حاكميت 
نستند به آن شكل توا و كنفدراسيون، بدون سابقه بحث و مناقشه در مورد دمكراسي درآنزمان نمي

چهارچوبي رابراي اداره اجتماعي ترسيم كردند كه ) آتني ورومي(فلسفه دمكراسي . بوجودبيايند
ها در آن دوره قرارنگيرد و يا آنها را تحت  توانست راهنماي مناسبات با ديگر مجموعه نمي

  . ندفدراليسم و كنفدرالسيم ازبطن مقوله دمكراسي آنزمان متولد شد. تاثيرقرارندهد
ظهورمسيحيت و نيز دوران طوالني تحوالت بعدي در اروپا و آسياي ميانه ناشي از آن، معادالت نويني 

نخستين گام، خلع . الشعاع قرارداد مذهب طي قرنها دراين تمدنها، حاكميتها را تحت. ميان آوردند را  به
يالن كه توسط كنستانتين بخشنامه م. امپراطوراز لقب نمايندگي الهي وتقسيم قدرت با كليسا بود



٦ 

هاي قدرت برسميت  ميالد امضا شد كليسا را بعنوان يكي از پايهاز بعد 313كبير در ميالن در سال 
حوزه نفوذ مذهب در قدرت گسترش يافت تا جائيكه تمامي قدرت را ازآن خود ساخت كه تا . شناخت

احد با همديگر، درجه و ميزان اين بار بجاي معاهده و پيمان حاكميتهاي هرو. قرنها ادامه يافت
وابستگي به كليسا و گرايشات مختلف آن معيارقرارگرفت اما با اين وجود، تجربيات دوره پيش از 

شدند كه واحدها يا مناطقي كه به مسيحيت مي  مسيحيت، البته تحت عناوين مذهبي، بكارگرفته مي
شدند با اين تفاوت كه مذهب عامل  گرويدند از همان حقوق واحد اصلي در حوزه خود برخوردار مي

شد برخالف سابق كه عرف جمهوريها يا هريك از واحدها، مبناي قدرت را  اصلي اتحاد و يگانگي مي
  .داد چه داخلي و چه در معاهدات با ديگران تشكيل مي

درواقع مذهب پوششي براي گاه مقابله با پيشرفت تجاوز متصرف و گاه براي حفظ منافع داخلي واحد 
ها برخود و يا پيمان چندتا ازآنان با همديگر براي حفظ و يا  ورد تهاجم بود اما ايده حاكميت واحدم

جدال قدرت در درون مذهب هم جاي گرفت و درگيريهاي . تقويت موقعيت خويش همچنان پابرجابود
براي دفع . شتاروپا عرصه تاخت و تازگ. تاريخي اين بار به نام مذهب و يا گرايشي از آن ادامه يافتند

خطراتي كه اين بار از شمال وشمال مركزي اروپا، روم را تهديد ميكردند پيمانهاي جديدي بسته شد 
 در " Goths  " بعد از ميالد و نيز با 295 در سال "  Wisigoths "از جمله  فوئدوس ميان روم و 

اما . فظ برخي ديگربودخصلت اين پيمانها بيشترسازشي و براي واگذاري برخي مناطق براي ح. 418
عمده اين اتحادها خصلتي . اي براي مقابله با نيروهاي مهاجم بود براي ديگراني، اتحاد و همĤوري چاره

است اما نمونه كانتونهاي سويس  ها و مواردي در اين باره هرچند كه تاريخ مملو از نمونه. دفاعي داشتند
تواند به تنهائي   و تا كنون، مي12 وبويژه در اواخرقرن بخاطر تداوم معاهدات آنها باهمديگر ازهمان اوان

  .گوياي تاريخي مقوله مورد نظرما دراين بخش ازنوشته باشد
ها، چندين واحد در سرزمين سويس فعلي، به بستن  در قلب اروپا و درميان مرزهاي روم و ژرمن و گل

هاي  شدند را مجموعه اميده ميساكنان اين واحدها كه كانتون ن. كنند پيماني ميان خود اقدام مي
  و   "HELVETES"دادند كه از جمله آنها ميتوان به   متفاوتي از نظر فرهنگ و زبان، تشكيل مي

" ROMAINS "اين سرزمين كه در . بودند  اشاره كرد كه از قرنها قبل در اين سرزمين جاي گرفته
 قرنها ازتهاجمات وسيع، كم وبيش العبوربود بهمين جهت تا قلب كوههاي آلپ جاي داشت بسيارصعب

  .گسترش شهرنشيني در اين اوان اما سرعت گرفت. در امان مانده بود
 ) Schöllenen(شكل گرفتند ومهمتر اينكه تنگه ) (Bern, Lucerne, Fribourgشهرهاي 
 كه در) Valais(بود با ابتكار مردم ) St. Gotthard(كه مانعي براي عبور از گردنه ) Uri(دربخش 

بودند، قابل تردد )  Grisons  وUri(تردرنواحي  جستجوي بناكردن نقاطي مسكوني در نواحي مرتفع
كنوني كه گاه و اتريش قدرتهاي آنزمان در ايتاليا وآلمان . شد و راه بازرگاني جديدي ساخته شد

ي تحت اي براي توسعه سرزمينها پيمان و گاه دربرابرهم بودند با گشودن اين راه، مسيرتازه هم
اميران هابسبورگ ازنخستين آنان بودند . فرمانروائي خود يافتند واين منطقه جوالنگاهي براي آنان شد

  . كه جاي در اين منطقه گرفتند
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كه منشا نام سويس ) Schwyz (1240و در سال ) Uri( بعد از ميالد 1231فردريش دوم در سال 
يا، از چنگ اميران آزاد كرد و زير سلطه مستقيم خود است، را براي مشاركت آنان در اقدامات عليه ايتال

، سه ناحيه )ازخاندان هابسبورگ( و بعد از مرگ رودلف 1291طبق روايتهاي تاريخي، در سال . قرارداد
براي پايان دادن به  ،)Nidwald(يا ) Unterwald(و) Uri( ،) Schwyz(به نامهاي كوهستاني 

اي بر  جانبه اين سوگندنامه، تعهد سه.  را با هم امضاكردنداي سلطه خاندان هابسبورگ، سوگندنامه
هاي بعد كارائي  مبناي دفاع مشترك بهنگام تجاوز به يكي از اين سه بخش يا كانتون بود كه در دهه

 در 1388و  ) Sempach( در 1386،  ) Morgarten( در 1315 ،خود را بويژه در سه جنگ مشهور
)Näfels( ،نشان داد .  

 در تقويم 1291ريخ دقيق عقد اين سوگندنامه هنوزروشن نيست اما روز اول ماه آگوست گرچه تا
  .است ها براي آن ثبت شده و به عنوان روز جشن ملي كشورفعلي سويس شناخته شده سويسي

فدرال خوانده ) نامه(يا معاهده) Bundesbrief)(ترتيب كنفدراسيون سويس برمبناي آنچه كه  بدين
  . اي قابل توجه تبديل شد به مجموعه) كانتون(و با پيوستن ديگرواحدها شد پا گرفت  مي

  .پيوستن ديگركانتونها به كنفدراسيون، به مروروطي دوراني نستبا طوالني ميسرشد
، 1351در سال ) Zürich(، 1332در سال ) Lucerne. ( رسيد8 به 3تعداد كانتونها سپس از 

)Glarus و  Zug ( 1352در سال ،)Bern ( و باالخره 1353در سال)Appenzell (درسال 
1441.  
فعاالت نگمان عاملي براي دوام كنفدراسيون بود، فعل و ا ازموقعيت جغرافيائي اين كانتونها كه بيخارج 

ناشي از اختالفات دردرون مسيحيت و قدرتهاي حاكم در پيرامون، ازجمله عواملي ديگر به حساب 
ام آن را فراهم آورد بلكه فراتر از آن توانست دايره اعضاي خويش را آيند كه نه تنها موجبات استحك مي

  .گسترش دهد
تالشهاي برخي كانتونها باهم و عليه بخشي ديگر . دوام وگسترش كنفدراسيون اما آسان حاصل نشد

براي ازدياد نفوذ وتوسعه مناطق تحت حاكميت، به درگيري و شكاف در ميان صفوف آنان طي 
قدرتهاي همسايه همواره سعي برآن داشتند تا با حمايت از برخي از آنان به مصاف . يدهائي انجام دوره

تفاوت در شيوه اداره كانتونها، زبان وفرهنگهاي متفاوت و نيز تفاوت شيوه زندگي . بخشي ديگرروند
ي شهرنشينان با دهقانان كه بطورعمده در مناطق مرتفع سكونت داشتند، از عوامل ديگر بروزناهماهنگ

ها، جنگ مشهورزوريخ است كه  ترين اين اختالفات و درگيري برجسته. در كار كنفدراسيون شد
، ميان شويز، گالروس و زوريخ 1436برسرتقسيم ارث كنت توگنبرگ، پس از مرگ وي در سال 

 تعداد كانتونهاي 1513اين درگيريها هربار آينده كنفدراسيون را كه در سال .  درگرفت1440درسال 
ساخت اما  شد تيره وتار مي شناخته مي)  كانتون13كنفدراسيون ( رسيده بود و به همين نام 13ه آن ب

آمدند و توانستند در  درنهايت، دگربار با پي بردن به ضرورت اين اتحاد، همچنان درصدد حفظ آن برمي
بند كه منطقه وپس از گذراز دورانهاي طوالني جنگ با سه همسايه بزرگ، به تثبيت خود دست يا

  .شود  پاياني بر گسترش وي محسوب مي"مارينيانو"، اوج آن و شكست در "نوارا"جنگ ميالن و نبرد 
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با از دست . هاي فساد را دردرون خودپروراند آميختگي مذهب با حكومت تا سلطه مطلق بر آن، پايه
 "لوتر"نظريات . هاي اصالح در مسيحيت، كم كم مهيا شد دادن حمايت بخشهاي مهمي ازمردم، زمينه

 "كالون" و "فارل"آلماني درغالب كانتونهاي سويس و از جمله، زوريخ و نوشاتل،  همراه با اقدامات 
طرفداري يا مخالفت با اصالحات، عامل جديدي براي تعارض ميان . مورد حمايت وسيعي قرارگرفتند

اين بار هم . آن بود نقطه عطف "كاپل"جنگ . كانتونهاي مزبور با كانتونهاي نواحي مركزي شد
  .هاي فراوان برجاماند وپا به قرن هجدهم در انتظار معادالتي ديگرنهاد كنفدراسيون پس از فراز ونشيب

هاي عظيم در  در پي رنسانس، انقالب صنعتي، عصرروشنگري و تحوالت فلسفي همراه با دگرگوني
ناوب و گسترده، سيماي جهان اجتماعي و باالخره انقالبات وكشمكشهاي سياسي مت-ساختار اقتصادي

  .كرد شرايط جديد، نظم و مناسبات جديدي را طلب مي. دستخوش تغييرشد
هاي عصرباستان براي تعريف و توضيح مناسبات اجتماعي، با اين تحوالت و دگرگونيها، ضمن  انديشه

ان دستجات مناسبات مي. اي دگر يافتند بازخواني وازپي نظرات متفكرين اجتماعي عهد باستان، وجهه
گوناگون در جامعه، رابطه آنها باهمديگرونيزاصول حاكم برآن، بازتعريف شده و درغروب حكومتهاي 

فلسفه . مطلقه وآسماني، افق حاكميت وسازماندهي اجتماعي در اشكال نوين وگوناگون جلوه گرفت
اي متعدد، هاي زميني ومبتني برمنافع واقعي جمع ه حاكميت از آسمان به زمين آمد و انديشه

  .متبلورشده و پا به عرصه وجود گذاشتند
پس ازقرنهاي متمادي وباتكيه برتجربيات دورانهاي پيشامذهبي، مبناي حكومت وقدرت سياسي براي 
تالشگران فكري، نه الهامات آسماني، بلكه فرد انسان و مردم و طبقات و دستجات گوناگون اجتماعي، 

شد اما  اي بر دسته ديگرهمچنان حفظ مي ني حاكميت دستهگرچه خصوصيت اصلي آن يع. قرار گرفت
آوردند كه مطابق آن، هربخش از جامعه، به نحوي از انحا  موجبات پيدايش مناسباتي نوين را فراهم

اراده و خواستهاي خويش را در زندگي باديگران نه تنها به نمايش گذاشت بلكه ازآن فراتردراداره 
ر بسترپيشرفت علم ودانش ودستاوردهاي فني و صنعتي، امكانات ب. يافت  مشترك جامعه سهم مي

اندازهاي جديد جامعه بشري ارئه شد وبيش از هردوره ديگر، افكار فالسفه  نويني براي بازگشودن چشم
درعهدباستان آنجا كه افكاربزرگان انديشه، دربرابرسد . و انديشمندان را درامراداره جامعه دخيل كرد

شد، اين بارنمايندگان زميني، راه رابراي تثبيت جايگاههاي فردي و  نه روبروميروابط اجتماعي كه
جايگاه فرد بعنوان جزء و حقوق وي با . عمومي، رابطه آنها و به نظم درآوردن اين رابطه ، بازكردند

جايگاه جمع بعنوان كل در تعاريف متفاوت، از توده تاملت و كل آنها دررابطه با حاكميت، در 
كاردردوران فاين ا. ريخت  حاكميت را پيخت و نوع رابطه آنها، شالوده ظهوراشكال نوينآمي هم

اصالحات ورنسانس ريشه گرفتند و در اواخر قرن هجدهم واوايل قرن نوزدهم، به واقعيتي عملي تبديل 
 .شدند

عه ونهادهاي ، تعريف جام"روسو" تا "الك" و از "مونتسكيو" تا "هابز" ، از "بودين" تا "ماكياول"از 
بزرگترين تحوالت ي براي بسترزمينه ومدني ، حكومت قانون و اصل جداسازي نهادهاي اصلي قدرت، 

اين مسيركه بطورعمده دراروپا وسپس . پديد آمددرزمينه پيدايش حاكميتهاي مدرن 
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و د. درمهاجرنشينهاي آمريكاي نوپا، جاري گرديد از مراحل گوناگون وبه اشكال متفاوت عبورنمود
تحول مهم پايانه قرن هجدهم در آمريكاي شمالي و فرانسه يعني اتحاد ايالتها در آمريكا و جمهوري 

  .شهروندي درفرانسه براين بسترممكن گرديد
، بيانيه استقالل رااعالم 1776 ژوئيه 4 ايالت در فيالدلفي در 13درجريان جنگهاي استقالل آمريكا، 

، اعالميه حقوق 1789 ماه اوت 26در.  منتشرشد" اساسي فدرالقانون" 1787 سپتامبر 17در . داشتند
  .بشروشهروندي درپي پيروزي انقالب فرانسه صادر شد

اجتماعي تحوالت عصرروشنگري از يكطرف و - اين دوتحول كه خود معلول تغييرات ساختار اقتصادي
درعرصه سياسي، تحت كاربست تجارب تاريخي دراروپا از طرفي ديگربودند، غالب دگرگونيهاي آتي را 

درآمدي براي تحوالت  گرچه تمامي سئواالت و ابهامات را پاسخگونبودند اما بعنوان پيش. تاثير قرارداند
. فكري درقرن نوزدهم و بيستم عمل نمودند ومناسبات اجتماعي نوين را به عرصه قوانين كشاندند

 ملت، - ) دولت(سپس حاكميتمقوالت ملت و . انسان و حقوق فردي وي در معرض توجه قرارگرفت
گيري  اين امر با شكل. وجه غالب اين دگرگوني در اداره و بيان مناسبات اجتماعي را مطرح كردند

وتعريف طبقات اجتماعي منتج ازروابط توليدي نوين، كه بازتاب آن در انقالبات و دگرگونيهاي قرن 
هاي پيروز در  مهاجرنشين. ث شدنوزده و بيست خودرانشان داد، جهانشمولي تحوالت فوق را باع

جنگهاي استقالل آمريكا، با كمك فرانسه از زير سلطه انگليس درآمدند اما ازتجارب حكومتي و 
فرانسه كه آنان را .  برميگشت بهره جستند17 و 16مناسبات مدني انگليس كه سابقه آن به قرنهاي 

اقشه برسرنحوه و اشكال حكومتي، اين بار من. دراين راه ياري داده بود اما خود راه ديگري رابرگزيد
شوندگان چه به صورت فردي و چه در قالب  تاثير محتوا و اصل رعايت مساوات حقوقي حكومت تحت

طبقات اجتماعي براي مساوات در سطح زندگي قرارگرفت و معادالت نويني به ميان آمدند كه غالب 
توانست برهمسايه   براي نمونه انقالب فرانسه نمي.جوامع را واداربه تغيير ويا تالش براي تغيير نمود

اين . خردتر خود يعني سويس كه درآن سالها اسيردرگيريهاي دروني و اجتماعي خود بود تاثير نگذارد
 تا 1707توان به شورشهاي تهيدستان عليه اشرافيت وبويژه درسالهاي  درگيريها كه از عمده آن مي

 اشاره كرد، 1781 و 1775 در سالهاي "لوانتينا و فريبورگ" و همچنين شورشهاي "ژنو" در 1738
جمهوري " 1798 آوريل 12سيستم حكومتي در سويس را بشدت تضعيف ساختند تا جائيكه در 

شكست ناپلئون بناپارت در روسيه و واترلو و .  اعالم شد و شيرازه كنفدراسيون ازهم گسيخت"هلوتيك
.  دوره، سويس را به رويكرد به سيستم قبلي خود ترغيب كردعدم موفقيت اهداف انقالب فرانسه در آن

 پس از پيروزي در 1848 در فرانسه به اين امر قوت بخشيد تا اينكه در سال 1830تحوالت سالهاي 
 و اين بار با بهره جستن از قانون اساسي آمريكا، مناسبات دروني "سوندربوند"جنگ مشهور 

 مسئله رفراندم و افزايش 1874در سال .  فدرال تثبيت شدكنفدراسيون سويس در يك قانون اساسي
اين تحوالت همزمان با . نقش دولت فدرال و همچنين مسئله بيطرفي در قانون اساسي گنجانده شد

 1848 تا 1830در فرانسه تحوالت سالهاي . دگرگونيهاي اجتماعي در اروپا و آمريكا صورت پذيرفتند
آن زياد طول نكشيد و كشمكشهاي نظريات گوناگون براي منجر به جمهوري دوم شد كه بقاي 
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 به 1867 بسته شد و در سال 1840پيمان وحدت كانادا در . ريزي ساختاري قابل دوام ادامه يافت پي
جنگ داخلي آمريكا  رادربرگرفت و سيستم فدرال را با تهديدي جدي روبرو . حكومت فدرال انجاميد

هاي متفكراني چون ماركس، جنبشهاي طبقاتي وسعت يافتند و  بر اين بستر ودرپي انديشه. ساخت
جنگ . كمون پاريس اظهاروجود كرد. مسئله نه تقسيم قدرت، اين بار، بلكه جابجائي آن به ميان آمد

و صدور بيانيه حقوق مردم زحمتكش و ) 1917(جهاني اول و انقالب بلشويكي در روسيه
كه نوعي از فدراليسم واز منظري )1922(اهيرشوروي و همچنين ايجاد اتحادجم) 1918(استثمارزده

طلبانه دربسياري از نقاط  بخش و استقالل طبقاتي بود وسپس جنگ جهاني دوم ونتايج جنگهاي رهائي
اقتصادي عظيم، ادامه مناقشات در جوامع بشري برسر -جهان، اين بار با درنظرگرفتن تحوالت اجتماعي

  .حي ديگر رسانده شدتعريف ساختارحكومتي، به درجه و سط
پايان جنگ . باشد درپي مي هاي پيشين، اين امرهمچنان دستخوش تغييرات پي بدون شك، بمانند دوره

  .تواند براين امرفاقدتاثيرباشد سرد، گلوباليزاسيون، رشد جمعيت و بحران عظيم جهاني نمي
به چند گونه تثبيت درحال حاضراشكال متفاوت حكومتي و البته با مضمونهاي متفاوت به تدريج 

دردرجه اول . گذارد اند كه واقعيت حاكميتهاي سياسي را امروز در سطح جهان به نمايش مي شده
بندي  توان آنرا به دو نحوه كلي متمركزو غيرمتمركز و سپس در هركدام به انواع گوناگون تقسيم مي

اسي ناظر بر اين حكومتها نمود ضمن اينكه اين تقسيم بندي بيانگرواقعيت عملي واجراي قانون اس
در برخي حاكميتهاي غيرمتمركز، گاه قدرت مركزي، اقتداري همرديف و يا بيش از . باشد نمي

ولي تا آنجا كه به بحث فدراليسم برميگردد ، عالوه بر .  حاكميتي از نوع متمركز را داراست ويا بالعكس
 ، 1946، برزيل در 1920 ، اطريش در1901توان به استراليا در  هائي كه بدان اشاره رفت مي نمونه

 ، نيجريه در 1950 ، هند در 1949 ، آلمان در 1949 ، آرژانتين در 1948 ، برمه در 1947ونزوئال در 
 ، 1993 ، بلژيك 1978 ، اسپانيا در 1963 ، يوگسالوي و مالزي در 1956 ، پاكستان در 1954

 2006 ، وباالخره عراق در 1997در )  سابقزئير(، جمهوري دمكراتيك كنگو 1996آفريقاي جنوبي 
  . باشد با اين توضيح كه ذكر اين موارد به معني يك شكل و يك محتوا نمي. اشاره نمود

درحال . برخي از اين نظامها يا ديگروجودخارجي ندارند ويا با مشكالتي دست در گريبانند
 درصد سطح 50ي بيش از  درصد جمعيت جهاني در مساحت40شود كه حدود  حاضرتخمين زده مي

  .شوند كره زمين، توسط نظامهاي فدرالي اداره مي
هاي  هائي كه برشمرده شدند و در چهارچوب يك كشوربه منصه ظهوررسيدند، نمونه به جزنمونه

ديگري هم از تعاون و همگرائي درحال تكوين هستند كه خارج از مداريك كشوراست و جمعي ازآنها 
اداري -اين اتحاديه كه جنبه اقتصادي. ابطه ميتوان به اتحاديه اروپا اشاره كرددراين ر. را دربرميگيرد

است به يك واحد سياسي مستقلي ارتقا يابد وهنوز راه  آن در حال حاضر برجسته است نتوانسته
اندازي را  است چشم همين حد يگانگي اما، تا كنون توانسته. طوالني براي حصول اين امردرپيش دارد

حل فدراسيون و ديگراني ايجاد يك كنفدراسيون و يا  ها راه برخي. رهاي عضو آن بگشايدبراي كشو
  .بكارگيري نمونه اياالت متحده آمريكا را براي آينده آن پيشنهاد ميكنند
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با نگاهي كوتاه به آنچه كه جامعه بشري ازگذشته باخود حمل كرده ونيز با توجه به تفاوتهاي آشكار 
توان دريافت كه عليرغم برخي  اي موجود حتي مشابه هم دراسم، به سادگي ميميان عملكرد سيستمه

كافي است تا . خصوصيات عمده، اما بر سر ارائه تعريفي واحد از هركدام آنان، توافقي جامع وجود ندارد
 است باهم مقايسه كرد تا تفاوت فاحش ميان هريك "جمهوري پارلماني"چند كشور را كه داراي نظام 

  .رددآشكارگ
. است وبيش برشمرده شده اما با اين وجود براي هركدام ازاين انواع ساختارهاي موجود، مختصاتي كم

ترين وجوه و مختصات نظامهاي مبتني بر  اند تا عمده تئوريسينهاي فدراليسم نيز كوشش كرده
اين باب، فدراليسم براساس نظرات آنها وباتكيه برآثارمتعدد در. فدراليسم و يا كنفدراليسم را برشمارند

و ) فدرال(شود كه درآن، اداره حكومتي، دو وجه مركزي  درزمره نظامهاي غيرمتمركز محسوب مي
بدين معني كه ارگانهاي اداره اجتماعي وصالحيت هريك، . گيرد اي يا محلي رادربرمي منطقه
اساسي فدراليسم اين امر، يعني دوگانگي قدرت، يكي ازخصوصيات . شوند اي معين تعريف مي درحوزه

است ) قدرتهاي چندگانه(خصوصيت ديگرفدراليسم، يگانگي و اتحاد ميان اين جمعهاي متفاوت . است
بدين معني كه برحالف حكومتهاي متمركز، ويژگيهاي هريك از واحدها، چه بلحاظ ملي وتاريخي، 

جموعه تعريف زبان و فرهنگ، قوميت و سنن، مناسبات اجتماعي وهمچنين موقعيت جغرافيائي ، م
كنند و درسطح سراسري براين مبنا مشاركت  اي هستند كه در محدوده خويش اعمال نفوذ مي شده
به سخني ديگر هرگاه در حكومتهاي متمركز، جامعه، عليرغم تفاوتهاي فاحش درجوانبي كه . دارند

ها و  ه عرصهشود وحاكميت، نماد واحده تمامي جامعه در هم بدان اشاره شد، دريك واحد تعريف مي
باشد، در نظامهاي فدرال، چندگانگي، اصلي از اصول حاكميت سياسي است كه درآن،  ها مي زمينه

يعني وحدت مجموعه، . پيوسته است اي از حاكميتهاي متجزا ولي بهم حاكميت واحد، مجوعه
شود،  بوجودآورنده و خالق حاكميت واحد است نه برعكس وآنطور كه در نظامهاي متمركزمشاهده مي

ها بلكه ناشي ازهمانند سازي ومستحيل كردن آنها درخود  حاكميت واحد، نه نتيجه وحدت مجموعه
فدراليسم مبتني برآن سيستم سياسي است كه درآن، قدرت مركزي و عالي دريك كشور، . باشد مي

  .دشو مابين بخشهاي بهم پيوسته كه داوطلبانه بوجودآورنده اين قدرت مركزي هستند، تقسيم مي
به ) چندگانگي قدرت و سپس يگانگي سراسري آنان (توافق حول برشماري اين دو خصوصيت عمومي 

ها  معني فقدان درك ودريافتهاي متفاوت برسر اجرا ويا نوع تعيين و تنظيم مناسبات ميان مجموعه
 بياني از دهد كه خود، نيست اما پايه تعلق به فلسفه و روش حكومتي مبتني بر فدراليسم را تشكيل مي

 .رود و برآن مبتني است دمكراسي به شمارمي
شود يعني قدرت و تصميم گيري  در تعريف عمومي، ازدمكراسي به معناي حق حاكميت مردم يادمي

 يكدست و يكسان نيست و درغالب "مردم"با توجه به اينكه اين . غائي تنها درعهده مردم قراردارد
شود، پس دمكراسي حاكم برآن نيز بايد تبلوري از اين  امل ميهاي گوناگون ومتنوعي را ش امر،مجموعه

ميان احترام به تنوع ازيكطرف و . گوني باشد كه ضمن آن، وحدت و يگانگي رانيز تضمين نمايد گونه
گوني، كه  رابطه تنوع دريگانگي، يا، يگانگي ضمن گونه. طلب وحدت ازطرفي ديگر، تعادلي را نيازاست
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چگونگي . دهد را تشكيل مي نشان دهد، ازنظرمتفكرين فدراليسم، پايه آنخودرادرتقسيم حاكميت 
  .كند پاسخ به اين رابطه، نوع آن راتعيين مي

اما فدراليسم هم بمانند سايرنظامهاي حكومتي، نه تنها يكدست نيست بلكه باز بمانند آنها محصول 
 كه از وي بعنوان اولين "آلتوسيوس"از . شرايط مشخصي است و پيوسته درحال تكوين وتحول است

 وسپس بانيان انديشه فدراليسم در آمريكا "مونتسكيو" و "كانت"شود تا  تئوريسين فدراليسم ياد مي
، تالش براي تئوريزه "الكساندرمارك" و "دوتوكويل" تا "پرودون" و از"ماديسون" و "هاميلتون"يعني 

پردازان درقرن بيستم ادامه  ازطرف نظريهكردن وبيان نظريه جهانشمولي براي فدراليسم آغازشده و 
ها، امروز صاحبنظران در حوزه  با درنظرگرفتن مهمترين اين نظريه.  ونيزهم اكنون ادامه دارد يافته

براي اولي كه اشاره به . كنند جانبه و كامل صحبت مي تئوري از فدراليسم هاميلتوني و فدراليسم همه
پندارند و براي دومي كه بيشتر به  ومونتسكيو را منشا آن ميهاي نظري هابز  هاميلتون دارد، پايه

  .آورند شود، افكار پرودون را پايه آن به حساب مي الكساندر مارك نسبت داده مي
، ويا )تفكيكي(و افتراقي ) اشتراكي(براي روند فدراليسم هم بطور معمول به دومسير متفاوت، پيوندي 

يا از : بق اين تعريف، كشورهاي فدرال محصول دوروند هستندط. شود اشاره مي) اتصالي و انفصالي(
خواهند بنيان حاكميتي نوين را  طريق تجمعي مشترك از واحدهاي جداگانه كه مي

هائي كه درقبل زيرسلطه حاكميتي مطلقه بوده و با  يا اتحادي ميان مجموعه) Association(ريزند پي
  .)Segregation( دهند  انه، نهاد مشتركي را تشكيل ميفروپاشي و سقوط آن، با اختيارواين بار آزاد

هاي گوناگون جغرافيائي، زباني،  توان به فدراليسم مبتني بر محدوده درجنبه عملي وتجربي نيز، مي
فرهنگي ، اداري، آموزشي، روابط ومناسبات اجتماعي ويژه وتاريخي، تعاوني و يا تركيبي از آنها -ملي

  . اشاره داشت
هاي گوناگوني است كه از يك حاكميت خودگزيده و تحت كنترل،  بيان وتوان واحد مجموعهفدراليسم، 
توان گفت كه در فدراليسم،  كنند بدين لحاظ و براي توضيح تفاوت آن با كنفدراليسم مي تبعيت مي

ها و براساس آرا آنها تعريف شده و  ها بر اساس نيازوخواست هريك از مجموعه رابطه بين مجموعه
انجامد را  كند حال آنكه جايگاه روابط ميان چند واحد مستقل كه به كنفدراسيون مي بارپيدامياعت

به عبارتي ديگر فدراليسم، يگانگي . توان قابل تعريف دانست المللي مي بطور عمده در زمره حقوق بين
نبي از كند درصورتيكه كنفدراليسم تنها بيانگر آن جوا در حاكميت را درعين گوناگوني حفظ مي

گرچه برخي از صاحبنظران . ها را دربرنگيرد خواست مشترك است كه حوزه حاكميت مجموعه
شود اما تجارب تاكنوني كشورهاي  معتقدند كه كنفدراليسم مسير غائي و نهائي فدراليسم محسوب مي

يسم را دارند تا بالعكس يعني فدرال) فدرال(گيري نهاد مشترك  داراي نظام فدرال گواه بر قدرت
شود نه تنها يگانگي را تضعيف نكرده بلكه به عكس به  رود ويا گفته مي برخالف آنچه كه تصورمي

گيري كشورهاي فدرال درحيات خود، سه تمايل با هم  چراكه براي سمت. است تقويت آن منجرشده
و گسترش تعميق  ،)Centralisatrice(كنند كه عبارتند از افزايش نقش مركزي فدرال  عمل مي

  .گرا و تعادل) Décentralisatrice (تمركز عدم
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  .پردازان، گرايش اول درغالب كشورهاي فدرال، دست باال رادارد براساس ارزيابي نظريه
توان به چهارزمينه  پردازند اما درنگاهي عمومي، مي مخالفان فدراليسم از زواياي متعددي به نقد آن مي

گيري متعدد، كه اتخاذ سياست را با  ي نهادهاي تصميمنخست بعنوان مدل حكومتي دارا. اشاره داشت
انگيز درعصركنوني، عاجل بودن اتخاذ سياست  به نظرآنها، روند تحوالت شتاب. سازد كندي مواجه مي

دومين عرصه مورد اشاره، وضعيت اقتصادي واحدهاي گوناگون است كه با توجه به . كند راطلب مي
تر و  ود كه اين شكاف به دليل سرباززدن واحدهاي پيشرفتهر تفاوت سطح رشد هرواحد، بيم آن مي

درسومين .   گردد تر از همياري و تقسيم ثروت، نه تنها ازبين نرفته بلكه دايره شكاف افزوده متمول
قسمت، خطر افزايش تنشهاي اجتماعي مبتني بر مليت وقوميت و يا زبان و فرهنگ و نيز مذهب و 

اي،  اهميت شدن اصل رعايت حقوق فردي هر عضو و در هرمجموعهسنن، وهمچنين بهمين علت، كم 
شود وچهارم آنكه جايگاه مسئله طبقاتي بعنوان مسئله اصلي جامعه، درمقابل  به ميان كشيده مي

مضاف . شود تري تنزل داده مي شود ويا به درجه پائين گشتن مسائل ديگريا به كناري نهاده مي عمده
توليدي نوين ومسلط درغالب دنيا، از فدراليسم نه بعنوان نظامي جوابگو بدان، براينكه با توجه به روابط 

دليل اين مقايسه، بديهي است كه بعلت اندك . شود مانده و وارث فئوداليسم هم صحبت مي بلكه عقب
 "Feudum"يادآوري مي شود كه فئوداليسم از ريشه التيني (تشابه ظاهري ميان دوعبارت نيست 

بلكه منظور وجه تسميه آن براي سيستمي است كه ) دهد  معني مي"تيول"رفارسي مشتق است كه د
  . شد  خوانده مي"الطوايفي ملوك"

بطور طبيعي مسائل مهم و برجسته درهردوره و عصري نيز بر چگونگي بيان استدالالت فوق، تاثير 
آن يعني بازنگري قراردادها و براي نمونه در اين عصر نئوليبراليسم و با توجه به نياز . گذار خواهد بود

ها، اشاعه و توسعه بحث فدراليسم را به خاطر تسهيل دربرآورد  ملت، برخي- معاهدات دوره دولت
كنند و يا به خاطر  پندارند و سلطه وي را در پس اين مناقشات جستجو مي نيازهاي ليبراليسم مي

 قدرتهاي جهاني براي تجزيه و درنهايت انرژي ونفت، طرح فدراليسم را از زاويه پاسخگوئي به نيازهاي
گرچه ممكن است همه اين نكات بخشي ازواقعيت باشد اما درمقابل، . انگارند تسلط آنها بر منطقه مي

اي از پاسخ طرفداران  دهنده يك جامعه، جنبه نياز همزيستي دمكراتيك تمامي اجزاي تشكيل
شود بلكه سالح دمكراتيكي براي   راموجب ميفدراليسم است كه به نظر آنها نه تنها تعميق دمكراسي
اي متنوع به  شده فوق، در جامعه هاي برشمرده مقابله با انحرافات و يا مانعي در برابر تشديد ناهنجاري

  .رود شمارمي
كند وآنرا  گيرد عمل مي بهمين دليل است كه عوامل مختلف و گوناگوني، آنجا كه بحث فدراليسم درمي

دهد وبراين مبناست كه غالب صاحبنظران فدراليسم، آن را نه تنها يك شكل و  ميالشعاع خودقرار تحت
آميختگي دارد،  مدل حكومتي بلكه سيستمي كه با امر حيات اجتماعي و دمكراسي و پلوراليسم درهم

  . كنند قلمداد مي
فدراليسم، گفته شد كه بطورخالصه، فدراليسم به معني اتحاد در تنوع است اما بايد اذعان داشت كه 

 محصول شرايط مشخص است و هم  اي، هم گيرد وبمانند هرپديده خود تنوعي از تعاريف رادربرمي
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اي  اي براي انديشيدن درخصوص تعيين نوع نظام در جامعه تواند پايه براين اساس، تنها مي. پذير تحول
  .گيردو با برخورد مشخص به شرايط خودويژه آن جامعه، مورد استفاده واستناد قرار

جامعه بشري كه مدام . گمان اين مناقشات ومقايسات ميان نظامهاي متقاوت ادامه خواهد داشت بي
درجستجوي راههاي نوين و منطبق بر نيازهاي خود است دراين مسيروبمانند پيشينيان خود از تكامل 

  .اشكال موجود مناسبات اجتماعي و يا ابداع اشكال ديگري براي آن، سربازنخواهد زد
ها وپرسشها درگيربوده  جامعه ايران ما نيزبراي ترسيم وبيان نظام دلخواه آتي خود با اين چالش

هائي باشد كه به يافتن  تواند يكي ازعرصه بحث فدراليسم مي. ودرجستجوي آينده خويش است
اين بحث تازه آغاز شده و كماكان ادامه خواهد . پاسخهاي مناسب ودرخوردراين زمينه كمك كند

درپرتوتجارب جهاني و نيز خودويژگي جامعه ايراني، ميتـوان از گذر ديالوگ ومنطق به نتايجي . تياف
مهم برخورد آرا، بدون پيشداوري وباقصد يافتن پاسخ و پاسخهاي مناسب براي آينده . دست يافت

  .ناميم ايست كه آنرا ايران مي مشترك همه آحاد وهمه اجزاي تشكيل دهنده آن مجموعه
  

  ومبخش د
ضرورت تعيين اصول و قواعدي براي اداره سازمانهاي اجتماعي ونيز تنظيم مناسبات ميان آنها، نشان 

دهد كه شكل ومحتواي اين اداره و مناسبات، كه درتدوين و مدون ساختن قواعد حاكم برهريك از  مي
 اشكال بدوي از.  است كند، امري است كه به مرور صورت گرفته آنان ويا ميان آنها تبلورپيدامي

المللي خوانده مي شود، همه، در راستاي پاسخگوئي  وباستاني تا آنچه را كه امروزه قوانين اساسي وبين
  .باشد  و مي به اين ضرورت بوده

گيرد  اي كه قواعدو قوانين اداره اجتماعي، آنها رادربرمي بديهي ومبرهن است كه تعيين دايره وحوزه
رود چرا كه بدون داشتن چنين محدوده و  ي آنها به شماررفته ومينيز، الزامي نخستين براي اجرا

ترتيب بود كه مسئله مرزجغرافيائي و حد وحدود  بدين. معني خواهد بود اي، اعمال حاكميت بي حوزه
حفظ . مناطق تحت حاكميت به ميان آمد وبه يكي ازشاخصهاي قدرت وحاكميت مبدل گرديد

ين مرزها را حتي به شاخص اصلي حكومت رساند كه برسرآن حاكميت و ميل به افزايش سلطه، تعي
مرزها درطول تاريخ وبنا . است جنگها و درگيريهاي فراوان به قدمت عمرقدرت و حاكميت صورت گرفته

اند از مهمترين آنها تناسب قوا و  به چند عامل عمده پديدارشده و همواره دستخوش تغيير بوده
است، اراده  پس ازآن و آنجا كه امكان داشته. آيد شمارمي ي بهاست كه عامل مهم زورآزمائي بوده

اي ونيز حمايت ويا توافق قدرتهاي پيراموني و بروني، دراين ميان  هاي ساكن درمحدوده مجموعه
هاي سپهساالران، ازتيول تا اميرنشين و امارت،  از افسانه آرش تا واقعيت سرنيزه. اند كارگربوده

هاي متعدد به طول تاريخ و تا دخالت ادكش، ازتوافقات و قرارد ستفاده از خطازخريدوفروش مناطق تا ا
مرزها نه ازازل . اند و اعمال نفوذ مالي واقتصادي، دولت وحاكميت با آنها تعريف شده و اعتبار پيدانموده

  .تواند برسرابدي بودن آنها شرط بندي كند وجودداشته و نه كسي مي
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يابد، مرزهاي جغرافيائي،   به الزام درهرشرايط، معني خاص خود را ميبه مانند هر پديده تاريخي كه
از تعيين . محصول فعل و انفعاالت تاريخي هستند و نشان كردن آنها متاثرازشرايط مشخص است

. ، راه بسياري طي شد"كرد سرزميني كه آفتاب در آن هرگز غروب نمي" تا "محدوده شكارگاهها"
هاي تاريخ تحوالت  ها و هزاره شود، محصول سده ي سياسي خوانده ميآنچه را كه امروزه جغرافيا

جوامع انساني است كه در انطباق با مرز ميان ساكنان آنها به لحاظ تاريخي و فرهنگي و زباني و سنن 
. شماريم، نيست هاي ساكن آنها برمي و بطورخالصه واقعيت ومختصاتي كه براي مجموعه... و آداب و 

دهند اما به  قي كه از هرنظر يك مجموعه را به لحاظ ساكنان آن تشكيل ميكم نيستند مناط
شوند و  هاي جدا و گاه متضادي تحت حاكميتهاي متفاوت و درمرزهاي جداگانه، اداره مي شيوه

هاي متفاوت به لحاظ تاريخي، فرهنگي، زباني و  بنديهائي كه يكجا، مجموعه بالعكس چه بسيار تقسيم
  .شوند غيره را شامل مي

هاي  مناسبات حاكم برجوامع جهاني در حال حاضروجغرافياي سياسي آن، هرچند محصول انديشه
ها و طي بويژه چند  ماند كه تحوالت عظيم بشري در همه زمينه كهن هستند اما بركسي پوشيده نمي

با آنها توضيح هاي عهد باستان را با خود دارند اما نه تنها  قرن اخير، گرچه مهر اين نگرشها و انديشه
باشند براي نمونه  اند، مي شوند بلكه چه بسا داراي عملكرد و مفهومي متفاوت ازآنچه كه بوده داده نمي

توضيح وتعريف مرزوكشور و ميهن ويا جمهوري و امپراطوري يا ديگراصطالحات سياسي و احتماعي 
ها و    و همچنين در ميان مجموعههاي متفاوت، اند داراي يك بار و معني در دوره آنگونه كه رقم خورده

هاي خود نيازبه نمونه تاريخي و  خصوصيت انسان است كه براي توضيح ايده. مناطق متفاوت، نيستند
آويختن  رود بدون دست آنچه كه حال وي را بازگو ميكند و يا آينده را نشانه مي. يا تعبيري از آن دارد

كرد اما تفسير و تعبيراز گذشته هرچه باشد   طي نخواهدبه گردن گذشته، يعني با پشتوانه تاريخي، راه
شناخت از حال و رهيافت براي آينده است كه محرك جامعه انساني است و براي تامين منافع خود 

  .دهد ها را تطبيق  تواند همه انديشه مي
صه تحوالت عظيم در قرون اخير وبويژه درزمينه مناسبات اجتماعي، فهم و ادراك نويني را درعر

شوندگان در آن محدوده  ازيكطرف و حاكميت) كشور(حاكميت و ارتباط آن با محدوده زيرسلطه خود 
براين بستروبراي انطباق حاكميت با جامعه درحال تكوين، امروزه درسطح . ازطرف ديگر، ارائه نمود

، اگر قريب به اتفاق اين اشكال حكومتي. جهان با مدلهاي متفاوت اشكال حكومتي، روبروهستيم
  .نگوئيم بازتابي از گذشته آنها، بلكه ردپاي آن گذشته را به جز مواردي استثنائي، بر خود دارند

 ميليارد انسان درآنها 6 كشوراست كه بيش از 193جغرافياي سياسي و كنوني كره زمين ما شامل 
ترين  واز قديمياين كشورها، از بسيار كوچك تا بسيارگسترده از نظر مساحت و جمعيت، . برند بسرمي

گيري و  سابقه و  نحوه شكل. تا جديدترين آنها، هركدام داراي تاريخ وويژگيهاي خاص خويش هستند
د اما كم و بيش به چند شكل ، قرار ندارآنهامسائل آنها، به الزام در تناسب با قدمت، گستردگي و تاريخ 

 نقطه در جهان، دولتهائي نيز 26 همچنين الزم است گفته شود كه در. شوند شناخته شده، اداره مي
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اند اما تاكنون از طرف تعداد بسيار معدودي از كشورهاي ديگر به رسميت  اعالم موجوديت كرده
  .اند شناخته شده

نيازي به تاكيد نيست كه در اين كشورها و مناطق، بيش از دوهزارمجموعه تعريف شده و عمده به 
 دارند و درنتيجه اگرگفته شود كه هيچ كشوري وجود لحاظ تاريخي، زباني فرهنگي و مذهبي وجود

ندارد كه تمامي ساكنان آن، همانند در زبان وفرهنگ و تاريخ و آداب و سنن، باشند، اغراق محسوب 
دهند و به خودي خود از  اي قراردادي را تشكيل داه ومي به همين دليل مرزها محدوده. نخواهد شد

  .دباشن اعتبارو حقانيت برخوردار نمي
هاي اختالف ودرگيري اجتماعي در  ، از پايه"يگانه"هاي ساكن در مرزي  عامل تفاوت ميان مجموعه

رود و دليل آن در چگونگي   ، به شمار مي"مرز"رابطه با قدرت سياسي حاكم در محدوده آن 
  .هاي متفاوت درون آن نهفته است پاسخگوئي به نيازهاي اين مجموعه

، به اجبارمسئله نقش و جايگاه آنها در "مرز"هاي درون يك  ب مجموعهناهمگوني و ناهمانندي غال
اي در نگاه به حاكميت و  آورد و به مسئله حيات سياسي و حاكميت در آن محدوده را به ميان مي

چگونگي نگاه به اين معضل از طرف حاكميت مسلط و نيز شيوه . كند بندي جامعه تبديل مي تقسيم
هاي  ها دراداره خويش و يا تالش براي مشاركت در اداره خود، ازپايه موعهدخالتگري هريك ازاين مج

اين مقوله در چهارچوب مناسبات عمومي قدرت و . آيد انتخاب مدل و نوع حاكميت به شمارمي
  .گيرد حاكميت سياسي قرار مي

ه از لحاظ كند ك ها، به ناگزيرمناطقي را دستخوش تقسيم مي درمواردي ديگر، تعيين و تعريف محدوده
تالش و . شود تاريخي و رابطه ساكنان آنها، يگانه، ولي ناهمگن نسبت به ساير مناطق محسوب مي

پيوستگي مجدد نواحي همگون ولي تقسيم شده، همواره يكي از عوامل آنچه را كه  حركت براي بهم
ده و تقسيم به ديگر سخن، رابطه تقسيم كنن. شود، تشكيل داده است  ناميده مي"اختالفات مرزي"

شونده، نه در مضمون تقابل در عرصه نگرش به مناسبات سياسي، بلكه برپايه حفظ وياتغيير محدوده 
  .تعريف شده بوجود مي آيد
علت اصلي اين مسئله، . شود شود برجسته مي  خوانده مي"تماميت ارضي"براين مبناست كه آنچه 
 اصل قراردادن مجموعه انساني ساكن آن  براي اعمال حاكميت، به جاي"مرز"مقدم و مقدس شمردن 
  .باشد و اراده و حقوق آنها مي

در . هاي تشكيل دهنده آن خورد و نه نياز واقعي مجموعه گزينه مرز با سابقه حاكميت گره مي
، در عرصه مناسبات داخلي "مرز"صورتيكه گزينه تقدم پاسخگوئي به نيازهاي مجموعه ساكن، بر 

تاكيد . سازد ه اشكال مختلف و هرروزه و در مناسبات اجتماعي، نمايان ميتر است و خود را ب واقعي
 در اغلب موارد براي عدم پاسخگوئي به نيازهاي مناسبات ميان "تماميت ارضي"حاكمان بر 

  .هاي متفاوت ويا تحميل نوع خاصي از حاكميت بر آنان است مجموعه
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ه آنها با طيب خاطر به يك واحد يگانه اعتبار كشورها، نسبي و ازپي تعلق مجموعه تشكيل دهند
، اين كشورها نيستند كه مجموعه ها را شكل مي بخشند بلكه برعكس،  زياديدر موارد. سياسي است

  . هاي گوناگوني است هر كشور و واحدي سياسي، محصول و برآيند رابطه و اتصال مجموعه
 و نيازهاي جديد اجتماعي-اديصدر عصر روشنگري و پس ازآن، و با توجه به تحوالت چمشگير اقت

و نيز ...) وزن و طول و ( گيري  يعني از زبان و مفاهيم واحد تا معيارهاي واحد اندازه، ناشي از آن
 تعيين  كه بر طبق آن،شد، نقطه عطف اين نگرش " ملت- دولت"مقوله اصطالحات تجاري و بازرگاني، 

 با همانند سازي همه دتوان ، نمي"لتم" به يك "حاكميت" و اختصاص يك "بازار ملي"محدوده 
تعاريف گوناگون از ملت، كه تا كنون نيز ادامه . ، توام نگردد"ملت"هاي ناهمگن درون آن  مجموعه

هاي متفاوت در يك  هاي متفاوت براي اداره مجموعه دارد، گواهي براين مسئله است كه تقابل انديشه
هاي موجود، بدون رابطه با مسئله ذكر   و ديگرگزينهجمهوري، فدراليسم. محدوده، همچنان ادامه دارد

. است اين تعارض و تقابل، طي قرن گذشته و درحال، اوج بيشتري گرفته. شده قابل توضيح نيستند
بخش، حاكميت  پس از انقالب فرانسه و پس از آن به مرور در غالب نقاط و بويژه طي جنگهاي رهائي

براي نيل به اين . هاي متفاوت، قلمداد شد ال حاكميت برمجموعهاي براي اعم ملي به هدف، و نه وسيله
 نه يك "ملت"اينكه . شد بايست باشد، تعريف مي ، نه آنچه كه بود بلكه آنچه مي"ملت"هدف هم، 

فرهنگي، و -واقعيت، كه يك ايده است، تالشي براي پاسخگوئي به اين تناقض ميان يك ملت تاريخي
ناپذيرو نظام تمركزگرا را  اين فكر پايه نظري جمهوري تجزيه. مي باشدهاست،  ملتي كه شامل مجموعه

در مقابل اما، فدراسيون و كنفدراسيون، جاي پاي خود را رفته رفته . ترين وجه خود تشكيل داد در عام
 و ملت، هركدام با بار )حاكميت(دولتتوان در تقدم و تاخر دو واژه  ترين تفاوت را مي گرهي. بازنمودند

، حاكميت اصل است و ملت " ملت-)حاكميت(دولت"در مقوله . تاريخي، جستجو كرد-ن سياسيمعي
در صورتيكه درفدراسيون و يا اشكال عالي غيرمتمركز، حاكميت با . شود بنا به آن توضيح داده مي

شود كه ناهمگن و   به طور واقعي است ونه همانند شده، تطبيق داده مي"ملت"وضعيت آنچه كه 
اي قراردادي و دركنارهم و با  هاي متفاوت و گاه متناقض است كه در محدوده ز مجموعهمتشكل ا

  .برند حقوق برابر و تعهد دو و چند جانبه، به سر مي
. اما در چهارچوب هرمحدوده، در هر شكل و با هر مناسباتي، تقسيمات گوناگوني وجودداشته و دارد

گر بين قدرت اداره كنندگان و وسعت اداره شوندگان، اداره هرجمعي و با هر وسعتي، امكان ندارد م
هاي مختلف و درعين  چگونگي تعريف اين تناسب، رابطه بين مجموعه.  تناسبي وجود داشته باشد

  .كند حال يگانه را تعيين مي
مهم نيست كه اين تقسيمات چه سطح . ترتيب است كه به ناچارتقسيمات در همه جا وجود دارد بدين

معيارهاي تقسيم . گيرد مهم اين است كه نقطه عزيمت تقسيم كدام است اني را در برميو وسعت و مك
اي و با كدام هدف  چه هستند و براي پاسخگوئي به كدام معضل اجتماعي و باالخره براي چه آينده

  .گيرد صورت مي
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 داشته  نقشي تاريخي"حاكميت"آنجا كه . در نگاهي عمومي، دو روند به طور كلي عمل نموده است
ها بار  اما آنجا كه مجموعه. هاست ترين اين نمونه فرانسه برجسته. است  همانند گشته"ملت"است، 

  . سويس نمونه بارز آنست. است تاريخي افزوني نسبت به حاكميت داشته است، حاكميت همانند شده
. كنند و عمل ميميان اين دو، بيشمار هستند اشكالي از حاكميت و اداره اجتماعي، كه وجود داشته 

اليه  توان ضمن اينكه در منتهي نمونه گرفتن اين دو ازاين لحاظ اهميت دارد كه هر دو را به جرات مي
  . هم قرار داد، ويژه قلمداد كرد

، ، بويژه در ميان كشورهاي دمكراتيكموارد ديگراغلب بر كسي پوشيده نيست كه ميان اين دونمونه، 
تاريخ، سنن، زبان ويا تعدد زباني و فرهنگي، سطح .  خويشاوندي دارنددر نهايت با آن يا با اين يكي

گيري نوع حكومت و سازماندهي  ها و براي شكل معيشت و وضعيت اقتصادي در هريك از نمونه
نمونه بريتانياي كبير و يا آلمان ازاين نظر اشاره مي . آيند اجتماعي، از عوامل تعيين كننده به شمارمي

 پذيرش نوعي تنوع، ساختاري با گرايش متمركز و دومي، وحدتي را برپايه سابقه شود كه اولي ضمن
  .تاريخي خود به شكل غيرمتمركزي به انجام رسانده است

هاي ساكن در سطوحي معين، اما در نهايت تمركز اصلي قدرت  در اولي ضمن پذيرفتن اراده مجموعه
، عليرغم تمركز و وحدت آنچه كه آلمان ناميده ها نهفته است و در دومي دراراده يكي از اين مجموعه

  .شود، دولتهاي محلي، در تعيين آن نقش اصلي را عهده دار هستند مي
شود، روند  اما همانگونه كه جوامع دستخوش تحول هستند، بسته به هر شرايطي كه تحول را شامل مي

اي  است و چه بسا از نمونهها، متفاوت و گوناگون  گيري وضعيت فعلي هريك از نمونه و نتيجه شكل
دورتر و به مدلي نزديكتر شوند به تعبيري ديگر، اشكال شناخته شده حكومتي، متغير هستند و بنا به 

  .جوئي براي آينده، دارند عوامل متعدد، همواره سعي در تطبيق خود با وضعيت حال و يا چاره
 هندوستان و آلمان و همچنين سويس تغييرمداوم قوانين اساسي، آنگونه كه براي نمونه در فرانسه،

و چه 1329پس از بحران ارزي  "طرح نوين"دوران ايم و يا آنگونه كه در آمريكا، چه در  شاهد بوده
قوانين زمان رونالد ريگان، به احرا درآمدند، براي پاسخگوئي به نيازهاي جوامع متمركز به 

  .پيوستگي بيشتراست گرائي، و فدراليسم براي هم منطقه
اي موفق تر است، در  اما ذكر اين نكته الزم است كه ، صرفنظر از اينكه كدام مدل و در چه عرصه 

در حاكميتهاي تمركزگرا، گرايش به نوعي . نهايت پايه و اساس آن، يا متمركز و يا عدم تمركز است
ي هدف خاصي، اي و برا ازدياد جمعيت، تامين منافعي ويژه در منطقه. عدم تمركز به اجبار پيش ميĤيد

در فرانسه مي توان به . هاي مركزي واداري، مي توانند از عوامل آن به شمار آيند و نيز كاهش هزينه
 كردن برخي اختيارات اشاره "اي منطقه" ونيز تالش براي "كرس"امتيازات قائل شده براي جزيره 

به . نمايد دراين راستا عمل ميهاي ديگر  در بريتانيا واگذاري هر چه بيشتر اختيارات به مجموعه. داشت
نقش ديوان . همين ترتيب نيزدر حاكميتهاي غيرمتمركز، گرايش به مركز، اجتناب ناپذير مي نمايد

اتخاذ سريع تصميم، . عالي در اياالت متحده و نيز اختيارات رئيس جمهور، بازتابي از اين واقعيت است
هاي  جانبه براي مسائل اجتماعي از جمله بيمههاي گوناگون سراسري و نبود كاركردي همه  نقش البي
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نمونه افزايش تدريجي . آيند اجتماعي و نيز تطبيق با نيازهاي اجتماعي، از داليل آن به شمار مي
  . در آلمان بر اين بستر است"بوندسرات"صالحيت 

 كند، در ميان همچنانكه در ميان كشورهاي داراي حاكميت متمركز، تفاوتهاي بسياري عمل مي
  .كشورهاي داراي سيستم فدرال نيز اين تفاوتها چشمگير است

شود كه يك شكل حكومتي،  ها، به خوبي دريافته مي در نگاهي براي مقايسه ميان هريك از اين نمونه
تركيه و فرانسه . اي با هم در اختالف و حتي در تعارض هستند در كشورهاي متفاوت، به نحو برجسته

وري مبتني بر جدائي دين از دولت هستند اما كيست كه نداند كه محتوا و كشورهائي داراي نظام جمه
  .عملكرد هريك، از اين يكي تا آن چقدر متفاوت است

امارات متحده همچنانكه از عنوان آن پيداست، اميرنشينها را . ها كم نيستند در فدراليسم نيز اين نمونه
ت بدون آنكه به الزام، مناسبات اجتماعي را اس با هم در تقسيم و اداره نواحي خود همرديف كرده

در پاكستان، مذهب و آنهم مذهب مناطق خاصي، به نام فدراليسم و با تمركز . دستخوش تغيير كند
كند بدون آنكه وجه تعميم آموزشي و فرهنگي مناطق مختلف درنظر گرفته  اني ميمشديد حكمفر

اساس دليل گرويدن به فدراليسم را توجيه دين حلقه وحدت است و نه تنوع اجتماعي كه در . شود
  .رئيس جمهور نه تنها از مذهب خاصي است، كه از اختيارات وسيع برخوردار است.  كرد مي

هاي متفاوت است، بخشهاي مختلف به  در هند، كه داراي تاريخي مشخص در همزيستي ميان مجموعه
دني، وسوسه حفظ سنتهاي پيشين نبود قانون سراسري م. اند درجات مختلف رشد و تغيير يافته

اجتماعي با هدف حفظ وحدت، نه تنها آنرا استحكام نبخشيده بلكه انگيزه تجزيه را در برخي مناطق 
( سياليت سيستم هند ميان فدراليسم و اتحادهاي محلي، بر مبناهاي مختلف . پررنگ تر نموده است

فدراسيون در "، دليل هاي محليبندي  در تقسيم)مذهب، كاست، زبان و سلسله مراتب طبقاتي
  . استاز جانب برخي از ناظران فدراليسم  خواندن اين سيستم "فدراسيون

هاي متفاوت داشت، به علت   كه نشاني از بهم پيوستگي مجموعه"اتحاد جمهوريها"درشوروي سابق، 
يوندي  كه در ذات فدراليسم نهفته وبا آن پ"پلوراليسم" در فقدان سلطه يك نگرش خاص فكري،

 بودند "مركز"اي از   زائده"جمهوريها". نتوانست مفهوم اتحاد در تنوع را به انجام رساندمستقيم دارد، 
. دهنده واقعيت وجودي هريك با مسائل و معضالتي كه جامعه تحت اداره آنها با آن روبرو بود تا بازتاب

ه كه ديديم منجرشد، در يك بينش، يك حزب، يك دفترسياسي، يك دبيركل، كه در نهايت به آنچ
ها   به همه زيرمجموعهي اين امر به صورت هرم.عد فدرالي و كنفدرالي قرار داشتضديت كامل با قوا

 تحت جاكميت وابستگان هرم بود تا نماينده واقعي آحاد آن مجموعه "جمهوري" و هر كرد سرايت مي
نها، به اشكال مختلف خود را بازتاب  و استقالل جماهير، در نحوه اداره آ"شوروي" پس از فروپاشي كه

و حق داد و ديديم كه در غالب آنها، استقالل، نه به معني درنظرگرفتن آرا تمامي آحاد هر جمهوري 
) حزبي و حتي مافيائيخانوادگي و (مناسبات پيشين بلكه ادامه حاكميت بر مبناي تعيين سرنوشت، 

آموزش و سطح معيشت و عمده نيازهاي  ،هنگزبان و فر ،"شوروي"گرچه در دوران . به شمار رفت
اجتماعي براي غالب جمهوريها تامين يافته بود اما فقدان دمكراسي و عدم پلوراليسم در آن دوران، 
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پس از ، اجتماعي- عامل ادامه وضعيت در بعدي كوچكتر و بويژه با حذف بسياري از امكانات اقتصادي
  .فروپاشي گرديد

اي رفع تفاوت فاحش اقتصادي ميان دو مجموعه متفاوت و تشكيل دهنده در بلژيك، نبود راه حلي بر
اي، اين كشوررا حتي با طرح مسئله جدائي روبرو  اصلي آن، عليرغم حل مناقشات زباني و منطقه

توان به طور برجسته ديد اين  آنچه كه در مورد دو نمونه اخير يعني شوروي و بلژيك مي. ساخت
قتصادي و معيشتي و نه نيازهاي فرهنگي و زباني و آموزشي، به تنهائي واقعيت است كه نه وضعيت ا

  .اي متنوع را پاسخگو باشند توانند تمامي معضالت جامعه نمي
گيري  ها، چه در نظامهاي متمركز و يا فدرالي، چنين نتيجه در بررسي تمامي اين تجربههمچنين 

حدوده آزاديهاي مدني و اجتماعي، و آنچه شود كه تفاوت ميان اين دو سيستم و مدل حكومتي درم مي
در فرانسه و اياالت متحده آمريكا و يا در آلمان و . شود، نيست را كه حقوق شهروندي خوانده مي

تركيه و امارات و يا سوريه و پاكستان، . پرتقال، كم وبيش به رسميت شناخته شده و عمل مي نمايد
مل و يا فقدان اين آزاديها و اصول، اشتراكات زيادي را اما عليرغم مدلهاي متفاوت، در عدم رعايت كا

هاي مدني و رابطه آنها در  پذيرفتن اصل اوليه آزاديها و ايجاد و گسترش نقش نهاد. نشان مي دهند
  . استمبتني بر اراده و آرا مردم مناسبات اجتماعي، از الزامات و نه از نتايج يك مدل حكومتي 

، متجانس قلمداد شده و يكي "حقوق شهروندي"در غالب امر، مسئله مدل حكومتي با پذيرفتن اصل 
حقوق شهروندي نه در تقابل با يك سيستم فدرالي بر مبناي ويژگيهاي فرهنگي، . شود گرفته مي

 و احراي عميق و نهائي زباني، ملي و سنن است بلكه كامال به عكس، درپي برسميت ساختن كامل آن
  .باشد آن مي

نمونه هند و يا آلمان و يا بلژيك گوياي اين امر است كه بدون پذيرش اين اصل، همزيستي ميان آنچه 
اما ساختارهاي .  آفرين، كه بسيار دشوار است شود، اگر گفته نشود معضل كه تفاوت شمرده مي

هاي  ند، مسائل مجموعهده توانند، بنا به طبيعت خود كه همانند سازي را اصل قرار مي متمركز، نمي
ربط . اي پاسخ دهند  و متفاوتي به لحاظ تاريخي، فرهنگي، زباني و غيره، را به نحو شايسته شده تعريف

، مانع از كاربردي "جمهوري تجزيه ناپذير" و "ملت"مستقيم آن در اينگونه جوامع، به پذيرش تعريف 
درفرانسه، . شود لهاي پيشرفته فدرالي، ميعميق در قياس با ساختارهاي غيرمتمركز به طور كلي و مد

، كه به تازگي در بخشهائي از آن كشور براي تغيير قانون اساسي در مورد زبانهاي جدال و مناقشه
آكادمي فرانسه رسميت آنها مورد پذيرش قرار گرفته است، و نيز عدم تفاهم عمومي بر سرمسئله 

  . ن حكم است آن، بيانگر اي"شهروندان"، در ميان "هويت ملي"
معهذا تفاوتي را كه مي توان ميان مدلهاي حكومتي برشمرد، عرضه و ارائه امكاناتي است كه يك مدل 

براي نمونه، در . كند آن در همه سطوح ، ميسرميسياستهاي حكومتي براي اجراي وسيع و عملي 
هاي  ئي قوهفرانسه، رئيس جمهور چون در غالب موارد از حزب سراسري حاكم است، عليرغم جدا

متعدد اجرائي، قانونگزاري و قضائي، بر همه سطوح نظارت دارد و سياست دولت منتصب وي با 
در آلمان چنين تقارني اگر . شود برخورداري از همين حمايت حزب حاكم، در كليه شئون اجرا مي
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ت را از اين زاويه توان تفاو حتي اگر چنين باشد مي. گفته نشود ناممكن اما به ندرت اتفاق خواهد افتاد
برجسته كرد كه در فرانسه، عده زيادي راي مي دهند تا جمعي محدودترودرمركز، با توجه به قوانين 

در سيستمهاي فدرال، عده زيادي در سطوح . انتخاباتي، طي مدت زماني معين همه امور را اداره كنند
ل و كنترل همديگر، به اداره امور دهند تا نه يك جمع، بلكه جمعهاي متفاوتي در تعاد مختلف راي مي

  .بپردازند
. توان گفت كه تفاوت مدلهاي حكومتي، نه در اسم بلكه در حوزه اقتصادي اهميت فراوان دارد نيز مي

شكي نيست كه هر حاكميت بنا به تجربه و بنا به تعريف حاكميت، منافع بخشي از جامعه و طبقه يا 
اي از  اجتماعي در فرانسه و آلمان، كم و بيش پارهتامينهاي  مدل. كنند اقشاري معين را نمايندگي مي

اند اما حتي با ماهيتي واحد، در فرانسه همه راهها  اعتدال اجتماعي را براي اداره جامعه در نظر گرفته
گيرند حال آنكه در آلمان  شود و بقيه مناطق به نوعي در حاشيه قرار مي ختم مي) پايتخت(به مركز

ان رشد و توسعه اقتصادي و نيزوضعيت معيشتي، در ميان مناطق مختلف، مشاهده تناسب منطقي مي
كننده، بلكه عاملي براي رفع تدريجي  پس در زمينه اقتصادي هم، مدلهاي حكومتي نه تعيين. شود مي

اينكه در نهايت، . آيد اي و از اين منظر، ارائه شانس برابر به همه آنها به شمار مي نابرابريهاي منطقه
 را نيز "نتيجه برابر"تربه نظرآيد، و نه تنها شانس برابر، بلكه  كدام مدل حكومتي در اين زمينه موفق

  .سبب شود، نياز به بررسي بيشتري دارد كه هدف اين مطلب نيست
به . ماهيت مناسبات حاكم از نظر اقتصادي و طبقاتي، با مدلهاي حكومتي رابطه مستقيم ندارد

اي و مدني، از الزامات دمكراتيك بودن يك جامعه است و نه  وق وآزاديهاي پايههمانگونه كه تامين حق
شاخصي براي تعيين يك مدل حكومتي اما اين تاكيد شايد ضروري به نظر رسد كه با فرض شرايط 

، ...مساوي دردو كشور متفاوت، بويژه در كشورهاي با تركيبي متنوع به لحاظ فرهنگي، زباني و 
 براي تمامي در شانسبيشتري ي گيري، برابر ايده تقسيم واقعي قدرت و حوزه تصميمفدراليسم، يعني 

ها، همانطور  ، فراهم خواهد نمود به شرطي كه ميان اين مجموعه)از هر لحاظ(هاي آن كشور مجموعه
در . تر اشاره شد، تا حدي تناسب به لحاظ شرايط اجتماعي و اقتصادي، فراهم شده باشد كه پيش

 تر عمل "موفق"اند،  توان گفت كه فدراليسم درميان كشورهائي كه به آن تعلق يافته  مينگاهي آخر
در آن كشور، تفاوت فاحشي از نظر سطح ) فدره( پيوسته  هاي بهم نموده كه كم و بيش، ميان مجموعه

اند،  اين نمونهاز اي آمريكا،  و تا اندازهآلمان، كانادا، استراليا، اطريش . اقتصادي و معيشتي، عمل ننمايد
دهند و نمونه هند، ويژگي خاص خود را از نظر  پاكستان و برمه و آفريقاي جنوبي، خالف آنرا نشان مي

گرچه اشكال حكومتي به تنهائي مسائل . ها، دارد هم پيشرفت و هم مشكالتي در برخي عرصه
ري چه براي تسهيل و يا چه توانند به مثابه ابزا تواند پاسخگو باشند اما مي اجتماعي را نمي-اقتصادي

  . شمارآيند كردن آن به بسا براي پيچيده
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  بخش سوم
ها، كه در دورانهاي متفاوت، شرايط متفاوت و متاثرازعوامل متفاوت، اتفاق  بررسي تاريخي پديده

د، اي معين و نيز با ويژگيهاي خاص خو اي خاص، در دوره اند، به معني الزام انطباق آنها برمنطقه افتاده
هائي براي طرح  سازپايه مطالعه همه تجارب تاريخي، در خدمت بسط حوزه نگرش، و زمينه. نيست
جوامع مختلف انساني از تاريخ و سابقه و . باشد ها و نظراتي در حال، كه نگاهي به آينده دارند، مي ايده

يژه با رشد و توسعه اما با تكامل و پيشرفت اين جوامع و بو. روندي گوناگون از همديگر برخوردارند
پيوستگي گسترده و همچنين نيازهاي مشترك،  چشمگير وسايل ارتباطي، آگاهي عمومي و بهم

 هاي نويني به ميان آمده كه ميتوانند تعارض و تقابل ميان اين تنوعات و تفاوتها را ضمن حفظ و مولفه
ه سازد كه امروزه در بسياري برسميت شناختن آنها، هرروزه كمتر كرده و بشر را با انتخابهائي مواج

ايران به عنوان جزئي از اين جامعه جهاني، با تاريخ، . اند ازجوامع بشري، كم وبيش متعارف گشته
  .ويژگيها و موجوديت خويش، ازاين قاعده مستثني نيست

نگاهي كوتاه به وجوهي از مباحث اشكال حكومتي وبويژه فدراليسم، آنگونه كه در دو بخش پيشين 
ي به اي بود براي طرح بحث مشخصي در مورد جامعه ايران، كه ازتنوع تاريخ گرفت، مقدمهصورت 

باشد و به عنوان كشوري با تركيب ملي  مذهبي ومسلكي برخوردار ميلحاظ ملي، فرهنگي، زباني،  
 پروسه ملت سازي در اروپا تحت تائيررابطه اين تنوع با ساختار حكومتي، . است متفاوت، شناخته شده

درعصرمدرن، بويژه از انقالب مشروطيت و به بعد، آن را درزمره مسائلي كه به حيطه قدرت سياسي و 
  .است زند، قرار داده نحوه اعمال آن در سطح كشورايران، به طورمستقيم گره مي

هاي متعارف امروزي بسياردور بوده وهست بلكه اعمال آن تاكنون و  حاكميت درايران نه تنها از مولفه
ها  ايم منشا غالب نابرابريها و همه گونه تضييقاتي است كه با آن در همه زمينه ونه كه شاهد بودهآنگ

هاي مناسبات اجتماعي وسياسي، مسئله تامين  دراين ميان و دركنار ديگر حلقه. روبرو بوده و هستيم
هم است كه اين هاي م برابر حقوقي مليتهاي ساكن ايران اگر گفته نشود مهمترين، اما يكي از عرصه

  .بايست بدان بپردازد جامعه براي نيل به ساختاري دمكراتيك مي
اندازي  اي هرچه وسيعتردر جهت ارائه و ترسيم چشم براي دستيابي به تفاهمي نسبي و حصول اراده

گمان توجه و مطالعه تجارب تاريخي در كنار بررسي مسائل ويژه آن، امري ضرور  براي آينده ايران، بي
بدين ترتيب و براي نيل به اهداف يادشده، نه تنها توافقي بر سرصورت مسئله، يعني . نمايد م ميو الز

هاي تشكيل دهنده آن واحد سياسي كه ايران نام دارد، الزم  شناخت نيازها و مطالبات كنوني مجموعه
يم اوليه و نمايد كه برخي مفاه است بلكه به منظور تسهيل در تبادل نظر و فهم متقابل، ضروري مي
با اين هدف، آنچه كه در زير . برداشت و ادراك از هريك از آنان، تا حد ممكن، همگن و همنوا شوند

هاي عمومي و برجسته بحث تنوع جامعه ايراني و رابطه آن با حاكميت  خواهد آمد، بيان سرخط
ي سازنده است بدون شك، ازميان مباحث و گفتگو. هاي آن است سياسي،  به منظوربررسي اهم جنبه

حقوقي در  اي دمكراتيك و عاري از بي هاي مورد توافقي براي بنيان نهادن جامعه توان به پايه كه مي
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نكات و مالحظات مورد اشاره درپائين، كنكاشي چند در اين راستاست كه . ها دست يافت همه زمينه
  .گردند بعنوان مدخلي دراين بحث و نه احكامي نهائي، طرح مي

اي با معيارهاي اوليه  ها مبارزات پرازنشيب وفراز، دستيابي به جامعه ضردر ايران وطي دههدر عصرحا
مراحل مختلفي كه از مشروطيت و . حقوق وآزاديهاي فردي و اجتماعي، همچنان در دستور قرار دارد

 هر بار و اند، هرباراين جامعه را تا آستانه تحقق اهداف محوري خود قرار داده است اما تاكنون طي شده
هائي از  به داليلي گوناگون، نه تنها از دستيابي به اين اهداف محروم گشته بلكه چه بسا و در زمينه

امروزه و پس از سپري شدن بيش ازسي سال از انقالب . است مراحل قبلي هم حتي به پس رفته
راي تغيير ودگرگوني ضدسلطنتي و با توجه به آنچه كه درجامعه ايراني جريان دارد، پتانسيل عظيمي ب

يكي از مقوالت و مسائل . است ها را دربرگرفته ايده تغيير و تحول، تمامي زمينه. به چشم مي خورد
هرطرح . محوري، چگونگي نگاه به مسئله تركيب جامعه ايراني و پيوند آن با حاكميت سياسي است

گوني قابل تصورنيست بويژه  نهاي براي آينده ايران بدون پاسخگوئي صريح به اين تنوع وگو وبرنامه
هاي پيشين تكرار شوند و تحوالت آتي، خود عاملي ديگر براي تكرار تلخ  چنانچه نخواهيم تجارب دوره

  .آنها نباشند
اي كه ازلحاظ تركيب بسيار متنوع است، مسائل و معضالت آن نيزگوناگون ومتنوع است و  در جامعه

. هاي گوناگوني باشد ها و زمينه زمند راهكارهائي در عرصهنمايد كه پاسخگوئي بدانها نيا منطقي مي
فقدان آزادي و سيستمي مبتني بر راي واراده مردم، همه جامعه ايران را دربرگرفته و تمامي آحاد آن، 
براي رسيدن به چنين خواستي، يعني تامين حق تعيين سرنوشت خويش، آزادانه و به دست خود، 

مي مطالباتي كه در چهارچوب برسميت شناختن اراده همه از همين رو تما. ذينفع هستند
اند، مطالباتي دمكراتيك  ها دركنار هم زيسته هائي كه درسرزمين ايران وطي قرنها و هزاره مجموعه

  .شوند محسوب مي
هرچند دركهاي متفاوتي نسبت به شكل و مضمون قدرت سياسي در آينده وجود دارد اما حد اقل در 

قاعده عمومي و يا اساس آن، يعني اتكا به آرا مردم، تامين حقوق وآزاديهاي عمومي حرف و تا اينجا، 
اما مشكل آنجا . است از جانب بخش وسيعي از تالشگران فكري وسياسي پذيرفته شده... وفردي و 
توجه ، براي رسيدن به همين اهداف دمكراتيك، با "مردم" ئي از اين "ها مجموعه"شود كه  شروع مي
 ملي، زباني، فرهنگي وتاريخي، خود را سازمان داده و در راه دستيابي به حقوق خويش، يهايبه ويژگ

كنند وازاين نقطه است كه بحث و مجادله برسرهويت ملي و نيز تركيب ملي جامعه و راه  تالش مي
 شود و تفاهمي كه از آن صحبت شد جاي خود را به مقابله و تعارض واگذار مي حل براي آن، آغازمي

دهد كه تنها تفاهم كلي بر سر واژه دمكراسي، كافي نيست چنانچه اين  خود اين امر نشان مي. كند
دمكراسي با وضعيت و واقعيت جامعه متنوع ما، همخواني نداشته باشد ونيارهاي منتج ازآن را پاسخگو 

گرايشات . نباشد، مشكل بتوان تصوركرد كه از جانب بخش وسيعي از جامعه مورد پذيرش قرار گيرد
پردازند و اين به تنهائي  گوناگون فكري هركدام به نوعي به اين مسئله تنوع جامعه ايراني پرداخته و مي

اي واقعي و  هاي گوناگون در ايران، مسئله كافي است تا گفته شود كه مسئله مطالبات مليتها و مجموعه
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اي كم و بيش قابل قبول در ميان  براي دستيابي به نتيجه. مورد توجه غالب كوشندگان سياسي است
تر جامعه در جهت پاسخگوئي بدان، اهميت دارد كه مباحثات ادامه يابد و  بخشهاي هرچه گسترده

شوند، بر مضمون  رسد كه عليرغم هر تعريف و جايگاهي كه هريك براي آن قائل مي منطقي به نظر مي
اما در غالب امر متاسفانه اينچنين . شودبحث يعني شناخت واقعيات، نيازها و ارائه راهكارها تكيه 

ها توافقي موجود نيست بلكه  چون نه تنها در كاربرد واژه وصفت براي تعريف اين مجموعه. نيست
كند و مجادله در شكل را  سياسي عمل مينگري  نوعي يكجانبهفراترازآن درپافشاري بر سرتعاريف نيز 

سازد وهم به طور  ان بحثي سازنده را فراهم نميبه جاي محتوا و مضمون، عمده ساخته كه هم امك
يكي از اين موارد مهم، به كار . كند گيري را اگرگفته نشود ناممكن، بسيار مشكل مي طبيعي نتيجه

هاي گوناگون و كاربرد تعاريف متفاوت از قوم و مليت تا عشيره و ملت براي شناسائي  بردن واژه
  . و ملت ايران از طرفي ديگراستهاي تشكيل دهنده ايران ازيكطرف مجموعه

اي جديد و   كه مقوله"ملت"ملت، تعريف از -)حاكميت(گيري پروسه دولت درعصرجديد و با شكل
اي بر سر آن  توان گفت هنوز توافق همه جانبه مربوط به اين عصراست، مراحل مختلفي گذرانده و مي

ه لحاظ سياسي باز آن توان  حاكميت، ميزاويه ربط مستقيم آن به يك  وجود ندارد اما كم و بيش و از
) هائي متفاوت هرجند متنوع به لحاظ دربرگيرنده مجموعه( به عنوان واحدي سياسي،)و نه تاريخي(
 همراه با مناسبات توليدي و اي شده  تعيينمرزهايمستقل به معناي حقوقي كلمه، در چهارچوب لي و

عيت وجودي آن، يعني دارابودن مختصاتي از قبيل ملت اما به معناي واق. ، ياد نموداقتصادي واحدي
سرزمين تاريخي مشترك، زبان مشترك، فرهنگ و آداب وسنن مشترك است ولي الزام آن به واحدي 

حقوقي رسيدند و - فرهنگي به ملت سياسي- بسياري از ملتهاي به مفهوم تاريخي. سياسي قطعي نيست
ه چنين واحدي رسيدند و يا ازداشتن حاكميت به بسياري ديگر يا به طور مشترك با ملتهاي ديگر ب

هائي وجود دارند كه  همچنين نمونه. اند طور كلي چه يگانه و چه مشترك، بازمانده و يا محروم گشته
هرچند ملت به مفهموم رايج . ايست فرهنگي داراي چندين واحد سياسي جداگانه-ملتي تاريخي

اي داراي اشتراكات تاريخي عمده از لحاظ  مجموعهحقوقي و چه براي بيان - امروزي آن، چه سياسي
هاي گذشته و يا عهد باستان  هاي گوناگون، به معني داشتن همين متصورات در طول سده وجنبه
شود، همانا برجسته كردن آن مختصات مشترك  فرهنگي صحبت مي-آنجا كه از ملت تاريخي. نيست

حقوقي و چه - چه در بيان سياسي"ملت"گويا است و نه اينكه ...) زبان، فرهنگ، سنن، (تاريخي 
اجتماعي آن به شكل امروزي، از ازل وجود داشته و يا در آينده دورهم به همانگونه وجود خواهد 

  .داشت
هاي متفاوت را كه براي  هاي دنيا، يك ديوار چين، خصوصيات عمده صفت و واژه المعارف در غالب دائره

، به كار گرفته ...مت، عشيره و ايل، ملت و خلق، مردم و مليت و تعريف قوم و خويشاوندي، طايفه و ا
تمامي اين تعاريف بر بستر شناسائي روابط ميان انسانها، كه از خصلت . شود شوند، ديده نمي مي

گيرد، براي مشخص نمودن و متعارف كردن گروه و تجمع انساني است  اجتماعي زيستن آنها نشات مي
گيري  گيرند و يا ميل به شكل ي معين، و با معيارهاي مشترك، شكل ميها كه در حوزه و يا حوزه
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اي خاص، به معني جاودانگي آن نبوده و تعاريف  با تكامل جامعه انساني، تعريفي معتبر در دوره. دارند
ضمن اينكه در اثر . كنند ني يكساني نيستند و تغيير مياهاي متفاوت نيز داراي مع متفاوت در دوره

گيري و تكوين هستند اما   از جمله اتحاديه اروپا، در حال شكل،، روندها و تجربياتي جديدجهاني شدن
كه ربط آن به محدوده ،  و اقتصاديتجمع به لحاظ سياسي و حقوقيترين  شده شناختهدر عصر حاضر، 

  به" ملت" خوانده مي شود كه در اغلب موارد، با " ملت "، برميگردد، "كشور"جغرافيائي معيني 
   .عنوان واقعيتي اجتماعي و تاريخي و فرهنگي و زباني، يكسان نيست

اداري، كه هنوز هم مجادالت بر  -، به مفهموم واحد سياسي" ملت ايران "در ايران عالوه بر مسئله 
هاي ساكن ايران، گرايشات گوناگون به طور عمده  سرتعريف آن ادامه دارد، اما براي شناسائي مجموعه

  .قوم، خلق، مليت و ملت، استفاده مي كنندهاي  از واژه
هدف . هاي مورد استفاده تاكنوني از نظر خواهد گذشت در سطور پائين برخي مالحظات در مورد واژه

هاي مورد نقد بلكه كوششي براي يافتن   شمردن استفاده از برخي واژه"قدغن"اين مالحظات هم نه 
اربرد آنها در تطبيق با واقعيات موجود جامعه ايراني مفاهيمي مشترك و منطقي براي كاربرد يا عدم ك

  . است
 يك واژه و مفهموم از زبانهاي رايح در  ترجمه. ها در زبانهاي متفاوت، بار و جايگاه خويش را دارند واژه

كند اما به اجبار داراي همان بار و جايگاه در  علوم سياسي و اجتماعي ، گرچه به شناخت آن كمك مي
 مترادف شده، داراي همان مفهموم " Ethny "براي نمونه لغت قوم، كه با واژه . ر نيستزبانهاي ديگ

 محصول عصر " Nation "اين واژه هم به مانند . در زبان فارسي و نيز زبانهاي ديگردر ايران نيست
، " Ethny " به لحاظ سياسي و حقوقي شكل گرفت، " Nation "جديد است همانگونه كه  واژه 

هاي متفاوت انساني كه  شناسان براي توضيح مجموعه  به نسبت جديدي است كه از طرف جامعهاي واژه
اند مورد    ارتقا پيدا نكرده" Nation "از اشتراكات تاريخي و فطرتي زيادي برخوردار بوده اما به 

ي برتر ها گردد حال آنكه قوم در ميان ما، آن رابطه خوني و تجمعي بر مبناي رده استفاده قرار مي
طبق تعريف، . آنچه كه مورد بحث است مناسبات ميان انسانهاست. دهد خويشاوندي خود، معني مي

مناسبات در قوم و عشيره و طايفه، خوني و خويشاوندي است ودر ضمن به طور تلويحي از تعريف آن 
ه امروزه در حال آنك. تواند بسيار وسيع گردد چنين برميĤيد كه دايره كميت آن نامحدود نيست ونمي

ها كه داراي اشتراكات زباني، فرهنگي و تاريخي هستند، مناسبات نه تنها بر اين  غالب اين مجموعه
، يعني مناسبات كاالئي و توليدي  ها نيستند بلكه به عكس تابعي از مناسبات مسلط عمومي جامعه پايه

ينكه در غالب اين موارد، احزاب بويژه ا. و نيز تا آنجا كه مي توانند، مدني و حقوقي و عرفي هستند
در . كنند سياسي، نهادهاي مدني، با موازين كم و بيش عمومي شناخته شده، شكل گرفته و فعاليت مي

داشته  هاي دور نگاه ايران سابقه تحزب به عنوان نمودي از مناسبات جديد، در ميان برخي از مجموعه
 به همان اندازه كه در ميان الاقل تر، ديميشده از حاكميت و يا محروم ازآن، اگر گفته نشود ق

اي از  انگارانه كه ملت را مجموعه درك ساده. باشد مسلط است، ميمتعلق به حاكميت هاي  مجموعه
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اقوام كه خود متشكل از ايلها كه آنها نيز تشكيل شده از طوايفي هستند، براي جامعه كنوني ايران به 
  .نمايد به صوت ويژه، بسيار غيرواقعي ميطور كلي و براي هركدام از بخشهاي آن 

اطالق واژه قوم از جانب برخي گرايشات براي شناسائي مليتهاي ساكن ايران، ناشي ازاين نگراني است 
كه گويا قلمداد نمودن آنها به مثابه ملت و مليت، نفي ملت ايران است و ازاين نظر بالكانيزه كردن 

ها و عدم   كه در بالكان اتفاق افتاد همين روحيه نفي ديگر مجموعهاتفاقا آنچه. دهند ايران را هشدار مي
شناسائي آنها بود كه تخم كين و نفاق را درميان همه آنها پروراند و آن چيزي را كه مايه نگراني اوليه 

اي كه مناسبات توليدي و  همچنين بايد گفت كه در عصر كنوني بويژه، در جامعه. به انجام رساندبود 
 در اين ي نه تنها جايگاه، قوممسلط است،داري، هرچند در سطح نه چندان پيشرفته آن،  سرمايه
 قوم به معناي آنچه كه رابطه ،ابل توجهي هم در مناطقيقات ندارد بلكه حتي اگر به ميزان مناسب

، خود تابعي از اين مناسبات مسلط و عمده نيست كه ،خوني و مناسبات غيرمدني وجود داشته باشد
اي براي دمكراتيزه   ارائه پروژه سرث برحوين برآن مسلط است بخصوص اينكه ب و روابط مدني نگشته

يعني هر پروژه سياسي دمكراتيك و مدرن ناظر بر آينده، .  استآزاديهاي مدنيكردن جامعه و تامين 
 استوار ، و نه مناسبات سنتي و غير مدني امروزه،شده مدني و حقوقي بر پايه اصول و موازين شناخته

رسد كه براي نمونه از قوم كرد يا ترك با آن  بسيارساده لوحانه و غير علمي به نظر مي. خواهد بود
 البته واقعيت جامعه .كنيم، سخن گفته شود جمعيت و مدنيتي كه در حال حاضراز آنان مشاهده مي

ضمن اينكه داراي دارد كه ...) ها و  براي نمونه تات(كنوني ايران، نشان از وجود بسياري گروهبنديها 
. برخي نيازهاي فرهنگي و خواست انجام فرايض و سنن و آداب هستند اما به حوزه سياسي نظرندارند

درنظرگرفتن خواستهاي مشخص آنها با توجه به نيازهاي فرهنگي آنها، از وظايف هر نهاد سياسي 
   .خواهد بود

هاي   تغيير نموده و اين تغيير تمامي مجموعهجامعه ايران به مانند همه جوامع، طي صد سال گذشته
بسيار مشكل است بتوان ميليونها آدم را به صرف اشتراكات تاريخي، . گيرد تشكيل دهنده آنرا در برمي

 تلقي كرد آنهم با مناسباتي " قوم "هاي پيشين،  زباني، و با عزيمت از روابط حاكم ميان آنها درسده
  .هاي قبل شاهد هستيم هرنشيني نسبت به دورهشرشد سريع كه اكنون و درنتيجه 

 كه بويژه در مقوالت سياسي و يا اجتماعي از آن، در اينجا " نژاد "در اينجا گريزي هم به كاربرد واژه 
  .شود، خالي از فايده نيست و آنجا استفاده مي

 به كسي اطالق " Racist "واژه . بيانجامدنژادپرستي تفكر تواند به مياعتقاد به نژادهاي متفاوت، 
. شناسد شود كه اعتقاد به نژادهاي مختلف دارد و به دنبال آن، يكي را نسبت به بقيه، برتر مي مي

 از طرف نيروهاي معتقد به تئوري تكامل اجتماعي، "نژادپرستي" و يا "نژادپرست"استفاده از واژه 
عتقاد به نژادهاي متفاوت براي براي رساندن منظوري است كه طبق طرفداران اين نظرو ازجايگاه عدم ا

استفاده از لغت نژاد براي توضيح گروههاي . شمارد انسان، نظريه طرفداران تعدد نژادي را مردود مي
، تنها براي نقد " نژادگرايانه" و يا "نژادپرستانه"خصوصياتي چون . اجتماعي نادرست وغيرعلمي است

 نگاه و هرگاه و هر زمانشوند بدين معني  ر برده مينظريات موافق تعدد نژادي انسان و عليه آن به كا
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شود، نقد آن نگاه، ازنظر و زاويه اعتقاد به وجود نژادهاي متفاوت و   تلقي مي،" نژادپرستانه" ،سياستي
درنتيجه برتري نژادي كه منتج آن خواهد بود، صورت گرفته و آنجاست كه اين اصطالحات به 

  .شوند كارگرفته مي
شوند براي همين منظور و نه از اين زاويه كه   خوانده مي"نژادپرست"ه تعدد نژادي هم طرفداران نظري

برتر دانستن نژادي به نژادي ديگر .  بودن نژادي، نسبت به نژادي ديگر اعتقاد دارند"برتر"آنها فقط به 
 به شناسي و سياسي و فرهنگي نسبت از همين رو در مباحث جامعه. معلول نظريه تعدد نژادي است

. ، نهايت احتياط الزم است و به لحاظ اصولي كاربرد آن اشتباه است" نژاد"كاربرد اين واژه و اصطالح 
 در "نژاد"شود داراي همان بار   خوانده مي"ريشه" كه " race "گرچه در برخي زبانهاي عمده دنيا، 

كنند و  برد آن امتناع ميزبان فارسي نيست اما غالب نويسندگان مقاالت سياسي و اجتماعي، يا از كار
البته كاربرد اين واژه در محاورات درون اين زبانها، معاني متفاوتي . گذارند ، ميداخل گيومهيا آنرا در

 نويسندگان و يا " race "شود كه از  ديده و شنيده ميدر غالب زبانهاي اروپائي براي نمونه . دارد
در سطوحي بسيار محدود و صدالبته نه در زبان ادبي و  در محاورات عاميانه وآنهم ،...كارمندان و يا 

  .شود فرهنگي و اجتماعي و اداري، استفاده مي
خواست از قوم و مناسبات آن در  واژه خلق شايد تالشي بود براي پاسخگوئي به اين مسئله كه مي
 "ملت"به تواند  فرهنگي، كه مي -گذشته عبور نموده ولي وجه تمايز را درتاكيد اشتراكات تاريخي

 ملت، و فرمول حق -اين تالش هم به طور طبيعي در عصر تسلط نظريه دولت. فرارويد، مي جست
صورت گرفت كه طرح مطالبات ) اند يعني مللي كه بدان دست نيافته( تعيين سرنوشت خلقها 

 سياسي ديد و براي اين منظور بود كه در بعد ها را با ايجاد بازار ملي، يكسان مي دمكراتيك مجموعه
خواست از لحاظ  كرد اما به درستي مي  در فورمول مشهور، عوض مي"لقهاخ" را با "ملل"واژه 

  .  را با آن جايگزين كند"قوم"اجتماعي، 
با اين تفاوت كه در كاربرد كند  و مي بود را بيان كرده " Peuple "خلق، مترادف آنچه كه در غرب 

 منظور آن گروه اجتماعي است كه آحاد آن، ،مي آيد " Ethny "كه پس از  ،" Peuple "اصطالح 
 ، در بياني سياسي، خارج از هرتفاوتي، در " و ذاتيفطرتي"عالوه بر اشتراكات تاريخي و در نتيجه 

براي نمونه اين واژه در دوران انقالب فرانسه ابعادي ويژه يافت و فرمول . اعمال حاكميت همگرا هستند
 و " Condorcet " از اين دوران عاريت گرفته شد كه "ملل" مشهور حق تعيين سرنوشت براي

اما با توجه به سابقه كاربرد . كردند   براي آن استفاده مي" Peuple "همفكران وياران وي، از اصطالح 
به لحاظ طبقاتي (هاي اخير درايران كه مدنظرآن بخشهاي معيني   در ادبيات سياسي دوره"خلق"واژه 

در درون يك مجموعه واحد بود، اين واژه تمامي آن مفهموم اجتماعي كه براي ) و يا خواست سياسي
گيرد چرا كه نمي  فرهنگي و هم سياسي است را دربرنمي-يك مجموعه معين به لحاظ هم تاريخي

  .تواند بيانگر حقوقي همه آحاد آن مجموعه واحد باشد
بقات و اقشار خاصي ازيك مجموعه توسط طتنها ، "بورژوادمكراتيك" در عصر انقالبات "بازارملي"

عليه بخشهائي ديگراز همان همزمان شد ولي  ، ارائه وحمايت مي...)بورژوازي ملي، طبقه كارگر (  واحد
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در بيان و خواست و مطالبات هويتي يك . بود...) ها و فئودالها و  شاهزاده( ، يعني"مجموعه واحد"
 خواه طبقاتي، خواه سياسي و مدني ، قابل حذف مجموعه، همه سهيم و ذينفعند و هر بخش و قسمتي

كاربرد واژه خلق، براي پرهيز از تبعات در غالب موارد، هدف از رسد كه   چنين به نظر مي.نيستند
  .يون باشدناسيوناليستي در استفاده از واژه ناس

ره، تلفيق دو هاي زباني و فرهنگي و غي به ريشه) حقوقي - از نظر سياسي ( " ملت "الزام كردن تعريف 
موضوع متفاوت در دو عرصه جداگانه است كه نمي تواند نه به اين يكي و نه به آن يكي به شكل 

  .گيري و به دنبال آن در ارائه راه حل مي شود منطقي بپردازد و مايه التقاط در نتيجه
دن آحاد حقوقي آن معنا پيداميكند و به معني تبعه بو-   فقط در بعد سياسي" ملت ايران "واژه 

اما بسيارند متاسفانه كساني كه اين را به تركيب اجتماعي در ايران بسط داده و . هاي آنست ومجموعه
باتوجه به عملكرد زبان فارسي براي تعين بخشيدن به آن، كه زبان مادري بيش از نيمي از ساكنان 

 بر مبناي مشخصحقوقي را با ملت فرهنگي كه هويتي - كشور ايران هم نيست، رابطه ملت سياسي
اي قلمداد كردن فرضيه يك  نيز پايه. گيرند اشتراكات تاريخي، و نه به اجبار، سياسي، دارد را يكي مي

دولت پس يك ملت ، به اين اغتشاش كمك نموده وازاين منظر هرگونه هويت طلبي در ميان 
كند و ازاين منظر است  قلمداد مي" ملت "هاي ساكن ايران را در تعارض و تقابل با اين  ديگرمجموعه

اي جز پناه بردن به صفاتي   ايران قلمداد نموده و چاره" ملت " خواندن ايران را نفي " كثيرالملله "كه 
امر دليل اين . اند، ندارند براي توضيح تنوع جامعه ايراني ،كه انكارناپذير گشته... چون قوم و طايفه و 

در كاربرد واژه دولت هم، البته منظور و معناي . ته استيك ملت، نهف - در اعتقاد به تعريف يك دولت
ها  اي جز همسان سازي و همانندسازي مابقي مجموعه  آن مد نظر است كه چاره" سراسري و يگانه "

امري كه از كودتاي . ها را دربرندارد اي جز نفي حقوق ديگر مجموعه كند واين نتيجه را درآن پيدانمي
اما . حت يك عنوان، گاه ملت ايراني و گاه امت مسلمان، صورت گرفته استرضاخان و تاكنون هر بار ت

كنند كه بنا به تعريف، ملت به معناي  هاي متفاوتي زندگي مي واقعيت اين است كه درايران مجموعه
ترين آنها، فارسها، تركها، كردها، بلوچها، عربها و تركمنها  برجسته. شوند فرهنگي خوانده مي-تاريخي
حقوقي، - يك ملت و در نتيجه ملت به معناي سياسي- براي رفع ابهام ميان فرمول يك دولت. هستند

 كه هم " مليت "فرهنگي، و به منظور تسهيل در مباحثات، كاربرد واژه - و ملت به معناي تاريخي
، شود بيشترگوياي حال وواقعيت امروزي است چرا كه مليت ها به كاربرده مي اكنون در بسياري ازنوشته

اند، نه، داشتن تبعيت  به كاربرده) Nationalité(ها كه آن را به معناي تابعيت  برخالف برخي ترجمه
حقوقي، بلكه تعلق تاريخي، زباني و فرهنگي اما بر مبناي مناسباتي - سياسي از واحدي سياسي- حقوقي

ها،   به اين مجموعهگرچه همه اينها به اين معني نيست كه با اطالق مليت. سازد مدني، را متبادر مي
فرهنگي، برخودار نيستند بلكه كامال -آنها از حق تعيين سرنوشت خويش به عنوان ملتي تاريخي

خواهد سرنوشت خويش را رقم زند منتهي  برعكس، هرمجموعه قابل تعريفي حق دارد آنگونه كه مي
فرهنگي، -خيآنگونه كه گفته شد اين درك هم كامال مكانيكي است كه به ازاي هرمليت تاري

شناسائي حقوق، حتي در صورت نداشتن توافق با . مستقل و مجزائي بايد شكل گيرد) حاكميت(دولت



٢٩ 

توانند  اينكه راهكارهاي واقعي و مفيد براي همه چه مي. توان درآن ترديد داشت آن، امريست كه نمي
 و با اختياروآگاهي، و نه باشند، امري جداگانه است كه از موضع برابر و به صورت آزادانه، داوطلبانه

  .پذيرد اجبار وزور، صورت مي
 الزم است تا گفته شود مبناي حاكميت در ايراني دمكراتيك "اقليت"اي كوتاه نيز به كاربرد واژه  اشاره

به . گذرد هاي تشكيل دهنده ايران مي و آزاد، تنها از مسيرمشاركت و سهيم شدن تمامي مجموعه
ها تا كنون  ها و هزاره هائي كه از سده  يا مجموعه  توضيح جايگاه مجموعه براي"اقليت"كاربردن صفت 

دهند، به طور ضمني و تلويحي، تائيد   و مي شود، تشكيل داده اي را كه امروز، ايران ناميده مي جامعه
 و نه "رسمي"تائيد زبان . باشد نفي حقوقي بخش اگر گفته نشود اكثريت كه نصف آن جامعه است، مي

تبعات آموزشي و .  و ازاين رهگذر، بيگانه قلمداد كردن هر هويت زباني و فرهنگي ديگر استمشترك
  .حقوقي و فرهنگي آن هم به وضوح و روزمره شاهد هستيم

هائي  اجتماعي درعصرحاضر، واژه اقليت براي توضيح آحادي كه از مجموعه-درمباحثات عام سياسي
. شود اند، به كار برده مي  كه درآن وارد شده و جاي گرفته از بافت و تركيب آن جامعه حقوقي،"خارج"

اي، بلكه به داليل مختلف و از  تجمع اين آحاد در آن جامعه هم نه از منظرتعلق اوليه آنها به مجموعه
اينكه هر فرد تا . گيرد جمله مهاجرتهاي اقتصادي، آموزشي و يا سياسي و به صورت فردي صورت مي

شود بحثي جداگانه است اما تجمع اين  رد ساختار حقوقي جامعه مورد نظر ميچه اندازه و چگونه وا
 پس ازمهاجرت و ساكن شدن، براي كمك به همديگر و يا اجراي رسم و رسومات خود و نيز "افراد"

نقش زبان مشترك كه ارتباط آنان را با همديگر بيشتر از ارتباط آنها با جامعه مورد نظر ممكن 
سازد و  را بوجود ميĤورد كه در كمتر مواردي به مسئله حاكميت سياسي مرتبط ميسازد، مسائلي  مي

بيشتر درزمره مسائل  را بر خود دارد اما )انتگراسيون(ادغام گرچه بار مشكالتي اقتصادي از جنبه 
مدني و فرهنگي و رعايت تفاوت و احترام به آن و به صورت دو جانبه ميان جامعه مورد نظر و اين 

توان به عربها در فرانسه، هندوپاكستانيها در انگلستان و تركها و  براي نمونه مي. ست ا"تجماعا"
گرچه حتي در اين حد هم ميان . ها در سطح دنيا اشاره داشت كردها در آلمان و بيشمار نمونه

، حساسيت "اقليت"شناسان وگرايشات سياسي در هركدام از كشورها نسبت به كاربرد اين واژه  جامعه
ق تمامي آحاد جامعه، باشد، صرف تعلهرگاه حاكميت، اراده سياسي ومشترك . كند خاصي عمل مي

اي، چه سياسي ومدني، چه مذهبي و مسلكي و چه صنفي و طبقاتي، منشا  آزادانه به هرمجموعه
اين عبارات، نسبي و در چهارچوب يك . نيستدرحاكميت بوجودآوردن دو صف اكثريت و اقليت 

 كاربرد واژه .شوند  و نيز در ساختاري حقوقي در مورد هر موضوع مشخصي استفاده ميموضوع معين،
هاي  اي انسانها و ميان بخشي از جامعه و ديگر مجموعه ها در ايران، تمايزگذاري حقوق پايه"اقليت"

ر گرچه در غالب موارد استفاده از اين عبارات نه عمدي و فكرشده، بلكه از س. تشكيل دهنده آن، است
هاي  همه مجموعه. آورد تفاهماتي را بوجود مي  اما كاربرد آن سوپذيرد دقتي صورت مي عادت و يا بي

تشكيل دهنده جامعه ايران، براي اعمال اراده خود و ازآنطريق سهيم شدن در حاكميت سياسي، و 
  . اداره خويش، برابرند
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تعريف داراي حاكميتي وقي، كه طبق حق- به عنوان واحدي سياسي" ملت ايران "پذيرفتن تمايز ميان 
 كه داراي اشتراكات تاريخي، زباني، فرهنگي و غيره هستند، و كاربرد " مليتها در ايران "است و  يگانه

 و يا "قوم"كند كه تقابل  جداگانه آن هركدام در جاي خود، ازاين نظر به پيشبرد بحثها كمك مي
 و فطرتي را كنار گذاشته و بحث را از محدوده تعاريف  و نيز تعاريف و مناسبات خوني و سنتي"ملتها"

شناسانه، كه به جاي خود الزم است، به حوزه واقعي رابطه سياسي يعني همانا حاكميت و  جامعه
 - قومي "از همين زاويه، صفت تركيبي . اي براي اعمال آن، مي كشاند قدرت، پس حقوق و اراده پايه

اي بسيار   و خوني، كه امروزه اگر نگوئيم از بين رفته كه درحوزهاي فطرتي  نيزازآنجا كه رابطه"ملي
آميزد كه داراي بار و  معني  اي مدني وسياسي در هم مي محدود شايد هنوز عمل كند، را با رابطه

توانند باشد و در نتيجه قابل فهم و توضيح واقعي مسئله اعاده حقوقي را نمي  مشترك و مترادفي نمي
شود كه  در برخي مباحث طي ساليان اخير، چنين استنباط مي. و نادرست استتواند شامل باشد 

، پاسخگوئي به آن نگراني است "ملي" و "مليت"، در كنار و يا به جاي "قومي" و "قوم"كاربرد واژه 
 ايران را درتعريف يك حاكميت، پس يك دولت، خالصه نموده و چون هر "تماميت"كه حفظ 

 باشد به صورت سيستماتيك در نفي ملت واحد كه  در اين مباحث را دارا"ليم"كاربردي كه داراي بار
 طبق "قوم"پاسخگوئي اين نگراني در التقاط مقوالت ميان . بيند سازد، مي  مترادف مي" تماميت"با 

 كه داراي كاربردهاي "ملت"آنچه كه در سطور باال اشاره شد كه فاقد روابط مدني وسياسي است، و 
از يكطرف و بيان اشتراكات ) هائي متفاوت دربرگيرنده محموعه(حقوقي-حاظ سياسيمتفاوت به ل

 از "تماميت ايران"شود، حفظ  فرهنگي براي يك مجموعه خاص، از طرف ديگر، ميسر نمي-تاريخي
  . اي مدني و سياسي دارد گذرد كه پايه هاي آن مي مسير اراده مشترك تمامي مجموعه

مسئله بر سر .  مي خواهند در چهارچوبي واحد عمل كنندمعه ايراني،دهنده جا اي تشكيله مجموعه
. مشاركت و ميزان آنان در حوزه قدرت سياسي، چه در سطح عمومي و چه در محدوده محلي است

ها  اي حقوقي است كه مشروعيت خود را از اراده آن مجموعه هدف قدرت سياسي بنا به تعريف رابطه
 بار سياسي متناسب با " مليت "فطرتي و سنتي، و بدين ترتيب واژه گيرد و نه مناسبات كهن و  مي

  .ها در عصر حاضر را با خود دارد مطالبات اين مجموعه
اي  حقوقي و ملت به عنوان مجموعه-گرچه بايد اذعان داشت كه تفاوت كاربرد ملت به معناي سياسي

تواند  هارچوب بحث است كه ميزمينه و چ. شود ، گاه باعث سردرگمي هم مي)مليت(فرهنگي-تاريخي
صحبت ... توان از ملت ايران، عراق، يا آلمان و فرانسه و  كاربرد هريك را توضيح دهد براي نمونه مي

. شود مترادف مي) كشور(حقوقي با مرزي قراردادي- نمود آنجا كه منظور از ملت به معناي سياسي
مي و خارج از مرزهاي قراردادي و حقوقي در بياني عمو... توان اما از ملت كرد، ترك، عرب و  مي

دراين راستا . استفاده نمود... هائي با اشتراكات تاريخي، زباني، فرهنگي و  براي بيان مجموعه) كشور(
گيرند،  ها را در برمي هم هيچ نامناسب نيست كه براي مناطقي كه بخشهائي كه هريك از اين مجموعه

  .استفاده نمود...  ملت كرد در تركيه و براي نمونه، از ملت عرب در عراق و يا
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درپاسخگوئي به مسائلي كه تنوع جامعه ايراني در حوزه سياسي و قدرت و حاكميت، دربردارد، ، در 
هاي  كنار سياستها و گرايشاتي كه به دنبال اتحاد داوطلبانه و دمكراتيك ميان همه مجموعه

يزدر ظاهر متضاد اما روشي واحد اختيار دهنده جامعه ايراني هستند، دو گرايش ديگر ن تشكيل
 " ملت "ها را جزئي از اين  يكي با اعتقاد به تئوري يك دولت و يك ملت، همه مجموعه. كنند مي

ايم، براي اين منظور به نفي هويت تاريخي ديگران  محسوب نموده و همانگونه كه در ايران شاهد بوده
گرايش ديگر كه در . ر ميان ديگر مليتها مي شودكشانده شده كه موجب تقويت حس تعارض با آن د

ملت، البته با پشتوانه حق ملل - درون مليتها وجود دارد، آن هم به پيروي از همين نظريه دولت
 " حاكميت يگانه "درتعيين سرنوشت خويش، و براي مقابله با عوارض نفي موجوديت خويش از طرف 

اي كه داراي حاكميت مسلط است در درون  مجموعهبه لحاظ تعريف ملي، نهال كينه در تقابل با 
. راه مقابله با هردو، شناسائي متقابل و برابر حقوقي براي اعمال حاكميتي مشترك است. پروراند مي

گرچه اين تفاوت نبايد ناديده گرفته شود كه مسئوليت اصلي در بوجودآوردن فضاي تخاصم و تعارض، 
اولي بيشتر . توان هردورادركفه ترازو قرارداد دار است و نميبر دوش آن كسي است كه از قدرت برخور

ها زندگاني مشترك،  ها و هزاره درايران به علت سده. عامل است و دومي به طور عمده معلول آن است
اين تعارض در غالب امر، ميان حاكميت و مليتهاي تشكيل دهنده جامعه ايراني كه در قدرت سهيم 

ت و نه ميان مليتهاي مختلف و مليت يا مليتهائي كه حاكميت، آنها را به اند صورت گرفته اس نبوده
نگاهي به كشورهائي كه شرايط آنها كم وبيش مانند ايران بوده، نشان . گيرد طوروسيعتري دربرمي

وجه، الاقل داراي كمترين مورد دربعدي محسوس است كه  دهد كه ايران اگرگفته نشود به هيچ مي
اين امر حاصل شناسائي متقابل . هاي گوناگون، رخ داده باشد ميان مليتها و مجموعهدرآن نفاق و كينه 

ها، درعمل و طي ساليان طوالني در ميان همه مردمان متعلق به همه  و همزيستي كامل اين مجموعه
اند ازاين نمد تنوع،  اين حاكميتها هستند كه براي منافع خود، همواره سعي داشته. هاست مجموعه
و با ارجح كردن هويتي، در عمل به نفي ديگري اقدام .  براي ادامه حاكميت خود بسازندكالهي

تنوع جامعه ايراني نه يك معضل كه شانسي براي اين كشور است تا در صورت بناي . كردند مي
اي، خود را برابر و سهيم  ساختماني دمكراتيك، كه درآن همه آحاد جامعه و متعلق به هر مجموعه

  .اي از هرنظر مناسب براي همه، تبديل شوند ا هم به نيروئي چشمگير براي آيندهبداند، ب
براثر مقاومت و مبارزه و سازمانيابي مليتهاي مختلف براي اعاده حقوق دمكراتيك خويش، بخش مهمي 

  دارند و كم وبيش تا كنون ساختاري متمركزرا مدافع " ملت واحد"از كساني كه همچنان دل در گرو 
ي را اقرار  در جامعه ايران"محروميتهائي"اند، اينجا و آنجا، برخي از ويژگيها و تفاوتها و نيز  بوده
 از فروپاشي و تجزيه، كه مبنائي جز زمين، و نه حقوق انساني، ندارد، مانع ازآن اما ترس. كنند مي
ئي ديگر  آن و درجا"ارض" و "ملت"درجائي . شود كه اين گرايشات به عمق مسئله بپردازند مي

درهردو حالت، تفاوتها انكار شده و سبب تضيقات و تبعيضات . گردد  وي اصل مي"دين" و "امت"
عالوه بر مشكالت عمومي تمامي . اند اي از هر لحاظ، اقتصادي واجتماعي، سياسي و فرهنگي شده عمده

 مهاجرتهاي اقتصادي جامعه ايران در عرصه اقتصادي، آزاديها و حقوق فردي و غيره، اما نگاهي به آمار
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ازمناطق مختلف و نحوه توزيع واحدهاي صنعتي و كليدي از يكطرف و نيز مشكالت ارتباطي 
دهد كه تا چه اندازه نابرايهاي موجود در  وآموزشي، زباني و ستم فرهنگي، از طرف ديگرنشان مي

اين مناطق . كنند ه پيدا ميدار تر هستند و ابعادي ويژ جامعه ايراني، در مناطق متفاوت، به مراتب دامنه
هائي هستند كه به لحاظ ملي، زباني، فرهنگي تا مذهب و سنن و آداب،  به طور عمده، آن محدوده

آيند و براي برابرحقوقي خويش در همه  هاي حاكميت مركزي به شمار مي درتعارض با مشخصه
به يقين تا وضع به همين منوال هاي فوق ساليان طوالني است كه از مبارزه و تالش بازنمانده و  زمينه

در عصرحاضر، مشخصه اصلي اين مبارزه و تالش، شناسائي حق اداره خود آنها . باشد، باز نخواهند ماند
اي است كه بدان خود را متعلق  به دست خويش و ازاين رهگذر سهيم شدن در قدرت سياسي درجامعه

الزمه ابتدائي آن، . شود اه تقسيم قدرت ميسر ميهاي متفاوت از ر تامين برابر حقوقي مجموعه. دانند مي
طي ساليان اخير انديشه حاكميتي . پذيرش ساختاري غير متمركز براي اداره سياسي جامعه است

هاي پيشين نه تنها  امري كه در دوره. است غيرمتمركز در ايران روزبروز هواخواهان بيشتري پيدا نموده
 ملت سازي دردوران پس از مشروطيت ديديم كه چگونه  بلكه طي پروسهبه اين شكل مطرح نبود

 هم براي تحصيل رفته بودند، با اقدامات رضاخان همخواني "فرنگستان"غالب روشنفكراني كه در 
در واقع امر، شمشير افسانه ملت ايران بعد از مشروطيت و بدنبال اقدامات رضاشاهي، نه تنها . داشتند

آوردهاي ولو ناكافي مشروطيت را نيز مورد تهاجم  ونه كه ديديم دستبر فرق تفاوتها نكوفت بلكه همانگ
ها به نفي همه  هاي فراوان وجود دارند تا گفته شود كه مسئله نفي تفاوت مجموعه نمونه. قرار داد

درآنزمان، بسياري از روشنفكران هم، ارتقاي جامعه ايراني . شود حقوقهاي متعارف در جامعه منتهي مي
هاي تشكيل دهنده جامعه ايراني و همسان سازي  ي و حقوقي را با نفي وجودي مجموعهبه ملتي سياس

هاي تشكيل دهنده جامعه ايراني  و تالش و تقال براي  نفي هويت مجموعه. دانستند آن، مربوط مي
همانند سازي آنان حتي درپوشاك و زبان، نه تنها به آن امر كمك نكرد بلكه خود بستري براي 

در پي فرصتي كه در طول و پس از جنگ جهاني دوم پديد . طلبي آنان گرديد  براي هويتخودسازماني
جالب اينجاست كه اين مسائل از . آمد، در دو منطقه آذربايجان و كردستان اين امر خود را نشان داد

- طرف كساني كه هر گونه شناسائي اين تفاوت و برسميت دانستن آن را در تضاد با هويت سياسي
كردن هرگونه مسائل  شود و يا برجسته پندارند، عامل بيگانه به ميان آورده مي  ملت ايران ميحقوقي

اما واقعيت . كنند قلمداد مي... ها و بيگانگان و  حقوقي مليتها را، ساخته و پرداخته كمونيستها و چپ
  .غير اين است

تائيد واقعيت مسئله و دفاع از . نخست اينكه دفاع از هرگونه حقي به معناي تبليغ و تائيد آن نيست
 هم منطقي است و هم ضروري كه به اجبار به معني مهر تائيد زدن بر اين يا آن ،حقوق پايمال شده

اند  دوم اتفاقا طي القل يكصد سال گذشته در ايران، اين همواه حاكميتها بوده. برنامه و راهكار نيست
سوم اينكه پيدايش وگسترش جنبشهاي . رده اند سود ب"قدرتهاي خارجي"المللي و  كه ازشرايط بين

ملي در درون مليتها به چپ ها و كمونيستها برنمي گردد و نتيجه روند منطقي تكامل جامعه انساني 
  .است
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براي مورد اول كامال طبيعي است كه نيروهاي چپ، ترقيخواه و مدافعين راستين آزادي، از حاميان و 
ترين مدافع ستمديدگان و اعاده  اين نيروها بعنوان پيگير. باشنداي  طلبانه پشتيبانان هر جنبش حق
اي،  ها به شمار ميروند و عدم پشتيباني و دفاع از حقوق آنها تحت هر بهانه حقوق آنها در همه زمينه

هاي اخير، نيروهاي چپ و عدالتخواه در همين راستا  طي دهه. باشد عدول از پرنسيبهاي اوليه آنان مي
هاي زياد،  و دوشادوش نيروهاي عمده و درگير دراين مبارزات، عليرغم اشتباهات و كاستيتالش نموده 

  .اند آنها هم متحمل تلفاتي فراوان شده
در مورد دوم و اتهام دخالت بيگانگان و غيره، الزم است گفته شود كه از شرايط بين المللي، هم چه در 

البته هر كدام با ماهيت (  دوران جمهوري اسالمي و چه در32 دوران رضاشاه و چه قوام و چه كودتاي
اين، حاكميت در ايران بوده كه بهره برده و نه اين جنبشها كه به بيگانگان ، )و سمتگيري متفاوتي

بينيم كه هر بار، اين حاكميت در ايران  هاي اخير مي با مطالعه تاريخ سده و سده. شدند نسبت داده مي
ز مناطق تحت سلطه آن نقش ايفا كرده اما به عكس، مردمان مناطق بوده كه درواگذاري بخشهائي ا

داشته شده از حاكميت، در حفظ و يا دفاع اين مناطق همواره بهاي سنگين  هاي دور نگاه مجموعه
 براي اهالي اين مناطق، كه همواره تالشي صرف براي تهييج و يا " غيور"اطالق صفت . اند پرداخته

  .ان بوده، مويد اين امر استمنحرف كردن خواستهاي آن
 به دوران قبل لنين و "حق تعيين سرنوشت"در مورد تعاريف هم، الزم است تاكيد شود كه فرمول 

ي در دست استالين برمي گشته و به فرهنگ و تاريخي تعلق دارد كه امروزه از بد روزگار به چماق
پايه نظري جمهوري ركن و جز هاي ايران تبديل گشته و آن هم چيزي تمخالفان احقاق حقوق ملي

 فرانسوي نيست كه توسط متفكران دوران انقالب فرانسه، آنهم براي تعريف حقوقي "تجزيه ناپذير"
ريزي   پي"پادشاه"اي از باال يعني   مردم و برسميت شناختن خواست واراده آنها در مقابل اراده مجموعه

 "پرداز نظريه"ان، نه حاصل ذهنيتهاي برخي مسئله ملي در ايران و دردرون مليتهاي ساكن اير. شد
اتفاقا تا زماني كه چپ ها براي نمونه در طي و .  است"بيگانگان"چپ و غيره و نه ساخته و پرداخته 

آمدند، در ميان نيروهاي سياسي درون مليتهاي  پس از انقالب ضدسلطنتي نيروئي مهم به شمارمي
به عكس تجربه سالهاي اخير نشان داد . ناليستي بوديمتحت ستم درايران، كمتر شاهد گرايشات ناسيو

 از حوزه عمل محدودتري برخودار بودند و يا پاي خود را به "سراسري"كه آنجا كه نيروهاي مترقي 
كشيدند، ديديم كه اين مسئله نه تنها سير  هاي مختلف از پشتيباني از مطالبات آنها پس مي بهانه

ها   و گرايشاتي را تقويت نمود كه بيانگر خواست عامه اين مجموعهنزولي پيدا نكرد كه تشديد هم شد
  .نيستند

 مترقي در ايران، دردفاع از مطالبات دمكراتيك  مليتهاي مختلف ايران، با "سراسري"هرگاه نيروهاي 
نيروهاي سياسي فعال در درون اين مليتها وبر پايه مفادي دمكراتيك و ترقيخواهانه،  وارد همكاري و 

اند، نه تنها جايگاه و نقش خودشان را تقويت نموده بلكه و مهمتر ازآن عامل مهمي در  مي شدههمرز
ولي به عكس هر بار و تحت .  اند خواهانه در درون جنبشهاي اين مليتها بوده تضعيف گرايشات جدائي
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بلكه گرايشات اي از دفاع از مطالبات دمكراتيك آنها كوتاه آمده، نه تنها خود تضعيف گشته  هر بهانه
  .اند ناسيوناليستي درون جنبشهاي ملي را دامن زده

ايم، اشاره داشت و  هاي زيادي متاسفانه شاهد بوده همچنين بايد به واقعيتي ديگر هم كه طي دوره
آنهم مسئله رابطه حقوق وآزاديها در سراسر جامعه با مطالبات دمكراتيك مليتهاي تحت ستم ايران 

ن اين مطالبات در چهارچوب عمومي و كلي حقوق و آزاديهاي دمكراتيك و است بدين معني كه چو
اي و يا دوري جستن و اغماض در دفاع از آنان، خود اهرم و  عادالنه است، نفي آن تحت هربهانه

  .است هابوده اي براي حاكميتها در تشديد و تسهيل تعرضات به ساير بخشها و زمينه وسيله
شد، به سركوب   خوانده مي"الطوايفي  ملوك" تحت عنوان مقابله با نظام سركوب و قلع و قمع آنچه كه

اي   به بعد، كه شمه1300و تعرض به تالشهاي مشروطيت و نيز روشنفكران و دگرانديشان در سالهاي 
گرچه بسياري از اين كوشندگان سياسي و نظري، آنگونه كه .  بود انجاميد" تحريم كمونيستي "از آن 

، تائيد مي "سازي ملت"خوانيم، اقدامات رضاخان را تحت تاثير پروسه   آن دوره برمياز نوشتارهاي
دمكراتيك در - ترها و پس از تنفس كوتاه دوره جنگ جهاني دوم، سركوب جنبشهاي ملي بعد. كردند

آذربايجان و كردستان در سالهاي پس از اين جنگ، نمي توانست زمينه تعرض به جامعه مدني و 
ها ادامه يافتند و طي سي  اين نمونه.  مرداد را به دنبال نداشته باشد28باالخره كودتاي سياسي را و 

صحرا و خوزستان و كردستان  دمكراتيك در تركمن-سال اخير ديديم كه سركوب، از جنبشهاي ملي
شروع شد و همزمان با آن و يا با فاصله كمي، چگونه همه نيروهاي دگرانديش يكي پس از ديگري 

هاي  توان از همه اين رخدادها كه متاسفانه فراوان نمونه آنچه كه مي. تهاجم و تعرض قرار گرفتندآماج 
دمكراتيك درون - توان بدانها اضافه نمود، نتيجه گرفت، اين واقعيت است كه جنبشهاي ملي ديگر را مي

 در مقاطع  در يك پروژه سياسي، بلكه"سراسري"مليتهاي تحت ستم در ايران، نه جرئي از اهداف 
 و   با آن قلمداد شده" تعارض" و "تقابل"است، در  تاريخي معين و آنگونه كه تاكنون عمل شده

  . شود مي
 براي ايران سخن "اتحاد فدرالي" در اولين كنگره حزب كمونيست در بندر انزلي، از 1298در سال 

 فورمول چقدر از تحليل متاسفانه مدارك كافي در دست نيست تا گفته شود كاربرد اين. است رفته
به همانگونه كه حزب توده در طي تاسيس خود در مهرماه . است گرفته واقعيت آنزمان جامعه نشات مي

سازمان انقالبي منشعب از حزب . است كرده  تاكيد مي" غيرمتمركز"، بر ساختاري با خصلت 1320
چوپانزاده و نابدل، . ر ارتباط بود، د1346- 47در سالهاي كردستان توده، با فعالين جنبشهاي مسلحانه 

، به رشته تحرير درآوردند و با "حل لنيني مسئله ملي"از كادرهاي فدائي، نيز مقاالتي متعدد در
 به بعد هم تا 1357از فرداي انقالب . فعالين جنبشهاي ملي در آذربايجان و كردستان در ارتباط بودند

اما در ايده . است هم بحث شده و هم قلم زده شدهكنون، به وفور در مورد مسئله ملي در ايران، 
 حزب كمونيست قبل از كودتاي رضاخان و "اتحاد فدرالي" مشروطيت و فورمول "واليتي-ايالتي"

 همزمان با آغاز دوره مشي "حل لنيني مسئله ملي" سالهاي بيست و طرفداران "عدم تمركز"گرايش 
سي و روشنفكري در قبال مسئله ملي طي سي سال چريكي، و نيز مراحل گوناگوني كه نيروهاي سيا
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اند، نشاني از تحليل مستقل و ارائه راهكاري براي اين مسئله، مگر در موارد معدودي،  اخير طي نموده
ر هم پذيرفته شده باشد، اما در هر مقطع گمسئله ملي براي اين نيروها و گرايشات ا. شود يافت نمي

گاه در    ايران و" تجزيه "گاه به بهانه .  گشته است" مركزي" تاريخي و سرنوشت ساز، فداي مسائل
زير لوا و پوشش فريبنده ، گاه "ضدامپرياليستي"، گاه به بهانه مبارزه " حفظ تماميت ارضي"دغدغه 

اسقرار " شمردن اين جنبشها در مبارزات طبقاتي و "مانع"، گاه به بهانه "همه مسلمانند"
 در سراسر ايران، مسئله "مبارزات اصلي"خواندن اين جنبشها براي  "پشت جبهه"، تا "سوسياليزم

كه همواره به جز مواردي معدود، بلكه تابعي از اهداف و اصلي ملي، نه به عنوان موضوعي مستقل 
  . و نه بخشي اليتجزا از آن به شمار رفته است"سراسري"

راي اين هدف به كمك همديگر شتافته و هائي، اما همواره و ب  در زمينه تفاوت هم عليرغمرژيمهاالبته 
 و رژيم ،رژيم پهلوي براي حاكميت خود از دين. يابند آنجا بر سر اين مسئله همديگر را باز مي

هيچ پروژه سياسي در ايران امروز و . اده كمال نمودندف، است" احساسات ملي"از هم جمهوري اسالمي 
يك داشته باشد مگر مطالبات تااي دمكر  جامعهتواند ادعاي بنيانگذاري اي، نمي تحت هيچ بهانه

درجه اعتبار هر پروژه . هدداي در جامعه قرار  دمكراتيك در اين جنبشها را همرديف ديگر مطالبات پايه
  .است  در ايران با اين مسئله گره خورده" دمكراسي "براي 

گون زباني و آموزشي، هاي گونا مسئله ملي در ميان مليتهاي ساكن ايران، ناشي از ستم در عرصه
اي با هويت تاريخي معين  فرهنگي و ملي و باالتر ازهمه، برسميت نشناختن حق آنها به عنوان مجموعه

اهداف . در سهيم شدن در اداره همه اموري است كه با حيات اجتماعي آنها ارتباط ناگسستني دارد
با . پاسخگوئي به مسائل فوق استدمكراتيك درون اين مليتها به طوركلي، تالش براي - جنبشهاي ملي

ادامه وضعيتي كه جامعه .  توان به جنگ اين واقعيت شتافت حذف صورت مسئله، با نفي مسئله، نمي
اي  ما با آن روبروست، در صورتيكه با آن برخوردي واقعي صورت نگيرد ومسئله ملي را به عنوان حلقه

اي آزاد و انجام برابر حقوقي، در   براي جامعهاز مبارزات ايران عليه ساختار متمركزوضددمكراتيك و
نظرگرفته نشود، خواه ناخواه افزايش و رشد گرايشات ناسيوناليستي و از آنطريق تقابل و تفرقه در ميان 

حاصل اين امرهم جز شكاف ميان اجزاي طبيعي . هاي ساكن ايران را به دنبال خواهد داشت مجموعه
  .ا نيستنيروهاي دمكراسي طلب و تضعيف آنه

حصول تفاهمي همه جانبه ميان تمامي نيروهاي آزادانديش، كه براي ايراني دمكراتيك و آزاد براي 
گفتگو و تبادل نظر و همكاري و  و كنند از مسير برسميت شناختن همديگر همه آحاد آن، تالش مي
و تفاهم در قرار اين مسير، پيچيده و ناهموار است اما اشتراك . گذرد ها مي همياري در همه زمينه

  .تواند آنرا هموار نمايد دادن چند مبنا مي
رفته است، گامي فراتر  هرگاه از بحث و جدل بر سر تعاريف و يا بررسي تاريخي آنچه كه تاكنون پيش

تواند  هاي آن نگاهي بياندازيم، طرح دو سئوال مي نهيم و به تركيب اجتماعي ايران و نيازهاي مجموعه
نخست اينكه در جامعه ما، آيا . بحث براي راهيابي و كارگشائي در اين زمينه باشدكمكي براي ادامه 

هاي زباني، فرهنگي و هويت تاريخي وجود دارد؟ دوم اينكه وجود اين تفاوت و  تفاوت و تنوع در عرصه
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ما پاسخگوئي مثبت به اين دو سئوال، . هاي گوناگون نيست؟ تنوع، منشا بسياري از نابرابريها در عرصه
را در مقابل يافتن مسيري كه در آن ضمن پذيرفتن تنوع اما اتخاذ سياستي براي برابر سازي در همه 

اين مسير با توجه به سابقه و اعمال حاكميت در ايران، با توجه به وسعت . دهد سطوح، قرار مي
و محروم ماندن جغرافيائي و توزيع نابرابر امكانات اقتصادي، با توجه به مشكالت آموزشي و فرهنگي 

بيش از نيمي از جامعه ما در كاربرد و توسعه زبان مادري و حق تحصيل به زبان خود، كه عامل مهمي 
هاي مورد نظر، ازنشان  در رشد و هماهنگي اجتماعي است و با توجه به ويژگيهاي هركدام از مجموعه

مال حاكميت در آينده، گذر ترين پايه انتخاب براي اع كردن ساختاري غيرمتمركز، به عنوان اساسي
  .كند مي

در ايران، در كاركرد تاكنوني خود، با ناديده انگاشتن تنوع جامعه ايراني و از آنطريق، ) حاكميت(دولت
رواداشتن انواع ستم، و نيز برگرفتن قدرت خود، زماني از شاه و زماني از شيخ و در نتيجه برسميت 

سياسي و چه به مفهوم - حقوقيفهوم  چه به م"ملت" به طوركلي، از اين "ملت"نشناختن اراده 
، فرسنگها فاصله دارد و نه آن و نه اين يكي را، )مليتها(هاي متفاوت تشكيل دهنده آن  مجموعه

هاي ويژه آن،  تقسيم قدرت بر مبناهاي  براي جامعه ايران با توجه به خصوصيت. كند نمايندگي نمي
حل ممكن براي حفظ وحدت و يگانگي   شايد تنها راهمورد پذيرش غالب آحاد تشكيل دهنده آن،

  .اي كه در آن همه خود را برابر و سهيم بدانند، باشد جامعه
اي هستند، ساختار غير متمركز هم  به همان ترتيب كه ساختارهاي متمركز، داراي اشكال تعريف شده

با سير از . يابند ين مينيازمند تعريف است ونماد و نماهاي آن در ارائه شكل و اشكالي مشخص، تع
 پس از انقالب، "مناطق خودگردان و خودمختار" دوران مشروطه تا مباحث "اياالت و واليات"انديشه 

تواند  ترين و كاملترين شكل ساختارغير متمركز، مي شناخته شدهيكي از امروزه فدراليسم به عنوان 
جانبه تر به لحاظ  تر و همه دمكراتيكحلي هرچه  مبناي ديگري براي پيمودن راه با هدف ارائه راه

 .طلبانه، قرار گيرد اي متنوع اما با گرايشي وحدت پاسخگوئي به نيارهاي جامعه
تعيين مكانيسم آن در هر . اما همانگونه كه در بخشهاي پيشين ديديم، فدراليسم مفهمومي كلي است

اتحاد " فدراليسم كه عبارت از مفهوم كلي. يك از كشورها بستگي به مختصات و ويژگيهاي آنجا دارد
هاي متفاوت، داوطلبانه اتحادي را در چهارچوب   است، با جامعه ايران كه در آن مجموعه"در تنوع

ها و  ها در همه زمينه خصلت تعادل قدرت ميان همه مجموعه. كنند، قابل تطبيق است ايران اختيارمي
هائي است كه  پايداري سياسي در جامعهمناطق، كه در فدراليسم نهفته است، از عوامل ثبات و 

هاي  گيرد و امكاني است كه به دليل برسميت شناختن برخي مولفه هاي متفاوتي را در بر مي مجموعه
گوني، مانند زبان و فرهنگ، آداب و رسوم و بويژه حس مشاركت در سرنوشت  برجسته اين تنوع و گونه
ز رشد حس بيگانگي و تحقير، بكاهد و يا مايه رفع آنها خواهانه و ني هاي جدائي خويش، از بروز انديشه

  . باشد
اند ،  درميان راه حلهاي فدراليستي كه تاكنون از طرف گرايشات سياسي گوناگون براي ايران، ارائه شده

، ابهام و پرسشهاي زيادي بالفاصله در "جغرافيائي-ملي" تا فدراليسم بر مبناي "اداري"از فدراليسم 
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ريك و الزامات و چگونگي اجراي آنها در هرزمينه و بستري، بوجود آمده كه نياز بحث و مورد تبعات ه
بسياري از اين مباحث نياز به تحقيقات . دهد گفتگو را بيش از هرزمان براي تدقيق آنها، نشان مي

آماري و نيز نيازمند مطالعه تخصصي در موارد گوناگون حقوقي و اجتماعي و اقتصادي است كه در 
اما اشاره به چند مختصات براي گشودن باب اين مباحث، . ان خود به الزام صورت خواهند گرفتزم

شناسيم، سخن  نخست اينكه از فدراليسم براي ايران با آن تنوعي كه از آن مي. خالي از فايده نيست
رفتن ، بدون در نظر گ"اداري"رود و با توجه به نقد ساختار متمركز، پايه قراردادن مفهموم  مي

گويد بلكه مرز آن  هويتهاي ملي متفاوت و بويژه زبان و فرهنگ، نه تنها نيازهاي اين تنوع را پاسخ نمي
نمايد چرا كه در نهايت اداره را واگذار  با ساختار متمركز اگر گفته نشود مخدوش، كه بسيار جزئي مي

هر مجموعه بستگي تام كند و نه حق تصميم گيري در همه امور جاري كه با حيات شهروندان  مي
، بر مبناي تقسيم بندي جغرافيائي كنوني كه خود نا متعادل و غير "اداره"هاي  نيز محدوده. دارد

، به علت "ملي"اي قرار دادن هويت  از طرف ديگر پايه. شوند منطبق با اين تنوع است، تعيين مي
راسر ايران، بويژه در غالب آميزگي جامعه ايراني و نبود همگرائي چنين تقسيم بندي در س درهم

دهند، اگر براي برخي واقعي باشد اما   ي عمده تحت ستم وابستگي نشان نمي"مليتها"مناطقي كه به 
از . براي ديگر موارد، داراي تبعاتي خواهد بود كه تعريف و تشخيص آن كاري بسيار پيچيده خواهد بود

اي جز پناه بردن به تعاريف  ، چاره" ملي "ويت  در برگيرنده آحاد اين ه"مرز"طرفي ديگر براي تعريف 
واقعيت آنست كه در اغلب موارد، اين هويت با زبان، به . مصنوعي نخواهيم داشتچه بسا و تفاسير 

توان تصور  بنا براين مي. شود عنوان شاخص اصلي آن و در مناطقي معين، شناخته شده و تعريف مي
اي،  قه جغرافيائي بهم پيوستهظر گرفتن دو مولفه زبان و منطتواند در ن نمود كه مبنا و پايه بحث مي

عامل اصلي تعيين اين محدوده هم، ساكنان . دباشدهنده ايران  هاي تشكيل براي هركدام از مجموعه
در فضائي آزاد و با مراجعه به ساكنان هر منطقه، كه با اختيار كامل، به . آن منطقه جغرافيائي هستند

  .ويش دست خواهند زد، محدوده هريك از اين واحدها تعيين خواهد شدانتخاب واحد محلي خ
در موارد فوق و نيز بسياري موارد ديگر، اما در اولين وهله، از مباني بحث ميان طرفداران فدراليسم 

رود در حاليكه در ميان گرايشهاي سياسي، كم نيستند جرياناتي كه  بشمار مياشكال گوناگون آن 
تنوع  سياسي در ايران به هايحاكميتو برخورد  تاكنوني نگاهاهنجاريهاي ناشي از عليرغم پذيرفتن ن

و تمايل به عدم تمركز از سيستم  اين جرياناتطرفداري همچنين  و ،فرهنگي درجامعه ايراني-ملي
از طرف  به داليلي كه پيشتر اشاره شد، ،هنوز از فدراليسم در هرشكل آن دمكراتيك، ئيكارها راهارائه 

 "تجزيه"اي براي رسميت دادن به   مقدمهاز آن به عنوان بلكه گاه آيد نه تنها صحبتي به عمل نميها آن
توان گفت كه برخالف اينگونه استنباطات، فدراليسم، بيانگر  گرچه در اين مورد مي. شود ايران ياد مي

ريحي از طرف و نه جداگانه است و اتفاقا مرزبندي ص "شتركم" براي زندگي مدافعان آنتمايل 
، صرفنظر از حق طبيعي هر مجموعه در خواهانه و جدائيطلبانه  هواخواهان آن با گرايشهاي جدائي

نقطه گرهي بحث، تعيين مكانيسم و چگونگي سازماندهي اين . رود بشمار ميتعيين سرنوشت خويش، 
اين برابر حقوقي هرگاه الزامات . استو رفع هرگونه تبعيض زندگي مشترك، بر مبناي برابر حقوقي 
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مبدل شده و به واحدي يگانه اما شود، آنگاه اين زندگي مشترك به سرنوشت مشترك  يو عملحاصل 
اي بهتر براي همه   راه را براي عرضه همه امكانات موجود براي آيندهكهشكل خواهد بخشيد  آگاهانه

  .گيرد شمه ميسرچاز اين واقعيت  "اتحاد داوطلبانه"نفس مفهوم . آحاد آن خواهد گشود
كه مطلق نمودن اين واقعيت پذيرفتني است نگراني و هراس از طرح فدراليسم، هرچه باشد، داليل اما 

هرشكل و فرمي، به جاي پرداختن به مضمون و يا قبل از آن، نه تنها تمامي راهها را براي ديالوگ و 
ئله فراموش گردد و يا به گذارد بلكه خطر آن وجود دارد كه مضمون و محتواي مس تفاهم باز نمي
 خود پاي فشارد اما ن فكري و سياسي است كه بر راه حلگرچه حق طبيعي هر جريا. كناري زده شود

و  "تفاهم مشترك"هاي متفاوت از مسير  فراموش نبايد كرد كه زندگي و سرنوشت مشترك مجموعه
مضمون مسئله قبل از هد بود كه مفيد آن خوابا توجه به اين نكته، . توافق همه آنها گذر خواهد نمود

اين مضمون در برگيرنده مواردي خواهد بود كه به . ديالوگ و مذاكره قرار گيرد مبنايشكل و فرم، 
چگونگي . اند از طرف بسياري از نيروها و تاكنون بيان شدهو يا با تاكيدات متفاوت، زبانهاي مختلف 

دن شمار زيادي از ساكنان كشور ايران به خاطر تعلق يعني رنج بر،  در ايرانپايان دادن به ستم دوگانه
چگونگي تعيين واحدهاي داراي اختيارات محلي و برسميت شناختن ملي، زباني و فرهنگي خاصي، 

حق اداره واحدهاي تعيين شده، چگونگي نقش هريك از آنها در ساختار سراسري حكومت و از اين 
 صالحيت آنها، تعيين زبان مشترك و برسميت مضمون قوانين سراسري و محلي و دايرهرهگذر، 

شناختن زبانهاي موجود در محدوده هر واحد، از مبناهاي مباحثات و ديالوگ ميان همه آن نيروهائي 
اي عاري از نابرابريهاي منتج از پايمال شدن حقوق دمكراتيك  رود كه براي جامعه به شمار مي

 گرچه راه حصول تفاهم به سادگي نخواهد بود و اين .كنند هاي تشكيل دهنده ايران تالش مي مجموعه
اي ديگر جز پيمودن آن به چشم  امر به عوامل عديده ديگري هم بستگي خواهد داشت اما راه چاره

توان تصور  اي از اين مباني برشمرده پاسخي شايسته و بايسته يافتند آنگاه مي هرگاه عمده. خورد نمي
چه بسا براي . دردسرتر باشد تر و بي  بر موارد فوق، بسي سادهآن نظام مبتنينمود كه نامگذاري 

كشوري متنوع، پهناور و كم كم با جمعيتي قابل مالحظه، نه يك شكل اعمال حكومتي در سراسر آن، 
  .كه به تلفيقي از اشكال دست يابيم

 همه افراد در اي عمومي براي گردد، از جمله حقوق پايه برميتري  و عموميتا آنجا كه به موارد كلي 
ها، حقوق كودكان، آزاديهاي عمومي اجتماعي، آزادي  همه مناطق، برابري زن و مرد در همه عرصه

بيان و مطبوعات، حق تشكل و تحزب و اعتصاب و آزادي اجتماعات و امكانات تبليغي، اجراي مناسك 
اساسي سراسري قرار مستلزم تعهد و پايبندي همه واحدها به آن و در مقوله قانون ... مذهبي، و 

هاي عظيم اقتصادي، در  كليه امور مربوط به سياست خارجي، ارتش و سياست ارزي و برنامه. گيرند مي
  .اختيار نهاد حاكميت مركزي متشكل از نمايندگان مستقيم يا غير مستقيم همه واحدهاست

بي براي آينده است كه رهيابا هدف  گفتگو و ديالوگ اياين مباني، همانگونه كه گفته شد، تالشي بر
يكي از مسائل  پاسخگوئي كم و بيش مناسب، به براي ،فرصت كافي و حوصله زيادنيازمند ن شك وبد

  .گشا، حاصل آيد با برخورهاي سازنده و مشكل،  اميد كه اين امر.مباشد جامعه ما عمده
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