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ح   :و
د روی  ح  ی  ج ان  از  و ان  درال  پار ه    آ ور    ز ن   د ی م  ا ق " بارت   آن   باالی       با خ

ان ت   ده حک   "آ ل    و  ا ده   ھای  آن  قا ن  درال دو   و   ایا    شا زاز    ور  ا  الزم  . ند  ا
ت   ذ    ن      ا ی    ھا      ور  ا ه دارد،   را   ود  م خاص  ایا ی آرم   و م  از  ی     ی   ب   وردار  ود  ر

د ی ن   و  .با ھای از   ا د  ی  درال  ظام  و ه از     با ل  اساس     م دت ن     وع "  ا    ده  ان   "و
ت   .ا

  



 شگفتار مترجم يپ
  

بحث و  .است  شده يجد از مباحث يکيل به يدهه گذشته تبد يران طيانه و بخصوص در ايآن در خاورم مربوط بهسم و مسائل يفدرال

 باشد، يمرالمله را دارا يدر جوامع کث يکياتن يهاياز ستمها و کاست ياز مشکالت ناش يبر ت برونيقابل  که يستميرامون آن بعنوان سيگفتمان پ

 يش روشهايداياز پ يريجهت رفع مشکالت و معضالت موجود و جلوگ يا عده يبرا م يکه امروزه با آن روبرو هست يط دشواريدر شرا

 يعمل  هنيزگو و يتنها آلترناتندارند،  يگرياز آب گل آلود مقصود د يکه جز گرفتن ماه يز و ندادن افسار به دست اشخاصيآم خشونت

ک يچه بسا که  ،باشدمد نظر   ين دمکراسياستوار بر مواز مند وو قانون يک جامعه مدنيدن به يرس يز برايآم مسالمت اگر گذار. باشد يم

، ياسيدر حل مشکالت سجامع و سازنده  ينقشآنرا داشته باشد که  ييتوانا ،ييچه بعنوان گذار و چه بعنوان هدف نها ،يستم فدراليس

  )1(.کندفا يجامعه ما ا يو اقتصاد ياجتماع

  

ک موضوع مورد يستماتيح سين حالت به تشريدر بهتر اي ک مطلب رفته ويک يکه در آنها صرفأ سخن از جنبه تئور ييها برخالف نوشته

 يها نهيدر زم يعمل يبه مثالها يديهر مطلب جد طرحبوده بلکه پس از  يي هيح پايک تشرير نه تنها شامل يشود، کتاب زيبحث پرداخته م

ر متمرکز يمتمرکز و غ يمهاستيو س ستمهاين سيان ايمو  يمتفاوت فدرال يستمهايس انيمامور مشابه در  ي هسيو سپس به مقااخته مربوطه پرد

ر ياورد که در غيوجود مبرا گوناگون  يستمهايسن يا انيدر م ليه و تحليسه و تجزيخواننده امکان مقا ين سو برايو از ا  کردهاشاره 

ند يفرآ آنهاکه در   يمتمرکز ياشاره به نظامها( بوديبه چند ده کتاب مختلف م  مراجعهمحتاج  يو ،جين نتايا يآور جمع ينصورت برايا

 يبرا ييتا حد باالند را ين فرآيا ييو کارا ييستمها، تواناين سيا ين نقد و بررسيهمچن . کرده شرفتيو بخشأ پ  شدهشروع  ييتمرکززدا

ک ينظام دمکرات يداراکه  ييدر کشورها{ ييتمرکززدا ي هدهد که پروسيه ما من مطلب را بيص ايو امکان تشخ  کرده روشنخواننده 

روها و ين ،از همان آغاز کار تا  کردهتواند به ما کمک ين دانش ميا. دهد يمت و توان حل کدام مشکالت را از خود نشان يقابل }هستند

بست شده و از  دن به بنيرستواند منجر به يراهه و راه نادرست ميب نموديچرا که پ م،ينکنهوده صرف يک راه بيرا در  مثبت جامعه يها هيسرما

  ..)زد يبه راه اصل ينقبتوان يهم نم يي راههيهر ب

  

لذا  ،دهيم گرديمربوطه تنظ يها ان رشتهيدانشجو يبرا يعني ،يمدارس عال در يريادگي ين کتاب برايکه ا کردد فراموش ينبا نها،ياتمام  با 

خواننده انتظار آنرا داشته  يستيبايم ،آن ياز بخشها يبرخ يبراتر  ساده يمترجم در فرمولبند يبا وجود سع. باشديم يخاص يسطح ادب يادار

ش دانش يآزما يبرا يان هر فصليتأ پس از پاينها. بخش مذکور باشد يدوباره خوان  بهمحتاج  ،ا آن قسمتين يم کامل ايباشد که جهت تفه

ل به يکه ما ميکن يمه يتوص ين پرسشها را به تمام اشخاصيا  به ييجوابگو. اند طرح شده يفيپرسشها و تکال ،مطرح شده ي نهيزم در  خواننده

   .باشنديم يسم و رابطه آن با دمکراسياز مقوله فدرال يقتريقتر و دقيدرک عم

  

ن مطلب است يبه ا سندگانيتوجه نو ،ديز ذکر گردين در باالتاب مورد توجه قرار گرفته چنانچه ن کين ايکه در تدو يگريک جنبه مثبت دي

 ينيع يتهاين سبب رابطه خود را با واقعيبوده به هم يان دانشگاهيدانشجو يموضوع مورد بحث برا يريادگيس و ينوشته جهت تدرن ياکه 

ات آن قابل يج و تجربين رو نتايرفته و از اک را به خود نگيک جنبه تئوريچگاه تنها يه ،نيتدو ي هويبودن ش ين علميو در ع  کردهحفظ 

 ،و با استفاده از آمار و ارقام الزمه  نکردهبسنده  يک شرح کليبه  سندگانيکه نو کردز اشاره ين مهم نيبه ا ديبان رابطه يدر ا .باشندياستفاده م

مندان عالق ين مبحث براينگونه ايبد .اند پرداخته تايدر جزئ ق و جامع مطالبيح دقيامکان به توض حدو تا  امور رفته يبه ژرفا يدر هر بخش

تواند يم ح عام فراتر رود،ياو از تشر يکه کنجکاو يشخص. باشديش قابل لمس ميخارج شده و در تمام اجزا )ينظر( ياز حالت صرفأ تئور

  .ابدييخود را در چه م يبرقرار ،يستم فدراليک سيبرد که  ين مطلب پيبه کنه اق آمار و ارقام داده شده يبا مراجعه و خواندن دق
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ن يکه ا ييچنانکه شرح آن رفت از جا. سم استيم با فدرالف مشکالت توأيص و توصيتشخ ،باشديم کوتاه يي هان اشاريکه شا يگريامر د

و  يجتماع، اياسيکامل به مشکالت س ييت و توانايبا دراو است   کردهق موجود در جامعه حفظ يکتاب همواره رابطه خود را با وقا

 يستمهايدر کنار اشاره به س( دهدين مشکالت نشان ميپرداخته و تجارب بدست آمده را جهت حل ا يفدرال يستمهايبر سر راه س ياقتصاد

که  )است  پرداختهاکثر بخشها به آن  انيپاآغاز و و در   بوده يمحور اصلکشور آلمان  يستم فدراليس آنها،سه گسترده يمتعدد و مقا يفدرال

بخشد که تصور يم ين را فزونمندا عالقهد آن عده از يد ي هين مشکالت زاوينشان دادن ا. است يارزشمند ي هثمر ييبه تنهاخود ن يا

تمام مشکالت جامعه دود شده و به  آن،ش گرفتن يدر پ و به محض است ييجادو يچون فرمول ،ييتمرکززدا يا حتيسم يفدرال کنند يم

نه چندان هموار  يمودن راهيپ يخود را برا ،ابتداهمان ز ا کند تا يمبه ما اعطا  را ييتوانان يا ،ن مشکالتيبه اواقف بودن . دنرويآسمان م

ستم منتخبه را در يس ييم و کاراينيبرگزجامعه خود  يبرا دان امکانات موجوياز مراه را ) نيتر يعمل ديو شا(ن يبهتر ،تيبا دراآماده ساخته و 

   .ميداشته باش يش رويپ

  

ا يکه موافقت  کرداذعان د يبان کتاب موافق نبوده و البته يسندگان اينو يهايريجه گيباشد که مترجم با تمام نت ين امر ضروريد تذکر ايشا

 خود  بعهده را يينها يلذا داور. باشديسندگان نمينو يهايريگ جهيانات، گفته ها و نتيب يا نادرستي يدرست يبرا يش شرطي، پمترجممخالفت 

  .گذارميم  خواننده

  

اگر : باشمير ميل به گفتن چند جمله زيما ،زننديم" يت ارضيتمام"ان کالمشان دم از يران در مينده ايآ  ي هبارکه در  يخطاب به تمام اشخاص

و  مينک يمثبت و سودبخش تلق يامر، ")يت ارضيتمام"اصطالح زمخت و غلط انداز  يبجا(را  ساکن کشور يتهايان اقليم حفظ اتحاد 

قوق برابر ح شناختنت يجز به رسم يگريراه د ا دراز مدتيان مدت و ين امر در ميانجام ا يم، براين کشور باشيا يکپارچگيخواهان حفظ 

   .تها وجود نخواهد داشتيتمام اقل يراب

  

، ي، زبانيمذهب يتهاياقل تمام ي هداوطلبانتنها در خواست مشترک  يي در جامعه يجهت زندگ" يت ارضيتمام"ن يا حفظ ديکل 

ها از جمله  ن خواستهياز ا ين بخشيتأم يبرا. باشديره ميو غ) شانيدگراند( ي، فکري، فرهنگ...)، کرد، بلوچ، عرب و يفارس، آذر(يمل

داوطلبانه را  ن اتحاد هنوزيا ،آن) به موقع(توان با پرداخت يباشد که ميم يين بهايسم کمتري، فدراليو فرهنگ ي، زباني، مذهبيمل يها خواسته

، در صورت است  هچنانکه به کررات آزموده شد .افسار را از دست ما خواهد گرفتخ ير تاريس م،يکنر اقدام يچرا که اگر د( کردحفظ 

که اکنون قادر به  يانجام اقدامات يز شده و برايگر آب از کاسه لبريد ،يبه حد خاص ياسيس -ياجتماع يانهايمخالفت جرامواج دن يرس

   .)بود خواهدر يد گريدم يباشيم آنها مانجا

  

در که  ين افراديد و هـچننباشيم يستين انساندوستانه و هومانيو مواز يم دمکراسيو تحک راستقرا خواهان که ييهاهگروخطاب به 

 يها وهيش قين امر از طرين مثبت اييالبته در صورت تع ( هستند يکنون ين سرنوشت خواهان برونرفت از مرزهاييچهارچوب حق تع

ک نظام ياستقرار حداقل سود م که يد بگوي، بااند مخالف يزيبا اعمال خشونت و خونر و همزمان) تهايحق تمام اقلن يتامبر  يمبتنک يدمکرات

  .گانه شده استين فرهنگ بيبا اسنتأ ) حداقل(باشد که يم يي در جامعه ياشاعه فرهنگ دمکراس ،يه دمکراسياستوار بر اصول اول يفدرال

در  يپس از چند دهه زندگچه بسا ورزند، يمخالفت م ،تهاياقل يراب يحقوق از جمله مل شناختنت يبا به رسم يي وهيبه هر شکه امروزه يکسان 

 جه برسند که تمام انسانهاين نتيبه ا ،ه انسانهايلمس حقوق اولبا ن يبلکه همچن ييشناسا  بهنه تنها  ،ياسارت فکر يفارغ از بندها يي جامعه

قائل در خود،  يبرا يو دمکراس يچرا که رمز حفظ آزاد .)حقوق فوق الذکر ياز جمله تمام(برخوردار باشند  ياز حقوق برابر يستيبايم
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باشد، يخود م يمستقل برا يران و استقرار کشور و دولتياز ا ييکه امروزه خواهان جدا يو چه بسا کس. باشديم گرانيد ين حق برايبودن هم

داشتن  با، يو آموزش به زبان مادر با سخن گفتنسازد، ين ميرا تأم يکه رفته رفته تمام حقوق و يي در جامعه يهه زندگپس از چند د

امور و شئون  يدر تمام يريگ ميتصم بااء اقتصاد منطقه، يو اح يه گذاريسرما با، يخود در ادارات دولتهمزبان با ارشد ن يکارمندان و مسئول

که بر  يبر قانون يمتک يمدن يي استقرار جامعه با، يدر قدرت و ثروت سراسر ک شدنيشر باخود،  يالتيتن دولت اداش بامربوط به خود، 

نه تنها به زندانها  ،نه تنها مورد ضرب و شتم قرار نگرفته ن حقوقين امر که در راه کسب ايدن ايدبا ، و ...باد و باشياستوار م ياصول دمکراس

او قرار گرفته  ارين اهداف تمام امکانات موجود در اختيدن به ايرس ينشده بلکه برعکس برا يو ي هيحقوق اول منکرنه تنها و انداخته نشده 

با  داوطلبانهخود را در استمرار اتحاد  يز نفع آتين ين شخصيچن  آنگاهشود، احتماأل يکمک م ين اهداف به ويا يو با رغبت در بارآور

  . ابديب" تهاياقل"گر يد

  

را از آنها  يالعمل چه عکسا انتظار يسرکوب شوند، آ ها،ن خواسته ياز ا کردن آنهاصرف من يباشد و برا يحقوق يمتقاض يت خاصيلاگر اق

ر ييتغ خواهان دست کمعتا يت طبين اقليا. به آن دنيان بخشيا خواهان پاينکه آنها خواهان استمرار وضع موجود باشند ي؟ اد داشتيخواه

 يچه انتظار آنهااز . ابديد که منافع خود را به وضوح در چهارچوب وضع موجود دريريرا در نظر بگ يتيحال اقل .بودت موجود خواهد يوضع

به  ينند، تا حديبيمنستمها ن ياچکدام از يدر معرض ه را که خود ياز کسان يبخش، ن چند سواليد پاسخ گفتن به ايشا. د داشتيرا خواه

  . دينمامشکالت آنها قادر به درک  و  کردهک ينزد گريدت آن دسته يوضع

  

 يرا صد در صد راض هاتوان همواره همه طرفيم يو در امور اجتماع ياسيدر معامالت سکه پنداشت و ش بود يد آنقدر ساده انديالبته که نبا

 يتها به معنيده و همه اقليردم گيان همه تقسيکسان مي يامکانات موجود به طرز تمام مهم آن است که. باشدين نميبحث بر سر ا ،ريخ. کرد

   .برابر باشند يحقوق يداراداده شده و  شرکت ها نهيمو در تمام ز يواقع

  

ازات الزمه يامت دن بهيجامه عمل پوشان ،به آن دنيگانه راه رسيو  تهاستياقل ي هدر اتحاد داوطلبان "يت ارضيتمام"تنها راه حفظ  باال،ل يبدال

  . باشديم آنهان منافع يو تأم

  

ا ي، و ندهيت حاکم در آيد تعلق به اقليا امي(ت حاکم يل تعلق به اقليکه خود به دل ستيسخن من با آندسته از افراد ن يالبته ناگفته نماند که رو

و  يصحفظ منافع شخ يبراندارند بلکه  را تهاياقل يتمام ک کردنيشرم امکانات موجود و يبه تقس يلينه تنها م) در گذشته به آنتعلق داشتن 

در کتمان قصد  يسعن شعار يو پنهان شدن پشت ا" يت ارضيحفظ تمام"ا زده و با در دست گرفتن چماق ير و ريدست به تزو حاکم،ت ياقل

  . ش است، دارنديک جانبه خويخود که همانا منافع  يواقع

  

...) و ي، مذهبي، زبانيمل( تهاياقل. است بتمث يامر ،ل آنيبدون دل يفروپاشباشد و نه يم يز مقدسيخود چ يبه خود "يت ارضيتمام"نه 

ان يتا شا) يمل يتهايمثأل در مورد اقل(ملت بودن خود را به اثبات برسانند  به آن ندارند که ابتدا  يازيخود ن ياديبنگرفتن حقوق  يبرا

 يز جبرأ به معنيخ مشترک نيداشتن تار .کنندينم يک کشور زندگيز در يا نيزبانان دن يسيا انگليو  يتمام آلمان. افت حقوق خود گردنديدر

اد شده جزو امور ياز حقوق  يبر همگان روشن شده باشد که برخوردار ديباامروزه  يايدر دن. باشديانتها نم يمشترک و ب يي ندهيداشتن آ

ن مهم چنانکه عنوان يلبته ام که ايباشيک جامعه دمکرات ميم يو تحک يازمند برقراريل نين دليپس به هم ،ستين نياگر چن. باشديم يهيبد

       .بود دخواهن ريپذ امکانتها يت حقوق اقليبدون رعا) ديآن بگذار يد رويخواهيکه م يگريا هر اسم ديو (رالمله يد در جوامع کثيگرد
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  . رالمله باشديجوامع کث يبرا يسم و دمکراسيفدرال ي هرامون مقولير بحث و گفتمان پيمثبت به س يرير قادر به دادن مسيدوارم که سطور زيام

  

ن يچرا که ا .ستينت يت بر اقليک حکومت ساده اکثري، يدمکراس ي هاز مقولمنظور مترجم  ،يبرداشت سطحيک برخالف ) 1(

 تيت بر اکثرياقل يکتاتوريک ديل به يتبد ن حالت خوديدر بهتر ،ر دمکراتيغ يستميبخصوص در جوامع عقب افتاده با س ،يشياند ساده

 يمد نظر، دمکراس يدمکراس. هستند ين دمکراسيرينت دسک يباشد که فاقد يمشکل ساز م يدر جوامعمخصوصأ  ن امريا. دگرديم

     .تهايت حقوق اقليتها با رعايهمانا حکومت اکثر يعني .است يمشارکت

  

 تا شود يم ينتأ سعل حکومت، سيتشک يبرا) يمشارکت( يبر دمکراس يمبتن ياسيستم سيک سيکه در  استتها آن يمنظور از حکومت اکثر 

ن يبزرگتر يبلکه جستجو ، کردهدا ين مخرج مشترک را پيگردد که کوچکتريبه آن بسنده نم و  بودهتر  جبهه متشکله هر چه گسترده

، ينگ، فرهيمذهب(مختلف  يتهاياقل مشارکتتها با يل اکثرين جوامع تشکيدر ا. باشديم ياز اهداف اصل يکيهمواره  ،مشترک ي هموعمج

تها نه تنها امکان ين اقليبه ا. باشديم "حکومت بر خود"ن يتامجتأ ينت ،مناسب در حکومت يي وهيهر کدام به ش) رهيو غ ي، ملي، زبانيقوم

خود  ي هنديامکان ساختن آ يبه نوع ،ستم حاکم بر جامعهيگوناگون در تطابق با س يها وهيداده شده بلکه به ش يشرکت در حکومت سراسر

  .شوديداده م ،)بر خود حکومت(

  

 - ياسيمختلف س يهايريگ ميدر تصم تر تمام مردم شتر و گستردهيو شرکت دادن هرچه ب يدر کتاب حاضر به کررات به رابطه دمکراس

 - ياسيس يم خود محتاج گسترش آگاهيبقا و تحک يبرا )سميفدرال( ياسيستم سيگردد که سين امر آشکار مياشاره گشته و ا ياجتماع

 يکه خواهان دنباله رو يکتاتوريبر د يمتک يستمهايبرخالف س. دباشيماد شده يدر امور  دادن آنهاشهروندان خود و شرکت  يعاجتما

نابود  يکيزيبه صورت فايشان  اشخاص يخود دانسته و در صورت تخط يرا ضامن بقا مردم يچون و چرا يها بوده و اطاعت ب توده

     .باشديبرعکس م يبر دمکراس يمتک يستمهاين امر در سيگردند، ايم

  

مبحث  يباشد از رفتن به ژرفايم يدمکراس سم و رابطه آن بايفدرال ي درباره   ، بلکهيمکراسدرامون يکه متن کتاب حاضر نه پ يياز آنجا

   .شود  هجعمرانه ين زميات مربوطه در ايل به ادبيگردد در صورت تمايه ميو توص  شده يخوددار

  

  .ده استيمشخص گرد. م ي نشانه ي هليه از جانب مترجم بوسحات داده شديتوض

  

 در اختيار گذاشتن و آن ةم ترجميتنظ ،انتخاب کتاب تنها در  هنمرا که  رانپوريناصر ا يبا تشکر فراوان از دوست و استاد ارجمندم آقا

 و راهنمايی ساعدتمگونه ر هاز اعطای  ياری رساندند، بلکه ،بود  از سوی وی انجام و انتشار يافته سابقاً  از فصل شش که بخشهايی ترجمة

در اين ارتباط سپاس ويژة خود را  .دنديغ نورزيخود در ياريآن از  يکه در بازخوان ين با تشکر از همه دوستانيو همچن ندقه نفرموديمضا

  .نمايم می منصور صدقینثار آقای 

  

      2007 آلمان  نوامبر

  .م ند هسامر
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  ياسيعلوم س شتةرتحصيل در در مورد  توضيحی

  

ک يدردست داشتن  عينه وسين زميدر ا مشکل حضور ذهنبه فائق آمدن  ،آنهان يب تنگاتنگرقابت  و يسايعلوم س يها شمار رشتهيتنوع ب

  شناخته شده يها در كنار رشته. سازديم ياريبس يانرژ ن امر را مستلزم صرفين دشوار ساخته و ايمدرس يبرا راانداز و دورنمای کلی  چشم

ان ين، پازبا يسيانگل يوارد شده از کشورها( "ماستر"و " باکلر" يينهامدارک  با ديجد  رشته يسانس تعداديسانس و فوق ليل های دورهبا 

كه ) باشدير ميامکانپذ يتر در مدت زمان کوتاه يهمتراز آلمان يها سه با درجهيشود در مقاين اطالق ميکه بدانها چن ييها الت در رشتهيتحص

اه كوت ين مشكل قرار دارند كه در مدتيدر مقابل ااستادان دانشگاه . است يرو به فزوناند،  شده ها ن رشتهيدر ا ير اساسييک تغيباعث 

به   اند، در آمده يدر قالب سوال و جواب امتحان يبه طرز روزافزونكه  را ياسيدانش استاندارد شده علوم ساز  يحجم فراوان يستيبايم

خواسته نگونه يبد. شده است يشتريب يها رشتهبه  يليتحص ي هرشت کيم يمنجر به ادغام و تقس ن حاليامر در ع نيا .دنيان منتقل نمايدانشجو

از ين ،ن علتيبه ا. کردر يذپ امکان ينينو يها هويش  توسل به با را ياسيدانش علوم س م تا انتقاليريگيقرار م يروزافزون فشارتحت خواسته ا ناي

رشته . باشند  ن شدهيتدو يعلم يياوهيبه ش يستيبايوجود دارد كه البته م يدرس يكتابها در قالب و  نهيزمن يات در ايبه ادب يروزافزون

 استادان سندگان مقاالت مربوطه كه اكثرأيون. باشد  نهيزمن يدر ا روزافزون يازهاين يجوابگو تام شده يتنظ يي به گونه ياسيعلوم س يليتحص

  .كنندين ميس شده را تضميدانش تدر يسطح باال قين طريخود صاحب نظر بوده و از ا يتخصص ي هنيزمباشند هركدام در يدانشگاه م

 ي هرنديدربرگ ،دوماً. كننديدر مورد آن بحث م وهستند  ياسيخاص علوم س ي هنيزمآن در  يي هيشامل اطالعات پابها كتا آن ي ههم ،اوأل

 ي، برايان هر فصليبخش پرسشها در پا وجود ،سوماً .باشنديم رات الزميحات و تفسيبه همراه توض ، نهيزمموجود در آن  اتيست ادبيل

ن ياز عكس و نمودار و همچن استفاده، يخيچون ذكر منابع تار يق عوامليطالعات داده شده از طرا ،چهارماً بوده و ش خوانندهيآزما

. باشديم اطالعات داده شدهدائم تازه كردن  ،يمقدمات يجلدهاک نشانه بارز ي. ندگرديل ميتكم )multimedia( يي رسانه اطالعات چند

اطالعات  يگردآورو  يطه با سازماندهرا در راب يز نقش مهمين  //:netz.com-im-www.politikhttp :ي هدائر شد ينترنتيصفحه ا

 الزم اتحيشرح و توض آنها  ي هبار دراشاره شده و  در مورد انواع موضوعات ديدج ينكهايدائماً به ل اد شدهي ي هدر صفح. كنديفا ميد ايجد

 .دارند يدسترسبه سواالت دست آخر ق همه استادان ين طريدرج شده و از ا آنجادر ز ين يست سواالت امتحانيل ،نيبر اعالوه  .شوديداده م

 مقاالت و يزير در برنامه. دنگرديالت از آنها استفاده ميتحص ي برنامهدر  ماًيكه مستق اند شده يطراح يكتابها و مقاالت مربوطه به طرز

 17تعداد تمام كتابها  .ت شوديحفظ و رعا يک استاندارد سراسريكه  بر آن بوده يت اندركاران سعرف دساز ط ينترتين صفحه ايهمچن

  . اند م شدهيتقس ياسيعلوم سباشد كه به سه قسمت شناخته شده در يم جلد

ن يو همچن ياسيک سيكالس ي هينظرپرداختن به  يياز سو آنهاموضوع  .داردها  دهيات و ايخ نظريتار و ياسيس يبه تئور اختصاصسه كتاب 

  .باشديات ميها و نظر دهيان ايمختلف از م وطخطشرح  گريد يمدرن آن و از سو ي هجنب

 يم افقي، تقسياسيعلوم س يو روشها يي هيپا يانكه در ابتدا به مب ح داده شدهيجلد توض 7انواع حكومت و دولت در  ي هسيح و مقايتشر

احزاب و  ،ياسيموضوعات سمانند  يبه امور ين کتابها در جوار مسائل اجتماعيا .است شده رداختهپ يرلمانپا ي هويسم و شيقدرت، فدرال

  .پردازنديم يهمگان يها مختلف و رسانه يها ، گروهانتخابات

 هي، اتحادياست خارجيكه شامل موضوعات س" يطه سازماندهيح"ق ياز طر" ياست جهانيس"عالوه بر كتاب  ين المللياست بيس سرانجام

 يالملل ني، مناقشات بين الملليب ياسياقتصاد س يها نهيمزك در يستماتيس ييبحثها ،نيعالوه بر ا .شوديح مين است، تشريالت يكايو آمر اروپا

  . شوديمطرح م يتياست امنيمربوطه و سرانجام س يها هيو نظر
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 يت خود باعث غنايدر تمام يلين رشته تحصيبوده و ا آنهاکار  يت بااليفياز ک يسندگان خود حاکيم که آثار نويندار يما در آن شک

  .گردديمذکور م ي هنيمزدر  يات علميشتر ادبيب

  وينفريد گلنرپروفسور دکتر 

  خ يزور -پاساو 

   2004جون 
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 مدخلی بر موضوع

  
 كه در يكسان يهمواره بران سواالت ياشوند؟   آموزاندهن رابطه يدر ا يستيبايم يضوعاتس كرد و چه مويتدرسم را يتوان فدراليچگونه م

ن قدم شامل آن خواهد ياول. است مطرح بوده هستند، دمكرات يدولت ينظامها در امورغول كاوش و مش اشتغال داشته ياسيعلوم س آموزش

 گريد تيکدمكرا يسه با نظامهايسم در مقايفدرالا ين سوال پرداخت كه آيتوان به ايم يدر قدم بعد. ميكنسم را درک يبود كه اصول فدرال

به  سم بوده و همزمانيفدرال يم اصول و مبانيد، تفهيدار يش رويرا كه در پ يبكتان هدف يمهم تر .باشديم يبرتر سياسیساختار  يدارا

سه را ين مقاياشود و مركز  يبررس يي سهيد مقايه و ديک زاوين موضوع از يبر آن شده كه ا يسع. پردازديز ميستم نين سيكالت اشرح مش

ک يآلمان فقط  ، مدلسميفدرالان اشكال مختلف ياز م .چرخنديم حورم ها به دور آن نمونهر يكه سا يل داده، به طوريسم آلمان تشكيفدرال

ان گشته، مدل يآلمان به كررات نما سم دريفدرالرامون يپ ين در بحثهايو همچن ين المليسات بيچنانكه در مقا. دهديل ميآن را تشك نوع

باشد چرا يه صادق مين قضياتفاقاً عكس ا .دن به هدفيرس يمودن برايباشد و نه تنها راه پيمآل  دهيک نوع اينه  يستم فدراليک سي يآلمان

خود  اطرافباز به  يهتر آن است كه با چشمانل دارد، بياز مسا يبه برخ ييسم آلمان در جوابگويكه فدرال يبه خاطر مشكالت قاًيكه دق

سم آلمان يق فدراليبه شرح عمف ين تواصيكه ما با تمام ايهنگام. ميکناستفاده  زين گريد يسم در كشورهايات فدرالياز تجرب م ويبنگر

هر . ميكنيژرف استفاده م ي هسيک مقاياز راه  سميگر فدراليم انواع ديسهولت تفه ياز آن براد خود بوده بلكه يين نه به خاطر تاًيم، ايپردازيم

  .شده است  اشارهات آنها يگر و تجربيد يكشورها ي هنمون  به ا سودبخش باشديسم الزم و يفدرال يآلمان ي هبا نمون يک مرزبنديكه  ييجا

  

ق يعم يبعد يفصلهامورد بحث با خواندن  ي هاز مقولكه درک خواننده   گرفتهصورت  يي هن كتاب به گونيا يفصلها يبند ميب و تقسيترت

اشاره سم يو فدرال يدمكراسنجا به رابطه يدر ا. رنديگيقرار م يمورد بررس سميفدرالک يستماتيک و سيتئور يدر فصل اول مبان. شوديتر م

   .پردازنديسم ميدر فدرال يادار يسازمانده اتيصوو خص ها هويشح يشرتبه  يدو فصل بعد .گردنديسه مينظام مقا نياموجود  اعونشده و ا

در مورد  يالمث با شرحفصل سوم . دهديپاسخ م ياسيارات و سطوح مختلف سيم اختيتقس، ينقش قانون اساس ي بارهدر  يفصل دوم به سواالت

ت ياز اهم سميفدرالسطوح مختلف در  ياسيقدرت س و يمال اراتياخت. صل دوم را داردف قيو تعم در بسط يسع ،ياتيمال) ياساس(قانون 

رد دا يگامر بستن يبه ا داًيشد ،االتيا خود نين بيو همچن) االتيا يدولتها( وان دولت فدرال و دول عضيرابطه م: دنباشيبرخوردار م يي ژهيو

مبحث  بودن ل بغرنجيبدل .باشنديم ياتياست ماليارات در امور سيكدام اخت يدارا ک از آنهايو هر  گر دارنديدمبا ه يمال ي هكه آنها چه رابط

از مشكالت  يک سريحل كه به نظر ما  يياما از آنجا. شوديم ين كتاب خودداريا يابتدا ، از پرداختن به آن درياتيمال يقانون اساس

  . ميپردازين امر ميبه ا ژرفتر يبعد يدر فصلها ،ن مقوله نهفته استيدر ا يفدرال يانظامه

 يچه امكاناتشهروندان  يشود كه براينجا به شرح آن پرداخته ميدر ا. پردازد يم ياسيس يها يريم گيتصم ي هان و نحويبه جر چهارمفصل 

   .االت، وجود دارديح اطاد شده، چه در سطح دولت فدرال و چه در سيامور  شركت در جهت

  

ن سوال است يا هيگر قضيک جنبه مهم دي. كننديم ين مورد نقش بازي، در ايانتخابات يستمهايانواع مختلف ساز جمله  يامور ادار ي هويش

ن، ي، محققداراناستميس( ياسين سيفعالا يآ: باشديبرخوردار م يرزشمنداالت در مقابل سطح فدرال از چه ايسطح ا ،ياسين سيد فعاليكه از د

 يفدرالنظام خاص نقش  ؟باشد يمآنها مهمتر  يدولت فدرال برا ياسيح سا سطيدهند ينشان م را از خود االتيبه تعلق به ا يشتريل بيتما...) 

از سطح را خود طه كار ير حييها تغكه آن محسوس است شين گرايا در آلمان يالتيا استمدارانيان سيبعنوان مثال در مباشد؟ يحاكم چه م

   .باشديم آنهانزد  در االتيسطح فدرال از سطح ا فزونتر ين نشانگر ارزشمنديپندارند و ايم" ارتقا"ک يبعنوان  فدرال) يمركز(به سطح  يالتيا
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به و پرداخته  سم در آلمانيجهت اصالح و رفرم فدرالحاكم و جدل ن به بحث يشيپ يفصلها يها ها و گفتهيدانستندر فصل پنجم با اتكا به 

  . گرددين اصالحات اشاره ميا يبرا ممکن يها و راه موجود يها دگاهين روند به همراه ديا ير تكامليس

  

در آن دسته از  ييتمركززدا ندير فرآي، در فصل ششم به ساصالح آن يبراالزم  نکاتو سم آلمان يبعد از گفتگو در مورد مشكالت فدرال

م كه در ابتدا عنوان يگرديبرم" سميس فدراليتدر"نجا به آن بخش از يدر ا .اند متمركز بوده ييورهاكشم كه سنتاً يپردازيم يياروپا يكشورها

 يبه سو بودندمتمركز  يستميس يداراكه سنتاً  ييچرا كشورها"مانند،  يسواالت همانا و آنرا دارد ياستناد ينقل از قانونمند شد و

. شوديمطرح شده و به آنها پاسخ داده م" ؟باشدير متمركز چه ميغدول و  يفدرال يان دولتهاياصوالً فرق ما ي؟ و اند گام برداشته ييتمركززدا

ن پروسه يبا ا ين دمكراسيمواز يو همخوان ييرود به جا خواهد بود كه كارايسخن ممتمركز  يدر كشورها ييكه از تمركززدايهنگام

  .خواهد بود يچه نقش يفاينده قادر به ايدر آ سميبه آن دقت كرد كه فدرال وشود ده يسنج

  

باشند از يكه مربوط به آلمان م يدر مواردن جهت ما مخصوصاً يبه ا ،کردست كه بتوان آن را هر روز از نو اختراع ين يي سم مقولهيفدرال

از آن   نوشتهن يدر اک اثر مهم كه ي. ميا    استفاده كرده )نيريساچه از طرف  نوشته شده چه از طرف خود و( موجود يها اسناد و نوشته

 2003در سال  بايرنالت يا ياسيت سيطرف مركز ترب ازباشد که يم Roland Sturm ي نوشته" سم در آلمانيفدرال"کتاب ه، استفاده شد

  .است  هديان رسيبه پا 2005سال  يدر ابتداكتاب ن يو ارقام ا آمار يجمع آور.  است   منتشر شده
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  :فصل اول

  فدراليسم کيتستمايسک و يتئور يمبان
  

ن قسمت به يدارند كه در ا وجود ياديبن يسوالها يسم برخيدر رابطه با فدرال. باشديم يضرور يبعد يم فصلهايتفه  يبرا ن فصل يخواندن ا

دولت فدرال و  ان دو قطبيسم در ميعت و اشكال فدرالسبه و يزيقبل از هر چ ن اثنايادر  .شونديح داده ميآنها پرداخته شده و توض

سم و يفدرالن يب ي هن رابطيو همچن شده هپرداخت گذارنديصحه م ستمين سيق ايتصد که به ييها و راهل يبه دال ،گردديون اشاره ميكنفدراس

  .شوديه مشرح داد ،اشكال گوناگون آنبا همراه  يدمكراس

  

  

  لكنفدرانظام  ،فدرال نظام 11.1

  

ون سخن ياز كنفدراس يزمان. کردم يون تقسيو كنفدراس يدولت فدرال ي هويدو شتوان به يرا م يدولت يسازمانده ،يفدرال يدر نظامها

 استيس) ونيكنفدراس( ين اتحاديک چنوجه مشتر .وسته باشنديبهم پ ين الملليک قرارداد بيق يم كه چند دولت مستقل از طريگوئيم

حفظ  يخود را در امور داخل استقاللون يكنفدراسشركت كننده در  يكشورها. باشدير كشورها ميمشترک در مقابل سا يو دفاع يخارج

  .باشنديون مين كنفدراسيحق خروج از ا يدارا رسماً و دهکر

  

 يي) االت، مناطقيا( عضو يدولتهاو اتحاد  ييد منظور از گردهمايايان ميسخن از دولت فدرال به مكه  يون هنگاميدر تقابل با كنفدراس

ر صادق است كه قانون يسم گفته زيون در مورد فدراليبر خالف كنفدراس. 2مشترک هستند يک قانون اساسي يدارا يباشد كه همگيم

 يستيبايز به نوبه خود ميكه دولت فدرال ن ساختنشان اطرخد يهمزمان با. ت دارديآنها ارجح بوده و بر ياصلاالت يفدرال در مقابل قانون ا

 يط خاصيشرا ديبا، سخن گفتک دولت فدرال يآنكه بتوان از  يبرا .بکندد خو يان اعضايرا در م يونگذاراست و قانيامور س ي همالحظ

انگر آن ير نمايز ي، همچنانكه مثالهارديگببه خود  را يار گوناگونيتواند اشكال بسيط در عمل مين شرايا يكه البته برقرار برقرار باشند

  :دباشير ميز يهايژگيو يبرقرار يفدرال ين مخرج مشترک و وجه اشتراک نظامهايكوچكتر. باشنديم

   )االتيا( مختلف يكشور به مناطق ارضم يتقس -

  است دولت فدراليور در ساالت مذكيشركت و مداخله ا -

اقتدار مختلف  يهايريگ ميتصم جهت ف خود بوده و همياقادر به انجام امور و وظهم آنها له ينوسيتا بد ،االتيا ياستقالل مال -

  .کنندرا حفظ ش يخو

  

  

                                                 
     11 - 29 صفحه ،2001 :ميباشد شتورم کتاب پايه بر بخش اين     1

 :کرد خالصه چنين ميتوان را متن در شده برده کار به معناي در دو اين تفاوت .است شده استفاده کشور مقابل در دولت اصطالح از اينجا در   2
 قانون اصول مبناي بر و رعايت با اساسي قانون ):فدرالي سيستم چهارچوب در( ولتد .مستقل دفاعي و خارجي سياست اساسي، قانون :کشور

 نداشته مغايرت اساسي قانون با که جايي تا ميتواند خارجي سياست مستقل، دفاعي سياست وجود عدم ،)آن با مغايرت بدون( فدرال اساسي

   .م .درآيد اجرا به خودکفا يي شيوه به باشد
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  يسم و دمكراسيفدرال – سميق فدراليجهت تصد يل اصليدال 2-1
  
در  يليعبارتند از دالكنند ويصدق م يفدرال ينظامهاتمام  يگوناگون برا يبهايدول فدرال وجود دارند كه در ترك يمختلف برا صهيخص 6

  .ياجتماع تصاد و اخالقاق، خيا، تاري، جغرافي، دمكراس)اخالق(ک يات :يها نهيزم

شه يآن كمک كردن بوده و ر يلغو يااصل كه معنن يا. باشديم )Subsidiarity( يتياريديسم شامل اصل سوبسيفدرالک، يات ي هياز زاو

ت يبر عهده گرفتن مسئول"ن مكتب را يهسته ا. گردديسم برميدر مكتب كاتول يطه درس اجتماعيبه ح )subsidium ferre( ن دارديالت

 ينهادها ي هبرعهد يستيبايمتها ين نكته دارد كه تا حد امكان، مسئوليه بر ايتك يتكامل فرددركنار ارزش رشد و و  ل دادهيتشك" خود

 يتنها زمان ياجتماع -ياسيبرتر سک نهاد يباشد كه يآن م يتياريديمفهوم اصل سوبس ،در عمل. باشند) در مقابل دولت( ياجتماع تركوچک

 يبران اصل يدر بسط ا. انجام آن كار را نداشته باشد يتوانائ خودست آن به اذعان ردينهاد زرد كه يگيرا برعهده م يفه خاصيت و وظيمسئول

ا به عبارت ين تر يپائ يكه نهادها دگرديم يبه امور خاص يدگيمسئول رس يشود كه دولت فدرال تنها زمانيجه گرفته مين نتيا ،سميفدرال

  .کنندف از طرف دولت فدرال موافقت ين وظايا برعهده گرفتن اجه بيدر نت ند وياين امور بر نياالتها از عهده انجام يگر ايد

  

  ه اروپايدو در اتحا يقانون اساس 30در ماده  يتياريدياصل سوبس
  

كه در قانون  يمگر در موارد ،باشديماالت يف آن بر عهده ايوظا يواجرا يبه امور دولت يدگيرس: "كه آمده است يقانون اساس 30در ماده 

بر است و االت يدر سطح ا يريم گيتصم ي هكه به ضرر قو ياستثنائ ييبه حالتهادارد اشاره فوق  ي ماده". ان شده باشديبر از آن يغ ياساس

 يبرم يفه خاصيت و وظيمسئول ي هن از عهديريا نهاد زيآ ،باشديآن م ي هرنديم گيتصم يح دولتد دارد كه كدام سطين مسئله تاًكيت اياهم

  .باشديم شورای فدرال ايالتها  )مجلس دوما ي(االت يا يدر شورا االتيامستلزم موافقت  ،االتيارات ايلت در اختدر آلمان دخار؟ يا خيد يآ

كه از كمتر  امدينن ماده از عهده آن بر يا .امدياز كار در ن يي"يقو" ي ماده ،است روزمرهيدر س 30د كه ماده اشاره کرن نكته يد به ايالبته با 

ر ييتغ( يدر سطح قانون اساس يمرجع قانونگذارن مورد خاص، يدر ا و يمراجع قانونگذار. کند يريمرور زمان جلوگاالت به يشدن قدرت ا

خ يدر تار. اند دهکراالت به سطح دولت فدرال منتقل ياز سطح ارا  يارات روزافزونيدو مجلس آلمان، به مرور زمان اخت يعني )يقانون اساس

االت يارات ايسطح اخت. يتياريديسوبسبرخوردار بوده تا اصل  يشتريب يرگذاريتاًث نفوذ و از) يتيارديسول( يآلمان فدرال اصل همبستگ

   3.منتقل گشته است اروپا -هيو سپس به اتحاد -ز ابتدا به جامعهينارات ين اختياز ا يگريچرا كه بخش دز بوده است ين يگريمتوجه تنزل د

                                                 
  5 و 3 ،2 فصلهاي و  1.4 بخش به شود مراجعه 3
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ان ين سو رابطه ميبه ا 1992از سال . است  کردهخود را باز  يز جايه اروپا نيدر اتحاد يتياريديوبسن اثنا اصل سيالبته نا گفته نماند كه در ا

 قرارداد 5 ماده( شوديم ميتنظ اصل نيا يمبنا بر بروكسل در هياتحاد نيا يريمگيتصم )ارگان( سطح و اروپا هياتحاد ،ضوع يكشورها

 مربوط هياتحاد نيا نظارت تحت محدوده به صرفاً كه يموارد در" :است   شده  گفته ماده نيا در .))سابق ب3  ماده( اروپا جامعه يانگذاريبن

 اهداف ي هعهد از مربوطه عضو يكشورها كه زد خواهد عمل به دست يزمان تنها يتياريديسوبس اصل تيرعا حسب بر هياتحاد" ،"شوندينم

 امور نيا انجام از يبهتر صورت به هياتحاد ،اهداف نيا ريتاث اي و يگستردگ و عتسو علت به نيبنابرا و ندياين بر بخشاً اي تماماً اي شده نييتع

 نيا عضو االتيا نيهمچن و عضو يكشورها اعتراض با كررات به فوق ماده به استناد حسب بر  اروپا هياتحاد ونيسيكم مداخله ".ديآ يمبر

 به پرداختن يزمان چه كه موضوع نيا نييتع .است  شده روبرو ،آلمان االتيا ملهمنج ،)وندش اداره يفدرال وهيش به آنها  كه ييجا تا( كشورها

 هب و بوده بهتر )وعض يكشورها اي اروپا هياتحاد( نهاد كدام طرف از ،هدف آن يبزرگ و عتسو ليبدل )يمشخص امر هر اي( ياسيس هدف کي

 .شوديم يريمگيتصم باالتر ياسيس نهاد طرف از اول درجه در مسئله نيا عمل در كه چرا بوده كشمكش باعث همواره انجامد،يم مطلوب جهينت

 نهاد ،يريمگيتصم هر در كه شوديم تيرعا احسن نحو به يهنگام يتياريديسوبس اصل يفدرال اجتماعات در كه باشديم همم نآ انگريب نيا

 فدرال دولت به نيريز نهاد اراتياخت انتقال از صحبت نآ در كه گردد يموارد شامل يستيبايم وتو حق نيا .باشد وتو حق يدارا شهيهم نيريز

 عضو يكشورها يپارلمانها :كه كنديم دايپ تبلور نگونهيبد "يتياريديسوبس وتوكلپر" قيطر از اروپا هياتحاد اساسنامه در وتو حق نيا .است

 كهيهنگام( آنها اعتراض موارد در شيخو يهادولت كمک با كه بود خواهند حق نيا يدارا مذكور قرارداد ياجرا و امضا از پس هياتحاد

 يدگيرس مرجع كه( دآورن بعمل تيشكا اروپا دادگاه از )باشد رفته فراتر خود اراتياخت محدوده از هياتحاد نيا ياعضا نظر به اروپا ونيسيكم

 اصل گرفتن نظر در با ديجد نيقوان اي قانون طرح جهت را شده ارائه شنهاداتيپ خود نوبه به يستيايم ونيسيكم .)باشديم اختالفات نگونهيا به

 سطح در ايآ ،هياتحاد مشخص هدف کي به يدگيرس كه هيقض نيا نييتع .کند عنوان خود ياعضا حقوق با ينسب يهمخوان و يتياريديسوبس

 صورت )يكم ممكن يجا تا نيهمچن و( يفيك يارهايمع يمبنا بر ديبا ،بود خواهد ريپذ نامكا بهتر آن ياعضا سطح در اي و هياتحاد خود

  4.رديپذ

 سطح به اعضا طرف از ،يريمگيتصم حق و قدرت انتقال سرعت از اروپا هياتحاد ي هاساسنام در يتياريديسوبس اصل ميتحك و تيتثب ايآ نكهيا

 شناخته تيرسم به عضو كشور 25 هر طرف از اساسنامه نيا كه شد خواهد مشخص يزمان ساخت، خواهد دشوار را عمل نيا و كاسته هياتحاد

  .شود گذاشته اجرا مرحله به و شده

  .است نداشته آن يآلمان  ي هنمون بر يقيعم آنچنان ريتاًث خود يکنون ي هويش به يتياريديسوبس اصل ،بيترت هر به

  

 قبل مسئله نيا .باشند يدرالف نظام ييبرپا جهت يي كننده قانع ليدال تواننديم كشور کي ساختار اي و يبزرگ يعني ييايجغراف اجبارات نيهمچن

 يكيتكن ليدال به تنها نه آنجا در كه چرا باشديم صادق اياسترال و كانادا متحده، االتيا چون، بزرگ يعتوس با ييرهاكشو مورد در يزيچ هر از

  5 .باشنديم يضرور و الزم )بخشها ي ههم به کينزد( متمركز ريغ ادارات ،يدمکراس به مربوط ليدال به نيهمچن بلكه )يعمل(

 دولت کي به ونيكنفدراس از گذار روند شامل توانديم هم هيقض نيا .گردديبرم آن ليتشك و يساز ملت به سميفدرال ،يخيتار دگاهيد از

 هب امر نيا از يبخش ،ديجد قمناط اتصال قيطر از كشور کي عتسو گسترش نيهمچن .مستقل سابقاً يكشورها اتحاد شامل هم و باشد يفدرال

  .باشنديم كانادا و دهمتح االتيا ،سيسوئ يكشورها ،نمونه نيا بارز يمثالها .ديآ يم بحسا

  

                                                 
 جانب از منتشره آن، نصاب حد و سوبسيدياريتي مفاد و اصول بکارگيري پروتوکل همچنين  اروپا، براي اساسي قانون قرارداد ،III - 259 ماده   4

    .207 صفحه ،C310، 16.12.2004  اروپا، اتحاديه

  .يافت }MADISON/HAMILTON/JAY1987 }1788   در ميتوان را استدالل اين براي هايي نمونه    5 
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 يربناهايز" :باشديم امر نيا بر يديئتا ريز هيفرض .باشند مطرح تواننديم زين ياقتصاد ليدال سميفدرال قيتصد جهت شد، اشاره باال در چنانكه

 و رشد يجوابگو تواننديم بهتر ).م باشديم فدرال دولت کي االتيا همان يعني مستقل يلتدو ادارات به اشاره( يي منطقه "ياسيس يريمگيتصم

   .هستند فدرال دولت کي ياجزا همانا "يريمگيتصم يربناهايز" نيا .باشند منطقه ياقتصاد تكامل

 اي و مختلف يتهايمل انيم تشنجات حل در آن )ليپتانس( بالقوه ييتوانا ،يفدرال  ستميس بودن يمردم بر يمبتن گريد مهم اريبس ليدل کي

 يخودمختار كسب به قادر مختلف ياجتماع يها گروه اي و تهايمل ،االتيا استقرار ي هطريس تحت .باشديم گوناگون ياجتماع يها گروه

 انيم اختالفات حل 1994 سال در يفدرال كشور کي به کيبلژ ليتبد از هدف .برد نام را سيسوئ و کيبلژ ي هنمون توانيم مثال يبرا .باشنديم

 :باشدينم گوناگون يتهايمل انيم اختالفات حل يبرا يحتم نيتضم کي ييتنها به يفدرال ستميس کي وجود البته  6 .بود فالم و والون تيمل دو

 1989( سابق يچكسلواك ختنيگس هم از چنانكه بود نخواهد جوابگو مدل نيا ،جامعه يارزشها و ياسيس يعملكردها يبررو توافق کي بدون

7.دارد ديتاًك موضوع نيا بر )1992 –
 نايگوزهر – ايبوسن در ييزدا تشنج )کار و ساز( زميمكان کي عنوان به سميفدرال 

8
 و درآمده اجرا به 

  .است گرفته قرار بحث مورد عراق يبرا نيهمچن

 و هياجرائ مقننه، قوه سه انيم قدرت "يافق' ميتقس بر عالوه يفدرال ستميس وجود كه کرد اشاره امر نيا به توانيم يدمکراس به مربوط ي هيزاو از

 و فيوظا ميتقس جز يگريد يمعن نيا .ديافزا يم يو به )االتيا( آن ياعضا و فدرال دولت انيم زين را يعمود ميتقس کي نيهمچن ،هيقضائ

 همانا كه هدآم بوجود يگريد ياسيس وزنه کي فدرال دولت مقابل در نكهيا و هداشتن مختلف سطوح در او يكنترل ستميس و دولت يتهايمسئول

 تواند،يم فوق شرح درآوردن اجرا مرحله به .باشنديم خود يقضائ ستميس و مقررات ن،يقوان يدارا )االتيا( عضو يدولتها .دنباشيم عضو دول

 در فدرال آلمان در .باشد تر يعمق اي و تر يسطح متفاوت يكشورها در و گرفته خود به را يگوناگون درجات ،مختلف يمكانها در عمأل

 .باشديم االتيا عهده بر موارد اكثر در )هياجرائ قوه فيوظا يعني( قانون درآوردن اجرا به ،)8 بخش( كه است شده ذكر كشور نيا ياساس قانون

 باعث ييتنها به خود امر نيا .رنديگ يم قرار او يادار دستگاه و فدرال دولت ي هعهد بر فيوظا نيا ياجرا كه دارند وجود يكم موارد فقط

 قانون نيهمچن ،فدرال دولت نيقوان وضع در االتيا شركت .شوديم يفدرال يساختارها در آن ميتقس و قدرت يعمود انتقال و يجابجائ

 يريسمتگ به رمنج ،)75 ماده( فدرال دولت ارچوبچه در و )الف 91 ماده( مشترک فيوظا و امور در االتيا و فدرال دولت مشترک يگذار

 ليتشك يدولت نظام )رفرم( كردن زهيمدرن جهت كه آلمان مجلس دو يونهايسيكم .شوديم اراتياخت و قدرت يعمود ميتقس يبسوشتريب

 كنون تا ،خود کار در ونيسيكم نيا تيموفق عدم ليبدل كه اند کرده رحمط يبازساز و اصالح جهت را يفراوان شنهاداتيپ  بحال تا اند شده

   .اند مانده  جهينت بدون

 مردم مشاركت يبرا را يشتريب امکانات ،ستميس نيا كه باشديم مهم نيا سميفدرال دييتاً در )يدمکراس به مربوط امور( فوق ديد از يگريد ليدل

 يپرس همه مانند يدمكراس ميمستق ياجرا اي و يالتيا يپارلمانها يبرا انتخابات قيطر از توانديم امر نيا مثال بعنوان .ديگشا يم ياسيس امور در

 به منجر کياتومات طور به و خود يخود به سميفدرال كه رديگيدربرم را هيفرض نيا فوق امر همزمان .گردد اجرا االت،يا حسط در ميمستق

  .شوديم شتريب يدمكراس

 اي باشديم يدمكراس اصول بر استوار يتماعاج نظام کي سميفدرال ايآ كه شوديم يمنته يي هيپا سوال نيا به هيفرض نيا رامونيپ گفتگو و بحث

 يعلم بحث در .است سازگار آن با و بوده ريپذ امكان هم يكتاتوريد يحت اي و دمكرات شبه ياسيس ستميس کي قالب در سميفدرال نكهيا

 است ريپذ نامكا يدمكراس وجود بدون يتئور در كم دست سميفدرال :كه دارد يانطرفدار زين هينظر نيا مسئله نيا رامونيپ
 در تنوع" :9

                                                 
   .BERG/GRASS 2003 به شود مراجعه بلژيکي نمونه مقايسه جهت   6

  227 صفحه :SKALNIK LEFF, 1999 به شود مراجعه   7

  GRAF VITZTHUM/MACK, 2003 به شود مراجعه مقايسه جهت   8

9  SAUNDERS, 199 : 62 صفحه  
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 وهيش نيا تا ستين تر قيدق و بهتر ايآ كه ديپرس ديبا رابطه نيا در البته  ."باشديم سميفدرال ييتنها به خود يدولت ساختار کي در يسازمانده

  .د؟ينام رمتمركزيغ يادار ستميس کي را "سميلفدرا"از

 يفدرال ستميس کي ي هويش به )كاغذ يرو بر( كشور نيا ،ياساس قانون طبق .ودب مبرز يشورو ريجماه اتحاد يخيتار ي هنمون در انيجر نيا

 را "اتحاد" نيا از خروج حق يحت هايجمهور آن از كدام هر .باشديم هيقض نيا از يحاك "ريجماه اتحاد" آن نام همچنانكه بود، شده نهاده انيبن

 به کهيبطور ،است شده حل "يمل مسئله" كه بود دهيعق آن بر يستيكمون يرهبر ًألاو .بود يگريد زيچ موجود ياسيس تيواقع اما ).اسماً( داشتند

 کي عنوان به خود از كه يدرك طبق ستيكمون حزب ،دوماً .ندارد يضرورت ،يمل مسائل حل جهت هايجمهور نيا "استقالل" شناختن تيرسم

 در ياسيس امور در يريگ ميتصم و تكامل و خود به اتكا يبرا يامكان چگونهيه كهيورط به داشت دست در را قدرت انحصار ، داشت "شرويپ"

 شروط نه و آورد يم در اجرا به را يدمكراس جهت الزم شروط نه يشورو اتحاد قيطر نيا به .شدينم داده نيريز مناطق و هايجمهور سطح

  10.بود يفدرال ستميس کي يدارا هرظا در فقط ،خود حالت نيبهتر در يشورو ريجماه اتحاد آنكه حاصل جهينت .را ييتمركززدا

 و منطقه کي عتسو نيب هرابط به آنها .کننديم يررسب گريد ي هيزاو کي از را يدمكراس و سميفدرال انيم رابطه ياسيس نيمحقق از يبرخ

 آنان انيم در .برند يپ يدمكراس "تيفيك" به قيطر نيا از لنديما و پردازنديم )باشديم يدمكراس حد انگريب كه( امور در مردم شركت امكانات

 به كشور کي ميتقس جهت نيا به و نبوده تر دمكرات بزرگتر مناطق از ،خود ي هانداز صرف به كوچكتر "يواحدها" كه دارد رواج هينظر نيا

  11.آورد نخواهد همراه به را يشتريب يدمكراس باالجبار كوچكتر مناطق

  

 نظام کي وجود سم،يفدرال يي هيپا و هياول شرط ،يدمكراس "تيفيك" سنجش زيبرانگ حثب هيقض از نظر صرف كه است آن كننده نييتع مسئله

 سميفدرال كاركرد يها وهيش به كه ندارد وجود آن امكان است حاكم يكتاتوريد آنها در كه ييكشورها در .باشديم يدمكراس بر يمبتن يدولت

 عمل جامه ،باشديم يريگ ميتصم امور در مردم شركت قيتشو نيهمچن و اتاختالف در توساط و يداور و يفيك يبازده بردن باال همانا كه

   . پوشاند

  

  سميفدرال اشكال 3-1
  

 اشكال مختلف يكشورها در عمل در آن كردن ادهيپ كه ديگرد واضح هيقض نيا سميفدرال قيتصد جهت ياصل دالئل طرح با رابطه در

  .باشنديم متفاوت يورشك هر خاص طيشرا يازا به و اساسبر اشكال نيا كه رديگيم خود به را يگوناگون

 كه جامعه آن خاص اجاتياحت و )باشديم "راه تيتابع" آن يتخصص اصطالح( يخيتار موجود طيشرا به دارد يبستگ يفدرال نظام هر يبرقرار

 نقاط به توجه :داد زيتم آغاز ي هويش اي بدو نقطه دو انيم توانيم خالصه ورط به .است شده دهيبرگز حاكم نظام عنوان به آن در سميفدرال

  12.ياجتماع )اتحاد( تطابق نقاط به توجه و ياجتماع اختالف

 ليتما كه( باشند داشته وجود "مركز از زيگر" يقو يروهاين جامعه کي در كه دارد ضرورت يهنگام سميفدرال كمک به کيتفک و صيتشخ

   .باشد گريكدي كنار در آنها )يستيهمز( ينگهدار به الزم و )دارند را گريكدي دفع به

 كه گفت سخن سيسوئ در سميفدرال ي هنمون از توانيم نيهمچن .برد نام كانادا و  کيبلژ يفرهنگ و يزبان جوامع مشكالت از توانيم مثال بعنوان

 در .دارند را گريكدي فعد به ليتما كه )يستيهمز( دارد هم كنار در را يمذهب و يزبان مختلف يگروهها )ونيانتگراس( ينگهدار در تالش

                                                 
 KAHN, 2002, MOMMSEN, 199910 : 228 حهصفF 

BENZ, 200311 7 صفحه  

  1 شکل همچنين و 14F صفحه :EBD به شود مراجعه 12
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 طرف از .بخشند "تكامل "خود يازهاين و خواستها اساس بر را خود كه داد را آن امكان ممكن يجا تا مربوطه االتيا به ستيبايم يموارد نيچن

 نيچن در .اشدب آن ياعضا و فدرال دولت انيم قدرت ميتقس خدمت در سميفدرال اصل كه ميكنيم صحبت ياتحاد سميفدرال از يهنگام گريد

 و يذهبم لحاظ از چه و يزبان لحاظ از چه مختلف مناطق انيم يچندان اختالف فوق مثال خالف بر يعني باشديم كدستي نسبتاً جامعه يحالت

  .باشديم آن شرق و غرب مجدد اتحاد از قبل آلمان كشور سم،يفدرال نوع نيا يبرا بارز يليخ مثال کي .ندارد وجود  رهيغ و ينيجهانب

 قدرت ميتقس يچگونگ توانديم گريد زيتما نقطه کي .باشندينم يفدرال يامهانظ متفاوت اشكال انيم زيتما نكات تنها شده ادي يها نمونه البته 

 در ر؟يخ اي باشنديم مشابه يريگ ميتصم امكان و كساني حقوق يدارا )االتيا( فدرال دولت ياعضا تمام ايآ .باشد ياسيس مختلف سطوح انيم

  .نامتقارن صورت نيا ريغ در ميناميم "متقارن" سميفدرال را نوع نيا ،باشند يمتساو و كساني حقوق يدارا اعضا ي ههم كهيتصور

  

 ي، کاتالونناطق باسکم. وجود دارد يفراوان يهاتفاوت كشور نآ  مختلف يارات نواحين اختيبكه  باشديا مياسپان ،حالت دوم يک نمونه براي 

  شده يسعنجا آدر  .باشنديم) االت يا(ر مناطق ينسبت به سا يق فراوانترارات و حقوياخت يدارا) هستند يخيمناطق تار كه جزو( ايسيو گال

در جهت احقاق  يالت گوناگونيتما يدارانها شد، چرا كه هر كدام از آپاسخگو را  االت مختلفيا متفاوت يازهاين  ه   وين شيبه ااست كه 

 يكنون يايب اسپانالل هستند، در چهارچواالت كه خواهان استقين ايا يامكان بقا ه است كه شد يق سعيطر نيا به .دنباشيمحقوق خود 

به نام را يطرح الت باسکيحكومت ا :بوده است ياست نسبين سيت ايموفق ،دهدينشان م يت كنونيضعبر و يچنانكه مرور. سر گردديم

را  ياباتانتخ ،ن سرنوشتيحق تعکسب جهت  ن را خواهد داشت كهالت نامبرده حق آيا نآ يبر مبنا ئه داده است كهارا  "زاد دولتغام آاد"

 "تقارن" يسون حركت به يهمچن 13.کندكسب استقالل  ،تيثرخواست اك منطبق بودن با ورتصق در يطر نياو از ورده در آ له اجرابه مرح

  14.ر داردا قراياسپاناست ياالت، در دستور روز سيتمام ا يبرا يمتساوحقوق  و

ارها و يشامل مع ندتوايم نيهمچن بلكه باشدياعضا م يبراارات گوناگون ياخت  ي هرنديدربرگ نه تنها" نامتقارن"سم يفدرالطالح اص   

و  ياسيوح فرهنگ سدر سط يباعث اختالفات فاحش توانديخود م ي هن هم به نوبز گردد كه آيمختلف ن ين اعضايب يگوناگون ياستانداردها

   15.ه پرداختين نظريا يتارلتون به نقد و بررس الفن بار چارلز ياول يبرا .شودمختلف ) االتيا( يان اعضايم ياجتماع ادصاقت

ن يا ياسيس ينهادها ي هچهر درا و كانادا ين موضوع برخالف اسپانياما ا. شودين روند مشاهده ميا، پس از وحدت مجددلمان فدرال ر آد 

) دريپذ يورت مكبارصيكه هر چند وقت ( يشرق يلتهاايران ايمرتب نخست وز يچنانكه نشستها بالعكس  اما .ر مانده استيبدون تاثكشور 

  . است ر نبودهيبدون تاث ياسيس يريم گيمصتدر روند " عدم تقارن"ن يا دهدينشان م

 نيب  ،يدولت انيم يو سازمانده طم روابيتنظ يچگونگ حيثتوانند از يا، مارات اعضياخت يعالوه برچگونگ يفدرال ينظامهاتفاوتهای 

خواهد  "ادغامی" اي" يمواز"سم يحبت از فدرالحاكم باشد، ص يكدام نوع سازمانده  اينکه  به  بسته .ز داده شونديتم نيز يالتيفدرال و ا يدولتها

سم دوگانه در يفدرال. نام دارند" يونتعا"سم يفدرالگر، يد ياز سوو  يياز سو "دوگانه"سم يفدرال ،كوراشكال مذ يبراال  دهيافرم  دو .بود

 ن دوين ايارات بيف و اختيوظا ک مشخصيكم و تفين تقسيو همچن يتاليا ح فدرال ودر هر دو سط يورت موازبه ص يدولت ينهادهاوجود 

به انجام رساندن گر مسئول يرف دبدون دخالت ط د ونرا بر عهده دار يف مشخصين وظايک از طرفيست كه هر ان بدان معنيا .ابديتبلور م

تكامل گوناگون  د كهريگين نظام سمت ميشكل دوگانه ا يبه سو يدر عمل زمان ،يفدرال يستميبا س ک كشور خاصي. دنباشيمف يآن وظا

توان يمنگونه يبد. )باشديمناطق نم يکسان سازين کشورها هدف يدهر ا(دنداشته باش تيارجح اطقمن تمامدر  يتماعو اج ياسيسو متفاوت 

                                                 
13 .NZZ, 27.10.2003، 10 صفحه  

14 .AGRANOFF, 1999، 108 صفحه  

15 .TRALTON, 1965 
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االت يس و ايئسو يها ن امر در نمونهيو رقابت استوار است، چنانكه ا يچندگانگول بر اص  ياريبس يها نهيمزدر سم دوگانه يفدرال گفت،

   16.شوديده ميمتحده د

 يو همكار نجا اشتراکيدر ا يهدف اصل. رديگيرا به خود م يگريل دن سبب اشكايابوده و به  يگرياهداف د يدارا" يتعاون"سم يفدرال

دولت  ييش كارايافزا بلكه ،ياسيا سي يخيز تاريک تماي) بر ديتاك(نه سم را يفدرالن شكل از يا يربنايز. باشديماالت يدولت فدرال و ان يب

ا خود را از ي و شود آشکار) االتيا(ن اعضا يه بتواند در رابطيمو اشتراک  ين نوع همكاريا .دهد يل ميتشکاكره ذمق مشاورت و ياز طر

د ينجا بايالبته در ا. باشديم يتعاونسم يفدرالن نوع يا يبرا يي لمان فدرال نمونهآ. ان سازديدولت فدرال نما يا در قانونگذاركت اعضق شريطر

 ياسيس يدگيدرهمتنطالح اص. گام برداشته است ياسيس يهايدگيبه سمت درهمتن يروزافزون ي هويلمان نظام حاكم به شدر آكه  کرداشاره 

امور ن در يطرفت مشترک يمسئول، ين در قانون اساسآ درج باک، يستماتيس طرزهم اكنون به رود كه يفراتر م يطالح تعاونصاز ا ييتا جا

ک روند يز به نوبه خود مستلزم يوع نن موضيا. اند ان شدهيب ،شده نيش تعيو از پ اًكتب هانف آيوظاو ) ياتياست ماليس( يمد دولتدرآ

طالح فوق به طرز اص. باشدينم يمناسب يبازده يدارامتفاوت،  يبا خواستها كثرتم يهاشركت طرفل يه دلكه ب  بوده مشترک يريمگيمتص

ن او آ :باشدير قابل رفرم ميغ ياسيس يدگين درهمتنيان معتقد بود كه يهمچن يو. است  شدهف يتعرشارپف . تس ويفر يسواز  يريچشمگ

  ياه هقو  يازهايو ن خواستهااز  يناش يدگيهمتنن دريارفرم بودن رقابل يغ .ديناميم" استيس يدگيتندام درهم" )به سبب مشکالت همراه( را

نقش  يستيبايم خود گريد يبرند و از سويسود ماست يس -يدگين درهمتنياز ا ييباشد كه از سويم يتاليدر هر دو سطح فدرال و ا هيمجر

   17.دنيفا نمايا )شبرد اموريجهت پ(ن را در واقف آمدن بر آ ياساس

  

  لمانسم در آيتكامل فدرال: استيس - هديدرهمتنفدراليسم به  يسم تعاونياز فدرال

  

 - يدگي، درهمتنيسم تعاونيفدرال: ز دادين كشور تميسم ايورد فدرالمدر عطف را  ي هتوان سه نقطيمفدرال  آلمانخ يدر تار

  . يسم رقابتياست و فدراليس

و مورد سرمشق قرار نداده  يالتيح فدرال و اان دو سطيف را ميق وظاياف و دقفش) ال دهيا(کيتفک هرگزلمان آ يقانون اساس

مجهز در تمام  و كامألمستقل  فقدان ادارات تماماً .ندانسته است االتيا ياسيس - ياجتماع ي هتكامل جداگان ياسازيمهرا  يلصهدف ا

فدرال  يارذاالت امكان شركت در قانونگيكه به ا) االتيا يشورا(دوم ن ساختار مجلس يهمچن. باشدين امر ميد ايبر تائ يليدل يسطوح دولت

ت يهواز  يت و تكامل ناشيوضعه وجود نداشت تا ب يامكان عمأل 1949سال  يغربلمان در آ .باشديبر امر فوق م يگريد ديز تائيدهد نيرا م

از ) استقالل عمل(ق و شفاف يدق کيک تفکيان يب .) هانزهو  نبايراالت يا يبه استثنا( است  نشدهن مسئله توجه يا پرداخته و به طق امن يخيتار

ظهور قبل از(مار يوا يجمهور يقانون اساسن، با توجه به تجربه تلخ ذاران آانگيبن ن كشور توسطيا يدر قانون اساس يالتيدول فدرال و ا

را به خود  يگاه خاصيجا يالتيفدرال و ا يحکومتهان يب يو همكار اشتراک ،ين در قانون اساسآ يبجا .دشوارتر از حد امكان بود) هايناز

  . داده است اصصاخت

ز يار بحث برانگيبس ياسين رو از لحاظ سيل داده و از ايتشكرا  1919و  1871 يسالها يدو قانون اساس يلن هسته اصيهمچنن موضوع يا

و مناطق  نيمالکبارز خود را در  ي هنمونكه  )ينگر يجزئ( "particularism"به عنوان  مناطقل عمل مطلق استقال جلوه دادن يمنف .نبود

                                                 
16 .STURM, 2001 36 صفحهF 
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 اشتراکخواهان   درجهآن تا  آنها. غاز شدفرم گرا در آلمان آر يروهاين ينوزدهم از سو قرن در يعنيزود  يلي، خافتي يشان مذوتحت نف

بطور ) يارات ماليمنجمله اخت( اتاريطه اختيو حكارا  يريمگيمق قوه تصينطريبد نكهيا .در عمل ثمربخش باشد بودند كه يو همكار

. بود خهيانگيبر ن لمان راده اتحاد آيارفداران ط ياسيس يهد شد، موجب نگرانامنتقل خو يدولت مركزاالت به يمناطق و ا ياز سو يي عمده

 موارهه يستيبايعمل م ن استقالليو ا بوداالت يا يستقالل عمل براااز  ينوع ،ن نظاميا فدرال دردولت ن كننده ييو تعنقش شكل دهنده 

 يدر قانون اساس يتعاونسم يده فوق بعنوان فدراليا .ساندر يمبات به اثن يطرف بت در كارمث يبازدهجهت  يخود را چون سنگ محك ييكارا

االت يم اهم دولت فدرال و ه شود كه ين مآن بوده و شامل يطرف ياز سو يكپارچگياتحاد و ن تعهد در مقابل آ اتياز محتو يكي. شدا ياح

گام  دهيسم برگزيفدرال ييشكوفا يسو به ياريهم نيو اشتراک عمل متفاهم داشته باشند كه اكرده   يگر همكاريكديبا  يرزبه ط يستيبايم

در قانون ، کنديكمک م يتعاون يها وهيشكه به تكامل  يستيام فدرالدرنظشده  ينيشبيف پيم وظايتقسق ياز طر ييربنايز اصلن يا .بردارد

  .شوديت ميتثب يساسا

در امور پارلمان  دومق پارلمان يو از طربوده  يدولت يدر دستگاه ادار يفراوان يتهايمسئول يدارا ،االتيكه ا کرد يورادآي ديضمنا با

ک حالت ي ، يقانون اساس 72طبق ماده كر است كه بعالوه قابل ذ. كننديم يهمكارز ين كشور يارگذدرقانونشراكت داشته و  يسراسر

 يرقابت ن بخشيادر  يارارات قانونگذياخت يدارا يزمان االت تايا: نآ بر اساسشده كه  ينيشبيپ يدر بخش خاصزين يرقابت يارنونگذقا

 يارقانونگذ .کندرف نظر ، ص، طبق قانونن بخشيدر ا يارت قانونگذارات خود جهياخت االت ازيادولت فدرال با موافقت باشند كه يم

مورد اند كه  مانده يباق يو كمتر موارد  کردهاستفاده كامل را  باشديم ين قسمت از قانون كه شامل بخش رقابتآ ن ازسطح فدرال به مرور زما

  .باشند  قرارنگرفتهاستفاده 

اتحاد و  هينظرسم، يفدرال يلماندر مدل آمرور زمان،  ارات دولت فدرال بهياخت ۀحوزشتر شدن يهر چه ب يكه طاست حسوس كامالً م

 ،االتيا يگچندگانحفظ و تكامل تنوع و  يبرادالئل موجود  )سم ويطرفداران فدرال( ياز سو يبطور جدرامون دولت فدرال يپ يگكپارچي

ممكن "و " قانون و اقتصاد يها نهيدر زم يگانگياتحاد و  حفظ"). شديمشاهده م زين ن موضوع در قرن نوزدهميچنانكه ا( است  ر سوال نرفتهيز

ک قانون يش شرط يكه پ) 1994در سال  يقانون اساس 72 ۀطبق ماد" (ه اتباعهم يبرا يزندگ كساني ياستانداردها زا يور بهره ساختن

عام  در مأل .ه شوديتوج سمين فدراليدر ا يرو به فزون يكسانيق ين طرياز اقرار گرفته تا  داللباشد، همواره مورد استيم فدرال يسراسر

 ياز سوان گذاشتنش، يپس از بن يلمان بزودسم آيفدرال. رفتيدگاه صورت نپذين ديرفداران اذ طنفورامون بسط يپ يگفتمان و كشمكش

شد كه  يش رفته و مدعيپ ييتا جا يو 18.شد يمعرف" كپارچهيدولت فدرال "بعنوان  1962كنراد هسه، در سال ن منجمله ياز محقق يبرخ

ق مجلس يت از همان ابتدا از طرااليا 19.ن نداردبا آ يگر انطباقيگنجد و ديسم نميت فدرال به خود گرفته در روح فدرالرا كه دول يشكل

ن يا يو همكار يجنبه تعاونله ينوسيبد. شركت داشتندباشد، يبا دولت فدرال م آنها م روابطيتحك ، كه باعثيدر امر قانونگذار دوم

ش از يف خويدر انجام وظاانحصار خود را  يالتيا يارلمانهاپن تمام شد كه مت آين امر به قيالبته ا. است يسم كماكان رو به فزونيفدرال

. ورزنديم) دخالت(ركت ش دولت فدرال يگذاراستيدر س شتريروز به روز ب دوممجلس  قياز طر يالتيا يآن حكومتها يو به ازادست دادند 

ان محسوب ين جريبرندگان ا ۀ زمر ز ازين يالتيا يدولتهااالت، يح فدرال و به ضرر اارات در سطيو بسط اخت تين پروسه تقوينگونه در ايبد

بعنوان قوه مقننه در  يالتيالت و مجلس ايه در سطح ايبه مثابه قوه اجرائ يالتيان دولت ايبه فرق م يستيبايدرک بهتر موضوع م يبرا( شونديم

 - يالتيران ايوز اکثرأ نخست- يالتيا يهادولتندگان يکه نما يالتيا مجالسندگان ياالت را نه نمايا يشورا ياعضا. همان سطح واقف بود

 يها در مذاكرهآنها از قدرت خود ). يمشارکتسم يفدرال(فزون گشت  ق مجلس دومياست فدرال از طريس در آنهاشركت . )دهنديل ميتشک

مرجع بودن ل ي، بدليرات دولتتمام ادا ياالت در امور قانونگذاريا يدولتهان يهمچن ).ياجرائسم يفدرال(ه استفاده كردند ياجرائ ن دو سطحيب

                                                 
18 .HESSE 1962 

19 .EBD: 31 صفحه  
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ن ياگر ا ي، حتكننديد ميدولت فدرال را تهد دوم،خود در مجلس  يوده و با حق وتوب يريم گيصمخواهان شركت در ت ،ن اداراتيا يبرا

  . االت نداشته باشنديبه ا ين جهت ربطيو از ا بودهح دولت فدرال ادارات در سط

ن يا، بلكه سطح فدرال بودهدر  يامر قانونگذارن خود و دولت فدرال در يو ب گريكدين يب يزسا نه تنها مشغول هماهنگاالت يا يدولتها

ران ينخست وز ينشستهاتوان از يبعنوان مثال م. شوديالت هم ميدر سطح ا" يساز هماهنگخود "به آنجا ختم نشده و شامل  يتعاونسم يفدرال

  ).يالتياح فدرال و در كنار دو سط(نامند يسم ميفدرال" سطح سوم"ن را يا. نام برد ييدارا يا وزرايو 

در كه  کردند يدائم) ک م ک(ک كنفرانس ياقدام به احداث  آلمان فدرال  يانگذاريبنقبل  يحت يعني 1948االت در سال يا: به عنوان مثال

خ به بعد يک از آن تار ک م .مالقات دارندفرهنگ و آموزش و پرورش  يوزراآن  د و در وش يمل يتشك يمشخص يزمان يها فاصله

ن موضوع يبه ا يدگيرس .بر عهده دارد) باشديآن مستقل م يدر سازمانده يالتيكه هر ا(پرورش را امور آموزش و  ينگسازهماه ي هفيوظ

رک نكه مدايو ا برخوردار باشند يكسانينسبتاً  يک سطح آموزشي، از كننديم يالت زندگينكه در كدام ايصرف نظر از اكه همه اتباع 

 يرهنمودها کنونن كنفرانس تا يا .شونديمحسوب م ف ک م کي، جزو وظامورد قبول واقع باشد گرياالت ديا ياز سو يالتيهر ا يليتحص

 ين الملليک سنجش بيدر  يلمان آبد دانش آموزان  ي هجيدر مقابل نتعكس العمل ک م ک . داده است يكسان سازيرا در جهت  يفراوان

در سراسر  2004قرار بر آن شده كه حداكثر تا سال . بود ياستاندارد مل رح طک ي نشاندن يكرس بهب و يتصو، 2002ل در سا "سايپ"با نام 

م شود يتنظ يي هبه گون يآن است كه سطح آموزش م برين تصميهمچن .گردد يكي الن مدارسيفارغ التحص يبرا يينها سطح امتحاناتكشور 

   20.برخوردار باشند كساني يک سطح آموزشياز  سنوات ي همهموزان ، دانش آيليتحص ۀان هر دوريپادر كه 

. باشديآلمان م يانات رفرم نظام فدراليضوعات مورد بحث و اختالف در جراز مو يكي ،و اصالحات مربوط به آن امور آموزش و پرورش

كه  است  ختهير ياب كسانيآب در آسز ين سايپ قاتيج حاصل از تحقيو نتا و دارد ن امر داشتهيا يكسان سازيدر جهت  يريک م ک تاث

م آموزش و پرورش كماكان ياست تنظيس ،نيبا وجود ا .هستند )در سطح فدرال( يو مل يهمگان ياستانداردها جاد وگسترشيا خواهان

. شدش بخينه افزايزمن يا ير و نفوذ خود را در امور آتيثتا ،خود را بر آن داشته يسعدولت فدرال همزمان  .االت مانده استيادرانحصار 

از  يكيو همزمان است  ال دمكراتياد كرد كه مسئول حزب سوسي فرانس مونتفرينگسخنان  توان ازين موضوع ميد ايائدر ت يبعنوان مثال

د ک برخورين يبه نظر من ا": اند ل شدهينظام دولت فدرال تشكزه كردن يد كه جهت مدرنباشيمز ينكشور دو مجلس  يونهايسيئول كمدو مس

مربوط به امور آموزش و پرورش محروم  يهايريم گيشه از شركت در تصميهم يبخواهد دولت فدرال را برا يباشد اگر كسينممسئوالنه 

 "زيچ ا همهي زيچ چيه"صل از ا پتر مولرو  روالند کوخان يمانند آقا يالتيا يدولتها يساؤر از يرا برخچمن متوجه آن هستم كه  .سازد

را  وقتگسترش مدارس تمام چون  يشنهاداتيپ تواندبدولت فدرال هرگز  که ق مانع آن گردندين طريخواهند از ايمآنها  .كننديم يجانبدار

  21".مطرح سازد

آن  يريمگيتصم ارگان كنفرانس كه نيدر پلنوم ا. باشديک ساختار خودساخته مي يک م ک داراران، يگر وزيد بر خالف اجالس  

 يخود را فقط زمان يها هيشنهادات و توصين كنفرانس پيا.باشديم يک راي يدارا يالتيهر ا. شركت دارنده بوطران مريباشد، همه وزيم

                                                 
 و رياضيات ادبيات، دروس براي استاندارد اولين 2003 دسامبر در .رسانيد تصويب به آموزشي سيستم براي را مختلف استاندارد سه ک م ک 20

 همان براي بعدي مرحله 2004 اکتبر در .درآمد اجرا به )دهم کالس( متوسطه آموزش سطح براي )فرانسوي يا انگليسي( اول خارجي زبان

 تاريخ در نهايتأ .درآمد اجرا به رياضيات و آلماني دروس در )چهارم کالس( ابتدايي آموزش در همچنين و نهم کالس براي اينبار س،درو

 اجرا به فيزيک و شيمي بيولوژي، دروس براي اينبار ،)دهم کالس( متوسطه آموزش به مربوط سوم مرحله استانداردهاي 2004 دسامبر

 تاريخ به ،HTTP://WWW.KMK.ORG/SCHUL/HOME.HTM :کرد مطالعه زير آدرس تحت ميتوان را همربوط قوانين .درآمدند

03.01.2005  
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توافق . باشدياالت ميتک تک ا ين ارگان حق وتويمهم ا صياز خصا يكي. ندبا آن موافق باش) تينه تنها اكثر(كند كه همه اعضا يعرضه م

  . ارگان استن يا ي ههانک هدف آگاينه تنها مطلوب بوده، بلكه  يهمگان

ئت يداد هارقر درزاكسنيالت نيا ،2004در اكتبر . ک م ک وجود ندارد يدر كارها يي قهياختالف سلچگونه يست كه هين بدان معنا نيالبته ا

 .شود افتادهعقب  يالحات و رفرمهاق مشوق اصيرن طيتا از ا کردلغو موقتاً آن و پرخرج بودن  يكار يل نارسائيک م ک را بدل ي هسيرئ

  22.افتيوسسه تعداد كارمندان آن كاهش ن ميجهت كاهش خرج ا مقابل،در 

خود "وه يز وجود دارند كه به شين يگرير از آن موسسات فراوان ديغوده اما ب "يساز خود هماهنگ"موسسه ن يک م ک معروفترالبته 

در اجالس، موسسات و  دهنديل ميتشك يالتيا يها عضو وزارتخانه االت كه اكثرشان را كارمندانيندگان اينما. شوندياداره م "يهماهنگساز

  موسسه ک هزاريش از يبه بآنها تعداد نا ن اثيدر ا. کنند يدگيرس يگوناگونبطور مرتب نشست دارند تا به مسائل  يمتعدد يكنفرانسها

كانال دوم  ZDF ن آنهايكه معروفتر مدندبوجود آ يدولت يعلن ينهادها يسرک ي ،االتيا انيم يق قراردادن طبيهمچن .ده استيرس

عهده بر رين امر در دانشگاه شپاين ايمحققق يطرت كارمندان را از يامر تربامور ادارات كه قرارداد  ي هچنانكه نمون .باشديم يون سراسريزيتلو

در  )cooperation(و تعاون  يهمكار .االت شركت داشته باشديقراردادها مانند ان يتواند در ايز ميدهد، دولت فدرال نينشان مدارد، 

و  ي، كشاورزيي منطقه ياستهاين سچو ييها نهيدولت فدرال، حداقل در زم يبا وجود تمام دخالتها 1966 يسم آلمان تا قبل از سالهايفدرال

ن ياباشد چرا كه يم" مضر"م سيفدرال يكه اصوالً دخالت دولت فدرال بران مطلب آن نبود يل ايدل. بود نا متجانس و ناهمگون ،يراه و ترابر

كه بود  ياست اقتصاديدر امر سش ارهارد ي، لودو)فدرال(ر اقتصاد ير وزنظن يا، بلكه ب رساندياالت آسيا يتواند به خودمختاريمطلب م

ئتالف بزرگ با بر سر كار آمدن ا. باشديضر مم ،شود يدائم يذاررگيک تاثيكه منجر به  يدخالت دولت در امور اقتصادهر گونه  طبق آن

حزب (اقتصاد  ريلر بعنوان وزيكارل ش ،)حزب دمکرات مسيحی(نگر يسيكورت گئورگ ك يعظمبه صدر ا) 1969 -1966( در سال

دولت فدرال دستخوش  ياست اقتصاديفلسفه س ،)حزب سوسيال مسيحی( يير دارايزوزف اشتراوس بعنوان ويو ) سوسيال دمکرات 

 ،االتيارات و اقتدار اياخت ي هدر حوز يو) دخالت(ركت اشم ي هدر مورد نحووضع دولت فدرال است و ميسله ينوسيبد. شد يدگرگون

   .گشت معکوس

و  يرهبرک يله يبوسن اعتقاد بودند كه يبر ا 70دهه در  ين بعديجانش) فدرال( يحكومتهان ين ائتالف بزرگ و همچنيكه ا يياز آنجا

ثابت را  يک رشد اقتصاديو همزمان  ،کرد يريو تورم جلوگ يكاريچون ب :يبحران اقتصاداز  يناش يها دهياز پدتوان يم يجهان يده يسو

ات الزم را رييتغ قين طريخود در هر دومجلس استفاده كنند تا از اب به اتفاق آرا يت قرياز اكثرن امر آنها را بر آن داشت كه يفظ كرد، اح

و قبل از هر بطور خاص  دي، با"يسراسر يده يو سو يرهبر"ح التحت اصط .ندبوجود آورخود  يخواستها در انطباق با يدر قانون اساس

االت و يا. دمتوجه ش را يصاداقت ياز بروز بحرانها يريجهت جلوگ ها دريشهرداراالت و يدولت فدرال، ا يتالش همزمان و همسو يزيچ

برنامه  يشوراهاتوان يم ن شوراهاياز جمله ا. ردندک يهمكار  شروع به يمتعدد يدر شوراها ن اهدافيبه ا يابيدولت فدرال جهت دست

 يها نهياالت در زميا يخودمختار يزيقبل از هر چ "يسراسر يده يو سو يرهبر" ي هياز زاو. را نام برد يو رشد اقتصاد يمال يزير

 سم آلمانيدر فدرال يريمگيتصم ي هويساختار و شرسد يبه نظر م. گشتيم يد تلقيو نامف  کردهو اختالل د مزاحمت يتول يو مال ياقتصاد

 يامسئول محتو ياسيس يها نهيدر زمكه دولت فدرال عمدتاً  يزمان. را مانع شود يدولت يده يوسمت و سم شده كه يتنظ يروعمداً ط

در  يدرآمد حتن يا ي هبخش عمدصرف  يچگونگت يمسئول، را بر عهده داشت ياتيافت بخش اعظم درآمد مالين دريو همچن بودن يقوان

کسب  ي هدرج. بود  شده  گذاشته) هايشهردار(االت و مناطق يا، بر عهده يجهت رشد اقتصاد يگذار هيسرماچون  يار حساسينه بسيزم

 يسم تعاونيفدرال. نبود يز كافيگر نيد يها بلكه در عرصه ياسياقتصاد س ي هنينه تنها در زم ،سم تا آن زمانيدر فدرال يهمكار ي شده

 يكه هماهنگ ساز استبدان معنا ن يا. فتاي يمتكامل  ياسيس يدگيكسان، در جهت درهم تنيو متقارن  يتعاون در جهت يستيبايم
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 يرشد اقتصادفراتر از مرز ادارات مشترک در جهت د يبا ،"يكل يده يسمت و سو"با هدف االت يدولت فدرال و ا ياسيس يريمگيتصم

االت در برنامه يادولت فدرال و  يساز كسانيو  کردن هنيدر جهت قراز تالش  يناش هك يقانون اساس ين رفرمهايترمهم . افتي يگسترش م

الف و  91مواد ، ياتياتحاد بزرگ مال 3بند  106ماده : ن بودنديريز يها ، متوجه بندها و مادهبود ن دو ارگانيا يو اجتماع ياقتصاد يهايزير

  .يكل يبسط قانونگذار:  75و ماده  يمال يكمكها: الف 104ف مشترک، ماده يوظا: ب

  

  و رقابت يهمبستگ، )يخوداتکائ( يتياريديسوبس 1.4
  

ف يوظا يم بنديتقسضوع در عمل منجر به آن شده كه ن مويا. غلبه دارد يتياريديبر اصل سوبس ياصل همبستگ ،سم آلمانيدر مدل فدرال

محدود و  ،)آلمان تمام شهروندان يبرا( "يندارد سطح زندگاستا"ک يدن به يرسا يحفظ و االت به نفع يو اقتدار اارات يو حوزه اخت يدولت

در مقابل منافع ل بودند يشه مايآنها هم ،بلكه بالعكس ،اند نداشته ين امر نقشياالت در ايا ايه كه گونبود يي وهين به شيالبته ا. محدودتر شود

ارات ياز اخت ي، بخش)االتيا يشورا(ق مجلس دوم يطرسطح فدرال از  ياستگذاريمور سشتر در ايو تداخل ب مشارکتحق  نينچو هم يماد

 ياالت دچار دگرگونيرف اتفكر از ط ي هوين شيا ،90در دهه  يو بصورت روزافزون 80دهه  يسالها يدر طرفته رفته  .کنند  مبادله خود را

ون در يانتگراسز يمجدد دو آلمان و نپس از اتحاد  يو غرب ياالت شرقين ايب ياختالف سطح اقتصاد  به يزيقبل از هر چ امر نيا. گشت

 ياالتين اآ ،قبل از همه .است شده آن يدر بازار داخل هين اتحادير مناطق اياالت و ساين ايبكه منجر به رقابت گردد  ێبرماروپا  ي هياتحاد

 ت خوديدر شكا بايرنو  هسن، ورتمبرگبادن ـ االت يكه ا يليدل. االت هستنديان ايشتر ميرقابت بخواهان  باشند،يم تر يقو يمال از لحاظ كه

  23.باشدين امر ميا از يحاك کردند،ارائه  يدادگاه قانون اساس به كه منجر به رفرم آن شد، يمال توازن ي هبرنام ميتنظ ي هه نحويعل

 نين بيهمچناالت و يو ان دولت فدرال يب يهمبستگ .است  هداشت ديتاًك يهمبستگ اصل تيبر اهم ازآلمان از همان آغدر  يسم تعاونيفدرال

حد اقل تا . باشد يبرخوردار مسم است، يفدرال يبقا و تنوع كه ضامن يتياريدياصل سوبسنسبت به  ،)رشتياگر نه ب(كسان يت ياز اهم االتيا

به خود را  و اتكا توسلآنها فكر چكدام از ياالت بود، هيبه نفع ا يواضح ي هويبه ش يبا دولت فدرال از لحاظ مال يهمکاركه  يزمان

  .کردند ينم

شدند كه منجر به آن " ياسيس يدگيدرهم تن" ي هبرنام طه بادر رابش آمده يتوام با مشكالت پ االتيهر دو سطح فدرال و ا يبحران اقتصاد

بهتر ال بدون دخالت دولت فدر ف خاص رايكه وظاده هستند ين عقيامروزه آنها بر ا .شود يدستخوش دگرگوناالت يانتظارات و توقعات ا

: ر نام برديتوان از نكات زين امور مياز جمله ا. پندارنديمربخش مث االتين تمام اين امور را در بيو هم سطح بودن ا م دهندتوانند انجايم

از جانب  يتياريديتوان گفت كه اصل سوبسيم يبه نوع .ها است آموزش و پرورش در سطح دانشگاهيو س در سطح منطقه ياست اقتصاديس

 .شده است يسم رقابتيد فدرالييجهت استدالل و تاً يي ن اصل مبدل به فرمول شناخته شدهيه و امروزه اكشف شد" دوباره" 80ت در دهه االيا

تنوع و ده كه ين ايدر خارج از آلمان ا .شوديم يتلقو يک آلترناتيبعنوان  ،ياسيس يدگيدرهم تن يماريب در مقابل يسم رقابتيامروزه فدرال

االت و يان ايدر م ،يک رقابت در نوآوريجهت استقرار  ن موضوع درياز ا يستيبايل داده و ميسم را تشكيفدرال ياصل يهسته ،يچندگونگ

همچون  ،االتيبه ااست كه  يهين امر كامالً بدياالت متحده اينمونه در ا يبرا .نه دارديرينت دسک ي، استفاده شود ياسيس در تمام سطوح

تس يس دمبيلوئ ه بهين قضيک ايكالس يفرمولبند. سته شوديدر سطح فدرال نگر يحت ييجهت كسب رهنمودها است،يس" شگاهيآزما"ک ي

كه در ند و مطلوب است يک اتفاق خوش آين يا ":گفت يو. گردديبرم االت متحدهيا يون اساسنو دادگاه قا يوان عاليد يس، قاضيابراند

را در  يينو يخدمت كند و راههاشگاه يک آزمايچون  ،، بتواندمردم آنل يالت جسور در صورت تمايک اي ،يستم فدراليک سي

  24."دانه كشور گرديمتوجه بق يضرر ،تيد بدون آنكه در صورت عدم موفقيمايبپ يو اقتصاد ياجتماع يها صهعر
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فوق  ي هاصل و واژ تاآورد  ينه بجاين زميسهم خود را در ا ،شيدر قرارداد ماستر يتياريديت شناختن اصل سوبسيه اروپا با به رسمياتحاد

ون اروپا در يسيكم. رديگ يجا ياسيدر سطوح مختلف س فيوظا يو اجرا ي، مجزا سازيزيدر طرح ر و همه خواه مدرن ک فرموليبعنوان 

 يزياز هر چقبل . كنديم يبانيپشت زينو بدون توجه به دولت فدرال  م يبطور مستقمنافعشان  يفرمولبند جهت االتيا تالش از ،يموارد خاص

  مراجعهمورد نظر االت يا  بهماً يون مربوطه مستقيسين موضوع كمياجهت . رديپذيصورت م يو ساختار يي است منطقهيس يها نهين امر در زميا

 امردر  طقاالت و منايم با ايمشورت مستق) .م قرار داردباشد كه مركزش در شهر نام برده يه اروپا ميمنظور اتحاد(بروكسل ه ياز زاو. کند يم

 چه از لحاض و ص مسائل مطرح روزيتشخ ظچه از لحا االتيان حسن است كه يا يدارا آنها به منظور تکامل يساختار يکمکها

  . باشنديم برخوردار يت فزونتريصالح ازو دارند  يشتريب يكيمردم نزد ي هبه عام ييايجغراف

  

بلكه  ستينشتر يتنوع ب يسوشرفت به يو پ يتياريديسوبس سود اصلزدن توازن قوا به  شامل برهمتنها  ،آن يآلمان ي هدر نمون يسم رقابتيفدرال

مفهوم و  ي هرندين دربرگين همچنيا. هستز ينک جانبه ي و يبشکل الزام يگانگيو اصل اتحاد و  يهمبستگجستن از  ين شامل دوريهمچن

رفتار و جهت قضاوت در امور  يكاراتر يارهايافتن معي ،يزين رابطه قبل از هر چيو در ا باشديدولت م ي هاز مقولد يجد يبرداشت

 ي، به صورتشديجواب داده م) فدرال(د دولت يد ي هياز زاوش يسال پ 10ن مسئله در يجواب اچنانكه  .است) دولت( ياسيس يعملکردها

ش از يدولت فدرال احتماالً ب ،اوالًه ده رواج دارد كين عقي، امروزه امطرح بود يهمگان يجهت ارتقاع زندگ عرضه شده يدولتكه خدمات 

 ده كهين ايا. غلط بوده است ،ن خشک و جامديندستور از باال و قوا يعني ،ش گرفتهيدر پ ي هويش ،دوماً ، کردهت يحد توان خود قبول مسئول

باشد، دال بر محبوب تر يم آن يترقاب ي هويشهمانا  ،ياز زندگ يي در هر عرصه يباطات و روابط اجتماعارت يسازمانده يبرا  هوين شيبهتر

دگاه ياز د يكه ناش" يسم ماليفدرال يتئور" .باشدياستمداران وقت ميس نزد) اند هان نهاده شديرقابت آزاد بن يكه بر مبنا(دروس اقتصاد ن شد

كه به  يدر صورت خوردار خواهد بودبر يباالتر يياز كارا) يمال(م منابع يتقس ر است كهين معنا قابل تفسيبه ا سميفدرال يبوده، برا يصاداقت

  . داده شود فشانيانجام وظان منابع جهت ياستفاده از اجهت در  يشترياالت استقالل عمل بيا

 ي، چرا كه براباشديم يقيعم يبه منزله اصالح و دگرگون يرقابت يفدرالستم يک سيل آن به ينظام موجود در آلمان و تبد يبرارات ييتغن يا

: باشندر يشامل نكات ز يزيقبل از هر چ يستيباياد شده ميرات ييتغ .دباشيم يرات الزاميين تغيانجام ا ،االتين ايرقابت بط يشرا ياسازيمه

م يصمدر ت ن حد ممكن استقالليشتري، برا داشته باشند )يه ماليبنت و يعت، جمعاز لحاظ وس(رقابت ت يو قابل ييتواناكه  ياالتيال يتشك

ان آنها و يو م ،االتين ايرقابت ب. آنها اراتياخت ي هحوزدر  قيمشخص و دق يمرزبندجاد ياو  ،نهيو صرف هز م درآمدينظت يبرا يريگ

ها  وهين شيبهتراب تخان  ،)يرقابت اقتصاد( گذار هيه و سرمايجذب سرما :جهت االتيامستلزم ابتكار عمل و اتكا به خود  ،گر اروپايق دمناط

  .باشديم )يرقابت فرهنگ(فرهنگ و هنر  به يرسان ياريج و يتروو ) ياسيرقابت س( يو اجتماع ياسيسحل مشكالت  يبرا

كه بنا بر  يهمان استدالل يعنيآلمان، در  قدرت  يم عموديكه تقسباشد ير مينكته ز يسم رقابتيد فدراليئدر تا يدمكراس-يل تئوريک دلي

مشخص  کيتفك .گردديخود بازمت يو حقان ه صداقتگر بيبار د يبرا ،دين كشور مستقر گرديدوباره در ا يهانجسم بعد از جنگ يفدرالآن 

 ين استدالل براياز همدر ضمن (ر دولت فدرال شده يگ همه ي هنه تنها مانع از سلط يالتيادول فدرال و  يمالت يارات و صالحياخت ي دامنه

كه مجدداً  دهدياالت اجازه و امكان آن را ميا ين مهم به پارلمانهايا بلكه ،)دگردياستفاده م زين ه اروپاياتحاداالت و يا ن يارات بيک اختيتفك

 ،م و باز شدهيتقس يسم اجرائيفدرال. ابنديباز) فدرال و يالتيا يهادولتبدون دخالت (استقالل عمل خود را  ،و مهم ياساس يهايريگميدر تصم

شهروندان خود با  يكيت قادر به آن خواهند بود كه دوباره از نزدااليندگان مجالس اينما. شوديا ميگر احياالت بار ديا در سطح يو دمكراس

 ي هاز لحاظ حوزک شده يتفك يستميسن يعالوه بر ا. خواهند شد نيتوانا و وز يطرف مخاطب يدارا ز به نوبه خودين  عرند و اتبايبهره گ

ص آن خواهند بود كه يه تشخاالت قادر بيدر سطح انها آ. سازديم ترآسانشهروندان  يرا برا ياسيانات سي، درک و فهم جريارات و مالياخت

كه  يهنگام .نام دارد يد كه تعادل ماليآيبوجود م يميرابطه مستق نهيمد و هزآران ديم. شوديصرف كدام امور م شان، شدهات پرداخته يمال

 ،شترين خدمات بيا يبهاخواهد بود كه آشكار  ي، بر وباشد يا ارتقاع سطح خدمات اجتماعيو ،ونترزف يدولت يايمزاخواهان  يالتيشهروند ا
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موفق  ياست اقتصاديک سي. بپردازد ،ات فزونتريق مالياز طر بعنوان شهروندآنرا  ديبااو ا آن كه يگر است يد يها عرصهركود در از  يناشا ي

  . يالتيا اتيكاهش مالق ياست، بعنوان مثال از طرالت يماً متوجه شهروندان آن ايمستق جه مثبتشينت يالتيا

ن و يدر سطح پائ منطقه ياسيامور س يو اجراتعلق  است ويت سيو شفاف ،يسم رقابتيجه استقرار فدرالينان انتظار آن را دارند كه در نتيخوشب

 شده يلتدو يسم بعنوان نظام سازماندهيشتر فدراليب ييكاراسبب  يياز سو ن امريا سم است،ين نوع فدراليج اياز نتا يكي، كه ک به مردمينزد

 ياسيس شركت شهروندان در امور ش امكانيافزا بعنوان مثال. کندا يمجدداً احرا  يدمكراس سم ويفدرال يوند ضروريگر پيد يو از سو

از جمله هم  نياكه   کند يكمک م ياسيس ياحساس سرخوردگبه كاهش ، است يسم رقابتيفدرال ي هديكه زائ خودشان،به  مربوط ياجتماع

   .حاكم است ياسيستم سيسفرد در مقابل  يناتوان از احساس يناش

  

ار يبس ، د يجد ي برشمرده يبر حسب فاكتورهااالت يمجدد ا يماندهباشد كه احتمال سازين مسئله مين ادر آلما يسم رقابتينقطه ضعف فدرال

ان يمک رقابت عادالنه يامكان  يا سازيچه رسد به مه نخواهد بود، يعملستم ين سيت ايموفق يبران شرط الزم ياول نيبنابراف است و يعض

ک دوران گذار توام با ي يط، بدون يرقابت ي هک مرحليهستند به  يو مال يمتفاوت اقتصاد اريبس سطوح كه در ياالتيوارد كردن ا. االتيا

ط حاكم ين مسئله با توجه به شرايارود كه انجام يظار آن متان. باشديعاقالنه نم ،كل نظام ييبه قدرت و توانا، با توجه زمال يگكمک و همبست

خورند مانند يكه هم اكنون به چشم م ييها دهيو پد م تر ساختهيند، وخه هستيف بنيضع يالو م يكه از لحاظ اقتصادرا  ياالتيت ايوضع ،يفعل

مانع  ،يو مال ياقتصاد تقدراختالف در حال حاضر كه  ساختد خاطر نشان يالبته با  25.د کنديرا تشدتر  مناسبطق به منا كوچ شهروندان

جهت در  االتيابتكار عمل ا. باشدي، نميهر مورد يبران راه عمل يو جستن بهتر ياسيس يها يو رقابت در راه نوآور به خود  هيتکاز 

    .باشندينه ميمزن يدر ا ييمثالها ،ييزدا يو بوروكراس يم رشد اقتصاديتحك

  

 يياروپا ي هشتر شدن جنبيبا هر چه ب يطرفاز . برخوردار شد يت خاصياهم از آلمان سميروند فدرالرامون يبحث پ ،90دهه  يدر سالها

 شدند  دهين عقياالت بر اياز ا يبخشگر ياز طرف د. افتير ييكشور تغ در سميفدرال.) م جو" (يفضا"، دو آلمانواتحاد مجدد  كشوراست يس

استقالل الزم را به  يبهام كرده و يتقس يا رز ناعادالنهرا به ط يمال يارهابوده، فش ياسيس يورنوآ يبرا يمانع يسم كنونين فدراليقوانكه 

د يده ياز زاو(باشد يم" ياسيس يدگيدرهم تن"باز كردن گره كه در دستور كار روز قرار دارد ار مهم ياز مسائل بس يكي. دهدياالت نميعمل ا

 يبراكه  يقانونگذار ي وهيشبه  يد انتقاديبا دن يهمچن. )دن موضوع گرديا د شامليز باياروپا نه يارتباطات با اتحاد يبرقرارسطح  ،االتيا

 ،از به رفرمينظر در ناتفاق امروزه  با وجود آنكه. شوديسته مي، نگرن كندين خرج مازاد را تاًميابدون آنكه  تراشدين خرج ميريز ينهادها

 از يزيد انتظار مبالغه آمي، نبادهيبه بعد به اوج خود رس 60از دهه  ،در سطح فدرال يک رفرم كلي در مورد و اد شدهيدر موارد  مخصوصاً

در " د نظر جامعيتجد" کيباشد كه بتوان انتظار يم يحد آن ش ازياالت گوناگون بيان منافع ياختالف ب. شتدا) رفرم( ن موضوعيا

  26.را از آنها داشتسم آلمان يفدرال

  

سم يرفرم فدرالكه وابسته به هر دو مجلس بوده و كارشان  فدرال يكردن نظام دولت  زهيمدرن يونهايسيناموفق كم همزمانو  اندکتالش 

افزوده ) دولتها و پارلمانها ينا  همگون( االت ين اياختالف ببه كه  يگريمشكل د. باشدين امر ميص اخا يانگر دشواري، بباشديآلمان م

  .سازديشتر ميه را بيقض يغرنجست كه باالت ايدولت فدرال و ا انطباق منافع ي، دشوارشوديم

  

                                                 
  578 صفحه ،JUN، 2004 به شود مراجعه 25

  شود مراجعه پنجم فصل به 26
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  :فصل دوم

  سميفدرال ينهادها
  

ل ين دليبه هم. باشدێيم يانواع و اشكال گوناگون يدارا، يدولت يک اصل سازماندهي ابه ثه مسم بيمشاهده شد، فدرالچنانكه در فصل اول 

در سهولت  يبرا(متفاوت  ياياز زوان فصل يا. خورديبه چشم مز به همان گونه تنوع ين آنها يصائص ادارخفدرال، در  يدولت يستمهايدر س

االت، ين دولت فدرال و ايارات بيم اختيتقس  بهن ينچهم، مجالس دومدر يساست قانون اسايو س ينقش قانون اساس يبه بررس) سهيمقا

شهرها، (ژه كمون ها يت ويدر كنار آن به اهم. پردازديم ياالتيا يت پارلمانهاياز جمله فوق است و اهم يكه ناش طوح مختلفاست در سيس

  .دگرديم اشاره سميفدرالدر ) شهرستانها و بخشها

  

  

  يقانون اساس مربوط به استيس -ين اساسينقوا 2.1
  

دمكرات  يدر نظامها .سازنديدولت را مشخص م ف و اهدافينظام، كاركرد، وظا يربنايه و زيكه پا هستند يبه منزله اسناد ين اساسيقوان

در سه نكته  يوركلبط ين اساسيقوان. دنسازين مييف اتباع را تعيحقوق و وظاطه يحكومت مردم داشته و حدال بر  يزين قبل از هر چين قوانيا

به خود اختصاص  تأينها ها را در همه عرصه) دولت( ييقدرت اجرا تي، تابعت دارنديگر ارجحين ديآنها بر قوان .ز هستنديمتماگر يد نيبا قوان

  .باشديم ين معمولياز اصالح قوان ار مشكل تريبس ژه آنيت ويل اهميبه دل يرات در قانون اساسييانجام تغگر آنكه يو نكته د دهنديم

  :دکنيح ميشرتر يوه زيرا به ش ين اساسيبوكن فورده، قوان، ارنست ولفگانگ ياه قانون اساساز قضات سابق دادگ يكيحقوقدان و 

 اقدامک مبدا يه و آنرا به ديت بخشيحفظ و تثب يش همگانيرا به عنوان ضامن و نگهدارنده آسا کيدمكرات يقانون -يدولت مدن يستيبايم يقانون اساس"

ن بنابر فلسفه يهمچنک يدمكرات يدولت قانون. سرمشق خود قرار دهدشهروندان را  شيرفاه و آساهت ن جيو به ا هدادارتقا  ياسيس يريم گيو تصم

به  كمک يقانون اساس. دنيآ يف آن به شمار ميجزو وظا يزادت و آيقانون، امن ين و برقراريتضمباشد كه يک كانون و واحد قدرت مي خود يوجود

 ،راتييدر مقابل تغ تاورد آ يرا بوجود مه و امكان آنکرد ت اعطايدولت شكل و ماهن به يهمچن .دهديو به آن امكان بقا م" زنده مانده"دولت  تا کنديآن م

فه يوظ ،ن قانونياوالً ا: ر را بر عهده دارديفه زيسه وظ يشهروندان، قانون اساس يآزادن ينگونه در كنار تضميبد. نشان دهد ياز خود واكنش الزم و مناسب

دومأ از  ،باشديم دولت ين خط مشييق در تعين طريواز ا ياسيس يهايريگ ميدر تصم آنها ركتش يو راهگشا ون شهروندان را بر عهده داشتهيانتگراس

الزم جهت به  يشتن ادارات و روشهاار گذايو در اخت يآماده ساز ي فهيوظ سوماًد و شويماالجرا  مات الزميمنجر به تصم ،ق اعمال کنترل و قدرتيطر

  27."را دارد مات گرفته شدهيتصمانجام رساندن قانونها و 

  

االت ين دولت فدرال و ايقدرت را ب يم عمودين تقسيهمچن، سميفدرالدر  يبوكن فورده نقل شد، قانون اساسكه از طرف  يدر كنار موارد

و  االتيا يسم، خودمختاريتنوع در فدرال اتحاد و محدوده و چهارچوب ،نيا عالوه بر .سازديهركدام را مشخص م يانجام داده و مرزها

 خواهد بود ين بعد قانون اساسيشه شامل ايسم هميفدرال ياديک رفرم بني. سازديمشخص م زين رااالت ين دولت فدرال و ايب يرابطه و همكار

  .ودشيم فيتعر "ياست قانون اساسيس"ک يبعنوان ل ين دليو به ا

  

                                                 
27 .BÖCKENFÖRDE، 1998:83 صفحه  
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اگر . و داده شده يعيک امر طبير قابل فهم است و نه يمقوله غک يخود نه  يدولت فدرال به خود اراتيختاحد و مرز  ،االتيد ايه دياز زاو

وجود ندارد كه  يي يدولتفه يچ وظيگردد كه هيآشكار م يالملل نيسه بيک مقايم، مخصوصاً در يصرف نطر كنو دفاع  ياست خارجياز س

ستم يس: شوند ماننديم يكه شامل رفاه اجتماع ييقانونها يحت. شه به سطح دولت فدرال محول شوديهم ،يقانون اساسوار از طرف  کياتومات

از  يعني(ر متمركز يبه صورت غا عمدتاً يا قسمتاً يكا يچون كانادا و آمر ييدر كشورها ياجتماع يا كمكهايو  يستم درماني، سيبازنشستگ

ارات يم اختيمختص  تقسخود به آن مهم اشاره دارد كه  30آلمان در ماده  يقانون اساس. شونديم يزماندهو سا يدگياداره، رس) االتيا يسو

باشد، مگر ياالت ميبر عهده اعمومأ  يدولت ف و اموريبه مرحله اجرا گذاشتن وظا: "آمده است نيچن در آنجا. باشديم يفدرال يدر كشورها

  ."ان شده باشديب يگريز ديچ يدر مورد خاص ين قانون اساسيآنكه در ا

  

خود بوده كه امكان  يپارلمانها يدارااست كه آنها  ين معنن بدايبرخوردارند، ا يدولت تيفياز ك يفدرال ياسيس يستمهايس ياعضا

ن ين فدرال ادر آلما. فدرال باشند يرت با قانون اساسيد در مغايخود هستند كه البته نبا ين اساسيقوان ين دارايدارند و همچن يقانونگذار

 يستيبايم ،االتيدر ا ين اساسينوب قواچچار": آمده است) 1( 28كه در ماده  يگردد به طوريم ميتنظفدرال  ياز جانب قانون اساسموضوع 

داشته  يهمخوان) فدرال يقانون اساس(ن قانون يا يو با محتو بوده يدولت مدن يو اجتماع ي، دمكراسيخواه ياصول جمهور با در توافق

م و با يمستقكسان، آزاد، ي يكه در انتخابات يندگانينما. ندگان خود را داشته باشندياالت، بخشها و شهرها نمايا در يستيبايم شهروندان. دباش

  ...".ده شده باشنديبرگز يمخف يراً

  

حقوق  ،االتيا يقانون اساس تا سازدين امر ميا به يدگيرس خود دولت فدرال را مسئول ،هن ماديسوم هم فدرال در پاراگراف ينون اساس قا

امده كه دولت فدرال را مجبور به يش نيپ يچ مسئله پرجنجاليتاكنون ه. ن قانون باشديا 28و در تطابق با ماده   کرده تيشهروندان را رعا

كه در قانون  يزبه طر به دولت فدرال يت اصل وفاداريكه در صورت عدم رعا ساختنشان د خاطريالبته با. ديس نماينقش پل يسازفايا

  :كنديان ميبن يچن يقانون اساس 37ماده . است  کردهرا " حالت اجبار"ک ي ينيب شيپ يقانون اساس، دهين گردييتع

، دولت فدرال قادر خواهد بود، با نکندفدرال عمل  -گريهر قانون د و چه بر طبق -يبق قانون اساسبه تعهدات خود چه بر ط يالتياگر ا) 1(ا"

  .گذاردبو آنهارا به اجرا   اتخاذکرده ،شيهدات خوالت مزبور به انجام تعيمات الزم را جهت واداشتن اياالت، تصميا يشورا تموافق

بر ن دستورات يا ين الزم را داشته و اجرايمواز اتخاذار ياخت نده اويا نماي، دولت فدرال و يف فدراليبه انجام رساندن وظا جهت) 2(

  ."ت دارديارجح ،يالتيااالت و ادارات يارات اياخت

  

در مورد  يئت داوريک هي ي برعهده يريگ ميتصمر آن، يو تفس اراتياالت بر سر حوزه اختيان دولت فدرال و ايدر صورت اختالف نظر م

  :تاس  کردهمحول  يقانون اساسرا به دادگاه  فهيظن ويا خود 93در ماده  يقانون اساس. باشديدولت فدرال م کردارات و عمليطه اختيح

  :سازدير را مشخص ميموارد ز يدادگاه قانون اساس) 1("

در سطح فدرال  يعال) اداره( ارگانک يف ياارات و وظيطه اختيحش آمدن اختالفات بر سريهنگام پ يح قانون اساسير و توضيتفس  . 1

  - دباشيمبه خود  حقوق مختص يفدرال، دارا يارگان عال ا هريو  ين قانون اساسيق ايكه از طر يگريا هر طرف ديو 

ا ي ،.)م ياساس(ن قانون يبا ا يالتين فدرال و ايقوان يد در مورد انطباق و همخوانيوجود شک و تردا يبروز اختالف و در صورت  . 2

   -)اول(ندگان مجلس يک سوم نمايا ي يالتيدولت ا ي، با تقاضادولت فدرال يبا هر قانون فدرال با تقاضا يالتيقانون ا يناهمخوان
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ن فدرال يكه قوانيمواردآن دولت فدرال در   که يدر حالت[ 2بند  72با ماده  يهر قانون در صورت اختالف نظر در مورد انطباق. الف    2

ک يا ي، مجلس دوم يبا تقاضا ،]ن موارد گسترش دهديكه سلطه خود را بر ابر آن داشته  يرا دارند، سع يحالت رقابت يالتيو ا

  -التيا کي) مجلس( يندگيا نمايو  يالتيدولت ا

االت به ياز طرف اقانون فدرال كه   ياالت، مخصوصاً هنگاميدولت فدرال و ا فيارات و وظايهنگام اختالف نظر در مورد اخت . 3

  -دولت فدرالتوسط   يو سرپرست تيريفه مديمرحله اجرا گذاشته شود و هنگام انجام وظ

 يكه راه قانون يهنگام ،التيک ايا در داخل يو  االت مختلفيان اياالت، ميال و اان دولت فدريم ،گريد يعمومدر اختالفات  . 4

  -[...]"، .)ن نشده باشد مييات تعيبه شكا يدگيرس يبرا يگريمرجع د(ح نشده باشد يتشر يگريد

  

ک مرجع ياج به ياحت ،يالتيا رهدر  يت قانون اساسيرعاكنترل  ياالت و برايمتفاوت ا يان ارگانهايبه اختالفات م يدگيرس ين برايهمچن

الت يفقط ا. ندارند ين امر اجبارياالت در انجام اي، البته اخود را بنا نهد يتواند دادگاه قانون اساسيم يالتيفه هر اين وظيانجام ا يبرا. باشديم

  .است  کردهن دادگاه صرف نظر يل اياز امكان تشكشلزويگ هولشتاين 

  

ن امر در تمام يا. کنند يگر همكاريكديم مجدد نظام دولت فدرال با يتنظ يعني، ياست قانون اساسير امر سد يستيبايماالت يدولت فدرال و ا

  شدهنمنجر االت ير و نفوذ ايشتر شدن تاثيدر آلمان تنها به ب يرات در قانون اساسييدشوار بودن انجام تغ. باشديم معمول يفدرال يكشورها

ن يانگر كوچكترياكثراً ب يرات قانون اساسييتغكه  يبه طرز ن موضوع آشكار ساخته استيا بر ارخود ريتاث ين افكار حزبينچهم. است

ن مورد به يكه در ا يتنها حالت استثنائ. باشديسم ميكه بحث برسر رفرم فدرال يزمان ي، حتهدبو ياالت و افكار حزبيمخرج مشترک سازش ا

 نجايدر ا. باشديم.) ه اروپا مياتحاد(قدرت  يسطح اروپائارات خود در مقابل ين اختالتها هنگام از دست داديا يخورد، حالت تدافعيچشم م

  . اند كتباً به ثبت رسانده) 23مخصوصاً تحت ماده (فدرال  ينسبتاً متحدالقول بوده و حقوق خود را در قانون اساس آنها

  

ن قانون يا 20و  1مواد . باشدير مييقابل تغ) االتيا يشورا(و دوم ) فدرال يسراسر(اول  هر دو مجلس يفدرال با دوسوم آرا يقانون اساس

دولت فدرال  يرا كه منجر به دگرگون ير قانون اساسييهرگونه تغ) 3( 79ن ماده يعالوه بر ا)). 3( 79ماده (ستند ير نييتغبوده و قابل  يشگيهم

سم كه در يستم فدراليق سين طرياز ا. دسازيخالت كند، منع مفدرال د ينگذاراالت در قانويدر امر شركت اا ياالت شود و يم آن به ايو تقس

  28.كنديدا ميدوجانبه پ يو گارانت ک ضامنيثبت شده  20ماده 

  

ه ين قضيبلكه برعكس ا ،ک ضمانت بقا دارندير بوده و يز نامتغياالت نيست كه تک تک ايبه آن معنا ن سميفدرالستم ير بودن سيير قابل تغيغ

الزم  شروط يالبته اجرا  29.کرد يبند ميد تقسيبطور جد 29توان با استناد به ماده يرا م) كشور(رنده دولت فدرال يرگطه دربيح. كنديصدق م

سم و يرامون بحث رفرم فدراليپ .و ضمانت بقا برخوردارند يک گارانتياالت عمالً از يا رايزباشد يار دشوار ميبس ين دگرگونيجهت انجام ا

عرضه  يشنهاداتين مورد پيرفته و در اياالت صورت پذيمات دوباره ايجهت تقس ييحثهاشه بيدد دو آلمان، همان اتحاد مجين در جريهمچن

  .شده است

  

                                                 
 ضامن اساسي قانون جانب از فدرالي سيستم آنها اعتقاد به که هستند نيز محققيني البته .ميباشد روز حقوقي و سياسي نظر بر منطبق اعتقاد اين 28

  .شود برداشته ميان از مستقيم پرسي همه يک طريق از ميتواند و نداشته دائمي بقاي
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متشكل از ون يسيک كمي ياز سو دستور وزارت كشور به 1973االت در سال يمات ايتقس يشنهاد جهت نوسازين پيتر ن و كامليتر جامع

شود يم يلقته ثابت شده يک فرضين به عنوان يآن زمان به بعد، ااز . ديارائه گرد ورنر. د. قت با نام امشاور دولت و يرپرستكارشناسان و به س

 ديد و شايكه با يالت مذكور بطور مقرون به صرفه و آن طوريون نفر شهروند ساكن باشد تا ايليپنج م يحداقل دارا يستيبايم يالتيهر اكه 

، آلمان جزو يالملل نيسه بيدر مقا. شوديم التيا  الت فقط شامل پنجيش شرط امروزه از شانزده اين پياما ا. ديبرآ يف ادارياز عهده وظا

 ءن دو، ادارات ماورايان ايم ي، ارگانهايالتيدولت فدرال، دولت اه اروپا، ياتحاد: است" يفزون حكومت"د كه يآ يبه حساب م يكشورهائ

ن يچكدام از اين نكته كه هيا. اند گستردهن كشور يا يبر رو يوررا چون ت يادار ک شبكه تنگي يهمگ ،ها و بخشهاي، شهرداريا قهمنط

  .ان استيستند، روشن و عيا كوچک كردن ارگان خود نيانحالل و ل به بحث در مورد يادارات و ارگانها ما

  

د يجد يم بنديک تقسياصالً كه الزم است ن سوال يطرح اا يآده گرفت، يد نادينباز يرا ن ييگرا و حزب ياسيس يهايباز ها،نيصرف نظر از ا

 يس مسئله ادغام كانتونهايدر سوئ يوجود ندارند؟ چرا كس يچكتر و بزرگتروك يواحدها يونيا در هر فدراسيآ ؟باشدياالت سودبخش ميا

ا در يو ) كشور ت آنياز كل جمع درصد 0.02نررودن با ينتسل ايدرصد و كانتون آپ 0.05با  ين اوركانتو(؟سازديرا مطرح نم كوچک

  ؟)تيدرصد از كل جمع 0.02حدود با  کدامهر(نگ يوميالت ورمونت و وايدو ا ،االت متحدهيا

  

دوماً . هستند يخيتار يتهايهو يداراس ياالت متحده و چه در سوئين مناطق چه در اياوالً ا. سواالت فوق دو جواب وجود دارند يبرا

صادق شرطها در آلمان  شين پيچكدام از اياما ه. پردازنديت را خود ميجمع يعت و كموس يبزرگ يبها مربوطه در هر دو كشور ياعضا

  . ندباشينم

  

ک خط فاصله در وسط نامشان ي تنها باتوان يرا م اند و آنها ل شدهيتشك ،جدا خاًيه تاريكه از دو ناح ياالتين در ايهمچن ،االتيان يادر 

ق يرداشته و از ط ياسيكه سرچشمه سبوجود آمده  يا ک بازار عرضه منطقهي ،ن ـ وستفالننورد رايو رايلند ـ فالتس  مانندص داد، يتشخ

ک احساس ي و سبب بوجود آمدن شود،يد مييد و تاًيتشد) باشدياالت ميكه مختص به ا(سوم  يونيزيتلو ، مخصوصاً شبكهيهمگان يها سانهر

كوچک بوده و اگر آنرا مالک و  ،ين احساس تعلق شهروندان از لحاظ مكانيا .استشده  ن مناطقين ايان ساكنيدر م يا منطقه يتعلق ماورا

بادن ـ الت يدر ا يعني ،)آلمان(يدر جنوب غربد يجد يم بنديتقس ،در مقابل .گردديبرم يفيطواال م دوباره آلمان به زمان ملوکيار قرار دهيمع

 ءک احساس تعلق ماوراي راينالند ـ فالتسالت يا در اينجا و آن امر كه در ياوجود . شوديم يک مسئله مثبت تلقيبه عنوان  ورتمبرگ

ن احساس ين موضوع است كه ايانگر ايقاً بيدق راينالند ـ فالتسنمونه . باشديد مناطق نمم مجديبر سر راه تقس يبوجود آمده، مانع يا منطقه

 ،ين ساختار و حالت تعلقيز بوجود آوردن چنياالت نيام مجدد يپس از تقس: گريبه عبارت د. ر استيشكل پذ ياسياز لحاظ س يالتيت ايهو

  .ر خواهد بوديامكان پذ

  

ا يد كه  آيآ يش مين رابطه پين سوال در اي، اشوديم يتوجه يب يالتيا يدن مرزهايمردم توسط كش ياحساس – يخياگر امروزه به تعلقات تار

هستند  يط الزم جهت رقابت در آن، جزو مسائليزار مشترک اروپا و شراه تحت نفوذ بايناح ند؟باشيم الزم ييكارا يدارا ن مرزها حداقليا

 يگوناگون يتهايموقع يكسان بازار دارايط يآلمان با وجود شرا ياالت غربيكه ايهنگام. شوند ر نظر گرفتهبا گفته فوق دد در رابطه يكه با

ه ين قضياگر از داخل كشور به ا. .)ت ميز جمعيت بلكه قبل از هر چنه تنها وسع(سازديمان ين امر نمايآنها را با ا  يباشند، رابطه بزرگ يم

در جهت باشد، بلكه يت مير قابل روئيبغرنج و غاالت، نه تنها يا يهامرزله يبوس يكوركورانه مناطق اقتصاد يم و مرزبنديم، تقسيبنگر

 يبزرگ يشتر بها دادن به شهرهايمناطق و بطور مثال ب يندا تفاوت در ارزشبياالت و يقه و منافع ايبه علت اختالف سل 30يتوازن مال يبرقرار

                                                 
  .گردد مراجعه سوم فصل به 30
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عدم همزمان  وباشد يم يسن دمكرايوه ناهمخوان با موازيک شيخ، يو مون) دهديل ميالت را تشكيک اي ييكه خود به تنها( برمنچون 

   31.گذارديش ميها را به نمايبند مينگونه تقسيا يكارائ

  

ن ادغامها با يچكدام از ايآنها آن است كه ه يوجه مشترک هر دو. االت با هم ادغام شوندياكه  شده است در آن يدوبار سع تابحال تنها

و  118(ده شد يگنجان يدر قانون اساس آنها يكه اختصاصاً برا کردنداستفاده  يا هنبوده بلكه هر دو از ماد يقانون اساس 29ماده استناد بر 

و  بادن ،بادن ـ ورتمبرگاالت اسبق يكه شامل سه ا ديانجام 1952در سال ادن ـ ورتمبرگبالت يموفق ا ليتشکن حركت به ياول). الف118

اعتماد از  يل عدم رايانجام شد، بدل 1996در سال  براندنبورگو  برلينالت يدو اكه جهت ادغام  يتالش. باشديم ورتمبرگ ـ هوهن تسولرن

همچنان ادامه ها  ن گفتگوياده بلكه يان نبخشين مسئله پايرامون ايادغام به بحث پن يا يالبته نافرجام .، ناموفق ماندبراندنبورگطرف اتباع 

  .دندار

  

  است در سطوح مختلفيارات و سيم اختيتقس 2.2
  
توان گفت يم .است يسطوح مختلف دولتدر  يتعاون و همكاراش  كه الزمهباشد يمف دولت يم وظايتقس ياست در سطوح مختلف به معنيس

كه شامل رفته بليصورت نپذ يفدرال يدر نظامها تنها يف سطوح مختلف دولتيانجام وظا. باشديم يكيک اصل مكاني يدودن امر تا حيكه ا

با  وه انجام اموريشراجع به تطابق  يين به تنهايا. شونديابالغ من يف از باال به پائيمتمركز، وظا يدر دولتها. دگرديز ميمتمركز ن يحكومتها

 يدر حكومتها يادار ييق تمرکززدايازطرف يم وظايتقس برخالف. كنديان نميرا ب يمطلب ،رمتمركزيغ يهادر حكومت يشئون دمکراس

كه  بوده...) شهرها، بخشها، و(آن  ين نهادهايب يک رابطه تعاون و همكاري ،يفدرال يستمهاياست در سطوح مختلف در سيمتمركز، س

ع ش را بر عهده دارند، دفايندگيكه نما يي ياسيخود در مقابل سطح س يهايريگ ميز تصما يستيبايو م دونشيمن ييندگانش در انتخابات تعينما

، در دارند يكاركرد بهتر اداردر  شهير متمركز يدر حكومتها يدولتكه سطوح مختلف  يهنگام .مات را مدلل سازنديو آن تصم  کرده

  32.ز دارندين يسر اصول دمكراشه ديصه فوق ريعالوه بر خص ن سطوحيا يفدرال يحكومتها

  

ن يگر ايک وجه دي. دياالت است كه در فصل اول بدان اشاره گرديا يساز همان خودهماهنگ" سطوحاستقالل "ن يک نمونه بارز اي

به شرح آن  يباشد كه بخش مستقليدر سطح منطقه م يا اداره امور منطقهگردد، يبازم يشه دمكراسياست در سطوح مختلف كه دوباره به ريس

سم يد گفت كه فدراليم، بايق باشيم دقي، اگر بخواهداردقرار  يالتير سطح اين سطح در آلمان زيكه ا يياز آنجا. است داده شدهاختصاص 

اما چنانكه نمونه هند ). ميش است، بگذريرش به طور روزمره در حال افزايكه تاث يياز سطح اروپااگر (باشد يم ياسيدو سطح س يآلمان دارا

از طرف  هايبه مناطق كوچک و شهردار يمشخص يهمراه درجه قانون يخاص حق و حقوق ي، اعطايحكومت فدرال کيدر نشان داده، 

  .باشدير ميپذ ز امكانين يقانون اساس

  

بر حسب بوده بلكه  ياسي، نه بر حسب موضوعات سنخست ي هلهآلمان، در وسم ياالت در فدراليان دولت فدرال و ايارات ميم اختيتقس

ن را بر عهده دارد و يت وضع قوانياست كه اصوالً سطح دولت فدرال مسئول ين بدان معنيا .است رفتهيانجام پذ يو عمل ييراكا يارهايمع

اجرا  يالتيدر هر ا يامور داخل ن فدرال معموالً ماننديقوان. باشديمدار  آنرا عهده يو اداره عمومن فدرال يقوان يت اجرائياالت مسئوليسطح ا

                                                 
  89 - 92 صفحات ،LEHMBRUCH، 2000 هب شود مراجعه اياالت مجدد تقسيم به انتقادي نگاه يک براي 31

  شود مراجعه BENZ، 2003 همچنين و اول فصل به 32
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نده دولت فدرال به اجرا ين فدرال را به مثابه نمايقوان ،االتيامكان وجود دارد كه ا نيا نيدر كنار آن همچن). يقانون اساس 83ماده ( شونديم

از جانب دولت  يعتريسو يوه دوم مستلزم كنترل ادارين شيا ). يقانون اساس 85االت، ماده يادولت فدرال توسط  يمانكارياداره پ(گذارند 

ماده (اداره امور ارتش : اند باشد از آن جملهيز مين يشود شامل استثنائاتيده مينام" االتيه اياجرائ"ن حالت عام كه اصطالحاً يا .باشديفدرال م

  33).د 87ماده ( يا امور رفت و آمد هوائي) ب 87

  

تا حد  يستم ادارياز كشورها س ياريبس در. جزو استثنائات است يفدرال يدر حكومتها يو عمل ييكارا يارهايارات بر حسب معيم اختيتقس

اج ياز و فشار احتين امر نيا. وابسته به خود را دارند يادار يستمهايسآن  يكه هم دولت فدرال و هم اعضا يا وهياز هم جدا شده به ش ياديز

االت هستند، باعث آن يت ان امر كه اكثر ادارات در دسيقاً ايدر آلمان دق. دهديكاهش م ياسيان سطوح مختلف سيو تعاون را م يبه همكار

 ييكه منجر به كاهش كارا را ييبعضاً نابجا يافته، سازشهايش يافزا) يالتيا فدرال و( يريگ ميسطوح مختلف تصم يدگيتن شده كه درهم

مسئول چه  ياسيكدام سطح سكه  ن امر شوديا صيشهروندان در تشخ ينسب يشوند، به دنبال داشته و باعث سردرگميسطوح مختلف م

  .باشديم يفيظاو

  

. محرومند ياالت از حق قانونگذاريا ايوه نبوده كه گويآن شبه هم  يو عمل ييكارا يارهايارات بر حسب معيم اختيگر تقسيد ياز سو

 ين امر در عمل وزن چندانيالبته امروزه ا. دانديم يف دولتياظارات و وياخت يرا مسئول اجرا يالتيح اطس ،يقانون اساس 30برعكس، ماده 

. اند ن ماده شدهيقدرت ا کاهش، منجر به ر آنير و تعبين نحوه تفسيبه قانون و همچن يگريد يش بندهايافزابا زمان  يطچرا كه در  ندارد

االت يف مشترک دولت فدرال و ايظاون يو ب آنها،ن يو ب  کردهم يتقس يو چهارچوب ي، رقابت يرا به انواع انحصار يذارقانونگ ،يقانون اساس

ن اجازه از يشراكت و دخالت را دارند كه ااجازه  يو تا حد ياالت تنها زمانيدولت فدرال، ا يانحصار يطه قانونگذاريدر ح .گذارديز ميتما

 72له ماده يبوسق آن يارات از طريع اختيزو تو يرقابت يقانونگذار). يقانون اساس 71ماده ( داده شده باشد آنهاک قانون فدرال به ي يسو

در  يكسان زندگي يد آوردن استانداردهايكه پد يياگر و تا جا"را دارد  يدولت فدرال اجازه قانونگذار: رديگيصورت م يسقانون اسا

ن ياالت در ايا)). 2( 72ماده ( ديجاب نمايک قانون فدرال را اي ،يو منافع همگان ين سراسريقوان ،يصادا حفظ اتحاد اقتيو  "سراسر كشور

 يشرطها شيچنانچه پ. کندژه خود استفاده نين حق ويكه دولت فدرال از ايهنگام .دهندياز دست م ارات خود رايتخا ،ينه از قانونگذاريمز

تواند امكان يم اد شده مجددأينه يمزدر  يالتيا ي، قانونگذارک قانون فدرال مربوطهي، توسط 34ان بروندين فوق از ميالزم جهت استقرار قوان

  .ر گردديپذ

  

ال بعنوان مث. ذکر شده است يالف قانون اساس 74و  74مواد شود در يشامل كدام  موضوعات م يرقابت يونگذاره قانن مطلب كيح ايتوض

ن اثنا يدولت فدرال در ا. باشند ين بخش ميشامل ا يت از اکتشافات علميق و حماين تشويو همچن ي، کار و اقتصاديفري، کين مدنيقوان

ن يارات تام خود در ايذکر شده بود، از اخت 1994رات سال ييقبل از تغ) 2(72ه ن امر در مادينکه ا، چنا" يط زندگيشرا يساز کساني"جهت 

 ياستاندارد سطح زندگ. روديکاهش منه روز به روز رو به يمزن ياالت در ايا يطه قانونگذاريحکه  يبه طور  کردهنه حداکثر استفاده را يمز

 مزبور يهمگون ،يربالت غيا 11به  يالت شرقيا 5وستن ي، پس از پکسان بودين و همگو يل توجهمان به طرز قاباتحاد مجدد دو آل از تا قبل

جهت مقابله با  .ديگرددولت فدرال بالمنازع  ين عرصه از سويدر امطلق قدرت  که دخالت و اعمال يا به گونه شد يا گستردهدچار تحول 

                                                 
 :گردد مراجعه فدرال اينترنتي سايت به 33
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 ياستانداردها"از ) 2(72عبارت ماده  يبند فرمول ،که  طبق آن ديب رسيبه تصو  يدر قانون اساس يراتييتغ 1994آمده، در سال  شيحالت پ

زمره و بسط عبارت اول در امور رو ير، معنيتفسدر  يفير داده شد که به مثابه تضعييتغ" مشابه يط زندگيشرا"به " يط زندگيکسان شراي

" يط زندگيشرا يساز کساني"جهت  يفه ويانجام وظ يلت فدرال برابر سر راه دو) خواسته( يله عمدأ مانعين وسيبه ا 35.باشديم شهروندان

  يت الزامين فعاليکه ا بزنداقدام   دست به ين بخش از قانونگذاريادر  توانديم يزماندولت فدرال تنها  بعد بهن يا زا عالوه بر آن. گذاشته شد

ن ي، قوانديديماز ينا يداد و يمص يهر آن که خود تشخلت فدرال چرا که تا آن زمان دو ،بود زمانن بر خالف روال موجود تا آن يا. باشد

ن امر يل ايدل. است روزمره نگشتيطه عمل و سيدر ح يرات فاحشييباعث بوجود آمدن تغ يدر قانون اساس مزبورر ييتغ. کرديمد وضع يجد

بوجود د يجد ين جمله بنديتوسط ا يرقابت يگذاردر تفوق بالمنازع و بالقوه دولت فدرال در عرصه قانون ير چندانييتغآن نبود که تنها 

  .وجود نداشت"ط مشابهيشرا"و " کساني ياستانداردها"ن يب يز فرق محسوسين يد قانون اساسر و کاربريامد بلکه در امور تفسين

د يورزيامتناع م الاز طرف دولت فدر يقانون اساس 72کاربرد ماده  يبه چگونگ يدگياز رس يک مدت طوالني يبرا يدادگاه قانون اساس

ون و قان يگانگيت اصل يجهت رعا: ن اظهار داشتيمندان چنبه سال يدگيخود در مورد قانون رس يدر رأ 2002تا در ماه اکتبر ينها يول

اعمال نفوذ دولت فدرال در ق يتصد يبرا  کهاز آن جهت  ،"يط زندگيشرا يکسان سازي"در کنار  72) 2(که در ماده  يط اقتصاديشرا

کسان، يط يک قانون و شرايکه منجر به  کرد يتلق يد چون کلمات خشکيرا نباآن رأيتفس ،شده است استدالل، يرقابت يگذار ه قانونطيح

ن امر يکه ا يي، البته تا جابماند يسم باقيدر فدرال يتنوع و چندگانگ يبرا يباز يجاد يبان اثنا يشوند، بلکه در اب يريخشک و انعطاف ناپذ

  36.نشود يمنجر به ضررکشور  يردر سطح سراس

فه دولت فدرال در يمنتها وظ. تطابقت دارد يرقابت يگذار قانون با  ،ذکر شدهوه يش  هت خود بيدولت فدرال در کل يگذار چهارچوب قانون

 75ماده . واگذار شود االتيبه ا يستيبايم ات مربوطهيآن در عمل به همراه جزئ يوه اجراين بوده و شيقوان ين چهارچوب کليينجا تنها تعيا

 يو امور حقوق ين مربوط به مدارس عاليقوانرنده يقانون فوق دربرگ. سازديرا مشخص م "يچهارچوب يگذار قانون"طه يح يقانون اساس

 يدر عمل به شرح حال کل ين چهارچوبيع قوان، وضگفته شد  کهبرخالف آنچه . باشديم يشناسائ يهمراه امور کارتها ،کارمندان دولت

االت واگذار يآن را به عهده ابه  يدگيدولت فدرال رس ،و بر خالف انتظارشده  زين ات امرياز اوقات وارد جزئ ياريحدود نمانده و در بسم

  .دينماينم

  

، بايرناالت يا. ديم بخشيگر تحکيصادر کرده بود بار د يبه قانون مدارس عال يدگيخود را که در امر رس ير رأيتفس يدادگاه قانون اساس

 2002ه يفور 16مورخ  يمدارس عال ير قانون چهارچوبييه قانون پنجم جهت تغيعل يدر مقابل دادگاه قانون اساس تورينگنو  زاکسن

از طرف  ديک تز جدي ي ارائه الزام قانونرا به همراه نقض  )ساله 6(موقت  يپروفسور يک کرسيل يقانون مذکور تشک. کردندت يشکا

 يدادگاه قانون اساس. در نظر گرفته بودرا  ياخذ درجه پروفسور يانشگاه برامربوطه هر د يئتهايه از طرفآن  و قبول  يکرس يداهايکاند

ارات خود فراتر رفته يدر مورد قانون پنجم از حد اخت يقانون چهارچوب يزير دولت فدرال در طرحت کنندگان حق داد که يبه شکا يتا جائ

خود را وارد بحث  يدادگاه قانون اساسق ين طرياز ا. گرداند ين گونه منتفيو به ا کرداعالم  يقانون اساس ر بايقانون مذکور را مغا نيبنابراو 

  37.کرد يريگاالت موضعيارات ايختم ايتحکبه سود  يو همزمان به طرز واضح  کردهسم يمربوط به رفرم فدرال
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ه يدر مورد قانون منع شهر  ن دادگاهيا يرأ ،باشدياالت ميارات اياختاز حقوق و  يت دادگاه قانون اساسيکه نشانگر حما يگريبارز دنمونه 

بادن ـ االت يا. بود  کردهالن اع يرات قانون چهارچوبيين منع را در قانون ششم مربوط به تغيفدرال ا يسطح قانونگذار. است يدانشگاه

ارات خود فراتر رفته، ينجا از حد اختينکه دولت فدرال در ايا با استدالل بر  زاکسن ـ انهالتو زاکسن، زارلند، هامبورگ، بايرن، ورتمبرگ 

حکم ن يادر مورد دادگاه . داده شد آنهاحق به  ،از جانب دادگاه مزبور 2005ه يژانو 26خ يدر تار .کردندت يشکا يبه دادگاه قانون اساس

ط يقانون و شرا يگانگياصل  با يارتباط و نه داشته يندگز يساز کسانيدر يريه تأثن يه دانشگاهيکه منع شهر کردن استدالل يچن  دوبارههم 

  38.باشديجهت وضع قانون را دارا نم يارينه اختيمزن يو لذا دولت فدرال در ا در سطح کشور دارد ياقتصاد

  

ر يپذ امکان ينها زمانن تيالبته ا. دنفدرال گرد-ن شبهيل به قوانيآنها تبد ن خطر وجود داشته است کهيا همواره ،ين چهارچوبنيدر مورد قوان

دخالت دولت  يآمادگ: باشديز صادق مين ين رقابتين مسئله در مورد قوانيهم. اعالم کنندمجلس دوم موافقت خود را االت در يباشد که ايم

  .اند ک سکهي ياالت، دو روياز جانب ا يفدرال و صرف نظر کردن از خودمختار

  

موارد  يالف وب قانون اساس 91طبق مواد . باشديف مشترک مياالت وظايولت فدرال و اان ديارات ميم اختيتقس يگر برايک امر مهم دي

، بهبود يا منطقه ياقتصاد ياء ساختارهايبهبود و احمربوطه،  يمارستانهايو احداث دانشگاهها همراه ب يبازساز: شوندير مشمول آن قانون ميز

از بودجه  يمين حداقل نياد شده تأمي موارددر تمام . يليتحص يزيبرنامه ر قات ويتحق نيو همچن ييايو حفظ سواحل در يساختار کشاورز

قابل  ،قاتيو تحق يليتحص يزياالت در عرصه برنامه ريان دولت فدرال و اين بودجه ميم تأميتقس. باشديمربوطه بر عهده دولت فدرال م

  39.باشدين ميطرف ي مذاکره

  

  )2002(قات يج تحقيق و ترويتشوجهت ن بودجه يسهم دولت فدرال در تأم: 1جدول 

 يقاتيمؤسسات تحق  درصد سهم 

 يآلمان يقاتيتحق جامعه 58

 يآلمان يقاتيلتس مراکز تحقجامعه هلم هو 90

 ماکس پالنک مؤسسه 50

 مؤسسه فراون هوفر 90

 يست آبيمؤسسات ل 50
  قات، يقه دولت فدرال در مورد تحياطالع 2002 محدوده اطالعات: به نقل از

  172، صفحه 14\8040 له مجلس فدرالمج

  

و  يالتيمتشکل از دو سطح ا يمختلط يونهايسيف مشترک مربوط باشد بر عهده کميکه به امور وظا يدر هر مورد مشخص يريگ ميتصم

ساختار  بهبود"ف مشترک به اجرا گذاشته شد که موضوع آن يدر امور وظا يقانون 1970ه يخ اول ژانوينمونه در تار يبرا. فدرال است

رنده هر دو يدربرگ  ،يا ت اقتصاد منطقهيج و حمايشد که با هدف ترو يزير ون برنامهيسيک کميل يو منجر به تشکبوده " يا منطقه ياقتصاد

دو  نين ايله بينوسيباشند و بديم يرأ 1 ياالت دارايو هرکدام از ا يرأ 16 يون نامبرده دولت فدرال دارايسيدر کم. شد يالتيسطح فدرال و ا

موافقت طرف فدرال و حداقل  از بهين يا ن هر مصوبهيبنابرا. است يچهارم آرا الزام مات سهيب تصميجهت تصو. است  شدهتوازن برقرار 

  .داردرا االت ياز ا يمين

                                                 
  .گردد مراجعه اينترنتي سايت در دادگاه حکم به 38

  .شود مراجعه سوم فصل به همچنين 39



32    فدراليسمای بر  مقدمه 

 
  

نه تنها عنصر . گردد يز ميستم متماين سيگر ايواع داز ان ،در درون خود يريگ مين ساختار تصميله چنيبه وس )يتعاون( ويسم کئوپراتيفدرال

مربوطه اعالن  موارددولت فدرال در مخالفت خود را با  تا االت دادهين امکان را به تک تک ايا) ويکئوپرات( ينه بودن در رابطه تعاونداوطلبا

چرا که از راه . شدابيمآن  يشرط کارائ شيپاز توافق،  يدرجه باالئکه  ديآ يبوجود م يريگ مياز تصم يستميبلکه همزمان س ،و اعمال کنند

سم يوه از فدرالين شيقدرت ا ، کردهز اشاره يسنده نيچنانکه نو( .باشدير نميامکان پذ يزير ون برنامهيسيچهارم آرا در کم ل سهيتحص يگريد

ه نوبه خود باشد که بيها م االت، شهرها و بخشياعم از فدرال، ا يو اجتماع ين سطوح مختلف قانونگذاريط توافق بيدر سطح گسترده و بس

 يز جالب باشد که تفاوت نظامهاين نکته نيد توجه به ايشا ن اثنايدر ا{شوديک آن ميدمکراتت يده و باعث تثبيبه نظام بخش يم خاصيتحک

ست مردم را يبايم يکيدر : کدام اسلوب است گرودرم نظام يت و تحکيدر باب تثب يفدرال يوه از دمکراسين شيبا ا يکتاتوريد بر يمتک

مختلف  شتر و در سطوحيمردم را هر چه بتا بر آن است  يسع يگريد تا نظام موجود پابرجا بماند و در ديالبه کشصد کرد و کشت و به يتهد

ک يدمکرات يدر نظامها. ک استوارتر شونديستم دمکراتيس يها هيله پاينوسيتا بد ها شرکت داديريگ ميدر تصم يو اقتصاد ياسي، سياجتماع

نظام  يول شوديآن دولت بر کنار م ،يبه آن در انتخابات بعد يندادن رأ ،جهيم حاکم و در نتيت مردم از رژيبودن اکثر يدر صورت ناراض

لعکس بوده و با سقوط با يکتاتوريبر د يمبتن ين مسئله در مورد نظامهايا. مانديم يخود باق يبر جا يستم دمکراسيهمانا س يعنيحاکم 

ز و سرکوبگر در يخشونت آم يها وهين نظامها از شياز دالئل استفاده ا يکين امر يرود و از جمله همين ميز بم، نظام موجود هم ايدولت و رژ

ن درجه باال از توافق در ين که ايز دارد و آن هم اين يک جنبه منفيسم يوه از فدرالين شيالبته ا }.باشديک مردم ميدمکرات يمقابله با خواستها

ق در امور يعم يراتييل مختلف انجام تغيکه به دال يبعنوان مثال هنگام ،کنديعمل م يشرفت اجتماعيپاه در ر يچون ترمز يط خاصيشرا

 يک رفرم وجود داشت به نحويش ترافيپ ياست تا اند سميوه فدرالين شيدر کشور آلمان که نمونه بارز ا. داز باشيمورد ن يو اجتماع ياسيس

ن سطوح يتوافق مذکور بل عدم ينمود، به دلين کشور الزم ميستم ايکه در س يحات گوناگوناصال يمتوال يها دهه يان و حتيسال يکه ط

آرا در  تيدو حزب بزرگ و داشتن اکثرکار آمدن دولت متشکل از ائتالف  يمنت بر رويرأ به ميبلوکه شده بود تا آنکه اخ ،يالتيفدرال و ا

     ).م .ديب رسين اصالحات به تصويز اا يبخش ،يالتيتأ هر دو سطح فدرال و ايهر دو مجلس و نها

  

  حل اختالفزم يو مکان يالتيفدرال؛ مجالس ا يو در قانونگذارعض يمشارکت دولتها 2.3
  

 يجاافتاده و مطمئن يمستلزم استفاده از روشها ن سطحيادر  آنهامنافع  يندگيفدرال ونما يدر قانونگذار) االتيا(عضو  يشرکت دولتها

در اکثر . اند ن منظور دائر شدهياست که اختصاصأ جهت ا يي يکار يونها و گروههايسياز مؤسسات، کم يريگ نا بهرهباشد که درعمل همايم

مجالس . باشديم دار االت را عهدهيمنافع ا يندگيفه نمايوجود دارد که وظ.) االت ميا يا شورايا سنا ي(ک مجلس دوم ي فدرال يکشورها

البته . شونديرا شامل م يدستگاه قانونگذار يندگان ثانوينمااکثرأ که مجالس اول  يباشند در حاليمردم مم يندگان مستقيرنده نمايدوم دربرگ

رند رمتمرکز وجود داين غيمتمرکز و همچن يستمهايز با سين ييکشورهافدرال نبوده بلکه  يستمهايخاصه س ين به تنهائيد متذکر شد که ايبا

را بر عهده داشته  يخاص اجتماع يطبقات، اقشار و گروهها يندگيتوانند نماين ميم همچنمجالس دو 40.باشنديمجلس دوم م يکه دارا

ک همه يکه بعد از (آلمان  بايرنالت يا يرلند و سنايا ي، سنا)بخشأ(ر يکب يايتانيخانه لردها در بر ن گونه مجالسيا يبرا ييها نمونه. باشند

  41.باشنديم) ديم منحل گرديمستق يپرس

                                                 
 دو سيستمهاي که است حالي در اين .دارند قرار اکثريت در ميباشند، مجلسي تک پارلماني سيستم داراي که کشورهايي جهان، سطح در 40

  .TTEMEYER/STURM, 1992�SCH و RUSSEL, 2000 به شود مراجعه .هستند برخوردار محبوبيت از غربي اروپاي در مجلسي

 مجالس کاربرد مورد در .523 تا 520 صفحات TTEMEYER/STURM, 1992�SCH و HOUSE OF LORDS RUSSEK, 2000 به گردد مراجعه 41

 TTEMEYER/STURM, 1992�SCH و HAAS, 2000 :دوم
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ن يب يا سهير مقايدر ز .ن کشورها دارديآنها در ا يب و نحوه سازماندهيبه ترت يبستگ يفدرال يستمهايارات مجالس دوم در سيف و اختيوظا

  . شوديح ميشرت آنهاتفاوت  انيو ب ييبه همراه مثالها يدول مختلف فدرال

  

حق اعتراض  يدارا يو. باشديم يفيت ضعيموقع يداراشود، يده مينام شورای فدرال ايالتها ش مجلس دوم آن کشور که مانند آلمان يرتدر ا

ت آرا رد يمجلس دوم را با اکثر يکه رأ باشديامکان آن م يدارا مجلس اول. است شورای ملیدر برابر ) ويسوسپنس يحق وتو( يمحدود

 يقانون اساس 42ماده ( باشدينم يعتراضچگونه حق ايه يش دارايرتا شورای فدرال ايالتها  ،يامور مال مورددر ). يمصوبه اصرار( کند

 ين کار الزاميا يبرا شورای فدرال ايالتها  يد حداقل دوسوم اعضايئتأ ،ن سويبه ا 1984ت از سال االيارات اير حوزه اختييجهت تغ). فدرال

ن حق خود صرف نظر يا ن مجلس نامبرده تا کنون ازيهمچن. است  بودهار خوددار يبس  بارهن يا ن مجلس در گذشته دريالبته ا. شناخته شد

 شورای فدرال ايالتها . بکندم را يمستق يپرس ک همهيباشند، درخواست يکه مربوط به امور فدرال نم يقانون اساسدر رات ييتغ يبراتا   کرده

را  ياشتباهات مشهود و بارز مجمع مل يستيبايمست که ينگر يح کننده ميک مرجع تصحيخود را به عنوان  يک مدت طوالنيش يرات

 حالت فرمالدر ش، يرتاالت در ايمجلس ا يخيت تاريبا موقع ونديپ در يستيبايمجلس دوم را مف يضع ت نسبتأيل وضعيدل. کرديماصالح 

  42.ن کشور جستيدر ا ياسيت خاص احزاب سيوضعدر و  يشيرسم اتيفدرال )يو رسم يصور(

  

با مجلس اول  ن مجلسيا. است يتر نيت وزيموقع يدارا ،شيرتا ها شورای فدرال ايالتبر خالف ) شتندررات(س يمجلس دوم پارلمان سوئ

 يدارا) االتيا ايکانتونها (عضو  يکه همه دولتها ين معنياست بد ييک مدل سنايمجلس اول . باشديم يکسانيحقوق  يدارا) ونال راتيناس(

) يو کوهستان يمناطق کشاورز(هستند  يت کمتريجمع ياکه دار ييق کانتونهاين طرياز ا. ن مجلس هستنديندگان در اياز نما يتعداد برابر

در تنوع  يناهمگونن يا .ناهمگون ياجتماع ياست با ساختارها يس کشوريسوئ. رنديگيت قرار ميپرجمع يبا کانتونها يکسانيت يدر موقع

را  ين مجلس نقش مهمينگونه ايبد .باشدين امر در سطح کشور ميا يجوابگو ،و مجلس دوم کانتونها متبلور شده) زبان و مذهب( ياجتماع

  43.کنديمفا يا ياسيون سيانتگراسدر 

  

را  آنهاکه ندگان را در نظر گرفته ياز نما يدول عضو تعداد برابر) 50(همه  يس برايمجلس دوم سوئز چون ياالت متحده نيا يمجلس سنا

نبوده بلکه  ياتفاق ين تطابق صوريا. باشديم يوق برابرحق يز با مجلس اول داراينجا نمجلس دوم درآ. کننديم يندگيال نمادر سطح فدر

ن کشور يا ياالت متحده مجلس سنايدر ا .سيمجلس دوم در سوئ يانگذاريو بن يزير يپ يبوده است برا ياالت متحده سرمشقيمدل ا

. است  کردهرا دنبال ) Union(ه يکوچک به اتحاد يدولتهاوستن يل پيتسههدف بوده که به نوبه خود  يدر قانون اساس يحاصل سازش

 يماتيبه تصم  يازي دست -آزاد هستند يک کرسي يکه سناتورها داراي، در حالاالتيمنافع ا يندگيدر کنار نما–ل آن يهدف از تشک

ن يبرابر کنگره ا با مجلس اول در يو يحقوق يسنا تنها در برابر ينفوذ باال. است  هبود يباال و عال يتييفيبا ک) ينيانوقها و  حهيها، ال مصوبه(

 ،نيعالوه بر ا. تر است نيگان مجلس اول وزنديسال نما 2سه با يباشد که در مقايسال م 6هر سناتور  يندگيمدت نماکشور نبوده بلکه 

بوده و امکانات  يوزن و قدرت فزونتر يهر سناتور عضو آن دارال ين دلياست و به ا يمجمع نسبتأ کوچکتر ،نفر عضو 100مجلس سنا با 

  44.ديافزا يآن ماعتبار ه به نوبه خود به شان گذاشته شديار ايز که در اختين يگروه يها رسانه
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باشد يم يک ارگان مستقل قانون اساسيک مجلس دوم را نداشته بلکه خود ي، حالت شورای فدرال ايالتها االت در آلمان يا يندگيارگان نما

کار خود با مجالس  ياصل يها هين مجلس در پايشود چرا که ايذکر من بخش يد آن در اوه کارکرين شيبا وجود ا). يقانون اساس 50ماده (

  . باشديسه ميدوم قابل مقا

  فدرال يدر شورا ايالتها يآرايش کرس: 2شکل 

  

شورای با وجود آنکه 

بعنوان  فدرال ايالتها 

مجلس دوم پارلمان 

 يلس نگشته، ويتأس

را در امور  يفيوظا

دارد بر عهده  يقانونگذار

آن گونه از که خاصه 

باشد که يم يپارلمانهائ

 .دو مجلس هستند يدارا

 ياز دالئل اصل يکي

شورای فدرال س يتأس

از جانب  ايالتها 

 ياران قانون اساسذانگيبن

د بود که مجلس ين اميا

آنرا داشته  ينامبرده توانائ

باشد تا  بر خالف 

و در  يمحتواحزاب منتخب است، مصوبات خود را با توجه به  ين حزبيب موازکه غالبأ بر حس) مجلس اول(بوندستاگ  يهايريگ ضعمو

نه در  و کندب يتصو يدن به اهداف عاليرس يبرا )گردديفدرال آلمان بازم يس جمهوريکه وجود آنها به قبل از تأس( االتيمنافع ا يراستا

  . ب در مجلسياحزاب رق يم قدرت و اهداف حزبيجهت تحک

  

فدرال  ياالت را در سطح قانونگذاريمشارکت الزم ارا دارد که  يحکم مجلس يقانون اساس يبرا شورای فدرال ايالتها  ،هاد شديف يبا تواص

 يرأل رابطه تنگاتنگشان با يبه دل يالتياستمداران ايگردد که سيبرمز يآمن نوع نگرش به آن انتظار اشتباه يا. کنديم ين و سازماندهيتأم

 يمواضع حزببر  شورای فدرال ايالتها الت در يا يهايريص و آنرا در موضعگيالت خود را تشخيشه منافع ايش، هميدهندگان منطقه خو

 45.رديگيرا دست کم م يحزب درون يگو وابست ياحزاب و قدرت همبستگ منطق رقابت ين نگرشيک چني. ح خواهند داديترج) يسراسر(

 يکه دارا يزيبحث برانگ ياسيمباحث س از. است  کردهت يهم سرا رال ايالتها شورای فدبه  ،دولت احزاب يآلمان به سو يروند دمکراس

شورای فدرال االت را در يا يده يرأ يسمت و سو يزان باالئياست که تا مآنها ن يان احزاب و رقابت بياختالفات م ،هستند يت خاصياهم
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ا ياالت و يا ين دولتهايب يتوسط اجالس حزب فدرال ايالتها شورای  يها ييقبل از گردهما يحزب يهايريموضعگ. کنديمن ييتع ايالتها 

  .شوندين مييتع آنهاندگان ينما

از  يشکل مصطلح ،ن مجالس دوميدر ب ين حزبيبر حسب مواز يريموضعگکه  شوديآشکار من امر يوجود ا يالملل نيسه بيک مقايدر 

 يمعنا  ن بهيا .باشندينم يقاعده مستثن نيا ز ازيبوده و آنها نهم صادق  يستم فدراليس ياراد ين امر در مورد کشورهايبوده و ا يارذاستگيس

نقض "ک يحالت  ياز نظر مؤسسان قانون اساسکه است ن ارگان يمهم ا يهايريمگيتصمدر االت يبر مصلحت ا يح مصلحت حزبيترج

است يچرا که با وجود س. باشديالعاده را دارا م لت فوقک حايستمها ير سيسه با سايف هنوز هم در مقاين تواصيبا تمام ا يول را دارد" ساختار

ن فاکتور روز به يرأ ايده گرفت، بالعکس اخيبه طور کامل ناد توانيرا نم شورای فدرال ايالتها  يهايريمگيدر تصم يالتي، فاکتور منافع ايحزب

االت را ناچار يا ،ه اروپايدر سطح اتحاد يي د رقابت منطقهيتشداوأل : توان نام برديل را مين مهم دو دليا يبرا .کنديفا ميرا ا يروز نقش مهمتر

 يستمهايتنوع فراوان س آنکه مسئله مهمتر دومأ. دارديوام الت خوديمنافع ا تياجبارأ به رعاو آنها را  ،ياز توجه به منافع حزب يچشم پوش به

ائتالف حاکم در سطح فدرال  رندهينه دربرگ يکه به تنهائ يالتيا ياالت مختلف و شمار روبه فزون ائتالفات در سطح دولتهايدر ا يحزب

 ياسيل خطوط سي، کار را در جهت تشک)است همگوننا  يالتين ائتالفات در دو سطح فدرال و ايب ايترک( ونيسياحزاب اپوز و نه هستند

   .تار ساخته اسدشوهر دو طرف  يبرارا ن خطوط يرامون ايپ يالتياحزاب در سطح ا يگردآورمشخص و 

  

ان گفت تويم يبه طور کل .باشنديز ميگر متمايکدياز  ،و قدرت ياسيفوذ سطه نين مطلب هستند که مجالس دوم در حيانگر ايب مزبور يمثالها

از وجود مجالس  يحاک 2جدول . ندارد) متمرکزريغا يوسته يبه هم پ(سم حاکم يبه نوع فدرال يبستگزان نفوذ و قدرت مجالس دوم يکه م

) dezentral(رمتمرکز يغ يسمهايفدرالاز  يدر بخش يفيو مجالس دوم ضع) وستهيبه هم پ(تار يوني يفدرال ينظامها از يبرخ در يدوم قو

  .دارد يدر امور قانونگذار شيهايريگ ميبه وزن تصم يبستگ يزيزان قدرت و نفوذ مجلس دوم قبل از هر چيم. باشديم

  

اصوأل . باشديز متفاوت ميل آنها نينحوه تشک ،وهيگوناگون بوده به همان ش يالملل نيب سهيک مقاينحوه کار مجالس دوم در   همانطورکه

 يبيز وجود دارند که ترکين ييها وهيالبته ش. گردندين مييم تعير مستقيا غيم يق انتخابات مستقيا از طريا منتصب شده و ين مجالس يا ياعضا

فدرال آلمان  يدر جمهور. دگردياالت انتخاب ميمجالس ا ياز سو ای فدرال ايالتها شورش يرنمونه در ات يبرا. ندباشيمن سه روش ياز ا

وه يبه ش يگري، بخش دمين کشور به صورت مستقيا يک بخش از سنايک يدر بلژ و ل دادهين مجلس را تشکيا ،االتيا يدولتهاندگان ينما

نحوه : 3مراجعه شود به جدول (شوند يم انتصابان بخش سوم يپا انتخاب شده و در يو فلم يفرانسو يزبان يم از جانب گروههاير مستقيغ

  ).فدرال يل مجالس دوم در کشورهايتشک

  

و نفوذ  يساختار حزب  به يبستگ عضو، ين دولتهايها بيم کرسيحوه تقسو ن هايبه کرس يالتياندگان مجالس ينماافتن يدست  يچگونگ

ب ين ترتياداره شده و به ا کارانه محافظه (konservativ)وه يس به شيسوئ Ständeratنمونه  يبرا. داردن مجالس يا درون در ندگانينما

  . کننديفا نميا يأل در آنجا نقشوندگان احزاب کوچک معمينما

  

  مجالس دوم ياسينفوذ و قدرت س: 2جدول 

  ياسينفوذ س  درجه  مجلس دوم يحق وتونوع   يستم فدراليسنوع   کشور

  يقو  لقمط يوتو  ر متمرکزيغ  اياسترال

به موضوع مربوطه هر دو حالت مطلق نسبت   ر متمرکزيغ  کيبلژ

  ويسو سوسپن

  فيضع
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ن مربوط به ي؛در مورد قوانويسوسپنس يوتو  ياتحاد  فدرال آلمان يجمهور

ر ييتغ يدوسوم آرا برامطلق،  ياالت وتويا

  يقانون اساس

  يقو

  فيضع  مطلق يوتو  ر متمرکزيغ  کانادا

 ين اساسيو؛در امور قوانيسسوسپن يوتو  ياتحاد  شياطر

  مطلق يوتو شورای فدرال ايالتها مربوط به 

  فيضع

  يقو  مطلق يوتو  ر متمرکزيغ  سيسوئ

  يقو  مطلق يوتو  ر متمرکزيغ  کاياالت متحده آمريا

  

 يشهر ياز کانتونها يشهرستان يکه تعداد کانتونها يياز آنجا. شونديکار انتخاب م سنتأ احزاب محافظه) يروستائ( يشهرستان يدر کانتونها

عمأل در  ،ندگان احزاب کوچکينما. کننديم ين کشور نقش غالب را بازيکار در مجلس دوم ا شتر است، احزاب محافظهيب) شده يصنعت(

  46.ندارندرا نده به شتندرات ينما و فرستادن شدن نامبرده امکان انتخاب يچکدام از کانتونهايه

  

 يدر همکار االت متحدهيا يسناتورهاکار قرار بر آن بود که  يابتدادر  مثال يبرا .آزاد هستند يک کرسي ياکثر مجالس دوم دارا ياعضا

. دهند يرأ يدر هر مورد خاص ش،يخو يالتيو با در نظرگرفتن منافع دولت ا) م نبوديانتخاب سناتورها به طور مستق 1913تا سال (تنگاتنگ 

  47.شدندواقعأ آزاد  يک کرسي يدارا ين سناتورها پس از مدت کوتاهيکه ا يبه طرز نشدسر ين مسئله در عمل مياما کنترل ا

  

  يفدرال يروش انتخاب مجالس دوم در کشورها: 3جدول 

  کشور  نام مجلس دوم  لينوع تشک  يدوره انتخابات  مجلس دوم يتعداد اعضا

  اياسترال  سنا  ميانتخاب مستق  سال 4  76

  کيبلژ  سنا  يبيحالت ترک  سال 4  71+

ق يم از طرير مستقيغ  يدائم  69

  االتيا يحکومتها

شورای فدرال 

  ايالتها 

  فدرال آلمان يجمهور

فرماندار کل  يانتصاب از سو  يدائم  105

  ريه نخست وزيپس از توص

  کانادا  سنا

 يالتيا يانتخاب در پارلمانها  يدائم  64

  يبصورت انتخابات نسب

شورای فدرال 

  ايالتها 

  شيرتا

  سيسوئ  شتندرات  ميانتخاب مستق  سال 4  46

  کاياالت متحده آمريا  سنا  ميانتخاب مستق  سال 6  100

  

 يندگان دولتهاين مجلس نمايا ياعضا. دهديرا به خود اختصاص م يا ژهيآلمان حالت و شورای فدرال ايالتها آزاد هم  يدر رابطه با کرس

 يالتيآن ا) دولت(کامل به  يها وابستگيريگ يشان در رأيز اهر کدام ان مضمون که ياست بد "يامر"ندگان ين نمايا يکرس. باشندياالت ميا

ندگان يتعداد نما. الت مربوطه خواهان آن استيا دولتهستند که  يياش را بر عهده دارد و لذا فقط قادر به دادن آن رأ يندگيرا دارد که نما

 يا همگي(را بدهند  يک رأيمتفقأ  يستيبايم يالتيهر از اندگان يهمه نماها يريگ يدر رأ يالت داشته وليت آن ايبه جمع يبستگ يالتيهر ا

 است  کردهد يمکررأ تأک ،در مورد قانون مهاجرت 2002ماه دسامبر سال در حکم خود مورخ  يدادگاه قانون اساس). ا ممتنعير و يا خي يآر
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 ين بدان معنيا 48.)طه باطل محسوب خواهد شدالت مربويا ينصورت رأير ايدر غ(باشند يقابل قبول مبصورت متفق الت، فقط يهر ا يآراکه 

که  يرتدر صو. ده باشنديخود به توافق رس يدر مورد رأ شورای فدرال ايالتها در  يريگ يقبل از رأ يستيبايم يالتيندگان هر اياست که نما

اختالف نظر داشته  رال ايالتها شورای فد در التيندگان آن اينما ل شده باشد ويا چند حزب مختلف تشکي از ائتالف دو يالتيحکومت ا

سطح احزاب ائتالف در  از يکي  که يدر حالت يالتيا يدر حکومتهامربوط به ائتالف  يدر قراردادها. آنها ممتنع خواهد بود يباشند، رأ

  49.تد شده اسيحأ قيصر ،ممتنع در صورت اختالف نظر يون باشد، مسئله دادن رأيسيدر اپوز يگريت و ددر حکوم يکي ،فدرال

     

و مقدمات مربوط  يقانونگذار يکارهاات يجه را به دنبال دارد که جزئين نتين مجلس ايکار ا يبرا ،شورای فدرال ايالتها  يبودن کرس يامر

االت يا يدر مراکز حکومتها يعنين مجلس يتأ در خارج از اينها ،ماتيتصم يول شوند،يرفع و رجوع من مجلس يا يونهايسيبه آن در کم

حکومتها بلکه  ينه اعضا دهند،يانجام مرا  شورای فدرال ايالتها  ياد شده که اغلب کارهاي يونهايسيناگفته نماند که در کم. شونديم گرفته

حل مسائل مطروحه  يونها برايسين کميح ايصح يريدر راه جهت گ ين امر کمک بزرگيا. باشنديها مشغول به کار م وزارتخانهکارمندان 

ن يا يونهايسيکار کم ،يدموکراس يتئور بر اساسالبته  50.است  را فراهم آورده شورای فدرال ايالتها  يات اعضيرضا ،خودو به نوبه   کرده

ل به يتما ،کارمندان فدرال خالفبر کارآما،ن يمتخصصمتشکل از  يو انجمنها يالتيا يها ادارات وزارتخانه. باشديمجلس بدون اشکال نم

  شده  گذاشتهشتر باز يب آنهادست در امور مربوطه  بين ترتيا را بهيز ،را دارند يوه قانونگذاريردن قانون و ش، استانده و همگون ک گسترده

ل يبه دل .ر سوال برونديز يالتياستمداران ايمربوطه از طرف س يونهايسيداده شده از جانب کم يها هيافتد که توص يبه ندرت اتفاق م. است

ف دولت فدرال و يوظا ي طهيح ييزدا يدگيجهت درهمتن ياز جانب دو سطح حکومتسم يفرم فدرالکه در چهارچوب ر يمذکور هنگام

ت موجود مخالفت ير وضعييبا تغ يبودند که به سخت يجزو کسان ،کارمندان کارآمانامبرده متشکل از  يبعمل آمد، انجمنها ياقداماتاالت يا

  . دنديورز

  

 شورای فدرال ايالتها مشاورت  يقانون اساس. سازنديمشخص م يرا در امور قانونگذار ل ايالتها شورای فدرانقش  يقانون اساس 77و  76مواد 

در مورد  يما حتا. روانه گردند شورای فدرال ايالتها نخست به  يستيبايدولت فدرال مدر  يح قانونيلوا. دانديم ين فدرال الزاميرا در همه قوان

دولت فدرال قصد که  -شونديم مطرح ياز طرف ائتالفات حکومت گاهاکه  يحه  قانونياز ال ينوع – مجلس فدرال "درون"برخاسته از ن يقوان

 - شتر استيب آن بيدر مجلس با آن موافق باشند امکان تصو يشتريب يچرا که هر چه احزاب و جناحها(را دارد  ب آنهايدر تصوع يتسر

 ،ن از جانب مجلس اولين قوانيب ايپس از تصو شورای فدرال ايالتها  -).بزرگ م يجناح ي هرنديدربرگ يمجلس به معنا "درون"اصطالح 

به آن دارد که قانون مربوطه جزو  ير بوده و بستگيمتغ ،يدر پروسه قانونگذار شورای فدرال ايالتها م يتصم تياهم. کنديم يدگيبه آنها رس

نکه جزو آن دسته از يا ايو ) ين توافقيقوان(  بوده ی فدرال ايالتها شورالزم توافق ستبه اجرا در آمدن م يباشد که برا ينيآن دسته از قوان

   ).ين اعتراضيناقو(اعالم اعتراض را دارد  ي هاجازحق وتو نداشته بلکه تنها  آنهادر مورد  شورای فدرال ايالتها ن است که يقوان

  

ت در هر دو ياز اکثر يخاص نوع ،نين دسته از قوانيب ايتصو يابر. باشنديم ين توافقيهمواره جزو قوان ير قانون اساسيين مربوط به تغيقوان

شورای  ،گرين ديدر مورد تمام قوان). شورای فدرال ايالتها در  يرأ 46در حال حاضر (بوده که عبارت است از دوسوم آرا  يمجلس الزام

در باشد که يم ين معنيت مطلق آرا به ايبودن اکثر يالزام). يرأ 35در حال حاضر ( کنديم يريگ ميت مطلق آرا تصميبا اکثر فدرال ايالتها 
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ن موضوع آن يل ايدل.نخواهد بود ين، کافير در مقابل مخالفشتين بيتنها داشتن موافق ياسيه سيب هر نظريتصو يبرا شورای فدرال ايالتها 

  .)بالعکس( کنندينم کمک ،زمال يحد اقل آرا کسببه  ن آراياکنند، چرا که يمخالف عمل م يممتنع مانند رأ يباشد که آرايم

  

قضات دادگاه قانون از  يکي. باشديگذشته م يسالها ين در طينسبت به کل قوان ين توافقيقوان که باعث تعجب است رشد درصد يا لهمسئ

 ينيشمار قوان يدر قانون اساس ،در ابتدا: ان داشتيبن يچن) 1997اکتبر  10مورخ ( Zeitدر روزنامه  يا ، در مقالهDieter Grimm، ياساس

   51.ن سه برابر شده استين قوانيد اامروزه تعدا. رفتيفراتر نم 13االت بودند از يکه ملزوم توافق ا

  

و  شونديمربوط ماالت يان دولت فدرال و ايرابطه م ميتنظ د که بهگردين اطالق ميبه آن دسته از قوان يتوافق ، اصطالحيطبق قانون اساس

و درآمد کارمندان  يبه امور حقوق يدگي، رس)109، 107، 106، 105الف،  104مواد (ات و درآمد يمال: کننديم يگدير رسيز ن به اموريبنابرا

 91ماده (ف مشترک يوظا، )135، 134مواد (االت يو ا )دولت فدرال(" شيرا"ثروت  ين وارث حقوقييف وتعي، تعر)الف 74ماده (دولت 

به وضع و رابطه دستگاه  يدگيکه شامل رس ينين قوانيهمچن). 7بند  29ماده (االت يا ياراض ر شکل و مساحتيين مربوط به تغيو قوان) الف

 يادارات متعلق به دولت فدرال و اداراتاحداث و اداره : اند به شمار آمده و از آنجمله ين توافقياز قوان يشوند، بخشيت مااليفدرال و ا يادار

ف ين محدوده وظايي، تع)الف 120د،  87س،  87ب،  87، 87مواد (شوند ياالت اداره ميانب ادولت فدرال اما از ج ياز سو يندگيکه به نما

، نظارت )108، 85، 84مواد ( يالتيفه ادارات ايو نحوه انجام وظ ي، سازمانده)108ماده ( يالتيفدرال و ا ياتيادارات مال يو صورت همکار

ماده (گذارد ياالت به اجرا ميق ايفدرال را از طر يف قضائيکه وظا ينيو قوان) فال 120ب،  87، 84مواد ( يالتيدولت فدرال بر ادارات ا

96.(   

  

که به نوبه  ياسيس يدگيدرهمتن شيافزابا . باشدياالت ميانت از حقوق ايحفظ و ص ،فدرال يبودن قانونگذار يتوافق يفه اصليموضوع و وظ

ن يش شمار قوانين با افزايده و همچنيگرد يف دولتيجهت انجام وظا يالتيان دو سطح فدرال و يب روزافزون يخود منجر به ضرورت همکار

 ،نيعالوه بر ا. است  دا کردهيپ يشير افزايسز ين يتوافقن يقوانهستند، درصد ز ين يالتيت ادارات ايريفدرال که همزمان مربوط به طرز مد

 بخشأکه  يونن مجلس هر قانيباشد که به نظر ايم ين بدان معنيا. است بوده" ت مشترکيه مسئولينظر"همواره معتقد به  شورای فدرال ايالتها 

طه يرا به آن بخش از ح شورای فدرال ايالتها ن امر نفوذ يا. محسوب خواهد گشت يتوافقک قانون ي کألباشد،  يراجع به مسائل توافق

 ين فوق ربطيکه قوان يدر صورت يحت ،گرددياالت ميا يدارن ملزوم استفاده از دستگاه ايآن قوان يدهد که اداره و اجرايبسط م يقانونگذار

بوده و عمومأ جز در موارد  يمحدود يدستگاه ادار يدولت فدرال دارا ،آلمان يستم فدراليدر س(د ناالت نداشته باشيارات ايبه مسائل و اخت

دادگاه .). م کنديم ياالت مذکور کمک ماليآن به ا ياالبته به از ،االت گذاشتهيا ين فدرال را هم بر عهده دستگاه اداريقوان ياجرا ،يخاص

 يرا در امور قانونگذار شورای فدرال ايالتها ارات يطه اختيح ،1974در سال  يمربوط به قانون چهارم بازنشستگ يدر حکم يقانون اساس

گردند، تا يم مناسباتن يادر شامل رفرم  بوده و يالتيدو سطح فدرال و ا مناسباتبوط به مرکه  ينيقوان: ان داشتين بيو چن  کردهمحدود 

  . نخواهند بود شورای فدرال ايالتها مذکور را به هم نزنند، مستلزم توافق " ستميتعادل س"که  يزمان

  

 يه حاکم بر دولتهاين نظرين امر ايل اياز دال يکي. ديگرد ين توافقيل تعداد قوانيوفق به تقلم يمدت کوتاه يفقط برا مزبوراما حکم 

ق يت دقيرعا يبرا يروبرو نباشند، لزوم .)م يالتيدر سطح دول ا(ت متشکل از احزاب مخالف يکه با اکثر يپنداشتند تا زمانيرال بود که مفد
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در  مشارکت آنهااالت در مورد يا يها است روزانه بر آن بود که به خواستهيدر س يروال عاد. وجود ندارد يتوافقن يمسائل مربوط به قوان

   .جواب مثبت داده شود ،وطهامور مرب

  

وجود دارد که قانون  کانن اميا" يراه حل اضطرار"به عنوان  ،ريا خيباشد يم يتوافق ،يا قانون خاصين موضوع که آيهنگام اختالف بر سر ا

شورای ت آرا يد اکثرازمنين يآن قسمت از هر قانون يمجلس اول تنها برا ،يکين ترفند تکنيق اياز طر. کردک يتفک خود مزبور را به اجزا

 يريجلوگ ،ن موجودير قوانييا تغيو  يد به صورت کليجد يهاينگونه از سد راه شدن قانونگذاريبد. است يباشد که توافقيم فدرال ايالتها 

رش نگا ي بارهدر حکم خود در  يدادگاه قانون اساس ،2002در سال . کنديمخود را حفظ  يبعمل آمده و مجلس اول تا حد ممکن کارائ

مرد و (متعلق به هر دو جنس  متشکل از افراد يها هبا خانواد (homosexuell)متشکل از افراد همجنس گرا  يها هخانواد ارزش کساني

ق از وتو کردن آن ين طرين را دارد تا از ايه قوانيک و تجزين امر صحه گذاشت که مجلس اول اجازه تفکيبه ا heterosexuell )زن

له ين فدرال به وسيقوان يکه اجرا يياز آنجا 52.بعمل آورد يري، جلوگباشدينم شورای فدرال ايالتها مستلزم توافق که  بخش از قانون مربوطه

باشد، لذا در يالت ميدولت آن ابر عهده  يالتيز در هر ايشود و اداره امور ادارات مذکور نياالت به مرحله اجرا گذاشته ميا يدستگاه ادار

ده که يت رسين مدل به تثبيا ،در مورد نامبرده. به چشم بخورد ياجرائ ي هدر مرحل ياالت گوناگون اختالفاتين ايد بتوانين امور ميانجام ا

  .رسدياداره ثبت احوال به انجام مدر جمله ازن همجنس در ادارات مربوطه يزوج يازدواجها

  

 يفدرال برا يقانونگذار )بلوکه کردن( "کردن يچيسرپاست يس"ون در رابطه با يسيت احزاب اپوزيبه طور مشروح به شکا يستيباينجا ميدر ا

بودن توافق در  ين مجلس از الزاميو شکوه در مورد سواستفاده ا شورای فدرال ايالتها از جانب  ،فدرال يدولتها ياز سو يشنهادين پيقوان

  . ميبپرداز ،ن مربوطهيمورد قوان

  

حاکم در سطح  )احزاب( ت مطلق ائتالفياکثر بازتاب ، فقدان"کردن يچيسرپاست يس" يبرا م که شرط الزمياورياد بيز به يقبل از هر چ

 ،ن سويبه ا 1990و از  1982تا  1970، 1961تا  1958، 1956، 1954تا  1949 يحالت فوق در سالها. باشديم شورای فدرال ايالتها فدرال، در 

در  کردن يچيسرپاست يه اجرا در آوردن سب ،از آن سال 33 يط و در) 1999تا  1949از (  سال گذشته 50 طولدر   اگرچه. باشديصادق م

به ندرت از  شورای فدرال ايالتها اما در عمل  ،)و فدرال يالتيل وجود ائتالفات متضاد در دو سطح ايبدل( هر بوديامکانپذ ين توافقيمورد قوان

 70ن بار در دهه ينخست يبرا است مزبوريس به استدالل. است  اندک بودهار يبسدر عمل  وهين شيالذا کاربرد  ،است  کردهن اهرم استفاده يا

برال وقت به يل -الياست دولت موئتلفه سوسيآن زمان متهم به بلوکه کردن س کار محافظهون يسيکه اپوزيهنگام ،مورد استفاده قرار گرفت

خته يبرانگ 90دهه  يگر در سالهاين بحث بار ديا. شد شورای فدرال ايالتها در  هلموت شميتو سپس  ويلی برانتدو صدراعظم  يرهبر

شورای وکرات در دم اليکه حزب سوس يخود را عوض کرده بودند به صورت يون جايسين بار احزاب در رأس حکومت و اپوزياما ا ،شد

منظور (سبز  -سرخ يائتالفدولت . قرار گرفت هلموت کل يبرال به صدراعظميل -يحياهداف دولت مس از يچيدر مقام سرپ فدرال ايالتها 

شورای ت بودن در يبا مشکل در اقل 1999ز از سال ين گرهارد شرودر يبه رهبر.) باشد ميو از سبز حزب سبزها م يدموکراس اليسوس سرخاز 

    .مدارا کند شورای فدرال ايالتها ت مخالف در يک اکثري، با موارد  به يبستگ، يستيبايبوده و م روبرو فدرال ايالتها 

  

ار اندک يت خود بسيدر کل است،  کردهدولت فدرال را بلوکه و سد  يپروسه قانونگذار شورای فدرال ايالتها آن  يکه ط يتعداد موارد

 .رسديدرصد م 6ن رقم به يا ياستثنائ يدر حالتها. اند شده يچيسرپن ين شامل ايدرصد از کل قوان 3تا  1ن يأ بکه عموم گفتتوان يم. باشديم
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منجر  شورای فدرال ايالتها  يب بازدارين ترتين بوده و به اين قوانيرنده مهمترين درصد کوچک دربرگياما ا: آن را دارد يادعاکه  ياعتراض

خود را در  يوتو شورای فدرال ايالتها  ،60و  50 يها در دهه .باشديح ميبه صورت مشروط صحشود فقط يبست م است و بنيش سيستايبه ا

   .ت ادارات بودنديريومد يوه سازماندهيمربوط به ش ينيرنده موازيرگداد که دربيمورد استفاده قرار م ينيانمورد آن دسته از قو

  

 يتوأم با مجالس دوم به معنا يي يستم حکومتيس يکه دارا ييکشورها نسبت بهفدرال آلمان  يستم جمهوريسن در ياز قوان يچيامکانات سرپ

  .است اندکار ي، بسباشنديکلمه م يواقع

  

  

  ين توافقيقوان: 4جدول 

بوندستاگ  يدوره قانون
  )مجلس اول(

ن يدر قوان يسهم درصد
  يتوافق

ه، يح اهدائيامتناع از توافق در لوا
  به طور مطلق و درصد آن

ز از يآم تيموفق يگر يانجيم
  مربوطه يونهايسيق کميطر

53-1949  41.8  )3.6(12  4  

57-1953  49.8  )2.5(11  5  

61-1958  55.7  )1.2(4  4  

65-1961  53.4  )2.0(7  4  

69-1965  49.4  )3.0(10  8  

72-1969  51.7  )1.0(3  2  

76-1972  53.2  )5.3(19  11  

80-1976  53.7  )5.7(15  6  

83-1980  52.2  )4.7(6  4  

87-1983  60.6  )0(0  0  

90-1987  55.2  )0.2(1  0  

94-1990  56.6  )2.6(21  12  

  نبود اطالعات  21)2.3(  59.2  98-1994

)1(2002-1998  54.8  )2.1(12  65  

http://dip.bundestag.de/gesta/14/statistischerUberblick.pdf 1(مرجع(  

  ؛1999ندلر، يبر طبق ش

  

مربوطه را  يمختلف در دو مجلس، دولتها يتهايوجود اکثر، در صورت ندقادرن حالت يدتريدر شدمجالس دوم  ،يفدرال يستمهايدر س

مجلس اول  ،راه حل مذکور را به عنوان مثال. ن چاره کار شونديد به عنوان آخريکه آنها ناچار به انجام انتخابات جد يا وهيبه ش ،فلج سازند

قطعأ . آن کشور نبود يل سنايبر خالف م ياتيمالن يب قوانيقادر به تصو يکه آن مجلس حت يش گرفت، زمانيدر پ 1975ا در سال ياسترال

 يچنان ابعاد يچگاه داراين مسئله هياما ا سازديجاد ميا يبر سر راه دولت فدرال موانع اوقات يگاه  شورای فدرال ايالتها که  گفت وانتيم

تواند رخ دهد يم ين حالت زمانيا. شود منجر به سقوط دولت يا حتيده و يکامل کشان يستائيدولت را به ا ياست گذاريس ينبوده که تمام

 يتين اکثريدوسوم آرا بوده وهمزمان دولت فدرال در مجلس اول فاقد چن يدارا شورای فدرال ايالتها ن مجلس اول در يسيکه احزاب اپوز

 شورای فدرال ايالتها راض نخواهد بود چرا که رد اعت شورای فدرال ايالتها رد اعتراض ت مجلس اول قادر به ياکثر ين حالتيدر چن. باشد

ت يبا اکثر يعني(استرفته يصورت پذ شورای فدرال ايالتها رد که در يصورت پذ يتياز طرف مجلس اول با همان نسبت اکثر يستيبايم

  ).دوسوم آرا
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 يساز آماده ي همان مرحلدر ه شود تاي، ناچار مشورای فدرال ايالتها ت آرا درياکثر دولت فدرال با نداشتنکه  گفتتوان ين مييقيبه طور 

بحث . ش آمدن حالت نامبرده شوديافته و مانع از پيرا  يا راه مصالحه ،تا از همان آغازون پرداخته يسيبه مشاورت با اپوز ،حيلوا يطرحها برا

منجر به  ،ن مهميموارد قوان در شورای فدرال ايالتها  يحق وتو. ابدي يادامه م شورای فدرال ايالتها افتن راه مصالحه تا درون ي يو جدل برا

گردد که دول يضرورت من ياباعث  شورای فدرال ايالتها  يتنها احتمال وتو. شوديع ميوس ين در سطحيطرف تفاهمو  ييراآ سازش و هم

ا از مواضع گر ريکديا حداقل يده يدر صورت امکان به توافق رس يرسم يهايريگ ين با دولت فدرال قبل از رأيان خود و همچنياالت در ميا

کند، در ينفک خود قلمداد ميال را جزء يکه دمکراس يستم فدراليک سيشود که در يگر نشان داده مينجا بار ديدر ا(ش مطلع سازند يخو

است يکه سيهنگام. شوديم جستجوبست  از بن رفتمشکالت موجود راه برون يچگونه برا ،و کارا يغن يصورت وجود فرهنگ دمکراس

هر دو طرف امده بلکه ياست آن طرف برنيا فلج کردن سيطرف مقابل و ) ياسيس( ين به فکر نابوديندارد طرف يهمخوان يتيبا اقل يتياکثر

داشته و  يگريوجود دبه  يبستگ ،يکيوجود  ين نظاميدر چن: باشدين امر واضح و آشکار ميل ايدل. جستجو خواهند کرد ن راه چاره رايبهتر

ز يق آن نن امر واقف بوده و طبيبه ا نيهمه طرف ،مسئله مهم آنکه. باشنديآن م ل داده و جزويوجود را تشکستم ميس گريکديبه اتفاق  يهمگ

 تواند باعث مجازات طرف بازدارندهيم ،نياز طرف يکيجانب از يالتيا اياز سطوح فدرال  يکي مورديب و ساقط کردن يچيسرپ. کننديرفتار م

 .).شود م يدر انتخابات بعددهندگان  ياز طرف رأ

 

  

  

  حل اختالف يزمهايمکان
  

ر ياجتناب ناپذ يا حتيو  ياحتمال ين دو مجلس امريش آمدن اختالف بيشرکت دارند، پ يکه مجالس دوم در پروسه قانونگذاريهنگام

ت يه وضعن روشها در درجه نخست بيوه و انتخاب ايش. ش گرفتيپدرتوان يرا م يگوناگون يروشها ين اختالفاتيحل چن يبرا. باشديم

 يز براين يجتأ راه حل خاصيشود، نت  هشکست از جانب مجلس فدرال ياالت به سادگيا يشورا يکه رأيهنگام. دارد يدوم بستگ مجلس

اشته را د يريم گيحق مشارکت و تصم يدر امور خاص االتيا يکه شورايبالعکس زمان. نخواهد بود يتفاهم و توافق دو مجلس ضرور

  .باشنديم يجهت حل اختالفات ضرور يخاص يازمهيباشد، اکثرأ مکان

  

ل يتشک يخاصاختالف هر  يباشند که در پيم يياستثناو  يتک مورد يدسته اول شوراها: کرد  اشاره دو دسته  بهتوان يمن منظور يا يبرا

االت يتوان در ايدسته اول را م. شدبايبه اختالفات م يدگيرس آنهافه يرند که کماکان وظيگيدربر م يثابت يها تهيگردند و دسته دوم را کميم

  .گردديل ميخاص آن مورد تشک يشورا ،يهر مورد ين سنا و مجلس اول براينجا جهت حل اختالف بيافت، در ايمتحده 

  

ن يکه جزو قوان يک قانونگذاريان يدر جر شورای فدرال ايالتها که يزمان: رديگيفدرال آلمان دسته دوم مورد استفاده قرار م يدر جمهور

ته حل اختالف ي، مجلس اول و دولت فدرال حق آن را دارند به کم)77ماده ( ي، طبق قانون اساسکنديمخود استفاده  يباشد از وتويم يتوافق

 توان در کل سهيکند، م مراجعهته مزبور يبه کم ين توافقيمورد قوان رز حق آن را دارد دين شورای فدرال ايالتها که  يياز آنجا. کنند  مراجعه

در مورد . ستيگريبه صورت د) ين اعتراضيقوان(باشند ينم يکه توافق ينيه در مورد قوانيقضن يا. ز داديته حل اختالف را از هم تمينوع کم

 شورای فدرال ايالتها اعتراض . است  مزبور را داده ي هتيبه کممراجعه حق  شورای فدرال ايالتها تنها به  يقانون اساس ،نين دسته از قوانيا

 رد،يپذيصورت م ين توافقياعتراض فوق بر خالف آنچه که مورد قوان .ده باشديکار خود را به اتمام رسان ،تهير است که کميامکانپذ يزمان
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صورت  شورای فدرال ايالتها  ين اعتراض از جانب دوسوم اعضايالبته چنانچه ا. مجلس اول رد گردد يت اعضاياکثر ياز سو توانديم

  .باشديم ين مجلس الزاميز دوسوم آرا ايرد آن از جانب مجلس اول ن يبرا ن صورتيا ، دررفته باشديذپ

  

 يستيبايآن م ين است که اعضايشود ايکه قائل م يتيتنها محدود. کندياد شده نمي يها تهيل دهنده کميتشک ياعضابه  يا اشاره يقانون اساس

 يالتيهر ا: ن آمده استيمشترک دو مجلس چن يشگيدر دستور هم. شوندده يو مجلس اول برگز شورای فدرال ايالتها  يان اعضاياز م

شورای  يآن عده از اعضا. ز به اندازه مجموع آنهاين و مجلس فدرال )االتينده اينما 16ن يبنابرا(ته داشته باشد ينده در کميک نماي يستيبايم

) فدرال(ت ائتالفات موجود در آن مجلس نشان دهنده قدر  يبارزشکل   بههستند،  که عضو و برخاسته از مجلس فدرال فدرال ايالتها 

  .باشنديم

  

ن يا  کهي، در حالن موضوع درگرفتيبر سر ا يون اختالفيسين دولت فدرال و اپوزيب ،هنگام آغاز کار دوره پانزدهم مجلس 2002در اکتبر 

ون يسينظر اپوز ،نيا. ته حل اختالف داشته باشنديدر کم  هنديتعداد برابر نما يستيبايم بودنددر مجلس اول  يبرابر يروين يبأ دارايدو تقر

ن استدالل يال دمکرات و سبزها چنيمتشکل از دو حزب سوس يائتالف حکومت ،در مقابل. بود براليو ل يحيمتشکل از احزاب دمکرات مس

 يستيباين مسئله ميرفته شده است و ات در نظر گي، اکثريائتالف حکومت يمجلس اول برا يونهايسيکه تا کنون در تمام کم کردنديم

ک يته مزبور نه يکه کم کردياستنباط من يون چنيسيمتقابأل اپوز. ته حل اختالف صادق باشديمجلس اول در کم يندگينما يهمچنان برا

مجلس  يت اعضادر مرحله نخس. باشديم شورای فدرال ايالتها و  Bundestag يعنيدو ارگان فدرال ون مجلس اول بلکه مربوط به يسيکم

در  ،ون به آن مراجعه شده بوديسيکه از طرف اپوز يدادگاه قانون اساس. جه را به سود خود تمام کردندينت ،يت ائتالف حکومتياول با اکثر

و انعکاس بازتاب اصل "نداشته و با  يهمخوان) دو جناح يبأ برابريتقر(انتخابات  ي هجيبا نت مزبور ي همصوب: کردنگونه قضاوت ين مورد ايا

مجلس  يباشد که بازتاب تمام يکنه کوچيهمچون آ يستيبايته حل اختالف ميمجلس اول در کم يهايکرس. مطابقت ندارد" يقانون اساس

 يريگ ميقدرت تصمله ينوسيباشد تا بد  داشتهخود را  يدر آن جا يستيبايز مين يت ائتالف حکومتيالبته اکثر. را در خود بگنجاند فدرال

 متعادلرادمنشانه و  مجلس فدرال يو اصل بازتاب نسب" تيثراصل اک"که  طه در حکم خود خواستار آن شدندقضات مربو. دت گرديتثب

با  يو همخوان يدر هماهنگن دوره دو اصل فوق را يباشد که در طول هميفه دشوار بر دوش مجلس اول مين وظياکنون ا. هماهنگ شوند

ته يکم ،که پس از انتخابات يياز آنجا. ونها مورد قبول واقع شونديب رساند که از جانب تمام فراکسيصوبه ت يي حهيالدر  يا گر به گونهيکدي

  53.ماندند يبودند به قوت خود باق ب شده يکه تا آن زمان تصو ييها ، مصوبهشديل ميهر چه زودتر تشک يستيبايمذکور م

  

و   کردهخود را عوض  يکبار جايهر سه ماه   کهده يگزرست خود بايرا به سمت ر ين عضويته حل اختالف از هر کدام از مجلسيکم

در صورت بروز اختالف   يشنهاداتيم پين و تقديه، تدويانگر است، تهيچنانکه نام آن ب ،تهيفه کميوظ. گر را هم بر عهده دارنديمعاونت همد

ته يت فائق بر کميکه اکثر يدر موارد: رديصورت پذ يمختلف تواند از طرقين امر ميا. باشديحل آنها م ي، برايقانونگذار ياز جانب ارگانها

 تهيکم"). نانهيب رواقعيغ" يشنهاديراه حل پ( کندق يرا تصد شورای فدرال ايالتها تواند عمأل موضع يم  تهي، کمت مجلس اول نباشديمطابق اکثر

را وارد  يديات جديها و نظر دهيتواند اين ميهمچن"). نانهيبواقع " يشنهاديراه حل پ(سازد ک ين را به هم نزدينظر طرفتا  کند يتواند سعيم

ح يته مذکور حق دادن لوايکم. باشدينم د پسند بوده اما در عمل بدون اشکالانه موريگرا ل واقعين امر به داليالبته ا. کند يپروسه قانونگذار

ن يمنتقد. کرددا خواهد يپرا " مجلس فرا"ک يحالت  ،ن بزندينقواآراستن ته دست به ين کمياکه يهنگام. باشديد را دارا نمين جديوطرح قوان

  54.کنديمفا يرا ا" مجلس سوم"ک ينقش  شورای فدرال ايالتها ، يکه هنگام قانونگذار معتقدند

                                                 
53 . K�RSCHNER, 2004، اساسي قانون دادگاه حکم: HTTP://WWW.BVERFG.DE/ENTSCHEIDUNGEN/FS20050126-2BVF000103 

  :يافت را اختالف حل کميته جانب از مطروحه پيشنهادات از ييک ميتوان زير آدرس در  54
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ذاب ج ون در مجلس فدراليسياپوز يژه برايبو ،يح دولتيو لوامات يدر مورد تصم يک مرجع بازنگريته مذکور به عنوان ياستفاده از کم

 يها برهه 1998تا  1990 ين سالهايب. روديز نميت نبوده و انتظار آن نياکثر يته نامبرده دارايون در کميسيچگاه اپوزياما در عمل ه. باشديم

شورای فدرال  ينگونه در برهه مذکور از سويبد. بود يته حل اختالف دچار مشکالتيآن دولت فدرال در کم يوجود داشتند که ط يي يزمان

 جهت مقام) حزب سوسيال دمکرات ( گرهارد شرودرون يسينامزد اپوز  يشد و برايب ميتعق" يچيسرپ"و  ياست حزبيس لتها ايا

 مقامبهتر نبود به دنبال  نيدرزاکسن يالتيس دولت ايبه عنوان رئ يا ويکه آ مطرح شدن سوال جالب يا 90 يان سالهاي، در پايصدراعظم

  ؟ته حل اختالف باشدياست کمير

  

  

  ييسم اجرايدر فدرال يالتيا يت پارلمانهاياهم 2.4
  

 يدگيدرهمتن شيافزا، نه تنها باعث شد  در فصل اول شرح داده  کهن هم، يت در بااليا ييآرا دولت فدرال و هم يطه قانونگذاريگسترش ح

 يگوستيک و ادغام و درهم پمشتر يهمکار. ه استز گشتين يالتيشتر نقش مجالس اين سبب رکود هر چه بيبلکه همچنشد، است يس

ل نام ين دليدولتها شده و به ا يبرترو  يرگيمنجر به چ ،شورای فدرال ايالتها در  آنها يو همکار يالتيفدرال و ا يان دولتهايارات مياخت

باشد که يز ميگه مشکل برانياز آن زاو ييسم اجرايحرکت و روند فدرال يسمت و سو. باشديم ييسم اجرايسم آلمان، فدراليگر فدراليد

 يت قانونيمشروع يالتيدر سطح ا ياسيمات سيتصم. رونديسم به شمار ميل دهنده فدراليسس و تشکمؤ يجزو ارگانها يالتيالس مستقل امج

. اند انتخاب شده يمخف يم، آزاد، برابر و با رأي، مستقيهمگان يآن توسط انتخابات يرد که اعضايگيم يبودن خود را از مجالس کيدمکرات و

 يته ،باشد يکه اتکا به دمکراس خود اصل آن از يستم فدرالينگونه سيبدن مجالس روز به روز کاسته شود يچنانچه از قدرت و نفوذ ا

. نديا آنرا رد نمايصحه گذاشته و  بر کار پارلمان ،ا عدم انتخابيق انتخاب و يدهند که از طرين امکان را از دست ميا ،اتباع کشور. گردديم

م يتنظ ييا اروپايشان داده شده و از جانب دول فدرال يح آماده را که از خارج به ايز فقط امکان آنرا دارند که لواين مجالس نيان اندگينما

  .ن را داشته باشندين قوانيراستن ايو پ يبدون آنکه خود امکان شرکت در آماده ساز .ب رساننديبه تصو ،اند شده

  

همراه  يالتيا يدولتها ينقش و رل پارلمانها. دارد يبستگ مورد بحث ياسيستم سيس عضو به نظم و نوع دول ينهانقش پارلما ،سميدر فدرال

که در آنها  ييآن دسته از کشورها. ابدييم گسترش، ين کشوريدر سطوح پائ يريگ ميتصم يفزون عضو و يارات دولتهايش اختيافزابا 

ف يضع ييپارلمانها يشود، دارايش برده ميدر آنها پ يساز گانهياست يس ورده وارات به چشم خيف و اختيوظا يدگيو درهمتن يوستگيهمپ

    . باشديآلمان م ييسم اجراياالت در نمونه فدراليمجالس ا ،ستمهاينگونه سيا يبرا يمثال بارز. باشنديم

  

ت و نقش يمنجر به ازدست دادن اهم يقابتو ر يچهارچوب يار از قانونگذاريارات به سطح فدرال و استفاده بسيانتقال روزافزون قدرت و اخت

در رابطه با  .ن مجالس شده استياز جانب ا ياعمال حقوق قانونگذارف يفدرال آلمان و تضع يورجمهخ يدر طول تار يالتيمجالس ا

و منجر به ک سياز ، همچنان موجود است) است يه کاستگرچه روز به روز رو ب(االت که يمجالس ا ياز سو يفه قانونگذاريوظ ياجرا

االت پس يمجالس ا يد قانونگذاريت شديفعال ،ن نقاط مشترکياز ا يکي. شوديم يخوان گر هميد يو از سوگون ااالت گونياان يماختالف 

، گذاشتنديخود را بنا م يت قانونيهو ي هشالود يستيبايم آنهاچرا که  ،باشديامر واضح و آشکار من يل ايدل. باشدياالت ميس آن اياز تأس

                                                                                                                                                                  
HTTP://WWW.BUNDESTAG.DE/INFO/GESGEB/151BEISP08.HTML. 
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ن مسئله در يد مجدد ايپس از اتحاد دو آلمان تشد. است  شده يو هم آلمان شرق ياالت آلمان غربيکسان هم شامل ايبه صورت   که يردمو

امکان .) سابق است م ياالت آلمان غربيمنظور ا" (يميقد"االت ياز ا يک سرين دوره يبه عنوان مثال در ا  55.خورديبه چشم م ياالت غربيا

  . کردندنه را ساده يمزن ين موجود در ايا قوانيم را بوجود آورده و يتقمس يقانونگذار

  

ه اروپا يا اتحاديدولت فدرال و  يح مربوطه با همکاريکه لوا يمانده و چه در موارد يالت باقيدر سطح ا يکه قوه قانونگذار يچه در موارد

م يه و تنظيحق ته ين مجالس حتيا. باشدياالت مين ايز نقش مجالس اار محسوس و بارزتر ايبس يالتيا يشوند، نقش دولتهايم ميه و تنظيته

لهلم يچون گرهارد لمبروخ و و ينيمحقق. اند از دست داده) يالتيدولت ا(ه يل نفوذ روزافزون قوه مجريبه دل يعيبودجه خود را به گونه وس

ن امر يبه ا يتوجه ،فوق شنهاديپالبته در   56.ندا  آنها شده شدن  دهيبرچخواستار ، يالتيمجالس ا ييناکارا  جهيبه علت ضعف و در نتس يهن

ن يهمچن ،يالتيب و کنترل دولت اانتخا: از آنجمله. ز بر عهده دارنديرا ن يگريف ديوظا ،يعالوه بر قانونگذار يالتيانشده که مجالس 

    57.وزاست و موضوعات ريرامون سيپ يجهت بحث علن يمرجعبه عنوان  آنهافه يظو

  

مانند  ينيمحقق. کننديمفا يرا ا ينقش فعال ،يالتيدر مورد کنترل دول ا يالتيان مورد متحدالقول هستند که مجالس يدر ا يهمگ ديتردبدون 

انجام  يفه کنترل خود را  به صور گوناگونيت وظااليمجالس ا  58.کننديقلمداد م ن مجالسيافه ين وظيهمترون کار کنترل مجلس را مياووه 

 يسو از االت ويمجالس ا يکار کنترل از سو: 6به جدول (باشد ياس ميگر و با کار مجلس اول قابل قيکديبا  آنهان امر کار ياو در  دهنديم

ا جلسه يو  ياستعالم بزرگ، استعالم کوچک، استعالم شفاه: وه کنترليا آنها از کدام شيع که آن موضوين اييتع). مجلس اول، مراجعه شود

  . دارد يبستگ ائتالف حاکم ياست حزبيالت و سين خاص هر ايچون چهارچوب قوان يند به اموريانمي؛ استفاده مروزآمد

  

  

  

  

  

  مجلس يک دوره قانونيمجالس انتخاب شده در طول  يها مصوبه: 5جدول 

 هسن  :ايالت
مکلمبورگ ـ 
  فورپومرن

نوردراين 
  ـ وستفالن

راينالند ـ 
  فالتس

  زاکسن
شلزويگ ـ 
  هولشتاين

  تورينگن
ن پارلما
  فدرال

 -1946  :دوره
2003  

1990 - 2003  1947- 
2003  

1946- 
2001  

1990 - 
1999  

1947- 
2000  

1990 - 
1999  

1949- 
2002  

  545  189  107  198  267  96  195  186  دوره اول

  507  135  106  154  112  105  95  134  دوره دوم

  424  -  82  -  64  110  74  96  دوره سوم

  427  -  72  -  78  92  -  83  دوره چهارم

  453  -  56  -  93  82  -  73  ره پنجمدو

                                                 
  42 صفحه ،MIELKE/REUTER, 2004 :به شود مراجعه 55

  39 صفحه ،MIELKE/REUTER, 2004 از قول نقل 56

  .ددگر مراجعه چهارم فصل به آن کنترل و قدرت تشکيل موضوع باب در 57

58 . JUN, 1993، 502 صفحه  
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  335  -  96  -  127  154  -  121  دوره ششم

  516  -  82  -  135  135  -  151  دوره هفتم

  354  -  68  -  79  108  -  111  دوره هشتم

  139  -  53  -  57  119  -  72  دوره نهم

  320  -  65  -  70  108  -  15  دوره دهم

  359  -  4  -  81  144  -  52  ازدهميدوره 

  507  -  85  -  122  97  -  94  دوره دوازده

  566  -  107  -  115  -  -  123  زدهيدوره س

  559  -  99  -  -  -  -  101  دوره چهارد

  -  -  -  -  -  -  -  127  دوره پانزده

  429.4  162.0  77.3  176.0  107.7  112.5  121.3  102.6  ن هر دورهيانگيم

  113.4  36.0  20.4  39.1  25.5  25.5  30.3  27.0  ن هر ساليانگيم

 ، رويتر ميلکه .2004:42 ,: مرجع   

 

به  يباشند که تعداد و نوع آنها بستگيم يقاتيتحق يها تهيکم ،امده استين 6که ذکر آن در جدول  يالتيگر مجالس ايله کنترل ديک وسي

  .دارد يالتيغالب بر هر ا ياسيائتالف حاکم و فرهنگ س

  

  )ن ساالنهيانگيم(و مجلس اول  يالتيکار کنترل مجالس ا: 6جدول

  جلسه روزآمد  ياستعالم شفاه  استعالم کوچک  استعالم بزرگ  )ا( ياندوره زم  

  16.4  72.9  391.4  19.1  1964 -2000 بادن ورتمبرگ

  6.3  308.5  672.7  5.7  1970 -2003  بايرن

  10.6  213.1  1261.1  26.3  1971 -2001  برمن

  17.6  305.3  310.3  9.9  1990 -1999  براندنبورگ

  7.1  74.0  22.7  17.5  1971 -2003  برمن

  29.2  0.5  715.0  49.2  1970-2004  )2( هامبورگ

  6.9  242.4  483.8  28.7  1970 -2003  هسن

مکلمبورگ ـ 

  فورپومرن

  8.7  ا.ف  303.7  3.8  1990 -2002

  15.3  160.0  324.2  13.0  1970 -2003  نيدرزاکسن

  13.4  96.4  434.1  6.1  1975 -2004  نوردراين وستفالن

  14.2  85.1  590.5  27.7  1971 -2001  راينلند فالتس

  2.8  7.5  140.9  4.8  1965 -1999  زارالند

  22.8  183.8  1135.8  24.4  1990 -1999  ساکسن

  18.2  69.9  558.3  11.4  1990 -2002  زاکسن ـ انهالت

  5.2  9.2  245.0  5.3  1967 -2000  شلزويگ ـ هولشتاين

  21.8  219.0  226.1  6.6  1990 -1999  تورينگن
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  13.6  137.6  451.0  16.4    نيانگيم

  19.4  1681.3) 3(  285.4  24.6  1969 -2002  پارلمان فدرال

  .در دست ندارند يها اطالعات از دوره يبرخ ياز پارلمانها برا يک سري

حزب  ,حزب سوسيال دمکرات سه حزب  يبزرگ و کوچک فقط تقاضا يجهت استعالمها 1991 -2004 ين سالهايب - 1

مد نظر  1970 - 1991 ين سالهايو جلسه روزآمد تنها ب ياستعالم شفاه. شده در نظر گرفته GALو   دمکرات مسيحی

 .گرفته شده است

2 - 1998- 1949  

   Mielke/Reuter, 2004: S. 44: مرجع

  

پارلمانها به موازات و  يدند که کار کنترل از سويجه رسين نتياالت به ايا يستم پارلمانيس يتر پس از فهرست کردن و بررسيلکه و رويم

ک قانونگذار را تا ياز دست دادن مفهوم خود به عنوان  ،ق مجالس مزبورين طرياز ا  59.افته استي، ارتقاء يس رکود نقش قانونگذاربرعک

   60.است  دهشنقدرت و نفوذ مجالس مربوطه  ين امر مانع از رکود عموميالبته ا. کننديوه جبران مين شيبه ا يحد

  

  فدرال يگاه شهرها در نظامهايجا 2.5
  

  :کنند يدگي انجام داده و به آنها رسامور مربوط به خود را مستقأل تا شوديشهرها و بخشها قائل م ين حق را برايا 28در ماده  يانون اساسق

  کردهاداره  راسان موجود، ين حق را داشته باشند همه امور مربوط به شهر و منطقه خود را در چهارچوب قوانينأ ايتضم يستيبايشهرها م) 2"(

ن ين ايتضم. خود، خودگردان باشند يف قانونيز حق آنرا دارند در چهارچوب وظاين يشهر يادارات و کانونها. کنند يدگيبه آنها رس و

  ."ات را دارنديحق وضع مال، يک چهارچوب متناسب قانونيدر ها ين منظور شهرداريشود؛ به ايز مين يمال ييهمانا شامل خودکفا يخودگردان

  

ندگان منتخب يو موظف به داشتن نما )يمطابق قانون اساس( بوده يخودگردان ي هحق  ثبت شد يداراشهر،  14000ش از يدر حال حاضر ب

حق  گونهچيه ازآلمان  يستم فدراليدر س آنهااما . االت و دولت فدرال بر عهده دارنديرا از جانب ا يف اداريوظا ياجرا  کهباشند يمردم م

" خلوتاط يح"اصطالح به آنها در بحثها  ،لين دليبه هم. باشندينمبرخوردار  يو پروسه قانونگذار در امور يرگذاريجهت تأث يرسم

، باشنديها ميشهردار يانجمنها يها خانه منتخبه و يئتها و شوراهايمتشکل از ه  کهشها خب و هالس شهرمجا  61.گرددياطالق م سميفدرال

و  يالتيا يو بخشها در مقابل سطح قانونگذار ينجمنها از حقوق و عالئق سطح شهران يا .ندگان شهرها و بخشها هستنديان و نمايسخنگو

از  نيا با وجود ،سطح فدرال ندارد با يميبوده لذا رابطه مستق يالتيار سطح يستم موجود زيس يدر طبقه بند يسطح شهر. کننديفدرال دفاع م

 آن از جمله يکه ط" (4Hartz"ب رفرم يتا قبل از تصو ،نمونه يابر. گردديواگذار م يبه سطح شهر يف خاصيوظاطرف دولت فدرال، 

را  ياجتماع يفه پرداخت کمکهايوظ ،هايشهردار) افتير ييتغط يبه افراد واجد شرا ياجتماع يو پرداخت حقوق و کمکها يدگيرس فهيوظ

دار  ر را چون گذشته عهدهيز يف انتخابياالسابق وظ يها کمافياز شهردار يبرخ( به صورت عام 4Hartzپس از رفرم . بر عهده داشتند

 يمجدد برا يابيو کار يکارساز يو انجام طرحها ياجتماع ي، کمکهايکاريدار پرداخت انواع حقوق ب عهده ،اداره فدرال کار )ماندند

                                                 
59 . MIELKE/REUTTER, 2004، 45 صفحه  

  .پنجم فصل در آلمان فدراليسم در اصالحات الزام به مربوط بخش  به نيز و گردد مراجعه "سياسي اراده تشکيل" چهارم فصل به همچنين 60

61 . KÄPNER JOACHIM، قانون مورد در مناقشات :فدراليسم حياط در HARTZ 4 ميباشند، بيشتري حقوق محتاج شهرها که ميباشد آن گرنشان 

  .چهار صفحه ،DDEUTSCHE ZEITUNG، 08.03.2004�S روزنامه از قول نقل به
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 ،نيبه افراد خانه نش يکودکان و کمک پزشک يه خانه، گرما، مشاورت افراد مقروض، سرپرستيف پرداخت کرايشده و تنها وظا کاريافراد ب

  . باشديها ميبر دوش بخشدار ،کار هستنديب يطوالن يکه مدت يبه امور افراد يدگيرس .است  هماند يادارات شهرها باق اريدر اخت

  

: باشديم يعنن بدان ميا. باشنديها ميشهردار يف اداريانجام وظا يبرا يکاف يار گذاشتن منابع ماليمسئول در اخت يالتيقانونگذاران فدرال و ا

  يوستگيهمپ. ز مشخص گرددينه آن نين هزيف تأميتکل يستيبايگردد همزمان مين منتقل ميريبه سطح ز يفه اداريک وظيکه انجام  يهنگام

 اي يهمبنداصل  ،")پردازديرش دهد صورتحساب را هم خودش مسفا يهر کس("آن  ين ماليف و تأميوظا ي هن حوزييتع ،ي فهيوظدو 

konnexität اصل   62.افته استيانعکاس  يگوناگون يها وهياالت به شيا ين اساسيفوق در قوان ي هت شناخته شدياصل به رسم. ام داردن

اند، در نظر  نام گرفته" يصرف مال"که  ينيو قوان) 85ماده (ف يانجام وظا يبرابا اداره فدرال وند يپفدرال تنها در  ينامبرده در قانون اساس

تا کنون به  مربوطه باشد، ين ماليمهمراه تأ به ا شهرهاياالت و يف فدرال به ايانتقال وظاشامل که  يو کل يقانون عمومک ي. گرفته شده است

ار مشکل ياز بسياء مورد نياشن يتأم ين بودجه الزم برايباشد که تخميل مشکل مين دليبه ا ين قانونيم چنيتنظ. ده استيب نرسيتصو

 يدگيز به امر فوق رسين اند، هل شديتشک فدرال يزه کردن نظام دولتين و مدرنينوول و دوم که با هدف ون دو مجلس ايسيکم  63.دينمايم

جزو  ندهيدر آ يستيبايباشند، ميا شهرها مياالت و يا يف پرداختيرنده وظايکه دربرگ ينيقوان تاده است ين توافق رسيو تا کنون به ا  کرده

 يک در قانون اساسينزد يا ندهيرود که در آيد آن نميامسم يون رفرم فدراليسيت کميعدم موفقل يبه دل  64.محسوب شوند ين توافقيقوان

 بخشون مزبور يسيکم ،ديکار آمدن دولت جد ياز رو بعدو پس از انتشار کتاب حاضر ن اثنا يدر ا(. ن مورد داده شوديدر ا يرييتغ

  .) د مياتمام رسان ت بهيبا موفق، 2006در سال از اصالحات مورد نظر را  يا عمده

  

 يکمکهاافت يدر  بهمحتاج  افرادش تعداد يمانند افزا يليبه دال آنهاش حجم خرج ينمونه افزا يها، برايف شهرداريش وظايل افزايبه دل

، محاک ياتيمال يهااستيز سيو ن موجود يرکود اقتصاد از يناش ،درآمد ل پس رفتين به دلين و همچنيتعداد مهاجرش يافزا ،ياجتماع

 يت ماليوضع يستيابيآن م يکه بر مبنا کردب يرا تصو يا مجلس اول مصوبه ،2003در سال . اند قرار گرفته يمال يک تنگنايشهرها در 

ات، مثأل از يشمول مال يربنايز گسترشمنجمله  گرفت،يمصورت  ياز طرق گوناگون يستيبايم آنها يت ماليبهبود وضع. شديت ميشهرها تثب

شورای فدرال مخالفت  .ات بر فروشيش سهم شهرها در مالين افزايو همچن يات صنفيجهت مالشغل آزاد  يفراد دارات ايق مشموليرط

ها يرا که شهردار يتأ سهمينها تاد يباعث گرد ،ن دو مجلسيته حل اختالف در به توافق رساندن ايدن کميجه نرسيبا قانون فوق و به نت ايالتها 

 يا قانون نامبرده در حالت کنونينکه آيا  65.ابديل يدرصد تقل 20درصد به  28سازند از يم منتقلدولت فدرال  االت ويبه ا يات صنفياز مال

    66.باشديسوال م يار جايشهرها شود بس يه ماليت بنيخود منجر به تقو

 

  :فيپرسشها و تکال
  ف وجود دارند؟يم وظايفدرال کدام نوع تقس ياسيس يستمهايدر س .1

                                                 
 ،"است گشته قيد اياالت اساسي قوانين تمام در تقريبأ آن رعايت و KONNEXITÄT اصل خود، بر ديسيپلين" ،FAZ، 26.06.2003 روزنامه 62

  .پفالتس - راينلند ايالت اساسي قانون در )5(49 هماد همچنين و 10 صفحه

63 . DECKER, 2004 547 صفحه.  

64 . FAZ: "1 صفحه ،14.12.2004 ،"نميباشد روئيت معرض در هنوز اروپا و پرورش و آموزش امور در توافق به رسيدن.  

 .01.01.2004 از شده گذاشته اجرا مرحله به 2922 صفحه 66 شماره ،BGB1 I ،29.12.2003 تاريخ در شده عنوان ،23.12.2003 مورخ قانون 65
 .GESTA: HTTP://DIP.BUNDESTAG.DE/GESTA/15/D034.PDF به شود مراجعه

66 . KÄPPNER JOACHIM: "روزنامه در "ميکند نشيني عقب شهرها با دعواي در کلمنت S�DDEUTSCHE ZEITUNG، 08.03.2004، 5 صفحه  
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 کدام هستند؟ )االتيا يشوراها( "مجالس دوم"ف يوظا .3

 .ديح دهيرا توض شورای فدرال ايالتها سنا و مجلس ان يفرق م .4

 .ديآلمان را نام ببر شورای فدرال ايالتها  يهايژگيو .5

 کنند؟يا مفيا يفدرال آلمان چه نقش يجمهور ياسيستم سيشهرها در س .6
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  :فصل سوم

  سميدر فدرال ينظام مال
  

 يکاف يه ماليک بنياز  يبرخوردار ،فدرال ياسيس يستمهايعضو در س ياست مستقل از جانب دولتهايشبرد سيش شرط الزم جهت پيپ

چ يدر ه ،اتيق وضع ماليز طردول عضو ا يبرا کامل ييک خودکفايالبته . ن شوديتضم ياتيق داشتن منابع ماليتواند از طرين امر ميا. باشديم

 آنها،اداره  طرز و يرسم وهين کمکها، شيمقدار ااما . باشنديعضو محتاج کمک دولت فدرال م يهمه دولتها. خورديبه چشم نم ينمونه فدرال

نه يزه صرف هزلب اجاآزاد، س وخل وخرج مستقل و اطالق حق د ياسيو وضوح س يياز لحاظ فرانما. باشديم يار گوناگونياشکال بس يدارا

دانند که باعث يم يک تخطين امر را يا ،سميفدرال ياقتصاد ينهايسيتئور .باشديات، دول عضو بدون مشکل نميمستقل و اجازه وضع مال

به منابع  ياتياست مستقل ماليک سيق يدهند که از طريعضو خود امکان آنرا نم يکه به دولتها يفدرال يا نظامهايآ: شودير ميه سوال زيتوج

    67.باشند؟يسم مي مستحق نام فدرالاصألدا کنند، يپ يابيالزم دست

  

  

  ياتياست ماليس
  

 78.3االت يدرصد و ا 74.3دولت فدرال : 2002(شوند يم يدرصد تمام درآمد مال 70ش از يرنده بيکه دربرگ ياصل ياتهايدر آلمان مال

  هن صورت نبوديشه به اين امر هميا .شونديکسب م يالتيا يدولتها از جانب دولت فدرال و ،ات مشترکيمعروف به مال يدرآمدها و )درصد

هر  از اما قبل. کرديم يرويمشخص پ يکيستم تفکيک سيک قانون با ياز  يو شهر يالتيا ،ن سه سطح فدراليات بيم ماليتقس ،در ابتدا. است

خود  يات مشترک رفته رفته جايمال ،يعنيمزبور وه ي، شياسيس يدگيدرهمتن يبه سو آنسم آلمان و حرکت يفدرال يل دگرگونيبه دل يزيچ

  ). 7جدول (د يگر گرديد يها وهين شيگزيو جا  کردهرا باز 

  

  يات صنفيمالات مشترک و يمال يم درصديتقس: 7جدول 

  1949  1955  1969  2002  

  يشهر-االتيا-فدرال  يشهر-االتيا-فدرال  يشهر-االتيا-فدرال  يشهر-االتيا-فدرال  

  15   42.5   42.5  14     43     43  -    66.6 -33.3  -     100       -  رآمدات بر ديمال

بر اشخاص ات يمال
  ...)شرکتها ( يحقوق

-       100     -  33.3- 66.6    -  50     50      -  50       50      -  

بر ( مير مستقيات غيمال
  )کاال و خدمات

100    -        -  100      -       -  70      30     -  51.4    46.5   2.1  

  80.2  15.4      4.4  60     20      20  100      -           -  100      -         -  يات صنفيمال

 .Feld, 2004: 34: مرجع

  

                                                 
 ،OATES, 1972, 1991,1993, 1998, 1999، OATES/INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, 1977 به شود مراجعه 67

HANS J�RGENS, 2001، OLSON, 1969 
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ن يوضع قوان يشقدميو پ يدر نوآور ينييپا ياعضا يات و بستن دست و پاين بخش ماليبر مهمتر يالتيتسلط مشترک دو سطح فدرال و ا

البته . باشديدرآمد اعضا م يمنبع اصل" ات بر مصرفيمال"کا ياالت متحده آمريدر ا. باشديم ييک نمونه استثناي ،يالملل نيدر عرصه ب ياتيمال

ات يمال  68.ددايل مياالت و شهرها را تشکياصد از درآمد  در 22 مزبورات يمال 2002در سال : کنديمفا يرا ا يز نقش مهميات بر درآمد نيمال

  .شونديات فدرال وضع و وصول ميت از ماليمستقل و بدون تابع ،يالتيا

  

) مصرفبر ات يو مال يات بر اشخاص حقوقيات بر درآمد، ماليمال(ا اتهين ماليدر مورد مهمتر يالتيا يز دولت فدرال و دولتهايدر کانادا ن

به آن  و  کردهات مربوطه را وضع يات خود به صورت جداگانه ماليادارات مالق يتوانند از طريم ياسيهر دو سطح س. رنديگيم ميمستقأل تصم

االت به چشم ي، در تمام ايالتياتها به صورت مضاعف و بسته به قانون مشخص هر اين ماليکه هر سه نوع ا يا به گونه ،کنند يدگيرس

  . خورنديم

  

در مورد  يزيقبل هر چ .ستم دوگانه وجود دارديک سي ،يبر اشخاص حقوق اتيدر امور مال: "است يمعن نيکانادا مشخصأ به ا ين امر برايا

 در .را Sales Taxات ياالت ماليرا وضع نموده و ا Goods and Services Taxات ياداره فدرال مال: مصرفبر م ير مستقيات غيمال

ماليات محل مازاد ماليات بر مصرف اخذ شده از کسر ( دنريپذيل کاال صورت ميبه هنگام تحو ،ياتيش کسر ماليآنها بدون پ يضمن هر دو

بسيار  يو خود شما هم برا. ديگير يماليات بر مصرف م ،کنيد از گيرنده خدمات ي شما اگر خدماتي ارائه ممثالً -بر مصرف پرداخت شده 

گيرندگان خدمات  که شما از يماليات از. پردازيد يماليات بر مصرف م...) کاغذ، جوهر، بنزين، (خريده شده در ارتباط با شغلتان  يچيزها

ن ياساسأ ا. .)دهيد يم ييکنيد و بقيه را به اداره دارا يمرا کم  در کارتانوسايل الزم  يايد، ماليات پرداخت شده برا تان گرفته ارائه شده

الت ير از ايغ. شوديم يسازمانده" نستم کول کرديس"دوم با نام  يبعد از جنگ جهان  که  ز صادق استيات بر درآمد نيدر مورد مال يدوگانگ

با  يي وهيساله به ش 5 يگر در طرحهاياالت دي، اباشديز دارا ميات بر درآمد خود را نيمال ،يات بر درآمد فدراليکه عالوه بر مال "کبک"

ساختار  )کول کردن ن سبب اصطالحيبه هم( را بر عهده داردات يمال يتمام يآور جمع پردازند که دولت فدراليم يگر به همکاريکدي

االت سهم خود را در داخل ياست که ا ين در صورتيا. گردديمشخص م يک سنجش سراسريتوسط االت، يات ايستم ونسبت درصد ماليس

 .درصد باشد 10 ،ات بر درآمدياگر به طور مثال سهم دولت فدرال در مال يعني( کننديم و مشخص مياجات خود تنظياحت يستم بر مبنايس

درصد  8الت ب يدرصد و در ا 7ن سهم يا "الف"الت ياگر در ا ).شوديگردد به آن افزوده مين مييالت تعيز که از طرف خود اين يتاليسهم ا

   69.درصد خواهد بود 18 يو در دوم 17 يدر اولب يبه ترت التهاين اياات بر درآمد در يپس کل مال ،ن شده باشدييتع

  

اشخاص بر ات يمالات بر درآمد، يه در امور مالعضو، کانتونها، مستقالن يکه دولتها يا د به گونهباشيحاکم م يستم مشابهيز سيس نيدر سوئ

درآمد خود را عالوه بر  ،دولت فدرال .ات بر درآمد خود را دارديز مالين دولت فدرال نيم گرفته و همچنيتصم ،ييدارابر ات يمالو  يحقوق

  70.کننديم  اضافه يات کانتونيمال  به را يها درصد خاصيشهردار. کنديمن يات بر مصرف تأميق مالياز طر يگريز ديات فوق قبل از هر چيمال

ان کانتونها و ير مو رقابت د يمنجر به تنوع، چندگانگ ،نييسطوح پا ياتيمال يرود، خودگردانيانتظار م يستم فدراليک سيهمانگونه که از 

  .باشنديع خواهان آن مکه شهروندان و اتبا يشياگرهمان  يعنيشود يشهرها م

  

                                                 
68 . OECD, 2002 

69 . SCHULTZE, 2004: 201 صفحه  

70 . FELD, 2004، 17 صفحه  
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 يس را برايموجود در سوئ ينيت عيده، درک واقعيسم آلمان غالب گردين اثناء بر فدراليکه در ا يو سراسر واحددولت  يستم فکريس

م آن يتفه ،است  شدهن هم دشوارتر ياز ا ،آندر سم آلمان و رفرم يرامون فدراليدر بحث پکه  يا مسئله. ها با مشکل مواجه ساخته استيآلمان

کانتونها از : "حاکم ندارد ياسيستم سيبا س ين کشور نبوده و منافاتيسم ايفدرال يبرا يديس تهديمتفاوت در سوئ ياتهايباشد که وجود ماليم

وضع  که ياتيمختلف در مال ين کانتونها و شهرهايکه ب يا به گونه کننديماستفاده  يا م به طرز گستردهيات مستقياستقالل خود در امر مال

در شهر و  ون فرانکيليک ميدو فرزند با درآمد ساالنه  يخص متأهل داراک شيبه عنوان نمونه . خورديبه چشم م يشده است تفاوت فاحش

تنها  ين دو منطقه مسکونيا. طلبديم يتس از ويه شويباخ در کانتون همسا نيد بپردازد که شهر فرايرا با ياتيبرابر آن مال 3.9خ يکانتون زور

   71."گر فاصله دارنديکديساعت با  مين

  

جانب سطح باالتر راجع به درآمد تواند به آن اضافه شود که از ين مشکل هم ميا ياتيمال يمانند آلمان عالوه بر نبود خودگردان يدر کشور

 کردنروشن بدون  ،يستم فدراليک سيف به دول عضو در يوظا کردنمحول . ديآ يبه عمل م يريمگياالت و نحوه صرف آن تصميا

به همواره  ياتيدرآمد مال ييجابجا ،در آلمان. را به دنبال دارد) Konnexität" (ياصل همبند"ف، نقض ينه آن وظاين هزيهمزمان نحوه تأم

 ،را بر عهده دارند ين ماليفه تأميعضو وظ دولدهد و يدولت فدرال شکل م آنراکه " يم کاريتقس"ن يچن  72.االت و شهرها بوده استيضرر ا

خواهان يشتر در دست جمهورين کشور که بيکنگره ا ،االت متحدهينمونه در ا يبرا. گردديدر آلمان برنم ياسيس يدگيتنها به مشکل درهمتن

ن همزمان بودجه ي، بدون تأمرا االتينتون به ايکل ياست جمهورير  بهدولت وقت در ن فدرال يابالغ قوانتا ، کرد يسع ،1995باشد در سال يم

 يحت ن مربوطه از جانب دولت فدرال نشد بلکهين بودجه قوانيد نه تنها باعث تأميآن وضع گرد يکه در پ ياما قانون .کندنها، ممنوع آ ياجرا

دول   بهج آنها يف و نتايسپردن وظا يبرا ن به بعديداشت که از ايان ميتنها آن را بد يمصوبه جد. ن موجود را هم به دنبال نداشتيحذف قوان

ها را بر عهده  از برنامه ينه برخيکه دولت فدرال خود هز يدر صورت تنها به خرج داده شود آن هم يشتريتأمل ب ،يح شهرعضو و سط

    73.ردينگ

  

  

  دولت يساختار مال
  

 در آنجا حاکم باشد، سهم دولت يسم ملياز فدرال يجدا از آنکه چه نوع خاص يستم فدراليس يدارا يکه در کشورها گفتتوان ياصوأل م

س در يدرصد؛ در سوئ 43.4: 2003لمان در سال آدر (باشد يا کمتر ميدرصد و  50حدود  ،يف دولتين وظايو همچن ياتيفدرال در درآمد مال

بودجه کل کشور، چه در  آنهاباشند اما سهم يم يو بخش يا منطقه يادار يارگانها يز دارايمتمرکز ن يالبته دولتها). درصد 31: 2001سال 

بر سطوح مختلف  يدولت يها هنيصرف هزمم ين در مورد تقسيهمچن  74.دروينمدرصد  20 نه، معموأل فراتر ازيچه در صرف هز درآمد ودر 

، يف اداريوظا يها نهيفدرال عالوه بر اختالف در زم يدر نظامها. خورديستم فدرال و متمرکز به چشم مين دو سيب يتفاوت فاحش ،ياسيس

ر متمرکز در امور مسائل يغ يريم گيتصم ند،باشيمجود ومتمرکز م ين نظامها و نظامهاين ايکه ب ،ياجتماع )نيتأم(است يو س يت داخليامن

حات و فراغت به ين مسکن و تفري، تأميتيترب: ها تنها در موارديريگ مين گونه تصميمتمرکز ا يدر نظامها. باشديز کامأل محسوس مين ياسيس

                                                 
71 . EBD، 23 صفحه  

72 . KREUDER, 1997 شود مراجعه دوم فصل به نيز و  

73 . CONLAN/RIGGLE/SCHWARTZ, 1995 

74 . STURM, 1989 121 صفحه  
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م و سرشکن کردن آن يو تقس اتيوضع مال يبرا يالتين دو سطح فدرال و ايب يهمکار يزمهايمکان). مراجعه شود 8به جدول (خورد يچشم م

  .باشنديار متنوع ميبس ،کشور يبه اهداف سراسر يابيدست يالت برايبه سود ا

  

  )ياسيهر عرصه س ينه براينسبت به کل هز ،به درصد ينه دولتيهز(ياسيبر حسب سطح س يف دولتيانجام وظا: 8جدول 

  نواع دولتهاا

  فدرال:ف

  متمرکز:م

  :ادارات

  \متمرکز

  رمتمرکزيغ

ت يامن

  :يداخل

  \متمرکز

  رمتمرکزيغ

  دفاع

  \متمرکز

  رمتمرکزيغ

آموزش و 

  پرورش

  غ م \م

و  يبهدار

  يتندرست

  غ م \م

است يس

  ياجتماع

  غ م \م

  مسکن

  غ م \م

حات و يتفر

  فراغت

  غ م \م

راه و 

 يترابر

  ومخابرات

  م غ \م

  78 \ 22  71 \ 29  68 \ 32  9 \ 91  49 \ 51  72\ 28  0 \ 100  85\ 15  48\ 52  ا فياسترال

  69 \ 31  84 \ 16  81\ 19  34 \ 66  83 \ 17  92 \ 8  0 \ 100  100 \ 0  41\ 59  کانادا ف

  50 \ 50  96 \ 4  95 \ 5  23 \ 77  29 \ 71  95 \ 5  0 \ 100  100 \ 0  54 \ 46  آلمان ف

  63 \ 37  93 \ 7  92 \ 8  18 \ 82  57 \ 43  90 \ 10  16 \ 84  100 \ 0  60 \ 40  س فيسوئ

  71 \ 29  84 \ 16  33 \ 67  27 \ 73  45 \ 55  94 \ 6  0 \ 100  84 \ 16  30 \ 70  کا فياالت متحد آمريا

  66 \ 34  86 \ 14  74 \ 26  22 \ 78  53 \ 47  89 \ 11  1 \ 99  94 \ 6  47 \ 53  فدرال يمعدل کشورها

  48 \ 52  58 \ 42  59 \ 41  53 \ 47  92 \ 8  49 \ 51  1 \ 99  14 \ 86  36 \ 64  دانمارک م

  40 \ 60  73 \ 27  80 \ 20  8 \ 92  3 \ 97  37 \ 63  0 \ 100  24 \ 76  30 \ 70  فرانسه م

  45 \ 55  86 \ 14  62 \ 38  18 \ 82  15 \ 85  20 \ 80  0 \ 100  33 \ 67  31 \ 69  درلند مين

  36 \ 64  62/  38  60 \ 40  19 \ 81  56 \ 44  51 \ 49  0 \ 100  18 \ 82  33\ 67  نروژ م

  33 \ 67  100 \ 0  100 \ 0  9 \ 91  0 \ 100  100 \ 0  0 \ 100  42 \ 58  22 \ 78  ر ميکب يايتانيبر

  40 \ 60  73 \ 27  73 \ 27  22 \ 78  33 \ 67  51 \ 49  0 \ 100  26 \ 74  30 \ 70  متمرکز يمعدل کشورها

  OECD ،2001 :174: مرجع

  

وجود  ،حالت معمول. رديگيانجام م) يافق ينه ماليکمک هز( يمال يياالت انتقال و جابجاين ايب يا به صورت گسترده تنها در آلمان

توانند با ين کمکها ميا. ديآ يکمک بعمل م ،ازيبه مناطق مورد ن  ن شدهييش تعياز پ ينيق آن طبق موازيباشد که از طريم يمرکز يصندوق

قابل  يباشد به صورتيکه مورد قبول دولت فدرال م ين خاصياست و موازيس يريگينگونه پيشوند و بدوند داده يپ ياست خاصيب سيتعق

ن آنها مربوط ياول. نه از طرف دولت فدرال وجود دارديکمک هز يبه عنوان مثال در کانادا فقط دو نوع اصل. گرددياالت عرضه ميکنترل به ا

در  ياز استاندارد سراسر يحفظ حداقل يکه برا باشديم )Canada Health and Social Transfer(CHST)( يو اجتماع يبه ادارات بهدار

. پردازديانه مارياالت يبه ا ،يستم بهداريدر س يهدف هر کمک کردنو با مشخص   کردهاالت کمک يبه ا يستمها و خدمات اجتماعيس

کند که درآمد يدا ميتعلق پ ياالتيکه به ا) Equalization Payments(باشد يد و شرط ميک نوع بدون قين کشور ين نوع کمک در ايدوم

  75.ن باشديانگيشان کمتر از حد ميتايمال

  

 نه مربوطه،ين هزياالت در تأميا يدم درصيدولت فدرال معمول بوده همراه تسه يهدفمند به کانتونها از سو يس تا کنون کمکهايدر سوئ

 يستمهايسستمها و ين سيادر باشند که ين مشکل روبرو ميبا ادول عضو  ن رابطهيادر . رديگيوه دوسوم تمام کمکها را دربر مين شيسهم ا

                                                 
75 . SCHULTZE, 2004, 203, OECD,2001, 81 
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و ) 1980 -88خواه، يجمهور( رونالد ريگنچون  يمتفاوت افراد ياست جمهورير يط ،کايآمراالت متحده يچون ا ،يگريد يفدرال ياسيس

   76.مواجه هستند ا،کمکه ن نوعيا فاداهر ييبا تغ يعياس وسيدر مق) 1992 -2000دمکرات، ( بيل کلنتون

  

 يها هنيو هز ييدارا وند بايپدر موجود ه کاستن اختالف يپا س در نظر گرفته شده بريسوئدر  يمال يهاکمک ي هبرنام يبراکه  ياصالحات

 يمناطق يبرااز غرامت  ي، پرداخت نوعيق کمک مالينه از طرياز صرف هز يم بار ناشيتقس" :باشديمموجود  يان کانتونهايدر م يجار

، مجبور به )پر سکنه يشهرها( يتيجمع -ياز لحاظ اجتماع -2ا يو ) يکوهستان ينواح( Topology -ياز لحاظ جغراف -1د که باشيم

 ،هيتوازن سرما يبرقرار يبرا. گرددين نوع کمک به صورت صد در صد از طرف دولت فدرال تقبل ميا. باشنديم يشتريبار ب تحمل

را اهدا ) يتوازن عمود يبرقرار(ارد فرانک يليم 1.43ودولت فدرال مبلغ ) يتوازن افق يبرقرار(ارد فرانک يليک ميغ دارا مبل يکانتونها

ان مدت يا مي -که هنوز معتبر است، در کوتاه يب ماليضرباشد که بر خالف ياستوار م يديب جديضر اساسبر  يتوازن مال يبرقرار. کننديم

که  کنديمر ييتغ يب نامبرده تنها زمانيضر. ندارد يکانتونها بستگ ي هنيزان و نوع صرف هزين به ميبوده و همچن ياتيمال يمستقل از قانونگذار

    77."ابدير ييتغ يکانتوندر ) رهيد، ارزش افزوده، اشتغال، درآمد و غيتول( يتوان اقتصاد

  

. جهت کمک به خود در نظر گرفته شده بود يعنوان امراز جانب دولت فدرال به دول عضو به  يکمک مال يفدرال يستمهايدر س ،در آغاز

. کردخود را باز يتمام اقشار مردم جا يبرا ياجتماع يايامز به يه دسترسي، نظر)Wohlstandsstaat(  رفاهج با کاستن از ابعاد دولت يبه تدر

کانادا  ،کاين امر در جوامع آمريبل قبول باشند، چنانکه اقا يستيبايم يا گرا تا چه اندازه يبهز يدولتها يتحت لوا يا منطقه ينکه تفاوتهايادر 

ستم يک سياحداث  يبراش و آلمان يمانند اتر ،يفدرال يستمهايسگر يد. بحث است يباشند، جايمقبول م يبدون مشکلز ينس يو سوئ

تمام  يرا برا يواحد و سراسر يهاو راه حل  کرده يم پوششسم، چيفدرال يهسته اصل يعني، يا از تنوع منطقه ،يو سراسر واحد ياجتماع

گر مصنوعأ به دو قطب يد يسم از سويو فدرال يياز سو يت و رفاه اجتماعينگونه امنيبد. اند کردهگرا انتخاب  يک دولت بهزي يابخشه

  .  است  کردهم را به خود مشغول سيفدرالدر رامون رفرم يکه تا امروز بحث پاند  گشتهل يمخالف تبد

  

 ييله نارضاينوسيرد تا بديا پرداخت غرامت مورد استفاده قرار گيو  ياسيس يا تواند چون حربهيم ،به سود دول عضو يمالتوازن  يبرقرار

دولت فدرال استفاده  يمال ياز کمکهاتوان يم ،شونديمخته يخواهانه برانگ ييکه احساسات جدايهنگام ،مثال يبرا. سازد يرا خنث يي همنطق

 ين روش برايالبته استفاده از ا. نشان داد ييل به جداين مناطق متمايساکنرا به  يستم فدراليک سيو بقا در  يهمکار استمرار درتا فوائد  کرد

ت ياالت، تقويا يل را در مقابل حق انجام امور داخلدولت فدرا يت نسبيعمومأ وضع باشد چرا کهياز مشکالت نم يخال يفدرال يکشورها

دولت فدرال  يها برنامه شرکت دراز داشتن حق امتناع شتر دارد، خواهان ياستقالل عمل ببه ل يکه تما کبک التيا ،در نمونه کانادا. کنديم

که از شرکت  ياالتيا يستيباياالت هستند، ميکه مربوط به مسائل ا کندرا عرضه  ييها که دولت فدرال برنامه يدر صورت .است ،االتيا يبرا

گر از ياالت ديرا به دست آورند که ا يهمان کمک مالنحوه صرف آن کمکها،   بدون مشروط ساختن به اند دهيها امتناع ورز ن برنامهيدر ا

به  يکتاتوريد متمرکز و يستمهايبا س يفدرال يستمهايان سيم ياساس ياز تفاوتها يکين بار يچندم يز براينجا نيدر ا( شونديممند  آن بهره

دن به هدف يرس يبرا يکيکن در يش بوده و ليکشور خو يت ارضيتمام يتمرار و بقاستم خواهان اسيهر دو س: شوديش گذاشته مينما

 آنهانمونه به طرق مختلف به  يبرا. شوديستم نشان داده ميماندن در داخل س يدر باق سودشان ،يين مناطق خواهان جداينمذکور به ساک

جه برسند که ين نتيت مردم به ايتأ اکثريکه نها ييابند تا جايم يزونار گذاشته شده روزبروز فيداده شده و امکانات در اخت ياقتصاد يکمکها

                                                 
76 . CONLAN, 1998 

77 . FELD, 2004, 42 
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وه يبا ش يعني يمخف يآزاد و با رأ يق انتخاباتياز طر ييجه نهاينت نصورتير ايدر غ ،باشديم ستم از هر نظر به نفعشانيدر داخل س آنهاماندن 

ش يدر پ يزيراه سرکوب و خونراست، ده و آزموده شده يت دز چنانچه متأسفانه به کررايگر نيستم ديدر س. گردديمشخص م يدمکراس

تفنگها به صدا  ،يتأ مليو نها ي، اجتماعي، مدنين حقوق فردياعتراض و درخواست کوچکتر ين صدايبا برخاستن کوچکتر. شوديگرفته م

د تا مشکالت نکوشيم يانسان يي وهيونه به شچگ يه دمکراسياستوار بر پا يفدرال يهاشود که نظاميده ميسه دين مقايباز هم در ا. نديآ يدر م

    78. )م. دنجامعه را از سر راه بردار

ن يأمت"گذارد، يش ميبه نمارا ش يخو يها هنيصرف هزم ي وهيشن ييان رفتن استقالل عمل دول عضو در تعيو ازم يکاست، که به وضوح يمثال

 91مواد (ف دولت يبخش مربوط به وظا يه قانون اساسيار آمده و بر پامهم به شم يآلمان از زمره روشها باشد که دريم" يبودجه اختالط

  .  دهديل ميرا تشک) الف 104ب، / الف

  

را بوجود آورده و  يق غلطيتشو ياز لحاظ اقتصاد ين بودجه اختالطيتأم يستمهاين سيچن ،سازديخاطرنشان م OECDچنانچه سازمان 

ن بودجه ياز سهم تأمشتر يبآمده،  بدست يکه نفع ماليتا زمان ينييسطوح پا ياحتمال قونگونه به يبد: "دنگرديم ييمنجر به کاستن کارآ

ار باال بوده و يآن بس يمربوطه در رابطه با سود اجتماع ي اه هپروژ يکل ي هنياگرهز يحت کنند،يم يبانيپشت يمال يها شان باشد، از پروژهخود

نه يدرصد هز 50 ،ها شتر برنامهيدر بن بودجه يدر تأم باشد سهم آنيت فدرال مربوط مه دولکه ب ييتا جا[...]  .نباشدهم مقرون به صرفه 

 ي هوين شيسم ايات فدراليدر ادب ."79دوشيدرصد م 90در کل بودجه بالغ بر  ن دولتياز وجود دارند که سهم ين يالبته موارد. باشديها م پروژه

  . دارذگيم رياالت تأثياست ايبر سل است يآن گونه که مان دولت يا ،وسط آندولت فدرال نام گرفته است که ت" ييافسار طال" برخورد،

  

  )باشديون ميليب ميضر ،2002در سال (االت يدولت فدرال به ا يمال يپرداخت کمکها: 9جدول 

  يقانون کمک مال  يه گذاريجهت سرما يکمک مال  ف مشترکيوظا

  997: يلينه تحصيکمک هز  8.421 :يشهر يراه و ترابر  1.074: يساختن و گسترش مدارس عال

  1.707: مسکن ينه برايکمک هز  678: ياجتماع يمسکن ساز  1.001: يامنطقه يساختار اقتصاد

  213: يگر اجتماعيد يکمکها  6: ر مسکنيو تعم يسازنو  933: و حفظ سواحل يکشاورز

    399: تکامل جا و مکان  556: قاتيالت و تحقيتحص

  2.917: مجموع  9.504: مجموع  3.564: مجموع

  .OECD ،2003 :82: مرجع

  

ات تا به ياز انواع وضع مال .سم به صورت خالصه نشان داده شده استيدر فدرال يل و انواع روابط ماليگر امکانات تشکيبار د 10در جدول 

ه وجود يتوج ياستدالل براز يگردند و نيدولت فدرال پرداخت م يمال يآن کمکها يکه ط يطين شرايو همچن يتوازن مال يبرقرار نحوه

 يدول عضو تا چه حدا يآ: چرخد کهين محور ميحول ا ينها اساسأ موضوع اصلياالت مختلف، در همه اياختالف در سطح کمک به ا

سوال ن يهمانا پاسخ به ا ،چرا که پاسخ به پرسش فوق .باشدياست عمأل حاکم ميو س ين مسئله همانا روح نظام فدرالي؟ ادارند ياستقالل مال

ن يسم و تنوع در اين امر است که باعث وجود انواع فدراليان يهمچن ،داشته باشند ياسياستقالل س يتا چه حد يستيبايباشد که دول عضو ميم

  .  شوديم ياسيستم سيس

                                                 
78 . TELFORD, 2003 

79 . OECD, 2003, 82 
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  ان دولت فدرال و دول عضويم ياتيو مال يمال يامکانات و انواع همکار: 10جدول 

جاد توازن يا  اتيوضع مال
  يمال

  يل پرداخت کمک ماليه و دليتوج  فدرال يکمک مال نوع

  )يتياريديسوبس(کمک جهت کمک به خود   هدفمند  يافق  ياتيمال) عمل(اتحاد 

 ياتيمال يخودگردان
  ياسيسطوح س

  )اگر يدولت بهز يتوازن تحت لوا( يط زندگيشرا يکساني  يکمک کل  يعمود

  )ياسيستم سيثبات دادن به س( يت داخليش و امنيدر خطر بودن آسا  مختلط يکمک مال    

  
  

  يمال يو عمود يتوازن افق: نژه آلماينمونه و
  

ان سطوح ين توازن ميا يبرقرار اظهار داشت، يتوازن افق يدر مورد برقرار 1986جون  24در حکم خود مورخ  يچنانکه دادگاه قانون اساس

البته در . باشدياستوار م.) م يکي يهمه، همه برا يبرا يکي( "گريکديبه اتحاد و کمک اصل "ه ياالت، بر پايان اين ميو همچن يالتيفدرال و ا

 يهم مربوط به حفظ منافع برخ يخورد که تا حدوديبه چشم م يخاص ياسيس ين کمک، گنگيا يآلمان در ارتباط با ابعاد و گستردگ

 ،فقط کمک جهت کمک به خود باشد يستيبايمکار  يم، مبنايرا مالک قرار ده يتياريدياگر چنانکه اصل سوبس. باشديم ياسيسطوح س

اما اگر چنانچه . کردت يحما آنها يد و از تکامل ساختاريبهبود بخش ،شروع يف را برايضع ياالت از نظر اقتصادينا که شانس ابدان مع

. ل به انجام خواهد آمدار عمياالت ناموفق، صلب اختيدست اندرکار در ا ياسيباشد، از سطح س يکسان و سراسري يط زندگيما شرا مالک

 ياست برقرار و موجود بستگيج سيو به نتا شوديمک برقرار يبه صورت اتومات يتا حدوداستوار است، گرا  ين دولت بهزيبر مواز  که يتوازن

  . جين نتايا کسب يش گرفته شده برايوه در پيدارد بدون توجه به ش

  

ن يبلکه همچن گرا متأثر نبوده ين دولت بهزيو مواز يتياريدياصل سوبس انيم ده و گنگف نشيموجود در آلمان تنها از رابطه تعر يتوازن مال

 يفراوان يجه سازشهاين توازن نتيا. ديافزا يآنرا به کررات م يز درجه بغرنجين امر نيباشد و ايز مين کشور نيدر ا ياسيس يدگيفرزند درهمتن

ن يمأمور ينيب ن جهانيهمچن. باشدين آنها مين مخرج مشترک بياز کوچکتر ياشمختلف بوده که به نوبه خود ن يان منافع گروههايدر م

 يکه برا اند کردهر يرا دا ين و مقرراتيقوان آنهاکه   کردهد ين امر را تشديباشند ايتخصص در رشته حقوق م يعمومأ داراکه  يدولت

در چهارچوب نظام  يتوازن مال ياصل يسوسمت و و تار بودن در کنار نامشخص . باشنديات قابل فهم نميو پرداخت کنندگان مال شهروندان

 يتوازن مال يستمهايسگر يد باآلمان در  يتوازن مال ي هويز شيتما  وجهکوچک و فراوان است،  يجه سازشهايخود نت همآن  کهآلمان  يفدرال

 يخياست که به لحاظ تار يمال يپرداخت کمکهادولت فدرال در  يز سهم بااليو ن يجهان، در سهم و وزن توازن افق يفدرال يدر کشورها

به دولت فدرال محول  يت خاصينه به عمل آمده تا مسئولين زميکه در ا ين کوششيآخر. نديآ يسطح فدرال به شمار م يتهايجزو مسئول

دولت فدرال   جهيباشد و در نتيم يا ژهيحالت و يتخت بودن داراين شهر به خاطر پاين استدالل که ايبود با ا برلينشهر  -الت يشود، تالش ا

ــداد مخود  يها نهياز هز يا را مسئول پرداخت بخش عمده ز يالت نياشد که همزمان ابيم ييجزو آندسته از شهرها برلين( کنـــديقلمـ

   )..م باشنديم
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اصالح مذکور نه  80.دادر ييرا تغ )يآن و چه بخش عمود يچه بخش افق(در آلمان  يتوازن مال 2005ه يخ اول ژانويدر تار يديقانون جد

ده يسه بخش بوده و هنوز به اتمام نرس ين رفرم دارايا. نکاست هم آن ياز بغرنج يدر قانون فوق نشده بلکه حت ياريبس يتنها باعث دگرگون

م ين بودجه سهيأمدر ت يت بهتر اقتصاديل وضعيکه بدل ياالتيا( االت دهندهيسهم ااز  ياندکتنها باعث کاستن  ،يسه با قانون قبليو در مقا

  نکردهجاد يا يرييتغستم توازن يحاکم بر س يقيدر ساختار تشو همچنانن رفرم ياما مسئله مهم آنکه ا. شده است يدر توازن مال )باشنديم

و   دهش ن بودجه توازنيالت در تأميآن ا يش سهم پرداختيباعث افزا يالتيا يقات اقتصاديشرفتها و توفيکماکان پ ،گريبه عبارت د. است

  .  باشديم يالتيا يت اقتصاديپسرفت وعدم موفق ،گر و دولت فدرالياالت دياز جانب ا يشتريب يوصول کمکها شرط

  

. دانست يرا در قانون مربوطه الزام يديوضع مقررات جد ،يدر رابطه با توازن مال 1999نوامبر  11در حکم مورخه  يدادگاه قانون اساس

نه شروع ين زميکار خود را در ا ،2003ه يخ اول ژانويکه قانونگذار تا تار يباشد به شرطيمجاز م 2004ان سال يتنها تا پا ين فعليقوان ياجرا

ل يو تکم  ف يب برسد که عبارات نا مشخص را در قانون مربوطه تعريبه تصو قبولقابل و  ينهاد يقانون يستيبايخ ميتا آن تار. کرده باشد

  .  را ستم موجودياز س) گرفتن کمک يبرا(وحق ) دادن يبرا(فه ين انجام وظيياالت و شهرها و تعيا ين قدرت مالييتع: منجمله کرده،

االت ير حکم صادره از جانب ايتفس بعد، يکاما اند. است  کردهها مشخصأ اشاره  ياهنجارن يبه برخدر قانون موجود،  يدادگاه قانون اساس

استفاده  ،حکم صادره ياصل د از عباراتيبنا بود در قانون جدکه  يياز آنجا صامخصو. دياالت ثروتمند باعث بحث و مناقشه گردير و ايفق

  .باشنديشد که خواهان حفظ مناسبات موجود م يکسان مخالفت، باعث اعتراض و بشود

  

  :عبارتند از) گريدر کنار مسائل د(باشند ياالجرا م مستلزم يکه از نظر دادگاه قانون اساس يمطالب

رفتن کامل آن  انيباعث ازم يستياالت باشد اما نبايان ايدر م ياختالف قدرت مالل يباعث تقل يستيبايم يافق يتوازن مال" - 1

به خود و  اتکاءبا همراه  ،تيومسئول ييجوابگو، )عمل(ان اصول مهم استقالل يقطه تعادل من  يد ازطرفين توازن بايا. شود

، ن سطح فدرال رايجود از جانب متحدو يبقا يبرا ياتحاد و همبستگ تيمسئولگر يد ياز طرفو ، را االتيا يهايژگيحفظ و

 يقدرت مال يکيخواهان نزدف هر کدام از آنها، ين رابطه و به نسبت وظايدر ا يقانون اساس 107ماده  2بند  ،نيبنابرا. ابديب

 دينبا يافق يتوازن مالچهارچوب ن جهت در يبه ا. باشد يمن آنها يمال يکسان سازي خواستارو  ستا  شدهگر يکدياالت به يا

  ".االت بهم بخورديا يب قدرت مالينظم و ترت

 د آنيبافقط  يين کمکهايرنده چنيگ. [...] باشدينم يافق يتوازن مال يدولت فدرال تنها بردوام يليتکم يفه کمکهايوظ" - 2

بوده ر قابل قبول يغ يو کاست کمبود يادار يحدن بوده و تا يانگير خط ميهنوز ز يباشند که پس از انجام توازن افق ياالتيا

 يالتيا يش قدرت ماليجهت افزا يا گسترده ين کمک ماليچن. توازن نباشند يقادر به برقرار ،يتااليا ييو با استفاده از توانا

، تواند صدق کندياند م وستهيفدرال پ يد که پس از اتحاد دو آلمان به جمهورياالت جديدر حال حاضر مخصوصأ در مورد ا

ق صندوق يتوازن تنها از طر ين دور باشد که برقراريانگياز سطح م يبه قدر آنها يکه سطح قدرت مال يدر صورتآنهم 

   81."شداالت دهنده خواهد يا مورديبضعف تباعث تنها  ،االتيا گريد ين امر از سويچرا که انجام ا. سر نباشدياالت ميخود ا

  

االت يار تمام ايالزم را در اخت يباشد که قدرت ماليم ياز توازن مال ينوع يخواهان برقرار ق مشخصأين طرياز ا يدادگاه قانون اساس

همان حکم اظهار  از يگريد ياما همزمان در جا ، کردهممنوع  را يدر پروسه توازن افق يقدرت مال يکسان سازيدادگاه مزبور . گذارديم
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 ک قانونيوضع  يبرا ياسيان مذاکرات سيدر جر. باشديدستور فوق مجاز ماز  يتخط ،العاده ط خارقيدارد که در صورت وجود شرايم

 ،يو عمود يدر رابطه با  توازن افق قرار برآن بود که قانون مزبور. سپرده شد يبه فراموش ين خواسته دادگاه قانون اساسيا ،مرجع و ينهاد

ات و يع ماليتوز يمالکها کند،مشخصأ عنوان را آنها  يو ثانو يعدر بيقبل از آنکه تأث و  کردهف يکلمات و عبارات نامفهوم و گنگ را تعر

    82.درازمدت استمرار داشته باشند يکه برا کندانتخاب  يا به گونه را يتوازن مال

  

 ،سازشهاق مذاکرات و ياالت از طرين دولت فدرال و ايدن به توافق بياز رسيو ن يآت ي هن بودجيدر تأم ينگران رفع ياالت برايا ياز منطقين

قانون . است ه دش يتر توجهکمدر عمل به آنها  و  بخود گرفته ياتفيو تشر يرسم يمزبور حالتکه دستورات دادگاه  است  سبب آن شده

سه روزه در مورد  يبعد از نشست 2001در جون  يالتيدول ا يروسا 16فدرال به اتفاق  يير دارايوضع شد که وز يتنها زمان مزبور، يعارجا

قأ به يدق) ودببرعکس آنچه که خواست دادگاه ( يارجاعن قانون يلذا ا. دنديه توافق رسب ،2005سال  يبرا يد توازن ماليقانون جدات يجزئ

ت يمجلس اول با اکثر ود ياجرا گردرسمأ حکم دادگاه  نگونهيبد. نداشته باشد يمنافات يد توازن ماليد که با قانون جديم گرديتنظ يا گونه

که قانون  لين دليبه ااما . ديب رسانيد به تصويرا قبل از قانون توازن جد يعارجابرالها، قانون يمخالف ل يرأ 33موافق و  يرأ 533قاطع 

رسمأ و  ي، حتاست خ قانون توازن بسته شدهيبه تار نيبنابرا ،باشديم 2019خ يو محدود به تار استنشده  ينيشبيپ دراز مدت يد برايجد

  .ندارد يهماهنگ ز با حکم دادگاهين اصور

  

را  يشتريب يمال ياوأل دولت فدرال مجبور شد که کمکها ،هم که باشد به دست آورد ياالت سازش هرچند کوچکين ايآنکه بتوان ب يبرا

آن  يط) (Solidarpakt 2(دوم  يهمبستگ ي هقولنام تاجواب مثبت داده شود  ياالت شرقين خواست ايبه ا يستيبايدومأ م ،انجام دهد

مجدد قرار  يمورد بررس.) هستند م االتيآن ا يصاداقت يايجهت اح ياالت شرقيبه ا يو دولت فدرال موظف به کمک مال يت غربااليا

دن قولنامه اول به مرحله اجرا يکه بعد از به اتمام رس دوم يهمبستگ قولنامه. ددهيل ميرا تشک يک محور اصلينها آ يبازساز يرد که برايگ

گر مشمول يد ،2020 سالاز بعد   ياالت شرقيا. باشديم2019ارد مارک تا سال يليم 306 يبا حجم کل يمال يکمکشود ضامن يگذاشته م

گر هدفمند نبوده و خود يباشد که البته ديدولت فدرال م  يليتکم يارد کمکهايليم 206 مزبور،از مبلغ . نخواهند شدژه يو يافت کمکهايدر

گر به يد يو کمکها يت اقتصاديجهت تقو يجار ي هبودجز به عنوان يارد نيليم 100مبلغ . داد ص خواهنديقه صرف آنرا تشخياالت طريا

موظف به دادن گزارش ساالنه به  ياالت شرقيا. ابدييل ميبه مرور تقل ،به بعد 2008ساالنه از سال  يحجم کمک مال. شوديمبلغ فوق افزوده م

    83.باشنديم ،"شرق يصادشرفت اقتيش پگزار"با نام  يمال يزيئت برنامه ريه

  

هر نفر  يات سرانه به ازايمال ات بر درآمد وي، ماليالتيات ايمال درآمدشان از"که  ياالتيبه ا ،يد توازن ماليطبق قانون جدن گام يدر نخست

در حال  .شوديکمک م شات فروياز مال يالتيدرصد سهم ا 25تا حداکثر ) يقانون اساس 107) 1(ماده " (باشدياالت مين ايانگير ميز ،تيجمع

قدرت ن يانگيمدرصد از  95 به آنها يه ماليوه بنين شيبه ا .باشديم ياالت شرقيا يه ماليت بنين کمک تقويفه ايوظز، يحاضر و قبل از هر چ

 ،نيانگيو م درصد 97ن يب .ن در نظر گرفته شده استيانگيدرصد م 97ن محاسبه نه صد در صد بلکه يا يبرا(شود يارتقاع داده م ،ياتيمال

   ).باشدين شصت درصد ميانگين ميافته به اياالت دست ينسبت ا
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اما طبق قانون . شدندياالت دهنده ميمبدل به ا ياالت غربيتمام ا ،وه فوقيش گرفتن شيبدون در پو  يپس از اتمام مرحله دوم توازن مال

رندگان يبه صف گ رايالند فالتسو  شلزويگ ـ هولشتايند دارند ماننهم  يخوب يکه نسبتأ وضع مال ياالت غربيد آن دسته از ايجد

   . وندنديپيم

  

عبارت  ميبخواهاگر . شوديم يافق يهمانا توازن مال يعني ،االتين ايب ييم دارايز کماکان شامل تقسين ين مرحله قانون توازن ماليدوم

شود يرنده مياالت گياالت دهنده به اياز ا يز کردن ماليباعث وار هباشد کياالت مين ايب يتوازن مالن همان يا ،ميرا به آن اطالق کن يتر قيدق

و  کنديمن يين تعيانگيالت نسبت به ميآن ا يه ماليرا بن يالتيزان و مبلغ کمک به هر ايم. ت گردديف تقوياالت ضعيا يه ماليق بنين طريتا از ا

گر که خود يالت ديک اي. ابديدرصد ارتقاء م 90.9باشد به ين را دارا مينگايدرصد م 70که  يالتيا يه مالينگونه بنيبد ،به عنوان مثال .بالعکس

الت يهر ا) نيانگيشتر از ميب(ن مرحله دوم از درآمد مازاد يکه در ا يزانيحداکثر م. ابديارتقاء م 97.7باشد به سطح يدرصد م 95 يدارا

است يجاد و استمرار سيا ياالت کماکان برايکه انيامنظور   هب. اشدبيدرصد آن مازاد م 72.5باشد يقابل مصرف م يتوازن مال يبرا يا دهنده

هر  يه مالين بنييتع يبرا ،ن مدليبر طبق ا. است  هر شديدا يا زهيک مدل جاي 2005از سال  ،ق شونديب و تشويترغ ،يقو يو اقتصاد يمال

الت مربوطه ياخود  يبرا(شود يفه شده باشد، در نظر گرفته نمن سال قبل اضايانگيکه به م يدرصد از مازاد 12 ،ساکن فردهر  يبه ازا يالتيا

در . باشنديجزو دهندگان م ،شانيه ماليبه خاطر بن هامبورگو  هسن، بادن ورتمبرگ، نورد راين ـ وستفالناالت ينتأ اس). خواهد ماند يباق

  . است  هوستياالت دهنده پيا ي هبه رد و  ج شدهخاررندگان يگ فياز رد ز به صورت ماندگارير نيالت بايا ،قرن گذشته 80اواخر دهه 

  

 ياقتصاد يتهايبه موفق يابيدست ياالت موفق برايا يکوششهابه  يتوجه نکردن کاف يآلمان برا يتوازن مال يکه به قانون برقرار يواردانتقاد 

 يسازمان همکار ،نمونه يبرا .شود )قيتشو( يدگيد رسيد و شايآن طور که با ،)يا زهيمدل جا(وه ين شيبه ارسد يبه نظر نم، وجود دارد

بر اساس  .نه ابراز داشتيمزن يخود را در ا ينگران ،1998آلمان در سال  يت اقتصاديدر گزارش خود در مورد وضع) OECD( ياقتصاد

دست آوردن مازاد در صورت ب را آنهايز. باشديچندان جذاب نمف ياالت ضعيا يبرا توازن يقانون برقرار ياجرا يدورنما ن گزارش،يا

 يبه حساب صندوق توازن مال ستيبايرا م )درصد 70 -90ن يب(ه آن ياز آن بوده و بق يکوچک سهماز  يفقط قادر به نگهدار ،ياقتصاد

ا ر ينه مساعدتريزم ،شرکتها يه گذاريسرما ياالت مزبور برايتا ا برخوردار نبود يکاف يهامشوقاز ن امر يا، کنند زيوار) يو عمود يافق(

    84.ش مساعدت ورزنديخو يوضع اقتصادق به بهبود ين طريبوجود آورند و منجمله از ا

الت يش و تمايگرا ،يدر توازن افق يقيستم تشويل نامناسب بودن سيبه دلهم االت ثروتمند يا ،نيعالوه بر ا ،سازمان نيگزارش اطبق 

شرکتها دقت  ياتيمال ي، آنها در بررساالتين ايا يات برايمالزاد حاصل از ل سود اندک درآمد مايبه دل. دهنديرا از خود نشان م" ينامطلوب"

باشند ن کرده يرا تضم يشتريالت خود سود بيطه ايکار شرکتها و کارخانجات در ح يق براين طريبه خرج نداده تا مخصوصأ از ا يعمل کاف

ن يبه ا. اند شدهش موجب يالت خويات دريفعالان را به گريد قيالت و جلب و تشويموجود در ا ياقتصاد يها خهماندن شا ،وهين شيو به ا

ن رابطه يدر ا. ديآ يبوجود م ،از کارخانجات و شرکتها يرتر با تعداد محدودترياالت فقيا يدر رقابت برا يشتريب يابرو نابر کمبود بيترت

. باشديسال م 12.5تا  7ن يلت مربوطه داشته و بايبه ا يبزرگ بستگ يشرکتها ياتيمال يتناوب بررسد شده است که يدر گزارش مزبور ق

  . باشديش از چند دهه ميکوچک ب ين امر در مورد شرکتهايهم

  

 ،يد توازن افقيدر قانون جد يي هزيمدل جا ي وهيش  به يق اقتصاديبه مشکالت تشو ،کننديم يهم که از وضع موجود جانبدار يکسانآن البته 

ز ين ير غربياالت فقيا ين امر برايا يده و در ثانيگرد ياالت شرقيمانع رشد الزم ا ياديم بنرک رفيکنند که ياستدالل م آنهااما . اذعان دارند
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 ،هين نظريبنابر ا 85.باشديم يالتيا بد ايخوب است يک سياز  يناش يفقط تا حد کم يبه کمک مال االتين ايااز يزان نيباشد که ميصادق م

به دست آورد، اشتباه  يتوازن مال ي هق برناميست از طريبايرا م يالتيا يقدرت اقتصاد ياديو بن يات اساسرييتغ ،آن يکه بر مبنا اولاستدالل 

ه صادق ين قضيمدت بوده و امروزه ا ياالت طوالنيا يکه مشکالت ساختار ن امر استيباشد وجود ايمشهود مان ين ميدر اآنچه که . است

قأ به خاطر يدق آنهاکه  ييشوند، مخصوصأ از آنجايم يشتريروزبروز دچار مشکالت بف خود يوظا ياجرا يف براياالت ضعياست که ا

 يکه در پ ياشخاص(دوم  يکارينمونه در پرداخت حقوق ب يبرا ،را بر دوش دارند يشتريبار بفدرال  يشان طبق قانونگذاريضعف اقتصاد

. دارنديافت ميما از اداره کار فدرال درين حقوق را مستقيود اخ يکاريسال اول ب يشوند در طيم يکاريافت حقوق بيکار شدن مشمول دريب

اند از آن پس مشمول  نشده يديافتن کار جديک سال هنوز موفق به يشدن  يکه پس از سپر ياشخاص. اول نام دارد يکارين حقوق بيا

به سطح  ياول بستگ يکاريلغ حقوق بقابل ذکر است که مب. شوديها پرداخت ميشوند که از جانب شهرداريدوم م يکاريافت حقوق بيدر

شود يگفته م  هين نظريا ي هدر ادام. نه مسکنيا کمک هزيو  .) باشد ميهمگان ثابت م يدوم برا يکارين درآمد داشته اما مبلغ حقوق بيآخر

ا انتخاب يو  يآور و فن يتکنولوژ عيج و ترفيترو يدولت فدرال مثأل برا ارانهيو  ديسوبساز شد،  برشمرده  بر آنچه  االت ثروتمند عالوهياکه 

را از  يا ر منصفانهيتصو ين سبب تنها نگاه کردن به برنامه توازن ماليبه ا. برنديم يشتريب ي بهره ينسبادارات فدرال، به صورت  يمکان برا

عالوه بر خود مفاد  يتوازن مال ي هطرفداران برنام ،بنابر آنچه گفته شد. دهديبدست نم ين سطوح مختلف نظام فدراليب يان منابع مالير جريس

  . رنديگياالت چه در داخل برنامه مذکور و چه در خارج از آن درنظر مياز ا دولت فدرال را يها و درخواستهان کمکيهمچن ،برنامه

  

) ا کمکي(ازن گر آن توينام د ،اشاره شد شتريپچنانکه . باشدين مرحله آن ميجزو سوم يستم توازن ماليدولت فدرال در س يپرداختها

 ،)umsatzsteuer( )کاال و خدمات(م بر مصرف يمستق يهااتيدرآمد مالمحل دولت فدرال از  ،ن برنامهيدر چهارچوب ا. باشديم يعمود

ق آن به ياز طردولت فدرال باشد که يکسر بودجه م -يلين بخش آن کمک تکميمهم تر. دهديم  هيارااالت يرا به ا يليتکم يخود کمکها

با هدف برطرف ساختن . االت ارتقاع دهندين ايانگيدرصد م 99.5درصد از کسر بودجه را به سطح  77.5 هاتا آن  کردهف کمک يعاالت ضيا

 يجبران خرج باال يا برايباشد و ير حداقل ميشان ز که بودجه ييهايا کمک به شهرداريو اتحاد مجدد دو آلمان و  يياز جدا يمشکالت ناش

پرداخت کمک . شوديز به آنها افزوده ميژه نيو -يليتکم يکمکها، "کوچک"االت يدر ا) دولت و ادارات( ياسيس يرهبر) به نسبت سرانه(

 516.9به  785.9که شرح آن رفت بنا بر آن گذاشته شد که فقط مبلغ آن از  يديان برداشته شود اما در سازش جدياز م يفوق قرار بود به کل

. است  هافتيش يالت افزايا 10به  آنهانگونه تعداد يرندگان کمک فوق اضافه شده و به ايز به صف گين سنزاکالت يا. ابديل يورو تقليون يليم

 ي هوعداالت فوق يبه ا ن باريآخر ي، برا1999در سال . اند شدهمند  بهره ن کمکهايااز  1998تا  1994 ين سالهايب زارلندو  برمناالت يا

  . داده شد ،الت بودجهمعضق جهت برطرف کردن از کمک فو يمند بهره

  

پس . از آن شکوه دارند يکه منتقدان توازن افق الشعاع قرار داده است تحت را يف آن اثراتيتحر يي ندهيفزا ي هبه گون يتوازن عمودج ينتا

سه درآمد ير که در مقايقاالت فيا مکان  که يبطور کردق ين روند تا به حال مشاهده شده را تصديتوان ايم ،ين فاز توازن مالياتمام  سوماز 

                  .و بالعکساست افته ير ييبه اول جدول تغ مزبور يپس از کمکها ،قرار داشتند يا سهيقبل از برنامه فوق در آخر جدول مقا سرانه ياتيمال
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  )2001(االت يا يت ماليوضع: 11جدول 

  التيا
 يافتيوام در

خالص به 

  ورو و هر نفري

قرض زان يم

 سال رآخدر

ورو يبه  2000

  و هر نفر

ن وام يتأم

  به درصد

ات به ين ماليتأم

  ددرص

نه ينسبت هز

  سود

نه يهز

کارمندان به 

  درصد

نسبت 

  يگذار هيسرما

  10.0  40.6  6.1  76.6  3.0  2811  89  بادن ورتمبرگ

  16.9  41.2  3.0  75.1  1.7  1474  48  بايرن

  11.1  34.2  10.1  41.7  9.1  9888  547  برلين

  22.8  24.4  7.4  45.6  4.3  4921  166  گبراندنبور

  15.5  33.3  12.0  44.8  23.1  12881  1427  برمن

  10.5  34.0  10.5  74.1  7.5  9732  419  هامبورگ

  10.0  35.2  6.7  77.7  3.5  3562  110  هسن

  9.5  40.1  9.1  75.5  6.7  4260  181  نورد راين ـ وستفالن

  22.1  27.4  6.5  44.6  4.7  4200  185  مکلمبورگ ـ فورپومرن

  12.3  37.6  10.3  64.6  8.8  4307  245  نيدرزاکسن

  11.2  41.3  9.6  65.7  5.7  4554  162  رايلند فالتس

  12.2  39.7  11.8  56.7  16.7  5732  521  زارلند

  26.5  27.0  4.0  49.4  1.4  2266  52  زاکسن

  22.0  27.1  7.4  46.2  5.7  5154  262  زاکسن ـ انهالت

  10.1  36.8  12.0  65.6  6.1  5570  170  شلزويگ ـ هولشتاين

  23.7  25.9  6.5  45.8  7.7  4460  307  تورينگن

  Nordrhein- Westfalen يياطالعات وزارت دارا. باشدياالت ميبا بودجه اعنوان شده در رابطه  ينسبتها

  .2002ه يژانو 30مورخ  يروزنامه دولت: مرجع

  

از  يمجموع" ين مربوطه به معنيئت متخصصيه يبدست آمده برا سازش. ن بوديادير بنيو غ يمقطع يکار ،يبرنامه توازن مالدر رفرم 

    86".باشديشتر ميب يبه منافع مال يبايعمدتأ به منظور حفظ اموال موجود و دست"بوده که " کيستماتير سياقدامات منفعل و غ

  

دادگاه (ر قابل فهم مانده است يدهندگان غ اتيو مال شهروندان يق براين طريو به ا ده وار بغرنج بيکماکان مبهم  و بس يبرنامه توازن مال

که اصالح  گفتتوان ين ميبنابرا). است  شده آن کردنو قابل فهم  يهت آسان سازدر برنامه فوق ج يرات عمومييخواهان تغ يقانون اساس

  . د استيجد يغازآ است،  هذاشته شدبه مرحله اجرا گکاغذ و نه در عمل  يفقط بررو - 2005که از سال  يتوازن مال ي هبرنام

  

االت يان ايم يتعرفه توازن مال ياز طرف. باشنديم مبهمهمچنان گنگ و  ست،ا  االت موفق در نظر گرفته شدهيق ايتشو يکه برا يعالئم

گر يشده، و از طرف د وضعاالت دهنده يا يکه جهت بهبود وضع مال يشود، امريدان آورده ميبه م يا زهيک مدل جايو  کاهش داده شده

ن يعالوه بر تمام ا. گردنديم ينتريمجبور به متحمل شدن بار سنگ االتين ايب يشهرها در موازنه کل ياالت با دخالت دادن وضع مالين ايهم

 دکرد عنوان يکه با يا العاده مسئله خارق. سازدير ميامکان ناپذ يالتيهر ا يج آنرا برايرات و نتايتأث ينيشبين برنامه پيا يدرجه بغرنج ،فيتواص
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ر گشت که دولت فدرال برخالف ين امر به آن سبب امکانپذيا. اد شده بهتر شده استياالت بعد از رفرم يا تمام يت ماليآن است که وضع

از وام صندوق اتحاد  يدولت فدرال حاضر به تقبل سود ناش. است  هشد ،شتر از قبليب يقبأل اعالن کرده بود حاضر به تقبل کمکها که آنچه

ن صندوق ين بودجه ايدر تأم آنهاچرا که فقط  شوديمت يتقو) يغرب( يمياالت قديا يمال ي هيق بنين طريشده و از ا 2005ال آلمان از س

بدتر  ياز لحاظ مال يمياالت قدياد شده وضع اين صورت پس از رفرم ير ايبود چرا که در غ يضرورن امر يقأ هميدق. باشنديم ميسه

  . دش ين اصالحات اخذ نميب ايتصو يآنها برا و موافقت دييتا  نصورتير ايدر غ ،گشتيم

  

  هآمداالت بوجود يا ياست ماليس يبرا يديت جديمحدود ،يثبات و رشد اقتصاد يه برايعضو اتحاد يياروپا ياز جانب قرارداد دولتها

 ي هالعاد االت در جلسه فوقيال و ادولت فدر ،شيد شده در قرارداد ماستريمفاد ق بر اساس. باشديم ياش حفظ ثبات ارز فهيکه وظ است

امور  آن همراه يطدر . دندين خود ديب يمل يبه نام همبستگ يقد قراردادعخود را ناچار به  ،2002مارس  21در  يمال يزيئت برنامه ريه

تا دارد ياالت را مکلف ميدولت فدرال و ا ،ديبند جد. به آن اضافه گشت ،الف 51به شماره  يديافته و بند جدير ييقانون بودجه تغ ،گريد

االت يدولت فدرال و ا. بودجه امتناع ورزند) دخل وخرج يبرابر(د به منظور متعادل کردن يهرگونه قرض خالص جد از حد امکان بکوشند

م يد تقسن خويقرض و کمبود بودجه را ب ، کاهنده يي هبه گون) جاد شده باشديکه قرار است تعادل مذکور در بودجه ايزمان( 2006تا سال 

ها رشد بودجه خود را در ياالت و شهرداريافته و همزمان ايدرصد کاهش  0.5نه دولت فدرال ساالنه يصرف هزمرشد  تا کردخواهند 

 يخاططرف  يبرا ،ت بر خودين محدوديت نکردن ايمسئله نامشخص آنکه در صورت رعا. درصد محدود سازند 1ن ساالنه به يانگيم

   87.ش گرفته خواهد شديدر پ يمجازاتچه ) مده استش آينه پون نميچنانکه ا(

  

ن در ين موضوع همچنينبوده بلکه ا يثبات و رشد اقتصاد ه اروپا فقط در رابطه با قرارداديدر مقابل اتحاددولت فدرال مسئول بودن  ي همسئل

ن دولت يا نکند،ه را تا موئد مقرر اجرا يداز اتحا يا مصوبه ياگر کشور .پرداخت شوند يستيبايباشد که ميمطرح مز ين يمورد جرائم نقد

 ايو  ييت اجراياالت مسئوليکه ا يدر موارد يباشد، حتيپاسخگو م ت را بر دوش داشته ويه اروپا مسئوليفدرال است که در مقابل اتحاد

حق به ن يا) ديجد 23ماده ( يانون اساسر قييبه هنگام تغو  1994که در سال يزمان .دار باشند عهده يي قانون و مصوبه بر باب را اجرا ر دريتأخ

دولت فدرال در  ياالت به جاياز جانب ا يي ندهياالت، نمايدر امور مربوط به اه اروپا ياتحاد يريگ مياالت واگذار شد که هنگام تصميا

االت، گذاشته يا يعنيشان ياز به عهده خود ياوردن مصوبات نيت به اجرا در نين امر فراموش شد که مسئولي، اکندجلسات و نشستها شرکت 

   88.شود

   

  :فيپرسشها و تکال
  .ديفدرال نام بر يات را در کشورهايستم متفاوت وضع ماليدو س .1

 .ديح دهيآلمان را توض يستم توازن ماليس ين اجزايمهمتر .2

 باشد؟يآلمان چه م يستم توازن مالياصالحات در س يشدن اجرا يسبب الزام .3
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  : فصل چهارم

 ياسياراده س يريشکل گ
  

اوأل در دسته . باشديده و بغرنجتر ميچينظام متمرکز، پ يدارا يسه با کشورهايدر مقا ياسياراده س يريفدرال روند شکل گ يدر کشورها

ن کشورها ياز ا يو در برخ  کردهندگان خود را انتخاب يز نماين )يالتيا( يگريد يسطح قانونگدار ين امکان را دارند براياتباع کشور ا ،اول

ن دولت يفه مشترک بيو انجام وظ يمستلزم همکار يدومأ نظام فدرال. باشندين را دارا ميم در مورد قوانيمستق يريم گيحق تصم يردم حتم

  . ن رفت، عنوان شديشيکه شرحشان در فصول پ يفدرال يارگانها ين امر در مثالهايفدرال و دول عضو بوده چنانکه ا

در  يستم حکومتيانتخابات و س: م پرداخت که عبارتند ازيخواه ياسياراده س يريروند شکل گ حيتشرد به يدار يش رويکه پ يدر فصل

  . سميدر فدرال ياستمداريس ي هحرف يهايژگين ويل حکومت و شرکت مردم در آن و همچني، رقابت احزاب، تشکيالتيسطح ا

  

  ميمستق يدمکراس )ساز و کار( يسمهايمکان 4.1
  

 يماتين تصميچن. شوديگرفته م) يحق رأ ياشخاص دارا(گردد که از طرف خود مردم يبرم يماتيبه تصم ياسيساراده  ييبرپاک نوع از ي

 يک طومار با امضايل يپس از تشک يهمه پرس(ان خود مردم برخاسته باشد يا از ميشنهاد شده و يپ) رفراندوم(ندگان يتوانند ازطرف نمايم

ک يفدرال انتخابات دمکرات ياز کشورها يدر برخ. وجود دارد ياسيسطوح س ي هاد شده در همي يراهها مودنيپس امکان يدر سوئ). يکاف

 يدر جمهور. باشندين دسته ميفدرال آلمان جزو ا يکا و جمهورياالت متحده آمريا. باشدير مياالت امکان پذيفقط در سطح ا ،ميمستق

 يائتالف حکومت. ديايبه عمل مم در سطح فدرال بحث و گفتگو يمستق يجاد امکان همه پرسياست که در باره ا يفدرال آلمان زمان دراز

 ياما طرح. خود ذکر کرده بودند يفوق را در قرارداد ائتالف ي هدن به خواستيتحقق بخش) ال دمکرات و سبزهايدو حزب سوس(سبز  -سرخ

 ل برخورداريد به دليبه مجلس اول عرضه گرد 2002جون  7در  ن امکانيادن به يتحقق بخشجهت  ير الزم در قانون اساسييتغ يکه برا

   89.ديب نرسيدگان به تصويوسوم نماند ياز آرا نشدن

  

انجام  جانير را در ايا خيم در سطح فدرال سودبخش است يک مستقيا امکان انتخابات دمکراتينکه آيمربوط به ا يا هيبحث پا ست تاينالزم 

ن است يها ااستدالل آن يمبنا. کننديم استنادم به آن يک مستقين انتخابات دمکراتيم که مخالفينکياشاره م يلين داليما تنها به مهمتر 90.ميده

شورای االت و يق امکان شرکت اين طريباشد چرا که از ايدر تضاد م يم اساسأ و به صرف خود با قانون اساسيک مستقيکه انتخابات دمکرات

جهت ممانعت از  يليدلمبدل به  يلمانآاست يس يدگيدرهمتن بيترتن يبه ا  91.شوديم سلب آنهافدرال از  يذاردر قانونگ فدرال ايالتها 

 ينيدر مورد قوان يريگ مين گونه حل شده که هنگام تصميا س بهين مشکل در سوئيا. دگردين کشور ميم در ايک مستقيدمکراتانتخابات 

ن مزبور يا قوانيبه قانون ز يت کانتونها نيکثرن ايدهندگان بلکه همچن يت رأيکه اکثر يستيبايشوند نه تنها ميم ير قانون اساسييکه شامل تغ
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 ييجداگانه شمرده شده و کانتونها يدر هر کانتون آراگردد که ين مييوه تعين شيبه ا) Ständemehr( يت کانتونين اکثريا. مثبت دهند يرأ

   92.شندد بايت موافق قانون جدياکثر آنهاگردند که در يبه عنوان موافق محسوب م

  

رات ييکه مربوط به تغ(الف  118و  118مواد در ژه يک حالت ويو به عنوان  29ماده تنها در مورد  ،آلمان در سطح فدرال يقانون اساس

هم مربوط به سطح فدرال وهم به سطح  مزبور ي ههر سه ماد. است  کرده ينيش بيم را پيک مستقيانتخابات دمکرات) دنباشياالت ميا يمرز

ش يداياالت باعث پيد ايجد يباشد؛ و سطح فدرال چرا که مرزبنديشان ميا ين مواد مرزهايل که مضمون اين دلياالت به ايا: باشنديماالت يا

   .الشعاع خود قرار خواهد داد را تحت ياتيمال يکشور شده و منجمله قانون اساس يرات در چهارچوب کلييتغ

  

 ،االتيز در اکثر اين ين در سطح شهريهمچن. م وجود دارديک مستقيوه دمکراتيبه ش يذاراالت امکان قانونگيدر تمام ا يالتيدر سطح ا

 يستمهاين سينم و همچيک مستقيت انتخابات دمکراتوه و امکانايش. کنند يريگ مين تصميمأ در مورد قوانيشهروندان امکان آنرا دارند مستق

  .  ندباشيم يانواع گوناگون ياالت مختلف داراين ايب يانتخابات

  

به چشم  ييهم نکات مشترک و هم تفاوتها ،مختلفاالت ين ايب م يک مستقيدمکرات يپرس همه يارزبرگ ي هويو ش يگستردگدر رابطه با 

 نيم بودجه، قوانيتنظ: شوند مانندينم يپرس االت شامل همهيا يباشند که طبق قانون اساسيم يرنده مواردينکات مشترک دربرگ. خورنديم

ق يرا از طر يالتيمجلس ا تاشده است  ينيب شيامکان پن يااالت ياز ا يا در پاره. ياب پست و مقام ادارز انتصيکارمندان و ن و حقوق يخرج

 کي قياز طر يالتيچ مجلس ايکه تا به حال ه يا نکار دشوار بوده به گونهيا يش شرط الزم برايالبته پ. کردم منحل يمستق يپرس همه

  .ه استدم منحل نشيک مستقيدمکرات يپرس همه

  

  االتيا ين اساسيم شهروندان در قوانيو انتخابات مستق يپرس همه: 12جدول 

  1990از سال  يپرس تعداد همه  سيتاسسال   التيا
به  يپرسهمه 1(نسبت رخداد 

  )3( )تينفر جمع يازا

  792904  146  1956  بادن ـ ورتمبرگ

  63698  1152  )1( 1995  بايرن

  -  -  )2( -  برلين

  144556  144  1993  ندنبورگبرا

  2130000  2  1994  برمن

  197885  26  1998  هامبورگ

  364992  164  1993  هسن

  338286  42  1993  مکلمبورگ ـ فورپومرن

  695263  57  1996  نيدرزاکسن

  614976  206  1994  نورد راين ـ وستفالن

  362115  78  1994  رايالند فالتس

  1425333  3  1997  زارلند

  214594  165  1993  زاکسن

  504649  57  1990  زاکسن ـ انهالت
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  151931  202  1990  شلزويگ ـ هولشتاين

  670621  29  1993  تورينگن

. ديس گرديمربوطه تأس يالتياز طرف مجالس ا يشنهاديبه دنبال پ يپرس همه يبرگذار ي هويالت امکانات و شيدر چهارده ا )1(

و  1995خ اول اکتبر يم به تاريمستق يپرس ک همهيجه ين امر نتياالت ايا گريبر  خالف د بايرنالت يبود که در ا ين در زمانيا

 يحکمصدور  از پس .رفتيصورت پذ" بايرنشتر در يب يدمکراس"انجمن  يالت بلکه بنابر تقاضاين ايشنهاد مجلس اينه بنابر پ

محدود گشت، قانون  يتگاه ادارم بر امور دسيمستق يپرس ر همهيکه به موجب آن تأث بايرن ياز جانب دادگاه قانون اساس

  .ب گشتيخود تصو يبه صورت امروز 1998ل يخ اول آوريالت در تارين ايمربوطه از طرف مجلس ا

تا  کردندمقرر  2002خود در سال  يدر قرارداد ائتالف حزب سوسياليسم دمکراتيکو  حزب سوسيال دمکرات دو حزب  )2(

وسته يهنوز به وقوع نپ 31.01.2005خ ين امر تا تاري، اکنندب يد تصوخو يدوره حکومت يم را در طيمستق يپرس قانون همه

 .است

در نظر گرفته  الت مربوطهيدر ا) 1990از  بادن ـ ورتمبرگ(ب قانون ياز زمان تصو 2000ها و تعداد سالها تا يپرس تعداد همه )3(

ن سبب عدد مربوطه بزرگتر از يبه ا. باشديم يپرس ک همهين ساالنه کمتر از يانگيم) 0.29( برمنو ) 0.75( زارلنددر . اند شده

 . باشديم 2000ت در نظرگرفته شده مربوط به آخر سال يجمع. باشديشان ميت ايرقم جمع

  Deppe  ،2002: مرجع

  

 يندهالت و سازمايها دو امر مربوط به تحصيپرس ن همهيا يمسائل اصل. است  کردهدايپ يشتريت بيها اهميپرس ن همهيج ايبه مرور زمان نتا

ن يا. ه مختلف وجود دارندياند دو توج ها مبدل گشتهيپرس ن همهيا ين دو مسئله به موضوع اصلينکه چرا ايح ايتوض يبرا  93.باشديم يکشور

است يباشند که صرفأ مربوط به سيم ين سبب جزو آن دسته از مواردياالت بوده و بديا يو بدو يهيارات بديضوع مربوط به اختدو مو

  . شونديارات با دولت فدرال نميم اختيو شامل تقس االت بودهيا

  

، يو در موارد نسبتأ فراوانر ياخ يسالها يدر ط. شودياز شهروندان مربوط م يا مأ به بخش عمدهياست فرهنگ و آموزش و پرورش مستقيس

ن يموضوع ا. است  شدهم يمستق يپرس همه يبرااقدام   به منجر ،نهيمن زيمربوطه در ا يهاييجو و صرفهستم مدارس يمردم در مورد س يتينارضا

، يت مذهبيريمد يمدارس دارا(رات در نوع مدارس ييا تغيس و يل تدريعمل در انتخاب موضوع و وسا يآزاد تيتثبها معموأل يپرس همه

که در چهار  يي يپرس همهن رابطه يدر ا. باشديم...)  ييو متوسطه، متوسطه و نها ييدوره آموزش ابتدا - مختلط  يمدارس از لحاظ سطح درس

 به آنز ين رفرم همچنانکه در فصل دوم نيا. سازديژه را خاطرنشان ميک حالت ويده يبه انجام رس يه انجام رفرم دستور زبان آلمانيعل ،التيا

دستور  يساز ماهنگن شامل هي، بلکه همچن"سميسطح سوم فدرال"باشد، ياالت ميا ي هداوطلبان ياز هماهنگساز يي هنه تنها نشان شداشاره 

تقاضاکنندگانشان نافرجام  يبرا يکه همگ يپرس ن چهار همهيگر ايبه عبارت د. باشديز مين) زبان يآلمان(ش يس و اتريبا دو کشور سوئ زبان

 يذارگر به واگيو از طرف د) يرات در دستور زبان آلمانييجاد تغيمخالفت در ا(به خود موضوع  ،يبود از طرف ياعتراض، ندماند يباق

  . آموزش و پرورش يدر کنفرانس وزرا يساز ن هماهنگيق اياالت از طريارات اياخت

  

همانا  يعني ،بوده يمرز فرا يالتيگردد که از لحاظ ايبرم يبه فاکتور يکشور يها در امر مربوط به سازماندهيپرس همه يباال ه تعداد نسبتأيتوج

 ياز طرف. باشديم يا شهريو  يالتيدر سطح ا) رهي، انتخابات و غيپرس همه(م يک مستقيوه دمکراتيل اقدامات مربوط به شيا تسهيجاد و يا

 يستم آسانتريراهها و س يکه دارا يياکثرأ آنها(زنند ياالت مختلف مين ايسه در بيم دست به مقايک مستقيدمکرات يها وهيهواداران ش

در  1995انجمن نامبرده در سال  ،گفته شد قبالچنانکه . باشديم پربارنه يمزن يدر ا" شتريب يدمکراس"گر کار انجمن يو از طرف د) باشنديم

ر يخود را به سا يتهاياز آنزمان به بعد فعالو  ر ساختيم را در آنجا امکانپذيستقم يپرس م، همهيمستق يريگ يک رأيق ياز طر بايرنالت يا

                                                 
  REHMET, 2002 به گردد مراجعه مستقيم، دمکراسي هاي شيوه نپيرامو بحث جهت و تعميق براي 93
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 يها وهين شين ايآغاز ي هنگونه جرقيبد. را زده است يفراوان يهايسپر همه ييز بسط و گسترش داده و جرقه برپاياالت و به سطح فدرال نيا

  . ز سرچشمه گرفته استيرون نيبلکه بخشأ از ب ، برنخاستهاالت ياخود  درونتنها از  ،ميک مستقيدمکرات

  

گر يالت ديبه ا يتالياز ا ،رندهيموضوعات دربرگ ي هسترن گيم و همچنيک مستقيدمکرات يها وهيش ياجرا ي هن و مقررات مربوط به نحويقوان

انتخابات و  يمقرر جهت آغاز و اجرا ت موعديالزم و رعا ين و مقررات، حداقل رأين قوانين اجزاء اياز جمله مهمتر. باشديمتفاوت م

ا به يرد و يگ انجامدر داخل ادارات  ديبا ،طومار مربوطه يامضاء الزم برا يا جمع آوريکه آ است ن سوالين پاسخ به ايها و همچنيپرس همه

 يبرا يالتيز باشد به نوبه خود در هر ايت آميموفق يپرس ک همهي ياجرا ياگر تقاضا. باشديز در خارج از ادارات مجاز ميصورت آزاد ن

که يهنگام. باشديم "حداقل شرکت کننده"و  "يتوافق يحداقل رأ" در نيقوان نياتفاوت . وجود دارد يقانون ،يپرس همه ي جهينتمثبت شناختن 

داده  يآرا تينه تنها مثبت بودن اکثر ،جهيمثبت شناختن نت ين بدان منظور است که برايا ،ان باشديصحبت از حداقل شرکت کننده در م

منظور از . باشديم يالزام ،يحق رأ ياز اشخاص دارا يي ن شدهييش تعيک حداقل از پيجب است بلکه شرکت کردن وا) ر باطليغ(شده 

حق  يتعداد اشخاص دارا کهيهنگام. باشديم يحق رأ ياز اشخاص دارا ن شدهييش تعيک حداقل از پيمثبت  يرأ ،يتوافق يحداقل رأ

همان تعداد کل اشخاص  يدرصد برا يس يتوافق يحداقل رأ. باشديم يرأ 300 آن، يدرصد يحداقل الزم سنفر باشد،  1000 بالغ بر ،يرأ

 تياکثر برخوردار از شنهاديد پيبا ،يپرس همه ي هجيمثبت شناختن نت يو براباشد يم يريگ ينفر در رأ 300، شرکت حداقل يحق رأ يدارا

 يدرصد يک حداقل سين عمأل به آن معنا است که هنگام الزم بودن يا. شود  در نظر گرفته ،مثبت يرأ 300حداقل  يداراهمزمان و آرا 

با شرح داده . اجرا شود يپرس مثبت همه ي جهينتتا  کنندآن شرکت در  يدرصد باالتر يستيبايم يپرس ک همهيز بودن يت آميجهت موفق

اول خود  ي هويچرا که ش ،تر بوده محدود کننده ،وه حداقل شرکت کنندهينسبت به ش يتوافق يحد اقل رأ ي هويش گفت،توان يشده م

االت آلمان ينداشته اما در ا يس کاربرديکا و سوئياالت متحده آمريوه در اين شيا. باشديز ميک حداقل شرکت کننده نيرنده يدربرگ

 يتياز جانب اقلت ياکثر يقابل اجرا برا يب مقرراتيتصو کردن از يريجلوگ ي هفيدر آلمان وظ مزبور ي هويش. باشديم معمولبالعکس 

ها و ير سر کار آمدن نازمار، قبل از بيوا يجه الزم و مثبت گرفته شده از تجربه جمهوريک نتين بخشأ يعتأ ايطب( .برعهده داردکوچک را 

   .)باشد ميش سوم ميس رايتأس

  

، باشنديار مشابه ميبس که ساختار آنها گفتتوان يم ،يشهردر سطح ا يو  يالتيم در سطح ايک مستقيدمکرات يها وهيش ياجرابدون توجه به 

م را به عنوان يها و انتخابات مستق يسپر ن همهينقش ا ،ونيسيو به طور مشخص احزاب اپوز احزاب. مخصوصأ در رابطه با شرکت احزاب

 ا بهيو  کننديما خودشان کار را آغاز ين احزاب يا. کننديم يابيارزشان يها نشاندن و به اجرا درآوردن خواسته يبه کرس يبرا يدستگاه

و  ينه کارياالت هزيسطح ا ن دريبزرگ و همچن يدر شهرها. رساننديم ياري يو سازمانده ياز لحاظ محتو وسته و به آنهاير پيدا يگروهها

ار آشکار و يکه بس يامر. ز استيار ناچيت بسيچشم انداز موفق ،باشد که عمأل بدون کمک احزابيباال م يها به قدريپرس همه يبرا يمال

ن يا انجام که مخالف حزب سوسيال مسيحیمانند حزب  ،م ندارنديک مستقيدمکرات يها وهيبه ش يهم که نظر مثبت ينکه احزابيمشهود است ا

ن يابا که احزاب موافق  دنکنيماستفاده  يي وهيم به همان شيها و انتخابات مستقيپرس ن همهياز ابود،  بايرنالت يا يها در سطح شهر وهيش

ا يو ده يآغاز گرد حزب سوسيال مسيحیا از جانب حزب يها يپرس از همه ياريکنون تعداد بسمزبور تاالت يدر ا. زننديدست م آنها به  وهيش

  .است  شده يبانيپشت حزباز جانب آن 
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 يعموم يو مراجعه به آرا) يپرس همه ياجرا يبرا طومار(امضاء  يآور ، جمعيابتکار مردم: 13جدول 

  يپرس همه  طومار  يابتکار مردم  التيا
مراجعه 
 يبه آرا
  يعموم

 ير قانون اساسييتغ
ق مراجعه به ياز طر
  يعموم يآرا

 يالتيانحالل مجلس ا
ق مراجعه به يطراز 

  يعموم يآرا

  يآر  يآر  يآر  )1(  يآر  ريخ  بادن ـ ورتمبرگ

  يآر  )2( يآر  يآر  )1(  يآر  ريخ  بايرن

  يآر  ريخ  يآر  ريخ  يآر  يآر  برلين

  يآر  يآر  يآر  ريخ  يآر  ريخ  براندنبورگ

  برمن
 يتقاضا

  شهروندان
  يآر  يآر  يآر  )1(  يآر

  ريخ  ريخ  يآر  ريخ  يآر  يآر  هامبورگ

  ريخ  )2( يآر  يآر  )1(  يآر  ريخ  هسن

مکلمبورگ ـ 
  فورپومرن

  ريخ  يآر  يآر  ريخ  يآر  يآر

  ريخ  يآر  يآر  ريخ  يآر  يآر  نيدرزاکسن

  ريخ  يآر  يآر  )3) (1(  يآر  يآر  نورد راين وستفالن

  يآر  يآر  يآر  ريخ  يآر  ريخ  رايالند فالتس

  ريخ  ريخ  يآر  ريخ  يآر  ريز  زارلند

  ريخ  يآر  يار  )1(  يآر  يآر  زاکسن

  ريخ  يآر  يآر  ريخ  يآر  ريخ  ـ انهالتزاکسن 

شلزويگ ـ 
  هولشتاين

  ريخ  يآر  يآر  يآر  يآر  يآر

  تورينگن
 يتقاضا

  شهروندان
  ريخ  يآر  يآر  ريخ  يآر

  .کند يهمه پرس يحه مشخص تقاضايک الي يتواند برايم يالتيپارلمان ا )1(

 يبرا يانتخابات سراسر همزمان با هسندر  ن باريآخر. باشديم يالزام يعموم يبه آرا  مراجعه ير در قانون اساسييجهت تغ )2(

اصل  کردنو جهت اضافه  ياساس جهت توجه خاص به ورزش و درج آن در قانون ر دوره مجلس به پنج سال؛ييتغ

Konnexität )اضافه  .يبه قانون اساس) محول شود آنهابه  يديف جديکه وظايها هنگاميبه شهردار ينه ماليکمک هز

در امور کودک و خانواده با قانون  يو همسان ساز )منفعل( ويپاس يل حق رأيدر جوار تقل ياساسن اصل به قانون يا کردن

 . بود 2003الت در سپتامبر ين ايا يرات در قانون اساسيين تغيز موضوع آخرين بايرنالت ي، در ايسراسر ياساس

ز قانون ياگر شهروندان ن. م بگذارديمستق يپرس مهرد شده به ه يالتيرا که از جانب مجلس ا يح قانونيلواواند تيم يالتيدولت ا )3(

حه از جانب يب اليهنگام تصو يعنيه ين قضيدر صورت رخ دادن عکس ا .استعفا دهد ديالت بايادولت  کنند،مذکور را رد 

 .مجلس را دارد کردن، دولت اجازه منحل مردم

      51 :1996تسيمرمان ـ شتاينهارت: ل کردن طبقيبه روز و تکم

           

) ..                                   حد نصاب( يعموم يمراجعه به آرا) ........................................... طومار(امضا  يآور جمع................ الت يا :14جدول   

  مهلت  حد نصاب به درصد  
 يآور محل جمع
  امضا

  ير قانون اساسييتغ  قانون ساده

  درصد 50  درصد 33  يادارات دولت  روز 14  16.7  ن ـ ورتمبرگباد

  درصد 25  -  يادارات دولت  روز 14  10  بايرن

  ريامکان ناپذ. درصد شرکت 50  يادارات دولت  ماه 2  10  برلين
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  *درصد  33

  درصد 25  يادارات دولت  ماه 4  4.1حدود  80000  براندنبورگ
درصد و  50

  دوسوم تياکثر

  برمن
  )قانون ساده( 10

  )يقانون اساس( 20
  درصد 50  درصد 25  آزاد  ماه 3

  درصد 20  يادارات دولت  روز 14  5  هامبورگ
درصد و  50

  دوسوم تياکثر

  **-  -  يادارات دولت  روز 14  20  هسن

مکلمبورگ ـ 
  فورپومرن

  حدود 140000

9.8  
  درصد 33  آزاد  ماه 2

درصد و  50

  دوسوم تياکثر

  درصد 50  درصد 25  آزاد  ماه 12  10  نيدرزاکسن

نوردراين ـ 
  وستفالن

  هفته 12  8

، يادارات دولت

تعداد بر حسب 

  تيجمع

  درصد 15
درصد و  50

  ت دوسومياکثر

  راينالند ـ فالتس
  حدود 300000

10.2  
  يادارات دولت  ماه 2

درصد حد  25

  نصاب
  درصد 50

  ريامکان ناپذ  درصد 50  يادارات دولت  روز 14  درصد 20  زارلند

  زاکسن
  حدود 450000

12.1  
  درصد 50  -  ***آزاد   ماه 8

  زاکسن ـ انهالت
  حدود 250000

11.2  
  ****درصد  25  آزاد  ماه 6

درصد و  50

  ت دوسومياکثر

شلزويگ ـ 
  هولشتاين

  ماه 6  5
 يادارات دولت

*****  
  درصد 25

درصد و  50

  ت دوسومياکثر

  درصد 50  درصد 33  آزاد  ماه 4  14  تورينگن
درصد از کل آراي اشخاص  33در غير اينصورت . داراي حق رأي، اکثريت ساده کافي ميباشددرصد از اشخاص  50در صورت شرکت   . أ

  .داراي حق رأي الزامي ميباشد

  . داده شده ميباشد) غير باطل(تغييرات قانون اساسي مستلزم اکثريت آراي نمايندگان مجلس ايالتي و اکثريت آراي   . ب

  .پيروي کنند ليستهاي ارائه شده ميبايستي از يک نمونه قانوني  . ت

  .در صورتيکه مجلس ايالتي خود قانوني را پيشنهاد کند ديگر نگهداري حد نساب الزامي نميباشد  . ث

  .درخواست محلهاي اضافي ديگر بالمانع ميباشد  . ج

 .باشدثبت نام در ليست پس از تقاضاي اينکار انجام پذير مي. آوري آرا خارج از وقت اداري در چهار يکشنبه پياپي انجام ميگيرد جمع  . ح

  

  

  

حداقل –باشند يگر متمم و مکمل آن ميه و از طرف دکار مجلس بودنسبت به  يخصلت رقابت يدارا يم از طرفيک مستقيدمکرات يها وهيش

صادق  يدر موارد ين امر حتيا. گذارندير ميم بر کار و اراده مجلس تأثيک مستقيدمکرات يها وهيش ،در هر حالت. ونيسيد اپوزيه دياز زاو

بر سر  يرسم يل سدهايجه آن به دليا نتيو  يپرس انجام همهاز جانب شهروندان برخوردار بوده اما  يفراوان يبانيه مسئله مربوطه از پشتاست ک

  . راه، ناموفق باشند

  

ر ير غي، تأثباشديفدرال آلمان م يتر از جمهور يطوالن يتر و قدمت يا توده يا هيپا يارام ديمستق يکه در آن دمکراس يس، کشوريدر سوئ

ان يبن ين کشور از ابتدا طوريدر ا يوه قانونگذاريش. دباشيار آشکارتر و واضح تر ميم بسيک مستقيدمکرات يريگ ميتصم يها وهيم شيمستق
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 يباشد که هر قانونيم ين در عمل بدان معنيا. رديد قرار گيي، قانون مربوطه مورد تأيپرس نهاده شده که در صورت انجام رفراندم و همه

که  يدر موارد. ف باشديار ضعيه آن بسيعل يپرس همه يشود که امکان برگذار يفرمولبند يطورتا حد امکان  از همان ابتدا يستيبايم

ا توافق گسترده يک سازش و يرد که يگيدر مورد قانون مربوطه بحث و تبادل نظر انجام م ييباشد، تا آنجايم يالزام شهروندان موافقت

ل دولت ين تشکيکار مجلس و همچن ين امر رويا. باشنديبا آن موافق م اتباعت يکه دولت و مجلس بدانند که اکثر يحوده به نيحاصل گرد

س، يدولت سوئ: باشديم Konkordanzsystem، ن کشوريستم خاص ايس شيدايپل ياز دال يکيجامعه  ير داشته و در جوار ناهمگونيتأث

 يت کرسيبر طبق اکثر يعنيباشد يمعمول م يپارلمان يستمهايکه در س يا وهيده شده اما نه به شيز، از جانب مجلس برگشورای فدرال ايالتها 

ن شده ييش تعيضابطه از پک يق همه احزاب را بر حسب يو تلف يهمبند" ييفرمول جادو"ن يا". ييفرمول جادو"بلکه بر طبق  ،در مجلس

. رفتيانجام پذ 2003رات در سال يين تغين ايآخر. است  کردهر ييهشت بار تغتا کنون تنها  1848ب دولت از سال يترک. دينماين ميتضم

تا قبل از انجام   94.سال اعتبار داشت 44مدت  يا براتهين اکثريا ييو جابجا يت پارلمانيرات در اکثرييبا وجود تغ" ييفرمول جادو"ن يآخر

 پس. بودند شورای فدرال ايالتها در  يرسکک ي يدارا SVPو حزب  يدو کرس يهرکدام دارا SPو  FDP, CVPاحزاب  ،ن تحوليآخر

. نشاند يبه کرس ،ندهيجمعأ دو نماحق بر داشتن  يانتخابات هر دومجلس، حزب نامبرده حرف خود را مبنن يدر آخر SVPت واضح يتقو از

  . دباشياد شده ميانتخابات  ي هبازند بود که CVPحزب  ياز دو کرس يکيکم کردن  ين حزب به معنينده به سود ايک نمايالبته اضافه شدن 

  

وه يک شيبه  ياسيل اراده سيم به طور خودکار منجر به تشکيمستق يريگ ميتصم يها وهيدهد، شيس نشان ميزنان در سوئ يچنانکه حق رأ

به  زمانکه مردان، که تا آن باشد ير افتاد آن مين حد به تأخيبه زنان تا به ا ين کشور دادن حق رأينکه در ايل ايدل  95.دنشوينم کيدمکرات

امکان کردن ندا ين امر در پيل ايدل .ده بودندين جهت دادن حق برابر به زنان، مخالفت ورزيشيداشتند، در تمام انتخابات پ يحق رأ ييتنها

 يبيه حل ترکک رايا يو  ک سازشي کردندا يامکان پ ،ين نوع انتخابيک چنيبا . است دانسته شده ير و آريخ ين دو رأيک سازش بي

 به يحق رأ ياهداچنانکه ". قدرت ينگهدار"ا ي" م قدرتيتقس: "تنها دو امکان وجود داشت ،دهنده يمردان رأ يبرارا يز. بودار دشوار يبس

 ،امکان بسط و گسترش جبهه يک پروسه پارلمانيدهد، در يباشند، نشان ميم يتر معرف يهايدمکراس يکه دارا ييزنان در کشورها

ن در نظر يتوان چنين را ميا( گر عرضه داشتيبا امور د يبيدر ترکن موضوع را يتوان ايمبه عنوان مثال  .خواهد داشت يشتريب يسودمند

 ونديپتوان در يم ،نديببمنافع خود را در خطر  يت خاصيب ساده آن اقليتصو ياما در پ باشد، يضرور يديب قانون جديچنانچه تصو: گرفت

    96.).م انجام داد آنهارا به سود  يهمزمان اقدام ت ،يجلب موافقت آن اقل و جهت اد شدهيبا قانون 

  

  يو انتخابات يحکومت يستمهايس 4.2
  

وجود  يستم فدراليس يش شرطهاياز پ يکيو  کردتوان از هم جدا يرا نم يسم و دمکراسيم که فدراليديجه رسين نتيگذشته به ا يدر فصلها

 يها وهين مجالس به شين امر است که انتخاب اينشان دادن ا ،ن بخشيا هدف. باشديم يدولت در سطوح مختلف يانتخابندگان ينما

ت مجالس در يموقع. يو انتخابات نسب يتيانتخابات اکثر: آل وجود دارند دهين کار دو مدل ايا ياساسأ برا. باشدير ميپذ امکان يگوناگون

                                                 
94 . LINDER, 1999, 221 

  .گردد مراجعه نيز حکومتي و انتخاباتي سيستمهاي بخش به زنان به رأي حق اهداي جهت 95

  .II/1 ،2004 زنان، امور به رسيدگي کميسيون 96
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که  يانواع ؟باشديبر سر کار م يستم پارلمانيک سيا يو  ياست جمهورير يومتحکستم يک سيا يآکه  به آن دارد يبستگ ياسيس يستمهايس

    97).15جدول (شوند يفدرال مشاهده م ياسيس يستمهايدر س يهمگ ،نديآ ينامبرده به وجود م يها ب نمونهياز ترک

  

 يو انتخابات يحکومت يستمهايس: 15جدول 

  ...) .........االت، کانتونها، يا(سطح دول عضو ..   ..................................... يسطح سراسر

  يستم انتخاباتيس  يستم حکومتيس  ستم انتخاباتيس  يستم حکومتيس  

  يپارلمان  آلمان
بر  يمتک يانتخابات نسب

  شخص
  )بر شخص يمتک( يانتخابات نسب  يپارلمان

  يبيستم ترکيس  )شورای ملی( يانتخابات نسب  96 يبيستم ترکيس  سيسوئ

شتندررات و ( يتيانتخابات اکثرعمدتأ 

عمدتأ انتخابات  )يحکومت کانتون

  )يمجالس کانتون( ينسب

االت متحده يا

  کايآمر
  يتيانتخابات اکثر  يس جمهوريرئ

س يرئ

  يجمهور
  يتيانتخابات اکثر

  يتيانتخابات اکثر  يپارلمان  يتيانتخابات اکثر  يپارلمان  کانادا

  

  

 يالتيبر دوش سطح ا آنهاارات يو حوزه اخت يالتيت مجلس ان و مقررات مربوط به انتخابايم قوانيه و تنظيفه تهيوظ يفدرال يدر دولتها

 يانتخابات يستمهاياالت و دولت فدرال سين ايمختلف و ب يالتهاين ايب )فدرال(ک کشور يل امکان آن وجود دارد که در ين دليبه ا. باشديم

وه و يش انتخاب هم ،سيدر سوئ. باشدين امر بارز ميکا اياالت متحده آمريس و ايسوئ مخصوصأ در دو کشور. وجود داشته باشند يمتفاوت

در  آنها، يمجالس کانتونها و حکومتها يبرا و هم) ن کشوريا ياجالس سراسر ن مجلسيدوم(شتندرات  يبرا يستم انتخاباتيارات سياخت

ن تمام يمطلق ب يک همگونيبأ ي، تقريا نسبي يتياکثر يستم انتخاباتيدو س از يکي دنيبرگزبا  ونديپدر  هانيبا تمام ا. باشديدست کانتونها م

ستم يک سيق يرطاز  99ندگانشان در شتندراتيو هم نما آنها 98يهم حکومتها ،به اتفاق کانتونها بيدر اکثر قر: کانتونها وجود دارد

دگر  يبرا يمثال   100.شونديده ميبرگز يم انتخابات نسبستيس قياز طر ياکثر مجالس کانتون  کهيدر حال .شونديده ميبرگز يتياکثر يانتخابات

ن يا شهروندان زنکه يدر حال. باشد که فوقأ به آن اشاره شديبه زنان م يحق رأ ياهدا ،سيدر سوئ يانتخابات يستمهايس تفاوت دربودن و 

م يدر ن. چند ساله روبرو شد يريکانتونها با تأخاز  ين امر در برخي، ااند کردهافت يدر 1971در سال  يخود را در سطح مل يکشور حق رأ

. رفتيصورت پذ 1959ر در سال ن اميگر ايد يدر کانتونها  101،بدست آوردند 1990را در سال  ينررودن زنان حق رأيا -کانتون آپنتسل

                                                 
 بحث سياسي، سيستمهاي انواع به "جمهوري رئيس نيمه" يا و "پارلماني" ،"جمهوري رئيس" :اصطالحات اطالق جهت ديرباز از سياست علم در 97

 سيستمهاي تشخيص براي عامل مهمترين دولت برکناري در پارلمان اختيار WINFRIED STEFFANI عقيده به .ميباشد ميان در جدلي و

 داراي کشور اين که آنجايي از اما .ميباشد جمهوري رئيس سيستم يک داراي سوئيس گفته، اين بنابر ).392 صفحه 1983( ميباشد، پارلماني

 جانب از که "جمهوري رئيس نيمه" اصطالح همچنين و ميگنجند، جمهوري رئيس سيستم در سختي به که ميباشد خاص ويژگيهاي سري يک

MAURICE DUVERGER، )1980( اميديمن ترکيبي سيستمي آنرا نميباشد، صادق کشور اين مورد در شده استفاده آن از.  

  .ميباشند مستثني قانون اين از تسوگ و تسين کانتونهاي 98

  .ميباشد استثنايي حالت يک داراي شتندرات انتخابات در يورا کانتون 99

  .ميباشند مستثني قانون اين از آوسرهودن– و اينرهودن - آپنتسل کانتون نيم دو نيز و گراوبوندن و اوري کانتون دو 100

 حق زنان کانتون نيم اين در .ميباشد )فدرال( اتحاد به وفاداري اصل براي ديگري نمونه اينرهودن، - آپنتسل در زنان به رأي حق اهداي آغاز 101

  .کردند کسب فدرال دادگاه جانب از صادره حکم يک از پس بلکه آن، داخل در انتخابات مبناي بر نه را خود رأي
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مبدل گشت  ين حق در سطح مليا ختنت شنايرسم به يبرا يا به سرچشمه ،شرفتهيپ ياز کانتونها يزنان در برخ يبرا يحق رأ ياعطاآغاز 

  ).16جدول (

  

  زنان در امور مربوط به کانتون يبراشدن و انتخاب  انتخابحق  ياعطا آغاز: 16جدول 

  زمان  کانتون  زمان  کانتون

  02.05.1971  گالروس  01.02.1959  واد

  06.06.1971  زولوتورن  27.09.1959  ن بورگينو

  12.12.1971  برن  06.03.1960  ژنو

  12.12.1971  تورگاو  26.06.1966  شهر بازل

  23.01.1972  سنت گالن  23.06.1968  منطقه بازل

  30.01.1972  ياور  19.10.1969  نيتس

  05.03.1972  تسيشو  12.04.1970  سيوال

  05.03.1972  گراوبوندن  25.10.1970  لوتسرن

  30.04.1972  دوالدنين  15.11.1970  خيزور

  24.09.1972  اوبوالدن  07.02.1971  آرگاو

  )1(  20.03.1977  وراي  07.02.1971  بورگيفرا

  30.04.1989  نياپنتسل در کنار را  07.02.1971  شاف هاوزن

  27.11.1990  نياپنتسل در را  07.02.1971  تسوگ

  يپرس ک همهيدر  يرش قانون اساسيپذ  

   2\2004.2امور زنان،  يمانان برايون همپيسيکم: مرجع

  

. باشنديز ميگر متمايکدياز ز يندوره مجلس  تداوم بلکه در مورد ،زنان يبرا يحق رأ ياعطا ازنه تنها در مورد آغ يمجالس کانتون

ل انتخابات در تمام ين دليبه هم. چهار سال استبالغ بر شتر کانتونها يب در  کهباشد يدو تا پنج سال م تداوم دوره مجلستفاوت 

  .  دارد کانتونهابه  يکانتونها همزمان نبوده بلکه بستگ

  

ن کشور تعداد يدر ا ،اوأل. باشنديبرخوردار م يا ارات گستردهياز اخت ياالت در امور حقوق انتخاباتيز ايکا نياالت متحده آمريدر ا

. باشديشتر از اروپا ميشوند به مراتب بيده ميق انتخابات از جانب شهروندان برگزيکه کارمندانشان از طر يپست و مقامات ادار

االت يا ،دومأ. شونديمأ انتخاب ميمستق، حکومت ياعضاگر يداالت فرمانداران و يالت قضات، و در اکثر ايا 25نمونه در  يبرا

و  يزيبرنامه ر ،سومأ. کننديمتمامأ اجرا خود آنها آن را بخشأ وضع و ز يرا ن يانتخابات سراسرن و مقررات مربوط به ين قوانيهمچن

ن ييدر تع ين احزاب بوده حتيخود ا يالتيا يبر عهده سازمانهاامور احزاب  در باره يطرح مقررات در مورد انتخابات سراسر

انتخابات مشخص  يبرا يهر حزب يدايآن کاند يباشد که در طيه مين همان انتخابات اوليا". primaries"مقررات مربوط به 

ثبت شده  يتنها اعضا(ا بسته يو ) را داردامکان شرکت در آن يا دهنده ثبت شده يهر رأ(توانند به دو گونه باز ينها ميا. گردديم

  .  برگذار شوند") caucus"\ "convention(" يحزب ييا گردهمايانتخابات در  يعني؛ )حزب امکان شرکت در آنرا دارند

  

 در قانون يالتيهر ا يانتخابات يستمهايس. باشديکسان مي يفدرال آلمان مقررات مربوط به انجام انتخابات سراسر يدر جمهور

ن به خاطر يل و همچنين دليبه ا. )ا پنج ساليچهار (باشد ين مجالس متفاوت ميا يدوره تناوب. الت مربوطه درج شده استيا ياساس

البته امکان آن وجود . باشديالتها همزمان نميدر تمام ا يالتيانتخابات ا يخ برگزاريند، تاريآ يش ميرس که گهگاه پزودانتخابات 
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ا يو  يالتيانتخابات ا ،االت مختلفيآن در ا يد که در طنريصورت پذ يقاطعانتخابات مت ،"يانتخاباتسوپر  يها دوره"دارد که در 

ن باره يدر آلمان در ا. باشديشده نم يزير شده و از قبل برنامه ينيشبيپن امر ي، اما ارنديآنها همزمان انجام پذ يا هر دويو  يشهر

به "دولت فدرال که  ين اجبار براين بردن ايبه خاطر از ب يزيگر و قبل هر چيطرف دو از  يل ماليبه دل يبحث شده که از طرف

را  يالتيبپردازد، انتخابات ا .)گردند مياالت انتخابات اجرا مياز ا يمعموأل در برخ يچرا که در هر سال( "يدائم يغات انتخاباتيتبل

 يمشکل سازمانده. باشندين موضوع مطرح ميه ايک عليتئور -يل دمکراسيو هم دال يکيل تکنيهم دال  102.برگزار کنندهمزمان 

 نشدن يمنجر به عملکه  ياالت به طور همزمان و مشکل انحالل زودرس و خارج از نوبت پارلمانيدر همه ا يپارلمان يتهاياکثر

 - يلحاظ دمکراس از. باشنديم يکيشود، از جمله معضالت تکنياالت ميانتخابات در همه ا يبرا يسراسرهمزمان و  ک موعدي

سطح فدرال خواهد شد و " يا دورهانيانتخابات م" يبه نوع يالتيل انتخابات ايمنجر به تبد ين امريک مشکل آن است که چنيتئور

باشند که شهروندان يده مين عقيکه بر ا يکسان. گردديخود م دروندر  ياسيل اراده سيتشک ي هپروس رفتنن يه نوبه خود باعث از بب

االت که منجر به تعداد يمجدد ا ين امکان را دارند که از سازماندهيشوند ايم يو شخص يان ماليتخابات متعدد متحمل زل انيبه دل

  .  کنند يشود، جانبدارياالت مياز ا يکمتر

  

 نيالبته در نوع ا. گردنديم برگزار يانتخابات نسب اصول همه انتخابات بر اساسس يفدرال آلمان بر خالف سوئ يدر جمهور

وجود ) مطلق يا انتخابات نسبيشخص به  يمتک يانتخابات نسب(داها يست کانديم و ليوه مستقيان شيب ميانتخابات امکان ترک

 يرأ ،التيا 11تنها در . وجود دارد ييز تفاوتهاين يدادن رأ ي هوين در شيهمچن. دگرديجاد تنوع مين امر باعث ايکه ا داشته

 يمستثن يمقررات يدارا" يت پنج درصديمحدود"االت در مورد ياز ا يبرخ). 10 هامبورگر د( باشنديم يدو رأ يدهندگان دارا

آنها . باشدين حزب مينده به ايک حزب به مجلس و اختصاص دادن نماين کننده حداقل سهم کل آرا جهت ورود ييباشند که تعيم

ساکن  يت سوربيو اقل Schleswig- Holstein ساکن يت دانمارکياقل يبرا ييمقررات استثنا( اند ل دادهين سهم را تقليا

اند  دا کردهيدست پنده ياز تعداد نما حداقلمأ به يکه مستق ين احزابيندگان بيم نمايدر تقس يشترياالت تنوع بيدر ا). براندنبورگ

  .  رنديگيرا در نظر مشرط ن ياخود  يالت در قانون انتخاباتيپنج ا. خورديبه چشم م ")ندهياز نما يداشتن حداقل يا هيشرط پا("

  

ن ين گونه در ايداها بوده و به ايست کانديم و ليمستق يداهايهر دو نوع کاند يداراکه  ياالتيتمام ا ،بر خالف انتخابات فدرال

ز ا يشتريق دادن تعداد بيجاد توازن از طري، امکان ا")ندگان مازادينما("باشديوه ميبه هر دو ش يندگانياالت امکان انتخاب نمايا

م از تعداد يندگان مستقيکه تعداد نمايهنگام .را دارند) ق انتخاب شده باشنديکه از هر دو طر ييداهايکاند يبه ازا(نده ينما

. ديايد ميپد" ندگان مازادينما"باشد، حالت  شتريب ،آنها  به  شده  دادهنسبت آراء  يتوسط احزاب بر مبنا ي کسب شده يهايکرس

سهم و  ،"ندگان مازادينما"م يتقس. باشديجه انتخابات مياحزاب در رابطه با نت ي همازاد و اضاف يهايکرسر نگنشا" ندگان مازادينما"

ندگان ينما" ميتقسق ياز طر. دهديش مير احزاب افزايشوند نسبت به سايمازاد م يهايکسب کرسرا که موفق به  ياحزاب يوزن نسب

در  .گردديمجددأ تعادل الزمه برقرار م ،ن احزابين همه ايبدر اند  د نشدهمازا يهايکسب کرسکه موفق به  يبه احزاب" يتعادل

 يهر رأ(انباشت : دهيج گردير رايوه زيدو ش ،شهروندان يجهت بهبود امکانات انتخابات يهنگام انتخابات شهر و به يالتيسطح ا

متشکل از  يستيخود ل يتواند برايم يا دهدهن يهر رأ(رن يپاناشو ) دا بدهديک کانديخود را به  ين رأيتواند چنديدهنده م

 يبرا يالتيهر ا). احزاب گوناگون بدهد يداهايخود را به کاند  دلخواه يراآن گونه يل داده و به اياحزاب مختلف تشک يستهايل

االت يا يابر. رديگيرا در نظر م)  تمام آرا از يداشتن حداقل خاص( يموانع يا قهو منط يورود اشخاص و احزاب به مجالس شهر
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در نظر  يک حداقل پنج درصدي تورينگنو  شلزويگ ـ هولشتاين، زارلند، مکلمبورگ ـ فورپومرن، هسن، هامبورگ، برمن

، برلين، بايرن، بادن ـ ورتمبرگاالت يدر اوجود دارد و  يک حد اقل سه درصدي رايالند فالتسالت يدر ا .است  شده  گرفته

  . وجود ندارد ين مانعيچن زاکسن ـ انهالتو  زاکسن، وستفالن نورد راين، نيدرزاکسن، براندنبورگ

  

دادن به  يامکان رأهم  يالتيدر انتخابات ا يشهروندان عالوه بر انتخابات شهر يباشد که برايم يالتيتنها ا هامبورگ شهر-التيا

 يپنج رأ يهر کدام از انتخابات دارا يراب يا دهنده يهر رأ ،ديبنابر قانون جد. رديگيرن را در نظر ميانباشت و پاناش ي هويدو ش

باز، از  يستهايق ليو از طرمأ يمستق آنهاتن از  71حداقل  ،ابندييکه به مجلس راه م يي و منطقه ينده شهرينما 121از تعداد . باشديم

دهندگان  يرأ ،شد چنانکه ذکر. شونديانتخاب م يالتيا يستهايله ليندگان به وسير نمايسا. شونديدهندگان انتخاب م يرأ طرف

ک يندگان يتعداد نما. خود را بدهند يمشخص تا حداکثر پنج رأ يدايک کانديو به   کردهفوق استفاده  ي هويتوانند از هر دو شيم

در نظر  ييستهاين رابطه تنها ليدر ا. گرددين مييتع يالتيا يستهايداده شده به ل يق نسبت آراياز طرست متحد، يلک يا يحزب 

انتخاب  يي هو منطق يشهر يستهايق ليکه از طر ييداهايکاند. باشند  هر باطليغ يحداقل پنج درصد از آرا يوند که داراشيگرفته م

به  يانتخابات ستيلک يکه يدر صورت. ابندييراه م يي و منطقه يبه مجالس شهر يبدون در نظر گرفتن حداقل درصد ،شوند يم

دان خواهند يز پا به مين يندگان مازاد و تعادلينما د،ابيدست  ،يالتيست ايل ي هجينتسه با يادر مق ،ميندگان مستقياز نما يشتريب تعداد

  . گذاشت

  

اگر تا . ده و تا حال امتحان خود را در عمل پس نداده استيب رسيم به تصويمستق يپرس ک همهيد توسط يقانون انتخابات جد

ب يبا تصو هامبورگ شهر-التياکنون ا 103،را داشت يقانون انتخابات نيربود که بغرنج ت يالتيآن ا بادن ـ ورتمبرگالت يبحال ا

بوجود را  يعمل نسبتأ بزرگ ي دامنهدهندگان  يرأ يبرامذکور  يستم انتخاباتيس. را بر عهده دارد ين سردمداريد ايقانون جد

د که يمنتظر ماند و د يستيبا. باشديبغرنج مت خود يدر کل مزبور يستم انتخاباتيمت تمام شده که سين مهم به آن قيالبته ا. آورد يم

  ؟  ا نهي اد شده قادر به پس دادن امتحان خود در عمل خواهد بوديستم يا سيآ

  

 قطب نما انتخابات نياکه  معتقدند يگروه. دارد  را بهمراه يضيضد و نق يهايشداوريپ ،فدرال آلمان يدر جمهور يالتيانتخابات ا

ن امر با انتخابات يه اين زاوياز ا. کرد ينيب شيپتوان يمفدرال را  يجه انتخابات سراسرينت ،هاجه آنينت يوکه از ر يبدان معن باشند،يم

ا يگو ،که ن استيامنظور . شود يمگردد، همتراز قلمداد يم برگزار ياست جمهورير ي هدور ي انهيماالت متحده که در يکنگره ا

و پارلمان  کنند يمراز است دولت فدرال ابيخود را نسبت به س يتينارضا اي تيقت رضايبا انتخاب خود در حقدهندگان  يرأ

ش يا افزايگو  کهگردد ين استنباط ميت ايکه باعث تقو يامر. ستيش نيب يا بهانه ،باشدين انتخابات ميکه موضوع ا يالتيا

 يي هيپا تياهم کاهش ،ن امريامد ايپ. باشدياالت ميطه کارکرد مجالس ايل حيارات و تحليل اختيتقل، موجب ياسيس يدگيدرهمتن

کنند تا با  يم يحزب سعا يالتيا يها ابد که شاخهييد ميوه تشدين شين به ايهمچن ن موضوعيا. باشديم يالتيت در سطح اانتخابا

  . شرکت کنند يالتيا  يدر مبارزات انتخابات ،حزب خودااستمداران فدرال يس يبانيجلب پشت

  

از احزاب به طرح  يکيز حداقل يشه نيورزند بلکه همياستمداران مشهور فدرال شرکت مينه تنها س يتاليا يدر مبارزات انتخابات

 يبرد که مدعيسؤال مر يرا ز ييکه سخن آنها يامر. دنن موضوع را به نفع خود بدانيکه ايد در صورتناوريم يمسائل فدرال رو
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بوده  يا ا فقط منطقهيباشد که يم ياحزاب کوچک يج انتخابات برايهستند، نتا يالتيطرح مسائل فدرال در انتخابات ا يک جانبگي

البته صحت  .ابنديسطح فدرال انتخاب شده و به مجالس راه مبان يچرا که آنها بدون داشتن همتا و پشت باشنديم يمخالفت أا صرفيو 

الت يدر سطح ا او ي هکارناماستمدار فدرال، کارکرد و يک سيکه سنگ محک کاربرد  کردتوان کتمان ين موضوع را نميا

پس از  1998 يانتخابات سراسر يخود را برا يدايکه کاند کردرسمأ اعالن  حزب سوسيال دمکرات نمونه حزب  يبرا. باشديم

الت مذکور موفق يدر انتخابات ا گرهارد شرودرپس از آنکه . کند يمشخص م نيدرزاکسنالت يادر انتخابات جه يمشخص شدن نت

  . داد يخود را به و يشده و جا ينينش ر اول حزب بود ناچار به عقبيشد، اسکار الفونتن که در آنزمان دب يدرخشانجه يبه کسب نت

  

 ،شده باشد يي شتر منطقهيب ياسيستم سيهر چه س. رگذار باشديتواند بر سطح فدرال تأثيم )االتيا( عضو يانتخابات در سطح دولتها

وجود داشته باشند و  يي منطقه برتراحزاب  ،عضو ين دولتهاياز ا يکه در برخيدر صورت. شود يمشتر يز بين يرگذارين تأثياحتمال ا

ز ين يورود به پارلمان سراسر يبرا يکاف يموفق به کسب رأ ،يشرکت در انتخابات سراسر يبرا يريگ ميتصم از ن احزاب پسيا

طلب  ييجدا ين احزاب جزو جنبشهايکه ايدر صورت. احزاب خواهد شد يستم سراسريدر س يين امر منجر به جابجايا ،شوند

  . شود يمنته ياسيستم سيثبات س يبرا يتواند به مشکالت جدين امر ميباشند، ا ينامتعادل و افراطمواضع  يا دارايبوده و 

  

نه تنها حکومت  1993ن کشور پس از انتخابات اکتبر يدر ا. باشديار ناهمگون کانادا ميبس يفدرال ياسيستم سيک سي يبرا ،يمثال

و  ويکار پروگرس دو حزب محافظه: شد يوندچار دگرگدر مجلس عوام  زيب احزاب نيکار آمد بلکه ترک يبر رو يديجد

ن موفق يشيد در انتخابات پيک جديبأ به طور کامل از دست دادند، حزب دمکراتيخود را تقر يحضور سراسر ديک جديدمکرات

ن هم يه از اين قضيشيحزب حاکم پ يبرا. افتيل يعدد تقل 9به  1993خابات سال ن رقم در انتيشده وا يکرس 45به کسب 

. گشتدر پارلمان کانادا  يکرس 2عدد را از دست داده و تنها موفق به حفظ  167خود  يکرس 169آن حزب از . تر بود زيانگ غم

الت موفق به اخذ ين ايمجلس ا يکرس 74 خواه از ييحزب جدا الت کبکيدر ا: بود يا ت دو حزب منطقهين تحوالت تقويل ايدل

 يکرس 52از تعداد کل  يکرس 51موفق به اخذ  ،وم به رفرمسمو يستيپوپول يدست راستز حزب يدر غرب کانادا ن. شد يکرس 54

ن يا 1993در سال (ن کشور يدر غرب ا يي منطقه يروهايوستن و اتحاد با نيق پيکار از طر ان محافظهين اثنا جريدر ا. شد يالتيا

  .ديخود را استحکام بخشت يموقع) بود" حزب رفرم"همان 

  

  )13.01.2005(االت يبر حسب ا کانادا )مجلس عوام(مجلس دوم  يهايم کرسيتقس: 18جدول 

  برالهايل  التيا
حزب 
  کارمحافظه

  بلوک کبکوا
حزب 

  يک مليدمکرات
  مجموع  يخال يکرس  ها يحزب ريغ

  )26( 28    )1( 1      )23( 26 *)2(2  آلبرتا

  )34( 36    )1( 1  )2( 5    )25( 22  )6( 8  ايش کولومبيتيبر

نس ادوارد يپر
  لنديآ

4 )4(            4 )4(  

  )4( 14      )4( 4    )5( 7  )5( 3  توبايمان

  )10( 10    )1(  )1( 1    )2( 2  )6( 7  کيو برانزوين

  )11( 11      )3( 2    )3( 3  )5( 6  اينواسکوش

  )103( 106  )2(    )2( 7    )4( 24  )95( 74  وياونتار

  )75( 75  )1(  )4(    )33( 54    )37( 21  کبک

  )14( 14    )2(  )2(    )8( 13  )2( 1  ساسکاچوان
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و فاندلند و ين

  البرادور
4 )4(  2 )3(        1 )0(  7 )7(  

  )1( 1            )1( 1  نوناووت

 يترتور
  يشمالغرب

1 )1(            1 )1(  

  )1( 1            )1( 1  وکوني

  يسراسر
133 

)169(  
99 )73(  54 )33(  19 )14(  2 )9(  1 )3(  308 )301(  

  .12.04.2004خ يبه تار. دهنديدوره را نشان من يو هفتم يندگان در سيمجلس نما يهايم کرسياعداد داخل پرانتز تقس

 http://www.parl.gc.ca/information/about/process/house/partystandings/standings-e.htm: مرجع

  .13.01.2005خ يدر تار

  

 نيبنابرا. باشندينده در سرتاسر کانادا ميکسب نمابرالها قادر به يف در حال حاضر تنها لين تواصيکه با تمام ا آن استنشانگر  18جدول 

اما در  104.باشديب اشخاص را دارا منقاط کشور قدرت جذ ياقصدر  يک حزب سراسرينند ما باشد کهيم يبرالها تنها حزبيحزب ل

 کين کشور را يدر حال حاضر حکومت ا. خود شد يبانياز پشت يز ناچارأ متحمل از دست دادن بخشين حزب نيا ،2004جون  28انتخابات 

  .  دهديل ميتشک يبراليت لياقل

  

 يستمهايس. ندارد يستم انتخاباتياز س يبا نوع مشخص يسم رابطه خاص و تنگاتنگيباشند که فدراليم ن امريها مجموعأ نشانگر ا ن نمونهيا

ستم ين سييار تعيمتمرکز وجود دارد، داشتن اخت ينجا با نظامهايکه در ا يتفاوت. باشنديز قابل استفاده مين يفدرال يدر نظامها ،جيرا يانتخابات

ک بوده که يوه دمکراتيجهت بحث و جدل به ش يبوده و رقابت احزاب در سطح مناطق، امکان مناسب مناطق از جانب خود آنها ينتخاباتا

    . گذارديم يو سراسر ير خود را بر سطح مليمتعاقبأ تأث

  

  ل حکومتيرقابت احزاب و تشک 4.3
  

 يتر از کشورها بغرنج ينظام فدرال يدارا يورهاکشز در يرقابت احزاب ن يها وهي، شاستمشهود  يانتخابات يستمهايهمانگونه که در مورد س

ز افزوده ين دو سطح نيدر ا ي، همکاريا و منطقه يستم به رقابت سراسرين سي، چرا که در اباشديرمتمرکز ميا غينظام متمرکز و  يدارا

 لياز قب ،رگذاريتأثام ع يدر کنار فاکتورها. دارد يمتفاوت يبه فاکتورها ياتش بستگين رقابت در جزئيا يريشکل گ يچگونگ. گردديم

؛ يدهندگان به حزب خاص يرأ يستگبوان شدت يگر و همچنيکديبا  آنها، تعداد احزاب و رابطه يستم انتخاباتي، سيستم حکومتيکاراکتر س

د به آن پاسخ دا يستيبايکه م ين پرسشياول. وجود دارند يفدرال يستمهايدر سرقابت احزاب  يز براين يگريد يها مالکها و ضابطه

نمونه  يبرا - يمختلف اجتماع يگروهها يبند مي؟ تقسهستند ناهمگونا ي همگون گروههاا يآ: اشدبيب جامعه ميق و ترکيون و تلفيانتگراس

در  يمشخص يا گروههايکسان بوده و ي يياياز نظر جغراف آنها يپراکندگ ايآ بوده ؟ يبه چه صورتک در داخل حکومت، ياتن يگروهها

  دارند؟  تمرکز يمناطق خاص
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با  يتا چه حدن دو يدارد، ا يا و منطقه يارات دو سطح سراسريبه اخت يک رقابت احزاب بستگيناميد  از آنجا کهن است يدوم امهم  ي همسئل

 يکيگر در رقابت هستند يکديکه با  ياحزاب ،عضو يا در تمام دولتهاين مسئله قابل توجه آن است که آيسوم ؟دارند يختگيگر درآميکدي

 يي وهيبه چه ش يدرون حزب يسازمانده يد که ساختارهاينماين موضوع مهم ميتأ طرح اينها. وجود دارد؟ ياختالفات آنهاان يمدر ا يوده و ب

ر و يگر امکانپذيبه سطح د يگذار از سطحا يآباشند؟ يگر ميکديا آزاد با يتنگاتنگ  يا در رابطه يو سراس يا ا احزاب منطقهيآ: باشنديم

   105.باشد؟يم يشترير بينفوذ و تأث ي؟ کدام سطح داراآسان است

  

  منطق رقابت احزاب: 3شکل 

  
  

  

 يخواه به طرز بارزينجا دو حزب دمکرات و جمهوريدر ا ،اوأل. دارد يريرپذياالت متحده از چهار فاکتور تأثيستم احزاب ايبعنوان مثال س

ک يئولوژ دهيساختار احزاب ا ،دومأ. کنند ينمفا يا يبأ نقشيتقر يا ب منطقهاحزا. در دست دارند يالتيرقابت را در هر دو سطح فدرال و ا

 ياست جمهورير يستم حکومتيباشد که سيآن م ،ساختار باز و آزاد يگر برايل دياز دال يکي. باشديق ميقابل تطبو ر يپذ نبوده بلکه انعطاف

س جمهور در داخل حزب نقش يبوده و رئ ياست حزبيبر حسب سندگان ياز جانب نما ياجبار يستم دادن رأياالت متحده فاقد سيدر ا

ر متمرکز يوه غيبه ش سنتأاز ابتدا و  ،ن کشوريدو حزب غالب در ا: شوديفاکتور سوم مظهور ن امر منجر به يا. کند ينمفا يرا ا يغالب

در  يحزب يها سه با شاخهيدر مقا آنها يالتيل و افدرا يا سازمانهاز غالب بوده امين يالتين دو حزب در سطح ايالبته ا. اند شده يسازمانده

ستم يل سيشتر به دليهرچه ب يرقابت بر سر به دست آوردن رأ ،چهارمأ. کنند يمعمل  ،گريکديمستقل از  ي هويخودمختار بوده و به ش ،آلمان

بدون توجه ( يوه شخصي، به شيمبارزه انتخابات يبرا ين منابع ماليمبودن تأ ين و الزامد شديکاند يبرا ي، رقابت درون حزبيتياکثر يانتخابات

 ،اد شدهيل يبه دل. گردديشتر نقش احزاب ميل هرچه بين امر منجر به تقليا. دشويداها خالصه ميشخص کاند ، در )يحزب يبه سازمانده

ن اثنا روشن يدر ا. ن احزابيقابت بو هم به ر دارد يبستگبش يس جمهور وقت ورقيرئن يکا هم به مبارزه بياالت آمريانتخابات در ا ي هجينت

 در حال پس يلق حزببر حسب تع يرقابت انتخاباتاالت يدر تمام ا. باشديمختلف م ،االت گوناگونير فاکتور حزب در ايکه تأث است  شده

انتخاب مجدد  الکند که احتمين امر صدق مين ايمچناالت هيدر مورد ا. داها داده استين کانديخود را به مبارزه ب يبوده و جا يرو

ن امر يکه منجر به ا يليدال از يکي. باشديم شتريب )اند بوده يندگيد که تا حال فاقد سمت نمايجد يداهايسه با کانديدر مقا(سابق  ندگانينما

                                                 
 GRANDE, 2002, HRBEK (HRSG), 2004 :فدرالي کشورهاي در احزاب سيستم مورد در 105
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 يکه برا يسه با کسانينده هستند در مقايباشد که نمايم يکسان يبرا يجهت مبارزه انتخابات يکمک مال يتر بودن جمع آور راحت ،دشويم

    106.باشنديم يندگيد نماين بار کاندياول

  

بوده و از جانب  يي منطقه يجه وجود احزاب قوين امر نتيا ياز جانب. باشديأ از هم جدا ميقو ،االت متحدهيستم احزاب در کانادا برخالف ايس

 يراه ستيو ز يروند تکامل شغل. باشد يمرن کشويدو حزب بزرگ ا يدرونو  يابط عمودواستقالل عمل در ر يباال ي هدرجسبب  بهگر يد

)Karriere( شتر به ين کشور بيا يدر ساختارها ياسيس يزيو برنامه ر يکيئولوژ ديا يراستااحزاب،  ين مالياستمداران، نحوه تأميس

 در ،در سطح فدرالچه در دول عضو و چه  ياسيس ين کشور، روندهايبرخالف آلمان در ا  107.کنفدرال شباهت داشته تا فدرال يستمهايس

 يداياالت را به عنوان کاندياز ا يکيس دولت يها رئيبعنوان مثال کانادائ. کند يم يروينبوده بلکه از منطق خاص خود پ ياست حزبيس گرو

را  خود التيا منافع نيتأمهمواره نند که يبيرا م يشخص کس نيآدر وجود  آنهاپندارند چرا که يفدرال نم يريمقام نخست وز يبرا يمناسب

  . کند يدنبال م

  

 ،ن امريبرخالف ا. باشنديار مشابه ميبسفدرال آلمان  ياالت جمهوريدر ا يو حکومت يانتخابات يستمهايس ،شرح آن رفت در باالچنانچه 

  ن بهيشيدر قرن پ از دهه شصتالبته . باشدين تنها بعد از اتحاد مجدد دو آلمان مشهود نميبا هم دارند و ا ياريبس يتفاوتها يحزب يستمهايس

به سه  ،يالتيدر سطوح فدرال و ا) يف شده بعنوان حزب حکومتيتعر(سبزها، تعداد احزاب مطرح  يت انتخاباتيتا قبل از موفقنطرف و يا

 يالتيدر سطح ا ،بر خالف سطح فدرال. بودند برخوردار يخاص تياز موقع هاالتيا ي همهن سه حزب همواره در ياما ا. محدود بود حزب

الت يا ياسيس يبر زندگ تا اند هآنرا داشت ييتوانا ياحزاب ،ن بر خالف سطح فدرالينهمچ. باشنديبوده و مروال کار  يتک حزب يحکومتها

 هم يو حزب يالتيت ايهو يختگيبه درهم آم يگاه وجود داشته که گهگاه هيش دژ و تکيدايامکان پ ،يالتيدر سطح ا. شوند  رهيچ ،يخاص

" يحزب دولت"به ل يتبداحزاب ن يکه رقابت دائم بر سر قدرت به همراه دارد، ا يي يمنف يها با تمام وسوسه و قين طريز اا. ده استيانجام

 ،متزلزل شده مرور زمان االت نه تنها بهياز ا يدر برخ ياحزاب سنتأ حکومت يبرتر. باشدينم ينيضمت ن احزابيادائم  يروزيپالبته . شونديم

ت سبزها در يتنوع حضور احزاب پس از موفق). 19جدول ( اند کردهواگذار احزابگريدخود را به  يجااحزاب  نيدر درازمدت ابلکه 

ست يوارث حزب کمون( حزب سوسياليسم دمکراتيکحزب . است  هافتيآلمان گسترش   ون بعد از اتحاد مجدد ديو همچن يالتيانتخابات ا

برالها از نقش يه و دو حزب سبزها و لشد برلين شهر-التيان در يد و همچنيجد التيج اموفق به استقرار خود در پن) يدر آلمان شرق سابق

، هامبورگ، بايرناالت يدر ا( ن سهيب يالتيدر حال حاضر تعداد احزاب حاضر در مجالس ا. ن مناطق برخوردار هستنديدر ا يکمتر

  .  باشديم) زاکسندر (تا شش ) تورينگن، مکلمبورگ ـ فورپومرن

  

 يگوناگون انتخابات يهاستميس موجود در ي، بر اساس تفاوتهايالتيدر کنار احزاب حاضر در مجالس احضور احزاب کوچک  امروزه

  بهاحزاب بالقوه انتخاب ، حزب سوسيال دمکرات و  حزب دمکرات مسيحیدو حزب بزرگ  يبرا ،ن سببيبه ا. باشديمتفاوت ماالت، يا

 يي ک حزب منطقهي حزب سوسياليسم دمکراتيک ،کهيبطور. باشديار متفاوت ميبس يالتيا بت هرنس  به ،يائتالفات حکومت ليمنظور تشک

در  زاکسن ـ انهالتالت يبرالها به جز در مجلس ايحضور داشته و ل ياالت غربيعمومأ در مجالس ا 2004باشد، سبزها تا سال يم يشرق

 يالتياز مجالس ا يشترينده به تعداد بين دو حزب موفق به فرستادن نمايا ،2004در سال . ندارندحضور  ،يت شرقاالياک از يچ يلس هامج

                                                 
106 . SALMORE/SALMORE, 1993, HAMM/MONCRIEF, 1999, 159.  

107 . SCHULTZE, 1982, 135 
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 را ورود به مجلس يبرا يفائق آمدن بر مانع پنج درصد يبرا ينيک تضميحزاب کوچک دمکراتباشد که ايانگر آن امر مين بيالبته ا. شدند

  . ندا هنده بودينما يدارا يالتيلس اازده مجيبرالها در يدر دوازده و ل 2004سبزها در آخر سال . در دست ندارند

  

مواجه  ن مشکليرا با ا يالتيدر سطح ا يومتل ائتالفات حکي، تشکدر آنهاقدرت و تنوع  يالتيسطح ا شتر احزاب دريحضور تعداد هر چه ب

فدرال ) ونيسيا اپوزي(ت الگو قرار دادن ائتالف حکوم يل حکومت بر مبنايکمتر قادر به تشکآنها  ،شتر زمانيبا گذشت هرچه بساخته که 

مخصوصأ ). که در سطح فدرال حاکم بود قرار داشت يل حکومت در جهت انجام همان ائتالفيتشک يش برايگرا يالتيدر سطح ا( باشنديم

  . ")ائتالفات مخالف(" رنديپذيصورت م ،فدرال ياسيائتالفات س يسمت و سوبر خالف  يالتيائتالفات ا ن سوياز دهه نود به ا

  

  يالتياحزاب در سطح ا يبرتر: 19 جدول

  )1(ب درازمدت احزاب يترک  التيا

  ))ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد  مخالف( حزب دمکرات مسيحی يبرتر  بادن ـ ورتمبرگ

 حزب سوسيال مسيحی يبرتر  بايرن

  ي، رقابت)1949 -71( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  برلين

   حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  براندنبورگ

  )1949 -95( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  برمن

  ي، رقابت)1949 -2001( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  هامبورگ

  ي، رقابت)1949 -70( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  هسن

  يرقابت  مکلمبورگ ـ فورپومرن

  يرقابت  نيدرزاکسن

  )1975از ( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر  ،)1966 -70( ي، رقابت)1949 -58( حزب دمکرات مسيحی يبرتر  نوردراين ـ وستفالن

  ي، رقابت)1949 -87( حزب دمکرات مسيحی يبرتر  راينالند ـ فالتس

  زارلند
، )1980 -99( حزب سوسيال دمکرات  يبرتر، )1975( ي، رقابت)1955 -70( حزب دمکرات مسيحی يبرتر

  يرقابت

   حزب دمکرات مسيحی يبرتر  زاکسن

  يرقابت  زاکسن ـ انهالت

  شلزويگ ـ هولشتاين
حزب سوسيال  يبرتر، )1987( ي، رقابت)1958 -83( حزب دمکرات مسيحی يبرتر، )1949 -54( يرقابت

  1988از  دمکرات 

  يرقابت  تورينگن

. نندکيف ميتعر يبرترآنرا  آنها،ل حکومت از جانب يو نداشتن شانس تشک يحداقل دو دوره انتخابات يون برايسيدر صورت ضعف اپوز

  .نام دارد ياسيحالت مجادله و رقابت باز بر سر قدرت س ،يرقابت

  ديبه همراه اطالعات جد ,Kropp/Sturm, 1999: 41: مرجع

  

  )2004( يالتيا ياحزاب در مجالس و حکومتها: 20جدول 

ن يخ آخريتار(الت يا

  )انتخابات

تعداد احزاب در 

  يالتيمجلس ا
  )ندگانينما( يالتياحزاب در مجلس ا

داد تع

احزاب 

  درحکومت

  ياحزاب حکومت

تعداد وزرا همراه نخست (

  )ريوز

 بادن ـ ورتمبرگ

)25.03.2001(  
4  

حزب ؛ )63( حزب دمکرات مسيحی

؛ )10(برالها ي؛ ل)45( سوسيال دمکرات 

  )10( سبزها

2  
؛ )8( حزب دمکرات مسيحی

  )2(برالها يل
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  3  )21.09.2003( بايرن
CSD )124( حزب سوسيال دمکرات ؛ 

 )15(؛ سبزها )41(
  )11( حزب سوسيال مسيحی  1

  5  )29.11.2001( برلين

حزب ؛ )44( حزب سوسيال دمکرات 

حزب سوسياليسم ؛ )35( دمکرات مسيحی

؛ سبزها )14(برالها ي؛ ل)33( دمکراتيک

  )1(ون ي؛ بدون فراکس)14(

2  

؛ )6( حزب سوسيال دمکرات 

 حزب سوسياليسم دمکراتيک

)3(  

 براندنبورگ

)19.09.2004(  
4  

حزب ؛ )33( حزب سوسيال دمکرات 

حزب سوسياليسم ؛ )20( دمکرات مسيحی

  )6( DVU؛ )29( دمکراتيک

2  

+ 5( حزب سوسيال دمکرات 

حزب ؛ )ر بدون حزبيوز 1

  )4( دمکرات مسيحی

  5  )25.05.2003( برمن

حزب ؛ )40( حزب سوسيال دمکرات 

؛ )13(؛ سبزها )29( دمکرات مسيحی

  )6( DVU؛ )1((برالها يل

2  
؛ )4( حزب سوسيال دمکرات 

  )3( حزب دمکرات مسيحی

  3  هامبورگ
حزب ؛ )63( حزب دمکرات مسيحی

  )17( GAL؛ )41( سوسيال دمکرات 
1  

؛ )6( حزب دمکرات مسيحی

  )4(بدون حزب 

  4  )02.02.2003( هسن

حزب ؛ )56( حزب دمکرات مسيحی

؛ )12(؛ سبزها )33( سوسيال دمکرات 

  )9(برالها يل

  )11( مکرات مسيحیحزب د  1

 مکلمبورگ ـ فورپومرن

)22.09.2002(  
3  

حزب ؛ )33( حزب سوسيال دمکرات 

حزب سوسياليسم ؛ )25( دمکرات مسيحی

  )13( دمکراتيک

2  

؛ )6( حزب سوسيال دمکرات 

 حزب سوسياليسم دمکراتيک

  )1(؛ بدون حزب )3(

 نيدرزاکسن

)02.02.2003(  
4  

حزب ؛ )91( حزب دمکرات مسيحی

؛ )15(برالها ي؛ ل)63( دمکرات سوسيال 

  )14(سبزها 

2  
؛ )8( حزب دمکرات مسيحی

  )2(برالها يل

 نورد راين وستفالن

)14.05.2000(  
4  

حزب ؛ )102( حزب سوسيال دمکرات 

؛ )24(برالها ي؛ ل)88( دمکرات مسيحی

  )1(ون ي؛ بدون فراکس)16(سبزها 

2  
؛ )9( حزب سوسيال دمکرات 

  )2(سبزها 

 رايالند فالتس

)25.03.2001(  
4  

حزب ؛ )49( حزب سوسيال دمکرات 

؛ سبزها )8(برالها ي؛ ل)38( دمکرات مسيحی

)6(  

2  
؛ )7( حزب سوسيال دمکرات 

  )2(برالها يل

  4  )05.09.2004( زارلند

حزب ؛ )27( حزب دمکرات مسيحی

؛ )3(برالها ي؛ ل)18( سوسيال دمکرات 

  )3(سبزها 

  )8( حزب دمکرات مسيحی  1

  6  )19.09.2004( زاکسن

حزب ؛ )55( حزب دمکرات مسيحی

حزب ؛ )31( سوسياليسم دمکراتيک

؛ )12( NPD؛ )13( سوسيال دمکرات 

  )6(؛ سبزها )7(برالها يل

2  
؛ )7( حزب دمکرات مسيحی

  )2( حزب سوسيال دمکرات 

زاکسن ـ انهالت 

)21.04.2002(  
4  

حزب ؛ )48( حزب دمکرات مسيحی

حزب ؛ )25( سوسياليسم دمکراتيک

  )17(برالها ي؛ ل)25( وسيال دمکرات س

2  
؛ )6( حزب دمکرات مسيحی

  )3(برالها يل
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 شلزويگ ـ هولشتاين

)27.02.2000(  
5  

حزب ؛ )41( حزب سوسيال دمکرات 

؛ سبزها )7(برالها ي؛ ل)33( دمکرات مسيحی

  )3( SSW؛ )5(

2  
؛ )8( حزب سوسيال دمکرات 

  )2(سبزها 

  3  )13.06.2004( تورينگن

حزب ؛ )45( مسيحی حزب دمکرات

حزب ؛ )28( سوسياليسم دمکراتيک

  )15( سوسيال دمکرات 

  )10( حزب دمکرات مسيحی  3

SSW :ش؛ يجنوب شلسو يکانون انتخاباتDVU :Deutsche Volksunion )؛ )يافراط يحزب دست راستGAL :سبزها يهامبورگست يل.  

  

  )1990از " (ائتالف مخالف"االت با حکومت متشکل از يا: 21جدول 

  مخالف يالتيائتالفات ا  ائتالف سطح فدرال  سال مدت به

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  2

 )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1990  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  4

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1991  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  5

  )ليبرالها(د حزب دمکراتهای آزا/ مسيحی

1992  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  5

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1993  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  6

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1994  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  6

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1995  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  5

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1996  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  5

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1997  

حزب سوسيال /حزب دمکرات مسيحی  5

  )ليبرالها(حزب دمکراتهای آزاد / مسيحی

1998  

  )1( 1999  سبزها/حزب سوسيال دمکرات   5

  2000  سبزها/ت حزب سوسيال دمکرا  5

  2001  سبزها/حزب سوسيال دمکرات   5

  2002  سبزها/حزب سوسيال دمکرات   5

  2003  سبزها/حزب سوسيال دمکرات   5

  2004  سبزها/حزب سوسيال دمکرات   6

  .کومت قرار داردبر رأس ح 1998ائتالف فوق از سال  )1(

  

حزب ( يحيدر مقابل دمکرات مس) باشديم مکرات حزب سوسيال د سرخمنظور از (سبز  -سرخ در سطح فدرال گرچه ائتالف 

حزب با  يحت(ک را دارد يائتالف با تمام احزاب دمکرات يياالت توانايدر ا حزب سوسيال دمکرات قرار دارد اما ) دمکرات مسيحی

برالها و تا يو ل حزب سوسيال دمکرات ن حزب با يا. باشديصادق نم حزب دمکرات مسيحی ين امر براين ايع). سوسياليسم دمکراتيک
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را  حزب سوسياليسم دمکراتيکن بوده و ائتالف با يدست به ائتالف زده اما در مورد سبزها بدب هامبورگلر در يبا حزب ش 2004مارچ 

حزب امکان بستن  نيابوده چرا که  حزب سوسيال دمکرات بات نام برده به نفع يترک )ياضير(قانون احتماالت از نظر . کند يمکأل رد 

نه تنها بر حسب قانون احتماالت بلکه  ياسياما در عمل ائتالفات س. باشديدارا م حزب دمکرات مسيحیرا نسبت به  يشتريالفات بائت

مخصوصأ  رد،يگ يانجام ماالت ياحزاب در تک تک ا ياسيت رقابت سين وضعيموجود و همچن ياسيت سيوضع يعمدتأ بر مبنا

ته ات گذشيآنچه که بر حسب تجرب. باشدوجود داشته  ياحزاب گوناگونبستن ائتالف با  از احزاب بزرگ امکان يکي يکه برايهنگام

االت يبرالها و سبزها در سطح اي، لحزب سوسيال دمکرات متشکل از  ييدار بودن ائتالفات چراغ راهنمايناپا ،باشديان ميبر همه ع

برالها زرد و ي، لسرخ حزب سوسيال دمکرات ه رنگ معرف گردد کيل به آن اطالق مين دليبه ا يياصطالح چراغ راهنما( .باشديم

از در عمل کمتر گر، يبات دياد شده و چه ترکيب يکار ائتالفات متشکل از سه حزب، چه ترک يبازده) .باشديسبز م که سبزها البته

   . باشديم يائتالفات دو حزب

  

ا ي از آن ن منطقه شده که هدفيدر ا يائتالفات کنشسبب بوجود آمدن  در شرق آلمان، حزب سوسياليسم دمکراتيک يقدرت نسب

نگونه موضع يبد .م سازنديل حکومت سهيدر تشکن حزب را ياوه يا آن شين يبه ا تنهاا ين حزب از حکومت بوده و يدور نگاه داشتن ا

ن کننده ييه فاکتور و عمل تعمبدل ب ،ريا خيباشد يمجاز م حزب سوسياليسم دمکراتيکا ائتالف با ين پرسش که آيدر مقابل ا يهر حزب

خود به  يو آمادگ يمشخص دهندگان به احزاب يف رأيل تعلق ضعيبه دل ياالت شرقيبأ در تمام ايتقر. ل ائتالفات شده استيدر تشک

 يل حکومتهايتشک يحت. است  شدهل حکومت يتشک يبرا يل به عاملمبدوه ين شيبکاربستن ا ،ياسيشات سيجهت آزما خود آنها

ش يبعنوان پ 2005در بهار  شلزويگ ـ هولشتاينل حکومت در يتا زمان تشک ياالت غربيز که در اين) زاکسن ـ انهالتدر ( يتياقل

امکان  حزب سوسياليسم دمکراتيک يهايژگيبرخورد با و يد شناخته شده بودند، در رابطه با چگونگيجهت انتخابات جد يدرآمد

  .اند دهير گرديپذ

  

از بروز تا اند  خود را از دست داده يين توانايسطح فدرال عمومأ ادر  يمراکز حزب ،گذشته يها مان در دههاست فدرال آليسبرخالف 

اراده  يريگ  شکل يبرا يي لقوه احزاب در انعکاس تنوع منطقهبا يتوانائ. بعمل آورند يريجلوگ يالتيند در سطح ايائتالفات ناخوشا

ش ي، افزايالتير رقابت احزاب در سطح اي، تحت تأثشود يم  برجسته احزاب يفدرال ياندهسازم ي هويل شيکه خود به خود به دل ياسيس

پس از ) باشديم حزب دمکرات مسيحیو  حزب سوسيال دمکرات منظور ائتالف دو حزب بزرگ (ائتالف بزرگ . افته استي فراوان

ل يتشکحکومت را  ،حزب سوسيال دمکرات ف با سبزها که در سطح فدرال در ائتال يبرا ،برمن شهر -التيا در 1999انتخابات 

پس از انجام  حزب سوسيال دمکرات  يالتيا يرهبر ،2001اکتبر  21در  برلينن پس از انتخابات يهمچن. ند بوديدادند، ناخوشايم

بلکه  ييراهنما، نه ائتالف چراغ  حزب سوسيال دمکرات  فدرال يرهبر ليک سازش، برخالف تمايه و نا فرجام ماندن ياول يگفتگوها

  . ح داديرا ترج حزب سوسياليسم دمکراتيکائتالف با 

  

تر و  قياز ائتالفات مخالف، عم يبدون در نظر گرفتن مشکالت ناش ياحزاب حت يو فدرال يالتيندگان ايان نمايبرخورد و اختالفات م

الت خود از مواضع دولت فدرال ياشاره به منافع ابا  يائتالف يحکومتهاکه يهنگام :گرددينجا است که آشکار ميدر ا. تمکررتر شده اس

نداشته  يفيتعر يت اقتصاديکه وضعيدر زمان. باشديحفظ ظاهر نم يبرا يو توخال يفاتيک استدالل تشرين تنها يکنند، اياد ميمنتقدانه 

ک ي. ديپر نما االتيا يبرا يمال ين کمکهايتأم ها را جهت مذاکرات و مجادله يجا تواند چون گذشتهينم يحزب يباشد وفادار

 يدولتها ين در مقابل دولت فدرال برايگر بلکه همچنياالت دينه تنها در مقابل ا يالتيتدافع از منافع ا يواضح و آشکار برا يندگينما

    .است  شدهري،  اجتناب ناپذيع منابع ماليدر توز يشتريدست آوردن سهم هرچه بد رقابت در بيل تشديبه دل يالتيا
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  )31.12.2004خ يبه تار) (يشرق(د ياالت جديدر ا ياحزاب حکومت: 22جدول 

  براندنبورگ
  سبزها -برالهايل - حزب سوسيال دمکرات   1990 -1994

  )تيحکومت اقل(برالها يل - حزب سوسيال دمکرات   1994

 حزب سوسيال دمکرات   1994 -1999

  حزب دمکرات مسيحی -حزب سوسيال دمکرات   1999از 

   

  ـ فورپومرنمکلمبورگ 
  برالهايل -حزب دمکرات مسيحی  1990 -1994

 حزب سوسيال دمکرات  -حزب دمکرات مسيحی  1994 -1998

  حزب سوسياليسم دمکراتيک-حزب سوسيال دمکرات   1998از 

 

  زاکسن
  حزب دمکرات مسيحی  1990 -1994

 حزب دمکرات مسيحی  1994 -1999

  حزب دمکرات مسيحی  1999 -2004

  حزب سوسيال دمکرات  -ب دمکرات مسيحیحز  2004از 

  

  زاکسن ـ انهالت
  برالهايل -حزب دمکرات مسيحی  1990 -1994

  )تيحکومت اقل(سبزها  - حزب سوسيال دمکرات   1994 -1998

  )تيحکومت اقل( حزب سوسيال دمکرات   1998 -2002

  برالهايل -حزب دمکرات مسيحی  2002از 

  

  تورينگن
  برالهايل -مسيحی حزب دمکرات  1990 -1994

 حزب سوسيال دمکرات  -حزب دمکرات مسيحی  1994 -1999

  حزب دمکرات مسيحی  1999از 

  از جانب خود ياضاف يمطلببه همراه  Jess, 1999: 162: مرجع

 

ا يا مستمند، بزرگ ي ، ثروتمنديو غرب ياالت شرقيبه عنوان ان ينپنداشته بلکه همچن ياسيگر تنها به عنوان سطوح مستقل سياالت خود را ديا

ا ي ييع، همکاران مناطق اروپايالت وسيا اي) باشنديالت ميهمزان ا، برلينو  هامبورگبزرگ، چون  ياز شهرها يشمار(شهر -التياکوچک، 
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اب در سطح منطق رقابت احز ين براين امر همچنيا(االت يدر ا ياسيل اراده سيتشک. ندينمايم يز تلقياروپا؛ ن يبازار داخل يمراکز اقتصاد

شدن رقابت احزاب با گذشت هر  يي روند منطقه. نامبرده را مد نظر داشته باشد يهايناگونوبات و گيترک يستيبايم )کنديز صدق ميمناطق ن

  . ده استيگرد آشکارترمشهودتر و  ،شتر زمانيچه ب

  

ش گرفته يدر پ ياز روند تکامل يناش  که -حزاب بزرگادر  يحت -احزاب "زه شدنيفدرال"گر يبه عبارت د يي ز منطقهير تمايس ،ن رونديدر ا

 يي احزاب به دو حزب منطقه يبأ تماميک تقريدر بلژ. ستين  ر کنندهيغافلگ يالملل نيسه بيک مقاين امر در يا. باشديم ي، رو به فزوناست شده

روند . ف وجود دارديسست وضع يوستگيباط و پک ارتيتنها  يي سطوح فدرال و منطقهن خانواده احزاب در يدر کانادا ب. اند ه شدهيتجز

چرا که بر طبق قانون  ،گردديسم آلمان محدود ميفدرال ياديبن يهايژگياز جانب و يگريقبل از هر امر د ياحزاب آلمان" زه شدنيفدرال"

  .  باشدياالت و دولت فدرال مين ايب يهمکار يزان بااليمسم، يفدرال ييش شرط کارايپ ياساس

  

است تا ين امور سياست فدرال وجود دارد؟ محققيو س يالتين انتخابات ايف شده بيتنگاتنگ و تعر يا ا رابطهين پرسش که آيا در پاسخ به

و  ين انتخابات سراسريکه ب کردتوان عنوان يم يک مشاهده تجربيبه صورت   108.باشندين امر ميشاره به روند ابحال تنها قادر به دادن تز و ا

به انتخابات ) ا بعديقبل (کتر ينزد يالتيانتخابات ا يارزخ برگيهر چه تار: باشد کهيم ين بدان معنيا. وجود دارند يي خهرات چريتأث يالتيا

از  آن،ج يا، تفاوت در نتمه دوم آنين يو در ابتدا يک دوره انتخاباتيسط اوادر . باشنديتر م ن انتخابات به هم مشابهيج ايباشد، نتا يسراسر

در  ،از نظر شهروندان نا محبوب يول ،مات از نظر دولت الزميشود که تصميح داده مين توضين امر چنيل ايدل. باشديم شتريب يگريهر زمان د

اق حکومت به انتخاب شدن مجدد از يل اشتيد و در اواخر دوره بدلنشويگرفته شده و به مرحله اجرا گذارده م يک دوره حکومتي يابتدا

  . ديآ يبعمل م يشتريتوجه ب )در صورت نا معقول بودن آنها يحت( دهندگان يرأ ياه به خواسته ،جانب شهروندان

  

 يت مثبتيوضع يلتايخود در انتخابات ا يبه خود) فدرال( يکه ائتالف حکومت کند يمن استدالل يدر پاسخ به سوال فوق چن يگريتز د

 زينمات نامحبوب يهمه تصمت يمسئولبلکه  شوند، شناخته نشدهيم سپرده يد به فراموشکه زو" مثبت يکارها"فقط مسئول  نداشته چرا که آن

د و توجه انظار را به کشياد ميفر يانتريهر چه عر ياسيس يها وهيش  بهون نظرات مخالف خود را يسيگر اپوزيباشد و از طرف ديم آنهابرعهده 

است يباشند که سيآن م يمدع زين يي تأ عدهينها. باشد خود يادعاهااثبات  يبدون آنکه مجبور به پس دادن امتحان برا کند يمخود جلب 

نگونه يبدان مدت يدر مر حکومت فدرال ييتغ يالتيلمان در سطح ادر آ. است يالتيست اايس يبرا" ومعرف يچهارچوب ارجاع"ک يفدرال 

ن يدر ا. دهند بر سر کار خواهند آمديو را ميک آلترناتيل يتشککه نسبت به حکومت فدرال  يگردد که در آنجا احزاب و ائتالفاتيآماده م

" روند رفقا"در آن هنگام از ( 60مه اول دهه يو ن 50االت در دهه يدر ا حزب سوسيال دمکرات ت يتقو: دهير اشاره گرديز يها باب به نمونه

حزب دمکرات ت ي، موفق)محالل استضش رو به اين گرايما ادند ايناميق ميگر را رفيهمد ،ن حزبيا يش اعضايپ يتا اندک(شد يصحبت م

  . نرويبه ا 80ن سطح از اواخر دهه يدر هم حزب سوسيال دمکرات شتر يو وزن ب 70در دهه  يالتيدر سطح ا مسيحی

  

شده بود که  ينيشبين پيچن 1998 يدر انتخابات سراسر گرهارد شرودر يروزيقبل از پ ،ندهيآ يبرا ،هين نظريل از جانب طرفداران اين دليبه ا

شورای در  حزب دمکرات مسيحیت يک اکثريبه  يتأ منتهينها ن امريا سبز -ک ائتالف سرخيوبر سر کار آمدن  يت ويموفقدر صورت 

   109.ديخواهد گرد) مجلس دوم( فدرال ايالتها 
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ج يل بغرنج نتايدالاز  يجامعح يبوده و قادر به توض يک بعدي يالتيو ا يدو انتخابات سراسر ي هح رابطيتشر ين مدلها براين اثنا تمام ايدر ا

) ييبه تنها(عنوان شده  يچکدام از تزهايبدست آمده حق را به ه يج تجربينتا: داستيآنچه که پ. باشندينم يالتيدر سطح ا يانتخابات

عداد شرکت ل تين دليبوده وبه هم )فدرال( ياز انتخابات سراسر يت کمترياهم يدارا يالتيد شهروندان انتخابات اينکه از ديدر ا. دهندينم

 آنها ين انتخابات برايل اين دليمقأ به هيست، اما دقين يباشد، شکيم ينتر از انتخابات سراسريدرصد پائ 10ش از يکنندگان در آن معموأل ب

و ) Rheinland- Pfalz )1998در  يالتيدادن در انتخابات ا يرأ يبراکه  ياسيس يشگاميپ. را دارد ياسيشگاه سيک آزمايحالت 

باشد چرا  ن انتخاباتيت کمتر اياز اهم يحاکتواند يم يبود، از طرف  شدهسال  16به  يل حد اقل سن قانونيخواهان تقل)1997( ورگبراندنب

 يدر اجرا يالتياستمداران ايل و اصرار سيگر تعجيو از طرف د بودمطرح نشده  يبه صورت جد يشنهادين پيچن يانتخابات سراسر يکه برا

  . باشديم يالتيانتخابات ا" يشياراکتر آزماک"نشانگر داشتن  ،آن

  

ک يموفق به ورود به  NPD يحزب نئوناز 60در اواسط دهه . دهنديد انجام مياحزاب جد را با يشاتيآزما يالتيانتخابات ا دهندگان در يرأ

عت کوتاه مدت خواهد يطب همان يز داراين 2004در سال  زاکسنن حزب به مجلس ينکه ورود ايا. ديگرد ياالت غربياز مجالس ا يسر

ل دهه يدر اوا. دنديد از جانب شهروندان انتخاب گرديجد يروين سبزها بودند که به عنوان نيا 80ل دهه يدر اوا. ديد منتظر ماند و ديبا ،بود

. االت گشتندياز ا ينده در برخينما يخواه بودند که موفق به کسب تعداديو جمهور DVUچون  يافراط ين احزاب دست راستيز اين 90

و  برمن يکار برا"و  هامبورگدر  STATTمانند حزب  ،هستند ياسيسخاص   ا برنامهي ينيکه فاقد جهانب يي منطقهون يسياپوزاحزاب  يحت

Bremer hafen "ا اعتراض ي"Law and Order "ت يک موفقياز  يخاص يزمان يها ، در برهههامبورگدر  110ليبه شکل حزب ش

ست آلمان ياليخچه خود بعنوان وارث حزب سوسيبه علت تار حزب سوسياليسم دمکراتيکحزب . اند رخوردار بودهب يالتيدر سطح ا ينسب

  . است  نکردهفا يا يتاکنون نقش ياالت غربين حزب در انتخابات ايا. باشديژه ميت ويک وضعي يدارا" نو"ان احزاب يدر م يشرق

  

بر  آنها يحد اقل به سبب تازگ که( ن احزاب يدهندگان به برنامه و اساسنامه ا يرأ دداشتن اعتما يد به ندرت به معنيدانتخاب احزاب ج

هرچه  يبا وجود آمادگ. باشدياحزاب شناخته شده م ياسيس يها برنامهاعتراض آنها به  يبوده، بلکه عمدتأ به معن) باشد،يشهروندان ناآشکار م

ق يسر نبوده که بدون داشتن تعلقات عميم يي موفق منطقه ونيسياپوزچ حزب يه يان امر بريض، تا کنون ايدهندگان در جهت تعو يشتر رأيب

  .  ابنديت دست يبه موفق يدر انتخابات سراسر ،ان شهروندانيدر م ياجتماع

  

  شورای فدرال ايالتها  يج و عوارض براينتا
  

متبلور  يدو مجلس در امر قانونگذار يو همکار ن در رابطهيمختلف و همچن حدر انتخابات در سطو يفدرال يستمهايرقابت احزاب در س

برخالف . اشدبيهم صادق م شورای فدرال ايالتها  ين امر برايا. است خود را در مجلس بر عهده دارنديمنافع و س يندگينما ،احزاب. شوديم

ن امر ياتاکنون  ،بشوداالت مطرح يبلکه منافع ا که در آن نه منافع احزاب يبه عنوان مجلس شورای فدرال ايالتها  ي هارانانگذيه و بنياول ي هديا

  .  است  هجامه عمل به خود نپوشاند
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منفرد بحث  يهايريگ ميشتر هنگام تصمي، تا بحال بيالتياست ايطه عمل سياز جمله محدود بودن ح ،ل گوناگونياالت بداليا ياسياستقالل س

مواضع مخالف احزاب به  ييزان بااليتا م ياسيز سياختالفات مشاجره انگ .آنها ياست کليست تا هنگام مشاهده سز مشهود گشته ايبرانگ

رامون يپ يبحثها  همانطورکهاما . شتر شده استيبه مرور زمان ب يالتيز اختالف نظر در سطح اين ياما در داخل هر حزب خاص. دارد يبستگ

ز يسطح فدرال ن ،است  نشان دادهرال مربوط به حقوق کارمندان،ا قانون فديباشد، يم يالتيات ايک ماليکه  ييات بر دارايمجدد مال يمعرف

   .کندرا حفظ  ين سراسريشده قوان يمتيبه هر ق ستيمصمم ن

  

  شورای فدرال ايالتها در ) م(ت مطلق ياکثر :23 جدول

  )3(مجموع   )2(ن يريسا  ونيسياپوز يتعداد رأ  دولت يتعداد رأ  )1(سال 

1949  8  4  31  43  

1950  17  5  21  43  

1951  16  9  18  43  

1952  13  9  16  38  

1953  13  9  16  38  

  

1954  16  9  13  38  

  38  13  4  )4)(م( 21  1955

1956  16  4  18  38  

  41  16  4  )م( 21  1957

1958  5  7  29  41  

  

1959  5  15  21  41  

1960  5  15  21  41  

1961  5  15  21  41  

  41  11  4  )م( 26  1962

  41  11  4  )م( 26  1963

  

  41  11  4  )م( 26  1964

  41  11  4  )م( 26  1965

  41  11  4  )م( 26  1966

  41  19  0  )م( 22  1967

  41  19  0  )م( 22  1968

  

  41  19  0  )م( 22  1969

1970  20  16  5  41  

1971  20  16  5  41  

  41  0  )م( 21  20  1972

  41  0  )م( 21  20  1973

  

  41  0  )م( 21  20  1974

  41  0  )م( 21  20  1975

  41  0  )م( 26  15  1976
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  41  0  )م( 26  15  1977

  41  0  )م( 26  15  1978

  

  41  0  )م( 26  15  1979

  41  0  )م( 26  15  1980

  41  0  )م( 26  15  1981

  41  0  )م( 26  15  1982

  41  0  15  )م( 26  1983

 
  41  0  15  )م( 26  1984

  41  0  18  )م( 23  1985

  41  0  18  )م( 23  1986

  41  0  14  )م( 27  1987

  41  0  18  )م( 23  1988

  41  0  18  )م( 23  1989

  

  41  0  )م( 23  18  1990

  

1991  27  26  15  68  

1992  21  26  21  68  

1993  21  26  21  68  

1994  10  34  24  68  

1995  10  34  24  68  

  

1996  16  34  18  68  

1997  16  34  18  68  

  69  15  )م( 38  16  1998

1999  23  28  18  69  

2000  20  31  18  69  

2001  20  31  18  69  

  69  18  )م( 35  16  2002

  69  18  )م( 41  10  2003

  69  18  )م( 41  10  2004

ن سبب در يبه ا. رنديپذيباشند در اول سال صورت نمين کننده مييتع شورای فدرال ايالتها ب يل و ترکيکه جهت تشک يالتيانتخابات ا )1(

  . شوديک سال شامل مي ن بخشيشتريب يب مجلس نامبرده را برايدر نظر گرفته شده است که ترک ينجا آن نظميا

ل حکومت يا در تشکي ،در سطح فدرال آنهااز  يکيا سه حزب که حداقل يمتشکل از دو  يآن دسته از ائتالفات حکومت يتعداد رأ )2(

 .باشديون ميسيا در اپوزيشرکت داشته و 

 -بادن و وورتمبرگ -وورتمبرگن، االت باديوستن ايبه هم پ از پس: افتهير ييبه کررات تغ شورای فدرال ايالتها  يهايمجموع کرس )3(

ت يل رشد جمعيبه دل. 1990تأ پس از اتحاد مجدد دو آلمان در يو نها 1957در سال  زارلندوستن ي، پس از پ1952هوهن تسولرن در سال 

ه قرار نگرفته مورد توج 1990تا سال  يغرب برلين يرأ. ديافزوده گرد يکيالت ين ايندگان ايبه تعداد نما 1998در سال  هسنالت يدر ا

 .شديالت به عنوان عضو کامل محسوب نميچرا که آن ا

 ت مطلقياکثر) م( )4(

  يو محاسبات شخص  .Schüttemeyer, 1990: 473f: مرجع
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نام گرفته " ستميس يشکستگ"ات يدر ادب ياسيس يها يريگ ميتصم يت آن براياهمو  شورای فدرال ايالتها احزاب در  ياسيوجود منافع س

  :است

ش شرط را مد نظر ين پيا ين قانون اساسيلفدر نظر گرفته نشده بلکه مؤ شورای فدرال ايالتها شدن  يزه و قطبيپوالر ،ن ساختار موجوديدر ا"

بوده و نقش انتظار رفته از خود را  يحزب يستمهايت خود قادر به حفظ استقالل عمل در مقابل سيکشور در تمام يستم فدراليکه س ندا هداشت

 يش شرط در نظر گرفته شده اشتباهيزمان مشخص شد که پ ياما در ط .کرد فا خواهديردکننده باشد، ا و ک مخالفيقش که همانا ن

 يز از رقابت احزاب؛ بناين سنگر و پناهگاه گريبه عنوان آخر شورای فدرال ايالتها  يعمأل برخالف نقش در نظر گرفته شده برا. بزرگ بود

    111".نهاده شد يدر  قانون اساسان مذکور همزم" ستميس يگشکست"

  

از رقابت احزاب در  يناش" يساختار يشکستگ"فدرال چه بوده و تز  يقانونگذار يبعنوان مفصل و لوال شورای فدرال ايالتها مفهوم نکه يا

  . باشنديشود؟ جزو سواالت مطرح م يابيچگونه ارز يستيبايم ،يدر رابطه با  کارقانونگذار شورای فدرال ايالتها 

  

رد ا يبرال وقت و يال ليدولت سوس ياه ن برنامهيتر ياز اساس يکي عنوان به 1972سال در  يقانون بازنشستگ يعتأ بلوکه کردن مقطعيطب

برنامه دولت  ياز ارکان اصل يکيبعنوان  1998و  1997 يدر سالها هلموت کل يبرال به صدراعظميل يحيدولت مس ياصالحات مال ي هبرنام

خورد که از ين روند به چشم ميا ين به لحاظ کليهمچن. گردنديم يابيمهم ارز ياسيک رخداد سي شورای فدرال ايالتها از جانب ، وقت

شتر متوجه يکه ب يبدان معن ،شده" ياسيس" ،ونيسياپوز يت بودن مقطعيل در اکثريبه دل شورای فدرال ايالتها  ين سو وتويبه ا 70 يسالها

   .باشديم 70دهه  ي هبرالها در دوريال ليسوس ياجتماع ياسيس يبلوکه کردن طرحها ،نمونه. طرح قانونبوده تا اجرا و  ياسيس يمحتو

  

شتر يب يرياز سمتگ يبوجود آمده که ناش شورای فدرال ايالتها در عملکرد  يبه بعد چرخش 90ا از دهه يکه آ ميآن است بپرس يجانجا يدر ا

با  يکه به سخت يالتيل تنوع در انواع آن در سطح ايبدلشتر ائتالفات يده شدن هرچه بيچياالت و در هم پيمنافع ا ين مجلس به سويا

مات ين مجلس در تصمين امر منجر به آن شده که ايا .دباشياست، م بوده باققابل انط يهت صحه گذاشتن به قانوندر ج يحزب ياستهايس

ار کمتر از يبس شورای فدرال ايالتها در  ييمواضع وتو يستيبايمدر صورت صحت جمله آخر . احزاب مستقل تر گردد ياستهايخود از س

باشد يت ميدر اقل شورای فدرال ايالتها که در  يحکومت يبرا. گردد ياست حزبيس يک منجر به بلوکه کردن بر مبنايوه اتوماتيسابق به ش

  . دينائل آ ييتوافقات و سازشهااالت که در جبهه مخالف قرار دارند، به ياز ا يبرخبا  حداقل محتمل خواهد بود که

  

ه بدان دارد که توافقات و راشا ،2000 يسبز در جوال -سرخاز جانب دولت فدرال  يرامون اصالحات ماليپ ينمونه بحث و جدلها يبرا

ن يمورد ا در شورای فدرال ايالتها ت ياکثر يموفق به کسب رأ گرهارد شرودرحکومت . توانند حاصل شونديوه ميفوق به چه ش يسازشها

شورای ها در يت مطلق کرسياکثر يشده از جانب دو حزب حاکم در سطح فدرال دارا ياالت رهبرينکه ايشده با وجود ا يقانون توافق

حزب هر سه ( براندنبورگو برمن، برلين، )برالهايل -حزب سوسيال دمکرات ( رايالند فالتساالت ين امر با کمک ايا. نبودند فدرال ايالتها 

) حزب سوسياليسم دمکراتيک -حزب سوسيال دمکرات ( مکلمبورگ ـ فورپومرنن يو همچن) حزب دمکرات مسيحی -ل دمکرات سوسيا

، )رايالند فالتس( ياصالح مال ي هدر برنام شتر به طبقه متوسطيتوجه ب: دند ازاالت عبارت بوين ايازات داده شده به ايامت. ر گشتيامکانپذ

 يوم ورزشياستاد يو نوساز ي، خدمات فرهنگ)برمن(در مذاکرات در راه اصالحات  يبانيبودجه و پشتدر جهت تعادل در  يکمک مال

                                                 
111 . LEHMBRUCH, 1998, 82 
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حزب سوسياليسم ت شناختن يآهن و به رسم د راهيو احداث خطوط جد) براندنبورگ( يابان و جاده سازيخ يها ، انجام پروژه)برلين(

  ). مکلمبورگ ـ فورپومرن( يآت يل حکومتهايبه عنوان طرف موئتلفه در تشک دمکراتيک

  

از ( يه ماليبن يستيبايم ،اوأل. باشديسر نميشه ميهم ،بدست آورد شورای فدرال ايالتها ت را در ياکثر يرأ ،يازاتين امکان که با دادن امتيالبته ا

ز خواهد يت آميموفق يتنها زمان يي ن معاملهيچن ،سومأ. ازمند کمک باشندين يستيباياالت مربوطه ميا ،دومأ. فراهم باشد )جانب دولت فدرال

هرچه  ،گريبه عبارت د. باشدين امر مين مهمتريآن باشد و ا ياسيار بزرگتر از خرج سياالت مربوطه بسيا يبوجود آمده برا بود که نفع

شتر متوجه يب يرد، هرچه که انظار عمومين دولت فدرال و احزاب مخالف مورد بحث قرار گيب يزتريموضوع مد نظر به صورت مشاجره انگ

به همان نسبت احتمال  ،کتر باشدينزد مربوطه يخ انتخاباتيبه تار شورای فدرال ايالتها در  يريگ يخ رأيموضوع مد نظر گردند و هرچه تار

  . ابديل ميک سازش تقليدن به يرس

  

  ياسيس )Karriere( ست راهيز 4.4
  

ا ياز سطح فدرال به سطح دول عضو و ( يا عمودي) ان دول عضويا مي ک دولت عضويدر ( يخود را افق ير کاريمس ياستمدارينکه سيا

گاه هر کدام از ير بوده و جايامکانپذ يستم احزاب تا چه حدير مکان در داخل سييتغن امر دارد که يبه ا يدهد بستگ يسمت و سو) بالعکس

افت و نه ي يفدرال ين کشورهايسه بيتوان در مقاينه م را يا شهيوار و کل ست راه نمونهيک زي. باشديکدام م ياسيستم سيمجلسها در داخل س

  . يک کشور فدراليان دول عضو يدر م

به مجلس  يالتير مکان دادن از مجالس اييتوان انتظار آنرا داشت که تغيم ،يعمود ي هق گشتيستم احزاب تلفيفدرال آلمان با س يدر جمهور

ل يبه دال ،يالتياز مجالس ا يکيبه  يانتقال از مجلس سراسر يعني ،ن مطلبيبرعکس ا .ر باشديفراوان اساسأ امکانپذ يفدرال بدون دشوار

 ياز افراد برا يتعداد مشخص يدر هر مجلس( ار گذاشته شدهين کمتر بودن تعداد کارمندان در اختيتر و همچن نيت کمتر آن و درآمد پائياهم

منتقل شود  يالتياز سطح فدرال به سطح ا يي ندهياگر چنانکه نما. رديپذيت مبه ندرت صور ،)اند ن شدهيش تعياز پ يي ندهيکمک به هر نما

 يالتيندگان سطح ايتعداد نما ،ل ذکر شدهيبه دال. باشديم ياز جانب و يالتيدر دولت ا يريل قبول کردن پست وزين انتقال معموأل به دليا

نده مجالس ينما 1948 ين امر به ازايا) 1998 -2002(ن دوره مجلس ياردهمدر چه: باشديار اندک مياند بس باالتر بوده  يمقام يکه قبأل دارا

    112.نده صادق بودينما 81در مورد  يالتيا

  

حزب دمکرات  ,حزب سوسيال دمکرات م يمستق يداهاياز کاند: باشديم روال کار) و نه برعکس( يبه مجلس سراسر يالتيانتقال از مجلس ا

 ياسيراه س ستيدرصد ز 11.6 يمجلس سراسر ي هن دوريپانزدهم يبرا وسياليسم دمکراتيکحزب سو  حزب سوسيال مسيحی ,مسيحی

اعالن  يالتيا يگندينما يد شدن خود را به خاطر داشتن کرسيکاند ،درصد 6.3و   کردهشروع  يالتينده مجلس ايشتر به عنوان نمايخود را پ

االت يرا دارا بودند که البته سهم ا يالتيا يندگينما ي هندگان سابقينمادرصد  15 يمجلس سراسر ي هن دوريدر چهاردهم  113.بودند  کرده

 زارلندو  رايالند فالتس، هامبورگ، برمناالت ياندگان مجلس اول برخاسته از ياز نما ييدرصد باال. ار متفاوت بودين عده بسيگوناگون در ا

ن يدر ا. استبوده  ينتأ قوس حزب سوسيال دمکرات که در آنجا  ندهست ياالت کوچکينها ايا 114.باشنديم يالتيا نيشيپ ندگانينماجزو 

                                                 
112 . BORCHERT/STOLZ, 2003, 157 

113 . SCH�TTEMEYER/STURM, 2005 

114 . BORCHERT/STOLZ, 2003, 157 
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 ياسيس ياالت کوچک تعداد پستهايدر ا. باشدياالت مين ايعت اوس ،به فدرال يالتينندگان از سطح اض کيل باال بودن درصد تعويدل ،رابطه

 زان فزونتريبه همان مز يناستمداران يسان يطح فدرال در مبه س يالتيانتقال از سطح ا يل برايو تما ،االت بزرگتريتا در ا ،موجود کمتر بوده

تعجب  ين سبب جايبه هم. ديازيدست  ياريندگان بسيبه نما حزب سوسيال دمکرات  ،1998 در انتخابات مجلس اول در سال. باشديم

ش نقل مکان از سطح يگرا :گفتتوان يد مت خويدر کل. باشدباالتر از حد معمول  آنها،ان يدر م يالتيندگان سابق ايتعداد نما اگرباشد ينم

 يالتيمجالس ا تر بودن تيکه بر حسب کم اهمش نامبرده کوچکتر از آن است ياما گرا ،باشد تا بالعکسيم شتريببه سطح فدرال  يالتيا

  .  داد توانياحتمال م

  

هلموت ( ي، تنها در موارد نادرکنند يمشرکت  ياول حزب خود در انتخابات سراسر يدايبه عنوان کاند ،يالتيران ايوز  که نخستيهنگام

در صورت شکست  يمجلس اول را حت يندگيکنند که سمت نمايخود را از قبل متعهد بدان م آنها) 1994 رودولف شارپينگو  1976 کل

د سمت يه دياز زاو. دارد قرار ياجرائ يها ن قوهيدر رابطه ب يسم آلمانيدر فدرال يمرکز قدرت اصل. اورنديب يبه جا ،حزبشان در انتخابات

 يندگي، انصراف از سمت نمايصدراعظم يدايک کانديل هنگام شکست ين دليبه هم. باشديمجلس اول آنچنان جذاب  نم ،يندگينما

  .  باشديمعمول م) يالتيا( يريوز مجلس اول و ادامه شغل پرنفوذ نخست

  

 يالتيمجالس ا يناتوان. نگرنديفدرال م يپستهادن به يرس يبرا يپرتاب يسکوچون  يالتيا يحکومت يبه سمتها يالتياستمداران بلندپرواز ايس

خود  يرا برا ياست فدرال، شانسيبا س يالتيدولت ا يون در هماهنگيسياستمداران اپوزيمخصوصأ س. ابدين طرز تفکر ميانعکاس خود را در ا

شورای  ياز سکو يالتيران ايوز غالبأ نخست ،در مجلس اول. ندن بشناسانيريالت خود به ساينند تا خود را در خارج از چهارچوب ايبيم

به  يبوده و ربط يک قانون فدراليکه قانون مورد بحث  يدر موارد يحت ،بپردازند يتا به سخنران  کردهن مجلس استفاده يدر ا فدرال ايالتها 

استفاده از امکانات  سوءنوع  نيدر آلمان، ا ياسياران علوم سانگذياز بن يکيتئودور اشنبورگ . االت نداشته باشديو ا شورای فدرال ايالتها 

چون الفونتن  يرانينخست وز: "گفتن يچن ،1997سال  دربا مجله شترن  يي در مصاحبه يو. شمردير قابل قبول ميرا غ شورای فدرال ايالتها 

ک سوءاستفاده از ين ين مجلس باشند؟ ايا) ندهينما(عضو  يبزنند بدون آنکه حت يدارند که در مجلس اول دست به مباحث حزب يچه حق

  115".بعمل آورد يرياند از آن جلوگتويس مجلس ميبوده و رئ يحق سخنران

  

  االتيبرخاسته از ا يصدراعظم يداهايصدراعظم و کاند :24جدول 

  صدراعظم يدايکاند  صدراعظم
، )حزب دمکرات مسيحی(نگر يسيورگ کيگ -کورت

   1966 -69، بادن ـ ورتمبرگش يدر پ

  1969، 1965، 1961، )يغرب( برلين، )حزب سوسيال دمکرات (ت ويلی برانت

ر يوز 1966از ) (حزب سوسيال دمکرات ( ويلی برانت

  1969 -1974، )امور خارجه

  1976، رايالند فالتس، )حزب دمکرات مسيحی( هلموت کل

  1980، بايرن، )حزب سوسيال مسيحی(وزف شتراوس ژفرانتس 

نده ينما 1976از ) (دمکرات مسيحی حزب( هلموت کل

  1982 -1998، )مجلس اول

  1987، نورد راين وستفالن، )حزب سوسيال دمکرات (وهانس راو ي

  1990، زارلند، )حزب سوسيال دمکرات (اوسکار الفونتن 

  1994، رايالند فالتس، )حزب سوسيال دمکرات (نگ يرودلف شارپ

  1998، زاکسننيدر، )حزب سوسيال دمکرات ( گرهارد شرودر

  2002، بايرن، )حزب سوسيال مسيحی( ادموند شتويبر  1998، از )حزب سوسيال دمکرات( گرهارد شرودر

        

                                                 
 ESCHENBURG, 2000, 278 از قول نقل 115
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ن امر در آنجا يکه ا ياالت شرقيا يبه استثنا( ،طح دول عضو به سطح فدرال معمول بودهفدرال آلمان انتقال از س يکه در جمهور ييدر جا

االت متحده يدر ا. دهندين انتقال از خود نشان ميبه ا يشتريش بيگرا يالتياستمداران اياالت متحده سيس و ايسوئدر  )باشديار مرسوم نميبس

س يدر سوئ. اند هبود يندگينما يکرس ياالت داراياز ا يکيندگان آن در يدرصد نما 38ش از يب ،ن کشوريا ي هچهارم کنگر و در دوره صد

ل يبدل .باشدير ميشمگچ ييکايآمر ي هنمونه ين زاوياز ا  116.رسديم 68به  يونال رات حتيناس يضاان اعين درصد در ميا ،2000در سال 

ت يق فوق کمتر موفقيکنگره از طر يندگيدن به هدف نمايانتظار آنرا داشت که رس يستيباين کشور ميستم احزاب اين التفاق در سييسطح پا

چنانکه در فصل دوم  ،ار مهم بودهين کشور بسياست ايدر س آنها) يفرد(ت و نقش يباشد که شخصين مورد آن ميحل معما در ا. ز باشديآم

 يبرا يخصش يک شبکه ارتباطياز  يعمومأ همراه برخوردار ،االتياز ا يکيدر  يندگينما يداشتن کرس. ديمختصرأ بدان اشاره گرد

ست شبکه نامبرده را تازه بوجود يبايکه م ينيسه با تازه وارديقا، در مياسيس يداها در رقابتهاين کانديالزم بوده چنانکه ا يجذب منابع مال

ان يونالرات از ميناس ياعضا يدرصد باال. باشدين مطلب ميه برعکس ايس قضيدر سوئ. باشنديم يشتريشانس و امکانات ب ياورند، دارايب

    117.باشديآن در مناطق مختلف م يها بر شاخهس يسوئاحزاب  ي هطريس يزان باالين کشور، نشاندهنده ميا يندگان مجالس کانتونينما

  

صادق  يفدرال يتمام کشورها يکه برا يخاص ي هشيتوان به کلينم ياسيراه س ستيدر مورد ز ،ديز عنوان گردين بخش نيا يچنانکه در ابتدا

، ياسيستم سيعملکرد س يزمهايانمک به يگريز ديقبل از هر چدولت بلکه  يسازمانده ي هوينه تنها به شراه  ستين زيا. افتيباشد، دست 

ن اظهار داشت که يچن ياس جهانيتوان در مقيالبته م. دارد يبستگ يفرهنگ -ياسيشات سين طبع و گرايو همچن يستم احزاب و انتخاباتيس

ل يدلچنانچه . شدبايستمها نمين سيالعاده در تک تک ا فوقو  يعالت يحائز اهم يفدرال ياسيس يستمهايارات و امکانات دول عضو در سياخت

ار کمتر از يس بسياالت متحده و سوئيدرصد انتقال شوندگان در ا يستيبايبود، ميم يالتيارات در سطح ايکمبود اختانتقال به سطح فدرال، 

ن کننده ييعت تيبه اهم يستيباين امر صادق نبوده و در کنار عوامل نامبرده ميده شد ايچنانکه د. بوديم فدرال آلمان ين نسبت در جمهوريهم

     .کرد اشاره ياسيس يستمهايت پارلمانها در داخل سيو اهم ياسيان سطوح مختلف سيم يارتباط و همکار

  

  يفدرال ينظامها در ياسيس ييايپو
 

 ،يفدرال يدر نظامها ياسيل اراده سيق تشکيعم ير اجتماعيو تأث ياسيشرکت در امور س يات براامکانو  گوناگون يراهها يفراوانتنوع و 

در  يي سطوح منطقهمتمرکز،  يبرخالف کشورها. باشديم و متمرکز استوار بر دولت واحد  ين نظامها و نظامهاين ايب يادآور تفاوت اساسي

اجتماعات  يت و برترياز ادراک از خود به همراه اهم يآن ناش ياسيس ييايپو ي هسرچشم. باشديک ميدمکرات يسم مکان رقابتهايفدرال

 ک دولت واحدين ارگانها به اوامر صادره از جانب يوابسته نبودن ا ، ويريمگيو تصم يي منطقه يندگيدر نما، تنوع )يي منطقه(کوچکتر 

  . باشد يم

 

  
  

  فيپرسشها و تکال
  .ديشرح دهو حداقل شرکت کننده را  يتوافق يحداقل رأ يانتخابات ي هويدو شان يتفاوت م .1

                                                 
116 . STOLZ, 2003, 228 

117 . EBD, 243 
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 .ديح دهيتوض ياسيستم سيدر س م رايمستق يدمکراس يها وهيرات ممکن شيتأث .2

  .ديبربنام  را يستم فدراليک سيدر ل رقابت احزاب يه و تحليتجز يبرا چهار فاکتور مهم .3
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   :فصل پنج

  سم در معرض انتقاديفدرال
  

 3و  1 ين روند را در فصلهايا دن بهيرسل يدل. خود در معرض انتقاد قرار گرفته است يامروز سم موجود در آلمان همراه خصائصيفدرال

 يشنهاديپ يبه همراه راه حلها يسم آلمانيفدرالدر ص داده شده يد به مشکالت تشخيدار يش روياکنون پ که هم يدر فصل. ميح داديتوض

زه کردن نظام يمدرن يون نا موفق دو مجلس برايسيشنهادات از جانب کميجه مباحثات و پيمختلف پرداخته و به نت يمربوطه از جانب طرفها

نهفته شده  مثبت احتماال يها فهنطق ين طريح داده شده تا از ايون ناموفق توضيسيکمن ياشنهادات يپ. گرددياشاره م 2004در دسامبر  يفدرال

 سرين امر ميا ينيشبيپ ،ن کتابيا يتا زمان خاتمه نسخه اصل. کرد يابين مباحث را ارزيج حاصل از ايشناخت و تنا را شنهاداتين پيدر ا

   ؟ريا خي خواهد شد يعملنه چندان دور  يي ندهيسم آلمان در آيشنهادات در جهت اصالح فدرالين پياز ا يا برخيباشد که آينم

  

سم آن کشور يرفرم فدرال ي بارهدر  ييز گفتگوهايش نيدر اتر ،انجام شده در باره اصالحات در آلمان يهاثبح مسئله جالب آنکه همزمان با

روپا در سال ا يئت قانون اساسيه ياز الگو يرويبه پکه  رديگ يمانجام  يشيئت اتريهک يارچوب ن گفتگوها در چهيا. رنديگيصورت م

ن کتاب در يکه تا زمان اتمام ا يمسائل. است  شدهد يتمد 2005سم تا سال يرفرم فدرال ي بارهنجا کار در يدر ا  118.است  شدهل يتشک ،2003

. باشديم يبر قانون اساس ياالت و حقوق مبتنيان دولت فدرال و ايارات ميم مجدد اختيتقسباشند، يدستور کار قرار داشته منتها هنوز باز م

  . گر در دستور کار قرار ندارندياالت، ديوستن ايا بهم پي شورای فدرال ايالتها انحالل 

  
  

  سم آلمانيمشکالت فدرال 5.4
  

ن در يبنابرا. ن شده استيح و تضمين کشور تشريا يقانون اساسفدرال آلمان در  يدر جمهور يم که نظام فدراليبرد ين امر پيتا کنون به ا

ف يطندگان ياز جانب نما ييکاران امر با در نظر داشتن يا يباشد گرچه گهگاهيسم نميان بردن فدراليمباحث رفرم، بحث بر سر از م

  .  شوديم يبانين خواسته پشتياز ا ،گريد ينگار با اشاره به عملکرد دولتها از منتقدان روزنامه يعنوان شده و از جانب برخ 119يصنعت

  

سم آلمان بغرنج بوده ولو عمومأ يفرم فدرالرامون ريبحث پ 120،اند کردهخاطرنشان   بارهن يدر ا در مطبوعات  مقاالت فراون چاپ شدهچنانچه 

م يپردازين مشکالت ميحل ا يشنهادات برايکه به پياما هنگام 121.باشدياستمداران مشابه مين و سيص مشکالت از جانب اکثر محققيتشخ

 يگريد مشکل .دهديح ميرا توضاز موانع بر سر راه روند اصالحات  يخشا بن امر تنهيالبته ا. رسديان مين اشخاص به پايمتحدالقول بودن ا

  .  کنند خود عمل يها و وعده باشند تا به حرفهايحاضر نم ياسيسکه دست اندرکاران ت است ين واقعياشود يبر آنها افزوده مکه 

                                                 
118 . BUßJÄGER, 2004 

  17 صفحه 30.04.1997 مورخ، FAZ روزنامه به گردد مراجعه هنکل، اوالف هانس ،BDI وقت ريئس جانب از مثال بعنوان 119

 ,BENZ,2003, BORCHARD/MARGEDANT (HRSG.), 2004, DECKER, 2004A, DECKER, 2004B :به شود مراجعه مقايسه براي 120

FISCHER/MARTIN GROßE H�TTMANN, 2001, FRANZ, 2004, …. 

 به قادر طريق اين از تا ميکنيم اشاره آنها مختصر پردازي دوباره به اينجا در .گرديد اشاره مشکالت اين از سري يک به پيشين فصلهاي در 121

  .باشيم )فدراليسم( رفرم پيرامون بحث باب در داوري
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سم را يفدرال يانتقاد از روند آلمان. آن يسم اتفاق نظر وجود دارد حداقل در مورد مسائل کليمشکالت فدرالدر مورد  شد،اشاره  قبالچنانکه 

  شده که باعث يباشد، امريآن م يدگيسم آلمان درهمتنيفدرال يماريبشود که عامل ينگونه استدالل ميا: کردر خالصه يز ي هويتوان به شيم

و فقدان  يينقصان کاراز به نوبه خود منجر به ين مهم نيا. قابل حل باشند ياالتيدو سطح فدرال و ا يتا مشکالت موجود تنها در همکار است

گر ين موضوع در جوار مسائل ديا. روديفراتر م يطه آن از محدوده مقررات فدراليده و معموأل حيندو گرديت و مشکالت توأم با ايمشروع

تواند کسر يآن از جمله نم يو بر مبنا  کردهه اروپا يثبات و رشد در اتحاد يمفاد قراردادها يکه خود را موظف به اجرا يکشور يبرا

چرا  .باشديخواهد شد، کشنده م يهنگفت يها مهينصورت ناچار به پرداخت جرير ايدرصد درآمد ناخالص داشته در غ 3مازاد بر  يي بودجه

قانون  يدگيباشد، درهمتنيکه در رابطه تنگاتنگ با امر فوق م يگريمشکل د. باشنديهمراه م يفراوان يهايبا دشوار يلانجام اصالحات ماکه 

ن امر به يا باشند ويداشته، بهم بافته م يگر بستگيکدياالت به يدرآمد دولت فدرال و بودجه ا): رجوع گردد 3به فصل (است  يمال ياساس

ر يشان به کجا سرازيات پرداختيباشند که مالين موضوع نميص ايگر قادر به تشخيد ،شهروندان. گردديم يکارو ناآش ينوبه خود سبب ناروشن

  .  باشديم آنهاات پرداخت شده از جانب يمسئول کدام بخش از کل مال يچه طرفشده و 

  

 يدگيدرهمتن يل درجه بااليبه دل يسم آلمانيستم فدراليس: ابديز ادامه ميآن ن ي کنندهخرج  عاملدر  ،اتيوصول مال موجود در يناآشکار

 آن   يو واضح نبوده، دوچندان به ناروشنف آشکار يم وظايستم تقسيک سي يچگاه دارايخود ه ي، که به خودياسيس يهايريمگيدر تصم

 يتأ معرفيو نها يبتن رقاي، اعمال و وضع قانون در چهارچوب قوانين چهارچوبيدولت فدرال در باب قوان ي هفيانجام وظ. افزوده است

ک يو کدام ياسين مطلب نباشند که کدام سطح سيص ايمنجر به آن شده که امروزه شهروندان قادر به تشخ 1969ف مشترک در سال يوظا

 گر امکان آنرا ندارند تايدهندگان د يرأل ين دليبه هم. را برعهده دارند مشخص يهايريگ ميت تصميمسئول ،دانين مياز دست اندرکاران ا

ه خود را از يفه و کاراکتر اوليوظ يج انتخاباتينگونه نتايبد. ا مجازات کننديداده پاداش ن مربوطه را يمسئول نکردن،ا ي کردنق انتخاب ياز طر

 ياسيس يرغبت يمنجر به ب ،ک قانون و مقرراتين يص مسئوليتشخدر  ييعدم توانا ،اوأل. شودين امر باعث بروز دو خطر ميا. دندهيدست م

. است 2004انتخابات اروپا در سال  ،يعدم شرکت عمد يبرا يي هنمون. باشديج آن عدم شرکت در انتخابات مياز نتا يکي. گردديم

ارات پارلمان اروپا و يدند چرا که در مورد اختيورز ين انتخابات خوددارين علت از شرکت در ايگر به ايل ديشهروندان در کنار دال

ن يفدرال آلمان چن يبخصوص در جمهور ،از کشورها ياريعرضه نشده بوده و در بس ياطالعات کافآنها به  ،موضوعات در دستور کار

 ياسيستم سيس باشهروندان کامل  يگانگيتواند بيگر ميجه دينت ،دومأ. باشديداخل کشور م ياسيوانمود شده بود که موضوع انتخابات امور س

تواند در عدم شرکت در انتخابات متبلور شود و هم در انتخابات يهم م يگانگيبن يا. شدستم در دراز مدت بايآن س يثبات يبنگونه يو بد

باشد که يانگر آن مياد شده بيشرح  : به طور خالصه. کردنمونه هم استفاده ن يح ايتشر يتوان براياز انتخابات پارلمان اروپا م. ياعتراض

منجر به بلوکه کردن و هرچه ناآشکارتر شدن   که ،باشديآن م يج منفينتا از و يآلمان يدمکراس يعامل دو مشکل اساس ياسيس يدگيدرهمتن

  . دهدياز دست م رفته رفته ک خود رايت دمکراتيق مشروعين طرياز احاکم  ياسيستم سياست شده و سيس

  

در  آن يروند تکامل و ياقتصاد يت کليوضع ين جهت بررسيمتخصصاز ئت يهک ي. گذاردير فوق صحه ميز بر تفسين يک نگرش اقتصادي

ان يماصطکاک . ميباشيار دور ميبا نظام فدرال بس يکشور يهاآل دهيدر حال حاضر از ا: "ان داشتين بيسم چنيبرفدرال يدر نقد ،2002سال 

 خود امکان يقانونگذار يارات عموميشود؛ دولت فدرال در چهارچوب اختيباال است که منجر به درجا زدن م يبه قدر يدو مجلس گاه

 ياتيو مال يهرگونه استقالل مالاالت نه تنها فاقد يباشد؛ اياالت و شهرها مينه آن بردوش اين هزيرا دارد که تأم يدر موارد يريگ ميتصم

که خود مقصر  ياالتيشود؛ به اين برده مياز ب ياتيوضع و کسب منابع مال يبرا يي هرگونه عالقه يتوازن مال يستم برقراريبوده بلکه توسط س

 - در سراسر کشور يط زندگياستانداردها و شرا يکسان سازي -يمنجمد از اصل قانون اساس يريق تفسياز طرباشند يشان ميع بد مالوض
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راه حل  هرگونه امکان بوجود آمدن و م سازنديسه خودا دولت فدرال را در بدوش گرفتن باريگر ياالت ديا است تا  شدهامکان آن داده 

بخشأ  ،ستميدرون سدر  يريگ ميتصم يو ساختارها يفدرال يارگانها ،گريل ديز به داليبه سبب عنوان شده و ن .رددگيم فه خفهدر نط يرقابت

    122".سراسر کشور بر سر زبانها است باشند که دريم يک رفرميمسئول و مسبب تراف

  

 که مشخصهشود يم يان رفتن آن عوامليز مخود سبب ا يبه شکل امروز يسم آلمانيکه فدرال کردتوان استنتاج يبنابر آنچه گفته شد م

م يدينام يا منطقه ين عوامل را وجود پارلمانهاياز ا يکيبعنوان مثال . )چنانچه شرح آن عوامل در فصل اول رفت( باشنديم يفدرال ينظامها

 ي هطيدولت فدرال در ح يتهايکه فعال يياز آنجا. باشديم يقانونگذار شان تنها در امور فهيو وظ  کردهمل تقأل عسم ،ياديبن يي وهيکه به ش

 يالتيارات مجالس اياخت ي هبه همان نسبت دامن و  افتهيش يافزا اديف مشترک  شدين وظايو همچن ين چهارچوبي، قوانيرقابت يقانونگذار

ر متمرکز يغ يشورهاکنسبت به مناطق  يبرترچگونه يه يدارادر عمل هنوز  االتيا ايد که آيآ يم انيبه من پرسش يا ،افته استيتنزل 

   123باشند؟يم

  

سال دراز جانب ائتالف بزرگ  يقانون اساسدر   انجام گرفتهر يينداشته و حداقل از زمان تغ يتازگ يسم آلمانيمشکالت و معضالت فدرال

 يعوارض جانب يدارا ،1969سال ده شده در يچيپ يها که نسخه آشکار بودهفتاد  يسالها ياز همان ابتدا. باشنديشناخته شده م ،1969

ق يرا موظف تحق يون بررسيسيک کميآرا  يبه اتفاق تمام 1973در سال  مجلس اول اد شده،يان بردن عوارض ياز م يبرا. باشنديم ينامطلوب

در  يآت ينيشبيو مشکالت قابل پ يفائق آمدن بر مشکالت کنون يبرا يل قانون اساسير و تکمييتغ ،يا و تا چه حديآ"که  کردن مورد يدر ا

    124".باشدير ميو امکانپذ يآن ضرور نياديکنار حفظ اصول بن

  

. ديگرد يبه عنوان عامل اصلاالت و پارلمان و حکومت يان دولت فدرال و ايون نامبرده مکلف به در نظر گرفتن رابطه ميسيکم ،ن اثنايدر ا

چگونه يآنها بدون ه يتأ تماميژه بود که نهايو يهايريگ جهينت يک سريبغرنج به همراه  يگزارش ،ون مذکوريسيکم ي هکار سه سال ي هجينت

ان دولت فدرال و يارات را مياخت يدگيبر آن شد تا درهمتن يسع ،1982ض حکومت در سال يگر پس از تعويک بار دي. ندماند يباق يامديپ

  .  اورديبه بار ن يحاصل ين سعياز ينبار نيا يول کرد، يثنت خااليا

  

در فاصله . م انگاشته شدسيرفرم فدرال يبرا" نو يامکانات يبرو يا روزنه"و مانند  شد ين جهت تلقيدر ا يگريشانس دمانند اتحاد دو آلمان 

سم ين به امر رفرم فدراليمشغول به کار شد که همچن" مشترک دو مجلس يون قانون اساسيسيکم"ک ي 01.10.1993تا  16.01.1992 يزمان

تأ بسته شد بدون يز نهايد نيام ي هن روزنيل شده منتها ايمتمم و تکم ،در دو نکته يدر رابطه با نظام فدرال يالبته قانون اساس. کرد يم يدگيرس

امر قابل ذکر  :دنديم گرديتنظ ينظام فدرال يها چ و مهرهياز پ يبرخان ين ميدر االبته . ابدي ياديو بن يجد يريياد شده تغي يدگيآنکه درهمتن

ن يکه در چهارچوب قوان كرديمار را واگذار ين اختيخود به دولت فدرال ا ين ماده به صورت قبليا. باشديم يساسقانون ا 72) 2(ر ماده ييتغ

ر داده ييدر چهارچوب تغ. ديجاب نمايآن را ا" يزندگ يکسان و سراسريط يشرا"دست به اقدام بزند به محض آنکه بوجود آوردن  يرقابت

  کاستهشدت و حدت آن  از ل گشته ويتبد" تشابه"در سطح تمام کشور به  يط زندگيشرا" بودن يو سراسر يکساني" ،فوق ي هشده در ماد

شه ير محسوس به سوال هميين تغيدوم). به فصل دوم مراجعه گردد(دولت فدرال محدود گردد  يت قانونگذاريفعال ي هله دامنينوسيتا بد شد
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و  برليناالت يد تا ايب رسيالف به تصو 118به نام  يديابطه ماده جدن ريدر ا. گرددياالت برميمجدد ا يريم و شکل گيمطرح تقس

د يوندند، که البته چنانکه بدان اشاره گرديگر بپيکديبه  بادن ـ ورتمبرگالت يس ايب و تأسيابند به موازات ترکيامکان آنرا ب براندنبورگ

  . وستينپبه وقوع  ،مربوطه يپرس در همه براندنبورگ  مردم يل وتوين امر به دليا

 يقانون اساس 23ن رابطه ماده يدر ا. ابدي يه اروپا مين کشور در اتحاديت ايخود را در عضو منشأ يسم آلمانياز مشکالت فدرال يگريرشته د

ن ماده يا. کردن ماده جلب يتوسط ا 1992شت در سال يقرارداد ماستر ياالت را برايت ايدولت فدرال رضا. باشديم يت مرکزياهم يدارا

االت در يمنافع ا يکه پا يرا در موارد ين ويهمچن ،االت در امور مربوط به اروپايدولت فدرال به دادن اطالعات به ا کردنکنار موظف  در

ماده نامبرده  ن،ياعالوه بر. )يقانون اساس 23) 5(ماده (سازد يدر امر مربوطه م شورای فدرال ايالتها  يان باشد موظف به در نظر گرفتن رأيم

ک يفدرال آلمان از جانب  ياالت باشند، جمهوريارات ايبپردازد که تنها در قلمرو اخت يه به امورين اتحاديدهد که هر زمان ايزه آنرا ماجا

    125).يقانون اساس 23) 6(ماده (دد گر يندگينما شورای فدرال ايالتها  ي هفرستاد

  

 ي هک فرستاديه اروپا از جانب يران اتحاديئت وزيفدرال آلمان در ه يهورجم يندگيامکان نما. ن ماده امتحان خود را در عمل پس نداديا

از جانب آلمان  يئت اعزاميه يرهبر  اگرچه. است  نکردهفا يا يتا کنون نقش مهم يقانون اساس 23) 6(طبق ماده  شورای فدرال ايالتها 

 1998از سال .واگذار شود آنهافوق به  يرهبر تاعنوان شده االت ين خواسته از جانب ايا يگهگاه ي، ولشه در دست دولت فدرال بودهيهم

االت يندگان ايا ساخت تا نماياما امکان آنرا مه است  نکردهدر سه مورد آن دولت فدرال موافقت . است  هن امر هشت بار رخ داديا ،2004تا 

دولت . باشدياالت نامطلوب ميا يفدرال و هم برا دولت يهم برا مزبورط يشرا  126.کنند مو نظرات خود را اعال در جلسات مربوطه مواضع

به . بلعد ياز کار و زمان را م ياديزحجم  و االت مقرون به صرفه نبودهيها با ايريگ ميتمام تصم يفدرال شکوه از آن دارد که هماهنگساز

منظور (را در بروکسل  ياسيکار س ييتوانا ،شدبايم 23از ماده  ياد شده که ناشيل روند يدارد که آلمان به دليز عنوان ميآم مبالغه يا وهيش

ه کامأل ياالت از زاويا. خود ندارد يياروپا يعاجل را با شرکا يهايريگ مياز دست داده و امکان مذاکرات و تصم.) باشد ميه اروپا مياتحاد

. ننديبيه اروپا مياتحادمانده با  يشان باقيبرا که هنوز يارات کميار بر سر اختيک جنگ تمام عيخود را در  آنها. نگرنديه مين قضيبه ا يمتفاوت

 آنها،از نظر . باشدينم يشان گذاشته، کافيار ايدر اخت 23که ماده  ياالت در بروکسل امکاناتيحفظ منافع ا يباشد که براين ميموضع آنها ا

  .  ت امکانات در جهت دفاع از منافع خود در مقابل سطح اروپا بوديدر فکر تقو يستيبايم

  

ف مقرر در قراردادها را به يفدرال آلمان وظا يکه جمهوريزمانآن هم باشد، يه ميت در مقابل اتحاديمسئول که مطرح است يگريشکل دم

دار  آلمان را عهده يندگيه نمايبه عنوان عضو اتحاد يت را بر عهده دارد چرا که تنها وين مسئوليتا کنون فقط دولت فدرال ا. انجام نرساند

که روشن سازد کدام سطح  يجاد مقرراتين ايبنابرا. شودياز قراردادها م يکيکه عامل اجرا نکردن  ستين دولت فدرال نيشه ايا همام. باشديم

باشد تا ياالت نميمشوق ا يچ امرين موجود هيبر طبق قوان. دينما يم يباشد، الزاميها ميمسئول کدام کاست يدر آلمان تا به چه حد ياسيس

ن يا. باشديم هاستگاهيجانوران و ز ،مقررات مربوط به نباتات ،ن مورديجالب در ا ي هنمون. گذارندد مقرر به اجرا عا در موه ريتحادمقررات ا

 يدر معرض نابود صيتشخکه بنابر  است  کردهوانات مقرر ياهان و حيآن دسته از گ اءياح يرا برا يقانون مشخص ساختن مناطق خاص

در که  ندا هرا بر آن گذاشتو بنا است ده يب رسيآرا به تصو يست به اتفاق تماميط زيران محيئت وزيدر ه 1992ن قانون در سال يا. باشنديم

در  ين قانون مدت درازتريمفاد ا ياجرا يبرا. گردد يو رسم يقانون سراسر کي ل بهيعضو پس از گذشت دو سال تبد يتمام کشورها

  .  نظر گرفته شده بود

                                                 
  LEONARDY (HRSG.), 2002 به شود مراجعه اساسي قانون 23 ماده پيدايش چگونگي مورد در مقايسه براي 125
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 يدر جمهور. ده باشدينه به انجام رسيمزن يدر ا يشد بدون آنکه کار ين مرحله سپرياول يد اجراعضو موع يبأ در تمام کشورهايتقر

، ين ساختمانيقوان يستيبايم ،ستيط زيمربوط به حفظ مح يالتين فدرال و اير قوانييدر کنار تغ. ميبرخورد يا ژهيفدرال آلمان به مشکل و

ش يپ يکاند آنها، گرچه را از جانب دولت فدرال داشتند يانتظار وضع مقررات ،االتيا. ده شوندق دايتطبهم آب منابع و حفظ  يمکان زندگ

زند، بم گرفتند چشم به راه بمانند تا دولت فدرال دست به اقدام ياالت تصميا. ست شده بودنديط زيمح ي هارات در حوزيبسط اخت نخواها

االت منجر ين دولت فدرال و ايارات بيمشاجرات بر سر اخت. مناسب را مشخص سازند مناطق ،االتيدولت فدرال هم چشم به راه آن بود که ا

ار يبا فشار بس و 1998در سال  يق افتد تا سرانجام در اواخر دوره حکومتيبه تعو يطوالن يمدت ين قانون برايبه آن شد که به اجرا درآوردن ا

فدرال آلمان  ياروپا از جمهورت در دادگاه يه اروپا با موفقيمربوطه در اتحاد ونيسيکم  127.اجرا درآمدت به يبا موفق قانون فوق ،هياتحاد

  مصوبهن يا" :قانون که يبه اجرا نگذاشتن رسم يل دولت فدرال براين دلياهم   128.کردت ياد شده شکايشتن قانون به اجرا نگذا جهت

ناواضح بودن قانون : "بر يل دوم مبنيو هم دل ،"باشنديز قابل اجرا ميست آلمان نيط زيله قانون موجود محينداشته چرا که مفاد آن بوس يلزوم

    129.ن دادگاه مردود شمرده شديپنجم ا ي شعبهاز جانب  ،"ن سببيآن به ا يش و دشوار بودن اجراياز بندها يمربوطه در برخ

  

 ،1999و 1998 يفدرال آلمان در سالها يمهورن سبب جيبد  130.ديبه درازا کشز ينرآوردن مفاد آن به اجرا د ،ب قانون مذکوريپس از تصو

خ يده شده و در تاريبه دادگاه کشان هيون مربوطه در اتحاديسيبه کم ن شدهييدر مورد مناطق تع يل ندادن گزارش کافيمجددأ به دل

 يپرداخت کمک مال داد و شيآلمان را افزا يون نامبرده فشار بر رويسيکم. محکوم شناخته شد گريبار د ن دادگاهياز جانب ا 11.09.2001

 ،ص مناطق مناسبيتشخ در ريتأخ تيمسئول  131.کرددادن گزارش از جانب دولت   هبرنامه را منوط بن يا ياجرا ين شده برايياز صندوق تع

 در کردندست مانده و بعد از آن شروع به جستجو يط زيد حفاظت از محيب قانون جديمنتظر تصو آنها االت بوده چرا کهيبر دوش ا

االت  حداقل جهت يبود که ا يي يضرور يهايدانستن يه حاوياتحاد ي مصوبهه نکار بودند چرا کيش از آنهم قادر به انجام ايکه آنها پيصورت

 ،هينامطلوب اتحاد ي مصوبهبه انجام رساندن  يباشد که برايآن م ي هدهند ن نمونه نشانيا. ازمند آن بودندياطالعات الزم ن يجمع آور

سر يشرفت در امور مي، پشدندنامبرده روبرو  يکمک مال افت نکردنيدراالت با احتمال ياز ا يبعد از آنکه برخ. ود نداشتوج يمشوق

  . دينمايم يه اروپا را مشخص سازد، ضروريت در مقابل اتحاديکه مسئول يم قانونيتنظ ،لين دليبه ا .ديگرد

  

در . شوديز ميقانون مربوط به حفظ ثبات و رشد ن يبلکه شامل اجرا ،ه نبوديتحادا يها ت تنها در مورد انجام مصوبهيص مسئوليمشکل تشخ

را در  ياالت چه نقشيبه آنکه ارد بدون توجه يگيعدم اجرا را بر عهده م تيباشد که دولت فدرال مسئوليآن م ز روال تا کنون بريمورد آخر ن

شود که يبر سر آن بحث م ،ز به طرز خاصين مزبوردر مورد  ،ه طور عامچنانکه در مورد نقض قرارداد ب. کننديفا ميبودجه ا يباب کسر

    132.م گردديتقس يسهم هر طرف يتها بر مبنايمسئول

  

 يرفرم نظام فدرال يته مشترک دو مجلس برايکم 5.5
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در سال .) باشد مينها ماوردن آيو به اجرا در ن يگريپس از د يکيمهم  يمنظور انباشته شدن رفرمها" (ک رفرميتراف"از آنزمان که اصطالح 

 يدر مباحثات و گفتگوها 1998ر حکومت در ييتغ از پس يمدت کوتاه يبه عنوان حرف سال شناخته شد، اصطالح فوق تنها برا ،1997

ن يانجام ا، سرعت اند اعتراف کرده ،از انجام اصالحاتيون بارها به نيسيبا وجود آنکه هم دولت و هم اپوز. از سر زبانها افتاد ياسيو س يعلم

از جانب  يا ه گستردهياول يپس از انجام کارهاو  2003تأ در سال ينها. گذارديم يانتقاد را باق يبس يآنها جا ياصالحات و دامنه و گستردگ

ش ياز مشکالت از پ يحل برخ يک روند اصالحات برايامکان شروع  ،يالتيدو سطح فدرال و ا يک همکارين در ياالت و همچنيا

برخاسته از  و ون منتخبيسيفدرال از جانب کم يزه کردن نظام دولتيبه امر مدرن يدگيرس. ر گشتيپذ سم امکانيفدرال در  دهش  دهيبرگز

نده از جانب دولت يون نامبرده چهار نمايسيدر کم. ب گشتين دو مجلس تصوياز جانب ا 2003اکتبر  17و  16خ يمجلس اول و دوم در تار

که از جانب  يعلم يها نهين دوازده متخصص در زميو همچن يشهر ياز جانب شوراها ي، سه مهمان دائميالتيفدرال، شش عضو مجالس ا

از طرف مجلس اول  يکينده يشد دو نمايده مينام" کومبو"انه يآن را که به زبان عام يو رهبر کردنداحزاب منتصب شده بودند، شرکت 

Franz Müntefering ) حزب سوسيال دمکرات (طرف مجلس دوم  از يرگيو دEdmund Stoibe )حزب سوسيال مسيحی (

    133.دار بودند عهده

  

فاقد حق  ،اما ون دارا بودهيسين کميرا در ا يندگانينما يالتيمجالس ا باشد کهيون نامبرده آن ميسيب کميمسئله قابل توجه در رابطه با ترک

سه با همکاران مجلس اول يبودند که در مقا يالتيندگان ايز نماينجا نيدر ا يسم اجرائيفدرال ين بدان معنا بود که بازندگان اصليا. بودند يرأ

را  يارات خود حرکت موثريبسط اخت يلب شده بود که بتوانند براشان سين حق از ايگشته و اندگان درجه دوم محسوب يخود چون نما

مات اتخاذ شده از جانب يکه بدنبال تصم کنندرا حل  يالتمشکالت و معض يستيبايون ميسيندگان کميبود که نما ين در زمانيا. انجام دهند

ارات يم حقوق و اختين نام را داشته باشد بدون تحکيکلمه ارزش ا يواقع يسم که به معنايک رفرم فدرالي. بوجود آمده بود خودشان

 يهايجه حسابگريو طرح مشکالت بلکه نتاز نوع  ينه ناش يالتيمجالس ا يقائل نبودن برا يارزش کاف. باشدير نميپذ امکان يالتيمجالس ا

ن يدولت فدرال ا يسم برايرامون رفرم فدراليپ يتوأم با لفاظ يپرداز پشت سخن. باشديون نامبرده ميسيدر رابطه با بکار گماشتن کم ياسيس

که  يماتيم در هنگام اخذ تصمر آن هيچرا که تأث ،ل بخشديرا تقل )فاکتور مزاحمت(االت يدر ارتباط با ا ياسيمهم نهفته بود که مشکل س

ن سوال يالت اايا) يتهادول( ييقوه اجرا يبرا. ان استيعسطح اروپا،  ياستهايو هم در سباشند يم شورای فدرال ايالتها مستلزم موافقت 

ش يافزا. د بودخواهن ياسيافت چه قدرت سي، قادر به دريقانون اساس ياز مواضع مستحکم تحت لوا ينيعقب نش باشد که در مقابليمطرح م

گر يو سطح فدرال از طرف د ياالت از طرفيه ايين قوه اجرايمنجر به بر هم زدن تعادل قوا ب ،ون دولت فدراليسيدر کم يالتيسهم مجالس ا

ز يرا نه به دور م يالتيندگان مجالس ايهمزمان نما ،ب خوديحه تصويون فوق همراه اليسيکم اگرباشد يتعجب نم يجا ،ليدلن يابه . شديم

    134.نشانده است.) ون ميسيارات در کمياز فقدان اخت يحاک(ز کودکان يگرد خود که به دور م

  

ثمر  يب ،ز چنانچه بعدها آشکار گشتيتعجب آور و ن ياسيه قدرت سياز زاو ،دولت فدرال تنها بعنوان مشاور ينقش اعضا يفاين ايهمچن

وا يش يبه طرزخود دولت فدرال  يمجلس اول بلکه از سو ياعضا يتأ نه از سويان بود که منافع سطح فدرال نهاياز همان ابتدا ع. بود

و دولت فدرال  دخول داده نشده يعامل نامبرده در کار و ،دولت فدرال جانب از يمستقل ونيسيل و احداث کميبا تشک. شوديم يندگينما

 ونيسياز کار کمکبار انتقاد کردن يهر چند وقت  و، "ش کنرون گود نشستن و گفتن لنگيب" شعار از يرويپ  و با ياسينه سيبدون صرف هز
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ا شکست مواجه ون بيسيکم کرد،که اعالن  ييتا جا گذاشت آنرا بر سر راه  يعوامل مزاحم ،ممانعتو  يانداز سنگهدف  با )اصالحات(

    135.شده است

  

 ميبر سر راه روند تصم يوجود موانع بزرگ بود، يفمن دايشدون يسيدر داخل کم يکه در رابطه با اعتماد متقابل و همکار يگريعامل د

ت دوسوم ياکثر ازبهين ،رات بالقوهييانجام تغ يداشته و برا يشنهاديون جنبه پيسياصوأل کار کم  نکهيدر کنار ا. کار بود يابتدااز همان  يريگ

 حضور و بلکه همزمان ،بود يوسوم آرا الزامدوجود نه تنها  ،ن بهتر نبوديون هم وضع از ايسيدر داخل کم .داشتآرا در هر دو مجلس 

با  يستيبايو تنها جهت طرح سواالت مربوطه م يريگ مير سطح تصميدر ز يحت. بود يز ضروريندگان هر دو مجلس نيت نماياکثرب يتصو

    .کرد يمف يکسب تکل يون رفرم قانون اساسيسيدوسوم آرا از کم

  

در جهت  يستيبايشنهادات مطروحه ميپ. کشور بود يفدرالزه کردن نظام يجهت مدرن يشنهاداتيطرح پو  يآماده ساز ،ونيسيفه کميوظ

است يدن سين برچياالت و همچنيش قدرت عمل دولت فدرال و ايها، افزا و مصوبه ياسيمات سيت تصميشتر مسئوليهرچه ب يآشکارساز

ن يعالوه بر آن قرار بر ا. بوداالت ين دولت فدرال و ايب يگذارننوارات قايم اختين اثنا نحوه تقسيدر ا ينقطه عطف مهم. بودي، مبلوکه کردن

مورد  ،ن دوين ايب يرابطه مال ين چگونگيهمچن ،فدرال ياالت در امر قانونگذاريا يآت مشارکت يز در مورد چگونگين يشنهاداتيپتا بود 

ه اروپا يحادبا اتآنها شان و رابطه  ت شهرها همراه تکامليوضعها يرسن بريدر تمام ا تان مبنا بر آن نهاده شده بود يهمچن. رديقرار گ يبازنگر

در قانون ) ياالت شرقيبا ا يمال( ي، ذکر قانون همبستگيت داخليامنچون  يگريموضوعات د ،ونيسيدر بطن کار کم  136.رديگمد نظر قرار 

 يو برقرار 137االتيمجدد ا يبند ميدو امر تقس ابتدا از همان. تخت فدرال به آنها افزوده شديبعنوان پا برليننه ين هزيو نقش و تأم ياساس

  .  ديگردون حذف يسين کميم شده بود، از دستور کار ايتنظ 2019تا سال  يا که طبق مصوبه يتوازن مال

  

 ، کردهشرفت کار خود را عرضه يگزارش مربوط به پ ،2004و سپس در ماه سپتامبر  يون مربوطه ابتدا در ماه جواليسيمبنا بر آن شد که ک

ل يتشک ،يي هبه همراه هفت گروه پروژ يدو گروه کار اصل منظورن يبه ا .به اتمام برساند 2004ان سال يخود را حداکثر تا پا ييفه نهايوظ

 يدگيموضوعات رس. پرداختند ين به رابطه ماليو همچن مشارکتو حق  يارات قانونگذاريبه امور مربوط به اخت يکار يگروهها. شدند

؛ يت داخليامن -ياروپا؛ امور مربوط به ادارات دولت -االتيا يحقوق عمل -يقانون اساس 84ماده : عبارت بودند از يي هپروژ يگروهها

با آنکه چه . تخت فدراليو موضوع پا ي؛ امور ماليي ه؛ امور منطقستيز طيآموزش و پرورش؛ حفاظت از مصرف کنندگان و مح -فرهنگ

در به انجام رساندن  يون حتيسين کميا ،وجود داشت نسبت به کار آنها يين انتظارات باالويسيکم ياز خارج و چه از جانب خود اعضا

تنها  ،الت سپتامبريون قبل از تعطيسين کمين نشست ايدر آخر. مربوط به خود بود، ناموفق ماند ين گزارش کارين هدفش که همانا اولياول

    138.داشتت يحکا ونيسيکم ياعضاان يجود توافق در مبود که آنهم از عدم و يي پروژه يگزارش داده شده مربوط به کار گروهها

  

البته تنها مشخص . ن جستين مسئوليو نحوه کار ا ياست حزبيتوان در سيون را ميسين کمين ايمواضع مخالف اعضا و مسئول يل اصليدل

دول  يرؤسا. اختالف وجود دارد ،االت متفاوتيندگان ايمان نين بيباشد چرا که همچنينم يا فدرال کافي يالتيسطح ا به انهاتعلق  کردن
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ون نقش يسين کميا ين موضع اعضاييکه در تع يگريد يفاکتورها. کنند يمرا دنبال  يگرياست ديس تر،ريدول فق يثروتمند نسبت به رؤسا

القول  متفق يکه همگ ييجادر . دان بحث رفرم بويخود در جر ياز روند شغل ين تصور هر شخصيو همچن يو شخص ياسيداشتند منافع س

صل نشد اح يچگونه توافقين اصالحات هي، عمق و نحوه انجام ايدر مورد گستردگ يولباشد، يم يدأ ضروريبودند که انجام اصالحات شد

 Franzو  ادموند شتويبر يعني س خود،يدو رئ ،مشورت خوداز ن مرحله يون در آخريسيکم ،تأينها). مراجعه شود 25به جدول (

Müntefering کردون يسيکم يبرا يشنهاديم پيرا مسئول تنظ.    

  

رامون يپن يسازش طرف  کهيو هنگام -آن يقبل از همه از جانب رؤسا -ونيسياز جانب کم يکل يافتن خطوطيدر اواسط ماه دسامبر پس از 

ل يتا تشک. باشدير ميدشوار نبوده و امکانپذن  چندان يان طرفيا حل اختالفات ميکه گو آمدن توهم بوجود ينمود، ايآسان م ن خطوطيا

در مورد مشکل حل اما . حاصل گشت ييها توافقات و سازشها بأ در تمام عرصهيتقر ،2004ماه دسامبر  17ون در يسين جلسه کميآخر

  .  ار شديسکوت اخت ،ه اروپاياتحاد ياهيريگ مياالت در تصميشرکت ا ي هنشد

  

ندگان ينما ،ن مورد خاصيدر ا. جه گشتاارات در امور مربوط به آموزش و پرورش با شکست مويم اختيون مربوطه بر سر تقسيسيتأ کمينها

ورود  يبرا نيارات در طرح چهارچوب موازيسب اختدولت فدرال خواهان ک. نشدند يچگونه سازشيه کسباالت و دولت فدرال قادر به يا

ن يه آنها و همچنيدر امر شهر يريگ ميار تصمين مدارس، اختياز جانب ا يليان هر دوره تحصيو مدارک عرضه شده در پا يبه مدارس عال

ار يدر امر تحت اخت ينينش چگونه عقبيهبه االت حاضر ياما ا ،، مانند مدارس تمام روزه بودياسيآموزش س يها نه پروژهين هزيتأم امکان

در امر آموزش و ارات يم اختيتقس يبود چنانچه تنها عدم آمادگخواهد  ياسيس ينيب ک کوتهين يالبته ا. نشدندآموزش و پرورش  يعنيخود 

موجب را  ونيسيشکست کار کم يينها ي هامر فوق تنها جرق. کرد يک سازش معرفيافتن ين ليو فدرال را دل يالتين دو سطح ايپرورش ب

سم در آلمان مطرح بود که يتکامل فدرال يونگدر مورد چگ يات مختلفينظر ،در پشت پرده. نبود ن امريا يگانه برايو  يل اصليدل يول ،شد

  ".  انعطاف و نرمش"و هواداران " يسم رقابتيفدرال"طرفداران : بود گشتهدو جناح مختلف ش يدايموجب پون يسيدر داخل کم

  

  و هواداران انعطاف و نرمش يرقابت يستهايات فدراليخالصه نظر: 25جدول 

  مشهواداران انعطاف و نر  يرقابت يستهايفدرال

  االتيمنحصر به ا يبسط و گسترش قانونگذار -

  ين چهارچوبيدولت فدرال از قوان يصرف نظر کل -

 ياالت در چهارچوب قانونگداريد ايت شديتقو -

ار عمل يو اخت Opting-outمقررات : يرقابت

  يرقابت ياالت در امور قانونگذاريا

ر د يدگيتنزل درهمتن": خاص يدر امور يدگيدرهمتن  ان دادن بهيپا" -

رد که دولت فدرال يانجام پذ يي وهيبه ش يستيبايم يرقابت يقانونگذار

ش ياز پ يردتنها در موااالت يکه ا يکماکان مختار بوده به طرز

  از آنرا داشته باشند؛ ين شده اجازه تخطييتع

    يشيآزما يهاو فقره نيآغاز يبندها -

دولت  يف مشترک و کمک ماليان دادن به وظايپا -

  فدرال

از  يمختلط، بدون آنکه دولت فدرال به کل يها هنين هزيتأمل يتقل -

  د؛يجو ين امر دوريا

  ف؛ياالت ضعيا يژه برايو يمال يکمکها -

 ياالت در امور کارهاير دولت فدرال و ايانعطاف پذ يهمکار -

  مشترک 

ان مدت يدر م ياتيکپارچه ماليستم يان دادن به سيپا -

  ا درازمدت؛ي

افته و ي کاهش يستيبايم يافق يتوازن مال يبرقرار -

به طرز قابل  يستيبايدولت فدرال م يپرداختها

  ابديل يتقل يتوجه

  ؛ياتيکپارچه ماليستم يس ييپابرجا -

  ؛يافق يتوازن مال يدر برقرار يجيل تدريتقل -

  دولت فدرال ياستمرار پرداختها -
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شورای  يل به سزا و گسترده در امور توافقيتقل -

  فدرال ايالتها 

  شورای فدرال ايالتها  ير توافقامو يجيل تدريتقل -

  576، 2004جون : مرجع

  

ون، توافق نظر حاصل يسين کمي، مسئولFranz Münteferingو  ادموند شتويبرن يب يرات در نظام فدرالييتغ يک سريدر رابطه با انجام 

 يبرا ي، مقرراتياتين ماليقوان يبرا يطرح ،لن مسائياز جمله ا. گذاشته نشداجرا  ي هبه مرحل ،ونيسيل شکست کمين توافقات به دليشد اما ا

ف مشترک بر يمجدد وظا ي، سازماندهيچهارچوب يقانونگذار ان دادن بهيپاه اروپا، ين اتحادياجرا نکردن قوان در صورتت ين مسئولييتع

  .  بود ،درصد 40درصد به حداکثر  60از  ين توافقيل قوانين تقليو همچن يالف قانون اساس 91اساس ماده 

  

: دراز جمله . بودند يچهارچوب ير چتر قانونگذاريکه تا آنزمان ز رنديگ  را برعهدهاز امور  يبرخ تيمسئول يياالت به تنهايبر آن بود که ا بنا

ا و ه شگاهينوها، نمايها، مقررات مربوط به رستورانها، کاز ها و مغازه ساعات کار فروشگاهن ييتع، يالتين کارمندان ايو تأم يامور حقوق

ب يم و ترتيمربوط به آنرا خود تنظ يادار ين فدرال، کارهاياالت در انجام قوانين قرار بر آن بود که ايهمچن. يکشاورز ينهايزم ي اجاره

مستقل اجرا  ي هويشن فدرال را به يقوان ،االتيکه ايهنگام: "ر اضافه گرددينکته ز يقانون اساس 104ست به ماده يبايم ،عالوه بر آن. دهند

از کسب موافقت مستلزم  باشد، ثالث يشخص از ير نقديا غيو  يافت مبالغ نقديا دري فه شامل پرداختيوظن ياانجام   کهيدر صورت، کنند يم

که  يمشکل. باشدير مياما در آن مس ست،ين Konnexitätاصل  ياجرا يشنهاد هنوز به معناين پيالبته ا  139".خواهد شد شورای فدرال ايالتها 

    .باشد يم ين توافقيل قوانيتقل ريمغا ،شورای فدرال ايالتها ازد، کسب موافقت يآ يش ميپ ن بنديا ياجرا در صورت

  

. ن گردنديد و فروش زميات مربوط به خرياالت مسئول کسب ماليپس ان ياز اآن توافق بعمل آمد که  يبر رو ياتيمال يدر امر قانونگذار

ض ياالت روبرو نگشته و مانند تفويمربوطه با  موافقت ا يارات در امور اداريم اختيبر تقس يمبن شلي، هانس آيير امور دارايشنهاد وزيپ

پرداخت . ف مانديبالتکل ،مه از جانب دولت فدراليات امور بياالت به دولت فدرال و در قبال آن کسب ماليه از جانب ايل نقليات وسايمال

دند که ين اصل به توافق رسياالت بر سر ايدولت فدرال و ا. م گشتيتقس طرف ن هر دويب ،وپاه ارين اتحاديغرامت به هنگام اجرا نکردن قوان

ز ين يز قرارداد ثبات و رشد اقتصاديدر مورد امر بحث برانگ يحت  140.مه را بر عهده خواهد داشتيمسئول، تعهد پرداخت جر ياسيسطح س

مه را بر ياوردن قرارداد فوق پرداخت جريش در به اجرا درنيبه سهم خو االت حاضر بودند که نسبتيا. خورديبه چشم م يديام ي هروزن

 3ش از يب آنها يبدهکارکه  ياالتيا. کنندن مبلغ را پرداخت يدرصد ا 35االت يدرصد و ا 65شد که دولت فدرال   گذاشته قرار.رنديعهده گ

    141.رنديرا بر عهده گ يالتيسهم ا ست پرداخت دوسوميبايدرصد باشد م

  

الت ير ايوز ون و نخستيسيکم ياز رؤسا يکي، ادموند شتويبراالت آنچنان که ين دولت فدرال و ايتوافق کسب شده ب گفت،د بتوان يشا

در  ياسيس يدگيدرهمتن کاهش ،ن سوين امر از زمان ائتالف بزرگ به اين وجود ايبا تمام ا يول نباشد" مادر تمام رفرمها" کرد،ادعا  بايرن

بخش مورد اختالف  يا مجموع آن منهايو  "مصوبات ي همجموع"از  يخاص يکه قسمتهانيامکان ا. گردديکشور محسوب م نيا ينظام فدرال

مشکالت در  حل يبرا يگريد ين صورت موضوع کليدر ا چرا که .باشديار اندک ميبه اجرا گذاشته شود بس ،اراتيم اختيتقس ي درباره
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ن به حد ين کار را از جانب طرفيکه رغبت به انجام ا يان نخواهد بود، امريدر م ياسيس ي هچ برنديه ،بين ترتيو به انخواهد ماند  ينده باقيآ

  .  دهديکاهش م يفاحش

  

  ون دولت فدراليسيل شکست کميدال
  

ن يعلل و عوامل ا يابي شهير است،که هم اکنون مطرح  يسوال. ون دولت فدرال با شکست مواجه شديسيکمکار سم و يفدرالدر رفرم 

 يحزب يهايحسابگر:  جمله  ن رفرم بود از آنيفه ايکه رفع آنها وظد يبه شکست انجام يل عوامليسم به دليفدرالدر رفرم . باشديشکست م

ان ين رابطه شايکه در ا ياشخاص. استفاده از سمت خود سوء بات خود يارتقاع موقع يان برااستمدارياز س ياج برخين احتيو همچن ياسيس

 ر آموزش و پرورش ادلگارد بلومانيو وز گرهارد شرودرال مرکل، صدر اعظم آنگ حزب دمکرات مسيحیر اول حزب يدب باشنديذکر م

 کردنداجرا  يمنف ينقشاالت يران ايوز از نخست ين برخيهمچن. ديسازنده نام يتوان انتقاديرا نم آنهابرخورد  ي هويو ش هاباشند که بحثيم

  بهن امر را يا ،سياس گايمات. از نفوذ خود در سطح دولت فدرال را داشتند يم ازدست دادن بخشيب، يفقن توايجه کاهش قوانيدر نت رايز

 يو. گرددياست سطح فدرال مشخص ميدر س ينقش و نفوذ و ياز رو يالتير ايوز ک نخستيت يهنوز هم اهم" :شرح داده است يخوب

شورای فدرال تنها کار او بعنوان دست اندرکار ن يا. باشديش نميب يي قهمنط ياست، فاکتوريبدون دردست داشتن امکان بلوکه کردن س

. کامل دارند يسم آگاهيکانن مياالت از ايا يم رؤساييم چنانکه بگويا نکرده يرو ادهيز. کندياعطا م يبه و يسراسر يباشد که نقشيم ايالتها 

 "رولند کوخ"نبود و  ترشيب يحکومت يمشاور ،"بتر مولر" ،ردن مذکوروامکان بلوکه ک شورای فدرال ايالتها در  يسراسرش ينما بدون صحنه

    142.)هستند يالتيران ايوز هر دو نخست("در دست نخواهد داشترا نده يدر آ يشرکت در انتخابات صدراعظم يبرا يپرش يسکو ،

  

را  "سم آلمانياست فدراليس يدگيدر دام درهمتنافتادن "بر  يشارپف را مبتن. تس ويفر يکل ي هين نظريون ايسيشکست کار کم ،هين زاوياز ا

ا چند سطح را به يکه دو  يريگ ميک ساختار تصمي: کردن خالصه يچن يبه طور کل(...) توان ياست را ميس يدگيدام درهمتن: "کند يمد ييتأ

حل مشکالت را سبب شده و  يبرامات ناکارا و نامناسب يتصم ،کيستماتيخود به طرز س ياديو بن يبر طبق منطق سازمان وهم ربط داده 

بهبود مؤثر ... ق و نه عکس آن يو تلف ينه در جهت هماهنگ ،باشديخود نم يريگ ميدر جهت بهبود منطق تصم يط سازمانير شراييقادر به تغ

    143".باشدياز دست اندرکاران م ياريبوده که حداقل در کوتاه مدت بر خالف منافع بس ياديبن يراتيو کارا مستلزم تغ

  

 يريگ ميتصمهر در روند  ،بر طبق آن .دهديرا نشان م ياسيس يدگيفرار از دام درهمتن يبرا يک راه حل نظريچندگانه،  يانهايجر ي هينظر

که آن به است يان سيجر -3 و ياسيس يان راه حلهايجر -2شکل، تان ميجر-1عبارتند از   که ،باشنديم ميان مختلف سهيسه جر ،ياسيس

د يجد ياسيس يها هاستمداران و کارمندان دستگاينفع و سيذ يغات گروههايان مردم، تبليم عناصر اصالح طلب در :ازباشد يممتشکل  ييتنها

ژه، باز شود، يو ياسيس يدادهايا رويو  ياسيبنابر الزامات و مشکالت س يي چهيکه دريهنگام .نديآ يکار م ير حکومت بر روييکه پس از تغ

" .)م يتشکل( ياسيس بازرگانک ي"ن منظور وجود يا يبرا. باشدياست رفرم ميسدرت يموفق يبرا يعامل اصلن، اين سه جريمرتبط ساختن ا

    144.بردبش يانجام اصالحات را به پ خود باشد تا يو اعتبار ي، انرژي، زمانيمال يگذار هيالزم است که حاضر به سرما
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سم يفدرال ييل کارايبلوکه کردن رفرم و اصالحات است که عالوه بر تقل همانا ،برآن آگاهندز ين يهمگچنانکه  ،سم آلمانيدر رفرم فدرال

هم  ،در اصل 145.گذاشته است يمنف يريتأث زين آن ياقتصاد يتهاين بر موفقينچو قدرت عمل آن و هم يريگ مي، بر تصمياسيستم سيدر س

 يريگ ميکه مشکل تصم ،يينه مشکل شناخت و شناسا ،بود انيکه در م يمشکل. آن شناخته شده بودند يسم و هم راه حلهايمشکالت فدرال

اق يک اشتي: باشدياست ميان سيکمبود جر يسم از طرفيعوامل شکست رفرم فدرال ،ان چندگانهيجر ديد هياز زاو. باشديو قدرت عمل م

که  ييو انجمنها 146، "ک به مردميدزدولت ن يانجمن اتحاد"ان مردم موجود نبود، عالوه بر يسم در ميرات در فدرالييانجام تغ يد برايشد

ن يهمچن. کنندت ين باب فعالينقطع در ايوجود نداشتند که همواره و ال يگرينفع ديذ يباشند، گروههايم يمتفقأ در آن مشغول به همکار

 يعني ،"ياسيس بازرگان"ک ي يان جاين ميدر ا اگر ستينتعجب  يپس جا. ن نبوديد در بيجد ياسيس يز از جانب کادرهايفشار احزاب ن

شناخته شده  راه حل آن هر دو هم مشکل وهم . باشد ي، خالکنند يانتخابات يبهره بردارز ينن موضوع يکه از طرح ا ياستمداران حزبيس

ا بلکه ب سر باز زدند ياز همکارنه تنها ون يسيصدراعظم و رهبر اپوز. ن دو را به هم رسانديبود که ا ياسيکه نبود خواست س يبودند امر

شنهاد دولت فدرال ين امر پيا يبرا ينمونه بارز. سم صحه گذاشتنديت رفرم فدراليعخود بر عدم ارج ياست حزبيشتر به سيت بيدادن اهم

د بر يجد يدگين بودجه مختلط و درهمتنيتأم يباشد که حاويشرو و نمونه ميپ ياحداث دانشگاهها يقأ در امر آموزش و پرورش برايدق

  .  ديگرد  ارائهسم يون فدراليسيشنهاد بدون مشاوره و همزمان با کار کمين پيا. ودبيب م 91حسب ماده 

  

گر بسط موضوعات مورد يمحدود بودن موضوع آن و از طرف د ياز طرف ،ياسيمذاکرات س ي هدر عرصسم يل شکست اصالحات فدراليدل

االت و يا يچون توازن مال يحذف مسائل مهم و مرکز ،اوأل. کردک مشکل دوجانبه اشاره يبه  ديبان رابطه يدر ا. است  اعالم شده ،بحث

ن ين شامل حل ايست همچنيبايق ميک رفرم عميچرا که  ،نبود يديامر مف ،همان آغاز کار دربحث  موضوعاز  ،االتيمجدد ا يبند ميتقس

ل پر حجم يون نه به دليسيشکست کار کمکه  ن عنوان شده استيهمچن .باشد) بودن آن اعتراف کرد دشوار  العاده فوقبه  ديبا(مشکالت 

    147.است  بوده ،ف برعهده گرفته شدهيظانبودن و يل کافيبودن کار آن بلکه برعکس به دل

  

سم يکه رفرم فدرال کردتوان ادعا يم ياز لحاظ نظر. باشدياز انتقاد نم يها خال ل شکست کار در کوچک بودن ابعاد برنامهيدل يالبته جستجو

که قرار است در  يرييرد و تغيبه خود نگ يي ار بغرنج نبوده و ابعاد گستردهيز اجرا گردد که بسيت آميموفق يي وهيبه شواند تيم يتنها زمان

به (باشد يم" يخط يوابستگ" ،استياستدالل در علم س ي هوين شيا ياصطالح اختصار. نباشد ژرفار يبس ،رديموجود انجام پذ يساختارها

 يينهادها يور ماهييباشد که تغيه مين فرضيا يوگردد و حايبازم ييبه مکتب نهادگرا يخط يه وابستگيردازش نظرپ.). ر و راه ميمس يمعنا

 ن جهتير گذارده و به ايباشند تأثيکه مشغول کار در آنها م ين نهادها بر اشخاصياار دشوار بوده چرا که يبس ،اند باز کردهخود را  يکه جا

گر گرهارد لمبروخ يسم در کنار اشخاص ديدر رابطه با رفرم فدرال.  نخواهند داشت يجاد دگرگونيبه ا يرغبت چندان اندرکاران ن دستيا

م يتصم -ده شديسم ديون فدراليسيچنانچه در کم–شود که يق حادتر مين طرين امر از ايا  148.است  کردهاشاره  يخط يوابستگ به

 باشد ينه حقوقيمزدر  شان عمدتأ و دانش يباشند، آگاهيآماده ساز کارها مو کارمندان متخصص که  آنهان ي، مشاورياسيس يها رندهيگ

     .)باشدينم يو اقتصاد ي، حقوقي، اجتماعياسيمشکالت گسترده س يجوابگو ييچرا که علم حقوق به تنها(

  

                                                 
 DARNSTÄDT, 2003 به شود مراجعه همچنين ".گرفته غبار و گرد اساسي قانون" شپيگل نامه هفته يالسر در نمونه براي 145

 HERBEK/EPPLER (HRSG.), 2003, 143 - 146 :در دوازدهم مدرک نمونه براي 146

147 . MATTHIAS GEIS روزنامه در DIE ZEIT, 22.12.2002, 4 
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تند و از نداش يون رفرم قانون اساسراميبه بحث پ يربط يکه از طرف شد  ارائه يديمسائل جد ،ونيسيباشد که در اواخر کار کميامر دوم آن م

خواست در ،ن نمونهيبارزتر. ده بوديگرد يديجد مصوباتمنوط به قبول  ،مات گرفته شدهيتصم ي هبا مجموع تگر موافقيطرف د

به ثبت  يدر قانون اساس يستيبايم يتر آلتاوس بود که قرارداد همبستگيد تورينگنر يوز و قبل از همه نخست ياالت شرقيران ايوز نخست

قرار ) حزب سوسيال مسيحی( ادموند شتويبرو  حزب سوسيال دمکرات اما مورد اعتراض  حزب دمکرات مسيحید يين امر مورد تأيبرسد و ا

   149.گرفت

  

ان يچنانکه ب. گردديدن مين امر باعث به بن بست رسيمات اتخاذ شده دانست، ايتصم يکجا به تماميندادن  يل شکست رفرم را رأياگر دل

  .  موجود نبود ييت آراين اکثريچن  کند، که يريگ ميدوسوم آرا تصمموافقت هر دو مجلس با  ي هست بر طبق مصوبيبايون ميسيکم ،شد

  

وتو  يباز"س ياست که توسط گئورگ تسبليگر برخاسته از علم سيک عبارت ديتوان با يسم را ميون فدراليسيدر کم يريگ يط رأيشرا

حق وتو  يکه دارا يرانيگ ميش تعداد تصميبه همراه افزا يريگ مياحتمال بلوکه کردن تصم :150کردح يتشر نيچن ،ده شدهينام "کنندگان

ل شده در داخل يتشک يها ک شرکت کنندگان و انسجام گروهيئولوژ ديا-يي هرچه بر فاصله برنامه ،نيهمچن. شود يشتر ميبباشند، يم

  .  ابديز کاهش ميت آميموفق يريگ ميون افزوده شود به همان نسبت احتمال تصميسيکم

  

اما از . ندگان دو مجلس بودنديداشتند تنها نما يکه حق رأ ياشخاص. ون نامبرده چندان باال نبوديسيدر کم يتعداد شرکت کنندگان رسم

شد که بايم يرانيگ ميتصم يحاون دو جناح در داخل خود منسجم نبوده بلکه جناح مجلس اول ين مسئله مشهود گشت که ايا ييسو

ل ياالت تشکير ايوز نخست 16ز از ين شورای فدرال ايالتها و جناح  کنند يمن و منافع حزب برخواسته از آن عمل يمواز يهرکدام بر مبنا

حق وتو بودند و  يز وجود داشتند که داراين ير رسميشرکت کننده غ يگر تعداديد ياز سو. پردازديشده که هرکدام مستقأل به کار خود م

ک يئولوژ ديا-يي فاصله برنامه. ن امر اشتغال داشتنديرا نام برد که به ا يدولت فدرال و کارمندان متخصص  همهست قبل از يبايم آنهان ايدر م

مثبت  يريتوانست تأثيکه م يامر(م و گسترده مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت يمستقچگاه به طور يون هيسيمذاکره کنندگان در داخل کم

زه کردن ين دمکراتيو همچن" يکسان زندگيط يشرا"ف ي، تعرياتيمال يرامون قانون اساسيپ ياما همواره در برخوردها )گذارد يبر جا

 Franzد، با انتخاب يام ي هن روزنيبه عنوان آخر يدر بوجود آوردن انسجام گروه يسع. بروز داده استخود را  ،سميفدرال

Müntefering ) ي، از آنجا با شکست مواجه گشت که جناحها)حزب سوسيال مسيحی( تويبرادموند شو ) حزب سوسيال دمکرات 

 يل جناحهايانگر عدم امکان تشکيگر بين امر از جانب ديا. االتخاذ نبودند مات الزمياز تصم کردن يرويپ گرفتن و نامبرده حاضر به يحزب

  .  باشديم ياست حزبيکارا با توسل به س

  

  چشم انداز  5.6
  

مجدد  يخواهان کوشش ياسيندگان تمام احزاب و تمام سطوح سيون دولت فدرال، نمايسيسم در کميرفرم فدرال بالفاصله پس از شکست

 يبرا استکه بهتر  داشتندگر اعتقاد يد ين امر شده و برخيا يخواهان انجام فور يبرخ. سم آلمان شدنديانجام اصالحات در فدرال يبرا

ر يوز نخست بودند، يک کوشش فوريکه خواهان يان کسانيدر م. منتظر ماند 2006در سال  يعدب ين امر تا اتمام انتخابات سراسريانجام ا
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س جمهور ي، رئگرهارد شرودر، صدراعظم Franz Müntefering ،حزب سوسيال دمکرات ر حزب ي، دبادموند شتويبر يعني بايرن

ن يمخالف. خوردنديس به چشم ميمونيده زيبک و ها نيار شتيپ :يالتيا رانيوز رزه و نخستيس مجلس اول ولفگانگ تيهورست کولر، رئ

ان يستيلند کوخ و کراالت مانند رويران ايوز از نخست يگريفل و عده ديتو بادن ـ ورتمبرگر يوز از جمله نخست ،ع کاريسر يريازسرگ

    151.ولف بودند

  

و  Franz Münteferingبا  ييو گفتگو يعلن يهايله سخنرانيس جمهور در شروع دوباره کار در جهت اصالحات که بوسيرئ يسع

در حال حاضر بحث و گفتگو . نگذاشت يبر جا ير چندانين باب تأثيدر ا يا هيس اطالعيان دستنويپا زمان انجام گرفت تا ادموند شتويبر

 جموعه مصوباتست باز کردن منخ ي هويش .باشدێان ميدر جر ياصالحات يها برنامه يريازسرگ يبرامختلف کار  ي هويرامون دو شيپ

ز آموزش و يت خاطر شرکت کنندگان را در امر بحث برانگيرضا ،امورگر يداز در يق دادن امتيباشد تا از طريموجود و شروع کار از ابتدا م

توافق حاصل شده به مرحله اجرا گذارده و تنها از مسئله  آنها ي بارهرا که در  يباشد که اموريگر آن ميد ي هويش. کردپرورش جلب 

 يزين راه چيش گرفتن ايگذارد چرا که در صورت پيم يسوال باق يدوم جا ي هويت شيالبته موفق .ه شودآموزش و پرورش فاکتور گرفت

  .   زدک سازش يدست به ن باره، يو در اق يطرآن ماند تا بتوان از ينم يباق" و بدل رد" يبرا

  

آموزد که حداقل در کنار  يبه ما م) ييگران وتويان چندگانه، بازياست، جريس يدگي، دام درهمتنيراه يوابستگ(است يعلم س يه پردازينظر

که ياستمداران در صورتيد که سرسيچنان به نظر م. ميت بخشيتقوز ينپروسه اصالحات را  يبخش اجتماع مختلف،مودن راهها و مذاکرات يپ

سم قدم يرفرم فدرال ي هشد ينگذارين ميزم به يطوالن يمدت يراابند، حاضر به آن نخواهند بود بين امر نيخود در ا يبرا يانتخابات نفع

از جانب عموم مردم  يمهم و الزام يي ه، بعنوان پروسديعنوان گرد ونيسيسم، آنچنانکه در آغاز کار کميکه رفرم فدراليتنها زمان. بگذارند

کار  تا است  هدياست حاکم مانع از آن نگرديکه س ييااز آنج. شرفت کار وجود خواهد داشتيپ يط الزم برايجاد شرايگردد، امکان ا يتلق

ک عامل شکست هر يستماتيس يي وهيبه ش ي، خود وعموم مبدل گردد ي هبدور از انظار و عالق ،خاص و معدود يي ون به کار عدهيسيکم

  . است  هرا فراهم آورد يا ق و گستردهياصالح عم

  

  :فيپرسشها و تکال
  .دين را نام برسم آلماين مشکالت فدراليمهمتر .1

 .ديد شرح دهيرا که منجر به شکست اصالحات گرد يليدال .2

 باشد؟يان چندگانه چه ميجر ي هياستدالل نظر .3

  

                                                 
151 . FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND, 20.12.2004,9 
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  :فصل ششم

  152سم در اروپا؟يفدرال يبرا يا نهيگز ،ييتمرکززدا
  

فدرال  يان جمهورين ميدر ا. شندبايفدرال م ريغمتمرکز و  يحکومت يستمهايس يشتر کشورها داراير نقاط جهان بيز مانند سايدر اروپا ن

در  ،آلمان يفدرال يسايستم سيانتقاد از س بااما همزمان . هستند يخود از قاعده مستثن يس با نظام فدراليک و سوئيش، بلژيآلمان، اتر

بخشأ به عنوان  يفدرال ين کشورها به نظامهايدر ا. گردديمشاهده م ييشات تمرکززدايباشند گرايستم متمرکز ميس ينتأ داراکه س ييکشورها

ن ياز ا يدر برخ ييتمرکززدا ي هوار به پروس ما نمونه. سم ختم نخواهد شديالزامأ به فدرال ييالبته تمرکززدا  153.شوديسته ميسرمشق نگر

بهتر  يبرا. ميرمتمرکز را آشکارتر سازيو غ يستم فدراليان دو سيم يگر تفاوتهايم تا بار ديداريخود را بر آن م يکشورها پرداخته و سع

تا   کردهاشاره  ييبه انواع تمرکززدا يبعد ي هدر مرحل. ميپردازيآن م ليدالح يتشرنخست به  ،ييشات تمرکززدايگراکردن   هسيمقا

 ييل و انواع تمرکززدايسه داليحات متوجه مقايتوض يبخش اصل. آشکار شود يياروپا ياز کشورها يبرخآن در  يله روند تکاملينوسيبد

جداگانه  يي وهين روندها به شيهرکدام از ا ي هتوان به مطالعيل ميدر صورت تما. ها ن پروسهيق تک تک ايح عميواهد بود نه تشرخ ياسيس

    154.پرداخت

  

    ييعلل و عوامل تمرکززدا 6.1
  

فرانسه، . گرددياهده ممش ييبه سمت تمرکززدا يشاتير و مخصوصأ در چند سال گذشته گرايدر دو دهه اخ ،يياروپا ياز کشورها يدر برخ

باشد، بحث و گفتگو در مورد ين کشورها مشترک ميکه در تمام ا يامر. باشندين دسته از کشورها مير، چک و لهستان جزو ايکب يايتانيبر

 يعني يرالر فديغ ينظامها يه اروپا دارايعضو اتحاد يکه اکثر کشورها يياز آنجا ن گفتهيا .باشديکردن م يياروپا يتحت لوا ييتمرکززدا

: گردديفوق آشکار م ي هت گفتياهم ،ريز ي هبه دو نکت توجهتنها بعد از . دينماياول چندان مهم جلوه نم ي هدر وهلباشند، يهمانا متمرکز م

به  يزيقبل از هر چ 155کردن يياروپا. باشديم ييرکززدازه کردن بلکه تميباشد نه فدراليان ميکه در جر يي نامبرده پروسه يدر کشورها ،اوأل

 رفته و در آن سطحيصورت پذ يي هسطح منطق يبر مبنا يساختار يکمکها ي هم و اداريتقس. گردديه اروپا برمياتحاد ياست ساختاريس

ن ساختارها يتا ا  کردهن امر کمک يون اروپا به ايسياست کميس  156.باشديم يو ادار يسرپرست يستمهايحداقل مستلزم وجود س ،)يا منطقه(

    157.ک شونديناميک رشد ديو  يي طقهمن يک خودآگاهيمنجر به بوجود آمدن  ،ييبرپاپس از 

                                                 
  ].ند م سامره. [است  چاپ رسيده  به نيز در نشريات داخلی  است که ام، آقای ناصر ايرانپور دوست گرامی ازبخشهايی از اين فصل ترجمة   152

 HILZ, 2004 :نمونه براي  153

 هاي سالنامه  به شود مراجعه ، نامبرده کشورهاي ديگر براي .ميباشند اهميت حائز BAGDANOR (2001) تحقيقات کبير بريتانياي براي  154

 BINGEN�T فدراليسم مورد در تحقيقات اروپايي مرکز جانب از منتشره فدراليسم،

 .ميگيرند انجام اروپا اتحاديه در عضويت جهت در که برد نام را تطبيقي هاي پروسه ميتوان چيزي هر از قبل کردن اروپايي اصطالح تحت  155
 اتحاديه اين به ورود براي جديد کانديداهاي متوجه که ميگردد اتحاديه قديمي اعضاي متوجه نسبت همان به و بوده پويا يي پروسه  اين

 به پيش از مذاکرات طريق از مربوطه قوانين با انها قانوني تطابق جديد، کانديداهاي براي که ميباشد آن در آندو ميان اساسي تفاوت .ميباشد

 به شود مراجعه آلمان کردن اروپايي مورد در .ميباشد بهبود روند يک اين قديمي اعضاي ميان در و گرديده  تأمين رسيده، نتيجه

STURM/PEHLE, 2005  

 AXT, 2000 به شود مراجعه اروپا تحاديها در ساختاري سياست مقدمات مورد در  156

157 . BRUSIS, 2002 
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 يالعمل ر عکسيکب يايتانين امر در بريبعنوان مثال ا. باشدينم ينامبرده کاف يدر کشورها ييل تمرکززدايکردن به عنوان تنها دل ييالبته اروپا

 يروند مشابه. باشديم يرلند شماليا ين در مقابل کشمکشهايو همچن ولزدر  يدر اسکاتلند و در سطح کمتر يستيوناليناس يدر مقابل جنبشها

نام  خودمختار ا مناطقيکه مؤسسات  يي سسات منطقهن کشور مؤيدر ا. کرد ا مشاهدهيتوان در اسپانيم ،يي منطقه يت خودمختاريرا در تقو

توان ادعا يم نيبنابرا. باشد يم آنهات يبا هو ونديپکه در  هستند يارات متفاوتياخت يدارا ،تيو هو يل سطوح مختلف خودآگاهيدارند به دل

م يده و منجر به تحکيثبات بخشحاکم  ياسيسستم يباشد که به سيم يعملکرد يحاو) زه کردنيک فدراليو در مورد بلژ( ييتمرکززدا :کرد

  .  شوديصلح و آرامش م

  

ل ي، داليمل ياز جنبشها يناش توانديم  که بوجود آمدنشان ليدال ظر ازصرفن ،يي س منطقهيدالتأسيجد ينهادها ييتمرکززدا ي زهيانگ

بارز آنرا  يها نمونه. را داردمختص به خود  ييايپوو تکامل ش به ي، گراباشده اروپا ياتحاد يق با ساختارهايا تطبيو  يانتخابات يکيتاکت

    158.افتيا يتانيا و برياسپان ييداتوان در پروسه تمرکززيم

  

  

  ييال تمرکززدااشک 6.2
  

و  ياجبار يچ رويبه ه ين رونديزه کردن ختم شود اما چنيتواند به فدراليم ييکه تمرکززدا کردن امر اشاره يد به ايبا يزيقبل از هر چ

به ف يوظا ،يادار ييدر تمرکززدا  159.کردم يه و مقننه تقسي، اجرائ)يادار( يتوان به سه بخش سرپرستيرا م ييتمرکززدا. باشدينم يحتم

ن به طور مشخص بدان يا. منتقل شود يي به سطح منطقه) يسراسر( يت از سطح مليبدون آنکه مسئول رد،يگ يمرکز انجام تمر ميغ ي هويش

انجام باشند، يها که در سراسر کشور پراکنده م ن وزارتخانهيا يق بخشهاياز طر يسراسر يها وزارتخانه يف اداريباشد که وظايم يمعن

  .  گردديز اطالق مين ييزدا تراکم ،ييتمرکززدا ي هوين شيل به ايدل نيبه ا. رديگيم

  

سم يبه فدرال يربط 1790و  1789 يدر سالها يفرانسو ياحداث دپارتمانها. افتيتوان در فرانسه يمرا  ييتراکمزدا يها برا ن نمونهياز اول يکي

دولت  يکه با حضور قو يي د منطقهيساختار جد. رفتيرا صورت پذمدرن و کا يس ساختار اداريل تأسيزه کردن نداشته بلکه بدليو فدرال

تر يمطلق گرا و توتال يروهايکه بر اصل استقالل خلق استوار بود در مقابل ن يحفظ دولت مرکزاش  فهينقاط توأم بود وظ يدر اقص يمرکز

ر يهمزمان استقالل خلق و ملت فرانسه را غ چراکه .گره خورده است ين دمکراسيبا تضم مايمستق ينيژاکوب يينگونه تمرکزگرايبد. باشديم

 Ancien"که با  يسم نه در ارتباط با دمکراسيفدرال )زيو بخشأ امروزه ن( يطوالن يمدتها ين کشور برايدر ا. شمارديک ميم و تفکيقابل تقس

Régim "160.کند يم ير و مطلق گرا را تداعتيسته شده و حکومت توتالينگر    

  

 يندگيقرن گذشته در کنار نما 80باشند که تا دهه يپرفکت ها، مشغول به کار م يعنيندگان دولت، يدر فرانسه نما در سطح تمام شهرها

ندگان منتخب از جانب مردم چه يکه نما ين معنيبوده به ا" tutelle"ر کنترل يمناطق ز. را هم برعهده داشتند کنترل ي هفيوظ يدولت مرکز

                                                 
158 . STURM, 2004, 193-198 

159 . STURM, 2004 

160 . NEUMANN/UTERWEDDE, 1997, 14F 
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 يموافقت قبل  بهمستلزم  آنها يارات خودمختار نبوده و کارها و عملکردهايحقوق و اخت يدارا ،او چه در دپارتمانه يدر سطح شهر

 يندگان انتسابيکه به نمابلندگان منتخب از جانب مردم يمستقل نه به نما يي وهيف به شيانجام وظا ،نجايپس در ا 161.بوديمربوطه م يپرفکتها

  .  ده بودحاضر در مناطق موکول ش ياز جانب حکومت مرکز

  

کار،  ي هوين شيدر ا يادار يياما برخالف تمرکززدا. باشديرمتمرکز ميغ يي هويبه ش يف اداريکالانجام ت يز نوعين يياجرا ييززداتمرک

 يمتعدد يها ز نمونهين ييوه از تمرکززداين شيا يبرا. گردديمستقل آنها به ادارات و مؤسسات مناطق محول م يف موجود جهت اجرايوظا

  ).  ح داده شدهيأل توضيذ(ر و فرانسه يکب يايتانياند بر از آن جمله. باشديموجود م يياروپا يان کشورهايمدر 

  

اما . گردديمحول م يي به پارلمان منطقه يارات قانونگذارياخت ،وهين شيدر ا. باشديآن م يقانونگذارنوع  ،يين مرحله از تمرکززدايسوم

ن امر نهفته است که يل آن در ايدل. باشديم يپارلمان سراسر ي هکماکان بر عهد اتاريت و اختيلمسئو ،وهيشن ياسم در يبرخالف فدرال

قابل بازگشت به  اراتين اختيا يبه پارلمان منطقه محول گشته اما حداقل از لحاظ تئور يالبته از جانب پارلمان سراسر يارات قانونگذارياخت

به  ياز مجلس سراسر مزبور،ارات ينبوده بلکه اخت يضمانت قانون اساس يدارا ،سطح مناطقدر د يارات جدياخت. باشنديم يپارلمان سراسر

ز چون ين نوع وکالت نيو البته ا شود يمسپرده  ن مجالسياوکالت آن به  يتا اطالع ثانو يمنتقل گشته و به صورت) موقتأ( يي مجلس منطقه

ن يچرا که استقالل پارلمان بر طبق دکتر .باشديم يي ژهيحالت و يدارا ن امريا ايانتيبردر مورد . باشديم رفتنگر دوباره قابل پس گيانواع د

  کردهقلمداد  ير قانونينده ممانعت بعمل آورده و انجام آنرا غيگر در آيبه پارلمان د ياز جانب پارلمانت ي، قانونأ از دادن مأموريقانون اساس

    .است

  

علل منجر شده به  ،قين طريم تا از ايپردازير، فرانسه، چک و لهستان ميکب يايتانيبر يرهادر کشو ييبه پروسه تمرکززدا يدر بخش بعد

 است،  هبنا بر آن گذاشته شد ،انندهواز جانب خ يکل ييبدست آوردن دورنمادر ل يتسه يبرا .ميدرک کنبهتر  را و انواع آن ييتمرکززدا

 ،ان بخشيدر پا يي سهيمقا )ويپرسپکت( يدورنماک يبدست آوردن  يبرا. رنديقرار گ يمورد بررس يگريپس از د يکياد شده يموارد 

  ).  مراجعه شود 29به جدول (گردد يمورد نقد عرضه م يکشورها يين عناصر تمرکززدايتوأم با مهمتر يکوتاه مطالب

  

  

  در اروپا ييند تمرکززدايفرآ 6.3
  

  متحد يايتانيبر 6.3.1
  

 يو کم يباشد که بروز آن از لحاظ زمانيم) ييزدا مکاتر) (Devolution" (ونيدولوس"متحد  ياينتايدر بر ييمهم تمرکززدا ي هک نشاني

 يتفاوتها ياشکال مختلف آن دارا ،دومأ .رديپذيبه صورت همزمان در تمام مناطق انجام نم ييتمرکززدا يندهايفرآ ،اوأل. استنامتقارن 

ن يا شد،ز اشاره يچنانکه در باال ن. نهفته است يين تمرکززدايدر علل و عوامل ا يزيچن امر قبل از هريل ايدل. باشنديگر ميکديبا  ياريبس

جه ين کشور نتيل ايکه تشک يياز آنجا. باشدين کشور ميرالمله بودن اياز کث يناش مطالباتا در مقابل يتانيالعمل دولت بر جه عکسيند نتيفرآ

پنداشتن در  يکيت و ين هوييتع يبرا زين ييايتانيت بريش به مليگرا ،باشديآن نم ي هل دهنديک اتحاد داوطلبانه از جانب تمام مناطق تشکي

                                                 
161 . GARSZTECKI, 2001 
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ل يدل. زن وليورزند تا ساکنيد مييت مستقل خود تأکيشتر بر هويب يليها خيها و اسکاتلنديرلندينمونه ا يبرا. باشديکسان نميتها يتمام ملان يم

. جو کردن ادغام جستيا يخيط تاريگر در شرايد ين مناطق و از سويدادن استقالل ا شده پس از ازدست يدر زمان سپر ييتوان از سويمآنرا 

حفظ قادر به  ،ر از زبان مستقليه غين ناحيا ملحق شده و ايتانيبه بر يک لشکر کشيپس از و  در قرن شانزدهم  زول ي همثال منطق يبرا

مستقل  يت مليهوک يها بر يها و اسکاتلنديرلنديها تا کنون کمتر از ايزل ولين دليبه ا. است    خود نبوده يص ملياخصگر يد از کدامچيه

    162.ورزنديد ميتأک

  

امور در شتر يب يو بازده ييک کارايدن به يرس ،متحد يايتانيند در برين فرآيل ايد، دلياشاره گرد ييعوامل تمرکززدا يچنانکه در بررس

. باشديم ياسيستم سين ثبات سيبلکه هدف تضم است، بودهن يآزادتر حکومت يها وهيا احداث شيشتر به شهروندان و يب يکيو نزد يادار

 يستيبايعنوان شده م به موضوع. باشدينها ماز آ يثبات کننده داشته و تابع يب يروهايبه قدرت ن يبستگ ييتمرکززدا يين کار و کارايبنابرا

ن يز در اين يگريد يرهاينده را متوجه متغيق جويل دقيه و تحليزک تجي. قيخودکار و دق يا ست و نه چون مسئلهينگر يکل يچون قانون

ن ييتع يگريدو  ياسيل سيمناطق در رابطه با مسا يها به خواسته ياز آنها عبارت است از پاسخ حکومت مرکز يکيکه  کند يممعادله 

 ييتمرکززدا ييايتانيند برينامتقارن فرآ يربنايز. کرداشاره " ت شکل و فرم از عمل و عملکرديتابع"به اصل  ديبان اثنا يدر ا  163.آنهات ياولو

  .  باشديدر گفته فوق نهفته م

  

کز در انجام رکه در آن از شدت تم يي ن منطقهياول). مراجعه گردد 26به جدول ( است هديآغاز گرد يمتفاوت يدر زمانها ييتمرکززدا

 ،يکار و ي هو در ادام شدا مشغول به کار يتانير اسکاتلند در دولت بريوز 1885ن بار در سال ينجا اوليدر ا. ف کاسته شد، اسکاتلند بوديوظا

که  ن معنايا  به .بود يک برش عرضيچون  يکاراکتر يمذکور دارا ي هوزارتخان. دياحداث گرد يبه نام اسکاتلند )يي وزارتخانه( يي اداره

ارات ياخت ير اسکاتلند دارايکار وز يالبته در ابتدا. ا وارد سازديتانيبر يمسائل مربوط به اسکاتلند را در قانونگذار موظف بودر مربوطه يوز

نه دولت درآمد و انتقال يت کابين بار به عضوينخست يبرا ،1926ر در سال ين وزيا. بودن يت فراوانيدر عمل حائز اهم يکار و بوده و ياندک

محسوب  يادار ييفاز تمکززدان ياولن ينگونه ايبد. رفتيانجام پذ 1940در سال  ،تخت اسکاتلندين اداره از لندن به پايا يدفتر مرکز

  .  گردديم

  

 آنجاکه در  ستينتعجب  يجا نيبنابرا  164.داشت يرواج کمتر ،به اسکاتلند نسبت يي به مسائل و دفاع از منافع منطقه يدگيرس زلدر و

حزب کار  يانتخابات ي وعدهن يا ،1964در سال  زول ي هاث ادارل احديدل. گردد يمدر دهه شصت قرن گذشته آغاز  ابتدا يادار ييتمرکززدا

    165.نکند يدگيز منطقه اسکاتلند رسخود کمتر ا يزلگاه ويابود که به پ

  

نبوده،  ييو اجرا يقانون گذار، يادار ي هاد شديتنها و الزامأ شامل مراحل  ييباشد که اشکال تمرکززدايآن م ي کنندهرلند بازگويا ي هنمون

 ي جهينت باشد چرا که دريم يي ژهيحالت و يدارا يرلند شماليالبته ا. باشدير قابل بازگشت نميند الزامأ غين فرآياشود و يها محدود نمبه آن

راه  1921پارلمان ستورمونت در سالبا انتخاب   بود که ينظام يها وهيره با توسل به شين جزيرلند در جنوب ايا يس جمهوريتأس

                                                 
162 . JEFFRY/PALMER, 2000, 327 

 STURM, 1981, 151FF به شود مراجعه دقيق تحليل و تجزيه يک براي 163

 BOGDANOR, 2001 :آن عوامل و ناسيوناليسم مختلف هاي درجه 164

165 . STURM, 2004, 184 



108    فدراليسمای بر  مقدمه 

 
ان يو عدم امکان سازش م ينظام يل کشمکشها و زد و خوردهايبدل  166.ش گرفته شديدر پ يرلند شماليا يبرا يذارقانون گ ييتمرکززدا

  . است  شده دچار توقفن سو به کررات يبه ا 1972از سال  يرلند شماليدر ا ييند تمرکززداين، فرايطرف

  

در . آغاز گشته است يادار يين مناطق با تمرکززدايد نامبرده در تمام انيباشد که فراين امر ميا وجود ايتانيان تمام مناطق بريوجه مشترک م

ف به يوظا يواگذار يزمان ن دورهيتأ در هميشد، نهايق ميتعم يادار ييهفتاد قرن گذشته تمرکززدا ي هکه در اسکاتلند تا آغاز ده ييجا

هم تحت فشار قرار گرفته  زلبلکه در اسکاتلند و و يرلند شماليدر انه تنها  ييند تمرکززدايهفتاد فرا ي هدر ده. تازه آغاز گشت زلو ي همنطق

بلکه شکست  ينظام ين مشکالت نه زد و خوردهايل ايدل يرلند شماليبر خالف ا مذکور ي هاما در دو منطق. گشت ينيعقب نشمجبور به و 

 يبه قانون مذکور رأدهندگان  يرأ ياز سو زلدر و .بود 1997در سال ) حزب کار(مز کاالگان يمربوطه از جانب حکومت ج يپرس همه

ن ي، باعث شکست اده بوديکه از جانب قانونگذار مقرر گرد گان هدهند ياز رأ يک حداقل درصدياسکاتلند عدم شرکت و در داده نشد 

  . ديانتخابات گرد

  

و اسکاتلند  زلبه طرفداران خود در و او. افتياره دوب يو حزب کار رونق بلر يندن توينود با به قدرت رس ي هان دهيدر پا ييند تمرکززدايفرا

ز به فهرست علل و عوامل ين يگريد عنوانله ينوسيبد. کند يمواگذار  يشتريارات بياخت آنهابه  ،ت در انتخاباتيقول داد که در صورت موفق

کار و در تقابل  حزب کار بر خالف حزب محافظه .باشديم" يوفا کردن به قول انتخابات"ا يو " ونيسيمنطق اپوز"گردد که همانا عامل ياضافه م

پس از در دست حزب کار . ديانجام يار به سود ويبسو اسکاتلند  ولزکه بخصوص در  يامر کرد، يبانيپشت ييند تمرکززداياز فرا ،با آن

ند ين بار از زمان آغاز فرآينخست يبرا. ديخود عمل نما يانتخابات يها به وعده تار فشار قرار گرفت يز ،1997گرفتن حکومت در سال 

مستقل از لندن و مناطق  ،يامور حکومت ياجرا يبرا يريده و تدابيم گرديتنظ يسلت ي ههر سه منطق يبرا ييها همزمان برنامه ييتمرکززدا

ن يجه ايالبته نت. فتجام گرت انيبا موفق ييهايپرس همه يرلند شماليااسکاتلند، ولز و  ي هز در هر سه منطقين مرحله نيدر ا. شد اتخاذ يسيانگل

  ).  درصد 50.3با (واضح تر بود تا در ولز ) درصد 74.3با (و در اسکاتلند ) درصد 71.1با ( يرلند شماليها در ايپرس همه

  

ن ينان رفته و قواياز م يارين بار تا حد بسينخست يبرا يزمان يناتقارن ،ش گرفته شده از جانب حکومت بلريپ در يياست تمرکززدايس با

 يفيک يناتقارن  به ن امرياما ا ،قرار گرفت يقانون اساس وند بايپدر در چهارچوب و درآمده و  ينهاد يي وهين بار به شياول يبرا ييتمرکززدا

 يخبر ازشدند، ولز تنها  يقانونگذار ييکززداروارد مرحله تم يرلند شماليکه اسکاتلند و ايدر زمان: بسط داده نشد ،که هنوز پابرجا بود

  .  شد برخوردار ييارات اجراياخت

  

 يواکنش ،ييم که تمرکززدايديجه رسين نتيو به ا ميکرد  اشاره يرلند شماليدر مناطق ولز، اسکاتلند و ا ييند تمرکززدايفرآ  بهتاکنون تنها 

ت نام ين سه مليمتحد تنها از ا ياينتاياما بر. يي منطقه يحل کشمکشها يباشد برايم يو استقالل طلبانه و کوشش يشات مليدر مقابل گرا ست

ها به يسيان نرفت آن بوده که انگليبه م يس سخنين امر که تا کنون از انگليل ايدل. باشديز مين يسيت انگليشامل ملل نشده بلکه يبرده تشک

 يبرا يش چندانيگردد، رغبت و گرايم يتلق يسيانگل ي هکه اکثرأ به منزل ييايتانيت بريتشان با مليو تطابق هو يخودشناس يل درجه بااليدل

   167.ندارند ييتمرکززداامور انجام 
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  متحد يايتانيردر ب ييتمرکززدا: 26جدول 

  جهينت  هاسببو عوامل   زمان

مه دوم قرن نوزدهم تا حدود ين
1921  

Home Rule   

  جنبشها

- 71( يرلند شماليدر ا يقانونگذار ييتمرکززدا-

  پارلمان سترومونت): 1921

ر يوز): 1885از (در اسکاتلند  يادار ييتمرکززدا-

  ياسکاتلند و اداره اسکاتلند

 )دوم يجهان( جنگ يزمان ي دوره
  )تا آغاز دهه هفتاد(و بعد از جنگ 

در  يستيونالياحزاب ناس ييبرپا

ت ين موفقياسکاتلند و ولز، اول

  در ولز ي، جنبش زبانيانتخابات

  در اسکاتلند يادار ييق تمرکززدايتعم-

  در ولز يادار ييداتمرکزز-

  يرلند شماليدر ا يجنگ داخل  دهه هفتاد

احزاب  يت انتخاباتيموفق

  در اسکاتلند و ولز يستيوناليناس

  يرلند شماليدر ا يقانونگذار ييتمرکززدا يان عمليپا-

 1976-77اسکاتلند و ولز  يبرا يين تمرکززدايقوان-

 ييدر ولز و تمرکززدا يياجرا ييآغاز تمرکززدا يبرا

  در اسکاتلند ينونگذارقا

اسکاتلند  يبرا ييدر امر تمرکززدا يپرس شکست همه-

  19979و ولز در سال 

 ض حکومت، وفا به وعدهيتعو  نود يان سالهايپا

  از جانب حزب کار يانتخابات

  يرلند شمالياسکاتلند، ولز و ا يهايپرس ت در همهيموفق-

  يقانون گذار ييتمرکززدا: يرلند شماليا-

  يقانون گذار ييتمرکززدا :اسکاتلند-

  يياجرا ييتمرکززدا: ولز-

لندن بزرگ و  يبرا يادار ييتمرکززدا: سيانگل-

  سيدر انگل ييمنطقه ييتدارک جهت تمرکززدا

  Sturm, 2004: 185.193: مرجع

  

  

  ييسم و تمرکززدايسه فدراليمقا: 27جدول 

  ييتمرکززدا  سميفدرال  

  ادارات  ت دولتيفيک  يسمناطق از لحاظ قانون اسا يت حقوقيفيک

در جهت  ير در قانون اساسييتغ ييتوانا( اراتياخت
   )ارات خوديبسط اخت

  ينستريپارلمان وست م  االتيدولت فدرال و ا

  استقالل پارلمان  استقالل خلق  قوله استقاللعم

  ندارد  يابد  ن دوام و بقايتضم

بر طبق  يکزدولت مر يمال يکمکها  يالتيدولت فدرال و دول ا  ياقتدار مال

ار از جانب يو داشتن اخت *فرمول بارنت

ر ييدادن تغ يبرا يپارلمان اسکاتلند

  ات بر درآمديدر مال يجزئ

  از باال يامر  يتياريديسوبس  فيم وظاياصل تقس

 يدر امور سراسر يريمگيشرکت در تصم
  يقانونگذار

مناطق در  يندگياز نما يشکل(ندارد   شورای فدرال ايالتها 

  )مورد بحث استمجلس سنا 

  مذاکره  مذاکره  موازنات يحل اختالفات و برقرار يق اصليطر

؛ )امکان وتو( ين توافقيقوان  وساطت هنگام بروز اختالف ي هويش

دادگاه : اختالف نهادها و ادارات

  )يسلطنت ي( شورا
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  يقانون اساس

  الساعهف، خلقيضع  يکارا و قو  يدادن بها به منافع حزب
نه برابر با ين هزين فرمول ضامن تأميا). نهيبا داشتن سمت در کاب يدولت يها نهير هزيوز 1974 -79(ده يارنت اقتباس گردب لردام فوق از ن

. باشديم يامور خاص يبه اجرا يبدون مشروط کردن مبالغ پرداخت يرلند شماليو ا ولزاسکاتلند،  يس برايب شده در انگليتصو يها برنامه
  .ده استيس گردينامبرده نسبت به انگل ي همنجر به باالتر رفتن سهم سرانه در سه منطقژه به سهم مناطق يتوجه و

  . Sturm 2003: 137: مرجع

  

  

 ييبالعکس در اواخر قرن نوزدهم در مورد امکانات تمرکززدا. ن مسئله تاکنون مورد بحث قرار نگرفته استيباشد که اين بدان معنا نميالبته ا

ن يهفتاد به ا يز از سالهايحزب کار ن. شده به مرحله اجرا گذاشته نشدند ينيش بين امکانات پيااما . ان بودير مس بحث و گفتگو ديدر انگل

ت يس از ارجحيگر و نه در انگليد ي ن موضوع در سه منطقهيابلر  يحکومت تون يالبته برا. است  کردهموضوع مشغول  نيسو خود را با ا

مأ يک شورا مستقيک شهردار و هم يهم  ،نجايدر ا. باشديلندن بزرگ م ي همنطق دان وجود دارين ميدر اکه  يياستثنا. است  برخوردار بوده

. فوق، برخوردار است ي گانه مناطق سه يشوراها  نسبت به يکمترارات ياز اختن منطقه يدر ا  انتخاب شده يگردند، البته شورايانتخاب م

نه به  يي منطقه يشوراهان بخشها يدر ا يعني .خواهند شد ييشامل، تمرکززدا آنها يادر صورت تقاض زين يسيگر انگليد ي ههشت منطق

 2004خ چهار نوامبر يبه تار يپرس ک همهيتا بحال تنها . شوند يبرپا مفه يانجام وظ يدهندگان برا يبلکه پس از موافقت رأ ،صورت خودکار

 يرأدرصد از  77.93در آن شرکت کردند و  يحق رأ ين دارايد از ساکندرص 47.7آن  يده که در طيانجام گرد يشمال غرب ي هدر منطق

 ييايتانيبر ي هسم در نمونيو فدرال ييزداان تمرکزيم يتفاوتها 27در جدول  168.اند مخالفت کرده يي مجلس منطقه ييبرپابا اشکارا دهندگان 

  . است  شده  نشان داده اتيدر جزئ ح وبا وضوآن 

  

  فرانسه 6.3.2
  

 انجام آنشدت و بوده  يستيوناليناس -يکيتشنجات اتن يبجام صلح و آرامش يتحک ،ييتمرکززدا ياجرا يا عامل تحرک برايتانيرب اگر در

کا صرف نظر ياگر از کورس. باشديم يکامأل متفاوت يها وهيشعوامل و  ين امر دارايداشته، در مورد فرانسه ا يمناطق بستگ يبه حدت جنبشها

ل ين دليبأ وجود نداشته و به ايتقر ،دباش  بخود گرفته يحاد ي هويکه ش يخيل تارعوام از  برخاسته يي ت منطقهيهون ييعتن کشور يدر ا ،ميکن

متقارن به  يي وهيش به شيپ ين کشور تا چنديدر ا ييتمرکززدا يکوششها، ليدلن يهمبه . ميستيو استقالل روبرو ن يخودمختارشات يبا گرا

    .اند ش رفتهيپ

  

انجام  ييجهت تمرکززدا يمتعدد يب شدند، کوششهايتصو ييمربوط به تمرکززدا نيقوانن يکه اول 1982تا قبل از سال کشور  نيدر ا

 ،ديبدان اشاره گرد در باالباشد که يم يي همان نکته يزيقبل از هر چ ،هياول يتهاين فعاليت ايل عدم موفقيدل. نافرجام ماندند يگرفت که همگ

تران يتأ پس از انتخاب فرانسوا ميکه نها يين مرحله تمرکززداياول. با هم دارند زم در فرانسهيو سانترال يسفکار دمکراا  که يونديپ يعني

  :ر بودينکات مهم زد شامل يآغاز گرد 1982در سال ) 1981(

ند به سطح شوراها و ارات بوديختهرگونه او ) مجلسدر ( يندگينما ه بوجود آمده و فاقدپنجاه قرن گذشت ي هکه در ده يمناطق .1

 يبه عمل آمده و شخصم يانتخابات مستق "conseil regional"  موسوم بهل اجالس يبه منظور تشک. افتنديمناطق ارتقا  يانجمنها
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خواننده الزم  ياز سردرگم يريجلوگ يبرا( دار بود ز عهدهيمنطقه را ن ي هاست اداريل گشته بود همزمان رياست نايکه به سمت ر

 يمشخص ياطالق به بخش ادارخاص  يعام آن بلکه به معن يباشد که کلمه منطقه در بخش مربوط به فرانسه نه به معنيمبه تذکر 

    169. )باشدين کشور  ميستم ايدر چهارچوب س

داره ت ايمسئول بيترتن يبه ا. گرفتند ن مناطقيدر اس ادارات يپرفکتها را بعنوان رئ يجا ،در سطح مناطقن منتخب شوراها يمسئول .2

 .افتيانتقال ) اد شدهي يشوراها(به سطح مناطق  يدپارتمانها از سطح دولت مرکز

 .ديم، گردياد کردي، که قبأل از آن "tutelle"،يش دولت مرکزين کنترل از پيجانش ،منتخب ين از جانب نهادهايک کنترل پسي .3

   170.ديمنتخب منتقل گرد يبه شوراها يمال ييارات به همراه تواناياز اخت يک سرياقدامات انجام گرفته  يدر ط .4

  

ن رابطه بدان يست در ايبايکه م يمهم ي همسئل. است  نکرده يرييتغ يين تمرکززدايقوان ي هجيگر در نتيکديمناطق نسبت به  يشوراها ي هرابط

برابر در  يبا حقوق  باشد که يم - regionو  kommune, departement– يعني ، مناطق متفاوت در فرانسهوجود سه نوع  کرد،اشاره 

ضمانت  2003تا سال . ندارد يبرتر يگريبر د آنهاچکدام از يکه ه باشديم ين بدان معنيا.کنند يم يدگيگر به امور مربوطه رسيکديکنار 

  .  ن شده بوديکمونها و دپارتمانها تضم يتنها برا يبقاء از جانب قانون اساس

  

وار انجام  و بلوک يا هصورت قطعببلکه  ،کامل يي هويو به ش ياسيامور مختلف س ياز رونه مناطق   به آن يو واگذار اراتيم اختيتقس

نقش قابل  ياعزام يق پرفکتهايز از طريارات مهم را کماکان در دست خود گرفته و در سطح مناطق نياخت يسطح مرکز  171.رفتيپذ

ک، آموزش و ي، ترافي، نظم مکان، آپارتمان سازيشهرساز يها نهيدر زم ياراتياخت ،يي هر سه نوع از ادارات منطقه. كنديمفا يرا ا يي مالحظه

در تمام امور  ييتهايارات و مسئولياخت يدارا آنها ،يجزئ يصرف نظر از استثنائات يعني. ندا هبدست آوردرا ست و فرهنگ يط زيپرورش، مح

و  يبوده و امور اجتماع تام اراتياخت يدارا) region(مناطق  که در مورد آن تنها دپارتمانها و يشغل يآموزش يها دوره. باشندياد شده مي

م يتقس يبرا در آغازکه  ييک و جدايتفکآن . از قاعده هستند يباشند، استثنائينم يتيچگونه مسئوليه يدارا در آن که مناطق يدرمان

مناطق ارات ياخت انيدر م يروشنک يتفک عمالکه  يا به گونه ستينمانده و قابل اجرا بدون ثمر  در واقعارات در نظر گرفته شده بود ياخت

بوجود  ياسين سطح سيکه آخر "مناطق" ياما مخصوصأ برا گانه مناطق سه يبرا ارات ناروشنيم اختين گونه تقسيا. وجود ندارد  گانه سه

ن يو همچن يکارآموز يها دوره خصوصأ به مشکالت امور يستيباين اثنا ميدر ا  172.را بوجود آورده است يت فراوانباشند، مشکاليآمده م

  .  ه اروپا اشاره نمودياتحاد يها برنامه يت نامناسب اجرايريمد

  

ن يبه ا. است  شدهز ين کشور نير تمام احزاب ايبانگياختالف نظر گر ي هز بوده و دامنيهمواره بحث برانگ يياست تمرکززدايسدر فرانسه 

ن يمصوبه که ب 300ز يو ن ييقانون مربوط به تمرکززدا 40که از يطورتمر نبوده به مس يي وهيروند آن به ش اگر ستيتعجب ن يل جايدل

 يي به گونه ها مصوبهن يااز  يک سري  173.اند ه نداشتهيمجر ي هانه بر قوياتمرکززد ياثر آنها ياند، تمام ب شدهيتصو 2000تا  1982 يسالها

                                                 
 انجام 1986 سال در يممستق انتخابات اولين .ميباشد يکسان آنها تمام در انتخاباتي سيستم و شده انجام همزمان مناطق تمام در انتخابات 169

  .گرفت

 NEUMANN/UTERWEDDE, 1997, UTERWEDDE, 2000 :فرانسه در تمرکززدايي تاريخ ي درباره 170

171 . NEUMANN/UTERWEDDE, 1997, 42 

172 . NEUMANN/UTERWEDDW, 1997, 47 

173 . UTERWEDDE, 2000, 160 



112    فدراليسمای بر  مقدمه 

 
حکومت  يها شامل مصوبه اول ي آنها در درجه. باشدياقتدار پرفکتها م ميبوده و در جهت تحک" يسرپرست ييتمرکززدا"مربوط به واضح 

  . دنشويم) 1993 -95کار  محافظه(ادوارد باالدور  و )1991 -92ست، ياليسوس(ت کرسان ياد

  

ن يرافار رير ژان پيوز ل حکومت از جانب نخستياز آن تا تشک يبوجود آمده ناش يو اصطکاکها ناروشن ي هوين شيارات به ايم اختيقست

 ،ل ژوسپانيونين ليشير پيوز نخست. گشت ييق در جهت تمزکززدايو عم يداياصالحات بن يمانع از اجرا ،2002در سال ) محافظه کار(

و  يل وجود اختالفات درون حزبيون مزبور بدليسياما کار کم کرد، ييشنهادات در امور تمرکززدايو طرح پ يدگيرا مأمور رس يونيسيکم

ک يناميد ييند تمرکززدايکه فرآ ،ر حکومت بودييبا تغ. ثمر ماند يب ياست جمهوريستها در انتخابات رياليسوس يت انتخاباتيز عدم موفقين

از  ،يريوز دن به سمت نخستين نهفته بود که تا قبل از رسيدر شخص رافار يزيچن روند قبل از هر يا يل اصليدل. به خود گرفت يديجد

را  ييسرعت باال يريوز پس از برعهده گرفتن نخست يو. را بر عهده داشت poitou-charentes ي هاست منطقيسمت ر 1988سال 

از  يکيند فوق را ينطق خود انجام اصالحات در فرآن ينخستدر  يخ سوم جواليبه تار او. ش گرفتيدر پ ييشبرد امور تمرکززدايپ يبرا

 يرات الزم در قانون اساسييانجام تغ يحه دولت براين اليد که اولينجاميطول ن ش از سه ماه بهيب. به شمار آورد ين ارکان حکومتيتر ياصل

ب يه بود، تصوديب رسيبه تصو -سنا -و از جانب مجلس دوم يکه به نوبه خود در همان سال در مجمع مل  شده  ارائهشبرد اهداف يجهت پ

    174.گشت

  

ن ماده قانون ياولبه . کرددا يپ يقانون اساس اعتبارند ين فرآيا ،اوأل. د گرفتبه خو يا ت تازهيفيک ييروند تمرکززدا يبا رفرم قانون اساس

در  ييبخش مربوط به تمرکززدا  175.باشديرمتمرکز استوار ميغ يظامدولت بر اساس ن يسازمانده: دير اضافه گرديمکمل ز فرانسه ياساس

ن ياد شده و همچنيمأ يمستق (region)ن بار از مناطق ياول يبرا ،آن بوده و در) 72 -75(نه ماده  يهم اکنون دارا) بخش هفتم( يقانون اساس

  ).  72ماده (ت شناخته شده است يبه رسم ،نديگانه بوجود آ که از ادغام انواع سه يديحق مناطق جد

  

ک يجاد يهمراه ا  کهيوربه ط ،رنديار گيمتعلق به خود را در اخت يمنابع مال تا دبرخوردار شدنن حق يا ازانواع مناطق بر طبق قانون،  ،دومأ

در . ت شناخته شديبه رسم Konnexitätاصل  ،72- 2 ي هن در ماديهمچن. کنندن يتأمخود شان را  نهياز هز يي بخش عمده ،يافق يتعادل مال

 مناطق اريدر اخت زيور نف مذکيجهت انجام وظا يمنبع مال يستيبايم ،رديبر عهده مناطق قرار گ يفيچنانچه انجام وظا: آنجا درج شده است

   .قرار داده شود

 يستيبايم يي هر منطقه: 176ن آمده استيچن 2بند  72در ماده . باشديم يتياريدياصل سوبس است،  شدهکه به آن اشاره  يگريد ي مسئله ،سومأ 

  .  باشديدر سطح منطقه بهتر م انجام آن امورکه د ينما يريمگيتصم يدر امور

  

ن امکان را يا ،بخش اول. باشدين بند شامل دو قسمت ميا. کرداشاره  ،72در ماده  يشيوم به بند آزماموس يدمخصوصأ به بن ديبا ،چهارمأ

 ،ين سراسريو قوان ياز قانونگذار يتخطدر  ،يخاص يها نهيدر زمو وار و به طور موقت  مناطق بوجود آورده است که نمونه يشوراها يبرا

فوق  مورددر هردو . باشند يشتريب يها نهيارات در زمياطق داده است که موقتأ قادر به داشتن اختن امکان را به منيبخش دوم ا. دنآزاد باش

                                                 
 به که بود، الزم نيز "CONGRES" مجلس دو هر مشترک نشست در يريگ رأي يک  اساسي، قانون تغييرات گذاشتن اجرا ي مرحله به براي 174

   .پذيرفت صورت 17.03.2003 تاريخ

 در اتباع ي همه .تفکيک قابل غير و سوسيال دموکرات، الئيک، جمهوري يک داراي است کشوري فرانسه" :فرانسه اساسي قانون اول ماده 175

 ي شيوه .ميگذارد احترام اعتقادات همه به جمهوري اين .مذهب يا و نژاد منشاء، به هتوج بدون ميباشند برابر حقوق داراي قانون مقابل
 HTTP://WWW.CONSEIL-CONSTITUTIONELL.FR/TEXTES/CONSTIL.PDF ".ميباشد غيرمتمرکز آن سازماندهي

  72 - 2 ماده خود نه و ميباشد 72 ماده دو بند به اشاره اينجا در که کرد عنوان بايد مسئله بهتر درک براي 176
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بر  ،يشيان دوره آزمايپس از پا ن بنديا ياجراا عدم يادامه  موردم در ين تصميهمچن. باشديش شرط ميپ يمجلس سراسر يموافقت قبل

   177.باشديمقننه م ي هقودر  ييتمرکززدااصل ک ياد شده ي يشيبند آزما نيبنابرا. باشديمجلس م ي هعهد

  

از  يکي .نهاد يرو به کاست يرات نامبرده در قانون اساسيير پس از انجام تغيوز ش گرفته شده از جانب نخستيمودن راه در پيالبته سرعت پ

ح يتشر ليد همه نبوده، بدلييشد مورد تايم ياسيعملکرد س ييکارا شيافزا منجر به يستيباين اصالحات که ميباشد که اين امر آن ميل ايدال

ن يدر ا. از مردم شد يو بخش ين محليتأ اعتراض مسئوليو نها يش خاطر و نگرانيمنجر به تشو آنها،مصوبه قبل از انتشار يها برنامهات يجزئ

منجمله  ياز کارمندان دولت يبرخور امبه  يدگيت رسيبود مسئول قرارکه بر طبق آن  کرد  اشارهم دولت ين تصميا  بهتوان از جمله يرابطه م

باشد يها م هيکاها و اتحاديبه سند يکالس سارکوزينر کشور وقت ين قول وزيار بارز و محسوس ايبس ي هنمون. ودبه مناطق منتقل ش ،نيمعلم

 يل اعتصابات اعتراضيدل به ين خلليپلم محصليموکول سازد تا در کار د 2003را به پس از سپتامبر  ييمربوط به تمرکززدا يها که پروژه

    178.رددبالقوه وارد نگ

  

 ،ن امريمربوط به ا يهايپرس کدام از همهچيه. گردديبرم" ييتمرکززدادر  ريحوزه تأخ"ز به يمشخص به مناطق ن يتهايت و مسئوليدادن موقع

حقوق و ن منطقه يا يژوسپان برا حکومت. باشديکا صادق ميدر مورد کورس ين مسئله به طرز بارزيا. مثبت نگشتند ي هجيمنجر به نت

ن  هر دو دپارتما آنجاقرار بر آن بود که در   179.ن منتقل گشتيا به حکومت رافارآنه ياجرا  کهرا در نظر گرفته بود  يمخصوص يها برنامه

    180.کردندرا رد ها  ن برنامهيا يپرس ک همهيکا در ين کورسيساکن. ديمشخص بوجود آ يتهايمسئول ک منطقه بايدر هم ادغام شده و 

  

ن ين قوانيا. است  دهيب رسيبه تصو ييتا کنون چهار قانون بزرگ در جهت تمرکززدا ،2003در سال  يرات در قانون اساسييپس از انجام تغ

طق و باالخره منا يمال ييدر امر خودکفا يقانونها در مناطق، يپرس همه يمربوط به اجرا ي، قانونيشيم بند آزمايتنظ يبرا يقانون: عبارتند از

تأ از جانب يو نهااست ز بوده يار بحث برانگيبس مزبورن قانون يآخر. کند يم يدگين دولت و مناطق رسيارات بيم اختيکه به امر تقس يقانون

در نظر را از آنچه که در ابتدا  يار کمترين قانون امکانات بسيا  181.نشانده شد يبه کرس" vote bloquee"ر با استفاده از امر يوز نخست

ل مختلف ارائه يت دو دلين واقعيح ايتوض يبرا. سازديخود را دوباره متوجه دپارتمانها م  توجهار مناطق گذاشته و يگرفته شده بود، در اخت

و  هايدر سنا شهردار. باشديموجود در آن م ياسيت سيو اکثر) سنا(ن کشور يم با ساختار مجلس دوم ايل در ارتباط مستقين دلياول. اند شده

نجا يکار در ا احزاب محافظه) يسطح محل ازيامتل يو بدل(همزمان . باشنديم regionنسبت به مناطق  يشتريب يندگينما يدپارتمانها دارا

ن پس از يعالوه بر ا. ندارندرا  regionalت سطح يبه تقو يالقه چندانع اساسا ،يل ساختاريهت سناتورها بدلن جياز ا. دست باال را دارند

 يهاregionف يل به تضعيز ماين ياست حزبيل سين کشور اکنون بدليا يها، سناregion يبأ تماميکارها در تقر محافظه ينتخاباتشکست ا

  . کرد لغو ياقتصاد يکمکها مربوط به ياسيس ي هطيرا در ح هاregion ازيامتنمونه  يبرا و بوده ،ستهاياليدر دست سوس

  

                                                 
 UTERWEDDE, 2003 :مشروح 177

178 . LIBERATION, SARKOZY…, 03.06.2003 

 UTERWEDDE, 2002 :کورسيکا مشکل مشروح 179

 ZIMMERMANN- STEINHART, 2004 :مشروح 180

 تسريع رايب ميدهد آنرا اجازه دولت به سيستم اين .ميباشد نمادين فرانسه ي شده راسيونال پارلمان براي "VOTE BLOQUEE" عنصر 181

 قانوني هر ،)گرديده ثبت اساسي قانون )3( 49 ماده در که( شود متوسل عمل اين به دولت هنگاميکه .بکاهد پارلماني آزادي از قانونگذاري

   .ميگردد تلقي شده تصويب ي منزله به نشود، رد پارلمان طرف از ساعت 24 طي که
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و شهردارها در مجلس و  يعموم يندگان دپارتمانها، شوراهايکه شامل نمابود ) يالب( آراجلب  ل ارائه شده همانا کار گروهين دليدوم

 يها از جانب همان اشخاص و محافلregionت ياز تقو ،يين مرحله تمرکززدايدر دوم نگونهيبد. باشدين در سطح خود دولت ميهمچن

    182.بودند  کرده يريگاز آن جلوز يناد ممانعت بعمل آمد که در مرحله اول در دهه هشت

  

ن يباشد که البته ايم )ضيضد و نق) (paradox( پارادوکسک ي يحاو يدگاه فدرالياز د ،آن يفرانسو ي هويبه ش يياست تمرکززدايس

ت يحما) proximite(به مردم  يکينزد ياستهاياز س ياز طرف. ديايبه حساب مز ينسم آلمان يفدرال يشناخته شده برا يي دهيپد پارادوکس

    183.باشنديم يقو )egalite( يکسانيو  يبر برابر يمبتن يگر خواستهايشده و از جانب د

  

 - ياسيرات سييبا تغتوان مخالفت يم ،نمونه يبرا. کند يمو هم در خود مردم عرض اندام  يمحلاستمداران يهم در رفتار س  پارادوکسن يا

 يباشد که به موازات کوششهايم ييهايمتوجه کاست يزيکه نوک مخالفتها قبل از هر چ د متذکر شدين رابطه بايالبته در ا. را نام برد ياجتماع

    184.د آمده استيپد يم رفاه اجتماعستيدر س ييتمرکززدا

  

ق يتعم و 2003سال رات ييپس از تحوالت و تغ. باشد، مخصوصأ در مورد فرانسه صادق استيزه کردن نميفدرال يبه معن يينکه تمرکززدايا

ک يبوده و فاقد  يافق همچنان ين کشور نظم مناطق و نواحيدر ا. گردديمتمرکز محسوب م يدولت کماکاندولت فرانسه  ،2004سال آنها در 

با دپارتمانها و  آنهام مجدد آنها از طرف يها و تقسregionارات با يم اختيتقس ي هديا ،ستم موجوديدر س. باشديم يعمود يريجهت گ

از  يک سريالبته . خود يها به خودregion يارات برايداشتن قدرت و اختگردد که يم يز تلقيه سهو و خطا آمبه همان انداز ،هايشهردار

صرف نظر کردن از بسط و . باشديم يارات کماکان در دست دولت مرکزيض اختياند اما قدرت تفو ن منتقل گشتهيارات به سطوح پائياخت

ت يتقو. گردديم يبه پس تلق يگام ،يي منطقه ياست اقتصاديچون س) ياتيح آنها يراب( يي هنيبخصوص در زم ،ارات مناطقيگسترش اخت

ن يتوان چنيم. دمواجه نش مردم د که با مخالفتيايبه شمار م يجزو آن دسته از اندک اقدامات ،ياست اقتصادينه سيارات مناطق در زمياخت

در  2004ارات به مناطق پس از انجام انتخابات در مارچ ياخت ندادنرد راک در مويجمهور ژاک ش سير موضع حزب رئييکه تغ کرداستنباط 

ن مناطق در يا يمکرر رؤسا يل با درخواستهاين دليبوده و به ا ياست حزبيه سين بار، از زاوياول يستها براياليسوس يت سراسريآنجا و موفق

 ياست حزبياز جانب س ييند تمرکززدايفرآ يسيگر دگرد هنجا نظاريگر در ايبه عبارت د  185.شوديده ميارات مخالفت ورزيورد دادن اختم

   .ميباشيم

  

  

  لهستان 6.3.3
  

ت يو اهم يرکزدولت م ياستمداران همواره به ارزش واالياز جانب س. ق داده شوديسم تعميبه فدرال ييتمرکززدا ستيقرار نز يدر لهستان ن

   186.گردديآن اشاره م

                                                 
182 . PERRIN, 2003 

183 . DAVEZIES, 2003, 32 

184 . ZIMMERMANN- STEINHART, 2004 

185 . VAN EECKHOUT, 2004 

186 . GARSZTECKI, 2001 
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ن ياورد که اولين امر امکان آنرا بوجود ميا. گردديبحث و گفتگو م) يخودگردان(" يخودادار" يتحت لوا ييتمرکززدا يدر لهستان بر رو

) هيقوه اجرائ( ييو اجرا يادار ييم که به طور عام شامل تمرکززداياظهار دار ييوه تمرکززدايخود را در رابطه با شکل و ش ياستنتاجها

 يگانگيت يبلکه همواره صحبت از اهم ،رودين باره ميدر ا يوجود دارد و نه سخن در قوه مقننه ييم تمرکززدايدر لهستان نه تصم. گردديم

    187.باشديان ميدولت در م

  

ان ياز م يستيستم کمونيافته که در زمان اقتدار سيها يشهردار يخودادار يدر دوباره ساز 1990در لهستان آغاز خود را در سال  ييتمرکززدا

بر طبق . شداالجرا  الزم 1999ه ياز اول ژانو  کهد يب رسيبه تصو يا منطقه يخودادارمجدد  يايبر اح يبتنم  يقانون ،1998در سال . رفته بود

 ي هزيانگ  188.م شديشهرک تقس 2489حق بخش و  شهر با داشتن 65بخش،  wojwod( ،308(ود يو 16ن کشور به يقانون مذکور ا

 ييق تمرکززداياز طر ديبارا  يانجام امور ادار ييکه کارا شود يتصور م ،اوأل .باشديل متفاوت ميشامل چهار دل يمجدد خودادار ياسازياح

ن يدارد که مخالف يبا درک يارتباط تنگاتنگ يبعدل يدو دل. خود را به اتباع اظهار دارد يکيل داشت که نزديدولت تما ،دومأ. ش داديافزا

 ،و چهارمأ کردکارگران را به سطح جامعه منتقل  يخودادارگ ي هبود نسخ قرار ،سومأ. کردند يمطرح ممستقل  يکايستم سابق بعنوان سنديس

ش گرفتن راه يدر پ ياز جانب دولت برا  مطرح شدهل ين داليبه ا  189.کردت يتقو يم مجامع مدنيش و تحکيق افزايرا از طر يدمکراس

 يادارات لهستان. مطرح بود هين کشور به اتحاديوستن ايپ ياروپا برا ي هيز افزوده گشتند که از جانب اتحادين ييها خواسته ،ييتمرکززدا

ن ياز ا يبخش 190.دندا کنيمطابقت پ تا با آن ضوابطر داده شده ييمان کپنهاگ تغيپ يارهايها و مع برآورده کردن ضابطه يست برايبايم

را دربر ت خود يدر کل يستم ادارين فرانما ساختن سيو همچن يساختار يافت کمکهايالزم جهت درمناطق و ادارات  ييبرپا ،راتييتغ

ه ياتحاد يدر مقابل انتقادها يالعمل ن سو و بعنوان عکسيبه ا 2002از سال  .باشديم يخوار مشهور به رشوه يستم اداريس کهچرا ،داشت

ا يتها و يوجود اقل ييززداتمرک يزه اصليا انگيتانيز مانند فرانسه و برخالف بريدر لهستان ن. رفتياد شده صورت پذي يرات انطباقيياروپا، تغ

  .   باشدينم يمل يجنبشها

  

ن امر منجر يا. کامأل تطابقت ندارند با آنها يول ،مناطق برگشتهن يا يخيتار يمرزهابه  يود ذکر شده تا حدوديو 16مرز  يياياز لحاظ جغراف

شد، يت ميتقو يق تکامل اقتصادياز طر يستيبايمن مسئله يا. باشند يمحل يک خودآگاهيودها فاقد ين وين ايبه آن شد که در ابتدا ساکن

    191.وستيبه وقوع پ يتا حدود ،زمان يککه پس از گذشت اند يامر

  

 يهادر کشور  م شدهيتقسمناطق اروپا، وجود  ياست ساختاريس 1-ع در چهارچوب هدفيج و ترفيالزم به منظور ترو يجهت انجام کمکها

د يجد ياعضاگر يد ي م شدهيتنها از نظر وسعت با مناطق تقسلهستان  يودهايو. باشديم يمالزا NUTS-2 192  طبق ضوابط موسوم به عضو،

                                                 
187 . GARSZTECKI, 2003 

188 . BOKAJLO, 2000, 343 

189 . GARSZTECKI, 2004, 264 

 عضويت براي جديد کانديداهاي که رسانيده تصويب به را معيارهايي و ضابطه کپنهاگ شهر در خود نشست در 1993 سال در اروپا هيئت 190

 مباني بر استوار نظم سياسي، ثبات ميتوان آنها جمله از .ميباشند سياسي معيارهايي اينها .ميباشند آنها اجراي به مستلزم اتحاديه اين در

 اقتصادي ضوابط به معيار دومين .برد نام را اقليتها حقوق رعايت و حفظ همچنين و بشر حقوق اجراي و حفظ قانون، حکومت و دموکراسي

 دولت دخالت( آزاد بازار موازين بر استوار اقتصادي سيستم داراي ميبايستي کانديد کشورهاي که ميباشد معني بدان اين .يگرددم مربوط

 سومين .باشند داشته را اروپا داخلي بازار در رقابت توانايي بايد آنها و بوده )ميباشد بالمانع عموم اجتماعي رفاه و منافع رعايت و حفظ جهت

   :به شود مراجعه .ميباشد )ACQUIS COMMUNAUTAIRE( اتحاديه داخل در شده تصويب قوانين قبول لشام معيار

HTTP://EUROPA.EU.INT/SCADPLUS/LEG/DE/CIG/G4000B.HTM 20.07.2004 تاريخ در شده مراجعه  

191 . GARSZTECKI, 2001, 318 
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منطقه  7تا  6ل يو تشک 16و در حال حاضر بحث بر سر ادغام آن  اند ن آنها کوچک قلمداد شدهيبنابرا. دارند يهمخواناروپا  ي هياتحاد

 يل وجود بحران حکومتيباشد، بدليا اصأل قابل اجرا ميسودبخش و  يکيستيتک سطح استايبوجود آوردن ا ينکه آيا  193.باشديک ميستيستاتا

  . سوال است يشور، جان کيمستمر در ا

  

رجوع  28به جدول (د دارند در فرانسه ين فرآيبه مرحله اول ا يدر لهستان شباهت فراوان ييکه امور تمرکززدا توان گفت يم يبطورکل

 يساختارها ،مانند فرانسه -ودهايو -در مناطق لهستان: سازديان ميچون پرفکتها نما يجود مناطق برابرن امر خود را در ويمثال ا يبرا). شود

گر مشغول به يکدي که در جوار ينامتمرکز شده دولت مرکز يوجود ادارات منطقه و ساختار ادار: وجود دارد يستم اداريدر س يي دوگانه

باشند که ينده دولت لهستان در مناطق بوده که منجمله قدرت آنرا دارا مي، نما"ودهايو"ان، مناطق برابر با پرفکتها در لهست. باشنديکار م

ن مطلب ينجا توجه خواننده را به ايدر ا(کنند کنترل  يآنها را با قانون اساس يهمخوانو   کردهودها را متوقف يمات و مصوبات مجامع ويتصم

 يکه از جانب دولت مرکز ياشخاص يبه معن يمناطق و دوم يبه معن ياول: برده شدهمختلف بکار  يود به دو معنيکنم که کلمه ويجلب م

    194..) باشند ميدار م آنها را عهده يانتساب شده و سرپرست

  

ا در همتراز بودن انجمنه ،2003سال  يرات قانون اساسييتغ قبل از را فرانسهدر لهستان و در  ييان دو مدل تمرکززدايگر تشابه ميد يها نمونه

 يانجمنها يارات قانونگذارين فقدان اختين انجمنها و مؤسسات و همچنيان ايم 195اراتيم اختي، نافرانما بودن تقسيي و مؤسسات منطقه

در  .باشديفرانسه م يهايگ ژهيواز  يکيکه  ن دولت و مناطق استيب يي هبرنام يوجود قراردادها ،گريتشابه د. کرد  توان مشاهده ي، مودهايو

هر دو طرف قرارداد . سازنديمشخص م ين سال آتيچند يرا در امر تکامل منطقه برا ييو مناطق هدفها يدادها حکومت مرکزن قراريا

ل الزم يمنابع و وسا ياسازيز در مهيکه قبل هر چ ،نديت رفتار نمايبا ارجح گريدر مقابل اهداف د ن شدهييتع يکه با هدفها شوند يمموظف 

مأ خود دولت يبلکه مستق) چون پرفکتها(نده دولت يود به مثابه نماينه و ،طرف مقابل مناطقلهستان بر خالف فرانسه  البته در. باشديگر م جلوه

ان دولت و مناطق يامبرده من يبستن قراردادها.  ن دو بر عهده ندارندين ايرا ب يگر ان نقش واسطهين ميودها در اين ويبنابرا. باشديدر ورشو م

ن يبا تمام ا  196.گردنديدولت قلمداد م يزيامه ربرن يآنها به مثابه دستگاهها. سازدين مناطق را آشکار ميل ايف تشکيوظان يتر يادياز بن يکي

ن کشور چهار يدر ا آنها يندگيکه دوره نما شوند يممأ از جانب مردم انتخاب يمستق يي ندگان منطقهينما ،ز چون فرانسهيوجود در لهستان ن

  . باشديسال م

  

  

                                                                                                                                                                  
192 . NUTS، (NOMENCLATURE DES UNITES TERRITORIALES STATISTIQUES)، سطح در مناطق بندي بخش و نامگذاري همان اين 

 .است پذيرفته صورت مشترک واحدي داشتن و هماهنگي حفظ منظور به و )EUROSTAT( اتحاديه آمار اداره جانب از که بوده اتحاديه کل
 مالک .ميدهد انجام را خود کار کشوري هر در مذکور واحدهاي با رابطه در سو اين به 1988 سال از حاديهات ساختاري کمکهاي صندوق

 قانون ضوابط طبق بر کشور آن در مناطق تقسيمبندي که ميباشد آن کشوري هر واحدهاي جانب از 1 شماره مالي کمک دريافت براي

NUTS 2 معيارهاي 2 ارهشم مالي کمک دريافت جهت .باشد پذيرفته صورت NUTS 3 در مشروح .ميباشند مالک:  

HTTP://WWW.EUROPA.EU.INT/COMM/REGIONAL-POLICY/FUNDS/PRORD/GUIDE/GU111-DE.HTM تاريخ در شده مراجعه 

-NUTS: HTTP://EUROPA.EU.INT/COMM/EUROSTAT/RAMON/NUTS/OVERVIEW مناطق به مربوط يها نقشه .20.07.2004
MAPS-EN.CFM?LIST=NUTS 

193 . GARSZTECKI, 2004 

194 . BOKAJLO, 2000, 347 

195 . BRUSIS, 2002, 544 

196 . GARSZTECKI, 2003 
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  و لهستاندر فرانسه  ييتمرکززدا: 28جدول 

  لهستان  فرانسه  ييتمرکززدا

، يستم اداريس ييش کارايافزا  ييهدف تمرکززدا

  شتر به اتباعيب يکينزد:2003

  يستم اداريس ييش کارايافزا

ش يو افزا کردنزه يو مدرن زهيياروپا  ييعلل و عوامل تمرکززدا

  ييکارا

ش يو افزا کردنزه يو مدرن زهيياروپا

  يياکار

 1982، از يادار ييتمرکززدا 1982تا   ييشکل تمرکززدا

: 2003ه، از يو اجرائ يادار ييتمرکززدا

  ر نامتقارنيبا تأث يقانونگذار ييتمرکززدا

در سطح (يادار ييتمرکززدا 1990از 

و  يادر ييتمرکززدا 1999، از )يشهر

  )در سطح مناطق(ه ياجرائ

ودها يو: در سطح مناطق: ساختار دوگانه  پرفکت در مناطقوجود  :ساختار دوگانه  يو خودادار -نسبت دولت

  باشندير کشور جوابگو ميکه در مقابل وز

  دولت يزيدستگاه برنامه ر  دولت يزيدستگاه برنامه ر: 1982تا   فه منطقهيوظ

ان دولت و يم يي هبرنام يقراردادها
  مناطق يانجمنها

Contrats de planيان رؤساي، م 

  مناطق يامناطق و پرفکته

ان يمأ ميود، مستقيمناطق و يقراردادها

ودها و دولت بدون دخالت يو يانجمنها

  وديشخص و

مات يتقس درمختلف  يها ت ردهيموقع
  گريکدينسبت به  ييمنطقه

فرمان گر، يکديکسان در کنار ي يهمتراز

   .ستي، ممکن نيگريد به يکيدادن 

فرمان گر، يکديکسان در کنار ي يهمتراز

  .ستي، ممکن نيگريد به يکيدادن 

  از منابع مختلف يورآگرد: رجعم        

  

  

  چک يجمهور 6.3.4
  

ن ياستم يس يسيبه موازات دگرد ييتمرکززدا: ميباشيچون لهستان روبرو م ييدر امر تمرکززدا نيک نقطه آغازيچک با  يدر جمهور

ن کشور با يا وستين اثنا منجر به پياد شده در ايخته و مذاکرات يا در آمه اروپيوستن به اتحاديش رفته و با مذاکرات مربوط به پيکشور به پ

دولت عامل  ييش کارايافزا زينن کشور يدر ا ،اوأل. باشنديم ييمسبب تمرکززدا يمتفاوت يها زهيز انگيدر چک ن  197.اند شده ه اروپاياتحاد

در  يي ه با احداث مناطق برنامهين زاويو از ا يي است منطقهينجام سا يگردد برايم يتلق يا لهيوس يين رابطه تمرکززدايتحرک بوده و در ا

 يسم ثبات در دمکرايو تحک کردنزه يجهت دمکرات يبعنوان راه و به مثابه ييتمرکززدا ،دومأ 198.ل دهه پنجاه شباهت دارديفرانسه اوا

حکومت واسالو . شديه جواب مثبت داده مياتحاد يها ست به خواستهيبايز مين کشور نيدر ا ،سومأ  199.شودين کشور قلمداد ميا ينوپا

م قدرت با يبه تقس يليداده و تما تياهم يتنها به اصالحات اقتصاد رايز .ن کشور بوديدر ا ييند تمرکززدايسد راه فرآ يحدودکالوس تا 

مشغول ) يدولت مرکز( يسطح ملن شهروندان و يرا که ب  ياسيت مؤسسات سيبودن و مشروع يو قانون گر را از خود نشان ندادهيسطوح د

ن يض دولت در ايز تعوبعد ا .دودچار رکود ش 1996تا سال  يين منجر بدان شد که روند تمرکززدايا  200.بردير سوال ميباشند به زيار مبه ک

در  يي منطقه يدارخودادر لهستان   کهيحالدر– شدبه مرحله اجرا گذاشته  2000و عمأل در سال   بخود گرفته يديجد حرکت ن روندي، اسال

                                                 
197. ILLNER, 2002   

198 . BRIZOVA/MARYSKA, 2001, 319 

199 . WEISS, 2001 & 2003 

200 . BRUSIS, 2002, 547 
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. ک منطق مخالف قرار داردير يتحت تأثر يکب يايتانيمانند برهز ينن کشور يدر ا يينگونه تمرکززدايبد. -ده بوديا گرديدوباره اح 1990سال 

ل پس از به ين دليابه  .به آن اذعان داشتند و ندبود ييشبرد امور تمرکززدايهان پون قرار داشتند خوايسيکه در اپوز يزمان ،ال دمکراتهايسوس

  .  ن راه را نداشتنديه در اياول يقدمها برداشتنجز  يا چاره ،دنيقدرت رس

  

انجام م يمستق ي هوين بار به شياول يبراندگان يانتخاب نما ،نام دارند) kraje(ن کشور که کراجه يد در ايجد ي همنطق 14در  ،2000در سال 

    201.باشنديبه مجلس دارا م را  هياول يح قانونيلوا ميتقدت يصالح انها ،ا فرانسهين و ندگان مناطق در لهستاياما برخالف نما. گرفت

  

از  يريتغبخش و تعداد م 76کراجه،  14د که شامل اداره ير گرديدا يک دستگاه ادارين کشور ي، در ا1997ها در سال س کراجهيپس از تأس

 ،بود يدولت يادارکامأل ک دستگاه يبوده و  يکه در اساس فاقد خودادار "يانيسطح م" ،ن بر طبق قانونيهمچن   202.شد يشهرها و شهرکها م

م ين ادارات  تقسيف ايوظا. وستيوشهرکها به وقوع پ يبا انحالل ادارات شهر ،2003ه يخ اول ژانويدر تار  که ست منحل گردديبايم

 يها و قسمت آخر به دستگاه ادار به کراجه يگريبخش د ،شاناراتيعت و اختوس افزودنبا  يه شهريناح 205از آنها به  يبخش. دنديگرد

ها اجازه دخالت  ها و وزارت کشور منتقل گشت البته کراجه به کراجه ،نظارت بر شهرها و شهرکها ي هفيمثال وظ يبرا. دولت منتقل گشت

در . ح مناطق بوجود آمده استدر سط يتبستم سلسله مرايک سي ،تانق در چک بر خالف لهسين طرياز ا. آنها را ندارند يدر امور خودادار

ارات داده شده خود را از جانب دولت يشوند که اختيم يتلقخودادار  يز بعنوان واحدهايها ن نجا نه تنها شهرها و شهرکها بلکه کراجهيا

ها  که کراجه يياما از آنجا. دينام يادار ،نخست ي هلهتوان در ويرا م چک  يدر جمهور ييتمزکززدا ي هل نمونين دليبه ا. اند بدست آورده

را هم  يياجرا ييان عناصر تمرکززداين ميتوان در ايم نيبنابرا ،باشندياموال خود م يز دارايف مخصوص به خود را برعهده داشته و نيوظا

  .  افتي

  

ان ين ميکه در ا يامر  203.باشديز دارا ميآنها را ن يف اداريوظامحدوده  اسبق، ياز بخشها يتعداد شامل شدنبه سبب  يي هر کراجه

ل به يما  کهاز شهرها و شهرکها شده  يبرخ يتين امر باعث نارضايا .باشديبومن ومرن مان دو منطقه يم يخيمرز تارن ييتع است،  نشدهمراعات 

ن يبه ا .باشد يمد خو يمراحل قانون کردن يدر حال طم مجلس شده است و يتسل يي حهيدر حال حاضر ال. باشنديخود م يي ر تعلق کراجهييتغ

 ينامگذار است،  شدهکه باعث اعتراض  يگريامر د  204.خود نشده است ي هض کراجيبه تعو موفق يا شهرکيچ شهر يل تاکنون هيدل

 ،ديجد يهايدر نامگذار .است  شدهر نام چهار کراجه يين مسئله تا کنون منجر به تغيا. باشديم آنها يکز ادارامرنام  ي هيبر پاها  کراجه

    205.کل منطقه در نظر گرفته شده است اتيصوو خص يخيتار يهايگ ژهيو
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ند در حال ين فرآيمشکالت ا. باشديمشکالت خود م يش رفته و دارايپ يدر چک به سخت ييروند تمرکززدا توان گفت،يم يبطور کل

ن مسئله کماکان يباشد که ايامر آن من يل اياز دال يکي  206.ستيروشن نن راه حل هنوز يابودن  و ثمربخش استل شدن يه و تحليتجز

که در انتخابات  يال دمکراتها از زمانيگر سوسياز طرف د. باشديروبرو م) ODS(ون يسيد اپوزيز بوده و با مخالفت شديو بحث برانگ ياسيس

کاستن سرعت روند ، متهم به مواجه شدندز ينبلکه با شکست  نکردند،ت مورد نظر خود را کسب يموفقتنها  نه 2000سال  يي منطقه

ستها که در رأس حکومت ياليدر آنجا سوس. شود يم  مشاهده يفرانسو ي هبا نمون ييز شباهتهاين امر نيدر مورد ا  207.باشنديم ييتمرکززدا

 ،ييد تمرکززداين جديب قوانيپس از تصو 2003در سال کارها  و حکومت محافظه يي ن انتخابات منطقهيپس از اول 1986در سال  ،بودند

  . گشتند يدچار سرنوشت مشابه

  

ان شهرها و شهرکها، يمدر آغاز کار ارات يم اختينامشخص بودن تقس ،سازديان مين امر نماين دو کشور را در ايکه باز تشابه ا يگريمثال د

م يبه تقس يدگيرس اش فهيده است که وظيب رسيبه تصو يدر چک قانون ،ن سويبه ا 2000البته از سال . باشد يم يها و سطح دولت کراجه

 2002در قانون فوق در سال  يکه توسط مکمل يامر بوده خوردن قليص ن قانون در عمل هنوز محتاجياما ا .باشديارات ميف و اختيوظا

 يسعق ين طريا را آنها ازياست، ز  بودهمختلف روبرو  يها جاد شده از جانب وزارتخانهين قانون همواره با موانع ايا ياجرا. رفتيصورت پذ

هنوز با متن  يقانون اساسدر ت موجود يکه واقع کردن ادعا يتوان چنيدر مورد کشور چک م. ارات خود را دارنديدر حفظ قدرت و اخت

    208.رونديش ميار نازل به پيبس يرعتبا س ييتمرکززدا يها نداشته و پروسه مطابقتن قانون يا ي هنوشته شد

  

موجود کوچکتر  ي هکراج 14. روديش نميپ يمطلوب ي هويبه ش ييامر تمرکززدا ،زين يادار ييکارا شيافزا درخواستدر رابطه با ادعا و  يحت

از صندوق  يکمک مال يجهت تقاضاش شرط الزم يفاقد پ آنهال ين دليبه ا. قلمداد گردند NUTS 2باشند که بعنوان مناطق ياز آن م

 يآمار ي جنبهند که البته تنها دير گرديدا NUTS 2 ي ههشت منطق ،1998در سال . باشنديه اروپا مياتحاد) 1هدف ( يساختار يکمکها

ه ياتحاد يبه کمکها يدگيشان رس فهيکه وظ بوجود آمدند يا منطقه يئتهاين سطح هيا يبرا. باشندين کراجه ميداشته و بخشأ شامل چند

و  ييکارا د،يزا يک ساختار اداريا به سبب احداث ام .کردجاد ين کمکها ايافت ايدر ين کشور شرط الزم را براينگونه ايبد. باشديم

    209.باشنديالزم م يشتريب يهايدگيسن و رين امر منابع، قوانيا يچرا که برا شدکاسته کار راندمان 

  

  يريجه گينت 6.4
  

هم نکات  آنهاان يم ،نديرآن فيباشد که در رابطه با عوامل و اشکال ايم ن امرينشانگر ا يياروپا يدر کشورها ييچهار مورد تمرکززدا يبررس

باشد يم يتنها کشور بوده چرا که يياستثنا يحالت ياشده دار يبررس يان کشورهايدر مر يکب يايتانيبر. باشد و هم تفاوتيموجود م ياشتراک

گر به طور عمده ين کار در سه کشور ديزه ايکه انگيرفته در حاليکشور صورت پذ ياسيس يساز به منظور همبسته ييامر تمرکززدا در آن که

ل در ين دليبه هم. باشديه مياتحاد يبه کمکها يل دسترسيتسه ،گريد يو از سو يزه کردن دستگاه اداريو مدرن ييش کارايافزا ،يياز سو

ر تنها يکب يايتانيشده بر يبررس يان کشورهاياز م. موجود است ييز تفاوتهاين ييتمرکززدا يبکار گرفته شده برا يها وهياشکال و ش
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. باشديمتقارن م يشکل يند داراين فرآيگر اينامتقارن بوده و در سه کشور د يروند يدارا ييند تمرکززدايدر آن فرآباشد که يم يکشور

. باشديم يياز تمرکززدا يتر شرفتهين مورد بوده و در مرحله پيدر ا يتر نهيريرسم د يدارا يانه و شرقيم يسه با دو کشور اروپايفرانسه در مقا

تز  کي جه گرفت و بعنوانين نتيتوان چنيم ،باشديرفتش م شتر از پسيب ،ييتمرکززدارفت  شيسرعت پز ير نيکب يايتانيکه در بر يينجااز آ

البته تاکنون نه  .باشدينامعلوم م آنسرعت و جهت   اگرچه است،  کردهمخصوص به خود را کسب  ييايپوک ي ييکه تمرکززدا مطرح کرد

ت در سطوح ير اکثرييض دولت بلکه تغيباشند که نه تنها تعويانگر آن ميشده نما يبررس يمثالها. کرداثبات  و نه رد  اد شده رايتوان تز يم

در مورد . باشديار بارز ميبس يفرانسو ي هن امر در نمونيا. گذارندير ميتأث ييدر امر تمرکززدا يدولت مرکز ي هزيانگ يز بر روين نيپائ

 ،ن دو سطحيدر ا يحزب متفاوت اتت در دولت لندن با مناطق و تعلقينبودن اکثر يکيد که در صورت يتا د کردصبر  ديبار يکب يايتانيبر

   .شود يم  دهيکشن روند به کدام سو يا ير تکامليس

  

ه همراه داشته اما ارات مناطق را با خود بيق اختيتعم يياروپا ييتمرکززدا يشهايسازند که گراين امر را آشکار ميشده ا يبررس ي هچهار نمون

ل يبه دالبنا . باشديز آن نميسه نبوده و هدف نيقابل مقا ،شان باشديجوابگود يبا يستم فدراليک سيکه  ييها ارات با خواستهين بسط اختيا

. قائل گشت زيمات آنهاان يو م  کردهن دو دقت يا يبه فرق و تفاوتها دي، باييسم و تمرکززداين فدراليب ياسيو س يدر مباحث علم ، برشمرده

 ياسيسطوح سدر شتر يبا وجود کسب قدرت ب يحت از کشورها ياريدر بس .باشديسم نميفدرال يمنطق ي هش مرحليک پي ييتمرکززدا

آلمان  ي هباشد، چنانکه نمونيم يکه نظام حاکم فدرال ييدر کشورها. کرد يسم تلقيفدرال ي بالفاصله يروزيرا به مثابه پ آنتوان ينم ،نيريز

و، ين آلترناتيکدام: که در ابتدا مطرح شد يجواب دادن به سوال يبرا. باشديستم از تعارض در امان نمين سيانگر آن است، بطن ايب

نخواهد  يرو به فزون يا العاده در اروپا به طرز خارق يفدرال يک تعداد کشورهاينزد يي ندهيدر آ گفت،توان يسم؟ ميا فدرالي ييتمرکززدا

  . رفتخواهد ش يپ ييتمرکززدا يبسواروپا عمدتأ  ي هنديآ نيبنابرا. اشتگذ

  

  يياروپا يدر کشورها ييتمرکززدا: 29جدول 

  ييشکل تمرکززدا  يينوع تمرکززدا  علت  ييآغاز تمرکززدا  کشور

  1885  متحد يايتانيبر

1921  

  

1997  

  م ثباتيتحک

  

 يها هبه وعدوفا 

  يانتخابات

: ، مقننه*ولز: هياجرائ  نامتقارن

رلند يا: يد، اداراسکاتلن

  )لندن بزرگ( **يشمال

  1982  فرانسه

  

  

  

2002  

، ييش کارايافزا

 ي هوفا به وعد

از جانب  يانتخابات

  ستهاياليسوس

  

کردن،  زهيياروپا

ستم يعدم راندمان س

  موجود

  متقارن

  

  

  

 يامدهايمتقارن اما با پ

  نامتقارن

  هيو اجرائ يادار

  

  

  

 ،ه و به طرز مشروطياجرائ

  مقننه

  ) يسطح شهر( 1990  لهستان

  )يا سطح منطقه( 1998

  ،ييش کارايافزا

  کردن زهيياروپا

  هيو اجرائ يادار  متقارن

با ) هنوز(ت موجود يواقع

  مطابقت ندارد يقانون اساس

 1997، )يسطح شهر( 1990  چک

  ييسطح منطقه)(2000(

  ،ييش کارايافزا

  زه کردن،يدمکرات

   ***هيو اجرائ يادار  متقارن

با ) هنوز(ت موجود يواقع
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 يها هوفا به وعد

 زهيياروپا، يانتخابات

  نکرد

  مطابقت ندارد يقانون اساس

به مرحله  2005ن مربوطه پس از انتخابات يبر آن نهاده شده که قوان يحرکت شده و سع يقانونگذاردر  ييتمرکززدا يبه سو ولزدر  )1(

  .دنشته شواجرا گذا

  .باشديشده و هدف م يآماده ساز) de jure(ه يحل نشده، اجرائ ياسياقشات س، به خاطر اختالفات و من(direct rule) يادار** )2(

  .شوديمز استفاده ين حق نيحه به مجلس را داشته و از ايم اليمناطق حق تسل يندگيباشد که نمايژه موجود مين حالت ويدر چک ا*** )3(

  ص شده از منابع مختلفيخلت: مرجع

  

  :فيپرسشها و تکال
  .ديرا نام بر يياشکال مختلف تمرکززدا .1

 .ديرا نام بر ييتمرکززدا يعناصر اصل .2

  باشند؟يمشروح چه م يدر کشورها ييعوامل تمرکززدا .3

    

       

  

                                                                                                                                                                         


