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سالمی و مسئلھ ملی در ایرانسیستم سیاسی جمھوری ا

)حقی(مجید

مجید حقی 

میلیونی ایران از ملل، اقوام، ادیان و زبانھای گوناگونی تشکیل شدە است. حکومت ایران کماکان جمعیت در حدود ھشتاد 
درصد جمعیت ایران را تشکیل میدھند. ٥٠بشیوەای متمرکز تحت سلطھ ناسیونالیزم فارسھاست. در حالیکھ فارسھا کمتر از 

ترکی ترکمنستانی صحبت میکنند. دین رسمی در مردم ایران بھ زبانھای فارسی، ترکی آذری، کردی، عربی، بلوچی و 
.ایران تحت حاکمیت جمھوری اسالمی اسالم و شیعھ اثنی عشری است

و با تاسیس نظام جمھوری اسالمی ایران بھ رھبری آیت هللا خمینی آتش خشونتھا علیھ اقلیتھای ملی در ١٩٧٩بعداز انقالب 
با صدور حکم جھاد علیھ کردھا، جنگ ویرانگری را در جنبھھای ١٣٥٨اد مرد٢٨ایران شعلھورتر شد. آیت هللا خمینی در 

سیاسی، فرھنگی، اقتصادی و نظامی علیھ مردم کردستان در ایران آغاز کرد، کھ این جنگ تاکنون نیزعلیھ کردھا بھ اشکال 
.ر چھارچوب ایران بودمختلف ادامھ دارد. در آنزمان تنھا خواست کردھا از رژیم ایران کسب حق خودمختاری سیاسی د

این مقالھ بھ بررسی حل مسئلھ ملی در ایران میپردازد. مقالھ بھ شیوە زیر طراحی شدە است: بخش دوم نگاەھی کوتا ە ھی بھ 
سیستم سیاسی ایران و قانون اساسی این کشور میباشد. بخش سوم نگاھی دارد بھ دموگرافی مردم ایران و بخش چھارم بھ 

ران میپردازاد. بخش پایانی در مورد فدرالیزم چند ملیتی بر مبنای جغرافیای ملیتی (اتنیکی) است کھ مسئلھ ملی در ای
.دربرگیرندە یکی از راەحلھای پیشنھادی برای و حفظ یکپارچگی و دمکراسی در ایران است

سیستم سیاسی ایران



در رژیم پیشین قدرت سیاسی .سیاسی در ایران میباشدآیت هللا خامنھای رھبر جمھوری اسالمی باالترین و قدرتمندترین مقام
کشور در دست محمد رضا شاە پھلوی بود کھ وی نیز بسان سران جمھوری اسالمی خود را سایھ خدا بر زمین میدانست. 

ان حکومت پھلوی در برنامھای تحت عنوان "تمدن بزرگ ایرانی" بدنبال حذف و آسیمیالسیون ملل و اقوام تشکیل دھندە ایر
فساد .کھ ھدف آن ایجاد یک ملت واحد با یک زبان و تحت حاکمیت شاە بود،و تبدیل بھ فارس کردن ملل ساکن ایران بود

شده را پدید آورد و حکومت سلطنتی سرنگون شد. انقالب ١٩٧٩سیاسی و اقتصادی حکومت شاھنشاھی موجبات انقالب 
را جھت سرنگونی حکومت دیکتاتوری پھلوی و جایگزینی حکومتی ھمھ اقشار و طیفھای سیاسی و ملی ایران ١٩٧٩سال 

دمکراتیک حول شعار سرنگونی این رژیم متحد کرد. انقالب مردم ایران توسط خمینی و عواملش غصب گردید و تحت 
رھبری و نقش کاریزماتیک آیت هللا خمینی ھمھ خواستھای دمکراتیک و جمھوری خواھیش توسط ارتجاع مذھبی بھ غارت 
بردە شد. قانون اساسی کھ تحت رھبری خمینی طراحی و بھ تصویب رسید، نوید ایجاد یک مجلس مردمی و انتخاب رئیس 
جمھور از طریق انتخابات مستقیم را می داد، ولی در مقابل با تاسیس شورای نگھبان و وضع مقررات گزینش کاندیداتوری 

ب عمال از مردم گرفتھ شد. ھمچنین منتخبین بھ این مناسبت باید از داوطلبان انتخاباتی مجلس و رئیس جمھوری، حق انتخا
پیروان مذھب رسمی کشور یعنی فقھای شیعھ اثنی عشری و باورمندان بھ اصل والیت فقیھ باشند (مادە سیزدە قانون 

.)اساسی
اتیک میباشد. شبکھای سیستم پیچیدە سیاسی جمھوری اسالمی دارای عناصر دینی است کھ بدور از حداقل ویژگیھای دمکر

از مردان انتصابی کھ تصمیم گیریھای در سطح باال را تحت رھبری آیت هللا خامنھایی در دست گرفتھ و ھمھ تصمیمات و 
.مصوبات دولت و مجلس باید از فیلتر عوامل مذکور بگذرد

شورای اسالمی، بدلیل در مجلس ١٩٩٩، ١٩٩٧برغم رقابتھای درون حکومتی و وجود اکثریت اصالح طلب در سال 
تبعیت این مجلس از اوامر والیت فقیھ، مجلس شورای اسالمی نتوانست اصالحات چشمگیری در جھت تصویب قوانینی 
مبنی بر آزادی بیان، آزادی تشکلھای سیاسی و صنفی و تعریف زندانی سیاسی انجام بدھد. پس از انتخابات ریاست 

حمدی نژاد عمال ھم مجلس شورای اسالمی و ھم نھاد اجرایی این رژیم توسط و بھ قدرت رسیدن ا٢٠٠٥جمھوری در سال 
جناح محافظھکاری رژیم کنترل میشد. بدین ترتیب عالوە بر ایجاد موانع جھت اصالح قوانین آزادیھای اساسی، رغبتی نیز 

.بھ انجام چنین کاری نداشت

جزایی، مالی، اقتصادی، اداری فرھنگی، نظامی، سیاسی و طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، کلیھ مقرارت مدنی،
:... باید بر اساس موازین اسالمی باشد. نمودار زیر چگونگی تقسیم قدرت سیاسی در جمھوری اسالمی را نشان میدھد



: نھادھای سیاسی جمھوری اسالمی ایران١نمودار 

یباشد کھ روسای سھ قوه مقننھ، مجریھ و قضائیھ عمال توسط او ولی فقیھ در جمھوری اسالمی باالترین مقام سیاسی کشور م
تعیین میشوند. نمایندگان مجلس خبرگان کھ با رای مستقیم مردم انتخاب شدەاند صالحیت تعیین رھبری را دارند. کاندیداھای 

اند، تایید شوند. بدین انتخاباتی مجلس خبرگان باید از طرف شورای نگھبان کھ رئیس و فقھای آن از طرف رھبر تعیین شدە
رای دادن بھ منتخبین شورای نگھبان (تنھا)وظیفھ مردم.شیوە رای مردم در انتخابات مجلس خبرگان کمترین تاثیر را دارد

.است

طبق اصل دوازدھم قانون اساسی ایران دین رسمی ایران اسالم و مذھب رسمی شیعھ اثنی عشری است و این اصل الی االبد 
بنابر این اصل تنھا کسانی میتوانند بھ عنوان مقامھای رسمی و تعیین کنندە کشور کھ در نمودار باال .تغییر استوا غیر قابل

بخشی از مذھب ازاینرو پیروان مذاھب دیگر و.آمدەاست تعیین یا انتخاب شوند کھ پیرو این مذھب و والیت مطلقھ فقیھ باشند
.حق تعیین و انتخاب شدن محروم ھستنداز،فقیھ اعتقاد ندارندشیعھ و شیعیان اثنی عشری نیز کھ بھ والیت

رصد موافق شورای نگھبان ھستم. بھ نظر من این نھاد باید قوی و دائمی باشد. د"من صدهللا خمینی در این بارە میگوید:آیت
موقعیت آنھا مھم است کھ مقام وبسیار .من باید بگویم کھ من با دانش و دقت فقھا و قضات شورای نگھبان را انتخاب کردەام

قانون اساسی است از طرف کھ وظیفھاش حفظ ارزشھای اسالمی وشورای نگھبان .ادامھ داشتھ باشدمورداحترام قراربگیردو
".من تعیین شدە است

مجلس شورای اسالمی

نقالب خلقھای ایران لغو شد. بدنبال ا1979ھ تصویب رسیدە بود در فوریھ ب1906سال قانون اساسی مشروطھ سلطنتی کھ در
مورد تصویب ،تحریم کردندکھ مردم کردستان آنرا١٣٥٨فروردین١٢بدنبال ھمھپرسی قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران



در دوران ریاست جمھوری رفسنجانی ١٩٨٩جوالی ٢٨مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در ١٩٧٩دسامبر ٣و در 
.اصالح شد

نکھ پیشنھاد الیحھ پیشنھادی لیکن بھ شرط ایینی را برای تصویب پیشنھاد کنند،اسالمی میتوانند قوانمجلس شورایعضو٢٩٠
اول بھ تصویب ھیئت وزیران پانزدە نمایندە مجلس رسیدە باشد.ھمھ لوایح پیشنھادی بھ مجلس بایدطرح بھ امضاء حداقل مورد

کھ با اصول و احکام مذھب رسمی کشور مغایرت داشتھباشد. مجلس شوای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند.رسیدە باشد
ھمھ قوانین مجلس باید از طرف شواری نگھبان تائید شوند. طبق قانون اساسی رئیس جمھور و معاونان او، و وزیران بھ 

ق و اجتماع یا بھ صورت انفرادی حق دارند در جلسات علنی مجلس شرکت کنند. شرکت ھئیت دولت در مجلس تنھا یک ح
.نھ وظیفھ است

شرکتھا، موسسات دولتی و وابستھ بھ دولت را بھ کمیسیونتصویب دائمی اساسنامھ سازمانھا،مجلس شورای اسالمی میتواند
ھای ذیربط واگذار کردە یا اجازە تصویب انرا بھ دولت بدھد. مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذھب رسمی کشور 

شورای اسالمی با وجود اختیاراتی کھ در قانون اساسی برایش تعیین شدە و قوە مقننھ کشور مغایرت داشتھ باشد. مجلس
.خواندە میشود، طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران بدون وجود شورای نگھبان اعتبار قانونی ندارد

دموگرافی مردم ایران

یگر ملل تشکیل دھندە ایران عبارتند از ترکھای آذری، کرد، ھشتاد ملیونی ایران فارس زبانند. ددر حدود نیمی از جمعیت 
). کشور کثیرالملھ و کثیرالفرھنگ ایران عمال تحت حاکمیت فارسھاست. ملیتھای ١عرب، ترکمن، بلوچ (تصویر شمارە 

.غیر فارس ساکن ایران توسط دولت مرکزی مورد تبعیض و سرکوب قرار میگیرند



ساکن ایران: ملل و اقوام ١تصویر شمارە

دین رسمی کشور شیعھ اثنی عشری است کھ مذھب اکثر مردم فارس زبان است. زبان رسمی و "مشترک" فارسی است. 
.اسناد و مکاتبات و متون فارسی رسمی و کتب درسی باید بھ این زبان و خط باشد

در نرخ بیکاری، کمبود امکانات تبعیضات مضاعف دولت مرکزی علیھ مناطق تحت سکونت ملیتھای غیر فارس را میتوان
برغم اینکھ قانون اساسی بعضی حقوق ابتدایی را .تحصیالتی و مسکونی و عدم توسعھ اقتصادی این مناطق مشاھدە کرد

چون حق استفادە از زبانھای "محلی و قومی" در مطبوعات و رسانھھای گروھی و تدریس ادبیات آنھا در مدارس در "کنار 
ملل غیر فارس بھ رسمی شناختھ است (اصل پانزدە قانون اساسی)، اما دولت مرکزی عمال سیاست زبان فارسی" برای

.فارسیزە(تبدیل بھ فارس کردن) و شیعھ کردن ایران را تعقیب میکند

سلطھ فارسھا



و خودرا فارسھا با فرض اکثریت نسبی در ایران، عمال حاکم بر ھمھ پایھھای سیاسی، اقتصادی و فرھنگی کشور بودە
. برغم اینکھ نسبت مرزھا و تمامیت ارضی آن میدانندصاحبان اصلی ایران، تاریخ و فرھنگ و سنن و محافظان فرھنگ و

). چھ در ١بھ ھمھ جمعیت ایران در اقلیت قراردارند، ولی دارای حاکمیت اصلی در دولت مرکزی میباشند (جدول شمارە 
مت جمھوری اسالمی ایران، منافع سیاسی و اجتماعی و فرھنگی ملت فارس دوران حاکمیت سلطنتی و چھ در دوران حکو

استانھایی کھ اکثریت مردم آن فارس زبان ھستند، توسعھیافتھ ترین .ھموارە در مرکز توجھات حاکمیت قرار داشتھ است
ملیتھا و یا بھ گفتھ حاکمیت ھمچنین رادیو تلویزیون ایران جز مواردی اندک کھ بعضی برنامھھا بھ زبان .استانھای ایرانند

."زبان اقوام محلی پخش میشود" ھمھ برنامھھای آن بھزبان فارسی پخش میشوند

: ملل، اقوام، زبان و ادیان ساکن ایران1جدول شمارە 

میشوند پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنھا اقلیتھای دینی ھستند کھ بھ رسمیت شناختھ طبق قانون جمھوری اسالمی،
و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و بھاییان کھ شمار قابل توجھی از اقلیتھای دینی ایران را تشکیل میدھند 

قوانین جمھوری اسالمی انھا را .در قانون اساسی ایران بھ رسمیت شناختھ نمیشوند و حق انجام مراسم دینی خود را ندارند
.م در اصل پانزدھم اقلیتھای ملی و زبانی بھ رسمیت نمیشناسدحتی بھ عنوان جز کوچکی ھ

از ھمان بدو تاسیس جمھوری اسالمی ایران، حکومت اسالمی مخالف تحقق حقوق سیاسی و فرھنگی خلقھای تشکیل دھندە 
1358مرداد 28ایران بود. ھمزمان با سرکوب جنبشھای مردم بلوچ و ترکمن ، آیت هللا خمینی رھبر جمھوری اسالمی در 

با فرمان جھاد ,جنگی سراسری را علیھ مردم کردستان آغاز کرد. فرمان دینی آیت هللا خمینی موجب داوطلب شدن مردم 
زیادی از مناطق شیعھ نشین برای جنگ در کردستان شد کھ در سالھای نخست سبب کشتھ شدن دھھا ھزار نفر از ملت بی 

.وستای کردستان شددفاع کرد و مردم ایران و ویرانی دھھا ر

ناسیونالیزم فارس 

ملت را ناسیونالیزمی تعریف می کند کھ بھ منظور تشکیل دولت فرضی مناطق و اقوام - میشل ھتچر" ناسیونالیزم دولت"



ملت با حرکات و برنامھ آگاھانھ قوانین و مقرارت کشور را در - دیگر را در خود جذب یا حل میکند. ناسیونالیزم دولت 
جھت ھمرنگ کردن فرھنگی و زبانی ھموار میکند. بھ گفتھ مایکل ھتچس، ناسیونالیسم دولتی بھ عنوان ناسیونالیزمی کھ 

. بھ عقیدە برای تشکیل یک کشور مشخص در تالش است فرھنگھا و زبانھای قلمرو یک کشور را در یک فرھنگ ادغام کند
وی این عمل نتیجھ تالش آگاھانھ حاکمان مرکزی است، برای اینکھ یک جمعیت چند فرھنگی را بھ یک فرھنگ واحد جھت 

.ایجاد دولت نیرومند مرکزی تبدیل کند

ت در سراسر قرن ھجدم ایران کشور واحد و یک پارچھای نبودە است. شکست ناسیونالیزم فارس در این است کھ نتوانستھاس
وجود اقوام و ملل دیگر را در داخل دولت ایران تحمل کند و در تالش در راە فارسیزەکردن این مناطق زبانی و فرھنگی بھ 

.اھداف خود نائل نیامدەاست

بھھمراە تالشھای حکومت مرکزی در اوایل قرن بیستم تالشھای دیگری برای گسترش تسلط دولت بر تمامی ایران، نوع 
یزم حکومت پھلوی برای ھویت ایرانی، گسترش و تحمیل فرھنگ فارسی بر دیگر ملل و اقوام تشکیل دھندە گفتمان ناسیونال

ایران و بھ انحصار سلب ھویت ملل دیگر چون کردھا، آذربایجانیھا، بلوچھا، اعراب، گیالنی و مازدندرانی ھا در حال انجام 
ھجای کنار آمدن با تنوع فرھنگی سعی در حذف و انحالل آنھا در ناسیونالیزم ایرانی بر عکس ناسیونالیزم اروپایی ب.بود

فرھنگ فارسی کرد. برعکس دولتھای ملی اروپایی سلطھ فارسھا ھیچ فضایی را برای توسعھفرھنگ و زبان دیگر ملل 
.ساکن ایران باز نگذاشت و ھرگونھ تالش برای گسترش فرھنگھای غیر فارس با سرکوب دولت مرکزی روبرو شد

ستھای دولت مرکزی جھت آسیمیالسیون دیگر خلقھای ایران موجب واکنش اقوام و بویژە کردھا شد. بھ ھمین خاطر نیز سیا
بعد از پایان جنگ جھانی دوم حکومت مرکزی بابکارگیری مدرنترین سالحھای سبک و سنگین ازطرق ھوایی و زمینی بھ 

.سرکوب بلوچستان، آذربایجان و کردستان پرداخت

دە میشل ھچر:"ناسیونالیزمی منطقھای زمانی رشد میکند کھ در یک کشور چند ملیتی و چند قومی، دولت مرکزی بھ عقی
این نوع ناسیونالیزم از طرف کسانی کھ در پی تاسیس دولت ملی ھستند “.بخواھد ھمھ اقوام و ملل را در یک قوم ادغام دھد

.پشتیبانی میشود

ن فرھنگھای دیگر ایران در فرھنگی فارسی باعث بروز بحران ھویتی در کشور و سعی دولت مرکزی برای ادغام کرد
ترس از "تجزیھ" ایران شد. چراکھ فشارھای دولت مرکزی بر نواحی غیر فارس سبب خشم این مردم از دولت مرکزی و 

از طرف دیگر خلقھای مقاومت دربرابر برنامھھای حکومتی بود. این سیاست البتھ کھ سبب ایجاد نیروی گریز از مرکز 
.تشکیل دھندە ایران بود و بدین خاطر یکپارچگی ایران ھمیشھ دست خوش چالش است

مسئلھ ملی در ایران

مسئلھ ملی در ایران، مسئلھ انکار بھ ھویت ملل و اقلیتھای قومی دیگر از طرف دولت مرکزی و عظمت انحصار طلبان 
.از بدو تشکیل دولت مدرن در ایران تا بھ امروز ھمچنان ادامھ داردملت حاکم است. این رابطھ انکار و مقاومت 

ھویت تنھا تعریف یک شخص یا جمع بزرگتر نیست. بلکھ ھویت عبارت از تعریف حقوق، آزادیھا و تعھدات فردی یا جمعی 
تشکیل دھندە ایران را ماھیت مسئلھ ملی در ایران بستگی زیادی بھ این دارد کھ چھ کسی ھویت ملل .درون یک جامعھ است

.تعریف میکند. مسئلھ ھویت مسئلھ حقوق ملی و ھویت ملی است

سیاسی در درون دولت ایران کھ قانون اساسی کشور متبلور آن -مسئلھ ھویت ملی باید در چھارچوب یک مسئلھ حقوقی
یط شھروندی و شرایط حاکمیت ایران عدم تجانس قابل توجھی بین شرا1905درنظر گرفتھ شود. در قانون اساسی ،است

. در حالی کھ حاکمان و انحصار طلبان حاکمیت ایران را ارادە جمعی مشترک مردم ایران میخوانند، ولی سیاسی دیدە میشود
عناصرحقوق شھروندی تنھا در چھارچوب ھویت فارسی تعریف شدەاست. این رابطھ بین حاکمیت، امنیت ملی و شھروندی 

ی بدان معنی است کھ مثال کردھا میتوانند در روند سیاسی بھ عنوان شھروندان ایرانی در صورتی در ایران بھ لحاظ نظر
شرکت کنند کھ آمادە باشند جنبھھای خاص یا عناصری از ھویت خود را انکار کنند. تا زمانیکھ ھویت مردم ایران انکار 

.ت آزاد در کشور برگزار شودشود روند سیاسی در ایران نمیتواند دمکراتیک باشد حتی اگر انتخابا



طبق اصل دوازدھم قانون اساسی ایران، دین رسمی ایران اسالم و مذھب شیعھ جعفری اثنی عشری است و این اصل الی 
االبد و غیر قابل تغییر است. قانون اساسی ایران نھ در زمان سلطنت پھلوی و نھ در دوران حاکمیت جمھوری اسالمی 

تنھا اقلیتھای دینی ھستند کھ در قانون اساسی جمھوری اسالمی .برسمیت نشناختھ و نمی شناسداقلیتھای ملی و قومی را
ھمھ قوانین جمھوری اسالمی ایران با توجھ بھ این اصل قانون و شرایط جمھوری اسالمی ایران برسمیت شناختھ شدەاند. 

ھای مجلس شورای اسالمی شامل ایرانیان سنی تنظیم و تصویب شدەاند. از ھمین رو میتوان گفت کھ قوانین و مصوبھ 
.مذھب نمیشود

ھمانگونھ کھ در باال اشارە شد این دو شرط یعنی شھروندی و حاکمیت ملی در دوران حکومت پھلوی و و نیز شرایط اصل 
ھ تالش قانون اساسی جمھوری اسالمی از لحاظ سیاسی قابل تامل است. چرا کھ دولت را قادر می سازد ھرگون13و 12

برای بیان ھویت ملی و قومی دیگر ملل و اقوام تشکیل دھندە ایران یا ھرگونھ تالش برای بھرسمیت شناختن و احترام بھ 
حفظ تمامیت ارضی ایران قلمداد کردە ھوال بردن حاکمیت سیاسی و بھ بھانحقوق ملی و آزادی در ایران، بھ عنوان زیر سئ

مسئلھای بھ آسانی بھ مسئلھ حاکمیت ملی ربط دادە شود بھ آسانی میتواند تحت ھمین وقتی و این خواستھارا سرکوب کند. 
عنوان از صحنھ سیاسی روزانھ داخلی کشور بھ حاشیھ راندە شود. دولت ایران ھمیشھ قادر است کھ مسئلھ ملی در ایران را 

خارج کردە و با استفادە از نیروی نظامی و بھ یک مسئلھ امنیتی تبدیل کردە و بدین شیوە بلفور آنرا از روند سیاسی دولت
سرکوب مسئلھ را بھ تھدید دولت و تمامیت ارضی کشور تحریف کند. مسئلھ ملی در ایران تحت حاکمیت جمھوری اسالمی 

در قانون جمھوری اسالمی دو مفھوم .سیاسی است-بخاطر رفتارھای سیاسی و اقتدار مذھبی پیچیدەتراز چھارچوب حقوقی
یکی حاکمیتی است کھ از ارادە مردم ایران گرفتھ شدە کھ در قانون .در تقابل با ھم در رابطھ با حاکمیت وجود داردمتضاد و

تا بھ ،و دیگری مفھوم نھادھای امامت الھی است کھدر والیت فقیھ تبلور یافتھاست،اساسی جمھوری اسالمی آمدەاست
این تعریف غلبھ زندگی "فقیھ" .مت اسالمی را تا ظھور وی بعھدە بگیردعنوان نمایندە امام زمان شیعی حاکمیت و رھبری ا

را بھ عنوان منبع عالی از اقتدار و مشروعیت کھ اراده مطلق تعریف مرزھای قدرت سیاسی و چارچوب حقوقی سیاسی از 
.رفتار دولت است

بویژە در کردستان بھ چالش کشیدە است. رژیم را١٩٧٩مسئلھ ملی در ایران از بدو تاسیس رژیم جمھوری اسالمی در سال 
در برخورد با مسئلھ ملی این پیچدگی قانون اساسی جمھوری اسالم است کھ بھ شیوە دو واحد ھمگرا و در بسیاری موارد 

اعالم جھاد آیت هللا خمینی علیھ مردم کردستان در واقع ھیچ ربطی بھ .متحد علیھ مسئلھ ملی در ایران موضعگیری میکند
ھ حاکمیت ملی یا حاکمیت خدا از راە نمایندەاش ت نداشت. این سیاست تنھا در جھت گسترش حاکمیت زبان فارسی و مسئل

بحران کنونی در ایران نتیجھ خواست مردم برای دمکراسی و .تحلیل ملل و زبان دیگر در زبان و فرھنگ فارسی میباشد
.دایی ترین خواستھای این ملل میباشندتاسیس حکومتی دمکراتیک و مخالفت محافظھ کاران با ابت

بحران کنونی ایران ریشھ در تالش مردم برای دمکراتیزەکردن دولت و بنیان جامعھ مدنی و مخالفت و واکنش تند دولت 
اجتماعی موجود در طول تاریخ ایران بیسابقھ است؛ مخالفت با جمھوری -ایران در برابر خواست مردم دارد. بحران سیاسی

اسالمی ایران یک خواست سراسری مردم و خواست دمکراتیزەکردن بھ یک ارزش مشترک مردم تبدیل شدەاست. در ایران 
ذاشتھ نشود و حقوق اگر بھ تفاوتھای ملی، قومی و فرھنگی احترام گ،کثیرالملھ جامعھ مدنی نمیتواند مفھومی داشتھباشد

.سیاسی و مدنی این تنوع فرھنگی برسمیت شناختھ نشود

محکوم ،ملت سازی در ایران تا ھنگامی کھ بر اساس ایدە تحمیل فرھنگ و ملیت فارس بر دیگر ملل ادامھ داشتھ باشد
دمکراسیزاسیون در ایران فرھنگی کشور، -بھشکست است. بدون حل مسئلھ ملی در ایران و برسمیت شناختن تنوع ملی

.امری بعید بنظر میرسد

از مسائل مھم مرتبط با مسئلھ ملی یافتن ریشھ ھای مسئلھ ملی است. تحقیقات نشان داده است، کھ عوامل بھ وجود آمدن 
ی قومی در کشوری نسبت بھ کشوردیگر متفاوت میباشد. در رابطھ با مسئلھ ملی در ایران تفاوتھای فرھنگ-مسائل ملی

موجود بین تشکیل دھندگان آن، اختالفات مربوط بھ ملتھای ھمسایھ بھ دالیل تاریخی و سیاسی، تقسیم نابرابر امکانات 
اقتصادی، تمرکزگرایی شدید وابتکارعمل در دست یک ملت ویک زبان و رسمیت داشتن صرفا یک مذھب از دین اسالم، 

اخلی و ناسازگاری نظام سیاسی ایران با روند جھانی شدن از تحمیل نوعی خاص از حکومت برمردم ایران، استعمار د
.دالیل اصلی مسئلھ ملی در ایران بھ حساب می آیند



یکی از بزرگترین چالشھا قبل از حل مسئلھ ملی در ایران اذعان قدرت مرکزی بھ وجود مسئلھ ملی و چند ملیتی بودن آن 
روھای سراسری و نیروھایی کھ خودرا سراسری میخوانند قابل پیش است. ھمان مسئلھ در رابطھ با بخش عمده ای از نی

بینی است. بھ ھمین علت است کھ یافتن راه حل مشترکی در باره ایران مقرون بھ مطلوب نمیباشد. درایران ھرچند کھ عمال 
اداری بحث شده - ییاما بھ صورت تئوریک درمورد تقسیم آن بھ ده مرکز جغرافیا،گامی در این راستا برداشتھ نشده است

است. ھمھ نیروھای اپوزوسیون کھ اکثراً نماینده شوونیسم غالب ھستند، غالباً طرفدار تقسیم قدرت اداری اند و حق بھ قول 
آنھا "اقوام" ایران را برای تحصیل بھ زبان قومی خود بھ رسمیت می شناسند. از نظر تئوریک دو شیوه تقسیم کردن 

رای حل مسئلھ ملی بھ نظر می رسد. شیوە اول حفظ تعادل ملی با تقسیم امکانات اقتصادی میان "اقتصادی " و"ساختاری" ب
ملتھا یا اقلیتھای ساکن کشور میباشد. شیوه ساختاری در پی آن است کھ تغییراتی در سیستم سیاسی بھ صورت فدرالی، 

.استقالل منطقھ ای ویا نظام انتخابات بھ وجود آورد

ایران باید بھ صورتی کلیت وبا مد نظر قرار دادن طرفھای ذی نفع مرتبط با ملت ھای ساکن ایران حل مسئلھ ملی را در
کرد. سازوکارھای ابتدایی حل مسئلھ ملی و قومی در ایران عبارتند از: استقالل سیاسی و فرھنگی، حق استفاده از زبان 

انھ درزندگی سیاسی و اجتماعی کشور، وجود قانونی کھ در مادری، اذعان بھ چند ملیتی بودن ایران و اجازه مشارکت آزاد
آن ملتھای تشکیل دھنده ایران دارای حق برابر باشند. ھمھ موارد مذکور را می توان در قانون نوشت، اما آنچنان کھ در صد 

ا ملت ھمانند سال گذشتھ مشاھده شده با وجود یک قدرت مرکزیی کھ اقصاد کشور را در انحصار خود دارد و رابطھ آن ب
ھیچ ضمانتی وجود ندارد کھ حتی اگر قوانینی تدوین شود کھ مشمول سازوکارھای باال باشند بھ ،رابطھ مالک ومملوک است

حقوق ملت ھای ایران احترام گزارده شود. بھ ھمین خاطر است کھ غیرمتمرکز نمودن نظام حکومتی در ایران وفدرالیزه 
.ابل تصور برای حل مسئلھ ملی درایران و عدم تجزیھ آن بھ نظرمی میرسدکردن سیستم سیاسی آن تنھا راه ق

فدرالیزم چند ملیتی گامی جھت حفظ یکپارچگی ملل ایران

بلکھ ،نھ تنھا سبب زندگی ھم آھنگ و سازگار ملت ھای ایران نشدهھسیاست یک ملت، یک دولت در طول دھھا سال گذشت
بقاتی، اقتصادی، و فرھنگی تشکیل دھندگان این جامعھ گردیدە است. با مروری باعث عمیق شدن شکاف ھای اجتماعی، ط

.سریع می توان تنگناھای موجود در برابر استقرار یک نظام فدرال در ایران را در دو نکتھ خالصھ کرد
مرکزی بوده و حکومت مرکزی ایران و فرھنگ سیاسی حاکم برآن تابع نظام تمامیت خواه(توتالیتر) و حاکمیت قدرتمند.١

قدرت مرکزی را ضمانت یکپارچگی و دستیابی بھ "حقوق ھم وطنان" قلمداد می کند. قدرت سیاسی حاکم و بخش اعظم 
بھ ھمین علت است کھ از فھم تفاوت بین تکثر گرایی اجرایی (در .شوونیسم حاکم با تکثر گرایی(پلورالیزم) سیاسی بیگانھ اند

.ایران حفظ تمامیت ارضی مترادف با قدرت و حاکمیت نیرمند مرکزی انگاشتھ شده استعمل) و تجزیھ کشور عاجزند. در

با فدرالیزم درایران از طریق مشاھده ی تفاوت فدرالیزم از پایین بھ باال می باشد، کھ بھ صورت اتحاد (مخالفت؟)مخالفان.٢
زی متعھد می شود حاکمیت خود را بین چند قدرت چند کشور مستقل است و فدرالیزم از باال بھ پایین کھ در آن دولت مرک

محلی تقسیم کند و قدرت مرکزی واحدی را تشکیل دھند، خود را پنھان ساختھ و در نتیجھ ملتھای تحت سیطره را بھ تجزیھ 
.طلبی متھم می کنند

ت درمیان تشکیل مشکل اصلی در ایران فارغ از وجود حکومتی دیکتاتور، عدم درک امروزی از شیوه ھای تقسیم قدر
.دھندگان جامعھ مذبور و عدم اذعان بھ چند ملیتی بودن این کشوراز طرف مخالفان است

دمکراسی چند ملیتی 

:دولتھای کثیرالملھ در حال توسعھ کھ مراحل ابتدایی دمکراسی را پشت سر می گذارند، با دو چالش عمده روبھرو میباشند
فرھنگی بودن کشورھای مذکور، جھت تداوم زندگی مشترک نیازمند یکپارچگی و اول آنکھ، علیرغم چند ملیتی و چند

یکنواختی کشور بھ سان واحدی متحد و کارآمد سیاسی میباشند. دوم آنکھ ملتھای تشکیل دھندە کشورھای مذبورو واحد ھای 
ملی در ایران کھ حل نشده باقی سیاسی متفاوت خواھان بھ رسمیت شناختھ شدن و توجھ بھ تفاوتھایشان ھستند. عمق مسائل 

مانده اند از یک سو و ناسیونالیزم تنگ نظری شوونیستھا از سوی دیگر نمایان کنندە وجھ دیگری از نیرومندترین مخالفان 
.تشکیل سیستم دمکراتیک در ایران ھستند



راسی چند ملیتی سیستمی سیاسی دمکراسی چند ملیتی ھمانند اغلب پدیده ھای سیاسی نیازمند ریز بینی بیشتری است. دموک
:است، کھ حداقل از دوملت تشکیل شده است. دموکراسی چند ملیتی چھار ویژگی دارد

برخالف دمکراسی مبتنی بریک ملت، دمکراسی چند ملیتی از یک قانون یکپارچھ تشکیل شده کھ معترف بھ چند ملیتی . ١
.بودن آن کشور است

.دولت چند ملیتی مرکزی در نھادھای سیاسی مشارکت می کنندطریق حکومت محلی خود ومردم و نمایندگانشان از .٢

ملل و کشورھای چند ملیتی دارای قانون دمکراتیک کارآمد ھستند. قانونی بودن حکومت ملی و چند ملیتی منوط بھ .١
.ارزشھای قانونی سیاسی و حقوق قانونی دمکراتیک و معاھدات بین المللی میباشد

.دموکراسی چند ملیتی، چند فرھنگی است.٢

ھردو حکومت ملی و دولت چند ملیتی از افراد، فرھنگ ھای گوناگون، زبان، دین، و اقلیتھای ملی و قومی متفاوت تشکیل 
چوب رشده اند. بھ طورخالصھ دموکراسی چند ملیتی،دموکراسی سنتی ویک ملیتی نیست کھ ملت خواھان حقوق گروه درچا

درقالب یک کشورمشترک. دمکراسی چند ملیتی مرکزی باشند،بلکھ ترکیبی از دو یاچند ملت دارای حق برابر ھستند،قدرت 
بھ سان پدیدەای متفاوت و نو ازسیستم دولتی ممکن است در ایران بعید بھ نظر برسد؛ باالخص چنانچھ کھ قبالً اشاره شد، این 

مشترک از چند ملیتی بودن ایران است. دموکراسی چند ملیتی بھ عنوان پدیده امر مربوط بھ مشکل شناسایی واژە ملت و فھم 
ای نوین درعرصھ سیاست، با مخالفت حافظان وضع موجودوطرفداران دولت نیرومندمرکزی روبھ رواست.یک دموکراسی 

.قانونی چند ملیتی ضد اصول سیستم حکومتی و ھژمونی یک ملت و ایدولوژی است

یتی،ناسیونالیزم تنگ نظر وشوونیسم نیروی اصلی بھ تاخیر انداختن استقرارسیستم دموکراتیک و فرآیند در کشورھای چند مل
برخی حقوق یدموکراتیزاسیون کشور واستقرار دموکراسی چند ملیتی میباشند. تفسیر آنھا ازدمکراسی عبارت است ازاعطا

آنھم بھ نحوی کھ درراستاومنطبق برشیوه ای جامع وحفظ یکپارچگی کشورنمیباشدتا بتواندازتجزیھ و مصائب ،محدودبھ افراد
و مشکالت عدیدە مردم جلوگیری نماید. با این حال ملی گرایی و دموکراسی درانقالب کبیر فرانسھ ھمانند یک ایدئولوژی بھ 

اجتماعی مشترک اند. مواردمتمایز کنندەی -درفرآیندھای سیاسیھم پیوند خورده اند،ھر دو درحاکمیت سیاسی،حق مشارکت 
کھ در آن اصول سیاسی، شیوه مشارکت، یکسانی این دو از ھم در محتوای بحث قرار دارند. دمکراسی نظامی قانونی است 

سی قرار می سیاسی شیوه ی دستیابی بھ قدرت مشخص شده است. ملی گرایی اساس قانونی خود رابرمبنای قدرتی مورد برر
دھد کھ ملت بھ وجود می آورد. درکشور ایران، ناسیونالیزم ملل تحت سلطھ می تواند موجبات آبادانی و سازندگی د رتشکیل 

.یک نظام دموکراتیک را فراھم آورد

ن نیست. ولیکن ناممک،مختصرا تشکیل یک نظام دموکراتیک و با ثبات در ایران دیکتاتورزده وظیفھ ای بس سنگین مینماید
خطردمکراسی بر مبنای اکثریت مطلق برای کشور چند ملیتی چون ایران، دورشدن اقلیتھای ملی و ملتھای کوچک از قدرت 

در 2001( درست ھمان چیزی کھ  در حکومت در سالیان بعد از نھایت استثماراین ملتھا بھ شیوه ی دمکراتیک است.و در
بنای اکثریت مطلق بھ معنای ردکردن ارزشھای دمکراسی نیست. علت حمایت ازرد دمکراسی برمافغانستان واقع شد.یار)

دمکراسی وابستھ بھ چند ملیت حمایت از استقرارنظامی سیاسی درایران است کھ در آن عناصر تشکیل دھندە جامعھ با وجود 
اداره کشوری چند ملیتی مانند ایران فدرالیزم یکی از شیوه ھای .تفاوتھای عمیق اجتماعی و ملی بھ حداقلھای خود دست یابند

است کھ درآن تفاوتھا ونیازمندیھای ملی ومنطقھ ای درچارچوب یک حکومت محلی دموکراتیک وھمچنین دولت دمکراتیک 
.مرکزی در نظر گرفتھ شده است

واند آنھارا درچھارفدرالیزم چند ملیتی عبارت است از تالشی کھ عالوە بر حفظ اتحاد مطلوب ملل گوناگون و متفاوت میت
.چوب یک کشور واحد گرد ھم آورد

بنیان ھای فدرالیزم چند ملیتی 



برای بحث در مورد فدرالیزم چند ملیتی، الزم است تفاوتھای بین فدرالیزم چند ملیتی و فدرالیزم یک ملیتی مورد تحلیل و 
.بررسی قرار گیرد

:دولتی چند ملیتی است کھ

یک منطقھ از لحاظ تقسیم زبانی وجود داشتھ باشد و آن زبان در منطقھ فدرال خود اکثریت زبانی را در دولت بیش از .١
.داشتھ باشد

احزاب و سازمان ھای سیاسی آن منطقھ فدرال در تالش برای دستیابی بھ حاکمیت سیاسی، خودمختاری و استقالل یا .٢
.دستیابی بھ حقوق فرھنگی ساکنان منطقھ مذبور باشند

با توجھ بھ ویژگیھای باال، کشورھای فدرال و دمکراتیک جھان کانادا، اسپانیا، بلژیک وھندوستان دارای دولتھای دمکراتیک 
چند ملیتی ھستند. کشورھای آمریکا، استرالیا، اتریش، آلمان، آرژآنتین و برزیل کشورھایی ھستند کھ علیرغم وجود مردمان 

لیزم یک ملیتی استقرار یافتھ اند. نظام ھای فدرالی جھان را می توان بھ فدرال "متقارن" اصیل و مناطق فدرال براساس فدرا
و فدرال "نامتقارن" تقسیم کرد. در قانون کشورھایی ھمچون آمریکا، آلمان، استرالیا، سویس، آرژانتین و برزیل ھر کدام از 

ر سیستمھای فدرالی "نامتقارن" تدوین قانون کشور در حکومت ھای فدرالی دارای حق و وظیفھ ھمانند ھستند، در حالی کھ د
و برخی از مناطق فدرالی دارای حق بیشتری میباشد. برای نمونھ ،راستای ھمزیستی مسالمت آمیزحکومت ھای فدرال است

ی آن کھ در تدوین قانون اساسی کانادا برآن شدند کھ اگر کانادا تبدیل بھ یک حکومت فدرالی شود قمست شمال1876در سال 
انگلیسی زبان و قسمت جنوبی آن یعنی فرانسوی زبانان بھتر می توانند با ھم ترکیب شوند. بنیانگذاران قانون اساسی کانادا 
بھ جای طرح ریختن یک نظام متقارن فدرالی، بھ منظور حفظ یکپارچگی کشور ودرراستای ادغام جامعھ فرانسوی زبان و 

.فرانسوی زبان است دارای حقوق بیشتری در قانون اساسی کانادا کردندانگلیسی زبان، ناحیھ ی کبک را کھ

قوانین آن کشور بھ .بعد از خاتمھ رژیم فرانکو در اسپانیا ، نظام سیاسی اسپانیا براساس فدرالیزم چند ملیتی نامتقارن بنا شد
شتری نسبت بھ دیگر نواحی خودمختار) بی(صورتی تدوین شده است کھ نواحی کاتالونیا و باسک از آزادی عمل 

برخوردارھستند. بعد از اصالحات جھت استقرار سیستم فدرالی، نواحی فدرال بھ منظور دستیابی بھ حقوق فدرالی خویش با 
کھ میان برگزیدگان حکومت مرکزی و برگزیدگان نواحی (خود مختاری)مرکز بھ مذاکره پرداختند. معاھده"اتونومی"

ھمھ نواحی فدرال بھ باسک و.رھرکدام از نواحی مستقل بھ صورت مجزا بھ رفراندوم گذاشتھ شدفدرالی امضا شد، بعدھا د
.کاتولونیا رأی مثبت بھ قانون جدید فدرالی دادند

تدوین کنندگان قانون اساسی اسپانیا برآن بودند کھ اگر نواحی کاتالونیا و باسک از حقوق بیشتری جھت حفظ زبان خود 
( برعکس در افغانستان شئونیست ھا بدین عقیده اند، کھ حتی یکپارچگی کشور بیشتر حفظ خواھد شد.برخوردار باشند 

این معاھده می بایست در قانون گنجانیده می شد تا در دادگاه فدرال و دادگاھھای آزادی نیز باعث تجزیھ کشور میگردد؟/یار) 
ل در رابطھ با حقوق اقلیتھا دچار یک بحران داخلی شد. درآن مفاد آن حراست شود. ھندوستان بعد از استقالبین المللی از
120میلیون متکلم بھ ھر زبان وھمین طور اقلیت مسلمان(کھ اکنون قریب بھ 10زبان متفاوت با حداقل 15زمان حداقل 

را درچاچوب ملیون نفر است) در آن سرزمین زندگی می کردند. ھندویسم علی رغم تالش فراوان موفق نشد کھ ھندوستان 
.یک اندیشھ سیاسی و اجتماعی بگنجاند

نظام ھندوستان تبدیل بھ فدرالی شد کھ در آن ھرکدام از نواحی 1947-48بھ منظور جلوگیری از تجزیھ کشور در سال 
ت فدرال دارای حقوق "گسترده " در قانون اساسی کشور شدند. طبق آن قانون کھ زبانھای ھندوستان رابھ رسمیت می شناخ

دوباره ھمھ اقلیتھای ھندوستان براساس گستره زبانی تقسیم شدند و بدین ترتیب در ھندوستان مرزھای زبانی و 1965ازسال 
سیاسی برھم منطبق شدند. این طرح ریزی گسترده دربزرگترین کشور فدرال جھان بھ صورتی دمکراتیک، ھندوستان را 

ظام فدرالی چند ملیتی ھندوستان اجازەی تأسیس حکومتی جدید را در تبدیل بھ بزرگترین کشور دمکرات جھان کرده و ن
.چارچوب حکومتھای فدرالی و خارج از آن ھا قرار می دھد

ھمچنانکھ در مطالب فوق اشارە شد، شیوه ھای گوناگونی فدرالی بعضی چارچوبھا را برای محدود کردن نیروی قھریھ بھ 



فدرالیزم یک ملیتی ھریک از حکومتھای فدرال دارای کرسی ھمانند در حکومت مرکزی کار میبرد. درکشورھای مبتنی بر 
ھمھ سیاستھای کلی در سطح دولت ،ھستند. درکشورھایی کھ فدرالیزم براساس رأی اکثریت یا حکومت "یک ملت" است

نوع قدرت متفاوت و در حکومت محلی اجرامی شود. فدرال ھا چنانچھ گذشت، در،مرکزی طرح و پایھریزی می شوند
.ھستند

حکومتھای مرکزی سعی داشتھ اند قوانین موجود را بھ صورتی اجرا کنند، کھ ملت کرد کمترین (ایران)در طول تاریخ
امکان استفاده را از حقوق قانونی محدودی کھ درچارچوب آن حکومت ھا امکان دسترسی بھ آنھا بوده است، بدست 

قاطعی است برای آنکھ ملت کرد درایران فدرال آینده جایگاه خود را بھ صورتی مشخص کند آوردەباشد. این تجربھ ھا دلیل
کھ حاکمیت سیاسی داخلی خود را بھ دست آورده و دولت فدرال کردستان دارای قدرت قانون گذاری، سیاستھای اجتماعی، 

ھ بوده باشد نمی تواند دلیلی برای باشد. یکپارچگی ایران در طول صدھا سال ھم کمحیط زیستی ونظام مالیاتی خود
اما ھیچ وقت ازنظر ملی ،ھمگرایی ابدی ایران باشد. ممکن است ایران از لحاظ جغرافیا ی سیاسی متحد ومنسجم بوده باشد

.متحد نبوده است

حکومتھای ملت کرد دارای تجارب متفاوت تاریخی، سیاسی و اجتماعی در رابطھ با رفتاررژیمھای ایران وبرخورد 
مرکزی با ملت کرد ھمانند برخورد استعمارگربا مستعمره است. بھ دلیل این سابقھ تاریخی تلخ ملت کرد بسی سخت خواھد 

تعیین شود. نقاط مشترک و متفاوت "بود کھ نظام حکومتی را انتخاب کند کھ صالحیت آن از طرف "اکثریت مردم ایران
ان بدین گونھ تحلیل کرد: فدرالیزم چند ملیتی بھ دنبال تشکیل واحد سیاسی متحدی طرفداران فدرالیزم چند ملیتی را می تو

ھستند کھ متشکل از ملت و زبان و نواحی گوناگون است. آرمان فدرالیزم چند ملیتی آن است کھ حداقل فرھنگ ھای ملی 
اساسی قانونی و ابدی شود. طرفداران مردم ایران بھ رسمیت شناختھ شوند، و چند ملیتی و چند فرھنگ بودن ایران تبدیل بھ

فدرالیزم چند ملیتی درتالش ھم زیستی حداقل دو ملت سھیم در یک سرزمین بوده و مخالف بھ ھم چسبانیدن و حل کردن 
ملتھای تشکیل دھنده کشور ھستند. برای طرفداران فدرالیزم چند ملیتی طبیعی است کھ ھر فرد دارای حس مھین پرستی 

وطن پرستی از یک سو نسبت بھ کشورش واز دیگر سو حس ناسیونالیستی برای زبان وفرھنگ ملی باشد، یعنی حس
.خویش را داشتھ باشد

مخالفان فدرالیزم بھ ویژه فدرالیزم چند ملیتی، کشورھای یوگسالوی، چکسلواکی، اتیوپی( کھ اریتره را از دست داد) و 
فدرالیزم چند ملیتی نام می برند. فدرالیزم در کشورھایی چون شوروی سابق را بھ عنوان نمونھ ھای شکست خورده

.صحرای مغرب، جنوب آسیا وجزایرکارآیب در آمریکایی التین موفق نبوده است

:شکست فدرالیزم در این کشورھا موارد مشترک فراوانی دارد کھ برای طرفداران فدرالیزم در ایران جای تأمل دارد

ورھا و بخش ھایشان مجبور بھ ھمزیستی و تشکیل واحد سیاسی متحد شده بودند، لذا باھم بودن این تحمیلی بودن: این کش.١
.کشورھا دلخواھانھ نبوده است؛ بطور مثال تشکیل اتحاد جماھیر شوروی

ز آن فلسفھ ی جمع آوری نیرو: آن کشورھا نھ دمکراتیک بوده ونھ پیشینھ ی دمکراتیک داشتھ اند. ھنگامی کھ برخی ا.٢
کشورھا مشغول دمکراتیزاسیون بوده اند و نھادھای دمکراتیک در حال توسعھ یافتن در آن کشور بودەاند، فرصتی مناسب 
برای جدایی و استقالل بعضی از آنھا فراھم شده است. مانند استقالل بنگالدش ازپاکستان، جدایی سلوونیا و کروآتیا از 

.یوگسالوی از این دست میباشند

ار آوردن بر ملتھای کوچک: این کشورھا در رفتار و حل مسئلھ ملتھای کوچک بھ طور کلی موفق نبوده اند و بھ جای فش.٣
درنظر داشتن حقوق اقلیتھا آنھا را پایمال کرده و خواستھ یشان را سرکوب می نمودند. مسئلھ بین مالزی ھا و چینی ھا در 

.مالزی مصداق این مورد است

منابع: این کشورھا از تقسیم درآمدھای دولت بھ صورتی مساوی وعادالنھ امتناع کرده و بدین طریق مسئلھ تقسیم.٤
.شھروندان و سرزمینھای فدرالی بھ نواحی درجھ یک و درجھ دو تقسیم می شدند. نمونھ این مورد چکسلواکی می باشد

مدتاً ناشی از تالش برای تمرکز قدرت در مرکزو شکست فدرالیزم در این کشورھا ع:تالش برای متمرکز نمودن قدرت.٥



متمرکز نمودن سیستم سیاسی بوده است. برای نمونھ تالش رھبران صربستان در یوگسالوی برای در دست گرفتن قدرت در 
.این کشوراز این دست میباشد

برای جلوگیری از تجارب تجارب یاد شده برای ملتھای ایران و ملت کرد در ایران و شرق کردستان جای تأمل دارد.
:کشورھای ذکرشده و بھ منظور موفقیت پروژه فدرالیزم چند ملیتی درایران توجھ بھ نکات زیر جزو الزامات کلیدی ھستند

.فدرالیزم باید باخواست ملتھای تشکیل دھنده ایران بھ وجود آید نھ برمبنای خواستھھای قدرت مرکزی.١

طرف مردم انتخاب شود، بدین معنی کھ باید این حق را بھ ملت کرد داد کھ دررفراندومی( آزاد) قانون فدرالیزم باید از .٢
.برای انتخاب کردن سیستم فدرال یا ھر سیستم سیاسی دیگری کھ خواھان آن ھستند شرکت کنند

ک بتواند آزادانھ کار سیستم فدرالی در ایران باید بھ صورت دمکراتیک باشد کھ درآن نھادھا ودستگاھھای دمکراتی.٣
وفعالیت دولت را تحت نظر قرار دھند. احزاب سیاسی آزادی کارو فعالیت را داشتھ باشند و تکثرگرایی سیاسی ھمانند یک 
اصل قانونی بھ تصویب برسد. حراست از حقوق بشر مانند یک وظیفھ برای دولت مرکزی و دولتھای محلی در قانون 

دی بیان و مطبوعات تضمین شود و در راه دستیابی بھ عدالت اجتماعی حداقلی سھم جنس حکومت فدرال گنجانده شود. آزا
.درادارات دولتی و قضایی تعیین شود)دیگر (زن یا مرد

پنج ملت اصلی ایران(فارس، آذری، کرد، عرب، بلوچ) درباره بھ رسمیت شناختھ شدن و احترام بھ حق سرنوشت خلقھا .٤
.قلیتھای قومی و مذھبی دیگر در قانون کشوری و قانون نواحی فدرال محفوظ باشدبھ توافق برسند و حق ا

منابع زیر زمینی ایران باید مالکیت ملی داشتھ باشد و ھرکدام از نواحی بھ صورت مساوی وبھ تعداد ساکنان از آن بھره .٥
.مند شوند

ملیتی نیست، بلکھ توجھ بھ موفقیت کشورھای موفق و تنھا راه حل، اندیشیدن در مورد علل شکست کشورھای فدرال چند 
بزرگ چند ملیتی ھمچون بلژیک، کانادا، ھندوستان و سویس کھ دارای تاریخ طوالنی در اداره نظام فدرالی ھستند برای 

.جنبش کرد دارای تجارب گرانبھایی ھستند

یشتری داشتھ باشد. در حالی کھ ھمھ اقلیتھا و حکومت فدرال چند ملیتی قادر است با وجود واحد بزرگترآرمانھای ب.١
شھروندان دارای حق یکسانند، میل بھ ھمزیستی زیاد شده و تشکیل دھندگان حکومت فدرال بھای ھمزیستی را خواھند 

.پرداخت

کومت ند، برای آن کھ مانند یک حنگفتمان: دولتھای فدرال اگر نتوانند برابری را برای ھمھ نواحی فدرال تأمین ک.٢
دموکراتیک بھ بقای خود تداوم بخشند باید روال تقسیم قدرت را در پیش گیرند. در این فرآیند باید بھ نوبھ خود حق ھمھ ملتھا 

.واقلیتھای قومی ومذھبی درنظر گرفتھ شود

ود، اما ھرکدام از راه حلھای مذکور ممکن است نتواند درعصر اطالعات وارتباطات مانع تجزیھ شدن کشوری فدرال ش
.مدنظر قرار دادن ھر کدام از آنھا ابزاری است برای تحمل کردن فدرالیزم

فدرالیزم زمانی موفق می شود کھ نیروھای خارجی و کشورھای ھمسایھ درامور داخلی کشورمداخلھ نکنند. نمونھ این .٣
امور داخلی این کشور یکی از مورد در عراق وجنوب کردستان مشاھده می شود. مداخالت جمھوری اسالمی و ترکیھ در

دالیل اصلی بحران سیاسی و امنیتی دراین کشوراست. بھ ھمین خاطر است کھ شرط اصلی موفقیت فدرالیزم در ایران تثبیت 
.فدرالیزم در عراق و حل مسئلھ کرد در ترکیھ است

ملتھای سھیم و درنظام فدرال، اقلیتھای قومی فدرالیزم چند ملیتی آنگاه قابل اطمینان است کھ دمکراتیک باشد. نمایندگان .٤
ومذھبی از طریق معاھدات دمکراتیک می توانند با گفتگوی آزاد راه حل مشکالتشان را بیابند وراه ھمکاری و توسعھ را 



ھموار کنند. وجود بنیانھای لیبرال دمکرات و حقوق جامع باعث حفظ حقوق افراد شده و برای گروھھای داخل کشور راه 
.سعھ جامعھ مدنی را ھموار می کنندتو

آن حکومتھای فدرالی کھ حقوق جوامع تشکیل دھندە مناطقشان را بھ رسمیت می شناسند اجازه می دھند کھ اقلیتھای درون 
.جامعھ احساس امنیت کرده و بدین طریق زمینھ ھمکاری ھمھ اقشار فراھم می شود

موفق تر از آن سیستمھای حکومتی خواھند بود، کھ براساس ترس و الزام با سیستم ھای فدرالی داد گستر و دموکراتیک.٥
ھم بودن شھروندان کشور وملتھا استقرار یافتھ اند. وعده ھای طرفداران حکومت مرکزی برای اولویت دادن بھ مسائل 

ی تواند توجیھی باشد برای عدم اقتصادی قبل از مسائل سیاسی و اجتماعی و آنچھ آنھا آن را "عدالت اجتماعی " می نامند، نم
استقرار جامعھ ایی دمکراتیک و فدرال چند ملیتی. ھندوستان، کانادا وسویس ھنگام تأسیس دولت فدرال ثروتمند وغنی 

.نبودند، اما فدرالیزم در طول تاریخ برای آن کشورھا زمینھ ی رشد و توسعھ فراھم می کند

نتیجھ گیری

اک در تعدادی از ویژگیھا و احساسات ارتباط خود را متعلق بھ یک گروە از افراد بشری میدانند. اغلب افراد با داشتن اشتر
ازاینرو میتوانیم بگوییم کھ بسیاری یا اکثر افراد یک کشور چند ملیتی دارای حداقل یک ھویت ملی ھستند کھ از آن متولد 

ملی - وت است. فدرالیزم چند ملیتی بر اساس جغرافیشدەاند کھ با دیگر بخشھای کشوری کھ در آن زندگی میکنند متفا
میتواند نقش متعادل کنندە بین نیروھای سیاسی و ملی، ماھیت طلبان ملی و مدنی برای حفظ وحدت ایران و کاھش 
درگیریھای ملی و قومی در داخل ایران را بازی کند. ملل غیر فارس ساکن ایران ایران اولین خلقھایی نیستند کھ خواھان 

برمی "نظام فدرالی می باشند و آخرین ملیتھا ھم نخواھندبود، کھ سیستم فدرال را بھ عنوان مناسبترین "انتخاب معاصر
ساکنان جھان در نظام فدرالی بھ سر می برند. در بدترین حالت خود فدرالیزم می تواند پاسخی مناسب تر از %40گزیند. 

برای مللی دارای تجربھ و سرکوب شده ای چون کردھا، .رینشان ھم باشدھمھ انواع حکومت ھای مرکزی و حتی دمکرات ت
ترکھای آذربایجان، اعراب، بلوچھا و ترکمنھا تعیین نوع فدرالیزمی کھ خواھان آن است اھمیتی حیاتی دارد، کھ این ھم 

.شرط پپشبرد خواستھ ھای فدرالی ملل تشکیل دھندە ایران است

فدرالی نمی تواند در قالب یک شعار راه حل مسئلھ ملی ودمکراتیزاسیون در ایران باشد. بھ خواست استقرار سیستم حکومت 
ھمین خاطراست کھ تالش برای فراھم کردن زمینھ ای درست جھت تشکیل سیستم فدرالی وظیفھ ی امروزی جنبش 

نی در مناطق ملی ایران ھمراە با دمکراتیک مردم ایران است. اولین گامھای تشکیل این زمینھ، تالش برای توسعھ جامعھ مد
.ایجاد تغییرات در سیستم سیاسی و اجرایی است

---------------- خاتمھ-------------- 


