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 ابقـای در پی توافقی با آقای رضا پهلـوی بـا    »فدرال ايران ی مليتهای کنگره«گويا   کهمبنی بر اين است  نترنتی خبری درج شدهيتازگيها در سايتهايی ا

ـ ضمن تکذيب اظهارات داريـوش همـايون در     ای انيهدر بي اين تشکل نيز. است  موافقت کرده کشورکردن   فدراليزه  مجدد سلطنت در ايران منوط به

سـلطنت بطـور قـاطع      ی مزبور دست کم در بيانيه. باشد  کلی دور از واقعيت  بهاين خبر   رسد که میننظر   لذا به. است  آن را پذيرفته تلويحاً ـ   اين زمينه

  . نظر من اصولی استاين رويکرد از . است  مردود و بر برقراری نظام جمهوری تأکيد صريح نشده

استحضـار    بـه  اختصـار صـراحت و    هبـ را   مقولـه ايـن  رد و ايرانی نظـر خـود در ارتبـاط بـا     ، بعنوان يک انسان دمکرات، کُتالش خواهم نمودمن اينجا 

  . برسانمموضوع عالقمندان 

  

علت . شود دمکراتيک معرفی می و نظام ارتجاعی و جمهوری چون يک نهاد و نظام سلطنت بعنوان يک نهاد ،کالسيکسياسی در ادبيات  .1

 یجمهـور ياسـت  رنهاد بودن  انتخابی يعنی ،آن برعکس انتخابات آزاد و  آن از راه عزلو عدم امکان انتخاب و   اصلی آن مورثی بودن شاه

واقعيتهـای   امـا . تتـوان بـا آن مخـالفتی داشـ     نمـی   النفسـه  و معيار تجريدی بسيار درست است و فیيک اصل اين . است در نظام جمهوری

و در هر شـرايطی  ها در پراکتيک  اولی  که  اند، چه زيرسوال بردهرا درستی اين اصل  »جمهوری«و نظامهای  » پادشاهی«کنونی کشورهای 

و يـا    بـرای ارتجـاعی   ،بغرنجـی جوامـع    بـه   باتوجـه   هامـروز . باشـند  میندمکراتيک مترقی و  ها و دومی و استبدادی ارتجاعیخودی خود   به

 و يـا نبـودن   بـودن  انتخابی .گيرند زيادی مبنای سنجش قرار می های و شاخص خواندن نظامها انديکاتورها، پارامترها و فاکتورها دمکراتيک

خـود نظامهـای دمکراتيـک     خـودی  بـه  کشـورها از  نيـز  انتخابـات  وسـيع شـدن    پراکتيـزه   حتی  بلکهتنها مکفی نيست،   نه شخص اول کشور

 »جمهـوری «  و امـا کشـورهايی نيـز داريـم کـه      سلطنت، اما بسيار نيز دمکراتيک هستند غيرانتخابی ر کم کشور داريم با نهادمگ .سازد مین
از وجـود    را که توان هر آن کس يا جريان می  طبع آن، نه  به؟ آيند بشمار می ترين و مستبدترين کشورهای جهان جزو ارتجاعی اما هستند و

  .باشد است، دمکرات می  خواه جمهوري  هر که  و نه شمردخودی خود مرتجع   بهنهاد سلطنت دفاع کند، 

اما از نظـامی پارلمـانی بـا     تعبير کالسيک، نيستم،  ، به خواه جمهوري هر چندمن   شود که  گفته سوءتفاهم احتمالی  جهت رفع هرگونهاينجا  .2

ـ   )پارلمـانی سـلطنتی و نظـام پارلمـانی جمهـوری     (نظام  بين اين دو و در صورت وجود امکان گزينش. کنم جمهوری دفاع می نهاد رياست

بعنـوان    اسـت کـه   جمهـوری پارلمـانی   نظام ی باشند ـ از گزينه   های دمکراتيک در هر دو نظام بطور يکسان وجود داشته تمام مؤلفه  چنانچه

 بـا نهـاد سـلطنت   نسبت نظام   شود، به می  مردم داده  به  که هر حال در آن امکان انتخاب و عزلی  نظام ايدآل خود دفاع خواهم نمود، چون به

و کنترل دمکراتيک بر آن اعمال  ند، پاسخگو نيستندد، چون متحرک نيستنباشهم حتی اگر سلطنت و دربار در ابتدا آب زالل . بيشتر است

ی نهـاد جمهـوری    نفـع گزينـه    داليـل زيـادی بـه   . دنگراي فساد می  دست کم در روابط درونی خود به ، کوتاه شود، پس از مدت زمانی نمی

دليل دومی آن برای کشوری چون ايران . تصدی رئيس جمهور است زمانبودن  مهمترين آن همين دورانی بودن و مقطعی  وجود دارند که

چنين امکانی اما در صورت  .تواند هر بار از يکی از مليتهای متشکل اين کشور باشد هر حال می  رئيس جمهور به: باشد بافت متنوع ملی می

فـاکتور    تـازه . است زا ساز و تنش خودی خود مشکل  اين به. از تنها يک مليت خواهد بود و خواهد ماند  وجود پادشاهی وجود ندارد و شاه

است   يا شيعه  الخرهمسلمان با مثالً  د و شاهندر دينی چون اسالم نيز مذاهب گوناگون وجود دار  باالخره: است یمذهب هم عامل بسيار مهم

تکليف پيروان اديان ديگر و باورهای فلسفی . پندارد شوندگان می گان و ديگری حکومت کنند باشد طرفی خود را حکومت  هر چه .يا سنی

ن ادعـا  مشکل اسـت بتـوا  . ی سالم طيفهای سياسی مختلفی وجود دارند در هر جامعه  و باالخره شود؟ می  غير متافيزيکی چون اومانيستها چه

، تکليف گروههای ملی، قومی، دينـی،  نيست  خوب چنانچه. انسانی فراملی، فرادينی، فراعقيدتی، فراسياسی و فراطبقاتی است  شاه  کرد که

ی مردم را بـدون درنظـر داشـت وابسـتگی      ی اينها را و در واقع همه خواهد شد؟ آيا شاه قادر خواهد شد، همه  سياسی ديگر چه و غيردينی

در جمهـوری  : بيـنم  هـای زيـاد نهـاد سـلطنت مـی      نمايندگی کنـد؟ مشـکل ديگـر را مـن در هزينـه      شان قومی، دينی، مذهبی و سياسیملی، 

ی زنـدگی فـک و    کنند، ديگـر تـأمين مـالی و هزينـه     می و تأمين نمايندگان مردم حقوق تنها رئيس جمهور را برای مدت چهار سال تعيين

ی مزدبگيـران دولـت قـرار     در سلطنت افراد بسيار بيشـتری از دربـار در حـوزه     يندگان آن ندارد، در حاليکهمردم و نما  هی بفاميل آن ارتباط

  استناد بـه   به  در ضمن کم نيستند تعداد کسانی که .باشند و کاری را برای عموم انجام دهند  ی مشخصی داشته وظيفه  ، بدون اينکهگيرند می

غيـرممکن، امـا     قواعـد دمکراتيـک را اگـر نـه      به  ی دمکراسی مقيد شدن شاه يران و عدم وجود سابقهی استبدادی نظام سلطنت در ا گذشته

 .سلطنت حکايت دارندنهاد نسبت   تر بودن نهاد جمهوری به ی اينها و بسی بيشتر از دمکراتيک آری، همه. دانند بسيار مشکل می

سلطنت تفکيـک   نهادسلطنت و  نظامشايد صحيح باشد بين . ور مجرد و مطلق نبينيمشد را بط  گفته فوقاً  که  آنچه  وصف معتقدم کهاين با  .3

هـا، نقـش    کـوره  ، از پايتخـت تـا ده   های حيات سياسـی جامعـه   ی عرصه در همه  شاهنظام پيشين ايران يک نظام سلطنتی بود، چون . قائل شد

در   ميان آورد، چرا کـه   توان از نظام سلطنتی سخن به بلژيک نمی اما در کشور دمکراتيک و فدراتيوی چون و مستبدی داشت،  کننده تعيين

  و نمايندگی کشور را برعهـده " تشريفاتی"نهاد رياست جمهوری آلمان تنها نقش  مثالًمانند   به  آن سلطنت تنها يک نهاد سمبليک است که



جمهوری است و در  آن باشد، نظام  در آن نهاد رياست جمهوری وجود داشته  لذا نه هر کشوری که. دارد و در سياست روز دخالت ندارد

خوانند و اما نظام سياسـی آلمـان را    را نظام جمهوری می  فرانسهنظام سياسی . ی استتباشد، نظام سلطن  سلطنت وجود داشته  هر کشوری که

بسـياری از کشـورها بـا نهـاد سـلطنت را نيـز کشـورهای پارلمانتاريسـتی          .کنـد  جود نهاد پادشاهی نيز صدق میاين امر در مورد و. پارلمانی

 . پادشاه  ترين نهاد پارلمان است و نه کننده در آنها تعيين  نامند، چون که می

. خواهم ملی ـ قومی آن نمی تنوع   عنايت به  ارا در ايران ب  فرانسه مثالًی  نيستم، يعنی نظام جمهوری گونه  خواه جمهوری  ن در باال گفتم کهم .4

ايـن نـوع از   . تشـکيل حکومـت    شود و از اختيـارات زيـادی برخـوردار اسـت، از جملـه      رئيس جمهور از سوی مردم انتخاب می  در فرانسه

در کشوری چون ايران تنها نظامی دوپارلمـانی  . شکست است  آورد، در ايران محکوم به تمرکز و تراکم را با خود می  که حکومتی ساختار

 :باشد ای خود می متضمن دمکراسی تفاهمی و تأمين مطالبات برحق خلقهای ايران در امرخودحکومتی و دخالت در امور کشوری و منطقه

گـردد و مجلـس دوم از نماينـدگان ايالتهـا و منـاطق و مليتهـای        تشکيل میکشور  انال از نمايندگان شهروندپارلمان فدرمجلس نخست يا 

مـال  عی مجلس اول تشکيل حکومت از ميان اکثريـت خـود، تصـويب قـوانين و ا     وظيفه. نامم من آن را شورای فدرال می  ساکن کشور که

نيز بايد قبل از هر چيز نمايندگی دولتهای ايـالتی در سـطح کشـور، درنظـر گـرفتن      ی شورای ايالتی  وظيفه. کنترل و نظارت بر دولت است

قوانين اصلی کشور بايد قبل از   بنابراين همه. است  و مقننه  ی مجريه اعمال کنترل بر قوه  منافع و عاليق آنها در قوانين کشوری و بدين گونه

 امـا  و باشـد  مـی  در آن رئيس جمهور بسيار نيرومند  ای در نظام جمهوری که نهچنين مکانيسم دوگا. اجرا از تصويب شورای فدرال بگذرند

باشـد و    دوگانـه برايمـان اهميـت داشـته      مکانيسـم پارلمـان    خوب چنانچه. شدنی نيست ، پيادههستند پارلمان و ايالتها و استانها بسيار ضعيف

و اگـر جمهـوری تنهـا بعنـوان يـک نهـاد       . موافـق نظـام جمهـوری باشـيم    م، نبايـد  زنيی تمرکز و تراکم و انحصار قدرت ب سينه  دست رد به

هر بهايی و تحـت هـر شـرايطی موافـق جمهـوری و        بگيرد، چرا بايد به  باشد و اين نقش را نهاد سلطنت نيز بتواند برعهده مد نظرتشريفاتی 

نظـام غيرمتمرکـز و    يـک بـرای تحقـق     کـه  »فدرال انی مليتهای اير کنگره« پراگماتيستی گيری نظر من موضع  بهلذا مخالف سلطنت بود؟ 

 .باشد می  کند، بسيار اصولی و دورانديشانه می  مبارزه در ايران فدرال

خـود را    اشخاص و جرياناتی کـه . باشد چک سفيد نمیی  مثابه  بهاين موافقت، تنها يک موافقت اصولی و مشروط است و   طبيعی است که .5

مليتهای ايران را برای ابقای نهـاد سـلطنت بـدون اسـتبداد و       و احزاب متعلق به  تشکل نامبردهخواهند رضايت  مینامند و  می »خواه  مشروطه«

  :ديکتاتوری جلب کنند، بايد

  ،   گرفته  فاصلهآنها بطور شفاف   باورهای شووينيستی منتسب بهاز  •

  بپذيرند، را واقعيت وجودی مليتهای متفاوت ايران •

   ،اعالم دارند را رسماً ن سرنوشت سياسی داخلی آنها در شکل حکومتهای ايالتیضرورت تحقق حق تعيي •

   را بپذيرند، در شمايل شورای فدرال مثالًکل کشور   ی هدر ادارآنها مشارکت حق  •

بـودن و  اجبـاری    بـا  من جمله(قومی، ملی، زبانی، دينی، مذهبی و سياسی معين   امتياز و انحصاری برای گروه  هرگونه برچيدن با •

  .موافقت کنند) بودن تنها يک زبان و دين و مدهب"  رسمی"

رعايت اصول دمکراسی تفـاهمی   ی هاز زاوي  ايدئولوژيک، بلکه  جمهوری يا پادشاهی، نه ی همقول  بهشود، برخورد  می  مالحظه  همانطور که

و  .چيـزی بيشـتر    چيزی کمتر و نـه   نه ـ  باشد میهای ايران لقو توافقی در کشور چند مليتی، برقراری يک نظام فدراتيو و تأمين منافع ملی خ

امـا پاسـخ قطعـی    . د شدصرف وجود اين نهاد غيرانتخابی مخالفت نخواه  در نظام پارلمانی با نهاد سلطنت ميسر باشد، با آن به مهماگر اين 

 .باشد میپذيرش اصول فوق   ويژه  و بهان و دگرديسی بيشتر آنها در قبال حقوق مليتهای اير  مصالحه  در اين راستا منوط به

 ؛ پالتفرمیشود  و علنی تدوين  بعنوان مبنای قانون اساسی ايران فدرال آينده پالتفرمی  خواه با طرف مشروطه  من حتی طرفدار اين هستم که .6

 اين امر ميسر نشود نيز با صراحت گفتگـو   حالتی کهبرای  و آلترناتيو هدر مورد گزين بايد همچنين .باشند  تصريح شدهدر آن اين حقوق   که

. ميسر نگـردد ) با نهاد جمهوری يا پادشاهی(خوب تکليف چيست اگر برقراری يک نظام فدراتيو   شود که  اين پرسش پاسخ داده  به شود و

  دانـم، بلکـه   ا منتفی نمـی تنه  نه ، رای کشوری ايران، در صورت رد فدراليسم من طرح حق تعيين سرنوشت برونی، يعنی جدايی از مجموعه

المللـی   خواهيـد چهـارچوب جغرافيـاي سياسـی و بـين      مـی   چنانچـه   طرف مقابل اين است که  به شفاف پيام. دانم نيز می ناپذير جتنابحتی ا

شـود و    ايـان داده استعمار داخلی و تبعيض وسـيع مليتهـای درون آن پ    در آن به  کنونی ايران باقی بماند، بايد نظامی در آن برقرار گردد که

  ويـژه   ايران و بـه  غيرفارس برای مردم  بنابراين اين فدراليسم و پارلمانتاريسم است که .اين تنها در يک نظام دمکراتيک فدراتيو ميسر است

ايـن    کـه   آنچـه ل، هـر حـا    بـه . جمهوری يا پادشـاهی نهاد    النفسه فی اول دارد و نه  يت و اهميت درجهواول »فدرالايران ی مليتهای  کنگره«

 .باشد میی نظام حکومتی  مثابه  يا پادشاهی به يتجمهور بخواهدتواند  نمی و اصوالً قاًطمن  کنگره

 

  آلمان فدرال،

 1387بهمن  4ـ  2009  ژانويه 23 


