فدرالیسم درگذرگاه تاریخ

تهیه ونگارش  :ضیا باری بهاری

 ۴نومبر ۲۰۱۹

آغاز سخن،
فدرالیسم که به منزلۀ یک نظریه درجوامعی چند فرهنگی غرب درقرنهای هژده ونزده مطرح شدده بدود
قبل ازهمه بخاطراین بود که بعضی ازکشدورهای چندد مت دی اروپدا بده دایدل گونداگون نمدی وانسد ند یدک
حکومت مرکزی قوی را برای ا سیس دولت های متی ویا به بیان دیگر به منظور شکیل" دولت ـ متت "
واحد پایه گزاری کنند؛ ازاینروفدرالیسم را بمثابۀ یگانه نظام اج ماعی وسیاسی برگزیدندد دا بددین وسدیته
وانسددد ه باشدددند عدددادل ازم را درمیدددان سددداخ ارچندگانگی نظدددام هدددای سیاسدددی واج مددداعی درجدددوامعی
مرکزگریز أمین نمایند.ازآن زمان ا اکنون بیشد رازدوقرن سدپری گردیدده اسدت وایدن اندیشده ازخاسد گاه
اصدددتی اش ازدرون نهضددد ها جندددا هدددا وان ددد ب هدددای اج مددداعی درگدددتر ددداریخ مرزهدددا راعبورنمدددوده
ودرگس ردۀ جغرافیای به مساحت  51,83درصد دربیش رازبیست وپنج کشورجهان حضورفعال خویش را
به جربه گرف ه است .
الب ه با وجود این همه سیری حوات ودگرگونی ها« فدرالیسم» الگوی نیست که مورد پزیدرش همگدان
بوده باشد ودرهرکشوری ب وان آنرا به آزمایش گرفت؛ ازجاندب هدم اهنوزقواعدد همگدانی وجهدان شدمول
برای این نظام سیاسی وجود نداش ه و عریف های مخ تفی ازآن ارایه گردیده است.
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به عقیدۀ زیدیانسکی :
فدرالیسم مدل یا نمونۀ نیست که ب وان آنرا جهان شمول انگاشت ودرجوامع مخ تف پیاده کدرد بتکده گوندۀ
()1
جس جواست درحوزۀ سازماندهی اج ماعی ــ سیاسی برای یاف ن راه حتی شایس ه.
اهنوزبرداشدت هددای م فدداو ی ازفدرالیسددم ازطدرف مخددالفین وهددم ازجانددب طرفدداران ایدن نظددام سیاسدی
ارایه گردیده است؛ بعضی ها ح ا مطرح نمودن آنراخطدری بدرای جزیده یدک کشدور ت ی میکنند عدده ای
برعکس فدرالیسم را یگانه راه مع ول برای حکیم وحدت متی وهم زیس ی باهمی دریدک کشدورکثیرالمته
می دانند برخی دیگردرشرایط جهانی شددن کندالوژی وهجدوم فرهندا هدای بیگانده آن را شدیوۀ مناسدبی
برای حفدظ م دسدات وارزش هدای متدی و داریخی خدویش میدانندد وگدروه هدای هدم بده ایدن باورهسد ند کده
فدرالیسم درجوامعی قابل طبیق است که ازنظرفرهنگی ومتهبی همگون وم جانس باشد .
با این مقدمه بحث را با فشردۀ ازتاریخچه فدرالیسم می آغازیم:
اگرچه به ع یدۀ بعضی ازپژوهشدگران ا حادیدۀ شدهرهای یوندان قددیم اولدین جربده شدناخ ه شدده دربدارۀ
فدرالیسم است " که قراردادهای درمسایل گوناگون ازقبیل سیاسی نظامی جار ی ورزشی وغیره بدین
شددهرهای مس د ل ع ددد میگردی دد ".امددا درطددول دداریخ بشددری همچومشددارکت هددا قراردادهددا وپیوندددهای
اج ماعی وسیاسی درقتمروی امپرا وری ها ودولت های مس ل ونیمه مس ل بشکل ازاشکال وجود داش ه
است؛ ح ا درجوامعی اولیه که با اساس روابط خونی خانوادگی طایفده یدی وایتدی اسد وار بدود بده چندین
نشانه های برمی خوریم؛ طورنمونه ا حادیۀ پنج متت " ایروکواز" درامریکا درآن زمان با سیم وظدایف
م ابل درعرصه های گوناگون برقدرار بدود )2(.یدا مدث آثار داریخی کده ازمنداطق مخ تدف آسدیا مرکدزی
ایران وافغانس ان بدست آمده است این منط ه را به حیث یکی ازمراکزبزرگ مدن بشدری معرفدی نمدوده
وازمش رکات فرهنگی واج ماعی این مردمان ـ ازروش های دولت داری وپیوندهای منط ه یی این اقوام ـ
ازهمگونی ها ونا همگونی های آنان به ما حکایت میکند.
چنانچدده دک ورحس دین یحی دایی دراثرخددود
بنام" فدرالیسم" ازقول ویل دورانت جامعه
شناس غربی راجع به سیسد م دولدت داری
هخامنشیها و ن ش" سدا راپها" درآن زمدان
چنین نگا شد ه اسدت" :ویدل دوراندت نیدز
به چندگانگی متی وقومی ایرانیان درزمان
کددوروش اشدداره م دی کنددد کدده درآن آزادی
دیدددن وعبدددادت برقراربدددوده متدددل سددداکن
درسرزمین ایران نهادهای سیاسی خود را بوجود آورده به زبان خود کتم می کردند .ک یبه های کهن که
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یادگاری ازآن دوران محسوب می شوند چند زبانی بودن جامعه را نشان می دهندد .بعضدی ازک یبده هدای
یادشده به دو وح ی سه زبان نوش ه شده است .ا مردم کشورایران که مختوطی ازاقوام گونداگون بودندد بده
()3
فهم آن وفیق یابند.مهم رین آنها ک یبۀ بیس ون شمرده می شود".
"همچنین ک یبه های دیگری ازجمته ن ش رس م به سا راپها اشاره می کندد کده براسداس قدوم وندژاد اسدیس
شده هرکدام ویژگی های خود را داشد ه گداهی بده شدکل ایالدت وگداهی نیزبده شدکل کشدوراداره مدی شدده
اسددت .سددا راپها وسددط مددردم منط دده خددود ان خدداب م دی شدددند .بدده نددام خددود سددکه ضددرب م دی کردنددد وبددا
()4
کشورهای دیگررابطۀ سیاسی برقرار کرده آزادی عمل داش ند".
الب ه درطول اریخ بشری سیم قدرت بین امپراطوریها دولت ها وشهرهای بزرگ به گونه های مخ تف
وجود داش ه است؛ امدا سدیم قددرت وحاکمیدت بدین مدردم ودولدت هدا پدیددۀ اسدت کده دا دوران دگرگونیهدا
وان ب های اج ماعی وجود نداش ه ومحصول د ش هدای خسد گی ندا پدتیری مبدارزان عصرروشدنگری
وان ب صدنع ی اسدت .نسدل آن دوران آغازگریدک عصدرنوینی از حدوات بزرگدی اج مداعی واق صدادی
است که مردم آگاهانه وبا ارادۀ قوی درشکل گیری دولت های متی ن دش فعدال و سدازنده خدویش را ایفدا
نموده اند؛ چنانچه " قرار داد اج ماعی" روسو چنین افاده را می رساند  " :متت ها براس ی هنگدامی متدت
اند که قددرت خدود یعندی دولدت خدود را برپدا کنندد )5( ".ویدا بده گف ده مون سدکیو " قددرت جتدو قددرت را
بگیرد ".در روشنایی افکار واندیشه های پیشرونده وسازنده شخصدیت هدای آزادی خدواه وخیرانددیش کده
طرفدار حول وپیشرفت جوامعی بشری بودند ( بداوجود حاکمیدت ظالمانده کده داران دیدن ودولدت داران
مس بد ) ان ب اعظیمی را درقتمرو سیاسدت ـ اق صداد واج مداب بدراه انداخ ده وبدا صددور"اع میدۀ جهدانی
ح وق بشر" به سیطرۀ بی قانونی انگیزاسیون خا مه داده و راه جنبش های عدالت خدواهی ونهضدت هدای
روشنگری را درسراسرجهان هموار نمودند .کانون این رس اخیز بدزرگ قتدب اروپدا بدود کده اندیشده هدای
دموکراسی وآزادی خواهی و مردمسااری آزآنجا به برون ازمرزهای آن راه قاره های دیگر را درپیش
گرفت.
با این ستسل و پیوس ه بده گتشد ه هدای دور( دوران باسد ان ) درامپرا وریهدای چنددین دول دی ودر حدت
حاکمیدددت نظامهدددای فیدددودالی ( قدددرون وسدددطی ) بدددااخره درجریدددان ان ددد ب هدددای اج مددداعی واق صدددادی
عصرروشنگری اولین نشانه های فدرالیسم امروزی درچارچوب کنفدراسیون هدا ی قبتدی جوانده زد .امدا
ا قرن شانزده می دی کدام عریف مشدخ ازفدرالیسدم عتمدی بده چشدم نمدی خدورد؛ ف دط درقدرن شدانزدۀ
می دی برای اولین بار اجایی بده عریدف یوریدک وفتسدفی فدرالیسدم برمدی خدوریم کده بواسدطه یوهدانس
ال وزیوس 1562ـ 1638مطرح گردیده است .
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به عقیدۀ یوهانس:
ساخ ارستسته مرا ب فیودالی دولت راباید بده صدورت جدیددی از فدرالیسدم مب ندی برقدانون اساسدی بددیل
کرد .به نظراو قانون اساسی باید برپایۀ خودمخ اری وآزادی عمل گروه ها ونیزمشارکت آنان در شدکیل
یدک مجموعدۀ بددزرگ دددوین گددردد .ایدن گددروه هددا ازخددانواده گرف دده ددا ا حادیددۀ صددنفی صداحبان مشدداغل
()6
مخ تف ونیز شهرها اس ان ها ودولت ها با مشارکت خود یک امپرا وری بزرگ را ح ق می بخشند.
بعددددد ازآن اندیشددددمندان وم فکددددران بددددزرگ؛ ازقبیددددل کانددددت مون سددددکیو ژوزوف پددددرودون بدددداکونین
کروپو کین ریموند آرون سن سیمون کارلو وکویل ودیگران در مورد جمهدوری فددرا یو بحدث کدرده
انددد کدده دراینجددا طورنموندده بدده گف دده هددا واندیشدده هددای بعضدی ازایدن مشدداهیرعتوم وف سددفه قسددما اشداره
مینمایم .ازجمته ریموند آرون درمورد فدرالیسم چنین اظهار ع یده نموده است  " :درپداره ای ازکشدورها
()7
فدرالیسم پاسخی است برای مشکل همزیس ی متیت های مخ تف درداخل یک کشور"
اندیشددمند دیگددری بنددام ریددورو بدده ایددن بدداور اسددت کدده " :اسدد ل میاندده ای بامشددارکت ندددارد .یعنددی
بخاطراخ ف ها وحفظ ویژگی ها نیست که گروه های مخ تف فدراسیون شکیل می دهند بتکه بده عتدت
()8
مشابه ی است که بین آنان وجود دارد".
مون سکیو درمورد جمهوری فدرا یو چنین نظر داده است  " :ایدن شدکل از حکومدت عبدارت ازقدراردادی
است که بوسیتۀ آن چند گروه سیاسی وافق می کنند ا به شهروندان دولت بزرگ ری که مدی خواهندد آندرا
شددکیل دهنددد بدددیل شددوند.این جامع دۀ ددازه مرکددب از جددوامعی مخ تف دی اسددت کدده ممکددن اسددت بددا الحدداق
()9
دیگرجوامع به آن گس رش پیداکنند".
وکویل درمورد فدرالیسم چنین ع یده دارد  ":برای ایجاد حکومت فدرال نها قوانین خوب ومناسدب کدافی
نیست بتکه باید متت های را که درنظراست آن قوانین را مورد اس فاده قراردهند دارای پارۀ شرایط ا حاد
باشند که زندگی مش رکی را درپیش دارند برآنان آسان ساخ ه وبارحکومت را سبک ر نمایند .متت هدای
که به ایجاد حکومت فددرال مبدادرت مدی نمایندد معمدوا دارای مندافع مشد رکی هسد ند وهمدان مندافع پیوندد
()10
تهنی وفکری مشارکت وا حاد آنان را فراهم می نماید".
بدین ر یب پیش زمینه های ظهورفدرالیسم جدید که دربطن کنفدراسیونهای اولی شکل گرف ه بودندد بدا
آغازعصرروشدددنگری وبددددا کسددددب قددددوانین شددددهروندی ازاع بدددار وارزش هددددای ح ددددوقی وقددددانونی ویددددژۀ
برخوردارشده وخطوط اساسی رژیم های فدرال بعدی را پایه گتاری نمودند .اما حوات بزرگ سیاسی ـ
اج مدداعی و فتسددفی دراروپددا وق دی بدده وجددود آمددد کدده دیدن ازسیاسددت جدددا شددده وبسدیاری ازمسددایل حیدا ی
واج ماعی بدرخ ف ارادۀ ظالماندۀ سد طین مسد بد ودخالدت جاه ندۀ افراطیدون مدتهبی؛ مدورد ارزیدابی و
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بحددث قرارگرفددت .دراینجددا طورنموندده بدده دوکشددورفدرال کدده بعداز شددکیل وایجدداد کنفدراسدیونها بدده سیسد م
فدرالی گتارنموده اند؛ مخ صرا می پردازیم :
کشورسویس درسال  1291می دی درجریان نهض ها جنبش ها و حوات اج ماعی برای دست یدابی بده
صتح داختی ودفاب ازسرزمین های خود درم ابل"هابسبورگ ها" به اش راک سه "کدان ون" اولدین ا حادیده
را شکیل نمود که مشابه به کنفدرسیونهای امروزی بود؛ درقرن چهارده می دی شهرهای؛ مانند لوسرن
زوریخ وبرن با شکیل ا حادیه یي وانس ند دربرابرهابسبورگ های آلمان ایسد ادگی نمایندد ودرقدرن هدای
پانزده وشانزده می دی این کنفدراسیون به سیزده ناحیه ار ا نمود بعد ازحمتۀ فرانسویها درسدال 1798
کنفدراسیون بدیل به جمهوری گردید واولین قانون اساسی که ازروی قانون اساسی  1795فرانسده کداپی
شده بود( به دلیتی که به شیوۀ قانونگتاری سیس م مرکز دوین شده بود) به شکست مواجه گردید؛ ا اینکه
درسال  1730دومین قانون اساسی سویس هیه و بدرای بارنخسدت اصدط ح کدان ون درا قدانون اساسدی
گردیدد و خددود مخ دداری آنهددا بدده رسددمیت شددناخ ه شددد.اما کشورسددویس کماکددان ددا سددال 1815حددت سددتطۀ
فرانسدده بدداقی ماند.سددرانجام بدددنبال یدک ستسددته برخوردهددای شدددید مددتهبی میدان پیدروان مددتاهب کا ولیدک
وپرو سد ان کشوردرسدال 1848مرکددب از بیسدت ودوکدان ون یدک دولدت فددرال را شددکیل نمدود .امدا نددام
کنفدراسیون را ا هنوز حفظ نموده اند.
ایداات م حدددۀ امریکددا بدده حی دث زادگدداه فدرالیسددم جدیدد درحددال حاضرم شددکل از پنجدداه ایالددت اسددت .ای دن
کشدددور ا سدددال  1776مجموعدددۀ ازمسددد عمرات اروپدددایی بدددود بدددا شدددروب جندددا هدددای ضدددد اسددد عماری
درسددال 1775ان د ب امریکددا آغدداز شددد؛ کتن دی هددای کدده ددازه اززیری دوغ اس د عمارانگتیس آزاد شددده بودنددد
در شکیل فدرالیسم ن دش مهمدی را ایفدا نمودندد .درآغداز سدیزده مسد عمرۀ اززیرسدتطۀ انگتدیس آزادشدده و
کنفدراس دیون را شددکیل نمودنددد و" درچهددارم جددوای  1776درشددهر ف دلفی دا اع میددۀ اس د ل را امضددا
ومن شددرکردند" ( )11کدده اع میددۀ اسد ل امریکددا صددفحه ای جدیددی را در دداریخ جنددبش هددای آزادخددواهی
ودموکراسی جهان بازنمود .در بخش ازاع میه چنین آمده است " :ما این ح ی ت مستم را میددانیم کده همده
انسان ها برابرآفریده شده اند وآفریددگار آندان را ازح دوق انفکداک ناپدتیرچون حیدات وحدق آزادی وحدق
()12
أمین سعادت برخورداربرگردانیده است".
درحال حاضردرحدود بیست و پنج کشورجهان با سیس م های م فاوت فدرال اداره می شوند که آزمونهای
موفق وبعضا ناموفق را جربه می نمایند .درقدم اول کشورهای پیشرف ه صنع ی بدا اندوخ ده هدا و جدارب
اریخی خویش راه فدرالیسم در پیش گرف ند؛ ایاات م حدۀ امریکا درسال  1789سدویس درسدال 1848
کاندددادا درسدددال  1867آسددد رلیا درسدددال  1901ا دددریش درسدددال  1920آلمدددان درسدددال  1949وبتژیدددک
درسدددال 1970سیسددد م فددددرالی را پتیرف ندددد .درمرحتدددۀ بعددددی جمدددع ازکشدددورهای اسدددت کددده بعدددد ازدنبالدددۀ
اس عمارکهنه و آغاز اس عمارنو درجوی غبارآلود سیاست های اس عماری وزمین لرزه هدای ناشدی ازآن
ناگزیر بعضی از نمونه های " حمیتی" فدرالیسم را پتیرف ندد کده چنددان مدوف ی ی درپدی نداشد ند و همیشده
جنا ودرگیری بدین اقتیدت هدای قدومی درایدن کشدورها ادامده دارد؛ هندد درسدال  1950نیجیریده درسدال
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 1954پاکسد ان درسددال  1956وچنددد کشددوردیگر .امددا نبایدد هرکشددوری را کدده ازمجموعدۀ ایداات وخددود
مخ دداری هددا شددکیل شددده ودرقددانون اساسدی خددود سیسد م ادارۀ فدددرال را درا نمددوده باشددد بددا رژیدم هددای
دموکرا یک وم رقی فدرال ختدط نمدوده و بده اشد باه گرفدت .آیدا مدی دوان کشدورهای را کده بوسدیتۀ کود دأ
گددران نظددامی حکومددت م دی سددازند فعددالین سیاس دی را بدده زنجیرم دی کش دند مخددالفین را رورمیکننددد بدده
کشدورهای همسددایه دهشدت افگنددان حرفدوی را اعددزام مدی دارنددد زندان واطفددال را ازحدق وح ددوق انسددانی
محروم می سازند و بااخره دربخش ازکشور"قانون جنگل" را حاکم مدی سدازند؛ آنهدا را در جمدع رژیدم
هددای دموکرا یدددک" فدددرال" قدددرار دهددیم؟ کشدددوری کدده درآن دموکراسدددی وجددود نداشددد ه باشددد فدرالیسدددم
هرگزدرآن ایجاد نخواهد شد .اما م أسفانه بعضی ازدوس ان این گونده نظدام هدا را الگدوی مناسدبی "فددرال
سازی" برای افغانس ان می دانند که اش باهی است بس بزرگ !
درجبهه مخالفین فدرالیسم هم هس ند کسانی که فروپاشی ا حداد شدوروی وبعضدی کشدورهای سوسیالسد ی
سابق را به حیث نمونه های شکست فدرالیسم مثال می آورند؛ درحالیکه فروریزی این کشورها درح ی ت
شکست رژیم ها ودولت های معین سوسیالیس ی است نه سیس م های فددرالی ( الب ده عوامدل وانگیدزه هدای
م عددی درس وط این کشورها اثیرگزاربوده اسدت کده از بحدث ایدن موضدوب خدارا اسدت ).امدا فدرالیسدم
وسوسیالیسم دوپدیدۀ م فاو ی اند که در رابطده بدا سداخ ارهای اق صدادی ـ اج مداعی وسیاسدی کدام بدا هدم
مغایرت دارند .ازویژگی های اساسدی ددوین نظدام فددرالی دریدک کشدور پتورالیسدم کسدر گرایی آزادی
احزاب آزادی ع اید وآرای مردم گف ه شده است .درفدرالیسدم گدروه هدای ازمدردم بدا ع ایدد واندیشده هدای
گوندداکون احددزاب سیاسدی خددویش را ایجدداد نمددوده ودرقالددب یدک نظددام سیاسدی بدده اسدداس منددافعی فددردی
وجمعدی ا حدداد مدی نماینددد و یدک دولددت ح ددوق البنیداد را ازمجمددوب واحددد هددای اداری شددکیل مدی نماینددد.
درحالیکه کشورهای سوسیالیس ی سابق درپی جنا ها شورشهای وکود ا های خونینی بوجود آمده بودند
که ف ط یک حزب سیاسی ( حزب کمونیست ) جامعه را رهبری می کرد .احزاب وسدازمان هدای سیاسدی
اجازه فعالیت نداشد ند دموکراسدی وجدود نداشدت دیک دا وری حزبدی بیدداد میکدرد .مراجدع صدمیم گیدری
بیدروی سیاسدی دارالنشددأ کمی دده مرکددزی کنگددره پتینددوم ودیگرجتسددات حزبدی ودول دی بددود کدده بواسددطۀ
کادرهددا ورهبددری حددزب کمونیسددت مع دین م دی گردی دد .بنددا بددا صددراحت بای دد اظهددارنمود کدده درقتمددروی
امپراطوری بزرگ شوروی نه از فدرالیسم خبری بود نه از دموکراسی وهم نه از سوسیالیسم به مفهوم
واقعی آن !
اما هشیارباید بود که بعد ازفروپاشی ا حاد شوروی وخاموشی جندا سدرد سیاسدت هدای ندوینی درزمینده
فدددرالیزه سددازی کشددورها بدده م اصددد اجددرای طددرح هددای کهندده اسد عماری پدیش بددرده مدی شددود بخصددو
درمناطق که ازنظرقومی مدتهبی وزبدانی نداهمگون بدوده ودارای مندابع سرشدارزیرزمینی؛ ازقبیدل نفدت
گاز یورانیم سنا های قیم ی وغیدره مدی باشدند مددت هاسدت کده خدم نفداق وبددبینی بدین مردمدان ایدن
مناطق کاش ه شده و شهای گس ردۀ درراس ا جدا سازی اقوام ومتی های این کشورها جریدان دارد؛ گرچده
درظاهراین روند بسیارعادی بده نظرمدی رسدد امدا اگربده عمدق مسدأله داخدل شدویم درمدی یدابیم کده روندد
"فدرالیزه سازی نوین" درح ی ت بهانۀ است درجهت جزیه وفروپاشی بعضی ازکشورهای منط ه و خاور
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میانه .ازجانب دیگردرهمین کشورها بعضی از نخبگان سیاسدی وفرهنگدی صدادقانه درجسد جوی دریافدت
راه های به ری امین عدالت اج ماعی وحفظ ارزش های فرهنگی خویش سدعی و د ش نمدوده وفدرالیسدم
را بحیث یکی ازراه های مع ول جهت رسیدن به این آرمان بزرگ مطرح می نمایند .
و درفرجام درمورد کشورعزیزم افغانس ان به ار باط فدرالیسم ف ط این حرف را گف نی ام که افغانس ان ا
رسیدن به نظام فدرالی راه های دورودرازی را درپیش خواهد داشت وهنوز آمادۀ پدتیرش چندین« نظدام»
نیست .پس به قول معروف " قبل ازآن که فیل را بیاوریم باید فیل خانه را آماده ساخت!"
ادامه دارد....
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