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درميان شصت کشور جهان که دارای نظام فدرال يا کنفدرال می باشند سه نوع انتخاب وگذر به فدراليسم 

  وجود داشته است 

وضرورتهای گوناگون وويزگيهای هر کشور انتخاب سيستم فدرال را الزامی نموده است که به طور خالصه 

  بقرار زير  

  :می باشند

                                                                                          

عمال حکومت متمرکز در آنها امکان پذيرنبوده است نظير  کشورهائی که بدليل وسعت جغرافيائی بزرگ -1

اياالت متحده آمريکا  برزيل   آرزانتين   استراليا   روسيه  و غيره که از آغاز نظام اداری مدرن 

  .درين کشورها عدم تمرکز بصورت فدراليسم ضروری بوده است 

حفظ موجوديت نبوده اند و لذا با هم کشورهائيکه بعلت کوچک و کم جمعيت بودن بتنهائی قادر به -  - 2

. متحد شده و هويت و کشور جديدی بوجود آورده اند و از نظر اقتصادی نيز بهم متکی شده اند 

قديمی ترين اين کشورها سوئيس می باشد که از بيست و شش دولت با چهار زبان رسمی درست 

 از بهم پيوستن شاهزاده نشينهای شده است و همچنين ميتوان از آلمان در قرن نوزدهم نام برد که

  .متعدد بوجود آمد 

کشورهائيکه برای حل مساله ملی و تامين حقوق اقليتهای قومی مجبور بوده اند نظام متمرکز قبلی  -3

را بشکنند و سيستم فدرال را جايگزين آن نمايند که  کانادا  هندوستان  اسپانيا  و بلزيک از آن جمله 

ش نيز که در فاصله دو جنگ حکومت متمرکز ايجاد کرده بودند بعد از آلمان و اطري.  می باشند 

 .جنگ جهانی دوم  دو باره  فدرال شدند

 در ايران حکومت متمرکز ايجاد شده و اکنون ملل غير فارس و بعضی از 1925با توجه باينکه از سال 

ران در زير به چگونگی گذار سازمانهای سياسی خواهان فدراليسم هستند لذا برای آشنائی با تجربيات ديگ

 .اين کشورها از تمرکز به فدراليسم اشاره می شود 

هندوستان ، پاکستان و نيجريه در ميان کشورهائی که در دوره استعمار حکومت های متمرکز داشتند و بعد 

 از استقالل فدرال شدند نمونه های قابل توجه درميان کشورهای درحال رشد می باشند و بخصوص تجربه

  .هند در ايجاد آشتی ملی شايان تقدير است 

در دوره استعمار تقسيمات کشوری هند بدون در نظر گرفتن هويت زبانی و فرهنگی مردم سازمان داده شده 

بود  وهندوستان مستقل با احتراز از حفظ تقسيماتی که ميراث استعمار بود سيستم فدرال را برگزيد و ادامه 

  .ا غير ممکن ومغاير با اصل حق تعيين سرنوشت ملل بدست خود دانست حيات تقسيمات چند مليتی ر



 شش دولت فدره بر پايه زبان محلی در جنوب شبه قاره هند ايجاد کرد که عبارتند از 1950هندوستان در سال

.  

 - 5 ، کاننادا     کارناتاکا-4   کراال؛  مااليام  - 3   تاميل نادو؛  تامول  - 2   آندرا پرادش با زبان تلوگو   -1

  .  گجارات ، گجاراتی -  6ماهاراشترا ، ماهاراتی  

اين دولت های فدره که براساس زبان مردم محل تشکيل شده بودندبا پذيرش عامه مواجه شدندو در ايجاد 

در عين حال اين استراتژی و تجربه موفق . پيوند با حکومت فدرال سراسری پيشقدم و بسيار موفق بودند 

 1966ايجاد دولت فدره سيک در شمال هندوستان در منطقه پنجاب  در سال .  سيکها شکست خورد در مورد

نتوانست مانع رشد ناسيوناليسم جدائی طلب بشود و سيکها همچنان خواهان حکومت کامال مستقل 

  .خالصستان شدند 

 نو در بر خورد با داليل اين شکست متعدد وپيچيده می بشند که از آنجمله می توان سياست خشن دهلی

سيکها و نيز ابزاری شدن ناسيوناليسم توسط نخبگان محلی وحمايت جدی و همه جانبه  دياسپورا 

  .ومهاجران سيک در انگلستان و کانادا  از جريانات استقالل طلب را بر شمرد 

وضعيت اشتباهات حکومت مرکزی و حمايت گسترده مهاجران جنبش ملی سيکها را بشدت سياسی کرد و در 

بحرانی قرار داد و در نتيجه فدراليسم نتوانست در مقابله با استقالل طلبان از ابزاری شدن خواسته های ملی 

  .سيکها جلوگيری نمايد و مشکل حل نشده باقی ماند 

عليرغم عدم موفقيت کامل در رابطه با سيکها هند موفق شد از طريق فدراليسم نوع ديگری از خواسته های 

يکی ازين هويتها .نگی را نيز بر آورده سازد يعنی حل مساله ملت هائی که هويت دوگانه داشتند  فره–ملی 

به گذشته و ريشه اين ملت ها مربوط است ، اين ملت ها در طول تاريخ در سرزمين اجدادی خود زندگی کرده 

بدين معنی که در دوره اجتماعی است _ و دارای حافظه تاريخی جمعی می باشند ، هويت ديگر آنها اقتصادی 

استعمار با سياست بر نامه ريزی شده وسيستماتيک انهدام اين ملت ها توسط ديگران شروع شده و با اعمال 

ستم ملی همه جانبه از نظر اقتصادی و اجتماعی اين ملت ها به حاشيه اجتماع رانده شده اندو در فقر و 

وانست حرمت وعزت اين ملت ها را به آنان باز گرداند و فدراليسم در هند ت. محروميت کامل قرار گرفته اند

نشان بدهد که آنها توان اداره امور خودرا دارا بوده وقادر به تعيين سرنوشت خود بدست خودشان می باشند 

.  

در موارد مشابه فدراليسم بعنوان راه حل جلب حمايت عمومی عمل می کند و ملت هائی را که در شرف 

هندوستان اين سياست را دقيقا در .  اند در کادر سياست دولت فدرال حيات نو می بخشدانهدام قرار گرفته

  3  ميزورام  2  ماگاالند  1آسام که از چين جدا شده بود و در بيرمانی هند انجام داد و سه دولت فدره  

 با 1999ند در سال همين پرنسيپ را کانادا با الهام از ه.ماگااليا  رابر پايه هويت قومی آنها تاسيس کرد

حکومت فدرال کانادا با .  ايجاد منطقه خود مختار نوناوات سرزمين  ايننوئيت ها در شمال کانادا بکار بست 

تغيير تقسيمات کشوری به بيست و پنج هزار ايننوئيت بومی امکان داد که برای خود پالمان منتخب و قوه 

  .مجريه مستقل داشته باشند 

ادا فدراليسم موفق شده است هويت ملی و سياسی مردمان بومی را برسميت شناخته و در دو مورد هند وکان

عزت و احترام آنان را احياء نمايد و با تقويت بنيه اقتصادی اين ملت ها رابطه آنها را با حکومت مرکزی 



ميق با محکمتر نمايد و آنان نيز بخاطر پذيرفته شدن فرهنگ شان احساس رضايت خاطر کرده و همبستگی ع

  .حکومت فدرال پيدا بکنند 

در هر جامه ای که بشدت دچار شکاف شده است ، فدراليسم مناسب ترين راه حفظ صلح و وحدت در مقابل 

بعنوان مثال در بلژيک بدون شک اين فدراليسم بود . رشد ناسيوناليسم تهييج شده و غير قابل کنترل است 

نتوانست نيروی گريز از مرکز را بطور کلی متوقف سازد يعنی که بقای اين کشور را تضمين کرد هرچند که 

بال فاصله بعد از اصالح ساختار و تغيير سيستم و استقرار نظام فدرال در بلژيک رهبران فالمان ها خواهان 

پذيرش اين خواسته بمعنی پايان حيات کشوری بنام بلژک بود زيرا کنفدراسيون يعنی . نظام کنفدرال شدند 

  . شورهای کامال مستقل است مجموعه ک

قوانين کنفدراسيون اختيارات محدودی دارند و اگر تاريخا سوئيس و اياالت متحده آمريکا فدراليسم را به 

  .کنفدراليسم تبديل  کرده اند بخاطر اين بوده که می خواستند مانع جدائی صددرصد بشوند 

 بلژيک و انگليسی زبان ها در کانادا باکنفدراليسم دربلژيک و کانادا اکثريت جمعيت کشور يعنی والونی ها در

  .چنانکه تا بحال کرده اند . مخالفت خواهند کرد 

فرمول حاکميت مشترک يا حکومت باهم برای ايالت کبک در کانادا وسوسه انگيز است آنها می خواهند 

ودرا کما فی سابق با بلحاظ سياسی حاکميت کامال مستقل داشته باشند  ودر عين حال مناسبات اقتصادی خ

ساير مناطق کانادا حفظ نمايند اين فرمول توسط انگليسی زبان های کانادا رد شده است زيرا آنها می گويند 

اگر کبک می خواهد جدا بشود بايد تا آخر خط برود و نميتواند بموازات آن از مزايای کانادائی بودن استفاده 

  .کند 

واقيت اينست که وقتی طالق صورت گرفت ديگر امکان زندگی مشترک اگر بخواهيم روشنتر حرف بزنيم  

وهنگاميکه توافق و مذاکره برای فدراليسم .   وجود نخواهد داشت - کون کوبيناژ –زوج  در زير يک سقف 

  .شکست بخورد  مناسبات ملت ها وارد پروسه تجزيه  می شود 

ر غنی می باشد  اسپانيا بعد از دوران فرانکو اصالحات تجربيات  اسپانيا و آلمان و اطريش در اروپا نيز بسيا

اساسی در تقسيمات کشوری بوجود آورد و با دادن خود مختاريهای کامل به مناطق ملی موج خشونت و 

تجزيه طلبی را مهار کرد و امروزه در اسپانيا شاهد رشد و شکوفائی فرهنگهائی هستيم که در گذشته 

ا تحکيم فدراليسم در داخل با آمادگی کامل در راه کنفدراليسم باساير کشورهای اسپانيا ب. سرکوب شده بودند 

  . اروپايی قدم بر ميدارد 

اکنون با . وضعيت آلمان و اطريش نيز در گذار از حکومت متمرکز به حکومت فدرال بسيار آموزنده است 

های اقتصادی و اجتماعی قاطعيت می توان گفت که طی نيم قرن گذشته اين دو کشور بخشی از موفقيت 

خودرا مديون ساختار فدرال نظام حکومتی هستند حکومت های متمرکز که باعث رشد عظمت طلبی هم در 

. امپراطوری اطريش وهم در آلمان رايش شده بودند غير از جنگ و نژاد پرستی به ارمغان نياورده بودند 

  فدرال شدند البته پان ژرمن ها مخالف بودند بعد از جنگ دوم جهانی اين دو کشور بخواست کشورهای متفق

و آنرا تحميل کشورهای پيروز در جنگ به آلمان واطريش می دانستندومحکوم می کردند ولی نتايج درخشان 

اين سيستم و کار آيی آن در باز سازی ويرانی های جنگ و تربيت انبوهی از نخبگان فرهيخته بر کسی 

  .  با پذيرش عموم مواجه شده است پوشيده نيست بدين جهت اين سيستم



ملل ساکن در عراق از آغاز تاسيس . به باور من فردای حکومت عراق نيز ازين قاعده مستثنی نخواهد بود 

دولت متمرکز در آن کشور همواره در حال جنگ جدال با هم بوده اند و برتری طلبی و توسعه طلبی حکومت 

و شمال .ز بر مردم وملل ساکن در عراق تحميل کرده است متمرکز درعرض بيست سال سه جنگ خانمانسو

و جنوب کشور نيز هميشه هدف کشتار وکاربرد سالحهای شيميائی وويرانگر از طرف حکومت مرکزی بوده 

فدراليسم ميتواند برای عراقی های عرب ، کرد ، ترکمن  ، شيعه وسنی صلح و همزيستی به ارمغان . است 

  .الگوئی برای دموکراتيزاسيون کشورهای منطقه خاور ميانه باشد آورد و همچنين در آينده 
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