
  

  تنوع در فدراليسم
  مـقـايسـة چـنـد سـيـسـتـم فـدراتـيـو

  

      ترجمة ناصر ايرانپور                تأليف فرانتس فالند
  

  

 خودمختار و با اًشود كه از پيوند نهادينه و پايدار واحدهاي اساس  سازماندهي اجتماعي گفته مي ازبه مفهوم كلي به آن اصل» فدراليسم«

 ساختار فدراتيو جهت پيونددادن، حفظ و اعتالي هويتهاي 1.ديآ بزرگتر با اهداف مشترك بوجود مي واحدهاي ,مسئوليت مستقل

  .شود مختلف در چهارچوب يك اتحاديه برگزيده مي

  

  2:سيستمهاي فدراتيو از ويژگيهاي ذيل برخوردارند

م نيستند، بلكه ارگانهاي مستقل خود را دارند دو سطح حكومتي فدرال و ايالتي كه تحت استيالي هم و وابسته به ه] حداقل[  وجود 

  كنند؛ كه بطور مستقل و بالواسطه به وظايف خود در مقابل شهروندان عمل مي

  تقسيم قانوني اختيارات و صالحيتهاي قانونگذاري و اجرايي و همچنين حق وضع و اخذ مالياتها بين اين سطوح، طوري كه هر كدام 

   داشته باشند؛,هايي معيني كه در آنها بطور خودمختار عمل كنندها و حوز از اين سطوح زمينه

 توسط مجلس سنا يا شعبة دوم مجلس فدرال صورت اً  وجود نمايندگي نظريات و منافع مناطق مختلف در سطح مركزي كه غالب

  گيرد؛ مي

به همين جهت در سيستمهاي فدراتيو [هند طرفه تغيير بد   وجود قانون اساسي فدرال مدون كه هيچ كدام از سطوح قادر نباشند يك

اي از طرف دولت مركزي تشكيل گردند، تغيير  گرا و متمركز ممكن است، دولتهاي منطقه توان، آنطور كه در سيستمهاي يگانه نمي

  ؛]داده و يا منحل شوند

تواند دادگاه صالحيتدار و مورد  مي» داور«اين [براي حل مواردي كه بين سطوح مختلف اختالف وجود دارد » داور«  وجود يك 

  و باالخره] قبول هر دو سطح باشد يا رفراندوم

  .هايي با صالحيتهاي جداگانه يا مشترك   وجود مكانيسمها و نهادهايي براي همكاري در حوزه

  

آنهم بدون توجه به [وند توانند به عنوان فدراسيون نام برده ش  كشور از مالكهاي فوق برخوردارند و بدين ترتيب مي24در حال حاضر 

واتس كشورهاي زير را بعنوان فدراتيو برشمرده .  روالند ال3].اينكه آنها سيستم خود را در قانون اساسي مربوطه فدراتيو ناميده باشند

  4:است

  بلژيك، آلمان، صربستان و منتنگرو، اتريش، اسپانيا و سويس؛:    در اروپا

  نادا، مكزيك، جزاير سانكت كريستوفر و نويس، اياالت متحدة آمريكا و ونزوئال؛آرژانتين، برزيل، كا:   در آمريكا

  اتيوپي، كامرون، نيجريه و افريقاي جنوبي؛:   در افريقا

  هند، مالزي، ميكرونزي، پاكستان، روسيه و امارات متحدة عربي و:   در آسيا

                                                 
1  Weber, Karl: Kriterien des Bundesstaates. Eine systematische, historische und rechtsvergleichende Untersuchung 

der Bundesstaatlichkeit der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs. Wien 1980, S. 26. 
2   Watts, Ronald L: Comparing federal systems. Kingston/Ontario 19992, S. 7. 

3
  ). به بعد11همانجا، ص ( كشور يا اثتالف ديگر هم از عناصر فدراليستي برخوردار هستند 44  طبق ارزيابي واتس  

4
  .10  همانجا ص  



  2    تنوع در فدراليسم

  .استراليا:   در اقيانوسيه

  

ع با خصائص بسيار گوناگون ـ كوچك و بزرگ، ثروتمند و فقير، با بافت همگون يا متنوع ـ ساختمان دهد كه جوام فهرست باال نشان مي

براي اينكار الزم است . وار نشان دهد كند اين تنوع را نمونه نوشته حاضر تالش مي. اند دولتي خود را به شيوة فدراتيو سازماندهي كرده

هاي بنيانگذاري سيستمهاي فدراتيو و نيروهاي سياسي محرك يا بازدارنده كه بر   انگيزهابتدا به كمك چند نمونة برگزيده شده مهمترين

سپس چند ويژگي مهم اين فدراسيونها بطور سيستماتيك با . اند، بطور كوتاه معرفي شوند گيري اين نظامها تأثيرگذار بوده روند و شكل

باشد كه به همكاريهاي بيش از پيش  كلي در رابطه با تغييراتي ميبخش پاياني اين نوشتار حاوي توضيحاتي . شوند هم مقايسه مي

  .گردند اي برمي المللي و منطقه كشورهاي متعدد در چهارچوب اتحادهاي بين
  

  منشأ پيدايش و روندهاي سياسي در چند سيستم فدراتيو
  

 شرايط تاريخي مختلف، خصائص اجتماعي ـ با وجود ويژگيهاي مشتركي كه سيستمهاي فدراتيو از آن برخوردارند، پارامترهايي چون

اينجا به دليل . اند  از سيستم فدراتيو شدههاي مختلفي نمونهفرهنگي گوناگون و همچنين روندهاي سياسي متمايز باعث بوجود آمدن 

ته باشيم، همانطور كه براي اينكه كل طيف متنوع اين سيستمها را در برگرف. شوند  نمونه از آنها بطور كوتاه معرفي مي5اختصار تنها 

دهد، جوامع و كشورهاي با بافتهاي سياسي، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بسيار گوناگوني را انتخاب  جدول زير نيز نشان مي

  5.ايم كرده
  

  )1789(آمريكا 
  

زبان در شمال  انگليسي] ايالت[مرة  مستع13 حين جنگهاي استقالل، 6.باشد ترين قانون اساسي فدرال، قانون اساسي آمريكا مي  باسابقه

اين .  كنفدراسيوني را بين خود بوجود آوردند كه در آن، هر كدام از اين مناطق ابتدا استقالل خود را حفظ كردند1781آمريكا در سال 

ه ضعف حكومت در درجة نخست ب» فدراليستها«اتحاد اما قادر نگشت مشكالت و عواقب جنگ را از ميان ببرد، چيزي كه به اعتقاد 

گشت و به همين دليل نيز آنها خواستار تقويت دولت مركزي شدند و در اين راستا از زاوية تئوري دمكراسي و دولتي  مركزي برمي

به مكانيسم محدودسازي و تقسيم افقي قدرت بين رئيس جمهور، كنگره، ديوان عالي كشور بعد عمودي تقسيم . كردند استدالالتي مي

هاي فدراليستها  اما ايده. بدين ترتيب موانع ديگري براي مقابله با گسترش قدرت سياسي دولت ايجاد شد.  اضافه گرديدقدرت سياسي نيز

  .   گنجانده شدند1789باالخره در تدوين قانون اساسي 

  

ل زمان بدبيني در طو. گيري فدراليسم در آمريكا بسيار حائز اهميت است فكر محدودسازي قدرت سياسي دولت در درك روند شكل

برعكس آلمان كه در آن قانون اساسي . زيادي در بين مردم آمريكا نسبت به هر نوع مركزگرايي و تمركز قدرت سياسي شكل گرفته بود

، اكثريت بزرگ مردم اياالت متحده دخالتهاي 7را چون يك هدف سياسي تعيين كرده است» همسانسازي شرايط زندگي مردم«

توانند در يك سيستم فدراتيو معطوف به تقسيم ثروت و درآمدها بين تمام شهروندان نيز  كنند، دخالتهايي كه مي سنتراليستي را رد مي

عالوه بر اين، در آمريكا به فدراليسم نه به مثابة يك ارزش همواره و در هر شرايطي قابل دفاع، بلكه از زاوية پراگماتيستي و . باشند

  . هايش با سيستمهاي ديگر همواره مقايسه و بازبيني شوند واناييشود كه بايد ت ابزاري نگريسته مي

  

جهتگيريهاي تمركزگرايانه و تقويت دولت . ايم در آمريكا در صدة اخير پيوسته شاهد روندهاي تمركزگرايي و تمركززدايي بوده

در New-Deal-Program  پي برنامة  در1930براي نمونه در دهة ( تحت رياست جمهوري دمكراتها بوقوع پيوسته است اًمركزي غالب

متعاقب اين روندها، پيوسته روندهايي .  )كندي.  در زمان رياست جمهوري جون اف1960روزولت و يا در دهة . زمان فرانكلين د
                                                 

5  Schultze, Rainer-Olaf: Föderalismus. In: Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon der Politik, Bd. 3. Die westlichen Länder 
(Hg. Von Manfred G. Schmitt), München 1992, S. 95-110. 

6  Laslovich, Michel J.: The American Tradition: Federalism in the United States, in: Burgess, Michael/Gagnon, 
Alain G. (Hg.): Comparative Federalism and Federation. Competing Traditions and Future Directions. New York 
u. a. 1993, S. 187-202; Walts, Wolfgang: Die bundesstaatliche Struktur. In: Jäger, Wolfgang/Welz, Wolfgang 
(Hg.): Regierungssystem der USA. Lehr- und Handbuch. München-Wien 19982, S. 80-108.  

خوش تغييرات گردد و از  رسد كه اين اصل قانون اساسي دست فدراتيو در آلمان در جريان است، چنين به نظر ميهر چند در پي تالشهايي كه براي رفرم سيستم    7

. سازي شرايط مردم در كل كشور كاسته و به قدرت ايالتها براي سازماندهي و ساماندهي زندگي خود افزوده شود قدرت و اهرمهاي دولت مركزي براي يكسان

  )مترجم(
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خواه يورشهاي خود  روساي جمهوري جمهوري. اند خواه طي شده معكوسي نيز جهت تضعيف دولت مركزي از جانب حزب جمهوري

براي نمونه رئيس جمهور . برند  تحت لواي دفاع از ساختارهاي فدراليستي به پيش مياً را اكثر8هاي دولت اجتماعي مهبه برنا

 را بعنوان 1980هاي اجتماعي در دهة  خواه، رونالد ريگان، كاهش اختصاص و انتقال منابع مالي به ايالتها براي تأمين مالي برنامه جمهوري

به ويژه : سياست دولتهاي ايالتهاي گرديد] نوزايي[اي باعث رنسانس  وي با اين كار بطور غيرمنتظره. رفي نمودمع» رفرم سيستم فدراتيو«

ها و طرحهاي خود را براي اصالح سيستم تأمين  ايالتهاي از لحاظ مالي و اقتصادي توانمندي كه تحت حكومت دمكراتها بودند برنامه

  .ب سيستم فدراتيو پويايي و توانايي خود براي انطباق با شرايط سياسي حاكم را نشان دادبدين ترتي. اجتماعي آمريكا ارائه كردند

  

  

 جمعيت، بافت اجتماعي و تقسيمات كشوري چند فدراسيون

 تقسيمات كشوري اديان زبــانــهــا )به ميليون (جمعيت )به كيلومترمربع (وسعت كـشور

  ليانگليسي، اسپانيو  267,6  9,809.155  آمـريـكـا

  كاتوليك % 26،0

  باپتيست  % 16،0

  متديستها % 6،0

   لوتري % 3،7

  يهودي   % 2،6

      ايالت 50
        بخش ويژه7

   منطقة سرخپوستان130

 7،1 41.284  سـويـس

  آلماني % 63،7
  فرانسوي % 19،2

  ايتاليايي % 7،6
  رتوروماني  % 0،6

  كاتوليك % 46،1

  پروتستان % 40،0

  مسلمان  % 2،2

  كانتون كامل   20
       نيمه كانتون 6

  آلماني  82،1  357.020  آلـمـان
  پروتستان %  34،1

  كاتوليك %  33،4
     ايالت16

  10،2   30.528  بـلـژيـك
  هلندي  % 57،0
  فرانسوي % 42،0

  آلماني   % 0،6
  كاتوليك % 81،0

  منطقه 3
      جامعة زباني3 

  962،4  3،287.365  هـنـد
  و  %) 36(هندي 

  رسمي ديگر زبان 17

  هندو %  80،3

  مسلمان %  11،0

  مسيحي %  2،4

  سيك %  1،1

  ايالت 25
  اي       اتحاد منطقه7   

    آلماني92،3  8،1  83.858  اتـريــش
  كاتوليك %  78،0

  پروتستان   %  5،0

  مسلمان  %  2،0

      ايالت9

  

نقش اصلي را در اين .  تمركزگرايانه داشته استاًي تقريبهاي اخير سمت و سوي در مجموع بايد گفت كه سيستم فدراتيو آمريكا در دهه

. كند تفسير مي] مركزي[روند ديوان عالي اين كشور داشته است كه موازين قانوني مربوط به صالحيتها را خيلي به سود دولت فدرال 

اتي در اختيار دولت فدرال قرار دارند و عالوه بر اين دولت فدرال از لحاظ مالي بر دولتهاي ايالتي تفوق دارد؛ بيشتر درآمدهاي مالي

دهد   سه چهارم منابع مالي كه دولت فدرال در اختيار ايالتها قرار مياًتقريب. اند وبيش وابسته دولتهاي ايالتي به بودجه دولت فدرال كم

لت فدرال قادر گردد شود كه دو هاي معين گردند و اين مكانيسمي  است كه باعث مي كمكهاي مشروط هستند و بايد صرف پروژه

هاي اخير سيستم  در طول دهه). كند هدايت » افسار طاليي«و به اصطالح آنها را با (تصورات خود را در مقابل ايالتها به كرسي بنشاند 

مجزا فدراتيو در آمريكا مراحل مختلفي را طي كرده است ـ نوع فدراليسم در آمريكا ابتدا يك سيستم دوآل يا دوگانه با صالحيتهاي 

وسو پيدا كرد و امروز  سمت] همكاري تنگاتنگ هر دو سطح با هم[» فدراليسم كوئوپراتيو«براي دولت فدرال و ايالتها بود، بعدها به 

                 9.در آنجا وجود دارد» اجباري«نوعي فدراليسم 

                                                 
  )مترجم. (كنند ها و قوانيني هستند كه هدف تقسيم ثروت و گسترش تأمين اجتماعي مردم را دنبال مي مه منظور برنا 8

9
در . فدراليسم دوآل و فدراليسم كئوپراتيو: گردد در هر حال در ادبيات تخصصي دو نوع فدراليسم متمايز مي.  كافي نيست  توضيحات مؤلف در اين رابطه اصالً

هر دو سطح هم اختيار وضع قوانين را دارند، هم .  از صالحيتها و ارگانهاي دولتي ايالتها جدا هستند كامالًاًرگانهاي دولتي فدرال تقريبنوع اول صالحيتها و ا



  4    تنوع در فدراليسم

  

  )1848(سويس 
  

 كانتون و منطقه براي در امان ماندن از 14 آن هنگام كه گردند،  به قرن چهاردهم برمي10هاي تاريخي كنفدراسيون سويس ريشه

 بر عليه مناطق كاتوليك، يك قانون اساسي كه امروز 1848يك سال بعد از جنگ . تهديدات خارجي ائتالفي را بين خود بوجود آوردند

است تنها با حفظ و محترم شمردن يكپارچگي و يگانگي دولتي كه هنوز هم پا برج. ترين خطوطش باقي مانده تصويب گرديد نيز اساسي

ها مه مثابة ايك ارزش و عنصر اصلي امور  تا امروز فدراليسم براي سويسي. خودمختاري مناطق مختلف اين كشور ممكن بوده است

نا ب» مشترك«دولتي باقي مانده است، دولتي كه بر اساس يك تبار واحد، يك تاريخ واحد، يك زبان واحد و يك دين واحد تحت لواي 

نهادن به تنوع در سبكها و شرايط زندگي و همچنين وجود امكان كنترل نخبگان سياسي از بهر وجود   ارجاًاينجا مخصوص. نشده است

به اين جهت كانونتهاي اين كشور تفاوتهاي خيلي زيادي از لحاظ نهادها، ادارات، حقوق خلق، ساختار . شوند فدراليسم شناخته مي

  . اتها با هم دارنداي و ميزان مالي منطقه

  

بنابراين نمونة سويس براي تشريح تيپيك سيستم فدراتيو مناسب است، از جمله به اين دليل كه اين كشور با وجود مرزهاي متعددي كه 

 در .ها از نظر سياسي با ثبات مانده است بضاعتي وجود دارند، در طول دهه بي/روستايي و توانمند/در آن از لحاظ زباني، ديني، شهري

كنند، در استحكام و ثبات اين  كنار كاهش تأثيرات منفي برخي از اين مرزهاي داخلي اين مسئله هم كه اين خطوط از روي هم گذر مي

اما برعكس اين، مرزهاي خيلي . نيستند» در طرفهاي مختلف«بنابراين شهروندان سويسي در هر نزاعي . كرده است نظام نقش بازي 

براي نمونه مردم . اني مختلف در رابطه با روابط خارجي و سياستهاي مربوط به تأمين اجتماعي وجود دارندواضحي بين گروههاي زب

پذيرند، در  تر و بازترند و اكثريت آنها عضويت در اتحادية اروپا را مي دل المللي گشاده زبان غرب سويس در رابطه با مسائل بين فرانسوي

زبان برآنند كه  مضاف بر اين مردم فرانسوي. هاي آلماني زبان تاكنون با شكست روبرو شده است يحاليكه اينكار به دليل مخالفت سويس

سياست بايد بيشتر به وضعيت ضعفا در كشور توجه كند، چيزي كه هر از چند گاهي باعث تنشهايي با بخش از لحاظ مالي و اقتصادي 

كاهش فشار اقتصادي كانتونهاي ضعيفتر از طريق مساعدتهاي مالي  [زبان سويس به خاطر مكانيسم تعديل اجتماعي تر آلماني قوي

  .شده است] كانتونهاي توانمندتر
  

  )1949(آلمان 
  

 در قانون اساسي اين كشور گنجانده شد از قانون اساسي بيسماركي رايش در سال 1949براي بناي سيستم فدراتيو در آلمان كه سال 

 مهمترين 11.بر عكس خواستة آن هنگام نيروهاي ظفرمند جنگ دوم جهاني ـ سنتراليستي تنظيم شد الهام گرفته شد و اين ساختار ـ 1871

كاهش فقر (توان به الزامات زمان بعد از جنگ  صالحيتها به دولت فدرال داده شد، چرا كه اين اعتقاد حاكم بود كه تنها چنين مي

سازي شرايط زندگي  يكسان«ميل حزب سوسيال دمكرات آلمان فرمول بر طبق . پاسخ درخور داد) اجتماعي، بازسازي اقتصاد و غيره

  .گرفته شود] طلبانه برابري[گرايانه   به خدمت تالشهاي يگانهاًبعنوان يك آماج در قانون اساسي گنجانده شد، تا بعد» مردم

  

فدراليسم متحده يا «ست، كه در آن، نوع امروزه سيستم فدراتيو آلمان در ادبيات علوم سياسي اغلب بعنوان مدلي از فدراليسم مطرح ا

ترافيك «، بطور عمومي باعث هاي مهم سياسي سطح فدرال و ايالتي تنيدگي عرصه ، يعني در هم(Verbundföderalismus)» پيوسته هم به

                                                                                                                                                              
راي آن به هر حال چنين نيست كه سطحي قانون وضع كند و سطح ديگر مكلف به اج. ارگانهاي اجرايي مستقل خود و هم از سيستم قضايي جداگانه برخوردارند

وجهه مشخصة اين نوع از فدراليسم اين است كه هم امكان تأثيرگزاري دولت فدرال بر دولت ايالتي كم است و هم دولتهاي ايالتي از مكانيسمها و . باشد

شود كه هر دو سطح  اتيوي گفته ميبه آن سيستم فدر) فدراليسم كئوپراتيو(نوع دوم . اهرمهاي زيادي براي كنترل و تأثيرگزاري بر دولت فدرال برخوردار نيستند

جملة در حوزة تصويب قوانين دارد و هم ايالتها قدرت و امكان تأثيرگزاري بر  با هم همكاري تنگاتنگ دارند به اين ترتيب هم دولت فدرال اختيارات زيادي من

براي . اند و آلمان را سيستم فدراتيو كثوپراتيو  سيستم فدراتيو دوآل ناميدهاًآمريكا را غالب.  به شيوة تأثيرگزاري بر محتوي قوانين فدرال را دارنددولت فدرال مثالً

 در سطح :سيستم فدراتيو نوع دوآل:  معين كنيم، معادلة زير را خواهيم داشت100اگر كل قدرت سياسي را با عدد : آوريم تسهيل در درك اين مقوله مثالي مي

 درصد 20 درصد قدرت سياسي از آن خود ايالتهاست و 80 درصد از آن دولتهاي ايالتي و در سطح ايالتها 20 درصد قدرت از آن دولت فدرال است و 80فدرال 

 درصد از ايالتها و در سطح ايالتها 40گيرد و   درصد قدرت سياسي از دولت فدرال سرچشمه مي60در سطح فدرال : نوع كئوپراتيو فدراليسم. از آن دولت فدرال

  )مترجم. ( درصد از آن دولت ايالتي40 ايالتهاست و  درصد از آن خود60هم 

10  Freiburghaus, Dieter: Die Schweiz – Eidgenossischer Föderalismus oder die Ungleichheit der Lebensverhältnisse. 
In: Europäisches Zentrum für Journalismusforschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000. 
Föderalismus. Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden 2000, S. 292-307  

11  Münch, Ursula: Entwicklung und Perspektiven des deutschen Föderalismus. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 13/99, 26. März 1999, S. 3-11. 
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 منافع آنها را در سطح كه در آن ايالتها عضويت دارند و ارگانيست كه[شوراي ايالتها . شده است] عدم پيشبرد اصالحات اقتصادي[» رفرم

 60. يك نقش و جايگاه نهادي مهمي در ساختار فدراتيو اين كشور دارد] كند و بر سياست دولت فدرال نظارت دارد فدرال دنبال مي

اين ارگان نقش مهمي در محدود كردن . شوند نياز به موافقت شوراي ايالتها دارند درصد كل قوانيني كه در مجلس فدرال تصويب مي

دهد ـ بزرگترين   آن زمان كه اپوزيسيون اكثريت را در آن تشكيل مياًرت سياسي دولت مركزي فدرال دارد و قادر است ـ مخصوصقد

درپي دولت فدرال و ايالتها نيجة منطقي همچون وضعيتي  مذاكرات پي. طلبانة دولت و مجلس فدرال را نقش برآب كند مقاصد اصالح

دهند، مكانيسمي كه از لحاظ حقانيت دمكراتيك همواره مورد   ويژه ارگانهاي سياسي اجرايي انجام مياين مذاكرات را نيز به. هستند

  . گرفته است اعتراض قرار 

  

 برعكس آمريكا ـ طوري بين سطح به منظور بسط و تعميق همكاري سطوح مختلف سيستم فدراتيو تقسيم وظايف دولتي در آلمان ـ مثالً

 در حوزة اختيارات دولت فدرال يا در اختيار ايالتها اًده كه حداقل زمينه و موضوع وجود داشته باشد كه انحصارفدرال و ايالتها تنظيم ش

مدل فدراليستي . باشد، البته چنين مدلي هميشه پناسيل بلوكه كردن هر كدام از اين دو سطح توسط سطح مقابل را در خود نهفته دارد

ن تصوير نمود كه پارلمان فدرال مسئول وضع قوانين است و چگونگي اجراي اين قوانين به عهدة  چني12آلمان را شايد بتوان بطور ساده

هايي را مورد  افزون پروژه هاي اخير بطور دم عالوه براين بايد يادآور شد كه دولت فدرال به دليل تفوق مالي خود، در دهه. باشد ايالتها مي

از طرفي با اين مساعدهاي دولت فدرال : اين مسئله دو جنبه دارد. اند ايف ايالتها بوده در حوزة وظاًتأمين مالي قرار داده كه اساس

شود كه دولت فدرال اولويتها و برداشتهاي خود را در  شوند، اما از طرفي ديگر باعث اين مي تمام بطور كامل اجرا مي هاي نيمه پروژه

در پي تالشهايي كه براي رفرم . التي تحميل و آنها را از نظر مالي وابسته كند به وي مربوط نيستند به دولتهاي اياًهايي كه اساس زمينه

تنيدگي سياسي سطح فدرال و سطح ايالتها كاسته شود و اختيارات مالي  فدراليسم در آلمان جريان دارند، بنا است كه از تداخل و درهم

  . ايالتها افزايش يابد
  

  )        1993 (بلژيك
               

اين قانون به ويژه از اين نظر جالب است كه از تبيين يك . يك قانون اساسي فدراليستي را تصويب نمود) 1993(ك يك دهه پيش بلژي

 بعنوان يك دولت 1830 فدراليزه كردن اين كشور كه سال 13.فراتر رفته است (territorial)اي   منطقهاًساختار و تقسيمات كشوري صرف

گذاري شد، به اين دليل ضروري گرديد، كه نزاع بين دو گروه بزرگ زباني اين كشور، يعني  كز پايهزبان واحد و متمر فرانسوي

گردند، اما  ارج قلمداد مي هر چند هر دوي اين زبانها بطور رسمي هم.  شدت گرفت1960زبانها، در ابتداي دهة  زبانها و فرانسوي هلندي

زبانها فرانسوي نيز  گردد كه بخش بزرگي از هلندي ن نيز قبل از هر چيز به اين واقعيت برمياي. در عمل استفاده از زبان فرانسوي غلبه دارد

زبان  تمايز در سطح رشد و بنيه اقتصادي بين منطقة فالندريهاي هلندي.  يك زبانه هستنداًكنند، در حاليكه فرانسوي زبانها غالب صحبت مي

زبان در جنوب با نرخ باالي  شدة والونيهاي فرانسوي و منطقة از نظر صنعتي كهنه كه در حال شكوفايي است (Flemish)در شمال كشور 

  . بيكاري به شدت اين نزاع افزوده است

  

حمايت » جوامع زباني«طرف فلمي از گسترش : كنند اند و مي هر دو گروه زباني طرحهاي تمركززدايانة خاص خود را دنبال كرده

هاي فرانسوي زبان به داليل اقتصادي از تقويت  گردند، در حاليكه والوني دار قلمداد مي رهنگي ريشهكند كه بعنوان نهادهاي از نظر ف مي

خواهند با اين كار بر صالحيتهاي عملي ضروري دولت تأثيربگذارند  زبانها مي فرانسوي. كنند ها جانبداري مي دار خودمختاري منطقه دامنه

اي از همان ابتدا منتفي به   منطقهاًالبته يك راه حال صرف.  كهنه شدة منطقة خود را تغيير دهندتا بدين وسيله قادر گردند ساختار اقتصادي

 درصد جمعيت آن را 85زبان قرار دارد، درحاليكه  در منطقة فالندريهاي هلندي) بروكسل(رسد، چرا كه پايتخت اين كشور  نظر مي

زبانهاي بروكسل ـ هر چند كه از لحاظ كمي چندان بزرگ نيست ـ  در غير  مانيعالوه بر اين جامعة آل. دهند زبانها تشكيل مي فرانسوي

  .شوند ها حل مي اينصورت در منطقة والوني

  

، 1970(در بلژيك براي حل معضل زباني و قومي، راه فدراليستي در پيش گرفته شد، به نحوي كه در پي چندين رفرم قانون اساسي 

 به سه جامعة زباني فلمي، فرانسوي و در عين حالسه منطة فالندريها، والونيها و بروكسل و اين كشور دست آخر به ) 1993، 1980

، حفظ طبيعت و محيط ]شهرسازي[براي نمونه توسعة مكاني (اين مناطق اختيارات مربوط به حيطه خود را اخذ نمودند . آلماني تقسيم شد

                                                 
اينجا بايد متذكر شد كه هم دولت فدرال ارگانهاي اجرايي خود را دارد و هم ايالتها از پارلمانهاي خود برخوردارند كه وظيفة وضع قوانين ايالتي به عهدة  12

  )مترجم. (آنهاست

13 Deschouwer, Kris: Belgien – ein Föderalstaat auf der Suche nach Stabilität. In: Europäisches Zentrum für 
Föderalismus-Forschung Tübingen (Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2000. Föderalismus, Subsidiarität und 
Regionen in Europa. Baden-Baden 2000, S. 97-119. 
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مانند فرهنگ، آموزش و پرورش، (بوط به اشخاص را به عهده گرفتند در حاليكه جوامع زباني وظايف مر). سازي زيست و ساختمان

ارگانها و ) ها از طرفي و جوامع زباني از طرفي ديگر منطقه(براي هر كدام از اين واحدهاي تقسيمات كشوري ). شبكة بهداشت و بهداري

اي را در پيش  ها چنين رويه اليكه منطقة والونيها در هم ادغام شدند، در ح نهادهاي منطقة فلمي(نهادهاي جداگانه تأسيس گرديدند 

عالوه بر اين دولت فدرال . دولت مركزي نقشهاي مهمي را بعهده گرفت؛ بخش اعظم مالياتها به خزانة وي خواهند رفت). نگرفت

تر  بضاعت ه جنوب كمگيرد و ب يافته مي وي در اين نقش بودجة زيادي را از شمال توسعه. باشد مسئول سيستم تأمين اجتماعي نيز مي

زبان از لحاظ مالي توانمند خواهان  هرگاه كه سياستمداران فلمي هلندي. هاي زيادي را برانگيخته است دارد، چيزي كه بحث ارسال مي

ن بضاعت آن را يورش به توا زبان از لحاظ مالي كم شوند، سياستمداران والوني فرانسوي خودمختاري وسيعتر مالي براي منطقة خود مي

  .كنند زندگي منطقة خود قلمداد مي

  

براي در مجرا و قالب قانوني قرار دادن و كنترل و هدايت دمكراتيك .  گذارد بلژيك يك نمونة فدراليسم غيرمتمركز را به نمايش مي

غير اينصورت تالشي  متمركز بلژيك ضروري بود، در اًزبانها فدراليزه كردن سيستم سياسي سابق ها و فرانسوي منازعات قومي بين فلمي

اي وجود دارند و نه احزاب سراسري،  منطقهـ  هنوز هم اين واقعيت كه در اين كشور تنها احزاب ملي. رسيد اين كشور حتمي به نظر مي

 نزاعهاي زباني و. گردد اي تشكيل مي حتي حكومت مركزي نيز از طرف احزاب منطقه. سيستم فدراتيو را با مخاطراتي روبرو ساخته است

اي  گرديدند، در حاليكه امروز همين نزاعها باعث تشنج بين احزاب منطقه  در چهارچوب احزاب سراسري حل و فصل ميقومي قبالً

به خطر نيافتاده است ـ ) دست كم هنوز(با اين وصف يكپارچگي ارضي كشور . دهند شوند كه ائتالف سياسي حكومتي را تشكيل مي مي

  . شي و انحالل كشور بلژيك شده استنشدة بروكسل مانع تال مشكل حل
  

   ) 1950(هــنـد 
  

ترين  تصويب گرديد، در اساسي) 1947(كه كمي پس از كسب استقالل اين كشور از استعمار انگليس ) 1950(قانون اساسي فدرال هند 

 1867در سال » زبان لي انگليسيقانون آمريكاي شما«الهام گرفت كه اين نيز به پيروي از ) 1935 (14»قانون دولت هند«اصول خود از 

اي، با   براي اكثريت مجلس مؤسسان واضح بود كه كشور چنين گسترده15.تدوين شده بود كه مبناي تشكيل فدراسيون كانادا قرار گرفت

فدراتيو پابرجا توان با يك نظام  چنين تنوع زباني و ديني وسيعي و با مناطقي كه از هويتهاي ويژة تاريخي خود برخوردارند، را تنها مي

تك اديان در قانون  آزادي اجراي مراسم ديني پيروان تك. داند دانسته و مي) غير ديني(هند خود را يك كشور سكوالر . نگه داشت

 مرزهاي استانهاي از لحاظ زباني ناهمگون كه بازماندة تقسيمات 1966 و 1956در فاصلة زماني بين . اساسي تضمين گرديده است

سلطة استعمار بود، تغيير يافت و مرزها بر اساس مناطق زباني كشيده شدند، طوري كه در هر استان تنها سخنوران يك زبان كشوري زمان 

  .سكونت داشته باشند

  

فدراليستي هند سخن  بطور رسمي و صوري قانون اساسي هند خيلي سنتراليستي تدوين شده، تا جايي كه برخي نويسندگان از سيستم شبه

عالوه بر اين . ترين مالياتها جمله با اهميت ، يعني به دولت فدرال، بيشترين و مهمترين صالحيتها اعطا شده است ـ من»اتحاديه« به .رانند مي

رئيس جمهور با تكيه بر اين حق . اختيارات ويژة رئيس جمهور جايگاه دولت فدرال را به نسبت دولتهاي ايالتي خيلي برجسته كرده است

ـ چنانچه فرمانداري كه خود وي منصوب كرده است، به وي اطالع بدهد كه موازين قانون اساسي در يك ايالت معين زير تواند  ويژه مي

را منحل و اختيارات آنها را به ارگانهاي ) به استثناي دادگاهها(وزير همة ارگانهاي دولتي آن ايالت  پاگذاشته شده ـ به توصية نخست

اما اين امر آن زمان تغيير نمود كه .  اين حق خيلي به ندرت مورد استفاده قرار گرفت1960تا اواخر . ديگر چون فرماندار واگذار كند

به طور رسمي . حزب كنگره كه تا آن زمان هم در سطح فدرال و هم در ايالتها نيروي بالمنازع حاكم بود، اكثريت خود را از دست داد

، اما در واقع امر به دليل مغلوب شدن حزب »رورت حفظ يكپارچگي خاك كشورض«و » تجزيه«اعالم شد كه براي مقابله با خطر 

 39 1977 تا 1966وزير وقت، اينديرا گاندي ـ تنها بين  كنگره، رئيس جمهور ـ به پيشنهاد غيرقابل رد دبير كل حزب كنگره و نخست

وضعيت بغرنج سياسي در برخي از ايالتها با دخالتهاي . ت افزايش ياف95 به 1995حكومت ايالتي را از كار بركنار كرد؛ اين رقم تا سال 

  .اي دچار اختالل شد دولت مركزي بغرنجتر نيز گرديد و روند معمولي رشد احزاب و سيستمهاي حكومتي منطقه

  

ها شكسته حاكميت بالمنازع حزب كنگره در تعداد زيادي از ايالت. اي شده است  سيستم حزبي در اين كشور منطقهاكنون ديگر عمالً

اند خود را از لحاظ سياسي  حتي كاستهاي تحتاني جامعه هم شروع كرده. اند خود به حاكميت برسند اي قادر شده شده، احزاب منطقه

                                                 
14  Government of India Act 
15 Chariton, Sue Ellen M.: Comparing Asian Politics. India, China and Japan. Boulder/Colorado 1997, S. 168 pp, 206 

pp; Rajashekara, H. M.: The Nature of Indian Federalism. A. Critique. In: Asian Survey 37 (1997), 3, S. 245-253.  
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يك نمونة خاص خطرناك . شده است آميز نيز  سازماندهي و ابراز وجود كنند، چيزي كه اغلب باعث بوجودآمدن درگيريهاي خشونت

اين نزاع آن هنگام . كند  براي استقالل مبارزه مي1960جو متعلق به جامعة ديني سيكها از سال  د كه يك گروه سيزهباش استان پنجاب مي

 فرمان حمله به مقر مركزي تروريستهاي سيك در معبد 1984وزير اين كشور، اينديرا گاندي، در سال  به اوج خود رسيد كه نخست

شگاه سيكها، ترور اينديرا گاندي كه متعاقب آن انجام گرفت و قتل و عام سيكها توسط هندوها ويران كردن پرست. طالئي امريتسار را داد

برخي از ناظران از اين تالطمات سياسي در برخي از استانها . و هندوها توسط سيكها نفرت بين اين گروههاي ديني را شدت بخشيد

نظران بر اين اعتقادند كه تنها يك سيستم فدراتيو  برخي ديگر از صاحبكنند، درحاليكه  خاتمة تدريجي سيستم فدراتيو را استنتاج مي

  .قادر است استانهاي متشنج را از استانهاي باثبات جدا و بدين ترتيب تماميت ارضي كشور را حفظ كند
  

  تشابهات و تمايزات اصلي فدراسيونهاي برگزيده شده
  

اين تنوع در اين . ر برشمرديم، در هر كدام از فدراسيونهاي برگزيده متفاوتندوجوه مشخصة سيستمهاي فدراتيو كه در ابتداي اين نوشتا

صالحيتهاي واگذار شده به ايالتها، آزادي عمل مالي آنها و نقش : شوند بخش به كمك سه مالك و معيار مهم ذيل نشان داده مي

  .شود ز به سيستم فدراتيو اتريش مياي ني ها هر بار اشاره در رابطه با اين مقوله. نمايندگي آنها در سطح فدرال
  

  تقسيم مسئوليتها بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي
  

جوهر و دليل وجودي هر فدراسيوني عبارت از اين است كه حقوق و وظايف دولتي بين سطوح حكومتي مختلف تقسيم گردد؛ وظايفي 

گردد را هر  د، درحاليكه وظايفي كه به منافع مناطق مختلف برميده گردد را دولت فدرال انجام مي كه به منافع مشترك كل جامعه برمي

عالوه بر اين، برخي از قانونهاي اساسي كشورهاي فدراتيو، براي نمونه در آمريكا، آلمان و . دهند كدام از حكومتهاي اين مناطق انجام مي

كه بر اساس آن ايالتها مجازند موازين قانوني را وضع كنند، باشد  نيز مي» قانونگذاري رقابتي«حاوي مكانيسم ] و البته نه در اتريش[هند 

چنانچه در موارد مربوطه قوانين فدرال وجود نداشته باشند و يا مجلس فدرال از حق خود براي وضع اين قوانين استفاده نكند و آن را بر 

هاي روابط خارجي، دفاع، اقتصاد  جمله در زمينه در اكثريت فدراسيونها سطح فدرال مسئول قانونگذاري من. عهدة خود ايالتها بگذارد

يك مقايسة . باشند باشد و دولتهاي ايالتي حق قانونگذاري در امور اجتماعي، آموزش و پرورش را دارا مي وترابري مي كالن و راه

   16.تر است قبدهد كه اتريش در ارتباط با صالحيتهاي قانوني ايالتها از فدراسيونهاي ديگر خيلي ع سيستماتيك نشان مي

  

اي  چنانچه سطح اداري را نيز وارد محاسبات قياسي خود كنيم، ضعف اختيارات قانونگذاري ايالتها در سيستم فدراتيو اتريش تا اندازه

مان هر كدام از دو سطح، يعني هم سطح فدرال و هم ايالتها همز)  در آمريكامثالً(زبان  شود؛ در برخي از فدراسيونهاي انگليسي جبران مي

هم از صالحيتهاي قانونگذاري برخوردارند و هم خود مسئوليت اجرايي اين قوانين را بر عهده دارند، چيزي كه بعنوان فدراليسم دوآل يا 

اين است كه بخش بزرگي از ) سويس، آلمان و اتريش، منهاي بلژيك(اما وجه مشخصة فدراسيونهاي اروپايي . شود دوگانه ناميده مي

فدراليسم «شوند كه  بنابراين هر دو سطح مجبور به همكاري با هم مي. شوند وسط ادارات ايالتي يا كاننوني اجرا ميقوانين فدرال ت

در عمل اما تفاوتها بين اين فدراسيونها چندان ماهوي نيستند، چرا كه حتي در آمريكا هم . نامگذاري شده است) يا تعاوني(» كئوپراتيو

   17.اند ح مخلتف حكومتي را مجبور به همكاري ساختهالزامات اقتصادي و اجتماعي سط
  

  استقالل مالي دولتهاي عضو
  

كند؛  اين مسئله در فدراليسم نيز صدق مي. رود بر همگان روشن است كه پول همه چيز نيست، اما بدون پول نيز خيلي كارها پيش نمي

فايده خواهد بود، چنانچه منابع مالي الزم براي انجام اين وظايف در  معني و بي بازانة مسئوليتها و وظايف به ايالتها بي ودل واگذاري دست

مقايسة فدراسيونهاي برگزيده شده تفاوتهاي زيادي از نظر حق وضع و اخذ مالياتها و همچنين از نظر وابستگي . اختيار آنها قرار نگيرد

. سازد را عيان مي) گيرد توازن مالي كشور انجام ميكه جهت حفظ تعادل و (آنها به مساعدتهاي دولتي و حجم اين كمكها به آنها 

پردازد و به اين ترتيب  دهد كه اتريش بيشترين ميزان از كمكهاي فدرال به ايالتها را مي مقايسه كشورهاي اينجا نامبرده شده نشان مي

                                                 
  . به بعد126، ص 2   رجوع كنيد به منبع شمارة  16

17 Hague, Rod/Harrop, Martin/Breslin, Shaun: Comparative Government and Politics. An Introduction, 
Houndmillis/Basingstocke 19984, S. 173. 
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موقعيت مالي ايالتهاي كشورهاي برگزيده نگاه كنيد به جدول (اند  ايالتهاي اين كشور به بيشترين ميزان نيز به كمكهاي دولتي وابسته

  .كند ، و اين خود به تنهايي حكايت از ضعف سيستم فدراليسم در اتريش مي)شده

  

 موقعيت مالي سطوح مختلف فدراسيونهاي منتخب

  هاي دولت فدرال  سهم هزينه كشور
 )به درصد(هاي كشور  به نسبت كل هزينه

  ميزان كمكهاي دولت فدرال به ايالتها 
 )به درصد(آمد ايالتها  نسبست كل دربه

  29،6  61،2  )1994، 1996(مريكا آ

  18،9  36،7  )1995(سويس 

  18،3  41،2  )1996(آلمان 

  39،4  54،8  )1994(هند 

  43،6  68،8  )1995(اتريش 
 ) 2مراجعه كنيد به منبع شمارة (در منبع مربوطه براي بلژيك آماري قيد نشده است :    توجه

  

گيرند و نه براي تأمين  هاي معيني صورت مي ا بايد افزود كه بخش بزرگ اين مساعدها بطور مشروط و براي اجراي پروژهالبته اينج

 درصد، در آلمان در 73،1  1995 درصد اين كمكها، در سويس در سال 100 1996در آمريكا در سال . هاي جاري دولتهاي ايالتي هزينه

شود، هر چند كه ايالتهاي با بنيه   و اين خود باعث كاهش آزادي عمل اين ايالتها مي18.اند شته درصد همچون نقشي دا64،5 1996سال 

  .مالي و اقتصادي ضعيف راه ديگري ندارند

  

  تركيب و جايگاه نمايندگي ايالتها در سطح فدرال 
  

باشد كه از طريق آن منافع مناطق و  ، به عنوان نمايندگي ايالتها در سطح فدرال، يك ويژگي خاص سيستمهاي فدرال مي»مجلس دوم«

به استثناي جزاير ( كشور برشمرده شده 24 از ميان 19.گيرد ايالتهاي مختلف در همان ابتداي تدوين قوانين فدرال مورد توجه قرار مي

 انديشة معروف، بر طبق. بقية فدراسيونها از  همچون مجلسي برخوردارند) سانكت كريستوفر و نويس، ميكرونزي و امارات متحدة عربي

] پارلمان فدرال[» مجلس اول«با ] كه نمايندة مناطق مختلف كشور است[» مجلس دوم«، از روزهاي انقالب كبير فرانسه، چنانچه 20ابه سييه

، عقيده باشد  همكه تبلور ارادة كل مردم كشور است، خيلي فرق داشته باشد، از نقطه نظر دمكراتيك مضر است، ولي اگر با وي كامالً

  .اضافي است

  

كند، و اين، ميزان مقبوليت و جديت اركان سيستم فدراليسم در اين  تركيب و جايگاه مجلس دوم از اين كشور به آن كشور فرق مي

بين قرار بدهيم، درخواهيم يافت كه اعضاي مجلس دوم به   كشور برگزيده را از اين لحاظ زير ذره5چنانچه اين . سازد كشور را عيان مي

شوند؛ در اتريش و هند پارلمانهاي ايالتي   از طرف مردم انتخاب مياًدر سويس و آمريكا آنها مستقيم: شوند ختلف برگزيده ميطرق م

شوند؛ بلژيك مدل مخلوط را  كنند؛ در آلمان اين اعضا از طرف حكومتهاي ايالتي به اين ارگان فرستاده مي هستند كه آنها را انتخاب مي

دارند، در حاليكه در بقية  ا و سويس هر كدام از ايالتها و كانتونها به يك تعداد نماينده به ارگان نامبرده ارسال مينتها در آمريك. دارد

  .كننده است فدراسيونها جمعيت هر كدام از ايالتها براي تعيين تعداد اعضا تعيين

  

ارج مجلس فدرال است، به اين  هست كه اين مجلس همگردد، تنها در آمريكا و سويس  تا جايي كه به جايگاه قانوني مجلس دوم برمي

در سه فدراسيون باقيمانده مجلس دوم تنها . معني كه حتي هنگام تصويب قوانين ساده هم، كسب موافقت هر دو مجلس الزامي است

وتو براي به تعويق هنگام تصويب موازين قانون اساسي و بخشي از قوانين فدرال ساده حق وتوي مطلق و در مابقي موارد تنها حق 

شوراي ايالتهاي اتريش تنها از حق وتو براي به تعويق انداختن تصويب قوانين برخوردارد و به همين . انداختن تصويب قوانين را دارد

                                                 
18
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19  Watts, Ronald L: Comparing federal systems. Kingston/Ontario 19992, S. 92 pp; Riescher, Gisela/Ruß, 
Sabine/Haas, Christoph M. (Hg.): Zweite Kammern. München-Wien 2000. 
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جا و چيزي كه باعث شده كه اين. باشد ترين جايگاه در سيستم فدراتيو اين كشور برخوردار مي اعتبار در بين كشورهاي نامبرده از ضعيف

  .آنجا نداهايي براي باال بردن موقعيت اين ارگان و يا انحالل آن بلند شود
  

  المللي         سيستمهاي فدراتيو بر بستر بين
  

آلمان، . دولتي به بغرنجي روابط سطوح مختلف فدرال در داخل كشورهاي فدراتيو افزوده است ادغام فدراسيونها در سازمانهاي ميان

، را »نافتا« منطقة آزاد تجاري شمال آمريكا، 1992اتحادية اروپا هستند، آمريكا به همراه مكزيك و كانادا در سال بلژيك و اتريش عضو 

 تشكيل گرديده 1985 تعلق دارد كه در سال )SAARC( اي  است، هند به اتحادية آسياي جنوبي براي همكاريهاي منطقه بوجود آورده

اي، همچنين وجود امكان ارتباط ايالتها و مناطق كشورهاي  التي و فدرال به اين سازمانهاي منطقهواگذاري صالحيتها و اختيارات اي. است

باعث بحثهايي در ارتباط با تقسيم قدرت دولتي در داخل كشور شده ) براي نمونه در آلمان و اتريش(اي  مختلف با اين سازمانهاي منطقه

 در همان حال 21.فدراتيو خود از وارد شدن به اتحادية اروپا خودداري كرده استسويس بخاطر نگراني از تأثير گرفتن ساختار . است

اي ـ  تفوق قبلي حكومتهاي ملي  ـ به ويژه در زمينة سياست ساختاري و منطقه: دهد اتحادية اروپا گرايشات فدراليستي از خود نشان مي

ويا داده است، به صورتي كه فعالين سياسي سطوح مختلف جاي خود را در اين اتحاديه به سيستم چند سطحي غيرهرمي، منعطف و پ

 براي تهيه و (Partnerschaft)» همكاري«بر طبق اصل . كنند حلهايي را تهيه و عرضه مي  راهاًفدرال با هم در پيوند خواهند بود و مشترك

شوند، و همين  طق و ايالتهاي مختلف دخيل داده ميگيريها، به ويژه نمايندگان منا هاي اتحادية اروپا و همچنين هنگام تصميم اجراي برنامه

  .باعث باال رفتن موقعيت آنها در ساختار فدراليستي كشورهاي مربوطه گشته است

  

       گيري نتيجه

      

 اين گوني منشأهاي پيدايش اين سيستمها، تنوع شرايط سياسي ـ فرهنگي سير اين نظامها و انواع مختلف گونه. فدرال معادل فدرال نيست

» جلوي«سازند ـ كشوري كه در ارتباط با يك مالك معين  پسند اين نظامها را مشكل مي بندي معتبر و همه سيستمهاي فدراليستي درجه

 به همان نسبت اشتباه خواهد بود اگر 23. باشد22»عقب «كند، ممكن است با مبنا قرار دادن يك مالك ديگر كامالً صف عرض اندام مي

. ر بارة خصائل، نقطه قوت و ضعفهاي يك كشور معين فدراتيو وجود دارند را عاميت ببخشيم و به بقيه تعميم دهيمهايي كه د ارزيابي

  .گردد و نه به نفس فدراليسم بلكه بايد بنا را بر اين قرار داد كه نقاط قوت و ضعف به نوع نظام فدراليستي در آن كشور معين برمي

  

تي را خشك و نامعطف، بلكه چون نظامي پويا درك نمود كه توانايي انطباق خود با شرايط حاكم را عالوه بر اين نبايد سيستم فدراليس

نوع خاصي كه از اين نظام پياده شده و ميزان فدراليستي آن در هيچ كشوري همواره يكسان نبوده است، بلكه با توجه به نوع و : دارد

اي آن برخورد شايسته   بخواهيم با تنوع موجود در جامعه و با هويتهاي موجود منطقهاگر. تواند تغيير كند توازن نيروهاي سياسي حاكم مي
 اما چنانچه، برعكس آنچه كه گفته شد، فدراليسم را در درجة نخست .باشد كنيم، فدراليسم اصل مناسب سازماندهي جامعه و دولت مي

 درك كنيم، 24راي كاهش كارآمدي اقدامات سياسي و اقتصادينشاندن ارادة سياسي اكثريت جامعه يا موجبي ب بعنوان مانع به كرسي

 .شوند عناصر فدراليستي به عقب رانده مي

  
  

  .        كند تدريس مي) اتريش(بورگ   دكتراي علوم سياسي دارد و در انستيو علوم سياسي دانشگاه زالتس  (Franz Fallend)فرانتس فاِلند 
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  ).همانجا(توان گفت كه اتريش از حداقل خصائل فدراليستي برخوردار است  ياس تمام كشورهاي نامبرده مي  البته در نيجة ق 

24
را اين كشور قدرت زياد شوراي ايالتها كه نمايندگي منافع ايالتها در سطح فدرال و در برابر دولت فدرال مركزي در . لمان اشاره داردآ  نويسنده به بحثهاي  

، نياز به )اند كه به هر حال نمايندگان آن را مردم انتخاب كرده(چون اكثريت قوانين تصويب شده در مجلس فدرال : د انتقاد قرار گرفته استبرعهده دارد، مور

القة زيادي به رفرم دهد و اپوزيسيون ع رأي موافق اين ارگان دارند، قبل از اينكه اعتبار قانوني بيابند و چون اكثريت اين ارگان را اغلب اپوزيسيون تشكيل مي

 نظام فدراليستي در اين كشور شده نوعآيد و اين باعث بلند شدن صداي اعتراض به  شود ندارد، نوعي ركود در جامعه بوجود مي كه به نفع حزب حاكم تمام مي

  )  مترجم (.بنا است كه از اختيارات شوراي ايالتها كاسته، به جاي آن به استقالل عمل خود ايالتها افزوده شود. است


