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 فدرالیزم چیست؟

برای فدرالیزم، نه  که کمون پاریس به آن بخشید.    استو این مفهومی    هر چیز نفی ملت و دولت استازقبل    فدرالیزم

و در نتیجه هیچ وقعی به سوال    بوده  های فدرال فقط تجمعی از کمیون  یعنی  ملت، نه وحدت ملی یا سرزمینی وجود دارد.

 .ناسیونالیزم یا قلمرو نمی گذارد

یی متشکل از  هیچ کشوری وجود ندارد، هیچ قدرت مرکزی دیگری برتر از گروه ها  در فدرالیزمکه    به همان معیار

ظ که برای حف  ستهایروی جمعی ناشی از اتحاد گروهوجود ندارد: فقط ن  نیزبر مردم    دولتی ای تحمیل اقتدار    مردم و

صنفی عمل میکند، قراردادی که به طور آزادانه توسط هر یک   های  مبنای قراردادفدرال برفدرال و تضمین سالمتی  

اتحاد زنان و  ندارد، فقط  وجود    به مفهوم حقیقی  دولت ملی یا دولت متمرکز  نظم  این  . دراستاز طرفین منعقد شده  

 از استقالل کامل بهره مند هستند   همه که دوجود دار مردانی

در حالی که کامالً خودمختار هستند، بدون اینکه هیچ یک از آزادی  اتحادیه ها )جوامع(  در فدرالیزم به مفهوم باالیی،

خود را جبرا و عمال در همبستگی احساس می کنند. به بیان بهتر، برای تضمین بهتر   های خود را  قربان کرده باشند، 

با قراردادهای    آزادی خود،  آن  قرارداد هاییمتحد می کنند،    اتحادیه یی خود را   با منافع    هاکه در  همه چیزهایی که 

: خدمات عمومی بزرگ، مبادله محصوالت. ضمانت حقوق فردی و کرده اند  مشترک آنها مربوط می شود، تصریح

 ، دفاع جمعی.شانکمک متقابل در صورت بروز هرگونه تجاوز بر هستی 

فدرالیزم است که در واقع به معنای واگذاری اکثر یا تمامی صالحیت های دولتی به واحد    مفهوم  ک خاص ما از این در

دولت   ،مثالاینرا میدانند که به طور  های محلی است. به عنوان مثال  کسانی که با سیستم سیاسی آسترالیا آشنایی دارند

ایالتی »نیو َسوت ویلز« مسؤل پولیس، امور صحی، حمل و نقل، آموزش و پرورش و سایر وظایف در قلمرو نیو َسوت  

  ، مشروط بر اینکه قوانین موضوعه با قوانین خود را وضع می کند  خود   ویلز است، نه دولت فدرال. این دولت ایالتی

وظایف دیگری مانند جمع آوری زباله و خاکروبه، تدویر   این سیستم  البته درقانون اساسی فدرال مغایرت نداشته باشد.  

اگرچه در نظر ما فدرالیزم عبارت از    اینرواز  .به شوراهای شهرداری تفویض شده است  ا اساس  ، و مراقبت از  پارک ها

 .داشته باشیمم این مفهوهیچگونه  انحصاری در تعبیر  سازماندهی کامل جامعه از پایین به باال است، اما نمیتوانیم
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 می انجامد، به پدیده   اقتدار  و  تمرکز  به  . این شیوهاست  محض  یک افتراءمحدود ساختن فدرالیزم به حوزه های سیاسی  

و حتی به     را بمیان  میآورد  افتراق و جدایی   ،دامن میزند و در عوض اتحاد بین گروه ها  اقلیت و اکثریت  ویرانساز

لقمه های   بهتر بگوییم،  ، یااسی مجزا از یکدیگرمحدوده های سی  از اینجا  می انجامد.  یک واحد از قبل متحد  تجزیه

مردمان تحت فرمان خود می برای  جهانی بالوقفه نسخه که سرمایه داریایجاد شده اند.  کوچکتر برای بلعیدن آسان تر

    .پیچد

. اما این یک مثال واقعبینانه نیست، اگرچه  فدرالیزم مثال میدهندمال تمام و کرا چون نمونه ای  برخی ها کشور سویس 

کانتون های سویس حائز توانایی های خاصی برای اداره امور خود هستند. اما از قول گیوم، »آنها به عنوان فردیت 

لت سویس هستند.  های متمایز و حاکمیت مطلق بر خود« شناخته نمی شوند. در عوض آنها انکساری از یک کل، به نام م

خودمختاری کانتون ها قانونا توسط قانون اساسی فدرال محدود شده است، که خود یک تحمیل بوده و قرارداد آزادانه  

 نیست. کانتون ها هیچ حق جدایی ندارند، بنابراین این فدرالیزم یک فدرالیزم »فقط در حرف« است.

.  این به جز یک کرد  ایاالت متحده امریکا نیز در حالی که هنوز یک دولت برده دار بود، خویشتن را فدریشن اعالم  

بیشتر به معنای  ایاالت محتده    تعبیر نادرست از فدرالیزم نمیتواند چیز دیگری باشد. در واقع فدرالیزم جمهوریخواه  

. از آنجا که اساسی ترین عملکرد دولت، حمایت از ح محلی بوددولت به نخبگانی در سط  واگذاری عملیات سرکوبگر

غیر   اتمردم دست به اعتصاب رگران( از سرمایه داران است، هر زماننهاد های مالکیت خصوصی و تبعیت مردم )کا

شود،  مجاز می زنند، این پولیس ایالتی است که  به جای پولیس فدرال برای آزار و اذیت و حمله به آنها وارد عمل می

شدن در    وارد   یروهای فدرال همیشه آزاد از هرگاه اوضاع واقعا از کنترول خارج شود، ن  ،البته با حفظ این واقعیت که

ی اقتدار  شبیه حالت معمول یک سیستم متمرکز است که به شکل گیرهستند. تاثیرات  جانبی اینکار درست    معرکه    آن

 فدارلیزم نیست.  گرایی کمک می کند، و آن

ائتالف    باید به خاطر داشت که اصل تعین کننده فدرالیزم، وحدت ملی یا حاکمیت ارضی نیست، بلکه منافع متقابل جوانب 

  ، است. به بیان دیگر، فدریشن ها به مسائل ملی گرایی و سرزمینی توجهی ندارند. پس از پایان قدرت مرکزی )دولت(

را بر فدریشن ها تحمیل کند. تنها چیزی که باقی میماند، »نیروی  دیگر هیچ قدرتی وجود نخواهد داشت که اقتدار خود  

 دارد.  بیشتر و ضرورت به تحقیقاین مفهوم کمتر شناخته شده  با حفظ اینکه جمعی« است. البته

لکیت خصوصی و  ما، این مولفه  استحیاتی ترین مؤلفه برای انسجام    در مفهوم اصلی آن  فدرالیزمبه طور خالصه  

ت ها سازماندهی  در حالی که جامعه قدیم بر اساس نیازهای سیاست، خود را با تقسیم بندی مل  .  لغو می کنددولت را  

، به جای با توجه به نیازهای تولید، خود را توسط فدریشن های گروه های صنعتی سازمان میدهد جدید میکند، جامعه

اقت نیروهای  سیاسی،  های  اشرقدرت  جای  به  میدهد،  قرار  را  و صادی  داران  سرمایه  یا  دهقانان  روستاییان،  اف، 

کارگران، بخش های خاص زراعتی، تولیدی و تجارتی را قرار میدهد، به جای سپاه و ارتش، انجمن های صنعتی را  

و به جای تمرکز سیاسی، تمرکز اقتصادی را قرار  گروه های گشتی داوطالب را ایجاد    ایجاد می کند، به جای پولیس،

 است.   آن رالیزم در مفهوم اصلیفداین  میدهد.
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