
 

شغنان سیمایاداره نشرات                                           1                                                        پیکار داکتر نرصالدین شاه

 

  

   
ی
امون  چند و چون  فدرالیسم در افغانستان طرح   و  فدرالهای  نظام  دیدانداز  پیر

 

 
 

 ترتیب و تنظیم : داکیر نرصالدین شاه پیکار 
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 اهداف را گم یم کندآدیم بی رهنما 
م یم کند                                

ُ
م غ

ُ
 چوچه قمری که تنها ماند غ

 در دو عالم شاد کایم از قدوم رهتی است                                                            
 هر کیس را نیست رهتی همچو مرغ بی پر است                                                                                 

 
 
 
ت گرابی )"  نیست . وحدبر    (  unityکه خود را به وحدت )  (pluralityکتر

ی
ی جز آشفتگ ز کاهش ندهد، چت 

ت گرابی نباشد، تنها ستمگری است  (Pascal : Pensee.(1958. P.261) . " که نتیجه کتر
  

ت      یاد داست :   حالت آشفته سیایس چند در ده در افغانستان، نبود قیادت سیایس سالم اندیش، کتر
گرا ،  میل و مردیم،  عدم امنیت و مصؤنیت مردیم و کشوری،  مداخله بیگانگان و حمایت مزدوران 
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ش عدم ساختار نظام سیایس مردم ساالر، داخیل و بی آزرم و خود فروخته ،  ز های روشنفکری و  نبود خت 
ا  مردیم و جامعه مدبز  ،  تنظییم، گرویه و سمنر  واقیع، عینز و متی ، در افغانستان باعث  از قوم پرسنر

ان گردیده ا ، شخصیت ه ست،  تا برخز از روشنفکران،  رهتی  ای سیایس،احزاب سیایس،  جامعه مدبز
جاد  حاکمیت مردیم، دموکرات، میل و مردیم، که متضمن وحدت تگان کشور، بخاطر اینخبگان و فرهیخ

میل، اقوام، اقشار ناهمگون ، ایجاد زمینه آفرینش صلح و امنیت رسارسی، احقاق حقوق مسلم  سیایس، 
، عقیدبر و تباری همه اقوام ساگن ، زبابز

ی
ا فدرالیسم ر  در افغانستان باشد،  ساختار  اجتمایع، فرهنگ

ین، شایسته ترین  و شاید ه مؤلفه  آرامش، ایجاد صلح پایدار،  ختم نسنی مداخله کشور  م یگانه بهتر
ز الملیل  و های اشغالگر که زیر نام جامعه بی  بخاطر حفظ صلح  که گویا   های همسایه، مرخص سازی نت 

هم عدم موجودیت  و ثبات داخل جغرافیای سیایس کشور شده اند، باشد. یگ از دالیل خییل ها مهم
، میل و مردیم ، تقلب    حکومت قانوبز

ی
ده سیایس، مایل  و فرهنگ ، سیاست های تک قویم و تباری، گستر
و افغانستان شمول، و عدم ، مرکزی عدم پذیرش دیگر اقوام ، و نداشت توان ایجاد حکومت با ثبات 

و به عوض  و تباری در کشور،  احساس میل و مردیم در راستای در آغوش کشیدن سایر  دسته های قویم
 ، و اباورزیدن  آگاهانه در عدم در میان اقوام  آن تقویت  افراد و اشخاص  غاصب،  قوم و فرهنگ فروش

بخاطر  دفاع از تمامیت ارضز کشور، کوتاه سازی دست  های آشکار ، پنهان  ایجاد حکومت همه شمول
ایط کنوی و مرموز مداخله گران به ویژه  همسایه ها، یم باش د. از این سبب بینش فدرالیسم،  را در رسر

ین و زیبا ترین گزینه برای  رهابی همه اقوام ساکن و مردم افغانستان، میدانند. عقاید و باور های نا 
بهتر

ز همگون در زمینه وجود دارند،  و عالوه برآن نگارش ها، مصاحبه ها، ابراز  ، نظر ها، طرح ها، پیش بی 
موافقت ها، مخالفت ها، پذیرش ها، و عدم پذیرش های زیادی  به گونه پراکنده و نه منسجم در زمینه 

مساییل را در وجود دارد. برای ایجاد سهولت نسنی برای عالقه مندان در زمینه تا حدی سیع ورزیدم 
م تا موادی باشد در خور اهمیت نسنی برای دوستان، زمینه به  بافت نگاریسر  مرور کننده ها ،  بگت 

 طرفداران و مخالفان  طرح و دیدانداز آفرینش  فدرالیسم در کشور عزیز ما افغانستان. 
 
همه سیستم های سیایس ایکه انسان درلحظه معینز از زمان بدان یم اندیشد همانند  رس آغاز سخن :  

ت که در آن برس یم برد. آدیم فرزند زمانه خود است، و خواه نا خواه باز تاب محیط تاریخز ویژه ایس
ز حال،   نامه زمانه خود نبوده ودر عی 

ی
و هیچ سیستم  سیایس ای نیست که بنحوی، بیان  زندگ از ایتز

در آن وجود نداشته باشد.در دنیای امروز،  ( universalism) درجه ای از عامیت تاریخز و جهان گرابی 

ت گرابی تنوع ایده فدرالیسم، از اهمیت برجسته ای در تئوری سیایس ب ز  کتر رای پیوند دادن صلح آمت 
ز حال یکپارچه ونه متمرکز،   ز دولنر کارا و درعی 

 و مذهنی در جهان، با داشیر
، زبابز

ی
میل، قویم، فرهنگ

ملت و سازمان سیایس متعاقب آن که بعد از انقالب فرانسه در اروپا  و  -دولت ندیشه های اایفاء میکند. 
سپس در دیگر نقاط جهان شکل گرفت، اکنون از دو زاویه در معرض فشار جدی قرار گرفته است. 

وهای اقتصادی و سیایس  نخست، فرایند اقتصاد جهابز و جهابز شدن ا گریز از مرکز را از قتصاد، نت 
ی فرا میل و نهاد های فرامیل، نظت  ادغام های منطقه ای اقتصاد های میل) اتحادیه اروپا، طریق یک دنیا

ز الملیل و  ، قراداد های مختلف بی  ز الملیل پول، سازمان تجارت جهابز ، صندوق بی 
نفتا (، بانک جهابز

ه، تقویت کرده است. این فشار، چه بر دولت کوچک، ملت های   -ملت های بز رگ و چه بر دولت -غت 
ملت ها برای باز یابی هویت میل  و حق  -البته نه بیک اندازه، اثر میگذارد. دوم، فشار محیل بر دولت

 و اقتصادی یک ملیت بر آنها، 
ی
ز رسنوشت برای آند سته از ملیت هابی که با سلطه سیایس، فرهنگ تعیی 
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 آنان نا دیده گرفته 
ی
ز ا فغانستان شده است. احقوق سیایس و فر هنگ ن  ز این فشار دوگانه در امانت 

ز فشاری را  طبقابر نبوده است، بویژه آنکه ستم  یب چنی  مستقیم مرکز بر ملیت های غت  حاکم، ضز
ز سیاستمداران و افکار عمویم بسیاری از  افزایش میدهد.  این سلطه ملینر بر ملیت های دیگر، در بی 

دی تلقر میکنند، گوبی که، جز این بودی روشنفکران چنان جا افتاده است که، آنرا کامال یک امر عا
عجب بودی. حنر بسیاری از کسابز که خود را دموکرات ویا مدافع حقوق برسر میدانند، افق ذهنز آنان 

 در دیدن این بی حقر ها متوقف میشود. 
 
  -را پیدا کرد که دولت  نمیتوان امروز، یک کشور چند ملینر   

ی
ملت در آن  بر سلطه سیایس و فرهنگ

ز دیگر ملیت ها و یا شکیل از مل  در بی 
ی
ز استوار  بوده و نابرابری اقتصادی، سیایس و فرهنگ ینر معی 

آپارتاید  را بوجود نیاورده، و آنهارا عمال به شهروندان در جه دویم تبدیل نکرده باشد. این سلطه، قبل از 
، خود را از طریق مکانیسم حاکمیت سیایس و سلطه آن بر دستگاه سی ز ایس نشان میدهد، لیکن هر چت 

ز ملینر که بنام آن سخن میگوید، و دیگر ملیت ه ا، در بلند مدت، از طریق ایجاد فاصله جدی در بی 
آن ملیت را هموار میسازد، حنر اگر بخش غالب آن ملیت، درگ از این عمال سلطه اقتصادی و اجتمایع 

باشد. نتیجه عمیل آن این واقعیت است که فرایند نداشته و یا از نظر سیایس، با حاکمیت همراه نبوده 
ز و محروم کردن ملیت های دیگر حرکت  ، که در جهت منافع ملینر معی  ز سلطه سیایس حاکمینر معی 

ز کرده و ستم   همان ملیت بر ملت های دیگر را تامی 
ا میکند، سلطه طبقابر ز تبدیل  میلبه ستم  طبقاتت  نت 

رسیع رسید که همه ملینر که بنام آن سخن گفته میشود، به میکند. از این گفته نبا ید باین استنتاج 
رسمایه دار، و بقیه ملیت ها به کارگر تبدیل شده اند. بلکه فر آیندی است که بخش مهیم از ملیت های 
ز فر آیندی، دیر یا زود یک دینامیت   اقتصادی و اجتمایع یم راند. چنی 

ی
غت  حاکم را به حاشیه زندگ

 ت ها تولید میکند. انفجاری را درون ملی
 
، یا باصطالح جهان سوم   اموبز فته و کشورهای پت  ز کشورهای پیرسر آنچه که در دنیای رسمایه داری، بی 

ز آندو، و نها یتا سلطه اقتصادی و سیایس  ایجاد  فاصله ای عظیم میکند و قطب فقر  و ثروت بی 
ز میکند، رسمایه  لو وتکنو  یت آنان بر حاشیه تمدن را تامی 

امون و پرتاب شدن اکتر  مرکز بر پت 
ی
ژیک و فرهنگ

امون با تکیه بر اهرم های  گذاری و توسعه صنعنر و اقتصادی در مرکز و خشک کردن منابع توسعه پت 
ز توسل مستقیم به قهر برهنه است. فرآیند  ز  متفاوت مایل، سیایس، تکنولوژیک و گایه نت  مشابیه نت 

ز امروز  یس مستقیم،علیه ملیت های دارد و با یک خشونت سیا های آسیا جریان  کشور برخز از   در همی 
ند ها  بیک سان از این سیاست  ها بدان معنز نیست که همه ملیت  بکار برده میشود. این غت   بهره میتی

نند، لیکن نمیتوان ز انکار کرد که در یک توازن عمویم، معادله  و یا همه آنان بر این سیاست ها مهر تایید مت 
را بنفع آنان تغیت  میدهد و در درون ملیت های غت  حاکم بشکل شتابابز افزایش میدهد و عمال آنهارا به 

وی کار ارزان برای خود تبدیل میکند.  ه های نت  ز ستم میل د ذخت  ز جهت نت  ز کشور ها بهمی  با ر این چنی 
ده تر این فرآیند نیازمند نوشته مستقیل است کستم طبقابر منطبق شده است. ت ه خارج حلیل گستر

فدرالیسم، بی آنکه حالل مشکیل برای همه مشکالت بینش  خواهد بود. موضوع اصیل این نوشته 
ز نا برابریهای میل در  سیایس و اقتصادی و همه بیماریهای اجتمایع باشد، تالیسر است برای حل صلح آمت 

ز راه حل هابی مناسب  ه و نزدیک کردن آنان بهول افغانستان ، به شمکشور یک   درون  مدیگر در یافیر
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ز ملیتها و ارائه پاسخز  ، تعدیل نابرابریهای اقتصادی در بی  در تغيت  ساختار های سیایس حکومنر
ازه امور کشور از هم  گسسته و یا از هم بپاشد.   دموکراتیک بر آنها، بی آنکه شت 

 
فدرال در لغت به معنز عهد، پیمان، متحد وحکومنر که ازچند بخش کشوری  : فدرالیسم چیست؟  

ون از تشکیل شده وازبخش دولت مرکزی فدرال متابعیت کند به وجود آمده است. تعریف های گوناگ
. فدرالیسم سیستم سیایس است  موجود است که به هر کدام خواهیم پرداختفدرال درادبیات سیایس 

که ازفدرالیسم در  دیگری   که طبق آن یک مملکت ازاتحاد ایاالت مستقل تشکیل یم شود، ویا تعریف 
ز است که: فدرالیسم  کتاب" فدرالیسم وجوامع چندین نژادی": فرصت ها و محدودیت ها آمده چنی 

اک مجموعه ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهاد ها برای سازماندیه  یک کشور است که جوهر آن را اشتر
استقاللیت میان مرکز وایاالت تشکیل دهنده یم سازد.کشور فدرال پوییسر از تفرقه به تجمع واز 

 به وحدت 
ی
 را پراکندگ

ی
ی خود یگانگ ز الملل، شخصیت هدر روند شکل گت   درسطح بی 

ی
مانند یگانگ

ز ونظام اداری سیایس ، رسزمی  ز  درتابعی 
ی
 کشور یگانگ

ر
گفته شده است. ناگفته نباید گذاشت که   حقوق

واژه فدراسیون و کنفدراسیون درلغت به معنز قرار داد یاموافقت نامه آمده است، که با معنز لغوی 
فدرال اندگ تفاوت دارد. در اداره فدرال واحد های ترکیب کننده گایه نظت  کانادا، آفریقای جنوبی و 

ز آستان نامیده یم شود. گایه  د و گایه همانند  ارژانتی  چون کشور سویس نام کانتون به خود یم گت 
الیا زیر عنوان ایالت نام گزاری شده است.مزایای دولت فدر  ازاین کشور های شمایل برازیل، استر ال بیشتر

 بعضن نوشته یم شود  است که 
ی
یت جامعه  های  . اما چند تا از و یژگ اسایس ومشخص که توسط اکتر

 کنیم: دراین جا ازآن یاد آوری یم   ام برده شده است،شناسان و حقوق دانان ن
 
دولت فدرال، یک جامعه ی سیایس وقرار دادی است متشکل از ایالت ها، که در  : ترکیب چند دولت-1

ز  ز خود بر قرار کرده اندو حقوق حاکم براین روابط حقوق تعی  محدوده حقوق داخیل، روابط را بی 
ز الملیل وجه ز الملیل به دولت واداره مرکزی فدرال تعلق شده داخیل است نه بی  ، یعنز مسایل بی 
ابز

 دارد. 
 

ی الملیلدول -2 کشور فدرال از لحاظ داخیل دارای چند دولت وحکومت که : ت فدرال از نظر جامعه بیر
این مربوط به تقسیمات ایاالت بوده، ریشه اصیل آن را جغرافیا وگونه گوبز زبان تشکیل یم دهد واز 

ز الملل یک دولت شناخته یم شود.  لحاظ خارخی   وروابط بی 
 
3-  

 
عضو یا ایالت های هدف اسایس اداره فدرال همگوبز کردن دول :  هم گرانی ایالتر وهم گونگ

درایاالت خود مختار در قالب یک سازمان جدید واداره مرکزی است، به تعبت  دیگر هدف دولت فدرال 
 ت یم باشد. مرکزی گرد آوری تمام نظریات ازتمام ایاال 

 
در کشور فدرال، بیش ترین قدرت واختیارات ازآن دولت مرکزی یم باشد  : بیشیر برای فدرال قدرت -4

ز نباشد احتمال این یم رود که  ین قدرت واختیارات ازآن دول عضو وایاالت است، زیرا اگر چنی 
وکمتر

 از ایاالت خواهان جدابی طلنی شود، که نظر مخالفان اداره فدرال
ز است  بعضز ز همی  درافغانستان نت 

ز یم شود.   واین در قانون اسایس حکومت مرکزی برای ایاالت قبلن تعی 
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از لحاظ قانون داخیل دولت فدرال مرکزی مکلف است که با دول :  اصل مشورت دردولت فدرال -5
ی، مشورت ونظر خوایه نماید ودر تمام موارد اقدامات خود،  اعم از عضو وایاالت به منظور تصمیم گت 

ه خود، رعایت مصالح ایاالت را بنماید، درغت  این  ، اقتصادی، ارتش وغت  آموزش وپرورش، نظام قضابی
صورت قانون استبدادی مورد اجرا قرار خواهد گرفت وقانون استبدادی با اداره فدرال متمرکز ویا نیمه 

 متمرکز هیچ گونه سازگاری ندارد. 
 
 .یم تواند باشد  گذاریفدرال دارای دو مجلس قانون  دولت واداره  : ساخت دولت فدرال -6

 ایاالت یم باشند.  انتصابی  که اعضای آن معمولن نمایندگان  " شورای عایل" ،  شورای  مجلس  الف: 
ب: مجلس نمایندگان، که اعضای آن از رسارس کشور توسط مردم بصورت مستقیم انتخاب یم شوند 

کشور است، که البته درنام گذاری در مجلس درصورت ترکیب دو مجلس وبیان گر آرای میل ومردیم افراد  
تفاوت های درکشور ها وجود دارد. به عبارت دیگردولت فدرال دارای دو مجلس است که یگ انتخابی 

 ودیگری انتصابی است. 
 

یعنز 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 

 نها بی در اختی
ر
ار آن قرار دارد.یک حکومت متمرکز ممکن است از مرکزی است که اقتدار سیایس و حقوق

 از عدم تمرکز را در داخل کشور، نظت  عدم تمرکز اداری  و یا خود مختاری محیل و یا 
اشکال متفا وبر

د، لیکن همه آنها در نهایت،    خود مختار را بکار گت 
ی
بازوهای اداری حکومت مرکزی مناطق فرهنگ

ز وجود داشته است و این نوع نوع از عدم تمرکز عمال  . اینهستند  ا توری ها  در تاری  نت   در بسیاری از امتا
متمرکز،  از عدم تمرکز را با سیستم فدرال نباید اشتباه گرفت، چرا که موجودیت این نوع از نهاد ها ی غت 
تابیع است از اراده حکومت مرکزی که در هر لحظه ای میتواند از طرف حکومت مرکزی منحل گردیده 

بر خالف سیستم های متمرکز، یک سیستم فدرال بعنوان شکیل  تماما بشکل دیگری در آورده شود.  و یا 
متمرکز ، بیان نویع از نظام سیایس است که در آن قدرت سیا یس بشکل عمودی،  از حکومت ها ی غت 

ز حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسیم میشود.   بی 
 
حکومنر  -خود شیوه  وجه مشخصه اسایس فدرالیسم را میتوان سیستم سیایس  داوطلبانه مبتنز بر  
(self-rule ) و حکومت- ( اکنر تعریف کرد.اصطالح سیایس فدرالیسم، مشتقه ایست  از  (shared-ruleرسر

ز   ز مساوی،    foedusواژه التی  اکت که  بمعنز عهد و پیمان و قول وقرار است که در آن طرفی  پیمان رسر
ز خود منعقد میکنند که بر اساس این تعهد) ضمن حفظ هویت و  (،covenantتعهد آوری را ما بی 

ه، بوجود  ( entityجامعیت فردی خود، هسنر ) جمیع تر نوینز را، نظت  خانواده، نهاد سیایس و غت 

ز بدین معناست  آورند که بنوبه خود، هویت مستقل و جامعیت خاص خود را دارد. مفهوم تعهد همچن ی 
ز  که   تعهد خود، بلکه اخالقا بر روح عهد و پیمان خود نت 

ز عهد و پیمان، نه فقط بر مفاد  قانوبز طرفی 
ی فراتر از قرارداد ساده است، چرا که متضمن تعهد به  ز پایبند بمانند. بنابراین، توافق تعهد شده، چت 

 و تعهد به همکاری برای دستیابی 
ز ز طرفی  به هدفهای این پیمان و حل رابطه ای پایدار و حنر دائیم در بی 

و، فدرالیسم هم بمعنز  یک ساختار و هم روش حکومنر است   ز مناقشات احتمایل است.از ایتز صلح آمت 
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ز حایل که از طریق یک قانون   را بر شالوده تفاهم و رضایت بر قرار میسازد، در عی 
ی
که وحدت و یگانگ

 
ی
، این تنوع  مولفه های تشکیل دهنده یگانگ ، اسایس فراگت  ز تعریقز  سیایس را حفظ میکند.بر پایه چنی 

فدرالیسم، شکیل از سازمان سیایس  دولت است که بر حاکمیت دوگانه مرکز و  ایا لت ها،و یا  بعباربر 
، چه بر اساس خطوط ر سطوح متفا وبر از توزیع عمودی دیگر، ب قدرت )چه بشکل جغرافیابی یا استابز
قویم ( استوار است که در آن هر یک از دوسطح حاکمیت، -یابی و میلقویم و یا بر ترکینی از جغراف-میل

حدود و اختیارات مشخص خود را داشته  ودر حوزه های صالحیت خود حق اعمال اقتدار مستقل خود 
ان قدرت و  را دارند و هیچیک از آندو حق تعرض به حیطه حقوق و صالحیت ها ی دیگری را ندارد.  ز مت 

ویا نحوه مشارکت زیر  (sub- units   کزی و ایالت ها ) زیر مجموعه هاحدود اختیارات قدرت مر 
یهای قدرت مرکزی، از کشوری به کشور دیگر ممکن است فرق کند. از این  مجموعه ها در تصمیم گت 
نظر، از شکل واحدی از فدرالیسم نمیتوان سخن گفت.  لیکن برغم تنوع در اشکال متفاوت سیستمهای 

ر یک  مضمون کلیدی که میتوان آنرا عیار سنج تشخیص وجود سیستم فدرال تلقر  فدرال، همه آنها د
کند و آن عبارتست از: حاکمیت دوگانه ) ز حکومت مرکزی )یا  dual- sovereignty)کرد، با هم مشتر بی 

ز  . )فدرال( و ایالت ها )یا زیر مجموعه ها   این دو سطح یا دو الیه از حاکمیت در یک جغرافیای معی 
وی از هم نیستند، بلکه هردو سطح از حاکمیت، اگر  ز ز حال، متز چه استقالل خاص خود را دارند، در عی 

ز در یکدیگر دارند. باین تر تیب، هم ایالت ها یا زیر مجموعه ها، ضمن اینکه در حوزه  حقوق متقابیل نت 
ز حاکمیت خود، اعمال قدرت میکنند که از آن تحت اصطالح خود حکومنر یا   یم،  self-ruleمعی  نام میتی

ز مشارکت میکنند که به حکومت مشارکنر   معروف است.   shared –ruleیا   در اداره حکومت مرکزی نت 
ز از کشوری به کشور دیگر فرق میکند.   ان و نحوه  مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی نت  ز مت 

مرکزی ) از طریق مجلس سنا و هم بعنوا ن مثال، در کشوری نظت  بلژیک، ایالت ها هم در قانون گذاری 
کت میکنند، و این بجز مشارکت عموم شهروندان از طریق   در کابینه وزراء با نسبت های مساوی رسر
پارلمان در قانونگذاری کشور است. حال آنکه در آمریکا، ایالت ها یا زیر مجموعه ها،  نقیسر در گزینش 

ارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی، حکومت مستقیم کابینه وزراء  ندارند. در مقابل، این مش
ز در ایالت ها، در تمایم حکومت ها ی فدراتیو، از حقوق معینز بر خوردار است.این تقسیم  فدرال نت 

یگ از شا خص های اسایس نظام های سیایس فدرال است. نکته  dual sovereignty)دروبز حاکمیت )
نباید اشتباه گرفت. در  (separation of powersفکیک قدرت )قابل توضیح اینکه، حاکمیت دوگانه را با ت

ط الزم یک حکومت فدرال است، لیکن همه  ، تفکیک قدرت وجود دارد و رسر همه دموکرایس های پارلمابز
ورتا فدراتیو نیستند، بلکه برای تحقق آن نیاز به تقسیم عمودی قدرت یا  ، ضز حکومت های پارلمابز

ز هست. معموال در این توزیع عمودی قدرت، در چند حوزه کلیدی  حاکمیت دوگانه در درون کش ور نت 
، حق انتشار  ک، نظت  دفاع، سیاست خارخی

 مشتر
ی
که خود باز تابی است از نیاز به اقدام وهم آهنگ

ل مهاجرت، در حوزه صالحیت حکومت  , اسکناس و سیاست های کیل مربوط به اقتصاد کشور و کنتر
حوزه ها ی مربوط  به اداره کشور، به ایالت ها واگذار میگردد.باز در این حوزه مرکزی قرار دارد و بقیه 

ز حکومت مرکزی وایالت ها  وجود ندارد. مثال در  ان صالحیت ها در بی  ز ، شکل واحدی از نوع و مت  ز نت 
قانون اسایس کانادا، حوزه های  صالحیت ایا لت ها، شمرده شده و ما بقر صالحیت ها به دولت 

علق دارد، حال آنکه در آمریکا درست بر عکس اینست.یا در سویس، بر اساس قانون اسایس  مرکزی ت
ز ارتش در زمان صلح را ندارد مگر اینکه ایالت ها تایید کرده باشند. البته  کشور، دولت فدرال، حق داشیر

ز ارتش را، کامال  استثنابی باید  تلقر کرد و نمونه  دویم از این نظر مورد سویس در زمینه محدودیت داشیر



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                           7                                                        پیکار داکتر نرصالدین شاه

 

اتوریهای  بزرگ عهد باستان، نظت   ی، حنر از زمان امتا ندارد.باید خاطر نشان ساخت که در تاری  برسر
اتوری ر  اتوریهای عرص رسمایه داری، که بر نقاط بزرگ ومناطق پرا کنده ای از جهان و امتا م، تا امتا

ه مناطق تحت حا کمیت آنها وجود حکومت یم کردند، همواره در جات متفاوبر از تفویض اختیارات ب
 متصل کردن این مناطق پراکنده در جهان، زیر یک 

ی
ز اندیشه سیایس چگونگ ز دلیل نت  داشته است، بهمی 

، برای  ، اتحاد ها ی متفاوبر ز ، یگ از دغدغه های فکری حکومتگران بوده است.گایه نت  چتر حکومنر
ز در تاری  شکل گرفته است، لیکن این اتح ادها بعداز برآورده شدن هدف اتحاد، نظت  مقاصدی معی 

دفاع متقابل در برابر یک حمله خارخی و برای دوره ای کوتاه بوده است .میتوان از اتحاد دولت 
شهرهای یونان در عرص باستان و یا از اتحاد شهر ها ی ایتا لیا در قرون وسیط بعنوان نمونه هابی از این 

ز اتحاد های ببعد و  13مدرن با خصلنر نسبتا پایدار، نخست در سویس از قرن  اتحاد ها نام برد.نخستی 
شکل گرفتند. با اینهمه، اتحاد آنان سست و با قدرتهای مر   (The United Provinces) سپس در هلند 

اتوریهای بزرگ  کزی ضعیقز بودند. از این نظر، هیچیک از این اتحاد ها را در تا ری  و یا هیچیک از امتا
با در جابر از عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مناطق پراکنده  تحت حکومت آنان همراه جهان را که 

 بود، نمیتوان در مفهوم امروزی خود، یک نظام سیایس فدرال نامید. 
 
ز ایالت ها )یا   (  dual- sovereigntyمفهوم حاکمیت دوگانه )  که رابطه ای دو طرفه و متقاطع در بی 

اع بزرگ پدران بنیانگذار آمریکا بود   دولت محیل( و دولت مرکزی ) دولت فدرال(  بر قرار یم سازد، اختر
که چرخیسر اسا یس در با ریزی یک نظام سیایس فدرال و با تعاریقز روشن، با تصویب قانون اسایس 

ز نمونه تا ریخز یک نظام سیایس فدرال در مفهوم امروزی خود ، بوجود آو 1789آمریکا در  رد، که نخستی 
ده ایالنر که بعد از جنگ استقالل، ایاالت کنفدراتیو را بوجود آورده بودند، پیوند ضعیقز با  بود.  ز ست 

ز در تا ری   همدیگر داشتند و فا قد یک قدرت مرکزی بودند. از این نظر، تشابه زیادی با تحاد های پیشی 
 از دو لت را با یم ریخت و این ایالت ها را از یک شکل سیا یس  1789قانون اسا یس  داشتند. 

، مدل نوینز
 کنفدراتیو، بیک قدرت سیا یس فدراتیو، و با یک قدرت اجرابی و حکومت مرکزی موثر،  مبدل یم ساخت. 

د را داشتند، بلکه در ارگان در این مدل سیایس جدید، ایا لت ها نه تنها اقتدار و حوزه های صالحیت خو 
، اضافه برنقش مرکزی خود،  ز ز مشا رکت یم کردند.در مقابل، حکومت فدرال نت  های مرکزی حاکمیت نت 
، حق اعمال اقتدار در ایا لت  ز ک برای همه ایالت ها، در حوزه های معینز نت 

در شاخه های اسایس مشتر
ز دلیل، هیچیک از نمونه ز تاری ، از جمله کنفدراسیون نیو  ها را بر عهده یم گرفت. بهمی  های پیشی 

اتوری بریتانیا، پیش از  ( The United Colonies of New England) 1643انگلند در  را که توسط امتا
جنگ استقالل، برای اداره مستعمرات بوجود آمده بود، نمیتوان سیستم سیایس فدرال نامید، هرچند  

 بکار گرفته شد.   1774شمال آمریکا در  که خود بعنوان الگوبی برای کنفدراسیون
  

، از اختیارات زیادی برای اداره امور  در یک سال  پیش از انقالب آمریکا مستعمره نشینان آمریکابی
داخیل خود برخوردار بودند واز طریق مجالس محیل خود، بسیاری از امور مربوط به خود، نظت  مالیات، 

ز اختیارات آنها حنر فراتر از امور ضفا محیل خود تجارت و دادگاه ها را اداره میکردن د.در مواردی نت 
ز حکومت فدرال که بر رس تا رس کشور حق اعمال قدرت را  فت. در تقسیم جغرافیابی قدرت سیایس بی  مت 
دارد،    وزیرمجموعه ها، که هریک منفردا  در منطقه محدود ایالت خود اعمال قدرت میکنند، که 

ز را تشکیل میدهند، ممکن است زیر مجموعه مجموعه آنها  رسزم ز یا جغرافیای سیایس  دولنر معی  ی 
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ز بوجود آید. بعنوان مثال، ایاالت متحده آمریکا، مرکب از یک  ی در درون هر ایالنر نت 
های کوجکتر

است .لیکن  (  state) و پنجاه ایالت  (   General Governmentدولت فدرال یا دولت عمویم آمریکا ) 

شهرداریها، و مناطق  (، countyت ها، خود از نود هزار  حکومت های خود مختار، نظت  کاننر ها )ایال
تشکیل شده اند. تقسیم بندیهای درون ایالت ها، اساسا بشکل دولت  )  School districts)  مدرسه ای 

و ، ساختار سیایس دولت آمریکا را باید  شبیه پ نجاه دولت متمرکز های متمرکز است تا فدرال، از ایتز
ز دولت فدرال و   قدرت در بی 

تلقر کرد که در درون یک دولت فدرال قرار گرفته اند.تقسیم جغرافیابی
ان اختیارات دولت  ز ایالت ها، اصوال در قانون اسایس کشور، برصاحت قید میگردد و حیطه اقتدار و مت 

ان قدرت دولت فدرال و  ز ایالت ها، باز از کشوری به کشور  فدرال و ایالت ها مشخص میشود .لیکن، مت 
، کشورهای  ز دیگر فرق میکند و در همه کشور ها ی فدرال، مثل هم نیستند.با اینهمه، مختصه دیگری نت 
ز   میگردد.  بهمی 

فدرال را از غت  فدرال متمایز میسازد: در یک کشور فدرال، هم تمرکز و هم جدا شدن نقز
، گایه سیستم های فدرال را بمع ز نز اتحاد تخریب ناپذیر واحد های تخریب نا پذیر تعریف یم  دلیل نت 

در دنیای امروز، بطور رسیم بیست کشور فدرال وجود دارند که قریب به نییم از جمعیت جهان را  کنند. 
تشکیل میدهند،لیکن هشتاد در صد کشور ها، بنحوی از مکانیسم های فدرال استفاده میکنند، بی آنکه 

، رسما یک کشور  فدراتیو نیست، ویل  بطور رسیم فدرال بوده باشند.بعنوان مثال، بریتا نیای کبت 
 نظت  اسکاتلند ویا ویلز و تا حدی ایرلند شمایل، مجالس محیل خود را داشته واز اختیارات قابل 

مناطقر
ی حکومت های فدرال، دو فرآیند را میتوان مشخص   مالحظه ای بر خوردار هستند.در شکل گت 

که هویت (،  coming together ، باهم جمع شدن دولت ها ویا مناطق سیایس مستقل)کرد:شکل نخست
 تازه ای را چه به صورت فدرال و چه بصورت کنفدرال، بوجود یم آورند. 

 
، دور دوم: تقسیم عمودی قدرت سیایس در درون دولت هابی که متمرکز بوده اند، بشیوه جدید فدرال  

، شکل اول، یعنز تجمع مناطق مستقل سیایس در ( .holding together)هم جمع شدن یا  از نظر تاریخز

ز تجربه های تاریخز بوده اند. کنفدراسیون  یک شکل کنفدراتیو و سپس بصورت فدراتیو، نخستی 
ایط  ز  اتحادیه اروپا در رسر سویس، ایالت های متحد در هلند، کنفدراسیون ایاالت شمال آمریکا  و نت 

از این تجمع ایالت ها و مناطق در تشکیل یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو هستند. از   فعیل، نمونه هابی 
ز و هند و عده دیگری از کشورهای دیگر، میتوان بعنوان نمونه   نظت  برزیل، بلژیک، آرژانتی 

کشورهابی
 نام برد که از طریق غت  متمرکز کردن حکومت های متمرکز خود، تقسیم عمودی قدرت و ایجاد 

 هابی
، در جهت یک نظام فدرال حرکت کرده اند که  -حکومنر و حکومت -حاکمیت های دوگانه خود اکنر رسر

ورتا از الگوی دوم تبعیت خواهد کرد. یک سیستم فدرال  فر آیند احتمایل فدرالیسم در کشور ما، ضز
به   حا ممکن است که بر یک پایه متقارن و هم وزن در زیر مجموعه های خود استوار بوده، که اصطال 

نامیده میشود  ودر آن زیر مجموعه ها در رابطه  ( symmetric federalism )  نام ، " فدرالیسم متقارن ، 
حکومنر و استقالل  برابر با دیگر ایالت ها برخوردار هستند، و یا از زیر  -با حکومت فدرال از یک خود

تشکیل شده باشد.مفهوم فدرالیسم نا  (  asymmetric federalismنا متقاربز ) فدرالیسم  مجموعه های
حکومنر  -بدینمعنز است که در سطح دولت فدرال، زیر مجموعه ها از در جات متفاوبر از خود متقارن

و استقالل، چه بصورت ضیح وچه بطور ضمنز بهره مند هستند.  بعنوان مثال، در اسپانیا، به مناطق 
ف مالیابر بیش از آنچه که به مناطق خود مختار داده و باسک، قدرت و ضع و مرص  (  Navara)ناوارا 

میشود، تفویض شده است. و یا، به ایالت های کاتا لوبز و گالیسیا، در مورد فرهنگ وزبان و آموزش، 
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ز نحو، در کانادا، ایالت کبک ) د  ( Quebecاختیارات ویژه ای داده شده است. بهمی  برای حفظ و پیشتی
، برمن و فرهنگ زبان فرانسه، از اخت ز یارات خاض بر خوردار است. در آلمان فدرال، سه شهر   برلی 

ده منطقه  Lander شهر  -هامبورگ  یا دولت ز  میشوند، حال آنکه بقیه شهرها تابع ست 
 Landerتلقر

 ویژهای تفویض شده 
ر
ز به بندر هنگ کنگ،  وضعیت سیایس و حقوق هستند. یا مثال در چی 

بمعنز این نیست که  تمام مناطق و ایالت ها باید مثل هم باشند. بلکه در است.اشکال متقارن فدرالیسم، 
ز   میشوند که قوانی 

جه عدم تمرکز در سطح فدرال، در مورد ایالت و یا منطقه، باین دلیل متقارن تلقر
 وقواعد مشابیه در آنها بکار بسته میشوند حنر اگر جمعینر بزرگتر ویا منطقه بزر گتر ی را شامل شوند. 

دستگاه سیاسن  که در آن چند کشور یا ایالت مستقل قبول کنند که قسمنر از قدرت و سلطه  درالیسمف
ک از دست بدهند تا قدربر مافوق همه آنها پدید آید سیستم سیایس که برطبق .خود را بخاطر نفع مشتر

همراه باشد آن یک مملکت ازاتحادایاالت مستقل تشکیل میشودیک منشور حقوق باید با قانون اسایس 
 یک رئیس جمهور به قدرت برسد ویل از 

ً
ی نماید و نهایتا  دیکتاتور از شهروندان جلوگت 

ٔ
تا از سو استفاده

 حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن 
ٔ
ممکن است که همه سوی دیگر فدرال ها باور دارند که این امر غت 

، چرا که در منشور رسیم حقوق ذکر نشده هابی که در شمار نیامده اند به آسابز نادیده گرفته یم شوند 
د کشورهای دارای ساختار .اند. در مورد حقوق در موارد خاص نظام قضابی دادگاه ها تصمیم یم گت 

ی ابتدابی و بنیان گذاری )چون   یط شکل گت 
ً
ایاالت متحد آمریکا( یا یط شکل  یا  آلمانفدرال، عموما

 پس از 
ً
ی مجدد، مثال یا روسیها( به این صورت شکل گرفته اند. در  عراقیاچون ) فروپایسر یا  جنگگت 

، یکپارچه و موجود در صحنه، روش کشور داری خود را به ساختار  حقیقت تا به حال هیچ کشور تاریخز
 فدرالیسم محسوب نیم 

ً
سیستم اصیل فدرال برنگردانده است. باال بردن سطح حقوق ایالت ها الزاما

یستم حکومنر فدراِل پیوسته، برای جلب رضایت ایالت ها، ایل ها و اقلیت های استقالل طلب شود. س
ی کشوری جدید یا پایداری و دوام کشوری نوسازی شده  و خودمختاری گرا جهت آسان سازی شکل گت 

 . ض اندام یم کند عر 
 

 با چارچوبی مشخص برای متحدکردن دو یا چند دو ،  فدرالیسم 
لت جداگانه به صورت نظایم حکومنر

ی حکومت مرکزی. میان فدراسیون و   ، که اتحاد انعطاف پذیرتری از دولت کنفدراسیونفدراسیون، با رهتی
امریکا نمونه ای از حکومت فدرال ها برای یاری رسابز متقابل است، باید تفاوت قائل شد. ایاالت متحدۀ 

است. دولت فدرال ایاالت متحده براساس سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه، که هر یک از آن ها 
ل دو قوۀ دیگر در اختیار دارد، سازمان یافته است ل ها و  .ابزارهابی برای کنتر بدین ترتیب، نظایم از کنتر

انون اسایس این کشور آن را الزمۀ حکمرابز منصفانه یم موازنه ها پدید آمده است که تدوین کنندگان ق
ایالت عضو دولت فدرال امریکا دارای حقوق و امتیازابر است که با حقوق و  ۵۰دانستند. هر یک از 

اض شود دیوان عایل ایاالت متحده  امتیازات دولت فدرال تداخل دارد. هر گاه به صالحیت قانوبز اعتر
ز آرا وابسته به قوۀ قضائیه آن ک را تشکیل یم  قانون اسایس ایاالت متحدهشور حکم صادر یم کند و همی 

الیا ، کانادا ،  سسوئی .دهند ز آرژا، مالزی، استر ر، ، کومو برزیل، بوسنز هرزگوین، بلژیک، اتریش، نتی 
، پاکستان، روسیه، سنت کیتس و ِنویس، سودان، نیجریه، میکرونزی، مکزیک، هند ، آلمان، اتیوبا 

، و  ز حکومت فدرال دارند. بسیاری از حامیانونزوئال امارات متحدۀ عربی اتحادیۀ اروپا آن را طالیه دار  ، نت 
 .تشکیل اروپای فدرال یم دانند

 

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/آلمان/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/جنگ/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فروپاشی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/عراق/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/کنفدراسیون/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/قانون-اساسی-ایالات-متحده/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سوئیس/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سوئیس/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/کانادا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/استرالیا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/آرژانتین/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اتریش/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/بلژیک/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/برزیل/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اتیوپی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اتیوپی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/هند/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/مکزیک/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/نیجریه/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/ونزوئلا/
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ی عدم تمرکز و سیستم فدرال ورتا بر عدم تمرکز استوار است، لیکن  : تفاوت بیر هر سیستم فدرایل  ضز
ز سیستم فدرال و سیاست عدم  هر نوع عدم تمرکزی بمعنز سیستم فدرال  نیست. وجه تمایز اسایس بی 

ز تمرکز در هر شکیل ر  ا باید در  وجود حا کمیت دوگانه در حکومت فدراتیو که خود اساسا با عدم تمرکز نت 
همراه است، و فقدان آن در عدم تمرکز اداری و یا حنر در خود مختاری، جستجو کرد. امروز، اکتر کشور 

ند و هر  فته و چه در حال توسعه، اشکال متفاوبر از سیاست عدم تمرکز را پیش میتی کدام از   ها، چه پیرسر
د. سیاست عدم تمرکز، اگرچه روش تازه ای نیست و بعد از پایان جنگ  آنها بنا بدالییل انجام میگت 
فته از آن استفاده کرده اند، ویل در دو دهه گذشته، عمومیت  جهابز دوم، غالب کشور های پیرسر

ی یافته است. در سا لهای  وجیه از اختیارات ، کشورهای استعمار گر، بخش قابل ت1960و  1950بیشتر
خود را به مستعمرات خود  تفویض کردند ضمن آنکه هنوز به آنها استقالل کامل نداده بودند. در دهه 

ورت همسازی شیوه های حکومنر با آن مرتبط 1980 ، بیشتر به دلیل تمرکز بر توسعه انسابز و ضز
، سياست عدم تمرکز در فته آنرا هر کشوری منطق خاص خود را دا بود.در حال حاضز رد. کشورهای پیرسر

ی از عدم کار  ند و کشورهای در حال توسعه، بدلیل جلوگت  بدلیل عرضه ارزانتر و کاراتر خدمات پیش میتی
ز از عدم تمرکز بعنوان ابزاری برای رسمایه دارانه    اقتصادی، و کشور های سابقا کمونیسنر نت 

 و بی ثبابر
آبی

ند. عدم تمرکز سازمان کردن ساختار های اقتصادی خود وگذر شتاب ان به اقتصاد بازار آنرا بکار میگت 
ز برای برای مدیریت دستگاه بوروکرایس کشور، رویسر است از متدتها پیش در بسیاری ازکشور  اداری نت 
ه کردن  ز ز  عدم تمرکز بر اثر فشار برای دموکراتتی ها بمورد اجراء گذاشته شده است.  در آمریکای التی 

ریقا، عدم تمرکز ابزاری است برای حفظ وحدت میل. در نتیجه، حکومتها، ممکن بیشت، و در قاره آف
ند. لیکن هیچیک از اینهارا  ، سیاست عدم تمرکز را پیش بتی است بدالیل متفاوت و بدرجات متفاوبر
 نمیتوان  یک روش فدراتیو تلقر کرد، چرا که  فا قد مکانیسم فدراتیو، یعنز حق حاکمیت دوگانه هستند. 

 
ی سیستم فدراتیو و کنفدراتیوفر   یک سیستم فدراتیو و کنفدراتیو، هردو از مقوله حکومت های   :ق بیر

ان صالحیت های حکومت فدرال  ز غت  متمرکز هستند.تقسیم عمودی قدرت در سیستم های فدراتیو و مت 
با تصویب و زیر مجموعه ها، بصورت مفادی از قانون اسایس کشور در یم آیند و امکان تغیت  آن فقط 

ی در   دیگر، هرگونه تغیت 
پارلمان های محیل زیر مجموعه ها )ایالت ها ( میتواند عمیل شود. بعباربر

ز امکان پذیر است و رابطه یکطرفه نیست و  ز حکومت فدرال و ایالت ها، فقط با رضایت طرفی  معادله بی 
ات جزبی و حکومت مرکزی نمیتواند بنا به اراده خود، اختیارات حکومت های محیل ر  ا تغیت  دهد. تغیت 

 به 
ی
نوسان ها معموال از طریق تفست  قانون اسا یس از طرف دادگاه عا یل فدرال که صالحیت رسیدگ

د. لیکن برای  ز هریک از ایالت ها با دولت فدرال را بر عهده دارد، انجام میگت  ز ایالت ها و نت  اختالفات بی 
وری است. تغیت  در قانون اسایس، معموال تایید سه چ  هارم پارلمان ایالت ها ضز

 
بر خالف حکومت فدراتیو،  سیستم های کنفدراتیو،بر اساس توافق برای هدفهای معینز بوجود یم آیند 
و  قدر ت اجرابی مرکزی فقط از نمایندگان زیر مجموعه ها تشکیل میشود. بر خالف دولت فدرال، 

تم کنفدراتیو،اوال، زیر مجوعه ممکن است قدرت اجرابی و حکومت مرکزی ضعیقز دارد.در یک سیس
هویت قانوبز کامال مستقل خود را حفظ کند. ثانیا،  مرکز فقط مجاز به اعمال آن قدرت و اختیارابر 
است که زیر مجموعه ها ) ایالت ها( به آن تفویض کرده اند. یعنز اختیارات آنها تابیع است از اختیارات 

در بسیاری مسائل، میتوانند تصمیمت مرکز را وتو کنند.رابعا، تصمیمات ایالت ها. ثالثا، زیر مجموعه ها 
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مرکز فقط ممکن است زیر مجموعه ها را متعهد کند ونه شهروندان ایالت های کنفدرال را .بعنوان مثال، 
بسیاری از تصمیمات اتحادیه اروپا، بطور مستقیم به جزبی از پیکره قانوبز دولت های عضو تبدیل 

یاز به تصویب پارلمانهای دولت های عضو دارد تا رسمیت قانوبز در آنها پیدا کرده و حقوق نمیشود و ن
و یا تعهد قانوبز برای آنها بوجود آورد. خامسا، مرکز فاقد منبع مایل و یا پایگاه انتخابابر مستقل است . 

رسانجام اینکه، هر سادسا، زیر مجموعه ها، اختیارات خود را بطور دائم به مرکز تفویض نمیکنند. و 
ون بکشند، حال آنکه حق جدابی در سیستم فدراتیو امکان جدابی   ممکن است که از اتحاد خود را بت 

زمابز
، و کنفدراسیون ایاالت 1847تا 1291حق یکطرفه ای نیست. میتوان از کنفدراسیون سویس در فاصله 

ز اتحادیه اروپا در حال حاضز  1787تا 1776شمال آمریکا از   بعنوان نمونه های تاریخز نام برد. با این و نت 
ز سیستم فدراتیو و کنفدراتیو، و دولت سویس  تفاوت که اتحادیه اروپا اکنون یک هویت دورگه ایست بی 

 برغم حفظ نام کالسیک کنفدراسیون خود، یک حکومت کامال فدراتیو است. 
  
مفهوم خود مختاری در معابز متفاوبر بکار برده  : با فدرالیسم (autonomyتفاوت خود مختاری )  

ز است. از نظر توزیع یا پخش کردن   متضمن اقدام به  اختیار خود در حوزه های معی 
میشود و بیشتر

قدرت سیایس، خود مختاری، بمعنز سیاست  عدم تمرکز است، لیکن در غالب موارد، از اختیار 
ز و اداره امور محل، وگاه ا حق قضابی در چهار چوب کیل قانون اسایس کشور انحصاری  وضع قوانی 

ز "خود مختاری اداری " که بیشتر شکیل از عدم تمرکز در سازماندیه اداری کشور  است.در اینجا باید بی 
مینز درحوزه « خود مختاری سیایس» است، و که بمعنز انتقال حق قانون گذاری به یک واحد رسرسز

ز  ز است، و همچنی    معی 
 خود مختار »هابی

ی
، از خود «ی فرهنگ

ی
، قائل به تمایز شد. خود مختاری فرهنگ

، مذهنی و یا از نظر قویم 
، معموال به گروه های زبابز

ی
مختاری سیا یس  فرق میکند.خود حکومنر فرهنگ

متفاوت بکار برده میشود تا گروهها ی اجتما یع ایکه ضفا بر اساس تعلق رسزمینز تعریف میشوند، و 
آنان محدود به آموزش، فرهنگ و زبان اقلیت و امور مذهنی و رفایه میشود. نهاد  دامنه خود مدیرینر 

ز حق اعمال قدرت را دارند و نه بیشتر .دامنه خود  ز فقط در آن حوزه های معی  های خود مختار نت 
ز در  مختاری سیایس، همانگونه که اشاره شد، وسیعتر است و درجه و وسعت اختیارات تفویض شده نت 

ممکن است که فرق کند. قدر ت خود مختار منطقه ای، عمدتا حوزه های  آموزش، فرهنگ،  هر موردی
استفاده از زبان، محیط زیست، برنامه ریزی محیل برای منابع طبییع، توسعه اقتصادی، امور اداری 
ز امور مربوط به دفاع،  د. دولت مرکزی نت  محل، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتمایع را در برمیگت 
د. در این زمینه میتوان  ، سیاست های کالن اقتصادی، نرسر پول و امنینر را بر عهده میگت  سیاست خارخی

واقع در دریای بالتیک که تحت حاکمیت دولت فنالند قرار  (  Aland Ilandsاز خود مختاری جزایر آلند) 

نند، اسکاتلند،گرین لند، پورتریکو، منطقه ز ول و آلتو آدیجه در  دارد، لیکن بزبان سوئدی حرف مت  تت 
تفاوت  شمال ایتالیا که آلمابز زبان هستند، بعنوان نمونه هابی از خود مختاری سیایس یا رسزمینز نام برد. 

اسایس همه اینها با سیستم فدرال در اینست که دولت مرکزی حق تغیت  یا بر هم زدن اختیارات تفویض 
ز حق یکطرفه ای برا ی آن در حکومت فدرال قائل نمیشوند . دوم اینکه شده را دارد، حال آنکه چنی 

 فاقد جنبه حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است. 
  

ایده قدرت متمرکز سیایس در یک کشور، دیگر موضوعیت  : فدرالیسم بمثابه گزینه سیایس بهیر 
تاریخز خودرا از دست داده است. یگ از جنبه های مهم سیستم فدراتیو این است که وجود انواع 
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ز نهاد هابی مختلف برای پاسخگوبی بر آنهارا یم پذیرد.  ورت داشیر ز ضز مسائل مختلف در یک کشور و نت 
میگذارند و دامنه پاره ای دیگر در سطخ وسیعتر است . ساختارهای  پاره ای از آنها در سطح محیل اثر 

ز این مسائل،  سیایس حاکمیت، باید منعکس کننده این سطوح متفاوت باشد. اقتدار و اختیارات پرداخیر
ز انتقال یافته و در باال تا آنجابی که الزم است تمرکز داشته باشد.جنبه  تا حد ممکن باید به سطوح پائی 

یگر در سیستم فدرال، در رابطه مستقییم است که هر سطح از حاکمیت سیایس، ارتباط مطلوب د
ز  ی را با خود حمل میکند. قوانی 

مستقییم با شهروندان بر قرار میسازد. از این نظر، بار دموکراتیک بیشتر
یگذارد.در دولت فدراتیو،نه فقط ایالت های تشکیل دهنده آن،  بلکه مستقیما بر کلیه   شهروندان اثر م

 است و این هم 
ی
یک سیستم فدرال، قدرت سیایس اگرچه پخش شده است، لیکن قدرت کامال هم آهنگ

ز   آن میکاهد. بهمی 
ی را به دولت داده واز تنش های دروبز ، انسجام دروبز و قدرت واقیع بیشتر

ی
آهنگ

ی با مولفه های خود  دارد، خود ابزاری  دلیل، یک دولت فدراتیو، ضمن آنکه پیوند دروبز هم آهنگتر
 ) پلورالیسم ( و حراست از حقوق فردی در برابر اقتدار دولت مرکزی.انتقال 

ی
است برای حفظ چندگانگ

 آنان 
ی
ی را در مورد مسائیل که بر زندگ ی به ایالت ها و مناطق، حق تصمیم گت  قدرت سیایس تصمیم گت 

، بیشتر به خود  شه ز روندان آن ایالت ها انتقال میدهد. توزیع اثر میگذارد، از بوروکراتهای مرکز نشی 
ز تری را برای مجموعه شهروندان فراهم میسازد و امکان   صلح آمت 

ی
عمودی قدرت سیایس، نه تنها زندگ

ز ملیت  ز ایالت ها و دولت مرکزی ویا بی  ز بی   که ممکن است بی 
آنرا بوجود یم آورد که بسیاری از مناقشابر
ه از مکانیسم های سیایس هم آهنگ کننده سیستم فدرال، از های مختلف بروز میکند، با استفاد

طریق گفتگو و ابزار قانوبز مناسب حل و فصل شود.تجربه اروپا بعد از دو جنگ ویرانگر، که در آن ملت 
های آن در یط کمتر از سه دهه روی آورده بودند، و حرکت آنان بطرف یک سیستم کنفدراتیو و 

ر آن است.یک حکومت فدراتیو،ضمن پخش قدرت سیایس بشکل فدراتیو، خود شاهد زنده ای ب
عمودی،  هم از جامعیت قدرت مرکزی و هم از هویت وجامعیت ایالتها که مولفه های آن هستند، دفاع  
 باهم 

ی
کرده وبه هریک از آنها قدرت واختیارات الزم برای حل مشکالت کشور را از طریق هم آهنگ

و، یک سیستم فدرال واقعا میدهد و شهروندان را در ارتباط  یها قرار میدهد. از ایتز ی با تصمیم گت 
نزدیکتر

 دموکراتیک را، میتوان جمهوری جمهوری ها نامید
 

در اروپا، فدرالیست گایه برای توصیف کسابز به   : فدرالیسم اروپانی در مقابل فدرالیسم آمریکانی  
ک، با قدرت  کار یم ای، میل و  توزیع شده در سطوح منطقهرود که طرفدار یک حکومت فدرال مشتر

توسعه یابد.  اتحادیه اروپاهای اروپابی مایل هستند که این امر در رسارس  بیشتر فدرال .فرامیل هستند
، پس از جنگ اروپا شکل گرفته ابز  است. یگ از مهم فدرالیسم اروپابی ترین ابتکارات در این زمینه، سختز

، فدرالیسم در ابتدا به باور ایاالت متحده آمریکا در  .بود ۱۹۴۶در سال  زوری در شهر  رچیلوینستون چ
نویس قانون اسایس ایاالت متحده  به یک حکومت مرکزی قدرتمندتر اشاره داشت. زمابز که پیش

تمندتر حمایت کرد. در حایل که نوشته شد، حزب فدرالیست، از ایجاد یک حکومت مرکزی قدر 
تر بودند. این امر با کاربرد مدرن فدرالیسم در  ها خواستار یک حکومت مرکزی ضعیف فدرالیستضد

 یک 
ٔ
اروپا و ایاالت متحده بسیار متفاوت بود. این تمایز نایسر از این واقعیت بود که فدرالیسم در میانه

ز     .است و یک دولت متحد واقع شده کنفدراسیونطیف سیایس بی 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
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نوشته شد که مطابق آن  کنفدراسیون  قانون، به عنوان یک واکنش به قانون اسایس ایاالت متحده
، یط جنگ داخیل آمریکا، 

ً
ایاالت متحده یک کنفدراسیون سست با یک دولت مرکزی ضعیف بود. بعدا

تر حمایت کردند، در مقابل رسبازان دولت  از حکومت مرکزی ضعیف ایاالت کنفدراسیون آمریکااعضای 
بنابراین بحث در ایاالت  [۴].شد ها یاد یم ایاالت متحده بودند که مدافع اتحاد بودند و از آنان با نام فدرال

امون فدرالیسم حول محور یک حکومت مرکزی قدرتمند و در مقابل کنفدراسیون سابق شکل  متحده پت 
متحد شده نسبت به آمریکای شمایل داشت؛ بنابراین  تری از ایاالت  در مقابل، اروپا تاری  غنز  .گرفت یم

امون فدرالیسم بیشتر حول محور یک حکومت مرکزی ضعیف بحث تر در برابر دولت واحد شکل  ها پت 
 مدرن آمریکا از این مفهوم فدرالیسم بسیار نزدیک یم

ٔ
تر به مفهوم اروپابی آن است. هر  گرفت. استفاده

یافت، برخز از مردم بیشتر خواستار یک دولت واحد بودند تا  ایش یمچه قدر که قدرت دولت فدرال افز 
ی که مورد نظر  ز بود. بیشتر مردم در ایاالت متحده از نظر سیایس از  آبای بنیانگذار آمریکاآن چت 

 دادریس،  های دولت فدرال در آن محدود است، دفاع یم فدرالیسیم که قدرت
ٔ
کنند. به ویژه در زمینه

 در مقابله با  کانادادر   .درال هستندهای محدود دولت ف مدافع قدرت
ً
های جدابی  جنبشفدرالیسم نوعا

ز های  شود. دولت اعمال یم طلب الیا ، برزیل، آرژانتی  ز در میان سایر کشورها بر  مکزیکو  هند، استر نت 
ت تنها شامل دو یا سه یک کشور فدرال ممکن اس .اند اساس اصول فدرالیسم اداره و سازمان دیه شده

 دو حالت افرایط در فدرالیسم یم .بوسنز و هرزه گوینبا  بلژیکبخش داخیل باشد، همانند 
ً
تواند  عموما

 یکپارچه است و تنها 
ً
د. در یک حالت، دولت فدرال بسیار قوی است و اغلب کامال مورد تمایز قرار گت 

دیگر حالت افرایط، دولت میل است ویل در  های محیل در نظر گرفته شده چند قدرت خاص برای دولت
های محدود ممکن است تنها در اسم دولت فدرال باشد در حایل که در واقع یک کنفدراسیون  با قدرت
ز  مجمع فدراسیوندولت کانادا،  ۱۹۹۹در سال  .باشد  بی 

ٔ
ین   را به عنوان یک شبکه الملیل برای تبادل بهتر

 کشورهای فدرال و کشورهابی 
ز  که در حال فدرایل شدن هستند بنیان نهاد. مقر کارکردهای فدرالیسم بی 

ز در  الیا های همکار در مجمع فدراسیون شامل،  است. دولت اتاوااصیل مجمع فدراسی  ،  برزیل، استر
بر اساس  مسیحیتهای  بعضز از فرقه .هستند سوئیسو  نیجریه، مکزیک، هند ، آلمان، اتیوبا ، کانادا 

 فدرالیسم دینز یا الیه شوند. در این کلیساها این امر  اصول فدرالیسم سازماندیه یم
ٔ
به عنوان نظریه

  .شود شناخته یم
 

دسته اول  [۵].های فدرال را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد توان انواع حکومت یم:  های فدرالیسم نمونه
زبابز را در نظر  -های فدرایل هستند که مبنای تقسیم جغرافیابی است و تقسیمات قویم  حکومت

ند نیم الیا و آلمان جزو این گروه  بسیاری از دولتهای فدرال قدییم .گت  تر غربی مانند آمریکا، استر
ها از ادغام  بیشتر این دولت . شود گفته یم  دولتهای فدرال میلبه این گروه از دولتهای فدرال،  [۵].هستند

اند که از قبل به صورت مستقل وجود داشتند و علت به وجود آمدن این دولتها،  واحدهابی درست شده
 یممتحد کردن مردیم 

ی
ک بهره  بود که در واحدهای متفاوت زندگ  مشتر

ی
کردند و حداقل از زبان یا فرهنگ

 به تقسیمات جغرافیابی  . بردند یم
ی
 (Distribute Geographical) تعداد واحدهای تشکیل دهنده، بستگ

مختار یا دارد. از این رو اسایم گوناگوبز دارند. در برخز از کشورها، ایالت، استان، منطقه یا دولت خود
شناسند، بلکه  های قویم و زبابز را به رسمیت یم دسته دوم نه تنها تفاوت .اند خودگردان نامگذاری شده

دولتهای فدرال ین گونه دولتهای فدرال را . اکنند  ها را در ایدئولوژی و مبابز خود لحاظ یم این تفاوت
  .ها هستند این دولت هابی از  دولتهای فدرال اتیوبا و عراق نمونه . نامند یم قویم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-Leiden-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-Leiden-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-Leiden-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-Leiden-5
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های ایالنر و دولت  ای در حال تکامل میان دولت فدرالیسم در ایاالت متحده رابطه:  ایاالت متحده

 فدرالیسم به یک فدرالیسم مشارکنر 
ٔ
مرکزی ایاالت متحده دارد. دولت آمریکابی از یک سیستم دوگانه

از قبل وجود داشتند، قانون اسایس ایاالت است. به دلیل این که نهادهای سیایس ایاالت  تکامل یافته
متحده نیازی نداشت که فدرالیسم را در هر بخش تعریف کند یا توضیح دهد؛ اما اغلب حقوق و 

کند. دولت مرکزی  های ایالنر و مقامات دولنر را در رابطه با دولت مرکزی ذکر یم های دولت مسئولیت
هابی هستند که در قانون اسایس مورد اشاره قرار   تهای ترصیح شده خاض را دارا است که قدر  قدرت
ز ایالنر و خارخی یم گرفته باشد. به عالوه  اند و شامل حق وصول مالیات، اعالم جنگ و تنظیم تجارت بی 
وری و مناسب»ای معروف به  ماده  ضز

ٔ
در قانون اسایس است که به دولت مرکزی این قدرت « ماده

اش تصویب  های مشخص شده الزم و مناسنی را در جهت اجرای قدرت کند تا هر قانون ضمنز را اعطا یم
ز برای مردم یا ایاالت در نظر گرفته شده نماید و در آن قدرت   .است های دیگری نت 

 
وجود داشت که شامل  حزب جمهوری خواهان دموکراتدر مقابل  حزب فدرالیست ایاالت متحده

  .بود توماس جفرسونهای قدرتمندی از قبیل  چهره
 
ً
  :باور داشتند که جمهوری خواهان دموکرات اساسا

 قدرت بسیار زیادی دارد و نظاربر بر آن وجود ندارد قوه مقننه. 
 قدرت خییل زیادی دارد و هیچ نظاربر بر آن وجود ندارد و به این ترتیب دیکتاتور به وجود  قوه مجریه

 .خواهد آمد
  ی  دیکتاتور از شهروندان جلوگت 

ٔ
یک منشور حقوق باید با قانون اسایس همراه باشد تا از سو استفاده

 
ً
ممکن  جمهور به قدرت برسد ویل از سوی دیگر فدرال یک رئیسنماید و نهایتا ها باور دارند که این امر غت 

 حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن
ٔ
اند به آسابز نادیده گرفته  هابی که در شمار نیامده است که همه

ضابی اند. در مورد حقوق در موارد خاص نظام ق شوند، چرا که در منشور رسیم حقوق ذکر نشده یم
د ها تصمیم یم دادگاه  مردم و مقدار ارتباط آن .گت 

ی
بعد از جنگ داخیل آمریکا، تأثت  دولت مرکزی بر زندگ

های ایالنر به شدت افزایش یافت. این امر به دلیل نیاز به تنظیم مقررابر برای مشاغل و صناییع که  با دولت
، و مقررات خدمات اجتمایع  در محدوده مرزهای کشور وجود داشتند، تالش برای حفظ حقوق مدبز

منقانون ضد تراست بود. دولت مرکزی تا زمابز که دادگاه عایل  را تصویب نکرد، هیچ قدرت جدید  رسر
  .قابل توجیه را به دست نیاورد

 
 تجاری قانون اسدادگاه عایل ایاالت متحده ۱۹۹۵تا سال  ۱۹۳۸از سال 

ٔ
ایس، هیچ قانون ، مطابق ماده

تواند  داد، لغو و باطل نکرد. بیشتر اقدامات دولت مرکزی یم مصوب فدرایل که قدرت کنگره را افزایش می
ز قدرت بعضز حمایت  تجاری قانون اسایس :های ترصیح شده پیدا کند، مانند ها را در بی 

ٔ
، که ماده

 دادگاه عایل در سال
ٔ
قانون دادگاه عایل  ۱۹۹۵ت. در سال اس های اخت  مضیق شده اعمال آن به وسیله

 مدارس
ٔ
 آزاد در محدوده

ٔ
ان خسارت مدبز را در  اسلحه ز بخش جتی را در رأی لوپز لغو کرد و همچنی 

  ۱۹۹۴قانون منع خشونت علیه زنان در سال 
ً
ا  ایاالت متحده علیه موریسون لغو کرد. اخت 

ٔ
در پرونده

 تجارت قانون اسایس به گونه
ٔ
در رأی  ماریجوانا قرار گرفت که منجر به قانوبز شدن ای مورد تفست   ماده

الز در مقابل ریچ شد ز  گتز
ٔ
های  تکند که دولت مرکزی و دول فدرالیسم دوگانه تأکید یم .صادره در پرونده

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B6%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
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های میل اغلب دولت  دادگاه جنگ داخیل آمریکاایالنر با هم برابر و مساوی هستند. اگرچه در دوران 
ِ منازعات خویش بر اساس اصول فدرالیسم دوگانه تفست  یممرکز   نهابی

کردند، ایجاد  ی را به عنوان قاضز
های محدود  های بویم آمریکابی که جدا و متمایز از دولت مرکزی و ایالنر بودند، برخز قدرت دولت

ز نایسر از همان مفهوم فدرالیسم دوگانه است حکومنر را اعمال یم   .کردند که این نت 
 
تشکیل شده  اروپابی کشور   ۲۸سیایس است که از -اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی : تحادیه اروپاا

ز  توافقنامه رمبا  ۱۹۵۷که در سال  جامعه اقتصادی اروپااست. منشأ اتحادیه اروپا به  کشور اروپابی   ۶بی 
 یک اتحادیه اقتصادی بود بازیم گردد

ً
از آن تاری  با اضافه شدن اعضای جدید،  .شکل گرفت و ضفا

بان دانمارگ. زبان هلندی. زبا ز . زبان چکت 
ن انگلییس. اتحادیه اروپا بزرگ تر شد.زبان بلغاریزبان کروابر

. زبان مجاری. زبان ایرلندی. زبان  . زبان یونابز . زبان فنالندی. زبان فرانسوی. زبان آلمابز زبان استونیابی
. زبان لیتوانیابی  . زبان لتونیابی . زبان  .ایتالیابی . زبان پرتغایل. زبان رومانیابی

. زبان لهستابز زبان مالنر
. زبان اسپانیا .اسلواکیابی  . زبان سوئدیدر سال زبان اسلونیابی یخت، ۱۹۹۳بی چارچوب  توافق ماستر

گ به نام  واحد پول ۱۹۹۹اتحادیه اروپا در سال .گذاری کردقانوبز کنوبز اتحادیه را پایه   را  یورومشتر
 کرد که تاکنون در 

ز
میلیون  ۵۰۰اتحادیه اروپا با .شده است میلکشور جایگزین پول های   ۱۹معرق
 .دست یافت دالرتریلیون  ۱۹٫۶۷۰ تولید ناخالص داخیلمیالدی به  ۲۰۱۷در سال  شهروند

 
شش (. ۲۰۰۷کشور اروپابی )تا   ۲۷گرویه سیایس و اقتصادی، متشکل از  اتحادیه اقتصادی  اروپا :  

و هلند؛   لوکزامبورگ، ایتالیا ، آلمان، فرانسه، بلژیکعضو اصیل و اولیۀ این اتحادیه عبارت بودند از 
 به آن پیوستند ) 

ً
که پیش از اتحادیۀ اروپا وجود داشت،   ۱جدول(. جامعۀ اروپا← کشورهای دیگر بعدا
پاریس تشکیل شد(، جامعۀ  ۱۹۵۱که به موجب پیمان ) ۲و فوالد اروپا زغال سنگمتشکل از جامعۀ 

تشکیل شدند( بود.  ۱۹۵۷در  ۵که به موجب معاهدات رم) ۴و جامعۀ انرژی اتیم اروپا ۳اقتصادی اروپا
یخت۱۹۹۳در  ز دولنر برای اتخاذ  ۶، دربا انعقاد پیمان ماستر و  سیاست خارخی و قبول ترتیبات بی 

ک و افزایش همکاری در زمینۀ سیاست قضابی و سیاست داخیل، اتحادیۀ اروپا جای  سیاست امنینر مشتر
، پیمان (۱۹۸۶) ۷واحد جامعۀ اروپا را گرفت. دیگر موافقت نامه های مهم عبارت بودند از قانون اروپای

دام ، از میان (. ۲۰۰۰) ۹و پیمان نیس( ۱۹۹۷) ۸آمستر اهداف اصیل این معاهدات توسعۀ بازرگابز
 روّیه های اقتصادی محدودکننده، تشویِق جابه جابی آزاد رسمایه و 

ز ، و ایجاد اتحادی وی کار نت  برداشیر
ی اتحادیۀ اروپا عبارت اند   و تصمیم گت 

تنگاتنگ تر میان مردمان اروپا بود. عمده ترین نهادهای مشوربر
، دادگاه عدالت ۱۳، پارلمان اروپا(۱۲و شورای اروپا) ۱۱، شورای اتحادیۀ اروپا۱۰از کمیسیون اروپا

 ۱۶های مهم عبارت اند از شورای اقتصادی و اجتمایعبرخز دیگر از نهاد. ۱۵، و دیوان حسابرسان۱۴اروپا
ز نهاد مایل  ۱۸بانک رسمایه گذاری اروپا. ۱۷شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان( و کمیتۀ مناطق) نت 

اتحادیۀ اروپا است که برای رسمایه گذاری وام های بلندمدت یم دهد. از مهم ترین زمینه های سیاست  
ک کشاورزیگذاری اتحادیۀ اروپا عبا ایجاد پول ) ۲۰، اتحاد اقتصادی و پویل۱۹رت اند از سیاست مشتر

، قضابی و داخیل. جز ۲۳واحد اروپا بازار، (۲۲یا یورو ۲۱واحد اروپا
، توسعۀ دامنۀ اتحادیه، و امور امنینر

، توسعۀ منطقه ای )از طریق چندین صندوق محیط زیستا با تدابت  ناظر بر حفظ این ها، اتحادیۀ اروپ
ز موافقت کرده است. بودجۀ  ساختاری(، پژوهش، اشتغال و امور اجتمایع، حمل ونقل و انرژی نت 

عض کشاورزیاتحادیه از محل عوارض حاصل از واردات   و، عوارض گمرگ، درآمدهای از کشورهای غت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/اروپا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/جامعه-اقتصادی-اروپا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/۱۹۵۷-(میلادی)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/توافقنامه-رم/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/۱۹۹۳-(میلادی)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/توافق-ماستریخت/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/۱۹۹۹-(میلادی)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/واحد-پول/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/واحد-پول/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/یورو/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/ملی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/شهروند/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/شهروند/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تولید-ناخالص-داخلی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/دلار-آمریکا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/بلژیک/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/فرانسه/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/آلمان/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/ایتالیا/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/لوکزامبورگ/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/زغال-سنگ/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/سیاست-خارجی/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/نیروی-کار/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/بازار/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/محیط-زیست/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/کشاورزی/


 

شغنان سیمایاداره نشرات                                           16                                                        پیکار داکتر نرصالدین شاه

 

، و حق عضوینر که دولت های عضو براساس تولید ۲۴حاصل از وصول مالیات بر ارزش افزوده
 . ناخالص میل خودشان یم پردازند

 
 

، بلژیک، آلمان، اتریش، سوئیسچندین نظام فدرال در اروپا وجود دارند از قبیل؛ :  فدرالیسم در اروپا
 اروپا تنها مثال .اتحادیه اروپاو خود  بوسنز و هرزگوین

ٔ
هابی در جهان هستند که اعضای  آلمان و اتحادیه

اند بلکه به جای آن از  انتخاب شده و نه منصوب شده ها نه های اعیان دولت مرکزی آن مجلس
اند. فدرالیسم در آلمان تنها در زمان  شان تشکیل شده های اجزای تشکیل دهنده های دولت نماینده
 و در ( ۱۹۴۵–۱۹۳۳لغو شد ) نازیسم

ر
ق ین زمان وجودش یعنز در سال آلمان رسر تا  ۱۹۵۲های  در بیشتر

 حضور نیافت ۱۹۹۰
ٔ
، فدرالیسم را به عنوان یک مانع بر رس راه اهداف خویش آدولف هیتلر  .زمینه

د منکه در  دید. همانطوری یم ز نوشتنتی یا سوسیالیسم میل باید مدیع تحمیل کردن  حزب نازی :، چنی 
 دولت

ٔ
فدرال  های اصول خود به کل ملت ژرمن باشد، ضف نظر از این که از قدیم تا به حال محدوده

 یک دولت قوی و متمرکز کارکردهای منقز در سیاست آلمان دارد، اگرچه  چه بوده
ٔ
است؛ بنابراین ایده

 تا سال 
ً
البسیاری از  ۱۹۳۳یا  ۱۹۱۹قبال  .بودند تمرکز گرابی ، طرفدار سوسیالیسم های دموکراتو  ها لیتی

، ایرلند طلنی در  یک فدراسیون استعمارگر به عنوان رویسر برای حل مشکل خودمختاری بریتانیااز آغاز در 
  .است الیسم برای مشکل ایرلند پیشنهاد شدهاست و فدر  در نظر گرفته شده

 
وع به کار کرد که به  جنگ جهابز دومبعد از پایان  : کشورهای ملحق به اتحادیه اروپا چندین جنبش رسر

 فدرالیستهابی از قبیل  پرداختند، جنبش دفاع از فدراسیون اروپا یم
ٔ
جنبش یا  های اروپانی  اتحادیه

گذار بوده؛ اما هرگز قطیع  آن سازمان .۱۹۴۸اروپانی ایجاد شده در سال   وحدت اروپا تأثت 
ٔ
ها در پروسه

ز  یخهای  نویس در هر دوی پیش کننده نبودند. اگرچه فدرالیسم و تعیی   ماسیر
ٔ
 ایجاد و  معاهده

ٔ
معاهده

 نمایندگان کشورهای عضو  یک قانون اسایس برای اروپا
ٔ
مورد اشاره قرار گرفت ویل هرگز به وسیله

،  تصویب نشد. قوی بودند. در حایل   لوکزامبورگو  بلژیک، ایتالیا ، آلمانترین مدافعان فدرالیسم اروپابی
ین مخالفت را داشتند  که آن بودند. سایر کشورها که  انگلستانو  فرانسههابی که به لحاظ تاریخز بیشتر
رالیسم ای از حکومت در اروپا مبارزه نکردند به عنوان طرفدار فد طور خاص برای معنای ویژه هرگز به

 :برشمرده شدند. بعضز به عنوان کشورهای همراه و همکار اتحادیه در نظر گرفته شدند از قبیل
  . مجارستانو  یونان، پرتغال، اسپانیا 

 
الیا الیا به صورت یک فدراسیون درآمد  ۱۹۰۱ژانویه  ۱در تاری  :  اسیر توسط  قاره اقیانوسیه .کشور استر

کشف شد و پس از آن حاکمابز توسط بریتانیا در آن مستقر   ۱۷۸۸استعمارگران بریتانیابی در سال 
میالدی، دولت در این مستعمرات رفراندویم برای تبدیل شدن به یک کشور واحد  ۱۸۹۰شدند. در دهه 

 
ٔ
الیا تأسیس  و مستقل برگزار نمود. وقنر که همه مستعمرات به نفع فدراسیون رأی دادند، فدراسیون استر

ک۱۹۰۱شد و در نتیجه در سال  الیا بسیار مشابه  ، مشتر الیا مستقر گشت. فدرالیسم در استر المنافع استر
  .فدرال در ایاالت متحده آمریکا است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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ای متقابل با  اند و رابطه اسایس گرفتههای مناطق قدرت خود را مستقیم از قانون  در کانادا دولت:  کانادا
ز پارلمان فدرال و دولت کانادادر  .حکومت مرکزی دارند  تقسیم قدرت بی 

ٔ
های  نظام فدرالیسم به وسیله

 به عنوان قانون بریتانیابی ) ۱۸۶۷انون اسایس سال است. طبق ق استابز کشور توصیف شده
ً
که قبال

است. بند  گذاری به نهادهای مختلف واگذار شده های خاص قانون شد(، قدرت آمریکای شمایل شناخته می
این صالحیت را  ۹۲دهد، در حایل که بند  قانون اسایس صالحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی یم ۹۱

 قانون اسایس قرار  هابی که به کند. دیگر قدرت ی واگذار یما های منطقه به قدرت
ٔ
طور مستقیم مورد اشاره

ز دولت مرکزی و ایالنر در مورد  اند در صالحیت دولت مرکزی قرار یم نگرفته ند. هر چند اختالف بی  گت 
 طوالبز مدت و در 

ٔ
 این که کدام یک صالحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند، یک مسئله

های ایالنر اموری نظت  قانونگذاری،  های رقابنر میان دولت مرکزی و دولت است. حوزه حال تحول بوده
  .باشند توجه به مقررات اقتصادی، مالیات و منابع طبییع یم

 
 قانون اسایس هند  هندشونددولت  ایاالت کشور هند که توسط احزاب گوناگون اداره یم:  هند

ٔ
به وسیله

 فدرال متشکل از بیست و هشت ایالت و هفت 
ٔ
بنیان نهاده شد و صالحیت حکومت بر یک اتحادیه

 هند بر مبنای  .قلمرو متحد را دارد
ٔ
جابی که قانون اسایس هند موضوعابر را  [۹].است ای نظام الیهاداره

ز یم مطرح یم ای از حکومت قدرت اجرابی دارد. قانون اسایس از  کند چه الیه کند که در هر مورد تعیی 
 هفتم برای محدود کر 

ٔ
کند. این سه دسته  دن موضوعابر که تحت سه دسته است استفاده یمبرنامه

  .باشند یم لیست اتحادیه، لیست ایالت و لیست متقارن
 

ز فدرالیسم هند این است که بر خالف بسیاری اشکال دیگر  یک بعد بحث:  فدرالیسم نا متقارن برانگت 
  [۱۰].فدرالیسم، نامتقارن است

ٔ
ایالت جامو و  قانون اسایس هند مقررات مخصوض را برای  ۳۷۰ماده

  به عنوان سند الحاق هر کدام ایجاد کرده کشمت  
ٔ
اندرا االت مقررات خاض را برای ای ۳۷۱است. ماده

ورام، گوا ،  آسام، اروناچال پرادش، پرادش ز به عنوان سند الحاق یا استقالل  سیکیمو  ناگالند، مانیپور ، مت 
ز کرده  دیگر فدرالیسم هند، نظام قواعد ریاست جمهوری این   هر کدام تعیی 

ٔ
ز یک جنبه است. همچنی 

 که هیچ حزبی نتواند در یک منطقه دولت تشکیل دهد یا اغتشاشات خشونتکشور 
ی  است. وقنر ز آمت 

 امور 
ٔ
در هر یک از ایاالت وجود داشته باشد، حکومت مرکزی از طریق فرماندار منصوب خود، اداره

د حکومنر آن منطقه را برای زمان مشخض به عهده یم   .گت 
 

  سیاست
ی
هند یک  .سایس، هند اکنون یک فدراسیون چند زبانه استبرخالف قانون ا:  های ائتالف

 بر اساس زبان، منطقه و طبقات اجتمایع،
ً
 سیستم چند حزبی با تعلقات سیایس گوناگون دارد که غالبا

 به خصوص در سطح یک اتحادیه است. سیاست نیازمند سیاست
ز
  های ائتالق

ٔ
 تعادیل را قوه

ز
های ائتالق

  .اند مقننه ایجاد کرده
 
اتوری روسیهماهیت بعد از :  وسیهر   مستقل تغیت  داد که امتا

ً
، ساختار دولت را به سوی یک مدل کامال

شد، آغاز گردید. روسیه در  به عنوان یک بخش اداره یم روسیهکه در آن  اتحاد جماهت  شورویبا ایجاد 
 اصالحات 

ٔ
 جماهت  شوروی آزاد گردید. در دوره

ٔ
 اتفاقات بعد از فروپایسر اتحادیه

ٔ
ز نتیجه  بوریس یلتسی 

 جمهوری و دیگر 
ٔ
 اداره

ٔ
ایل در زمینه که در صدد احیای ساختار شوروی بود و با اصالحات روزافزون لیتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%86
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ٔ
ز به وسیله والدیمت  موضوعات روسیه توانست به کشوری مطرح تبدیل شود. بعضز از اصالحات یلتسی 

ز   .دوباره در دست اجرا قرار گرفت پوتی 
 

 های تاریخی از فدرالیسم نمونه
 از هم جدا شدند ۱۹۹۳در سال  اسلوایکو  چکهای  تا این که جمهوری چکسلوایک. 
 ز رفت مونتنگروبا اعالم استقالل  ۲۰۰۶که در سال  جمهوری فدرال یوگسالوی  از بی 

ً
 .رسما

  س ۱۹۶۰قانون اسایس ز اساس بود؛ اما اتحاد یونابز  قتی  .جام نرسیدبه رسان ها ترکها و  بر همی 
 تانگانیکاو  زنگبارشامل  :جمهوری متحد تانزانیا 
 ز سال جمهوری فدرال کامرون  ۱۹۷۲تا  ۱۹۶۱های  بی 

 
 تقسیم قدرت میان دولت:  های قدرت بخش

ً
ای در قانون  های مرکزی و منطقه در یک فدراسیون معموال

 از طریق قانون  اسایس مورد اشاره قرار یم
ً
د. این گونه است که حق خودمختاری ایاالت عضو معموال گت 

ز قانون اسایس خود را  اسایس مورد حمایت قرار یم د. ایاالت عضو هم چنی  دارا هستند که ممکن است  گت 
دانند اصالح کنند، اگرچه در صورت مغایرت با قانون اسایس فدرال  ای که مناسب یم آن را به گونه

 قانون اسایس فدرال اولویت دارد
ً
 فدراسیون .معموال

ٔ
 در همه

ً
 سیاست  تقریبا

ٔ
ها دولت مرکزی در زمینه

قانون  .کشور به کشوری دیگر متفاوت استخارخی و دفاع میل قدرت دارد. این تقسیم قدرت از یک  
 قدرت و ایاالت متحده مقرر یم اسایس آلمان

ٔ
 که به صورت اختصاض به دولت مرکزی هابی  دارند که همه

است، متعلق به ایاالت است. از طرف دیگر قانون اسایس برخز از کشورها مانند کانادا و هند  اعطا نشده
 به دولت قدرت

ً
دانند. در  ای اعطا نکرده را متعلق به دولت مرکزی یم های منطقه هابی که کشور ضاحتا

الیا، مشابه با نظ  موضوعات خاض که قانون اسایس استر
ٔ
ام ایاالت متحده، قدرت قانونگذاری درباره

 ثروت عمویم( به حکومت مرکزی اختصاص دارد؛  ها برای ایاالت سخت به نظر یم مدیریت آن
ً
آید )مثال

 یم های مسئولیت برای دولت بنابراین سایر حوزه
ر
ماند. طبق قواعد تقسیم قدرت در  های ایالنر باق

 اروپا در 
ٔ
 در صالحیت   ، قدرتمعاهده لیسبوناتحادیه

ً
است و نه  کشورهای اروپابی هابی که نه انحصارا

 اروپا و کشورها تقسیم شده
ٔ
ز اتحادیه  یم بی 

ر
ت وقنر که ایاال  .ماند است برای کشورهای عضو اتحادیه باق

یک کشور فدرال صالحیت برابر دارند نظام فدرال متقارن در آن کشور برقرار است؛ ویل فدرالیسم 
یکسان است یا بعضز از  نامتقارن مربوط به کشورهابی است که قدرت ایاالت در آن ها با یکدیگر غت 

ی نسبت به سایرین دارند و این امر اغلب در مکان آن یابد که در یک  هابی وقوع یم ها استقالل بیشتر
 زیادی وجود دارد، مانند  منطقه یا مناطقر خاص از آن

ی
  .اسپانیاها تمایز فرهنگ

 
درت از ایاالت دارای صالحیت این امر شایع است که یط تحول تاریخز یک فدراسیون، انتقال تدریخی ق

د؛ بنابراین دولت مرکزی قدرت به دولت مرکزی صورت یم  به دست یم گت 
ز
آورد که گایه برای  هابی اضاق

ایط پیش ز مالحظه مقابله با رسر   شود. اکتساب قدرت ای در نظر گرفته یم بینز نشده چنی 
ز
های اضاق

 از طریق موسع  توسط حکومت مرکزی ممکن است از طریق اصالحات رسیم قا
ی
نون اسایس یا به سادگ

ها به دولت اعطا شده، صورت  های ذکر شده در قانون اسایس که توسط دادگاه کردن تفست  قدرت
 یک فدراسیون در دو سطح شکل یم .پذیرد

ً
د. یگ دولت مرکزی و دیگری دولت مناطق  معموال گت 
آن مقرر  ۱۹۸۸یک استثناء است؛ زیرا قانون اسایس سال  برزیلها و قلمروها( کشور  )ایاالت، استان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
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های سیایس مستقل، یک فدراسیون سه جانبه شامل اتحادیه،  ازمانبه عنوان س ها شهرداریداشت که 
ها استقالل کامل  کنند. مکزیک یک مثال میانه است که در آن شهرداری ها را ایجاد یم ایاالت و شهرداری

  ها به عنوان سازمان اند و وجود آن را توسط قانون اسایس فدرال کسب کرده
ٔ
های مستقل به وسیله

تواند آن را لغو کند. افزون بر این قانون  حمایت قرار گرفته و قانون اسایس ایاالت نیم دولت فدرال مورد 
 به شهرداری ها و صالحیت است که چه قدرت اسایس فدرال مشخص کرده

ً
ها تعلق دارد و  هابی انحصارا

  .ها یک مجمع قانونگذاری منتخب ندارند مربوط به ایاالت تشکیل دهنده نیست. اگرچه شهرداری
 

های فدرال ساز و کارهابی را برای حفاظت از حقوق ایاالت  ساختار بیشتر دولت:  نهادهای حکومتر 
شود این است که  کند. یک روش که به عنوان فدرالیسم درون ایالنر شناخته یم تشکیل دهنده ایجاد یم

 به دولت
ً
 داده یم مستقیما

ی
شود. جابی که یک  های ایاالت تشکیل دهنده در نهادهای سیایس نمایندگ

 ایاالت تشکیل دهنده مجلس اعیاندارد  قوه مقننه دو مجلیسسیون فدرا
ٔ
است در حایل   اغلب نماینده

 از مردم یک ملت به عنوان یک کل اقدام یم مجلس عوامکه 
ی
کند. یک مجلس اعیان فدرال  به نمایندگ

باشد. منظور از تقسیم فرایند تخصیص  ممکن است بر اساس یک طرح تقسیم خاص به وجود آمده
  ای از رای های سیایس مجموعه قدرت

ٔ
حکومت است. همان گونه  دهندگان به نمایندگان خویش در بدنه

الی مجلس سنای ایاالت متحدهکه در مورد  ا صادق است، جابی که هر ایالت تعداد برابری از و استر
فرستد. به عالوه، اعضای یک  سناتورها را به عنوان نماینده، ضف نظر از جمعیت هر ایالت، به سنا یم

 ایاالت تشکیل دهنده انتخاب شوند
ٔ
 مقننه

ٔ
 توسط دولت یا قوه

ً
 .مجلس اعیان ممکن است مستقیما

 فدرال م
ٔ
 مقننه

ٔ
 بهمجلس عوام یک قوه

ً
ز نسبت جمعیت، انتخاب  عموال طور مستقیم و با در نظر گرفیر

ها را برای ایالنر خاص  شود. اگر چه هنوز کشورها ممکن است گایه اوقات حداقل مشخض از کریس یم
ز کنند   .تضمی 

 
  ها اغلب روش فدراسیون

ٔ
ز به عنوان نتیجه های خاض برای اصالح قانون اسایس فدرال دارند، همچنی 

تواند بدون  فدرال یک کشور، وقوع این امر قطیع است، که حالت خودمختاری ایاالت نیم ساختار 
 هر 

ٔ
 مقننه

ٔ
 قانون اسایس ایاالت متحده باید توسط سه چهارم قوه

ٔ
رضایت ایشان لغو شود. یک اصالحیه

الیا  پریس ایالت تصویب شود تا ضمانت اجرابی بیابد. در همه و سوئیس  ها برای اصالح قانون اسایس استر
یت غالب رای دهندگان یک ملت به عنوان یک کل بلکه با  نیاز است که هر پیشنهاد نه تنها توسط اکتر

یت  الیا این پیش نیاز به عنوان اکتر یت جداگانه در هر یک از اکتر ایاالت یا مناطق تأیید شود. در استر اکتر
ز مقرر یمهای فدرال هم چ بعضز از قانون اسایس .شود دوبرابر شناخته یم دارند که اصالحات خاص  نی 
 ایاالت یا ایاالت خاض اتفاق بیفتد. قانون اسایس  تواند بدون رضایت متفق قانون اسایس نیم

ٔ
القول همه

 مساوی در مجلس سنا بدون رضایت  ایاالت متحده مقرر یم
ی
دارد که هیچ ایالنر ممکن نیست از نمایندگ

الیا اگر یک ا  پیشنهادی بهخویش محروم شود. در استر
ٔ
طور مخصوص مربوط به یک یا چند  صالحیه

ای  شود، تأیید شود. هر اصالحیه پریس که در هر یک از آن ایاالت برگزار یم ایالت باشد، باید در یک همه
دارد که  ها احتیاج دارد. قانون اسایس آلمان مقرر یم القول ایالت بر قانون اسایس کانادا به رضایت متفق

  .کنند، قابل پذیرش نیست در مواردی که نظام فدرال را لغو یم هیچ اصالحابر 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
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شیوه حکومت سیایس هخامنشیان فدرال بود به این معنز نواخ مفتوحه با حفظ  :  فدرالیسم در ایران
های حکومت فدرال هخامنیسر در رسارس قلمرو  استقالل داخیل تابع حکومت مرکزی بودند. پایه

اتوری دیده یم  لیکیه یگ از شهرهای هخامنیسر بود که ضمن حفظ استقالل داخیل، در کنار شد؛  امتا
ً
مثال

ز پذیرا شد د تمرکز در قلمرو پادشایه در با ایجا کوروش بزرگ .حفظ فرهنگ بویم، عناض پاریس را نت 
 ۳۰از  نقش رستمداد. در کتیبه  های تحت حکومت خویش حداکتر آزادی را یم خویش نبود و به ملت

ها در حکم یک ایالت و   است که هر یک از ساتراپ ده شدهساترابا که داریوش، ایجاد نموده بود نام بر 
ها صالحیت اداره تمام امور ساترابا را داشتند، فرمانده نظایم  گایه در حکم یک کشور بودند. ساتراپ

ب یم  در عهد ساسانیان و دوران  .کردند آن ناحیه بودند و بنام خود سکه ضز
ً
حکومتهای ایرابز خصوصا

 حکومتحکومت خلفای اسالیم و 
ً
اند؛ ویل در  هابی استبدادی و خودمحور بوده دوره صفویه عموما

، مؤلف سعید نفییسالبته  [۵].است های تاریخز نویع فدرالیسم بر ایران حکمفرما بوده سایر دوره
، معتقد است که ایران در دوره ساسانیان از یک نوع دولت متحد یا  «تاری  تمدن ایران ساسابز »

 به نام  کنفدراسیونتشکیل شده بود و هر یک از این   کنفدراسیون
ً
ها حکمرابز مستقل داشته که غالبا

ز و نژادشان حکم شاه یم افزودند، و بر این اساس معتقد است که در ایران برخز از والیات مستقل  رسزمی 
ز معتقدند که  [۶].اند و حنر به صورت کنفدراسیون بوده  کنفدراسیوندر ایران نباید با   فدرالیسمبرخز نت 

را امضا نمودند   قرارداد کنفدراسیونحکومت مستقل، ابتدا  ۱۳اشتباه گرفته شود، همچنانکه در آمریکا، 
 امروز آن کشورکه بعدها به 

ی
برخز کشور ایران را در صورت مقاومت در  .منتیه شد فدرالیسم و یکپارچگ

 کشور ایران و تمرکز قدرت در آن  برابر دمکرایس و فدرالیسم ناگزیر از تجزیه یم
ی
دانند و معتقدند بزرگ

کند   متمرکز و غت  دمکراتیک تصوری از خود ایجاد یماندازه جغرافیابی بزرگ برای دول  .خطرناک است
 خطر اسالمگرابی را دو چندان ساخته

ز  ایران نت 
ی
 .است که ممکن است بیش از ظرفیت میل آن باشد و بزرگ

در مقابل برخز معتقدند که فدرالیسم در ایران در عمل به معنز تقسیم یک دیکتاتوری بزرگ به 
وطه در ایران پاگرفت .باشد های کوچکتر یم دیکتاتوری  [۹]ایده ایجاد یک نظام فدرایل از زمان انقالب مرسر

وطه و ب ز قانون تقسیمات کشوری، ایران متشکل از تا بعد از جنبش مرسر  ۲۳ایالت و  ۴ا تصویب اولی 
والیت بود که شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان 

های محیل و ترس از خطر تجزیه ایران دلییل برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی   ویل جنبش .شد یم
ز ادامه یافت ۱۳۵۷های پس از انقالب  دههگردید که تا  ز قانون  .ایران نت  سه دهه بعد از تصویب اولی 

ز قانون، واحد تقسیمات کشوری را به ۱۳۱۶تقسیمات کشوری، در سال  « استان»به « ایالت»جای  دومی 
 ای شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، گانه های شش تغیت  داد و استان

ق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان استان شمال عدد رسید و  ۱۰ها البته دو ماه بعد به  رسر
ات استان ز قانون تقسیمات کشوری  ۱۳۶۲ها و مرزهای آن ادامه یافت تا اینکه در سال  روند تغیت  سومی 

  .تصویب رسیدبه 
 

ز و در اوج فعالیت : کمیسیون سه جانبه  بود در دوران اشغال ایران توسط متفقی 
فرقه های  کمیسیوبز

در مسکو و با حضور وزرای خارجه شوروی، انگلستان و آمریکا  ۱۳۲۴آذر  ۲۵، در دموکرات آذربایجان
برگزار شد. برنامه این کمیسیون، شامل نویع از فدرالیسم قویم و خودمختاری مناطق در ایران و تدریس 

های تندی در میان افکار عمویم  کامل بود، و واکنش تمرکززدابی های کردی، عربی و ترگ درمدارس و  زبان
ز قرار گرفت  مصدق نت 

  .داشت و مورد مخالفت و انتقاد شدید دکتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Federalism_in_the_United_States&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-منبع_یک-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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های ایالنر و  قانون انجمنبه هنگام تشکیل کابینه قصد داشت که  ۱۳۲۹رزم آرا در سال د:  آرا  طرح رزم

دکتر  .ها اختیارات بیشتر شبه خودمختاری واگذار نماید را به شکل خاض اجرا نموده و به استان والینر 
های خصوض و هم در مجلس بشدت مخالفت نمود. نظر مصدق  با این طرح هم در صحبت مصدق

کنند و دولت ایران را در  ها داده شود، سوءاستفاده یم این بود که دول بزرگ از اختیارابر که به استان
 مصدق این بود که با سیاستمدارابز مانند  [۱۱].د دادبست عظییم قرار خواهن بن

ی
که سیاست  آرا رزمویژگ

ز او تحوالت قویم دادند مخالفت یم میل را به سیاست قویم تقلیل یم هوینر کشور را بدون -کرد. همچنی 
برخز معتقدند که در قانون اسایس .کرد تحلیل نیمهای دشمن یا رقیب ایران  ارزیابی بازیگری دولت

ز نشانه شوراهای اسالیم شهر و  .هابی کم رنگ از سیستم فدرال وجود دارد جمهوری اسالیم ایران را نت 
ی روستا ی در امور  ها توسط این شوراها، از جمله انتخاب شهردار و تصمیم و برخز از تصمیم گت  گت 

، عمرابز و شهرسازی، نویع از عدم تمرکز تلقر شده
ی
طرخ از طرف وزارت   ۱۳۶۰در سال  .است فرهنگ

د که بنا بود بر اساس این طرح کشور به  کشور به هیئت دولت داده شده است تا مورد برریس قرار گت 
برخز از طرفداران  .نه منطقه یا ایالت تقسیم شود و هر ایالت یک وایل و چند استان داشته باشد

 بر فدرالیسم اقتصادی تأکید دارند و معتقد هستند که  محسن رضابی فدرالیسم در ایران از جمله 
ً
خصوصا

ی توانند از نظر اقتصادی روی پای خود ایستاده و تصمیم ایاالت یم های کالن در سطح کشور داشته  گت 
، فدرال اقتصادی نوع محدودشده ای از اداره کشور به سبک  در طرح .باشند است و  فدرالیسمرضابی

صورت متمرکز قابل محدود به امور اقتصادی است. او در این روش اداره مسائل سیایس و دفایع را به 
 . داند اجرا یم

 
ز  تهران مطرح   شورای شهردر دیدار با اعضای  1398اردیبهشت  21در تاری   سید محمد خاتیمهمچنی 

اض شدیدی  ین شیوه کشورداری برای ایران حکومت فدرال است که این سخنان باعث اعتر کرد که بهتر
 و سیایس جامعه شد

ی
ه کیهان در ستون ویژه خود با انتشار بخیسر از یادداشت روزنام .در اقشار فرهنگ

حکومت »سید جواد طباطبابی )استاد دانشگاه و فیلسوف سیایس ایران( در نقد اظهارات خاتیم درباره 
، به برریس این موضوع از منظر یک فعال سیایس اصالح طلب پرداخت. سید جواد طباطبابی این «فدرایل

ست و او را فاقد صالحیت در خصوص انتخاب نوع کشورداری برای ایران سخنان خاتیم را خطرناک دان
ز بیش از  اض کرده و  200دانست. همچنی  ز به این سخنان اعتر  ایران نت 

ی
ز سیایس و فرهنگ نفر از فعالی 

با اینحال تلوزیون گوناز بر وی که   .حکومت فدرالیسم را در جهت تجزیه و فروپایسر ایران دانسته اند
  .طلبانه دارد از این پیشنهاد خاتیم حمایت کرده است گرایش تجزیه

 
 ) شاه شجاعدر زمان  انستانفدرالیسم در افغ:  فدرالیسم در افغانستان 

ز
، افغانستان به (۱۲۵۸متوق

  و مناطق ادارِی حاکم والیاتصورت 
ز
ز یا مستقل و در زمان امت  عبدالرحمان )متوق برای  (۱۳۱۹نشی 

در (. ۱۴–۱۳آبادی، ص  دولت)سهولت اداره کشور، به صورت مناطقر با حکومت نمایندگان وی درآمد 
 خان، افغانستان بر اساس اصول غت  متمرکز در دورة ام( ۱۳۳۷با استقالل این کشور )ذیقعده 

ّ
ان اّلل

 معادل  بودن قدرت اداره یم
ً
شد و به دنبال آن، افغانستان به پنج والیت و چهار حکومت اعال )تقریبا

هواداران و مخالفان رسسخنر دارد و همواره بحنر زنده در میان روشنفکران افغان .والیت( تقسیم شد
یابی به صلح و آرامیسر  ها و اقوام مختلف و دست یان منازعات میان گروهحل پا بوده است.عده ای راه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-iran-11
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-iran-11
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
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کنند. برخز دیگر اما فدرالیسم را زمینه فروپایسر حکومت یکپارچه  پایدار را در فدرالیسم جستجو یم
 دانند.  افغانستان یم

 
مخالفان با فاطمه امان کارشناس مسائل جنوب آسیا، در خصوص پیشینه طرح فدرالیسم، موافقان و 
ز طرخ در افغانستان، گفتگو کرده یط ایم.  این طرح و نگاه کشورهای خارخی به اجرای احتمایل چنی 

ها پیش  های اخیر هر از گاه سختی از طرح فدرالیسم در افغانستان شنیده شده است. سال سال
ان قوم ازبک  حزب وحدت اسالیم به عنوان حزنی شیعه ی   و یا ژنرال دوستم از رهیی ی طریح نیر از چنیر

 هانی در نی فدرالیسم در افغانستان هستند؟ حمایت کرده بودند. امروزه چه گروه
 

ها در   ای نیست. از زمان سقوط طالبان بحث مسئله فدرالیسم برای افغانستان طرح تازهفاطمه امان : 
وع شد که آیا افغانستان باید ساختار فدرالیسم را برگزیند یا نه.  یوشکا فیرسر وزیر امور این زمینه رسر

تواند به ثبات  خارجه وقت آلمان یگ از افرادی بود که اعتقاد داشت فدرالیسم تنها رایه است که یم
ز پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا و تعدادی دیگر هم  بیانجامد و منافع همه گروه ز کند.کالی  ها را تامی 
های شدیدی هم با  ردند. اما در همان زمان مخالفتارزیابی ک” قابل تصور“از این طرح حمایت و آن را 

ها برای ثبات افغانستان را  تواند تالش این طرح ابراز شد با این استدالل که فدرالیسم در افغانستان یم
ی بیانجامد.یعنز این نگرابز بود که بحث فدرالیسم  اثر کند و اصال ممکن است به تنش بی  ها و جنگ بیشتر

شود و طبیعتا  الکان باشد و اساسا باعث شود که در داخل افغانستان مرزبندیگر اتفاقات ب تدایع ها بیشتر
ها نبود  به تنش های بیشتر بیانجامد. مشکل دیگر این است که کمبود اصیل افغانستان در همه این سال

 های پراکنده ها قدرت ساالران در همه این سال یک دولت مقتدر مرکزی بوده و نه برعکس آن. جنگ
 اند در حایل که افغانستان به یک حکومت قابل و مقتدر نیاز داشت.  بوده
 

ایده فدرالیسم محبوبیت زیادی دارد ویل اجماع بر رس آن پس از رسنگوبز طالبان بیشتر  فاطمه امان: 
ها باید در این  دانند افغان خواهند این طرح یکرسه کار آنها شمرده شود و یم ها هم نیم بود. آمریکابی 

مینه به توافق برسند تا پایدار باشد.به ژنرال دوستم و آقای محقق اشاره کردید. به طور کیل مواضع ز 
ز یم های سیایس افغانستان بر اساس اختالف بسیاری از چهره شود. توجه   هایشان با دولت کرزای تعیی 

جزیه افغانستان برابر ها فدرالیسم را با ت کنید که برداشت واحدی از معنای فدرالیسم وجود ندارد.بعضز 
  دانند و طبیعتا با آن مخالفت یم یم

ی
کنند. در کشورهابی مثل افغانستان طرفداری یا رد یک نظریه بستگ

های  به این دارد که از طرف چه کیس مطرح شده است.اما حنر گذشته از این مسئله، گاه فرم
عمیل است. معیار مقایسه درباره س هابی است که  یستم فدرالیسم، نمونهپیشنهادی فدرالیسم کامال غت 

ز اساس این نمونه توانند نمونه عمیل برای افغانستان  ها الزاما نیم در کشورهای غربی وجود دارد و بر همی 
های پیشنهاد شده فدرالیسم در افغانستان بر اساس قومیت، زبان یا اقتصاد هستند. یک  مدل باشند. 

، هریرود،   ودخانهمدل بر اساس تقسیم آب مناطقر است که ر  مند، پنجشت  های اصیل افغانستان مثل هت 
ز شکل موجود که زیر نفوذ  کابل، آمو و کتز در آن قرار دارند. اصال بعضز  ها یم خواهند بر همی 

 بندی شود.  ساالران است تقسیم جنگ
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ی هست و این گمانه وجود دارد که طرح فد وهانی که اشاره شد ، طالبان نیر رالیسم گذشته از این نیر
ی نهادن اسلحه و در امر سیاست  ی متمایل به زمیر وهای طالبان را نیر در افغانستان شاید بتواند نیر

های فدرایل تشکیل دهند، آیا به  مشارکت کند و شاید در بریحی از مناطق افغانستان بتوانند حکومت
بدون حضور طالبان حیل برای آینده افغانستان )چه فدرایل چه متمرکز(  توان هیچ راه نظر شما یم
 متصور شد؟ 

 
وهای خارخی در افغانستان، سال ها طالبان را با القاعده یگ گرفتند. القاعده  واقعیت این است که نت 

تواند  گردد و بدون این رسپناه نیم یک گروه تروریسنر خارخی است که به دنبال رسپناه امن یم
اییط رشد یمنظایم نظت   های شبه موجودیت خود را حفظ کند.گروه کنند که  القاعده تنها در رسر

قانوبز حاکم باشد و دولت مرکزی ضعیف باشد. برخالف القاعده، طالبان یک گروه بویم افغان  بی 
وهای ائتالف در افغانستان پس از رسنگوبز طالبان این بود که  است. اتفاقا یگ از اشتباه های بزرگ نت 

وها و فاصل ز میان آنها و القاعده انجام نشد. اساسا به کسابز که تالش زیادی برای جذب این نت  ه انداخیر
ز به حکومت جدید شدند، نه تنها روی خویسر نشان داده نشد  از طالبان بریده بودند و در صدد پیوسیر

از سوی دیگر طالبان  ای رس از گوانتانامو در آوردند.  ها برخورد شد و عده بلکه به شدیدترین وضیع با آن
در   زب منفعل و کوچک نیست. طالبان نماینده طرز فکر و طرز تلقر خاض است کهیک گروه و ح

قانوبز و جنگ داخیل و  اواسط دهه نود میالدی به دالیل متعدد از جمله جنگ داخیل و در اوج بی 
های جنوبی افغانستان به عنوان گزینه قدرت رس برآورد.  وحشت ناامنز توانست به ویژه در والیت

ان در واقع طالبان به  فت اجتمایع و حقوق زنان و دختر  به پاکستان و مخالفت با پیرسر
ی
دالیل وابستگ

حاصل انتخاب میان بد و بدتر از سوی مردم بود و به هر حال رژیم طالبان احتماال بدترین رژیم تاری  
ز  افغانستان بود.به نظر من راه طالبان  حل معقویل برای آینده سیایس افغانستان بدون در نظر گرفیر

هابی از طالبان حتما ظرفیت جذب شدن در روند سیایس افغانستان را دارند و  وجود ندارد. اساسا طیف
وهای ائتالف این بود که کل جریان طالبان را یکدست و اصالح اتفاقا یگ از اشتباه   ناپذیر های بزرگ نت 

کنند. در   دانند و با آن مخالفت یم ها فدرالیسم را با تجزیه افغانستان برابر یم بعضز »تصور کردند. 
 به این دارد که از طرف چه کیس مطرح شده 

ی
کشورهابی مثل افغانستان طرفداری یا رد یک نظریه بستگ

عمیل و طبق مدل باشد. گاه فرم ز نظر، «های غربی است.  های پیشنهادی فدرالیسم کامال غت  بر پایه همی 
بود که طالبان  آل این یم ها یک پدیده مثبت است. ایدهتاسیس دفتر طالبان در قطر و جوابگو کردن آن

کت کند. البته متاسفانه این  بتواند به صورت حزب سیایس فعال شود و حنر در رقابت های انتخابابر رسر
اف  فرصت بارها از دست رفت. حکومت افغانستان عمال در کابل متمرکز ماند و به جای جوابگوبی یا اعتر

، همه ناکایم  ها را به کشورهای خارخی نسبت داد.  به ناتوابز
 
وی سیایس مطرح شود، برداشت   از سوی دیگر از جمله دالییل که طالبان هنوز نتواسته به عنوان یک نت 

به واقع اگر طالبان امکان   بینند.  حامیان خارخی آنهاست که این گروه را فقط در ُبعد نظایم موثر یم
سازند، از  سوی احزاب اسالمگرابی که بدنه حکومت کرزای را یمیافت چه بسا که از  فعالیت سیایس یم
ون یم  شد.  صحنه بت 
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 دولت افغانستان به ویژه، مقامات آمریکانی چقدر جدی  
ی
ون گزینه فدرالیسم در میان متحدان بیر

 شود؟ گرفته یم
تواند به   یمشود که به آسابز  واقعیت این است که تجزیه افغانستان از نظر غرب یک فاجعه محسوب یم

کشورهای دیگر به ویژه پاکستان هم رسایت کند. ایده فدرالیسم محبوبیت زیادی دارد ویل این واقعیت 
 شود که برای این که بروند و سیستیم را در یک کشور ایجاد کنند، دیر شده است.  هم در نظر گرفته یم

پذیر بود  اجماع بر رس آن بیشتر بود، امکانیعنز اگر پس از رسنگوبز طالبان این اتفاق افتاده بود که اتفاقا 
 انجام آن به هیچ وجه معلوم نیست. دیگر این   ویل االن نیم

ی
خواهند بابز و مسبب کاری باشند که چگونگ

ها باید در این زمینه  دانند افغان خواهند این طرح یکرسه کار آمریکا شمرده شود و یم ها نیم که آمریکابی 
 ار باشد. به توافق برسند تا پاید

 
به تاثیر فدرالیسم احتمایل افغانستان بر همسایگان این کشور اشاره کردید ، افغانستان هنوز کشور 

 که آشکارا در وضعیت داخیل این کشور دستر  ضعیفی است با زیر ساخت
ی
های ویران و همسایگان

ش نفوذ کشورهای  خاریحی در این دارند و به دنبال نفوذ هستند. آیا اجرای فدرالیسم موجب گسیر
 شود؟  مناطق نیم

 
ق که کابل را هم در بر یم – قویم اصیل دارد: یک -افغانستان چهار منطقه جغرافیانی  د.  جنوب و رسر گت 

ین جمعیت قویم افغانستان را با  ین جمعیت پشتون یعنز بزرگتر د.  درصد در بر یم 38این منطقه بزرگتر گت 
 این منطقه خاص افغانستان که باالترین جمعیت پشتون را البته جمعیت پشتون از این زیادتر است ویل

 به پاکستان نزدیک است. 
ی
ز حال پشتون دارد، به طور سننر و تاریخز و فرهنگ ها در همه مراکز  در عی 

یف، هرات، و قندوز حضور فعال دارند و بر منابع اقتصادی تسلط  عمده قدرت مثل کابل، مزار رسر
 تاجیک –دارند. دو 

ر
ق دهد   درصد منطقه نفوذ ائتالف شمال را تشکیل یم  ۲۵تا  ۲۰است که با شمال رسر

غرب  -اند و به تاجیکستان نزدیک است. سه که به طور سننر دستگاه اداری را در اختیار داشته
دهند و به ایران  درصد جمعیت را تشکیل یم  ۲۵تا  ۲۰ها هستند که  افغانستان به خصوص هرات، هزاره

درصد   ۲۵تا  ۱۲های قویم دیگر هستند که  ها و گروه شمال افغانستان ازبک -نزدیک است. چهار
 و زبان به کشورهای آسیای میانه نزدیکند.  جمعیت را تشکیل یم

ی
 دهد و از نظر فرهنگ

 
رابز که در میان مخالفان فدرالیسم در اتفاقا نگ :  کرزی در کنفرانس مذاکره با طالبان در دوحه

ش نفوذ کشورهای همسایه و پیچیده ز موضوع احتمال گستر ایط   افغانستان وجود دارد، همی  تر شدن رسر
ها در رابطه با افغانستان فعال بوده که گاه به تالش این   کشور است. عربستان سعودی هم در این سال
ش نفوذ ایرا ی از آنچه گستر در  »کرده، متهم شده است.  ن در افغانستان ارزیابی یمکشور برای جلوگت 

های داخیل بوده و کشورهای خارخی  ها درگت  جنگ کشور چندقویم و چندزبابز مثل افغانستان که دهه
 هر چه بیشتر شود. فدرایل  اند، فدرالیسم یم به وضوح در آن دخالت فعال داشته

ی
تواند باعث پراکندگ

 هر چه بیشتر  شدن در جابی که حکومت مرکزی
ی
 برخوردار نیست، باعت یکپارچگ

ز
از اقتدار کاق

درباره فدرالیسم باید به طور کیل گفت که این سیستم به خودی خود باعث   ها با همه این«شود.  نیم
های موفق آن در کشورهابی صورت گرفته که تجربه دمکرایس  نمونه  شود.  نفوذ کشورهای خارخی نیم
ایس نهادینه شده است. در کشور چندقویم و چندین زبابز مثل افغانستان که وجود دارد و اصوال دمکر 
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اند،  های داخیل بوده و کشورهای خارخی به وضوح در آن دخالت فعال داشته ها درگت  جنگ دهه
 شود. فدرایل شدن در جابی که حکومت مرکزی از اقتدار   فدرالیسم یم

 هر چه بیشتر
ی
تواند باعث پراکندگ

 برخورد
ز
 هر چه بیشتر کشور نیمکاق

ی
 شود.  ار نیست، باعت یکپارچگ

 
به طور مشخص ارزیانی شما از موضع دو کشور همسایه و پرقدرت ایران و پاکستان در قبال 

 فدرالیسم در افغانستان چیست؟
 میان ایران و پاکستان و رابطه این دو کشور با افغانستان تفاوت اسایس وجود دارد. ایران از یک افغانستان

د، بهره یم وهای خارخی علیه ایران قرار نگت  یط که مورد استفاده نت  برد. نزدیگ ایران با  باثبات، به رسر
های افرایط در همه این مدت بیشتر در راستای فراهم کردن مواد منفجره یا اسلحه برای  تندروها و گروه

وهای آمریکا در  افغانستان دشوار کند و به این شورشیان از جمله طالبان بوده تا وضعیت را برای نت 
ترتیب به خیال خود احتمال استفاده از افغانستان برای حمله به ایران را کاهش دهد.در همه این مدت 

دانم اگر قرار باشد طالبان در  تالش ایران این بوده که به اصطالح ردپای روشنز به جا نگذارد. اما بعید یم
کت داشته با شد، ایران در تالش بهبود مناسباتش با طالبان برنیاید. واقعیت حکومت آینده افغانستان رسر
ده در افغانستان در تالش برخواهد آمد که خود را  این است که ایران به علت رسمایه گذاری های گستر

ایران در همه این  برای هر گونه حکومت و نظام آینده افغانستان آماده کند، چه فدرایل و چه مرکزی. 
ش دهد و البته تمرکزش بر  ها به شیوه سال های مختلف تالش کرده نفوذ خود را در افغانستان گستر

افزایش قدرت نرم در افغانستان بوده. ایران در همان حال که با دولت مرکزی روابط نزدیک داشته، 
ز حال  قدرت نرم خود را در زمینه ش داده و در عی 

 و اقتصادی گستر
ی
های مختلف به ویژه زوایای فرهنگ

ساالران مناطق مختلف هم نزدیک نگه داشته است. یعنز اساسا به این علت که  ابط خود را با جنگرو 
های زیادی را در ایران به رس بردند و بعد از جنگ و بازگشت به کشورشان  ساالران سال بسیاری از جنگ

های خود را در  شبکههمچنان ارتباط خود را با ایران نگه داشتند، برای ایران این امکان فراهم شده که 
 مناطق مختلف افغانستان پراکنده کند. 

 
ی افغانستان و پاکستان   ز این دو کشور اختالف تاریخز جدی وجود   : رابطه بیر حکایت دیگری است. بی 

العاده میان دو کشور است. میان دو کشور اختالف ارضز دیرینه وجود  اعتمادی فوق دارد که مبنای بی 
دارد.موضویع که االن به طور جدی مطرح و باعث بدگمابز است، این است که پاکستان به شدت از 

ز مساله کند. اتفاقا هم موضوع فدرالیسم و به طور مشخص واگذاری چند منطقه به طالبان حمایت یم ی 
 اعتمادی ها را به فدرالیسم دامن زده است.  بی 
 

دار و  های ریشه اعتمادی و تنش حاال این ماجرا یک طرف، اما موضوع بی  : مهاجران افغان در پاکستان
های اسایس با پاکستان یک موضوع مطرح و حاد است. واقعیت این است که مذاکره با طالبان  اختالف

ها ناخوشایند نیست که دخالت پاکستان در این موضوع. در هر حالت به علت  آنقدر برای بسیاری افغان
تمادی موجود میان افغانستان و پاکستان، هر پیشنهادی که پاکستان جزو طرفداران آن اع پیشینه بی 

د آن  هاست.  باشد، موجب بدگمابز افغان موضوع تقسیم قدرت با طالبان که پاکستان هم سیع در پیشتی
ز مشکل روبروست و افغان کم منابع نزدیک به دولت افغانستان و آقای کرزای،  ها، دست دارد، با همی 

http://archive.radiozamaneh.com/politics/2012/11/04/21360
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کند که زمابز که پاکستان از طالبان  مورد نظر پاکستان همان هدف و نینر را دنبال یم  معتقدند فدرالیسم
 کرد.  به عنوان عامل)پروکیس( استفاده یم

 
ک ارتش  ها دایره نفوذ پاکستان بر طالبان را بسیار وسیع یم افغان  بینند و حنر رییس ستاد مشتر

محمد کرییم ا ا گفت اگر پاکستابز افغانستان ژنرال شت  ی خت  ها  ها اراده کنند، در عرض چند هفته درگت 
ز است ویل وسعت بدبینز افغان شود. البته این اظهارنظر مبالغه در افغانستان تمام یم ها به حکومت  آمت 

ا پیش آمد و افتتاح دفتر طالبان و باال  پاکستان را یم  رساند. ماجرای مذاکره با طالبان در قطر هم که اخت 
ز پرچم طالبان، آقای کرزای را بسیار برآشفت و البته االن مساله پیچیده  تر از گذشته کرده است.  رفیر

 
خوب بله. آقای کرزای از انتخابات بعدی سال آینده دیگر رییس :  پیچیده برای دولت آقای کرزای؟

حفظ کند و  جمهوری افغانستان نخواهد بود ویل همه تالشش این است که قدرت خود را به نحوی
 است با آمریکابی 

ش دهد. موضوع این است که طالبان حاضز ها به مذاکره  دامنه نفوذ خود را گستر
 آقای کرزای یم

ز
ای با طالبان باشد و  خواهد بخش اصیل هر گونه مذاکره بنشیند اما با کرزای نه. از طرق

فق برسند دامنه قدرت و نفوذ او را در ها و طالبان بر رس آن به توا ای که آمریکابی  کند مذاکره احساس یم
افغانستان یک قانون اسایس دارد که »آینده تهدید خواهد کرد و از این جهت شدیدا با آن مخالف است. 

ی میان فدرالیسم و  الزم است عمل به آن در فرهنگ مردم هم نهادینه شود. بر این اساس یم ز توان چت 
های مختلف را افزایش داد تا صالحیت قانونگذاری  والیت توان اختیارات مرکزیت ایجاد کرد. مثال یم

ی پیدا کنند.   دولت کرزای بر این گمان است که میان آمریکابی «بیشتر
ها و طالبان رس و رسی وجود  یعنز

خواهد این برداشت و تصویر را از خود به جا بگذارد. آقای کرزای هر  دارد و اتفاقا طالبان هم به عمد یم
کند و این که غرب  م یم آورد به احساسات ناسیونالیسنر مردم افغانستان رجوع یموقت از هر جا ک

شود از سوی  خواهد افغانستان را تجزیه کند و به طالبان برگرداند.دیگر این که تالش زیادی یم یم
ت مخالفان فدرالیسم که فدرالیسم را معادل تجزیه قلمداد کنند. یعنز اگر واقعیت تمرکز بیش از حد قدر 

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 

 آید(، نباید نادیده گرفت.  آن به ذهن یم” تیول“الطوایقز و 
 

توان انتظار داشت که حرکت به سمت فدرالیسم در افغانستان الزاما موجب آرامش و صلح  پس نیم
 کم در افغانستان شود. آیا یم

 
 های مختلف در افغانستان دانست؟  نظیر قوم توان مانع اصیل را پراکندگ

ممکن است.  این هم مسئله مهیم ست. شما ببینید تقسیم افغانستان بر پایه قومیت و زبان تقریبا  غت 
، تا وردک و  ها از والیت کاپیسا تا هرات در غرب افغانستان پراکنده هستند. هزاره تاجیک ها از غزبز

 یم اورازگان در کنار پشتون
ی
ها در  ها و پشتون ها، ترکمن ها، هزاره ها در کنار تاجیک کنند. ازبک ها زندگ

 یم
ی
ممکن  بینیم که تقسیم کنند.پس یم شمال افغانستان زندگ افغانستان بر اساس قومیت و زبان غت 

ی در این زمینه را داشته باشد خودش مسئله  است. تازه این که چه کیس صالحیت تصمیم گت 
 قویم و زبابز در رسارس افغانستان مانع از آن یم تنش

ی
شود که بتوان  آفرین دیگری است. بنابراین پیچیدگ

وع   و به کجا ختم شود. تصور کرد فدرالیسم قرار است از کجا رسر
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د و از سوی مانع  آیا با این حال طریح هست که بتواند نیازهای همه گروه های افغان را در برگیر
 پارچه شود؟ فروپایسر افغانستان یک

ده  متاسفانه خییل از فرصت ده سال از دست رفته است. بخیسر به علت فساد گستر ز ها در این ست 
وهای خارخی در افغانستان. اما بخیسر از این   های کاری حکومنر و بخیسر به علت ندانم ده نت 

گستر
ید که خودش  ای افغانستان بازیم ها به ساختار شدیدا قبیله نارسابی  گردد. یعنز قوم پشتون را در نظر بگت 
، جزی، ماموند تقسیم یم دست

ز
، غلزای، منگل، مومند، صاق شود و در این  کم به هفت قبیله دورابز

ها توسط حکومت مرکزی کاری بس مشکل و در  اداره همه این هابی بزرگان قوم هستند. ها اتوریته ن قبیله
عمیل ست. این یک طرف. اما طرف دیگر این است که افغان ز حال غت  ها از هر قویم خود را افغان و  عی 

ی شهروند افغانستان یم ده، هیچ قویم تا به حال برای جدا شدن  دانند. با وجود همه درگت  و های گستر
ز نکته ممکن  تجزیه افغانستان تالش نکرده. بنابراین یک حس ناسیونالیسنر هم موجود است و همی 

افغانستان یک قانون اسایس دارد که الزم است عمل به آن در فرهنگ  است بتواند به اجمایع برسد. 
ی میان فدرالیسم و مرکزیت ایجاد کرد.  مردم هم نهادینه شود. بر این اساس یم ز توان  مثال یمتوان چت 

ی پیدا کنند.  های مختلف را افزایش داد. یعنز این والیت اختیارات والیت ها صالحیت قانونگذاری بیشتر
ها و استاندارها انتخابی بشوند و نه از طرف حکومت مرکزی منصوب.دوم، دولت آشنر  شهردارها، وایل

تر  سیستم افغانستان، بتواند متحولمیل که طالبان جزبی از آن است. چه بسا طالبان با جذب در حیات 
هم بشود. البته باید گفت با وجود آن که طالبان نسبت به زمابز که در قدرت بود متحول شده است، 

 اما تا بدیل سیایس شدن فاصله زیادی دارد. 
 

در این سیستم، کشور یک یا (    سید محمد رضا موسوی) :  فدرالیسم در افغانستان از تئوری تا عمل
پارلمان دارد که نمایندگان قسمت های مختلف کشور در آن حضور دارند و در آن به قانون گذاری یم دو 

میالدی یگ از مباحنر که  2001پردازنداز زمان روی کار آمدن نظام سیایس جدید افغانستان در سال 
ان مطرح شده بارها و بارها ) مخصوصا در برهه های انتخابابر ( از سوی برخز رجال سیایس افغانست

است، بحث ایجاد یک نظام سیایس مبتنز بر فدرالیسم در کشور یم باشد که نگارنده ی این سطور سیع 
ایط کنوبز افغانستان  دارد در این نوشتار مخترص به برریس ابعاد و زوایای این نظام و ساختار آن در رسر

دازد   .بتا
حاکم بر دنیای کنوبز به دو گونه تقسیم و طبقه از یک زاویه ی کیل و ساختارگرایانه، نظام های سیایس 

 :بندی یم شوند که عبارتند از
 متمرکز  .1
متمرکز  .2  غت 

در نوع اول نظام های سیایس که اصطالحا متمرکز نامیده یم شوند، مبنای نظام اداری و حکومت در آن 
کشور بر عهده   ها به گونه ای است که یک حکومت فراگت  مستقر در پایتخت زمام امور را در رسارس 

دارد و تمایم تصمیمات اسایس حکومنر در مرکز اتخاذ شده و از آن به دیگر نواخ کشور در قالب متحد 
صادر یم گردد. در این نظام، حاکمان والیات، ایالت ها، والیات و ... از ناحیه ی دولت  ( المآل ) بخشنامه

اعمال حاکمیت یم نماید. در این سیستم،   مرکزی منصوب یم شوند و دولت بدین وسیله به تمایم کشور 
کشور یک یا دو پارلمان دارد که نمایندگان قسمت های مختلف کشور در آن حضور دارند و در آن به 

اما در نظام های فدرال یا  .قانون گذاری یم پردازند و اصطالحا قوه ی مقننه مرکزی نامیده یم شوند
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 واجرابی و  فدراتیو یک حکومت مرکزی در پایتخت مستقر 
است ویل کشور به چند ناحیه ی حکومنر

اداری تقسیم یم گردد که مبنای این تقسیمات معموال بر اساس تعداد استان ها، ایالت ها و والیات یم 
باشد. ساکنان این والیات یا ایاالت در یک انتخابات دروبز یک فرماندار را برای اداره ی ناحیه انتخاب یم  

ز یم باشد. هر کنند که عمال رئیس  ده ای نت 
جمهور آن ایالت محسوب یم گردد و دارای اختیارات گستر

ناحیه ی فدرال برای خود یک مجلس ایالنر یا والینر دارد و برای بسیاری امور داخیل خود حق 
ز مانند سیاست خارخی ) اعالن  قانونگذاری دارند ویل با تمام این ها این حکومت های فدرال در چند چت 

 ... صلح و.. (، سیاست های کالن اقتصادی ) مانند پول واحد میل و.. ( و سیاست های امنینر وجنگ و 
تابع حکومت مرکزی مستقر در پایتخت یم باشند. حدود و اختیارات نواخ فدرال و حکومت های مستقر 
آن در آن ها در قانون اسایس هر کشور مشخص شده است و در کشورهای مختلف دامنه ی اختیارات 

حال سوال این است که نظام فدرال در افغانستان چقدر یم تواند کارابی  .ها متفاوت و مختلف یم باشند
داشته باشد؟ اساسا طراحان و صاحب نظران ایده ی فدرالیسم، این نظام را برای جوامیع پیشنهاد داده 

ط اسایس باشند که عبارت انداز   :اند که دارای چند رسر
 
ورها گرایشات جدابی طلبانه وجود نداشته باشد ) عیل رغم وجود قومیت های در داخل این کش .1

 .(مختلف در این کشورها
 
در رسارس کشور فرایند رشد و توسعه از حالت یکنواخنر برخوردار باشد یعنز کشور به گونه ای نباشد  . 2

بوده و برخز نقاط دیگر  که با بحران توزیع و نابرابری مواجه باشد و برخز نقاط کشور مورد توجه دولت
 و مورد بی توجیه دولت قرار گرفته باشند

ی
  .دچار عقب ماندگ

 
ز شده باشد .3   .کشور دارای مرزهای تثبت شده و از نوع مرزهای طبییع یا از پیش تعیی 

ایط فوق را حائز نیم باشد. به عنوان مثال توسعه و ساخت  از یک نگاه کیل، افغانستان به هیچ وجه رسر
و توزیع امکانات در دوران های گذشته و حال حاضز به هیچ وجه در افغانستان به طرز هماهنگ و  و ساز 

رسارسی نبوده است. در افغانستان عمده ی ساخت و سازها در کابل و برخز شهرهای مهم متمرکز 
هده  بوده است و در بسیاری از نواخ مرکزی کشور به هیچ وجه ممکن یک طرح دولنر را نیم توان مشا

کرد. بسیاری از شهرهای افغانستان ماهیت و کارکرد روستابی دارند و اصوال نیم توان آن ها را شهر تلقر  
، اقتصادی و... را در این مناطق روی کار نکرده  کرد و حکومت های مرکزی گذشته هیچ طرح زیربنابی

  .اند
سا کارابی طرح فدرالیسم در سوای از مشکالت و معضالت فوق یگ از دالییل که باعث شده است اسا

افغانستان زیر سوال برود، این است که جایگزین کردن نظام فدرال به جای ساختار کنوبز موجبات نفوذ 
هر چه بیشتر کشورهای همسایه در نواخ مختلف افغانستان و مخصوصا در نواخ مرزی افزایش خواهد 

های شمایل افغانستان یم تواند صادق باشد چرا که داد. این نکته بیش از پیش در مورد نواخ جنوبی و مرز 
مرزهای جنوبی و شمایل افغانستان از جمله ی مرزهای تحمییل به شمار یم روند که قومیت های مختلف 

 .را با یک خط مرزی از هم جدا کرده اند
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گزاری صدای افغان)آوا(کابل : مرجع ؛ چرا فدرالیسم؟:  خیی دانشجوی احمدرسوش تاج، تمرکززدانی
ی  دانشکده  . 1398جدی ،  27، الملل ی روابط بیر

  هابی که ویژه های فدرایل )یا دولت وقنر فهرسنر از دولت
ی
دهند( را برریس   ی فدرایل نشان یم هابی از گونه گ

  توانیم ویژه کنیم، یم
ی
گ را ببینیم که معلوم یم گ ها  کنند اصل فدرایل در مورد برخز دولت هابی مشتر

ز  ها را تا آن ملت-از سایرین است.اگرچه دولتتر  عمیل الملل مربوط است،  جا که به نظام و سیاست بی 
ملنر طیقز از تقسیمات داخیل و سطوح قدرت -دانند که در درون هر دولت پارچه یم های جدا و یک واحد 

ده ز تم در گرِو عوامل گستر ، اقتصادی و سیایس حد توازن بی  ، جغرافیابی
ی
، فرهنگ رکزگرابی و ی تاریخز

ها، ساختار قانون اسایس دولت به ویژه جایگاه  تریِن این عامل آورد.مهم تمرکززدابی را به وجود یم
کرد قانون اسایس، تدارک چارچوبی است که روابط  ترین عمل حاکمیت در نظام سیایس است.کوچک

امون )حکومت محیل( درون آن برقرار یم مدرن دو شکل، شود.در عرص  مرکز )دولت مرکزی( و پت 
ز چارچوب تعریف و مشخص یم های فدرال )تمرکززدا( و تک نظام شوند که  ساخت )تمرکزگرا( در همی 

اند.تقسیم رسزمینز قدرِت حکومت در هریک از  های سازمان رسزمینز در جهان مدرن ترین شکل متداول
د و از راه چارچوب روابط مرکز ی خاص صورت یم این دو نظام به شیوه ز یمپت  -گت  شود.کارابی   امون تعیی 

ل کیل فدرالیسم این است که در پراکندن قدرت حکومت، شبکه ها را به وجود  ها و موازنه ای از کنتر
های اقتصادی،  کند.با این حال از یک جانب عامل های فردی کمک یم آورد که به حفظ آزادی یم
ز   پایان بی 

ً
به سمت تمرکزگرابی شده است و از جانب ناپذیر  الملیل و عوامل دیگر مسبب گراییسر ظاهرا

ای و اجتمایع،   ی پیدایش سیاست قویم، منطقه ی بیستم، در نتیجه دیگر به ویژه در اواخر سده
 های مرکزگریز یا تمرکززدا افزایش یافته است.  گرایش

 ز یک حکومت مرکزی؛ ها و اختیارات و هم به دلیل حفظ هویت  چنان داشیر
 وبز و مت  پذیری در مقابل آن؛ حد شدن علیه آسیبوجود خطرهای بت 
 ؛ ها و قومیت ناهمگوبز فرهنگ ز  ها در داخل یک رسزمی 
  .ز بزرگ و پهناور  عدم اعمال حاکمیت مطلق با یک حکومت متمرکز در یک رسزمی 

 
ها  ساخت مدرن از ده که تصور شود یک حکومت تک در واقع این دالیل موجه برای دفاع از فدرالیسم:  

 بی  شان حکمرابز یم ی آید که مرکز بر همه میلیون شهروند به وجود یمیا حتا صدها 
ً
معنا  کند، تصوری کامال

ی آن  ی خدمات و وظایف حکومت مدرن از مرکز مدیریت شود، نتیجه است. برای مثال، اگر همه
ی را نشان خواهد داد که اقتص و  ناکارآمدی ناامیدکننده و هرج ز ها  اددانمرج بوروکراتیک خواهد بود و چت 

اقتصادی» ، مسوولیت نامند.به طور کیل، مسوولیت یم« مقیاس غت  اموبز های  های نهادهای پت 
کنند؛ برای مثال، به آموزش و  اند؛ به این معنا که نخست به نیازهای مردم محل توجه یم  «داخیل»

ی  و اختیار تصمیمهای دیگر  ریزی.اما برای انتقال مسوولیت پرورش، بهداشت، رفاه اجتمایع و برنامه گت 
امون، فشار زیادی وجود دارد.  از مرکز به مجموعه  های پت 

 
  :سیایس جامعه های مشارکت شهروندان در زنده در فراهم کردن فرصتمشارکت 

ی
ی خودشان، به  گ

ز حکومت محیل یا منطقه ش عرصه تر از حکومت مرکزی است. فایده ای کارآمد  یقی  ی مشارکت  ی گستر
 کند.  تر کمک یم تر و آگاه ست که مشارکت سیایس به افزایش شهروند فرهیختهسیایس در آن ا
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  :اموبز به مردم نزدیک به طور معمول، نهاد حساسیت تر اند. این دو  ها حساس های آن تر و به نیاز  های پت 
کند و متضمن آن است که حکومت نه تنها به  خصلت قابلیت پاسخگو بودن دموکراتیک را تقویت یم

ز واکنش نشان دهد. مناف  ع فراگت  جامعه، بلکه به نیازهای خاص اجتماعات ویژه نت 
  :وعیت جا  گذارد. در این های آن تأثت  یم ی واقیع از حکومت بر توان پذیرش یا درسنر تصمیم فاصلهمشر

 ایجاد یم ی سنخیت و وابسته  میان حاکم )فرماندار( و مردم همان ایالت، یک نوع رابطه
ی
شود و  گ

وع تلقر یم یمتصم شود. در  هابی که در سطح محیل گرفته شود، به احتمال زیاد قابل فهم و بنابراین مرسر
مقابل، ممکن است حکومت مرکزی، هم از لحاظ جغرافیابی و هم از لحاظ سیایس، دور از مسایل به 

 نظر رسد. 
 

  :ز این خطر ر  درست مانند قدرت که به فساد یمآزادی ا دارد که حکومت را در برابر انجامد، تمرکزگرابی نت 
ز پهناور و  که ِاعمال حاکمیت مطلق با نظام تک فرد مستبد کند و این ساخت در تمام نقاط یک رسزمی 

کند و از این راه  پذیر نیست. تمرکززدابی آزادی را با پخش کردن قدرت حکومت حفظ یم وسیع امکان
ل شبکه ز  د. مجموعهآور  ها را به وجود یم ها و موازنه ای از کنتر  و حکومت مرکزی همی 

اموبز طور  های پت 
ل یم یک  کنند.  دیگر را کنتر
 
  ویژه 

 
هیکیکیکیکیکیکای  هیکیکیکیکیکیکای فیکیکیکیکیکیکدرایل، بیکیکیکیکیکیکرخالف نظام های نظام ییکیکیکیکیکیکگ از توانمنیکیکیکیکیکیکدیهااااااای فاااااادرال:  هااااااای مشاااااایر  نظام گ

ی قیکیکیکانون اسیکیکیکایس، فیکیکیکیکراهم کیکیکیکردن امکیکیکیکان بییکیکیکان سیکیکیکیایس منیکیکیکیکافع  هیکیکیکیکا بیکیکیکر پاییکیکیکه سیکیکیکاخت، اییکیکیکن اسیکیکیکت کیکیکیکه اییکیکیکن نظام تک
ز یم منطقه ده را بیکه کیکار یم هیکا مجموعیکه کنند. ایالت ای را تضمی   تیکا حیکدی  ای از اختییکارات گسیکتر

ً
برنیکد و معمیکوال

امکیکیکیکیکیکیکان ایفیکیکیکیکیکیکای نقیکیکیکیکیکیکش نماینیکیکیکیکیکیکده را در حکومیکیکیکیکیکیکت مرکیکیکیکیکیکیکزی دارنیکیکیکیکیکیکد و اییکیکیکیکیکیکن امکیکیکیکیکیکیکان از طرییکیکیکیکیکیکق مجلیکیکیکیکیکیکس دوم، مجلیکیکیکیکیکیکس 
 شود.  گذاری فدرال، فراهم یم قانون

 
  :خودمختار حکومت 

ً
ای  دو حکومت مرکزی )سطح فدرال( و حکومت منطقههر یک از دو سطح نسبتا

( از اختیارابر برخوردار اند که دیگری نیم ی این اختیارات  ها دخالت کند. از جمله تواند در آن )سطح ایالنر
 برای افزایش درآمد و از این رو، بهره گذاری و اجرابی و آماده کم حدی از اقتدار قانون دست

ی
مندی از  گ

 هر یک  های خاص صالحیت هر سطح از حکومت و آماده مایل است. اما عرصه حدی از استقالل
ی
گ

برای نفوذگذاری بر دیگری تا حد زیادی متفاوت است. برای نمونه، در آلمان و اتریش، نظام فدرالیسم 
دار  ساز اصیل و حکومت محیل عهده ای فعال است که در آن حکومت مرکزی سیاست )اداری(

 ای سیاست است. مسوولیت جزئیات اجر 
 

  :ها و اختیارات هر سطح از حکومت در قانون اسایس مکتوب یا مدوبز  مسوولیتقانون اسایس مکتوب
امون در چارچوب قانوبز رسیم برقرار یم تعریف شده است. بنابراین، رابطه ز مرکز و پت  شود.  ای بی 

ز شده است که هیچ یک  مختاری هر سطح به طور معمول از آن خود  توانند به طور  نیمجا تضمی 
ی امریکا به  جانبه قانون اسایس را اصالح کند. برای مثال، اصالحات قانون اسایس ایاالت متحده یک
ایالت نیازمند است. در  ۵۰گذاری  های قانون بابز دو سوم هر دو مجلس کنگره و سه چهارم مجلس پشنر 

الیا و سویس، اصالحات در قانون اسایس باید از راه همه ز تصویب شود.  استر  پریس )رفراندم( نت 
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  :ه محکمه( مقررات رسیم قانون اسایس را تفست  و داوری قانون اسایس ی )استر دیوان عایل دادگستر
ز حکومت فدرال و حکومت ایالنر داوری یم بنابراین درباره کند. در نظام فدرایل، برای  ی اختالفات بی 
ز عرصه  کار  تواند چگونه قوه ی قضابی یم های مربوط به صالحیت هر سطح حکومت، تعیی 

ی
گ

ز کند و این کار ناگزیر قوه  کشاند.  ی قضابی را به روند سیایس یم فدرالیسم را تعیی 
 

  :ز سطح فدرایل و ایالنر حکومت، منطقهبرقراری رابطه میان نهادها ها  برای تقویت همکاری و تفاهم بی 
گذاری  ند. به طور معمول این هدف از راه قانونسازی داشته باش ها باید جابی در روند سیاست و استان

ها است. برای  ی منافع ایالت آید که در آن مجلس دوم یا مجلس باال نماینده دومجلیس به دست یم
الیا، با  ۷۶مثال، مجلس سنای  گانه، دو نماینده از  های شش نماینده از هر یک از ایالت ۱۲عضوی استر

الیابی و دو نماینده 
ز استر ز شمایل تشکیل شده است. رسزمی   از رسزمی 

 
مهای فدرال:  ها میان نظام تفاوت ز ز هستند که از برخز مکانت  های فدرال استفاده  کشورهای دیگری نت 

 در بریتانیای کبت  بخش یم
ً
های اسکاتلند و یا ِولز مجالس محیل خود را دارند و از اختیارات  کنند. مثال
 شوند.  ا کشوری فدرایل محسوب نیمای هم برخوردار هستند، ام قابل مالحظه

 ی حکومت ی شکل نحوه . برخز مانند سویس، هالند و امریکا از جمع  های فدرال باهم متفاوت بود  گت 

ها و یا مناطق سیایس مستقل )کنفدرال( شکل گرفته و بعضز مثل هند، برازیل و ارجنتاین از  شدن دولت
 اند.  تشکیل شده تقسیم قدرت در داخل یک دولت یک پارچه و متمرکز 

 از دو مجلس تشکیل شده است؛ مجلیس که نماینده 
ً
های  ی واحد  نظام قانوبز کشورهای فدرال عموما

دیگر دارند و  ها ضف نظر از جمعیت در آن رأی برابر با یک تر است و اغلب تمام آن سیایس کوچک
امور کشور است و مجلس دوم   ی ی آن پاسداری از قانون اسایس و نظام فدرال و نظارت بر اداره وظیفه

ی  گان مردم محسوب شده و وظیفه که شبیه مجلس دیگر کشورها است و وکالی آن نماینده
ان جمعیت  قانون ز  براساس مت 

ً
گذاری در سطح کل را برعهده دارند. سهم هر واحد در این مجلس معموال

 خواهد بود. آن در نظر گرفته شده و انتخابات آن مستقیم و براساس رأی شهروندان 
 در آلمان  توازن قدرت میان دولت مرکزی و دولت 

ً
های محیل هم در کشورهای فدرال متفاوت است؛ مثال

هابی از  های محیل است که مطابق قانون اسایس بخش ی امریکا، قدرت متعلق به دولت و ایاالت متحده
انادا قدرت متعلق به دولت اند، در حایل که در هند و ک این قدرت را به حکومت مرکزی واگذار کرده

 های محیل واگذار کرده است.  هابی از آن را به دولت مرکزی است که بخش
 ان و نحوه ز ،  های محیل در دولت مرکزی از کشوری تا کشوری دیگر فرق یم ی مشارکت دولت مت 

ً
کند. مثال

جز مشارکت از طریق های مساوی حضور دارند و این به  نسبت ی وزرا با  ها در کابینه در بلژیک ایالت
 گذاری کشور است.  ی پارلمان در قانون نماینده

 های محیل به دو شکل متقارن و نامتقارن تقسیم  در کشورهای فدرال حقوق و اختیارات حکومت
، خودمختاری بیش یم  در اسپانیا به مناطق ناوارا و باسک در امور مالیابر

ً
تری نسبت به سایر  شوند؛ مثال

برد فرهنگ و زبان فرانسه، از  ست. یا در کانادا، ایالت کِبک برای حفظ و پیشمناطق داده شده ا
ها باید  اختیارات خاض برخوردار است. البته فدرالیسم متقارن به این معنا نیست که تمام مناطق و ایالت

ز و قواعد مشابیه رابطه جا نایسر یم مثل هم باشند، بلکه تقارن از آن ی محیل را ها ی دولت  شود که قوانی 
 ها متفاوت باشد.  کند؛ حتا اگر جمعیت و وسعت آن با دولت مرکزی مشخص یم
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 ک دولت  در مواردی که منافع مشتر
ً
ی به حکومت  های محیل مطرح است، صالحیت تصمیم معموال گت 

ل مهاجرت و سیاست مرکزی واگذار یم ، حق انتشار اسکناس، کنتر های   شود. امنیت میل، سیاست خارخی
 گونه موارد است.  وط به اقتصاد کشور از اینکیل مرب

 در سویس براساس قانون اسایس دولت مرکزی بدون مجوز  در این مورد هم تفاوت
ً
هابی وجود دارد؛ مثال

ز ارتش در زمان صلح را ندارد.  ایالت  ها حق داشیر
 ز گایه در یک کشور با نظام فدرال، هم تمرکز و هم جدابی نقز یم ز دلیل نت  های  سیستم شود، به همی 

 کنند.  ناپذیر تعریف یم ناپذیر واحدهای تخریب فدرال را اتحاد تخریب
 
ی چندین دهه جنگ و با توجه به   پس از تجربه ی جغرافیانی افغانستان:  نظام فدرالیسم در زمینه 

فکران افغانستان مدل فدرالیسم را برای حل این  اختالفات شدید قویم در طول تاری ، بعضز از روشن
ز اذعان داشتند که همم زیسنر قویم در اففانستان در اثر چندین دهه جنگ  عضالت پیشنهاد کردند و چنی 

ایط دیگر یم دست ات فراوان شده است. عالوه بر آن تنوع قویم که در رسر ی  توانست مایه خوش تغیت 
 جامعه رسزنده
ی
ی و تنش بوده اس های اخت  مایه ی افغانستان باشد، در سال گ ز ی درگت  ت و به همی 
های قویم و  رنگ شدن عصبیت ، سیستم فدرایل را هم برای کم فکران گان و روشن ای از نخبه دلیل عده

کنند.آنان بدین باور اند   ی جغرافیابی )کانتکست( افغانستان، مناسب و موجه تعریف یم هم برای زمینه
، در حال حاضز قدرت متمرکز م

ر
وضوعیت تاریخز ندارد. که به لحاظ نظری )تیوریک( و اخالق

ز  ، از خییل جهات یک کشور متنوع است و همی 
ی
گونه به دلیل  افغانستان به دلیل ساختار قویم و فرهنگ

 و هم از لحاظ اقتصادی ایالت
ی
ها )والیات(، یا در واقع سطح  عدم رشد متناسب هم از لحاظ فرهنگ

ه صورت عمودی توزیع شود.با تجربه  های محیل، نیازمند این است که قدرت ب متفاوت رشد میان واحد 
ایم و کارشناسان هم  کردن چند دهه جنگ داخیل، از نظر اعتمادسازی میل در داخل گرفتار مشکل شده

د؛ اما اعتمادسازی میل با توصیه نیم به این باور اند که باید اعتماد  شود.جامعه یک  سازی میل صورت بگت 
عناض قابل قبول برای ساختار آن وجود نداشته باشد، با ی زنده و فعال است و اگر دالیل و  پدیده
 میان اتباع آن، نیم توصیه

ر
توانید مشکالت قویم را حل کنید.بناًء هم به لحاظ دموکراتیک شدن  ی اخالق

ایط موجود، فدرالیسم  ین گزینه برای ما در رسر حیات سیایس در کشور و هم برای حل مسایل اقوام، بهتر
 است. 

ی  های آن سازگار باشد؟آیا فدرالیسم مایه ی پرتنش افغانستان و سنت تواند با جامعه یسم یماما آیا فدرال
 تضعیف روابط میل در افغانستان نخواهد شد؟

 
محمد مالزیه، کارشناس مسائل گفت:  افغانستان؛ تجزیه یا فدرالیسم   سیایس وگو با پیر

ی خریم |) گو و  گفت نگار حمدامیر  ( : خیی
 مردم افغانستان یط 

ی
ز بوده است. 3زندگ سال از این مدت در 17دهه گذشته با جنگ و خونریزی عجی 

ی شده است. افغان ماه گذشته یعنز از زمابز که تب انتخابات در   4ها یط  جنگ با طالبان ستا
 اند. هدف، صندوق آرا و حضور  کشورشان باال گرفته، شاهد افزایش حمالت تروریسنر طالبان بوده

ز ساعات صبح  مردم در انتخابات بوده است. دیروز با وجود تهدیدهای طالبان شعب اخذ رأی از نخستی 
کشیدند گشوده شدند تا انتخابات رسارسی مجلس پس  های طوالبز انتظار یم به روی مردیم که در صف

رأی، انتخابات در  هزار شعبه اخذ 21های دولت، از میان  ریزی سال تأخت  برگزار شود. باوجود برنامه3از 
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 و از کارافتادن دستگاه
ی
های ثبت رأی انجام نشد و به امروز موکول شد. از  برخز شعب به دلیل ناهماهنگ

والیت افغانستان، انتخابات در والیت غزبز به دلیل اختالفات سیایس به زمابز نامعلوم در 34میان 
ایط امنینر به هفته آینده  موکول شد. افغانستان اما این روزها حال و روز آینده و در قندهار به دلیل رسر

 ندارد. امنیت و کارابی دولت، 
حلقه گمشده امروز افغانستان است. برای بسیاری سوال اصیل 2خویسر

سال همچنان توانابی اداره مؤثر این کشور را ندارد. با 17این است که چرا دولت افغانستان پس از 
محمد مالزیه» ی دوباره این گروه  ر افغانستان، ترورهای اخت  طالبان، قدرتدرباره انتخابات د« پت  گت 

 .ایم وگو نشسته ها به گفت و آینده پیش روی افغان
 

ده ساله برگزار شد اما نی  انتخابات رسارسی مجلس در افغانستان با تأخیر سه ای در روند  نظیم گسیر
نظر شما مشکل  بعد موکول شد. بهوجود آمد. در بریحی شعب حتر انتخابات به یک روز  برگزاری به

 دولت در برگزاری انتخابات را باید در کجا جست
ی
  وجو کرد؟ ناتوان

بینز کرد که انتخابات افغانستان با مشکالت بسیاری در مرحله  شد از قبل پیش واقعیت این است که یم
ز امنیت بود؛ هم داعش  اجرا روبه و هم طالبان یط رو خواهد شد. بخیسر از مشکالت مربوط به تأمی 

شدت فعال بودند و در این مدت شاهد آن بودیم که  های گذشته در بر هم زدن امنیت افغانستان به ماه
نفر از نامزدهای انتخابات حنر کشته شدند. دولت افغانستان نهایت تالش خود را کرد تا بتواند 10

به تعویق افتاده بود و دیگر امکان به  سال3طور که اشاره کردید انتخابات  انتخابات را برگزار کند. همان
ز آن وجود نداشت. فارغ از بحث امنیت، باید اذعان کرد که اختالف نظر شدیدی میان  تعویق انداخیر

 برگزاری انتخابات وجود داشت. از همان  ها و جریان چهره
ی
های مختلف درون حاکمیت بر رس چگونگ

ز کرد، اختالفات باال گرفت. در واقع جمهور اعضای کمیسیون مستقل انتخ ابتدا که رئیس ابات را تعیی 
دهنده حکومت وحدت میل نتوانستند بر رس فهرست اعضا به تفاهم برسند. بخیسر از  گروه تشکیل2

ز اعضای کمیسیون  مشکالبر که در روز انتخابات نمایان شد، نایسر از اختالفابر بود که بر رس تعیی 
ز مزید بر علت شد  نگاری و استفاده از دستگاه مسئله انگشت .انتخابات بروز پیدا کرد یک نت  های بیومتر

ی را مختل کرد. احزاب و چهره ها به طور کامل روند برگزاری رأی و در برخز شعبه های مختلف بر رس  گت 
یک هم اختالف استفاده از دستگاه نظر داشتند. اگرچه در روزهای اخت  دولت اطمینان داد   های بیومتر

بینز   شد پیش خود را برای برگزاری انتخابات بسیج کرده اما هرج و مرج پیش آمده را یم که تمایم توان
اییط .کرد به هر حال روی سالمت انتخابات افغانستان، تردیدهابی وجود دارد. انتخابات افغانستان در رسر

ز مناطق تنها  گذاری کرده بودند. در بسیاری ا شدت روی خرید آرا رسمایه برگزار شده که برخز افراد به
 است افراد صاحب قدرت و نفوذ با رسان قبایل به نتیجه برسند. از این منظر باید به سالمت 

ز
کاق

انتخابات هم شک کرد. کمیسیون انتخابات هم نتوانست در انتخاب مجریان انتخابات موفق عمل کند. 
 انجام ندادند و در برخز درسنر  شان را به حنر مجریان انتخابات و مسئوالن اخذ آرای مردم هم وظایف

  .موقع در محل حاضز نشدند شعب به
روز 3به کشته شدن نامزدهای انتخابات اشاره کردید. آخرین مورد آن چهارشنبه هفته گذشته یعتی 

ای که بسیاری را در افغانستان شوکه کرد،  قبل از برگزاری انتخابات روی داد. روز بعد هم در حمله
پرسند مشکل کار در کجاست؟ چرا  ها یم نده پلیس قندهار ترور شد. خییلژنرال عبدالرازق، فرما

سال پس از سقوط طالبان هنوز از برقراری امنیت و برگزاری یک انتخابات عاجز 17دولت افغانستان 
 است؟
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ید؛ طالبان در قبایل پشتون پشتوانه مردیم دارد.  طالبان را یک گروه کوچک تروریسنر درنظر نگت 

میلیون نفر جمعیت دارند. آنها در پاکستان و افغانستان و در امتداد خط دیورند که خود 45ها  پشتون
 یم

ی
این پشتوانه مردیم این امکان را به طالبان داده تا هر زمان در هرکجا   .کنند محل مناقشه است، زندگ

وهای طالبان پوشش اجتمایع را از مردم محیل یم ند. عالوه بر  که بخواهد دست به عملیات بزند. نت  گت 
ی کند. بیکاری و فقر  این، طالبان موفق شده در مناطقر که پشتون ز نیستند، از مردم محیل رسبازگت  نشی 

های اخت  به طالبان  ای بسیار جدی و خطرناک است. بسیاری از جوانابز که یط سال در افغانستان مسئله
ن وفادار نباشند اما به هر حال به دلیل حقوق و اند ممکن است لزوما از نظر ایدئولوژیک به طالبا پیوسته

 .اند کنند، جذب طالبان شده امکانابر که دریافت یم
 

رسیم حایک از آغاز مذاکرات آمریکانی  یط چند  های غیر ها با طالبان بود. حتر گفته  ماه گذشته خیی
الم شد که زلمای اند. هفته گذشته اما رسما اع ها هم مذاکره کرده شد نمایندگان طالبان با چیتی 

ان طالبان در دوحه قطر دیدار کرده خلیل   زاد، فرستاده ویژه دونالد ترامپ با رهیی
ی
است. همزمان

خصوص ترور ژنرال عبدالرازق که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود با  حمالت اخیر طالبان به
ان این گروه با نمایندگان آمریکا را چطور با نشست و برخاست  ید تحلیل کرد؟های رهیی

شناسد، چون معتقد است این دولت وابسته به  طالبان اساسا دولت افغانستان را به رسمیت نیم
ان طالبان با آمریکابی  ز مذاکره نشسته آمریکاست. از سوی دیگر رهتی اند تا به   ها به طور مستقیم پای مت 

وهای خارخی در خاک افغانستان را روشن   گوید ما با  کنند. طالبان یمگفته خودشان تکلیف حضور نت 
وهای خارخی از افغانستان پیدا کنیم. اما  کنیم تا راه مسالمت آمریکا مذاکره یم ی برای خروج نت  ز آمت 

زند به این دلیل است   اینکه طالبان همزمان با مذاکرات، در دفتر وایل قندهار دست به حمله تروریسنر یم
با آمریکا مذاکره کند نه از موضع ضعف. طالبان به  خواهد بگوید قصد دارد از موضع قدرت که یم

 .ها حداکتر امتیاز ممکن را کسب کند زبز  دنبال این است که در چانه
 

ها و تحلیلگران افغان انگشت اتهام را به  از چند ساعت بعد از ترور ژنرال عبدالرازق، بسیاری از رسانه
ریزی ترور او نقش داشته است.  ند که در طرحآباد را متهم کرد سوی پاکستان نشانه رفتند و اسالم

ترور ژنرال  وزیر پاکستان اما  خان نخست خود عبدالرازق هم از منتقدان رسسخت پاکستان بود عمران
 این روزهای افغانستان تا کجاست؟

 
 عبدالرازق را محکوم کرد. واقعا نقش پاکستان در آشفتگ

 
ها معتقدند که طالبان و  افغان .ا افغانستان مشکالبر دارندها به هر حال ب واقعیت این است که پاکستابز 

 های تروریسنر داخل افغانستان از سوی سازمان اطالعات ارتش پاکستان یا همان داعش و دیگر گروه
ISI ی است که پاکستابز  حمایت و هدایت یم ز ای جز  کنند. ما هم شواهد و ادله ها رد یم شوند. این چت 

ها در رقابت شدید با هند  بینیم نداریم. اما به طور کیل در این رابطه که پاکستابز  ها یم آنچه در رسانه
هستند و از این منظر در افغانستان منافیع دارند هیچ شگ وجود ندارد. هند اکنون فرصت مناسنی برای 

اساس،  ناحیه محاضه کرده است. بر این2نفوذ در افغانستان پیدا کرده و به عباربر پاکستان را در 
هابی  ها در حال دخالت در افغانستان هستند. ژنرال عبدالرازق هم جزو چهره توان باور کرد که پاکستابز  یم
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بود که معتقدند برای مهار طالبان باید با پاکستان برخورد کرد. به هر حال این واقعیت وجود دارد که 
 .تان از طالبان هستندها و افکار عمویم افغانستان معتقد به حمایت پاکس دولت، رسانه
ز جدیدی نیست. ماجرا این است   خان در محکوم اینکه عمران کردن ترور عبدالرازق بیانیه داده است چت 

که دولت پاکستان و احزاب سیایس این کشور در مسائل افغانستان دخالنر ندارند. در واقع، سیاست 
دست وزارت خارجه پاکستان خارج  خارخی پاکستان در قبال افغانستان و کشورهای منطقه اساسا از 

شود. یعنز اگر دخالنر هم در افغانستان وجود داشته باشد، از  است و از سوی ارتش این کشور هدایت یم
یف، فرمانده ارتش را به کابل فرستاد، هیأت پاکستابز  ISI سوی همان سازمان است. زمابز که نواز رسر
ارائه کرد و در مقابل اعالم کرد که درصورت اجرای این  هایش را به دولت افغانستان فهرسنر از خواسته

 .ها، پاکستان برای پایان جنگ داخیل در افغانستان همکاری و همرایه خواهد کرد خواسته
 

ل خود  گفته یم شود که پاکستان تالش دارد شورای کویته را به هلمند منتقل کند تا طالبان بتواند کنیر
ی بر مناطق جنوب افغانستان را  تقویت کند و در نهایات حکومات را در والیاات جناونی ایجااد کناد. چنایر

 ای در جریان است؟ برنامه
وهیکیکیکای آمریکیکیکیکابی در افغانسیکیکیکتان را به ائیکیکیکوس فرمانیکیکیکدیه نت  عهیکیکیکده  خیکیکیکب از خیکیکیکییل سیکیکیکال قبیکیکیکل، زمیکیکیکابز کیکیکیکه ژنیکیکیکرال پتر

ل  گرفیکت تیکا  رار یموزارتخانیکه در اختییکار طالبیکان قیک4ایالیکت و 13داشت، طیکرخ مطیکرح شیکد کیکه براسیکاس آن کنیکتر
ها هیکم طیکرخ را ارائیکه کردنیکد کیکه طبیکق  این گروه هم در قدرت سهیم شیکود و دسیکت از جنیکگ بیکردارد. انگلییسیک

یک از اییکن منیکاطق در اختییکیکار  صیکیکورت فیکدرایل اداره یم ایالیکت تقسیکیم و به8آن افغانسیکتان بیکه  شیکد. قیکرار بیکیکود بخیسر
د. بحیکیکیکیکیکث حکومیکیکیکیکیکت فیکیکیکیکیکدرایل االن هیکیکیکیکیکم مطیکیکیکیکیکرح اسیکیکیکیکیکت. ع بیکیکیکیکیکدالطیف پیکیکیکیکیکدران، نماینیکیکیکیکیکده والییکیکیکیکیکت طالبیکیکیکیکیکان قیکیکیکیکیکرار گیکیکیکیکیکت 

بدخشیکیکیکیکیکیکان در مجلیکیکیکیکیکیکس طیکیکیکیکیکیکرخ را ارائیکیکیکیکیکیکه کیکیکیکیکیکیکرده کیکیکیکیکیکیکه بیکیکیکیکیکیکر اداره افغانسیکیکیکیکیکیکتان براسیکیکیکیکیکیکاس ییکیکیکیکیکیکک میکیکیکیکیکیکدل فیکیکیکیکیکیکدرال متمرکیکیکیکیکیکیکز 
و در  رفته در میان افکار عمویم در افغانستان مطرح شد  است؛بنابراین طرح اداره فدرایل افغانستان رفته

غانسیکیکیکتان مطیکیکیکرح اسیکیکیکت. بحیکیکیکث تجزییکیکیکه هیکیکیکم در مییکیکیکان حیکیکیکال بیکیکیکرریس اسیکیکیکت. گزینیکیکیکه فدرالیسیکیکیکم در برابیکیکیکر تجزییکیکیکه اف
ها بیکیکا محورییکیکت طالبیکیکان  کننیکیکد کیکیکه پشیکیکتون هیکیکا تصیکیکور یم هیکیکا و ازبک هیکیکا، هزاره افکیکیکار عمیکیکویم جیکیکدی اسیکیکت. تاجیک

ین گزینیکیکیکه تجزییکیکیکه افغانسیکیکیکتان  اجیکیکیکازه نیم دهنیکیکیکد در نهاییکیکیکت اقیکیکیکوام دیگیکیکیکر در قیکیکیکدرت سیکیکیکهیم شیکیکیکوند؛ بنیکیکیکابراین بهیکیکیکتر
 حکومیکت خیکود را داشیکته باشیکند. امیکا آنهیکابی کیکه بیکر حفیکظ تمامییکت ن است تا طالبان هم در مناطق پشتون

ز شی 
ارضز افغانسیکیکیکیکتان اضار دارنیکیکیکیکد، بیکیکیکیکه حکومیکیکیکیکت فیکیکیکیکدرایل قائیکیکیکیکل هسیکیکیکیکتند. یعیکیکیکیکنز اقیکیکیکیکوام چهارگانیکیکیکیکه در چیکیکیکیکارچوب ییکیکیکیکک 

نیکیکد. بیکیکه رسیکیکد اکنیکیکون طالبیکیکان هیکیکم بیکیکا اییکیکن طیکیکرح موافیکیکق باشیکیکد. احتمیکیکاال اگیکیکر  نظر یم دولیکیکت فیکیکدرایل کنیکیکار هیکیکم قیکیکرار گت 
ز تغییکیکت  سیکیکاختار قیکیکدرت فعیکیکیل و اصیکیکالح قیکیکانون هیکیکا  آمریکابی  یکیک از توافیکیکق همیکیکی  بیکیکا طالبیکیکان بیکیکه توافیکیکق برسیکیکند، بخیسر

هیکای سیکیایس میکؤثر ازجملیکه آقیکای عبیکد  عبیکد   اسایس و اجرای طرح حکومت فیکدرایل باشیکد. بیکرخز چهره
ز نخسیکت  با هدف تعیی 

بیکرای اداره  وزیر  هم با تغیت  ساختار سیایس و تبدیل حکومت از ریاسنر به پارلمابز
 .کشور موافق هستند

 
یک در قدرت موافقت خواهد کرد؟  یعتی طالبان در نهایت با پذیرش دیگر اقوام افغان به عنوان رسر

ز  ل حدود نییم از جمعیت  مشکل همی  جاست. طالبان درصورت اجرای طرح حکومت فدرایل، کنتر
دست خواهد گرفت اما مسئله این است که هیچ اطمینابز وجود ندارد که طالبان به این  افغانستان را به

ب، بار حد از قدرت قانع شود. ممکن است واقعا پس از تشکیل حکومت فدرایل و استقرار طالبان در جنو 
د. هنوز نه آمریکابی  دیگر کابل را ترصف کند و حکومت را در رسارس افغانستان به اند  ها توانسته دست بگت 
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ز دلیل شاهد آن هستیم که فرماندهان قدییم  از این تردید عبور کنند نه دولت مرکزی در کابل. به همی 
وهای خود آوری  ها در حال جمع ها و هزاره ها، تاجیک جهادی در میان ازبک و و سازماندیه دوباره نت  نت 

وهای خارخی  .هستند  است که نت 
عطامحمد نور یگ از این افراد است. نگرابز این اقوام مربوط به زمابز

ایالت یا نییم از جمعیت که در اختیارشان 13از افغانستان خارج شوند. آنها نگرانند که طالبان غت  از آن 
د در نهایت برای ت قرار یم رصف کل افغانستان اقدام کنند. اینها هیچ اعتمادی به طالبان ندارند. به هر گت 

  .رسد نظر یم حال آینده افغانستان همچنان مبهم و خطرناک به
 

 ، خورشیدی . 1397جدی  16یکشنبه ، نوروز حمیاد : )  چالش های نظام فدرایل در افغانستان 
ِ عینز و ذهنز برای تحقق نظام سیایس فدرایل  مادهاش متأسفانه هنوز آ فغانستان در وضعیِت کنوبز ا

ی
گ

 به شکست مواجه خواهد شد. ساختار نظام 
ً
د، منطقا ندارد و اگر تالیسر در این راستا صورت هم بگت 

ز حال  که عضو متحد و متعهد نظام فدرال است، دارای نظم  فدرایل بر این مبناست که هر ایالت در عی 
 ، ، انتخابات صداربر های دخل و خرچ مایل، حیثیت و هویِت  شوراهای شهری، صالحیتپارلمابز

ِ منحرص به
ی
ز یم مستقالنۀ زبابز و فرهنگ ایط نظام  خود نت  باشد. به عبارت دیگر، هر ایالت تحت رسر

های مختلف، نه در  فدرایل، دارای قوای ثالثۀ مقننه، مجریه و قضاییه است. این اتحاد و تعهد میان ایالت
ورت و قناعِت متقابل و با در  اثر زور و فشار  یگ، بلکه باید در پرتو رضایت کامل، ضز ز فکری و فت 

د؛ چون هر ایالت به گونه  تنهابی قادر نخواهد بود همه نظرداشِت خت  و مصلحِت عمویم صورت گت 
 و

ی
 مستقالنه مرفوع سازد. اگر اتحاد … نیازهای علیم، دفایع، اقتصادی، فرهنگ

ً
اش را به نحو کامال

ها بر محور یک دولت مرکزی فدرال، به گونۀ داوطلبانه، رضامندانه و آگاهانه  ها و قرار دادِن آن التای
منطقر و شکننده را به خود اختیار  د، ساختار و ماهیِت سیایس یک جغرافیابی اجباری، غت  صورت نگت 

اقتصادی، عاقبت  -های سیایس تازی خواهند کرد و چه بسا که هر ایالت در صورت تنها ماندن و یا تک
ز نظام فدرایل این  گاِن قوی و گرسنه یم الهضیم برای همسایه لقمۀ سهل گردد. مسالۀ مهِم دیگر در میر

شود. برای برقراری این فضا  ها تبعیض و تفاوت قایل نیم گاه میان ایالت است که دولت مرکزی هیچ
، قویم های منافع شخض، خانواده دولت مرکزی باید روی پایه

ی
، زبابز یا فکری استوار نبوده و گ ، سمنر

اییط که  حاال بیاییم و بی .وبغض مبتال نباشد به بیماری ویرانگِر حب طرفانه برریس کنیم که از مجموع رسر
در باال برای برقراری یک نظام فدرایل شمرده شد، چه مقداِر آن در افغانستاِن امروزی رساغ شده 

محور استیم که بتواند امنیت جابز  فاقد یک دولِت مقتدِر مرکزِی قانونتواند؟ در وضعینر که ما هنوز  یم
ز کند، به صدها هزار میل سالح ثقیل و خفیف در دسِت افراد و گروه های  و مایل شهروندانش را تأمی 

خودرس است، دموکرایس وجود ندارد، کیس به قانون اسایس ارزیسر قایل نیست، تخریبات و تبلیغاِت 
ش یافته، نظام اقتصادی توام با تولید، تقسیم، دشمنان خارخی  اق قویم و زبابز گستر برای ایجاد افتر

 در کشور رساغ نیم
ز
شود، جنگ مسلحانه و تجاوزکارانه ادامه دارد و باالخره  صادرات و عواید کاق

وهای خارخی قرار دارد؛ چگونه ممکن است به سوی تأسیس نظام  ول نت 
افغانستان هنوز تحت کنتر

 یل در کشور رفت؟فدرا
 

سوزی، دور از  حول مسالۀ تعدیل در ساختار نظام سیایس افغانستان باید با دقت، با مسوولیت، با دل
بینانه و با سعۀ صدر صحبت کنییکم. برخورد  گرانه و واقع وبغض، به گونۀ ژرف، منصفانه، روشن ُحب
اید. طرح نظام فدرایل در افغانستان، در گش گرا، شعاری و رمانتیک با مسأله گرِه مشکِل ما را نیم تقلیل
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موقعیت حساِس  .تواند همیشه به تحلیل و برریس گرفته شود ها یم ها و نظریه ردیِف سایر طرح
گاِن طماع و روحیۀ رسکش و  جیوپولتیک و جیواکونومیک افغانستان، موضع و موقِف همسایه

، ما را به این نتیجه یم ِ ما در  برای کشور جنگ رساند که خودفروش حاکمیِت کنوبز
زده و فقت  و متالیسر

ومند مرکزی در زیر چتر قانون اسایس متمدن، عادالنه و دموکراتیک با  قدم اول، یک دولِت آزاد و نت 
، مناسب -صبغۀ میل ترین نوِع نظام سیایس خواهد  مردیم و برخوردار از بازوی قوی نظایم و اطالعابر

ش نظام فدرایل در کشور را از طریِق تر از همه ب به باور من، اول.بود اید بستر ایجاد، پرورش و گستر
 و اسارت سیایس و  های متقابل، گریز از وابسته حصول تربیت خاِص اجتمایع توأم با درک مسوولیت

ی
گ

 میل، ترویج مفکورۀ زیسِت باهیم و باالخره رسکوب 
ً
اقتصادی، ایجاد ارتش قوی، منظم و واقعا

فدرالیسم در   .ها مساعد بسازیم  و قطع روابط جانیان از ارتکاب جنایتپرسنر  احساسات بیگانه
کشورهابی ُمدِل موفق بوده است، اما هرچند تجربۀ کشورهای دیگر برای ما بسیار راهگشا است، اما 
ز در این راستا به راِه ویژۀ خود نیاز داریم. مشکل افغانستان در چند دهۀ  نباید فراموش کنیم که ما نت 

، ها  نبود یک دولت مقتدر مرکزی بوده، و نه برعکس آن. فرماندهاِن سننر در همۀ این سال اخت 
اند، در حایل که افغانستان به یک حکومت قابل و مقتدر نیاز داشت. حاال هم    هاِی پراکنده بوده  قدرت

گِر   که در این وضعیت تغیت  و بهبودی محسوس نیست، این نگرابز وجود دارد که فدرالیسم تدایع
 باعث گردد که در داخل افغانستان مرزبندی

ً
تر  ها روزافزون ها بیشتر و تنش  اتفاقات بالکان شود و اساسا

ست که آشکارا به دنباِل  گابز  های ویران و همسایه  افغانستان هنوز کشوری ضعیف با زیرساخت.شوند
ش نفوذ کشورهای ه نفوذ در آن هستند. فدرالیسم یم ایط    مسایه و پیچیدهتواند موجب گستر تر شدِن رسر

ها  کشور شود. مالک مقایسۀ اغلِب ما دربارۀ سیستم فدرالیسم، کشورهای غربی است. اما این مثال
های موفِق فدرالیسم در کشورهابی صورت گرفته که  توانند نمونۀ عمیل برای افغانستان باشند. نمونه نیم

زبابز مثِل افغانستان که  در کشور چندقویم و چندین.اردها وجود د شدِن دموکرایس در آن تجربۀ نهادینه
اند، فدرالیسم  وضوح در آن دخالت داشته های داخیل بوده و کشورهای خارخی به ها درگت  جنگ  دهه
یم که فدرالیسم در افغانستان در  تواند باعث پراکنده یم  شود. این نکته را هم در نظر بگت 

 هرچه بیشتر
ی
گ

گان سیایِس خوبی ندارد. غرب و کشورهای همسایۀ ما چون پاکستان و  جود، نمایندههای مو  قامِت چهره
رود که با سیستم فدرایل در افغانستان موافق باشند،  ایران که خود کشورهای چندقویم اند، گمان نیم

ند. تواند به کشورهای دیگر، به ویژه پاکستان هم رسایت ک  آسابز یم چون تجزیۀ احتمایل افغانستان به
 ُمدل

ً
های پیشنهاد شدۀ فدرالیسم در افغانستان بیشتر بر اساس قومیت و زبان هستند. اما تقسیم   ایضا

ممکن است، چون تاجیک  غت 
ً
ها از والیت کاپیسا تا هرات  فدرایل افغانستان بر پایۀ قومیت و زبان تقریبا
  ها زنده  گان در کنار پشتونها از غزبز تا وردک و ارز  در غرب افغانستان پراکنده هستند، هزاره

ی
گ

 یم ها در شمال افغانستان زنده  ها و پشتون ها، ترکمن  ها، هزاره ها در کنار تاجیک  کنند، ازبیک یم
ی
کنند.  گ

 یم بر مبنای قانون اسایس اما یم
ً
ی میان فدرالیسم و مرکزیت ایجاد کرد. مثال ز توان اختیارات   توان چت 

ی پیدا کنند، شهردارها و  ها صالحیت قانون  داد، تا این والیتهای مختلف را افزایش  والیت گذاری بیشتر
    .ها انتخابی شوند، و نه از طرف حکومِت مرکزی منصوب گردند وایل
 

ز      رب ز  قیام    به کن  حل          ما  دل     برای    خلق    بیا  خت   مشکل ما  خویشیر
اب عقل به هم نوش کنیم ل  ما         یک کوزه رسر ز ز قطع کنند متز  زان پیش که خائنی 


