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  م٢٦/٠٧/٢٠٠٩                           محمد قاسم هاشمی
 
 

  بحران کاپيتاليسم پذيرش محتوم مارکسيسم نيست
  قسمت اخير

 
مراکز اصلی قدرت يا سرمايه داران بزرگ، برعالوهء توليد تقاضا از طريق نشر اعالنات، ذهنيت ها را برای 

 تصاوير اعالن در هنگام خريد در ذهن خريدار رژه مصرف امتعهء توليدی مورد نظر طوری آماده ميسازند که
 . ميروند و بدينگونه انتخاب افراد را محدود مينمايند

در اين اعالنات هرگز فيلسوف، دانشمند و يا طبيبی را در حال مصرف امتعهء مورد نظر نشان نميدهند؛ بلکه عمومًا 
انگيز اند، ملکه های زيبائي و ورزشکاران شناخته شده از آن عده از ستاره های سينما که از لحاظ شهوانی احساس بر

 . استفاده ميشود
هدف  اين امر رجعت دادن اذهان عامه در جهاتيست که پرداختن و مشغوليت عوام به آنها دوام تحميل ارادهء حکام را 

 . بيمه مينمايد
 آيد، عوام بيشتر از هرچيز به علم و اگر در اعالنات از دانشمندان عرصهء علوم، اطبا و فيلسوفان استفاده به عمل

 . فلسفه پرداخته و مشکالتی را در برابر تحميل ارادهء حاکم ايجاد خواهد کرد
زمانيکه طفلی از طريق صفحهء تيلويزيون مالحظه مينمايد که چگونه هنرپيشهء سينما، ملکهء زيبائی، ورزشکار و 

 بدون شک دستيابی به آن مقام بيش از هر چيز ديگری برای يا آوازخوانی مورد استقبال جنون آميز قرار ميگيرد،
  . طفل و يا نوجوانی که شخصيتش در حال اکمال است کسب اهميت نموده ذهنش را به خود مشغول نگهميدارد

بناًء حکام حقيقی وعقب پردهء جوامع سرمايه داری به ممثلين و مجريان ظاهری حاکميت هدايت داده اند تا اذهان 
 .  فقط در مسايل جنسی، ورزشی و موسيقی مصروف نگهداشته، تا حد توان به همان عرصه ها اهميت بخشندعوام را

به همين دليل امروزه هدف تقريبًا تمام اطفال و مراهقين جوامع سرمايه داری را فوتبال، سينما و موسيقی تشکيل داده 
  . مشکل آفرينند، دورنموده اندو آهسته آهسته عوام را از پرداختن به مسايلی که برای حکام 

   
در مورد تحديد سرمايه نکاتی را در مباحث قبلی تذکر داديم و اينک به مسألهء قدرت و حاکميت ميپردازيم تا باشد  

 . شيوه هايی را برای تحديد تحميل ارادهء فرد و يا گروپی از افراد بر اکثريت پراگنده در نظر داشته باشيم
لهء قدرت پرداخته و دولت را در هر شکل آن زادهء مناسبات حاکم بر جوامع طبقانی دانسته و کمونيسم کمتر به مسأ
اينکه اين طرز ديد بر کدام نقيصهء تيوری کمونيزم استوار است موضوعيست که قبًال به آن . آنرا مردود ميداند

يت حقوقی تحت نام دولت را مردود پرداخته شد و با اظهار خالصه اين مطلب اکتفا مينمائيم که مارکس اصوًال شخص
دانسته و آنعده کمونيستانيکه بعد از او آمده ودر چوکات دولتها به تحميل ارادهء خويش پرداخته اند، يگانه حکومتی را 
که به رسميت ميشناخته اند حکومت ديکتاتوری پرولتاريا بوده است تا با توسل به آن، شرايط را برای ايجاد جامعهء 

    . وع مارکسيستی آماده سازندکمونيستی ن
امروزه نظام ديکتاتوری در هر شکل آنکه باشد مردود شناخته شده و يگانه نظاميکه امروزه مورد حمايت و پشتيبانی 

 : کتله های وسيعی از افراد بشری قرار دارد، نظام دموکراتيک  است  که ذيُال به آن پرداخته ميشود
  
  : قواءـ نظامهای دموکراتيک و تقسيم ٢

طوريکه از مالحظۀ تاريخ برمی . شکل جديد دولت ها به مثابۀ سيستم ملی نتيجۀ مستقيم انقالب صنعتی در اروپاست
آيد در تمام ادوار قبل از تأسيس حکومات مشروطه و دولت های ملی که مشخصۀ نظام های کاپيتاليستی در حال 

اليکه پس از ايجاد نظام کاپيتاليستی، سرمايه در نقش قدرت انکشاف اند، قدرت نقش سرمايه ساز را داشته است؛ در ح
 . اين دگرگونی علی و معلولی مشخصۀ جوامع مترقی و صنعتی است. ساز ظاهر گرديده است

 
مناسبات فيودالی به مثابۀ يکی از مشخصات نظام های مطلقه مانعيست که بر سر راه ايجاد نظام های مشروطه قرار 

 ميتوان در کشور های عقب ماندۀ جهان سوم، که با تقليد از کشور های مترقی شمال تالش اين موضوع را. ميگيرد
اين مطلب به مفهوم آن نيست که . ورزيده اند تا نظام مشروطيت را جانشين نظام مطلقه نمايند، به خوبی مالحظه کرد

ه جامعه يی را فاقد فرهنگ اين يک اشتباۀ محض است ک. گويا کشور های جهان سوم فاقد فرهنگ دموکراسی اند
دموکراسی ميخوانند؛ زيرا دموکراسی جيزی به غير از تناسب و هم آهنگی شيوۀ حاکميت با فرهنگ حاکم بر جامعه 
نيست و دولت ها هر کدام بر اساس قرارداد اجتماعی ايکه ژان ژاک روسو و سايرين از آن مفصًال بحث نموده اند به 
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. در عقد اين قرارداد طيف وسيعی از افراد اجتماع بشری سهيم بوده اند. دنبال مينمايندوجود آمده و اهداف معينی را 
بنا براين ميتوان گفت که ايجاد دولت ها خود اساس دموکراتيک دارند؛ مگر تفاوت ميان شيوه های حاکميت از تفاوت 

 واحدی ندارد و اين تفاوت ميان اکثرًا گفته ميشود که دموکراسی شکل. ميان اشکال مختلف دموکراسی ناشی ميشود
بناًء ميتوان ادعا نمود که هر فرهنگ، . اشکال دموکراسی از تناسب ميان فرهنگ و شيوۀ حاکميت ناشی ميشود

  .دموکراسی متناسب با خود را ارائه ميدهد و هيچ جامعه يی را نميتوان سراغ نمود که فاقد فرهنگ دموکراسی باشد
 :  حيث ارتباط آنها با دموکراسی سه نوع اندبا اين برداشت، دولت ها از 
 

دولت های مترقی . ـ دولت هائيکه دموکراسی حاکم در آنها با فرهنگ جامعۀ مربوط در همآهنگی کامل قرار دارد
 . جهان را ميتوان در این ردیف قرار داد

 
ی فرهنگ گذشته در آنها ـ دولت هائيکه فرهنگ اجتماعی در آنها رشد نموده و شيوۀ حاکميت تا هنوز بر مبنا

این نوع دولت ها همه استبدادی اند و هر تحول ممکن در دستگاۀ رهبری متضمن ایجاد نظام . استوار است
 . دموکراتيک در آنهاست

 
. ـ دولت هائيکه فرهنگ اجتماعی آنها عقب مانده تر از شکل دموکراسی ایست که ميخواهند بر جامعه تحميل نمایند

اکثرًا تحوالت در اینگونه نظام ها به ایجاد . راسی تقليدی را ميتوان در این کتگوری قرار داددولت های با دموک
 . دولت ها و حکومات استبدادی می انجامد

   
بناًء در جوامعيکه مردم آن، از لحاظ فرهنگ اجتماعی هنوز استبداد پذيرند، دولت های سختگير، تا زمانيکه مانع 

به همين گونه . بداد زدائی نگرديده اند، دموکراتيک ترين نظام ها را تشکيل ميدهندرشد عادی فرهنگ در جهت است
در جوامعيکه فرهنگ آنها از شکل دموکراسی تقليدی ايکه دولت ها ميخواهند به آنها تحميل نمايند عقب مانده تر 

  .است، هرج و مرج حاکم گرديده رجوع به سختگيری به مثابۀ ضرورت عينی مطرح خواهد شد
 

دولت های حاکم بر کشور های جهان سوم شامل دو کتگوری اخيرند؛ زيرا اين کشور ها تناسب ميان فرهنگ و شيوۀ 
 . حاکميت را که همان شکل دموکراسی است ناديده گرفته و به آن توجه نمی نمايند

 
 : و اما تفکيک قواء

افالطون را بانظريۀ دولت مرکبش ميتوان . ودنظريۀ تفکيک قواء قرنها قبل از مونتسکيو در مباحث فلسفی مطرح ب
در قرون وسطی کليسا نيز . در زمرۀ  آنانی قرار داد که برای نخستين بار مسألۀ تفکيک قواء را مطرح نموده اند
تا اينکه ژان الک انگليسی . درابتدا اصل تفکيک قوا را به شيوۀ ديگری پذيرفت مگر بعد از چندی آنرا مردود دانست

ا را به ترتيب مشابه به نظريۀ مونتسکيو مطرح نمود مگر با اين تفاوت که ژان الک قوۀ مقننه و قضائيه را تقکيک قو
تحت نام واحد قوۀ تقنينيه مطالعه ميکرد و قوۀ ديگری را به نام قوۀ خاصه يا احتياطی برای اجرای مسايل آنی 

 .بخصوص در هنگام تعطيل مقننه پيشبينی مينمود
 

ی اقامت دوساله اش در انگلستان تحت تأثير آزاديهای فردی در آنکشور قرار گرفته و بدون شک آثار مونتسکيو که ط
و عقايد جان الک را نيز از نظر گذرانده بود، پس از عودت به فرانسه  نظريات الک را در رابطه به تفکيک قواء 

 . بسط داده به نتيجۀ تقکيک سه گانه ايکه امروز معمول است نايل آمد
 

در رژيم شاهی . هدفی را که مونتسکيو در تقسيم قواء دنبال مينمود مهار نمودن قدرت تمرکزيافته در دست شاه بود
ايکه مونتسکيو تحت ادارهء آن زندگی مينمود، شاه محور اصلی قواء اعم از تقنينيه، اجرائيه و قضائيه را تشکيل 

ت تشکيل ميدهد، صرفنظر از اينکه چه کسی آنرا تمثيل مينمايد امروزه هدف از تقسيم قواء را مهار نمودن قدر. ميداد
 . و به همين دليل نظريۀ تقسيم قواء از اعتبار برخوردار است

 
اگر قدرت در نظام شاهی از طريق شاه و . آنچه که بايد به آن توجه داشت، تغيير شيوه های تحميل قدرت است

يق مجمعی که بنام حزب تشکيل گرديده و در رأس آن رئيس حزب نزديکانش باالی مردم تحميل ميشد، امروزه از طر
حزب برندۀ انتخابات برعالوۀ کسب کرسی رياست حکومت، کرسی های پارلمانی . قرار دارد بر مردم تحميل ميشود

در . را نيز احراز مينمايد و به نمايندگی از حزب خويش که رئيس آن در رأس حکومت قرار دارد فعاليت مينمايد
ی کشور ها پارلمان و در بعضی از کشورها رئيس حکومت اعضای ديوان عالی قضاء را که همان قوای بعض

بدينگونه مالحظه ميگردد قدرتی را که شاهان در نظامهای سلطنتی با اطرافيان خويش . قضائيه ميباشد انتخاب مينمايد
ل مينمايد و حضور مردم درچوکات قوای بر مردم تحميل مينمودند امروزه رئيس جمهور با اعضای حزب خويش تمثي

 . سه گانه بسيار کمرنگ است
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در گذشته، ازآنجائيکه شاه درذهنيت سياسی جامعه غيرقابل تغيير بود، تفکيک قوا به گونه يی که مونتسکيو انرا 
سياسی به ازجانب ديگر احزاب سياسی آنزمان آنقدر رشد نکرده و يا اصًال حزب . وضع نموده است حايز اهميت بود

 .شکل امروزی وجود نداشت و نمايندگان مردم اکثرًا ريشۀ مردمی داشتند تا حزبی
 

چنانچه  . مشکل تقسيم قواء بااحراز اکثريت قابل مالحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب واحدی ظهور مينمايد
 جمهوری ژاک شيراک در دراحراز قابل مالحظۀ کرسی های پارلمانی توسط حزب بر سراقتدار در دور دوم رياست

  :فرانسه مالحظه ميگردد
 

 تعداد نمايندگان حزب بر سر اقتدار            مجموع نمايندگان             اسم کميسيون                                         
                          

 ٩٠                               ١٤٤    کميسيون امور کلتوری، فاميلی و اجتــــــــــــــماعی         
 
 ٩١                               ١٤٢کميسيون امور اقتصادی، محيط زيست و سـرزمين             
 

 ٤٢                                 ٧٢کميسيون امور خــــــــــــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــــی           
 

 ٤٥                                 ٧٠ن دفاع ملی و قوتــــــــــــــهای نظـــــــــامی             کميسيو
 
 ٤٦                                 ٧٣کميسـيون مالـی، اقتصاد عمومی و پـــــــــــــــــالن              
 

 ٤٥                                 ٧٣      کميسيون قوانين اساسی، تقنينيه و ادارۀ عامۀ جمهوری  
 
وکالء و . در اين حالت هرتصميمی را که حکومت اتخاذ نمايد از جانب پارلمان تائيد و به منصۀ اجرا قرار ميگيرد 

سناتوران که هرکدام اسناد تعهد حزبی را امضأ نموده اند، مطابق به منافع حزبی،  به هر پروژه ايکه ازجانب 
 . رائه گردد رأی موافق داده و آنرا تصويب مينمايندحکومت ا

 
بحث روی پروژه ها و پيشنهادات در مجالس پارلمانی فرانسه طوريست که درهنگام صحبت نمايندۀ حزب مخالف 
وکالئيکه از رنگ سياسی ديگر اند اصًال به آن گوش نداده و باايجاد هياهو وسروصداها سايرين را نيز از شنيدن آنچه 

دراخير در . ان ميخواهد به عنوان استدالل مبنی بر رد ويا تصويب يک پروژه ابراز نمايد، محروم ميسازندسخنر
مورد رآی گيری صورت ميگيرد و بدون شک پيشنهاد حکومت که خود از اکثريت پارلمانی برخورداراست پذيرفته 

ان به حکومت صالحيت های بيشتر از ازجانب ديگر قانون اساسی و مقررات داخلی پارلم. شده و تصويب ميگردد
 . ساير قواء را اعطا نموده است

 
حاکميت به قدرت اجازه ميدهد در . حاکميت پذيرش تحميل قدرت است. بايد ميان قدرت و حاکميت تفکيک قايل شد

در . وده اندقدرتها ميتوانند باهم مساوی باشند، درحاليکه حاکميت ها هرگز باهم مساوی نب. ساحۀ نفوذ آن عمل نمايد
اجتماع واحدی ميتواند چندين قدرت وجود داشته باشد، در حاليکه باوجود چندين حاکميت اصًال آن اجتماع واحد وجود 

 . نخواهد داشت
 

دربرنامهء بزرگداشت از دهمين سالگرد درگذشت فرانسوا ميتران رئيس جمهور قبلی فرانسه  که از طريق شبکهء 
شد يکی از دوستان نزديک ميتران ابراز نمود که روزی از رئيس جمهور قبلی در دوم تيلويزيون آن کشور پخش 

مورد ساير دوستان پرسيدم و او در جواب گفت که مقام رياست جمهوری جائيست که هرگاه به آن رسيدی ديگر 
 . داين گفته بيانگر آنست که حاکميت تاچه حدی روابط ميان افراد را متأثر ميساز. دوستی نخواهی داشت

 
حکومت به هر شکلی که ظاهر گردد، حاکم است و . درتقسيم قواء بايد رابطه ميان حاکم و محکوم را درنظرداشت

در صورت احراز . سايرين محکوم و درتقسيم قواء رابطه ميان حاکم و محکوم مطرح است نه رابطۀ حاکم با حاکم
اهده ميشود، تقسيم قواء ماهيت خويش را از قابل مالحظۀ کرسی ها توسط حزب واحدی، طوريکه در فرانسه مش

 . دست داده رابطه ميان حاکم و حاکم برقرار ميگردد
 

و اگر قدرت مقننه و قدرت . مقننه، اجرائيه، قضائيه: درهر دولت سه نوع قدرت موجود است «مونتسکيو ميگويد 
 قوۀ ديگر جدا نباشد، آزادی وجود اجرائيه در يک نفر يا يکدسته جمع گشت و همچنين اگر قدرت قضائيه از آندو

  د. ».خارجی نخواهد داشت



 
 

 
  ٨از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

درسطح ملی مد توجه بوده است و ) پالن، اجرا و بررسی(در تقسيم قواء سه مرحلۀ مختلف فعاليت ها و اجراآت 
 تالش صورت گرفته تا هرقوه به صورت جداگانه موردمطالعه قرار داده شده واز استفاده های سوء باالوسيلۀ عاملين

قوۀ تقنينيه درواقعيت حيثيت پالنگذار را دارد، قوۀ اجرائيه، چنانچه از نامش پيداست، مقام . آن جلوگيری به عمل آيد
اين . مجری درچوکات پالن ارائه شده ازجانب مسئولين قانونگذار و قوۀ قضائيه حيثيت تفتيش امر انجام شده را دارد

تقسيم قواء نوع . عمل آمده است، بدون آنکه ما بدان توجه نموده باشيمنوع تقسيمات در عموم فعاليتهای اجتماعی به 
 . کنترول است؛ زيرا کنترول نيز به سه مرحلۀ کنترول ابتدائی، کنترول جريانی وکنترول بعدی تقسيم ميشود

 
ت؛ هرفعاليت هدفمند دارای سه بخش پالنگذاری، اجراآت و کنترول است و هر بخش مسئولين خاص خود را داراس

تفکيک قواء زمانی مطرح ميگردد . ولی درهمه موارد نميتوان از تفکيک قواء صحبت نمود؛ بلکه از تفکيک وظايف
بدون شک هدف از تفکيک قواء، تفکيک وظايف نيست، درحاليکه امروزه حزب . که سؤال حاکميت در ميان باشد

به تحميل قدرت حاکمه ميپردازد و تفکيک قواء برسراقتدار بااخذ اکثريت قابل مالحظه يی از کرسی های پارلمانی 
 . بيشتر شکل تفکيک وظايف را به خود اختيار نموده است

 
قدرت اجرائيوی را که مونتسکيو از آن صحبت مينمايد، شاه و اطرافيانش تمثيل مينمودند وپارلمان قدرت مردمی را 

اگر پارلمان را شاه و اطرافيانش اداره . داشتندکه باقدرت حاکمه رابطۀ ديگری به غير از رابطۀ حاکم با محکوم ن
 . مينمودند درآنصورت تفکيک قواء اصًال مطرح نبود

 
شاه به خاطر اسمش که شاه خوانده ميشود و يااطرفيانش که بنام خانوادۀ سطنتی خوانده ميشوند نه؛ بلکه بخاطر 

 .  توجه قرار داشتندحاکميت شان که آنها را از سايرين جدا مينمايد در تفکيک قواء مورد
 

حاکميت . حاکميت سياسی صالحيتيست که به اساس قرارداد اجتماعی به شخص و ياگروپی از اشخاص اعتماد ميشود
همينکه شخصی و ياگروپی از اشخاص به اخذ قدرت حاکمه نايل آمد . سياسی بيش از آنکه حق باشد مسئوليت است

به همين علت قوۀ تقنينيه الزم پنداشته ميشود تا . د اجتماع جداميشودصفت حاکم را به خود ميگيرند و از ساير افرا
شايد جنين گفته شود اين مردم است که رئيس جمهور را از طريق آرای مستقيم . مردم قدرت حاکمه را کنترول نمايند

پس . دگان مردم اندانتخاب مينمايد و به گروپ سياسی ايکه او دررأس آن قرار دارد اعتماد کامل داشته و آنها نماين
 . دليلی وجود ندارد مبنی براينکه نفوذ حزب حاکم درپارلمان به مسألۀ تفکيک قواء لطمه وارد نمايد

 
اگر چنين تصوری وجود داشته باشد پس اصًال به قوای تقنينيه و قضائيه ضرورتی نخواهد بود؛ زيرا رئيس جمهور 

نمايد و يا اينکه ديگر از تفکيک قواء نميتوان صحبت نمود بلکه فقط نمايندۀ مردم است و به نمايندگی از مردم عمل مي
 . از تفکيک وظايف ميشود حرف زد

 
تقسيم وظايف، که يکی از وسايل نيل به هدف را تشکيل ميدهد و کامًال خصوصيت اجرائيوی دارد، در مؤسسات 

که موضوع کامًال خصوصيت خصوصی و دولتی ميتواند مطرح گردد؛ مگر تقسيم قدرت زمانی مطرح ميگردد 
اثرات مفاد و مضار ناشی از فعاليت مؤسسۀ خصوصی متوجۀ فرد وياافراديست که درآنجهت . سياسی کسب نمايد

سرمايه گذاری نموده اند؛ در حاليکه مفاد و مضار ناشی از فعاليت دولتی متوجۀ عموم مردم است و بايد همه درآن 
 .ه به شخص واحدی اعتماد نموده اند بتوانند کنترول نمايندطوری سهيم باشند تا قدرت متمرکز را ک

 
تقسيم قوا به ترتيب رايج امروزی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که همۀ مردم عضويت حزب واحدی را 

 . کسب نموده و درجهت نيل به آرمانهای آن صادقانه مبارزه نمايند
 

ش می انديشد تا واقعيتها؛ زيرا اين حزب است که اورا به کرسی رسانيده امروز نمايندۀ پارلمانی بيشتر به منافع حزب
وبه او امکان رسيدن به عاليترين پست دولتی را مهيا مينمايد و او نميتواند از منافع مشترک حزبی اش حتا دربرابر 

که ياقدرت را کسب نموده و نتيجه آنکه نمايندۀ پارلمانی مردم به نمايندۀ حزبی تبديل ميشود . واقعيت ها عدول ورزد
جدائی ميان مردم و نمايندۀ آنها زمانی بروز مينمايد که حزبی که نماينده . ويا اينکه درشرف کسب قدرت است

اينجاست که نماينده بنا به خواست رئيس عمل مينمايد تا . عضويت آنرا دارد قدرت حاکمه را دردست داشته باشد
و بنا به همين دليل است که اکثرًا از . ه صفت نمايندۀ خويش انتخاب نموده اندمرئوسين و يا حتا مؤکلينی که اورا ب

بناًء قدرت در همه حال حائليست . محبوبيت نمايندگان پارلمانی حزب برسراقتدار در انتحابات بعدی کاسته ميشود
ومًا اکثريت کرسيهای پارلمانی ازاينکه متصديان امور دولتی عم. ميان نمايندگان و مردمی که آنها را انتخاب نموده اند

 . را دراختيار دارند، پارلمان بيشتر نمايندۀ قدرت است تاآنکه قدرت بر او اعمال ميشود
 

از جانب ديگر رابطۀ جديديکه امروز ميان قدرت وسرمايه ايجاد گرديده است، ارادۀ انتخاب کنندگان را در رابطه به 
ونتسکيو نيز تقسيم موازنۀ قدرت را تابع تقسيم موازنۀ ثروت و اموال م. انتخاب نمايندگان شان متأثر ساخته است
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اگر ديروز شاهان مطلق العنانی، بدون توجه به ارادۀ مردم عمل مينمودند، امروزه مونارک های پنهانی . ميدانست
ودن فشار از طريق نقشی که در تثبيت نرخ وجود دارند که در سخن به ارادۀ افراد اهميت ميدهند مگربا وارد نم

بيکاری و قدرت خريد دارند اراده های افراد را تحت اکراه قرار داده و نقش کليدی را در تعيين حکومات امروز 
اين مونارکهای پنهان مالکان سرمايه های بزرگ خصوصی اند که با سهولت تمام امکان تفويض، حفظ . بازی مينمايند

همين بازی و نقش سرمايه داران درتعيين ممثلين قدرت . ی را از ممثلين آن در خود می بينندو سلب قدرت سياس
باعث شد تا نيروهای چپی و راستی به جانب مرکز تقرب يابند که نمونۀ آنرا دراروپای قبل از طرح پشنهادی قانون 

ی منفی فرانسويان و هالنديها به قانون مگر ضيقی فعاليت های اقتصادی و رأ. اساسی اتحاديۀ اروپا مالحظه مينمائيم
اساسی اروپا احساسات ناسيوناليستی را دراين قاره برانگيخت و نيروهای راستی را دوباره از تقطۀ مرکز طوری به 

اگر باکمی دقت به ارزشهائيکه . جانب راست متواری ساخت که نيروهای چپی خود را بيشتر در مرکز بافتند
وپا در طول چندين دهه از آنها دفاع مينمايند توجه  کنيم به اين نتيجه ميرسيم که آيندۀ نيروهای چپی و راستی ار

 . نيروهای چپی گذشتۀ راستی ها بوده است
 

احزاب سوسياليست که اکثر نيروهای چپی اروپا را تشکيل ميدهند، امروز اوضاع و شرايط اجتماعی ايرا به 
اين اقتراب و انفصال از مرکز نتيجۀ اکراه .ی ها از آن دفاع مينموده انداروپائيان وعده ميدهند که سالها قبل راست

 . سرمايه برارده هاست که بر توازن قدرت ميان حاکم و محکوم صدمه وارد ميکند
 

 : حفظ توازن فدرت ميان حاکم ومحکوم از سه طريق ذيل ممکن است
 

 : قانون اساسی:  الف 
 . يند که تطبيق آن توازن قدرت ميان حاکم و محکوم را ممکن سازدقوانين اساسی تدابيری را پيشبينی نما

 
درقانون اساسی فيصدی کرسی های پارلمانی برای جناح برسرقدرت طوری بايد محدود گردد که از مجموع فيصدی 

رد که بدين مفهوم که حداقل اکثريت مطلق پارلمان دراختيار جناح های قرارگي. کرسيهای مخالفين آن جناح کمتر باشد
بدينگونه الزم مينمايد تا انتخابات پارلمانی بعد از انتخاب رئيس حکومت راه اندازی . درتشکيل حکومت سهيم نيستند

شود و قانون اساسی تاريخ دقيقی را برای هردو انتخابات طوری تعيين نمايد که ميان هردوتاريخ بيشتراز سه ماه 
 . فاصلۀ زمانی نباشد

 

 : ه ویا تقنينيه غير حزبی باشدیکی ازقوای اجرائي: ب 
باوجودآنکه امروز معمول است که رؤسای حکومات، پس از احراز رسمی پست خويش، از رياست و يا عضويت 
حزبيکه اورا منحيث نمايندۀ خويش غرض اشتراک در مبارزات انتخاباتی معرفی نموده است استعفأ ميدهند؛ مگر 

جيک از رؤسای حکومات نتوانسته و يا نخواسته اند عالئق خويش را از طوريکه تحربه به اثبات رسانيده است، هي
اگر تمام وزارتهارا به اعضای حزب خويش نسپرده اند، هيچگاهی واقع نگرديده است که . حزب مربوطه قطع نمايند

ت که حکومات بناًء ميتوان گف. يکی از وزارهای کليدی را به افراد شايستۀ خارج از حلقۀ حزبی خويش واگذار نمايند
 . هميشه رنگ حزبی خويش را داشته اند

 
هرگاه حزبی با اکثريت کرسيهای پارلمانی در رأس قوۀ اجرائيه قرار ميگيرد و اعضای کابينه را از جمله اعضای 
حزب خويش برميگزيند و مطابق به قوانين اساسی پارلمان و يا رئيس جمهور اعضای قوای قضائيه را نيز تعيين 

رابطۀ قوای متشکلۀ دولت، رابطۀ حزبی را به خود اختيار نموده تفکيک قواء شکل تفکيک وظايف را به مينمايد، 
شايد ژان ژاک روسو اولين کسی بود که متوجۀ اين مطلب شد؛ مگر طريقه يی را که برای رهائی از آن . خود ميگيرد

فوق العاده ئيست در دولت و اين شخص مقننه يک فرد انسان «: روسو مينوشت . پيشنهاد مينمود غير عملی بود
همانطوريکه زمامدار . اگرچه حکومت را ايجاد ميکند و لی نبايد در دستگاۀ آن حکومت جا و مقامی داشته باشد

 د. »فرمانروائی برمردم دارد ولی فرمانروائی برقانون ندارد، مقننه نيز نبايد قدرت فرمانروائی برمردم داشته باشد
 

فتد تا يکی از قوای مقننه و يا اجرائيه غيرحزبی باشد تا فعاليت های يکديگر را دقيقًا، خارج از چوکات بناًء الزم می ا
منافع حزبی، بنا به مصلحت مردم کنترول نمايند و الی قوای سه گانه وظيفه و رسالت تائيد اجراآت يکديگر را دارند 

 . تا کنترول و نظارت
 

 : گانه الزم است تا حاکميت را از سياست جدامطالعه کردبرای درک بيشتر حزبی شدن قوای سه 
 

قدرت سياسی زادۀ توانائی ها و استعداد رشديابندۀ فرداست، يعنی قدرتيست که اساس آنرا فرد تشکيل داده است، 
بناًء جوانب حق بودن .  درحاليکه حاکميت تجمع قدرت جمعيست که به شخص و يا گروهی از اشخاص اعتماد ميشود

حق ثابت است . ت در مقايسه با حاکميت بيشتر است و نتيجتًا ميتوان گفت که سياست حق و حاکميت امتياز استسياس



 
 

 
  ٨از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

برداشت ما دررابطه به حق در مقام تعريف هميشه يکسان است، درحاليکه در رابطه به امتياز چنين . و امتياز متغير
 . ميان انسانها در امتياز همان حق درمقام تعريف استدر امتياز مقام تعريف وجود ندارد، بلکه عدم تفاوت . نيست

 
سياست با آنکه در رديف علوم اجتماعی قرار دارد، همانقدريکه علوم . سياست خود معلول قدرت است نه علت آن

 . اجتماعی از علوم تجربی فرق دارند به همان اندازه سياست از ساير بخش های علوم اجتماعی متفاوت است
 

زيرا . ات، زبان و ساير علوم اجتماعی قابليت اندوختن را دارند، در حاليکه سياست اندوختنی نيستتاريخ، ادبي
بناًء سياست امر . سياست از مطالعهء دقيق عوامل متغير ناشی ميشود، تاريخ می آفريند و بر ادبيات تأثير ميافگند

يوه های مختلف است در برابر عوامل سياست بکارگيری ش. عقلی است نه حافظوی محض که بتوان آنرا اندوخت
امروزه حفظ داده های کامپيوتر ثابت نمود که اندوختن معلومات . سياست علم نيست، بلکه بکارگيری علم است. متغير

زيرا سياست همچون عقل قابل . علم از آنجهت که به ديگران قابل انتقال است از سياست جدا ميشود. دانش نيست
عقل با توسل به ساير علوم چه اجتماعی و . ل با افراد بشری زاده ميشود و امريست کامًال ذاتیانتقال نيست، بلکه عق

 . چه تجربی انکشاف می يابد و شيوه های مناسب به کارگيری آنها را به انسان ديکته مينمايد
 

ی عمل است، در سياست دانستن عمل و پيامد ها. قدرت حاکمه قدرتيست اکتسابی؛ مگر سياست خود اکتسابی نيست
علم کشاف است و دانش . معلومات وسيلهء دانش است و دانش تحليل دقيق معلومات. حاليکه قدرت امکان عمل است

مخترع و از آنجائيکه دانش خود قدرت تحليل است، بناًء سياست زادهء قدرت است ولی نه قدرت سياسی، بلکه قدرت 
 . بی نيستعقلی؛ زيرا قدرت عقل برخالف قدرت سياسی اکتسا

 
سورن يا حاکم موجودی است دسته . حق حاکميت عبارت است از اجرای ارادۀ عامه... «: ژان ژاک روسو ميگويد 

لذا حاکميت قابل تقسيم . و اين کولکتيويته يا بهم بستگی، خاصيت اصلی سورن است) کولکتيف(جمعی و بهم پيوسته 
ی اراده، قابل انتقال نيست و چون حق حاکميت عبارت از ارادۀ عامه قدرت يا نيرو قابل انتقال است ول. و انتقال نيست

دراکثر کشورهای جهان معاصر يا ارادۀ عامه وجود ندارد و يا اگر بالفرض وجود .... است لذا قابل انتقال نميباشد
 د . »داشته باشد دوام ندارد

 
اد ارادۀ خود را به شخص و يا گروپی از گروهی از افر. اين عدم ثبات از خصوصيت امتيازی حاکميت ناشی ميشود

اشخاص که از ميان خود آنها برخاسته اند، اعتماد مينمايند ولی پس از چندی متوجه ميشوند آن فرد و يا گروپی از 
افرادی را که ازميان خويش برگزيده و ارادۀ خويش را به آن اعتماد نموده اند خود خصوصيت حاکم را اختيار نموده 

 . اصله اختيار نموده استو از آنها ف
 

تجربۀ حکومات . بناًء حاکم نبايد در اجراآت خويش حتا جهت مشترک حزبی را بر سرنوشت مشترک ترجيح دهد
ايدئولوژيک نشان داده است که جستجوی نقاط افتراق، حاکميت را به انزوا ميکشاند و انزوا درجهان امروزی که 

اجرای هرسياستی توسط قدرت حاکمه که برمبنای تميز گروهی از . استبرپايۀ تبادالت استوار است زوال آفرين 
 . گروۀ ديگری استوار باشد، محکوم به شکست است

 
هرزمان که اتباع کشوری منافع شخصی ياحزبی را مافوق ارادۀ عمومی قرار دادند، ... «: ژان ژاک روسو مينوشت 

 د . »لی ميگردد و يادرتحت فشار خارجی قرار ميگيردآن دولت و کشور ساقط ميشود يادچار تشنج و اضطراب داخ
  

 : ایجاد شورای ناظر :  ج 
در جمهوری فرانسه، رئيس جمهور اجازهء حضور در مجلس پارلمان را ندارد، اين تصميم در زمان رياست 

رئيس (ئيه پارلمان فرانسه تا آنزمان به رئيس قوۀ اجرا.  اتخاذ شد١٨٧٣ـ١٨٧١طی سالهای آدولف تی یر جمهوری 
اجازۀ ورود به محوطۀ پارلمان و دفاع از پروژه های مطروحه اش را دربرابر نمايندگان پارلمان ميداد، ) جمهور

 در دفاع از پروژه هايش ناتوان آدولف تی یرمگر پس از آنکه اعضای پارلمان خود را دربرابر استدالالت آقای 
 .  جمهور اجازهء ورود به پارلمان داده نشوداحساس نمودند، تصميم گرفته شد تا منبعد به رئيس

  
گريز از استدالل رئيس . پارلمان يعنی جائيکه درآن مسايل را ازطريق صحبت وسخن گفتن حل و فصل مينمايند

 . حکومت، ولو هرقدر نطاق و سخنورهم باشد، پارلمان را زير سؤال قرار ميدهد
 

تصاميم اتخاذ شده در . شود که ارزش حياتی برای يک ملت دارنددر مباحث پارلمانی عمومًا باالی مسايلی صحبت مي
اينگونه مجالس، به همان اندازه که ميتواند برای يک ملت خوشبختی بيافريند، به همان اندازه ميتواند بدبختی و 

 . مشکالت خلق نمايد
 

. به ارمغان خواهد آوردهدف از ايجاد شورای ناظر جلوگيری از تصاميميست که عواقب ناگوار را برای يک ملت 



 
 

 
  ٨از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

مقننه يک فرد (و ژان ژاک روسو ) حکومت فالسفه(هرچند ايجاد چنين شورايی اندکی بانظريات افالطون و ارسطو 
 . نزديکی دارد مگر عين آن نيست) انسان فوق العاده و بدون مقام دردولت

 
ر مطابقت باقانون اساسی تحليل و بررسی در اکثر کشورها نهادها و اداراتی وجود دارند که مصوبات قوۀ مقننه را د

. مينمايند و در صورت تناقض مصوبات قوۀ مقننه بااحکام قانون اساسی موضوع را دوباره به پارلمان ارجاع مينمايند
در جمهوری فرانسه نهادی بنام شورای قانون اساسی وجود دارد که از جمله رؤسای جمهور سابق و برجسته ترين 

قانون اساسی ايران نيز شورايی را پيشبينی نموده است . و اجتماعی آنکشور ترکيب يافته استشخصيت های حقوقی 
که صالحيت بررسی فيصله ها و تصاميم آخذه از جانب پارلمان آنکشور را دارد و اعضای آن از جمله شخصيت 

 . دهای برجستۀ دينی انتخاب گرديده اند تا باشد مسايل را بااصول اساسی اسالم وفق دهن
 

در رابطه به تصاميمی که به سرنوشت ملتها ارتباط ميگيرند نبايد براساس معيار اکثريت و اقليت؛ بلکه متکی به 
ازاينکه وکال و سناتوران از مناطق خاصی، بنا به نفوذ احزاب خود درآن مناطق انتخاب . حقانيت ها بايد عمل نمود

از چوکات منافع حزبی رهائی بخشند، در حلقهء منافع منطقه ايکه از ميشوند، بناًء در صورتيکه الزم افتد تا خود را 
تاريخ شاهد است که اکثر دانشمندان با بيان حقيقتی در .آن نمايندگی مينمايند گير می آيند و حقايق قربانی منافع ميشوند

 . موارد خاصی که با ذهنيت عامه سازکار نبوه است، قربانی اکثريت نادان شده اند
 

بهتر به نظر می آيد تا قانون اساسی تأسيس شورايی متشکل از نخبه ترين افراد در ساحات مختلف اقتصادی، بناًء 
راکه عضويت هيج جريان سياسی را نداشته و از طريق رأی گيری آزاد و مستقيم، با ...سياسی، حقوقی، فرهنکی 

که از جمله افراد شايسته و غير وابسته به احزاب باتشکيل چنين شورايی . پيشبينی شرايط کانديداتوری، پيشبينی نمايد
وظيفۀ اين شورا . تشکيل ميگردد ميتوان قدرت حاکمه وحزبی را باقدرت تعقل و باديد ملی نسبت به مسايل مهار نمود

. تحليل پروژه ها و قوانينی که به تصويب پارلمان رسيده و يا غرض تصويب به آنجا فرستاده خواهد شد، باشد
ين شورا فقط در توضيح مستدل عواقب ناشی از تطبيق پروژه های قانون خالصه شود و پارلمان از صالحيت ا

هرنوع الزام در پيروی از توضيحات واصله از جانب شورای ناظر آزاد باشد؛ مگر در صورت بروز مشکالت ناشی 
وده است، نمايندگانی که برای پروژۀ از تطبيق آنعده پروژ های قانون که شورای ناظر قبًال آنرا توضيح و پيشبينی نم

مربوطه، باوجود توضيحات شورای ناظر، رأی مثبت داده اند، از طريق رسانه های جمعی معرفی و نزد مؤکلين 
 . در صورت اشتباهات سنگين مورد پيگرد قانونی قرار گيرند. خويش جوابگو باشند

 
ع از منافع گروهی را در پارلمان اروپا به خوبی ميتوان برخورد منافع گروهی و حزبی با منافع مشترک و ملی و دفا

يعنی آنعده . تعداد نمايندگان کشورهای عضو درپارلمان اروپا به تناسب نفوس هرکشور تعيين ميگردد. مالحظه نمود
عداد اين تناسب ميان نفوس و ت. کشورهای عضو که بيشترين نفوس را دارند، بيشترين نماينده را به پارلمان ميفرستند

زيرا در صورت پذيرش . نماينده در پارلمان اتحاديه يکی از عوامل عدم پذيرش ترکيه درآن اتحاديه به شمار ميرود
تعداد . ترکيه در اتحاديه، اين کشور منحيث عضو پرنفوس، بيشترين نماينده را به پارلمان اروپا خواهد فرستاد

ه با تأکيد براصل توسعهء متوازن که دراسناد حقوقی اتحاديه نمايندگان براتخاذ تصاميم اثر خواهد گذاشت و ترکي
گنجانيده شده است، بيشترين مساعدتها را جهت توسعه، الی ايجاد توازن ميان ترکيه و ساير اعضا، به خود جلب 

ارند آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا باوجود جمعيت قابل مالحظه، باتوجه به اقتصاد بااليی که د. خواهد نمود
اينجاست که عضويت دراتحاديهء اروپا بيشتر به نفع ترکيه و ضرر . تاديرزمانی بايد بار رشد متوازن را حمل نمليند

، درخواست ...بنابرين، صرفنظر از ساير موضوعات؛ چون فرهنگی، مذهبی، و . کشورهای اروپائی تمام خواهد شد
منطق عدم پذيرش ترکيه در جلوگيری از اتالف احتمالی .  استترکيه برای عضويت دراتحاديهء اروپا بی نتيجه مانده

زيرا ترکيه، براساس . حقوق ملتهای مختلف اروپا دربرابر منافع ملی ـ کشوری براساس معيار اکثريت نهفته است
 معيار فعلی، کرسی های بيشتری را در پارلمان اروپائی احراز و عموم تصاميم را، باتوجه به اصل توسعهء متوازن

و مشکالت فراوانی که ترکيه در تناسب با ساير کشورهای عضودارد، به منفعت خويش اخذ نموده مشکالت فراوانی 
 . را درسطح اتحاديه خلق خواهد نمود

 
ايجاد شورايی متشکل از يک يک نماينده از جمله نخبگان هرکشور عضو يگانه راهء برون رفت از بن بست شموليت 

شورايی که مصوبات پارلمان اروپائی و طرح های ارسالی به آن مرجع را باديد قاره ای . بودترکيه دراتحاديه خواهد 
 . و انسانی نسبت به مسايل مطالعه و تحليل نمايد

 
در . درسطح ملی نيز بايد تدابيری را غرض جلوگيری از رجحان منافع حزبی و گروهی برمنافع ملی پيشبينی نمود

ـ اجتماعی بايد به مؤکلين و ملت ها فهماند که توسعه، برخالف انقالبی که لينين قسمت توسعهء متوازن اقتصادی 
شروع آنرا از دهات و ختم آنرا درشهرهای بزرگ ميدانست، ازمرکز شهرهای بزرگ آغاز وبه جانب دهات حرکت 

 . ميکند



 
 

 
  ٨از  ٨ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 
درآن ايجاب مينمايد تا برای انتخاب شايسته ترينها در شورای ناظر و جلوگيری از راهيابی افراد غير متخصص 

انجمن هايی چون انجمن حقوقدانان، اقتصاد دانان و انجمن مسئولين امور تعليم وتربيه ايجاد و شايسته ترين اعضای 
و ... خود را، پس از انتخاب بر اساس معيار هايی چون عدم سابقهء عضويت در احزاب سياسی، تأليفات، ابتکارات 

 . ورای ناظر معرفی دارندبينش ملی نسبت به مسايل، به ش
 

 : تنها رجوع به آراء برد حق را تضمين نميتواند
در تيلويزيون فرانسه، در روزهای تعطيل هفته برنامه يی بنام بهترين ضعيف به نشر ميرسد، اين برنامه در ديد 

دراين برنامه . تماعیسطحی بيشتر تقريحی به نطر ميايد، مگر از ديد عميق تر اين برنامه حامل پياميست سياسی و اج
پس . از افراد دربرابر گردانندهء برنامه که ازهرکدام سؤاالتی را طرح مينمايد، قرار ميگيرند) ده تن؟(عده يی 

. ازهروقفهء زمانی از اشتراک کنندگان تقاضا ميشود تا ضعيف ترين اشتراک کننده را از جمع خويش برگزينند
ين فرد شناخته شد از ادامهء بازی محروم و به همين ترتيب برنامه اشتراک کننده يی که مطابق آراء ضعيفتر

گردانندهء برنامه دليل رأی مبنی بر ضعف اشتراک کننده ايراکه . تازمانيکه دو اشتراک کننده باقی ماند ادامه می يابد
رأی دهندگان . ونداز صحنه خارج ميشود از رأی دهندگان جويا ميشود؛ زيرا اکثرًا قويترين ها از بازی اخراج ميش

دليل رأی خود را عدم توان مقابله باقويتر از خود در مرحلهء نهائی توجيه مينمايند و بدينگونه اکثرًا دوتن از 
 .ضعيفترين ها دراخير برای کسب جايزه دربرابر هم قرار ميگيرند

 :اين مطلب مبين آنست که 
 

 . ـ منفعت حق نه بلکه امتياز است
 . اء متضمن حق نيستـ رجوع به اکثريت آر

 
برای کمرنگ نمودن منافع حزبی و گروهی در برابر منافع ملی ميشود برای اعضای حکومت و قوهء مقننه صرف 
يکبار حق کانديد و احراز پست های متذکره را پيشبينی نمود تا اين منتخبين با دفاع از منافع حزبی و گروهی در 

 . نتصاب مجدد خويش را بيمه ننماينددوران ماموريت رسمی خويش، انتخاب و يا ا
 

هرگاه چنين تصور شود که جستجوی منفعت و يا حق منتج به اتالف حق ديگری ميشود بايد چاره يی جستجو و 
اين خصوصيت حقوق موضوعه است که استفاده از . تدابيری را پيشبينی نمود تا از اتالف حق جلوگيری به عمل آيد

مشرطيت حق به عدم اتالف حقوق سايرين اصليست که در .  حقوق ديگران ميکندهرحقی را مشروط به عدم اتالف
 . عموم ساحات اعم از سياسی، اقتصادی و اجتماعی مد توجه قرار دارد

 
در رابطه به مصوبات پارلمان که به اساس رجوع به آراء صورت ميگيرد، باالخره بايد مرجعی باشد تا مصوبات 

 .ا تحليل و ارزيابی نمايد تا استفاده از حقی موجب اتالف حقوق ديگران نشودمتذکره را ازديد حقانيت آنه
 

 .جبران اشتباهات بزرگ نبايد در عدم انتخاب مجدد خالصه شود
 

 پايان
 
  


