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 جامعه کی یاسیاز ساختار س ینوع زمیفدرال
 
 

 غیبه اهداف خود در تبل  دنیرس  یعده برا  کیشده که    یداغ  یاز بحث ها   یکیبه    لیتبد  زمیطرف فدرال  نیبه ا  یازمدت
 ندارند. یآشناه زمیطرفداران شان به معنا و مفهوم فدرال شتری. اما بکنندیآن تالش م هیتوج  ا ی

 نیها قدرت ادارهٔ کشور، باست که در آن ییها و نهادها و سازمان یقواعد دموکراس یبر مبنا  ینظام زمیفدرال
 . استشده میتقس یومحل یتیوال ا ی یالتیو ا یمل یها حکومت 

 

 : Federalism  زمیفدرال  یلغو  فیتعر
 

مفهوم  کی مان،یتوافق و پ ایقرارداد  ا یاتحاد  یبه معنا  ونیفوهدهرات ا یفئودوس فوهدوس  نیالت شهیاز ر زمیفدرال
  ی کاها یسند ،یورزش ی وگروه ها  اتیوال االت،یکوچک ,ا ی از واحدها )دولت ها  یاست که در آن گروه یاسیس

 دهند(  یم لیرا تشک ونیشوند و فدراس یبا هم متحد م یکارگر
اهداف مشترک  نیتأم یبزرگتر برا یواحدها  لیتشک یگوناگون در راستا  یها و واحدها و اتحاد گروه یهمکار بنأ 

 .ندیگو زمیرا فدرال
 

 : خیفدرال جهان در برهات تار  ییها کشور
 

گام نهاده بودند نظام  یصنعت شرفتید و ودرشاهراه پرا در خود داشتن یدموکراس یها  یژگیازو یبرخ  کهییکشورها 
 .کا یمتحده امر التیمانند ا رفتندیرا پذ یفدرال
 لی، براز۱۸۲۴در سال    کویگرفت وکشورمکس  شیرا در پ  کایراه جنوب قاره آمر  زمیفدرال  کا یمتحده امر  التیازا  پس

 .رفتندیرا پذ زمیفدرال ۱۸۵۳در سال  نیو ارجانت ۱۸۱۱در سال  الی، ونزو۱۸۹۱در سال 
و آلمان فدرال در سال  ۱۹۲۰در  شی، اتر۱۹۰۱در سال  ا ی، استرال۱۸۶۷، کانادا در سال  ۱۸۴۸در سال  سیسوئ

 .دندیرا برگز زمیفدرال۱۹۴۹
نانچه استعمارگر بوجود آمده است چ  یکشورها   لهیبوس  یساختار فدرال  نیشیمستعمره پ  یاز کشورها   یاریدر بس  متعاقبآ 

، امارات متحده ۱۹۶۳در سال  ی، مالز۱۹۵۶، پاکستان در سال ۱۹۵۴درسال ا یجری، ن۱۹۵۰درکشورهند به سال 
 شد. ادهیپ یفدرال ستمیس۱۹۹۴سال  رد یجنوب یقا یو افر ۱۹۷۵کومور در سال  یها  رهی، جز۱۹۷۱در سال 

کشور جهان، صرف   ۲۰۰هم در جهان نیست. از حدود    یمنحصر به آمریکا نیست، اما روش متداول  زمیاینکه فدرال  با 
 هم با یکدیگر ندارند. یکشور نظام فدرالي دارند، و این کشورها نکات مشترک زیاد 24

 فدرال درجهان: ییکشورها 
 

 .ا یآسترال اول
 

 .لیبراز کا،یمتحده امر االتیا کو،یکانادا، مکس ال،ینزوی، و نی: ارجنتا کا یدرقاره امر دوم
 

 فدرال آلمان. یو جمهور میبلج  ی،دولت شاه ا یبوسن س،ی، سو شی، اتر هیروس فیدرقاره اروپا: فدرات سوم
 

 .پالیهندوستان،پاکستان، عراق و ن ،یامارات متحده عرب ا،یزی: مالا یدر قاره آس چهارم
 

 .ا یسومال اویریج یسودان، نا  ا،یتوپی: اتحاد کمورها، اقا یدر قاره افر پنجم
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خود برگزیده اند جالب اما دشوار است. سه کشور   یکشور نامبرده فوق نظام فدرال را برا 24اینکه چرا  تشخیص
تنها سه کشور   یجنوب یسرایت نکرد. در آمریکا  یجنوب ینظام فدرال دارند اما این روند به آمریکا  یشمال یآمریکا 

 .نیو ارجنتا  کویکس,م لینظام فدرال دارند: براز
وسیع هستند مانند کانادا و استرالیا و یا هم وسیع هستند و   یکه از نظر مساحت جغرافیای یرسد کشورهای ینظر م به

شوند، زیرا این شیوه اداره خدمات  یاداره م یهم پرجمعیت مانند هند و ایاالت متحده، مکسیکو و برزیل فدرالیست
 یمرکزحکومت    ا یزیچین و اندون  ییعن  ،یو پرجمعیت آسیای  رگکند. با این وجود اما دو کشور بز  یرا آسان م  یرسان

 نظام فدرال هستند. یو سوئیس دارا ا یزیمثل مال یکوچک یدارند. اما از طرف دیگر کشورها 
کرده مثأل ایاالت متحده، برازیل،  ینقش باز یدر توسعه نظام فدرالیست یو فرهنگ یکشور ها تنوع قوم یدربعض

در بیشتر  کهیهستند در حال یومذهب ی, زبان ینژاد ،یبزرگ قوم یاقلیت ها  یو هند که دارا ا یزیسوئیس، کانادا، مال
 اند. یمرکز ینظام حکومت یخورد مگر دارا یبه چشم م یبسیار یو زبان ینیز تنوع قوم یآفریقای یکشورها 
 حیتصر یبرنظام فدرال کا یمتحده آمر االتیا یبه عرض برسانم که در قانون اساس دیبا  کا یدر امر زمیفدرال درمورد

خود  یدر امور داخل التیهر ا قتیمشخص شده است. در حق یالتیا یها دولت فدرال و دولت انیکار م میشده و تقس
و  یسکه و بانکنوت ،تنظیم تجارت داخل چاپضرب و  ،یکامل است و صرفاْ در امور خارج اراتیاخت یدارا

وظایف واعالن جنگ به دولت  یتهیه و تصویب قوانین الزم جهت اجرا ،یدریای یتشکیل ارتش و نیرو ،یخارج 
 داده شده است. اریفدرال اخت

ه  رندیگ میبا مردم باسواد وآگاه، تصم یدرکشور ها  یفدرال یکه در نظام ها  شودیعالوه م دآیفشرده فوق مز با 
 آنان است. یفرد امورمردم اند ومردم شان معتقد اند که ساختار حکومت فدرال مدافع استقالل

 میجا صرف مال ، خان وارباب تصم نیمعکوس آنست در سوادیمردم ب صدیچون افغانستان با هشتاد ف یدرکشور اما 
 که با مال ،خان وارباب ارتباط نداشته باشند. یبه حال آن هائ یاست و وا رندهیگ

، آنکه قدرت را  نیداشته باش ادیبه  و شما  شودیترم یراثیم زیقدرت ن یهستم که با آمدن حکومت فدرال قنیمت من
 شور داده بتواند . شیکه او را ازجا ستین یروین گریتصاحب کرد د

 تیوظرف لیاگر تحص نیشده فرزندان مجاهد یراثیها م یچوک بآ یوجود دارد تقر یبند مین یکه حکومت مرکز حال
شده اند که نه به سن وسال   یرده باال را متصاحب وصاحب رتب اعزاز یها   یچوک  یراثیندارند به گونه م ا یدارند و

کرده با تجربه در  لیمامور تحص ا یو منصبصاحب  کی شان که  تیفیودانش وک تیشان موافقت دارد ونه به علم
 .ردیم یم شیآرزو

ل آن در کلمات که ح  ستیگریکم درآمد معضل د اتیوال یپر درآمد باال اتیوال دیعوا میجنب نکات فوق تقس در
 ناممکن است. یوالفاظ ساده است اما در عمل مشکل وحت

عده هموطنان  کی که   دمید یسبوکیبود من در ده ها صفحه ف هیهمسا   یاز کشور ها  نیقبل آوازه آمد آمد مهاجر یمدت
تخم نفاق تو  نیکه چن یمنسوبه شان مؤقتأ جا بجا شوند، بنأ در کشور تیما آرزو نداشتند هموطن مهاجرشان در وال

 یساالر کهی دیبود ونبا  ییا یرو یمنتظر زندگ شنیفدر ستمی با آوردن س دیها زرع شده باشد، نبا  یسط عمال خارج
 .دیبخش میرا تعم یواوتوکراس

ها درب سر زده اند مگر مؤفق به   ممکن مناسب باشد که تاحال درده یعده محدود کی یمتذکره صرف برا ستمیس
  ستم یس  نیشان ، هم  یپرست  یچوک زهیشان غرض رفع غر  یدواریام  نیوآخر  گانهیومقام مناسب نه شده اندو  یاخذ جا 

 است. زمیفدرال
 یکردن از راه حل ها  دی. تقلمیخود را داشته باش ژهیراه حل و دیمابا  ست یما مشکل گشا ن یبرا گرانید یها  نسخه

 شود.  زفراهمیاست که اسباب آن ن دیمف یهنگام گرانید
به  زمیاز کشورها، فدرال یاستفاده کند نه آن که مانند برخ  کیموثر است که از ابزار دموکرات یتنها وقت زمیفدرال

 .دیدر آ یقدرت طلب یبرا یصورت ابزار
به اصطالح نخب شده است   یعده ا کیبه  شترمحدودیب تیرادو خودا زمیدر وطن ما، بحث درباره فدرال شوربختانه

آن را   خواهندیگذاشته اند و م  خیتسل  زیم  یگروه هاى قومى مى دانند. آنان کشور را رو  دهیکه خودشان ،خود را برگز
 کنند. یقربان شیخو نهیرید یبه اصطالح آرزو یبرا

غاور  یوزور ساالر یساالر کهی ،یبر جنگ ساالر یساالر ستهیکشور شا  کیکه تا در  دانمیتذکار م رقابلیدراخ 
توان کشور را در راه خوب   یهم نم  نیراشد  یخلفا   ستمیبا آوردن س  یبهره مند نشود حت  ینگردد ومردم از سواد واقع

 کرد.  یومناسب سمت ده
 اد.قرار د گریآزمونگاه د کیکشور را در  گریبار د یپرست یچوک زهیبه خاطر رفع غر دینبا  بنآ 
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