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 ۲۶/۰۲/۲۰۱۷          مهمند راحمدینص
 

 نانه وابزاری مبنی برسیستم غیرمتمرکز وفدرالیگادعای تفرقه اف
 بخاطربی ثبات سازی کشور

 (دومقسمت )
 

نودوشش ملیون نفوس که )شصت  دارای تقریبا   بوده وترین کشورامریکای مرکزی گکه بزر فدرالیزم مکسیکو

نودوشش  .ه درصد راسفید پوست ها( تشکیل میدهند، ن  را سرخ پوست ها ، سی درصدها میستیتسین آنرا درصد
سیستم  .ر از جمله زبان مایا حرف می زنندگمردم آن به زبان اسپانیایی ومتباقی به بیست وپنج لسان دی فیصد از

دومجلس یعنی  باینطرف جمهوری فدرالی میباشد که دارای سی ویک ایالت و م۱۹۱۷سیاسی این کشور از سال 
ازجمله  پارلمان ،سه صد عضو آن و عضو جمله پنجصد از.یک پارلمان مرکزی ویک مجلس سنا میباشد

برنده به شکل غیر بقیه از طرف احزاب  سیصدعضومجلس سنا یکصدوبیست ویک عضوآن به شکل مستقیم و
درعین حال که  او برخوردار است قدرت بی حد ومرزی از جمهوری در این کشور رئیس.ردندگمستقیم انتخاب می

یه کشور را ئقوه قضا رئیس حکومت و رئیساعلی نیز میباشد و صالحیت دارد تا  سرقوماندان است ،جمهور  رئیس
، مانند آلمان های دارای سیستم فدرالی دیگرکشور درین کشور باباره فدرالیزم  در بحث وگفتگو عزل ونصب نماید

دراین کشورسخن به جایی کشیده است که بقا وموجودیت سیستم سیاسی ایکه ازده ها سال به  .ویا ایتالیا فرق میکند
بنام  اینطرف درین کشوربرقراراست ، زیرسوال قرارگرفته است وبه قول یکی ازنویسندگان این کشور

ابزاری باشد برای دموکراتیزه  ای شک وتردید است که تقویت نظام فدرالی درین کشور(ج (Williamrر)ویلیام
م به دست فراموشی سپرده شده ۱۹۱۷توجه به مقررات قوی فدرالی ،پیاده نمودن قانون اساسی سال .کردن جامعه

 تصادفی وبدون جهت نیست ، تقریبا  ت این عالقه جها وازبعضیوپیاده کردن نیست ء قابل اجرا دیگرعمال  واست 
تدریجی اقتدار، بلکه نشانه هایی ازشکست وتجزیه قدرت  فساد ایاالت این کشورنه فقط نشانه هایی از درهمه  

درحالی که درمکسیکو توجه جدی به فدرالیزم به عنوان یک عنصرکمک کننده برای  .واقتدارمشاهده میشود
 استحکام دموکراسی مبذول میشود ، ترس ازاینکه حیات دوباره فدرالیزم باعث تجزیه این کشور شود، نیزوجود دارد 

نتقال قدرت ، ظهار میدارد:ما باا( اErnesto Zedilloجمهور قبلی این کشور) ارنستو ذیدلو رئیسطوریکه 
مسوولیت وکاردانی ازمرکز به دیگرسطوح دولتی به جلو میرویم ، اما ترس ونگرانی ازین وجود دارد که فدرالیزم 
مکسیکو با همان مشکالت وموانعی روبرو شود که دیگرکشورهای فدرالی ازقبیل کانادا، ایتالیا ، یوگوسالویا 

 .ن کارهم انقدرغیرمحتمل به نظر نمیرسد(و دورنمای ای به آن مواجه گردیدند وچکوسلواکیا
 ، اظهاراست که یکی از صاحب نظران با اعتبار وشناخته شده مکسیکو (Carlllos Feuntesکارلوس فوینتیس) 

 هنوز این امید شانرا که مکسیکو ازپنجاه ویکمین ایالت اضالع متحده امریکا در مکسیکو میدارد طرفداران امریکا
 .کنند شود، را پنهان نمی

نود سال تا هنوزهم  بیشتراز برای فهم وروشن شدن بهترمعضالت ومشکالتی که نظام فدرالی مکسیکوبعد از تقریبا  
ی با آینده گاتنگکه رابطه نزدیک وتن(Chipaرا به نام )چیپا ایاالت این کشور مشکالت یکی از وروبرواست 

اما وضعیت دولت .قابل غور وتحقیق بیشتر دانسته اند، که از حوصله این مبحث بدوراست  فدرالیزم مکسیکو دارد
بد است که فدرالیزم خود دعوت وابزاریست برای انارشیزم وچپاول  حکومت های محلی آن قدرخراب و مرکزی و

بازی واستفاده ...«شوروی بزرررررگ»خودما که ازمیراث های شوم  مثلیکه در کشور .کشور تا سرحد تجزیه این
وخراسان  تاجکستان بزرگ مانند هم قماشان یعنی»ابزاری با کلمات برای چپی وعده ای افرازات راست نمای شان 

 .است رایج«و هزارستان طلبان

بخاطر روشن شدن مفاد ومضاراین سیستم درابعاد مختلف وکشورهای  ری هاگتحقیقا ت وروشن درکشورهند:

بیش از  کشورهند با داشتن تقریبا   .نیزازنظر بدورنمانده است کشورپهناورهندمختلف درتسلسل با مبحث فدرالیزم 
ترین گکیلو متر مربع مساحت ارضی هم ازنظر جمعیت واز نظر وسعت بزر ۳۲۸۷۲۶۳یک ملیارد نفوس و
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ازاستقالل آن درسال  بشمارمی آید اساس نظام فدرالی دراین کشورسه سال بعد سیستم فدرالی دنیاکشوردارای 
سیستم سیاسی .ذاشته شدگبریتانیای وقت بود،  ۱۹۳۵میالدی درقانون اساسی آن که خیلی متاثراز قانون سال .۱۹۵

ذرد ، گقراری نظام فدرالی آن میهفت دهه از بر ما می بینیم تاهنوزهم که درحدود.هند دارای دومجلس میباشد 
ردیده است وساالنه صد ها وحتی هزارها نفر در اثر گن ...، لسانی، مذهبی وتاحال قادر به حل منازعات قومی

 .یزه های قومی ومذهبی دارد جان های خودرا از دست میدهند گان برخورد های مسلحانه که اکثرا  
که  گبه این نظر بودند که کشوری با این پهنا وبا این جمعیت بزرذاران درآن زمان گاکثریت قابل مالحظه قانون

بیش ازنزده لسان سخن رانده میشودومردم آن به چندین دین ومذهب ) هندو، اسالم ،سک ومسیحی وغیره( دران با 
ی آن گیکپارچ، تنها توسط یک نظام فدرالی اداره شده میتواند وتنها این سیستم میتواند ضامن بقا واعتقاد و باوردارند

 .قانون اساسی آن عبادات مذهبی آزاد میباشد  در یک کشور سکوالردانسته و را هند خود .ردد گ
از اختیارات مشخصی برخوردار  درین کشور جمهور رئیس، یک سیستم قویا مرکزی میباشد سیستم این کشوررسما  

ردد، گجمهورتعیین می رئیسک ایالت که خود نیزاز طرف ی (Gouvernerورنرگدر صورتیکه والی ) مثال  .است 
اه دولت به استثنی قوه گقادراست که تمام دست جمهور رئیس، ساسی همان ایالت به دولت خبربدهداز تخلفات قانون ا

 ر دولتی وگانهای دیگصدراعظم خود خلع قدرت نموده وتمام اختیارات آنرا به ار یه همان ایالت را به پیشنهادئقضا
ور به ندرت از ین جمه رئیساواخر دهه شصت  هرچند تا .ذار نمایدگیا والی همان ایالت )یعنی نماینده اش( وا

ره گحزب کن ازبین رفت و ، اما این مساله بعد ازآنکه جواهر لعل نهروصالحیت استفاده یا سوء!؟استفاده نموده است
به عنوان قدرت درجه اول  نه هم در اکثرایالت ها و دولت مرکزی رنه درگدی روبرو شد ، و به شکست های متواتر

اندی ، گرس آن زمان خانم اندرا گحزب کن رئیس جمهوراین کشور بنا به پیشنهاد صدراعظم و رئیسشناخته میشد، 
م جمعا سی و نه ۱۹۷۷م تا سال   ۱۹۶۶تحت نام وحدت ملی ، اما درحقیقت بخاطرعالیق حزبی ، از سال  رسما  

 .به نود وپنج افزایش یافت ۱۹۹۵ا خلع قدرت نمود و این رقم تا سال دولت ایالتی ر
به این طرف  .۱۹۶یکه شعبه نظامیان سک ازسال ئیکی از مسایل استثنایی وخطرناک درین کشورمساله پنجاب ، جا

اندی گاین تنشها زمانی به اوجش رسیدکه صدراعظم وقت خانم اندرا.ند، میباشد گبرای استقالل این ایالت می جن
دستور حمله به معبد طالیی که مقعر اصلی تروریست های سک درشهرامرتسربود، را   م به اردو۱۹۸۴درسال 

اندی وکشتار های دسته جمعی بین هندوها وسکهاشد ، گتخریب مکان مقدس سکها که بعدا باعث قتل خانم اندرا .داد
یرودارها زوال گرحالیکه بعضی ازناظرین درین د.نفرت وانزجاررا در بین فرقه های مذهبی این کشوربیشترنمود 

یری ازتشنجات از مناطق گانه راه برای جلوگری این سیستم را یگنظام فدرالی را درین کشورمشاهده میکنند، عده دی
 .بی ثبات این کشور به مناطق با ثبات آن میدانند 

اشند جا دارد تا ازآن نیزدر ینجا بشکل دو مدل فدرالی ناموفق دیگری هم که کشور های کانادا ونایجریا میب از
 :خالصه ترمعلومات حاصل شود

روه قومی با زبانهای متفاوت که گاز روز نخست برای برقراری سازش میان دوزیدن روش فدرالیزم گدر کانادا بر
 ولی تالش میشدیده بودند گلیسها درین مستعمره دو بار باهم جنگبر بنیاد پالیسی منحوس تفرقه بیاندازوحکومت کن ان

روه کوچک و گزیاده خواهی غیرمصفانه یک  .فدرالیزم نتوانست همزیستی الزم را میان آنها برقرارسازد
 .ردرزمره دالیل بیشماری اند که این عدم موفقیت را باعث شده است گبرتریجویی قومی دی

نمایند، این نظام عمال شکست خورده ی می گمردم آن مانند افغا نستان به شکل قومی وقبیلوی زنددر نایجریاکه 
های  برخورد م باعث قتل بیش ازدوملیون انسان دراثر.۱۹۶درسال ودرجریان ده سال یعنی بعد ازاستقالل آن کشور

ی های قومی ومحلی درین کشورچنان است که هریک حکومت های محلی فقط به منافع قومی گوابست .قومی شد
  .ها وجود نداردخود می اندیشد وحس مشترک ملی درآن

مدل فدرالی آلمان را که میتوان  باجمع  بندی آنچه درفوق تذکاریافتته  حاصل ونتایج آنراچنین درمی یایم که:
ورد که قبال کنفدراسیونی بود وبه آموفق فدرالی جهان به حساب  سویس از مدل های نسبتا   درپهلوی مدل امریکا و

یک کشوری بامرزهای مشخص بین المللی که برای حل منازعات شان  مروربه یک فدراسیون تبدیل شد ونه ازقبل
افغانستان  .جبرا ازمرکزفرارنموده وبه یک سیستم فدرالی واقعا بخاطر آرامی وآبادی مردم وکشور روآورده باشند

آنزمان ی ونه هم از نظر ترکیب قومی و زبانی با آلمان گامروزی را نمیتوان نه ازنظر اقتصادی ، نه از نظر فرهن
م یعنی سالی که اولین ۱۸۷۱پیدا نمودن یک وجه مشترکی بین افغانستان وآلمان سال .آلمان امروزمقایسه نمود  و یا

پس نمیتوان  .ذاشته شد،نیز مشکل به نظرمیرسدگ (bismark)پیمان نظام فدرالی این کشور به رهبری بیسمارک
اینکه سیستم فدرالی هنوزهم  از صرف نظر.مونه قرارداداین مدل را به افغانستان کارآمد دانست ویا سرمشق ون
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 زمان بیسمارک سیستم فدرالی برای اتحاد در رگویند که اگرفته ومخالفین آن میگقرار درآلمان به شکل جدال آمیز
ر شرایط تغییر کرده واین گ، دیبه عنوان یک ضرورت پنداشته می شد گبزر های خورد و وحدت شهر ملی و

 .منتفی دانسته میشود و ندارد ضرورت وجود
واما درباره سیستم فدرالی هند که میشود آنرا ازنظر ترکیب زبانی، قومی ومذهبی تا حدودی با افغانستان مقایسه 

از نظرسطح اقتصادی وتعلیم وتربیه نیزهند به مراتب  .هرچند که این ترکیب درهند به مراتب پیچیده تر است .نمود 
، مداراوعدم خشونت است در حالیکه درطول تاریخ صلح گهند فرهن گفرهن.افغانستان پیشرفته تراست از

تجاوز وحمالت  موقعیت مهم استراتیژیکی اش برای شرق وغرب طرف توجه بوده و همواره مورد ربافغانستان بنا
دفاع  عادالنه ومشروع قرارداشته که تداوم  مخرب در و ازمند همسایه های محیل و و استعماری گقدرتهای بزر

لیس ها وروس وبخصوص طی بیش گبذر تخم نقاق وبی ثبات سازی پالیسی های منحوس وظالمانه ان با»ساله این م
زمامداران دوکشورهمسایه ایران  س های الش خورگرگان وگان و چرندگدرند تجمع وتجاوز از پانزده سال اخیرا  

سچه افغانی  گخصوصیات وفرهن.وجود مزدوران استخدام شده شان  در و وپاکستان باالی نعش افغانستان مستقیما  
ایسته هند با وجود امکانات خوب و رهبران ښ انتقام کشانیده بناء   و وخشونت زور گجن گرا به طرف فرهن

ازهفتاد سال  بعد هم می بینیم که هنوزهم تقریبا   وغیره ، باز ، جواهرلعل پندت نهرواندیگونامدارهمچون مهاتما 
در ین کشور نشده است و تاهنوزهم صد ها ...، لسانی ،مذهبی وقومیبرقراری نظام فدرالی قادربه حل منازعات 

 .را ازدست میدهند  جان خود یزه مذهبی وقومی دارندگان نفردراثربرخورد های مسلحانه که اکثرا  
بجای آنکه فدرالیزم باییست یکی ازابزارهای موثروکارامدبرای » چنانیکه یکی از صاحب نظران کشورهندمینویسد:

نده گپرارا  برعکس آن فدرالیزم منازعات .رمنازعات و روابط اجتماعی باشدگزعات قومی، مذهبی و دیمدیریت منا
، باعث پروراندن عدم بین اقوام بوجود می آورد مشکالت جدید را.ها منتقل میکند شهر به ایاالت و نموده و

یرند و باالخره تمام گبدست تا اقتدارحکومت های محلی را  ،روه های کوچک بنام قومی میشودگهمکاری بین 
حب قدرت میشود تا برای بهبود سیستم تعلیمی، صرف رقابت ها ومشاجرات برای تصا انرژی نیروهای محلی

 .«اجتماعی واقتصادیی مردم 
رفتن تصامیم سیاسی مشکل گهای فدرالی  نظام از نقطه نظرعدم کارآیی وعدم موثریت فدرالیزم هم می بینیم که در

، دولتهای عضو،پارلمان، مجلس فدرال وادارات دولت مرکزی .میشود  واین کار باعث کندی امور ودشوار بوده
  .را کرده و به شکل مرتب باهم روی قضایا به بحث ومذاکرات طوالنی بپردازند رگدیگیرنده باید مالحظه یگتصمیم 

بی  خیلی کوچک وتقریبا   رفته میشوند، بیشتر مصالحه روی یک مخرج مشترکگاکثرتصامیمی هم که در آخر 
 .در سیستم فدرالی حکومت کردن موثر وجدی جای ندارد محتوا میباشد تا اینکه تصامیم مربوط به موضوع باالثر

، تها نه تنها براساس منافع ایالتیدر ایال دولتهای  عضو .ی در راه رفورمیزه کردن جامعه میباشد گفدرالیزم سد بزر
همیشه درحال مبارزات انتخاباتی میباشند  آنها در حقیقت تقریبا  .یرند گبلکه هم بر اساس منافع حزبی شان تصمیم می
ت ه وبه اصطالح هشگ)نمونه نزدیک وزنده اپوزیسیون متلون ورن .وموانعی میشوند در راه اتخاذ تصامیم سیاسی 

بی سابقه در تاریخ افغنستان وجهان رابا  و رد اداره آقای کرزی که یک مرحله وشرایط  وامکانات بی نظیرگرخ نه 
 .برباد نمود( رگجنایتکاران معامله  حمایت وهمکاری با دزدان و

، وچندین یک دولت مرکزی، چندین دولت محلی ازنظرتشکیالتی.دولتمداری درهمچونظامی غیرقابل رویت میباشد
ی ردد تا درقضایاگیرند وبه این ترتیب برای مردم ناممکن میگان تشریفاتی وغیرتشریفاتی روی قضایا تصمیم میگار

ین ازدولت گردد تا مردم از قضایای سیاسی بدوربمانند ، ودلزده وخشمگیرند واین خود باعث آن میگسیاسی سهم ب
یک دولت .فت میباشد گف سیستم فدرالی خیلی هناز نظر مالی هم مصار.ی نمایندگانگواحساس بی.وسیاست شوند

که از نظر شکلیات خواسته های .مرکزی ، چندین دولت محلی ، پارلمان ومجلس فدرال همه نیازبه پول دارند 
روه مافیایی بر سر اقتداربرای عیش ونوش وتداوم قدرت شان از خون مردم زیر سلطه شان چیزی گفرعونی 

 .ری به ارمغان نداردگدی
احد والیتجزای افغانها االجرا برای پیاده کردن نظام فدرالی درکشور و اه عاقالنه وعالمانه شرایط الزمگدیداز 

ونه تالش بیهوده باعث تداوم ضرر،وناأرامی ونآامنی وبی ثباتی گتا زمانیکه شرایط آماده نشود هر .وجودندارد
بالخصوص در جامعه ایکه بیش ازچهاردهه است  .شودبیشترشده ومنحیث مانع و سد پیشرفت ،آرامی وآبادی واقع می

که جنک وخونریزی ، قتل وغارت و ویرانی و تباهی مادی ومعنوی دراستمرارقرارداشته وتا هنوزهم به شکل 
دوخته باشد بجای منافع ملی کشور  و ان درازگانگی میکنند و دست ها و چشمهای ڼاپاک آز وحرص بیگقبیلوی زند

مردم ساالری  در پرتو  .د میبرندسو انگانگبه شکست حتمی روبرومیباشد وبی شالق با شدروه و قگدرپی منافع 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

افغانها نمونه ومثالهای خوب .انصاف وعدالت میتواند که به شکل خیلی خوب وآنهم بدون فدرالیزم وجود داشته باشد 
اه باآموزش و گکرده اند  هر و زشت دولتمداری و نظام سازی سیاسی را طی تاریخ پراز فراز ونسیب خویش تجربه

عبرت از آنهانسل ما درراستای همین آرمان تالش ومبارزه کنند و پیش زمینه ها ی یک نظام و سیستم کارآ 
ورادرمطابقت  باوثیقه ملی وموجودیت  یک مشی جامع ملی به اقتضا ی اعتقاد مردم خویش مبتنی بر گوپاسخ

اه است که ما به آقا و بادار صدرنشنین واعظ گودرا انجام داده اندآننند ، وظیفه ومسوولیت خگشرایط زمان آماده 
ذاشت ، بلکه برای مواظبت و پاسداری نظام وسیستم برطبق مشی وستراتیژی ملی به افراد گر جایی نخواهیم گچپاول

دتر واین نسل های بع.سابقه روشن ونیک نیازخواهیم داشت با رگشایسته مسلکی وفادارصادق وتیزهوش و ایثار 
شایدهم با پیشرفت وتکامل ،جهان بسویی برودکه نه سیستم  .را انتخاب میکنند خواهند بود که رژیم مورد نیاز خود

شاید هم با پیشرفت وتکامل جهان سیستم و .ر کارساز باشند گکنفدرالی ونه سیستم مرکزی و نه هم سیستم فدرالی دی
 .آنرا پیش بینی کرده نمیتوانیم طرز نظام دولتی جدیدی بوجود بیاید ، که ما امروز 

یزه گکشورهاییکه ثبات سیاسی وجود نداشته باشد ووضع اقتصاد ی نا بسامان وخراب داشته باشد ، ان در بناء  
ساالربه آنها اطالق  گساالر یا جن گاقتصادی میتواند باعث تقویت نیروهای شورشی که درکشورما القاب تفن

کشنده وزمینه سازدر خدمت این نیروها  موثر وامع به عنوان یک ابزارنظام فدرالی درهمچو ج.ردد گمیشود ، 
و در کشور هایی مثل کانادا ، بلژیک ونایجریا با یرد که درمکزیک ،شورشیان چیپا به رهبری مارکوس گقرارمی

این پیشرفت وتمدن، تقسیم بندی ها این روش به ناکامی منجر شده است ، پس در کشوری عقب افتاده ای مثل 
ران وهرکدام گان کاذب وتصنعی استخدام شده اجانب ازنام ا قوام ساکن کشور خودرا آقای دیگغانستان که  نماینداف

دهند  هست ونیست کشور را برباد تا دولتی حاضر اند کشور را مایملک خود میدانند و برای اشغال یک پست بیشتر
ونی بین گومی بینیم که نا هم.ه خواهد بود بیشتربه مخروبه ای تبدیل کنند ، معلوم است که نتیجه چ کشور را و
 راه حل فدرالی شود و انتخابسبب  روههای مختلف قومی ، زبانی ویا مذهبی در داخل خاک یک کشور نباید حتما  گ
ی تشدد میان افراد وجوامعی که حتی با سیستم دموکراسی اداره گاینکه فدرالیزم پاسخی قطعی به جدل همیش یا

 میشوند ، باشد 
ی گین زندئنظام  وآ از نظرتجارب عملی تاریخی به این نتیجه میرسیم که به جز از ی تحقیقات محققین والبال از

سازوانسانی اسالم بصورت عموم وبرای کشورهای اسالمی بطور خاص نسخه عادالنه وآماده ویکدستی برای 
شت اوضاع تاریخی اقتصادی ما باید با درنظردا.ی میکنند وجود ندارد گزند همزیستی اقوام مختلفی که دریک کشور

ی واجتماعی کشورخودهمانطوریکه مردم متحد ونسبتاآرام ومصوون وهمچنان کشور مستقل ، آزادوباثبات گ، فرهن
که یقینا طی بیش .خودرا نارام ،ویران وبی ثبات ساختیم ،یا راه حل معقول وعملی به این معضله ارایه دهیم 

تاریخ نتوانستیم ،و انصافا از ملت غیور وبا شهامت خود هم ریسمان به ازپانزده سلل اخیر بازور و زربی مثال 
ردن عذربخواهیم  وتسلیم شویم وکناربرویم ، نه مانند جنرال  عبدالرشید دوستم خود را فریب دهیم وبرای ادامه گ

تقلید  .ردیم گری ازسناریوی  درامه بن گان بازهم وارد صحنه بازی بخش دیگانگاعمال جنایتبارخویش به نفع  بی
تاریخ وملت افغان همانطور یکه از زیر .ری را به همراه نخواهد داشت گران جزشکست چیزدیگکورکورانه ازدی

اه فراموش نمیکند گریز و وروس های شوروی زنده مانده بازهم زنده است وهیچگیزوانگساتور هالکو وچن
 .زنمی بخشدگوهر

 پایان
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