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  آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به اياالت ميدهد؟ 
  سام قندچی

   
يکي از دالئل مخالفت بخش مهمي از جنبش مترقي ايران با فدراليسم براي ايران، درک غلط از موضوع اختيارات دولت 

 بسياري تصور ميکنند که اگر در ايران  .هاي ايالتي در محدود کردن حقوق انساني شهروندان مقيم ايالت مطبوع آنها است
در آذربايجان ميتواند تصميم بگيرد که مثأل اهالي ايالت حق دسترسي به اينترنت فدراليسم بوجود آيد، مثأل يک دولت ايالتي 

  .را نداشته باشند
   

 ميخواهم از مثال اياالت جنوب در دوران جنگ داخلي در آمريکا استفاده کنم،  من براي آنکه موضوع را بهتر توضيح دهم،
 سيستم برده داري در اياالت خود را ميدهد، و تصور ميکردند وقتي آن اياالت تصور ميکردند که فدراليسم به آنها حق حفظ
 از   در عمل اين تنها موردي بود که فدراليسم در آمريکا، .دولت فدرال حق ندارد آنها را به الغاي برده داري وادار کند

   مسأله چه بود؟ . به اختالفي ميان اياالت معيني و دولت فدرال انجاميد طريق جنگ،
   

قالل آمريکا دو جريان اصلي سياسي در ارتباط با موضوع فدراليسم شکل ميگيرند، و اتفاقأ هردو هم در شمال در در پي است
 متعلق به حزب فدراليست بود و دومي ها هوادار حزب دموکرات بودند، که   اولي ها .نقاط مهد اوليه اياالت متحده بودند
 تا دوره دوم رياست جمهوري  . ميشد و موسس آن توماس جفرسون بودجمهوريخواه خوانده-البته در آنزمان حزب دموکرات

جرج واشنگتن، حزب فدراليست شکل گرفته بود، و واشنگتن در انتخابات دوره دوم خود، کانديداي حزب فدراليست بود، و 
  .جان ادامز دومين پرزيدنت آمريکا هم از آن حزب بود

   
 اصطالح فدراليسم، که به کساني که حقوق اياالت را بيشتر در مد نظر  از  در جنبش سياسي ايران برعکس درک رايج

 تأکيدشان بر حقوق دولت مرکزي بوده  دارند اتالق ميشود، در آمريکا کاربردن اصطالح فدراليست، منظور کساني است که
عکس طرفدارن از سوي ديگر طرفداران حزب دموکرات، بر . است، چرا که دولت مرکزي دولت فدرال ناميده ميشود
  . تأکيدشان بر حقوق اياالت بود حزب فدراليست دوران ابتداي اياالت متحده آمريکا،

   
را    فدراليسم نوشتارهاي   که به همراه مديسون،  الکساندر هاميلتون بود، يکي از شخصيتهاي اصلي حزب فدراليست

 در واقع آن نوشته  .آنرا بحث کرده ام  کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانياننوشته است، که من قبأل در 
 چرا که آمريکا   در درون يک سيستم فدرالي است، ضيح ساختارهاي قضائي کنترل و توازن، کوشش هائي جهت تو ها،

خود در ابتدا، از الحاق تعدادي کولوني هاي نسبتأ مجزا بوجود آمده بود، و نه آنکه از يک رژيم متمرکز قبلي حاصل شده 
التي نبود، که اساسأ موجود بودند، بلکه شکل دادن باشد، و وظيفه مقابل پايه گذاران آمريکا آنقدر شکل دادن ارگان هاي اي

  .ساختارهاي دولت فدرال بود، که بعد از انقالب شکل گرفتند
   

 حتي باعث سو ظن کساني نظير جفرسون   برروي اختيارات دولت مرکزي، در نتيجه بسياري از تأکيدهاي فدراليست ها
 در زمان   البته بعدها هاميلتون، . رژيم سلطنتي در آمريکا است که تا مدتها فکر ميکرد هاميلتون در پي ايجاد يک شد،

 همچنين  . از جفرسون پشتيبباني کرد، با اينکه جفرسون از حزب رقيب بود کانديتاتوري جفرسون براي رئيس جمهوري،
  .ر شد رئيس جمهو  و به عنوان نامزد حزب دموکرات آن زمان، مديسون نيز بعدها بسيار به جفرسون نزديک شد،
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 تسخير کرده و 1814 که انگليس شهر واشنگتن را در سال  شايسته ذکر است که در دوران رياست جمهوري مديسون است

 نه از فدراليست ها  رگر انگليس،يعني نيروي استعما. کاخ سفيد و ساختمان کنگره را آتش زد، و مديسون به ويرجينيا رفتن
 و نبايستي برنامه   و نه از دموکراتها که تأکيدشان بر حقوق اياالت بودند، راضي بود، که بر دولت مرکزي تأکيد داشتند،

در مورد ايران هم به همينگونه زمانهائي بوده است که استعمار خواهان تجزيه . هيچکدام از آنها را برنامه استعمار دانست
 در نتيجه نسبت دادن برنامه دولت متمرکز يا برنامه سيستم  . و زمانهائي هم خواهان تمرکز بوده است يران بوده است،ا

  .فدرالي به استعمار غلط است
   

 موضوع برده داري در ارتباط با فدراليسم در آمريکا طرح  حدود يک صد سال بعد از دوران پايه گذاران ايالت متحده،
 که در ايالت خود بتوانند برده داري را   ادعا ميکردند که اين حق ايالتي آنها در سيستم فدرال است،  برده دار،اياالت. ميشود

 اساسأ نتوانست براي الغاي برده داري موثر باشد، بخاطر آن بود که بخش   در واقع علت آنکه حزب دموکرات، .حفظ کنند
 از شهر وندان  وئي اياالت حق دارند حقوق انساني آزادي بشر از بردگي را،بزرگي از آن حزب به اين اشتباه افتادند، که گ

  .ايالت خود سلب کنند، در صورتيکه حقوق بشر باالتر از حقوق ايالت است
   

 که در آنزمان حزب جواني بود، به روشني موضع الغاي برده داري  ابراهام لينکلن يعني رئيس جمهور حزب جمهوريخواه،
 و براي آن مبارزه کرد، در صورتيکه حزب دموکرات نتوانست در اين برهه از  حقوق اياالت طرح کرده،را در فراسوي 

  .زمان موضوع ارجحيت حقوق بشر بر حقوق اياالت را درک کند
   

اي  آنها که درکشان از فدراليسم، حکومت ه . ما با مسأله مشابهي روبرو هستيم  در ارتباط با ايران، در جهان امروز نيز،
خانخاني قومي است، که بتوانند حقوق بشر را تابع حقوق اياالت کنند، درک غلطي از فدراليسم دارند، و از سوي ديگر نيز 

 و با رد اين موضع  عده اي اين درک غلط از فدراليسم را مساوي خواست طرفدارن فدراليسم براي ايران مينمايانند،
 و خواهان بازگشت استبداد به ايران و در جهت  ت فدرالي براي ايران دارند، سعي در بي اعتبار کردن برنامه حکوم غلط،

  .ضديت با حقوق مليت هاي ايران کوشش ميکنند
   

 نه دفاع آنان از حقوق مليت هاي ايران بود، بلکه پيوستن آانها به يک  پيشه وري و فرقه دموکرات آذربايجان، اشتباه امثال
 و آنها خواست براي حمله يک  اقأ بسياري از مخالفين فدراليسم امروز دارند تکرار ميکنند،نيروي بيگانه بود، آنچه که اتف

  . براي رسيدن به قدرت در ايران طرح ميکنند نيروي ببگانه به ايران، يعني حمله آمريکا به ايران را،
   

 و  ي درباره متجاوزين خارجي آنزمان، پيشه وري آنروز با ساده انديش .در واقع اشتباه اينان نظير اشتباه پيشه وري است
اينان با ساده انديشي در ارتباط با متجاوزين خارجي امروز، هردو فراموش کرده و ميکنند که بهترين راه حل براي همه 

 و حمله هيچ نيروي تجاوزگر به ايران   و آنهم در يک حکومت آزاد،  خود مردم ايران هستند که ميسازند، مردم ايران را،
  . آينده ايران نيست  حل آزادي و عدالت و ترقيراه

   
 نوشته ام آنچه مخالفين فدراليسم بيش از هر چيز از آن هراس لت مرکزي در ايران.کردها و شکل گيري دوهمانطور که در 

 در  . و آنهم تجزيه ايران نظير يوگسالوي است هاي سياسي اياالت ايران شود، ميتواند نتيجه عدم توجه آنها به خواست دارند،
واقع در دنياي کنوني نه تنها دولت مرکزي ميتواند و بايد در برابر دولت هاي ايالتي بخاطر زيرپا گذاشتن حقوق بشر بايستد، 

ستي در برابر دولتهاي ايالتي، فدرال، و يا نظير تجربه جنگ داخلي در آمريکا، بلکه نهادهاي گلوبال نيز ميتوانند و باي
  .متمرکز، بخاطر سلب حقوق بشر بايستند

   
   

  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران
   

  سام قندچی، ناشر و سردبير
  ايرانسکوپ
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