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   از رفرمپس سم در آلماني به فدرالينگاه
  ـ نگار  و روزنامهبا ناصر ايرانپور، مترجم  )www.if-id.de (»سايت انتگراسيون ايرانيان ساکن آلمان«  کتبیی همصاحبـ 

  
ا يه  مقدمن مطالب باي از اياري بس.ديا هسم ترجمه کردينه مسائل مربوط به فدرالي را در زمي شما مطالب متعدد،رانپوري ايآقا

سم از ي مربوط به فدراليترجمه مطالب.  دنرسان ي مياريع ون موضي از ايعتري که خواننده را در درک وسهستند همراه يحاتيتوض

نه ين زميدر ارا  شما يکوش سختبخوبي ميتوان  در خالل آن .ای صرف ، تا ترجمهه استي شبي پژوهشيشتر به کاري مختلف، بيکشورها

 ن برداشت درست است ويا اي آ.ديکن يجاد ميسه را در ذهن خوانندگان خود اي مقاينه نوعيب زمين ترتيسد شما به ارينظر م  هب. ديد

   ست؟ي، علت آن چياگر آر

 ممکن است، از بحث تجريدی و آکادميک خودداری ورزيد، تا جمع   تا جايي که  کهی اولی متمنی هستم در اينجا چون مصاحبه

 .  گيرند  قادر گردند، از پاسخها و توضيحات شما بهرهوسيعتری از خوانندگان

  . با کمال ميل

اصوالً ما . ايم  در همين قياس است که درخواهيم يافت کجا ايستاده. فرمائيد صحيح مي کامالً  در ارتباط با ارزيابی شما بايد بگويم که

 که يگرديم ـ تاريخ  خود بر»تاريخ«   خود منحرف سازيم، به امروزيافتادگ   ذهن خود و ديگران را از عقب  اينکهيعادت داريم، برا

خواهم ذهن خوانندگان را  من دقيقاً مياما .  شده  و تلطيفمجعول،   شدهيکار  و صاف  تراشيده، اما  است از واقعيت و افسانهيا ملغمه

 ی هايم؛ از هم  مانده سخت هم عقب. ايم عقب مانده امروزمان سازم، متوجه اين امر سازم که ما از کاروان پيشرفت و ترقي بشريت  متوجه

  . ي و علوم سياسيشناخت  ، جامعهيلحاظ، اما بيشتر از حيث فلسف

 که به يي، ساختارهاي معيني ساختارهايورزم، با معرف من تالش مي. باشد  ميي سياسي نظامهاي علوم سياسي از مهمترين بحثهاييک

. ايم  رفته متوجه اين امر سازم که ما تاکنون کژراههعالقمندان را  در ايران دارند،   تنوع نهفته ممکن را بايتصور من بيشترين همخوان

 .اند   با پذيرش تنوع و تکثر مشکل داشته  کشورهايي که همواره؛اند  بودهي و بلژيک سنتراليست هان فرانسير حاکم در اي نظام سياسيالگو

 پيش به ی ه سد90 ی ه دهدر اوايل يگيرد و دوم دارد ره تمرکززدايي در پيش ميما استوار ـ ، ابه تدريجهر چند   ـي همين هم اوليبرا

 توسط حکومت رضاخان غيرمتمرکز بود و ولی بافت سياسی ايران که ابتدائاً.  مبدل شدييک ساختار کامالً غيرمتمرکز و فدراليست

   بود، هنوز متمرکز، غيردمکراتيک و شووينيستی باقی مانده هنيستی گرديد و استبدادی سنتراليستی و از اين فراتر شووي بطور خودکامانه

  . است

 ي درک»وحدت« و »ملت«، »کشور« انديشورزان را متوجه اين امر سازم که درک غالب ما از ،ي مقاالت علمی هخواهم با ترجم ميلذا 

در  وجود دارند که ي بسياريبگويم که در دنيا کشورهاخواهم  مي.  است بوده و تصنعی یساخت تک، ي استبداد،ي، وارداتياستعمار

خواهم  مي. اند تر هم بوده  موفق  است، بلکه  زمين به آسمان نرسيده به اين دليل تنها  و نه نيست و مالک و معيارحاکم يچنين درکآنها 

 ينه تنها هيچ زبان...) ، آلمان، ي اسکانديناوياکانادا، کشوره (  در جهان پيشرفته درحاليکه: هايم بگويم ان مقاالت و ترجمهبه خوانندگ

   شهروندان اين کشورها مثلهي مادرهای زبان يک از هيچ»يزبان رسم«، »زبان ملي«، »زبان مشترک« تنها به نام   نيست، نه رمه و محممنوع

 از ي در بسيار  انديشهاين .  را آموختانخودش ي زبان مادر هم نبايد به مهاجرينآياشود که   مي  در مورد اين انديشه ، بلکهشود نمي

خواهم  مي.  است  تبديل شدهي به واقعيت عيني زيادی ه تا انداز و  درآمده  از حالت تجريدی و بحث آکادميک نامبردهيکشورها

حق  ون سوئد چي مهاجرپذيري تأمل در مورد اين سوال ترغيب کنم که آيا مايي که در کشورها خوانندگان مقيم اين کشورها را به

 نيست که اين حق را از هموطنان غيرفارس يداريم، عين راسيسم و ژنوسايد فرهنگرا  اين دولتها ی هبه هزين خود يآموزش زبان مادر

  . ايم گرفته خود  و شهر و روستای خاک و واليت آب وخود در ايران، در

   و به  کشور خودمان از جملهي و عقب افتادگي غربيشورها ايرانيان به پيشرفت ک  من معطوف به جلب توجهی ه، تالش آگاهانيآر

کنند، کمترين اطالعات ممکن را در   ميي که در اين کشورها زندگايرانيانی از ي بسياريام، حت  که دريافته  است، چه  در اين حوزه ويژه

 ايستايمان،  کدر و به ذهنباشد  بودهچک اندک من تلنگري کو ياميدوارم کارها.  ندارند خود ميزباني کشورهايمورد ساختار سياس

  .مانهاي برای تأمل و تأويل در علل پسرفت، فراخوانی باشد هاي نامبرده  براي انديشيدن در حيطه باشد محرکی بوده
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 ين مقدمه به آلمان نگاهياز ا د بعديبگذار

 سال از به اجرا درآمدن 60ش از يب. مياندازيب

  پيشسال. گذرد ي مستم فدرالين مربوط به سيقوان

ن يآلمان با مباحث مربوط به رفرم در قوان) 2006(

استمداران آنرا ي از سيارير بود که بسيفدرال درگ

ن يان ايدند و بالخره در پاينام ي م»مادر رفرمها«

 در يراتيي شاهد تغ، در سپتامبر سال پيشمباحث

ا يکدام ضرورت  .يمسم شدين مربوط به فدراليقوان

 به عبارت ؟کرد ي را طلب ميراتيين تغي چنضرورتها

 را ين رفرمي موجود بود که چنيگر چه مشکالتيد

  ر ساخت؟يناگز

 که تاکنون در قانون  آری، اين بزرگترين رفرمی بوده

اساسی فدرال و بدين ترتيب در نظام فدرال اين 

ی   رابطه  ويژه اين رفرم به.  است کشور صورت گرفته

ی قانونگزاری به  در زمينهسطح فدرال با ايالتها را 

  . ای نو تعريف و تنظيم نمود هشيو

  که ريزی شده نظام فدرال آلمان طوری پي 

صالحيتهای سطح فدرال و سطح ايالتی بسيار 

 ، همکاری و همگانی هر دو سطح اند، طوری که بدون   بطور کامل و شفاف از هم تفکيک نشده ، به اين معنی که است تنيده درهم

و چون صالحيتهای مهم و زيادی به سطح فدرال .  ناممکن استاًحتی فدرال تقريب  قانونگزاری  ويژه اری کالن و درازمدت و بهسياستگز

 60.   است  شده ده قانونگزاری فدرال دای ه پروسوبسيار نيرومندی در ساختار سياسی   و جايگاه نقش  در عوضايالتها   به، اعطا شده

شود و   مي  خوانده»مجلس دوم«که  )Bundesrat ( اين کشورشورای فدرالشمايل بدون رأی موافق ايالتها در درصد از قوانين فدرال 

 که هرگاه حزب يا ائتالف  تصادف روزگار هم چنين بوده اًتاکنون غالب. شدنی نبودند در آن نمايندگان ايالتها عضويت دارند، تصويب

در شورای فدرال، اپوزيسيون دولت اند،  اکثريت داشته) Bundestag( در مجلس فدرال )ها و ليبرالها مسيحی  دمکراتمثالً(معينی 

ها و  مسيحی  فدرال در دست دمکراتحکومتهر چند اند، به اين دليل که  در اکثريت بوده) دمکراتها و سبزها  سوسيالمثالً(فدرال 

  نتيجه. اند   در مجلس فدرال در اقليت و اپوزيسيون بوده  که است هبودحزب يا احزابی اکثر ايالتها در دست ، اما حکومت  ليبرالها بوده

ترافيک « و اين يک  ، شورای فدرال با آن مخالفت کرده  تصويب برساند  قانونی را به اکثريت پارلمان فدرال درصدد بوده  هر آينه اينکه

   . بود  در آلمان ايجاد کرده»رفرمی

فرينگ از حزب سوسيال دمکرات   به سرپرستی مونتهی  مشترک کميسيون)فدرال و مجلس فدرالشورای  (پارلمانهر دو  2003در سال 

و ادموند شتويبر از حزب )  آن هنگام اکثريت کرسيهای مجلس فدرال را در اختيار داشت که(آلمان به نمايندگی از طرف دولت فدرال 

تشکيل دادند تا روی ) ی اکثريت در شورای فدرال دارنده(لتی سوسيال مسيحی و دمکرات مسيحی به نمايندگی از طرف دولتهای ايا

هدف اين بود که .  به دو مجلس ارائه کند کردن نظام فدرال آلمان ی مدرنيزهنظام فدرال آلمان کار کند و طرحی را در راستا رفرم

تهای دو سطح از همديگر تفکيک و گيری دولت فدرال و دولتهای ايالتی تقويت گردد، مسئوليتها و صالحي توان و صالحيت تصميم

  .  شود شفافتر تعريف شوند و کارايی نظام فدرال ارتقاء داده

سطح فدرال و سطح ايالتها در ارتباط با صالحيتها و اختيارات مربوط به نظام آموزش عالی و محيط : حاصلی نداشتکار کميسيون ابتدا 

، متشکل از حزب سوسيال دمکرات آلمان، حزب دمکرات مسيحی و »ف بزرگاثتال«اما با روی کار آمدن . نظر داشتند زيست اختالف

 شدای   آن اليحهی های از تالشها بر مبنای توافقات تاکنونی آغاز شد که ثمر دور تازه، 2005 در پائيز همچنين حزب سوسيال مسيحی

سطوح مختلف روی آن در   ورتها و بحثهای داغی کهاين طرح پس از سيقلها، مشا.  گرديد  به هر دو مجلس ارائه2006 در ماه مارس  که

االجرا  رسيد و از سپتامبر همان سال الزم  دو مجلس نامبرده در ماههای ژوئن و ژوالی سال پيش به تصويب  انجام گرفت، بالخره

  .گرديد
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 تا کجا ؟دن شوي را شامل ميشتر چه موضوعاتيد بيرات جدييتغ

ضرر متا يگانه از آن نفع برده  هداالت شانزيدولت فدرال و تا کجا ا

  ؟شوند مي

 درصد از قوانينی که در مجلس فدرال آلمان 60 شد که قريب  گفته

رسند، نياز به رأی موافق  ميبه تصويب مردم از سوی نمايندگان 

شورای فدرال دارد که نمايندگی ايالتها را در سطح فدرال 

 درصد 40 الی 35اين تعداد قرار است به .  دارد برعهده) مرکزی(

های  اما رضايت شورای فدرال با قوانينی که هزينه. کاهش يابد

در مقابل .  باشد، همچنان الزامی است زيادی برای ايالتها در برداشته

اين افزايش اختيارات سطح فدرال، سطح ايالتی صالحيتهای 

که تاکنون بخشاً و يا در حد چهارچوب کلی در انحصاری متعددی 

بطور کلی هم اختيارات .  فدرال بود، را خواهد گرفتاختيار سطح

 است و هم اختيارات سطح  ايالتها در سطح فدرال کاهش يافته

مسئوليتها و صالحيتها بطور شفافتری از هم . فدرال در ايالتها

  . اند تفکيک شده

تنيدگی دو سطح فدرال و ايالتی دو  از لحاظ ميزان همکاری و درهم

و ...) آمريکا، کانادا، ( فدراليسم دوآل :نوع فدراليسم داريم

سمت و سوی رفرم نظام ...). آلمان،  ( تنيده  يا درهمفدراليسم تعاونی

سياسی در آلمان از فدراليسم تعاونی به سوی فدراليسم دوآل است 

 نيستند، بر همديگر  که در آن هر دو سطح چنان به هم وابسته

  . کنند  مي لوکهبکمتر تأثيری اندکی دارند و همديگر را 

 اين کار با توافق اکثريت  چه که.  است توان گفت که کدام طرف از اين رفرم نفع و کدام طرف ضرر ديده  من نميی هبه عقيد

  .  است نمايندگان هر دو سطح صورت گرفته

وانينی که تصويب آن تنها در ق)  ا:ماي شتهچند نوع قانون داتاکنون در آلمان از لحاظ صالحيت قانونگزاری سطح فدرال و ايالتی 

قوانينی ) 2 .ندارد) مجلس نمايندگان ايالتها(است و نياز به رأی موافق شورای فدرال ) مجلس نمايندگان مردم(انحصار پارلمان فدرال 

   و چنانچهدارد رأی موافق شورای فدرال  که هر چند تصويب آن در انحصار پارلمان فدرال است، اما برای تصويب نهايي و اجرا نياز به

) 3 .گردد و بايد به کميسيون مشترک دو مجلس برای ترجيح و تعديل ارجاع شود اين شورا به آن رأی مثبت ندهد، از اعتبار ساقط مي

 مانند نظام آموزش عالی، آموزش و(موضوعات و قوانينی که صرفاً ايالتی هستند و تصويب آنها در انحصار پارلمانهای ايالتی قرار دارند 

   و تنظيم آن همزمان حق هر دو پارلمان است و اگر پارلمان فدرال از اين حق خود بهره قوانينی که تهيه) 4. ...)پرورش، محيط زيست، 

قوانين چهارچوبی که در آن پارلمان فدرال تنها ) 5). »صالحيت رقابتی«(توانند، به اين کار دست بزنند  نگيرد، پارلمانهای ايالتی مي

قانونگزاری ( آخری  اين مکانيسم.باشد رساند و جزئيات آن در اختيار و صالحيت ايالتها مي  و اصول کلی را به تصويب ميچهارچوبها

رسيدند، يا به طور کامل به  قوانينی که تاکنون از اين طريق به تصويب مي.  شد  در رفرم قانون اساسی برچيده)چهارچوبی سطح فدرال

  .ا به پارلمانهای ايالتی و يا جزو صالحيتهای رقابتی اعالم گرديدند و يشدندمجلس فدرال واگذار 

 اختيارات ايالتها قرار دارند و مسائل و موضوعاتی که ی هگردند، در حوز  ايالتها برمي توان گفت که اموری که منحصراً به در کل مي

 و پليس و الی و فرهنگ و مطبوعات و محيط زيستآموزش و پرورش و آموزش ع. باشند فراايالتی هستند، جزو صالحيتهای فدرال مي

امور دفاعی، پولی، سياست خارجی،  و همچنين سياستهای اقتصادی و کشاورزی و مالياتی داخلی ايالتی هستند و امور امنيتی ايالتی

ال هم ايالتها نقش و تأثير  امور فدر  بهگيريهای مربوط تاکنون در بسياری از تصميم. باشند ريزی درازمدت اقتصادی فدرال مي برنامه

 با کشورهای همجوار و  ايالتها حتی از سياست خارجی خاص خود ـ برای نمونه.  ی قانونگزاری مربوطه  در مرحله اند، به ويژه داشته

  .ی اروپا ـ نيز برخوردار هستند  اتحاديه باهمچنين

  :اخير به قرار زيرند رفرم در پیصالحيتها و اختيارات  در  تغييرات صورت گرفتهبرخی از 
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امور و  : اعطا گرديد به ايالتهای ذيلصالحيتهابه دليل لغو قانونگزاری چهارچوبی فدرال و تنظيم مجدد قانونگزاری رقابتی ) الف

ها، رستورانها، سالنهای بازی و  ، بستن مغازههايمهای سالمندان، اجتماعات، موازين قانونی مربوط به اجرای حقوق کيفری

ای، حقوق   زمينهای کشاورزی، اجاره مايشگاهها، بازارها، بخشی از امور مربوط به منازل مسکونی، مبادالت مربوط بهنمايش، ن

عالی و مدارک پذيرش برا مدارس و مؤسسات  استثنای مجوز بندی کارمندان ايالتی، بخش بزرگی از آموزش عالی به و رتبه

   .حقوقی عمومی مطبوعات مناسبات  و عاليه

 فدرال جنايي، در ی هالمللی توسط ادار دفع خطر تروريسم بين:  به سطح فدرال بدين قرارند الحيتهای واگذار گرديدهص) ب

، تأمين مصدومين جنگی، توليد و   باشد، موازين حقوقی مربوط به سالح و مواد منفجره  خطر فراايالتی وجود داشته صورتيکه

 در مقابل مخاطرات، محو مواد راديواکتيو، امور ی دستگاهها و مجتمعات، حفاظتی هارای، بنا و اد برداری از انرژی هسته بهره

  .کارت شناسايي و ثبت محل سکونت ساکنين، حفاظت از کاالها و آثار فرهنگی

آن  .ری دارندگيرد ـ حق قانونگزا  نمي ايالتها ـ تا آنجا که پارلمان فدرال از حق خود برای قانونگزاری بهره: قانونگزاری رقابتی) پ

 از اموری که از قانونگزاری چهارچوبی و کلی پارلمان فدرال وارد مکانيسم قانونگزاری رقابتی شدند عبارتند از  دسته

چنانجه پارلمان فدرال در اين . سسات آموزش عالی و مدارک دانشگاهیمؤذيرش پ) 2محيط زيست و ) موضوعات مربوط به ا

  .  و تصويب نمايند ساند، ايالتها مجازند آن را اجرا ننمايند و خود قوانين خود را تهيهها قوانينی را به تصويب ر زمينه

تر کردن شرايط اعطای کمکهای مالی؛  ی مشترک سطح فدرال و ايالتی؛ سخت از ميان برداشتن مکانيسم تأمين هزينه: نظام مالی) ت

المللی متوجه آلمان   اروپا و ارگانهای بينی ه از سوی جامع که ييتقسيم جرايم و مجازاتهاتقويت خودمختاری مالياتی ايالتها، 

  .شود، بين ايالتها و سطح فدرال مي

  

را ستم فدرال يس،  خوديها هشما در نوشت

د که تمرکز ينام يع قدرت ميستم توزيک سي

   گرفته و با پخش آنيرا از دولت مرکز

مانع از   عمالً،ها التي و اين دولت مرکزيب

ا يک گروه يت يا حاکمي يکتاتوريت ديمکحا

آيا . شود يخاص مو مذهب ا قوم يحزب 

زان ي کمترشدن م تغييرات جديد با عنايت به

التها ي ا و رأی موافقبيتصو  به که ينيقوان

 کند که دولت يشما را نگران نم ،از داردين

دا ي نسبت به گذشته پيبازتر  دست فدرال

  ؟دا کندي پبيشتریوزن  کرده و نقش  و

 من نيز اين تغييرات از لحاظ ی هبه عقيد

 سمت »مرکز«کاهش تأثير و نفوذ ايالتها در 

اما اين .  است  داشته و سوی تمرکزگرايانه

 ی هاً هم و تقريب  بوده امر خودخواسته

اپوزيسيون و  ( نيروهای سياسی مهم جامعه

 به اين رفرم رأی   نماينده62 ايالتها در شورای فدرال ی ه نمايند69از : اند  در آن نقش داشته)ايالتی و فدرال(و هر دو سطح ) حاکميت

 بر اين تنظيم نوين اين روابط مهر دانشمندان و  عالوه.  ايالت آلمان تنها ايالت مکلنبورگ فورپورمرن آن را رد کرد16مثبت دادند و از 

  بدين ترتيب از و  تأمالت و الزامات سياسی صورت نگرفتهی هها بر پايهای مختلف را نيز بر خود دارد و تن  رشته  شده کارشناسان شناخته

  . ار استدبرخورپشتيبانی علمی هم 

 و بدين  است ه يافت و نقش خود ايالتها در سطح ايالتی افزايش قدرت و نقش و وزن سطح فدرال در ايالتها نيز کاهش،وانگهی از لحاظی

 و از سطحی به سطحی ديگر تحميل  هر حال، چون اجماع عمومی برای اين رفرم وجود داشته به . است ه نبود ترتيب تغييرات يک سويه

فراموش نکنيم که فدراتيو . آور نيست نگرانیاين روند ، ) که اين کار بر اساس قانون اساسی فدرال اساساً غيرممکن است چه ( نشده

  . شود و تغييرناپذير است محسوب مي »اصل ابدی«بودن نظام سياسی آلمان بر اساس همين قانون اساسی 
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ای تصويری  نظام رسانه. آورند  بر اينها مکانيسمهای متعددی در اين کشور وجود دارند که از تمرکز قدرت جلوگيری به عمل مي عالوه

سيون دولت اپوزي  غالباً حزب در پارلمان فدرال، حکومت احزاب6و صوتی کامالً فدرال، مطبوعات مستقل و غيرمتمرکز، وجود 

، سهيم و شريک ساختن اپوزيسيون و ايالتها در بسياری از )اکثريتی  صرفاًنهو (و اکثريتی  نسبيتی  تلفيقیفدرال در ايالتها، نظام انتخاباتی

شور مانع از تمرکز قدرت در اين ک اينها ی ههم باشد، اجباری در کاربرای انجام اين کار    بدون اينکه،گيريهای دولت فدرال تصميم

  . شود مي

   کهاين کشوری در شمال  دانمارکبه استثنای اقليت کوچک(زبان   اين کشور از تنها يک گروه ملی يا قومی آلمانی  اينکه  به  با توجه تازه

   پيوسته  جغرافيايي به همی ه ملی و قومی ديگری در اين کشور بطور تاريخی و در منطق گروه)  استاز خودمختاری خود برخوردار

طرفی يا عدم موضوعيت دو  جدايي دين از دولت در ساختار اين کشور و بي. آميز باشد کند که تمرکز از اين لحاظ تبعيض زندگی نمي

مردم منتفی بر ديگری يا را بر  يکی از آنها ی ه آن سلط و قضايي و حقوقیدر نظام سياسی و آموزشیمذهب پروتستان و کاتوليک 

  .  است ساخته

بدين ترتيب .  اکثريت نسبی آن  تنها اکثريت مطلق پارلمان قادر است، دولت تشکيل دهد و نهبق نظام انتخاباتی اين کشوربر طهمچنين 

تواند   درصدی هم مي35در بريتانيا ممکن است و حزب  مثالًآن طور که ( که دولت فدرال تشکيل دهد  نبوده يک حزب قادر تاکنون

  ).  تشکيل دهد کابينه

  . ممکن نيست» يا حزب يا قوم يا مذهب ديکتاتوری يا حاکميت يک گروه«توان گفت که در آلمان   پرسش شما مي خ بهلذا در پاس

  

 االت آلمانيانمجلس مايندگی (فدرال  يشورا ، در آلمان بودن نظام سياسیفدرالل يبدلم که چطور يدر چند سال گذشته شاهد بود

ستها ياستمداران و ژورناليس. کرد مي را ايفان در آلمان ي قوان يا اصالحان وضعي جری کننده ترمزنقش بطور مشخص )در سطح فدرال

ستم يکند که س مي سرخورده نين مسئله شما را قدريا ايآ. ردندک ياد مي » کننده  ت فلجيوضع«ت با عنوان ين وضعين کشور از ايدر ا

  را دارد؟ خودش يها  و ضعفباشد »کعبه همه آرزوها«تواند  يز نميفدرال ن

 قدرت سياسی را دارند، بسيار بسيار مثبت ی ه در اين کشور مکانيسمها و نيروهايي وجود دارند که نقش مهارکنند اينکه: برعکس اًاتفاق

 اين امر کند شدن روند ی ه آن روی سکطبيعتاً. اين از ملزومات دمکراسی است. کنند ميچه بهتر که اين نقش را ايالتها ايفا . است

 نظامی را که در آن چنين روندی وجود دارد به نظامی که يک رهبر و رئيس جمهور و حزب ی همن بالشخص. ات استاصالح

کند و يا از سطحی به سطح ديگر منتقل  ريزی خود را منحل مي  يکی از مهمترين ارگانهای برنامه  است و با يک بخشنامه گيرنده تصميم

. دهم ترجيح مي... کند و   خارج مي از صحنهبه سود جناح خود حريفان را ر موقع اختالفات کند، د سازد، تعطيل عمومی اعالم مي مي

  بنا»يک زبان و يک ملت و يک دولت«دهم که بر اساس   ترجيح مي من همين نظام فدرال را به سيستم سياسی متمرکز و جامد فرانسه

  .  است شده

گيری و  تر و هم روند تصميم  تر از ديکتاتوری و نظام متمرکز است، هم پر هزينه   هم پيچيده، فدراليسم  ويژه  دمکراسی و بهاساساً

کند، بارها به بحث و گفتگو و  شود، مراحل متعددی را طی مي دانيد، تا قانونی در آلمان تصويب مي همانطور که مي. يابی کندتر تصميم
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ها و سنديکاها مورد  شود، اتحاديه سياری مواقع با اپوزيسيون مشورت ميشوند، در ب  مي شود، ايالتها در آن دخيل داده  مي جدل گذاشته

اما آن . شود  شود که روند اصالحات آهسته  اينها باعث ميی ههم. شود  مي گيرند، چندين نظر کارشناسی و علمی تهيه استماع قرار مي

، چون در آن نظرات و يشتری برخوردار خواهد شدرسد، از ثبات و قوام ب گيرد، قانونی به تصويب مي هنگام که رفرمی صورت مي

  هيچگاه مرکزاين کشوردر .  است بوده برخوردار   اين امر در آلمان از سنت ديرينه.اند  شده  دخيل داده جامعهمصالح بيشتر بخش از 

ش نکنيم که قدمت دولتداری ايالتها فرامو.  کند ديکتهديگر  خود را به مناطق ی ه است که قادر باشد، اراد چنان نيرومندی وجود نداشته

  . بسيار بيشتر از دولت فدرال است

 وجود خارجی ندارد که »ی آروزهايي کعبه«  نيست، صددرصد صحيح است، چرا که اساساً»ی آرزوها کعبه« نظام فدرال  اينکه

 يک راه حل عقالنی ـ  ، بلکهنبايد از نظر دور داشت که فدراليسم يک مکتب فلسفی ـ سياسی نيست. فدراليسم بخواهد باشد

  . باشد پراگماتيستی برای حل معضل تمرکز و تراکم قدرت سياسی و تقسيم آن بين سطوح مختلف مي

 به نيازهای زمان   با توجه لذا بايد پيوسته.  نيست بهره از آنها بي ضعفهای خود را دارد، همانطور که دمکراسی نظام فدرال هم يقيناً

  .ظرفيت در آن وجود داردو اين . نوسازی شود

اما اين .  بيشتر هم باشند بسيارمشکالت در فدراليسمممکن است ، چه بسا بخشيد اين احوال نبايد به اين نظام هم تقدس ی هبا هم

دهی سياسی دخيل  گيری و سمت صالح متعددی در تصميم نفع و ذي شوند که نظرات، منافع و طرفهای ذي مشکالت از آنجا ناشی مي

 جای ما بيانديشد و  به باشيم، بايد برای خود رهبری يا مرجعی برگزينيم که  خواهيم اين مشکالت را داشته چنانچه نمي. شوند  مي داده

  . تصميمات الزم را برای ما بگيرد

ی  مدينه« نظام فدرال ، حتی اگر  اينها گذشتهی ه؟ از همند مراتب بيشتر از دولتهای فدرال نيست وانگهی مگر مشکالت دولتهای متمرکز به

  .دهد  ساختار متمرکز و غيرفدراتيو را نميی ه نيست ـ بافت برخی از کشورها اجاز  صد البته نباشد ـ که» فاضله

  

  از آلمان و،ايد هاي فدرال در جهان را مورد بررسي قرار داده شما سيستم. به عنوان آخرين سوال اجازه دهيد به ايران نگاهي بيافکنيم

مقاالت ترجمه شده  از طرف شما تجارب زيادي از اين سيستم را در سراسر جهان به زبان فارسي . کانادا گرفته تا اتيوپي و هندسويس و 

 آيا بايد اين مدل ؟کنيد سيستم فدرال مي تواند مدل مناسبي براي ايران باشد به چه دليل فکر مي. دندر اختيار عالقمندان قرار ميده

  در اينجا در مورد ايران، بايد به ويژه گي هاي خاصي توجه داشت؟  يا در مورد هر کشور وکرد" برداري کپي"را 

همانطور که مستحضر هستيد . کنم که فدراليسم مدل مناسبی برای ايران است  بودم که چرا فکر مي ام برشمرده های قبلي من در نوشته

عدم مشارکت دادن و سهيم ساختن مليتهای ايرانی در سرنوشت سياسی تمرکز و تراکم قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی در ايران و 

ی داخلی خود مشکالت زيادی را برای استقرار دمکراسی، رشد موزون آن و  کشور و همچنين عدم دخالت مليتهای ايران در اداره

 ی هناپذيری بر هم  ضربات جبران»سيون ايرانناسيوناليسم و نا«در ايران صد سال اخير به نام .  است  وجود آورده امنيت و ثبات کشور به

 سياسی و قومی و زبانی و دينی و مذهبی باعث ی هدر ايران جينوسايد فرهنگی، سلط.  است  وارد آمده های حيات جامعه جنبه

آحاد کشور  ی ه از هم  و شووينيسم و ناسيوناليسم قومی حاکم درصدد بوده کشی شده در ايران تنوع.  است افتادگی ما شده عقب

   ... درست کند انسانهای يک شکل و يک زبان و يک دين و يک مذهب و يک عقيده

خواهيم يک نظام دمکراتيک و مترقی در   مي ما ـ چنانچه.  گام حل کند ی ما را گام به  معصل بزرگ جامعهاينخواهد  فدراليسم مي

گيرد و هم به   در ايران را درنظر مي  ساختار هم تنوع ملی ـ قومی نهفتهاين. نظام فدراتيو نداريمبرقراری کشورمان بنا کنيم ـ راهی جز 

  . و هم کارآمدترتر است نسبت نظام دمکراتيک متمرکز دمکراتيک

ای تقسيم  فدراليسم چيزی نيست جز يک اصل و پرنسيب سازماندهی دولتی که بر مبنای آن وظايف دولتی بين دو سطع فدرال و منطقه

ی  نامند و شايد به همين تعداد هم نوع و گونه  کشور داريم که خود را نظام فدراتيو مي24هان امروز  ما در ج.گردد و توزيع مي

هيچکدام از کشورهای فدراتيو جهان . ترين نظامهای سياسی جهان باشد نظام سياسی فدراتيو يکی از متنوع محتمالً. فدراليسم داريم

  . دنر خود دارب را   شده مهر و نشان ويژگيهای کشوری که در آن پياده  همه.  است برداری از ديگری نبوده کپی

:  دولت مرکزی و ايالتها از هم متمايز ساختتفکيک وظايف و حقوقتوانيم از حيث   نوع کلی از فدراليسم را مي وما فوقاً گفتيم که د

 اين احوال، هر نظام فدراتيو الزاماً ی هبا هم.  ممکن استبندی ديگر کشورهای فدرال   توپولوژی و دسته،از لحاظ ديگر. ل يا تعاونیآدو

  : های حداقل از اين قرارند اين مؤلفه.  برخوردار باشند معينیهاي بايد از مختصات و مؤلفه

هر دوی اين سطوح بايد از ساختارهای کامل و مجزای ...). استانی، کانتونی، (وجود حداقل دو سطح حکومتی فدرال و ايالتی  •

اين امر بايد در .  دستگاه قضايي برخوردار باشند و دولت و داستگاه اداری آنی ه خود چون مجلس نمايندگان، کابيندولتی
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.  هيچکدام از اين دو سطوح نتوانند سطح مقابل را منحل و محدود نمايد ون اساسی فدرال قيد و تضمين گردد، طوريکهقان

  . باشد  وجود داشته) يک دادگاه فدرال يا رفراندومدر شمايلحال (ی يک مرجع داور برای مواقع و موارد اختالف بايد

 بايد از  بدين ترتيب که.  باشد بر اساس اصل سوبسيدياريتی بايد، ايالتی و فدرال)شهری(سطح محلی   سهتوزيع صالحيتها به  •

تواند و  يف دولتی کداميک را ميشروع کرد و پرسيد که اين سطح از کل وظا) يعنی شهرها( و سطح دولتی  ترين مرحله پايين

گردد و  آنجا هم همين سوال مطرح مي. گردد  سطح باالتری، يعنی ايالتی، ارجاع مي هر چه ماند، به.  بگيرد خواهد برعهده مي

  آنگاه هر چه که.  بگيرد تواند برعهده خواهد و مي شود که اين سطح کدام بخش از وظايف و حقوقی دولتی را مي  مي پرسيده

   ويژه بنابراين فدراليسم و اصل سوبسيدياريتی و به. شود  مي  باالتر، يعنی سطح فدرال ارجاع و انتقال دادهی هماند به مرحل

کنند،   لطف و مرحمت ارگانهای باالتر نيست و اينها نيستند که صالحيتها را به پايين تفويض مي وظايف و حقوق ايالتها از سر

  .  دقيقاً برعکس بلکه

هيچ سياست مالی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی . ورداری سطوح فدرال و ايالتی از منابع مالی هم مشترک و هم مستقلبرخ •

  . بدون برخورداری از منابع مالی کافی ممکن نيست

تها حال يا از طريق مجلس نمايندگان ايال. گيريهای دولت فدرال مشارکت و دخالت دولتهای ايالتی در سياستگزاريها و تصميم •

به هر حال، دولت فدرال .  بر حسب درصد جمعيتی آنها در سطح فدرال، يا از طريق حضور دائمی آنها در کابينه) يا خلقها(

هيچ نظام فدراتيوی بدون حق وتو .  مناطق و ايالتها باشدهم و   آحاد جامعههم مشترک اکثريت قريب به اتفاق ی هبايد اراد

  گذاری شده  در يک کشور از لحاظ ملی، قومی، زبانی متنوع پايه هيچ نظام فدراتيوی که. دبرای ايالتها معنی و مفهوم ندار

. کند و بايد انتخابات تناسبی و دمکراسی تسهيمی را مبنا قرار داد باشد، بر اساس نظام انتخاباتی اکثريت عمل نمي

 و بازهم   بر مبنای توافق و اجماع عمومی و مذاکره ه بر اساس ديکتاتوری اکثريت بر اقليت، بلک گيری در نظام فدرال نه تصميم

 .  خواهد بود مذاکره

 . صورت پذيردتدابير سياسی و امنيتی  ه و نهای ملی و اتنيکی ، دادهگيری  بر اساس رأی بايدنوسازی تقسيمات کشوری •

ساختی  ش تنوع و تکثر، رد تک باال، پذير و تعامل نظام فدرال وجود فرهنگ سياسیيت  موفقشرطهای پيشترين  از بنيادي •

 .باشد مي... گری،  هژموني  وشووينيسمبودن نظام سياسی، رد 

 . دوم اهميت قرار داردی هدهيم، در درج  اينکه ما کدام يک از مدلها و تجارب فدراليستی را در کشورمان مبنا قرار مي منی ه عقيد به

  .  باشد از آن برخورداری ايران بايد   است که نظام فدراتيو آينده  اول است اين مختصات برشمرده  حائز اهميت درجه آنچه

   روند دمکراتيزهی ق روشنفکران باشد، بايد نتيجه حاصل تواف آمال فوق قبل از اينکه. ای بودن اين هدف بود همچنين بايد قائل به مرحله

 سال بايد بطول انجامد، تقسيمات کشوری کنونی را 15ی  ال10شايد درست باشد که در گام نخست که .  باشد کردن گام به گام جامعه

  پارلمان خود را داشته)  مانند کانادا به(هر استانی .  باقی گذاشت، بدين معنی که فدراليسم را بر همين مبنا برقرار نمود نخورده فعالً دست

 بود، بايد تفکيک   شده دوم که دمکراسی اندکی نهادينهدر گام .  باشد ی خود را داشته  قضائيهی هقو  باشد، باشد، حکومت خود را داشته

.  رأی ساکنان آن ممکن باشد صد البتههای قومی و ملی و  بر اساس داده  و تشکيل يک ايالت مشترک همديگر و يا الحاق آنها بهاستانها 

در (، صيانت از اقليتها ) و گروهیحق کلکتيو(خلقها  مبنای تجديد دمکراتيک تقسيمات کشوری بايد تلفيقی از حق تعيين سرنوشت

   . ايران باشدی هو تضمين حقوق شهروندی برابر برای تک تک آحاد يک کشور در پهن) سطح کشوری و ايالتی يا استانی

 . مبنا قرار دادن اصول و اجرای آن بر اساس شرايط کشورمان هست برداری نيست، بلکه بينيد، بحث بر سر کپی بنابراين همانطور که مي

 شووينيسم آتاتورکی و   آزمايشگاه  به ايران قبل از اينکه.  نظام فدرال  و نه  نظامهای سياسی صد سال اخير ايران بوده  که کپی بوده آنچه

.  باشد  مي  همان اياالت متحده  که  شده  ناميده» ممالک محروسه«  و رسماً  غيرمتمرکز بودهرضاخانی تبديل شود، يک کشور اساساً

 را جای آن  آميز و سرکوبگرانه کش و تبعيض ساختی و خشک و تنوع تی ما اين بود که آن را منحل و يک ساختار تکشوربخ

 و يا ) ايران نزديکتر است  از لحاظ تنوع به که( از کشوری چون سويس  برداری نمودند، آنهم نه ايرانی کپی(!!)  »مدرنيستهای«. ندگذاشت

.  عناصر دمکراتيک همين نظامهای متمرکز را نيز گرفتند تازه. اند  با تنوع مشکل داشته ژيک که همواره و بل  از فرانسه ، بلکهآلمان

 ساختارهايشان پاسخگوی نيازهای  اند که  رسيده  اين نتيجه  الگوهای ما خود به  آيا اکنون که.بينيم اش اين شد که ما امروز مي نتيجه

  تجديد نظر ترغيب نمايد؟ تأمل و    تأمل وا دارد و در ارتباط با ساختار متمرکز به د ما را به و الزامات دمکراتيک نيست، نباي جامعه
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