
  ؟ "تا سرحد جدایی "حق تعیین سرنوشت یافدرالیسم 

 

آستانه تالش دولت خودمحتار کردستان عراق برای استقالل سیاسی و در آستانه بحران سیاسی در جمهوری اسالمی و در  

ران نظیرعربستان و ترکیه در اوجگیری تالش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال برخی رقبای سیاسی ای

چرا که چپ  حمایت از برخی جنبش های ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم اهمیت زیادی دارد. 

"مسئله حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم را روشن کرده و صیقل دهد. در شریط حال تمامی چپ   باید مشی خود در قبال

با مسئله "حق تعیین سرنوشت" اعالم می کنند. اما وقتی به شرایط حال و زمان  قت خود را به شکل کلی و تئوریک مواف

اجرا و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری های گوناگون هستیم. این تشتت آراء نه تنها در میان احزاب و 

نوشته در بخش اول به "حق سازمانهای سیاسی چپ که حتی میان اعضای هر سازمان سیاسی چپ وجود دارد. در این 

تعیین سرنوشت" تا سر حد جدایی می پردازم. در بخش دوم به حل فدراتیو مسئله ملی خواهم پرداخت و در بخش سوم 

 سعی خواهم کرد یک جمع بندی ارائه دهم و به موارد مشخص بپردازم. 

یین سرنوشت تا سرحد جداییحق تع -بخش اول    

ن شعار اگر یران که در سراسر جهان است. ایجنبش چپ نه تنها در ا ین شعارهایتر یمیاز قد یکین سرنوشت ییحق تع

ده و یم به مشکالت عدیرسیآن م ییاجرا یوه و چگونگیبه ش ید اما وقتینما یم یهیبد یک امریچه ساده و در مباحث تئور

 یتواند به فاجعه ا ین حوزه میدر اکوچک  یک خطاید بخاطر سپرد که تنها یبا م. یکن یبرخورد م یاریبس یها یدگیچیپ

 ییاجرا یشتر به چگونگیهر چه زودتر و ب یستین روست که باینجامد. از همیب یفرهنگ – یانسان – یم اقتصادیعظ

ز و در یم یگوناگون را رو یکرد راه حل ها یپرداخت و سع یرامونیپ یران و کشورهای"حق تعببن سرنوشت در ا  شدن

کردن آن  ییاجرا یبعد بتوان برا  ح شوند تایا تصحیو  ین نظرات غنیا  مردم قرار داد تا و یشگاه جنبش انقالبیپ

فراهم کرد.  را ینظر – یماد یروهاین  

تواند راهگشا و نقطه  یان مینیشیطلبانه پ ی, خودگردانیستی, استقالل طلبانه, فدرالیاز حرکات مل یریشک درس گیب 

د توجه و دقت کرد و یه در عصر جدیران و بخصوص روسیدر ا یحرکات مل یهاد به درس یباشند. پس با یمت خوبیعز

مات یل تقسیاز قب یه داریشرفته سرمایپ یدر غرب از جمله در کشورها یو حقوق یزنده سازمانده یهمزمان به مدل ها

به  یاسیاستقالل س یت فردایاز واقع یکا و ... توجه کرد. چرا که بخش بزرگیدر سوئد, آلمان, کانادا و امر یکشور

دارند. یو حقوق بستگ یاست که به علم سازمانده یاجتماع- یاقتصاد -ییایو جغراف یادار ینوساز  یمعنا  

گوناگون بر  یر دستخوش جنگ ها و غلبه اقوام و فرهنگ هایران در طول هزاره اخیانه و بخصوص فالت ایخاور م

ست که از هند یهوده نین ها , ارزشها و هنرهاست و بیاز سنن , آئ   یاریبس  یختگیگر بوده است که ثمره آن در هم آمیگدی

ار هم خانواده هستند. اما یم که با هم بسیهست یین ها و ارزش ها وهنرهایازمذاهب و آئ یف به هم بافته ایتا لبنان شاهد ط

از  یریب بقاء و جلوگشه سبیهم یعوامل یو همجوار ی, ارزش یو آداب ینییآ – یاشتراکات فرهنگ یوجود تمام با 

سال عرب مانده اند ,  1500گر گشته است. اعراب هنوز پس از یکدیدر   ن جوامع و ذوب شدن آنهایع ایاضمحالل سر

کند.یز میگر متمایکدیهستند که آنها را از  یزاتیتما یو .... کماکان دارا  انیهودیکرد , فارس , ترک , ترکمن , بلوچ و   

انه و ملل تحت یم یایانه, آسیزات ملل در خاورمین عوامل در زنده نگاهداشتن تمایاز مهمتر ییایجغراف یزبان و مرزها 

ت یبرسم یمل ین خواسته هایاز اول یکینروست که یهستند. از ا یو پس از آن اتحاد شورو یتزار یت امپراطوریومیق

زبان )  یبر رو یگذاریق سرمایان از طرگیبا همسا یاغناء و پر رنگ کردن اختالف زبان . ییایجغراف یشناختن مرزها

ر یو زنده کردن نام مشاه یخ ملیتار یسی( و بازنویمل یقیغ موسیو تبل یبه زبان مل یعلم یض خط و ترجمه کتابهایتعو

خود در برابر  یدفاع از مرزها ید و برایک ملت جدیشکل دادن به  یسم برایونالیزم و ناسیتاریلید میو تشد یمل

سم راه را یتاریلیسم و میونالین ناسیداشته باشند و چه بسا ا یط مشابه ایتوانند دقبقا شرا یم  هم که آنها  است یگانیهمسا

د.ید بگشایجد یجاد تنش ها و جنگ هایا یبرا  

  ییتا سر حد جدا ن سرنوشت ییحق تع یومشکالت بر سر اجرا موانع 



ن یین مانع بر سر تخقق "حق تعیبه عنوان بزرگتر یت خواه مرکزیمتما یتوان از دولت ها یشک می: در نگاه اول بیدولت مرکز 

شتر یارات بیاخت یل گوناگون از اعطایبه دال یمرکز ین دولت هایهند و چ ,ران یا ,ه یدر روس  مثال یسرنوشت" ملل نام برد. برا

ن سرنوشت ملل" در ییتحقق "حق تع  اب یمخالفت دولت مرکز  ورزند. البته سطح یتحت سلطه خود امتناء م ییایمناطق جغراف  به

ستم یون ها و سیاالت و فدراسیندگان ایاز نما یکه حکومت مرکز ییدر باال متقاوت است. اما در کشورها برشمرده  یکشورها

کا چون یاز کشورها از جمله امر یکمتر است. در برخ در مقابل حق  یدولت مرکز شکل گرفته است مقاومت  یمحل یپارلمان

ارات گسترده یآن از اخت ییندگان قضایاالت و نمایا الت مستقل شکل گرفته است. یوستن چند ایاز آغاز ازبه هم پ یاسینظام س اساسا 

در سطح   را موقتا یمرکز ییقوه اجرا  هیهر ابالغ یبا صدور حکم  تواند یم  یفدرال یمثال هر قاض یبرخوردار هستند. برا یتر

هر  دهد که ین تجربه نشان می. اندازدیق بیبه تعو آن را  یا اجرایبلوکه کند  یدادگاه عال یدگیتا رس کایا در سراسر امریالت یک ای

شتر و بهتر بر مداخله و یم بیتوان یم میداشته باش  یمستقل تر یین مدون و حکومت قانون و قضات و قوه قضایشتر قوانیچه ب

م.یغلبه کن یمخالفت حکومت مرکز  

  

از ملل است.  ین سرنوشت برخییدر مخالفت با حق تع یاز عوامل عالقه حکومت مرکز یکی یعیع سرشار طب: منابیعیمنابع طب

مثال  یباشد. برا  یمل یا در خصومت با جنبش هایت و یدر حما یخارج یدخالت دولت ها یبرا یلیدل یتواند حت یم یعیمنابع طب

 ییایتواند با خواست کنترل جغراق یم یشتریب یبا راحت  ندهیا در آیز ران چه امرویا یت مرکزیران حاکمیبد اقتصاد ا  طیدر شرا

ت یگر اکثریرسد خلق عرب د یح کند. اگر چه بنظر میانه خود را توجیاست سرکوبگرایدر خوزستان مخالفت کرده و س  خلق عرب

دهند. یل نمیخوزستان را تشک یاهال  

ن کنند عمال محتاج به یخود را تام یتوانند بودجه دولت یس که نمینو تاس یدهد کشورها ینشان م یخ استقالل ملی: تاریدرآمد مل

از  یاست اقتصادیو س یاسیس ین مشیین کمک ها عموما بدون چشم داشت در تعیگشته و ا ین المللیب یا کمک هایافت وام و یدر

اداره  یخود برا یتواند بودجه دولت یکا نمیساالنه امر یاردیلیم یل بدون کمک هایرد. اسرائیگ یکمک کنندگان صورت نم یسو

 یمال یتوانند درآمد کاف یکار آنها نم یروین یه بر رویکستان و ارمنستان بدون باز بودن بازار کار روسین کند. تاجیکشور را تام

 یدرآمد مال یبرا یتواند خود را اداره کند و حت یکا نمیامر یاردیلیم یداشته باشند. پاکستان و بخصوص ارتش آن بدون کمک ها

نروست که محاسبه یاز ا  نگونه است.یت مصر هم ایدارد. وضع یعرب یخود به کشورها یتیو امن ینظام یروهایاز به فروش نین

در رابطه با طرح شعار استقالل مهم است. یریم گیدر رابطه با تصم یدرآمد مل  

. از  باشند ین سرنوشت ملل مییبا حق تع یدولت مرکز گر مخالفت هیهستند که توج یاز عوامل یو بحران اقتصاد یجنگ, ناامن

از  ین المللیت بیه و حمایت مردم همسایکه جلب حما یو محل ینه تنها مردم خود یجلب احساسات و هوادار ینرو تالش برایا

 الزامات است. 

ن دست دولت یگان شود و ایبا همسا ایو  یجنگ داخل تواند منجر به تنش و سپس  یم یمل  سمینیسم و شویونالیناس سم: یونالیناس

حکومت قانون و غلبه بر هرج و مرج .... جنبش  ین کوناگون از جمله بقراریگذارد که تحت عناو یگان را باز میا همسای یمرکز

شفاف باشند و آنرا  یخارج یو بخصوص در تماس با قدرت ها  د شفاف برخورد کردهیبا یمل یرا سرکوب کنند. گروه ها یمل یها

 یمل یروهایاعتبار ن یبرا یخطر بزرگ یخارج یروهاین ت یسم و توسل به حمایسم و شونیونالینرو ناسیااز  انجم دهند.  یعلن

 است.

  

ش خواهد داد و چه بسا هر دو طرف یه را افزایو جنگ با ملل همسا یرین امر خطر درگی: اهیبا ملل همسا یاختالفات حل نشده ارض

 یو نواح یحل اختالفات مرز ینرو آغاز گفتگو برایملت خود باشند. از ا ین سرنوشت براییفع حق تعمدا یروهاین یرین درگیا

 یریحل وفصل درگ یبرا ین مورد قانونیبهترار مهم است. یبس یحکومت مل یبرقرار یش از اوج گرفتن تالش برایب یمشترک حت

 1945ش از یپ  ن کشورهایماب یمرزها یزمان ملل تمامسازمان ملل است. سا 1945مصوبه سال  یمرزها رفتن یپذ یارض یها

با  یجان جنوبیآذربا ییایمثال مرز جعراف یبرا شناسد. یت مینده برسمیآ یرا برا 1945موجود در سال  یاعتبار و مرزها یرا ب

 1945که در سال  یمهاباد است. مرز یبا جمهور فرقه دمکرات  یجان به رهبریآذربا ک یدمکرات یهمان مرز جمهور کردستان 

جان و کردستان ثبت شده است. یبه عنوان استان آذربا 1945ت شناختند و در نقشه سازمان ملل در سال یبرسم  آنرا یهر دو جمهور  

ل ضعف و یبه دل یالت عالیاز کودکستان تا تحص ی: عدم داشتن امکانات آموزشدیجد یت ملیاکثر یبرا یعدم داشتن امکانات آموزش

و  یسواد یمنجر به گسترش ب ین حکومت ملیان آغازیدر سال تواند یم یعلم یها ییا عدم توانایو  یبر زبان مادر یفعدم تسلط کا

شود ید علمیو افت شد یکم سواد  



فاده ت از استیمحروم یتواند به معنا یملت خود م یای: کنترل بر جغراف یتجار - یآب – یالعاتطا یشاهراه هاو  عدم داشتن راهها

قابل دسترس در گذشته باشد.  یتالیجیگان از راهها و بنادر و ارتباطات دیرا  

در  یاجتماع – یاسیثبات س ین عوامل برایاز مهمتر یکی یاسیک فرهنگ سیو جود  یسطح رشد مدن  :یاسیو احزاب س یرشد مدن

 یستیک ملت مستقل بای  الزم است چرا که یسایو س ین رشد مدنیرسند. ا یم یاسیس یا خودمختاریاست که به استقالل  یجوامع

ک جو آرام و متمدنانه سامان دهد. یه خود را در یه و مقننه و قضائیبتواند ساختار قوه مجر  

 یه تعلقات نژادیت بر پایک ملیدن یبا به استقالل رس  :ینژاد یها یل خودمختاریر صورت تشکدد یجد یمل یت هایاقل یریشکل گ

شوند. مثال در صورت  یل میتبد ینژاد یت هایبه اقل ییاین منطقه جغرافیاز ساکنان ا یعمال بخش ییایک چارچوب جغرافیدر 

ا در صورت یل خواهند شد و یتبد یت ملیساکن آن استان به اقل یجان کردها و فارس هایا استقالل آذربای ل حکومت خودمختاریتشک

شوند. یل میتبد یت نژادیا فارس ها به اقلیا و ل حکومت کرد ترک هیو تشک ران یکردستان ا یخودمحتار  

  

ز ین بخش نیدهد. در ا یارائه م یحل مسئله مل یبرا یک امکان منطقه ایپردازم که  یو مین مقاله به راه حل فدراتیدر بخش دوم ا

ران یآن در ا یعمل ینه هان دو مدل و نمویسه ایو در بخش سوم به مقا  و خواهم کردیطرح فدرات یها یدگیجیاشاره به محسنات و پ

 خواهم پرداخت.

پوراصل ید موسویحم  
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