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Abstract 
Federalism is a special way of organizing the state, which distributes and fragments 

political power within a country. In Germany, we have seen administrative 

federalism, which has three distinct characteristics: first, that legislation is done at 

the federal level and implementation at the state level; second that this form of 

federalism is cooperative; third that the states participate in the federal legislative 

process as well as the administration of the federal government. Conversely, in Iraq 

the dominant discourse of dictatorship and lack of political, economic, social and 

cultural background have prevented the establishment of a stable federal system. 

The experience of Iraq after the fall of Saddam Hussein shows that what is called 

federalism is a continuation of conflict in the three ethnic and religious sections of 

Iraqi society. The present study aims to examine administrative and ethnic 

federalism in Iraq and Germany with a comparative view and has concluded that the 

failure of federalism in Iraq and its success in Germany is directly related to the 

level of economic development, and the political culture of these two countries. The 

study’s findings indicate that federalism is of no value per se. It is merely a tool that 

might have different effects from one country to another. 
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 چکیده
سرشکن    و عیتوز موجب که ست، شیوة خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاسمیلفدرا

 میک ابکود   یادار سکم یفدرالنوعی از  شاهد آلمان در .شودیم هاکشور آن درون درساخت  قدرت 
 یالتیک ا سکطح  در اجرا و فدرال سطح در یقانونگذار ننهیا اول: است خاص یژگیو سه یدارا که

 عنسرب ،آن بودن ییاجرا تینها در و سمیفدرال از شنل  یا بودن ارانهیهم ،دوم ؛دگیریم انجام
 ،یاقتصکاد  ،یاسک یس فقکدان بسکترهای   و ی، تمرکک  نتکاتور ید فرهنک   مسلط گفتمان عراق در

 رو یک ازا .دباشک  کشکور   یک ا در یسمفدرال تحقق ضام  است نتوانسته ،الزم یفرهنگ و یاجتماع
 سکم یفدرالدر قکانون اساسکی آن کشکور     آنچکه  ککه  دهدیم نشان رژیم بعث از پس عراق ةتجرب

 اسکا    یهمک  بکر  .اسکت  عراق ةجامع ی و فرهنگیقوم در ابعاد کشمنش ةادام ،شودیم خواند 
 و ککرد   یبررسک  ،یقک یتطب ینگکاه  با را در ای  دو کشور سمیفدرال می ان تحقق حاضر، پژوهش

 ةرابطک  آلمکان  در آن تیک موفق و اقعکر  در سکم یفدرال نظکام  تیموفق عدمکه  است گرفته جهینت
؛ بکر ایک    دارد کشکورها  یافتگیک توسکعه  سکطح  و یاجتماع و یاسیس فرهن   انیم با یمیمستق

ة ابک اری  مثاببه، بلنه شودینمی ارزشمند تلقی سازوکارارزش ندارد و  نفسهیفاسا  فدرالیسم 
   .است که از کشوری به کشوری دیگر ممن  است آثاری متفاوت ایجاد کند
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 مقدمه  

 ،یملک  ،یقکوم  تنکو   بکا  متنثر جوامع در ژ یوبه جوامعة ادار یهاروش از ینی عنوانبه سمیفدرال
 از ککه  یودیک ق بکر اف ون آن شدن نهینهاد و استقرار حال  یا با. شودیم مطرح یزبانو  یفرهنگ

 و ردیک گیم تأنش جوامع آن یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس خاص اقتضائات و ژ یو یخیتار طیمح
. روسکت روبکه  یفراوانک  موانکع  و هکا تیمحدود با دارد، در پی را ینظام  یچن تیموفق آن تیرعا

 در یملک  یهکا ینکابرابر   یک آمصلح حل عنوانبه سمیفدرال خود یهایژگیو از موانع  یا از یبخش
 از یبخشک . ردیک گیم سرچشمه آن لیتعد یبرا کیدموکرات یهاحلرا  افت ی و کشور کی درون

 در ککه  اسکت  شد  هیتعب ریفراگ یاساس قانون کی قیطر از و تیرضا و تفاهم یةپا بر اب ارها  یا
 بکا . ندارد را یگرید یهاتیصالح و حقوقة طیح به تعرض حق یمحل و یمرک  دولت کدامچیه
توسکعه  ةدرجک   یهمچنک  و خکود  مقدمات و هانهیزمشیپ به توجه با سمیفدرال رکردکا حال  یا
 مکورد  جوامکع  ةحوز در سمیفدرال ییایپو فهم یبرا رو یازا. بود خواهد متفاوت کشورها، یافتگی

 هکا تیصالحو توزیع  ریفراگ اح اب سم،یفدرال سنت: داشت توجه عنصر ای هیال سه به دیبا بحث
 فدرالیسم.با توجه به نو  

 بکه  معطکو   یاصکل  پرسکش . ککرد  مطکرح  را ییهکا پرسکش  توانیم مسئله، طرح فراخور به
 فکدرال  یالگکو  تکداوم  و یریک گشکنل  ایآ. است سمیفدرال یریگشنلمساعد برای  یهاخاستگا 

 و بکودن  متمکای   در ایک  است نهفته _آلمان مانند_ جوامع یفرهنگ و یقوم ینپارچگی در شتریب
 یریک گشنل قابل محور چند حول  ین مقاله ساختار بیترت یبد ؟_عراق مانند _یقوم یتضادها

 به توجه با یاول در که است آلمان و عراق جوامع در سمیفدرال یریگشنل ةشیر اول بحث. است
 ةتوسکع   انیک م گذشکته،  در آن گرایکی تنثر عکدم  و احک اب  ضعف آن، یفرهنگ و یقوم تیوضع

 و یجمعک  یآگکاه  و یخیتکار  سکنت  عدم ،ینفت یدرآمدها به یمرک  دولت یوابستگ و یاقتصاد
 یةفرضک  که باشد عراق در ییزداتیامن ای زاتیامن عامل تواندیم سمیفدرال آن، یاسیس معضالت

 یمبتنک  فدرال نظام تیموفق آلمان، در عنسرب و است آن بودن زداتیامن محور حول مقاله،  یا
 شکتر یب  یک ن یبعکد  مباحکث . شودیم مفروض آن یملع و ینظر یقو ةپشتوان و یخیتار تداوم بر

 یهکا شهیرآن در هر جامعه باید به  یسازنهینهادزیرا برای ، است «ییاجرا یهاتیفیک» بر ناظر
 کیک دموکرات فرهنک   ةتوسع عدمکه  یاگونهبه ،دکرقومی و فرهنگی و تاریخی آن جوامع توجه 

ککه   (21-22: 2013 احمکد، ) سازدیم جهموا شنست با را آن سم،یفدرال یاسیس یمهندس یبرا
 سکم یفدرال چراککه  ،(113: 2009 مولود،) هم وجود دارد یکنون زمان درو  عراقهمی  عامل در 

 عیتوز فقطنه وی واقع ییگراح ب تنثر مستل م خصوصبه و ملت -دولت شد یدموکراس برآورد
 ک،یک دموکرات فرهنک   ةتوسع عدم عراق در  یبنابرا. ی استمحل و یمرک  دولت انیم اراتیاخت

دلیل پیونکد  در آلمان، به کهیدرحال ،(49: 2010)العنبنی،  است د ش منجر تمرک  عدم به صرفاً
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ح بکی، تعریکف ککاملی از     یکی تنثرگراتکاریخی ایک  جامعکه و     یهکا شکه یرخوردن فدرالیسم بکا  
های سکازوکار  ةنو  فدرالیسم و تعبی مشخص در خصوص طوربه رو یازافدرالیسم موجود است. 

در سکه  ایک  پکژوهش   تحقیق مستقلی انجام نگرفته است. مرتبط با آن برای نیل به ای  اهدا ، 
با روش  ،هاتیصالحخصوص با تمرک  بر موضو  توزیع بخش و پس از بررسی انوا  فدرالیسم، به

ایش تقویت و افک   برعنس و در عراق محلی ینهادهادنبال نقش فدرالیسم و تضعیف هب توصیفی
 است. آلمانخصوص اح اب محلی در فدرالیسم ی محلی بهنهادهامشارکت 

 

 ی فدرال  هانظامانواع 
 فدرالیسکم  ایننه براسا  و کرد اشار  در کشورها فدرالیسمانوا   به توانیمی بندمیتقس در یک

 پیونکد  جکاد ای یا...(  و فرهنگی زبانی، قومی،) هاتیاقل کامل خودمختاری و یطلباستقالل دلیلبه
قوم نو  دو بهآن را است،  گرفته شنلمحلی  یهادولت به نسبی استقالل عی  در همبستگی و

 دیک تأک جامعه یک یهاتیاقل کامل خودمختاری برقومی  تقسیم کرد. فدرالیسمگرایانه و اداری 
 یالمللک  یبک  هویکت  تولیکد  و سکرزمینی  کامل انت ا  سمت به آیند  در است ممن  حتی و دارد

 داخلکی  یهکا تنش و اختال  از فدرالیسم دوری نو  ای  در .رود پیش هاتیاقل آن برای مستقل
واحکدهای   نسکبی  خودمختکاری  براداری  در مقابل فدرالیسم .دهدیم تشنیل را هد   یترمهم

دارد  توجکه  هکویتی  و ملی انسجام به و کندمی دیتأکهماهن  ملی  یهااستیسمحلی در عی  
 وجکود دارد قومی و اداری  سیستم فدرال نو  فدرال دو (. بنابرای  در نظام20۷ :1394)رضایی، 

 منجکر  داخلکی  اختالفکات  به که کشور یک زبانی و نژادی، قومی تنو  بیشتر ،نخست نو  در که
دوم  نکو   و ردیگیم قرار بحث است، مورد گرفته انجام هاگرو  آن قبال در یطلباستقالل و شد 
 بکرای  مکدیریت  نکو   فکدراتیو بهتکری    حنومکت  ایجاد با و کرد  عمل اول نو  برعنس دقیقاً آن
 یامحکدود   اعطکای  ضم  کهطوری. بهکندیم ایجاد را کشور یک داخل در موجود یهااستیس
 یکک  ینپکارچگی الزم را تحکت   و وحدتمحلی  یهاحنومت کشور به سیاسی ادارة اختیارات از

 .(206: 1394ضایی، )ر آوردیم واحد فراهم حنومت و ملت
 

 قومیعراق؛ فدرالیسم . 1

 یقکوم  یهکا تکنش  و هااختال  وقو  ی برایابالقو  تیظرف ،یفرهنگ و یزبان ،یقوم تنو  لیدلبه
 همچون یعوامل به یفرهنگ و یزبان ،یقوم منازعات بروز و ظهور اما ،دارد وجود جوامع ةعمد در
 یبکرا  هکا دولکت  ککه  ییهکا سکازوکار   یترمهم زا .دارد یبستگ یخیتار تجارب و هادولت تیماه
: 139۵)نورمحمکدی،   اسکت  سکم یفدرال کننکد، یم استفاد  یفرهنگ و یزبان ،یقوم تنو  تیریمد
ة متنثر و متنو  بر مبنای توزیع بخشی از جامعفدرالیسم طراحی ساختار سیاسی در واقع  (.19
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ی هکا گکرو  یا هم یستی میان تنکو   و دولت مرک ی  هاالتیاحل مناقشات میان  منظوربهقدرت 
 مراتکب بهقومی  فدرال یهانظام در ن ا  وقو  احتمال برمئو ةدیعق بهمذهبی و چندقومی است. 

 یهکا فرصکت  یقکوم  مختلکف  یهکا گکرو   ةهمک  یاعضکا  رایز ،است ینتاتورید یهانظام از کمتر
(. (Bermeo, 2002: 9 باشکند  داشکته  مشکارکت  دولکت  مختلکف  یهکا هیک ال در تکا  دارند یشتریب

 از کیک چیهک  در فکدرال  حنومکت  از سکتم یس  یک ا البتکه . اسکت  یقوم نو  ازنی   عراق سمیفدرال
 مذهبی و قومی تنو  به توجه (. با1۸۷: 139۵)نورمحمدی،  است نداشته سابقه فدرال یهانظام

 دارةا بکرای  مؤثرتری  شیو  موافقان، فدرالیسم دیدگا  از عراق در موجود اجتماعی یهاشنا  و
 .دانسکتند یمک  عکراق  یةتج ة مقدم را فدرالیسم مخالفان، آن مقابل در .شدیم تلقی عراق کشور
 تکوان یمک  ترتیکب  ایک   بکه  را فدرالیسکم  اصکل  بکه  نسبت قدرت میدان اصلی کنشگر سه مواضع
 عراقکی  مختلکف  یهاگرو  بی  در فدرالیسم مدافع  یتریجد: کردها . مواضع1 :کرد یبندجمع
یمک  عراق در دموکراسی آیندة و صلح برای مبنا  یتردبخشیام را کردها فدرالیسم .ندبود کردها

 اسکتیالی  از رهکایی  (الکف د: کر یبندجمع توانیمرا به ای  شرح  آنها دالیل  یترمهم. دانستند
 وجکود ( کردهکا،    تمرکک  جمعیتکی  ( گذشکته، ب  سال ینصد در کردها بر اقوام دیگر انحصاری

 سیاسکی  وزن و اعتبکار  افک ایش ( کرککو،، د  خصکوص  بکه  کردنشی  بخش در نفتی غنی منابع
 قکانون  یپرسهمه در کردها درصد 92 تا شد سبب دالیل ای . اقلیمی حنومت تشنیل با کردها
 ح بکی  هایاختال  رغمبه. دهند مثبت رأی یامنطقه حنومت قالب در خودمختاری به اساسی

: شکیعیان  مواضکع  .2بودنکد؛   د یک عقهکم  موضو  ای  سر بر جریانات و هاگرو  همة کردستان در
 و هکم  قکدرت  سیاسکی  تمرکک   و اکثریتکی  دموکراسکی  داشکتند. هکم   بینابینی وضعیت شیعیان

تمرکک    نیک   و جمعیتکی  اکثریت داشت  دلیلبه هم آنها .باشد آنها سود به توانستیم فدرالیسم
 توانسکتند یم را گ ینه دو هر کردها همانند نفتی غنی منابع وجود و عراق جنوب در جمعیتشان

 اساسکی  قانون در فدرالیسم شدن گنجاند  بر کردها آنها به اندازة اگرچه .کنند انتخاب و بررسی
 در سکنی  یهکا گکرو  فدرالیسکم،   مخالف  یترسرسخت قاعدتاً: هایسن . مواضع3 .نداشتند اصرار
 ،کردنکد یمک  تلقکی  آنهکا  تضعیف و هاینس راندن حاشیه به را فدرالیسم از آنها هد  .بودند عراق

 بکا وجکود ایک     .اسکت  گرفتکه  قکرار  عراق جنوب و کردنشی  مناطق در نفتی منابع ةعمد چراکه
 دیگکر  طکر   از و کنند شرکت مذاکرات در نانهیبواقع یهادگا ید با کردند سعی سنی یهاگرو 

 سیاسکی  قدرت وزن از ردهاک حمایت با آیند  در کردها خواست در مقابل شدید مخالفت عدم با
 مخالفت برای آنها دالیل  یترمهم .دهند اف ایش قدرت کسب در را سهمشان و بناهند شیعیان

 سیاسکی  جغرافیکای  بکه  توجه با آن منفی پیامدهای و کشور در شیعی فرهن  غلبة فدرالیسم با
وجکود ایک     (. بکا 160: 139۵بکود )نجفکی،    آن تج یکة  خطر و عراق تضعیف از نگرانی و منطقه

 اساسکی  قکانون  بکا  و بود، اکنکون ( ساختتک)ساد   کشور_دولت صاحب پیشتر که تفاسیر عراق
 .شد تبدیل فدرال کشور_دولت یک و فقط در نوشتجات به 200۵ سال در جدید
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 اداریآلمان؛ فدرالیسم . 2

ختلکف  م یهکا قسکمت  براسا نه  هاتیصالحاختیارات و  یبندمیتقس، اداریدر نظام فدرالیسم 
از  هاالتیا یهاحنومت. ردیپذیمانجام  هاتیصالحسیاست یا وظایف دولت، بلنه بر مبنای نو  

فکدرال در سکطح    رةادگیکری ا در تدوی  قکوانی  و شکنل  « هاالتیاشورای »طریق ارگانی به نام 
 یهکا یریک گجهتو  هاایالتی از یک طر  قادرند روی تصمیم یهادولت سراسری شرکت دارند.

از جانب مردم  هابرای ای  تصمیم ،کنند  بگذارند و از طر  دیگرم دولت مرک ی تأثیر تعیی مه
اینجاست شوند. سیاسی  ةاخذؤمدر انتخابات  دهندگانیرأویژ  از طر  خودشان و به یهاالتیا

ایالتی  یهادولتشوند که اغلب خود تنید  می درهمکه سیاست فدرالی و سیاست ایالتی چنان 
توانند نشان دهنکد ککه اسکتقالل کامکل خکویش را حفک        نمی یآسانبهایالتی نی   یهاارلمانپو 
بکود    «و متحکد  وستهیپهمبهفدرالیسم » یمدل فدرالیستی در آلمان از همان ابتدا نوع اند.د کر

در تکاریخ آلمکان سکاختار    . شکود نامیکد  مکی  نیک    1«کشکوری فدرالیسم داخکل »ل ای  مداست. 
مثکال   طکور بکه  برای دستیابی به اتحاد سیاسی و ملکی برگ یکد  شکد.    ریاب ا ةمثابهبفدرالیستی 

 ةاز دولت مرک ی یا پارلمان فکدرال بخواهنکد ککه بکا وضکع قکوانینی در زمینک        توانندیم هاالتیا
-1۸۷3) میکل  استیوارت . جاندکنرا فراهم  آنهاسازی و همگرایی بی  معینی موجبات همسان

ایکالتی   یهکا دولتکه هم  ابه ای  معن. دانستیماداری  -تعاونیرا  ر آلمان( نظام فدرال د1۸06
دارند و  یقدرت زیاد (مجلس شورای فدرالمشترکشان ) ارگان طریق ازدر دولت فدرال مرک ی 

 هکا الکت یایاد اجرایی و قانونگذاری از قدرت زیکادی در  ز یهاتیصالحهم دولت فدرال از طریق 
 کشور فدرال عراق است.-دولتنقطة مقابلی در برابر آلمان حاظ از ای  ل برخوردار است.

 

 بسترهای فدرالیسم

 ةدربکار  یپکرداز افسانه یگرید یجا هر از بهتر ،عراق در مقایسه با آلمان مسائل یقیتطب ةمطالع
یمک  برمال را الزم یبسترها وجود بدون یقوم مسائل حل و یسازیدموکراس در سمیفدرال نقش
 است، شد  یعمل خود موفق شنل به آلمان در که سمیفدرال ةطلبانوحدت تیقعوا برعنس .کند

 و تکر بک ر   مملنکت  و کشکور  تکا  انکد ختکه یآم درهکم  هکم،  از جکدا  یواحدها به شنلی است که
 واحدها، ةهم که مینیبیم آلمان تدقیق در فدرالیسم موجود در با .آورند وجودبه را یترنپارچهی

 بکه  بلنکه  ست،ین نپارچهی ملت یناف تنهانه سمیفدرال پس دانند؛یم انآلم ملت از ئیج  را خود
 بکود   وسکت  یپ هکم بکه  آن، جادیا خاستگا  رایز کوشد،یم یمل یادهایبن تیتقو در وجه  یبهتر
 .گسست  هم از نه و است
 

___________________________________________________________________ 
1. Intrastaatlicher Föderalismus  
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 . عراق1

 یاراد ی،انسکان  یهکا گکرو   یقکوم  یهکا گرو . کرد فیتعر مختلف یهاگونه به توانیم را تیقوم
 ککه  اسکت  داریک پاو  افتکه ی یتما یاجتمکاع  ةنمونک  کبکود  و یک   مشتر، اجداد به یذهن یباورها

 قکوم  کی اتیخصوص  یترمهم  یبنابرا. کندیم تصور یااسطور  یاگذشته در را خود یهاشهیر
 یفضکاها  مشکتر،،  زبکان  و  یسکرزم  مشکتر،،  نکام  ،یواقعک  مشتر، اکانین داشت  توانیم را

ی تحلیلی هاجنبه. به همی  مناسبت و از لحاظ دانست... و مشتر، یهاارزش ،یستیز مشتر،
 منطقکه  کی به یخودگردان حق انه،یگراقوم گفتمان براسا  نپارچهی کشور کی کهیزمان بحث،
 فکدرال  یاسک یس یواحکدها  ایک  خکودگردان  یِقوم ةمنطق آن ،دهد ت  یقوم سمیفدرال به ای داد 
از  .ابنکد ییمک  دسکت  آن بکه  و کنندمی حرکت کامل یخودمختار جهت در زمان مرور به ،یقوم

 یاقتصکاد  امکور  بتواند دیبا واحد هر و باشند خودمحور اقتصاد یدارا دیبا فدرال یواحدها طرفی
ی در قکوانی   اژ یک و، اهمیکت  هکا تیصکالح ة تخصیص مسئل. بنابرای  ببرد شیپ یخوببه را خود

 و چهکارم  یهابخش ویژ به ومتعدد  ولسی عراق در فصقانون اسااساسی کشورهای فدرال دارد. 
 ایک   .اسکت  ککرد   تشکریح  را فکدرالی  منکاطق  و مرکک ی  دولکت  اختیکارات  و هاتیصالح، پنجم
 عکراق  اساسکی  قکانون  110 مکادة  در: اسکت  شکد   تفنیکک  تقسکیم و  بخکش  سه به هاتیصالح
 اساسکی  قانون 11۵ ةماد در مشتر، و یهاتیصالح 114 مادة مرک ی، در دولت یهاتیصالح

 فکدرالی  مناطق به است، متعلق نشد  اشار  آن به قبل دستة دو در که را صالحیتی و اختیار هر
 و فکدرال  قوانی  تعارض مقام در و داندیم فدرالی منطقه قالب در نشد سازماندهی یهااستان و

 نجکا یا در .دانکد یمک  یامنطقکه  قوانی  را با اولویت مشتر،، یهاتیصالح راستای ی درامنطقه
 دولکت  چنانچکه  ککه  است مطلب ای  گویای 11۵ مادة اخیر بخش چند ننته حائ  اهمیت است.

قکوانی ،   ایک   تعکارض  حالت برسانند، در تصویب به مشتر، حوزة در را قانونی محلی و مرک ی
 منطقکه  آن در مرکک ی  دولکت  بکرای  و داشت خواهد اولویت فدرال قانون بر مناطق محلی قانون
 منکابع  به مربوط ،شودیم دید  صالحیت تفنیک در ابهام مقداری که جایی اما .است االتبا الزم
 از حاصکل  درآمد توزیع و تخصیص در نهایت و منابع ای  از برداریبهر  و استخرا  و گاز و نفت

 انحصکاری  یهکا تیصالح که 110 مادة از پس بالفاصله اساسی قانون 111 مادة .آنهاست فروش
 بکه  متعلکق  را عراق گاز و مشتر،، نفت یهاتیصالح ارائة از پیش و کرد  بیان را مرک ی تدول

 دولکت  112 مکادة  1 بنکد  در و شکمارد یبرمک  هکا استان و مناطق همة در کشور ای  مردم تمامی
ی هکا دانیک م از شد استخرا  گاز و نفت ، مدیریتدکنند یتول مناطق و هااستان همرا به مرک ی

 پراکنکدگی  بکه  توجکه  بکا  و منصکفانه  را گاز و نفت از حاصل درآمدهای ایننه به تعهد اب را فعلی
 د یک دخسکارت  مناطق برای معی  دورة یک در سهمی تخصیص و کشور ای  سراسر در جمعیت

 در متکوازن  توسکعة  ککه  یاو یشک  به اندد ید آسیب آن از بعد که مناطقی نی  و پیشی  رژیم در
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یمک  موکول حوز  ای  در قانونی تصویب به را امور ای  تنظیم و دارد هد ع بر شود، برقرار کشور
 بکه  سکاماندهی  بکرای  قکانونی  وجکود دارد: نخسکت آننکه هکیچ     موضو  چند حاضر حال در .کند

 الیحکة  یکک  200۷ فوریکة  در. نرسکید  اسکت   تصویب به کشور ای  گاز و نفت مدیریت وضعیت
 ایک   مجلس به و تجدیدنظر سال همان آوریل در دهابع و تصویب عراق وزیران شورای در قانونی
 وزیکران  شورای به دیگری الیحة 2011 سال در .نرسید تصویب به گا چیه اما شد، تقدیم کشور
 :است ذیل موارد شامل آن برجستة ننات و است بررسی دست در اکنونهم که شد ارسال
 عکراق  گکاز  و نفت بخش بر ناظر اصلی نهاد عنوانبه فدرال گاز و نفت شورای یک . تشنیل1

 هکر  از وزیکر  مرک ی، یکک  بانک وزیر، رئیس ، چندریوزنخست ةمربوطمعاون  از متشنل
 انعقکاد  زمینة در همچنی  نهاد. ای  دیگر عضو چند و استان هر از نمایند  یک و منطقه

 قداما کشور ای  گاز و نفت از برداریبهر  مختلف مراحل و قراردادها، اکتشا ، استخرا 
 نفکت  ملکی  شکرکت  تشکنیل  الیحکه  ای  در همچنی  .کرد خواهد راهنمایی و مشاور  به

 .است شد  ینیبشیپ هم عراق
 ککه  معنکی  ایک   بکه  اسکت  مشکارکتی  اسکت،  شد  اشار  آن به 112 مادة در که مدیریتی .2

 ایک   اساسکی  قکانون  مطکابق  مرکک ی  دولت همرا به کنند استخرا ی هااستان و مناطق
 .کرد خواهند مدیریت را منابع

 خصکوص  در و است فعلی گازی و نفتی یهادانیم خصوص در اشتراکی، مدیریت همی  .3
 1 بنکد  در فعلکی  قید نیست معلوم و دارد وجود ابهام ،شوندیم کشف بعدها که میادینی

 در هکا اسکتان  و منکاطق  بعکدی  ادعکای  موجب قید ای  اثر است؟ دلیل چه به 112 مادة
 حاضکر  حکال  در ککه  بود، وضعیتی خواهد آیند  در آن منابع و میادی  مدیریت خصوص

 .است شد  عراق گریبانگیر هم
 هکا استانو  مناطق که تعهدی 112 اصل سازماندهی و اجرا برای قانونی نبود با آخر در و .4

 ایک   بخکش   یتکر مهم که منابع ای  فروش از حاصل درآمد توزیع مرک ی برای دولت و
 پارلمکان  ککه  وجکود دارد  امنان ای  حاضر حال د، مسنوت ماند  است. دراست دار ماد 

 از را خکود  سکهم  استدالل که ای  با و حوز  ای  در قانون وضع با کردستان اقلیم محلی
 دچکار  را فکدرال  قکانون  وضع عملدر  ،کندیم تأمی  گاز و نفت منابع اشتراکی مدیریت

 قکانون  بکر  کردسکتان  پارلمکان  مصکوب  ونقکان  خکود  سکهم  به نسبت و کند رادیا و ابهام
 .یابد تقدم و اولویت فدرال احتمالی

 و گرفکت یمک  قکرار  فدرال دولت انحصاری مدیریت در عراق گاز و نفت منابع که بودیم بهتر
 .کردیم پیدا تخصیص جمعیت نسبت به منابع ای  فروش از حاصل درآمد
فرهنگکی،   یهکا سکاز  باسکتانی،   امکاک   و آثکار  113 عکراق، مکادة   اساسکی  قانون مواد ادامه در
 صکالحیت  تحکت  اسکت ککه   دانسکته  ملکی  یهکا گنج را زیاد قدمت با یهاسنه و خطی یهانسخه
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 بکه  ملکی  یهکا گنج ای  ادارة نحوة و شوندیم مدیریت هااستان و مناطق مشارکت و فدرال مقامات
 ملکی  یهکا گکنج  بکر   یمرک دولت صالحیت پیداست که گونه یا. است شد  موکول قانون تصویب

 دارند. مشارکت بناها و آثار ای  مدیریت در فقط هااستان و مناطق پابرجاست و شنلی هر در عراق
 

 . جمهوری فدرال آلمان 2

 یاروپکا  در روم یامپراتکور  کهیزمان به یعنی ،گرددیبرم یوسط قرون به آلمان سمیفدرال یهاشهیر
 و داشکت  وجکود در اروپکا   یفکدرال  نظکام  از یسست شنل  ین ناپلئون زمان در. گرفت شنل یمرک 

 بکه  ککه  ردیک گیمک  شنل ونیکنفدراس از یدیجد شنل  ،یو مذاکرات در سپس .دیپاش فرو سپس
 سکمار، یب ةدور در سکپس . بود برقرار 1۸66 تا 1۸16 سال از که است معرو  آلمان ونیکنفدراس

 1914 سکال  در. داشکت  وجود یقو اریبس فدرال یشورا آن در که گرفت شنل آلمان دیجد شیرا
 وشکد    یتکدو  آلمکان  دیجد یاساس قانون 1919 سال در نآ دنبالبه و شد آغاز اول یجهان جن 
 یفیضکع  یفکدرال  نظام  ین ماریوا یجمهور ةدور در. گرفت شنل یترمنسجم شنل به یفدرال نظام
 سکرانجام . گسسکت  هکم  زا یفکدرال  نظام تلر،یه یریگقدرت در پی و 1933 سال در اما ،بود حاکم
 شکنل  عنکوان بکه  را فدرال شنل ،20 اصل در یاساس قانون 1949 سال در و آلمان شنست از پس
 ککه  دکنک یمک  اضکافه  آن بکه   ین یجاودانگ دیق کی و کرد   ییتع آلمان یحنومت نظام ریرناپذییتغ
 نظکام   یبنکابرا . داد رییک تغ را فکدرال  اصل توانینم  ین فدرال مجلس در آرا دوسوم داشت  با یحت

 همکان  ةدهنکد ادامکه  امکا  ،آمد  رونیب دوم یجهان جن  یآوارها از هرچند آلمان، ةامروز سمیفدرال
 توجکه  بکا  است ممن  فدرال ستمیس کی  یبنابرا. است بود  کشور  یا در سمیفدرال یخیتار سنت

 بکر  هیک تن بکا  نکه  ردیک گ شکنل  گوناگون، قواما و هاتیمل انیم موجود مشتر، منافع و اشتراکات به
 فکدرال  دولت ابد،ییم گرو  چند انیم در که یمشترک وجو  بر هیتن با یعنی ها؛افتراق و هااختال 

 یمبنکا  آلمکان  در ککه  گونهآن سمیفدرال. ابندی دست یشتریب وحدت به جهینت در و دهند شنل را
  یک ا روحعبکارت دیگکر،   بکه  .است بود  هاچندگانه کردنِ گانهی هنر و اتحاد منتب ،گرفته قرار عمل
 یاساسک  قانون در. برای نیل به ای  منظور، است کثرت در وحدت ای یچندگانگ در اتحاد سمیفدرال

 شکد   مشکخص  یقیدق طوربه اراتیاخت و هاتیصالح مختلف موارد آلمان، فدرال یجمهور 1949
 لنکدرها  یبکرا  لکامک  و تام تیصالح آلمان فدرال یجمهور یاساس قانون 30 اصل موجب به .است

 ننکه یا مگر لندرهاست ةعهد به دولت فیوظا انجام و قدرت اعمال» :است شد  شناخته تیرسم به
 تیصکالح  امکا  «.باشد کرد  ینیبشیپ را یمخصوص مقررات ای و حیتصر را آن خال  یاساس قانون

 نافکذ  لنکدرها  قکانون  بکر  فدرال قانون»: داردیم مقرر که یاساس قانون 31 اصل قیطر از لندرها تام
 در فکدرال  دولکت  یانحصار تیصالح( الف: دارد وجود حالت سه نجایا در یکل طوربه «.بود خواهد

 دفکا ،  ،یخکارج  امکور  ماننکد ، اسکت  شکد   مشکخص  یاساس قانون ۷3 ةماد در تیحاکم موضوعات
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 تیحصکال  یوقتک  تکا  لنکدرها  آن در که مشتر، یقانونگذار( ب ؛... و پول وآمد،رفت یآزاد ت،یتابع
 ایک  یاقتصاد وحدت جادیا مانند یازین به پاسخ یبرا خود یقانونگذار حق از فدرال دولت که دارند
 قکانون  قکانون،  دو انیم تضاد وجود صورت در .ننند استفاد  یزندگ طیشرا کردن نسانی ای ییقضا

 قانون لتدو مشتر،، یقانونگذار در وحدت جادیا منظوربه(   ؛بود خواهد لندر قانون ناقض فدرال
 کننکد یمک  بیتصکو  را آن اتیک ج ئ فقکط  لنکدرها  .کنکد یم بیتصو و هیته را آن چارچوب ای یاصل

 .اسکت  فکدرال  دولکت  تیصکالح  در مهکم  اریبسک  امکور  تنهکا   یبنکابرا  (.۵1: 1391 ،ی محمدیع )
اغلکب   ،اسکت  شکد   ذککر  یاساسک  قکانون  در آن فهرسکت  که فدرال دولت یانحصار یهاتیصالح
 ،یگمرکک  امکور  مهکاجرت،  ت،یک تابع ،یمکال  و یپکول  امور ،یدفاع امور ،یخارج استیس: از اندعبارت

 ...و سکم یترور بکا  مبکارز   س،یپلک  فدرال، ییمایهواپ و آه را  ونقل،حمل مخابرات، پست، ارتباطات،
 یاساسک  قانون در ،است مورد 26 که  ین یمشارکت یهاتیصالح فهرست(. یاساس قانون ۷3 ةماد)

 امکور  در یقانونگکذار  کار، حقوق ،یفریک حقوق ،یمدن حقوق :از اندعبارتاغلب  که است شد  ذکر
 در یالتیک ا یهادولت و فدرال دولت که است ییهاتیصالح نهایا .یعموم استخدام امور و یاقتصاد

 تواننکد یمک  لنکدرها  هکا، حکوز    یا در .کنند وضع قانون آنها ةدربار توانندیم کیهر و نداکیشر آن
 بکا (. ۷4 ةمکاد ) باشکد  ننرد  وضع قانون موارد آن در فدرال مجلس ننهیا شرطبه ،کنند یگذارقانون

 قکانون  بکر  شد وضع قانون فدرال، مجلس اقدام صورت در فدرال، یحقوق نظم یبرتر اصل به توجه
 انیک م یهمنار به ازین یمشارکت یهاتیصالح ةحوز در معمولطور به .داشت خواهد یبرتر یالتیا

 و ککرد   مداخلکه  ضکرورت  صورت در فدرال دولت موارد  یا در. دارد وجود لندرها و یمرک  دولت
 .کننکد یمک  مشخص را آن ینیع یاجرا یهاو یش لندرها و بیتصو و  ییتع را یموضوع یکل اصول
(. ۷3: 139۷ ،یعباسک ) لندرهاسکت  بکا  قکانون  یاجکرا  بر مراقبت حوز   یا در که است ذکر شایان

 فکدرال  دولت  یب هاتیصالح کشور  یا در که شد  یسازمانده گونه یا آلمان در ویفدرات ستمیس
 میتقسک  اراتیاخت  یا نو  براسا  بلنه ،یدولت فیوظا با و یاسیس یهانهیزم براسا  نه هاالتیا و

 اراتیک اخت ةحکوز  در آنها یاجرا اما ،کندیم وضع را  یقوان فدرال سطح موارد شتریب در .است شد 
 یاریبسک  در و دارند  یقوان یمحتوا بر یرگذاریتأث یبرا یعیوس اراتیاخت لندرها البته. هاستتالیا

 پارلمکان  و دولکت  تیصکالح  ةحکوز  در انحصکاراً  ککه  یاسیس یهانهیزم در یحتی قانونگذار موارد
 سکت ین ممنک   هکا الکت یا تیاکثر موافقت بدون، مهاجرت ای تیتابع  یقوان ، برای مثالاست فدرال

 (.4: 200۵ نهارت،یشتا و ورومشت)
 

 فدرالیسم در کشورهای عراق و آلمان انواع
در عکراق بکا    قکومی . فدرالیسم ردیگیمی متفاوتی بهر  سازوکارهافدرالیسم بنا به هد  خود از 

 در قانونگکذاری  صالحیت اعطای تصریح به اختیارات نظامی و امنیتی به تنها واحد فدرالی آن و
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نمایندگان، هماهن  با اهکدا  فدرالیسکم در ایک  کشکور      مجلس سطتو فدرال خصوص مجلس
فعالیکت احک اب    ایالتی در سیاستگذاری دولت مرک ی، یهادولتثر ؤنقش ماست. در آلمان نی  

ایکالتی، نقکش بسکیار زیکادی در موفقیکت       یهادولتو روابط مالی بی  دولت فدرال و  یامنطقه
 ای  کشور دارد. سیستم فدرال اداری در

 

 . عراق1
 توانکد یمک  عراقمانند  پسامنازعه یشورهاک در یمحل یهاحنومت و یخودگردان ،ییزداتیمرک 
 منازعکات  وفصکل حل یبرا یزنچانه و مذاکر  یسوبه تنش و برخوردها از فیوظا در رییتغ سبب
یمک  یمنکاطق  و منازعکه  یهاحوز  در یمرک  دولت اقتدار گسترش موجبیی زداتیمرک . شود
، هرچند به ظاهر خال  آن تصریح شکد  باشکد )سکمیعی    است داشته یکمتر نفوذ قبالً که شود

باید با دقت بیشکتری   هاتیصالحبنابرای  در ای  حوز ، تفنیک  (.34: 1393اصفهانی و کیانی، 
 صورت گیرد. 

 

 مناطق فدرالی در عراق به 1فرافدرالی . اعطای اختیارات1. 1

 که موضوعی در یامنطقه قانون و فدرال قانون بی  تناقض ورتص در ،121 مادة 2 بند براسا 
 خکود  منطقة در را قانون آن اصالح امنان یامنطقه است، دولت فدرال دولت صالحیت از خار 
 نکدارد،  وجکود  منکاطق  یکا  ایکاالت  بکرای  فدرال یکشورها_دولت در اختیاری چنی  اصوالً. دارد

 شکناخته  رسکمیت  به فدرالی مناطق برای را امنانی چنی  عراق فدرال اساسی قانون کهیدرحال
 کنککار در اسککت تککا شککد  داد  اجککاز  منککاطق بککه 121 مککادة 4 بنککد براسککا  همچنککی  .اسککت

 عکراق  دیپلماتیکک  یهکا تیمأمور در و کنند تأسیس نمایندگی دفاتر عراق دولت یهاسفارتخانه
 ککه  یاسکابقه یب شاید یا کم باشند؛ اختیار داشته حضور خود اجتماعی و فرهنگی توسعة جهت

 سکال  در عراق اساسی قانون از بند همی  راستای در. است شد  اعطا عراق در فدرالی مناطق به
 ککه  مکاد   ظکاهر  بکرخال   و تکاکنون  .شد ایجاد عراق کردستان اقلیم خارجة روابط ادارة 2006
 داد  را جهکان  اسکر سرت در عکراق  دولکت  یهکا سفارتخانه در اقلیم نمایندگی دفتر تأسیس اجازة

 اقلکیم  در ...و یالمللک  یبک  یهکا سازمان نمایندگی سفارتخانه، کنسولگری، دفاتر ۵0 است، حدود
 موافکق  و ایک   کنکار  در .نکدارد  را تصکریح  ایک   رسدیم نظربه شد  است، اما قانون اساسی ایجاد
 زیکر  که است شد  تأسیس مختلف کشورهای در اقلیم نمایندگی دفتر 14 اساسی، قانون تجوی 

 ککه  ککرد  اذعکان  بایکد  اختیکارات  ایک   وجکود  بکا  .کنکد یم فعالیت اقلیم خارجه ادارة روابط نظر
 حرککت  کنفکدرال  سرزمینی ساختار سمت به بیشتر آن اساسی قانون تصویب با عراق فدرالیسم

___________________________________________________________________ 
1. Trans-federal powers 
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 یکا  فرافکدرالی  ةاعطاشد یهاتیصالح  یترمهم از و آخری  .کالسیک فدرالی نظام تا است کرد 
نظامی فراتر  نیروهای داشت  اختیار عنوان تنها منطقة فدرالی عراق(،کردستان )به اقلیم به ویژ 

. است شد  تصریح 121 مادة ۵ بند در صالحیت ای . است...  و امنیتی نیروهای از پلیس و سایر
 اراختیک  ای  براسا  کردستان نظامی نیروهای سایر و 1اقلیم اطالعات پیشمرگه، سازمان وزارت
 و اسکت  زمینکی  نیروهکای  شکامل  فقط اقلیم نظامی نیروهای. اندشد به رسمیت شناخته  قانونی
 نیروهکای  هجوم با و عمالً است، سابقهیب اگرچه هم اختیار ای . دارد اختیار در سبک یهاسالح
 پیشکمرگة  نیروهکای  اهمیکت  و عراق، ککاربرد  فدرال ارتش فرار و ضعف و 2013 سال در داعش
 .رسدیم نظربه هوشمندانه و منطقی دیگر عراق، مناطق حتی و منطقه ای  از حفاظت رد اقلیم

 

 ی  قانونگذار. سیستم مبهم 2. 1
 یواحکدها  اسکتقالل  اصکل  براسکا  اسکت.   مشکارکت  و اسکتقالل  فکدرال،  نظکام  بر حاکم اصول
 اصکل  اسکا  بر برخوردارنکد و  امور ادارة در خودگردانی و استقالل از فدرال دولت ةدهندلیتشن

)زارعکی و   ننکد کیمک  مشکارکت  نیک   ککالن  سکطح  در امور ادارة در واحدها ای  مشارکت تمامی
 عکراق  فکدرال  دولکت  در انکداز   چه تا مهم اصل دو ای  دید باید (. حال291: 1390زاد ، رضایی
 کهیدرحال است، نیاز ایالت دو وجود به حداقل فدرال دولت یک تأسیس برای. است شد  رعایت

 شکد   تشکنیل  فکدرال  واحکد  یک عنوانبه که است کردستان اقلیم تنها حاضر حال در عراق در
 فدرال دولت بی  قدرت تشریک مبی  مشارکت است. اصل سابقهیب جهان در موضو  ای  .است

 صکورت  اقلیم دولت و فدرال دولت بی  قدرت تقسیم واقع در عراق در کهیدرحال است، ایاالت و
. شکوند یمک  ادار  ینپارچکه  دولت یواحدها ةمثاببههمچنان  کشور ای  یهاناستا و است گرفته
 مجلس و نمایندگان مجلس از متشنل فدرال مقننة قوة که کندیم اعالم اساسی قانون 4۸ مادة

 و منکاطق  نماینکدگان  از سکت یبایمک  فکدرال  مجلکس  ککه  کندیم تصریح 6۵ مادة است و فدرال
 دوسکوم  مصکوب  قانونی ککه  و شود تشنیل ،اندنشد  ازماندهیس مناطق قالب در که ییهااستان

 مجلکس  وجکود  .کنکد یمک  تعیی  را مجلس ای  کار و ادار  نحوة نخست باشد، مجلس نمایندگان
 اصکلی  یهایژگیو از فدرال یواحدها و االتیا نمایندگان از فدرال، متشنل مجلس عنوانبه دوم

 در زیکادی  هکای ابهکام  اما است، شد  ینیبشیپ موضو  ای  هم عراق در. است فدرال یهادولت
 از بایکد  کشکور  ایک   فکدرال  مجلکس  چکرا  نیست مشخص. شد خواهد مطرح اصل خود خصوص

 ایک   چراککه  شکود   تشکنیل  هکم  منطقکه  یکک  قالب در نشد یدهسازمان یهااستان نمایندگان
 نظکام  اخکتالط  یاهگونک  اقدام ای  با و شوندیم محسوب عراق ینپارچة دولت یواحدها هااستان
 اشکار   باید که دیگری ننتة. است تأمل قابل بسیار که شودیم دید  محلی تمرک  عدم و فدرالی

___________________________________________________________________ 
 کوردستان. ریمی هه ئاسایشی نی نجومه ئه .1
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 اسکت.  نماینکدگان  مجلکس  توسکط  فکدرال  مجلس خصوص در قانونگذاری صالحیت اعطای کرد
 اساسکی  قکانون  توسکط  مجکالس  به مربوط کلی اصول حداقل یا مجالس به مربوط مقررات اصوالً
. رسکد ینمک  نظکر به دفا  قابل به دیگری مجالس از ینی قانون تصویب اعطای و شودیم صمشخ
 ایک   ککه  داشت اهمیت زمانی شد، گفته فدرال مجلس یعنی دوم مجلس در خصوص آنچه همة

 بکه  هکم  مسکئله  ایک   و نشد  ایجاد عراق در مجلسی چنی  تاکنون لن  ،شدیم تشنیل مجلس
ایک    رسکد یمک  نظربه(. 4۵: 1390است )ساعی و مرادی،  شد  ناف و عراق فدرال معضالت نظام

گونکة نسکبی در کردسکتان عکراق وجکود      ی مشکارکت هااستیسه واجد ای  ننته باشد که مسئل
سکازی  اب ارهکای مکدرن   چراکهنداشته و فدرالیسم صرفاً راهی برای تضعیف آن تلقی شد  است، 

ا، بدون راهبکردی منطقکی در ایک  کشکور در     هنوز در ابتدای را  خود هستند و فدرالیسم انفن
 مسیر خود احتمال منازعات را تشدید خواهد کرد.

 

 . آلمان2
فدرالیسم در آلمان، با سه سازوکار قدرتمند احک اب فعکال در لنکدرها، مجکالس ایکالتی قکوی و       

درستی کارکرد خود را منطبق با هد  فدرالیسم در ای  کشکور،  ی مالی مشارکتی بههاتیصالح
 نظیم کرد  است. ت
 

 ی احزاب قوی در لندرهاریگشکل. 1. 2
  یا در چراکه، متمرک  دارند یهانظامای قدرت بیشتری به نسبت اح اب منطقه ،فدرال در نظام

 سکال  از تفقکی  در آلمکان م  (.(Scharpf, 1995: 32ت ی اسک مال، اکثریت آرا مقیا  ایالت نظام
 و آلمان یحیمس کراتودم ح ب آلمان، کراتودمالیوسس ح ب به هاالتیا سطح در ابتدا 196۵
 یاسک یس احک اب   یبنابرا .دادند تیفعال اجاز  برالیل اح اب  یهمچن و یحیمس الیسوس ح ب
 در یاسک یس ینهادهکا  یبنکا  و یکراسودم یانگذاریبن در آلمان فدرال یجمهور لیتشن از پیش
 سکطح  در دیک جد احک اب  لیتشکن  و اح اب به مجدد تیفعال ةاجاز یاعطا .دندکر شرکت آلمان

 نخست یهاسال در نمونه یبرا .ردیپذ ریتأث سمیفدرال از  ین اح اب ستمیس که شد سبب هاالتیا
 .داشکتند  یقکو  یامنطقکه  یهکا شیگرا که داشتند وجود یاح اب آلمان فدرال یجمهور لیتشن

 و کردند یسازمانده یستیفدرال اصول براسا  را خود  ین یمیقد یسراسر اح اب  یا بر مضا 
 سکتم یس ةدهنکد شینمکا  آلمکان  یاسک یس احک اب  ساختار  ینابراب .نهادند ادیبن یالتیا یهاشاخه
 یهکا شکاخه  بکه  میتقسک  و ویفدرات یسازمانده قیطر از اح اب .است کشور  یا دراتحاد  ویفدرات

 ،یانتخابکات  مبارزات در همد؛ باشن خودة مربوط التیا منافع مدافع توانندیم مؤثرتر و بهتر یالتیا
 در یاسک یس اح اب ،ی دیگراد یعق طبق. ح ب یمرک  یهاارگان مقابل در هم و پارلمان رد هم
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 یهکا کمکک  سکتم یس بکر  شکتر یب و شکد   یفرع سطوح و یثانو یهانقش دچار فدرال یکشورها
ان اداری در آلم سمیدرالف(Manfered, 2010: 11).  دنشویم استوار یمحل احساسات و بالعوض

 یبرا را یا  یانگ دارد، ازین فدرال سطح در یاستگذاریس در یالتیا یهادولت ادیز مشارکت به که
 به ازین عبارتیبه .دهند توسعه لندرها با را خود ةنپارچی یوندهایپ تا کندیم جادیا فدرال اح اب
 با که شودیم منجر نپارچهی اح اب به اتحاد سمیفدرال یهایاستگذاریس در یح بدرون یهمنار
 و اتحکاد  سکم یفدرال(. Sturm, 2018 : 44 ) کنندیم تیفعال یهمنار و یهماهنگ از ییباال ةدرج
 ریتکأث  منکابع  صیتخصک  بکه  نسبت یالتیا و فدرال دولت  یب یهمنار یبرا آن ةشدنهینهاد ال ام

 احک اب   یترفیضع .ایجاد کرد  است فدرال دولت قدرت روند بر اح اب یبرا یشتریب ةنپارچی
 لندرها .اندداد  رییتغ را قدرت یسازمان تعادلی امنطقه قدرت یهاگا یپا ةتوسع با آلمان در نی 
 سکطح  (،(SPDدمکوکرات  و سوسکیال  سکب ها  یبرا. رگذارندیتأث یمرک  ح ب سازمان در ژ یوبه

 و 19۵0 ةدهک  طکول  ر(. دPoguntke, 1993: 141 ) اسکت  رگکذار یتأث حک ب  یامنطقه ای یمحل
 یسکازمان  سکاختار  در دموکراتح ب سوسیال  یهمچن .اشتندد یادیز نفوذ لندر اح اب ،1960
-152شکت  دا را آن یفرعک  یواحدها و فدرال یهاح ب یمال  یتأم و تیعضو پارلمان، از خار 

155)  (Chandler, 1987: که است نپارچهی یریمس وجود از یناش یح بدرون یهمناردر آلمان 
 بکا  یاسک یس وحکدت (. :Davis, 1998 108) دهکد یم وندیپ هم به را فدرال یهامانساز و رهالند
 که ،(Parteirat) ح ب یشورا مانند ییهاارگان وجود قیطر از و 19۵۸ اصالحات قیطر از یآگاه
 تیتقو داشت، عهد  بر را فدرال یهااستیس وی محلی هاحنومتی  ب استیس یهماهنگ ةفیوظ

 از پکس  ژ یو به و 19۸3 سال از آلمان باح ا ستمیسپس از آن (. Poguntke ,1992: 350)شد 
 سکم یفدرالبنکابرای    (Watts, 1960: 14). انکد کرد پیدا  توسعه اح اب محلی و کرد  رییتغ اتحاد
 کشکور   یک ا یاسک یس قدرت بر ح ب کی تسلط از و دارد آلمان یاسیس اتیح در یاعمد  نقش
 در را قکدرت  شهیهم ،دارد قرار تیاقل در فدرال پارلمان در که یح ب واقع در. دکنیم یریجلوگ
 اعمال را خود ییاجرا و یقانونگذار اراتیاخت هاالتیا آن در تواندیم و دارد اریاخت در التیا چند
 و یهمکاهنگ  امکور  ةادار یبکرا  هکا الکت یا و یمرکک   دولکت  انیم است الزم شهیهم  یبنابرا. دکن

فدرالیسم اتحکاد در آلمکان تکا حکدود      رو یازا(. ۷۵: 139۷سی، داشته باشد )عبا وجود یهمنار
 ت.اس در ای  کشور اح اب نقش ریتأثزیادی تحت 

 

 اختیارات گستردة بوندسرات و مجالس ایالتی  .2. 2
 یهکا دولتدولت مرک ی و  میان تنگاتن  یهایهمناراز  تاریخ فدرالیستی آلمان همیشه مملو

و همچنکی    محلکی عضکو و   یهکا دولکت دولکت مرکک ی و    یهایهمناراساساً  بود  است. محلی
در ایک    .فدرالیسکتی آلمکان اسکت   تری  وجو  نظام ای ج ء اصلیمنطقه یهادولت بی همناری 
ة عضو از طریق شورای فدرال شرکت دارند. آلمکان از اواخکر دهک    یهادولتی، قانونگذارسیستم 
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اهمیکت بیشکتری    عضکو  یهادولتمرک ی و بی  دولت  هایهمناربه ای  سو به تشدید ای   60
از هر چی  اعتقاد دولت ائتالفی لیبرال و سوسکیال  پیشای  رویه هم  گرفت  شیپدلیل در . داد
 میسکر  مکؤثر  طکور به زمانی تنها اقتصادی روزاف ونآن زمان بود که مقابله با مشنالت  کراتودم

ش از پیش بکا هکم هماهنک  کننکد.     ایالتی عملنرد خود را بی یهادولت و فدرال دولت که است
 ازمتشکنل   بوندسراتد کرتعیی  ، شد االجراالزم 1949 مه در ی کهاساس قانون در مقرر حلرا 
 .باشد فدرال سطح در یقانونگذار روند در یتوجه شایان قدرت یدارادر لن یهادولت ندگانینما

 برابکر از قکدرت   االتیک ا منافع خصوص در کشور  یا در یدومجلس نظامساخت  خاطرنشانباید 
 بکدون  هکا مکت    یا و است برخوردار یقطع یوتو حق از مورد دو در سرات بوند. است برخوردار

 دوسکوم  یبتصکو  بکه  دیبا که یاساس قانون در یبازنگر .1: ستین بیتصو قابل مجلس  یا توافق
)عباسکی،   لنکدرها  و هکا ونیفدراسک  انیک م روابکط  به مربوط  یقوان .2 ؛برسد مجلس دو از کیهر

ککرد    ینک یبشیپک را برای ای  شکورا   یقانونگذارقانون اساسی دو نو  مشارکت در  (.۸3: 139۷
های ایکاالت باشکد و قکوانینی ککه     های اضافی برای دولتاست: قوانی  فدرالی که متضم  ه ینه

جلکس  م ةمصکوب در ای  موارد  جانشی  یک قانون ایالتی شوند، به تأیید شورای فدرال نیاز دارند.
در ای  موارد شورای  فدرال زمانی قابل اجرا خواهد بود که شورای فدرال نی  آن را تصویب کند.

استیس خصوص در مروز فدرال از نظر قانونگذاری دارای جایگاهی برابر با مجلس فدرال است. ا
 پکا ارو یکة اتحاد در آلمکان  فعکال  نقش و بود  یاگسترد  تیصالح یدارا بوندسرات ،ییاروپا یها

 بکه  یالتیا یقانونگذار یهامجلس یدارالندرها   یهمچن. است بوندسرات یهااستیس محصول
 نکدگان ینما و اسکت  متفکاوت  ،مختلکف  یهاالتیا در هالندتا  یاعضا تعداد .ندهست لندتا  نام
 موضوعات مورد در یالتیا مجالس  یا. شوندیم انتخاب هاالتیا مردم توسط میمستق طوربه آنها
 سکت، ین فکدرال  مقننکه  ةقکو  بکه  مربکوط  آلمان یاساس قانون طبق که یمباحث و هاالتیا یلداخ

 بوندسکرات  بکه  دیبا بوندستا  بیتصو از پس حهیال هر بر ای اف ون .دارندی قانونگذار تیصالح
 تیک اکثر بکا  دارنکد  ازین تبوندسرا حیصر تیرضا به که ینیقوان ؛دارد وجود قانون دو. شود ارسال

 دهکد یمک  قرار تبوندسراس اریاخت دررا  قیتعل حق دوم ةدست  یا. ندارند که یموارد و آن یآرا
 د یک ناد مطلکق  تیک اکثر بکا  بوندسکتا   تیک اکثر توسط تواندیم یمحدود زمان مدت از پس که

 یارهکا یمع [.باشکد  گرفتکه  قکرار  آن برابکر  در بوندسرات آراء دوسوم از شتریب اگر ا]ی شود گرفته
سکاختار قکدرت    بر قانون  یا که است  یا ،از دارندین بوندسرات در بیتصو به که ینیقوان یاصل

را  لنکدر  یبکرا  یمال یامدهایپ ای کنند اجرا را فدرال  یقوان مجبورند آنها. گذاردیم ریتأث لندرها
 Munch) گرفتند قرار دسته  یا در 2006 سال تا فدرال  یقوانتمامی  از یمین از شیب. بپذیرند

& Meerwalat, 2006: 4 .) قکانون  یاجرا هنگام که ردیبگ میصمت فدرال دولت اگربه هر ترتیب 
 میتصکم  خکود  که دارند حق لندرها ،وضع کنند لندرهاست، استقالل ناقض که را ینیقوان فدرال

بکا  را  آلمکان  2006سکال  (. اصالحات Sturm, 2018 : 25) کنند بیتصو را خود  یقوان و رندیبگ
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 هکا التیاسطح فدرال با  ةرابط ای  اصالحات .کردقانونگذاری فدرال مواجه  اصالحاتی در سیستم
مهکم و   یهکا تیصالحنجا که آد. از کرتعریف و تنظیم  ی ای نوقانونگذاری به شیو  ةرا در زمین

بسکیار نیرومنکدی در    گکا  یجادر عوض نقکش و  هم  هاالتیا به زیادی به سطح فدرال اعطا شد ،
درصکد از   60 از اصکالحات  پکیش  .اسکت  شکد   اعطکا قانونگذاری فدرال  ندفرایساختار سیاسی و 

در بونکد سکرات )مجلکس دوم( و متشکنل از نماینکدگان       هاالتیاقوانی  فدرال بدون رأی موافق 
 بکه اکثریکت پارلمکان فکدرال درصکدد بکود قکانونی را        هر گا   یبنابرا قابل تصویب نبود. هاالتیا

صکالحیت  . هد  اصالحات نی  ای  بود ککه  کردیمآن مخالفت  ، شورای فدرال باتصویب برساند
دو  یهکا تیصکالح و  هکا تیمسکئول شکد  و  ایالتی تقویت  یهادولتگیری دولت فدرال و تصمیم

مکا  پکیش رفتکه ا   هاالتیا. ای  تغییرات به سمت کاهش صالحیت سطح از همدیگر تفنیک شود
در  هکا الکت یاهکای زیکادی بکرای    که ه ینهرضایت شورای فدرال با تصویب قوانی  در موضوعاتی 

 (.Munch & Meerwalat, 2006: 4) باشد همچنان ال امی است برداشته
 

 ی مالی هماهنگهاتیصالح .3. 2
را دولکت فکدرال دریافکت     هکا اتیک مالبرخکی   :انکد شکد  به چند دسته تقسیم  هااتیمالدر آلمان 

د. شکو ای نیک  بکی  آنهکا تقسکیم مکی     دسکته  برخی را شکهرها و و  هاالتیابرخی دیگر را  ،کندمی
 دو تعادل یبرا آلمان کنند.تعیی  و اخذ می هایشهردارو عوارض را  هااتیمالبنابرای  بخشی از 

 بکه  فکدرال  قیک طر از یسکازمان  یبک  قکدرت  میتقس و یمحل یواحدها استقالل حف ی عنی هد 
 اعطکا  یاساس استقالل یفرهنگ یهااستیس و آموزش ،یاجتماع رفا  مانند ییهاحوز  در لندرها
بکه  لنکدرها  ،1۸۸0 ةدهک  در کشکور  سراسر در یاجتماع  یتأم ستمیس کی یمعرف با اما کردند،
 سکتم یس  یا .دادند دست از یاجتماع رفا  ةنیزم در را خود استقالل از یمهم یهابخش سرعت

 یمال قدرت کامل رک تم به که 1919 سال رد یمال اصالحات و مارایوجمهوری  یاساس قانون با
 عکوارض  و هکا تعرفکه  مکورد  در فکرد منحصکربه  قکانون  شیرا زمان آن در .دیرس انیپا به، دیانجام

  ییتع استقالل کامل دادن دست از با. داشت دست در را گرید یهااتیمال و میرمستقیغ اتیمال
. ککرد یمک  میتقسک  آنهکا  با را یو یاتیمال درآمد که بودند وابسته شیرا به اکنون هاالتیا ات،یمال

 بکود  دیک جد یمکال  سکتم یس آغکاز   یک ا و بکود  شکد   متفکاوت  ککامالً  اوضا  بنابرای  با ای  اصالح
(Goodspeedt, 2002: 4.) همچنکان ( 1933-194۵) سکم یناز زمکان  در یاتیمال متمرک  ساختار 

بکه  یادار فیوظکا  شیافک ا  با. دانستیم خود اهدا  سر بر یمانع را سمیفدرال تلریه .بود پابرجا
 را یانکد  یف ا یهاتیمسئول دنشد مجبوردر آلمان  یمحل یهادولت، رفا  دولت گسترش اب ژ یو

 یمرکک   دولت به را یکمتر درآمد ود رنیبگ عهد  به یاجتماع رفا  خدمات یهانهیه  ةارائ یبرا
اتخکاذ  ی در آلمکان و  محلک  یهکا دولکت  موضکوعات   یتکر مهکم  از یمکال  امکور   یبنکابرا . دنبپرداز

ی، مکال  بکات یترت نظر از رو یازا .استی ینپارچه در سیستم فدراتیو اداری ای  کشور هااستیس
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 لنکدر  و یمرکک   دولکت   یبک  یاتیک مال یدرآمکدها   یترمهم که کندیم ینیبشیپ یاساس قانون
 در افک ود   ارزش بکر  اتیمال و شوندیم میتقس هاشرکت اتیمال و درآمد  یبنابرا. است مشتر،

 بکه  و شود لیتعد بارکی سال سه هر فدرال  یقوان توسط دیبا که شودیم میتقس مشتر، مسه
 اتیک مال مثکال  بکرای ) یمرکک   دولکت  بکه  ایک  یاتیک مال یدرآمدها ریساد. برس بوندسرات بیتصو

 ابکد ییمک  اختصکاص ( یموتکور  یکة نقل لیوسا و رثا ،ییدارا بر اتیمالمثل ) لندر ای( میرمستقیغ
(Larsp, 2007: 14 .) د،آوردنک  دسکت بکه  استقاللدر امور مالیاتی  ندرهال 2006پس از اصالحات 

 ینگهکدار  ماننکد ) دیک جد یاسک یس مشکنالت  فدرال ةبودج نبود و یابودجه مشنالت لیدلبه اما
 یمکال  یهکا اسکت یس چارچوب در دیبا هادولت  یا در لندرها امروز   یبنابرا .شد جادیا( مدار 

 رایک ز ،اسکت  محکدود  اریبسک  آنهکا  عمکل  ةدامنک  .کنند عمل، شوندیم الاعم که یاگسترد  کامالً
 هکا اتیک مال، چراککه  کننکد یمک   یتکأم  اتیمال قیطر از اول ةدرج در را خود یهااستیس هالندر
 بکات یترت  یک ا مقررات نظر از .است فدرال دولت و هاالتیا  یب درآمد میتقس باتیترت از یبخش
 تصکور  قابکل  اگرچکه  (.Larps, 2007: 16) است اصالح قابل اتندسروب و بوندستا  دییتأ با فقط
  یهمک  بکه  و است دشوار امر  یا ،داد شیاف ا را دولت درآمد توانیم اتیمال شیاف ا با که است

 قکانون  در دنظریک تجد ایک  حکه یال بیتصکو  مسکتل م  اتیمال شیاف ا. شودیم دنبال ندرتبه لیدل
تکا چکه انکداز      دهکد یمک ی مالیکاتی در آلمکان نشکان    هاتیصالحبنابرای  بررسی . است یاساس

در ایک  کشکور    هاالتیامشارکت و همناری گستردة  ریتأثی دولت فدرال آلمان تحت هااستیس
است. روابط مالی گسترد  میان لندرها و دولت فدرال، تحقق همان هدفی اسکت ککه فدرالیسکم    

 .کندیماداری در ای  کشور دنبال 
 

 نتیجه
 جکذاب  اما ،است د مطرح ش جذابی حد تا ی سیاسی دنیاهانظامبرای برخی  سمیفدرال یالگو

 نظکر بکه . گرید یموضوع خاص ییقلمرو در آن شدن ییاجرا و است موضو  کی د یپد کی بودن
 در ککه  است یآلمان یالگو شد ، اجرا خیتار در که سمیفدرال یالگوها  یترموفق از ینی رسدیم

 را یژگک یو سکه  یآلمکان  سمیفدرال یبرا .دارد را یاسیس یهانظام  یترپرکاربرد از  ین حاضر حال
 فکدرال  ینهادهکا  اریک اخت در یریک گمیتصم بار حاضر حال در ننهیا اول یژگیو: برشمرد توانیم

 و هکا حکوز   براسکا   سکم یفدرال یهانمونه گرید برخال  اراتیاخت یبندمیتقس و یالتیا تا است
 ننککهیا جککهینت. اسککت اراتیککاخت یاگونککه براسککا  بلنککه ؛سککتین ینیسککرزمدرون یقلمروهککا

 وگیکرد  مکی  انجام فدرال سطح در یقانونگذار و یریگمیتصم یبرا نهاد و روین  یترکنند  ییتع
 آن بکودن  ارانکه یهم آلمکان  سکم یفدرال گرید خاص یژگیو. شودیم واگذار هاالتیا به شتریب اجرا
 ،کنکد یمک  یزندگ آلمان یهاالتیا از کیهر در هک یشهروند که است  یا یینها هد  که است
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 ینپکارچگ ی آن ةجک ینت که نباشد  یمتما و متفاوت چندان شهروندان گرید با او یعموم تیوضع
 در را یگکر ید ةنمونک  چیهک  مکورد   یا در که سوم یژگیو. است یآلمان شهروند هر یزندگ شنل
 یهادولت ندگانینما ییاجرا سمیالفدر در. استاداری _ییاجرا سمیفدرال افت،ی توانینم جهان
 عنکوان به آلمان فدرال یشورا. دهندیم لیتشن را کل سطح در یقانونگذار نهاد از یبخش فدرال

 و شکد   لیتشکن  یالتیا یهادولت یةمجر یهاقو  از آلمان در یقانونگذار یاصل ینهادها از ینی
 آن بکه  تکوان یمک  و است خاص ایو یش آلمان در  یا. است برد  باال اریبس را نظام یمداکار  یا

 لحکاظ  بکه  یقکوم  سکم یفدرال بکارز  ةنمونک  عنوانبه عراق در عنسرب .گفت یاسیس یدگیتندرهم
 در ککه  یمسکائل  تمکام  بکه و  اسکت ی متن نفت درآمد به که میهست روهروب یحنومت با یاقتصاد

 ةاراد ککه  است  یا یساسا ةننت .دارد خاص قومی نگا  ،رندیگیم قرار یفرهنگ و یاجتماع ةحوز
 .نکدارد  وجود کشور  یا در یفدرال نظام یواقع یاثرگذار یبرا یجمع خرد به دادن ت  و یاسیس

 بسکترها و پیشکینة تکاریخی آن    با یمیمستق ارتباط عراق در یفدرال نظام تیموفق عدم  یبنابرا
  یا فقدان و آلمان در کیدموکرات یاسیس فرهن  وجود ،یاقتصاد ةتوسع سطح بر مضا . دارد

 یاصکل  لیک دال از  یک ن خودشان یداخل جوامع انیم در و عراق یخیتار ةرابط در یاسیس فرهن 
 احک اب  یوقتک   یهمچن .است بود  آلمان با سهیمقا مقام در عراق در یفدرال نظام تیموفق عدم
 یالفکدر  نظکام  ورود کننکد،  قیک ت ر یمل کالبد در را یسراسر یهاد یا که ندارند وجود یریفراگ

 وجکود  آنهکا  لیتعد یبرا یمل عامل چیه که بود خواهد ییهاتیقوم خرد منافع یریگاو  موجب
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