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آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟

Source- new business age

خالصھ بحث

، ھمزمان بحث ھای فدرالیسم، بھ عنوان یکی از گزینھبا اوج گرفتن گفتگوھای صلح در محافل سیاسی افغانستان
گردیده است. طبیعی است  برخی  آن را نسخھ شفا بخشھای مورد عالقھ ونیاز  ساختار سیاسی افغانستان مطرح
اثبات و یا نفی اند. برخورد علمی با ھر پدیده ی، دامندانستھ و برخی دیگر، با دلیل و یا بی دلیل موجھ در پی

باز می نماید. بھ ھمین دلیل فدرالیسم نیز باید بیاحساسات را بر چیده و راه را برای تعقل و داوری خردمندانھ
می بایست ،اوضاع سیاسی، اداری، اقتصادی و بحرانطرفانھ و با نگاه علمی طرح گردد . برای بحث فدرالیسم

چگونگی فدرالیسم بھ عنوان « راه حل » کنونی مطرحھای داخلی و قومی کشور ارزیابی گردیده و بھ تناسب آن،
کھ آیا فدرالیسم یک راه حل مناسب است یا نھ ؟گردد. مقالھ موجود نیز با ھمین ھدف ، تدوین گردیده است

مقالھ بافدرالیسم خدمت خوانندگان محترم تقدیم می گردد. ایناین مقالھ بخشی از سلسلھ مقاالتی است کھ در رابطھ با
واقعا یک داستان ناموفق است؟ ».روش مطالعات موردی تدوین گردیده است: « آیا فدرالیسم

مقدمھ

توجھموردھمآنکھالبتھاست،آنساختاریوسازمانیبعدازتنھافدرالیزمنظاممورددرافرادازبسیاریدرک
مختلفسطوحآندرکھدھدمیارائھراسیاسینظامنوعیکفدرالیسمتجربھتاریخوتئوریاساسا،امااست؛

استفادهازتاکنندمینظارتھمدیگربرسطوحازکدامھرکھاست،شدهتعریفمعینھایصالحیتباحکومت
نحویبھنظام،اینبھکھآنھاییتمامکھاستسیاسینظامفدرالیسمدیگرطرفازشود.جلوگیریمطلقھقدرت
نوعیکمختلف،جغرافیاییدرحاکمیتتقسیمبامختلف،ومتنوعمنافعوھانظرتفاوتھمھباداردتعلق

نظامجغرافیاییبعدکند.میتامینفدرالیسماصوِلوقرارداداساسبرمرکزیحکومتوایاالتمیانراھمزیستی
نظامیکعنوانبھفدرالیسماصولیلحاظازامااست؛نظاموساختاراینمھمابعادازیکیشکبدون،فدرالیسم

ھمھتوسعھعدالت،تامینبرابری،آزادی،فدرالیسمنظاماصلیھدفواقعدردارد.یجغرافیابعدازبیشترابعاد
ھدف،آنتامینبرایکھاست،محلیخودگردانیوداخلیسازماندھیمدیریت،درمردمسازیتوانمندجانبھ،

اوضاعتناسببھمناسب،وعلمیھایوبسطقبضبامدرنودموکراتیکعادالنھ،نظامیکعنوانبھفدرالیسم
یک کشور تدوین می گردد.

Danial(ایالزردانیل Elazar(میگوید:موردایندر
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حکومتدارایتادارندحقواندشدهتولدآزادانسانھاکھاستنھفتھواقعیتایندرفدرالیسمایدئولوژیاصل«
. »1پایھ ریزی شودخوب باشند و حداکثر آزادی ھای بشری در یک چارچوب مناسب

وواقعیدموکراسیبرمبتنینظاماساساماشود؛گرفتھنظردرمعنیتمامبافدرالیسمجغرافیاییبعداگربنابراین،
ھمینبھدھد.میدستازراخودواقعیمفھومفدرالیسمشود،ادارهالعنانھمطلقھایروشتوسطونباشدکارا

ھای آن بدقت مطالعھ شود.دلیل غیر از سازمان ساختاری فدرالیسم، باید ھمھ مولفھ

آنھایناکامیومطالعھدموکراتیکغیرکشورھایدرفقطرافدرالیھاینظامکھبودخواھدمنصفانھغیر
«خودکتابدرپاکخوبرویرضامحمدراکارھمیندرستکھکردقلمدادفدرالیسمناکامیبحیثراکشور

.2فدرالیسم در جھان سوم » کرده است

اداری،گستردهفسادمانندخوب؛حکومتدارینبودندرسومجھانکشورھایاصلیمشکلاینکھبھتوجھبادربا
ابزارازغیردموکراسیکشورھاآندراست،سیاسیمسایلباارزشیغیربرخوردھایودیکتاتورانھھایروش

نظامنوعھیچوضعیتگونھاینوجودباپسنیست.دیگریچیزیسیاسیناسالماھدافپیشبردبرایسیاسی
سیاسی تضمین و موفقیت ندارد.

Baogang(ھیباوگانگپروفیسور He،(آسترالیادیکن،دانشگاهدراستاد)Deakin University Australia(کتابدرھم
فدرالیزهودموکراتیزهفرایند«عنوانتحتکھکتاباولفصلدراودارد.تاکیدموردھمینبھآسیا»در«فدرالیسم

Democratizationآسیادرشدن and Federalization in Asia((«ازبعدخصوصابیستم،سدهنیمھدرکھ:دھدمیتذکر
پسازماندراستقاللازبعدزیادیکشورھایوبودباالبسیارفدرالیسمبھجھانیتمایلدوم،جھانیجنگ

کشورھادرھمھفدرالیسماماکردند،انتخابداخلیمنازعاتحلبرایبھترحلراهحیثبھرانظامایناستعماری،
نیاساالندم،١٩۵٣درفعلی)(زمباوهرودیزیام،١٩۵٠سالدرچینم،١٩۴٨سالدراندونزینبوده.موفقداستان

)Nyasaland(مجموعھبریتانیاالھندغربم،١٩۶۵درسال)میانکارائیب)جزایردربریتانیافرادریاییسرزمین
فدرالینظامبھزیادیتمایلاستقاللپسااوایلدرکھاندبرجستھاینمونھچندینم،١٩۶٢الیم١٩۵٨سالھای
بدستنظاماینازخوبیتجربھھمدیگریبرخیکردند،نظرصرفاولروزھمانازآنانبرخیاماداشتند؛

نظامازقصداتجزیھوپراگندگیازھراسبخاطرھمتعدادیونشدندموفقفدرالینظامتطبیقدریاونیاوردند
.3فدرالی فاصلھ گرفتند و نظام تک ساخت را انتخاب کردند

نظامھای شبھھ فدرالی

کارکردھایولینیست؛دارااساسیقانونوساختارنگاهازرافدرالینظامساختارتماماینکھباھانظامازبعضی
دارایکھبردنامالنکاسریوفلپینانگلستان،چین،کشورھایتوانمیکھاستفدرالینظاممانندھاحکومت

فدرالیسمبسویداخلیمنازعاتحلبراییاومیکندتمرینعمالرافدرالیزمنوعیولیساخت اند،تکھاینظام
ومرکزمناسباتامااست؛ساختتککشوریکرسمیبطورچینمثالکنند.مینگاهرفتبیرونراهیکبحیث

3 Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi (Editors)
-(2017)
Baogang He- Democratization and federalization in Asia, P.2
Published by Edward Elgar Publishing Ltd., UK/USA

2 تھرانھزارکرمان،نشرسوم-جھاندرفدرالیسم)-١٣٨٩(نوروزرضا،محمدپاکخوبروی

1 Elazar, Danial-(1994), Federalism and the way to peace. Kingston, ON: Queen’s University Press.
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Zhang(یونگنیانژینگپروفیسوراست.گردیدهاستوارفدرالیسمعینیروشوفرھنگبامحالت Yangonin،(استاد
Shang(شینژیندانشگاهدرسیاسیعلوم hen(خواند.میفدرالینیمھراچینسیاسینظامکنگ،ھنگدر

اولبعددارد:مھمبعددوفدرالیسمعلمیلحاظازاست،معتقدپرنستون،دانشگاهآموختھدانشژینگ،پروفیسور
درقواتفکیکدھد،میتوضیح(ایاالت)رافرعیومرکزیحکومتمیانھاصالحیتیعنی؛است،نھادی

حکومت)مختلفسطوح(میانراھاصالحیتونمودهتبیینرسماراگزاریقانوندراختیاراتتقسیموحکومت
مستقیمرابطھبراستوارھاصالحیتتقسیمواختیاراتتوضیحایندیگرسویازکند.میتضمینومشخصھم

راکشوریچندفقطاند،فدرالینظامدارایکھکشوریدھامیانبنابراین،است.شھروندانوسیاسیقدرتمیان
محلیماھیت(ایالتی)محلیھایحکومتآندرکھراکاناداآمریکا،سویس،مانندگفتواقعیفدرالیتوانمی

نظامدارایاینکھبامالزیوھنددرامانیستند؛متکیمرکزیحکومتبھکامالومرکزیحکومتبھکامالودارند
میمرکزیحکومتبربھمتکیمحلیھایحکومتودارندویژهصالحیتمرکزیھایحکومتاند،فدرالی
باشند.

چین

اندویژهھایصالحیتدارایمحلیھایحکومتچیندر«می نویسد:چیندولتینظاممورددرژینگپروفیسور
کھنیستآنمانعچیزیپسسازی.قانونمالی،امورتفتیش(موقت)،نظامیحکومتاعالمواضطراراعالممانند

.»4نظام سیاسی چین را یک نظام فدرالی عینی بگویم

دیگرتبار۵۶آنانکناردرچیناما5دھندمیتشکیلراصدیدر٩٠باالیحدودجمعیتھانمردمانگرچھ
منطقھپنجتایوان)،(بشمولوالیت٢٣دارایچیناداریتقسیماتلحاظازشناسد.میرسمیتبھھمرا

مرکزی اداره می شوند. دو منطقھ  ھنکخودمختار، چھار شھرداری بزرگ است کھ مستقیم توسط حکومت
متفاوتی اداره می شوند.کنگ و میکاو دارای جایگاه ویژه اند کھ با سازوکار کامال

و)Ningxia(ننگجیا،)Guangxi(گوانجی(درونی)،مغولستانتبت،ازاندعبارتچینخودمختارمنطقھپنج
محلیھایزبان»،منددرین«زبانکناردرواستداخلیخودمختاریداراییکھرکھ)Xinjiang(سنجیانگ

رسمیت دارند.

کنگھنگاست.فدرالینظامیکازبیشحتیھمکنگھنگوچینمرکزیحکومتمیانمناسباتطورھمینو
استبرخوردارویژهوضعیتازچینسیاسینظامدرھنوزتااماگردید؛چینقلمروجزرسمام١٩٩٧سالدر

حتی از خود پول جداگانھ دارد.

5 National Bureau of Statistics of China (Aril 28, 2011)　
Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010
Population Census [1] (No. 1)
https://web.archive.org/web/20130115173048/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_
402722244.htm

4 Yangonian, Zhang (2015)-China’s de facto Federalism. Pp 213, 204, “Federalism in Asia.”

https://web.archive.org/web/20130115173048/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
https://web.archive.org/web/20130115173048/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
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شبیھ فدرالزم در چین

Source- debate

انگلستان

Gerard(گیراردھورگاندکتر« W. Horgan(«،درتدریسکرسیکھفدرالیسمپردازنظریھونظرانصاحبازیکی
اصطالحیکاساسافدرالیسم«نویسد:میانگلیسسیاسینظاممورددرداردکاناداتھامس،سینتدانشگاه
ھایصالحیتباآندرکھاستسطحیچندحکومتبرمبنیکھاستاصولیازایمجموعھبلکھنیست،توصیفی

گذاری می شود.مشترک و حکومت ھای خودگردان محلی یک نظام سیاسی پایھ

تشکیلکشوراینندارد؛وجودمدونیاساسیقانونآندراست؛ساختتککشوریککھرسمیلحاظازبریتانیا
تاریخاقتصاد،دارایکھاستشمالیایرالندوویلزاسکاتلند،انگلستان،فدرالی)منطقھ(چھارکشورچھارازشده

تکراخودسیاسینظامرسمی)وعنعنویلحاظ(ازانگلستانگرچھباشد.میمتفاوتھایملتو(فرھنگ)
است.کردهانتخاببزرگتنوعاینبھپاسخبرایحلراهیکبحیثرافدرالیسمواقعیتدراماگوید؛میساخت

.6استQuasi-Federalism((فدرالیزمشبیھامانباشد،کاملفدرالیزمیکبریتانیاسیاسینظاماگرپس

دموکراتیک سوسیالیستی سری النکا ھستند.مثال برجستھ دیگری در این رابطھ جمھوری فیلیپین و جمھوری

تمایل بھ فدرالیسم

فلپین

ساختتکنظامدارایھنوزتازمانھمانازوکرداستقاللاعالمم١٩۴۶جوالی۴دررسمافیلیپینجمھوری
را از تک ساخت بھ فدرالی تغییر دھد.بوده است. اما حاال تصمیم گرفتھ تا نظام سیاسی کشور

پیروانآنمردمدرصدھشتادباالیاکثریتگرچھدارد.وجودعمیقتنوعآندرکھاستکشورھایجملھازفیلیپین
قبیلھوقومچندینھممسیحیتدینپیروانومیدھندتشکیلراجمعیتکل۵.۶فقطمسلمانھاوھستندمسیحیتدین

(Visayan(ویسایانکنند.میزندگیبزرگقومچھارفیلیپیندراند.تقسیم (Tagalog(تاگالوگدرصد،٣٣.٧ ٢۴.۴

6 Horgan, Gerard- The United Kingdom as a Quasi-Federalism State. Pp.2-18
Working paper 1999 (3)-Institute of Intergovernmental Relations. Queen’s University, Kingdom, Ontario
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(Ilocano(ایلوکانودرصد، (Bicolano(بیکوالنوودرصد۴.٨ جمعیتکلدرصد٧٣.٣مجموعدرکھدرصد٨.۶
است.دیگرکوچکوخردقبایلواقوامازمتشکلمتباقیجمعیتدرصد٢۶حدودودھدمیتشکیلراکشورآن

درآنکھبدوناست.بودهتاریخیھایناھمگونیوھانشیبوفرازباتوامکشورآندرمختلفاقواممیانمناسبات
عمدهھایبحثازیکیفدرالیسمقومیمنازعاتحلبرایبپردازیم،فیلیپینقومیمیانمشکالتوتاریخیجزییات

در آن کشور بوده است کھ حدود سابقھ بیش از صد سالھ دارد.

Rodirgo(دوترتیرودرگو«جمھوررییسنھایتدر Duterte(«قانونبازبینیکمیسیونم٢٠١٨اپریل٢٩در
ورسانیدتصویببھرانواساسیقانونمسودهآرااتفاقباکمیسیون٢٠١٨جوالی۴درکھدادتشکیلرااساسی

تکنظامازبزودیفیلیپینودھدمیبحثزیررافدرالیاساسیقانونمسودهفیلیپینپارلمانھاروزایندر
.7ساخت بھ نظام فدرالی تغییر می کند

جمھوری فدرالی فیلیپین

Source- https://line.17qq.com/

سری النکا

وھنداوقیانوسدرکھمربعکیلومتر۶۵۶١٠مساختباکوچکجزیرهکھاستالنکاسریدیگربازرنمونھ
تاالنکاسریاست.مذھبیوقومیتنوعبامیلیونیبیستحدودجمعیتدارایالنکاسریدارد.قرارجنوبیآسیای
بدونکشوراینکرد.استقاللاعالمم١٩۴٨فیبروری۴دروبودکبیربریتانیایمستعمراتازیکیم١٩۴٨اوایل
سریاستقاللازبعددارد.دموکراسیادعایھنوزتااستقاللازبعدکھاستجنوبیآسیایکشورھایازیکیشک

حوزهاکثریتی-تکنظامانتخاباتبرایوساختپارلمانی-تکنظامبریتانیاانتخاباتیسیاسینظامازتقلیدبھالنکا،
نیمھنظامفرانسھمانندودادتغییرراخودسیاسینظامالنکاسریم١٩٧٨سالدراماکرد.انتخابراای

7 Lopes, Ditas B. and Calonzo, Andreo (Jan. 10, 2021). Philippines Lawmakers to Open Talks on Amending
Constitution.
Bloomberg, Politics January 10, 2010 accessed on January 13, 2021.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/philippines-lawmakers-to-open-talks-on-amending-con
stitution
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اطاقھیکالنکاسریپارلماناست.تناسبیالنکاسریفعلیانتخاباتینظاموکردانتخابراساختریاستی-تک
است.وکیل٢٢۵ازمتشکلواست

(Sinhala(ھاسنھالیبزرگقومچھارالنکاسریدر (Tamils(النکاسریھایتاملدرصد،٩.٧۴ درصد،١١.٢
(Moor(مورھا ٧٠.٢بودایمذھبپیروانطورھمینو.8داردوجوددرصد۴.٢ھندیھایتاملودرصد٩.٢

.9دھندمیتشکیلراجمعیتدرصد٧.۴ھامسیحیودرصد٩.٧ھامسلماندرصد،٢.۶ھاھندودرصد،

سریمورھایکنند.میصحبتتاملیزباندرھمھشدهیاداقوامدیگرھاسنھالیازغیرکھاستاینجالبالبتھ
مسلمانمذھبینظرازاینکھباشود.میدیدهزیادعربیکلماتاست،تاملیکھآنھازبانوھستندمسلمانالنکا

ھستند، با تامل ھا شباھت ھای زیادی دارد.

سازیاقلیتوتقسیمبرایالنکا،سریحکومتآنبرحاکمھایتاملتندروگرایانملیسویازادعاھایگرچھ
ھایتاملمورھا،بزرگبخشدرحالیکھکنندمیتقسیممورھاوھندی،النکاسریھایتاملمیانراآنھاھا،تامل

Vasundhara(موھنواسندرارامطلبھمینآوردند.رویاسالمدینبھقبلھامدتکھھستند Mohan(کتابدرھم
Identity(النکاسریھایمسلمانمیاندرھویتبحران«خود Crisis of Sari Lankan Muslim(«10کندمیاشاره.

فرارامیھ)بنیشکنجھترسازکھ(بودندھاشمبنیقبیلھازھایعربالنکا،سریدرھامسلمانازگروهاولین
ھایتاملبازمانمروربھکھشدندساکنالنکاسریدرمیالدی،ھشتمقرناوایلوھفتقرناواخردروکرده

محلی مخلوط گریدند و فرھنگ و زبان تاملی را اختیار کردند.

استعماریالنکایسریزماندرریشھکھھاتاملوھاسنھالیمیانسیاسیکشمکشتاریخیجزییاتازنظرقطع
بھتبدیلوگرفتخودبھراخشونتشکلآھستھآھستھکھسیاسیمنازعاتایندالیلمختلف،منابعدارد،(سیلون)

چنین بیان کرده اند:یکی از خونبار ترین جنگ ھای داخلی تبدیل گردید، را این

جایگزینانگلیسیزبانشدیداعتراضاتازبعدپسان(کھدولتیرسمیزبانبحیثسنھالیزبانشناختنرسمیتبر
ھایبورسدربندیسھمیھھا،نشینتاملمناطقدربارمشقتکاریمحیطواقتصادھاینابرابریگردید)،آن

تاملسازیاقلیتبرای(احتماالنشینتاملمناطقدرسنھالیکشاورزانجایگزینیقوم،وزباناساسبرتحصیلی
کتابخانھسوختاندنھند،بھتامل٣٠٠٠٠٠حدوداجباریبرگشتحکومت،درھاتاملپایانسطحدرنمایندگیھا)،
Jaffna(جافنا (Libraryبرخوردبود،نوشتھنخلھایبرگبرقلمیھاینسخھازکتاب٩٠٠٠٠حدودآندرکھ

میانخونینھایجنگ{سببغیرهوتاملزنانبرجمعیدستھتجاوزاتحتیوھاتاملباامنیتینیروھایخشین
سنھالی ھا و تامل ھا شد}

وقتیگردیدواردجدیدمرحلھیکبھزبانیوقومیمناسباتاینم١٩٧۶سالدرمیالدیھفتاددھھاولنیمھازبعد
Velupillai(پرابھاکنپالی«ویلو Prabhakaran(ایالمتاملبخشآزادی"ببرھایعنوانتحتراسازمانی)Libera

10 Mohan, R. Vasundhara (1987)- Identity Crisis of Sari Lankan Muslim “A historical Background.” Pp.13, 14
Published by Mittal Publication, Delhi

9 Department of Census and Statistic – Sari Lanka
http://www.statistics.gov.lk/Pocket%20Book/chap02.pdf

8 CIA- The World Factbook, Sari Lanka last updated January 19,2021 Accessed on January 21, 2021

http://www.statistics.gov.lk/Pocket%20Book/chap02.pdf
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(Tigers of Tamil Eelam-LTTE"تاملھای"ببربنامکھ)Tamil Tigers("ھدفنمود.تاسیسراکرد،پیداجھانیشھرت
.11النکا بوداین سازمان تاسیس یک دولت جداگانھ برای تامل ھای سری

تمامشدتبھم،٢٠٠٩تاکھگرفتاوجالنکاسریامنیتینیروھایوتاملببرھایمیانھادرگیریم١٩٨٣سالاز
یافت.پایانپرابھاکرنرھبرانشدنکشتھوتاملببرھایشکستباجنگاینم٢٠٠٩اپریلآواخردرکرد.دوام
خانمانبیهدیگرھزاردھاوباختندجاننفرھزارھشتادالیداخلیھایجنگاینجریاندرکھافزایدمیمنبع

گردیدند.

تاکتیکحیثبھیافتھسازمانومنظمھایانتحاریکھاستایناستاھمیتحایزکھدیگرینکتھداستانایندر
حدودسازماناینداخلیھایجنگجریاندروگردیدهآغازتاملببرھایتوسطبیستقرندومنیمھازبعدجنگی
راناسنگا«النکاسریبرحالجمھوررییسعملیاتازیکی درحتیودادندانجامراانتحاریحمالت١۶٨

Ranasinghe(پریمادوسا» (Premadasa«ھمم١٩٩١سالدر»راجیوگاندھی«ھند،صدراعظموم١٩٩۴سالدر
ادعاتاملببرھایرھبرپرابھاکرن،کھاستاینجالبدیگرینکتھشدند.کشتھتاملببرھایھایانتحاریتوسط
درآمریکادریایینیروھایپایگاهبھلبنانهللاحزبانتحاریحملھازراانتحاریعملیاتاستراتیژیکھبودکرده
.12بودندشدهکشتھفرانسویعسکر۴٨آمریکاییعسکر٢۴١آندراست.گرفتھالھامم٩٨٣اکتبر٢٣

Robert(پوپرابرت«رامطلبھمین Pope"(،«درھمانتحاری"،تروریزممطالعاتدرشیگاگوپروژهرییس
National(آرپیاینرادیودرمصاحبھ Public Radio-NPR(،میانکھاستکردهیادم٢٠٠٩می٢١درآمریکا
فراآنھاازهللاحزبازھمراانتحاریحمالتتربیتسازماناینوبودهھایتماسلبنانهللاحزبوتاملببرھای

تکذیب این اداعا چیزی دیده نشده.. اما از طرف حزب هللا لبنان بھ تایید و یا13گرفتھ اند

ادعاالنکاسریازرامطلقآزادیدیگرتامل»«ببرھایمرزیبیرونبخشرویرویاجنگدرشکستازبعد
را بھ حیث یک راه حل پشنھاد می کند.نمی کند، بلکھ برای حل منازعات قوی و زبانی، نظام فدرالی

Jayampathy(وکراماتنیپاتیجیامدکتر« Wiekramathne(«قانونمطالعاتانستیتیوت«رییسوحقوقمتخصص
Institute(اساسی of Constitution Studies(«واساسیقانوناموردرالنکاسریجمھوررییساسبقمشاورو
دراساسیقانوندرتعدیالتازبعدقدرتسازیمتمرکزغیرگرچھ«نویسد:میالنکاسریفعلیپارلمانعضو
گانھ٩والیتتعدیالت،طبقواستساختتکسیاسینظامماھیتبازھمامااست؛یافتھتذکررسمام١٩٨٧سال

کھ حکومت مرکزی بھ آنھا تعویض می کند. »سری النکا فقط ھمان میزان صالحیت ھا را اعمال می کند

13 NPR- (Transcript of interview with Robert Pope) -Tamil Tigers: Suicide Bombing Innovator
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104391493&t=1612811573084
May 21, 2009 accessed on 11.12.2020.

12 Kurappa, Krishan and Overton, Lain- Suicide Terrorism in the Sari Lankan Civil War (1983-2009)
Action on Armed Violence (AOAV), Oct. 15, 2018 Accessed on 29.11.2020
https://aoav.org.uk/2018/suicide-terrorism-in-the-sri-lankan-civil-war-1983-2009/

11 Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2020, October 22)- Tamil Tigers. Encyclopedia Britannica
https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers

https://aoav.org.uk/2018/suicide-terrorism-in-the-sri-lankan-civil-war-1983-2009/
https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers
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Lanka(النکاتاملایالتیحزب« Tamil State Party- Illankai Thamil Arasu Kachchi(«سریسابقھبااحزابازیکی
سالدرکشوراستقاللازبعدحزب(ایناست.بودهکشورآندرفدرالینظامجدیطرفدارانازیکیواست،النکا

کند.)مینمایندگیالنکاسریھایتاملازگردیدهتاسیسم١٩۴٩

ازھنوزتاکھرایبلندترینوکردهشرکتالنکاسریسراسریانتخاباتھردرھنوزتاتاسیسروزازحزباین
پارلمانمجموعیدرحزباینھایکرسیتعدادگرچھاست.بودهآرامجموعدرصد١٠.٧استکردهخودآن

خودھایصندوقدرراھاتاملرایدرصد٩٠الینشینتاملمناطقدراماخورد؛میچشمبھترکمالنکاسری
جمع می کند.

ماسری«توسطاولباروداردطوالنیسابقھالنکاسریدرفدرالیسمبحث«گوید:میوکراماراتنیدکتر
Sirima(بندرانایکی Retwatte Dias Bandaranaike(«ازقبلسال٢٢یعنیبود.گردیدمطرحم١٩٢۶سالدر

استثنایمدارانسیاستازیکیبندرانایکیخانمبود.بریتانیامستعمرهھمھنوزکشوراینوقتیالنکاسریاستقالل
بحیثم٢٠٠٠الیم١٩٩۴و١٩٧٧الی١٩۶۵،١٩٧٠الیم١٩۶٠سالھایمیاندورهسھاواستالنکاسری

خانمبست.جھانازچشمسالگی٨۶سندرم٢٠٠٠اکتبر١٠دروکردوظیفھایفایکشورآنصدراعظم
یندرانایکی خودش مربوط بھ قوم اکثریتی سنھالی بود.

بحیثفدرالینظامبازھمکرد،تاسیساساسیقانونتدوینبرایراکمیسیونیبریتانیاوقتیم١٩٢٧سالاواخردر
کاندیان«مرکزیھایسنھالیسویازفدرالیزمھمباراینگردید.مطرحملیتنوعبھپاسخبرایحلراه

)Kandyan(«شودند.تقسیمفدرالیایالتسھدرالنکاسریتانمودندپشنھادوگردیدمطرح

سنھالی ھا استمناطق جنوبی در نوار اوقیانوس ھند کھ متکشل ازاکثریت-1
قدیم داشتند.مناطق مرکزی کھ سنھای ھای کاندیان در آن از خود بادشاھی-2
ھستند.مناطق شمالی شرقی کھ در آن تامل ھا و مسلمان ھا در اکثریت-3

.14اما این طرح پشنھادی از سوی بریتانیا رد شد

نقشھ پیشنھادی سری النکا با نظام فدرالی

14 Wickramaratne, Jayampathy-Sari Lanka: Devolution, Secession and Current Debate on the “F” Word.

http://50shadesoffederalism.com/case-studies/sri-lanka-devolution-secession-and-current-debates-on-the-f-wo
rd/
Published by 50 Shades of Federation accused on 26.12.2020.
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Source- Shutterstock

فدرالیسمموضوعالمللیبینوداخلیدولتیغیرنھادھایوسیاستمداراندانشمندان،میانھمھنوزالنکاسریدر
یکی از مباحث داغ است.

ساخت-غیرتکنظامفدرالیسم،بجایاست،کوچککشوریکالنکاسریچونکھکنندمیاستداللھابرخی
Ranjanee(ایلوسدیرنجانی«امابود؛خواھدبھترگزینھمتمرکز Kusumsiri Alwis(«اصالحات«کتابمولف
تطبیقبرایوکرددرکرافدرالیسماندیشھبایدکھاستباوراینبھ»،م٢٠٠۵-١٩۵٠النکاسریدراداری

مھمفرھنگیواجتماعیواقتصادیزمینیھایواقعیتبلکھنیست،مھمجمعیتوجغرافیاییمساحتفدرالیسم
.15استکردهانتحابرافدرالیسمزبانی،منازعاتحلبخاطراماداردجمعیتمیلیون١٠کھبلژیکماننداست،

طرح نظام فدرالی سوریھ

وفرھنگیولسانیقومی،لحاظازھماست،شدیدداخلیھایجنگدرگیر٢٠١١اوایلازکھسوریھجمھوری
١٨٧۴٣٧مساحتدارایوداردقرارآسیاقارهغربدرخاورمیانھدرکھکشوریاست.متنوعکشوریکمذھبی

کیلیومتر مربع است.

شھردرکلمبیادانشگاهدرالمللیبینوعامھاموردانشکدهتوسطکھ»٢٠٠٠گلف/پروژه«براوردھایطبق
پروژهاینشده.زدهتخمینمیلون١٨حدود٢٠١٨سالوسطدرسوریھتخمینیجمعیتشود،میبررسینیویارک

عملیات(وداخلیھایجنگنتیجھدرھنوزتامیالدی٢٠١١ازکھنویسدمیالمللیبینمختلفمنابعاساسبر
دردیگرتن٢٠٠٠٠٠الیواندشدهمھاجرکشوراینشھروندانمیلیونششازبیشتروریستی)،خشینھای

،16بودهاینگونھاقوامترکیبم٢٠١٨وسطدرتخمینیاحصایھطبقاند.باختھجانمذھبیوقومیھایدرگیری

درصد۴٨.٩سنت-اھلھاعرب-1
درصد١٧.٢ھا-علوی-2
درصد١٠.۶علوی)-وسنتاھل(یزیدی،کردھا-3

16 Dr. Izady M. (2018-19). Syria: Ethnic Shift, 2010-mid 2018 (Approx.)
Gulf/2000 Project, School of International and Public affair, Columbia University, New York City
https://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_Shift_2010-2018_lg.png

15 De Alwis Ranjanee (2019). Federation or Devaluation of power?  “Sari Lanka’s Perspective”

Wiley online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.289?af=R
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(Livantine’s(مسیحیھایشامی-4 - درصد٩.٢
درصد۴دروزھا--5
درصد۵عشری-اثناءواسماعیلیشیعیان-6
درصد۵.١مجموع-درغیرهوھاترکمنھا،آرمنیاالشوریون،-7

باره آن از پرداختن بھ آن اجتناب می کنم.بخاطر ماھیت پیچیده جنگ سوریھ و درازدامن بودن بحث در

رافعلیبحرانازرفتبیرونھایحلراهازیکیالمللیبینمتخصصینوسوریھداخلدرھابسیاری
ذکرفوقدرکھطورکشوراند.آنکردھایفدرالیسمسرسختطرفدارانسوریھداخلدرودانندمیفدرالیسم

غربشمالدربیشترآنھادھد.میتشکیلراسوریھجمعیتدرصد١٠.۶کردھاحاضرحالدرشد،داده
میزندگیعراقوترکیھبامرزھممناطقدرسوریھ(جزیره)شرقشمالدرو(کوبانی)شمالدر(عفرین)،

ازشدهیادمنطقھسھھراماشود.میگفتھھم»)Rojava(روجاوایاوغربیکردستان«مناطقاینبھکنند.
وھاارمنیھا،ترکمنآشوری،قبایلھا،عربکردھاازغیرآندرونیستندوصلھمباجغرافیایلحاظ

چرکس ھا ھم با تعداد نسبتا کم تر زندگی می کنند.

اتحادحزب«عنوانتحتآننظامیسیاسیجریانترینمعروفوترینبزرگسوریھ،کردھایمیاندر
Democratic(دموکراتیک Union Party- Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD(«واحد«بنامآننظامیشاخھکھاست

People(مردمازمحافظتھای Protection Unity- Yekîneyên Parastina Gel-YPG(«است.معروف

Democratic(دموکراتیکجامعھ"جنبشمناطقآندردیگریمعروفنسبتااحزابآنازغیر Society

Movement- (TEV DEM،سوریھوکردستاندموکراتیک"حزب)PDK-S(این)سیاسیحزبترینقدیمیحزب
غیره.وکردھا"اصالحات"جنبشآزادی"،"حزبگردیده).تاسیسم١٩۵٧سالدرکھاستسوریھکردھای

تحتراایتالفیکردھا،فعالحزبیازدهسوریھدرخشنتحوالتآغازازبعدم،٢٠١١سالاکتبرماهدر
The(سوریھدرکردھاملیشورای«عنوان Kurdistan National Community Syria- KNC(«کھکردندتاسیس

.17با سوریھ جایگاه بھتری پیدا کردندبعد از آن کردھا در مذاکرات ھای بین المللی در رابطھ

«عضویتبعداائتالفاینبود.سوریھدرفدرالینظامطرفداراحزاباکثرازمتشکلواقعیتدرائتالفاین

Syrian(سوریھملیشورای National Council(«درم٢٠١١اگستماهدرسوریھملیشورایپذیرفت.ھمرا
رژیممخالفمستقلھایشخصیتوسیاسیجریاناتازمتشکلوکردموجودیتاعالمترکیھاستانبولشھر
شورااینبودند.امدهجمعگردھماوحکومتبراندازیھدفباکھبودسوریھفعلیجمھوررییساالسد،بشار
Syrian(یاسوریھانتقالیملیشورای«بنام National Transition Council(«شود.مییادھم

٢٧درکھگردیدتاسیسملی"انتقالیعنوان"شورایتحتلیبیشورایماننداینسخھشورااینواقعیتدر
اوجدرکشور،آناسبقجمھوررییسقذافیحکومتبراندازیھدفلیبیغازیبنشھردرم٢٠١١فیبروری

Arab(عرببھار« Spring(«دررسماقذافیرھبریبھلیبیرژیمسقوطازبعدشورااین.کردموجودیتاعالن
.18کردواگزارکشورآنپارلمانملی،کاگنرهبھراھاوصالحیتگردیدلغوم٢٠١٢اگست٨تاریخ

18 Yazdani, Ipak- Syrian dissidents formed National Council.

17 Kurdistan National Council-Geneva, Berlin
https://knc-geneva.ezks.org/?page_id=49&lang=en
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ونتوانیستدادهنشانخودازآنچنانیموفقیتلیبی،درشاننامھمبرعکسسوریھ(انتقالی)ملیشورای
بقایدرمرزیبیرونوایمنطقھمتعددیدالیلگرچھبرجاست.پاھنوزسوریھدربشاراالسدرژیمحکومت

شوراایناعضایمیاندرزیاداختالفاتمھمدالیلازیکیامادارد؛وجوداسدرھبریبھبعثحزبرژیم
ملیشورایکند،پیدامشترکزبانشورااینبانتوانستراشورااینبااخرتاکھھایجناحازیکیاست.

شورااینباھمکاریمخالفاوایلھماناز)PYO(دموکراتیکاتحادحزبآناعضایازیکیاست.کردستان
را قبول ندارد.بود؛ زیرا بقول حزب مذکور، شورای ملی حق خودارادیت کردستان

جریاناتازیکھیچھمآنباامانتوانستھ؛حفظواقعیبشکلراخودوحدتھمکردستانملیشورایگرچھ
کردستاندموکراتحزبنیست.سیاسیقدرتتمرکزبرمبتنیسیاسینظامطرفدارایتالف،اینعضوسیاسی

ھمکرد،میھمکاریسوریھ(انتقالی)ملیشورایبامحتاطانھوداشتفعالنقشکردستانملیشورایدرکھ
بود.از روحیھ نا موفق این شورا در رابطھ بھ فدرالیسم ناراضی

مخالفجریاناتھمھازمتشکلکھمذاکرات"عالی"کمیتھازم٢٠١٧مارچ٣٠درکردستانملیشورای
Stefan(مستورادیاستیفنمتحد،مللسازمانویژهنمایندهھمکاریباکھبودبشراالسد de Mistura(ژنیو،در

مطبوعاتیکنفرانسطیوکردترکراجلسھکمیتھ،ایناعضایبامشاجرهازبعدبود،گردیدهدایرمذاکره
درفدرالیسممخالفسوریھ(متحده)اپوزیسیونگفتوکردکردھاحقوقگرفتننادیدهبھمتھمرامذکورکمیتھ

سرزنشموردگردانخودحکومتحقومشروطھحقوقازغفلتبھھمراجھانیجامعھانھااست.سوریھ
قرار داد.

نشانخودازباشدفدرالیسمداعیھازنشینیعقبنشانگرکھنرمواکنشیکدامھنوزتاسوریھدموکراتحزب
ترکیھکارکرانحزب«باترینزدیکمناسباتنسبتاکھکردستاندموکراتیکاتحادحزبامااست؛نداده

)Kurdistan Worker’s Party (- Partîya Karkerên Kurdistanê-PKK«،متمرکزغیربھتمایلفدرالیسمازبیشدارد
غیررویکردطرفدارائتالف،دردیگرجریاناتومذکورحزبدارد.قدرتتقسیمدیگرفرملیکبھسازی
شمالیمناطقتمامازمتشکلکھاند»سوریھشمالیدموکراتیکفدراسیون«خواھانواندمسئلھایندرقومی

.19داشتھ باشند؛ اما اقوام دیگر ھم زندگی می کنندھم مرز با ترکیھ باشد کھ در آن گرچھ کردھا اکثریت نسبی

حزبرھبریبھنیافتھ،پایانھمداعششکستازبعدحتیھنوزتاسوریھداخلیھایجنگکھحاضرحالدر
بوجودسوریھشمالیدر»روجاوادموکراتیکفدراسیون«عنوانتحتراایادارهعمالھادموکراتیکاتحاد

آورده اند.

نقشھ احتمالی سوریھ فدرالی

19 Kom News- Syrian Kurdish KNC Withdraw from Geneva Talks in protest at opposition.
March 30,2012 Accused 05.12.2020
https://web.archive.org/web/20170331212036/https://komnews.com/syrian-kurdish-knc-withdraws-geneva-tal
ks-protest-opposition/

https://archive.is/20121204175512/http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-f
orm-national-council August 24, 2011 accessed on 02.12.2020.

https://archive.is/20121204175512/http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-form-national-council
https://archive.is/20121204175512/http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-form-national-council
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Source- Rarelibra

جھان عرب

Hazem(حنفیحازمدکتر« H. Hanafi(«ایمقایسھفدرالیسم«رشتھدرارشدکارشناسی)Comparative

Federalism(«فدرالیزممطالعاتبرایعربیبنیاد«رییسو»انگستانکنیتدانشگاه«از)The Arab

Foundation for Federalism Studies(کشور٢٢ازمتشکلکھعربجھانکھاستباوراینبھاست،مصردر
داخلیخالصتولیدبااست،چینواروپاکانادا،آمریکا،متحدهایاالتازتربزرگوجمعیتمیلیون٣٢٠و
)GDP) وفرھنگ،دینتاریخ،زبان،مانندقومیمشترکاتباوم)٢٠١٧سال(درامریکاییدالرتریلیون١.٣ 

بھبلکھیابند،دستتوسعھوپارچگییکھمکاری،ازمتوسطسطحیکبھکھنتوانستندتنھانھاتنیکی،گروه
قرارخارجیسلطھیااشغالمعرضدرشده،تبدیلکشوریدرونودولتیمیانگستردهنبرد)(بزرگمیدان
ایدئولوژیباعربدنیاییاوعقیدهبھدارند.قرارسطحترینپایاندرانسانیتوسعھھایجدولدروگرفتھ
گرایی)،(عربعربیسمپانگرایی)،(اسالماسالمیسمپانماننداستبودهگوناگون»ھایازم«باتوامعربی

واجتماعیسیاسیامورھمھبرقویقدرتتمرکزبرمبنیکھسیاسینظامنوع،-Statismگرایی(دولتستاتیسم
تنھااماسیوسالیزم.ولیبرالیزم،گرایی)،قدرت/استبداد(-Authoritarianismاتوریترنسیماست)،استواراقتصادی

» است.چیزی کھ تا ھنوز بطور جامع تجربھ نگردید « فدرالیسم

نیاز دارد.او می گوید بخاطر چندین دلیل عمده، جھان عرب بھ فدرالیزم

سویکازاساست:بودهتقسیمقطبدومیان(عنعنوی)اجتماعیادابوفرھنگیلحاظازعربجھان-1
دیگرسویازوبود،حزبیگراییملیھایپروژهباتوامکھمتمرکزھاینظامباوساختتککشورھای

فدرالیسمامابوده)شانناکامیعثبا(کھعربی"ھایکشور"اتحادیھمانندوپایدار)(نچندانکنفدراسیون
و ادغام یکپارچی منطقھ ای باز کند.در سطح پان عربیسم می تواند راھھای جدیدی را برای ھمکاری

مانندعربیکشورسھدررافدرالسیموکردخواھدمطرحبزرگیسطحدرراعربجھانایدولوژیاین-2
نقصبخاطرفدرالیسم،تجربھکشورھاایندرحازمدکتربعقیدهکرد.مطالعھنبایدسومالیھوسودانعراق،

نادیدهوسازیمتمرکزغیرروندقدرت،تقسیمدرستسازکارھایدراشتباهبلنبودهفدرالینظامدر
شدن این کشورھا است.گرفتن ابعاد مختلف حقوق بشری و روند (نادرست) دموکراتیزه

African(آفریقااتحادیھ«درعضویتوھستندآفریقاقارهدرکھعربیکشورھایاز-3 Union(«کھدارند)

درازدراحتماال،وگردیدهتاسیسم٢٠٠٠سالدرکھاست)آفریقاقارهسطحدرکشورھاکنفدراسیونیک
کشورھایایننگرفت،صورتعربجھاندرفدرالیسماگرباشد.حضورحالدرفدراسیونیکمدت



13

عربجھانفدرالیسماگر«کند،میمطرحراسوالیاوشوند.آفریقاییفدراسیونجزاحتماالعربی
دودھندهتشکیلواحدھمزمانتوانندمیچگونھآفریقاقارهدرعربیکشورھایایننشد،تطبیقبموقع

فدراسیون باشد؟ »
قرارمالکسودانوعراقدررا(ناقص)فدرالیسمتجربھفقطعربجھاننبایدگوید:میحنفیحازمدکتر-4

وشدهتطبیقھاتحریمازفراروھاخارجیاشغالبخاطرکشوردوھردرفدرالیسمتجربھزیرادھند
دیگر کشورھای عربی است.ناکامی این دو تجریھ ھمانند تجریھ ناکام دموکراسی در

رفتھدستازفرصتیکبھنبایدآن،تفاھمسوییادرکعدمدلیلبخاطرعربجھاندرفدرالیسمبنا-5
دیگر تبدیل شود.

متذکربایدرااوپنداشتازدیگرینکتھیکاماداردتحقیقیھاینوشتھچندینرابطھدرحازمدکترگرچھ
ماھیت،است.پوشیدهفدرالیسمدرھماسراییلوھاعربنزاعدرستومنطقیحلکھکندمیتاکیداوشویم،
،اجتماعیوفرھنگیحقوقی،سیاسی،مذھبی،،تاریخیمشکلاولاست.مشکلدوبراستوارنزاعاینپیچیده

کامالروایتدودراصلیمشکلاماباشد.حلقابلاحتماالواستنزاعبعدزمینیواقعیتیککھاقتصادی
جایگزینیواستقراریپروژهیکاسراییل«کھاندشدهباورمندروایتیبھھاعرباست.نھفتھمتفاوت

معتقدروایتیبھیھودیانبرعکسکرد.»مقاومتآنمقابلدربایدواستآنھاسرزمیندریھودیان،استعماری
برایآسانراهھیچبناشود.»محافظتآنازقیمتھربھکھاندآنانسازیملتپروژهیکاسراییل«کھاند

بستھرانزاعایناساسیھایحلراهھمھھنوزتاھمزیستیومقاومتمعضلونداردوجودطرفدوسازش
مدتازجھاندرمتعددیمیزھایرویھایھودیباھاعربمشکلحلبرایگوناگونپشنھاداتگرچھاست.

یکقالبدرکشوردوطرحیاوھایھودیوھاعرببرایمستقلکشوردوماننداند،خوابیدهطوالنی
ھاینگرانیبخاطرراطرفدومشکلطرحدوھرامانشین.یھودیونشینعربمناطقمیانکنفیدراسیون

تشنجباعث»،دادیمدستازرادیگرینصفوگرفتیمرانصف«کھطرفدومیانقویاحساسوامنیتی
میانفدراسیونیکدرراعملیومعقولمنطقی،حلراهحازمدکترشد.خواھدطرفدومیاندایمیھای

متشکلکھکشوریدولتی.دووایجامعھدوزبانھ،دودوملتی،فدراسیونیعنیداند.میھایھودیوھاعرب
ازیکھرمشترک.پایختبحیثالمقدساورشلیم/بیتوفلسطینایالتونشینیھودیایالتباشد.ایالتدواز
نھفدرالیسم«باشد.داشتھمشترکحکومتمرکزدروگردانخودحکومتخودمربوطھایالتدرطرفدو

دودرکشوریکدرراھمزیستیحسنبلکندنمینقضطرفدومیانراسرزمینکلملکیتادعایتنھا
. »20تضمین می کندجغرافیای خود مختار و جداگانھ، با قوانین قابل اجرا،

20 Hanafi, Hazem H. (2008)- Federalism in the Arab World, “toward a new model of cooperation and integration.”
By the New Federalists (A paper by young Federalists {JEF-Europe}), Brussels
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Source-Open University

نکتھ اخیر

وجودزمینھایندرکھھایانتقادوکشورھابرخیدرفیدرالیسمساختاربودنناکاموفوقھاینمونھوجودبا
ھمھباتاھمفدرالینظامدیگر،ھاینظاممثلاست.انصافازدورفدرالیسم،ایدولوژیبردنسوالزیردارد،
فدرالینظامماھیتناقص،نمونھچندبخاطراماشد؛خواھدبروروھایچالشبانگرددتطبیقاشھایمولفھ
حالدرکشورھایدرموثرحلراهیکبحیثوموفقسیاسینظامیکبعنوانھمھنوزتاوبیندنمیآسیب
ومذھبیفرھنگیولسانیقومی،ھایجنگبخاطرتجزیھوبزرگنزاعشرفدرونزاعپسانزاع،

ایدلوژیکی و غیره  حساب می شود.

ھایریشھودالیلبایدشودمیمواجھناکامیوکندیباکشوریکدردموکراتیکحکومتداریارزشاگر
چوناست.سیاسیناکامروشیکدموکراسیکھشوددادهسرشعاریاینکھنھکردجستجوراآناصلی

اسالمیھایارزشاسالمی،کشوریگاندراگرشودمیمطرحسوالیاند،مسلمانانکتاباینبیشترمخاطبین
ناموفقدینیکاسالمکھبودنخواھدمعنیاینبھھرگزوبا�نعوذنداد،نتیجھآندرستتطبیقعدمبخاطر
است.

نتیجھ

رشدمتوازن،توسعھاجتماعی،عدالتشخصی،ھایآزادیآندرکھاستنظامیفدرالی،نظام.1
حکومتگردیده،تضمینمردمخودتوسطمردمسرنوشتگیریتصمیموانتخابحقوانسانینیروی

آنسرمشاءومیشوندانتخابھمھاشتراکباجامعھافرادخودتوسطمرکزیحکومتومحلیھای
باز ھم بر اساس فلسفھ آزادی انسان و حق انتخاب او است.

اقتصادی،توسعھوعدالتگسترشموجبھمفدرالیشبھھھاینظامبلواقعیفدرالیسمدرانکھنھ.2
توسعھ سیاسی برای جامعھ بوده است.

فرھنگیتوسعھاقتصادی،توسعھاجتماعی،اعدالتاست،یافتھتحققواقعیفدرالینظامکھجاھایدر.3
بودهاینبخاطراستنداشتھموفقیتفدرالیسممناطقیدراگراست،شدهفراھمجامعھآندرانسانی،و

صداییتکحکومتھایمانندواستنیافتھتحققحقیقیفدرالیسموواقعیدموکراسیآناناکثریتدر
نظامقدرتانحصارباواستکشیدهچالشھمبھرافدرالیسممرکزی،متمرکزحکومتقطبییکو

فدرالی در بند نوع دیکتاتوری شکل گرفتھ است.


