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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                 غال م محمد زارع :ليکوال    ٢٢-٠٥-٢٠١١  ني
  

  مکثی بر فدراليزم و دموکراسی
 مسوقسمت 

                                                                                                                                  
، مکسيکو و ن، افريقای جنوبی، ارجنتايا، هند، استرليکا، کانادا، اياالت متحده امريگر مانند المانهای ديدر کشور

ش برازيل سالهاست که سيستم فدرالی با دموکراسی خلط شده و يکی از بهترين شيوه های حکومت داری را به نماي
 آزمود صفت موفق ترين سيستم رهبری جامعه  و يکی از ميتود هایفدراليزم در کشور های مذکور  به . گذاشته است

همانطوريکه در بحث قبلی نمونه .  کرده است همزيستی ميان اياالت مختلف در يک سيستم را به جهان معرفیۀشد
 به یئو اروپا ناکامی ها و پرابلم های سيستم فدرالی را در بعضی از کشور های اسيايی، افريقايی  های نا پسند و
.                          م، اکنون چند مثال پيشرفته و امتحان شده ای فدراليزم در کشور های فوق الذکر را به معرفی می گيريممطالعه گرفتي

 دوم بعد از جنگ جهانی. باشد تاريخی تشکل اين کشور در طی سالهای طوالنی ميۀ پروسۀجفدراليزم در المان نتي
 . ٠٥ . ٠٨، بعد از چهار سال اشغال اين کشور در کنفرانس لندن د ر  وقتهای پيروز به استثنای اتحاد شورویکشور
يکی از داليل عمده و اساسی پيش بينی سيستم . دندقه رسي بر سر تشکيل يک سيستم فدرالی در المان به مواف١٩٤٩

ت ها در صالحي فدرالی برای المان محدود ساختن صالحيت های سياسی دولت مرکزی المان از طريق تقسيم قدرت و
، تالش به  دومبنابر موجوديت حس عظمت طلبی و جهان گشايی المان قبل از جنگ جهانی. سطوح مختلف بوده است

اين وقايع  د که از امکان تکرارنصالحيت ها در جمهوری فدرالی المان طوری تقسيم شو تا قدرت وعمل آمده 
روی همين اصل قدرت در جمهوری فدرالی المان ميان حکومت مرکزی، اياالت و محالت  . دجلوگيری به عمل آي

حيت مطلق نداشته بلکه تمام در سيستم مذکور هيچ مرجع صال. گرددتقسيم گرديده که هر بخش توسط قانون تنظيم مي
سيستم . باشندطريق نماينده های انتخابی خود در اتخاد تصاميم شريک مي يا ايالتی از  مراجع قدرت چه مرکزی و

ن بر اساس قواني.  دارندبزرگ است که هر کدام در برابر قانون حقوق مساوی فدرالی المان متشکل از اياالت خورد و
مد مالياتی شان کم بوده و تکافوی نيازمندی آاالت که درمد خود را به آن ايآک مقدار از در ي، اياالت غنی ساالنهالمان

اين خود يکی از نماد های سيستم فدرالی . ند، کمک می نمايکندهای سرمايگذاری در بخش های عام المنفعه را نمي
 .                                             باشدمتکی بر همکاری مي

نماينده های آن با رای مستقيم مردم به  بوده و) گاس تبوندي (ارلمان المان دارای دو مجلس است که مجلس اولیپ
ن سه نماينده داشته و آياالت است که هر ايالت حداقل در مجلس دومی که شورای ا. گردنداحزاب و افراد انتخاب مي

ن بيشتر از شش آن اياالت که باشنده های آ، چهار چوکی و  شان بيشتر از دو ميليون نفر استاياالت که تعداد نفوس
ه در ميليون نفر است پنج چوکی و در صورتکه تعدد نفوس ايالت باال تر از هفت ميليون باشد شش چوکی يا نمايند

                                                                   .                                                                      شورای ايالتی ميداشته باشند
، يس جمهور کشور را انتخاب ميکندئمرجع ديگريکه در سيستم فدرالی المان نقش بسيار مهم و ارزنده داشته و ر

ن های اياالت و به همان تعداد نماينده از پارلما) گابونديس ت( که از ترکيب مجلس اول پارلمان مجمع عمومی ميباشد
يس حکومت ئيوی توسط رئشريفاتی داشته و صالحيت های اجرايس جمهور در المان نقش تئر. در آن اشتراک دارند

                               .                          اعمال ميشود) نسلرک(
قدرت و صالحيت های دولتی . دسيستم فدرالی در افريقايی جنوبی شباهت های زياد به سيستم فدرالی المان ميرسان

مجمع ملی و (مان مرکزی که متشکل از دو مجلس ميان حکومت مرکزی و اياالت تقسيم گرديده که بر عالوه پارل
 ايالت ٩ جنوبی در سيستم فدرالی افريقای. رلمان انتخابی ايالتی نيز ميباشدالت دارای پا، هر اياست) شورای ايالتی

.                             شاروالی ها اداره و رهبری ميشودها توسطو شهر شامل است که هر کدام توسط حکومت ايالتی و پارلمان مربوط 
کشور افريقايی جنوبی از گروپ های خورد و بزرگ اتنيکی تشکيل گرديده که در طی سالهای متمادی در نتيجه 

سياهان در کشور آبايی . حمل ناروايی های زياد گرديده استسياست اپارتايد و بقايايی استعمار گران سفيد پوست مت
نه حق رای . ه حقوق و امتياز برخوردار نبودندخود مانند انسان های کالس دو و سه زنده گی کرده از هيچ گون

 مبارزات شجاعانه مردم افريقای. کشور و نه هم حق زنده گی و تحصيل، نه حق اشتراک در سياست و رهبری داشتند
جنوبی تحت رهبری حزب کانگرس ملی به زعامت نيلسون مانديال رهبر سياه پوست و زندانی اين حزب بقايايی 

نرا سياه آصلی اين کشور را که اکثريت قاطع ، حقوق باشنده های اگران سفيد پوست را مجبور گردانيداستعمار 
ن سياه آ در نتيجه انتخابات آزاد که در ١٩٩٤، برسميت شناخته و نيلسون مانديال در سال پوستان تشکيل می دهد

.                                                              يس جمهور سياه پوست به قدرت رسيدئپوستان هم حق اشتراک داشتند به صفت اولين ر



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی فدراليزم باز    پيروزی حزب کانگرس ملی در انتخابات زمينه را مساعد ساخت تا اين کشور راه خود را بسو
، نهايتأ  از حکومت مرکزی به سيستم فدرالیحين انتقال ،ی حکومت افريقايی جنوبیئبا حفظ لنگش های ابتدا. نمايد

سيستم مذکور يک بخش از پرابلم های جامعه .  در پيش گرفت که موفقيت آميز بودم راکشور مذکور راه فدراليز
  .                                    ريقايی جنوبی را بر طرف وحل نموداف

يس جمهور که رهبر حکومت هم است از طرف مجمع ملی که اعضای آن ئ، راساس قانون اساسی افريقايی جنوبیبر 
يس جمهور ئوزرای کابينه از طرف ر. برای مدت پنج سال انتخاب ميگردند، يم مردم انتخاب شده اندبا رای مستق

ون در نظر داشت ، هر ايالت بد که بنام شورای اياالت ياد ميشوددر مجلس دوم پارلمان. ين و بر کنار ميشونديتع
              .                         نماينده ميفرستد١٠، وسعت و تعدد نفوس

 فدراليزم در افريقايی جنوبی متکی براساس همکاری بوده و به همين دليل هم شباهت های با سيستم المان فدرال 
  جنوبی را در گذار از حکومت مرکزی به سيستم فدرالی از لحاظ مشوره های علمی واين کشور، افريقای داشته و

                                                                                                                 .        ه قوانين کمک و همکاری نموده استتهي
. ه استهای که اين نظام را چند سالی امتحان کرده اند خالی از مشکل و پرابلم نبودسيستم فدرالی در يک تعداد کشور

ث کشمکش ها ميان گروپ های باع از چندين سال دوباره باال گرفته و پرابلم های جديد بعد بعضأ اختالفات گذشته و
       .                                                                                   سيستم فدرالی گرديده استۀيا اياالت تشکيل دهند ، زبانی واتنيکی

ی شاهی پارلمانی به پيش رفته  کشور به شکل سيستم فدرالۀی بوده که  سالهاست ادارئبلجيم يک کشور متمدن اروپا
پارلمان بلجيم متشکل . صدراعظم موقعيت خاص خود را دارند، پارلمان و س رهبری نظام مذکور  شاهأدر ر. است
در سه کتگوری ) سنا(ز طرف مردم انتخاب و مجلس دومی و مجلس است که مجلس اولی به صورت مستقيم ااز د

 دوم شامل ، کتگوریا رای مستقيم مردم انتخاب گرديده سناتور ب٤٠کتگوری اول شامل . ن ميگردنديذيل انتخاب و تعي
سناتوران کتگوری اول و دوم با در نظر ن ميشود و کتگوری سوم را يهای اياالت تعي سناتور از طرف شورا٢١

جيم بر اساس زبان فدرالی بل به اين ترتيب تقسيم اياالت  در سيستم . ن ميدارند يداشت ترکيب زبانی کشور تثبيت و تعي
 فيصد و والونی ها که به ٦٠م ها که به زبان هالندی صحبت می کنند يلطبق معلومات موجود ف. صورت گرفته است

 جميعت های کوچک که به زبان های . شهروندان بلجيم را تشکيل ميدهند فيصد تمام٤٠انسوی تکلم مينمايند زبان فر
در شمال و فرانسوی زبانان ) فليم ها(هالندی زبانان . يدآ صحبت ميکنند به قيد فيصدی نمیلمانی و لوکسمبورگی آ
                          .                                              باش دارند د وبو ، شهر بروسل زنده گی ومرکز بلجيم در جنوب و) والونی ها(

نسوی از يک سو به بحران اقتصادی و پرابلم بی کاری در ميان اختالفات ميان گوينده گان زبان های هالندی و فرا
. در انتخابات آخير بر می گردد) جدايی طلب(يوناليست فرانسوی زبانان و از سوی ديگر به پيروزی گروپ های ناس

 که بر گروپ های جدايی طلب هالندی زبان با آوردن رای بيشتر در انتخابات پارلمانی اخير، تقريبأ شش ماه می شود
. بان خود در کشمکش و چانه زنی اندسر تشکيل حکومت و موضوعات اقتصادی ـ اجتماعی با مخالفين فرانسوی ز

                        اين اختالفات تهديد بزرگ است به يکپارچگی  سيستم فدرالی کشور بلجيم                                                         
                                                                                                                                                                   

  ختم قسمت دوم      
   

 
  


