ی
چند و چون رپیامون دیدانداز نظام های فدرال و طرح فدرالیسم در افغانستان

ترتیب و تنظیم  :ر
داکی نرصالدین شاه پیکار

 ۱۸جون ۲۰۲۰

ترانتو -کانادا

آدیم یب رهنما اهداف را گم یم کند
ُ ُ
چوچه قمری که تنها ماند غم غم یم کند
رهت است
در دو عالم شاد کایم از قدوم ی
رهت همچو مرغ یب پر است
هر کیس را نیست ی

ی
ر
" ر
کتت گر یاب ( )pluralityکه خود را به وحدت (  ) unityکاهش ندهد ،ز
چتی جز آشفتگ نیست .
وحدب
که نتیجه ر
کتت گر یاب نباشد ،تنها ستمگری است) Pascal : Pensee.(1958. P.261) " .
یاد داست  :حالت آشفته سیایس چند در ده در افغانستان ،نبود قیادت سیایس سالم اندیش ،ر
کتت
گرا  ،میل و مردیم ،عدم امنیت و مصؤنیت مردیم و کشوری ،مداخله بیگانگان و حمایت مزدوران
ر
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داخیل و ب آزرم و خود فروخته  ،عدم ساختار نظام سیایس مردم ساالر،نبود ز
ختش های روشنفکری و
ی
مردیم و جامعه ز
ر
ر
مدب واقیع ،ز
سمن ،در افغانستان باعث
پرسن ،تنظییم ،گرویه و
متا از قوم
عین و ی
برخ از روشنفکران ،رهتان احزاب سیایس ،جامعه ز
گردیده است ،تا ز
مدب ،شخصیت های سیایس،
ی
نخبگان و فرهیختگان کشور ،بخاطر ایجاد حاکمیت مردیم ،دموکرات ،میل و مردیم ،که متضمن وحدت
میل ،اقوام ،اقشار ناهمگون  ،ایجاد زمینه آفرینش صلح و امنیت رسارسی ،احقاق حقوق مسلم سیایس،
ی
ر
فرهنگ ،ز
عقیدب و تباری همه اقوام ساگن در افغانستان باشد ،ساختار فدرالیسم را
زباب،
اجتمایع،
ر
نسن مداخله کشور
بهتین ،شایسته ترین و شاید هم یگانه مؤلفه آرامش ،ایجاد صلح پایدار ،ختم ی
های همسایه ،مرخص سازی نتو های اشغالگر که زیر نام جامعه ز
بی الملیل که گویا بخاطر حفظ صلح
و ثبات داخل جغرافیای سیایس کشور شده اند ،باشد .یگ از دالیل خییل ها مهم هم عدم موجودیت
ی
ز
قانوب ،میل و مردیم  ،تقلب ر
گستده سیایس ،مایل و فرهنگ  ،سیاست های تک قویم و تباری،
حکومت
عدم پذیرش دیگر اقوام  ،و نداشت توان ایجاد حکومت با ثبات  ،مرکزی و افغانستان شمول ،و عدم
احساس میل و مردیم در راستای در آغوش کشیدن سایر دسته های قویم و تباری در کشور ،و به عوض
آن تقویت افراد و اشخاص غاصب ،قوم و فرهنگ فروش در میان اقوام  ،و اباورزیدن آگاهانه در عدم
ایجاد حکومت همه شمول بخاطر دفاع از تمامیت ز
ارض کشور ،کوتاه سازی دست های آشکار  ،پنهان
و مرموز مداخله گران به ویژه همسایه ها ،یم باشد .از این سبب بینش فدرالیسم ،را در ررسایط کنوی
ر
رهاب همه اقوام ساکن و مردم افغانستان ،میدانند .عقاید و باور های نا
بهتین و زیبا ترین گزینه برای
ی
همگون در زمینه وجود دارند ،و عالوه برآن نگارش ها ،مصاحبه ها ،ابراز نظر ها ،طرح ها ،پیش ز
بی،
موافقت ها ،مخالفت ها ،پذیرش ها ،و عدم پذیرش های زیادی به گونه پراکنده و نه منسجم در زمینه
نسن برای عالقه مندان در زمینه تا حدی سیع ورزیدم مساییل را در
وجود دارد .برای ایجاد سهولت ی
ر
نسن برای دوستان ،مرور کننده ها ،
زمینه به بافت نگاریس بگتم تا موادی باشد در خور اهمیت ی
طرفداران و مخالفان طرح و دیدانداز آفرینش فدرالیسم در کشور عزیز ما افغانستان.
ز
معین از زمان بدان یم اندیشد همانند
رس آغاز سخن  :همه سیستم های سیایس ایکه انسان درلحظه
ز
آدیم فرزند زمانه خود است ،و خواه نا خواه باز تاب محیط تاریخ ویژه ایست که در آن برس یم برد.
ی
از ز
زندگ نامه زمانه خود نبوده ودر ز
عی حال،
ایتو هیچ سیستم سیایس ای نیست که بنحوی ،بیان
ز
تاریخ و جهان گر یاب (  ) universalismدر آن وجود نداشته باشد.در دنیای امروز،
درجه ای از عامیت
ی
ر
ز
ایده فدرالیسم ،از اهمیت برجسته ای در تئوری سیایس برای پیوند دادن صلح آمت کتت گراب تنوع
ی
فرهنگ ،ز
ر
ز
رز
درعی حال یکپارچه ونه متمرکز،
دولن کارا و
داشی
مذهن در جهان ،با
زباب و
میل ،قویم،
ی
ایفاء میکند .اندیشه های دولت -ملت و سازمان سیایس متعاقب آن که بعد از انقالب فرانسه در اروپا و
سپس در دیگر نقاط جهان شکل گرفت ،اکنون از دو زاویه در معرض فشار جدی قرار گرفته است.
ز
ز
جهاب شدن اقتصاد ،نتوهای اقتصادی و سیایس گریز از مرکز را از
جهاب و
نخست ،فرایند اقتصاد
طریق یک دنیای فرا میل و نهاد های فرامیل ،نظت ادغام های منطقه ای اقتصاد های میل( اتحادیه اروپا،
ز
ز
جهاب ،قراداد های مختلف ز
جهاب ،صندوق ز
بی الملیل و
بی الملیل پول ،سازمان تجارت
نفتا ) ،بانک
غته ،تقویت کرده است .این فشار ،چه بر دولت -ملت های بز رگ و چه بر دولت -ملت های کوچک،
یاب هویت میل و حق
البته نه بیک اندازه ،اثر میگذارد .دوم ،فشار محیل بر دولت -ملت
ها برای باز ی
ی
تعیی رسنوشت برای آند سته از ملیت ی
ز
هاب که با سلطه سیایس ،فرهنگ و اقتصادی یک ملیت بر آنها،
ر
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ی
هنگ آنان نا دیده گرفته شده است .افغانستان ز
نت از این فشار دوگانه در امان
حقوق سیایس و فر
ر
ز
ز
نبوده است ،بویژه آنکه ستم طبقاب مستقیم مرکز بر ملیت های غت حاکم ،ضیب چنی فشاری را
ر
ملین بر ملیت های دیگر ،در ز
بی سیاستمداران و افکار عمویم بسیاری از
افزایش میدهد .این سلطه
ی
ر
روشنفکران چنان جا افتاده است که ،آنرا کامال یک امر عادی تلق میکنند ،گوب که ،جز این بودی
ز
برس میدانند ،افق ز
کساب که خود را دموکرات ویا مدافع حقوق ر
عجب بودی .ر
ذهن آنان
حن بسیاری از
در دیدن این ب ر
حق ها متوقف میشود.
ی
ی
نمیتوان امروز ،یک کشور چند ر
ملین را پیدا کرد که دولت -ملت در آن بر سلطه سیایس و فرهنگ
ی
مل ر
معی استوار بوده و نابرابری اقتصادی ،سیایس و فرهنگ در ز
ز
بی دیگر ملیت ها و یا شکیل از
ین
آپارتاید را بوجود نیاورده ،و آنهارا عمال به شهروندان در جه دویم تبدیل نکرده باشد .این سلطه ،قبل از
هر ز
چت ،خود را از طریق مکانیسم حاکمیت سیایس و سلطه آن بر دستگاه سیایس نشان میدهد ،لیکن
ر
در بلند مدت ،از طریق ایجاد فاصله جدی در ز
ملین که بنام آن سخن میگوید ،و دیگر ملیت ها،
بی
عمال سلطه اقتصادی و اجتمایع آن ملیت را هموار میسازد ،ر
حن اگر بخش غالب آن ملیت ،درگ از این
فرایند نداشته و یا از نظر سیایس ،با حاکمیت همراه نبوده باشد .نتیجه عمیل آن این واقعیت است که
معی ،که در جهت منافع ر
ر
ز
ز
معی و محروم کردن ملیت های دیگر حرکت
ملین
حاکمین
سلطه سیایس
ر
ز
ز
میکند ،سلطه طبقاب همان ملیت بر ملت های دیگر را تامی کرده و ستم طبقاتتا به ستم میل نت تبدیل
ر
ملین که بنام آن سخن گفته میشود ،به
میکند .از این گفته نبا ید باین استنتاج رسیع رسید که همه
رسمایه دار ،و بقیه ملیت ها به کارگر تبدیل شده اند .بلکه فر آیندی است که بخش مهیم از ملیت های
ی
ز
غت حاکم را به حاشیه زندگ اقتصادی و اجتمایع یم راند.
چنی فر آیندی ،دیر یا زود یک دینامیت
انفجاری را درون ملیت ها تولید میکند.
پیرسفته و کشورهای پت ز
بی کشورهای ر
آنچه که در دنیای رسمایه داری ،ز
اموب ،یا باصطالح جهان سوم
ایجاد فاصله ای عظیم میکند و قطب فقر و ثروت ز
بی آندو ،و نها یتا سلطه اقتصادی و سیایس
ی
فرهنگ مرکز بر پتامون و پرتاب شدن ر
ز
تامی میکند ،رسمایه
اکتیت آنان بر حاشیه تمدن را
وتکنولوژیک و
ر
گذاری و توسعه صنعن و اقتصادی در مرکز و خشک کردن منابع توسعه پتامون با تکیه بر اهرم های
نت توسل مستقیم به قهر برهنه است .فرآیند مشابیه ز
متفاوت مایل ،سیایس ،تکنولوژیک و گایه ز
نت
همی امروز در ز
ز
برخ از کشور های آسیا جریان دارد و با یک خشونت سیایس مستقیم،علیه ملیت های
غت بکار برده میشود .این بدان ز
میتند
معن نیست که همه ملیت ها بیک سان از این سیاست ها بهره ی
و یا همه آنان بر این سیاست ها مهر تایید ز
متنند ،لیکن نمیتوان انکار کرد که در یک توازن عمویم ،معادله
ز
شتاباب افزایش میدهد و عمال آنهارا به
را بنفع آنان تغیت میدهد و در درون ملیت های غت حاکم بشکل
ز
ز
ز
ذخته های نتوی کار ارزان برای خود تبدیل میکند.
بهمی جهت نت ستم میل در این چنی کشور ها با
ر
ر
گستده تر این فرآیند نیازمند نوشته مستقیل است که خارج
طبقاب منطبق شده است .تحلیل
ستم
موضوع اصیل این نوشته خواهد بود .بینش فدرالیسم ،یب آنکه حالل مشکیل برای همه مشکالت
سیایس و اقتصادی و همه بیماریهای اجتمایع باشد ،ر
تالیس است برای حل صلح ز
آمت نا برابریهای میل در
ی
درون یک کشور  ،به شمول افغانستان و نزدیک کردن آنان به همدیگر در ر ز
یافی راه حل هاب مناسب
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار

3

اداره نشرات سیمای شغنان

ز
ر
حکومن ،تعدیل نابرابریهای اقتصادی در ز
پاسخ
بی ملیتها و ارائه
در تغيت ساختار های سیایس
دموکراتیک بر آنها ،یب آنکه شتازه امور کشور از هم گسسته و یا از هم بپاشد.
ر
فدرالیسم چیست؟  :فدرال در لغت به ز
وحکومن که ازچند بخش کشوری
معن عهد ،پیمان ،متحد
تشکیل شده وازبخش دولت مرکزی فدرال متابعیت کند به وجود آمده است .تعریف های گوناگون از
فدرال درادبیات سیایس موجود است که به هر کدام خواهیم پرداخت .فدرالیسم سیستم سیایس است
که طبق آن یک مملکت ازاتحاد ایاالت مستقل تشکیل یم شود ،ویا تعریف دیگری که ازفدرالیسم در
ز
چنی است که :فدرالیسم
کتاب" فدرالیسم وجوامع چندین نژادی" :فرصت ها و محدودیت ها آمده
ر
مجموعه ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهاد ها برای سازماندیه یک کشور است که جوهر آن را اشتاک
ر
پوییس از تفرقه به تجمع واز
استقاللیت میان مرکز وایاالت تشکیل دهنده یم سازد.کشور فدرال
ی
ی
ی
یگانگ درسطح ز
بی الملل ،شخصیت
پراکندگ به وحدت در روند شکل گتی خود یگانگ را همانند
ی
ر
ز
ز
رسزمی ونظام اداری سیایس گفته شده است .ناگفته نباید گذاشت که
درتابعی،
حقوق کشور یگانگ
معن قرار داد یاموافقت نامه آمده است ،که با ز
واژه فدراسیون و کنفدراسیون درلغت به ز
معن لغوی
جنوب و
فدرال اندگ تفاوت دارد .در اداره فدرال واحد های ترکیب کننده گایه نظت کانادا ،آفریقای
ی
ارژ ز
انتی آستان نامیده یم شود .گایه چون کشور سویس نام کانتون به خود یم گتد و گایه همانند
ر
ر
کشور های شمایل برازیل ،استالیا زیر عنوان ایالت نام گزاری شده است.مزایای دولت فدرال بیشتازاین
ی
یژگ های اسایس ومشخص که توسط ر
اکتیت جامعه
است که بعضن نوشته یم شود .اما چند تا از و
شناسان و حقوق دانان نام برده شده است ،دراین جا ازآن یاد آوری یم کنیم:
-1ترکیب چند دولت  :دولت فدرال ،یک جامعه ی سیایس وقرار دادی است متشکل از ایالت ها ،که در
ز
محدوده حقوق داخیل ،روابط را ز
تعی
بی خود بر قرار کرده اندو حقوق حاکم براین روابط حقوق
بی الملیل وجه زاب ،ز
یعن مسایل ز
شده داخیل است نه ز
بی الملیل به دولت واداره مرکزی فدرال تعلق
دارد.
 -2دولت فدرال از نظر جامعه ر ی
بی الملیل :کشور فدرال از لحاظ داخیل دارای چند دولت وحکومت که
این مربوط به تقسیمات ایاالت بوده ،ریشه اصیل آن را جغرافیا وگونه ز
گوب زبان تشکیل یم دهد واز
خارخ وروابط ز
بی الملل یک دولت شناخته یم شود.
ی
لحاظ
ز
ر
همگوب کردن دول یا ایالت های عضو
ایالت وهم گونگ  :هدف اسایس اداره فدرال
 -3هم گر یان
درایاالت خود مختار در قالب یک سازمان جدید واداره مرکزی است ،به تعبت دیگر هدف دولت فدرال
مرکزی گرد آوری تمام نظریات ازتمام ایاالت یم باشد.
ر
بیشی برای فدرال  :در کشور فدرال ،بیش ترین قدرت واختیارات ازآن دولت مرکزی یم باشد
 -4قدرت
ر
ز
وکمتین قدرت واختیارات ازآن دول عضو وایاالت است ،زیرا اگر چنی نباشد احتمال این یم رود که
ز
طلن شود ،که نظر مخالفان اداره فدرال درافغانستان ز
ز
همی است
نت
بعض از ایاالت خواهان
جداب ی
ی
واین در قانون اسایس حکومت مرکزی برای ایاالت قبلن ز
تعی یم شود.
ر
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 -5اصل مشورت دردولت فدرال  :از لحاظ قانون داخیل دولت فدرال مرکزی مکلف است که با دول
عضو وایاالت به منظور تصمیم گتی ،مشورت ونظر خوایه نماید ودر تمام موارد اقدامات خود ،اعم از
قضاب ،اقتصادی ،ارتش وغته خود ،رعایت مصالح ایاالت را بنماید ،درغت این
آموزش وپرورش ،نظام
ی
صورت قانون استبدادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت وقانون استبدادی با اداره فدرال متمرکز ویا نیمه
متمرکز هیچ گونه سازگاری ندارد.
 -6ساخت دولت فدرال  :دولت واداره فدرال دارای دو مجلس قانون گذاری یم تواند باشد .
انتصاب ایاالت یم باشند.
الف :شورای مجلس " شورای عایل"  ،که اعضای آن معمولن نمایندگان
ی
ب :مجلس نمایندگان ،که اعضای آن از رسارس کشور توسط مردم بصورت مستقیم انتخاب یم شوند
وبیان گر آرای میل ومردیم افراد کشور است ،که البته درنام گذاری در مجلس درصورت ترکیب دو مجلس
انتخاب
تفاوت های درکشور ها وجود دارد .به عبارت دیگردولت فدرال دارای دو مجلس است که یگ
ی
انتصاب است.
ودیگری
ی
ز
یعن در نحوه توزیع قدرت سیایس در
سیستم ها ی سیایس در جهان را،در یک شکل از رده بندی،
درون کشور ،میتوان به حکومت ها ی متمرکز و غت متمرکز تقسیم بندی کرد .در یک حکو مت متمرکز،
حکومت مرکزی ،تنها قدرت تصمیم گت برای رستا رس کشور است که متضمن یک سلسله از نهادهای
ر
مرکزی است که اقتدار سیایس و حقوق نها یب در اختیار آن قرار دارد.یک حکومت متمرکز ممکن است از
اشکال متفا ر
وب از عدم تمرکز را در داخل کشور ،نظت عدم تمرکز اداری و یا خود مختاری محیل و یا
ی
مناطق فرهنگ خود مختار را بکار گتد ،لیکن همه آنها در نهایت ،بازوهای اداری حکومت مرکزی
امتا توری ها در تاری ز
نت وجود داشته است و این نوع
هستند .این نوع از عدم تمرکز عمال در بسیاری از ا
از عدم تمرکز را با سیستم فدرال نباید اشتباه گرفت ،چرا که موجودیت این نوع از نهاد ها ی غتمتمرکز،
تابیع است از اراده حکومت مرکزی که در هر لحظه ای میتواند از طرف حکومت مرکزی منحل گردیده
و یا تماما بشکل دیگری در آورده شود .بر خالف سیستم های متمرکز ،یک سیستم فدرال بعنوان شکیل
از حکومت ها ی غتمتمرکز  ،بیان نویع از نظام سیایس است که در آن قدرت سیا یس بشکل عمودی،
ز
بی حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسیم میشود.
ر
ز
حکومن
مبتن بر شیوه خود-
وجه مشخصه اسایس فدرالیسم را میتوان سیستم سیایس داوطلبانه
( ) self-ruleو حکومت -ررس ر
اکن( )shared-ruleتعریف کرد.اصطالح سیایس فدرالیسم ،مشتقه ایست از
ز
ز
ز
طرفی مساوی ،پیمان ررساکت
بمعن عهد و پیمان و قول وقرار است که در آن
التی  foedusکه
واژه
ز
تعهد آوری را ما بی خود منعقد میکنند که بر اساس این تعهد( ،)covenantضمن حفظ هویت و
هسن (  )entityجمیع تر ز
ر
نوین را ،نظت خانواده ،نهاد سیایس و غته ،بوجود
جامعیت فردی خود،
آورند که بنوبه خود ،هویت مستقل و جامعیت خاص خود را دارد .مفهوم تعهد همچن ز
ی بدین معناست
ز
قانوب تعهد خود ،بلکه اخالقا بر روح عهد و پیمان خود ز
ز
نت
طرفی عهد و پیمان ،نه فقط بر مفاد
که
ز
پایبند بمانند .بنابراین ،توافق تعهد شده ،چتی فراتر از قرارداد ساده است ،چرا که متضمن تعهد به
رابطه ای پایدار و ر
ز
حن دائیم در ز
دستیاب به هدفهای این پیمان و حل
طرفی و تعهد به همکاری برای
بی
ی
ز
صلح ز
ر
ز
حکومن است
بمعن یک ساختار و هم روش
آمت مناقشات احتمایل است.از ایتو ،فدرالیسم هم
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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ی
یگانگ را بر شالوده تفاهم و رضایت بر قرار میسازد ،در ز
عی حایل که از طریق یک قانون
که وحدت و
ی
ز
ز
اسایس فراگت ،این تنوع مولفه های تشکیل دهنده یگانگ سیایس را حفظ میکند.بر پایه چنی تعریق،
ر
بعبارب
فدرالیسم ،شکیل از سازمان سیایس دولت است که بر حاکمیت دوگانه مرکز و ایا لت ها،و یا
ز
وب از توزیع عمودی قدرت (چه بشکل جغر ی
دیگر ،بر سطوح متفا ر
استاب ،چه بر اساس خطوط
افیاب یا
میل-قویم و یا بر ترکین از جغراف ی
یاب و میل-قویم ) استوار است که در آن هر یک از دوسطح حاکمیت،
ی
حدود و اختیارات مشخص خود را داشته ودر حوزه های صالحیت خود حق اعمال اقتدار مستقل خود
را دارند و هیچیک از آندو حق تعرض به حیطه حقوق و صالحیت ها ی دیگری را ندارد .ز
متان قدرت و
حدود اختیارات قدرت مرکزی و ایالت ها ( زیر مجموعه ها  ) sub- unitsویا نحوه مشارکت زیر
مجموعه ها در تصمیم گتیهای قدرت مرکزی ،از کشوری به کشور دیگر ممکن است فرق کند .از این
نظر ،از شکل واحدی از فدرالیسم نمیتوان سخن گفت .لیکن برغم تنوع در اشکال متفاوت سیستمهای
فدرال ،همه آنها در یک مضمون کلیدی که میتوان آنرا عیار سنج تشخیص وجود سیستم فدرال ر
تلق
ر
مشتکند و آن عبارتست از :حاکمیت دوگانه ( (dual- sovereigntyز
بی حکومت مرکزی (یا
کرد ،با هم
فدرال) و ایالت ها (یا زیر مجموعه ها (  .این دو سطح یا دو الیه از حاکمیت در یک جغرافیای معیز
عی حال ،ز ز
اگرچه استقالل خاص خود را دارند ،در ز
متوی از هم نیستند ،بلکه هردو سطح از حاکمیت،
حقوق متقابیل ز
نت در یکدیگر دارند .باین تر تیب ،هم ایالت ها یا زیر مجموعه ها ،ضمن اینکه در حوزه
ر
ز
میتیم،
معی حاکمیت خود ،اعمال قدرت میکنند که از آن تحت اصطالح خود
حکومن یا  self-ruleنام ی
در اداره حکومت مرکزی ز
نت مشارکت میکنند که به حکومت مشار ر
کن یا  shared –ruleمعروف است.
متان و نحوه مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی ز
ز
نت از کشوری به کشور دیگر فرق میکند.
بعنوا ن مثال ،در کشوری نظت بلژیک ،ایالت ها هم در قانون گذاری مرکزی ( از طریق مجلس سنا و هم
در کابینه وزراء با نسبت های مساوی ررسکت میکنند ،و این بجز مشارکت عموم شهروندان از طریق
پارلمان در قانونگذاری کشور است .حال آنکه در آمریکا ،ایالت ها یا زیر مجموعه ها ،ر
نقیس در گزینش
مستقیم کابینه وزراء ندارند .در مقابل ،این مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی ،حکومت
فدرال ز
ز
معین بر خوردار است.این تقسیم
نت در ایالت ها ،در تمایم حکومت ها ی فدراتیو ،از حقوق
ز
دروب حاکمیت ( (dual sovereigntyیگ از شا خص های اسایس نظام های سیایس فدرال است .نکته
قابل توضیح اینکه ،حاکمیت دوگانه را با تفکیک قدرت ( )separation of powersنباید اشتباه گرفت .در
همه دموکرایس های پار ز
لماب ،تفکیک قدرت وجود دارد و ررسط الزم یک حکومت فدرال است ،لیکن همه
حکومت های پار ز
لماب ،زضورتا فدراتیو نیستند ،بلکه برای تحقق آن نیاز به تقسیم عمودی قدرت یا
حاکمیت دوگانه در درون کشور ز
نت هست .معموال در این توزیع عمودی قدرت ،در چند حوزه کلیدی
ی
ر
ی
خارخ ،حق انتشار
مشتک ،نظت دفاع ،سیاست
تاب است از نیاز به اقدام وهم آهنگ
که خود باز ی
ر
اسکناس و سیاست های کیل مربوط به اقتصاد کشور  ,و کنتل مهاجرت ،در حوزه صالحیت حکومت
مرکزی قرار دارد و بقیه حوزه ها ی مربوط به اداره کشور ،به ایالت ها واگذار میگردد.باز در این حوزه
نت ،شکل واحدی از نوع و ز
ز
متان صالحیت ها در ز
بی حکومت مرکزی وایالت ها وجود ندارد .مثال در
قانون اسایس کانادا ،حوزه های صالحیت ایا لت ها ،شمرده شده و ما ربق صالحیت ها به دولت
مرکزی تعلق دارد ،حال آنکه در آمریکا درست بر عکس اینست.یا در سویس ،بر اساس قانون اسایس
رز
داشی ارتش در زمان صلح را ندارد مگر اینکه ایالت ها تایید کرده باشند .البته
کشور ،دولت فدرال ،حق
ی
ر
ر
ز
مورد سویس در زمینه محدودیت داشی ارتش را ،کامال استثناب باید تلق کرد و نمونه دویم از این نظر
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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برسی ،ر
ندارد.باید خاطر نشان ساخت که در تاری ر
امتاتوریهای بزرگ عهد باستان ،نظت
حن از زمان ا
امتاتوریهای عرص رسمایه داری ،که بر نقاط بزرگ ومناطق پرا کنده ای از جهان
امتاتوری روم ،تا ا
ا
ر
حکومت یم کردند ،همواره در جات متفاوب از تفویض اختیارات به مناطق تحت حا کمیت آنها وجود
ی
بهمی دلیل ز
ز
نت اندیشه سیایس چگونگ متصل کردن این مناطق پراکنده در جهان ،زیر یک
داشته است،
ر
ر
ز
ر
حکومن ،یگ از دغدغه های فکری حکومتگران بوده است.گایه نت ،اتحاد ها ی متفاوب ،برای
چت
ز
معی در تاری شکل گرفته است ،لیکن این اتحادها بعداز برآورده شدن هدف اتحاد ،نظت
مقاصدی
ی
خارخ و برای دوره ای کوتاه بوده است .میتوان از اتحاد دولت
دفاع متقابل در برابر یک حمله
ی
شهرهای یونان در عرص باستان و یا از اتحاد شهر ها ی ایتا لیا در قرون وسیط بعنوان نمونه هاب از این
ر
ز
اتحاد ها نام برد.
خصلن نسبتا پایدار ،نخست در سویس از قرن  13ببعد و
نخستی اتحاد های مدرن با
سپس در هلند (  )The United Provincesشکل گرفتند .با اینهمه ،اتحاد آنان سست و با قدرتهای مر
ز
امتاتوریهای بزرگ
کزی ضعیق بودند .از این نظر ،هیچیک از این اتحاد ها را در تا ری و یا هیچیک از ا
جهان را که با در ر
جاب از عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مناطق پراکنده تحت حکومت آنان همراه
بود ،نمیتوان در مفهوم امروزی خود ،یک نظام سیایس فدرال نامید.
مفهوم حاکمیت دوگانه (  )dual- sovereigntyکه رابطه ای دو طرفه و متقاطع در ز
بی ایالت ها (یا
دولت محیل) و دولت مرکزی ( دولت فدرال) بر قرار یم سازد ،ر
اختاع بزرگ پدران بنیانگذار آمریکا بود
ز
ر
تعاریق روشن ،با تصویب قانون اسایس
چرخیس اسا یس در اب ریزی یک نظام سیایس فدرال و با
که
ز
ز
نخستی نمونه تا ریخ یک نظام سیایس فدرال در مفهوم امروزی خود
آمریکا در  ،1789بوجود آورد ،که
ز
بود .ز
ستده ر
ایالن که بعد از جنگ استقالل ،ایاالت کنفدراتیو را بوجود آورده بودند ،پیوند ضعیق با
ز
پیشی در تا ری
همدیگر داشتند و فا قد یک قدرت مرکزی بودند .از این نظر ،تشابه زیادی با تحاد های
داشتند .قانون اسا یس  ،1789مدل ز
نوین از دو لت را اب یم ریخت و این ایالت ها را از یک شکل سیا یس
کنفدراتیو ،بیک قدرت سیا یس فدراتیو ،و با یک قدرت اجر یاب و حکومت مرکزی موثر ،مبدل یم ساخت.
در این مدل سیایس جدید ،ایا لت ها نه تنها اقتدار و حوزه های صالحیت خود را داشتند ،بلکه در ارگان
نت مشا رکت یم کردند.در مقابل ،حکومت فدرال ز
های مرکزی حاکمیت ز
نت ،اضافه برنقش مرکزی خود،
در شاخه های اسایس ر
معین ز
ز
نت ،حق اعمال اقتدار در ایا لت
مشتک برای همه ایالت ها ،در حوزه های
ز
ز
ها را بر عهده یم گرفت.
پیشی تاری  ،از جمله کنفدراسیون نیو
بهمی دلیل ،هیچیک از نمونه های
امتاتوری بریتانیا ،پیش از
انگلند در  )The United Colonies of New England ( 1643را که توسط ا
جنگ استقالل ،برای اداره مستعمرات بوجود آمده بود ،نمیتوان سیستم سیایس فدرال نامید ،هرچند
ی
الگوب برای کنفدراسیون شمال آمریکا در  1774بکار گرفته شد.
که خود بعنوان
ی
آمریکاب ،از اختیارات زیادی برای اداره امور
در یک سال پیش از انقالب آمریکا مستعمره نشینان
داخیل خود برخوردار بودند واز طریق مجالس محیل خود ،بسیاری از امور مربوط به خود ،نظت مالیات،
تجارت و دادگاه ها را اداره میکردند.در مواردی ز
نت اختیارات آنها ر
حن فراتر از امور ضفا محیل خود
متفت .در تقسیم جغر ی
افیاب قدرت سیایس ز
بی حکومت فدرال که بر رس تا رس کشور حق اعمال قدرت را
دارد ،وزیرمجموعه ها ،که هریک منفردا در منطقه محدود ایالت خود اعمال قدرت میکنند ،که
ر
ز
مجموعه آنها رسزم ز
معی را تشکیل میدهند ،ممکن است زیر مجموعه
دولن
ی یا جغرافیای سیایس
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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ر
ایالن ز
کوجکتی در درون هر ر
نت بوجود آید .بعنوان مثال ،ایاالت متحده آمریکا ،مرکب از یک
های
دولت فدرال یا دولت عمویم آمریکا (  ) General Governmentو پنجاه ایالت (  ) stateاست .لیکن
ایالت ها ،خود از نود هزار حکومت های خود مختار ،نظت ر
کانن ها ( ،) countyشهرداریها ،و مناطق
مدرسه ای ( ( districts Schoolتشکیل شده اند .تقسیم بندیهای درون ایالت ها ،اساسا بشکل دولت
های متمرکز است تا فدرال ،از ز
ایتو  ،ساختار سیایس دولت آمریکا را باید شبیه پنجاه دولت متمرکز
تلق کرد که در درون یک دولت فدرال قرار گرفته اند.تقسیم جغر ی
ر
افیاب قدرت در ز
بی دولت فدرال و
ایالت ها ،اصوال در قانون اسایس کشور ،برصاحت قید میگردد و حیطه اقتدار و ز
متان اختیارات دولت
فدرال و ایالت ها مشخص میشود .لیکن ،ز
متان قدرت دولت فدرال و ایالت ها ،باز از کشوری به کشور
دیگر فرق میکند و در همه کشور ها ی فدرال ،مثل هم نیستند.با اینهمه ،مختصه دیگری ز
نت ،کشورهای
ز
فدرال را از غت فدرال متمایز میسازد :در یک کشور فدرال ،هم تمرکز و هم جدا شدن زنق میگردد.
بهمی
دلیل ز
نت ،گایه سیستم های فدرال را بمع زن اتحاد تخریب ناپذیر واحد های تخریب نا پذیر تعریف یم
کنند .در دنیای امروز ،بطور رسیم بیست کشور فدرال وجود دارند که قریب به نییم از جمعیت جهان را
تشکیل میدهند،لیکن هشتاد در صد کشور ها ،بنحوی از مکانیسم های فدرال استفاده میکنند ،یب آنکه
بطور رسیم فدرال بوده باشند.بعنوان مثال ،بریتا نیای کبت ،رسما یک کشور فدراتیو نیست ،ویل
ر
مناطق نظت اسکاتلند ویا ویلز و تا حدی ایرلند شمایل ،مجالس محیل خود را داشته واز اختیارات قابل
مالحظه ای بر خوردار هستند.در شکل گتی حکومت های فدرال ،دو فرآیند را میتوان مشخص
کرد:شکل نخست ،باهم جمع شدن دولت ها ویا مناطق سیایس مستقل( ،) coming togetherکه هویت
تازه ای را چه به صورت فدرال و چه بصورت کنفدرال ،بوجود یم آورند.
دوم :تقسیم عمودی قدرت سیایس در درون دولت ی
هاب که متمرکز بوده اند ،بشیوه جدید فدرال  ،دور
ز
تاریخ ،شکل اول ،ز
یعن تجمع مناطق مستقل سیایس در
هم جمع شدن یا (. )holding togetherاز نظر
ز
ز
یک شکل کنفدراتیو و سپس بصورت فدراتیو ،نخستی تجربه های تاریخ بوده اند .کنفدراسیون
سویس ،ایالت های متحد در هلند ،کنفدراسیون ایاالت شمال آمریکا و ز
نت اتحادیه اروپا در ررسایط
فعیل ،نمونه ی
هاب از این تجمع ایالت ها و مناطق در تشکیل یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو هستند .از
ی
کشورهاب نظت برزیل ،بلژیک ،آرژ ز
انتی و هند و عده دیگری از کشورهای دیگر ،میتوان بعنوان نمونه
ی
هاب نام برد که از طریق غت متمرکز کردن حکومت های متمرکز خود ،تقسیم عمودی قدرت و ایجاد
حکومن و حکومت -ررس ر
ر
اکن ،در جهت یک نظام فدرال حرکت کرده اند که
حاکمیت های دوگانه خود-
ز
.
فر آیند احتمایل فدرالیسم در کشور ما ،ضورتا از الگوی دوم تبعیت خواهد کرد یک سیستم فدرال
ممکن است که بر یک پایه متقارن و هم وزن در زیر مجموعه های خود استوار بوده ،که اصطالحا به
نام  " ،فدرالیسم متقارن  ) symmetric federalism ( ،نامیده میشود ودر آن زیر مجموعه ها در رابطه
ر
حکومن و استقالل برابر با دیگر ایالت ها برخوردار هستند ،و یا از زیر
با حکومت فدرال از یک خود-
ز
مجموعه های فدرالیسم نا متقارب (  ) asymmetric federalismتشکیل شده باشد.مفهوم فدرالیسم نا
ر
ر
ز
حکومن
متفاوب از خود-
بدینمعن است که در سطح دولت فدرال ،زیر مجموعه ها از در جات
متقارن
ز
ضمن بهره مند هستند .بعنوان مثال ،در اسپانیا ،به مناطق
و استقالل ،چه بصورت ضیح وچه بطور
ر
ناوارا ( ) Navaraو باسک ،قدرت و ضع و مرصف مالیاب بیش از آنچه که به مناطق خود مختار داده
میشود ،تفویض شده است .و یا ،به ایالت های کاتا ز
لوب و گالیسیا ،در مورد فرهنگ وزبان و آموزش،
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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ز
اختیارات ویژه ای داده شده است.
پیشتد
بهمی نحو ،در کانادا ،ایالت کبک ( ) Quebecبرای حفظ و
ی
ز
فرهنگ زبان فرانسه ،از اختیارات خاض بر خوردار است .در آلمان فدرال ،سه شهر برلی ،برمن و
هامبورگ یا دولت -شهر  Landerر
تلق میشوند ،حال آنکه بقیه شهرها تابع ز
ستده منطقه Lander
ر
ز
چی به بندر هنگ کنگ ،وضعیت سیایس و حقوق ویژهای تفویض شده
هستند .یا مثال در
ز
است.اشکال متقارن فدرالیسم ،بمعن این نیست که تمام مناطق و ایالت ها باید مثل هم باشند .بلکه در
جه عدم تمرکز در سطح فدرال ،در مورد ایالت و یا منطقه ،باین دلیل متقارن ر
ز
قوانی
تلق میشوند که
گت ویا منطقه بزر ر
جمعین بزر ر
ر
وقواعد مشابیه در آنها بکار بسته میشوند ر
گت ی را شامل شوند.
حن اگر
ر
قسمن از قدرت و سلطه
فدرالیسم دستگاه سیاسن که در آن چند کشور یا ایالت مستقل قبول کنند که
ر
خود را بخاطر نفع ر
قدرب مافوق همه آنها پدید آید.سیستم سیایس که برطبق
مشتک از دست بدهند تا
آن یک مملکت ازاتحادایاالت مستقل تشکیل میشودیک منشور حقوق باید با قانون اسایس همراه باشد
ً
ٔ
تا از سو استفاده دیکتاتور از شهروندان جلوگتی نماید و نهایتا یک رئیس جمهور به قدرت برسد ویل از
ٔ
سوی دیگر فدرال ها باور دارند که این امر غتممکن است که همه حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن
ز
آساب نادیده گرفته یم شوند ،چرا که در منشور رسیم حقوق ذکر نشده
هاب که در شمار نیامده اند به
ی
.
قضاب دادگاه ها تصمیم یم گتد.کشورهای دارای ساختار
اند در مورد حقوق در موارد خاص نظام
ی
ً
ابتداب و بنیان گذاری (چون آلمان یا ایاالت متحد آمریکا) یا یط شکل
فدرال ،عموما یط شکل گتی
ی
ً
ر
فروپایس( چون عراقیا یا روسیها) به این صورت شکل گرفته اند .در
گتی مجدد ،مثال پس از جنگ یا
ز
تاریخ ،یکپارچه و موجود در صحنه ،روش کشور داری خود را به ساختار
حقیقت تا به حال هیچ کشور
ً
سیستم اصیل فدرال برنگردانده است .باال بردن سطح حقوق ایالت ها الزاما فدرالیسم محسوب نیم
ر
حکومن فدر ِال پیوسته ،برای جلب رضایت ایالت ها ،ایل ها و اقلیت های استقالل طلب
شود .سیستم
و خودمختاری گرا جهت آسان سازی شکل گتی کشوری جدید یا پایداری و دوام کشوری نوسازی شده
عرض اندام یم کند .
ر
چارچوب مشخص برای متحدکردن دو یا چند دولت جداگانه به صورت
حکومن با
فدرالیسم  ،نظایم
ی
رهتی حکومت مرکزی .میان فدراسیون و کنفدراسیون ،که اتحاد انعطاف پذیرتری از دولت
فدراسیون ،با ی
ز
ها برای یاری رساب متقابل است ،باید تفاوت قائل شد .ایاالت متحدۀ امریکا نمونه ای از حکومت فدرال
است .دولت فدرال ایاالت متحده براساس سه قوۀ مجریه ،مقننه و قضائیه ،که هر یک از آن ها
کنتل دو قوۀ دیگر در اختیار دارد ،سازمان یافته است .بدین ترتیب ،نظایم از ر
ابزارهاب برای ر
کنتل ها و
ی
موازنه ها پدید آمده است که تدوین کنندگان قانون اسایس این کشور آن را الزمۀ حکمر زاب منصفانه یم
دانستند .هر یک از  ۵۰ایالت عضو دولت فدرال امریکا دارای حقوق و امتیاز راب است که با حقوق و
ز
قانوب ر
اعتاض شود دیوان عایل ایاالت متحده
امتیازات دولت فدرال تداخل دارد .هر گاه به صالحیت
ز
وابسته به قوۀ قضائیه آن کشور حکم صادر یم کند و همی آرا قانون اسایس ایاالت متحده را تشکیل یم
دهند .سوئیس ،کانادا ،ر
ز
استالیا ،مالزی ،آرژا ز
بوسن هرزگوین ،برزیل ،کومور،
نتی ،اتریش ،بلژیک،
اتیوب ،آلمان ،هند ،مکزیک ،میکرونزی ،نیجریه ،پاکستان ،روسیه ،سنت کیتس و ِنویس ،سودان،
ا
امارات متحدۀ عرب ،و ونزوئال ،ز
نت حکومت فدرال دارند .بسیاری از حامیان اتحادیۀ اروپا آن را طالیه دار
ی
تشکیل اروپای فدرال یم دانند.
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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تفاوت ر ی
بی عدم تمرکز و سیستم فدرال  :هر سیستم فدرایل زضورتا بر عدم تمرکز استوار است ،لیکن
ز
بمعن سیستم فدرال نیست .وجه تمایز اسایس ز
بی سیستم فدرال و سیاست عدم
هر نوع عدم تمرکزی
تمرکز در هر شکیل را باید در وجود حا کمیت دوگانه در حکومت فدراتیو که خود اساسا با عدم تمرکز نتز
حن در خود مختاری ،جستجو کرد .امروز ،ر
همراه است ،و فقدان آن در عدم تمرکز اداری و یا ر
اکت کشور
ر
ها ،چه ر
میتند و هر کدام از
پیرسفته و چه در حال توسعه ،اشکال متفاوب از سیاست عدم تمرکز را پیش ی
آنها بنا بدالییل انجام میگتد .سیاست عدم تمرکز ،اگرچه روش تازه ای نیست و بعد از پایان جنگ
ز
جهاب دوم ،غالب کشور های ر
پیرسفته از آن استفاده کرده اند ،ویل در دو دهه گذشته ،عمومیت
ر
بیشتی یافته است .در سا لهای  1950و  ،1960کشورهای استعمار گر ،بخش قابل توجیه از اختیارات
خود را به مستعمرات خود تفویض کردند ضمن آنکه هنوز به آنها استقالل کامل نداده بودند .در دهه
ز
ر
ر
حکومن با آن مرتبط
انساب و زضورت همسازی شیوه های
بیشت به دلیل تمرکز بر توسعه
،1980
ز
ر
بود.در حال حاض ،سياست عدم تمرکز در هر کشوری منطق خاص خود را دارد .کشورهای پیرسفته آنرا
ر
میتند و کشورهای در حال توسعه ،بدلیل جلوگتی از عدم کار
بدلیل عرضه ارزانت و کاراتر خدمات پیش ی
آب و ب ر
ی
کمونیسن ز
ر
نت از عدم تمرکز بعنوان ابزاری برای رسمایه دارانه
ثباب اقتصادی ،و کشور های سابقا
ی
کردن ساختار های اقتصادی خود وگذر شتابان به اقتصاد بازار آنرا بکار میگتند .عدم تمرکز سازمان
نت برای برای مدیریت دستگاه بوروکرایس کشور ،ر
اداری ز
رویس است از متدتها پیش در بسیاری ازکشور
التی عدم تمرکز بر اثر فشار برای دموکر ی ز
ز
اتته کردن
ها بمورد اجراء گذاشته شده است .در آمریکای
بیشت ،و در قاره آفریقا ،عدم تمرکز ابزاری است برای حفظ وحدت میل .در نتیجه ،حکومتها ،ممکن
ر
متفاوب ،سیاست عدم تمرکز را پیش یبتند .لیکن هیچیک از اینهارا
است بدالیل متفاوت و بدرجات
نمیتوان یک روش فدراتیو ر
تلق کرد ،چرا که فا قد مکانیسم فدراتیو ،ز
یعن حق حاکمیت دوگانه هستند.
فرق ر ی
بی سیستم فدراتیو و کنفدراتیو :یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو ،هردو از مقوله حکومت های
غت متمرکز هستند.تقسیم عمودی قدرت در سیستم های فدراتیو و ز
متان صالحیت های حکومت فدرال
و زیر مجموعه ها ،بصورت مفادی از قانون اسایس کشور در یم آیند و امکان تغیت آن فقط با تصویب
ر
پارلمان های محیل زیر مجموعه ها (ایالت ها ) میتواند عمیل شود.
بعبارب دیگر ،هرگونه تغیتی در
ز
معادله ز
طرفی امکان پذیر است و رابطه یکطرفه نیست و
بی حکومت فدرال و ایالت ها ،فقط با رضایت
ی
جزب و
حکومت مرکزی نمیتواند بنا به اراده خود ،اختیارات حکومت های محیل را تغیت دهد .تغیتات
ی
نوسان ها معموال از طریق تفست قانون اسا یس از طرف دادگاه عا یل فدرال که صالحیت رسیدگ به
بی ایالت ها و ز
اختالفات ز
نت هریک از ایالت ها با دولت فدرال را بر عهده دارد ،انجام میگتد .لیکن برای
تغیت در قانون اسایس ،معموال تایید سه چهارم پارلمان ایالت ها زضوری است.
ز
معین بوجود یم آیند
بر خالف حکومت فدراتیو ،سیستم های کنفدراتیو،بر اساس توافق برای هدفهای
و قدر ت اجر یاب مرکزی فقط از نمایندگان زیر مجموعه ها تشکیل میشود .بر خالف دولت فدرال،
ز
ضعیق دارد.در یک سیستم کنفدراتیو،اوال ،زیر مجوعه ممکن است
قدرت اجر یاب و حکومت مرکزی
ز
قانوب کامال مستقل خود را حفظ کند .ثانیا ،مرکز فقط مجاز به اعمال آن قدرت و اختیار راب
هویت
ز
است که زیر مجموعه ها ( ایالت ها) به آن تفویض کرده اند .یعن اختیارات آنها تابیع است از اختیارات
ایالت ها .ثالثا ،زیر مجموعه ها در بسیاری مسائل ،میتوانند تصمیمت مرکز را وتو کنند.رابعا ،تصمیمات
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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مرکز فقط ممکن است زیر مجموعه ها را متعهد کند ونه شهروندان ایالت های کنفدرال را .بعنوان مثال،
ز
ی
قانوب دولت های عضو تبدیل
جزب از پیکره
بسیاری از تصمیمات اتحادیه اروپا ،بطور مستقیم به
ز
نمیشود و نیاز به تصویب پارلمانهای دولت های عضو دارد تا رسمیت قانوب در آنها پیدا کرده و حقوق
ر
ز
انتخاباب مستقل است .
قانوب برای آنها بوجود آورد .خامسا ،مرکز فاقد منبع مایل و یا پایگاه
و یا تعهد
سادسا ،زیر مجموعه ها ،اختیارات خود را بطور دائم به مرکز تفویض نمیکنند .و رسانجام اینکه ،هر
ی
ی
ز
جداب
جداب در سیستم فدراتیو امکان
زماب ممکن است که از اتحاد خود را بتون بکشند ،حال آنکه حق
حق یکطرفه ای نیست .میتوان از کنفدراسیون سویس در فاصله 1291تا  ،1847و کنفدراسیون ایاالت
ز
نت اتحادیه اروپا در حال ز
شمال آمریکا از 1776تا  1787و ز
تاریخ نام برد .با این
حاض بعنوان نمونه های
تفاوت که اتحادیه اروپا اکنون یک هویت دورگه ایست ز
بی سیستم فدراتیو و کنفدراتیو ،و دولت سویس
برغم حفظ نام کالسیک کنفدراسیون خود ،یک حکومت کامال فدراتیو است.
ر
ز
متفاوب بکار برده
معاب
تفاوت خود مختاری ( )autonomyبا فدرالیسم  :مفهوم خود مختاری در
ر
ز
معی است .از نظر توزیع یا پخش کردن
بیشت متضمن اقدام به اختیار خود در حوزه های
میشود و
ز
قدرت سیایس ،خود مختاری ،بمعن سیاست عدم تمرکز است ،لیکن در غالب موارد ،از اختیار
ی
ز
قضاب در چهار چوب کیل قانون اسایس کشور
قوانی و اداره امور محل ،وگاها حق
انحصاری وضع
ر
ز
است.در اینجا باید بی "خود مختاری اداری " که بیشت شکیل از عدم تمرکز در سازماندیه اداری کشور
رسرس ز
ز
ز
مین درحوزه
بمعن انتقال حق قانون گذاری به یک واحد
است ،و« خود مختاری سیایس» که
ی
ی
ی
ز
ز
همچنی «خود مختاری فرهنگ» ،قائل به تمایز شد .خود مختاری فرهنگ ،از خود
معی است ،و
هاب
ی
حکومن فرهنگ ،معموال به گروه های ز
ر
مذهن و یا از نظر قویم
زباب،
مختاری سیا یس فرق میکند.خود
ی
ز
متفاوت بکار برده میشود تا گروهها ی اجتما یع ایکه ضفا بر اساس تعلق رسزمین تعریف میشوند ،و
ر
مذهن و رفایه میشود .نهاد
مدیرین آنان محدود به آموزش ،فرهنگ و زبان اقلیت و امور
دامنه خود
ی
ر
های خود مختار ز
ز
معی حق اعمال قدرت را دارند و نه بیشت .دامنه خود
نت فقط در آن حوزه های
ر
مختاری سیایس ،همانگونه که اشاره شد ،وسیعت است و درجه و وسعت اختیارات تفویض شده ز
نت در
هر موردی ممکن است که فرق کند .قدر ت خود مختار منطقه ای ،عمدتا حوزه های آموزش ،فرهنگ،
استفاده از زبان ،محیط زیست ،برنامه ریزی محیل برای منابع طبییع ،توسعه اقتصادی ،امور اداری
محل ،مسکن ،بهداشت و دیگر امور اجتمایع را در برمیگتد .دولت مرکزی ز
نت امور مربوط به دفاع،
ر
خارخ ،سیاست های کالن اقتصادی ،ر
ی
امنین را بر عهده میگتد .در این زمینه میتوان
نرس پول و
سیاست
از خود مختاری جزایر آلند(  ) Aland Ilandsواقع در دریای بالتیک که تحت حاکمیت دولت فنالند قرار
دارد ،لیکن بزبان سوئدی حرف ز
متنند ،اسکاتلند،گرین لند ،پورتریکو ،منطقه تتول و آلتو آدیجه در
ی
ز
ز
رسزمین نام برد .تفاوت
آلماب زبان هستند ،بعنوان نمونه هاب از خود مختاری سیایس یا
شمال ایتالیا که
اسایس همه اینها با سیستم فدرال در اینست که دولت مرکزی حق تغیت یا بر هم زدن اختیارات تفویض
ز
چنی حق یکطرفه ای برای آن در حکومت فدرال قائل نمیشوند  .دوم اینکه
شده را دارد ،حال آنکه
فاقد جنبه حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است.
فدرالیسم بمثابه گزینه سیایس ر
بهی  :ایده قدرت متمرکز سیایس در یک کشور ،دیگر موضوعیت
ز
تاریخ خودرا از دست داده است .یگ از جنبه های مهم سیستم فدراتیو این است که وجود انواع
ر
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11

اداره نشرات سیمای شغنان

ی
داشی نهاد ی
مسائل مختلف در یک کشور و ز
رز
پاسخگوب بر آنهارا یم پذیرد.
هاب مختلف برای
نت زضورت
ر
وسیعت است  .ساختارهای
پاره ای از آنها در سطح محیل اثر میگذارند و دامنه پاره ای دیگر در سطخ
ر
ز
سیایس حاکمیت ،باید منعکس کننده این سطوح متفاوت باشد .اقتدار و اختیارات پرداخی این مسائل،
ی
ز
آنجاب که الزم است تمرکز داشته باشد.جنبه
پائی انتقال یافته و در باال تا
تا حد ممکن باید به سطوح
مطلوب دیگر در سیستم فدرال ،در رابطه مستقییم است که هر سطح از حاکمیت سیایس ،ارتباط
ر
ز
بیشتی را با خود حمل میکند.
قوانی
مستقییم با شهروندان بر قرار میسازد .از این نظر ،بار دموکراتیک
دولت فدراتیو،نه فقط ایالت های تشکیل دهنده آن ،بلکه مستقیما بر کلیه شهروندان اثر میگذارد.در
ی
یک سیستم فدرال ،قدرت سیایس اگرچه پخش شده است ،لیکن قدرت کامال هم آهنگ است و این هم
ی
ز
ز
ر
ز
دروب آن میکاهد.
بهمی
بیشتی را به دولت داده واز تنش های
دروب و قدرت واقیع
آهنگ ،انسجام
ز
ر
آهنگتی با مولفه های خود دارد ،خود ابزاری
دروب هم
دلیل ،یک دولت فدراتیو ،ضمن آنکه پیوند
ی
است برای حفظ چندگانگ ( پلورالیسم ) و حراست از حقوق فردی در برابر اقتدار دولت مرکزی.انتقال
ی
قدرت سیایس تصمیم گتی به ایالت ها و مناطق ،حق تصمیم گتی را در مورد مسائیل که بر زندگ آنان
ر
ز
بیشت به خود شهروندان آن ایالت ها انتقال میدهد .توزیع
نشی،
اثر میگذارد ،از بوروکراتهای مرکز
ی
ز
عمودی قدرت سیایس ،نه تنها زندگ صلح آمت تری را برای مجموعه شهروندان فراهم میسازد و امکان
ر
بی ایالت ها و دولت مرکزی ویا ز
بی ز
مناقشاب که ممکن است ز
بی ملیت
آنرا بوجود یم آورد که بسیاری از
های مختلف بروز میکند ،با استفاده از مکانیسم های سیایس هم آهنگ کننده سیستم فدرال ،از
ز
قانوب مناسب حل و فصل شود.تجربه اروپا بعد از دو جنگ ویرانگر ،که در آن ملت
طریق گفتگو و ابزار
ر
های آن در یط کمت از سه دهه روی آورده بودند ،و حرکت آنان بطرف یک سیستم کنفدراتیو و
فدراتیو ،خود شاهد زنده ای بر آن است.یک حکومت فدراتیو،ضمن پخش قدرت سیایس بشکل
عمودی ،هم از جامعیت قدرت مرکزی و هم از هویت وجامعیت ایالتها که مولفه های آن هستند ،دفاع
ی
کرده وبه هریک از آنها قدرت واختیارات الزم برای حل مشکالت کشور را از طریق هم آهنگ باهم
نزدیکتی با تصمیم گتیها قرار میدهد .از ز
ر
ایتو ،یک سیستم فدرال واقعا
میدهد و شهروندان را در ارتباط
دموکراتیک را ،میتوان جمهوری جمهوری ها نامید
ز
کساب به
آمریکان  :در اروپا ،فدرالیست گایه برای توصیف
اروپان در مقابل فدرالیسم
فدرالیسم
ی
ی
ر
کار یمرود که طرفدار یک حکومت فدرال مشتک ،با قدرت توزیع شده در سطوح منطقهای ،میل و
فرامیل هستند  .ر
اروپاب مایل هستند که این امر در رسارس اتحادیه اروپا توسعه یابد.
بیشت فدرالهای
ی
ز
سخت زاب
اروپاب ،پس از جنگ اروپا شکل گرفتهاست .یگ از مهمترین ابتکارات در این زمینه،
فدرالیسم
ی
وینستون چرچیل در شهر زوری در سال  ۱۹۴۶بود .در ایاالت متحده آمریکا ،فدرالیسم در ابتدا به باور
به یک حکومت مرکزی قدرتمندتر اشاره داشت .ز
زماب که پیشنویس قانون اسایس ایاالت متحده
نوشته شد ،حزب فدرالیست ،از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمندتر حمایت کرد .در حایل که
ضدفدرالیستها خواستار یک حکومت مرکزی ضعیفتر بودند .این امر با کاربرد مدرن فدرالیسم در
ٔ
اروپا و ایاالت متحده بسیار متفاوت بود .این تمایز ر
نایس از این واقعیت بود که فدرالیسم در میانه یک
طیف سیایس ز
بی کنفدراسیون و یک دولت متحد واقع شدهاست .

ر
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قانون اسایس ایاالت متحده ،به عنوان یک واکنش به قانون کنفدراسیون نوشته شد که مطابق آن
ً
ایاالت متحده یک کنفدراسیون سست با یک دولت مرکزی ضعیف بود .بعدا ،یط جنگ داخیل آمریکا،
اعضای ایاالت کنفدراسیون آمریکا از حکومت مرکزی ضعیفتر حمایت کردند ،در مقابل رسبازان دولت
ایاالت متحده بودند که مدافع اتحاد بودند و از آنان با نام فدرالها یاد یمشد[ ]۴.بنابراین بحث در ایاالت
متحده پتامون فدرالیسم حول محور یک حکومت مرکزی قدرتمند و در مقابل کنفدراسیون سابق شکل
ز
غنتری از ایاالت متحد شده نسبت به آمریکای شمایل داشت؛ بنابراین
یمگرفت .در مقابل ،اروپا تاری
ر
بحثها پتامون فدرالیسم بیشت حول محور یک حکومت مرکزی ضعیفتر در برابر دولت واحد شکل
ٔ
اروپاب آن است .هر
یمگرفت .استفاده مدرن آمریکا از این مفهوم فدرالیسم بسیار نزدیکتر به مفهوم
ی
ر
چه قدر که قدرت دولت فدرال افزایش یمیافت ،ز
بیشت خواستار یک دولت واحد بودند تا
برخ از مردم
ر
آن ز
چتی که مورد نظر آبای بنیانگذار آمریکا بود.
بیشت مردم در ایاالت متحده از نظر سیایس از
ٔ
فدرالیسیم که قدرتهای دولت فدرال در آن محدود است ،دفاع یمکنند .به ویژه در زمینه دادریس،
ً
جداب
مدافع قدرتهای محدود دولت فدرال هستند .در کانادا فدرالیسم نوعا در مقابله با جنبشهای
ی
انتی ،برزیل ،ر
استالیا ،هند و مکزیک ز
طلب اعمال یمشود .دولتهای آرژ ز
نت در میان سایر کشورها بر
اساس اصول فدرالیسم اداره و سازمان دیه شدهاند .یک کشور فدرال ممکن است تنها شامل دو یا سه
ً
ز
بوسن و هرزه گوین .عموما دو حالت افرایط در فدرالیسم یمتواند
بخش داخیل باشد ،همانند بلژیک با
ً
مورد تمایز قرار گتد .در یک حالت ،دولت فدرال بسیار قوی است و اغلب کامال یکپارچه است و تنها
چند قدرت خاص برای دولتهای محیل در نظر گرفته شدهاست ویل در دیگر حالت افرایط ،دولت میل
با قدرتهای محدود ممکن است تنها در اسم دولت فدرال باشد در حایل که در واقع یک کنفدراسیون
ٔ
بیالملیل برای تبادل ر
شبکه ز
بهتین
باشد .در سال  ۱۹۹۹دولت کانادا ،مجمع فدراسیون را به عنوان یک
کارکردهای فدرالیسم ز
کشورهاب که در حال فدرایل شدن هستند بنیان نهاد .مقر
بی کشورهای فدرال و
ی
اسی در اتاوا است .دولتهای همکار در مجمع فدراسیون شامل ،ر
اصیل مجمع فدر ز
استالیا ،برزیل،
کانادا ،اتیوب ،آلمان ،هند ،مکزیک ،نیجریه و سوئیس هستند  .ز
بعض از فرقههای مسیحیت بر اساس
ا
ٔ
ز
اصول فدرالیسم سازماندیه یمشوند .در این کلیساها این امر به عنوان نظریه فدرالیسم دین یا الیه
شناخته یمشود .
نمونههای فدرالیسم  :یمتوان انواع حکومتهای فدرال را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد[ ]۵.دسته اول
ز
زباب را در نظر
افیاب است و تقسیمات قویم -
حکومتهای فدرایل هستند که مبنای تقسیم جغر ی
ر
غرب مانند آمریکا ،استالیا و آلمان جزو این گروه
نیمگتند .بسیاری از دولتهای فدرال قدییمتر ی
ر
هستند[ ]۵.به این گروه از دولتهای فدرال ،دولتهای فدرال میل گفته یمشود .بیشت این دولتها از ادغام
واحدهاب درست شدهاند که از قبل به صورت مستقل وجود داشتند و علت به وجود آمدن این دولتها،
ی
ی
ی
فرهنگ ر
مشتک بهره
متحد کردن مردیم بود که در واحدهای متفاوت زندگ یمکردند و حداقل از زبان یا
ی
افیاب )(Distribute Geographical
یمبردند .تعداد واحدهای تشکیل دهنده ،بستگ به تقسیمات جغر ی
ز
گوناگوب دارند .در ز
برخ از کشورها ،ایالت ،استان ،منطقه یا دولت خودمختار یا
دارد .از این رو اسایم
ز
خودگردان نامگذاری شدهاند .دسته دوم نه تنها تفاوتهای قویم و زباب را به رسمیت یمشناسند ،بلکه
این تفاوتها را در ایدئولوژی و ز
مباب خود لحاظ یمکنند .این گونه دولتهای فدرال را دولتهای فدرال
هاب از این دولتها هستند .
قویم یمنامند .دولتهای فدرال
اتیوب و عراق نمونه ی
ا
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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ایاالت متحده  :فدرالیسم در ایاالت متحده رابطهای در حال تکامل میان دولتهای ر
ایالن و دولت
ٔ
دوگانه فدرالیسم به یک فدرالیسم مشار ر
کن
آمریکاب از یک سیستم
مرکزی ایاالت متحده دارد .دولت
ی
تکامل یافتهاست .به دلیل این که نهادهای سیایس ایاالت از قبل وجود داشتند ،قانون اسایس ایاالت
متحده نیازی نداشت که فدرالیسم را در هر بخش تعریف کند یا توضیح دهد؛ اما اغلب حقوق و
ر
مسئولیتهای دولتهای ر
دولن را در رابطه با دولت مرکزی ذکر یمکند .دولت مرکزی
ایالن و مقامات
هاب هستند که در قانون اسایس مورد اشاره قرار
قدرتهای ترصیح شده خاض را دارا است که قدرت ی
بی ر
گرفتهاند و شامل حق وصول مالیات ،اعالم جنگ و تنظیم تجارت ز
ایالن و ی
خارخ یمباشد .به عالوه
ٔ
مادهای معروف به «ماده زضوری و مناسب» در قانون اسایس است که به دولت مرکزی این قدرت
ز
مناسن را در جهت اجرای قدرتهای مشخص شدهاش تصویب
ضمن را اعطا یمکند تا هر قانون الزم و
ی
نماید و در آن قدرتهای دیگری ز
نت برای مردم یا ایاالت در نظر گرفته شدهاست .





حزب فدرالیست ایاالت متحده در مقابل حزب جمهوری خواهان دموکرات وجود داشت که شامل
چهرههای قدرتمندی از قبیل توماس جفرسون بود .
ً
جمهوری خواهان دموکرات اساسا باور داشتند که :
ر
نظارب بر آن وجود ندارد.
قوه مقننه قدرت بسیار زیادی دارد و
ر
قوه مجریه قدرت خییل زیادی دارد و هیچ نظارب بر آن وجود ندارد و به این ترتیب دیکتاتور به وجود
خواهد آمد.
ٔ
یک منشور حقوق باید با قانون اسایس همراه باشد تا از سو استفاده دیکتاتور از شهروندان جلوگتی
ً
نماید و نهایتا یک رئیسجمهور به قدرت برسد ویل از سوی دیگر فدرالها باور دارند که این امر غتممکن
ٔ
ز
آساب نادیده گرفته
هاب که در شمار نیامدهاند به
است که همه حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن ی
ضاب
یمشوند ،چرا که در منشور رسیم حقوق ذکر نشدهاند .در مورد حقوق دری موارد خاص نظام ق ی
دادگاهها تصمیم یمگتد.بعد از جنگ داخیل آمریکا ،تأثت دولت مرکزی بر زندگ مردم و مقدار ارتباط آن
با دولتهای ر
ایالن به شدت افزایش یافت .این امر به دلیل نیاز به تنظیم مقرر راب برای مشاغل و صناییع که
در محدوده مرزهای کشور وجود داشتند ،تالش برای حفظ حقوق ز
مدب ،و مقررات خدمات اجتمایع
بود .دولت مرکزی تا ز
زماب که دادگاه عایل قانون ضد تراست ررسمن را تصویب نکرد ،هیچ قدرت جدید
قابل توجیه را به دست نیاورد .
ٔ
از سال  ۱۹۳۸تا سال  ۱۹۹۵دادگاه عایل ایاالت متحده ،مطابق ماده تجاری قانون اسایس ،هیچ قانون
ر
مصوب فدرایل که قدرت کنگره را افزایش میداد ،لغو و باطل نکرد.
بیشت اقدامات دولت مرکزی یمتواند
ٔ
ز
بعض حمایتها را در ز
بی قدرتهای ترصیح شده پیدا کند ،مانند :ماده تجاری قانون اسایس ،که
ٔ
اعمال آن به وسیله دادگاه عایل در سالهای اخت مضیق شدهاست .در سال  ۱۹۹۵دادگاه عایل قانون
ٔ
ٔ
همچنی بخش جتان خسارت ز
ز
مدب را در
اسلحه آزاد در محدوده مدارس را در رأی لوپز لغو کرد و
ی
ً
ٔ
قانون منع خشونت علیه زنان در سال  ۱۹۹۴در پرونده ایاالت متحده علیه موریسون لغو کرد .اختا
ٔ
ز
قانوب شدن ماریجوانا در رأی
ماده تجارت قانون اسایس به گونهای مورد تفست قرار گرفت که منجر به
ٔ
پرونده ز ز
گتالز در مقابل ریچ شد .فدرالیسم دوگانه تأکید یمکند که دولت مرکزی و دولتهای
صادره در
ر
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ر
ایالن با هم برابر و مساوی هستند .اگرچه در دوران جنگ داخیل آمریکا دادگاههای میل اغلب دولت
ز
نهاب منازعات خویش بر اساس اصول فدرالیسم دوگانه تفست یمکردند ،ایجاد
مرکزی را به عنوان قاض ی ِ
ایالن بودند ،ز
دولتهای بویم آمریکاب که جدا و متمایز از دولت مرکزی و ر
برخ قدرتهای محدود
ی
ر
ز
ر
حکومن را اعمال یمکردند که این نت نایس از همان مفهوم فدرالیسم دوگانه است .
اروپاب تشکیل شده
اتحادیه اروپا  :اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیایس است که از  ۲۸کشور
ی
ز
اروپاب
است .منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال  ۱۹۵۷با توافقنامه رم بی  ۶کشور
ی
ً
شکل گرفت و ضفا یک اتحادیه اقتصادی بود بازیم گردد .از آن تاری با اضافه شدن اعضای جدید،
ر
ز
چکتبان دانمارگ .زبان هلندی .زبان انگلییس.
کرواب .زبان
اتحادیه اروپا بزرگ تر شد.زبان بلغاریزبان
ز
ز
استونیاب .زبان فنالندی .زبان فرانسوی .زبان آلماب .زبان یوناب .زبان مجاری .زبان ایرلندی .زبان
زبان
ی
ز
ر
رومانیاب .زبان
لیتوانیاب .زبان مالن .زبان لهستاب .زبان پرتغایل .زبان
لتونیاب .زبان
ایتالیاب .زبان
ی
ی
ی
ی
ر
اسلونیاب .زبان اسپانیا یب .زبان سوئدیدر سال  ،۱۹۹۳توافق ماستیخت چارچوب
اسلواکیاب .زبان
ی
ی
ز
ز
ر
کنوب اتحادیه را پایه گذاری کرد.اتحادیه اروپا در سال  ۱۹۹۹واحد پول مشتگ به نام یورو را
قانوب
ز
معرق کرد که تاکنون در  ۱۹کشور جایگزین پول های میل شده است.اتحادیه اروپا با  ۵۰۰میلیون
شهروند در سال  ۲۰۱۷میالدی به تولید ناخالص داخیل  ۱۹٫۶۷۰تریلیون دالر دست یافت.
اروپاب (تا  .)۲۰۰۷شش
اتحادیه اقتصادی اروپا  :گرویه سیایس و اقتصادی ،متشکل از  ۲۷کشور
ی
عضو اصیل و اولیۀ این اتحادیه عبارت بودند از بلژیک ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،لوکزامبورگ و هلند؛
ً
کشورهای دیگر بعدا به آن پیوستند ( ← جدول) .جامعۀ اروپا ۱که پیش از اتحادیۀ اروپا وجود داشت،
متشکل از جامعۀ زغال سنگ و فوالد اروپا( ۲که به موجب پیمان  ۱۹۵۱پاریس تشکیل شد) ،جامعۀ
اقتصادی اروپا ۳و جامعۀ انرژی اتیم اروپا( ۴که به موجب معاهدات رم ۵در  ۱۹۵۷تشکیل شدند) بود.
ر
ر
ماستیخت ۶و قبول ترتیبات ز
ی
خارخ و
دولن برای اتخاذ سیاست
بی
درب انعقاد پیمان
در  ،۱۹۹۳ا
ر
ر
قضاب و سیاست داخیل ،اتحادیۀ اروپا جای
امنین مشتک و افزایش همکاری در زمینۀ سیاست
سیاست
ی
جامعۀ اروپا را گرفت .دیگر موافقت نامه های مهم عبارت بودند از قانون اروپای واحد ،)۱۹۸۶( ۷پیمان
آمستدام )۱۹۹۷( ۸و پیمان نیس .)۲۰۰۰( ۹اهداف اصیل این معاهدات توسعۀ بازر ز
ر
گاب ،از میان
برداشی ّ
رز
جاب آزاد رسمایه و نتوی کار ،و ایجاد اتحادی
رویه های اقتصادی محدودکننده،
تشویق جابه ی
ِ
ر
مشورب و تصمیم گتی اتحادیۀ اروپا عبارت اند
تنگاتنگ تر میان مردمان اروپا بود .عمده ترین نهادهای
از کمیسیون اروپا ،۱۰شورای اتحادیۀ اروپا( ۱۱و شورای اروپا ،)۱۲پارلمان اروپا ،۱۳دادگاه عدالت
اروپا ،۱۴و دیوان حسابرسان .۱۵ز
برخ دیگر از نهادهای مهم عبارت اند از شورای اقتصادی و اجتمایع۱۶
(شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان) و کمیتۀ مناطق .۱۷بانک رسمایه گذاری اروپا ۱۸ز
نت نهاد مایل
اتحادیۀ اروپا است که برای رسمایه گذاری وام های بلندمدت یم دهد .از مهم ترین زمینه های سیاست
ر
مشتک کشاورزی ،۱۹اتحاد اقتصادی و پویل( ۲۰ایجاد پول
گذاری اتحادیۀ اروپا عبارت اند از سیاست
ر
قضاب و داخیل .جز
واحد اروپا ۲۱یا یورو ،)۲۲بازار واحد اروپا ،۲۳توسعۀ دامنۀ اتحادیه ،و امور امنین،
ی
این ها ،اتحادیۀ اروپا با تدابت ناظر بر حفظ محیط زیست ،توسعۀ منطقه ای (از طریق چندین صندوق
ساختاری) ،پژوهش ،اشتغال و امور اجتمایع ،حمل ونقل و انرژی ز
نت موافقت کرده است .بودجۀ
اتحادیه از محل عوارض حاصل از واردات کشاورزی از کشورهای غتعضو ،عوارض گمرگ ،درآمدهای
ر
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ر
عضوین که دولت های عضو براساس تولید
حاصل از وصول مالیات بر ارزش افزوده ،۲۴و حق
ناخالص میل خودشان یم پردازند.

فدرالیسم در اروپا  :چندین نظام فدرال در اروپا وجود دارند از قبیل؛ سوئیس ،اتریش ،آلمان ،بلژیک،
ٔ
ز
هاب در جهان هستند که اعضای
بوسن و هرزگوین و خود اتحادیه اروپا .آلمان و اتحادیه اروپا تنها مثال ی
مجلسهای اعیان دولت مرکزی آنها نه انتخاب شده و نه منصوب شدهاند بلکه به جای آن از
نمایندههای دولتهای اجزای تشکیل دهندهشان تشکیل شدهاند .فدرالیسم در آلمان تنها در زمان
ر
ر
بیشتین زمان وجودش ز
یعن در سالهای  ۱۹۵۲تا
نازیسم لغو شد ( )۱۹۴۵–۱۹۳۳و در آلمان ررسق در
ٔ
 ۱۹۹۰زمینه حضور نیافت .آدولف هیتلر ،فدرالیسم را به عنوان یک مانع بر رس راه اهداف خویش
ز
چنی نوشت :حزب نازی یا سوسیالیسم میل باید مدیع تحمیل کردن
یمدید .همانطوریکه در ینتد من،
ٔ
اصول خود به کل ملت ژرمن باشد ،ضف نظر از این که از قدیم تا به حال محدوده دولتهای فدرال
ٔ
ایده یک دولت قوی و متمرکز کارکردهای ز
منق در سیاست آلمان دارد ،اگرچه
چه بودهاست؛ بنابراین
ً
لیتالها و دموکراتهای سوسیالیسم ،طرفدار تمرکز گر یاب بودند.
قبال تا سال  ۱۹۱۹یا  ۱۹۳۳بسیاری از ی
ر
طلن در ایرلند،
از آغاز در بریتانیا یک فدراسیون استعمارگر به عنوان رویس برای حل مشکل خودمختاری ی
در نظر گرفته شدهاست و فدرالیسم برای مشکل ایرلند پیشنهاد شدهاست .
ز
جهاب دوم چندین جنبش ررسوع به کار کرد که به
کشورهای ملحق به اتحادیه اروپا  :بعد از پایان جنگ
ٔ
اروپان یا جنبش
هاب از قبیل اتحادیه فدرالیستهای
ی
دفاع از فدراسیون اروپا یمپرداختند ،جنبش ی
ٔ
اروپان ایجاد شده در سال . ۱۹۴۸آن سازمانها در پروسه وحدت اروپا تأثتگذار بوده؛ اما هرگز قطیع
ی
ٔ
ٔ
ر
ز
ماسییخ و معاهده ایجاد
تعییکننده نبودند .اگرچه فدرالیسم در هر دوی پیشنویسهای معاهده
و
ٔ
یک قانون اسایس برای اروپا مورد اشاره قرار گرفت ویل هرگز به وسیله نمایندگان کشورهای عضو
اروپاب ،آلمان ،ایتالیا ،بلژیک و لوکزامبورگ بودند .در حایل
تصویب نشد .قویترین مدافعان فدرالیسم
ی
ر
ز
بیشتین مخالفت را داشتند فرانسه و انگلستان بودند .سایر کشورها که
تاریخ
هاب که به لحاظ
که آن ی
هرگز بهطور خاص برای معنای ویژهای از حکومت در اروپا مبارزه نکردند به عنوان طرفدار فدرالیسم
برشمرده شدند .ز
بعض به عنوان کشورهای همراه و همکار اتحادیه در نظر گرفته شدند از قبیل :
اسپانیا ،پرتغال ،یونان و مجارستان.
ر
اسیالیا  :در تاری  ۱ژانویه  ۱۹۰۱کشور ر
استالیا به صورت یک فدراسیون درآمد .قاره اقیانوسیه توسط
ز
حاکماب توسط بریتانیا در آن مستقر
بریتانیاب در سال  ۱۷۸۸کشف شد و پس از آن
استعمارگران
ی
شدند .در دهه  ۱۸۹۰میالدی ،دولت در این مستعمرات رفراندویم برای تبدیل شدن به یک کشور واحد
ٔ
همه مستعمرات به نفع فدراسیون رأی دادند ،فدراسیون ر
و مستقل برگزار نمود .ر
استالیا تأسیس
وقن که
استالیا مستقر گشت .فدرالیسم در ر
مشتکالمنافع ر
شد و در نتیجه در سال  ،۱۹۰۱ر
استالیا بسیار مشابه
فدرال در ایاالت متحده آمریکا است .

ر
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کانادا  :در کانادا دولتهای مناطق قدرت خود را مستقیم از قانون اسایس گرفتهاند و رابطهای متقابل با
ٔ
وسیله تقسیم قدرت ز
بی پارلمان فدرال و دولتهای
حکومت مرکزی دارند.در کانادا نظام فدرالیسم به
ً
ز
بریتانیاب
استاب کشور توصیف شدهاست .طبق قانون اسایس سال ( ۱۸۶۷که قبال به عنوان قانون
ی
آمریکای شمایل شناخته میشد) ،قدرتهای خاص قانونگذاری به نهادهای مختلف واگذار شدهاست .بند
 ۹۱قانون اسایس صالحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی یمدهد ،در حایل که بند  ۹۲این صالحیت را
ٔ
هاب که بهطور مستقیم مورد اشاره قانون اسایس قرار
به قدرتهای منطقهای واگذار یمکند .دیگر قدرت ی
ر
ز
نگرفتهاند در صالحیت دولت مرکزی قرار یمگتند .هر چند اختالف بی دولت مرکزی و ایالن در مورد
ٔ
ز
طوالب مدت و در
این که کدام یک صالحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند ،یک مسئله
رقابن میان دولت مرکزی و دولتهای ر
ر
ایالن اموری نظت قانونگذاری،
حال تحول بودهاست .حوزههای
توجه به مقررات اقتصادی ،مالیات و منابع طبییع یمباشند .
ٔ
هند  :ایاالت کشور هند که توسط احزاب گوناگون اداره یمشونددولت هند به وسیله قانون اسایس هند
ٔ
بنیان نهاده شد و صالحیت حکومت بر یک اتحادیه فدرال متشکل از بیست و هشت ایالت و هفت
ٔ
ر
[ ]۹
موضوعاب را
جاب که قانون اسایس هند
قلمرو متحد را دارد .اداره هند بر مبنای نظام الیهای است .
ی
ز
تعیی یمکند چه الیهای از حکومت قدرت اجر یاب دارد .قانون اسایس از
مطرح یمکند که در هر مورد
ٔ
ر
برنامه هفتم برای محدود کردن موضوعاب که تحت سه دسته است استفاده یمکند .این سه دسته
لیست اتحادیه ،لیست ایالت و لیست متقارن یمباشند .
فدرالیسم نا متقارن  :یک بعد بحثبر ز
انگت فدرالیسم هند این است که بر خالف بسیاری اشکال دیگر
ٔ
فدرالیسم ،نامتقارن است[ ]۱۰.ماده  ۳۷۰قانون اسایس هند مقررات مخصوض را برای ایالت جامو و
ٔ
کشمت به عنوان سند الحاق هر کدام ایجاد کردهاست .ماده  ۳۷۱مقررات خاض را برای ایاالت اندرا
پرادش ،اروناچال پرادش ،آسام ،گوا ،ز
متورام ،مانیپور ،ناگالند و سیکیم به عنوان سند الحاق یا استقالل
ٔ
ز
ز
تعیی کردهاست.
همچنی یک جنبه دیگر فدرالیسم هند ،نظام قواعد ریاست جمهوری این
هر کدام
ز
ر
حزب نتواند در یک منطقه دولت تشکیل دهد یا اغتشاشات خشونتآمتی
کشور است .وقن که هیچ ی
ٔ
در هر یک از ایاالت وجود داشته باشد ،حکومت مرکزی از طریق فرماندار منصوب خود ،اداره امور
ر
حکومن آن منطقه را برای زمان مشخض به عهده یمگتد .
ی
سیاستهای ائتالف  :برخالف قانون اسایس ،هند اکنون یک فدراسیون چند زبانه است .هند یک
ً
حزب با تعلقات سیایس گوناگون دارد که غالبا بر اساس زبان ،منطقه و طبقات اجتمایع،
سیستم چند ی
ٔ
ز
ز
نیازمند سیاستهای ائتالق به خصوص در سطح یک اتحادیه است .سیاستهای ائتالق تعادیل را قوه
مقننه ایجاد کردهاند .
ً
امتاتوری روسیه ،ساختار دولت را به سوی یک مدل کامال مستقل تغیت داد که
روسیه  :ماهیت بعد از ا
با ایجاد اتحاد جماهت شوروی که در آن روسیه به عنوان یک بخش اداره یمشد ،آغاز گردید .روسیه در
ٔ
ٔ
ٔ
ر
ز
یلتسی
فروپایس اتحادیه جماهت شوروی آزاد گردید .در دوره اصالحات بوریس
نتیجه اتفاقات بعد از
ٔ
ٔ
لیتایل در زمینه اداره جمهوری و دیگر
که در صدد احیای ساختار شوروی بود و با اصالحات روزافزون ی
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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ٔ
موضوعات روسیه توانست به کشوری مطرح تبدیل شود .ز
ز
یلتسی به وسیله والدیمت
بعض از اصالحات
ز
پوتی دوباره در دست اجرا قرار گرفت.







ی
تاریخ از فدرالیسم
نمونههای
چکسلوایک تا این که جمهوریهای چک و اسلوایک در سال  ۱۹۹۳از هم جدا شدند.
ً
ز
جمهوری فدرال یوگسالوی که در سال  ۲۰۰۶با اعالم استقالل مونتنگرو رسما از بی رفت.
ز
ز
یونابها و ترکها به رسانجام نرسید.
همی اساس بود؛ اما اتحاد
قانون اسایس  ۱۹۶۰یقتس بر
جمهوری متحد تانزانیا :شامل زنگبار و تانگانیکا
جمهوری فدرال کامرون ز
بی سالهای  ۱۹۶۱تا ۱۹۷۲
ً
بخشهای قدرت  :در یک فدراسیون معموال تقسیم قدرت میان دولتهای مرکزی و منطقهای در قانون
ً
اسایس مورد اشاره قرار یمگتد .این گونه است که حق خودمختاری ایاالت عضو معموال از طریق قانون
ز
چنی قانون اسایس خود را دارا هستند که ممکن است
اسایس مورد حمایت قرار یمگتد .ایاالت عضو هم
آن را به گونهای که مناسب یمدانند اصالح کنند ،اگرچه در صورت مغایرت با قانون اسایس فدرال
ً
ً
ٔ
ٔ
معموال قانون اسایس فدرال اولویت دارد .تقریبا در همه فدراسیونها دولت مرکزی در زمینه سیاست
ی
خارخ و دفاع میل قدرت دارد .این تقسیم قدرت از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است .قانون
ٔ
هاب که به صورت اختصاض به دولت مرکزی
اسایس آلمان و ایاالت متحده مقرر یمدارند که همه قدرت ی
ز
اعطا نشدهاست ،متعلق به ایاالت است .از طرف دیگر قانون اسایس برخ از کشورها مانند کانادا و هند
ً
هاب که کشور ضاحتا به دولتهای منطقهای اعطا نکرده را متعلق به دولت مرکزی یمدانند .در
قدرت ی
ٔ
ر
قانون اسایس استالیا ،مشابه با نظام ایاالت متحده ،قدرت قانونگذاری درباره موضوعات خاض که
ً
مدیریت آنها برای ایاالت سخت به نظر یمآید (مثال ثروت عمویم) به حکومت مرکزی اختصاص دارد؛
ر
ر
ایالن باق یمماند .طبق قواعد تقسیم قدرت در
بنابراین سایر حوزههای مسئولیت برای دولتهای
ً
ٔ
اروپاب است و نه
هاب که نه انحصارا در صالحیت کشورهای
اتحادیه اروپا در معاهده لیسبون ،قدرت
ی
ی
ٔ
ر
باق یمماند  .ر
ز
وقن که ایاالت
بی اتحادیه اروپا و کشورها تقسیم شدهاست برای کشورهای عضو اتحادیه
یک کشور فدرال صالحیت برابر دارند نظام فدرال متقارن در آن کشور برقرار است؛ ویل فدرالیسم
نامتقارن مربوط به کشورهاب است که قدرت ایاالت در آنها با یکدیگر غتیکسان است یا ز
بعض از
ی
ر
هاب وقوع یمیابد که در یک
مکان
در
اغلب
امر
این
و
دارند
سایرین
به
نسبت
بیشتی
آنها استقالل
ی
ی
ر
منطقه یا مناطق خاص از آنها تمایز فرهنگ زیادی وجود دارد ،مانند اسپانیا .
ز
تدریخ قدرت از ایاالت دارای صالحیت
تاریخ یک فدراسیون ،انتقال
این امر شایع است که یط تحول
ی
ز
هاب اضاق به دست یمآورد که گایه برای
به دولت مرکزی صورت یمگتد؛ بنابراین دولت مرکزی قدرت ی
ز
مقابله با ررسایط پیش ز
ز
چنی مالحظهای در نظر گرفته یمشود .اکتساب قدرتهای اضاق
بین نشده
ی
توسط حکومت مرکزی ممکن است از طریق اصالحات رسیم قانون اسایس یا به سادگ از طریق موسع
کردن تفست قدرتهای ذکر شده در قانون اسایس که توسط دادگاهها به دولت اعطا شده ،صورت
ً
پذیرد .معموال یک فدراسیون در دو سطح شکل یمگتد .یگ دولت مرکزی و دیگری دولت مناطق
(ایاالت ،استانها و قلمروها) کشور برزیل یک استثناء است؛ زیرا قانون اسایس سال  ۱۹۸۸آن مقرر
ر
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داشت که شهرداریها به عنوان سازمانهای سیایس مستقل ،یک فدراسیون سه جانبه شامل اتحادیه،
ایاالت و شهرداریها را ایجاد یمکنند .مکزیک یک مثال میانه است که در آن شهرداریها استقالل کامل
ٔ
را توسط قانون اسایس فدرال کسب کردهاند و وجود آنها به عنوان سازمانهای مستقل به وسیله
دولت فدرال مورد حمایت قرار گرفته و قانون اسایس ایاالت نیمتواند آن را لغو کند .افزون بر این قانون
ً
هاب انحصارا به شهرداریها تعلق دارد و
اسایس فدرال مشخص کردهاست که چه قدرتها و صالحیت ی
مربوط به ایاالت تشکیل دهنده نیست .اگرچه شهرداریها یک مجمع قانونگذاری منتخب ندارند .
ر
ر
کارهاب را برای حفاظت از حقوق ایاالت
بیشت دولتهای فدرال ساز و
حکومت  :ساختار
نهادهای
ی
ر
تشکیل دهنده ایجاد یمکند .یک روش که به عنوان فدرالیسم درون ایالن شناخته یمشود این است که
ی
ً
جاب که یک
مستقیما به دولتهای ایاالت تشکیل دهنده در نهادهای
سیایس نمایندگ داده یمشود .ی
ٔ
فدراسیون قوه مقننه دو مجلیس دارد مجلس اعیان اغلب نماینده ایاالت تشکیل دهندهاست در حایل
ی
که مجلس عوام به نمایندگ از مردم یک ملت به عنوان یک کل اقدام یمکند .یک مجلس اعیان فدرال
ممکن است بر اساس یک طرح تقسیم خاص به وجود آمدهباشد .منظور از تقسیم فرایند تخصیص
ٔ
قدرتهای سیایس مجموعهای از رایدهندگان به نمایندگان خویش در بدنه حکومت است .همان گونه
ر
جاب که هر ایالت تعداد برابری از
که در مورد مجلس سنای ایاالت متحده و استالیا صادق است ،ی
سناتورها را به عنوان نماینده ،ضف نظر از جمعیت هر ایالت ،به سنا یمفرستد .به عالوه ،اعضای یک
ً
ٔ
ٔ
مجلس اعیان ممکن است مستقیما توسط دولت یا قوه مقننه ایاالت تشکیل دهنده انتخاب شوند .
ً
ٔ
ٔ
عموال بهطور مستقیم و با در نظر ر ز
گرفی نسبت جمعیت ،انتخاب
مجلس عوام یک قوه مقننه فدرال م
یمشود .اگر چه هنوز کشورها ممکن است گایه اوقات حداقل مشخض از کریسها را برای ر
ایالن خاص
ز
تضمی کنند .
ٔ
ز
همچنی به عنوان نتیجه
فدراسیونها اغلب روشهای خاض برای اصالح قانون اسایس فدرال دارند،
ساختار فدرال یک کشور ،وقوع این امر قطیع است ،که حالت خودمختاری ایاالت نیمتواند بدون
ٔ
ٔ
ٔ
رضایت ایشان لغو شود .یک اصالحیه قانون اسایس ایاالت متحده باید توسط سه چهارم قوه مقننه هر
ایالت تصویب شود تا ضمانت اجراب بیابد .در همهپریسها برای اصالح قانون اسایس ر
استالیا و سوئیس
ی
ر
نیاز است که هر پیشنهاد نه تنها توسط اکتیت غالب رایدهندگان یک ملت به عنوان یک کل بلکه با
استالیا این پیش نیاز به عنوان ر
اکت ایاالت یا مناطق تأیید شود .در ر
اکتیت جداگانه در هر یک از ر
ر
اکتیت
دوبرابر شناخته یمشود  .ز
بعض از قانون اسایسهای فدرال هم چ ز
نی مقرر یمدارند که اصالحات خاص
ٔ
قانون اسایس نیمتواند بدون رضایت متفقالقول همه ایاالت یا ایاالت خاض اتفاق بیفتد .قانون اسایس
ی
ایاالت متحده مقرر یمدارد که هیچ ر
ایالن ممکن نیست از نمایندگ مساوی در مجلس سنا بدون رضایت
ٔ
خویش محروم شود .در ر
استالیا اگر یک اصالحیه پیشنهادی بهطور مخصوص مربوط به یک یا چند
ایالت باشد ،باید در یک همهپریس که در هر یک از آن ایاالت برگزار یمشود ،تأیید شود .هر اصالحیهای
بر قانون اسایس کانادا به رضایت متفقالقول ایالتها احتیاج دارد .قانون اسایس آلمان مقرر یمدارد که
ر
اصالحاب در مواردی که نظام فدرال را لغو یمکنند ،قابل پذیرش نیست .
هیچ

ر
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فدرالیسم در ایران  :شیوه حکومت سیایس هخامنشیان فدرال بود به این ز
معن نواخ مفتوحه با حفظ
ر
هخامنیس در رسارس قلمرو
استقالل داخیل تابع حکومت مرکزی بودند .پایههای حکومت فدرال
ً
ر
هخامنیس بود که ضمن حفظ استقالل داخیل ،در کنار
امتاتوری دیده یمشد؛ مثال لیکیه یگ از شهرهای
ا
ز
حفظ فرهنگ بویم ،عناض پاریس را نت پذیرا شد .کوروش بزرگ در اب ایجاد تمرکز در قلمرو پادشایه
ر
حداکت آزادی را یمداد .در کتیبه نقش رستم از ۳۰
خویش نبود و به ملتهای تحت حکومت خویش
ساتر ااب که داریوش ،ایجاد نموده بود نام برده شدهاست که هر یک از ساتراپها در حکم یک ایالت و
گایه در حکم یک کشور بودند .ساتراپها صالحیت اداره تمام امور ساتر ااب را داشتند ،فرمانده نظایم
ً
آن ناحیه بودند و بنام خود سکه زضب یمکردند .حکومتهای ایر زاب خصوصا در عهد ساسانیان و دوران
ً
هاب استبدادی و خودمحور بودهاند؛ ویل در
حکومت خلفای اسالیم و دوره صفویه عموما حکومت ی
ز
تاریخ نویع فدرالیسم بر ایران حکمفرما بودهاست[ ]۵.البته سعید نفییس ،مؤلف
سایر دورههای
ز
«تاری تمدن ایران ساساب»  ،معتقد است که ایران در دوره ساسانیان از یک نوع دولت متحد یا
ً
کنفدراسیون تشکیل شده بود و هر یک از این کنفدراسیونها حکمر زاب مستقل داشته که غالبا به نام
رسزمی و نژادشان حکم شاه یمافزودند ،و بر این اساس معتقد است که در ایران ز
ز
برخ از والیات مستقل
حن به صورت کنفدراسیون بودهاند[ ]۶.ز
برخ ز
و ر
نت معتقدند که فدرالیسم در ایران نباید با کنفدراسیون
اشتباه گرفته شود ،همچنانکه در آمریکا ۱۳ ،حکومت مستقل ،ابتدا قرارداد کنفدراسیون را امضا نمودند
ی
یکپارچگ امروز آن کشور منتیه شد .ز
برخ کشور ایران را در صورت مقاومت در
که بعدها به فدرالیسم و
ی
برابر دمکرایس و فدرالیسم ناگزیر از تجزیه یمدانند و معتقدند بزرگ کشور ایران و تمرکز قدرت در آن
افیاب بزرگ برای دول متمرکز و غت دمکراتیک تصوری از خود ایجاد یمکند
خطرناک است .اندازه جغر ی
ی
که ممکن است بیش از ظرفیت میل آن باشد و بزرگ ایران ز
نت خطر اسالمگر یاب را دو چندان ساختهاست .
در مقابل ز
ز
معن تقسیم یک دیکتاتوری بزرگ به
برخ معتقدند که فدرالیسم در ایران در عمل به
[]۹
ر
کوچکت یمباشد .ایده ایجاد یک نظام فدرایل از زمان انقالب ر
مرسوطه در ایران پاگرفت
دیکتاتوریهای
ر
ز
اولی قانون تقسیمات کشوری ،ایران متشکل از  ۴ایالت و ۲۳
تا بعد از جنبش مرسوطه و با تصویب
والیت بود که شامل ایالت آذربایجان ،ایالت خراسان و سیستان ،ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان
یمشد .ویل جنبشهای محیل و ترس از خطر تجزیه ایران دلییل برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی
گردید که تا دهههای پس از انقالب  ۱۳۵۷ایران ز
ز
اولی قانون
نت ادامه یافت .سه دهه بعد از تصویب
ز
دومی قانون ،واحد تقسیمات کشوری را بهجای «ایالت» به «استان»
تقسیمات کشوری ،در سال ۱۳۱۶
تغیت داد و استانهای ششگانهای شامل استان شمال غرب ،استان شمال ،استان غرب ،استان جنوب،
استان شمال ررسق و استان مکران تشکیل شد .تعداد این استانها البته دو ماه بعد به  ۱۰عدد رسید و
ز
سومی قانون تقسیمات کشوری
روند تغیتات استانها و مرزهای آن ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۲
به تصویب رسید .
ز
ز
متفقی و در اوج فعالیتهای فرقه
کمیسیوب بود در دوران اشغال ایران توسط
کمیسیون سه جانبه :
دموکرات آذربایجان ،در  ۲۵آذر  ۱۳۲۴در مسکو و با حضور وزرای خارجه شوروی ،انگلستان و آمریکا
برگزار شد .برنامه این کمیسیون ،شامل نویع از فدرالیسم قویم و خودمختاری مناطق در ایران و تدریس
کززداب کامل بود ،و واکنشهای تندی در میان افکار عمویم
عرب و ترگ درمدارس و تمر
ی
زبانهای کردی ،ی
ر
ز
داشت و مورد مخالفت و انتقاد شدید دکت مصدق نت قرار گرفت .
ر
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طرح رزمآرا د :رزم آرا در سال  ۱۳۲۹به هنگام تشکیل کابینه قصد داشت که قانون انجمنهای ر
ایالن و
بیشت شبه خودمختاری واگذار نماید  .ر
ر
ر
دکت
والین را به شکل خاض اجرا نموده و به استانها اختیارات
مصدق با این طرح هم در صحبتهای خصوض و هم در مجلس بشدت مخالفت نمود .نظر مصدق
این بود که دول بزرگ از اختیار راب که به استانها داده شود ،سوءاستفاده یمکنند و دولت ایران را در
ی
بنبست عظییم قرار خواهند داد[ ]۱۱.ویژگ مصدق این بود که با سیاستمدار زاب مانند رزمآرا که سیاست
همچنی او تحوالت قویم -ر
ز
میل را به سیاست قویم تقلیل یمدادند مخالفت یمکرد.
هوین کشور را بدون
ز
ارزیاب بازیگری دولتهای دشمن یا رقیب ایران تحلیل نیمکرد.برخ معتقدند که در قانون اسایس
ی
جمهوری اسالیم ایران را ز
هاب کم رنگ از سیستم فدرال وجود دارد .شوراهای اسالیم شهر و
نشانه
نت
ی
روستا و ز
برخ از تصمیم گتیها توسط این شوراها ،از جمله انتخاب شهردار و تصمیمگتی در امور
ی
فرهنگ ،عمر زاب و شهرسازی ،نویع از عدم تمرکز ر
تلق شدهاست .در سال  ۱۳۶۰طرخ از طرف وزارت
کشور به هیئت دولت داده شدهاست تا مورد برریس قرار گتد که بنا بود بر اساس این طرح کشور به
نه منطقه یا ایالت تقسیم شود و هر ایالت یک وایل و چند استان داشته باشد  .ز
برخ از طرفداران
ً
رضاب خصوصا بر فدرالیسم اقتصادی تأکید دارند و معتقد هستند که
فدرالیسم در ایران از جمله محسن
ی
ایاالت یمتوانند از نظر اقتصادی روی پای خود ایستاده و تصمیمگتیهای کالن در سطح کشور داشته
رضاب ،فدرال اقتصادی نوع محدودشده ای از اداره کشور به سبک فدرالیسم است و
باشند .در طرح
ی
محدود به امور اقتصادی است .او در این روش اداره مسائل سیایس و دفایع را به صورت متمرکز قابل
اجرا یمداند.
ز
همچنی سید محمد خاتیم در تاری  21اردیبهشت  1398در دیدار با اعضای شورای شهر تهران مطرح
بهتین شیوه کشورداری برای ایران حکومت فدرال است که این سخنان باعث ر
کرد که ر
اعتاض شدیدی
ی
در اقشار فرهنگ و سیایس جامعه شد .روزنامه کیهان در ستون ویژه خود با انتشار ر
بخیس از یادداشت
طباطباب (استاد دانشگاه و فیلسوف سیایس ایران) در نقد اظهارات خاتیم درباره «حکومت
سید جواد
ی
طباطباب این
فدرایل» ،به برریس این موضوع از منظر یک فعال سیایس اصالح طلب پرداخت .سید جواد
ی
سخنان خاتیم را خطرناک دانست و او را فاقد صالحیت در خصوص انتخاب نوع کشورداری برای ایران
ی
نت به این سخنان ر
فرهنگ ایران ز
ز
ز
دانست.
اعتاض کرده و
فعالی سیایس و
همچنی بیش از 200نفر از
ر
ر
فروپایس ایران دانسته اند .با اینحال تلوزیون گوناز ب وی که
حکومت فدرالیسم را در جهت تجزیه و
گرایش تجزیه طلبانه دارد از این پیشنهاد خاتیم حمایت کرده است .
ز
فدرالیسم در افغانستان  :فدرالیسم در افغانستان در زمان شاه شجاع( متوق  ،)۱۲۵۸افغانستان به
ز
صورت والیات و مناطق اداری حاکم ز
نشی یا مستقل و در زمان امت عبدالرحمان (متوق ) ۱۳۱۹برای
ِ
ر
مناطق با حکومت نمایندگان وی درآمد (دولتآبادی ،ص  .)۱۴–۱۳در
سهولت اداره کشور ،به صورت
ّ
اب استقالل این کشور (ذیقعده  )۱۳۳۷در دورة امان اّلل خان ،افغانستان بر اساس اصول غت متمرکز
ً
بودن قدرت اداره یمشد و به دنبال آن ،افغانستان به پنج والیت و چهار حکومت اعال (تقریبا معادل
رسسخن دارد و همواره ر
ر
بحن زنده در میان روشنفکران افغان
والیت) تقسیم شد.هواداران و مخالفان
ر
یاب به صلح و آرامیس
بوده است.عده ای راهحل پایان منازعات میان گروهها و اقوام مختلف و دست ی
ر
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پایدار را در فدرالیسم جستجو یمکنند .ز
ر
فروپایس حکومت یکپارچه
برخ دیگر اما فدرالیسم را زمینه
افغانستان یمدانند.
با فاطمه امان کارشناس مسائل جنوب آسیا ،در خصوص پیشینه طرح فدرالیسم ،موافقان و مخالفان
ز
ی
چنی طرخ در افغانستان ،گفتگو کردهایم.یط
خارخ به اجرای احتمایل
این طرح و نگاه کشورهای
ی
اخی هر از گاه سخت از طرح فدرالیسم در افغانستان شنیده شده است .سالها پیش
سالهای ر
ی
ی
چنی طریح
حزن شیعه و یا ژنرال دوستم از ی
رهیان قوم ازبک رنی از ر
حزب وحدت اسالیم به عنوان ی
هان در ین فدرالیسم در افغانستان هستند؟
حمایت کرده بودند .امروزه چه گروه ی
فاطمه امان  :مسئله فدرالیسم برای افغانستان طرح تازهای نیست .از زمان سقوط طالبان بحثها در
این زمینه ررسوع شد که آیا افغانستان باید ساختار فدرالیسم را برگزیند یا نه .یوشکا ر
فیرس وزیر امور
خارجه وقت آلمان یگ از افرادی بود که اعتقاد داشت فدرالیسم تنها رایه است که یمتواند به ثبات
تامی کند .ز
ز
کالی پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا و تعدادی دیگر هم
بیانجامد و منافع همه گروهها را
ارزیاب کردند .اما در همان زمان مخالفتهای شدیدی هم با
از این طرح حمایت و آن را “قابل تصور”
ی
این طرح ابراز شد با این استدالل که فدرالیسم در افغانستان یمتواند تالشها برای ثبات افغانستان را
ر
بیشتی بیانجامد .ز
یعن این نگر زاب بود که بحث فدرالیسم
یباثر کند و اصال ممکن است به تنشها و جنگ
ر
تدایعگر اتفاقات بالکان باشد و اساسا باعث شود که در داخل افغانستان مرزبندیها بیشتشود و طبیعتا
ر
بیشت بیانجامد .مشکل دیگر این است که کمبود اصیل افغانستان در همه این سالها نبود
به تنش های
یک دولت مقتدر مرکزی بوده و نه برعکس آن .جنگساالران در همه این سالها قدرتهای پراکنده
بودهاند در حایل که افغانستان به یک حکومت قابل و مقتدر نیاز داشت.
فاطمه امان :ایده فدرالیسم محبوبیت زیادی دارد ویل اجماع بر رس آن پس از رس ز
ر
بیشت
نگوب طالبان
بود.
آمریکابها هم نیمخواهند این طرح یکرسه کار آنها شمرده شود و یمدانند افغانها باید در این
ی
زمینه به توافق برسند تا پایدار باشد.به ژنرال دوستم و آقای محقق اشاره کردید .به طور کیل مواضع
ز
تعیی یمشود .توجه
بسیاری از چهرههای سیایس افغانستان بر اساس اختالفهایشان با دولت کرزای
کنید که برداشت واحدی از معنای فدرالیسم وجود ندارد .ز
بعضها فدرالیسم را با تجزیه افغانستان برابر
ی
کشورهاب مثل افغانستان طرفداری یا رد یک نظریه بستگ
یمدانند و طبیعتا با آن مخالفت یمکنند .در
ی
ر
به این دارد که از طرف چه کیس مطرح شده است.اما حن گذشته از این مسئله ،گاه فرمهای
هاب است که
پیشنهادی فدرالیسم کامال غتعمیل است .معیار مقایسه درباره سیستم فدرالیسم ،نمونه ی
ز
همی اساس این نمونهها الزاما نیمتوانند نمونه عمیل برای افغانستان
غرب وجود دارد و بر
در کشورهای ی
باشند .مدلهای پیشنهاد شده فدرالیسم در افغانستان بر اساس قومیت ،زبان یا اقتصاد هستند .یک
ر
مناطق است که رودخانههای اصیل افغانستان مثل هتمند ،پنجشت ،هریرود،
مدل بر اساس تقسیم آب
کابل ،آمو و ز
ز
ز
همی شکل موجود که زیر نفوذ
کت در آن قرار دارند .اصال بعضها یم خواهند بر
جنگساالران است تقسیمبندی شود.
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گذشته از این رنیوهان که اشاره شد  ،طالبان ر ی
نی هست و این گمانه وجود دارد که طرح فدرالیسم
ی
در افغانستان شاید بتواند رنیوهای طالبان را ر ی
نی متمایل به ر ی
زمی نهادن اسلحه و در امر سیاست
مشارکت کند و شاید در ی
بریح از مناطق افغانستان بتوانند حکومتهای فدرایل تشکیل دهند ،آیا به
نظر شما یمتوان هیچ راهحیل برای آینده افغانستان (چه فدرایل چه متمرکز) بدون حضور طالبان
متصور شد؟
ی
خارخ در افغانستان ،سالها طالبان را با القاعده یگ گرفتند .القاعده
واقعیت این است که نتوهای
ر
ی
خارخ است که به دنبال رسپناه امن یمگردد و بدون این رسپناه نیمتواند
تروریسن
یک گروه
ر
موجودیت خود را حفظ کند.گروههای شبهنظایم نظت القاعده تنها در رساییط رشد یمکنند که
ز
قانوب حاکم باشد و دولت مرکزی ضعیف باشد .برخالف القاعده ،طالبان یک گروه بویم افغان
یب
ز
است .اتفاقا یگ از اشتباههای بزرگ نتوهای ائتالف در افغانستان پس از رسنگوب طالبان این بود که
ز
رز
کساب که
انداخی میان آنها و القاعده انجام نشد .اساسا به
تالش زیادی برای جذب این نتوها و فاصله
ر
رز
پیوسی به حکومت جدید شدند ،نه تنها روی خویس نشان داده نشد
از طالبان بریده بودند و در صدد
بلکه به شدیدترین وضیع با آنها برخورد شد و عدهای رس از گوانتانامو در آوردند .از سوی دیگر طالبان
یک گروه و حزب منفعل و کوچک نیست .طالبان نماینده طرز فکر و طرز ر
تلق خاض است که در
ز
قانوب و جنگ داخیل و
اواسط دهه نود میالدی به دالیل متعدد از جمله جنگ داخیل و در اوج یب
ز
جنوب افغانستان به عنوان گزینه قدرت رس برآورد.
ناامن توانست به ویژه در والیتهای
وحشت
ی
ی
ر
ر
طالبان به دالیل وابستگ به پاکستان و مخالفت با پیرسفت اجتمایع و حقوق زنان و دختان در واقع
حاصل انتخاب میان بد و بدتر از سوی مردم بود و به هر حال رژیم طالبان احتماال بدترین رژیم تاری
افغانستان بود.به نظر من راهحل معقویل برای آینده سیایس افغانستان بدون در نظر ر ز
گرفی طالبان
هاب از طالبان حتما ظرفیت جذب شدن در روند سیایس افغانستان را دارند و
وجود ندارد .اساسا طیف ی
اتفاقا یگ از اشتباههای بزرگ نتوهای ائتالف این بود که کل جریان طالبان را یکدست و اصالحناپذیر
تصور کردند «.ز
بعضها فدرالیسم را با تجزیه افغانستان برابر یمدانند و با آن مخالفت یمکنند .در
ی
کشورهاب مثل افغانستان طرفداری یا رد یک نظریه بستگ به این دارد که از طرف چه کیس مطرح شده
ی
ز
باشد.
همی نظر،
غرب است».بر پایه
های
مدل
طبق
و
عمیل
غت
کامال
الیسم
ر
فد
پیشنهادی
های
فرم
گاه
ی
ر
تاسیس دفت طالبان در قطر و جوابگو کردن آنها یک پدیده مثبت است .ایدهآل این یمبود که طالبان
ر
بتواند به صورت حزب سیایس فعال شود و ر
انتخاباب ررسکت کند .البته متاسفانه این
حن در رقابتهای
فرصت بارها از دست رفت .حکومت افغانستان عمال در کابل متمرکز ماند و به جای جوابگوب یا ر
اعتاف
ی
ز
خارخ نسبت داد.
ی
ناتواب ،همه ناکایمها را به کشورهای
به
از سوی دیگر از جمله دالییل که طالبان هنوز نتواسته به عنوان یک نتوی سیایس مطرح شود ،برداشت
ی
خارخ آنهاست که این گروه را فقط در ُبعد نظایم موثر یمبینند .به واقع اگر طالبان امکان
حامیان
فعالیت سیایس یمیافت چه بسا که از سوی احزاب اسالمگر یاب که بدنه حکومت کرزای را یمسازند ،از
صحنه بتون یمشد.
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ی
آمریکان چقدر جدی
گزینه فدرالیسم در میان متحدان ربیون دولت افغانستان به ویژه ،مقامات
ی
گرفته یمشود؟
ز
واقعیت این است که تجزیه افغانستان از نظر غرب یک فاجعه محسوب یمشود که به آساب یمتواند به
کشورهای دیگر به ویژه پاکستان هم رسایت کند .ایده فدرالیسم محبوبیت زیادی دارد ویل این واقعیت
هم در نظر گرفته یمشود که برای این که بروند و سیستیم را در یک کشور ایجاد کنند ،دیر شده است.
یعن اگر پس از رس ز
ر
ز
بیشت بود ،امکانپذیر بود
نگوب طالبان این اتفاق افتاده بود که اتفاقا اجماع بر رس آن
ی
ویل االن نیمخواهند ز
باب و مسبب کاری باشند که چگونگ انجام آن به هیچ وجه معلوم نیست .دیگر این
آمریکابها نیمخواهند این طرح یکرسه کار آمریکا شمرده شود و یمدانند افغانها باید در این زمینه
که
ی
به توافق برسند تا پایدار باشد.
تاثی فدرالیسم احتمایل افغانستان بر همسایگان این کشور اشاره کردید  ،افغانستان هنوز کشور
به ر
ی
ی
ر
ضعیف است با زیر ساختهای ویران و همسایگان که آشکارا در وضعیت داخیل این کشور دست
ر
ی
خاریح در این
گسیش نفوذ کشورهای
دارند و به دنبال نفوذ هستند .آیا اجرای فدرالیسم موجب
مناطق نیمشود؟
افیان -قویم اصیل دارد :یک – جنوب و ررسق که کابل را هم در بر یمگتد.
افغانستان چهار منطقه جغر ی
ر
این منطقه بزر ر
ز
گتین جمعیت پشتون یعن بزرگتین جمعیت قویم افغانستان را با  38درصد در بر یمگتد.
البته جمعیت پشتون از این زیادتر است ویل این منطقه خاص افغانستان که باالترین جمعیت پشتون را
ی
ز
دارد ،به طور ر
فرهنگ به پاکستان نزدیک است .در ز
عی حال پشتونها در همه مراکز
تاریخ و
سنن و
عمده قدرت مثل کابل ،مزار ررسیف ،هرات ،و قندوز حضور فعال دارند و بر منابع اقتصادی تسلط
ر
دارند .دو – شمال ررسق تاجیک است که با ۲۰تا  ۲۵درصد منطقه نفوذ ائتالف شمال را تشکیل یمدهد
ر
سنن دستگاه اداری را در اختیار داشتهاند و به تاجیکستان نزدیک است .سه -غرب
که به طور
افغانستان به خصوص هرات ،هزارهها هستند که  ۲۰تا  ۲۵درصد جمعیت را تشکیل یمدهند و به ایران
نزدیک است .چهار -شمال افغانستان ازبکها و گروههای قویم دیگر هستند که  ۱۲تا  ۲۵درصد
ی
جمعیت را تشکیل یمدهد و از نظر فرهنگ و زبان به کشورهای آسیای میانه نزدیکند.
کرزی در کنفرانس مذاکره با طالبان در دوحه  :اتفاقا نگر زاب که در میان مخالفان فدرالیسم در
همی موضوع احتمال ر
ز
گستش نفوذ کشورهای همسایه و پیچیدهتر شدن ررسایط
افغانستان وجود دارد،
کشور است .عربستان سعودی هم در این سالها در رابطه با افغانستان فعال بوده که گاه به تالش این
کشور برای جلوگتی از آنچه ر
ارزیاب یمکرده ،متهم شده است«.در
گستش نفوذ ایران در افغانستان
ی
ز
ی
خارخ
چندزباب مثل افغانستان که دههها درگت جنگهای داخیل بوده و کشورهای
کشور چندقویم و
ی
ر
به وضوح در آن دخالت فعال داشتهاند ،فدرالیسم یمتواند باعث پراکندگ هر چه بیشت شود .فدرایل
ی
ز
ر
بیشت
جاب که حکومت مرکزی از اقتدار کاق برخوردار نیست ،باعت یکپارچگ هر چه
شدن در ی
نیمشود».با همه اینها درباره فدرالیسم باید به طور کیل گفت که این سیستم به خودی خود باعث
ی
کشورهاب صورت گرفته که تجربه دمکرایس
خارخ نیمشود .نمونههای موفق آن در
نفوذ کشورهای
ی
ز
وجود دارد و اصوال دمکرایس نهادینه شده است .در کشور چندقویم و چندین زباب مثل افغانستان که
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ی
خارخ به وضوح در آن دخالت فعال داشتهاند،
دههها درگت جنگهای داخیل بوده و کشورهای
ی
ر
جاب که حکومت مرکزی از اقتدار
فدرالیسم یمتواند باعث پراکندگ
هر چه بیشت شود .فدرایل شدن در ی
ی
ز
ر
بیشت کشور نیمشود.
کاق برخوردار نیست ،باعت یکپارچگ هر چه
ارزیان شما از موضع دو کشور همسایه و پرقدرت ایران و پاکستان در قبال
به طور مشخص
ی
فدرالیسم در افغانستان چیست؟
میان ایران و پاکستان و رابطه این دو کشور با افغانستان تفاوت اسایس وجود دارد .ایران از یک افغانستان
ی
خارخ علیه ایران قرار نگتد ،بهره یمبرد .نزدیگ ایران با
باثبات ،به ررسیط که مورد استفاده نتوهای
ر
تندروها و گروههای افرایط در همه این مدت بیشت در راستای فراهم کردن مواد منفجره یا اسلحه برای
شورشیان از جمله طالبان بوده تا وضعیت را برای نتوهای آمریکا در افغانستان دشوار کند و به این
ترتیب به خیال خود احتمال استفاده از افغانستان برای حمله به ایران را کاهش دهد.در همه این مدت
ز
روشن به جا نگذارد .اما بعید یمدانم اگر قرار باشد طالبان در
تالش ایران این بوده که به اصطالح ردپای
حکومت آینده افغانستان ررسکت داشته باشد ،ایران در تالش بهبود مناسباتش با طالبان برنیاید .واقعیت
این است که ایران به علت رسمایه گذاریهای ر
گستده در افغانستان در تالش برخواهد آمد که خود را
برای هر گونه حکومت و نظام آینده افغانستان آماده کند ،چه فدرایل و چه مرکزی .ایران در همه این
ر
گستش دهد و البته تمرکزش بر
سالها به شیوههای مختلف تالش کرده نفوذ خود را در افغانستان
افزایش قدرت نرم در افغانستان بوده .ایران در همان حال که با دولت مرکزی روابط نزدیک داشته،
ی
فرهنگ و اقتصادی ر
گستش داده و در ز
عی حال
قدرت نرم خود را در زمینههای مختلف به ویژه زوایای
روابط خود را با جنگساالران مناطق مختلف هم نزدیک نگه داشته است .ز
یعن اساسا به این علت که
بسیاری از جنگساالران سالهای زیادی را در ایران به رس بردند و بعد از جنگ و بازگشت به کشورشان
همچنان ارتباط خود را با ایران نگه داشتند ،برای ایران این امکان فراهم شده که شبکههای خود را در
مناطق مختلف افغانستان پراکنده کند.
ز
بی افغانستان و پاکستان :حکایت دیگری است .ز
رابطه ر ی
تاریخ جدی وجود
بی این دو کشور اختالف
دارد که مبنای باعتمادی فوقالعاده میان دو کشور است .میان دو کشور اختالف ز
ارض دیرینه وجود
ی
ز
دارد.موضویع که االن به طور جدی مطرح و باعث بدگماب است ،این است که پاکستان به شدت از
موضوع فدرالیسم و به طور مشخص واگذاری چند منطقه به طالبان حمایت یمکند .اتفاقا هم ز
ی مساله
یباعتمادی ها را به فدرالیسم دامن زده است.
مهاجران افغان در پاکستان  :حاال این ماجرا یک طرف ،اما موضوع یباعتمادی و تنشهای ریشهدار و
اختالفهای اسایس با پاکستان یک موضوع مطرح و حاد است .واقعیت این است که مذاکره با طالبان
آنقدر برای بسیاری افغانها ناخوشایند نیست که دخالت پاکستان در این موضوع .در هر حالت به علت
پیشینه یباعتمادی موجود میان افغانستان و پاکستان ،هر پیشنهادی که پاکستان جزو طرفداران آن
ز
پیشتد آن
بدگماب افغانهاست .موضوع تقسیم قدرت با طالبان که پاکستان هم سیع در
باشد ،موجب
ی
ز
همی مشکل روبروست و افغانها ،دستکم منابع نزدیک به دولت افغانستان و آقای کرزای،
دارد ،با
ر
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نین را دنبال یمکند که ز
معتقدند فدرالیسم مورد نظر پاکستان همان هدف و ر
زماب که پاکستان از طالبان
به عنوان عامل(پروکیس) استفاده یمکرد.
ر
افغانها دایره نفوذ پاکستان بر طالبان را بسیار وسیع یمبینند و ر
مشتک ارتش
حن رییس ستاد
ز
پاکستابها اراده کنند ،در عرض چند هفته درگتیها
افغانستان ژنرال شتمحمد کرییم اختا گفت اگر
ز
ز
در افغانستان تمام یمشود .البته این اظهارنظر مبالغهآمت است ویل وسعت بدبین افغانها به حکومت
پاکستان را یمرساند .ماجرای مذاکره با طالبان در قطر هم که اختا پیش آمد و افتتاح ر
دفت طالبان و باال
رز
رفی پرچم طالبان ،آقای کرزای را بسیار برآشفت و البته االن مساله پیچیدهتر از گذشته کرده است.
پیچیده برای دولت آقای کرزای؟  :خوب بله .آقای کرزای از انتخابات بعدی سال آینده دیگر رییس
جمهوری افغانستان نخواهد بود ویل همه تالشش این است که قدرت خود را به نحوی حفظ کند و
ر
ز
آمریکابها به مذاکره
حاض است با
گستش دهد .موضوع این است که طالبان
دامنه نفوذ خود را
ی
ز
بنشیند اما با کرزای نه .از طرق آقای کرزای یمخواهد بخش اصیل هر گونه مذاکرهای با طالبان باشد و
آمریکابها و طالبان بر رس آن به توافق برسند دامنه قدرت و نفوذ او را در
احساس یمکند مذاکرهای که
ی
آینده تهدید خواهد کرد و از این جهت شدیدا با آن مخالف است«.افغانستان یک قانون اسایس دارد که
الزم است عمل به آن در فرهنگ مردم هم نهادینه شود .بر این اساس یمتوان ز
چتی میان فدرالیسم و
مرکزیت ایجاد کرد .مثال یمتوان اختیارات والیتهای مختلف را افزایش داد تا صالحیت قانونگذاری
ر
بیشتی پیدا کنند ».ز
آمریکابها و طالبان رس و رسی وجود
یعن دولت کرزای بر این گمان است که میان
ی
دارد و اتفاقا طالبان هم به عمد یمخواهد این برداشت و تصویر را از خود به جا بگذارد .آقای کرزای هر
ر
ناسیونالیسن مردم افغانستان رجوع یمکند و این که غرب
وقت از هر جا کم یم آورد به احساسات
یمخواهد افغانستان را تجزیه کند و به طالبان برگرداند.دیگر این که تالش زیادی یمشود از سوی
مخالفان فدرالیسم که فدرالیسم را معادل تجزیه قلمداد کنند .ز
یعن اگر واقعیت تمرکز بیش از حد قدرت
در دست حکومت مرکزی و شخص اول کشور را نیم شود نادیده گرفت ،این نکته را هم که فدرالیسم در
افغانستان نمایندگان سیایس خوب ندارد (و به مجرد مطرح شدن بحث فدرالیسم ،معادل ملوک
ز
الطوایق و “تیول” آن به ذهن یمآید) ،نباید نادیده گرفت.
پس نیمتوان انتظار داشت که حرکت به سمت فدرالیسم در افغانستان الزاما موجب آرامش و صلح
نظی قومهای مختلف در افغانستان دانست؟
در افغانستان شود .آیا یمتوان مانع اصیل را پراکندگ کم ر
این هم مسئله مهیم ست .شما ببینید تقسیم افغانستان بر پایه قومیت و زبان تقریبا غتممکن است.
تاجیکها از والیت کاپیسا تا هرات در غرب افغانستان پراکنده هستند .هزارهها از ز
غزب ،تا وردک و
ی
اورازگان در کنار پشتونها زندگ یمکنند .ازبکها در کنار تاجیکها ،هزارهها ،ترکمنها و پشتونها در
ی
شمال افغانستان زندگ یمکنند.پس یمبینیم که تقسیم افغانستان بر اساس قومیت و زبان غتممکن
است .تازه این که چه کیس صالحیت تصمیمگتی در این زمینه را داشته باشد خودش مسئله
ی
پیچیدگ قویم و ز
زباب در رسارس افغانستان مانع از آن یمشود که بتوان
تنشآفرین دیگری است .بنابراین
ر
تصور کرد فدرالیسم قرار است از کجا رسوع و به کجا ختم شود.
ر
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گید و از سوی مانع
آیا با این حال طریح هست که بتواند نیازهای همه گروههای افغان را در بر ر
ر
فروپایس افغانستان یکپارچه شود؟
ر
متاسفانه خییل از فرصتها در این ز
ر
ستده سال از دست رفته است.
گستده
بخیس به علت فساد
ر
ر
ر
ر
ی
بخیس از این
خارخ در افغانستان .اما
گستده نتوهای
بخیس به علت ندانمکاریهای
حکومن و
نارسابها به ساختار شدیدا قبیلهای افغانستان بازیمگردد .ز
یعن قوم پشتون را در نظر بگتید که خودش
ی
ز
دستکم به هفت قبیله دور زاب ،غلزای ،منگل ،مومند ،صاق ،جزی ،ماموند تقسیم یمشود و در این
هاب بزرگان قوم هستند .اداره همه اینها توسط حکومت مرکزی کاری بس مشکل و در
قبیلهها اتوریته ن ی
ز
عی حال غتعمیل ست .این یک طرف .اما طرف دیگر این است که افغانها از هر قویم خود را افغان و
ر
شهروند افغانستان یمدانند .با وجود همه درگتیهای گستده ،هیچ قویم تا به حال برای جدا شدن و
ر
ز
همی نکته ممکن
ناسیونالیسن هم موجود است و
تجزیه افغانستان تالش نکرده .بنابراین یک حس
است بتواند به اجمایع برسد .افغانستان یک قانون اسایس دارد که الزم است عمل به آن در فرهنگ
مردم هم نهادینه شود .بر این اساس یمتوان ز
چتی میان فدرالیسم و مرکزیت ایجاد کرد .مثال یمتوان
ر
اختیارات والیتهای مختلف را افزایش داد .ز
بیشتی پیدا کنند.
یعن این والیتها صالحیت قانونگذاری
شهردارها ،وایلها و استاندارها انتخاب بشوند و نه از طرف حکومت مرکزی منصوب.دوم ،دولت ر
آشن
ی
جزب از آن است .چه بسا طالبان با جذب در حیات سیستم افغانستان ،بتواند متحولتر
میل که طالبان ی
ز
هم بشود .البته باید گفت با وجود آن که طالبان نسبت به زماب که در قدرت بود متحول شده است،
اما تا بدیل سیایس شدن فاصله زیادی دارد.
فدرالیسم در افغانستان از تئوری تا عمل ( :سید محمد رضا موسوی ) در این سیستم ،کشور یک یا
دو پارلمان دارد که نمایندگان قسمت های مختلف کشور در آن حضور دارند و در آن به قانون گذاری یم
ر
مباحن که
پردازنداز زمان روی کار آمدن نظام سیایس جدید افغانستان در سال  2001میالدی یگ از
ر
انتخاباب ) از سوی ز
برخ رجال سیایس افغانستان مطرح شده
بارها و بارها ( مخصوصا در برهه های
ز
است ،بحث ایجاد یک نظام سیایس مبتن بر فدرالیسم در کشور یم باشد که نگارنده ی این سطور سیع
ز
کنوب افغانستان
دارد در این نوشتار مخترص به برریس ابعاد و زوایای این نظام و ساختار آن در ررسایط
.
ابتدازد
ز
از یک زاویه ی کیل و ساختارگرایانه ،نظام های سیایس حاکم بر دنیای کنوب به دو گونه تقسیم و طبقه
بندی یم شوند که عبارتند از:
 .1متمرکز
 .2غتمتمرکز
در نوع اول نظام های سیایس که اصطالحا متمرکز نامیده یم شوند ،مبنای نظام اداری و حکومت در آن
ها به گونه ای است که یک حکومت فراگت مستقر در پایتخت زمام امور را در رسارس کشور بر عهده
ر
حکومن در مرکز اتخاذ شده و از آن به دیگر نواخ کشور در قالب متحد
دارد و تمایم تصمیمات اسایس
المآل ( بخشنامه ) صادر یم گردد .در این نظام ،حاکمان والیات ،ایالت ها ،والیات و  ...از ناحیه ی دولت
مرکزی منصوب یم شوند و دولت بدین وسیله به تمایم کشور اعمال حاکمیت یم نماید .در این سیستم،
کشور یک یا دو پارلمان دارد که نمایندگان قسمت های مختلف کشور در آن حضور دارند و در آن به
قانون گذاری یم پردازند و اصطالحا قوه ی مقننه مرکزی نامیده یم شوند .اما در نظام های فدرال یا
ر
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ر
حکومن واجر یاب و
فدراتیو یک حکومت مرکزی در پایتخت مستقر است ویل کشور به چند ناحیه ی
اداری تقسیم یم گردد که مبنای این تقسیمات معموال بر اساس تعداد استان ها ،ایالت ها و والیات یم
ز
دروب یک فرماندار را برای اداره ی ناحیه انتخاب یم
باشد .ساکنان این والیات یا ایاالت در یک انتخابات
ر
ز
کنند که عمال رئیس جمهور آن ایالت محسوب یم گردد و دارای اختیارات گستده ای نت یم باشد .هر
ر
ر
والین دارد و برای بسیاری امور داخیل خود حق
ایالن یا
ناحیه ی فدرال برای خود یک مجلس
ز
ی
خارخ ( اعالن
قانونگذاری دارند ویل با تمام این ها این حکومت های فدرال در چند چت مانند سیاست
ر
جنگ و صلح و ،) ..سیاست های کالن اقتصادی ( مانند پول واحد میل و ) ..و سیاست های امنین و ...
تابع حکومت مرکزی مستقر در پایتخت یم باشند .حدود و اختیارات نواخ فدرال و حکومت های مستقر
در آن ها در قانون اسایس هر کشور مشخص شده است و در کشورهای مختلف دامنه ی اختیارات آن
ها متفاوت و مختلف یم باشند .حال سوال این است که نظام فدرال در افغانستان چقدر یم تواند کار یاب
داشته باشد؟ اساسا طراحان و صاحب نظران ایده ی فدرالیسم ،این نظام را برای جوامیع پیشنهاد داده
اند که دارای چند ررسط اسایس باشند که عبارت انداز :
جداب طلبانه وجود نداشته باشد ( عیل رغم وجود قومیت های
 .1در داخل این کشورها گرایشات
ی
مختلف در این کشورها).
یکنواخن برخوردار باشد ز
ر
یعن کشور به گونه ای نباشد
 .2در رسارس کشور فرایند رشد و توسعه از حالت
ز
که با بحران توزیع و نابرابری مواجه باشد و ز
برخ نقاط کشور مورد توجه دولت بوده و برخ نقاط دیگر
ی
دچار عقب ماندگ و مورد یب توجیه دولت قرار گرفته باشند .
ز
تعیی شده باشد .
 .3کشور دارای مرزهای تثبت شده و از نوع مرزهای طبییع یا از پیش
از یک نگاه کیل ،افغانستان به هیچ وجه ررسایط فوق را حائز نیم باشد .به عنوان مثال توسعه و ساخت
و ساز و توزیع امکانات در دوران های گذشته و حال ز
حاض به هیچ وجه در افغانستان به طرز هماهنگ و
رسارسی نبوده است .در افغانستان عمده ی ساخت و سازها در کابل و ز
برخ شهرهای مهم متمرکز
بوده است و در بسیاری از نواخ مرکزی کشور به هیچ وجه ممکن یک طرح ر
دولن را نیم توان مشاهده
کرد .بسیاری از شهرهای افغانستان ماهیت و کارکرد روستاب دارند و اصوال نیم توان آن ها را شهر ر
تلق
ی
زیربناب ،اقتصادی و ...را در این مناطق روی کار نکرده
کرد و حکومت های مرکزی گذشته هیچ طرح
ی
اند .
سوای از مشکالت و معضالت فوق یگ از دالییل که باعث شده است اساسا کار یاب طرح فدرالیسم در
ز
کنوب موجبات نفوذ
افغانستان زیر سوال برود ،این است که جایگزین کردن نظام فدرال به جای ساختار
ر
بیشت کشورهای همسایه در نواخ مختلف افغانستان و مخصوصا در نواخ مرزی افزایش خواهد
هر چه
جنوب و مرزهای شمایل افغانستان یم تواند صادق باشد چرا که
داد .این نکته بیش از پیش در مورد نواخ
ی
جنوب و شمایل افغانستان از جمله ی مرزهای تحمییل به شمار یم روند که قومیت های مختلف
مرزهای
ی
را با یک خط مرزی از هم جدا کرده اند.
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کززدان؛ چرا فدرالیسم؟احمدرسوش تاج ،دانشجوی
خیگزاری صدای افغان(آوا)کابل  :تمر
مرجع  :ی
ی
ی
دانشکدهی روابط ربیالملل 27 ،جدی .1398 ،
ی
ر
ر
هاب از گونهی فدرایل نشان یمدهند) را برریس
هاب که ویژهگ ی
وقن فهرسن از دولت یهای فدرایل (یا دولت ی
ر
مشتگ را ببینیم که معلوم یمکنند اصل فدرایل در مورد ز
برخ دولتها
هاب
کنیم ،یمتوانیم ویژهگ ی
ز
عمیلتر از سایرین است.اگرچه دولت-ملتها را تا آنجا که به نظام و سیاست بیالملل مربوط است،
ملن ز
واحدهای جدا و یکپارچه یمدانند که در درون هر دولت -ر
طیق از تقسیمات داخیل و سطوح قدرت
ی
ر
ز
فرهنگ ،جغرافیاب ،اقتصادی و سیایس حد توازن ز
بی تمرکزگر یاب و
تاریخ،
گستدهی
گرو عوامل
ی
در ِ
ترین این عاملها ،ساختار قانون اسایس دولت به ویژه جایگاه
تمر
ی
کززداب را به وجود یمآورد.مهم ِ
چارچوب است که روابط
حاکمیت در نظام سیایس است.کوچکترین عملکرد قانون اسایس ،تدارک
ی
مرکز (دولت مرکزی) و پتامون (حکومت محیل) درون آن برقرار یمشود.در عرص مدرن دو شکل،
ز
همی چارچوب تعریف و مشخص یمشوند که
نظامهای فدرال (تمرکززدا) و تکساخت (تمرکزگرا) در
ز
ز
قدرت حکومت در هریک از
رسزمین در جهان مدرناند.تقسیم رسزمین
متداولترین شکلهای سازمان
ِ
ز
این دو نظام به شیوهی خاص صورت یمگتد و از راه چارچوب روابط مرکز-پتامون تعیی یمشود.کار یاب
کیل فدرالیسم این است که در پراکندن قدرت حکومت ،شبکهای از ر
کنتلها و موازنهها را به وجود
یمآورد که به حفظ آزادیهای فردی کمک یمکند.با این حال از یک جانب عاملهای اقتصادی،
ً
بیالملیل و عوامل دیگر مسبب گر ر
ز
اییس ظاهرا پایانناپذیر به سمت تمرکزگر یاب شده است و از جانب
دیگر به ویژه در اواخر سدهی بیستم ،در نتیجهی پیدایش سیاست قویم ،منطقهای و اجتمایع،
گرایشهای مرکزگریز یا تمرکززدا افزایش یافته است.
رز
داشی یک حکومت مرکزی؛
به دلیل حفظ هویتها و اختیارات و همچنان
وجود خطرهای بت ز
وب و متحد شدن علیه آسیبپذیری در مقابل آن؛
ز
ز
رسزمی؛
ناهمگوب فرهنگها و قومیتها در داخل یک
ز
رسزمی بزرگ و پهناور.
عدم اعمال حاکمیت مطلق با یک حکومت متمرکز در یک
دالیل موجه برای دفاع از فدرالیسم :در واقع اینکه تصور شود یک حکومت تکساخت مدرن از دهها
ً
یا حتا صدها میلیون شهروند به وجود یمآید که مرکز بر همهیشان حکمر زاب یمکند ،تصوری کامال یبمعنا
است .برای مثال ،اگر همهی خدمات و وظایف حکومت مدرن از مرکز مدیریت شود ،نتیجهی آن
ناکارآمدی ناامیدکننده و هرجومرج بوروکراتیک خواهد بود و ز
چتی را نشان خواهد داد که اقتصاددانها
«مقیاس غتاقتصادی» یمنامند.به طور کیل ،مسوولیتهای نهادهای پت ز
اموب ،مسوولیتهای
«داخیل»اند؛ به این معنا که نخست به نیازهای مردم محل توجه یمکنند؛ برای مثال ،به آموزش و
پرورش ،بهداشت ،رفاه اجتمایع و برنامهریزی.اما برای انتقال مسوولیتهای دیگر و اختیار تصمیمگتی
از مرکز به مجموعههای پتامون ،فشار زیادی وجود دارد.



ی
مشارکت :در فراهم کردن فرصتهای مشارکت شهروندان در زندهگ سیایس جامعهی خودشان ،به
یقی حکومت محیل یا منطقهای کارآمدتر از حکومت مرکزی است .فایدهی ر
ز
گستش عرصهی مشارکت
سیایس در آن است که مشارکت سیایس به افزایش شهروند فرهیختهتر و آگاهتر کمک یمکند.
ر
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حساسیت :به طور معمول ،نهادهای پت ز
اموب به مردم نزدیکتر و به نیازهای آنها حساستر اند .این دو
خصلت قابلیت پاسخگو بودن دموکراتیک را تقویت یمکند و متضمن آن است که حکومت نه تنها به
منافع فراگت جامعه ،بلکه به نیازهای خاص اجتماعات ویژه ز
نت واکنش نشان دهد.
ر
ر
درسن تصمیمهای آن تأثت یمگذارد .در اینجا
مشوعیت :فاصلهی واقیع از حکومت بر توان پذیرش یا
ی
میان حاکم (فرماندار) و مردم همان ایالت ،یک نوع رابطهی سنخیت و وابستهگ ایجاد یمشود و
مرسوع ر
تصمیمهاب که در سطح محیل گرفته شود ،به احتمال زیاد قابل فهم و بنابراین ر
تلق یمشود .در
ی
افیاب و هم از لحاظ سیایس ،دور از مسایل به
ر
جغ
لحاظ
از
هم
کزی،
مر
حکومت
است
ممکن
مقابل،
ی
نظر رسد.
آزادی :درست مانند قدرت که به فساد یمانجامد ،تمرکزگراب ز
نت این خطر را دارد که حکومت را در برابر
ی
ز
فرد مستبد کند و اینکه ِاعمال حاکمیت مطلق با نظام تکساخت در تمام نقاط یک رسزمی پهناور و
کززداب آزادی را با پخش کردن قدرت حکومت حفظ یمکند و از این راه
وسیع امکانپذیر نیست .تمر
ی
ز
شبکهای از ر
ز
کنتلها و موازنهها را به وجود یمآورد .مجموعههای پتاموب و حکومت مرکزی همیطور
یکدیگر را ر
کنتل یمکنند.
ویژهگه ا ااای مش ا ا رای نظامه ا ااای ف ا اادرال:ی یک یکیکگ از توانمن یک یکیکدیهای نظامه یک یکیکای ف یک یکیکدرایل ،ب یک یکیکرخالف نظامه یک یکیکای
تکس یکیکاخت ،ای یکیکن اس یکیکت ک یکیکه ای یکیکن نظامه یکیکا ب یکیکر پای یکیکهی ق یکیکانون اس یکیکایس ،ف یکراهم ک یکیکردن امک یکیکان بی یکیکان س یکیکیایس من یکیکافع
ً
ز
تضمی یمکنند .ایالتهیکا مجموعیکهای از اختییکارات گس ریکتده را بیکه کیکار یمبرنیکد و معمیکوال تیکا حیکدی
منطقهای را
امکیک یکیکان ایفیک یکیکای نقیک یکیکش نماینیک یکیکده را در حکومیک یکیکت مرکیک یکیکزی دارنیک یکیکد و اییک یکیکن امکیک یکیکان از طرییک یکیکق مجلیک یکیکس دوم ،مجلیک یکیکس
قانونگذاری فدرال ،فراهم یمشود.





ً
دو سطح نسبتا خودمختار حکومت :هر یک از دو حکومت مرکزی (سطح فدرال) و حکومت منطقهای
(سطح ر
ایالن) از اختیار راب برخوردار اند که دیگری نیمتواند در آنها دخالت کند .از جملهی این اختیارات
ی
دستکم حدی از اقتدار قانونگذاری و اجر یاب و آمادهگ برای افزایش درآمد و از این رو ،بهرهمندی از
ی
حدی از استقالل مایل است .اما عرصههای خاص صالحیت هر سطح از حکومت و آمادهگ هر یک
برای نفوذگذاری بر دیگری تا حد زیادی متفاوت است .برای نمونه ،در آلمان و اتریش ،نظام فدرالیسم
(اداری)ای فعال است که در آن حکومت مرکزی سیاستساز اصیل و حکومت محیل عهدهدار
مسوولیت جزئیات اجرای سیاست است.
ز
مدوب
قانون اسایس مکتوب :مسوولیتها و اختیارات هر سطح از حکومت در قانون اسایس مکتوب یا
ز
تعریف شده است .بنابراین ،رابطهای ز
قانوب رسیم برقرار یمشود.
بی مرکز و پتامون در چارچوب
ز
تضمی شده است که هیچ یک نیمتوانند به طور
خودمختاری هر سطح به طور معمول از آنجا
یکجانبه قانون اسایس را اصالح کند .برای مثال ،اصالحات قانون اسایس ایاالت متحدهی امریکا به
پشن ز
ر
باب دو سوم هر دو مجلس کنگره و سه چهارم مجلسهای قانونگذاری  ۵۰ایالت نیازمند است .در
ر
استالیا و سویس ،اصالحات در قانون اسایس باید از راه همهپریس (رفراندم) ز
نت تصویب شود.
ر
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ر
ر
(استه محکمه) مقررات رسیم قانون اسایس را تفست و
دادگستی
داوری قانون اسایس :دیوان عایل
ر
بنابراین دربارهی اختالفات ز
بی حکومت فدرال و حکومت ایالن داوری یمکند .در نظام فدرایل ،برای
ی
ز
قضاب یمتواند چگونهگ کار
تعیی عرصههای مربوط به صالحیت هر سطح حکومت ،قوه ی
ی
ز
قضاب را به روند سیایس یمکشاند.
تعیی کند و این کار ناگزیر قوهی
فدرالیسم را
ی
بی سطح فدرایل و ر
برقراری رابطه میان نهادها :برای تقویت همکاری و تفاهم ز
ایالن حکومت ،منطقهها
جاب در روند سیاستسازی داشته باشند .به طور معمول این هدف از راه قانونگذاری
و استانها باید ی
دومجلیس به دست یمآید که در آن مجلس دوم یا مجلس باال نمایندهی منافع ایالتها است .برای
مثال ،مجلس سنای  ۷۶عضوی ر
استالیا ،با  ۱۲نماینده از هر یک از ایالتهای ششگانه ،دو نماینده از
ز ر
ز
رسزمی شمایل تشکیل شده است.
الیاب و دو نماینده از
رسزمی است ی
نت هستند که از ز
ز
تفاوتها میان نظامهای فدرال:کشورهای دیگری ز
مکانتمهای فدرال استفاده
برخ
ً
یمکنند .مثال در بریتانیای کبت بخشهای اسکاتلند و یا ِولز مجالس محیل خود را دارند و از اختیارات
قابل مالحظهای هم برخوردار هستند ،اما کشوری فدرایل محسوب نیمشوند.
نحوهی شکلگتی حکومتهای فدرال باهم متفاوت بود .ز
برخ مانند سویس ،هالند و امریکا از جمع
شدن دولتها و یا مناطق سیایس مستقل (کنفدرال) شکل گرفته و ز
بعض مثل هند ،برازیل و ارجنتاین از
تقسیم قدرت در داخل یک دولت یک پارچه و متمرکز تشکیل شدهاند.
ً
ز
قانوب کشورهای فدرال عموما از دو مجلس تشکیل شده است؛ مجلیس که نمایندهی واحدهای
نظام
سیایس کوچکتر است و اغلب تمام آنها ضف نظر از جمعیت در آن رأی برابر با یکدیگر دارند و
وظیفهی آن پاسداری از قانون اسایس و نظام فدرال و نظارت بر ادارهی امور کشور است و مجلس دوم
که شبیه مجلس دیگر کشورها است و وکالی آن نمایندهگان مردم محسوب شده و وظیفهی
ً
معموال براساس ز
متان جمعیت
قانونگذاری در سطح کل را برعهده دارند .سهم هر واحد در این مجلس
آن در نظر گرفته شده و انتخابات آن مستقیم و براساس رأی شهروندان خواهد بود.
ً
توازن قدرت میان دولت مرکزی و دولتهای محیل هم در کشورهای فدرال متفاوت است؛ مثال در آلمان
هاب از
و ایاالت متحدهی امریکا ،قدرت متعلق به دولتهای محیل است که مطابق قانون اسایس بخش ی
این قدرت را به حکومت مرکزی واگذار کردهاند ،در حایل که در هند و کانادا قدرت متعلق به دولت
هاب از آن را به دولتهای محیل واگذار کرده است.
مرکزی است که بخش ی
ً
ز
متان و نحوهی مشارکت دولتهای محیل در دولت مرکزی از کشوری تا کشوری دیگر فرق یمکند .مثال،
در بلژیک ایالتها در کابینهی وزرا با نسبتهای مساوی حضور دارند و این به جز مشارکت از طریق
نمایندهی پارلمان در قانونگذاری کشور است.
در کشورهای فدرال حقوق و اختیارات حکومتهای محیل به دو شکل متقارن و نامتقارن تقسیم
ً
ر
مالیاب ،خودمختاری بیشتری نسبت به سایر
یمشوند؛ مثال در اسپانیا به مناطق ناوارا و باسک در امور
کبک برای حفظ و پیشبرد فرهنگ و زبان فرانسه ،از
مناطق داده شده است .یا در کانادا ،ایالت ِ
اختیارات خاض برخوردار است .البته فدرالیسم متقارن به این معنا نیست که تمام مناطق و ایالتها باید
مثل هم باشند ،بلکه تقارن از آنجا ر
ز
قوانی و قواعد مشابیه رابطهی دولتهای محیل را
نایس یمشود که
با دولت مرکزی مشخص یمکند؛ حتا اگر جمعیت و وسعت آنها متفاوت باشد.
ر
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ً
معموال در مواردی که منافع ر
مشتک دولتهای محیل مطرح است ،صالحیت تصمیمگتی به حکومت
خارخ ،حق انتشار اسکناس ،ر
ی
کنتل مهاجرت و سیاستهای
مرکزی واگذار یمشود .امنیت میل ،سیاست
کیل مربوط به اقتصاد کشور از اینگونه موارد است.
ً
هاب وجود دارد؛ مثال در سویس براساس قانون اسایس دولت مرکزی بدون مجوز
در این مورد هم تفاوت ی
رز
داشی ارتش در زمان صلح را ندارد.
ایالتها حق
ز
ز
ز
جداب نق یمشود ،به همی دلیل نت گایه سیستمهای
در یک کشور با نظام فدرال ،هم تمرکز و هم
ی
فدرال را اتحاد تخریبناپذیر واحدهای تخریبناپذیر تعریف یمکنند.
افیان افغانستان :پس از تجربهی چندین دهه جنگ و با توجه به
نظام فدرالیسم در زمینهی جغر ی
ز
اختالفات شدید قویم در طول تاری  ،بعض از روشنفکران افغانستان مدل فدرالیسم را برای حل این
ر
ز
زیسن قویم در اففانستان در اثر چندین دهه جنگ
چنی اذعان داشتند که هم
معضالت پیشنهاد کردند و
ر
دستخوش تغیتات فراوان شده است .عالوه بر آن تنوع قویم که در رسایط دیگر یمتوانست مایهی
ی
ز
همی
رسزندهگ جامعهی افغانستان باشد ،در سالهای اخت مایهی درگتی و تنش بوده است و به
دلیل عدهای از نخبهگان و روشنفکران ،سیستم فدرایل را هم برای کمرنگ شدن عصبیتهای قویم و
افیاب (کانتکست) افغانستان ،مناسب و موجه تعریف یمکنند.آنان بدین باور اند
هم برای زمینهی جغر ی
ر
ز
ز
که به لحاظ نظری (تیوریک) و اخالق ،در حال حاض قدرت متمرکز موضوعیت تاریخ ندارد.
ی
ز
همیگونه به دلیل
افغانستان به دلیل ساختار قویم و فرهنگ ،از خییل جهات یک کشور متنوع است و
ی
عدم رشد متناسب هم از لحاظ فرهنگ و هم از لحاظ اقتصادی ایالتها (والیات) ،یا در واقع سطح
متفاوت رشد میان واحدهای محیل ،نیازمند این است که قدرت به صورت عمودی توزیع شود.با تجربه
کردن چند دهه جنگ داخیل ،از نظر اعتمادسازی میل در داخل گرفتار مشکل شدهایم و کارشناسان هم
به این باور اند که باید اعتمادسازی میل صورت بگتد؛ اما اعتمادسازی میل با توصیه نیمشود.جامعه یک
پدیدهی زنده و فعال است و اگر دالیل و عناض قابل قبول برای ساختار آن وجود نداشته باشد ،با
ر
اخالق میان اتباع آن ،نیمتوانید مشکالت قویم را حل کنیدً .
بناء هم به لحاظ دموکراتیک شدن
توصیهی
ر
ر
حیات سیایس در کشور و هم برای حل مسایل اقوام ،بهتین گزینه برای ما در رسایط موجود ،فدرالیسم
است.
اما آیا فدرالیسم یمتواند با جامعهی پرتنش افغانستان و سنتهای آن سازگار باشد؟آیا فدرالیسم مایهی
تضعیف روابط میل در افغانستان نخواهد شد؟
افغانستان؛ تجزیه یا فدرالیسم  :گفتوگو با رپیمحمد مالزیه ،کارشناس مسائل سیایس
ر ی
خینگار) :
گفتوگو (
حمدامی خریم | ی
ی
ز
زندگ مردم افغانستان یط 3دهه گذشته با جنگ و خونریزی عجی بوده است17 .سال از این مدت در
یعن از ز
ستی شده است .افغانها یط 4ماه گذشته ز
زماب که تب انتخابات در
جنگ با طالبان ا
ر
کشورشان باال گرفته ،شاهد افزایش حمالت تروریسن طالبان بودهاند .هدف ،صندوق آرا و حضور
ز
نخستی ساعات صبح
مردم در انتخابات بوده است .دیروز با وجود تهدیدهای طالبان شعب اخذ رأی از
ز
طوالب انتظار یمکشیدند گشوده شدند تا انتخابات رسارسی مجلس پس
به روی مردیم که در صفهای
از 3سال تأخت برگزار شود .باوجود برنامهریزیهای دولت ،از میان 21هزار شعبه اخذ رأی ،انتخابات در
ر
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ی
ز
برخ شعب به دلیل ناهماهنگ و از کارافتادن دستگاههای ثبت رأی انجام نشد و به امروز موکول شد .از
غزب به دلیل اختالفات سیایس به ز
ز
زماب نامعلوم در
میان 34والیت افغانستان ،انتخابات در والیت
ر
امنین به هفته آینده موکول شد .افغانستان اما این روزها حال و روز
آینده و در قندهار به دلیل ررسایط
ر
خویس ندارد .امنیت و کار یاب دولت2 ،حلقه گمشده امروز افغانستان است .برای بسیاری سوال اصیل
تواناب اداره مؤثر این کشور را ندارد .با
این است که چرا دولت افغانستان پس از 17سال همچنان
ی
«پتمحمد مالزیه» درباره انتخابات در افغانستان ،ترورهای اخت طالبان ،قدرتگتی دوباره این گروه
و آینده پیش روی افغانها به گفتوگو نشستهایم.
ر
گسیدهای در روند
تأخی سهساله برگزار شد اما یننظیم
انتخابات رسارسی مجلس در افغانستان با
ر
برگزاری بهوجود آمد .در ی
بریح شعب ر
حت انتخابات به یک روز بعد موکول شد .بهنظر شما مشکل
ی
ناتوان دولت در برگزاری انتخابات را باید در کجا جستوجو کرد؟
واقعیت این است که یمشد از قبل پیش ز
بین کرد که انتخابات افغانستان با مشکالت بسیاری در مرحله
ر
ز
اجرا روبهرو خواهد شد.
تأمی امنیت بود؛ هم داعش و هم طالبان یط
بخیس از مشکالت مربوط به
ماههای گذشته در بر هم زدن امنیت افغانستان بهشدت فعال بودند و در این مدت شاهد آن بودیم که
10نفر از نامزدهای انتخابات ر
حن کشته شدند .دولت افغانستان نهایت تالش خود را کرد تا بتواند
انتخابات را برگزار کند .همانطور که اشاره کردید انتخابات 3سال به تعویق افتاده بود و دیگر امکان به
رز
انداخی آن وجود نداشت .فارغ از بحث امنیت ،باید اذعان کرد که اختالف نظر شدیدی میان
تعویق
ی
چهرهها و جریانهای مختلف درون حاکمیت بر رس چگونگ برگزاری انتخابات وجود داشت .از همان
ز
تعیی کرد ،اختالفات باال گرفت .در واقع
ابتدا که رئیسجمهور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را
ر
2گروه تشکیلدهنده حکومت وحدت میل نتوانستند بر رس فهرست اعضا به تفاهم برسند .بخیس از
ر
ر
مشکالب که در روز انتخابات نمایان شد ،ر
ز
تعیی اعضای کمیسیون
اختالفاب بود که بر رس
نایس از
ر
بیومتیک ز
نت مزید بر علت شد
انتخابات بروز پیدا کرد .مسئله انگشتنگاری و استفاده از دستگاههای
و در ز
برخ شعبهها به طور کامل روند برگزاری رأیگتی را مختل کرد .احزاب و چهرههای مختلف بر رس
ر
بیومتیک هم اختالفنظر داشتند .اگرچه در روزهای اخت دولت اطمینان داد
استفاده از دستگاههای
که تمایم توان خود را برای برگزاری انتخابات بسیج کرده اما هرج و مرج پیش آمده را یمشد پیشبینز
تردیدهاب وجود دارد .انتخابات افغانستان در ررساییط
کرد.به هر حال روی سالمت انتخابات افغانستان،
ی
برگزار شده که ز
برخ افراد بهشدت روی خرید آرا رسمایهگذاری کرده بودند .در بسیاری از مناطق تنها
ز
کاق است افراد صاحب قدرت و نفوذ با رسان قبایل به نتیجه برسند .از این منظر باید به سالمت
انتخابات هم شک کرد .کمیسیون انتخابات هم نتوانست در انتخاب مجریان انتخابات موفق عمل کند.
درسن انجام ندادند و در ز
ر
ر
برخ
حن مجریان انتخابات و مسئوالن اخذ آرای مردم هم وظایفشان را به
شعب بهموقع در محل ز
حاض نشدند .
به کشته شدن نامزدهای انتخابات اشاره کردید .آخرین مورد آن چهارشنبه هفته گذشته ی
یعت 3روز
قبل از برگزاری انتخابات روی داد .روز بعد هم در حملهای که بسیاری را در افغانستان شوکه کرد،
ژنرال عبدالرازق ،فرمانده پلیس قندهار ترور شد .خییلها یمپرسند مشکل کار در کجاست؟ چرا
دولت افغانستان 17سال پس از سقوط طالبان هنوز از برقراری امنیت و برگزاری یک انتخابات عاجز
است؟
ر
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ر
تروریسن درنظر نگتید؛ طالبان در قبایل پشتون پشتوانه مردیم دارد.
طالبان را یک گروه کوچک
پشتونها 45میلیون نفر جمعیت دارند .آنها در پاکستان و افغانستان و در امتداد خط دیورند که خود
ی
محل مناقشه است ،زندگ یمکنند .این پشتوانه مردیم این امکان را به طالبان داده تا هر زمان در هرکجا
که بخواهد دست به عملیات بزند .نتوهای طالبان پوشش اجتمایع را از مردم محیل یمگتند .عالوه بر
ر
مناطق که پشتون ز
نشی نیستند ،از مردم محیل رسبازگتی کند .بیکاری و فقر
این ،طالبان موفق شده در
ز
در افغانستان مسئلهای بسیار جدی و خطرناک است .بسیاری از جواناب که یط سالهای اخت به طالبان
پیوستهاند ممکن است لزوما از نظر ایدئولوژیک به طالبان وفادار نباشند اما به هر حال به دلیل حقوق و
ر
امکاناب که دریافت یمکنند ،جذب طالبان شدهاند.
غیرسیم حایک از آغاز مذاکرات آمریکانها با طالبان بود .ر
حت گفته
خیهای ر
یط چندماه گذشته ی
ی
ی
شد نمایندگان طالبان با چیتها هم مذاکره کردهاند .هفته گذشته اما رسما اعالم شد که زلمای
ی
رهیان طالبان در دوحه قطر دیدار کردهاست .همزمان
خلیلزاد ،فرستاده ویژه دونالد ترامپ با ی
اخی طالبان بهخصوص ترور ژنرال عبدالرازق که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود با
حمالت ر
رهیان این گروه با نمایندگان آمریکا را چطور باید تحلیل کرد؟
نشست و برخاستهای ی
طالبان اساسا دولت افغانستان را به رسمیت نیمشناسد ،چون معتقد است این دولت وابسته به
رهتان طالبان با آمریکابها به طور مستقیم پای ز
مت مذاکره نشستهاند تا به
آمریکاست .از سوی دیگر ی
ی
ی
خارخ در خاک افغانستان را روشن کنند .طالبان یمگوید ما با
گفته خودشان تکلیف حضور نتوهای
آمریکا مذاکره یمکنیم تا راه مسالمت ز
ی
خارخ از افغانستان پیدا کنیم .اما
آمتی برای خروج نتوهای
اینکه طالبان همزمان با مذاکرات ،در ر
ر
تروریسن یمزند به این دلیل است
دفت وایل قندهار دست به حمله
که یمخواهد بگوید قصد دارد از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کند نه از موضع ضعف .طالبان به
دنبال این است که در چانه ز
ر
حداکت امتیاز ممکن را کسب کند.
زبها
از چند ساعت بعد از ترور ژنرال عبدالرازق ،بسیاری از رسانهها و تحلیلگران افغان انگشت اتهام را به
سوی پاکستان نشانه رفتند و اسالمآباد را متهم کردند که در طرحریزی ترور او نقش داشته است.
خود عبدالرازق هم از منتقدان رسسخت پاکستان بود عمرانخان نخستوزیر پاکستان اما ترور ژنرال
عبدالرازق را محکوم کرد .واقعا نقش پاکستان در آشفتگ این روزهای افغانستان تا کجاست؟
ر
ز
مشکالب دارند .افغانها معتقدند که طالبان و
پاکستابها به هر حال با افغانستان
واقعیت این است که
ر
تروریسن داخل افغانستان از سوی سازمان اطالعات ارتش پاکستان یا همان
داعش و دیگر گروههای
ز
ز
ISIحمایت و هدایت یمشوند .این چتی است که پاکستابها رد یمکنند .ما هم شواهد و ادلهای جز
ز
پاکستابها در رقابت شدید با هند
آنچه در رسانهها یمبینیم نداریم .اما به طور کیل در این رابطه که
مناسن برای
هستند و از این منظر در افغانستان منافیع دارند هیچ شگ وجود ندارد .هند اکنون فرصت
ی
ر
عبارب پاکستان را در 2ناحیه محاضه کرده است .بر ایناساس،
نفوذ در افغانستان پیدا کرده و به
ز
هاب
یمتوان باور کرد که پاکستابها در حال دخالت در افغانستان هستند .ژنرال عبدالرازق هم جزو چهره ی
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار

34

اداره نشرات سیمای شغنان

بود که معتقدند برای مهار طالبان باید با پاکستان برخورد کرد .به هر حال این واقعیت وجود دارد که
دولت ،رسانهها و افکار عمویم افغانستان معتقد به حمایت پاکستان از طالبان هستند.
اینکه عمرانخان در محکومکردن ترور عبدالرازق بیانیه داده است ز
چت جدیدی نیست .ماجرا این است
ر
دخالن ندارند .در واقع ،سیاست
که دولت پاکستان و احزاب سیایس این کشور در مسائل افغانستان
ی
خارخ پاکستان در قبال افغانستان و کشورهای منطقه اساسا از دست وزارت خارجه پاکستان خارج
ر
ز
است و از سوی ارتش این کشور هدایت یمشود .یعن اگر دخالن هم در افغانستان وجود داشته باشد ،از
ز
سوی همان سازمان  ISIاست .ز
پاکستاب
زماب که نواز ررسیف ،فرمانده ارتش را به کابل فرستاد ،هیأت
ر
فهرسن از خواستههایش را به دولت افغانستان ارائه کرد و در مقابل اعالم کرد که درصورت اجرای این
خواستهها ،پاکستان برای پایان جنگ داخیل در افغانستان همکاری و همرایه خواهد کرد.
گفته یمشود که پاکستان تالش دارد شورای کویته را به هلمند منتقل کند تا طالبان بتواند ر
کنیل خود
بر مناطق جنوب افغانستان را تقویت کند و در نهایات حکومات را در والیاات جناون ایجااد کناد .چن ر ی
ای
ی
برنامهای در جریان است؟
ز
ر
خیکیکب از خیکیکییل سیکیکال قبیکیکل ،زمیکیکاب کیکیکه ژن یکرال پتائیکیکوس فرمانیکیکدیه نتوهیکیکای آمریکیک ییکاب در افغانسیکیکتان را بهعهیکیکده
داشت ،طیکرخ مطیکرح شیکد کیکه براسیکاس آن کن ریکتل 13ایالیکت و 4وزارتخانیکه در اختییکار طالبیکان قیکرار یمگرفیکت تیکا
این گروه هم در قدرت سهیم شیکود و دسیکت از جنیکگ بیکردارد .انگلییسیکها هیکم طیکرخ را ارائیکه کردنیکد کیکه طبیکق
آن افغانسیکتان بیکه 8ایالیکت تقسیکیم و بهصیکیکورت فیکدرایل اداره یمشیکد .قیکرار بیکیکود ر
بخیسیک از اییکن منیکاطق در اختییکیکار
طالبیک یکیکان ق یک یکرار گیک یکیکتد .بحیک یکیکث حکومیک یکیکت فیک یکیکدرایل االن هیک یکیکم مطیک یکیکرح اسیک یکیکت .عبیک یکیکدالطیف پیک یکیکدران ،نماینیک یکیکده والییک یکیکت
بدخش یک یکیکان در مجل یک یکیکس ط یک یکیکرخ را ارائ یک یکیکه ک یک یکیکرده ک یک یکیکه ب یک یکیکر اداره افغانس یک یکیکتان براس یک یکیکاس ی یک یکیکک م یک یکیکدل ف یک یکیکدرال متمرک یک یکیکز
است؛بنابراین طرح اداره فدرایل افغانستان رفتهرفته در میان افکار عمویم در افغانستان مطرح شد و در
حیکیکال بیکیکرریس اسیکیکت .گزینیکیکه فدرالیسیکیکم در برابیکیکر تجزییکیکه افغانسیکیکتان مطیکیکرح اسیکیکت .بحیکیکث تجزییکیکه هیکیکم در مییکیکان
افکیکیکار عمیکیکویم جیکیکدی اسیکیکت .تاجیکهیکیکا ،هزارههیکیکا و ازبکهیکیکا تصیکیکور یمکننیکیکد کیکیکه پشیکیکتونها بیکیکا محورییکیکت طالبیکیکان
اجیکیکازه نیمدهنیکیکد در نهاییکیکت اقیکیکوام دیگیکیکر در قیکیکدرت س یکیکهیم شیکیکوند؛ بنیکیکابراین بهیک ریکتین گزینیکیکه تجزییکیکه افغانس یکیکتان
است تا طالبان هم در مناطق پشتونن ز
شی حکومیکت خیکود را داشیکته باشیکند .امیکا آنه ییکاب کیکه بیکر حفیکظ تمامییکت
ز
ارض افغانس یکیکتان اضار دارن یکیکد ،ب یکیکه حکوم یکیکت ف یکیکدرایل قائ یکیکل هس یکیکتند .یع یک زیکن اق یکیکوام چهارگان یکیکه در چ یکیکارچوب ی یکیکک
دولیکیکت فیکیکدرایل کنیکیکار هیکیکم قیکرار گتنیکیکد .بیکیکهنظر یمرسیکیکد اکنیکیکون طالبیکیکان هیکیکم بیکیکا اییکیکن طیکیکرح موافیکیکق باشیکیکد .احتمیکیکاال اگیکیکر
آمریکابهیکیکا بیکیکا طالبیکیکان بیکیکه توافیکیکق برسیکیکند ،ر
بخیس یک از توافیکیکق همیک ز
یکی تغییکیکت سیکیکاختار قیکیکدرت فعیکیکیل و اصیکیکالح قیکیکانون
ی
اسایس و اجرای طرح حکومت فیکدرایل باشیکد .ب ز
یکرخ چهرههیکای سیکیایس میکؤثر ازجملیکه آقیکای عبیکد عبیکد
ریاسن به پار ز
ر
ز
تعیی نخسیکتوزیر بیکرای اداره
لماب با هدف
هم با تغیت ساختار سیایس و تبدیل حکومت از
کشور موافق هستند.
ی
یعت طالبان در نهایت با پذیرش دیگر اقوام افغان به عنوان ررسیک در قدرت موافقت خواهد کرد؟
همیجاست .طالبان درصورت اجرای طرح حکومت فدرایل ،ر
ز
کنتل حدود نییم از جمعیت
مشکل
ز
افغانستان را بهدست خواهد گرفت اما مسئله این است که هیچ اطمیناب وجود ندارد که طالبان به این
حد از قدرت قانع شود .ممکن است واقعا پس از تشکیل حکومت فدرایل و استقرار طالبان در جنوب ،بار
آمریکابها توانستهاند
دیگر کابل را ترصف کند و حکومت را در رسارس افغانستان بهدست بگتد .هنوز نه
ی
ر
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ز
همی دلیل شاهد آن هستیم که فرماندهان قدییم
از این تردید عبور کنند نه دولت مرکزی در کابل .به
جهادی در میان ازبکها ،تاجیکها و هزارهها در حال جمعآوری نتو و سازماندیه دوباره نتوهای خود
هستند .عطامحمد نور یگ از این افراد است .نگر زاب این اقوام مربوط به ز
ی
خارخ
زماب است که نتوهای
از افغانستان خارج شوند .آنها نگرانند که طالبان غت از آن 13ایالت یا نییم از جمعیت که در اختیارشان
قرار یمگتد در نهایت برای ترصف کل افغانستان اقدام کنند .اینها هیچ اعتمادی به طالبان ندارند .به هر
حال آینده افغانستان همچنان مبهم و خطرناک بهنظر یمرسد .
چالش های نظام فدرایل در افغانستان  ( :نوروز حمیاد ،یکشنبه  16جدی  ،1397خورشیدی .
ز
عین و ز
کنوباش متأسفانه هنوز آماده یگ ز
ذهن برای تحقق نظام سیایس فدرایل
وضعیت
افغانستان در
ِ
ًِ
ر
ندارد و اگر تالیس در این راستا صورت هم بگتد ،منطقا به شکست مواجه خواهد شد .ساختار نظام
فدرایل بر این مبناست که هر ایالت در ز
عی حال که عضو متحد و متعهد نظام فدرال است ،دارای نظم
ر
پار ز
هویت
صدارب ،شوراهای شهری ،صالحیتهای دخل و خرچ مایل ،حیثیت و
لماب ،انتخابات
ِ
ی
مستقالنۀ ز
فرهنگ منحرص بهخود ز
نت یمباشد .به عبارت دیگر ،هر ایالت تحت ررسایط نظام
زباب و
ِ
فدرایل ،دارای قوای ثالثۀ مقننه ،مجریه و قضاییه است .این اتحاد و تعهد میان ایالتهای مختلف ،نه در
اثر زور و فشار فکری و ز
قناعت متقابل و با در
فتیگ ،بلکه باید در پرتو رضایت کامل ،زضورت و
ِ
تنهاب قادر نخواهد بود همهگونه
مصلحت عمویم
نظرداشت خت و
ِ
ِ
صورت گتد؛ چون هر ایالت ًبه ی
ی
نیازهای علیم ،دفایع ،اقتصادی ،فرهنگ و… اش را به نحو کامال مستقالنه مرفوع سازد .اگر اتحاد
دادن آنها بر محور یک دولت مرکزی فدرال ،به گونۀ داوطلبانه ،رضامندانه و آگاهانه
ایالتها و قرار
ِ
ر
افیاب اجباری ،غتمنطق و شکننده را به خود اختیار
صورت نگتد ،ساختار و
ِ
ماهیت سیایس یک جغر ی
خواهند کرد و چه بسا که هر ایالت در صورت تنها ماندن و یا تکتازیهای سیایس -اقتصادی ،عاقبت
گان قوی و گرسنه یمگردد .مسالۀ مهم دیگر در ر ز
می نظام فدرایل این
لقمۀ سهلالهضیم برای همسایه ِ
ِ
است که دولت مرکزی هیچگاه میان ایالتها تبعیض و تفاوت قایل نیمشود .برای برقراری این فضا
ی
سمن ،ز
ر
زباب یا فکری استوار نبوده و
دولت مرکزی باید روی پایههای منافع شخض ،خانوادهگ ،قویم،
انگر حبوبغض مبتال نباشد.حاال بیاییم و یبطرفانه برریس کنیم که از مجموع ررساییط که
به بیماری ویر ِ
افغانستان امروزی رساغ شده
در باال برای برقراری یک نظام فدرایل شمرده شد ،چه مقدار آن در
ِ
وضعین که ما هنوز فاقد یک دولت مقتدر مرکزی ِقانونمحور استیم که بتواند امنیت جابز
ر
یمتواند؟ در
ِ
ِ
ِ
ز
دست افراد و گروههای
و مایل شهروندانش را تأمی کند ،به صدها هزار میل سالح ثقیل و خفیف در
ِ
خودرس است ،دموکرایس وجود ندارد ،کیس به قانون اسایس ر
تبلیغات
ارزیس قایل نیست ،تخریبات و
ِ
افتاق قویم و ز
ر
خارخ برای ایجاد ر
ی
گستش یافته ،نظام اقتصادی توام با تولید ،تقسیم،
زباب
دشمنان
ز
صادرات و عواید کاق در کشور رساغ نیمشود ،جنگ مسلحانه و تجاوزکارانه ادامه دارد و باالخره
افغانستان هنوز تحت ر
ی
خارخ قرار دارد؛ چگونه ممکن است به سوی تأسیس نظام
کنتول نتوهای
فدرایل در کشور رفت؟
حول مسالۀ تعدیل در ساختار نظام سیایس افغانستان باید با دقت ،با مسوولیت ،با دلسوزی ،دور از
ُحبوبغض ،به گونۀ ژرف ،منصفانه ،روشنگرانه و واقعبینانه و با سعۀ صدر صحبت کنییکم .برخورد
مشکل ما را نیمگشاید .طرح نظام فدرایل در افغانستان ،در
گره
تقلیلگرا ،شعاری و رمانتیک با مسأله ِ
ِ
ر
داکت نرصالدین شاه پیکار
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حساس
ردیف سایر طرحها و نظریهها یمتواند همیشه به تحلیل و برریس گرفته شود .موقعیت
ِ
ِ
گان طماع و روحیۀ رسکش و
جیوپولتیک و جیواکونومیک افغانستان ،موضع و
ِ
موقف همسایه ِ
ز
ر
متالیس ما در
کنوب ،ما را به این نتیجه یمرساند که برای کشور جنگزده و فقت و
حاکمیت
خودفروش
ِ
ِ
ر
دولت آزاد و نتومند مرکزی در زیر چت قانون اسایس متمدن ،عادالنه و دموکراتیک با
قدم اول ،یک
ِ
ر
نوع نظام سیایس خواهد
صبغۀ میل -مردیم و برخوردار از بازوی ر قوی نظایم و اطالعاب ر ،مناسبترین ِ
طریق
بود.به باور من ،اولتر از همه باید بست ایجاد ،پرورش و گستش نظام فدرایل در کشور را از
ِ
ی
خاص اجتمایع توأم با درک مسوولیتهای متقابل ،گریز از وابستهگ و اسارت سیایس و
حصول تربیت
ِ
ً
زیست باهیم و باالخره رسکوب
اقتصادی ،ایجاد ارتش قوی ،منظم و واقعا میل ،ترویج مفکورۀ
ِ
احساسات بیگانه ر
پرسن و قطع روابط جانیان از ارتکاب جنایتها مساعد بسازیم .فدرالیسم در
ُ
دل موفق بوده است ،اما هرچند تجربۀ کشورهای دیگر برای ما بسیار راهگشا است ،اما
کشورهاب م ِ
ی
ز
.
نباید فراموش کنیم که ما نت در این راستا به ر ِاه ویژۀ خود نیاز داریم مشکل افغانستان در چند دهۀ
ر
اخت ،نبود یک دولت مقتدر مرکزی بوده ،و نه برعکس آن.
سنن در همۀ این سالها
فرماندهان
ِ
های پراکنده بودهاند ،در حایل که افغانستان به یک حکومت قابل و مقتدر نیاز داشت .حاال هم
قدرت ِ
ز
گر
که در این وضعیت تغیت ًو بهبودی محسوس نیست ،این نگراب وجود دارد رکه فدرالیسم تدایع ِ
اتفاقات بالکان شود و اساسا باعث گردد که در داخل افغانستان مرزبندیها بیشت و تنشها روزافزونتر
شوند.افغانستان هنوز کشوری ضعیف با زیرساختهای ویران و همسایه ز
دنبال
گابست که آشکارا به
ِ
نفوذ در آن هستند .فدرالیسم یمتواند موجب ر
شدن ررسایط
گستش نفوذ کشورهای همسایه و پیچیدهتر
ِ
غرب است .اما این مثالها
کشور شود .مالک مقایسۀ
اغلب ما دربارۀ سیستم فدرالیسم ،کشورهای ی
ِ
کشورهاب صورت گرفته که
موفق فدرالیسم در
نیمتوانند نمونۀ عمیل برای افغانستان باشند .نمونههای
ی
ِ
ز
مثل افغانستان که
تجربۀ نهادینه ِ
شدن دموکرایس در آنها وجود دارد.در کشور چندقویم و چندینزباب ِ
ی
خارخ بهوضوح در آن دخالت داشتهاند ،فدرالیسم
دههها درگت جنگهای داخیل بوده و کشورهای
ی
ر
بیشت شود .این نکته را هم در نظر بگتیم که فدرالیسم در افغانستان در
یمتواند باعث پراکندهگ هرچه
خوب ندارد .غرب و کشورهای همسایۀ ما چون پاکستان و
قامت چهرههای موجود ،نمایندهگان
ِ
سیایس ی
ِ
ایران که خود کشورهای چندقویم اند ،گمان نیمرود که با سیستم فدرایل در افغانستان موافق باشند،
چون تجزیۀ احتمایل افغانستان به ز
آساب یمتواند به کشورهای دیگر ،به ویژه پاکستان هم رسایت کند.
ً
ر
بیشت بر اساس قومیت و زبان هستند .اما تقسیم
ایضا ُمدلهای پیشنهاد شدۀ فدرالیسم در افغانستان
ً
فدرایل افغانستان بر پایۀ قومیت و زبان تقریبا غتممکن است ،چون تاجیکها از والیت کاپیسا تا هرات
ی
در غرب افغانستان پراکنده هستند ،هزارهها از ز
غزب تا وردک و ارزگان در کنار پشتونها زندهگ
ی
یمکنند ،ازبیکها در کنار تاجیکها ،هزارهها ،ترکمنها و پشتونها در شمال افغانستان زندهگ یمکنند.
ً
بر مبنای قانون اسایس اما یمتوان ز
چتی میان فدرالیسم و مرکزیت ایجاد کرد .مثال یمتوان اختیارات
ر
والیتهای مختلف را افزایش داد ،تا این والیتها صالحیت قانونگذاری بیشتی پیدا کنند ،شهردارها و
حکومت مرکزی منصوب گردند .
انتخاب شوند ،و نه از طرف
وایلها
ِ
ی
رز
خویشی مشکل ما
حل کن به قیام
ز
ز
ز
زان پیش که خائنی قطع کنند متل ما

ز
خت بیا خلق برای دل ما
بر
ر
یک کوزه رساب عقل به هم نوش کنیم
ر
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