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ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر
اﯾﻦ روزھﺎ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان از ژرﻓﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮمﮔﺮا ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ
دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺿﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ھﻢﺻﺪا ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ طﺮح
ﭘﺮوژه »ﻗﻮم ﻓﺎرس« ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ »ﻗﻮم ﺳﺘﻤﮕﺮ« در ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﺮان ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ »ﺷﺎﯾﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اداره ﻓﺪراﻟﯽ
اﺳﺖ«  ،1ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮوژه دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ او ﺑﺘﺎزﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮداز »اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮی« اﺳﺖ ،در
ﻧﻮﺷﺘﮫای ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎﺧﺘﮫ و از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮش را »ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ« 2ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
آدﻣﯽ ﮐﮫ در ﻏﺮب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ
آزادی ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،از رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺮش را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس »اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮی« اﻧﺪﯾﺸﮫ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮوژه اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
دوم آن ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ«  3آﻟﮑﺴﯽ ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﺑﺎ
اﻟﻔﺒﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﭼﻮن دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ھﻤﺎن آﻏﺎز دارای
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪرال ﺑﻮد ،ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ آنرا ﺑﮫﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از اﺛﺮ ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺶﺗﺮی را
ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺮدم در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﮫ ھﺪﻓﯽ ﭘﺮوژه »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﮫای« را
رھﺎ ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﯾﺮان ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ؟

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48708123
ﻧﻘﺪ-ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ-ﺳﯿﺪﺟﻮاد-طﺒﺎ طﺒﺎﯾﯽ-ﺑﮫ-ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ-ﺧﺎﺗﻤ ﯽ-ﺳﺨﻦ-ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهhttps://www.khabaronline.ir/news/1261514/
 3آﻟﮑﺴﯽ دوﺗﻮﮐ ﻮﯾﻞ» :ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻣ ﻮﮐﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﮫ رﺣﻤﺖ اﻟﮫ ﻣﻘﺪم ﻣﺮا ﻏﮫا ی ،اﻧﺘﺸﺎرات زوار ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ .١٣۴٧ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻓ ﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﺻﻔﺤﺎت  ١۴٨ﺗﺎ  ٢٢١ﮐ ﮫ دﻣ ﮑﺮاﺳﯽ ﻓ ﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣ ﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓُﺪوس 1واژهای ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽداد .ﻓُﺪرا2ﺟﻤﻊ اﯾﻦ واژه اﺳﺖ
ﮐﮫ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮارداد ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ روﻣﯽھﺎ ﻗﺮاردادھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎ
ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﻓُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ واژه دو اﺻﻄﻼح ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا در آن دوران اﻗﻮاﻣﯽ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ
ﺿﻤﯿﻤﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ،
از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی روﻣﯽھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪیﺷﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری روم ﺑﻮد .روﻣﯽھﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﻧﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺟﻤﮭﻮری روم ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻤﮭﻮری روم ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓُﺪرا ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﮫ ﺑﺎ روم اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺎه در اﺧﺘﯿﺎر
ارﺗﺶ روم ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ در دوران ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻗﻮام در اروﭘﺎ ،از آنﺟﺎ ﮐﮫ
دوﻟﺖ روم ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ درون ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮد ،ﺑﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻮام ژرﻣﻦ اﺟﺎزه داد ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی روﻣﯿﺎن ،در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻗﻮام را ﻧﯿﺰ ﻓُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎلھﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻮن ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ارﺗﺶ روم از روﻣﯽھﺎ و ﻏﯿﺮروﻣﯽھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻓُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ھﺮ ﭼﻨﺪ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
ارﺗﺶ روم اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ
روم در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺮاء ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻋﻮض در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻗﺎﻧﻮن روم ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در اﻣﭙﺮاﺗﻮری و
ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی روم ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ از ﺣﻘﻮق
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮﯾﺎران
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع
Foedus
Foeder
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ﻗﻮﻣﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اداره آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور در ﺑﻄﻦ
1
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری رﮔﮫھﺎﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﯾﺎﻓﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ و ﭘﺮودن در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﮐﺸﻮری ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﮫ اﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺪارد .ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﭘﺮوُدن ﭘﺲ از آن اﻧﻘﻼب
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دو ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮوُدن
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﺳﻔﺮی ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٧٢٨ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ دوﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﮫوﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺖ و در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را »دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
2
ﮐﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ در آن دوران ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،آن ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم،
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم در ﺳﺪه  ١٠ﻣﯿﻼدی
ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﻧﺎﻣﯿﺪ و در آن دﯾﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دﯾﻦ
رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی آﻟﻤﺎن ﮐﮫ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦھﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫای را ﺑﮫ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم
ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻮراﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﮫ در آن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎھﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﮐﺘﺎب ﻧﮭﻢ از »روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ« ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﮫ در
آن دوران در ھﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺗﺎزهای از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻣﺪرن
را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺎھﺎن اروﭘﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﺳﮫ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ،ﻣﻘﻨﻨﮫ و ﻗﻀﺎﺋﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد داﺷﺘﮫ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ 1.ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی ُﺧﺮد ﺳﭙﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﺳﮫ ﻗﻮه از
ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ
اﻧﺪﯾﺸﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺟﺪاﺋﯽ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ ،ﻣﻘﻨﻨﮫ و ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﺗﺌﻮرﯾﺰه
2
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﺻﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﻮد ،ﭘﺮوُدن ھﻢزﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻘﺪ
دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﻧﻘﺪ اﻧﻘﻼب ١٧٨٩
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﻮﺷﺖ آن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﮫوﺟﻮد
آورد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور ﭘﺮوُدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺴﺎاﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﺧﺪادھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺸﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫﻧﺎم ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم را
ﮐﮫ »ﻣﺰاﺣﻢ« ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد ،ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺮوُدن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ١٨۶٣ﮐﺘﺎب »درﺑﺎره اﺻﻮل ﻓﺪراﺗﯿﻮ و ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺰب
اﻧﻘﻼﺑﯽ«  3را اﻧﺘﺸﺎر داد و در آن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖھﺎی ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ در اروﭘﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی
را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰاﻓﺰاﺋﯽ ﺑﮫ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮔﺮوهھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ در درون ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﮭﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮی و »ﺣﻞ« ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﺪف ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﭘﮭﻨﺎور و ﻗﺪرﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوُدن ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از
اﻧﺪﯾﺸﮫ روﺳﻮ از »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻮﻟﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺪراﺗﯿﻮھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﮐﺸﺎورزی – ﺻﻨﻌﺘﯽ
را در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ و اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺟﺎی ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽھﺎ ﺧﻮد از ﺳﻮد ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺪراﺗﯿﻮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺗﻌﺎوﻧﯽھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﭘﺮوُدن ﺑﺎ

1

2

https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-reise-des-denkers-wie-montesquieu-den-foederalismusentdeckte-1.2397182
ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ» ،روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ« ،ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﮭﺘﺪی ،ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺒﺎل و ﺷﺮﮐﺎء ،ﺗﮭﺮا ن  ،١٣٣٩ﺻﻔ ﺤﺎت  ٢۵۶ﺗﺎ ٢۶۶
3
Proudhon, Pierre-Joseph: „Über das föderative Prinzip und die Notwendigkeit, die revolutionäre Partei wieder
aufzubauen“ 1863
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اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺪراﺗﯿﻮھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادیھﺎی ﻓﺮدی را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ورای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﭘﺮوُدن از ﻓﺪراﺗﯿﻮھﺎی ﮐﺸﺎورزی
و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﮫھﻢ واﺑﺴﺘﮫاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺪراﺗﯿﻮھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺮوُدن ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖھﺎ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ رد ﭘﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در
ﺗﺌﻮری »ﻓﺪراﺗﯿﻮ« ﭘﺮوُدن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ھﺮﮔﺎه دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﻮد،
در آنﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮان ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،در
آنﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﮫﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوُدن »ﻓﺪراﺳﯿﻮن« را ھﻤﺎن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوُدﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪرال ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﭼﮑﯿﺪهی
اﻧﺪﯾﺸﮫ »اﺻﻞ ﻓﺪراﺗﯿﻮ« ﭘﺮوُدن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻀﺎدی ﮐﮫ ﻣﯿﺎن
»آزادی« و »ﻗﺪرت«  1وﺟﻮد دارد ،ﺑﮫ ﻗﺮاردادی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﮫوﺟﻮد آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن »ﻓﺪراﺗﯿﻮھﺎ« و دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ھﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو
2
ﻗﻄﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺑﺰار ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺪرن ﻓﺪرال در اروﭘﺎ )ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ھﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن( ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ  ۴ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫھﻢ ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال
ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.

Authority/ Autorität
Proudhon, Pierre-Joseph:“Du principe fédératif et de la Nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution”, 1863

9

1
2

 .2ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرﻗﺪرت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ واﮔﺬار ُﮐﻨﺪ .دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﭘﺲ از ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻨﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاریھﺎ ﮔﺸﺖ.
 .3ﺑﺮﺧﻼف اراده دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،در ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﮫوﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن را در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در
اﯾﺮان دﯾﺪﯾﻢ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان دوﻟﺖھﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﮫوﺟﻮد آورد ﺑﺎ ھﺪف ﺟﺪاﺋﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ »داوطﻠﺒﺎﻧﮫ!« اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی.
 .4و ﯾﺎ آن ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫوﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﮫ
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ھﻮﺳﻨﯽ و ھﺮزﮔﻮﻧﯿﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﮫ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ھﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﮫای اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﮫ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد و ﯾﮏ ﭘﻠﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ را در
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﮭﻨﺎور و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖاﻧﺪ ،دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎنھﺎ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در دﻣﮑﺮاﺳﯽھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی را اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری اﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎی اداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ردهھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻣﺮدم ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫای در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدم از ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺷﮭﺮ و
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روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ درﺟﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنھﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ
و ژرفﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﭼﺸﻢھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم
ﻓﻘﻂ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آرأ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ھﻢﭼﻮن ﺳﻮﺋﯿﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﮫای ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻧﮭﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮫدﺳﺖ
آورﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼواﺳﻄﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻗﺮار دارد .در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر )ﺗﺮاﻣﭗ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﮐﻼن از  ٪ ٣۵ﺑﮫ  ٪ ٢١زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﻓﺮاھﻢ آورد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای رﺷﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم و داﻣﻦ زدن ﺑﮫ
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻼن ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی
ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺟﺬب ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ردهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﺮﮔﺎه ﻻﯾﮫھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
اراده ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻﯾﮫھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ
روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ھﺮ ﻻﯾﮫای دارای »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖھﺎ و ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ھﯿﭻ ردهای از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی،
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
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ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻼن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و  ...را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ارﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻋﻮض ﭘﻠﯿﺲ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی،
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و  ،(...ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ،
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﻮد و زﯾﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال ﺑﮫ ردهھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در
ﺣﻮزهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺎدری ،ﻓﺮھﻨﮓ
ﺑﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ،آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﮭﺖ رﺷﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ
اﺳﺖ ،ھﻢزﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﮫ ﺿﺮورت »ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدن« وﺟﻮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺎﺑﻘﯽ
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﺋﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪودﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮫﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺟﺪاﺋﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮔﺮدد .در دوﻟﺖ
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮐﮫ در آن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ دارای
ﮐﻢﺑﻮدھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻮد ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻀﺎدھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪل و ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﯾﮫ آن ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺸﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در
ﻋﺮاق ﮐﮫ ھﻨﻮز در آﻏﺎز روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ دوﻟﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم راه ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺟﺪا
ﺳﺎزد .در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاھﺎﻧﮫ ُﮐﺮدھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ
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ﻣﻨﺎطﻖ ُﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ از ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ
روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺮف ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از اﯾﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﻨﺪ.
اﺷﮑﺎل دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﯾﮑﻢ آن ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ و آﻏﺎز
دوران ﻣﺪرن دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .دوم آن ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ھﻢﭼﻮن
دوﻟﺖھﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ...
از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮم آن ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی
ﻓﺪرال ﻣﻮﺟﻮد دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻮان ﮐﮫ طﯽ  ۴ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﭼﮭﺎرم آن ﮐﮫ ھﻤﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال
دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ آن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ )اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن( آن دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪراﻟﯽ
ﮐﮫ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ژرﻓﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی
ﻓﺪراﻟﯽ را ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ /ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ھﻢﯾﺎری

1

ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ ھﻢﯾﺎری ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ ھﻢ و ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ھﻢﮔﻮن
در ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ھﻮاداران ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ،
Kooperativer Föderalismus
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از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﮫوﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﯽ ھﻢﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﯾﺎﻟﺖھﺎ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ھﻢﮐﺎری و ھﻢراھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه  ٢از ﺑﻨﺪ  ٧٧و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه  ٣از ﺑﻨﺪ
 ١٠۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﮫ ﻧﻘﺎط آﻟﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ھﻢﭼﻨﯿﻦ »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ« وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات
دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ آنﭼﮫ ﺑﯿﺮون از آن ﺳﭙﮭﺮ ﻗﺮار
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﭙﮭﺮ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﻓﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
1

ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد و در ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوھﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺑﯿﺶﺗﺮ و ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻌﺎون ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺑﻄﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری روﺋﯿﺪه و اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ در
ﺑﺎزار را ﺑﮫ اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺗﺤﺎد داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺲ از اﺗﺤﺎد داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،از ﻣﺤﺪود
ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺣﻔﻆ
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اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﭙﮭﺮ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮ
اﯾﺎﻟﺘﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﺣﻘﻮق ،اﻗﺘﺼﺎد،
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و  ...از اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﺮ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺘﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺗﻼش ﺳﺒﺐ ﺑﺪی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر از اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن آن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺧﻼف آن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﺎﻟﺖھﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﺪام و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزﻧﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ
ﭘﯿﺮوان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ،دوﻟﺖھﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﮫ آن ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از اﻗﻮاﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر زﺑﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﻮم ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،زﺑﺎن،
آداب ،ﻋﺎدات و ﺳﻨﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﻮد از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم و ﮔﺮوهھﺎ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و
از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎ و اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻗﻮم و ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ وﯾﮋه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻮم
ﺗﺒﻠﻮر آن اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﭘﮋوھﺶﮔﺮان در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻮم دارای دو ﺑﯿﻨﺶ ﮐﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﮫ دارای زﺑﺎن،
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ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﮋاد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﭘﯿﺮو ﺗﺌﻮری ﺳﺎزهﮔﺮی  1ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫھﺎی ذھﻨﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ
ھﻢزﯾﺴﺘﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ُﻣﺪام
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﻄﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی
ژرف ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻮﯾﺖھﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی زﯾﺮ
و روﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب ﯾﮏ ﻗﻮم در ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ،
ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﮋاد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻮم ﺑﮫ »ﻣﻠﯿﺖ« و »ﻣﻠﺖ« در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ« ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ .دﯾﮕﺮ
آن ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه »ﻣﻠﺖ« را درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ،در آنﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺪه
»دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ« ﺑﮫآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻗﻮم در ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا
در ﺑﻄﻦ »ﻣﻠﺖ« ھﻤﮫ ﮔﺮوهھﺎ و اﻗﻮام ﺟﺬب و ﻣﺤﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﻤﮫ
واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﻓﺮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﻨﯽ ،ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ »دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖ« دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ در آنھﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ و
زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ
در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ھﻤﮫ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای 2و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﮫ
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در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آن را »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای را ﻣﯽﺗﻮان
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
 -１در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎرا ت
و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
Konstruktivisten
Verbundföderalismus
Dualföderalismus
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ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮای آن در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ.
 -２ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖھﺎ« ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮭﻨﺪ.
 -３ﺑﺎ وﺟﻮد »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖھﺎ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ھﻢﮐﺎری و ھﻢﯾﺎری ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارﯾﻨﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
در »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای« ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﯾﻦ ھﻢﮐﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﺳﭙﮭﺮ اﯾﻦ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ
ھﻢﮐﺎری و ھﻢﯾﺎری ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای«
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﮫای از ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑُﺮد ﭘﺮوژه ھﻢﮐﺎری ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ را »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﮫ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ» .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
دوﮔﺎﻧﮫ« ُﻣﺪﻟﯽ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﭙﮭﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( و
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﻢ از ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ از آنﺟﺎ ﮐﮫ از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
)ﻣﺮﮐﺰی( و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﻢﮐﺎری و ﺗﻌﺎون ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک
اﺳﺖ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،اﻟﮕﻮی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﯾﺎ »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﮫ«
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از
آن ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای« وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺿﺮورتھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ و رﻓﺎءاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﻮﺋﯿﺲ رواﺑﻂ
ھﻢﮐﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال را ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﯾﺎ »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای« ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ اﯾﺪهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺿﺮورتھﺎی ﻋﯿﻨﯽ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ،از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺮوژه »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دوﮔﺎﻧﮫ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ آنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
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ﺟﺪاﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ«  1ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی ﺧﻮد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎدی را ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺳﭙﮭﺮ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اداری دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺮ ﮐﺪام ﺣﻮزه
ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻠﯿﺲ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ دو ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ و
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺎهﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻸ ھﻢدﯾﮕﺮ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻧﻘﺸﯽ
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫطﻠﺒﯽ؟
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان
ﺑﺒﺎوراﻧﻨﺪ ھﺮﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯽ ھﻢراه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری دوﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﻗﻮﻣﯽ از ﺣﻖ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﺮان ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﯾﺮان ﺑﮫ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮان وﺣﺪت اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ
و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫطﻠﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﮏﺳﻮ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ُﮐﺮد
ﻋﺮاق ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .در آنﺟﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ُﮐﺮد ﮐﮫ دارای
واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻋﺮاق ﺑﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد،
از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﺑﺮای آن ﮐﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺮوژه ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻋﺮاق را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
دﺧﺎﻟﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن
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زﻣﺎن در اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮاق
اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرزاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد و ھﻢﭼﻨﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان دارای ھﻮاداران اﻧﺪﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺪون
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاھﺎن
ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﺮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  ۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ُٰﮐﺮد اﯾﺮان از
ﯾﮏﺳﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮭﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﺮان و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
آن ﻧﻤﺪ ﮐﻼھﯽ ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭘﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽاﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻀﺎد و ﺧﻼف آﻣﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﺮف ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮان
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ھﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﺧﻮر و ﺗﻮﺑﺮه و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺪا و ﺧﺮﻣﺎ را
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن ھﻤﮫ
ﻻﯾﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﻠﮑﮫ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ  ،1ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﯾﺎ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻨﻄﻘﮫای اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ  ٢٨ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﻋﻀﻮ آﻧﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎرهھﺎی ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢزﻣﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ھﻢﭼﻮن آﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و
 ...دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ واﺣﺪ 2ﺳﻠﻄﮫ دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن
Supranational
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ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ  ١٩۴دوﻟﺖ ﻋﻀﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ
 ٢۵ﮐﺸﻮر دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ دوﻟﺖھﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در درون اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎرهھﺎی آن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ.
در ھﺮ ﺣﺎل ھﺪف از ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﯾﺎ دوﻟﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار از اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎء و ﺻﻠﺢ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺪﯾﺪهای ﺣﺎﺷﯿﮫای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ِ
از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ھﺪاﯾﺖ
ﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﺮﺷﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ِ
ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼفھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽھﺎ و ﭘﺎﺋﯿﻨﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،راه ﺣﻞھﺎﺋﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺎرهھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﭘﺎرهای از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ﭘﺎرهای از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ .در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ھﻢﭼﻮن وﺣﺪت و
ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ دروﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻋﻮض
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دروﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﮫ
از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮزھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ رﺧﺪادھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ و
ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان دو ﮔﻮﻧﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال در دوراﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اراده ﺷﺎھﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﺳﯿﻮنھﺎ و
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮنھﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ از ﺑﻄﻦ آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال روﺋﯿﺪ .دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ
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و ﺣﺘﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﺋﯽ از ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن در اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺳﭙﮭﺮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺻﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ  1ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺳﭙﮭﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﮔﺮه زﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ در
دوران ﭘﯿﺸﺎدوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از درک ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘِﯽ ﺑﺎھﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﯾﻨﺪه
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﺪون ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏﺳﻮ
ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫای ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﻲ ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ
از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﮫروی از ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آزادیھﺎی ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﻣﻨﻄﻘﮫای ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارد .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ اﻧﺪازه ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ،ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
2

ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ

ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻮع وﯾﮋهای از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮐﮫ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ در ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( راﺑﻄﮫ
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ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دلﺧﻮاه ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻣﻘﻨﻨﮫ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل ١٨٧٠
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﯾﮏ رأی
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺮدم.
دو ﺳﻮﯾﮫﮔﯽ  1دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺪرال
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ  2ﮔﺸﺘﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﮭﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ .در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ در ھﺮ روﺳﺘﺎ
و ﺷﮭﺮی دارای ھﺴﺘﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ
ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺳﺘﺎ و ﺷﮭﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎره آن
ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ آن ھﺴﺘﮫ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه
اﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره آن ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺸﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺣﺰب در آن ﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب در
ﺟﺎﻣﻌﮫای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺻﻨﻔﯽ
دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
دﺳﺖﻣﺰدھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﭘﺮوژه ﺑﮫ رأی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﻼط دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی آﻟﻤﺎن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
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ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎء ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد
و در ﻋﻮض طﺮح ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻓﻘﻂ  ٢٠درﺻﺪ از آرای
اﻋﻀﺎء ﺟﻨﺒﮫ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ  ٧٩درﺻﺪی ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﮭﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ
دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ دوﺳﻮﯾﮫﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺟﺒﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺎ
ھﻢزﯾﺴﺘﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ و
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﻗﮭﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﮭﺮ را
ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ دو ﺳﻮﯾﮫﮔﯽ »ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی« و »اراده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه »اﻧﺤﺼﺎر ﻗﮭﺮ در دﺳﺘﺎن
دوﻟﺖ« اﺳﺖ ،روﺑﮫروﺋﯿﻢ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﺳﻮﯾﮫﮔﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﮭﻔﺘﮫ در
ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻼفآﻣﺪ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺰﯾﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دﻣﮑﺮاﺳﯽھﺎ ھﻤﯿﺸﮫ اراده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ
ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﻮﺑﮫای و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آنرا ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »دوﺳﻮﯾﮫﮔﺮاﺋﯽ« دﻣﮑﺮاﺳﯽ
روﺑﺮوﺋﯿﻢ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺪراﻟﯽ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد،
ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﻮﯾﮫﮔﯽ ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی و
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻮﻋﯽ ھﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ دوش
دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖھﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ زﯾﺮﭘﺎ
ﻧﮭﺎدن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .در
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﭘﺴﺎﺗﯿﺘﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺻﺮب ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ اﻓﺮاطﯽ« ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر داﻣﻦ زد و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن دوﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ھﻤﻮار ﺷﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ در ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ رأی ھﻢﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻖ رأی
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﻋﯽ دوﺳﻮﯾﮫﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻏﺮﺑﯽ دﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫﺗﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی دارای
ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ھﺮﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻤﺒﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﻖ دارد  ٢ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﮫ وﺳﻌﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻢﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد دارای آرای ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﭘﺮ
ﺖ ﺑﺎدن ورﺗﻤﺒﻮرگ  ،1ﺑﺎﯾﺮن ،2ﻧﻮردراﯾﻦ وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ  3و ﻧﯿﺪرﺳﺎﮐﺴﻦ  ۶ 4رأی ،اﯾﺎﻟﺖ
ﺟ ﻤﻌﯿ ِ
9
8
7
6
ھﺴﻦ ۵ 5رأی ،ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ  ،ﺑﺮﻟﯿﻦ  ،ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ  ،راﯾﻨﻼﻧﺪﻓﺎﻟﺰ ،
ﺳﺎﮐﺴﻦ ،10ﺳﺎﮐﺴﻦ اﻧﮭﺎﻟﺖ 11و ﺷﻠﺴﻮﯾﮏ ھﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ ۴ 12رأی و اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ
ﺑﺮﻣﻦ ،13ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ  -ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن  ،14ﺳﺎرﻻﻧﺪ ،15و ھﺎﻣﺒﻮرگ  16ھﺮ ﯾﮏ  ٣رأی دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ دوﻟﺖ واﺣﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ دوﻟﺖھﺎ
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در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ واﺣﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ دوﻟﺖھﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺖ واﺣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا

1

Baden-Württemburg
Bayern
3
Nordrhein-Westfaleh
4
Niedersachsen
5
Hessen
6
Brandenburg
7
Berlin
8
Thüringen
9
Rheinlandpfalz
10
Sachsen
11
Sachsen-Anhalt
12
Schleswig-Holstein
13
Bremen
14
Mecklenburg- Vorpommern
15
Saarland
16
Hamburg
17
Staatenbund
2
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ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖ واﺣﺪ را »دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﺎنھﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ،ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﯿﺰ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و
اﺳﺘﺎﻧﺪاری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲھﺎ و ﺷﻮراھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺷﻮراھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آنھﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال،
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ و
ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آن ،در
دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع دوﻟﺖ
واﺣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ھﻢﭼﻮن دوﻟﺖھﺎی ُﮐﺴﺘﺎرﯾﮑﺎ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﮔﺴﺘﺮدهای ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﭼﻮن
داﻧﻤﺎرک ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،ھﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و
ﺳﻮﺋﺪ را ﻣﯽﺗﻮان دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰزدا ﻧﺎﻣﯿﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ
ھﻢﭼﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ھﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ
دوﻟﺖھﺎ ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ھﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﯾﮑﺘﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ  1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رده از دوﻟﺖھﺎ و دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﭘﯽ ﺑﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ دوﻟﺖھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از دوﻟﺖھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺗﺤﺎدﯾﮫای اﺳﺖ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﯾﺎ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ راﺑﻄﮫ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ
Unitarismus
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ﮐﮫ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ
راﺑﻄﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ھﻢ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﺳﭙﮭﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﮫ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫ
دوﻟﺖھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﮫ
اﺗﺤﺎدﯾﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ از دوﻟﺖھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ راﺑﻄﮫ
دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﯾﻨﺪ ،دارای ﺧﺼﻠﺘﯽ دوﺳﻮﯾﮫﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ
 ٢٨دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺴﺘﻨﺪ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﯾﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎ آن
اﺳﺖ ﮐﮫ در درازﻣﺪت اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن ھﻤﮫ
دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺧﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻗﺮار دارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺣﺰاب راﺳﺖ ﮐﮫ دارای
ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ اﻓﺮاطﯽاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮاھﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖﮔﺮا
ﺧﻮاھﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻢﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از ﯾﮏﺳﻮ دارای ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺮاﻣﻠﯽ  1اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ او را
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ از ﺳﻮی رھﺒﺮان
دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد و ﺗﻮﺳﻂ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ۵
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اروﭘﺎ ﺧﻮد را ﮐﻤﯿﺴﺎر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھ ﺮ
ﮐﻤﯿﺴﺎری ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ١۶۵٫٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ  ٨٠درﺻﺪ آن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهھﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﺪاف اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دارای
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای  ٢٨ﮐﺸﻮر
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ھﻢﺳﻮﺋﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎھﻢﺳﻮﺋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﺑﻼواﺳﻄﮫ در ﺳﭙﮭﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻐﻮ
ﺷﺪه ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و
ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ »دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه اروﭘﺎ« ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ھﻮاداران ﭘﺮوژه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاھﺎن
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎﺋﯽاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺟﺴﺘﺎر دوم

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن در اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٨ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧٫۶٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽھﺎی آﻣﺎری در ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٩٫٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ آن
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶۵٠٢زﺑﺎن در ﺟﮭﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ  ٨٩۵زﺑﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎنھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۵۶٠٧
زﺑﺎن زﻧﺪه در ﺟﮭﺎن وﺟﻮد دارد 1.ﺑﺮرﺳﯽھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ
ﺷﺘﺎب ﮐﺎھﺶ زﺑﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰوده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٩٣دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و  ١١دوﻟﺖ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﻮز ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ
ﻋﻀﻮﯾﺖﺷﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-١اﺑﺨﺎز 2ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٩٩٣ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮ درآورد ،اﺑﺨﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ
از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﮐﮫ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ
دوﻟﺖھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﺨﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢۴٠ھﺰار
ﺗﻦ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوام
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اوﺳﺘﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 3ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،اوﺳﺘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼن ﺟﺪاﺋﯽ از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﺮد و دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روﺳﯿﮫ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺎ دوﻟﺖ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اوﺳﺘﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
دوﻟﺖ از ﺳﻮی ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
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 -٣ﺗﺎﯾﻮان ﺧﻮد را ﺟﻤﮭﻮری ﭼﯿﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﭼﯿﻦ،
دوﻟﺖ آن زﻣﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﭼﯿﺎﻧﮑﺎﯾﭽﮏ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻮان ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﮭﻮری ﭼﯿﻦ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﮭﺎن رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ
دوﻟﺖھﺎی ﺟﮭﺎن راﺑﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﻦ ﺗﺎﯾﻮان را ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﭼﯿﻦ
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،راﺑﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﺗﺮاﻧﺴﻨﯿﺴﺘﺮﯾﺎ 1ﺑﺨﺸﯽ از اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﻗﺮار
دارد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻨﯿﺴﺘﺮﯾﺎ را ﺑﮫﻋﻨﻮان دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ.
 -۵ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮک  2اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ،
ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ھﺴﺘ ﯽ
ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ.
 -۶ﺟﻤﮭﻮری ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺗُﺮکﻧﺸﯿﻦ ﻗﺒﺮس اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧۴ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ
ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻤﮭﻮری ﻗﺒﺮس ﺷﻤﺎﻟ ﯽ
ﻓﻘﻂ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ٢٠٠۴در ﯾﮏ
ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﺮکﺗﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮاھﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻗﺒﺮس ﺷﺪ ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ آن ﺟﺰﯾﺮه را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٧ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٩٨۴ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﮫھﻢ دوﻟﺖ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ از  ١٩٩١آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٨ﺻﺤﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫای را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧۴ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺮاﮐﺶ ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را اﺷﻐﺎل
و ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺧﺎک ﺧﻮد ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻮﻟﯿﺰارﯾﻮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
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ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽ روی آورد ،ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺻﺤﺮای ﻏﺮﺑﯽ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮﯾﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻣﺮاﮐﺶ
و دوﻟﺖ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻮﻟﯿﺰارﯾﻮ ﻗﺮار دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺷﻐﺎل
ﺻﺤﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﻮز ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻮﻟﯿﺰارﯾﻮ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد،
دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺮا را ﺑﮫوﺟﻮد آورد و ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ.
 -٩ﮐﻮزوو 1در ﺳﺎل  ٢٠٠٨اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١١۴دوﻟﺖ ﺟﮭﺎن
ﮐﻮزوو را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻮزوو را اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
و ﮐﻮزوو ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮭﺎﺋﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 -١٠دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺳﻮی  ١٣٧دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮫرﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺖ ﻧﺎظﺮ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ دوﻟﺖھﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻢﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ھﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ﺣﻖ وﺗﻮ ا ز
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ دارای دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮزھﺎی  ١٩۶٧ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮکھﺎی
ﯾﮭﻮدیﻧﺸﯿﻦ در ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎطﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﻮﭼﺎﻧﺪن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﮫ اردن و ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
 -١١ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺮهﺑﺎغ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽﺗﺒﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺳﺎل ١٩٩۴ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١٢ﻧﯿﻮه 2ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮک اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ از  ١٩٣دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﻘﻂ  ٢۵دوﻟﺖ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
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دوﻟﺖھﺎی واﺣﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١٣دوﻟﺖھﺎی ﺟﮭﺎن را ﻣﯽﺗﻮان دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻧﺎﻣﯿﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ھﻢﮔﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ داﻧﺴﺘﯿﻢ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ را ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ:
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آرژاﻧﺘﯿﻦ
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١٠و
ﻣﮭﺎﺟﺮان اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از  ٪ ٩٠از ﺟﻤﻌﯿﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻣﮭﺎﺟﺮان اروﭘﺎﺋﯽ دارای ﺗﺒﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ) ،(٪ ٣۶اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ) (٪ ٢٩و آﻟﻤﺎﻧﯽ )ﮐﻢﺗﺮ از
 (٪ ۴ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽﺗﺒﺎر زﯾﺎد
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوھﺶھﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ از آﻣﯿﺰش ﺑﻮﻣﯿﺎن و اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ٪ ١٠اﺳﺖ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽﺗﺒﺎرھﺎ ﻓﻘﻂ  ٪ ٢٩از ﺟﻤﻌﯿﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،زﯾﺮا آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺳﺎلھﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ از
ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ،واژهھﺎ و ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ اروﭘﺎﺋﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎن راﯾﺞ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎﺋﯽ دارد .ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽﺗﺒﺎرھﺎی
آرژاﻧﺘﯿﻦ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻋﻮض
اﻗﻠﯿﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺗﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﯾﮭﻮدﯾﺎن آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ٢٠٠ﺗﺎ ٣٠٠
ھﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ -ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻮﻣﯿﺎن آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﺑﻮﻣﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺎدری
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺟﺬب ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺪه و زﺑﺎنھﺎی ﻣﺎدری ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ١٨١٠ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٨١۶آرژاﻧﺘﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﺎل  ١٨١۴ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ طﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و
ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل
31

 ١٨۵٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮری
ﻓﺪرال رﯾﺎﺳﺘﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ در آن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر از ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ آرژاﻧﺘﯿﻦ دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺗﺤﺎد  ٢٣اﯾﺎﻟﺖ و ﺷﮭﺮ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮﺋﻨﻮس آﯾﺮس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ و
ﻧﮫ ﻗﻮﻣﯽ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ھﯿﭻ
اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻖ ﺟﺪاﺋﯽ از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﺮ  ٢٣اﯾﺎﻟﺖ دارای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻮل آن در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﮫ ،ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و ﻣﺠﺮﯾﮫ اﯾﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آزادی ﻋﻤﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻮای ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ در آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﮭﺎن ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ را دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
آرژاﻧﺘﯿﻦ در ردهﺑﻨﺪی ﺳﺎل  ٢٠١٧دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﮭﺎن در رﺗﺒﮫ  ۴٧ﻗﺮار داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ اﺳﺖ و ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دوﻟﺖ
ﻓﺪرال از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ.
از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ »ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺣﺰاب ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺰاب در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ژرﻓﯽ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﺣﺰاب ﺑﺰرگ اﻧﺸﻌﺎب رخ داد و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺋﺘﻼﻓﯽ دﺷﻮار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از  ٢۵٧ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﯿﭻ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۵ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ  ١٠ﺳﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺎل
 ١٩٨٠اﺟﺮا ﺷﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ  ٣٩ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﺎﻣﻠﻦ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ دارای  ٧٢ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺳﺖ و ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب  ٣ﺳﻨﺎﺗﻮر را دارد .اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ رأی ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رأی
را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن  ٢ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را دارد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ دوﻣﯿﻦ آرأ
را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮ دو ﺳﺎل
ﯾﮏﺑﺎر ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺎل  ١٩٩۴رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ھﻢراه ﻣﻌﺎون ﺧﻮد
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آرژاﻧﺘﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون
ﺧﻮد ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رأی را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را اداره ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﭘﺲ از رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﻏﯿﺎب
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ،ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻣﺮگ او ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﻣﺠﺮی ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﺳﺖ و ﺧﻮد از ﺣﻖ ﺻﺪور ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرای »ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ« از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﺷﻮد .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرأ در دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺎ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرای ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻋﺰل ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وزﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻠﮑﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻮده و ﻣﺠﺮی ﻓﺮﻣﺎنھﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮرﻧﺪ.
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ دارای  ٩ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻘﻮقدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﺳﺎﻧﮫھﺎ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎ و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺷﺪه داوری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾ ﺖ
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دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آرأ را ﺑﮫ دﺳﺖ
آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﮑﺎم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﮫ ﭘﻠﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺳﮫ ﭘﻠﮫ دارای ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ ،ﻣﻘﻨﻨﮫ و ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .در ﻋﻮض ﭘﻠﮫ ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ،ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی آرژاﻧﺘﯿﻦ دارای
ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺎﻟﺖھﺎ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪرال و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻓﺪرال ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ
ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ھﺮ دو ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از ﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻢزﻣﺎن رخ ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﻠﮑﮫ در ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد آرای اﺣﺰاب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ رأی ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آرأی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١٠آرأ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺷﻮاری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮ
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی وﺳﻌﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻖ دارد ﺳﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آرأ را در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ٢ ،ﺳﻨﺎﺗﻮر و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑ ﺮ
ﺗﻌﺪاد آرأ در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﺎﻟﺖھﺎ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ و ﻧﯿﺰ رھﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ھﻢﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال دارای  ٢ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ دارﻧﺪ .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ھﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺋﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرأ را در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،رھﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ
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را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎر دوم ھﺮ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آرأ را در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ در ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﮫای از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم از اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎ ،اﺑﺘﮑﺎرات
ﺗﻮدهای و ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه  ٪ ١٫۵از رأی دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯽ
را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ در ﻣﺠﻠﺲھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ رأی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺮدم ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
آﮔﺎه ﺷﻮد ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﮔﺮدد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ھﺮ ﺣﺰب و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ اوراق رأی ﺧﻮد را ﭼﺎپ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﺮ روی
اﯾﻦ اوراق ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ ھﻤﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺣﺰب ﭼﺎپ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﺑﺎ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن اوراق اﺣﺰاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ورﻗﮫ ﺣﺰب دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ورﻗﮫ در ﺻﻨﺪوق رأی
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای آن ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎی
رأیﮔﯿﺮی ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اوراق رأی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻮزهھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رأیﮔﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﺷﻤﺎرش آرأ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻒھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ رأیدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم رأی دادن
اوراق اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﺪزدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ آن اﺣﺰاب رأی
دھﻨﺪ ،ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻧﺒﻮدن اوراق رأی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﺣﺰاب
ﻣﺴﺌﻮل وراق رأی ﺧﻮد در ھﺮ ﺣﻮزهای ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﭼﻮن اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪودی ھﺴﺘﻨﺪ،
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اوراق رأی ﺧﻮد
را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ دادن ھﺪاﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ
ﻣﺮدم آنھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺰ اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ دارای
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪودیاﻧﺪ ،از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻌﻒ ﺳﻮم اﯾﻦ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮری و اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﺪاﯾﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ورق ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ورﻗﮫ رأی ﺑﮫ
ﺻﻨﺪوق ھﻢزﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﮐﺸﻮری و اﯾﺎﻟﺘﯽ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
رأیدھﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫطﻮر ﻣﺜﺎل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب دﯾﮕﺮی رأی دھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
رأیدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻐﺮﻧﺠﯽھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ھﻢ اﺋﺘﻼف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ورق رأی ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ رأیدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ورﻗﮫای ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق رأی ﻋﻤﻸ ﺑﮫ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ رأی دادهاﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ وزن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺰاب اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺳﻮی اﺣﺰاب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻟﯿﺴﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮات و ﻓﺪرال ﮔﺸﺖ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎلھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺗﺶ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺮطﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺷﺎھﺎن ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺎ ﻧﻘﺾ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﮐﮫ دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد،
ﺳﻠﻄﻨﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻓﺪرال ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺪرﻗﺪرت ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ .در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﭼﮫ در دوران
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﮫ اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( از اﻗﺘﺪار ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
و در ﻋﻮض دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺮدم و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ ﭘﺲ از  ٢٠٠ﺳﺎل اﺳﺘﻘﻼل ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ دوﻟ ﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن
از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در
36

آﻟﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮭﺘﺮ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ُﮐﻨﺠﮑﺎو ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻟﻤﺎن در دوران ﭘﯿﺸﺎُﻣﺪرن
ﯾﻌﻨﯽ در دوراﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز در اروﭘﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ رواﯾﺖ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ژرﻣﻨﯽ  1و ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان
آن را »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺎﻻ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﻓﺮآورده روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه دوﻟﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫوﺟﻮد
آﻣﺪ .در آن دوران ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻗﻮام آﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .در دوراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﻣﻨﺎطﻖ آﻟﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ را اﺷﻐﺎل و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺳﺎزد ،اﺗﺤﺎد اﻗﻮام آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ
 ۴٠ھﺰار ﺗﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﮔﻮﺳﺘﻮس  2در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ ﻣﺘﺤﺪه اﻗﻮام ژرﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم رودﺧﺎﻧﮫ راﯾﻦ  3را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن
ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﻗﻮام ژرﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ آﻟﻤﺎن را ﮐﮫ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﮫ
راﯾﻦ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ژرﻣﻦ ﮐﮫ ﺟﺬب ارﺗﺶ روم
ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۴٨٠ﻣﯿﻼدی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .در ﻋﻮض روم ﺷﺮﻗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﻮرش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١۴۵٣ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ١٠٠٠ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ دوﻟﺖھﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آﻟﻤﺎن ﺟﺰﺋﯽ از »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن
آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺧﻮد را »ﮐﻮرﻓﻮرﺳﺖ«  4ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاﻓﯽ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪودی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﺣﻮزه »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﺋﯽ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن دوﻟﺖھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزهای ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
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آن »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮﻧﯽ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ« ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ« داد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺰادﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺣﻖ رأی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮلھﺎی ﮐﻼن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ رأی ﺷﺎھﺰادﮔﺎن را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪهھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا
اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دلﺧﻮاه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮان و اﺷﺮاﻓﯽ
ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺋﺘﻼف ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن  1ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد» ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم  -ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﻘﻂ از
ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦھﺎ و دوﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از
ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای آﻏﺎز
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺨﺴﺖ در آﻟﻤﺎن و ﺳﭙﺲ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از
 ٣٠ﺳﺎل ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ـ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﺗﺎ  ١٨٠۶دوام داﺷﺖ .در آن دوران ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ھﻢ
2
ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای ﻗﻠﻤﺮوﺋﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﮫ آن را »ﺣﻮزه اﻣﭙﺮاﺗﻮری«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ُﻣﺪرن در آﻟﻤﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮔﺸﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓھﺎی  ٣٠ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزھﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮔﺸﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺑﻄﻦ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ـ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﺮزھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺬار از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ُﻣﺪرن را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﺪرال در ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎء »ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ«  3ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ٣ﻧﮭﺎد »اﻣﭙﺮاﺗﻮر«» ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ« ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﻐﺮﻧﺞآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
»ﺷﻮرای اﻣﭙﺮاﺗﻮری«  4از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ﺷﻮرای اﻣﭙﺮاﺗﻮری«
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺸﺴﺖھﺎی ُﻣﺪام ﺷﺎھﺰادﮔﺎن
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ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪل ﮔﺸﺖ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ
»ﺷﻮرای ﻓﺪرال«  1در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺷﻮرا ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺣﻖ رأی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم -
ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« و اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل  ١٨٠۶ﻧﺨﺴﺖ  ١۶و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی
 ٣۶ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ آﻟﻤﺎن در »اﺗﺤﺎدﯾﮫ راﯾﻦ« 2ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در واﺗﺮﻟﻮ در ﺳﺎل  ١٨١۵از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ »دوﻟﺖھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ« آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ھﻢ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻟﻤﺎن« 3ﭘﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﮫ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﮫ
روز ﺷﺪه »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم  -ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺑﻮد .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ آن را »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« 4و ﯾﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن«  5ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﮑﺎن اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻟﻤﺎن از اﯾﺎﻟﺖ ھﺴﻦ  6ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮھﺎی آزاد ﮐﮫ آنھﺎ را »ﺷﮭﺮھﺎی ھﺎﻧﺰا«  7ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﺎن زﻣﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« از ﺣﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺸﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ«
اﺳﺖ .ﺑﮫاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ ھﻨﻮز از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮای اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ
از ﺣﻖ ﺟﺪاﺷﺪن از اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﺋﯽ آن اﯾﺎﻟﺖ
در »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ در آن دوران دوﻟﺖھﺎی
ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ و ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻤﺎن از ﺳﻮی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ُﻣﺪام ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر »اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻟﻤﺎن« ﺑﺮ روی دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ
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ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ُﻣﺪرن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در دوران اﻧﻘﻼب ﺳﺎلھﺎی » ١٨۴٨-۴٩ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت« ﮐﻮﺷﯿﺪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻗﺘﯽ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .اﻣﺎ در آن دوران دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻓﺮﻣﺎنھﺎی »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻗﺖ« ﻧﺒﻮدﻧﺪ .طﺮح
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺰادﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،از ﯾﮏﺳﻮ دارای ﺳﻮﯾﮫھﺎی ﻓﺪراﻟﯽ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای ﮔﺮاﯾﺶھﺎی دوﻟﺖ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ ﺑﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻮﻗﺖ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت« از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖھﺎی ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره دادن ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎلھﺎی ۴٩ـ  ١٨۴٨ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺰ در آن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﭘﺮوس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن
زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در  ١٨۶۶در ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ و
دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ را ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺤﻼل »اﺗﺤﺎدﯾﮫ آﻟﻤﺎن« وادار ﺳﺎزد .ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﮐﮫ
ﺻﺪراﻋﻈﻢ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺮوس ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ١٨۶٧ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی دوﻟﺖ ﭘﺮوس
»اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن« را ﺑﮫوﺟﻮد آورد ﮐﮫ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻦ آﻟﻤﺎن
ﮐﮫ در ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﯾﻦ 1ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ دارای »ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ« ﺑﻮد ﮐﮫ از  ۴٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و  ١٧ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی
اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوس ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن«
»ﻣﺠﻠﺲ راﯾﺶ« ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺠﻠﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری« را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن« ﺑﮫ رھﺒﺮی ﭘﺮوس در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و
ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﺳﺎرت ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن دوم ،در ﺳﺎل  ١٨٧١ﺑﮫ دﻋﻮت ﺑﯿﺴﻤﺎرک ھﻤﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن آﻟﻤﺎن در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﮫ در ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎھﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ »اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن« را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،رھﺒﺮی ﭘﺮوس را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﺎه ﭘﺮوس را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺷﺎه اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮوس ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن« ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را
»راﯾﺸﺘﺎگ« ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺠﻠﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در آن دوران ﻧﻘﺶ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« از »ﻣﺠﻠﺲ
Main
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راﯾﺶ« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢﺗﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ آن را داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫاش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﻏﺎز
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت »ﻣﺠﻠﺲ
راﯾﺶ« و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺻﺪراﻋﻈﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰوده ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ُﻣﺪرن ھﻤﻮار ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﮫ
ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻟﻤﺎن و ﺗﺤﻘﻖ »ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر«  1ﮔﺸﺖ ،اداﻣﮫ
داﺷﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﮫ در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،در ﺟﻤﮭﻮری
واﯾﻤﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن دوﻟﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از
»دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ«  2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن »دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ« ﺑﮫ
»ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﻀﻮ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ از وزن اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ از
ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮔﺸﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
از داﻣﻨﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪ .اﻣﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« از ﺣﻖ
»وﺗﻮ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ھﺮﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ» ،وﺗﻮ« ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٣٣ھﯿﺘﻠﺮ ﮐﮫ رھﺒﺮ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن« 3ﺑﻮد ،ﺑﮫ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .او ﮐﮫ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را
آﺷﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺟﺰ ﺣﺰب ﺧﻮد ،ﻣﺎﺑﻘﯽ
اﺣﺰاب را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ »رھﺒﺮ« ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﺪل ﺳﺎزد .ﭘﺲ
از آن ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب او رھﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،در آن اﻧﺤﻼل »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﺪرال اﻣﭙﺮاﺗﻮری
راﯾﺶ« اﻋﻼن ﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﭼﻮن
و ﭼﺮا از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﺘﻠﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
در اﯾﻦ دوران »دوﻟﺖ واﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰ« ﮔﺸﺖ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رھﺒﺮی ﻧﮭﺎدھﺎی اداری آﻟﻤﺎن ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎدرھﺎی »ﺣﺰب
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ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﺣﺪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻧﯿﺪرﺳﺎﮐﺴﻦ  1و ﺷﻠﺴﻮﯾﮏ ھﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ 2ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺷﮭﺮ
ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم آﻟﻤﺎن ﺑﮫ  ۴ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ در اﺷﻐﺎل
ارﺗﺶھﺎی روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﺑﻮد .در آﻏﺎز اداره اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎﻟﺘﺎ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،درﺑﺎره آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﺞ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮد اﻏﺮاض
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ از اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩۴۶در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،اﺟﺎزه داده ﺷﺪ در
ﻣﺤﺪوده »ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻓﺪرال« ﻧﮭﺎدھﺎی اداری اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎنﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﮫﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖھﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ در ﺳﮫ ﺣﻮزه
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮭﺎدھﺎی اداری اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل ١٩۴٨
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﮫ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ھﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ
دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن
در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در
دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال از اﻗﺘﺪار ھﻤﮫﺟﺎﻧﺒﮫای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪرﻗﺪرت و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﮫ در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
طﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ دوﻟﺖھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ١از اﺻﻞ  ٢٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن »ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻤﺎن دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،
ﻓﺪرال و رﻓﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ «.ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن از دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر دارای وظﺎﯾﻒ اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪھﺎی  ٢و  ٣از اﺻﻞ  ٢٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ » ٢ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ از
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طﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﮫ ارﮔﺎنھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ » ٣ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
از ﻧﻈﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ٣از اﺻﻞ  ٧٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن »اﺻﻼح اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در
ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ،ھﻤﻜﺎری اﺻﻮﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﯾﺎ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل  ١و  ٢٠ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد «.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ در
آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺻﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را »اﺻﻞ ﺟﺎوداﻧﮫ«  1ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﯽ
از أﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺒﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
و ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اداری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻸ ﺗﻤﺮﮔﺰزدا و ھﯿﺮارﺷﯽ آن از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوس ﺑﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
آن در اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوس ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﺑﮫھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
از ﭘﺮوس ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ در اﺷﻐﺎل روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﺟﻤﮭﻮری
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن
اﯾﻦ دوﻟﺖ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر اداری آنھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﺪف دوﻟﺖ
ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا
2
ﻣﯽﺑﻮد .در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ دارای ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آن را »اﺗﺎق اﯾﺎﻟﺖھﺎ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از
آنﺟﺎ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ
ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪی رأی ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ
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ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »اﺗﺎق اﯾﺎﻟﺖھﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﻠﻮک اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ از »ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن«
2
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر از وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن«
و »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن«  3ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
در آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،
اﻣﺎ ھﻤﮫ اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺎز »ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن« ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ »ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن« ھﻢﭼﻮن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﮫ ھﻤﮫ اھﺮمھﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده
ﺑﻮد در »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ« و ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﻣﯽزد.
1

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل  ١٩۵٢ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اداری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ
ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺟﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ را »ﻧﺎﺣﯿﮫھﺎ«  4ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ  ١۴ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﮫای دارای »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺣﯿﮫ« ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲھﺎ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮔﺎنھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٠و ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ »ﺟﻤﮭﻮری
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ  ۵اﯾﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ
5
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از  ١۶دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  ٣ﺷﮭﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ھﺎﻣﺒﻮرگ و ﺑﺮﻣﻦ
از ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و
دوﻟﺘﯽ آن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،زﯾﺮا در آن زﻣﺎن اﯾﻦ
ﺗﻮھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد دﮔﺮﺑﺎره آﻟﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران آﻟﻤﺎن و ﺟﮭﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎتدھﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋهای ھﺰﯾﻨﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ُﻣﺪرن در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﮫ
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎنﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ
1

)Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED
)Kommunistische Partei Deutschland (KPD
3
)Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD
4
Bezirke
5
Bremen
2
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ﺧﺎﻧﮫھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ طﺒﻘﮫ را ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﯿﻤﯽ ﺗﺎ دو
ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .در ﻋﻮض در ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫ آﻟﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد آﭘﺎرﺗﻤﺎنھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎھﯽ
ﺗﺎ  ٪ ۵٠از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ و
ﺷﮭﺮھﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﮫ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن طﯽ  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ »ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻤﺎن »ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ«  1را ﺑﮫوﺟﻮد آورد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ .در ھﻤﯿﻦ
دوران در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ آﻟﻤﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ »ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن«و »ﺣﺰب ﺳﺒﺰھﺎ«  2ﺟﻨﺒﺸﯽ از ﭼﭗھﺎی دﻣﮑﺮات ،ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺣﺰب ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺿﺪ رﻓﺮمھﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪی ﺧﻮد را »ﮔﺰﯾﻨﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎر و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« 3ﻧﺎﻣﯿﺪ .در ﺳﺎل » ٢٠٠۵ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﮐﮫ در ﺷﺮق آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و »ﮔﺰﯾﻨﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎر و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﮫ در ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﮐﻢﺗﻮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و »ﺣﺰب ﭼﭗ« 4را
ﺑﮫوﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ٨ﺗﺎ  ٪ ١٠رای دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺰب اﻓﺮاطﯽ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ »ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن« اﺣﺰاب
5
ﺑﺰرگ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر »دﻣﮑﺮاتھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻟﻤﺎن«
از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ٣٠و »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن« از ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١۵رأی
دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ دﺷﻮاری زﯾﺎد
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ آنھﺎ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال زﯾﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »راﯾﺶ ﺳﻮم« 6ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻤﮫ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن« ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺣﺰاب
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ

1

)Partei des demokratischen Sozialismus (PDS
Die Grünen
3
)Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WAsG
4
Die Linkspartei
5
)Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU
6
Das 3. Reich
2
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ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن دو اﺻﻞ ﮐﮫ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ھﻢ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن وظﺎﯾﻒ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﭘﺎره ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع و ﺣﻮزهھﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آرژاﻧﺘﯿﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
)دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( از ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار و در ﻋﻮض ﺣﻘﻮق
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻮزه
ﮐﺎری دوﻟﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﻔﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن
ﻗﺪرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢﮐﺎری اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ھﻢ اﺳﺖ و ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺮ ﭼﻨﺪ از اﻗﺘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﮫ و اﻣﮑﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،در اﺳﺎس ﻓﻘﻂ ﺳﮫ اﻟﮕﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﻤﯽ را ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،دوﻣﯽ را ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺳﻮﻣﯽ را ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻟﻮده
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از دو اﻟﮕﻮی ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان ﺑﺎﻓﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﺗﺎ  ١٩١٩دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی(
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ
دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت ﺑﮫﺳﻮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،آنھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ
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ظﺮﻓﯿﺖھﺎی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽھﺎی
واﻗﻌﯽ آنھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ زﻣﯿﻨﮫ
را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد آزادیھﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﮫ از دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﺘﻠﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﻘﻮﻟﮫ »ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ« ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ در ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﺑﮫ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﮫ ﻓﻘﻂ دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﻦ
و ﻣﺤﺪود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،در ﺣﻮزه دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ راﺑﻄﮫ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ان ﮐﮫ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯽ آﻟﻤﺎن »ﺷﻮرای
ﻓﺪرال« از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد
دارای ﭼﻨﺪ رأی ﺛﺎﺑﺖ در آن ﺷﻮرا اﺳﺖ و وظﺎﯾﻒ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ »وﺗﻮ« دارد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال«
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ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺪﯾﺪهای ﺷﺒﯿﮫ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« آﻟﻤﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ھﯿﭻﯾﮏ
از دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻓﻘﻂ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد و در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺪرال ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری آن از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن
ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد ،در دﯾﺒﺎﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ  ١۶اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﺻﻞ ٢٠
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ در ھﻤﮫ
ﺣﻮزهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری
از آﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎن ﮔﺸﺘﮫ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ ﻗﺪر ﻗﺪرت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ در اﺻﻞ  ٢٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﺧﺼﻠﺖ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آرأ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﺻﻞ  ١۴۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺋﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﯿﻦ زﯾﺎد ﺷﺪ و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ
در آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻞ  ١٧٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری
از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﮫ آن اﺻﻮل ﺧﺼﻠﺖ
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﺻﻞ  ٣٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫوﯾﮋه در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در اﺻﻞھﺎی  ٢٣و  ۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﻘﺶ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻓﺪرال ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞھﺎی  ٧٠ﺗﺎ  ٧۴ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت
ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻢﮐﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﺻﻞ  ١١۵ھﺮﮔﺎه وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای )ھﻢﭼﻮن ﺟﻨﮓ و  (...رخ دھﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﮔﺮدد و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
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ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ
در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری آﻟﻤﺎن و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دوﻟﺖ
آﻟﻤﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮭﻨﺪ .ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی
»ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« را ﭼﻨﯿﻦ ردهﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رأی ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم آرأ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرالآﻟﻤﺎن« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از »ﺣﻖ وﺗﻮ« ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻟﻄﻤﮫ زﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن« ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ٪ ۶٠
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ در »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال
آﻟﻤﺎن« ﻧﯿﺰ از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ »ﺷﻮرای ﻓﺪرا ل
آﻟﻤﺎن« در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال از ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در»ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺣﻀﻮر
اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ در »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻮا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ارﮔﺎنھﺎی ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﮫﺳﺎز ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ آﻟﻤﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از ﺗﮑﺮار ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل دھﺸﺘﻨﺎک دوران ھﯿﺘﻠﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﮔﺎنھﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از
ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن از ﺧﺼﯿﺼﮫ
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﻠﺦ دوران »راﯾﺶ ﺳﻮم« ﺗﮑﺮار
ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﺎھﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮده ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ
ﺗﻮدهھﺎی ﺳﺮﺧﻮرده از دﻣﮑﺮاﺳﯽ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ
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رھﺒﺮی ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ آﻟﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رأی دھﻨﺪﮔﺎن ﭼﮭﺎر ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ،ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و
روﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﮭﺎر ﻻﯾﮫ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﯿﻢاﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺷﮭﺮداران ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻﯾﮫ ﭘﻨﺠﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم دﺳﺖﭼﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ در آﻟﻤﺎن از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی
ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن
ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﯾﺎﻟﺖھﺎ و در
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دادن ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد ،آنھﺎ را ﺑﮫ
ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮫ و ﮔﻮش ﺑﮫﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﻠﯿﺖھﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و  ...ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری اﻗﻠﯿﺖھﺎ از ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﻗﻠﯿﺖ ،اﻣﺎ در
ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ  1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﻧﮕﮫداری از ﺳﻨﺖھﺎ و ُﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓھﺎی
اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻄﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﻠﯿﺖھﺎ وﭘﯿﻮﻧﺪ ُﺧﺮدهﻓﺮھﻨﮓھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﻠﯽ ،ﭼﻨﺪﺗﺎﺋﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻠﯽ در
آﻟﻤﺎن ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻟﻮده آن را ھﻢﯾﺎری
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻟﺖھﺎ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ
دﺷﻮاریھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﮫای روﺑﺮوﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﺪف ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ راھﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ ،زودﺗﺮ دﺷﻮاریھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮭﺪ ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖھﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
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ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ھﻤﯿﺎری اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ
ﺗﻌﺎون و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﮫ ھﻢﻧﮭﺎدهای ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺴﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﺑﻄﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ھﺰاران آدم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دارای
ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ١٨٠ھﺰار ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮاتھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺶ
از  ۴٠٠ھﺰار ﻋﻀﻮ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیھﺎی ﺧﻮﯾﺶ دارای ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ
ﻓﺸﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
ﯾﮑﻢ آن ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﺮزھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس دادهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯿﺎن اردوﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺄ ﻣﻮﺟﻮد« ﺳﺒﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دوم آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ از ﯾﮏﺳﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال دﺳﺖﺧﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ را ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﺋﺘﻼفھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در
درازﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ در روﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮم آن ﮐﮫ »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﮐﮫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺣﻖ دارد در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اراده و
ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ »ﺷﻮرا« را ﺑﺮ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﭼﮭﺎرم آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آرأ ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ در »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﭘُﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،
زﯾﺮا اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺷﻮرا دارای  ٣رأی و اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و
ﭘُﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای  ۶رأی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮ ﺑﺮﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺮﻣﻦھﺎﻓﻦ 1ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶٨٠ھﺰار ﺗﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،دارای ٣
رأی و اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردراﯾﻦ  -وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ  2ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ دارای ۶
رأی اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ در آن ھﻢﺑﺮاﺑﺮی ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ھﻤﮫ ﻻﯾﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ آن ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﺑﯿﺶ از  ٪ ٧٠از رأی دھﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺟﮫ ﺷﺮﮐﺖ رأیدھﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ٪ ۵۵و در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦ  ٪ ۵٠اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎز ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﭘﺎﺋﯿﻦ  ٪۴٠ﻗﺮار دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺮای
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻼواﺳﻄﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻢﺗﺮ ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ آن ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻﯾﮫھﺎی اداری
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در آﻟﻤﺎن از ﻣﻘﻮﻟﮫ »ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺪاوم«
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد .در آﻟﻤﺎن ھﺮ  ۴ﺳﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ھﺮ  ۵ﺳﺎل ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ  ١۶اﯾﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺖھﺎ
ھﻢزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ھﺮ  ۴ﻣﺎه در ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ رأی ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی رأیدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از رأیدھﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎﺋﯽ ﺑﮫوﺟﻮد آﯾﺪ ،اﻣﺎ در درازﻣﺪت در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺪاوم« ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲھﺎی ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﯾﮏ روز ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ طﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ در دو ﻣﺠﻠﺲ آﻟﻤﺎن از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رأی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
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ھﻔﺘﻢ آن ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال( و  ١۶ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ دارای ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اداری ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ  ١۴۵وزﯾﺮ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ رویھﻢ
 ٢۵٠٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﻀﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘُﺮ ھﺰﯾﻨﮫ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .وﺿﻊ اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻓﻘﯿﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ
زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﮫ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از
رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ارزانﺗﺮی را ﭘﺎﯾﮫرﯾﺰی ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ رأیدھﻨﺪﮔﺎن و اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ از آن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ھﺸﺘﻢ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮی را در آﻟﻤﺎن ﺑﮫوﺟﻮد آورد ،زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﻓﻘﯿﺮ از آن ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد ،زﯾﺮا دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ھﻢﮔﻮن ﺑﮫوﺟﻮد آورد و ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ
اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺟﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامھﺎﺋﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ طﯽ دھﮫھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﮭﻢ آن ﮐﮫ وﺟﻮد ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﺑﺮای
ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﻣﯽرود ﮐﮫ
ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﮫارزش ﺑﮫ ارزش ﺧﻮد ﺑﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
دھﻢ آن ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ﺣﺰب در ﮐﺪام اﯾﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و آن اﯾﺎﻟﺖ از ﭼﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻟﻤﺎن ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻧﺎھﻢﮔﻮن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ،اﻣﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺎن
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﮫ
53

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺎﻟﺖھﺎ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ھﻢﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ھﻤﻮار ﺳﺎزد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ ﺧﻮد در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٪ ٢٠از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٨٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن از ﺗﺒﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و از آنﺟﺎ
ﮐﮫ زاد و وﻟﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ از آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎران اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب راﺳﺖ
اﻓﺮاطﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﻼﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از طﺮﯾﻖ »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮔﻮﺗﮫ«  1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ٢٣از ﻗﺎﻧﻮن دادرﺳﯽ اداری 2زﺑﺎن اداری در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺮﯾﺶ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺗﺮﯾﺶ دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻓﺪرال و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﯿﻤﮫ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮭﻮراﻧﮫ 3اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ھﻢزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻧﮫ دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ھﻢزﻣﺎن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﺗﺮﯾﺶ را ﻣﯽﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺣﺰاب ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺣﺰاب را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آرای اﺣﺰاب ﺳﺮﺷﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﺣﺰاب اﻧﺪک ﺑﻮد،
ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
اﺣﺰاب در ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
Goetheinstitut
Verwaltungsverfahrensgesetz
Semipräsidentiell
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ھﻤﮫی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ و
اراده ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  1اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﻮد اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺗﺮﯾﺶ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ٢۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ درﺧﻮاﺳ ﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ،2ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ  3و ﯾﺎ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ 4ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
در اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ در ﺳﺎل ١٩١٨دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن و
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ  ١٩٢٠ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮ ر
ﺑﺮای ھﺮ  ۶ﺳﺎل از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺗﺮﯾﺶ از دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪ 5ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد
دارد ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﮐﮫ در اﺗﺮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﮫ در
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﻗﺮار دارد و ﺣﺎل
آن ﮐﮫ در دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻧﺪارد و ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس در اﺗﺮﯾﺶ دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
در اﺗﺮﯾﺶ ھﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اراده ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﺪ .اﺻﻮل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ ،ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و
ﻓﺴﺎد اداری در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻮای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺳﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،اﺟﺮاﺋﯽ
و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎرت دارد.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﺗﺮﯾﺶ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺗﺮﯾﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ 6اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ

1

Repräsentative Demokratie
Volksbegehren
3
Volksbefragung
4
Volksabstimmung
5
Staatenbund
6
Nationatrat
2
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﻮزه دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ از  ١٨٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ھﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن وظﯿﻔﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل
دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺰاﺑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ از آزادی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ اراده ﻓﺮدی آنھﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف
اراده رھﺒﺮان ﺣﺰب رأی دھﻨﺪ ،از ﺳﻮی ﺣﺰب از ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ آن
ﮐﮫ از اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در
ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰبﺳﺎﻻر وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ آزادی وﺟﺪان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ادﻋﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ
آزادی را ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ در آﻏﺎز ھﺮ دوره ﺳﮫ ﺗﻦ را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﺋﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد
را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ او را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ از ﺣﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ھﻤﮫ وزﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﺎدآور
ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال دوﻣﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶١ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻋﻀﻮ آﻧﻨﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال راه ﯾﺎﺑﻨﺪ ،از ﻧﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﻧﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺗﺮﯾﺶ را ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،آنھﺎ را ﻓﻘﻂ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال اﺗﺮﯾﺶ
ھﻢﭼﻮن ﺷﻮرای ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از ھﻤﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ از
ﺣﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﻘﻂ ﯾﺎ رد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﮫھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ،اﻣﺎ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال رد
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ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن ﻻﯾﺤﮫھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ دﮔﺮﺑﺎره در اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ رده از ﻟﻮاﯾﺢ »وﺗﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﯽﺷﻮد.
در اﺗﺮﯾﺶ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮی ھﺌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﺎ
اﺣﺰاب ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻟﻮاﯾﺢ
از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ۴١ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻦ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻﯾﺤﮫای
را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ .در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻮظﻒ
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد آن ﻻﯾﺤﮫھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﺎ
ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﻻﯾﺤﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ھﺮ ﻻﯾﺤﮫای ﮐﮫ
در دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﻓﺪرال ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺗﻮﺷﯿﺢ و ﺳﭙﺲ از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻣﻀﺎء ﺷﻮد.
»ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺪرال« 1از اﻋﻀﺎء دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وظﯿﻔﮫ
»ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﮫ ﻋﺰل از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺬاری ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ
و اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﺷﻤﻦ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﻓﺪرال ،ارﺗﺶ ،ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻓﺪرال ،ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال ،ﭘﻠﯿﺲ
ﮔﻤﺮک ﻓﺪرال و ...ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﯿﺮوی اﺟﺮاﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .وظﯿﻔﮫ
ﻧﮭﺎدھﺎی اداری و دﻓﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را
اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ دارد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
آن ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا در
اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ارﺗﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﯿﭻ ﻧﺒﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در اﺗﺮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﻘﻮق زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﮭﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ وظﺎﯾﻒ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ در داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون از
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﺗﺮﯾﺶ ھﺮ  ۶ﺳﺎل رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ
آن ﮐﮫ ھﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای را
از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وظﯿﻔﮫ اداره دوﻟﺖ ﻓﺪرال را در ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد .ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ از ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ وزﯾﺮان
و وزﯾﺮان ﻣﺸﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﺿﮫ آن ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ھﻤﮫ وزﯾﺮان اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ
را ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ
ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺑﮫ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺋﯿﺴﺎن
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ ﺑﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮫ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺻﺪراﻋﻈﻢ وزﯾﺮان را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﺗﺮﯾﺶ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ،در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮد دارای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارد .در اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻓﻘﻂ
دادﮔﺎهھﺎی اداری اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﺗﺮﯾﺶ ھﻤﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ،ﺣﺘﯽ آنﺑﺨﺶ از ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد.
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ﯾﮑﯽ از وﯾﮋهﮔﯽھﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﭘﺮوژه »ھﻢﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« 1اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و اﺗﺎق اﻗﺘﺼﺎد ﮐﮫ از ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﻄﺢ دﺳﺖﻣﺰدھﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ طﺮح ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
آﯾﻨﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮد در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« 2وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آن »دادﺧﻮاﺳﺖ«  3اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠٠ھﺰار ﺗﻦ اﻣﻀﺎء
ﺷﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﮫای ﮐﮫ
ھﺪف آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰودن اﺻﻞ ﻧﻮﺋﯽ ﺑﮫ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری »ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ« را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری »ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ« ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻻﯾﺤﮫھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﮫ
رأی ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ »ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ«
ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎ رأی ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و
ھﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از »ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ« در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻧﯿﺴﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره ھﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٣در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺣﺬف
ﺳﺮﺑﺎزی اﺟﺒﺎری در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ٩دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺟﺮاﺋﯽ آنھﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل
ھﻤﮫ ﭘﺮوژهھﺎ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺮوژهھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﯿﺮون از ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آﻟﻤﺎن ﮐﮫ
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری وﯾﮋه ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﺗﺮﯾﺶ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺧﯽ ا ز
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ادارهھﺎی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻼواﺳﻄﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ادارهھﺎ را »ادارهھﺎی ﻓﺪرال ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ«  1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ أﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮنھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﺾ و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻘﺪم ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺧﺘﯿﺎرات اداری و اﺟﺮاﺋﯽ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺣﻞ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ را در اﺗﺮﯾﺶ »رﺋﯿﺲ ﺳﺮزﻣﯿﻦ« 2ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ از
ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺳﺘﻮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از  ٧ﺗﺎ  ١۴وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﺑﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از وظﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ادارهھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد و در اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﺗﺮﯾﺶ از ﯾﮏﺳﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد در درون
و ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮانھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و  ...ﻣﺴﺌﻮل
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .رﺋﯿﺴﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ.
در اﺗﺮﯾﺶ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﺣﻮزهھﺎ 3ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ
آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریھﺎ دارای ﺷﻮراھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻮزهھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﺗﺮﯾﺶ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮراھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ٧٩ﺣﻮزه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﺋﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮭﺮ وﯾﻦ از ﯾﮏﺳﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺗﺮﯾﺶ و از
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ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻋﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن
و در دو ﺷﮭﺮ ھﺎﻣﺒﻮرگ و ﺑﺮﻣﻦ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﻮدن ،اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ وظﺎﯾﻒ ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ھﺮ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎﺋﯽ دارای ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮭﺮداران در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ و
روﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﮭﺮداران ﺗﻮﺳﻂ رأی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ھﻤﮫ ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن دﯾﺪﯾﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیھﺎ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪرال اﺗﺮﯾﺶ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﺗﺮﯾﺶ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻨﺞ ھﯿﺮارﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺣﻮزهھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد
ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺒﺐ دوری ﻣﺮدم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ اﯾﻦ
ﺳﻄﻮح ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻮن اﺗﺮﯾﺶ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﻢﺗﺮ از  ٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢﺗﺮ از
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ  ٩اﯾﺎﻟﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﺻﻮﻷ
ﺧﻮاھﺎن ﺣﺬف اﯾﺎﻟﺖھﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﺗﺮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای »ﺷﻮرای ﻓﺪرال« ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﺣﺬف آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن ﺳﮫ ﺳﻄﺢ ھﯿﺮارﺷﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد از اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ .ھﻮاداران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺬف دو ﺳﻄﺢ ھﯿﺮارﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮ و ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی
و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .دوﻟﺖ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  1وﻓﺎدار
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اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ،اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم )ﻣﻠﺖ( اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در اﺻﻞ  ٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏﺳﻮ وﺣﺪت ﻣﻠﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ از ﺳﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺸﺘﮫ ،ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و آن را »دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣﯽ« 1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم از دوران ﺳﺪهھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در آن دوران
رﺳﺘﮫھﺎی ﺣﺎﮐﻢ دارای ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رﺳﺘﮫ ﺧﻮد دارای ﺷﺄن
و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺷﺎه
ﺧﻮد اﻓﺮادی را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﺘﮫای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ .در آن
دوران ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲھﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ دادﮔﺎھﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﻄﺎﮐﺎر رﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎه و
رﺳﺘﮫ زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺠﻠﺲ را »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« 2ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ۶٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠٠و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴٠٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و آزاد از ﺳﻮی ﻣﺮدم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ ﯾﮏ از  ۵٠اﺳﺘﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻮﯾﺘﺎ 3و ﻣﻠﯿﻠﻼ 4در اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و
اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۵٢ ،ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ »ﺳﻨﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎطﻖ و ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و  ٢۵٠ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻋﻀﻮ آﻧﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٠٠ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﻣﻨﺎطﻖ و اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ۵٠ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی  ۵٠اﺳﺘﺎن
ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﮫ ﺳﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دو ﻣﺠﻠﺲ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و »ﺳﻨﺎ« از ﯾﮏﺳﻮ
از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را
ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ٣از اﺻﻞ  ۶٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ﻋﻀﻮ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رأی
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
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ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﯾﮏﺳﻮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶﺷﺮطھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنھﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را دارد ،ﻓﻘﻂ  ٢ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و از اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ٣۵ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ۵٠ھﺰار رأی و در ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ١۵٠ھﺰار رأی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺰاب
ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
زﯾﺮا در ﺣﻮزهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ﮐﺮﺳﯽھﺎ را اﺣﺰاب ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ھﻮادار ﺑﮫدﺳﺖ ﻣﯽاورﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺣﺰب ﻣﻨﻄﻘﮫای وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﮫﺧﺎطﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﺣﻮزهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﮫدﺳﺖ ﻣﯽاورﻧﺪ .ﺑﮫطﻮر ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ 1ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ اﺳﺖ ،اﺣﺰاب اﺗﻨﯿﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آرأ را ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻏﺪﻏﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای اﺳﺘﺎن
ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ۶٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﺎنھﺎی ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از  ٢۵٩ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ھﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ
 ۴ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .از  ١٠ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری  2را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺳﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٣ﺳﻨﺎﺗﻮر و ﻣﺮدم ٧
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ ھﺮ ﯾﮏ  ١ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ھﺮ ﯾﮏ از دو
ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
 ٢ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ٢٠٨ﺳﻨﺎﺗﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﮐﻨﺎر آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
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ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی
ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را در اﺧﺘﯿﺎر دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار دھﺪ.
دوره ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
ﺣﺰب و ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺣﺰب و ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎه دارای وظﺎﯾﻒ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻧﺪارد .ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺷﺎه ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .وظﯿﻔﮫ دﯾﮕﺮ ﺷﺎه ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﮫ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﻋﺰل
او ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺠﻠﺲ
را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زودرس ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد.
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١٠٨ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از
ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ رھﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد آرأ ﺣﺰبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﮫ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرای »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .ھﺮﮔﺎه
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪھﺪ ،ﭘﺲ از  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎده ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﻮد .در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از وظﺎﯾﻒ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎر دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﺄﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دو دادﮔﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را »دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«  1و دﯾﮕﺮی را »دﯾﻮان
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ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر« 1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮐﺎر دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ.
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ » ١٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« 2وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﺻﻞ  ٢از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٧٨ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻠﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﻣﻠﯿﺖھﺎ و ﻣﻨﻄﻘﮫھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﮫ
»ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺣﻖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮای آن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان
داده ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦ ھﺮ ﯾﮏ از »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎھﻢﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﺻﻮل  ١۴٣و  ١۵١ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ » ١٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن » ٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان«
ﯾﮏ اﺳﺘﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻋﻮض ﻣﺎﺑﻘﯽ » ١٠ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« از ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر » ١٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« دو ﺷﮭﺮ ﺳﻮﺗﺎ  3و ﻣﻠﯿﻠﻼ 4ﻧﯿﺰ از
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ھﯿﭻ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎل  ١۴۶٩ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در دوران ﺟﻤﮭﻮری
دوم دو اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و ﺑﺎﺳﮏ از ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرﻗﺪرت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﺮاﻧﮑﻮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﮫ از ﺗﺠﺰﯾﮫ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،در اﺻﻞ  ٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ وﺣﺪت
ﺗﺠﺰﯾﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﺗﺠﺰﯾﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺑﻨﯿﺎد
ﻧﮭﺎده ﺷﺪه و ﺣﻖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻠﯿﺖھﺎ و ﻣﻨﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﯿﺎن آنھﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٧٨ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻓﺪرال
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
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اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮭﺎر ﮔﺮدد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﺷﻔﺎف و داﯾﺮه اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار اﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،زﯾﺮا
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ اﺧﺘﯿﺎر »ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون
آن ﮐﮫ اﺑﻌﺎد آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی
ﻓﺪرال در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رد ﭘﺎﺋﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ھﻢﭼﻮن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
وﺟﻮد دارد ،ھﻢزﻣﺎن ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻧﺎﺧﻮدﮔﺮدان در ﮐﻨﺎر ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﺳﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻧﯿﻤﯽ از رأی دھﻨﺪﮔﺎن
ﺑﮫ طﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رأی ﻣﻨﻔﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل طﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ  ٪ ٨٧رأی
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺷﺎﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١۴٩ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ھﻤﮫ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋهای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻟﯿﺴﺖ وﯾﮋه
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر« ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی »ﺟﻮاﻣﻊ
ﺧﻮدﮔﺮدان« اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ  ١۴٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻋﺮﺿﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« در ھﻨﮕﺎم ﺗﺂﺳﯿﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ از واژه »ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ« و ﻧﮫ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯿﺎن »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﮫ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫھﺎﺋﯽ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١۵۵ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮﮔﺎه ﯾﮏ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ
وظﺎﺋﻔﯽ ﺑﺮآﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ » ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ« زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ
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ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از »ﺟﺒﺮ دوﻟﺘﯽ« در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ آن »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان«
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼلطﻠﺒﯽ اﺳﺘﺎن
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﻦ »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧﻮدﮔﺮدان« دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان را از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« دو ﭘﺮوژه
»راه ﺷﺘﺎﺑﺎن« و »راه آرام« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺪف از ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه »راه ﺷﺘﺎﺑﺎن«
ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ھﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه »راه آرام« ﺑﮫدﺳﺖ آوردن
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﺎوارا  1ﺑﮫ »ﻣﻮرد وﯾﮋه« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﮐﮫ »راه
آرام« را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از  ۵ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ
»ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧﻮدﮔﺮدان« را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮﯾﺶ از اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ و ھﻢ آن ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان«
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﺳﻮی دو ﻣﺠﻠﺲ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﺳﻨﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﺳﺘﮫ ﺳﻮم از »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ
اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ
و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« آراﮔﻮن 2اﺳﺖ ﮐﮫ
در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﮫ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﻨﺪ و در ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﮐﮫ در
آنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و ﯾﺎ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ،
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در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« دارای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و دادﮔﺎهھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻧﮭﺎد در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١۴٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﮐﮫ دارای ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﻮاھﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿ ﺎ
و ﺑﮫوﯾﮋه ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎﻟﺌﺎرس  1ﻧﯿﺰ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ھﻢﭼﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﮐﮫ دارای ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮھﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫﻓﺮد ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮان« ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن طﺮح ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ
»ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ راھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ»راه ﺷﺘﺎﺑﺎن« و ﯾﺎ »راه آرام« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در
ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ آن ﭘﺮوژه رأی
ﻣﺜﺒﺖ دھﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﻣﺮدم و ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧﻮدﮔﺮدان« را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻣﺠﻠﺲ »ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« و ﺳﻨﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه از
ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾ ﺐ
ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ طﺮﺣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« دارای طﺒﯿﻌﺘﯽ دوﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ،
زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اراده دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻋﯿﻦ آن ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ را
ﺑﺮﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺑﮫای را طﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ طﺮح ﭘﯿﺶﻧﮭﺎدی در دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ھﻤﻮار ﮔﺸﺘﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ
و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﯽ ﭘﺮوژه ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ١٧
»ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« و  ۵٠اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان«
آﻧﺪوﻟﺲ 2از  ،٨ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ از  ،۴آراﮔﻮن  3از  ٣و آﺳﺘﻮرﯾﺎس 4از  ١اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١۵٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ھﻤﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺎﯾﺪ دارای
ارﮔﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺠﻠﺲ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻮدﮔﺮدان« اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﻤﮫ »ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺎﯾﺪ
دارای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺴﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ »ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ
»ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان
»ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ در دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻧﮑﻮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٧٨زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزدا ھﻤﻮار ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال دارد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰزدا در اروﭘﺎ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﮐﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﺧﺘﯿﺎر
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﮏ »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری »ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮدﮔﺮدان«
ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ادارات دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺗﺠﺰﯾﮫطﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﺬف اﺻﻞ ﺧﺪﺷﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدآوری ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻧﺎوارﯾﺎ ﮐﮫ از  ٣اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻣﺎﻟﯿﺎت را از
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﺑﺎﺳﮏ ﮐﮫ از  ٣اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮدﮔﺮدان« ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری اﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ را ﮔﺮد ﻣﯽآورﻧﺪ
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﺮ دو اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﮐﮫ ﺳﮭﻢ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .در دﯾﮕﺮ »ﺟﻮاﻣﻊ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر وﺿﻊ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﮫ »ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ رده از »ﺟﺎﻣﻌﮫھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان« از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
واﺑﺴﺘﮫاﻧﺪ.
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در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺳﮏ ،ﮔﺎﻟﯿﺴﯿﺎن ،1ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و ﻧﺎوارا
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ دارای ﺗﺎرﯾﺦ وﯾﮋه و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ در ﮔﺬﺷﺘﮫای ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دارای زﺑﺎنھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ دارای ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ/ﻣﻨﻄﻘﮫای در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﺋﯽ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ژرﻓﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﮫوﯾﮋه
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪاﺋﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد دوﻟﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﺪﺷﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮط
ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد،
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﭘﮋوھﺶﮔﺮان از ﯾﮏﺳﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻗﺺ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰزدا
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎل ٢٠١٨
در رده  ١٩ﻗﺮار دارد.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٧٧٠اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﯾﺎ ﻗﺎره اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور را ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ُ ١٧٨٨ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٨۶٨ﯾﻌﻨﯽ طﯽ  ٨٠ﺳﺎل روی ھﻢ ١۶٠
ھﺰار ُﻣﺠﺮم از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺎدن طﻼ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻠﺒﻮرن ،از ﺳﺎل  ١٨۵١ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺛﺮوت و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ و
Galicien

70

1

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﺗﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﺎره اﻓﺰوده ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ۶
ﮐﻠﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی
ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﻋﺎدی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﻨﯽھﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﻓﺰوده
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ طﯽ ﺳﺎلھﺎی  ١٨۵۵ﺗﺎ ١٨٩٠ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٩٠١ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی  ۶ﮐﻠﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ھﻢ ﮐﮫ دارای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ» ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﻟﺖھﺎی
ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ«  1را ﺑﮫوﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺷﮭﺮ ﻣﻠﺒﻮرن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ١٩٠٧اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ ﻓﺪرال
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺑﮫرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺳﺎل  ١٩١١ﺷﮭﺮ ﮐﺎﻣﺒﺮا  2ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ دوﻟﺖ ﺗﺎزه
ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﮫﺧﺎطﺮ
ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ،دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ھﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﭙﺎه
ﺑﮫ اروﭘﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪ از دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﺣﺮﯾﻒ ارﺗﺶ ژاﭘﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،از دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ در ﺳﺎل  ١٩۵١ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دو ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
از دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﺳﯿﻮن در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ روﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ  ۶ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪ .در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻓﺪراﺳﯿﻮن دوﻟﺖھﺎی ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ« ھﻨﻮز اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری آن از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ آنھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از  ١٨٩٨ﺗﺎ  ١٩٠٠ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪ و در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺎد آن از
دﺳﺘﺎوردھﺎی دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .از آنﺟﺎ
ﮐﮫ در آن دوران اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهھﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ
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ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در آن ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٩٠٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺳﻨﺪ
زاﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ« ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﮐﻞ 1اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺣﮑﻢ او از ﺳﻮی ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻞ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓﺪرال ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال دﯾﮕﺮ داری ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﮫ  ١٩٠٠دارای دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪراﻟﯽ
اﺳﺖ .در دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ھﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﮫ ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،اﺟﺮاﺋﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری از دو
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ در
ھﻢﮐﺎری دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
دو ﻣﺠﻠﺲ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﻧﺎھﻤﮕﻮن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻌﯿ ﺖ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻮزهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮏﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ھﺮﮔﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ آنﭼﻨﺎن اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﻮان در آن  ۵ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،آن اﯾﺎﻟﺖ
ﺣﻖ دارد ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﺰام ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از  ١۵٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ١۵٠ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
وﺟﻮد دارد .در ﻋﻮض ھﺮ ﯾﮏ از  ۶اﯾﺎﻟﺖ ﺣﻖ دارد  ١٢ﺳﻨﺎﺗﻮر را ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ از  ٧۶ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
 ۴ﺗﻦ از آنھﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از  ۶اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺮاﺑﺮ
Generalgouverneur
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ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۶ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ از ﺣﻖ اراﺋﮫ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻻﯾﺤﮫای را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ دو
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻟﻮاﯾﺢ از ﺳﻮی وزﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ از اﮐﺜﺮﯾ ﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﻓﻘﻂ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﻟﻮاﯾﺢ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎدی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺷﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ.
ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﻮادار ﺣﮑﻮﻣﺖ و در
ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻮادار اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ھﺮﮔﺎه دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎزهای
ﮐﮫ ھﻢزﻣﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ ،ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ از اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ھﻢﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ھﻢﭼﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ دادﺳﺘﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از  ۶اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
از ﻗﻠﻤﺮو  ۶اﯾﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺪرال ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ  ١٢٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮭﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،آنھﺎ را ﺑﮫ ﭘﯿﺎده
و اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،وادار ﺳﺎزد.
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رھﺒﺮی ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﻧﮫ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد از
ﻧﮭﺎدھﺎی اداری دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎه
و ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻸ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ و
ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﻨﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ رھﺒﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وزﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دو ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ دو ﻗﻮه از ھﻢدﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ھﻢﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ارﮔﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ دﯾﻮان از ﺳﻮی ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺷﺎه و ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽھﺎی دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رأی دو ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزهای
ﺣﻮزه ﮐﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﺣﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﯾﺎ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎطﻞ ﮔﺸﺘﮫ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از  ۶اﯾﺎﻟﺖ ٣ ،ﻗﻠﻤﺮو 1و  ٧ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۶دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻀﻤﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻢﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال دارای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ را
در ﺣﻮزه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ آن از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻢﭼﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال دارای وزﯾﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺣﻮزهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ ،ﮔﻤﺮﮔﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
آن ﮐﮫ ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و دادﮔﺎهھﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،دادﮔﺴﺘﺮی ،راهھﺎ و ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ۵ ،اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ دارای دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را »ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری«  1و دﯾﮕﺮی را »ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری«  2ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ
و در اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺎﻟﺖھﺎ اﻣﻀﺎء ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ  ٣ﻗﻠﻤﺮوﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از اﯾﺎﻟﺖھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﯿﺰ »ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻠﻤﺮو« وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ ٧ .ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزراتﺧﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ دارای ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮭﺮداران اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ٪ ٩٢از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اروﭘﺎﺋﯽﺗﺒﺎر و  ٪ ٧آﺳﯿﺎﺋﯽﺗﺒﺎرﻧﺪ و  ٪ ٢٫۴ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اروﭘﺎﺋﯿﺎن
و آﺳﯿﺎﺋﯽﺗﺒﺎران در ﻧﺘﯿﺠﮫ آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را آﺑﺮوﺟﯿﻦ  3ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،زاﺋﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن  ٪ ٨۵از اروﭘﺎﺋﯽﺗﺒﺎران ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و اﯾﺮﻟﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ زﺑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻸ ﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن آﺑﺮوﺟﯿﻨﯽ ٢
Die gesetzgebende Versammlung
Der gesetzgebende Rat
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 ٪از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و  ٪ ٢ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در
دﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﻓﻘﻂ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان آﻣﻮﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ھﻤﺎھﻨﮓﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
اﺧﺘﻼل رخ دھﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻢﺳﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺧﻮﯾﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ »اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه«  2ﺑﻮد و در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎر »دوﻟﺖ ﻓﺪرال« ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﯾﻢ ،در  ٪ ٩٠اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و در ﺑﺨﺶھﺎی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ آن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻢزﻣﺎن دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎھﻢﮔﻮن ﺑﮫھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫاﻧﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

در دوران ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮریھﺎی
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺟﺬب اﻣﭙﺮاﺗﻮری
اﯾﺮان در ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ دوران ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ھﻨﺪی و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از درﯾﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﻨﺪرھﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻔﻮﯾﮫ
دﮔﺮﺑﺎر ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ،١۵٠٧ﯾﻌﻨﯽ در دوران
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﺟﺰﯾﺮه ھﺮﻣﺰ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺳﺎل ١۶٢٢
ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ در دوران ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺮون
راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﻤﮫ ﺟﺰاﯾﺮ آن ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ در ﺳﺪه  ١٩ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت درﯾﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﻮد ،در دو
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ﻗﺮاردادی ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی  ١٨٠٩و  ١٨١٢ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺻﻔﻮﯾﮫ و ﺧﻸ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ،در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دزدان درﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ ﺗﺠﺎری را ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوران ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﻮاﺣﻞ و
ﺟﺰﯾﺮهھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ در ﺳﺎل ١٨٢٠
ﺑﺎ اﻣﯿﺮان دزدھﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮫ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻣﻀﺎء
ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٨٩٢ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮارداد دﯾﮕﺮی اﻣﯿﺮان اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻌﮭﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ
دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﺿﺪدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻟﺖ از اﺗﺤﺎد  ٧ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدﮔﺮدان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺑﻮظﺒﯽ ،اُماﻟﻘﻮﯾﻦُ ،دﺑﯽ ،رأساﻟﺨﯿﻤﮫ ،ﺷﺎرﺟﮫ ،ﻋﺠﻤﺎن
و ﻓﺠﯿﺮه ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧١ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺟﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ﯾﮏﺳﻮ ﺷﺎه
اﯾﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮫ ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺗُﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗُﻨﺐ
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ »ژاﻧﺪارم ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس« ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان دارای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﻗﺪرت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺳﻌﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٨٣٫۶٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ
ﺑﯿﺶ از  ٪ ٨٨ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺮ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺑﻮظﺒﯽ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
دارای ﻧﻘﺸﯽ وﯾﮋه اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ ﺷﮭﺮ اﺑﻮظﺒﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﯿﺮ اﺑﻮظﺒﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه اﻣﯿﺮان اﻣﺎرات
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ُدﺑﯽ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ
در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
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اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﮫ از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺛﺮوت در ردﯾﻒ ﯾﮑﻢ و دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
دو ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ  ۵ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﮐﮫ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﮭﯽدﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫﺧﻮد واﺑﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺗﺤﺎد ٧
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آن دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان دوﻟﺖ اﻣﺎرات را دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎھﯽ«
1
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﯿﺮان  ٧ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال«
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ھﻢدﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ
اﻣﺎرات را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال« ﮐﮫ آن
را »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﺎرات را ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺪل ﻧﻤﯽﺳﺎزد،
زﯾﺮا ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦھﺎی ھﻔﺖﮔﺎﻧﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ
وراﺛﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر  ٧اﻣﯿﺮ از  ٧ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال«
اﺳﺖ ﮐﮫ »ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻓﺪرال«  2را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و آن را »ﺷﻮرای وزﯾﺮان«  3ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آنﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﻢﭼﻮن
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن آن
»دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال« 4اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﮐﮫ از اﻣﯿﺮان ھﻔﺖ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دو ﺗﻦ را ﺑﺮای  ۵ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎون اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
»ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ھﻢزﻣﺎن ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ دو ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ اداری درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫاﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ھﻤﯿﻦ ارﮔﺎن وظﯿﻔﮫ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
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»ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« از ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد رﺋﯿﺲ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻖ ﻋﺰل
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﺷﻮرای وزﯾﺮان« رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد .اﻣﺎ
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ،اﯾﻦ ﺷﻮرا از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« را
ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﺋﯽ »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﺧﻮد واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی »ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
دوﺑﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮔﺰﯾﻨﺶ او از ﺳﻮی
»ﺷﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮان ھﻔﺖ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
»ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺪرال«  1از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮان ھﻔﺖ
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ  ٣۶٣٠ﺗﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ٪ ۶٠٫٢
ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رأی رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن اﺑﻮظﺒﯽ و دوﺑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﮕﺮ
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ  ۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﮫ »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻓﺪرال« ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺪرال« ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺷﻮرا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺪرال« ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺪل ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﮭﺖ اﻧﮑﺸﺎف
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﻼط دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
دوﻟﺖ اﻣﺎرات در ﺳﺎل  ٢٠١٨در ردهﺑﻨﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ دوﻟﺖھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﻨﺠﺶ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﻣﯿﺎن  ١۶٧دوﻟﺖ در رده  ،١۴٧ﯾﻌﻨﯽ  ٣ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوﻟﺖ اﯾﺮان )رده
 (١۵٠ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ دﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﯿﺶ از
 ٪ ۶٠اﺳﺖ و ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺪرال« ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ھﻢزﻣﺎن دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﺪوﯾﻦ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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ﻓﺪرال اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ وزﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی
ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺪرال« ﻗﺮار دھﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖھﺎی
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻓﺰوده
ﮔﺸﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺪرال دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﺮان ھﻔﺖ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺎل
١٩٧٠ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ارﺗﺶ واﺣﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺶ ﻓﺪرال را ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ارﺗﺶھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺬب ارﺗﺶ ﻓﺪرال ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻨﮏ ﺣﺪود  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن دارای ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻣﺎرات ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ٪ ٧٠ .از ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻣﺎرات ﻋﺮبﺗﺒﺎرﻧﺪ و  ٪ ٣٠دارای
ﺗﺒﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻨﺪی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻨﮕﻼدژی ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در اﻣﺎرات
ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺮو دﯾﻦ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو ادﯾﺎن دﯾﮕﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ اﻣﺎرات از ﺳﯿﺎﺳﺖ
آزادی دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روزﻧﺎﻣﮫھﺎﺋﯽ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺎﻧﻮان اﻣﺎرات و زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ظﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ در ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺮ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﯽ دارای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻨﻮز دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت از
ھﻢدﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
اﺑﻮظﺒﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٢٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اﯾﻦ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫای اﺳﺖ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺪرال ﺷﮭﺮ اﺑﻮظﺒﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮظﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎم ﺷﯿﺦ اﺑﻮظﺒﯽ در ﻣﺤﺪوده اﯾﺎﻟﺖ اﺑﻮظﺒﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
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در اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ »ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋﯽ«  1وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .وزﯾﺮان ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ ﻋﻀﻮ »ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ اﺑﻮظﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻮظﺒﯽ ھﻢﭼﻨﯿﻦ دارای »ﺷﻮرای ﻣﺸﺎوره
ﻣﻠﯽ«  2اﺳﺖ ﮐﮫ در آن  ۶٠ﺗﻦ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﮭﻢ ﻋﻀﻮﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺑﻮظﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﺑﻮظﺒﯽ
ﺑﮫ دو اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آنھﺎ را ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ دارای ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎدھﺎﺋﯽ ﮐﻢ
و ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ وزﯾﺮان و ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﯿﺮ
اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ واﻟﯽ ﺑﺮای اداره ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮارد واﻟﯽ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﯿﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﺑﻮظﺒﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ  ٪ ١٠از ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶٣٠٠٠دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ دوﺑﯽ از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺛﺮوت دوﻣﯿﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎرات اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ دوﺑﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺷﯿﺦ دوﺑﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ دوﻟﺖ اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد» .ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋﯽ دوﺑﯽ«  3در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻮرا ھﻢﭼﻮن »ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋﯽ« اﺑﻮظﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ دوﺑﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﺑﯽ در ﮐﻨﺎر اﺑﻮظﺒﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪرال را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦھﺎی ﺷﺎرﺟﮫ و ﻋﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن اﺑﻮظﺒﯽ و دوﺑﯽ دارای »ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋﯽ«
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﺷﺎرﺟﮫ ھﻢﭼﻨﯿﻦ دارای »ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری درآﻣﺪھﺎی ﺧﻮد از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﺪرن ﺳﺎزد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶرﻓﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺶ از  ٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ٣٧٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
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ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ھﻔﺖ ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ھﻢ دوﻟﺖ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال ﺣﺘﻤﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال را ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ،
اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﻋﻤﻞ دوﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ  ١٣اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی
ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل » ١٧٧۶اﻋﻼﻣﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺤﺪه« ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ
دارای  ٣ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
در ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ 1آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﯾﮏﺳﺎن آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﮫ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﺷﺎن ﺑﮫ آنھﺎ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﯾﮋهای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،آزادی و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ .ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق،
دوﻟﺖھﺎﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺣﻖ ﺧﻮد را از رﺿﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ ھﺮ ﮔﺎه ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ،
ﺣﻖ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ را دﮔﺮﮔﻮن و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ ﭼﻨﺎن اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺪ و ﻗﺪرت و ﻗﮭﺮ آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای
ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽﺷﺎن ﺷﻮد«.
ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از دﻻﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﻮرش  ١٣اﯾﺎﻟﺖ
ﻣﮭﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﺸﺖ ،ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﮭﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ و رﻓﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﮫ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ ﮔﺮد آﻣﺪن در ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺑﺎور ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ داور
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ﺟﮭﺎن ،ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﺎم و ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهھﺎ اﻋﻼن ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺧﻮد را از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ رھﺎ
ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ و دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺎﻣﻸ
ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻤﮫ ﻗﺪرت و ﻗﮭﺮ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫھﺮ ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺖ
زﻧﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ«.
در اﻋﻼﻣﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎ ھﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ  ١٣ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫای ُ
ﺷﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ  ١٣دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را
ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ داﺷﺖ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ و
ﺻﻠﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮد .در ﻋﻮض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻢﭼﻨﺎن در ﺣﻮزه
ﮐﺎرﮐﺮدی  ١٣دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎدی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﺮ ﯾﺎ زود دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪی
ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٧٨٧ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻢﻧﮭﺎدهای از ﺑﺎورھﺎی دو
ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه ﺧﻮاھﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺮﮐﺰزدا ﺑﻮد و
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻓﺪراﻟﯿﺴﺖھﺎ 1ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ھﻮاداری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏﺳﻮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﭘﺎ ﺑﮫﻋﺮﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ
دادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺑﺨﺶھﺎی اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮد دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮭﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ در آن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﮐﮫ ﺑﺎ واﺳﻄﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻢزﻣﺎن در رأس دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارد.
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﭘﺮوژه ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺪون آن ﮐﮫ در دو ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،ﺑﮫﻓﺮﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
اوﺑﺎﻣﺎ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺗﺮاﻣﭗ ﻟﻐﻮ ﮔﺸﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﺟﺮاﺋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮭﻮری ﺷﺨﺺ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد و ﺑﻠﮑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ
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ﺷﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪی ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺳﻮی ﮐﻨﮕﺮه از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻋﺰل ﺷﻮد.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی  ١٣ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﭘﺎﯾﮫرﯾﺰی ﺷﺪ ،از ھﻤﺎن آﻏﺎز دوﻟﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی از ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 ١٧٨٧ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻗﺪرت
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻨﮕﺮه ھﻢﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﺪرت او در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻨﮕﺮه ﮐﮫ ارﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن«  1و »ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ« .ﺑﺎ آن ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﮫ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫای از ﺳﺎل  ١٩١١ﺗﻌﺪاد
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ  ۴٣۵ﺗﻦ اﺳﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺮ  ١٠ﺳﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ۴٣۵ ،ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻢﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ھﻢﭼﻮن آﻻﺳﮑﺎ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ آنھﺎ ﮐﻢﺗﺮ از
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن«
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎلھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﺪد
آﺧﺮ آن زوج اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰار و ھﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺎﻟﺖھﺎ از ﻧﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ۵٠اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی وﺳﻌﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ٢ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از  ١٠٠ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎِن ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺮﺳﯽھﺎی آن ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ  ۶ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ  ۶ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ در اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ از دو ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه و دﻣﮑﺮات وﺟﻮد
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ اﺣﺰاب رأی ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رأی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮ
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اﺳﺎس آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ رأی را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ
و آرای دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ ﺑﯽارزش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دو ﺣﺰﺑﯽ روﺑﮫروﺋﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان  ١٨ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ از ﺣﻖ رأی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺑﮫﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪان
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪ از ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوم
ﮔﺸﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ  ۴٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻢﭼﻮن ﭘﻮﺋﺮﺗﻮ
رﯾﮑﻮ  ،1ﮔﻮام ،2ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﮫ ﺷﮭﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺨﺸﯽ از آن ا ﺳﺖ
و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی  ۵٠اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﻖ رأی ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﻣﻨﺎطﻖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮭﻮری
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از  ۵٠اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٨در ﻟﯿﺴﺖ
ﺷﺎﺧﺺ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﺎن  ١۶٧ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن در رده  ٢۵ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻢی ﺑﯿﺶﺗﺮ
از  ٪ ۵٠اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﮐﮫ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ۵٩٫١
 ٪از رأیدھﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ آن ﮐﮫ  ٢٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻢﺗﺮ از
ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن رأی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن  ٣٠۶از  ۵٣٨ﮐﺮﺳﯽ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از  ٢١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﮐﮫ از ﺣﻖ
رأی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  ٪ ٢٩ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺗﺮاﻣﭗ رأی دادﻧﺪ.
ﮐﺎر اﺻﻠﯽ »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی
دﯾﻮانﺳﺎﻻری دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر رھﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺗﺪوﯾﻦ
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن«
ﻗﺮار دارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره روﻧﺪ ﻋﺰل رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮدُ .ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ
»ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« از ﺣﻖ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،دو ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﮕﺮه در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ
ھﻤﯿﺸﮫ دو ﺳﻮم ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﺗﺠﺮﺑﮫاﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهھﺎ از ﺣﻘﻮق وﯾﮋه و
ﺑﯿﺶﺗﺮی از »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر
ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،ﺳﻔﯿﺮان و وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻘﻂ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره آﻏﺎز روﻧﺪ
اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻓﺪرال ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ردهﺑﻨﺪی
ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم را دارد و در زﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را اداره ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ دارای ١٠٠
ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺎه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﺤﮫ ﺗﻌﺪاد آرأ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻻﯾﺤﮫ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﯾﮋه در ﺳﺎﻣﺎندھﯽ آﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن داوری
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺿﯽھﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﺪھﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و در
ﻧﺸﺴﺖھﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٩ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵ﺗﻦ از ﻗﺎﺿﯽھﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮران ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه و  ۴ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮران دﻣﮑﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال دارای ﺟﻮھﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫ اﺳﺖ.
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ارزشھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ در آن دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل  ١٧٧۶ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺎﻟﻮده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪل
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ارزشھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺌﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ارزشھﺎﺋﯽ ﺟﮭﺎنﺷﻤﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ارزشھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﮫ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻗﺎره
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوان آﺋﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﯾﮭﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺘﻢ
ﮐﻠﯿﺴﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و آﻧﮕﻠﯿﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آزادی دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﮐﮫ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺳﺮﮐﻮب دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﮕﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮان ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ را ﺑﮫ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ
ﺑﺪل ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارزشھﺎﺋﯽ ﭼﻮن آزادی وﺟﺪان و آزادی ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ و
آرﻣﺎﻧﯽ را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ارزشھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
در ﺣﻮزه دﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻦﺑﺎور
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻻﺋﯿﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﮫ دوﻟﺖ ﺣﻖ
دارد در اﻣﻮر دﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻨﯽ از اﻣﺘﯿﺎز دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزشھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺸﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮران اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ
وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ »ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد« 1ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۵۶ﺑﺮ روی ُﻣﮭﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎُ ،ﻣﮭﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﮑﮫھﺎی ﭘﻮل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد »از اﻧﺒﻮه ﺑﮫ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ«  2ﮐﮫ ﮐﻼﻣﯽ از اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﺧﺪا
را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ اﺳﮑﻨﺎس ﯾﮏ دﻻری و ﺳﮑﮫھﺎی دﻻر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ »ﺑﮫ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ«.3
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢﭼﻮن دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻋﯿﺪھﺎ و ﺟﺸﻦھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿ ﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،آن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﯿﺮو ﺷﺎﺧﮫھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن دﯾﻦﺑﺎوری در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه را ﺣﺰﺑﯽ دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن ھﻮادار ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﻧﺠﻠﯿﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوان آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺗﺎ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
Gott segne euch
E pluribus unum
In God we trust
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ﺑﮫھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﮐﮫ در ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺪل
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯽﻣﮭﺎﺑﺎ و ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﮫطﻠﺒﺎﻧﮫ دوﻟﺖ ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺴﯿﺢ ھﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎورھﺎی ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﺮای  ١٠٠٠ﺳﺎل اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﺪا را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯿﺮون از ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارد،
آﻣﻮزشھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ادﯾﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران اﯾﺎﻟﺖھﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﮐﮫ آرای
دﯾﻦﺑﺎوران ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرا از آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺑﺮﮔﺰاری آﺋﯿﻦھﺎی ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﯽ در ھﻤﮫ ﻣﺪارس و
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎ اﺻﻞ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ﯾﮑﻢ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آزادی ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ھﻮاداران ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و
ﻧﺎزﯾﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎورھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در راﺑﻄﮫ
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ُﮐﭙﯽ راﯾﺖ 1ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﺑﺮ رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻘﻞ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲھﺎ
و آﺛﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﺎﻟﻘﺎن آن ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ُﮐﭙﯽ راﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑُﺰهﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎطﺎت ﻓﺪرال«  2در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﮭﺎدی ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮل ُﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﭼﺎﭘﯽ ،دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از داﻣﻨﮫ آزادی ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮑﺎھﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻧﮭﺎد را اداره ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ُﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی زﻧﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺮ روی اﮐﺮان ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﮫ طﻨﺰ »ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی
ﺳﺎﻧﺴﻮر« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
زﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺶ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
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در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
ﻗﺮار دارد ،زﯾﺮا ﻗﺪرت او از ﺑﺴﯿﺎری از رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮران و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪراﻋﻈﻢھﺎ و
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮات ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر از ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﮐﻨﺎر رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻢ وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮاردی ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آنﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دﻟﺨﻮاه رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻤﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮد دارد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻢزﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮی از ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮات
ﮐﮫ در آنھﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻓﻘﻂ از ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان ﮐﮫ
رھﺒﺮی ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢزﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﻢﭼﻮن آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻸ از اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎ واﺳﻄﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ
و رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ رھﺒﺮ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﮫ
دھﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ وﺗﻮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮭﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر رﺋﯿﺲھﻤﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ و وزﯾﺮان
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی او ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود
دﺳﺖ زﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻤﺒﺎران ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﺋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺪون ﻣﺼﻮﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﺻﺎدر ﮐﺮد ،زﯾﺮا رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﮫای را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﭘﮭﭙﺎد ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺪھﻮاﺋﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺸﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐھﺎی اﺗﻤﯽ و ھﯿﺪروژﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﻣﻀﺎء و
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آن ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ آن را »ﺑﺮرﺳﯽھﺎ و ﺗﻮازن«  1ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻧﮭﺎد ﮐﻨﮕﺮه دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﮕﺮه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ
ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دو
ارﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد و در ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزهای را
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﮕﺮه را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد .ﮐﻨﮕﺮه ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺣﻖ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ،وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻓﺪرال ،ﻗﺎﺿﯽھﺎی دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮫ دﯾﻮانﺳﺎﻻری دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﮫ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺮار داده
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ ﭼﻨﺪ دارای واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﺳﺘﻘﻼل زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪه ٢١
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶھﺎی درون ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ آﻧﺠﻠﯿﮑﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﺰب
ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاه ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاھﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﮏروی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی از رأی ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﯽ
ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﺮ دو ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢﺗﺮ
ﺗﮏروی و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻗﺪرت
ﮐﻨﮕﺮه آن اﺳﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺣﻖ اﻧﺤﻼل دو ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﺪارد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﻧﺤﻼل
ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﻮای
اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ در آﻏﺎز ١٣
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼل
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ﺧﻮد از دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻢ اﺗﺤﺎدﯾﮫای از دوﻟﺖھﺎی آزاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺎور
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 ١٧٨۶از ﯾﮏﺳﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﮐﮫ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪددوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه
وظﺎﺋﻒ ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ از اﺻﻞ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اداره داراﺋﯽ ،
اداره ﭘُﺴﺖ ،اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،ارﺗﺶ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻨﮕﺮه ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارای ﺣﺪ و ﻣﺮزی اﺳﺖ .در ﻣﺘﻤﻢ  ١٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﮫ
اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرا ت
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی ﯾﮏ دوﻟﺖ
اﯾﺎﻟﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ آن دوﻟﺖ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ در ھﻤﮫ
ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ھﻤﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻗﺎﻧﻮنھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ
و ﻣﺠﻠﺲھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ ۴٩ ،اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ھﻢﭼﻮن دوﻟﺖ
ﻓﺪرال دارای دو ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارﯾﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ »رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر« دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دادرﺳﯽ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ و در ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادﮔﺎهھﺎ وﺟﻮد دارد و ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادرﺳﯽھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﺟﺮاﺋﻢ و ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎهھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺋﻤﯽ
ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺪرال رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ُﺟﺮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﮫ
اﯾﺮان را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
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اﺣﮑﺎم دﯾﻮانھﺎی ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
ﻓﺪرال ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع دادرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آن اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻸ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ از آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ
دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﮫ زﻧﺪان اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﺮدد ﮐﮫ در آن ﺣﮑﻢ اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺂﺋﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ
دوﻟﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺶھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺮدم و اﺟﺮأ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ درﺑﺴﺖ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﺳﺖ و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن دوﻟﺖھﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺻﻞ ﺗﻌﺎون و ھﻢﮐﺎری اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻤﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﮫطﻮر ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎﺟﻌﮫھﺎی
طﺒﯿﻌﯽ ھﻢﭼﻮن زﻟﺰﻟﮫ ،ﺳﯿﻞ و ﺗﻮﻓﺎنھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ رخ ﻣﯽدھﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫ ﯾﺎری
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﯿﺎری ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در آﻟﻤﺎن ھﻢزﻣﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
ادارهھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ادارهھﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال را
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﻓﺪرال وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮭﺎدھﺎی اداری دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال را اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﮭﺎدھﺎی اداری دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮدآوری ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ
ﺻﻨﺪوقھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ راهھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ اﺳﺖ.
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در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﺎنھﺎ )ﺑﺰرگراهھﺎ( ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻧﮕﮫداری اﯾﻦ راهھﺎ را ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی آن ﺑﻮدﺟﮫ را ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻦ
دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺗﻮﺑﺎنھﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﮫداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﭘُﺮ وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﮫ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد در
اﻣﻮر دروﻧﯽ آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢١ﺳﺎﻟﮫاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﮑﻞ را ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻧﮕﮫداری اﺗﻮﺑﺎن را ﺑﭙﺮدازد .ﺑﮫاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻟﺖھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮاﺋﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﺮده و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺄ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ از ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ھﻢدﯾﮕﺮ و ﺑﮫﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در
ﻣﺮاودهاﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻧﺺ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺻﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ھﯿﺮارﺷﯽ راﺑﻄﮫ دو ﺟﺎﻧﺒﮫ ﭘﻠﮫای ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻋﻮض در ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖھﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ھﻨﻮز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ ﯾﮏ از  ۵٠دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮزھﺎی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﮫ اﻓﻘﯽ دوﻟﺖھﺎی
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اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ دوﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ
اﯾﺎﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ١٩٧٠ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﻘﻂ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه آنھﺎ از ﻣﺮز ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در
اﯾﺎﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه
ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺮز آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﺑﻄﮫ اﻓﻘﯽ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎی اﻟﺘﺰاﻣﯽ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺸﻮش و درھﻢ ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ھﻢ و ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮزھﺎی
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری را ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از آن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد ،دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺘﮑﺎر ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺷﻮاریھﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ .در اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاتھﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ
دارﻧﺪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض در اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺟﻤﮭﻮریﺧﻮاھﺎن دﯾﻦﺑﺎور و ﺑﮫوﯾﮋه ﭘﯿﺮوان ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﻧﺠﻠﯿﮑﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ،
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺰﺷﮑﺎن و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺖ زﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش روشھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ دلﺧﻮاه ﺣﮑﻮﻣﺖ آن اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارای
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻮد را ھﻢﮔﻮن
ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻋﻮض در اﯾﺎﻟﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاتھﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبھﺎی
درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اُﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ھﻤﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ھﻢﮔﻮن ﻧﯿﺴﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ دو اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎی اﯾﺎﻟﺖ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ آن اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
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ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه اﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ
ﺷﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺳﻼح در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎھﻤﮕﻮن اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﻼحھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﺎﻟﺖھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﻼح را دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﺋﯽ ﺗﻦ در دھﺪ .وﺟﻮد ﻻﺑﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﺳﻼحھﺎ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ اداره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻓﺪرال ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رواﺑﻂ اﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻓﺮاروی از اﯾﻦ
دﺷﻮاریھﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ و ﭘُﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺮزﯾﻞ
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ و  ٨٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن و ﭘﺲ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺑﺮزﯾﻠﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا طﯽ  ۵٠٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﯾﻦ زﺑﺎن ﭼﮫ در ﺣﻮزه واژهﺳﺎزی و ﭼﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن در ﺑﺮزﯾﻞ دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﮐﮫ دارای ﺳﺮﺷﺖ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ
 ١٨٨زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ  ۴زﺑﺎن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﮭﺎﺟﺮان اروﭘﺎﺋﯽ و آﺳﯿﺎﺋﯽ ھﻨﻮز ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺎدری
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ  ١٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن از آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ھﻨﻮز ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﮫ زﺑﺎن
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و  ٣٨٠ھﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ ﮔﭗ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮزﯾﻞ در ﺳﺎل  ١٩۵٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد و اﻣﺮوز ،ﯾﻌﻨﯽ طﯽ  ٧٠ﺳﺎل
ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ٢١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﺸﻮری ﻣﮭﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ  ٢٠١٣از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن زﻣﺎن ﺑﺮزﯾﻞ ٪ ۶٠دارای ژﻧﺘﯿﮏ اروﭘﺎﺋﯽ٪ ٢۵ ،
دارای ژﻧﺘﯿﮏ اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ و  ٪ ١۵ﻧﯿﺰ دارای ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮزﯾﻠﯽ
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ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﯿﺶ از  ٪ ٩٧ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﮋادی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮان و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٪ ٨۶از ﻣﺮدم در ﺷﮭﺮھﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ
ھﺠﻮم آوردهاﻧﺪ در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ودر ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﮋادی در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪ ۵٠از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ٪ ۴٣ ،ﺧﻮد
را از ﻧﮋادی ﻣﺨﻠﻮط ٪ ۶ ،ﺧﻮد را از ﻧﮋاد ﺳﯿﺎه اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ و ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را از
ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﻮﻣﯿﺎن ھﻨﻮز در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ آﻣﺎزون زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻦ ﺟﺬب زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ۶٠٠ھﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١۴٩۴دو ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاردادی
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﺑﺪل ﺷﺪ .از  ١۵٣٠در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺰارع اھﺎﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﭼﻮن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﯿﺎھﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮭﺮھﺎﺋﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎی اروﭘﺎ در ﺑﺮزﯾﻞ
ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٨٠٧ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﭘﺮﺗﻐﺎل را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺑﮫ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰد و
در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن
در ﺑﺮزﯾﻞ ھﻤﻮار ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت درﺳﺎل  ١٨١۵در
واﺗﺮﻟﻮ ،در ﺳﺎل  ١٨٢١ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﺎه ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭘﯿﺶ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺟﺒﺎری ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺪرو  1را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ در
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .اﻣﺎ ﭘﺪرو ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٨٢٢اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد و
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ ﭘﺎ ﺑﮫﻋﺮﺻﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻐﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﺳﺎل ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﭼﻨﺪان دوام ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال در ﺳﺎل  ١٨٨٩در
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ﺳﺎل » ١٨٩١دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮزﯾﻞ«  1ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
در آن دوران ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮزﯾﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪی از آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻼط دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﮫ
دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از
ھﻤﺎن آﻏﺎز دارای ﺷﺎﻟﻮدهای اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﻼﻧﺘﺎژی  2ﮐﮫ
ﻧﻮع ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫ و ﻣﺪرن ﮐﺸﺎورزی ﻻﺗﯿﻔﻮﻧﺪی 3ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرگ
ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداراﻧﮫ ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﮫ
دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﯿﺎن ﻣﻀﻤﻮن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢﺧﻮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ
ھﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﻤﻮار ﻧﮕﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮری ﺷﻮد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮔﺴﺘﺮش »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در دوران ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در
ﺑﺮزﯾﻞ از رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺳﺎل  ١٩٨۵دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داد ﮐﮫ ھﻨﻮز از
اﺳﺘﻮاری دروﻧﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٨٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال اﺳﺖ .در ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮزﯾﻞ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ  ١٨٠٧ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ وارد و ﯾﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ داد و
ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺷﺎه ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎز ﺷﺪ .در
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اﯾﻦ دوران ﺑﺮزﯾﻞ از ھﻤﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﮭﺮ
رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو  1در آن دوران ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در واﺗﺮﻟﻮ در ﺳﺎل  ،١٨١۵در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﻦ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،در اﺳﻨﺎد آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی ھﻢﺗﺮاز ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺳﺎل  ١٨٢١ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎه ﭘﺮﺗﻐﺎل
از ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﺪرو ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﮫ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺣﮑﻢراﻧﯽ
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٨٢٢اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﭘﺪرو ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺷﺎه
ﺑﺮزﯾﻞ و ﭘﺪرو ﯾﮑﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده
ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ١٨٢٨ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن دوﻟﺖ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و
دوﻟﺖھﺎی ﻧﻮﺋﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ ٣ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺪرو
ﯾﮑﻢ ارﺗﺶ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎه ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ  ۵ﺳﺎﻟﮫ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺪرو دوم ﺑﮫ ﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺪرو ﯾﮑﻢ ﺑﮫ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺪرو ﭼﮭﺎرم ﺷﺎه
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﻼﻧﺘﺎژی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺑﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ آﺑﺮاھﺎم ﻟﯿﻨُﮑﻠﻦ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و اﻋﻼن ﺟﺪاﺋﯽ اﯾﺎﻟﺖھﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﺑﺮدهداری ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و وﺣﺪت دﮔﺮﺑﺎره اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ١٨۶۵ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ١٣ﺑﺮدهداری در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ١٨۶٨ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺻﻞ  ١۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﮫ ﺑﺮدﮔﺎن از ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮدﮔﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫای ﻧﮫ واﻗﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ﺻﻮری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .در ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﮫ از
ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﺑﻮد،
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮدﮔﯽ در ﺳﺎل  ١٨٨٨ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮدﮔﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮدهداران ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺪرو دوم ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ارﺗﺶ ﻋﻠﯿﮫ
ﺷﺎه ﮐﻮدﺗﺎ و او را در ﺳﺎل  ١٨٨٩ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری ھﻤﻮار ﮔﺸﺖ.
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در ﺳﺎل  ١٨٩١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮزﯾﻞ«  1ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ،اﻗﻠﯿﺖ زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫوﺟﻮد آورد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ارﺗﺶ و
اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ ﺟﮭﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺟﺘﻮﻟﯿﻮ وارﮔﺎس  2در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﮫ
 ١٩٣٠ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوران ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣﻖ رأی داده ﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ رأی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﮫ اﺣﺰاب رأی داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ و ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار رأﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻨﻮز ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻋﻠﯿﮫ اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد،
وارﮔﺎس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ رأی ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن آﯾﺰﻧﮭﺎور و
ﺑﺮادران داﻟﺲ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻧﺎﺑﻮدی »اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« ﺑﮫ رھﺒﺮی روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی
ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ،
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری وارﮔﺎس ﺷﺪ ،زﯾﺮا او را ﺑﺨﺸﯽ از اردوﮔﺎه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ـ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ارﺗﺶ ﺑﺮزﯾﻞ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و او ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از ﺑﻦﺑﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٩۵۴ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ .از آن ﭘﺲ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻮاداران »ﺟﮭﺎن آزاد« ﺑﮫ رھﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮزﯾﻞ را ُﻣﺪام ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺤﺪودﺳﺎزی دﺧﺎﻟﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
از  ١٩۶۴ﺗﺎ  ١٩٨۵ارﺗﺶ ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫدﺳﺖ ﮔﯿﺮد
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ دوران ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﮫوﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺸﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﯾﮏﺳﻮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در روﺳﯿﮫ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ارﺗﺶ ﺧﻮد را از ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺪ و در ﺳﺎل  ١٩٨۵دوران »ﺟﻤﮭﻮری ﺷﺸﻢ« ،ﯾﻌﻨﯽ
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دوران دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺮزﯾﻞ رﺋﯿﺴﺎن ﺟﻤﮭﻮر از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺰاب ﭼﭗ و راﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ از ژرﻓﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از واﺑﺴﺘﮕﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮزھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳّﯿﺎل اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫﺟﺎی
ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﮫ »ارﺗﺸﺎء« و
»ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف رﻗﯿﺐ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﮐﻼن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دو رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﭼﭗ دﻣﮑﺮات را ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از
اﺑﺰارھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد
و رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮزﯾﻞ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل
 ١٩٨٨ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دو ﺳﻮم آرأ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه
ﻣﻠﯽ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ در اﺻﻞ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه ﮐﮫ ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﺸﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻓﺪرال
ﺗﺠﺰﯾﮫﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﺷﮭﺮھﺎ ،روﺳﺘﺎھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺷﺎﻟﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی،
ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارزشھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر و آزادی اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺮدی و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮان »رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺪرال« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻟﯿﺴﺖ »ﺷﺎﺧﺺ دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺳﺎل  ٢٠١٨در رده  ۵٠از ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﮐﮫ دارد ،از رﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮزﯾﻞ از  ٢۶اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آن ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﺪرال ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ از ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ھﻢﭼﻮن ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ٣
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﺺ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﻧﯿﺰ رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای  ۴ﺳﺎل از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮزﯾﻞ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ١٨و ﮐﻢﺗﺮ از  ٧٠ﺳﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
روﺑﮫروﺋﯿﻢ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽﺳﻮادﻧﺪ ،از ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ٧٠ﺳﺎل دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در رأس ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﺮای  ۴ﺳﺎل از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر دارای ﻣﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ٢۶
وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر دارای اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ھﺪاﯾﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺣﻖ دارد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮای
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در ﺣﻮزه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﯿﺰ از ﺣﻘﻮق ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ طﺮح
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دھﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺣﻖ وﺗﻮ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از آن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ھﻢﭼﻮن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎنھﺎی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ »اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮاﻣﯿﻦ »اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ«
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ دوران »اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ« ﻣﺤﺪود ﺑﮫ
 ۶٠روز اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای  ۶٠روز دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﭘﺲ از  ٣ﻣﺎه ھﺮﮔﺎه ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﮫ ﺳﻮد ﻓﺮﻣﺎن »اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ« رأی دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه ﺑﮫ زﯾﺎن آن رأی دھﺪ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آن ﻓﺮﻣﺎن
»اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺖ« ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ و ﺑﺎﯾﺪ راهھﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ٨۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وزﯾﺮان را ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل
ﮐﻨﺪ .او در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ،ﻓﺮﻣﺎنھﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ
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را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ادارهھﺎ را
ﻣﻨﺤﻞ و ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﻧﻮﺋﯽ را ﺑﮫوﺟﻮد آورد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﺮزی
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﻣﻀﺎء ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﺳﺖ و اﻋﻼن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ و اﻋﻼن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در درون ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر او اﺳﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ از داﻣﻨﮫ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎھﺪ و ﯾﺎ آﻧﺎن را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ.
3

ﻣﺴﺌﻮل ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ  1اﺳﺖ ﮐﮫ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن 2و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای  ۵١٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
 ۴ﺳﺎل از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﯿﭻ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢﺗﺮ از  ٨ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﯿﺶﺗﺮ ا ز
 ٧٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ رأی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻮض در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ  ٢٢ﺑﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ رأی ﺑﮫدﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎ رأی ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺰاب را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٢٠١٨روی ھﻢ  ٢۵ﺣﺰب در »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن« ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺑﺮزﯾﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رویھﻢ  ١۴ﺣﺰب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ٣۵٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺪون
اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ از رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٨ .ﺣﺰب
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ١۴١ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و  ٢٢ﺗﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﯾﺎن
4
ﺣﮑﻮﻣﺖ رأی ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻟﯿﺒﺮال
و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ 5اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ دارای  ۵۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﻧﺪ.
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Congresso Nacional

1

Câmara dos Deputados

2

Senado Federal

3

Partido Social Liberal

4

Partido dos Trabalhadores

5

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ دارای  ٨١ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای  ٨ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ھﺮ
ﯾﮏ از  ٢٧اﯾﺎﻟﺖ ﺳﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آرأ را ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ دارای
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١۶ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ٢ﺗﻦ از ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿ ﺮ
ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﺣﺰب ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﮫ ﺣﺰب دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺑﺮزﯾﻞ از ﺛﺒﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮزﯾﻞ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﮐﺮﺳﯽھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﺣﺰاب ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ اﻓﺮاد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺎه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺰب ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﮫﺧﺎطﺮ آن ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮕﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺖ ،ﺑﺨﺶ
ﭼﭗﮔﺮای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ دارای ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
رھﺒﺮان اﯾﻦ اﺣﺰاب اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ »ﻧﺌﻮ ﮐﻠﻨﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺘﮭﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری از ﺟﮭﺎن دارای رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﯿﺸﮫ در ﭘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫرواﻧﮫای را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ دﯾﻮان ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم و
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ دارد .در ﮐﻨﺎر
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر و وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ
ﺑﺮزﯾﻞ از دو ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎهھﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آن از ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ و دادﮔﺎهھﺎی
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ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .دادﮔﺎهھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﮐﮫ در ﺑﺮ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دادﮔﺎهھﺎی ﮐﺎر ﻓﺪرال و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
دادﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ دادﮔﺎهھﺎﺋﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽاﻧﺪ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺮزﯾﻞ از  ٢۶دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ  ۵ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ٧
دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و وﺳﻌﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ٪ ۴۵از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎطﻖ
دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﮫ از  ٩دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻏﺮب ﻣﯿﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ۴
دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﮫ از  ۴دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﮫ از
 ٣دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ دارای  ٣ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح دارای ﻧﮭﺎدھﺎی اداری وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢﮐﺎری و ھﻢﯾﺎری ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﮫ در
آﻏﺎز دارای ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪرال در
ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دوراﻧﯽ
ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻗﺪرﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ وﯾﮋه در دوران دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ
ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوران ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و زاﯾﺶ دوﺑﺎره دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﮑﺮات ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهھﺎ ھﻢﭼﻮن ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ آن
اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال را در اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺎده و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻨﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﺋﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٨٨ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎ را وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻮزه ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و
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ﺣﺘﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺎز دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٨٨در ﮐﻨﺎر ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ،وظﺎﯾﻒ
اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﺻﻞ  ٢١ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ  ٢۵ﺣﻮزه اﺟﺮاﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻢﭼﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺷﮭﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮھﺎ و ﻋﺮﺿﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢﭼﻮن ﺧﻄﻮط راه آھﻦ ،ﻣﺘﺮوھﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺷﮭﺮی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺮاودات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﻢﭼﻮن ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و  ...ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و
دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻣﻮر اﯾﺎﻟﺖھﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ  ٢٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ از  ٢٩ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهھﺎ ﺑﮫ ﺣﻮزه
ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﮭﺮداریھﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ھﻢﭼﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ،ﻟﻮﻟﮫ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻞ آب ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ...
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ  ٣ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آن از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از زاﯾﺶ ﻣﻠﺖ در ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺮدد
وﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪه  ٢٠در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوژه دوﻟﺖـ ﻣﻠﺖ از رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت ﺑﮫﺳﻮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺑﺮزﯾﻞ از ﺑﻠﻮﻏﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﻠﮋﯾﮏ دارای دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ارﺛﯽ و ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺑﯿﺶ
از  ١١٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ٪ ٩٨از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺷﮭﺮھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ  ٣زﺑﺎن رﺳﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﻠﻨﺪی،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ.
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در ﺣﺪود  ۵٠ﭘﯿﺸﺎﻣﯿﻼد ارﺗﺶ روم ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ژوﻟﯿﻮس ﺳﺰار ﺑﻠﮋﯾﮏ را اﺷﻐﺎل و آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روم ﺑﺪل ﮐﺮد .ﺳﺰار در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﻠﮋﯾﮏ از آن زﻣﺎن ﺗﺎ  ١٨٣٠در اﺷﻐﺎل ﻗﺪرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و در دوران
ﺳﺪهھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻣﻘﺪس« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری در ھﺮ ﮔﻮﺷﮫی آن ﮐﻼﻧﺘﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫای دوﻟﺖھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد
را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺮاب را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
راﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺎﺑﺴﺒﻮرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﮫوﺟﻮد آورﻧﺪ ،از
 ١۴٧٧ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ھﺎﺑﺴﺒﻮرگ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﮫ داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ارﺗﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ را اﺷﻐﺎل و آن را ﺿﻤﯿﻤﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺑﻨﺎﭘﺎرت در واﺗﺮﻟﻮ در ﺳﺎل  ،١٨١۵ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ ھﻠﻨﺪ ﺷﻮد .اﻣﺎ
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٨٣٠ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد
را ﺑﮫدﺳﺖ آورﻧﺪ وﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٨٣١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮد را دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻟﺌﻮﭘُﻠﺪ  1آﻟﻤﺎﻧﯽ ـ ھﻠﻨﺪی ﺗﺒﺎر ﺷﺎه ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﺪ .در ھﻤﯿﻦ دوران ﻓﺮزﻧﺪ
او ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﺌﻮﭘُﻠﺪ دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﻮ را ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ
ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭼﺎﭘﯿﺪن ﺛﺮوتھﺎی طﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﮐﻨﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از آن
ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﺮدم ﮐﻨﮕﻮ طﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ در اروﭘﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ،
وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺳﺎل  ١٩٠٨ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺒﺨﺸﺪ
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺪل ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺑﮫ رھﺒﺮی ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ
ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎ آن ﮐﮫ در دوران ﺟﻨﮓ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ و دوم اﻋﻼن ﺑﯽطﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ھﺮ
دو ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ وﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮوﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ھﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ دهھﺎ ھﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدان ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎن ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻢﺑﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم در ﺳﺎل  ١٩۵٧ﮐﺸﻮرھﺎی آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ،
ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ و ھﻠﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ 2را ﺑﮫوﺟﻮد آوردﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن  ٣ﮐﺸﻮر
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ھﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻟﻮﮐﺰﻣﺒﻮرگ در ﺳﺎل  ١٩۶٠اﺗﺤﺎدﯾﮫ دﯾﮕﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﻨﮫﻟﻮﮐﺲ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻮﺳﺖ.

از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﺎھﻢﮔﻮن ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ دوﻟﺖ از اﺗﺤﺎد ﺳﮫ ﮔﺮوه
ﻗﻮﻣﯽ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ 2ﮐﮫ ھﻠﻨﺪیﺗﺒﺎرﻧﺪ ،واﻟﻮنھﺎ 3ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﺗﺒﺎرﻧﺪ و آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎرھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮد ،زﯾﺮا ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﻢزﺑﺎن ﺧﻮد را داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﻠﻨﺪ ،واﻟﻮنھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
و آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎنھﺎ ﮐﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ از ﭘﯿﮕﯿﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ از  ١٩٧٠ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻓﺪرال ﺑﮫ روﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ از  ٣ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻮﻣﯽ و  ٣ﺣﻮزه زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻼﻧﺪر ،واﻟﻮن و ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و  ٣ﺣﻮزه زﺑﺎﻧﯽ ھﻠﻨﺪی ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮزھﺎی  ٣ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮز ﺣﻮزهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﮫ ﮔﺮوهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ
ﺳﺮﺷﻤﺎری زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٩۶٢در آن زﻣﺎن  ٪ ۶٠از ﻣﺮدم ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻓﻼﻧﺪری ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻠﻨﺪی
ﺗﺒﺎر و  ٪ ۴٠ﻧﯿﺰ واﻟﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎطﻖ
آﻟﻤﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧٧ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻢﺗﺮ از  ٪ ١از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﺖ و در آن زﻣﺎن از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ھﻢ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ در آن ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
آﻣﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از دوران ﮐﻠﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﮐﻮچ ﮐﺮده و اﯾﻨﮏ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﭼﻮن دارای ﻣﻨﻄﻘﮫ زﯾﺴﺖ وﯾﮋه
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺪرال ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٪ ٢۵از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ  ٢٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ را ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮭﻢ اﻗﻮام ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ١٫٣۵ .ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﮭﺎﺟﺮان دارای ﺗﺒﺎر آﺳﯿﺎﺋﯽ و
اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۴۵٠ھﺰار ﺗﻦ دارای ﺗﺒﺎر ﻣﺮاﮐﺸﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ
از  ٢٢٠ھﺰار ﺗﻦ دارای ﺗﺒﺎر ﺗﺮﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
Benelux-Union
Flandern
Wallonie
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ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٨٣٠ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٨٧٣زﺑﺎن ھﻠﻨﺪی ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ دوم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اداری ﺑﮫﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﯾﮑﻢ ﻓﻼﻧﺪرﺗﺒﺎران ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ھﻠﻨﺪی ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ زﺑﺎن اداری و آﻣﻮزﺷﯽ
ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ از ژرﻓﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٩٢١ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ در  ٣ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪر زﺑﺎن ھﻠﻨﺪی ،در ﻣﻨﻄﻘﮫ واﻟﻮن زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺮق ﺑﻠﮋﯾﮏ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺐ ا ز
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ھﻠﻨﺪیﺗﺒﺎران و ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎﻧﺎن ﻧﮕﺸﺖ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪه ٢١
ﺑﮫ داﻣﻨﮫ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ۶٫۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ  ٪ ۵۶از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﻣﻨﻄﻘﮫ واﻟﻮن
 ٣٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮐﮫ دارای ﺟﻤﻌﯿ ﺖ
ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ ١٫١ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  ٪ ٨۵آن ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻠﻨﺪیزﺑﺎﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ٪ ۶٠از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
وزن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاھﺎن آراﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻼﻧﺪر از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ھﻠﻨﺪیزﺑﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺻﺮف رﻓﺎء ﻣﻨﺎطﻖ
ﺗﮭﯽدﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
زﯾﺮا ھﺮ ﯾﮏ از دو ﻗﻮم ﺑﺮﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ واﻟﻮنھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن و ﻓﻼﻧﺪرھﺎی ھﻠﻨﺪیﺗﺒﺎر
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ اﺣﺰاﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای آﻧﺎن
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ
ﮐﮫ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪر و واﻟﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪر از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﻣﺮدم و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻼﻧﺪر ﺣﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪاﺋﯽ از واﻟﻮنھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ .در ھﺮ دو ﺣﺎﻟ ﺖ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻟﺮزان ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ از ھﻢ
ﻧﭙﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﻟﻮنھﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و در
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ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﯿﺶ از  ٪ ٨۵از ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺸﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ و ﺣﻮﻣﮫاش ﻣﻨﻄﻘﮫای دو زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﻄﻘﮫ
وﯾﮋهای را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﺗﺎ در آن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮐﻤﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد از
ﺣﻘﻮق وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .در ﻋﻮض ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪر ﻣﯽزﯾﻨﺪ و اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﻤﺎن
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺑﺮوﮐﺴﻞ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺎن واﻟﻮنھﺎ و ﻓﻼﻧﺪرھﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد .در ﻓﻼﻧﺪر اﺣﺰاب راﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮫ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﻧﺪ و در ﻋﻮض در ﻣﻨﻄﻘﮫ واﻟﻮن اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﮫ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻠﮋﯾﮏ
از ﻣﺨﺎطﺒﺎن ھﻢﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﻠﮋﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ،واﻟﻮنھﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ،ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ ﺑﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮔﺮدد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
ﭼﮑﯿﺪهوار ﻣﯽﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﺎ  ١٩٩٣دوﻟﺘﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن اﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ از اﻣﮑﺎن
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی )دوﻟﺖ ﻓﺪرال( و ﻣﻨﻄﻘﮫھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟ ﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزا ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢھﺎی آﻟﻤﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ از ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻮازﻧﯽ درونﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار و
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت ﺑﮫﺳﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و ﺑﮫ
زﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎ
ھﻢﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ھﻨﻮز در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﮔﺮﯾﺰ از
ﻣﺮﮐﺰ ھﻢﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺳﮫ ُﺧﺮده ﻣﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ
دو ُﺧﺮده ﻣﻠﯿﺖ ،واﻟﻮن و ﻓﻼﻧﺪر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
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ﻗﻮﻣﯽ از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺪام ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻌﯿﻨﯽ ھﻢزﻣﺎن دو ﮔﻮﻧﮫ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﮭﺎدھﺎی اداری وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ھﻢزﻣﺎن ﻧﮭﺎدھﺎی اداری و ﻓﺮھﻨﮕﯽ واﻟﻮنھﺎ و ﻓﻼﻧﺪرھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دارای ﺣﻘﻮق اداری
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎطﻖ زﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﮫ ھﻤﯿﻦ
دﺷﻮاری را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮزی واﻟﻮن و ﻓﻼﻧﺪر ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ در آن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ
زﺑﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رأی دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در ھﺮ ﺣﻮزهای ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺧﺪادھﺎی اداری اﺳﺖ و
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﮫوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮐﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪی اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﺤﺮانزا اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮانزا در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،آن ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ
از وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ در ﻗﺒﺎل ھﻢزﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی آن ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺎﯾﺪ ھﻢزﻣﺎن
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫای را ﮐﮫ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ دارای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
)ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آن دو ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻨﺎطﻖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت )ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ( ﻓﺪرال وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺳﺘﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٩۶٢ﺑﮫ ۴
ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ ھﻠﻨﺪی ،ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﮭﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ۴ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮزھﺎی اﯾﻦ ۴
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﮋهای ﮐﮫ  ١٩٧٠ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎد
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﺮز ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
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ﺧﻄﺎھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﻤﮫ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ھﻢﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،روﻧﺪی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ
طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻣﯽﮔﺮدد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﻢﺳﻮﺋﯽ آن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد
دارد ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺻﻞ »وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ« ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻞ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﺧﺪﺷﮫدار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺗﺸﺨﯿﺺ
دھﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻞ »وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ« را ﺧﺪﺷﮫدار ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻻﯾﺤﮫای ﺑﺎ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم آرای ﭘﺎرﻟﻤﺎن از اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن آن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه
ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﻓﺪرال ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ
درﺑﺎره آن ﺑﻐﺮﻧﺞ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ« 1ﻗﺮار دھﺪ ﮐﮫ
اﻋﻀﺎی آن از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﺷﻮراھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮظﻒاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻤﮫ ﻻﯾﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ،اﺳﺘﺎنھﺎ،
ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ھﻢﮐﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ھﻢﯾﺎری ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮ
دﺷﻮاریھﺎﺋﯽ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻠﯿﺖھﺎ و اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ را
ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،١٨٣١ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫوﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد و ﺣﻖ داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ١٩٩٣ﻧﮫ ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ ﻓﺪرال،
ﺑﻠﮑﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﺤﺪودهای ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻗﺮارداد
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﻧﮭﺎدھﺎی اداری اﺳﺘﺎﻧﯽ،
ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
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ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور
ﭘﮋوھﺶﮔﺮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ »ﻧﺎﻗﺺ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
 ٢٠١٨در رده  ٣٢ﻗﺮار دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻮاریھﺎ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر »ﭘﯿﺶرﻓﺘﮫ« اﺳﺖ.
ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  ١٨٣١ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ ﭘﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٣اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ
ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ  ۴ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ ھﻠﻨﺪی ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ
و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫای  ٢زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫای دو زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻠﻨﺪیﺗﺒﺎران در اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ھﻢﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ آنھﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑ ﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﮫ ﻣﺴﻦﺗﺮ از
 ١٨ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺧﻮد ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ھﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﮫ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﻗﻀﺎﺋﯽ از ھﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه
ﮐﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﺮزھﺎی اﯾﻦ ﺟﺪاﺋﯽ ﺳﯿﺎل اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺷﺎه ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﯿﺰ دارای
وظﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻢزﻣﺎن در دو ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد.
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن ھﺮ دوﻟﺖ ﻣﺪرن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارای ﺳﮫ ﻗﻮه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
در رأس ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ﺷﺎه ﻗﺮار دارد و ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ وﻓﺎدار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از
اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ دﻓﺎع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ آن ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ
از ﯾﮏﺳﻮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﺎه از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎه ﻓﻘﻂ از ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
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ﺑﮫ او داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا و رھﺒﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ را دارد ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﮐﻢﺗﺮ
اﺟﺮاﺋﯽ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮﻣﺎنھﺎی ﺷﺎه ﺑﺪون اﻣﻀﺎء ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل
در ﮐﻨﺎر اﻣﻀﺎء ﺷﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﺮدی
ﺷﺎه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و  ١۵وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ رﺋﯿﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ اﻗﻮام
ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ
را ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﻗﻮم ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ  ١۵ﺗﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ وزﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮازﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎزﺗﺎب دھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد وزﯾﺮان ھﻠﻨﺪیزﺑﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ وزﯾﺮان ﻣﺸﺎور دارای ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ »ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ« ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ھﻤﺎن
ﺣﻘﻮق وزﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﯽ وزﯾﺮان
ﻣﺸﺎور ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﮫ طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد .ﯾﮑﻢ آن ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎء
دھﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺷﺎه و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎزه ھﻤﻮار ﮔﺮدد .دوم آن ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ را
اداره ﮐﻨﺪ .ﺳﻮم آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی رأی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و
ھﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫدﺳﺖ آورد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت
اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫﻣﺜﺎﺑﮫ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻓﺮاھﻢ آورد .ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾ ﺐ
ﺷﺪه ﮐﮫ اراده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد ﻟﻮاﯾﺤﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﮐﻨﺪ،
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در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻢﮐﺎری ﺧﻮﯾﺶ
از اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال در ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ دو ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﺳﺖ ،اﻣﺎ اداره ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارد .ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور
ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺴﻮﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ دو ﺣﻮزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺨﺸﯽ از
آن اﻗﺘﺪاری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺪاری اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫدﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر
آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ھﻢزﻣﺎن در ﺣﻮزهھﺎی وﯾﮋهای دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ھﻢ اﺳﺖ ،ھﻢﭼﻮن
ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﭘﮋوھﺶھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ھﻢﮐﺎریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و  ...ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم
دادﮔﺎهھﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﮫﻧﺎم ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺿﯽھﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ و دادﮔﺎهھﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ ﻋﺰل ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دوﻟﺖ ﻓﺪرال از  ٢ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دو ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای
 ١۵٠ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٨٧ﮐﺮﺳﯽ آن ﺑﮫ
ھﻠﻨﺪیزﺑﺎﻧﺎن و  ۶٣ﮐﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ
ھﻠﻨﺪیزﺑﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف
ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ھﺮ  ۵ﺳﺎل ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎه ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
ﺳﮫ ﻧﮭﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻠﻦ وظﯿﻔﮫ دارد ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
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ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد در ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش دھﺪ
و ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دلﺧﻮاه ﺧﻮد را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮان ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﯾﺎ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺶ از
وزﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺣﻖ دارد ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،و ﯾﺎ وزﯾﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دو رﺧﺪاد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
ھﺮﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال اﺳﺘﻌﻔﺎء دھﺪ ،و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن طﯽ  ٣روز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺎه
ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و
ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ طﯽ  ۴٠روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ۶٠ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٣۵ﺗﻦ از
آنھﺎ از ﺣﻮزه زﺑﺎن ھﻠﻨﺪی ٢۴ ،ﺗﻦ از آنھﺎ از ﺣﻮزه زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﮏ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ از
ﺣﻮزه زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .روﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ۵٠ .
ﺳﻨﺎﺗﻮر از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و  ١٠ﺳﻨﺎﺗﻮر دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ  ۶ﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻮزه زﺑﺎﻧﯽ ھﻠﻨﺪی و  ۴ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﻮزه زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻋﺰل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از اﮐﺜﺮﯾﺖ
آرأ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .در ﻋﻮض در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﻘﺶ دارد و ﺑﺎﯾﺪ
وﻟﯿﻌﮭﺪ را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
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ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯽ از  ٣رده دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دادﮔﺎهھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
دادﮔﺎهھﺎی اداری و دادﮔﺎهھﺎی ﻋﺎدی .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎھﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ از ﺣﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ دادﮔﺎه
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارزش ھﻨﺠﺎری و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮﺧﮫ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دادﮔﺎهھﺎی اداری در ھﻤﮫ ﺣﻮزهھﺎ
ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از دادﮔﺎهھﺎی اداری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺗﺎ رد
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻮزه ﮐﺎر دادﮔﺎهھﺎی ﻋﺎدی ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهھﺎی اداری ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺳﮫ اﺟﺘﻤﺎع زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻼﻧﺪریھﺎ ﮐﮫ ھﻠﻨﺪیزﺑﺎﻧﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع واﻟﻮنھﺎ ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎﻧﻨﺪ
و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎنھﺎ .اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ دارای ﺷﻮرای ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ آن ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮭﺖ رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻮض اﻋﻀﺎی
ھﻠﻨﺪی و ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻮرا از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮد را ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﻮن ـ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و
دارای ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺧﻮد اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮوﮐﺴﻞ دو زﺑﺎﻧﮫ اﺳﺖ،
در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ دارد در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری و ﻣﺤﺘﻮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ
دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ دوش ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮی دروس را ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﮫ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ
ﻓﻼﻧﺪر و واﻟﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺎن اداری و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎع
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﺑﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻋﻮض
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪک اﺟﺘﻤﺎع آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﻖ
دارد زﺑﺎن اداری اﺟﺘﻤﺎع آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎع دو زﺑﺎﻧﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﮫای از ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎی
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ھﻢﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت از ﺣﻖ »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ﺳﺎزﻧﺪه«  1ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ روش ﮐﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎعھﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اﺟﺘﻤﺎعھﺎی زﺑﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺮار دارد .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ دارای  ١٢۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ و از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ و از آن ﺟﻤﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎع دو زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ١١٨ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را رأیدھﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻼﻧﺪر و  ۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ را
ﻓﻼﻧﺪرھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺎطﻖ واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ دارای  ٩۴ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ  ٧۵ﺗﻦ آن را ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎع واﻟﻮن و  ١٩ﺗﻦ را واﻟﻮنھﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮوﮐﺴﻞ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن دارای  ٢۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮای
 ۵ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وظﺎﯾﻒ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎعھﺎی زﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد :ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی
اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را »ﺣﮑﻢ«  2ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﻦ
اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وظﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
ﺣﻖ ﺑﺎز و ﺧﻮاﺳﺖ و اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ
ھﻠﻨﺪیزﺑﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎع واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎﻧﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﻮن ـ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،اﯾﻨﮏ از  ٨وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺨﺶ آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۵وزﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
وزﯾﺮان ھﻤﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎعھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶﻧﮭﺎد ﺷﻮﻧﺪ و رأی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن »اﺣﮑﺎﻣﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
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ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻨﺎطﻖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ
و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را در اﯾﺎﻟﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﺎﻟﺖھﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از  ١٠اﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری  1ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را اﺳﺘﺎن ﯾﺎزدھﻢ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎنھﺎ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری واﺳﻄﮫ
ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻤﻮنھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری
از ﭘﮋوھﺶﮔﺮان و ﺣﺘﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ وﺟﻮد اﺳﺘﺎنھﺎ را ﺿﺮوری ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و
ﺧﻮاھﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻼﻧﺪر
و واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ از  ۵اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺪون
اﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ آﻟﻤﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺳﻌﺖ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎنھﺎی واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎنھﺎ ھﻢﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺷﻮراھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮای  ۶ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ھﻢزﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ھﻢﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎع زﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال و ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎع زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ دو زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮوﮐﺴﻞ دارای ھﻤﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺎنھﺎ از آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎع دو زﺑﺎﻧﯽ
ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ھﻤﮫ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﮏ اﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﻣﺠﻤﻮع از  ۵٨١ﮐﻤﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ٣٠٠ﮐﻤﻮن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ و  ٢۶٢ﮐﻤﻮن در ﻣﻨﺎطﻖ
واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ و  ٩ﮐﻤﻮن در ﻣﻨﻄﻘﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮوﮐﺴﻞ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه  ١٩ﮐﻤﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ آنھﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ دو زﺑﺎﻧﮫاﻧﺪ .ﺷﮭﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ھﻢﭼﻮن ھﺮ ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮی دارای ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﺧﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﻤﻮﻧﯽ دارای ﺷﻮراﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺮای  ۶ﺳﺎل
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
Gouverneur
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ اﺟﺮاﺋﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری
ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اداری ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی اداری ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
اﺳﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ھﯿﭻ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ ﻓﻘﺪان ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮمھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﻢﺗﺮ از  ٢٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﺑﮫوﺟﻮد آوردﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﮫ ﺟﺪاﺋﯽ دارد و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﻠﮋﯾﮏ را
ھﻤﻮار ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎ
ھﻤﮫﭘﺮﺳﯽھﺎی ﻏﯿﺮاﻟﺰامآور ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﮫ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ دارای ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺣﻮزه
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﻨﺎطﻖ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﻼﻧﺪر و ﯾﺎ واﻟﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻮﯾﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮی ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ »ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ« را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اداﻣﮫ و
اﺳﺘﻤﺮار ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ژرﻓﺎی ﻣﻔﮭﻮم »ﻣﻠﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ« ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﺑﮫھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻓﻼﻧﺪرھﺎ و واﻟﻮنھﺎ ﺧﻮد را ﭘﺎرهای از ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه واﺣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺛﺮوت در اﺟﺘﻤﺎعھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ واﻟﻮنﻧﺸﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﺗﺎ از داﻣﻨﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی ﻣﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .در ﻋﻮض ھﻤﯿﻦ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ
ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ روﻧﺪ »دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ« ﺑﺎ ھﻮﯾﺘﯽ ﻓﻼﻧﺪری
زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﮫ دو ﭘﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﭘﺎﯾﺪار اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻓﺮاھﻢ
ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ واروﻧﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
دو دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ وﺟﻮد دو ﻗﻄﺐ زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دوﻟﺖ
 ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن ﺑﺪل ﮔﺮدد و ﺑﻠﮑﮫ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻟﺮزان و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارد و ھﺮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﮫ اﺟﺰای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾ ﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال دو ﮐﺎﻧﻮن زﺑﺎﻧﯽ داﺋﻢ در ﭘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
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ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑُﺮد -ﺑُﺮد ھﻤﮫی اﻗﻮام را ﺑﺎزﺗﺎب دھﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻼﻧﺪرھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ اﻗﻮام در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در ﺟﮭﺖ ﺟﺪاﺋﯽ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ.
ﺳﮫ دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻣﻠﯽ .ﻋﺪم وﺟﻮد
اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻗﻮﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد .در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﺷﻮد ،دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ »دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ« ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﭼﮭﺎر دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﻧﻘﻄﮫﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ از
ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻠﻨﺪی زﺑﺎن اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﻼﻧﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﮫﺗﺪرﯾﺞ
از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی ھﻠﻨﺪیزﺑﺎﻧﺎن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ
اﻧﮑﺸﺎف ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺟﺪاﺋﯽطﻠﺒﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻮﺳﻨﯽ  -ھﺮزﮔﻮﻧﯿﺎ
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