ــﺎن ) (۱از
ــﻢ در آﻟﻤـ
ﻓﺪراﻟﯿﺴـ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوی درﺑﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ
اﻧﺪازهای ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﺑﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻟﻤﺎن در
دوران ﭘﯿﺸﺎﻣُﺪرن ﯾﻌﻨﯽ در دوراﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
در اروﭘﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ژرﻣﻨﯽ] [1و ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان آن را »ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
از ﺑﺎﻻ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﻓﺮآورده روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه دوﻟﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .در آن دوران ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻗﻮام
آﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ را اﺷﻐﺎل و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺳﺎزد ،اﺗﺤﺎد اﻗﻮام
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺶ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﮔﻮﺳﺘﻮس] [2در ﺑﺮاﺑﺮ
ارﺗﺶ ﻣﺘﺤﺪه اﻗﻮام ژرﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ] [3را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻣﺪﻧﯿﺖ و
ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﻗﻮام ژرﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ آﻟﻤﺎن را ﮐﻪ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ژرﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺬب
ارﺗﺶ روم ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۴۸۰ﻣﯿﻼدی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .در ﻋﻮض
روم ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﻮرش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۴۵۳ﻣﯿﻼدی،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻧﻮﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم«
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺟﺰﺋﯽ از »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم«
ﺑــﻮد و در ﺳــﺎل  ۱۳۵۶ﺑﺨﺸــﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔــﺎن آﻟﻤــﺎن ﮐــﻪ ﺧــﻮد را
»ﮐﻮرﻓﻮرﺳﺖ«] [4ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاﻓﯽ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪودی دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﻮزه »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮراﺋﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس
»ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮﻧﯽ« ﺷﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮ 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 ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
دلﺧﻮاه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮان و اﺷﺮاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺋﺘﻼف ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﺟﺮاﺋﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن] [5ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد» ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم«
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم – ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﻘﻂ از ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺨﺴﺖ در
آﻟﻤﺎن و ﺳﭙﺲ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ـ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﺗﺎ  ۱۸۰۶دوام داﺷﺖ .در آن دوران ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ در
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای ﻗﻠﻤﺮوﺋﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ آن
را »ﺣﻮزه اﻣﭙﺮاﺗﻮری«] [6ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣُﺪرن
در آﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺸﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ـﺎن«
ـﺖ آﻟﻤـ
ــ ﻣﻠـ
ـﺪس روم ـ
ـﻮری ﻣﻘـ
ـﻦ »اﻣﭙﺮاﺗـ
ـﯽ در ﺑﻄـ
ـﺎت ﺳﯿﺎﺳـ
اﺻﻼﺣـ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺬار از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣُﺪرن را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﺪرال در ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎء »ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ«] [7ﻧﻘﺸﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ۳ﻧﻬﺎد »اﻣﭙﺮاﺗﻮر«» ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ«
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺷﻮرای اﻣﭙﺮاﺗﻮری«] [8از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ﺷﻮرای اﻣﭙﺮاﺗﻮری« ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
از ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣُﺪام ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪل
ﮔﺸﺖ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ »ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ«] [9در ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻣﻘﺪس روم – ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« و اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل ۱۸۰۶
ﻧﺨﺴــﺖ  ۱۶و ﭘــﺲ از ﭼﻨــﺪی  ۳۶ﺷــﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ آﻟﻤــﺎن در »اﺗﺤــﺎدﯾﻪ
راﯾﻦ«] [10ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه
دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در واﺗﺮﻟﻮ در ﺳﺎل  ۱۸۱۵از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
»دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ« آﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻢ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﻤﺎن«] [11ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻪ روز ﺷﺪه »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم – ﻣﻠﺖ
آﻟﻤﺎن« ﺑﻮد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ آن
را »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال«] [12و ﯾﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن«] [13ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﮑﺎن
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻟﻤﺎن از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺴﻦ] [14ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ﮐﻪ آنﻫﺎ را
»ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺎﻧﺰا«] [15ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« از ﺣﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
»ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ« اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ ﻫﻨﻮز از ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮای اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﻤﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ از ﺣﻖ ﺟﺪاﺷﺪن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﺋﯽ آن اﯾﺎﻟﺖ در »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ در آن دوران دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻤﺎن از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣُﺪام ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر »اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﻤﺎن«
ﺑﺮ روی دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣُﺪرن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ـﺪ
ـﻮرت« ﮐﻮﺷﯿـ
ـﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔـ
ـﺲ ﻣﻠـ
ـﺎی » ۱۸۴۸-۴۹ﻣﺠﻠـ
در دوران اﻧﻘﻼب ﺳﺎلﻫـ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻗﺘﯽ« را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .اﻣﺎ در آن دوران دوﻟﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻗﺖ« ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ »ﻣﺠﻠﺲ
ﻓـﺪرال« در ﻓﺮاﻧﮑﻔـﻮرت رﺳـﯿﺪ ،ﺑـﺮای آن ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،از ﯾﮏﺳﻮ دارای ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻓﺪراﻟﯽ
و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دوﻟﺖ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻗﺖ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت« از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
دوﻟﺖﻫـﺎی ﺷـﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﺷـﺪ ،ﻓﻘـﻂ از ﺣـﻖ ﻣﺸـﺎوره دادن ﺑـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎلﻫﺎی ۴۹ـ  ۱۸۴۸ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﻧﯿﺰ
در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﭘﺮوس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در  ۱۸۶۶در ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺤﻼل
»اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻟﻤﺎن« وادار ﺳﺎزد .ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﮐﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﭘﺮوس ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۸۶۷ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دوﻟﺖ ﭘﺮوس »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻤﺎل
آﻟﻤﺎن« را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦ
آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻦ] [16ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارای »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« ﺑﻮد ﮐﻪ از  ۴۳ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و
 ۱۷ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوس ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن« »ﻣﺠﻠﺲ راﯾﺶ«،
در ﮐﻨﺎر آن
ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺠﻠﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری« را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن« ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﺮوس در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺎرت ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن دوم ،در ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﺑﻪ
دﻋﻮت ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن آﻟﻤﺎن در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن« را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻫﺒﺮی ﭘﺮوس را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن« را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎه
ﭘﺮوس را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎه اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮوس ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ »اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن« ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ را »راﯾﺸﺘﺎگ« ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺠﻠﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر
آن »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ در آن دوران ﻧﻘﺶ »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ«

از »ﻣﺠﻠﺲ راﯾﺶ« ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ آن را داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪاش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮد
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﻏﺎز دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت
»ﻣﺠﻠﺲ راﯾﺶ« و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺻﺪراﻋﻈﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰوده ﺷﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣُﺪرن ﻫﻤﻮار ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻟﻤﺎن و
ﺗﺤﻘﻖ »ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر«] [17ﮔﺸﺖ ،اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﻪ در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
در ﺟﻤﻬــﻮری واﯾﻤــﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒــﺄ دﺳــﺖﻧﺨﻮرده ﺑــﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧــﺪ .در دوران
اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن دوﻟﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از »دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ«] [18ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻬﻮری آﻟﻤﺎن »دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ« ﺑﻪ »ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﻀﻮ«
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ از وزن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮔﺸﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ از داﻣﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
»ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ »ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« از ﺣﻖ »وﺗﻮ«
در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرأ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ» ،وﺗﻮ« ﻣﺼﻮﺑﻪ »ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺳـﺎل  ۱۹۳۳ﻫﯿﺘﻠـﺮ ﮐـﻪ رﻫـﺒﺮ »ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖﻫﺎی ﻣﻠـﯽ
آﻟﻤﺎن«] [19ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .او ﮐﻪ 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 ﺑﻪ »رﻫﺒﺮ« ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺪل ﺳﺎزد .ﭘﺲ از آن
ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب او رﻫﺒﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،در آن اﻧﺤﻼل »ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻓﺪرال اﻣﭙﺮاﺗﻮری راﯾﺶ« اﻋﻼن ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎی اﯾـﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪون ﭼـﻮن و ﭼـﺮا از ﻓﺮاﻣﯿـﻦ ﺻـﺪراﻋﻈﻢ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ
دوران »دوﻟﺖ واﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا« ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰ« ﮔﺸﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻫﺒﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﺎدرﻫﺎی »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﺪراﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻧﯿﺪرﺳﺎﮐﺴﻦ] [20و ﺷﻠﺴﻮﯾﮏ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ] [21ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻟﻤﺎن ﺑﻪ  ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫـﺎ در اﺷﻐـﺎل ارﺗﺶﻫـﺎی روﺳـﯿﻪ ﺷـﻮروی ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .در آﻏﺎز اداره اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎﻟﺘﺎ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،درﺑﺎره آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺞ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮد اﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ از اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۶در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،اﺟﺎزه
داده ﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده »ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺪرال« ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎنﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد،
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن دوﻟﺖﻫﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۴۸در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در
ﻟﻨـﺪن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دوﻟﺖﻫـﺎی اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا از ﯾﮏﺳﻮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺟﻮد داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال از اﻗﺘﺪار
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ﻗﺪرﻗﺪرت و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ
دوﻟﺖﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ۱از اﺻﻞ  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن »ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻤﺎن
دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻓﺪرال و رﻓﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ «.ﺟﻤﻬﻮری آﻟﻤﺎن از
دوﻟـﺖ ﻓـﺪرال و ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ دوﻟﺖﻫـﺎی اﯾـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ از ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤـﺪودی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای
وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۲و  ۳از اﺻﻞ  ۲۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ » ۲ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺪرت
را ﺑﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ واﮔﺬار
ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ » ۳ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری از ﻧﻈﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  ۳از اﺻﻞ  ۷۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن »اﺻﻼح اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﻜﺎري اﺻﻮﻟﯽ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در اﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻳﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل ۱
و  ۲۰ﻣﺠﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺻﻞ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را »اﺻﻞ ﺟﺎوداﻧﻪ«] [22ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﯽ
از أﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ – اداری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻸ ﺗﻤﺮﮔﺰزدا و
ﻫﯿﺮارﺷﯽ آن از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﻮد .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺎﻟﺖ
ﭘﺮوس ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن در اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ
ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوس ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
از ﭘﺮوس ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در اﺷﻐﺎل روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﺑﻮد ،در ﺳﺎل ۱۹۴۹
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری واﯾﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر
اﺧﺘﯿﺎر اداری آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﻣﯽﺑﻮد .در آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ دارای ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را »اﺗﺎق اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ«][23
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ

رأی
اﺣﺰاب ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪی
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »اﺗﺎق اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﻠﻮک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ از »ﺣﺰب
ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن«] [24ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
از وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن«] [25و »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
آﻟﻤﺎن«] [26ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎز »ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن«
ﻣﯽرﻗﺼـﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺷﺮﮐـﺖ در ﻟﯿﺴـﺖ ﻣﺸﺘـﺮک ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪاﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ »ﺣﺰب
ﻣﺘﺤﺪه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن« ﻫﻢﭼﻮن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﺮمﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد در
»ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ« و ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﻣﯽزد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اداری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال
ـﺎ را
ـﺎی اﯾﺎﻟﺖﻫـ
ـﺖ و ﺟـ
ـﻦ رﻓـ
ـﻞ از ﺑﯿـ
ـﻮر ﮐﺎﻣـ
ـﻪ ﻃـ
ـﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑـ
در آﻟﻤـ
»ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ«] [27ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ  ۱۴ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪای دارای »ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ« ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰و ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ
»ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ  ۵اﯾﺎﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از  ۱۶دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ۳ﺷﻬـﺮ ﺑﺮﻟﯿـﻦ ،ﻫـﺎﻣﺒﻮرگ و ﺑﺮﻣـﻦ] [28از ﺣﻘـﻮق اﯾـﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و دوﻟﺘﯽ آن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪ ،زﯾﺮا در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد دﮔﺮﺑﺎره
آﻟﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران آﻟﻤﺎن و ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋهای ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣُﺪرن در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﺎر و ﺑﺮﺧﻮرداری از رﻓﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎنﻏﺮﺑﯽ

ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻧﯿﻤﯽ ﺗﺎ دو ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .در ﻋﻮض در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ  ٪ ۵۰از درآﻣﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺎﻧﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آﻟﻤﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ »ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻤﺎن »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ«] [29را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ دوران در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
آﻟﻤﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات
ـﯿﺎل
ـﺮات ،ﺳﻮﺳـ
ـﺎی دﻣﮑـ
ـﯽ از ﭼﭗﻫـ
ـﺒﺰﻫﺎ«] [30ﺟﻨﺒﺸـ
ـﺰب ﺳـ
ـﺎن«و »ﺣـ
آﻟﻤـ
دﻣﮑﺮاتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺣﺰب ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺿﺪ رﻓﺮمﻫﺎی دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺧﻮد را »ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎر و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«] [31ﻧﺎﻣﯿﺪ .در ﺳﺎل » ۲۰۰۵ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﮐﻪ در
ﺷﺮق آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و »ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎر و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﮐﻪ در ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﮐﻢﺗﻮان ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و »ﺣﺰب ﭼﭗ«] [32را
ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ۸ﺗﺎ  ٪ ۱۰رای دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺰب اﻓﺮاﻃﯽ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
»ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن« اﺣﺰاب ﺑﺰرگ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺰب
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر »دﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻟﻤﺎن«] [33از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ٪ ۳۰
و »ﺣـﺰب ﺳﻮﺳـﯿﺎل دﻣﮑـﺮات آﻟﻤـﺎن« از ﮐـﻢﺗﺮ از  ٪ ۱۵رأی دﻫﻨـﺪﮔﺎن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
دﺷﻮاری زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ آن ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن
ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال زﯾﺎد ﻧﺒﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »راﯾﺶ ﺳﻮم«] [34ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ اﺣﺰاﺑﯽ
ﮐﻪ 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 ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن دو اﺻﻞ
ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
و دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺻﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﭘﺎره
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع و ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﻗﻮای
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ
آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮوژه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوﻟﺖ ﻓﺪرال در آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در
آرژاﻧﺘﯿﻦ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( از ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار و در ﻋﻮض ﺣﻘﻮق ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎری دوﻟﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی( و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن
ﻗﺪرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻢﮐﺎری اﯾﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
اﻗﺘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
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ﮐﻨـﺪ و ﮐـﺎوی درﺑـﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴـﻢ
( از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ۳)
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ
 در اﯾﻦ.ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ] ،[1ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ  ۲۸ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﻋﻀﻮ آﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎرهﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن دارای
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻢﭼﻮن آﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و … دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ واﺣﺪ] [2ﺳﻠﻄﻪ دارد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ۱۹۴
دوﻟﺖ ﻋﻀﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۲۵ﮐﺸﻮر دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در درون
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎرهﻫﺎی آن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال و
ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از اﻣﻨﯿﺖ ،رﻓﺎء و ﺻﻠﺢ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﭘﺪﯾﺪهای ﺣﺎﺷﯿﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﺮﺷﮑﻦ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺗﺮ و
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ و ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،راه ﺣﻞﻫﺎﺋﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺎرههای دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎرهای از دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎرهای از
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .در ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﻌﻨﯽ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢﭼﻮن وﺣﺪت و
ﯾﮏﭘﺎرﭼﮕﯽ دروﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﻓﺎع از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﻋﻮض ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دروﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﺗﮑﺎﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧـﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دو ﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال در
دوراﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اراده ﺷﺎﻫﺎن
ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ آن دوﻟﺖ
ﻓﺪرال روﺋﯿﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﺣﺘﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑـﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎﺋﯽ از ﭼﻨﯿـﻦ دوﻟﺖﻫـﺎی ﻓـﺪرال ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻧﻤـﻮﻧﻪ دﯾﮕـﺮ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ از ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اراده
ﻣﺮدم ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪﺗﺮ از ﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن در اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺳﭙﻬﺮ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ] [3ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﭙﻬﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﮔﺮه زﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ در دوران ﭘﯿﺸـﺎدوﻟﺖ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرداری از درک
ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ ِ ﺑﺎﻫﻢ زﯾﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋـﯽ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪای ،اﺳـﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻬـﺮی و
روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﮏﺳﻮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺰان آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮی و
اﻧﺪازه ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ،ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ][4
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻮع وﯾﮋهای از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ در ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی( راﺑﻄﻪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دلﺧﻮاه ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .از آنﺟﺎ
ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ
ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۸۷۰در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﯾﮏ رأی اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدم.
دو ﺳﻮﯾﻪﮔﯽ] [5دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺪرال
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻫﻤﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری
از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ] [6ﮔﺸﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮی دارای
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
درﺑﺎره آن ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ
آن ﻫﺴﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎره آن ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺸﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺣﺰب در آن ﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪای
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان

در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دوﻟﺖﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از
ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ
درﺑﺎره اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
دﺳﺖﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﭘﺮوژه ﺑﻪ رأی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼط دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی آﻟﻤﺎن زﯾﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻮی دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎء ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و در ﻋﻮض ﻃﺮح ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻘﻂ  ۲۰درﺻﺪ از آرای اﻋﻀﺎء ﺟﻨﺒﻪ
اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ  ۷۹درﺻﺪی ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻬﺮ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ دوﺳﻮﯾﻪﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻢزﯾﺴﺘﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ از ﻗﻬﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﻬﺮ را ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺴﭙﺎرد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ دو ﺳﻮﯾﻪﮔﯽ »ﺣﻖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی« و »اراده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه »اﻧﺤﺼﺎر
ﻗﻬﺮ در دﺳﺘﺎن دوﻟﺖ« اﺳﺖ ،روﺑﻪروﺋﯿﻢ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﺳﻮﻳﻪﮔﯽ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻼفآﻣﺪ ﯾﮏدﯾﮕﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺰﯾﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اراده اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪای و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آنرا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
»دوﺳﻮﯾﻪﮔﺮاﺋﯽ« دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻓﺪراﻟﯽ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﻮﯾﻪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ در دوﻟﺖﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ
از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ زﯾﺮﭘﺎ
ﻧﻬﺎدن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد .در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﭘﺴﺎﺗﯿﺘﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی

ﺻﺮب ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ اﻓﺮاﻃﯽ« ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﻣﻦ زد و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اروﭘﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن دوﻟﺖ ﭼﻨﺪ
ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻤﻮار ﺷﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﯾﮏ از
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ رأی ﻫﻢﮔﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﻋﯽ دوﺳﻮﯾﻪﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ
دﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﺎﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی دارای ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﻮزه دوﻟﺖ ﻓﺪرال،
ﻫﺮﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻤﺒﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﻖ دارد  ۲ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻢﮔﻮﻧﯽ
دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﻖ رأی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮد دارای آرای ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖِ ﺑﺎدن
ورﺗﻤﺒﻮرگ] ،[7ﺑﺎﯾﺮن] ،[8ﻧﻮردراﯾﻦ وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ] [9و ﻧﯿﺪرﺳﺎﮐﺴﻦ]۶ [10
رأی ،اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺴﻦ] ۵ [11رأی ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ]،[12
ﺑﺮﻟﯿـﻦ] ،[13ﺗـﻮرﯾﻨﮕﻦ] ،[14راﯾﻨﻼﻧـﺪﻓﺎﻟﺰ] ،[15ﺳﺎﮐﺴـﻦ] ،[16ﺳﺎﮐﺴـﻦ
اﻧﻬﺎﻟﺖ] [17و ﺷﻠﺴﻮﯾﮏ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ] ۴ [18رأی و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ
ﺑﺮﻣﻦ] ،[19ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ – ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن ] ،[20ﺳﺎرﻻﻧﺪ] ،[21و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ][22
ﻫﺮ ﯾﮏ  ۳رأی دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﺮ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ دوﻟﺖ واﺣﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎ][23
در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ واﺣﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ واﺣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
دﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ
دوﻟﺖ واﺣﺪ را »دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

در ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ،
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و اﺳﺘﺎﻧﺪاری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺷﻮراﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آنﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﺋﯿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ،دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﮐﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در
دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ و ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آن ،در دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال،
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع دوﻟﺖ واﺣﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﻢﭼﻮن دوﻟﺖﻫﺎی ﮐ ُﺴﺘﺎرﯾﮑﺎ،
ﻓﻨﻼﻧﺪ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن داﻧﻤﺎرک ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ،
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ را ﻣﯽﺗﻮان
دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰزدا ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖﻫﺎی واﺣﺪ ﻫﻢﭼﻮن
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی اداره
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﺣﻘﻮق اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﯾﮑﺘﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ] [24ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رده
از دوﻟﺖﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﭘﯽ ﺑﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ
ﯾﺎ دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از
ﺳﭙﻬﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ
دوﻟﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﻨﺪ ،دارای
ﺧﺼﻠﺘﯽ دوﺳﻮﯾﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ  ۲۸دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﻪ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ
ﺣﺮﮐﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در درازﻣﺪت اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﻤﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺧﻮد ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﺮار دارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺣﺰاب راﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽﮔﺮاﺋﯽ اﻓﺮاﻃﯽاﻧﺪ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرأ را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از رﻫﺒﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖﮔﺮا ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻢﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از ﯾﮏﺳﻮ دارای ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺮاﻣﻠﯽ] [25اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮان دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ
ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻮﺳﻂ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ۵
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وزﯾﺮان ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮد را ﮐﻤﯿﺴﺎر
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺴﺎری ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۶۵٫۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻋﻀﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دارای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

اروﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای  ۲۸ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
دادﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻢﺳﻮﺋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد،
ﺑﻼواﺳﻄﻪ در ﺳﭙﻬﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداری
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ »دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪه اروﭘﺎ« ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻮاداران ﭘﺮوژه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎﺋﯽاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﻨـﺪ و ﮐـﺎوی درﺑـﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴـﻢ
از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان از
ژرﻓﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از ﯾﮏﺳﻮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮمﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻢﺻﺪا ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮوژه
»ﻗﻮم ﻓﺎرس« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﻗﻮم ﺳﺘﻤﮕﺮ« در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﯾﺮان ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اداره ﻓﺪراﻟﯽ
اﺳﺖ«] ،[1ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮوژه دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ او
ﺑﺘﺎزﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز »اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی« اﺳﺖ ،در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎﺧﺘﻪ و از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮش را »ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ«] [2ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .آدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
آزادی ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،از رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮش را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
»اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی« اﻧﺪﯾﺸﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮوژه اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم آن ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ«][3
آﻟﮑﺴﯽ ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﭼﻮن دﻣﮑﺮاﺳﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺪرال ﺑﻮد ،ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ آنرا
ﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﻮد از اﺛﺮ ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻄﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺮدم در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اداره
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ
ﭘﺮوژه »ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای« را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
در اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ؟
واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓ ُـﺪوس] [4واژهای ﻻﺗﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻏـﺎز ﺳﻮﮔﻨـﺪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣـﯽداد.
ﻓ ُﺪرا] [5ﺟﻤﻊ اﯾﻦ واژه اﺳﺖ ﮐﻪ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮارداد

ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ روﻣﯽﻫﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﻓ ُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ واژه دو اﺻﻄﻼح ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در آن دوران اﻗﻮاﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه روم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی روﻣﯽﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺷﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری روم ﺑﻮد .روﻣﯽﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺟﻤﻬﻮری روم ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻤﻬﻮری روم ﺑﻮدﻧﺪ را ﻓ ُﺪرا
ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ روم اﻣﻀﺎء ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶ روم ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ در دوران ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻗﻮام در اروﭘﺎ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ
روم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ درون ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻮام ژرﻣﻦ اﺟﺎزه داد ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی روﻣﯿﺎن ،در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻗﻮام
را ﻧﯿﺰ ﻓ ُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﻮن
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ارﺗﺶ روم از روﻣﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮروﻣﯽﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ در ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻓ ُﺪرا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ روم اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ روم در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺮاء ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻮض در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
روم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن روم ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﺑﺮﺧﻮرداری
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی روم ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺣﻘﻮق
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺗﺄﺋﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯾﺎران اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اداره آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور در ﺑﻄﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری رﮔﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﯾﺎﻓﺖ[6].
اﻧﺪﯾﺸﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺸﻮری ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﺪاﺷﺖ
ـﺲ از
ـﺮودُن ﭘـ
ـﻪ و ﭘـ
ـﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴـ
از اﻧﻘﻼب ﮐـ

ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ و ﭘﺮودن در
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﻧﺪارد .ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﭘﯿﺶ
ـﺘﻨﺪ و
آن اﻧﻘﻼب ﻣﯽزﯾﺴـ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﭘﺮودُن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۲۸ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی را
ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺖ و در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
»دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در آن دوران
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن«] [7ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،آن
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
روم ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم در
ﺳﺪه  ۱۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم« ﻧﺎﻣﯿﺪ و
در آن دﯾﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﻟﻤﺎن
ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از »اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس
روم« ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﯿﻦﻫﺎی آﻟﻤﺎن
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪای را ﺑـﻪ وﺟـﻮد آوردﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را
»اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺷﻮراﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻢ از »روح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ« ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﻪ در آن دوران در ﻫﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎزهای از ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻣﺪرن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﺷﺎﻫﺎن اروﭘﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ [8].ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧ ُﺮد ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮه از ﯾﮏدﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﺮوژه دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و
ﺟﺪاﺋﯽ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ[9].
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﺑﻮد ،ﭘﺮودُن
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﻧﻘﺪ اﻧﻘﻼب  ۱۷۸۹ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺖ آن اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﺮودُن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﺎاﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺸﺖ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻧﺎم ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻠﻖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم را ﮐﻪ »ﻣﺰاﺣﻢ« ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد ،ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻨﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺮودُن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۸۶۳ﮐﺘﺎب »درﺑﺎره اﺻﻮل ﻓﺪراﺗﯿﻮ و
ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ«] [10را اﻧﺘﺸﺎر داد و در آن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ در اروﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰاﻓﺰاﺋﯽ ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در درون ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻬﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮی و »ﺣﻞ« ﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻫﺪف ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﻬﻨﺎور و ﻗﺪرﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮودُن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺳﻮ از
»ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻮﻟﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺪراﺗﯿﻮﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان
ﮐﺸﺎورزی – ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺧﻮد از ﺳﻮد

ﮐﺎر
ﮐﺎر

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﻓﺪراﺗﯿﻮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎور ﭘﺮودُن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻓﺪراﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺪراﺗﯿﻮﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ورای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﭘﺮودُن از
ﻓﺪراﺗﯿﻮﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﻪﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺪراﺗﯿﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﭘﺮودُن ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
اروﭘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رد ﭘﺎی دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﺗﺌﻮری »ﻓﺪراﺗﯿﻮ« ﭘﺮودُن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﺮﮔﺎه
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮد ،در آنﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎور

ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮان ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،در آنﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد.
ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮودُن »ﻓﺪراﺳﯿﻮن« را ﻫﻤﺎن
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮودُﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻓﺪرال ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﭼﮑﯿﺪهی اﻧﺪﯾﺸﻪ »اﺻﻞ ﻓﺪراﺗﯿﻮ« ﭘﺮودُن آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن »آزادی« و »ﻗﺪرت«][11
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﻗﻄـﺐ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻌـﺎدل ﺑﻪوﺟـﻮد آورد .ﭼﻨﯿـﻦ ﻗـﺮاردادی ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯿـﺎن
»ﻓﺪراﺗﯿﻮﻫﺎ« و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو
ﻗﻄﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﻗﻄﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺑﺰار ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ[12].
ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ﻓﺪرال در اروﭘﺎ )ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن( ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ۴ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
 .2ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرﻗﺪرت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ واﮔﺬار ﮐ ُﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی
ﻓﺪرال

اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی

ﮐﺒﯿﺮ

و

اﯾﺮﻟﻨﺪ

ﺷﻤﺎﻟﯽ،

ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﭘﺲ از ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﮔﺸﺖ.
 .3ﺑﺮﺧﻼف اراده دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،در
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را
در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در اﯾﺮان دﯾﺪﯾﻢ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ارﺗﺶ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪ
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان دوﻟﺖﻫﺎی
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺪاﺋﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ »داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ!«
اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی.

 .4و ﯾﺎ آن ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ ﻫﻮﺳﻨﯽ و
ﻫﺮزﮔﻮﻧﯿﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﻪای اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار دارد و ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
دوﻟﺖﻫـﺎی اﯾـﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﮐـﻮﭼﮏ دوﻟﺖﻫـﺎی اﯾـﺎﻟﺘﯽ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎور و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖاﻧﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﭘﺎرﻟﻤـﺎن ﻓـﺪرال دوﻟـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی را اداره و ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿـﻦ
دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداری اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺧﺎﻟﺖ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ردهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺸﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدم از ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ژرفﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺖ ،زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آرأ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﻢﭼﻮن ﺳﻮﺋﯿﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر )ﺗﺮاﻣﭗ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﻼن از  ٪ ۳۵ﺑﻪ  ٪ ۲۱زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻼن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺟﺬب ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮﮔﺎه
اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺮ ﻻﯾﻪای دارای »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال )دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی( ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ و ﯾﺎ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﯿﭻ
ردهای از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺪرال ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی،
دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
و … را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
و ارﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی،
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و …( ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی

و دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺎﻧﺪوﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮد و زﯾﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال ﺑﻪ
ردهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺎدری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ،
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ،آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و
ﮔﺴﺘﺮش آن ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﻪ اﺳﺎس آن
ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺿﺮورت »ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن« وﺟﻮد
دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺎﺑﻘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﺋﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﺤﺪودﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺟﺪاﺋﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮔﺮدد .در دوﻟﺖ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮐﻪ در آن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ دارای ﮐﻢﺑﻮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻮد،
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﺪل و ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ آن ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺸﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در
ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﮐ ُﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم راه ﺧﻮد
را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺟﺪا ﺳﺎزد .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﮐ ُﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐ ُﺮدﻧﺸﯿﻦ از ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺣﺮف ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از اﯾﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﻨﺪ.
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ﻃـﺮح ﭘﯿـﺶ ﻧـﻮﯾﺲ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﯿﺮﻣﺎه  1381اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در
آن زﻣﺎن ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻃﺮﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اراﯾﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﺑﺎب ﮐﻠﯿﺎت و
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ،ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آزادی
ﺧﻮاه و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از اﯾﻦ راه ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﻮر ،راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای روﺷﻦ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎص در ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺎن ﻧﻔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻟﺤﻈﻪ ی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﮔﺬرای
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و آﮔﺎﻫﯿﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﺧﻮد را در راس ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻘﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۵۷و ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ی ﺑﺎرز ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،در آن زﻣﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و

ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدم و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺮح
ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺣﺎد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد »ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان« ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
 -1اﻟﮕﻮی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرن
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در
ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر آﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﺎزی ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ واﯾﻤﺎر ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و اﻧﻘﺮاض ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در
آﻟﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﯾﮑﺴﻮ و وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺣﺘﻤﺎل روی دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﮑﺎﻫﺪ.
 -۲ﻧﮑﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪرال
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ .ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ،از ﻣﯿﺎن دو ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺧﻠﻘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ اﯾﺮان،
ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺑﺎ اراﯾﻪ ی اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ادا ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان.
ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۰

ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
ﻓﺼﻞ اول ﺣﻘﻮق اﺳﺎس
اﺻﻞ 1

-1ﺷﺄن و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن ،ﭘﺎﺳﺪاری و
ﺣﺮاﺳﺖ از آن وﻇﯿﻔﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
-2از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻘﻮق ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺎس ﻫﺮﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -3ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ،
ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،ﻣﻘﯿﺪ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۲
-1ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺣﻖ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
-2ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آزادی ﻓﺮدی ﺧﺪﺷﻪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
-3ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ3

 -1اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

 -2ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.دوﻟﺖ ﺗﺴﺎوی واﻗﻌﯽ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ و در ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻨﺸﺎء ،ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن،
ﺑﺮﺧﻮردار ﯾﺎ از اﻣﺘﯿﺎزی
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮدن ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﯾﺎ

ﺟﻨﺴﯿﺖ ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،ﻧﮋاد ،زﺑﺎن ،زادﮔﺎه و
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از اﻣﺘﯿﺎزی
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺮارداد.

اﺻﻞ4

 -1آزادی ﻋﻘﯿﺪه ،وﺟﺪان و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
 -2اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻨﺎد آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد.
 -4ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ
در ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
 -5ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ آن ﺟﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺎر ﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ.
 -6ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﺰاداری
ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ وادار ﮐﺮد.
 -7ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -8ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺪای وﺟﺪان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد.ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۵

 -1ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﻋﻘﯿﺪه اش را در ﮐﻼم ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ آزاداﻧﻪ
اﻇﻬﺎر دارد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد .آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و آزادی ﮔﺰارش ﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ
رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -2اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن و آﺑﺮوی ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 -3ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﻮزش آزاد اﺳﺖ .آزادی آﻣﻮزش ،ﮐﺴﯽ را از
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۶

 -1ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد.
 -۲ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی
ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
اﻧﺪ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﮐﺮد.
 -4ﻫﺮ ﻣﺎدری ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺪد ﮐﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۷
 -1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد.
 -2ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در دروس
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
3۔ ﺷﺮﻋﯿﺎت در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮاد درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﻋﯿﺎت ،ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ آﻣﻮز ﮔﺎری
را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﻞ اش ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دادن درس ﺷﺮﻋﯿﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد.
 -۴ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ،

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ﺑﺮای داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺛﺮوت اوﻟﯿﺎ ﻧﺸﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻫﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد.
 –5اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ دﺑﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ را از ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﺎ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﺴﺘﺎن
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﮑﯽ ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻣﺪارس آﻣﺎدﮔﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۸

 -1ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﻨﺪ.
 -۲اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻓﻀﺎی آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
اﺻﻞ 9

 -1ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزه از دوﻟﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
-2اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺰاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮاﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ

ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻗﺮاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺪف از آن اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؛ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﺻﻞ  ،۱۲اﺻﻞ  ۳۵ﺑﻨﺪ
 2و  ،۳اﺻـﻞ  ۹۲ﺑﻨـﺪ  4و اﺻـﻞ  ۱۰۱ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺒـﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ی اول در ﺑﻨﺪ  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰

 -1ﺳﺮی ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -2ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﯾﺎ ﺣﺮاﺳﺖ از ﻧﻈﻢ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد ،و
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﺻﻞ ۱۱

 -۱ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪود
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﯾﺎ ﻧﻈﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ از آن را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺷﯿﻮع اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی ،ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺮاﺑﯽ
ﻫﺎی ﻋﻤﺪه،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﯾﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ارﺗﮑﺎب
ﺟﺮاﯾﻢ ،آن را ﺿﺮوری ﺳﺎزد.
اﺻﻞ ۱۲

 -1ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﮐﺎر آﻣﻮزی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
 -2ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﮕﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد.
 -3ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ .
اﺻﻞ ۱۳

 -1ﻣﺮدان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در
ارﺗﺶ ﯾﺎ دﻓﺎع ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۴

 -١ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -2ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل
وﻗﻮع ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در آن ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ.
 -3اﮔﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﺳﻮءﻇﻦ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎرج از
ﺗﻨﺎﺳﺐ دﺷﻮار ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﺟﺮم و ﺑﺎ اﺟﺎزه ی
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن
در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
زﻣﺎن اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺟﺎزه ی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأی ﻫﯿﺄت ﺳﻪ
ﻧﻔﺮه ای از ﻗﻀﺎت ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺟﺎزه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رأی ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻄﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﺟﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد

ﺧﻄﺮی ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﺟﺎزه را ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻮد.
 -5اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه ﺑﺮای
اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده،
ﺑﺪﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮم ﯾﺎ دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن
اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻄﺮ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ دراوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -6دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺮ ﺳﺎل از ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ 3
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ی اﺧﺘﯿﺎرات آن اﺳﺖ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ۴و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ دارد در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ،۵
ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻠﺲ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۷ﻫﺮ دﺧﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات
ﻓﻮری ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻣﺴﺮی ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۵

 -1ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮ ارث ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 -۲ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ را در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺪﻣﺖ ﺳﻌﺎدت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻫﻤﮕﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت و ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد .ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻘﺪار
ﺧﺴﺎرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

اﺻﻞ ۱۶
زﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺣﺪود ﺧﺴﺎرت وﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ
ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت،
اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی  ۳و  ۴از اﺻﻞ  ۱۵اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۷

 -۱ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ از او ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۱۸

 -١اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 -2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۹

ﻫﺮﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮض ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۰

 -١ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ و ﻧﺸﺮ آن در ﮐﻼم ،ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ را
)اﺻﻞ  ،۵ﻧﯿﻤﻪ ی اول از ﺟﻤﻠﻪ اول( و ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را
)اﺻﻞ  (۸و ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﺣﺎل را )اﺻﻞ  ،(۱۹ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺣﻖ اراﯾﻪ ی در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ و اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﺎن
ﺧﺪﻣﺖ در ارﺗﺶ ﺑﺎ در اﻣﺪاد ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮاوده ی آزاد )اﺻﻞ  (۱۱و آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن
ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را )اﺻﻞ  (۱۴ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۱

از ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت )اﺻﻞ ۵
ﺑﻨﺪ  ،(۱آزادی آﻣﻮزش )اﺻﻞ  5ﺑﻨﺪ  ،(۳آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت )اﺻﻞ (۸
آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻞ)  ، (9ﺳﺮی ﺑﻮدن ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات )اﺻﻞ ،(۱۰
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ )اﺻﻞ  (۱۵و ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )اﺻﻞ  (۱۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادی ﺧﻮاه ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۲۲

 -١ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮردی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺻﻞ آن ذﮐﺮﮐﻨﺪ.
 -2در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﻫﻮی و ﺟﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﺷﻪ
دار ﺷﻮد.
 -۳ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺟﻮﻫﺮآن ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر دارد.
 -۴اﮔﺮ ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد آورد ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺠﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﺑﻨﺪ  ۲از
اﺻﻞ  1۰ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم – دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
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 –1ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﺪرال ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﻣﺮدم
از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای ﮔﯿﺮی و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺰای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری،
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 – 3در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﻮای
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.
-4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺪاﻓﻌﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن
از ﺣﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺻﻞ ۲۴

 –1دوﻟﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ
دارد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم و ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۵

 -١اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اراده ی ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب آزاد اﺳﺖ.ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ی ﻣﻨﺸﺎء وﻧﺤﻮه ی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در آﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ
و داراﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
 -2ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻧﻈﺎم ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ درﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮد .درﺑـﺎره ی ﺿـﺪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻮدن آن ﺣـﺰب ،دﯾـﻮان ﻋـﺎﻟﯽ

ﮐﺸﻮرﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -3ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۲از اﺻﻞ  ۲۵را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۶

 -1ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮخ اﺳﺖ.
 -۲ﮐﻠﯿﻪ ی زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد زﺑﺎن ﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۲۷

ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
اﺻﻞ ۲۸

 -١اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪارک آن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ،و در ﻣﺮاوده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت
اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﺻﻞ ۲۹

 -1ﻧﻈﺎم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،

ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،آزاد ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ دارای اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ را در
ﭼﺎر ﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻮزه ی ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده از ﺣﻖ ﺧﻮد
ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮق اﺳﺎﺳﯽ واﻫﺪاف ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ۱و ۲ﺳﺎز ﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۳۰
اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻋﺪه ی دﯾﮕﺮی را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ،
اﻣﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۳۱
ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارد.
اﺻﻞ ۳۲

 -1ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮدوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -۲ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای وﯾﮋه ﺑﺎ رواﺑﻂ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﻳﺎ
ﺷﺪ.
 -3ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻨﺪﻧﺪ.
اﺻﻞ ۳۳

 -۱ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دارای ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 -2ﻫﺮ ﻣﺴﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ روی ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﻌﺪاد ،و

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ.
 -3ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻣﺠﺎز
ﺑﻮدن در ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ در دوﻟﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اش
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
 -4اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ داﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد.
 -۵ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ی ﮐﺎرﻣﻨﺪی دوﻟﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۳۴

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻗﺮار دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﺪی ﯾﺎ اﻫﻤﺎل
ﺑﺰرگ  ،ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت راه رﺟﻮع
ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ.

ﺑﻪ

اﺻﻞ ۳۵

 -١ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
اداری ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮد از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺟﻌﻪ ی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ادارات دﯾﮕﺮ و از ژاﻧﺪارﻣﺮی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.

 -۳اﮔﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻗﻠﻤﺮو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎن را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮرات ﻻزم را
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ژاﻧﺪارﻣﺮی و ارﺗﺶ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﻋﺰام
دارد.اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ی اول ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺧﻄﺮ،
ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻞ ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﻳﺮد.
اﺻﻞ ۳۶

 -1ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه از
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎراﻧﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﺻﻞ ۳۷

 -1در
اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺠﺒﻮر

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن اﺳﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺑﻪ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

 -2در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺣﻖ ﺻﺪور
دﺳﺘﻮر از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران آن ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم دارد.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

اﺻﻞ ۳۸

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،آزاد،
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﻧﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب
و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ و دﺳﺘﻮری ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﺪان ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺪ.
 -2ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -3ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۳۹

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دوران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ زودﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ و دﯾﺮﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﺷـﺮوع ﻫـﺮ دوره ی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد .در ﺻـﻮرت اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠـﺲ،
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺷﺼﺖ روز اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 -2ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
 -٣ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن و آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﺻﻞ 4۰

-1رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ

اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺟﺎزه ی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺻﺤﻦ آن و ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ و
ﻣﺼﺎدره ی اﻣﻮال آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۴۱
 -١ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ی اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارد از ﻫﺮ
ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ )ﺑﻨﺪ  (1ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
 -۳ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ 4۲

 -1ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ دﻫﻢ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال و در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
دو ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .درﺑﺎره
ی درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی
را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دارد.
 -3اﻧﻌﮑﺎس دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮای ﮔﺰارش ﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ
آورد.
اﺻﻞ ۴۳

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﻋﻀﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال ﺑﺸﻮﻧﺪ.
 -۲اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ
ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ی ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ اﺟﺎزه ی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن

اﺟﺎزه ی ﺻﺤﺒﺖ داده ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۴۴

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﻖ دارد ،و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از
اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ،در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.درﺻﻮرﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ
ﻋﻠﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد.
 -۲اﻗﺎﻣﻪ ی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ در ﻣﻀﻤﻮن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات دادرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﺮی ﺑﻮدن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 -3ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮارد
ﺣﻘﻮﻗﯽ و اداری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ آزاداﻧﺪ.
اﺻﻞ ۴۵

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای
اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 -2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -۳اﺻﻞ  ۴۴ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ی دﻓﺎﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۴۶

 -1ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﮔﺎن ﮐﻤﮑﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۷

 -١ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۱۹ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۸

 -1ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺠﻠﺲ را در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رأی ﯾﺎ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ او در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ درﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ اداری ،و ﯾﺎ در
ﺧﺎرج از ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻤﺖ و
اﻓﺘﺮا زدن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺟﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ آزادی ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ازﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ او
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 -۴ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دادرﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﻣﺠﻠﺲ وﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ آن ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
اﺳﺖ.

اﺻﻞ ۴۹
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ درﺑﺎره ی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

درﺑﺎره ی آن ﺣﻘﺎﯾﻖ از ادای ﺷﻬﺎدت ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺧﻮدداری از ﺷﻬﺎدت دادن ،ﻣﺠﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﺿﺒﻂ اﺳﻨﺎد و
ﻣﺪارک ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۵۰

 -1ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای
ﺗﺪارک دﯾﺪن ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -2ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ در راه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد اﺷﺘﻐﺎل
ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
-۳

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺠﻠﺲ

ﺣﻖ

دارﻧﺪ

ﺧﻮاﻫﺎن

ﺣﻘﻮق

ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

ی

ﻣﮑﻔﯽ

ﮐﻪ

اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﻧﺎن از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮرا ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

اﺻﻞ ۵۱
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
اﻣﻮردوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.

در

ﻗﺎﻧﻮن

ﮔﺬاری

واداره

ی

اﺻﻞ ۵۲

 -١ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ازاﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.دوﻟﺖ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را اﻧﺘﺼﺎب وﻋﺰل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دارای ﺳﻪ رأی در ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ .اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر رأی ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﺞ رأی و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻔﺖ رأی دارﻧﺪ.

 -3ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ رأی دارد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻋﺰام دارد .رأی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرای اﻋﻀﺎ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۵۳

 -١ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﻧﺸﺴﺖ آن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺻﻮرت
درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺣـﺪاﻗﻞ دو اﯾـﺎﻟﺖ ﯾـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ دوﻟـﺖ ﻓـﺪرال
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
 -۳ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات آن ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ
و ﻧﺸﺴﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺷﻮرای اﯾﺎﻟﺘﯽ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮی از دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻞ ۵۴

اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
اﺻﻞ ۵۵

 -١ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از دو ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن از ﺳﻮی ﻋﻀﻮ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ آن اﺳﺘﺎن در ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻮری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر آن را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را در ﺻﻮرت اﻗﺪام دﻓﺎﻋﯽ
درﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آن در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﺻﻞ ۵۶

 -1رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ
دوره ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
 -2رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﺎه در دور ﻧﺨﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎورد ،روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم رأی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در
دور دوم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﮐﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -3اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ روز ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوره
ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ دورﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -4ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دور ﻧﺨﺴﺖ و دور دوم رأی ﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ
ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺻﻞ ۵۷

 -1رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻨﺼﺐ در آﻣﺪ دار دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ
ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ
ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۵۸
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
زﯾﺮ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ :
»ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﻢ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن
ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﻣﺎﻧﻊ از زﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮم ،در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال و دﻓﺎع از آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻮﺷﻢ ،وﻇﺎﯾﻔﻢ را ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻓﺮدی رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ادا ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۵۹

در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی او ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ۶۰

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻀﺎی ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب
ﯾﺎ ﻋﺰل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺳﻮم از اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ.

اﺻﻞ 61

 -1رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
اﺳﺖ .وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد ﻋﻘﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﯿﺮ اﻋﺰام ﻣﯽ دارد وﺳﻔﯿﺮان آن ﻫﺎ را ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد.
 -۲ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪرال را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻬﺎدی را دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﺪرال اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎی اداری ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر اداری
ﻓﺪرال ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۶۲

 -١رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب وﻋﺰل ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ و اﻓﺴﺮان را
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -2وی در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال و در ﻣﻮردی واﺣﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺣﻖ
ﺑﺨﺸﻮدن ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﯽ را دارد.
 -3وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -4ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم از ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .
اﺻﻞ ۶۳

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی

دو ﺳﻮم از
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ دو ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .و
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻬﺎد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ را ،ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
-2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر رأی ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺪﻫﺪ،
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را از ﻣﻘﺎم اش ﻋﺰل ﮐﻨﺪ.
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎ
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﺖ وی را از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اش ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزد.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – دوﻟﺖ ﻓﺪرال

اﺻﻞ ۶۴

دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزرای ﻓﺪرال.
اﺻﻞ ۶۵

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 -2ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه آرای ﻻزم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﭼﻬﺎرده روز ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اول ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎب وی ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺻﺎدر ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ را
ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۶۶

 -۱ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،وزﯾﺮان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وی ﺑﺎ
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ وزرات اﻧﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -2ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺻﻞ  58اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۶۷

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﻫﺮ وزﯾﺮی در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮان ،ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ را ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۶۸

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﺎن در دوران ﺗﺼﺪی ﻣﺴﻨﺪ
وزارت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ازﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
اﻗﺘﺼﺎدی دارد ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﭼﻨﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

اﺻﻞ ۶۹

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رای
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی را
اﻧﺘﺨﺎب و از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻋﺰل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد وﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ آن ﻣﺴﻨﺪ
اﻧﺘﺼﺎب ﮐﻨﺪ .
 -2ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی رای ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﺻﻞ ۷۰

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ رأی اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ را در ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ روز ﻣﻨﺤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
 -2ﻣﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ رای اﻋﺘﻤﺎد و رأی ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۷۱

 -۱ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوران ﺧﺪﻣﺖ وزﯾﺮان
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

 -3در ﺻﻮرت در ﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻫﺮ وزﯾﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺼﺎب وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﻫﺎ

اﺻﻞ ۷۲

 -1اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 -۲ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺣﻖ وﯾﮋه ی ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ و
ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،
ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۷۳

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری از ﺣﻘﻮق وﯾﮋه ی ﻓﺪرال اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﺻﻞ ۷۴

 -۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 -۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری وﺟﻮد
دارد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق
و ﯾﺎ وﺣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -3ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎده ی  ،۲دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ.

اﺻﻞ ۷۵

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد:
 .1اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و دﻓﺎع ﻣﺪﻧﯽ؛
 .2اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال؛
 .٣اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادی رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت از /و ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺠﺮﻣﺎن؛
 .4 .4اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ ،ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ زﻧﯽ ،اوزان و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ؛
 .۵وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﻗﻤﻠﺮو ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ،آزادی ﻣﺮاوده ی ﮐﺎﻻﯾﯽ و آزادی ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج و
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ؛
 .6 .6اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ؛
 .7 .7اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ راه آﻫﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺗﻤﺎﻣﺂ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم آن
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )راه آﻫﻦ ﻓﺪرال( ،ﺳﺎﺧﺘﻦ و اداره ی
ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﻓﺪرال و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ؛
 .8 .8ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن؛
 .9 .9اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎران ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال واﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺪ؛
 .10اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺣﻖ
ﭼﺎپ؛
 .۱۱اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ؛
)آ( در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ
)ب( اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دﻓﺎع
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ )اداره ی اﻣﻨﯿﺖ
داﺧﻠﯽ( و
)پ( در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺪارک در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ اداره ی ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻓﺪرال و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ؛
 -12آﻣﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺪرال.
اﺻﻞ 76

 -1ﺣﻘﻮق ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری )اﻋﻢ از ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی زﯾﺮ :
.1

.2
.3
.4
.5

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ،آﺋﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻫﺎ،
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،ﻣﺤﻀﺮ داری و ﻣﺸﻮرت ﻗﻀﺎﯾﯽ ؛
 .2ﻣﻘﺮرات ازدواج؛
 .3ﺣﻘﻮق اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ؛
 .4اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎرﺟﯿﺎن و اﺟﺎزه ی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
؛
 .5ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ؛

.6
.7
.8
.9

 .6اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
 .7اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
 .8اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن

ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ؛
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ؛
ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻏﺮاﻣﺖ ؛
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﮓ ؛
 .10اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮرﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺟﻨﮓ ،و ﮔﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زور؛
 .۱۱ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻌﺎدن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،اﻧﺮژی ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی،ﮐﺴﺒﻪ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻮرس ،ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ( ؛
 .12ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ،
اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار
دارد ،ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ی
آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﻪ ی اﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آﯾﺪ ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ؛
 .13ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎر ﮔﺎه ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ؛
 .14اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ؛
.15ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺻﻮل  ۷۵و ۷۶
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛
 .16ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻣﯿﻦ و اﻣﻼک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ؛
 .17 .17ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی؛
 .18 .18ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﻠﺪاری و آﺑﺎداﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ،واردات و ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ
در ﺳﻮاﺣﻞ و درﯾﺎﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﯾﯽ ؛
 .۱۹اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺴﺮی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪور اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎﻻت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد
داروﯾﯽ ،ﻣﻮاد درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،و ﺳﻤﻮﻣﺎت؛

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻫﺎ

و

ﺗﻨﻈﯿﻢ

اﺷﻞ

ﻫﺎی

درﻣﺎﻧﯽ

 .20ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ؛
 .21ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻋﻠﻮﻓﻪ و داﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ؛
 .22ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧـﯽ درﯾـﺎﯾﯽ و ﺳـﺎﺣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﻫـﺎی درﯾـﺎﯾﯽ،
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ،راه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و راه ﻫﺎی آﺑﯽ
داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارد؛
 .۲۳اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺟﺎده ﻫﺎ ،اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎده ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاری از
آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
راه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ؛
 .24اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه آﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی راه آﻫﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ؛
 .۲۵اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎﮐﯽ ﻫﻮا و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮ و ﺻﺪای آزار دﻫﻨﺪه ؛
 .۲۶ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ؛
 .۲۷اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎن ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ارﺛﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ؛
 -2ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۲۶از ﻣﺎده ی  ۱ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻞ ۷۷

 -1ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮازی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺎران دواﯾﺮ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ی  ۹از اﺻﻞ  ۷۵ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺎده  ۱ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -٣ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۹از اﺻﻞ  ۷۵ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش
ﮔﺬاری ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﻘﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ی  ۱آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -4ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱و  ۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﻀﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ۱۱۰آﻣﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ی
 ۳اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﺻﻞ ۷۸

 -١ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﻖ دارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺻﻞ ،۷۴
ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭼﺎر ﭼﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
 .1ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺻﻞ ۷۷
ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛
 .۲اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ؛
.3
.4
.5
.6

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت؛
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎر؛
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اراﺿﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ؛
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ؛

 .۷ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﺧﺎرج .ﻣﺎده ی  ۳از
اﺻﻞ  ۷۴ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر دارد.
 -۲ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﻨﺪه ای را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺻﻞ ۷۹

 -١ﻻﻳﺤﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آورده ﺷﻮد.
 -۲ﻻﻳﺤﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارﺟﺎع ﺷﻮد .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻇﺮف ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻻﻳﺤﻪ ی ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻻﯾﺤﻪ ای را ﮐﻪ در زﻣﺎن اراﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺟﻤﻠﻪ ی ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ
ﻫﻨﻮز ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
دارد .در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارد ،ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ؛ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﻪ ی  4ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 -٣ﻻﻳﺤﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻇﺮف ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ارﺟﺎع ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
اﻋﻼم دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻻﻳﺤﻪ ی ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺳﻮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮدوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﻤﻠﻪ ی  ۴ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎره ی ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻮر ﻧﻤﻮده اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸۰

 -1ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال را ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،آن را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.

 -۲ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﻻﻳﺤﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻌﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رﻫﻨﻤﻮدی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮی
را در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮر ﺗﺎزه
درﺑﺎره ی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺪد آن ﺑﭙﺮدازد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ارﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ارﺟﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را اﻋﻼم دارد.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده ی ،۲
در ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺟﻤﻠﻪ ی آﺧﺮ از ﻣﺎده ی  ،۲آﻏﺎز ﻣﻬﻠﺖ
اﻋﺘﺮاض ،از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺑﻼغ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ
رﺋﯿﺲ آن.
 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد آن
را رد ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﻞ اﻋﻀﺎی آن،رد ﮐﻨﺪ.

اﺻﻞ ۸۱

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  80ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻬﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه در ﻣﺎده ی  3از اﺻﻞ  80اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ آن از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آن را رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۸۲
 -1ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺳﻮم از آراء ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ و دو ﺳﻮم از آراء ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -3ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﯾﺎ اﺻﻮل ﯾﮑﻢ ﺗﺎ
ﺑﯿﺴﺖ و دوم از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﺻﻞ ۸۳
 -1از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وزرای دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر داد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ
ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻫﺪف و ﺣﺪود
اﺧﺘﯿﺎرات واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد .ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﮔﺬاری
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
آن ذﮐﺮ ﺷﻮد.
 -2ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزرای ﻓﺪرال در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ،اﺻﻮل و ﻋﻮارض
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت راه آﻫﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،اﯾﺠﺎد و اداره
ی راه آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯾﺎ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.

 -3ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
اراﯾﻪ دﻫﺪ.
 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪرال و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال،
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد،
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸۴

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻊ ﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮدم ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﻮد ،اﺟﺮای
آن ﻣﻘﺮرات ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮرد ﺗﺪاﻓﻊ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ وﺟﻮد وﺿﻊ اﺿﻄﺮاری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮرﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﯾﮋه در ﻣﻮارد اﺻﻞ  ۱۳ﻣﺎده ی  ۵ﺟﻤﻠﻪ ی اول و ﻣﺎده ی ۶
ﺟﻤﻠﻪ ی دوم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ دارد.
 -۲ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۱
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻣﺎده ی  ،1اﺟﺮای آن ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻌﺎﻫﺪه ای و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۸۵

 -١رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ،۷۰
ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻻﻳﺤﻪ ای را ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺑﻮدن آن را
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ،رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﯾﻦ
اﺿﻄﺮاری را اﻋﻼم دارد.ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ای ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺑﻪ اﺟﺮای اﺻﻞ  ،70آن را رد ﮐﺮده

اﺳﺖ.
 -۲ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺿﻄﺮاری
ﻣﺠﺪدا ﻻﯾﺤﻪ دوﻟﺖ را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺟﻨﺒﻪ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﯿﺰ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻻﯾﺤﻪ
را در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻣﺠﺪد آن ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ،ﺻﺎدق
اﺳﺖ.
 -3ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،و در زﻣﺎن
ﺻﺪارت ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻻﯾﺤﻪ ی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ﻫﺎی ۱و  ۲ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺿﻄﺮاری ﻣﺠﺪد
در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
 -4ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۲
وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﯾﺎ اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ درﺟﺰﺋﯽ از
آن ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
اﺻﻞ ۸۶

 -١ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درزﯾﺮآن ﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ آن را وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ ی رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
 -۲در ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻫﺮﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮای آن ذﮐﺮ
ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﺟﺮا ﭼﻬﺎرده روز ﭘﺲ از
اﻋﻼم آن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻓﺪرال

اﺻﻞ ۸۷
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روش دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا درﺧﻮاﻫﻨﺪ
آورد.

اﺻﻞ ۸۸

 -۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺤﻮه ی
دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال را ﭼﻮن اﻣﻮر
داﺧﻠـﯽ ﺧـﻮد اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد و ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺄﺳـﯿﺴﺎت اداری و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و روش اﺟﺮای آن ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.
 -٣دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ را ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﺰام دارد و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ
آﻧﻬﺎ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎدون اﻋﺰام دارد.
 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

دﻫﺪ وآن اﺳﺘﺎن ،آن ﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺴﺎزد ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده.

 -5در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ
ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد اﺟﺎزه
ﻣﻮارد وﯾﮋه در ﻣﻮردی ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﻮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۸۹

اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
داد ﮐﻪ در
دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﻮاﻧﯿﻦ
را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎدی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.رؤﺳﺎی ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻓﺪرال ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ،
ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ

دﺳﺘﻮرات ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ
ی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات را ﮐﻨﺘﺮل

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -۴ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮا ،ﺷﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﺪف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﺸﻮد.دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺮوﻧﺪه ی ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اداره ﻫﺎ اﻋﺰام دارد.
اﺻﻞ ۹۰

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮد اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
اداری را ﺧﻮد دوﻟﺖ ﻓﺪرال وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺆﺳﺴﺎت اداری اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۹۱

 -۱در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ادارات ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﮐﺮ
ﺷﺪه در اﺻﻞ  ،۹۹اداره راه ﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﺪرال و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ اداره ﻫﺎ

و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ادارات ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ،اداره ی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﯾﻞ ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺪارک اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال
اﯾﺮان زﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻗﺪام ﮐﺮد.
 -۲ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات آن ﻓﺮاﺳﻮی ﻗﻠﻤﺮو
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ رود ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺪرال ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﮏ اﺳﺘﺎن
وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رود و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﯾﻦ
ادارات را دارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ادارات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در اﺳﺘﺜﻨﺎ از
ﻣﺎده ی  ،1ﺗﺤﺖ اداره ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -٣اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را دارد ،ادارات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺪرال و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺣﻖ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﺳﺖ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻮری ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺰﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ،ارﺗﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮرد دﻓﺎﻋﯽ ،ازارﺗﺶ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -3ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻻزم اﺳﺖ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ اﺟﺎزه دارﻧﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﻮد؛ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و

آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻓﺪرال ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  101وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪرال ﻛﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﺎﻏﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﻠﺢ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۳
 -1اﻣﻮر اداري ارﺗﺶ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻻزم
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اداری ﭘﺮﺳﻨﻞ
ارﺗﺶ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻟﻮازﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻧﮕﺎﻫﺪاری از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن و اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ارﺗﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺒﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
 -۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار
دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻞ  ۸۹ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال واﮔﺬار ﺷﻮد؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺻﺪور ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮرات اداری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ ی اول از ﻣﺎده ی  ۲از
اﺻﻞ  ۸۹ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد.
اﺻﻞ ۹۴

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۷۶ﻣﺎده  ۱۲وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

اﺻﻞ ۹۵

 -1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال درﺑﺎره ی ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۶

 -١ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راه آﻫﻦ ﺑﺮای راه آﻫﻦ ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
راه آﻫﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮر ﺧﻮد آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﺮد.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راه آﻫﻦ را ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -٣دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی راه
آﻫﻦ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ راه آﻫﻦ ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻼل ﻣﺆﺳﺴﻪ ی راه آﻫﻦ ﻓﺪرال ،ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،واﮔﺬاری رﯾﻞ ﻫﺎی راه
آﻫﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای از راه آﻫﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
اﺻﻞ ۹۷

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ و ﺗﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
اﺻﻞ ۹۸

دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و زدن ﺳﮑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .
اﺻﻞ ۹۹

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺎﻟﮏ راه ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 -2دوﻟﺖ ﻓﺪرال راه ﻫﺎی آﺑﯽ را ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداره
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۰

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻮد ﮔﺮدان
ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﻓﺪرال را

ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﺑﺮ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﯽ،

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٣ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداره ی ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻫﺎی ﻓﺪرال و ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮی را ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در
ﻗﻠﻤﺮو آن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ،ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﺻﻞ ۱۰۱

 -1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ و از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ادارات دﯾﮕﺮ و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪرال ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد ﺧﻮد ﻗﺎدر ﯾﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد در آورد و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻮر

دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
اﺳﺘﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را
ﺑﺪﻫﺪ؛ ﻣﺎده ﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺻﻞ ۱۰۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﯾﺮ ﮐﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی
اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
 .1ﺗﻮﺳﻌﻪ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،

اﯾﺠﺎد

ﻣﺪارس

ﻋﺎﻟﯽ

و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ

ﻫﺎی

ﭘﺰﺷﮑﯽ

 .٢ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای،
 .٣ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ،
 -٢از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای روش و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻻزم در ﻃﺮﺣﯽ
ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻗﺪام ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آن اﻗﺪام ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
 -4دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۱و  ۲در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﯽ
از ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻨﺪ  ۳دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻣﻨﻮط اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن آن در ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻓﺪرال و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ.
 -5ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد.

اﺻﻞ ۱۰۳

دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ – اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ

اﺻﻞ ۱۰۴

ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال و دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۵
 -1دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ی
ﻣﺤﺪوده ی ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ﯾﮏ ارﮔﺎن
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،دارای ﺣﻘﻮق ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
 .۲ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﯾﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،درﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﺑﻬﺎم درﺑﺎره ی ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﺻﻮرت و ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال؛
 .٣ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  ۲از اﺻﻞ  ۷۴ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ؛
 -۳درﺑﺎره ی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺣﻘﻮق ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در
اﺟﺮای ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻓﺪرال؛
 .4در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﯾﺎ در درون ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 .۵در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق او را ،ﻣﻨﺪرج
درﻣﺎده ی  ۴از اﺻﻞ  23و اﺻﻮل  ۱۱۵،۱۱۳،۳۸،۳۳و  ،۱۱۶ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ؛
 .6در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ آن ﻫﺎ را،
ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ  ،۲۹ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎن ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﺘﻮان
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؛
 .7درﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺪام
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۰۶

 -1دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﻀﺎت ﻓﺪرال و اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ.
اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ،
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﯾﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۲ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری آن را و اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی آن ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺠﺮاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای اراﯾﻪ ی ﺷﮑﺎﯾﺖ و
روش وﯾﮋه ای را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد.

اﺻﻞ ۱۰۷

 -1ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اداری ،ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻓﺪرال ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻓﺪرال
و دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﺮای ﻫﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وزﯾﺮ ﻓﺪرال آن ﺑﺨﺶ
و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از وزرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮی از
اﻋﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٣ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻀﺎوت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای دادﮔﺎه
ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  ۱اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
اﯾﻦ اﻣﺮ را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۸

 -۱دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﯾﮏ دادﮔﺎه
ﻓﺪرال ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺖ
در ﮐﺸﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ در آب ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت
دارد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻗﺮار
دارد .ﻗﻀﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ی ﻗﻀﺎوت ﻗﻀﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  ۱و  ۲دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -4دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 -۵در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ در ﺣﻮزه ی ﻣﺎده ی  ۱از اﺻﻞ  ۲۸و دﻓﺎع

از ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺳﺎزد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﺪرال را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۹

 -1ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪﻧﺪ.
 -۲ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺴﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
دادﮔﺎه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از ﻣﻨﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻋﺰل
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺴﻮب ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اداری
دادﮔﺎه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻮزه ی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮق از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۰

 -١ﻣﻘﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن وﯾﮋه ای ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻓﺪرال در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن
ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم ﻣﻘﺮر ﺳﺎزد ﮐﻪ آن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﻗﺪام
ﻋﻤﺪی ،ﻣﯽ ﺗﻮان وی را از ﻣﻘﺎم اش ﻋﺰل ﮐﺮد.
 -۳ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺿﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ی اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎرﭼﻮب آن ﻣﻘﺮرات را وﺿﻊ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﺎده ی  4از ﻓﺼﻞ  ۷۷ﻧﺤﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
 -4اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻗﻀﺎت در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت واﮔﺬار ﺷﻮد.

 -5اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده
ی  ۲ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎره ی ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺿﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۱۱

اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ﺑﺎره ی ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در درون اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  1از ﻓﺼﻞ  ۱۰۷ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۱۲

 -1اﮔﺮ دادﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺘﺎن ،و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ی آن ﻗﺎﻧﻮن ،اﻋﻼم ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد
ﻣﻐﺎﯾﺮت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﺻﺎدق اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ در ﻣﻨﺎزﻋﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال و آن ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی اراﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ آن دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در آن ﻣﻮرد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۱۳
 -۱ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 -۲دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد
ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۱۱۴
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺻﻞ ۱۱۵

 -1ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه از ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -۲ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮم
ﺑﻮدن آن ﭘﯿﺶ از ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰا ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۶

 -1آزادی ﺷﺨﺺ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .اذﯾﺖ و آزار
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺮاردارد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 -۲درﺑﺎره ی ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺪت آن ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﻫﺮﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﺿﯽ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ
را ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن روزی ﮐﻪ در آن ،آن ﺷﺨﺺ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﮕﺎه دارد .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۳ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درروز ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ آورده ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی را ﺑﻪ وی ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،از او ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ
او اﻣﮑﺎن اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ

ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺿﯽ
و ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ

دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی او را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر آزادی آن ﺷﺨﺺ را ﺑﺪﻫﺪ.
 -۴دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ اداﻣﻪ ی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ اﻃﻼع
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وی ﺑﺮﺳﺪ.

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ – اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
اﺻﻞ ۱۱۷

 -1ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺿﻊ دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از آن دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﯿﻤﯽ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ آن
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -۴دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻻت در ﺗﻮازن
اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ

)اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ( ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی اداری ،ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اداری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻨﻈﻢ اداری را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺗﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۱۸

 -1ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری درﺑﺎره ی ﮔﻤﺮگ و اﻧﺤﺼﺎر اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 -٢دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی  1از ﻓﺼﻞ  ۷۴ﺻﺎدق
اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﻢ ﺳﻄﺢ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را دارد.
 -3اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻣﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ )اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.

اﺻﻞ ۱۱۹

 -۱در آﻣﺪ از اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺎﻟﯽ و در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﮔﻤﺮک،
 .2ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۲ﺑﻪ اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۳ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﯾﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۶ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد،
 .۳ﻋﻮارض از راه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ،
 .4ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارز،
 .۵ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ،و ﻋﻮارض ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،
 .6ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺠﺎری.
 -۲در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 .1ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ،
 .٢ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث،
 .3ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ،
 .4ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۱ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۳ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 -3ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎده ی  ۵ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
)ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک( .در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﺻﻮل زﯾﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺖ:
 .۱در ﭼﺎرﭼﻮب در آﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎری ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺪود
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .۲ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
از ﺗﺤﻤﯿﻞ زﯾﺎده از ﺣﺪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ

دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮازﻧﯽ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدداری ﺷﻮدواﺳﺘﺎﻧﺪارد
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

 -4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد.
 -۵ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ درﺻﺪی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 -6از ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﺳﺘﺎن از ﻣﺠﻤﻮع در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،درﺻﺪ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از
در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت وﯾﮋه ای را
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ در آﻣﺪ
ﺷﻮد )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه( ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ در آﻣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ
ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۸ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۰

 -1در آﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﺳﺘﺎن از در آﻣﺪ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ در آﻣﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اداره ی ﻣﺎﻟﯿﺎت در
ﻗﻠﻤﺮو آن اﺳﺘﺎن آن ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )در آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ( ،ﺑﻪ آن
اﺳﺘﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد .از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﻣﯿﺰان و ﺣﺪ و ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در

آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰدﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪ و ﺣﺪود و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در آﻣﺪ ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 -2از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮازن در ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ی ﺗﻮازﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ی ﺗﻮازﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال از ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۱

 -١ادارات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال ،اداره ی در آﻣﺪ از ﮔﻤﺮک ،اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت از
ﺑﻬﺎی واردات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ ادارات از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ادارات ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﯾﻦ ادارات و آﻣﻮزش ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان
ادارات ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادارات ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ را اداره ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد  ۳و  ۴از اﺻﻞ  ۸۹وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺟﺎی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -4از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان در اداره ی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ادارات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال و
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ی  1ﻣﯽ ﺷﻮد،
اداره از ﻃﺮﯾﻖ ادارات اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ اداره از

ﻃﺮﯾﻖ ادارات ﻓﺪرال را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎرات اداری
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺟﺰﺋﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.
 -5ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال روﺷﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در ﻣﻮارد
ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﺷﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ ی دوم از ﻣﺎده ی  4از ﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
 -6اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﻮر

ﻣﺎﻟﯽ

را

ﻗﺎﻧﻮن

ﻓﺪرال

ﺑﻪ

ﺻﻮرت

 -۷دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣﯽ اداری وﺿﻊ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۲

 -1دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد
اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻟﺰاﻣﺎت
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ،اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک وﺿﻊ
ﮐﺮد.
 -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
دارد ،درﺑﺎره ی:

 .1ﻣﯿﺰان و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎر و،
 .٢ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در داﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮده ی ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ،ﻣﻘﺮرات ﻻزم را وﺿﻊ ﮐﺮد .واﮔﺬار ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺮای
وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻋﻄﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﻐﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ آن را ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۳

 -1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ درج
ﮔﺮدد؛ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و داراﯾﯽ ﻫﺎی
وﯾﮋه ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد .در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮازن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از ﻣﺎده ی  ۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اراﯾﻪ ی آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﺣﻖ دارد در ﻇﺮف ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻻﯾﺤﻪ ی اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ،در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻋﻼم دارد.
 -4در ﻻﯾﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻓﺪرال و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮر دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ی
ﺑﻌﺪی ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ  ،۱۲۸در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ،
ﻗﻮه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۴

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،ﻻﻳﺤﻪ ی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری را در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ .ﻧﮕﺎﻫﺪاری از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ب .اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال،
پ .اداﻣﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ی آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ در آﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻋﻮارض و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ﭘﺲ
اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۱ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ ی
اداره ی اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﺎ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۵

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ و ﺧﺎرج از آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال دارد .وزﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎزی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
اﻋﻼم دارد .ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۶

 -1ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻃﺮح
ﺑﻮدﺟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯾﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال
دارد .ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از در آﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
آن را در آﯾﻨﺪه در ﺑﺮ دارد ،ﺻﺎدق اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی آن ﭼﻨﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ارﺳﺎل دارد.

 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن
ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا درﺑﺎره آن ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ۸۱وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﻃﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﺑﺮاز دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی  ۳و  ۴از ﻣﺎده
ی  ۱اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﮑﻮت
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۷

 -١وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب در آﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻫﺎی
دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮔﺰارش دﻫﺪ.
 -۲اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺪرال ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﭼﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎن از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ی ﺧﺮج و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن
ﻣﻮاد ﺑﻮدﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻼوه ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮔﺰارش دﻫﺪ .اﺧﺘﯿﺎرات اداره ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺪرال از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۸

 -1اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای آﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال دارد .در آﻣﺪ از
اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼل در
ﺗﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺑﺮای داراﯾﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ی ﻓﺪرال ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال از
ﻣﺎده ی  ۱اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ – وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ

اﺻﻞ ۱۲۹
 -۱ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎوزی
)وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ( از ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأی دو ﺳﻮم از آراء ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن دارد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﻓﻮری را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ
دﻓﺎﻋﯽ را ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دو ﺳﻮم آراء ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ رأی
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ  ۸۶در روزﻧﺎﻣﻪ ی
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻋﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ی رﺳﻤﯽ درج ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد و
ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از ﻣﺎده ی
 ۱ﺗﻌﯿﯿﻦ آن را اﻋﻼم دارﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮز ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
 -۵در ﺻﻮرت اﻋﻼم وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎره ی وﺟﻮد
وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ی ،۲
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ۱۳۰

ﺑﺎ اﻋﻼم وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۳۱

 -1در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮازی در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ:
 .1در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۳از اﺻﻞ  ۱۵ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺮای
ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد،
 .۲ﻣﻬﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۲و ﺟﻤﻠﻪ ی  ۱از
ﻣﺎده ی  ۳از اﺻﻞ  ،۱۱۶درﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎص ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اداری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر روز ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 -۳ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﺠﺎوزی ،اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﻮر اداری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ،در اﻧﺤﺮاف از ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ،ﻓﺼﻞ دﻫﻢ و ﻓﺼﻞ
دوازدﻫﻢ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮاد  ۱و  ۲از ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در
ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ،
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۲

 -1ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪرال در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،در اﻧﺤﺮاف از ﻣﺎده ی  ۲از
اﺻﻞ  ،۷۹ﺟﻤﻠﻪ ی  ۲از ﻣﺎده ی  ۱از اﺻﻞ  ۸۰و ﻣﻮاد  ۲ﺗﺎ  ۴از اﺻﻞ ۸۱

و ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ،۸۶ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻮاد  ۲و  ۳ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﻻﯾﺤﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﮐﻪ دوﻟﺖ آن ﻫﺎ را ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ و ﻓﻮرا ﺑﻪ
ﺷﻮر درﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای آن ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
رﺳﯿﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ دارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۳

 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دو ﺳﻮم آراء،
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 -۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻼ ﯾﺎ
ﺟﺰا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ آن را ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزد ﯾﺎ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۴

 -1در ﺻﻮرت وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ:
 .١ﻧﯿﺮوی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛
 .۲ﻋﻼوه ﺑﺮ ادارات دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات
را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮرا ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد.

اﺻﻞ ۱۳۵

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﺿﯿﺎن آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﺎ وﺿﻊ آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﻧﺸﺴﺖ اﺗﺨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۳۶

 -1در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دوره ی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در زﻣﺎن وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ وی ﺗﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وی ﺗﺎ ﻧﻪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن
وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ دوره ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺿﺮورت ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﺰدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ دو ﺳﻮم آرای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -۳در ﺳﺮاﺳﺮ دوران وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۳۷
 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را

ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری
ﻣﺴﺘﻘﻞ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺪرال اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﺎن ﻗﺮار دارد
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را دراﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺎده ی  1از اﺻﻞ  ۱۳۴اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 -۲دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾﺮ دﺳﺖ
آﻧﺎن ،رؤﺳﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ۱
را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﻐﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﺻﻞ 138

 -1ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل  ۱۳۲ ،۱۳۱و  ۱۳۴و ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن
از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ،۱۳۱
 ۱۳۲و  ۱۳۴ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک وﺿﻊ ﮐﺮده و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٣ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﻧﺤﺮاف از اﺻﻮل  ۱۱۹ ،۱۰۳ ،۱۰۲و
 ۱۲۰اﺳﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دو ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ
دﻓﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
اﺻﻞ ۱۳۹

 -1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ وﺿﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

 -۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آن را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ
را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
آن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای آن دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا اﻋﻼم
ﺷﻮد.
 -۳ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ را ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ – ﻣﻘﺮرات دوران اﻧﺘﻘﺎل

اﺻﻞ ۱۴۰
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان را دارد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﯾﺮان
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۴۱

ﻣﻨﻈﻮر از اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی آن ﻧﻬﺎد
اﺳﺖ.
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 -1ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ.
 -۲ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎده ی  ۱ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۳

 -1ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -٢ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺧﺘﯿﺎرات وی را رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﺣﻖ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را ﻧﺪارد.
اﺻﻞ ۱۴۴

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﺪرال اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۵

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ در روزی ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ آزاداﻧﻪ ی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا
در آﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺻﻞ 146

 -١ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺸﻮر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻣﻌﺎﺻﺮ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
آن را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،آن را از
ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ در آزادی ﻣﺮدم
اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری از ﺳﻮﯾﯽ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻓﺪراﻟﯽ ﻧﻈﺎم از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد ﻃﺮﺣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن
آن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ در آﻣﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
 -2ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﻮق در آﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯿﺎن
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ۵۰ :در

ﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ی دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺑﻮدﺟﻬﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
 ۵۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻣﻮر آﺑﺎداﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ۔ ﻧﺤﻮه ی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪی را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺻﻞ ۱۴۷
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اداره ی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻌﻘﻮل و از ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ
ﻓﺪرال ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻣﻮﺟﻮد ،ادارات
ﻓﺪرال و ادارات اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﯾﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن

ﻓﺮاﺧـﻮان
ﺑﺤﺚ آزاد

ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰﮔﺮد ﺳﯿﺎﺳـﯽ و

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ روز اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﻤﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮان
از ﺣﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ ازﺳﻘﻮط اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻣﺮوز

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ،ﻧﻮع ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﭘﺴﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان و راه ﺣﻞ را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ وﻣﻠﯽ/ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان
و از ﺳﻮی دﮔﺮ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،راه
ﺣﻞ را ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ راه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺳﻌﻰ در روﺷﻦ ﺷﺪن
زواﻳﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﻢ اﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﻟﺬا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد وﺑﺤﺚ آزاد دﻋﻮت ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﻮﺿﻮع :
دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ
آﻏﺎز ﮔﺮان ﺑﺤﺚ:
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮی

–

اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی – رﺋﻮف ﻛﻌﺒﻰ
زﻣﺎن :

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  ٢٥ﻧﻮاﻣﺒﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠:٠٠ﺗﺎ  ٢٣:٠٠ﺑﻪ وﻗﺖ
اروﭘﺎ
آدرس اﺗﺎق ﻣﺠﺎزى
Asia and pacific
IRAN
Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮزﺑﺎن
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮزﺑﺎن :دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻟﺰاﻣﻦ ﻓﺪرال ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﯾﺞ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﻓﺪرال اداره ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺗﻌﺮﯾﻒ
دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ“ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت در
دﺳﺖ ﻣﺮدم” ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع دوﻟﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ و ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ
.
ﺑﻠﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و …
در دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﮐﻠﯽ )ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر( اﻫﻤﯿﺖ دارد .و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی اداره
اﻣﻮر و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﺪای آزادی :در ﻛﺸﻮرى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻰ ،ﻣﻠﻰ و
ﻗﻮﻣﻰ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرﻟﻴﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ارى ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻤﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ :ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )اﺳﺘﺎﻧﻰ( و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎﻧﻰ -ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ؟
ﻣﺮزﺑﺎن :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧُﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺶ در دﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و اﻗﺪام ﮐﺮدن ﺑﺪان ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺮوی

ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ) ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ( از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ -ﻗﻮﻣﯽ دو ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﺨﺸﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺰه ﺷﺪه از ﻣﺠﺮای داﺧﻠﯽ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮋادی )ﻗﻮﻣﯽ( اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ “ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻤﺤﻼل زﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ”؛ زﯾﺮا زﺑﺎن اﺑﺰار ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ ،زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .زﺑﺎن اﺑﺰار ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺪون
زﺑﺎن »ﻻل« اﺳﺖ.
ﻧﺪای

آزادی:

ﺳﺎﺧﺘﺎر

و

ﻣﺤﺘﻮاى

ﻧﻈﺎم

ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ

ﺑﺮاﺳﺎس

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ دارد؟ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن( در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺎﻻت ،ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ در
آن ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﻠﻰ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ؟
ﻣﺮزﺑﺎن :آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺷﺎره رﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ را
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده و ﻣﺮز اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﻠﯽ -ﻧﮋادی )ﻗﻮم( ﻣﺮدم “ﻫﻢ ﻧﮋاد”
ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﯾﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺐ
ﻫﺎ و ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺘﯿﺎز ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ.
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ،
آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮری ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ .زﯾﺮا ﺳﺎل
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و درﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮده
اﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از  3ﮐﺸﻮر ﻓﻮق و اﺟﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
دﯾﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان
دارد؛ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺴﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﺪود 1000
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﻧﺴﺎﻧﺲ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رخ داده اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﻪای ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ
اﺧﺘﻴﺎرات دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰى ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ :ﻧﻴﺮوى ﻧﻈﺎﻣﻰ و دﻓﺎع از
ﻣﺮزﻫﺎ؛ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ )وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ(؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﮐﻼن و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدى؛ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﻮﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ؛ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن
و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻰ؛ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻫﺮ
اﻳﺎﻟﺖ؛ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ.
ﻣﺮزﺑﺎن :ﻫﻤﻪ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮی ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻋﻠﻤﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ .ﺑﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
)ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎدر و ﺗﺒﺼﺮﻫﺎ( اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری )اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ( ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎ و رای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎر ﻧﺸﺪن ﺑﺮ روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم اﻗﺪام
ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﺮح
ﻫﺎی ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوام ﯾﺎﺑﺪ.

ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان
ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺿﻠﯽ
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺎﺿﻠﯽ :دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﺳﻮﻳﺲ ،اﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺪ وﻏﯿﺮه ..ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻫﻢ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ و ﻫﻢ از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :در ﻛﺸﻮرى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻰ ،ﻣﻠﻰ و
ﻗﻮﻣﻰ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرﻟﻴﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ارى ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻤﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ :ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )اﺳﺘﺎﻧﻰ( و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎﻧﻰ -ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ؟
ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ “ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ”“ ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ” ،اﻗﻮام ﯾﺎ ﻫﺮ
واژهای ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و
اﺛﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از دو ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در اﯾﺮان
ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  1979ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﺣﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﻣﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ و از درس ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب  57ﻋﺒﺮت ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﻟﺬا ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﭘﺮوی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ در
ﺑﺎره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از آن
ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻋﺮبﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در

ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت و اﺳﺘﻘﺮار رﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﻴﺦ
ﺧﺰﻋﻞ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ)٣٠٠٠٠
ﺗﻮﻣﺎن( در ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﯾﻢ
و ﺑﺮای ﻣﺼﺪق ﺳﺮودﻫﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ در اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ در اﻧﻘﻼب 57
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه و ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ  ،ﻧﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﺑﻮد .ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮب ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
رژﯾﻢ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 2
درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻋﺮب در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری
و ﭘﺘﺮوﺳﯿﻤﯽ و ﮔﺎز ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر
ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﺻﻔﺮ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ ،
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اب ﺑﯿﺪاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ..ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺪه
ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺰم ،ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ
دوﻟﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﭘﺎرسﻫﺎ ،ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺪرال اداره ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا،
و اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮا ﻧﺒﻮد ﺣﺘﺪ ﻧﺎم ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﻣﺤﺮوﺳﻪ
اﯾﺮان ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن دوره ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب وﺣﺪت اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮاﺳﺖ در
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ از  16ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺘﺎن
در دﻓﺎع از اﯾﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺣﺎل
 12ﻫﺰار از ﻋﺮﺑﻬﺎﯾﯽ اﻻﻫﻮاز
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان ،ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﭼﭙﯽﻫﺎ ،و ﺣﺘﻲ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
وﻓﺎداری ﻣﺎ را دارﻧﺪ وﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮاری از ﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ دﻟﻮاﭘﺴﺎن از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺰم در اﯾﺮان از
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻇﻠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﮑﺮار
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺠﺪد در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮس
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ .ﻣﺎ ﻃﺒﻖ دادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺠﺎرب دو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه و

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ دارد؟ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن( در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺎﻻت ،ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ در
آن ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﻠﻰ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ؟
ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﺑﺎره ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ از ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻼ
اﻗﻠﻴﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺑﻨﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯽ اﺳﺖ در اﻻﻫﻮاز ﻣﺎ ﺑﺮادران
ﺑﺨﺘﯿﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﻢ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد
دارد در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼط ﻗﻮﻣﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرن ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ در اﻗﺎﻟﯿﻢ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻏﯿﺮ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ازاد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣﻠﯿﺖﻫـﺎی اﯾـﺮان از ﭘﯿﺸﯿﻨـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗﻤـﺪﻧﯽ ﮐـﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺎﺿﻠﯽ :در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎ ،رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﻏﯿﺮ در دﺳﺖ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻓﻲ از دراﻣﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺑﺮای روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ در
اﻗﻠﻴﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﻴﻢ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
از ﺧﻮد ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻳﺎ أﻗﺎﻟﻴﻢ
ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻖ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ اﻗﺎﻟﯿﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﻪ دارای ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﺋﯽ و ﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ،راه ﺣﻞ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،رخ داد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺪرال آﻣﺮﻳﮑﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪل
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﯽ و وﻻﻳﺘﯽ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺘﻤﺎد دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی از ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺷﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﺑﻂ دﻫﯿﻢ
دوﻟﺖﻫﺎی اﺟﻨﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺤﺮان ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،اﻳﺎﻻتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام راه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و
اﻣﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﻗﺒﻞ از
از اﻳﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻳﺎﻻتﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺛﻨﯿﮑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻘﻮق و وﯾﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی را ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
را ﻣﻮﺳﻮﻟﻮوﯾﭻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﺸﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﺪاﺋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﮐﺮدﻧﺪ.

ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان
ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ :دوﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
دارد ﮐﻪ در آن ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﭙﺮده
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺰوم
از ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ
ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﮐﺮد-ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺪراﺗﯿﻮ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ-ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎراﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮی از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺮد در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و در ورای
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ زاﯾﻨﺪه ی ﯾﮏ
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺒﮏ ﺳﺎزی و ﺳﺎده ﺳﺎزی
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری اﺳﺖ و درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﮑﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺪای آزادی :در ﻛﺸﻮرى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﻰ ،ﻣﻠﻰ و
ﻗﻮﻣﻰ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرﻟﻴﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ارى ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻓﺪراﻟﻴﺴﻤﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ :ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ )اﺳﺘﺎﻧﻰ( و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎﻧﻰ -ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ؟
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ :ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﻨﻬﺎن دﯾﮕﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه

ی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺣﺘﯽ ﻏﺮض ورزاﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
دارد ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ.
اﺳﺘﺒﺪاد اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﻪ در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺪرت
و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﺒﺪاد زده ی ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در درون ﯾﮏ اداره و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت اﻓﺮاﻃﯽ و ﺣﺬف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺪاول و راﯾﺞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺤﻮ اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار آن
ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری و ﮐﺎری
ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری و ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ی
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺿﺪ ﻗﺪرت را ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ دادن ﯾﮏ آدرس ﻏﻠﻂ،
ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای و ﻣﺤﻠـﯽ ﻣـﺪل اﺳـﺘﺒﺪادﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺰرگ در اﯾﺮان  31اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .آن ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ ی رواﺑﻂ ﻗﺪرت در
اﯾﺮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی آن ،ﮐﺎر رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن
اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺒﺪاد اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ده اﺳﺘﺒﺪادﺳﺎﻻری
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ،اﺧﺘﻼف
اﻧﺪازی ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﻧﺪای آزادی :ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﻰ/ﻗﻮﻣﻰ دارد؟ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن( در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺎﻻت ،ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻰ در
آن ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﻮﻣﻰ و ﻣﻠﻰ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ؟
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ :ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺜﺎل اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ی اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ راه
ﺣﻞ ﺑﺮون رﻓﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﭼﻪ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺤﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ :دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ .اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ در
اﯾﺮان -وﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺰوم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن -ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﺮدم ،ﻧﻘﺶ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد و از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ
ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .در
ورای ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﯾﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﻧﺠﺎم داد :ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ.
دﻣﮑﺮاﺳـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن و ﺷﻬﺮوﻧـﺪ در ﻣﺤـﻮر
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻗﻮم و ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﯾﺎ آن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻮدن .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺿﻌﻒ و
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻗﻮم و اﺳﺘﺎن و اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزش ﺟﺎن و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﭘﺸﺖ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﻪای ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ
اﺧﺘﻴﺎرات دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰى ﻓﺪرال ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ :ﻧﻴﺮوى ﻧﻈﺎﻣﻰ و دﻓﺎع از
ﻣﺮزﻫﺎ؛ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ )وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ(؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻫﺎى ﮐﻼن و
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدى؛ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﻮﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ؛ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن
و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻰ؛ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻫﺮ
اﻳﺎﻟﺖ؛ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻰ.
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ :ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد و ﻗﺒﯿﻠﻪ اش درآورد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﻗﯿﻖ و زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دو ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اراده ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ

وﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﻂ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﺷﻘﻪ ﺷﻘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدن اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ،
ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ،ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﺸﺘﺖ و
ﺑﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﻮل ،ﻧﻈـﺎم ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻗـﺪرت در دﺳـﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ دورﺳﺎزی آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

