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 م٢٠٠٧فروری                 مرد راد: تهيه کننده 
  

 ودولتداري مردم ساالري ،موکراسييقانونمندي، د
 

  
  

باالترين آرزوي افراد بشر آن است آه جهاني پد يد آيد آه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار و از 
  .بيم و پريشاني رها باشند

  
  آزادي

 
  

نه همسر دارم  .اما اکنون وظيفه تاريخی ام را حس ميکنم. اندازه زمانی که ميخواستم راهم را بيابم تنها هستم هنوز به 
از زندگی چيزی  . اما شادم ،، نه فرزند ، نه برادر و دوستانم تنها تا زمانی با من دوست می مانند که هم عقيده باشيم

ه هميشه داشته ام و هم توانايی ارتباط با ديگران و احساس ک را حس می کنم که همان نيروی عظيم درونی است
 )چه گوارا (.محتومی در مورد رسالتم دارم که هيچ ترسی در دلم بر جای نمی گذارد

  
آزادي، گرچه از ديرگاه در شمار مفاهيم برجسته و فاخر فلسفه سياسي بوده، در دنياي جديد نيز نگاهي گسترده و نو 

اين اهميت از چه رو است؟ آيا انسان دنياي قديم با اين مفهوم فربه فلسفي و . ون تري يافته استبه آن شده و اهميت افز
ديني و اجتماعي زندگي کنوني، بيگانه بوده است؟ پاسخ هر چه باشد از يک نکته نمي توان غفلت کرد و آن اينکه 

. ويني در نهاد او به وديعت نهاده استگشايد و خداوند، آزادي را به طور تک آدمي همواره آزاد چشم به جهان مي
انديشمندان، تولد آزاد آدمي، دربند بودن همواره اش را در زندگي جمعي به دنبال داشته  گرچه بنا به نوشته برخي

آزادي چيست و چرا درباره . در دنياي قديم و جديد دغدغه تمامي آزادانديشان و آزادمنشان بوده است آزادي .  است
گوييم؟ در يک کالم بايد گفت آزادي جوهره انسانيت و آدمي بودن و آدمي   و دل ربايي گفته شده و ميآن سخنان واال
مانعي در پيش نباشد و فارغ . آزادي يعني آن که بتواني آن گونه رفتار کني که خود، آن را برگزيده اي. زيستن است

اما آيا اين تعريف دست يافتني . خواهي ه مياز هر چه و هر که به آن چه مطلوب تو است دست يابي و آن کني ک
ها  برد، نمي تواند به همه خواسته انساني که دائم در تعامل با ديگران به سر مي. است؟ به طور مسلم، پاسخ منفي است

 . هاي خود دست يابد ها و گزينش و انتخاب
 مطلوب و مطمئني از اين عنصر جوهرين از اين رو، آدمي، الجرم بايد به سمتي حرکت و ميل نمايد که بتواند از حد

  .شخصيت و هويت انساني خويش بهره مند گردد
  

اما اين پرسش جاى طرح . در پاسخ به چيستى آزادى و فضاهاى گوناگون آن، آثار متنوع و متعددى نگارش شده است
آزادى دست نيافته است و و بررسى دارد آه چرا تا آنون بشر به يك پاسخ، برداشت و تفسير واحد و مورد اجماع از 

اما . اند در تاريخ بشر همه اخالقيون آزادى را ستوده«به نوشته آيزايا برلين . هاى گوناگونى از آزادى رواج دارد تلقى
معنى آزادى نيز مانند آلمات خوشبختى، خوبى، طبيعت و حقيقت به قدرى آشدار است آه با هر گونه تفسيرى جور 
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اگر چه مفهوم . اند تعريف براى اين واژه ثپت آرده نويسندگان تاريخ عقايد، بيش از دوصدنويسد،  مى و ي» .مى آيد
  .آزادي همواره پر ابهام و رازآلود بوده است، اما همواره يك خواست همگاني بوده و هست

  
فارسي بايد آزادي منفي را در . اشاره آرد» آزادي مثبت«و » آزادي منفي«توان به  در يك بحث از مفهوم آزادي مي

ها و زنجيرها و زورها، آزادي از  آزادي از، يعني آزاد بودن از يك رشته منع. بازگردانيم» آزادي از«يا » رهايي«به 
بيگانگان، آزادي از سلطان جبار، آزادي از حاکمان زروزور و آزادي از زنجيرهايي آه بر دست و پاي انسان بسته 

گويد در زندان را باز آنيد تا از  مي. آزادي آزادي از و آزادي منفي استآسي آه در زندان است، طالب . شده است
  . آسي آه بنده است و طالب آزادي است. زندان بيرون بروم

 
از اين جا است که فضاهاي آزادي مطرح  .خواهد زنجير را نفي آند اند، مي آسي آه دست و پاي او را به زنجير بسته

غالبًا بسياري از اختالفات مکاتب نيز، به غير از اختالف . نمايند ود را طرح ميشود و افراد مطلوب و مقصود خ مي
انديشمندان غرض از دست يابي به  توان گفت در ديدگاه غالب چنان که مي. شود در مباني نظري، از اين جا ناشي مي
يابي به   است براي دستتوان گفت که در نگاه مردان نيز، آزادي روشي مي. آزادي، رسيدن به سعادت و کمال است

 . هدفي ديگر آه همانا رسيدن به آمال و سعادت
يابي به اين هدف متعالي، آزادي را به نحو مطلق جايز دانسته  ، براي دستاي از متفکران ين رو است آه پارهاز ا
هاي تعالي و آمال  آند به قله روزد و سعي مي انسان با آزادي مطلق در راه رشد استعدادهاي متعالي تالش مي. است

به اين ترتيب، انساِن آزاد متولد شده، به داليل گونه گون در سرتاسر زندگي درپيچيده و از هر سوي .  دست يابد
، آن حقوق مردم فضايي که در آن افزون بر حاکم شدن کسان نااليق بر جان و مال و ناموس . شود محدود مي

انديشه جبرگرايانه جاهلي تقليل ميابد و حقوق اساسي مردم و به ويژه  بهاي که بر آن تأکيد و توصيه کرده بود  اساسي
 . حق پر ارزش آزادي در گستره وسيع آن پايمال و از آنان دريغ ميشود

ها در حوزه عمومي و نظارت بر کار حاکمان و کارگزاران،  ها و ناشايستگي ها و نهي از بدي ها و پاکي امر به خوبي
ملزم و موظف به برخورداري و اداي آن  خويش انديشه انساني قوقي است که هر انساني دردر شمار اساسي ترين ح

اين حق، اما زمان و مکان نمي شناسد و در تمام تاريخ زندگي بشر جاري است و تمام زندگي انسان را مشروب . است
ان جائر به وضوح طرح شده آزادي در نظارت بر اعمال و رفتار حاکمان و حتي قيام در برابر حکم ران .سازد مي
اي از موارد بايد از  ها آموخت که اين حق، مشروع و اساسي است و در پاره ايشان، خود، در عمل به انسان. است

 . جان گذشت تا بتوان بر حکومت و حاکمان تأثير نهاد
اين کره خاکي نفس هاي اصيل، اساسي و واالي هر انساني است که در  درواقع بايد گفت که آزادي در شمار ارزش

اند و حضور  هاي بي شماري حکم رانده هاي مستبدي که در طول تاريخ بر انسان حکومت. کند کشد و زندگي مي مي
در فضاي زور و خشونت، حرکت به سمت . ها فضا را براي معنويت تنگ و تاريک کرده است مستبدانه اين حکومت

  .ستمعنويت و سعادت دست نايافتني و دشوار گرديده ا
  

فيلسوفان . ستايند  را مي اي آه همگان آن رود ؛ به گونه هاي نوع بشر به شمار مي ترين ارزش آزادي يكي از اصيل
ها  و عالمان علوم اجتماعي نيز در اين زمينه سخن ي علوم اجتماعي ، به ويژه حقوق و سياست متافيزيك و فالسفه

 ها و شود ولي در رسيدن به آن ، گرفتار دشواري بديهي محسوب ميآزادي جزء مفاهيم  آه مفهوم با اين . اند رانده
عرضه آرد و هر مكتب و  توان تعريف روشني از آن ي تعريف آزادي ، نمي در زمينه. هاي فراواني هستيم  پيچيدگي
ف نظر در ، سوء تفاهم و اختالاساس  است ؛ بر اين  هاي خود ، به تفسير آن پرداخته اي با توجه به پيش فرض فلسفه

   .خورد مي اين مفهوِم انتزاعي ، فراوان به چشم
هاي انسان است  شترين ارز ترين و عالي بزرگ آزادي يكي از «:  نويسد ، در آتاب تكامل اجتماعي انسان ميمطهري

آزادي ـ معنويات انسان ، يعني چيزهايي آه مافوق حّد حيوانيت اوست ـ  ، جزء معنويات انسان است؛ به تعبير ديگر
با شكم گرسنه  اند ، حاضرند هايي آه بويي از انسانيت برده انسان. هاي مادي است  ارزشي مافوق ارزش ،براي انسان

  . »ديگر نباشند و آزاد زندگي آنند ترين شرايط ، زندگي آنند ولي در اسارت يك انسان  و تن برهنه و در سخت
  

  موکراسیيد
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ره گوييم؟ در يک کالم بايد گفت آزادي جوه اما آزادي چيست و چرا درباره آن سخنان واال و دل ربايي گفته شده و مي
. آزادي يعني آن که بتواني آن گونه رفتار کني که خود، آن را برگزيده اي. انسانيت و آدمي بودن و آدمي زيستن است

اما آيا . خواهي مانعي در پيش نباشد و فارغ از هر چه و هر که به آن چه مطلوب تو است دست يابي و آن کني که مي
برد، نمي  انساني که دائم در تعامل با ديگران به سر مي.  منفي استاين تعريف دست يافتني است؟ به طور مسلم، پاسخ

از اين رو، آدمي، الجرم بايد به سمتي حرکت و ميل . هاي خود دست يابد ها و گزينش ها و انتخاب تواند به همه خواسته
 . مند گرددنمايد که بتواند از حد مطلوب و مطمئني از اين عنصر جوهرين شخصيت و هويت انساني خويش بهره

  
 به معنی مردم و کراسی به ديمو کلمه ٢موکراسی يا حکومت همه مردم ، واژهای است يوناينی اصل که از ترکيب يد

يونيان باستان قدرت را در کل متعلق به همه  .معنی حکومت و الحق به به زيبايی به مردم ساالری ترجمه شده
ع حکومت زمانی تحقق می يابد که دارندگان صفت شهروندی شهروندان می دانستند و معتقد بودند که بهترين نو

بتوانند در قدرت سياسی شرکت کنند ، به عبارت ديگه حکومت و قانون به اراده مردم به وجود آيد و همه مردم اين 
  :توانايی را داشته باشند که در برهه ای از زمان به قدرت برسند، بنابراين

يعنی منوکراسی و .در اختيار يکنفر يا  چند نفر پذيرفته نبوددر فرهنگ سياسی يونان تمرکز قدرت  .١
چراکه منوکراسی حکومت های خودکامه به وجود می آورد . آريستوکراسی با خواسته های آنها سازگار نبود

  .و آريستوکراسی موجب تسلط گروه های بسته و زورگو می شد
  .يده بودفرمانروايی همه شهروندان ، مستلزم وجود آزادی بيان و عق .٢
همه شهروندان می بايستی در اظهار نظر ، سخن گفتن و پيشنهاد دادن در اجتماع شهروندان از اصل  .٣

  .در اين مورد هم نه محدوديتی  وجود داشت و نه امتياز خاصی.برابری برخوردار می بودند
ت نبود بلکه به اخذ هر گون تصميمی بر مبنای اکثريت آرای مردم بود و اين به معنای ديکتاتوری اکثري .۴

 .حقوق اقليت هم بطور کامل احترام گذاشته می شد
  

تفاوت های جزئی  اگر چه  . کراتيک، اين مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنندديمو در حکومت های
شيوه های خاص دولت های  کراتيک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول وديموميان حکومت های 

کراسی دولتی است که کليه شهروندان آن، چه مستقيم ديمو. سازند  را از ساير اشکال دولت ها متمايز میکراتيکديمو
می  مستقيم و از طريق نمايندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام و چه غير

کراسی نهادينه شدن ديمو کند؛ می کراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاعديمو. دهند
کراسی ديموتمامی . حفظ حقوق فردی و اقليت ها استوار است کراسی بر پايه حکومت اکثريت وديمو . آزادی است

اکثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنين گروه های اقليت  ها، ضمن احترام به خواست
را به سطوح  رقدرت هستند و با هدف تمرکز زدايی، آنهاکراسی ها مراقب تشکيل دولت های مرکزی قدديمو. هستند

امکان در دسترس و پاسخگو مردم  ايالتی و محلی خرد می کنند با درک اين که دولت های محلی بايد در حد
عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اوليه ای همچون آزادی بيان،  کراسی ها می دانند که يکی ازديمو. باشند

 برخورداری برابر از حمايت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سياسی، آزادی دين، حق
عادالنه برگزار می کنند که  کراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد وديمو  .اقتصادی، و فرهنگی يک جامعه است

ظاهری باشند که انتخابات نمی توانند نمايی  کراسی،ديمودر يک . همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند
  .شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمايت مردم ديکتاتورها و يا يک حزب خاص پشت آن مخفی

  
قانون  دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن اين است که تمامی شهروندان از حمايت برابر موکراسیيد

متفاوت از يکديگر اند و هر يک از آنها  کراسی هاديمو . ع کندبرخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفا
کراسی ها همگی بر پايه يک سری ديمو. را منعکس می کند حيات سياسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود

کراتيک، شهروندان نه تنها حق و ديمودر يک حکومت  . پايه شيوه های يکسان اصول اساسی استوار اند، نه بر
جوامع . دفاع می کند بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها يشاندارند،  حقوق
کراسی ها دريافته اند که برای ديمو. پايبند هستند کراتيک به ارزش هايی همچون تحمل ، همکاری، و مداراديمو

 عدم"، یبه قول ماهاتما گاند. حصول نباشدهمچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل  دستيابی به وفاق، مدارا الزم است و
  ".راستين کراتيکديموتحمل خود يک نوع خشونت است و يک مانع برای به وجود آمدن يک روحيه 

  

 کراسي امروزديموموکراسي ديروزويد
بين ماست گذر حرص آدمي است،  رنجي آه اآنون در. نااميد نشويد: به آساني آه صداي مرا مي شنوند مي گويم 

نفرت آدمي مي گذرد و ديكتاتورها مي ميرند؛ و قدرتي آه  .بشري است آه راه پيشرفت انسان او را مي ترساندتلخي 
چارلي ( خواهد گشت و تا زماني آه انسان ها مي ميرند آزادي نابود نخواهد شد از مردم مي گيرند به مردم باز

 )چاپلين
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 ٢٠٠٠قرن يا به عبارت بهتر ٢٠فصله ای در حدود کراسی های عصر باستان ديموکراسی های عصر ما و ديموبين 
کراسی های يونان باستان آثاری از ديموکراسی يونان باستان و چه بعد از ديموچه قبل از . سال وجود داره

  .کراسی در ساير نقاط ديگر جهان وجود داشت که مثل يونان هرگز نبودندديمو
  

اموشی سپرده شده بود و خودکامگی و استبداد ، ملل حوزه در اروپای قرون وسطی انديشه های يونان باستان به فر
اما با شکوفايی علمی و فرهنگی که در اين قرون .تمدن باستانی يونان رو از ريشه های تاريخی خود دور کرده بود

 انديشمندان مسلمان از راه ترجمه. در دنيای اسالم و به خصوص ايران به وجود آمد ، اورپا رو هم بهره مند کرد 
کتاب های يونان باستان و گرفتن نکات و نقاط قوت فرهنگ های بزرگی مثل ايران و مصر ادغام آنها با تفکرات 
حاصل از قرآن به سير تفکر تازه بشری قدرتی تازه دميدن و اروپايان با ايجاد روابط سياسی و بازرگانی گسترده  هم 

نهضت دين پيرايی  عامل آزادی را در نظ جديد  .ناختندبا ميراث گذشتگان خود آشنا شدن وهم فرهنگ اسالم رو ش
کليسا به وجود آورد و کم کم انديشه برابری انسان ها در برابر خداوند ، جانشين نظريه های اقتدارگرايانه قرون 

عالوه بر آن موضوعاتی از قبيل مفهوم حکومت ،  .وسطايی کليسا ها و کشيشان که نماد مذهب در آن زمان بودند شد
حاکميت ، جامعه ، مردم و اهداف حکومت دوباره موضوع روز شد و در ميان متفکران اروپايی و سردمدارن آنها 

  .ژان ژاک روسو مورد بحث و مذاکره قرار گرفت
مردم يعنی اعضای جامعه ای که دارای حقوق طبيعی و انسانی هستند و با همگرايی و اراده خود و : روسو می گويد 
بنابراين ،فکر مردم ساالری جديد ، ديگر مانند ايام باستان محدود به مشارکت  . خود را رقم می زنندبا عقل سرنئشت

اما  .افراد نمی شد، بلکه از اين پس ، انديشه انسانی در بست آزادی های عمومی و حقوق فردی صورت بندی شده بود
ا نشود دارای شرايطی است که در پست بعدی کراسی مانند ساير اشکال حکومت دچار فساد و استبدديموبرای اينکه 

 .کراسی رو عنوان می کنمديموشرايط 
  

 کراسی ديمو شيوه هاي
اين احساس آه حكومت از آن  وقتی مردم آرای خود را در صندوق رای می اندازند، با اين عمل در واقع خود را عليه

 پذيرند آه اشتباه حكومت، اشتباه خود آنهاست؛ حدودی می بعد از اين است آه مردم تا. آنان نيست واآسينه آرده اند
 جان آنت .خودشان، و هر گونه قيامی عليه حكومت در واقع عليه خود آنهاست قصور و بی آفايتی آن متعلق به

 گالبرايت
  

کراتيک باشد بايد بزرگترين شمار مردم و شهروندان در صورت بندی قدرت و سياست ديمواگر حکومتی بصورت 
 .  باشندمشارکت داشته

منظور از انتخابات آزاد هم اين هست که تمام افرادی که خود را  .بنابر اين اولين شرط وجود انتخابات آزاد است. ١
  دارای شرايط نمايندگی مردم می دانند بتوانند کانديد شوند و مردم دارای آزادی بيشتری باشند تا بتوانند 

بنابراين مشارکت همگانی جنبه غير مستقيم .ان هست را انتخاب کنندانديشه هايی را که نزديک به فکر و سياق خودش
هر چه هيات انتخاب کننده گسترده تر باشد و شرايط انتخاب شوندگان .دارد و با گزينش نمايندگان بوجود می آيد

  .کراسی بيشتر استديمووانتخاب کنندگان به يکديگر شباهت يابد درجه 
رحله انتخابات بطور مساوی آزاد هستند و در اين زمينه کسی بر ديگری در مردمساالری جديد همه مردم در م

، و افراد در برابر هم صف آرايی می کنندو  هنگام انتخابات و گزينش گروه ها، احزاببه عبارت ديگر.برتری ندارد
 زمام امور و کسانی که در اين ميان اکثريت را پيدا کردن. هرکس متاع خويش را در بازار سياست عرضه می کند 

  .را به دست می گيرند و جامعه را برحسب دکترين خود برای مدت معينی به پيش می برند
و کسانی که در اقليت هستند بايد حکومت را بپذيرند و از سوی ديگر اکثريت بايد احترام اقليت را حفظ کند و اگر 

  . و آن را قبول کندانتقادی از سوی اقليت می شود بداند که در جهت خير و سعادت ملی است
کراسی است و بدون ديمو، حقوق فردی و آزادی های عمومی  امروز از شرايط پايه ای ای مشروعوجود آزاديه. ٢

حقوق انسانها در زمينه آزادی های اجتماعی بايد براساس . کراسی امکان پذير نيستديمووجود اين آزادی ها تحقق 
  .اعالميه های حقوق بشر باشد

، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب ، بلکه آزادی بيان نيستها حق مشارکت در امور عمومی جامعهآزادی ديگر تن
کراسی هستند و عدم وجود هر کدام از اين انواع آزادی ها برابر هست با نبود ديمومخالف دولت هم از شرايط پايه ای 

  .کراسی و آن حکومت را برابر می کند با مونوکراسی و يا آريستو کراسیديمو
، يکی از مهمترين شرايط رفتاری برای تحقق حکومت مردم ، تحمل متقابل مردم در تحمل چند گانگی سياسی.٣

همه می دانيم که اگر اصل آزادی مراعات شود طبعا شيوه ها و گرايش  .برابر آزادی انتخاب عقايد افراد جامعه است
تاريخ ثابت کرده .  سياسی مختلفی به وجود می آيدهای مختلفی بروز و ظهور خواهد کرد و احزاب و گروه بندی های

  .است که هيچ جامعه ای همه مردم بصورت يکسان تمايالت و منافع سياسی واحدی ندارند
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چند گانه گرايی ايجاب می کند که هر شهروند بتواند از ميان امکانات گوناگون و راه حلهای متنوع بنابر انديشه خود 
  .گزينش کند

، تدبيری اساسی برای جلوگيری از تمرکز قدرت سياسی در دست يک نفر يا يک ل تفکيک قواتفکيک قوا، اص.۴
بطوری که نويسندگان اعالميه حقوق بشر و .گروه از فرمانروايان و پرهيز از استبداد و خودکامگی به و جود می آيد

در جامعه « : اعالميه می گويداصل شانزدهم. آن را از الزام آورترين اصول حقوق اساسی دانسته اند١٧٨٩شهروند 
قدرت توسعه طلب و شتاب .» ، قانون اساسی وجود نداردن و تفکيک قوا بر قرار نشده باشدای که حقوق افراد تضمي

مانند سيالبی بنيان افکن ، به تدريج در بستر زمان دراز آهنگ تر می شود و ديوار ها و سد ها و «گيرنده است که 
در .می روبد و راه  را برای اعمال هرچه بيشتر نظرات شخص يا گروه حاکم هموار می کندموانع را از سر راه خود 

  .کراسی در فضای جامعه بال پر می ريزدديمواين ميان، آزادی اسير دام هوس ها می شود و مرغ همايون 
  

  .جان الک اولين نويسنده بود که بحث تفکيک قوا را مطرح کرد
هنگامی که قدرت قانونگذاری «:ش داد و در جهت اثبات لزوم تفکيک قوا می نويسداما منتسکيو اين نظريه را پرور

با قدرت اجرايی در يک شخص يا دستگاه فرمانروايی واحدی جمع شود ، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند،زيرا بيم 
ر قدرت قضا از اگ .آن هست که شهريار يا سنا قوانين خود کامه ای وضع کنند و با خودسری به اجرا گذارند

  ».قانونگذاری و اجرايی جدا نباشد ، باز هم از آزادی نشانی نخواهد ماند
و معتقد بود برای اينکه نتوان از قدرت سو استفاده کرد ، بايد دستگاه های حاکم طوری تنظيم شوند که قدرت،قدرت 

  .را متوقف کند
  : و برای حصول تفکيک قوا هم شرايطی را آورده است 

  .  يد از هم متمايز و منفک باشندقوا با.١
ارکان و سازمان های مناسبی که تجسم بخش هر کدام از اين قوا باشند و ضمنا وظايف مستور در آنها را به انجام . ٢

  .رسانند، به وجود آيد
 هم اين دستگاه ها طوری در برابر هم قرار گيرند که هم کار دولت انجام شود و هم امور حکومت انجام پذيرد و.٣

  .مرز توقف يکديگر را رسم کنند و نگذارند هيچکدام از قوا از محدوده خود خارج شود
کراسی ،حاکميت اصالتا متعلق به مردم است و بروز اين ديمومحدوديت مدت تصدی مشاغل سياسی ، چون در .۵

 دست صاحبان آن حاکميت بواسطه آراء اکثريت محقق می شود ، بنابر اين نمی توان اساسا مشاغل سياسی را در
زيرا نياز های جامعه پيوسته در حال دگرگونی است و لذا ترکيب اکثريت ها نيز پس از مدت معينی تغير .دايمی کرد
کراسی سازگار تر است و تجديد انتخابات و شکل ديموبنابراين اصل محدوديت دوره های تصدی با طبيعت  .می يابد

  .ای مقطعی حکومت را نمودار سازدگيری دوره های جديد بهتر ميتواند آرمان ه
 

 حاکميت تئوکراتيک
من . دستور دهم يا جايي را فتح آنم من نمي خواهم به آسي.  آار من نيست–من متأسفم اما نمي خواهم امپراتور شوم 

ما همه مي خواهيم به همديگر آمك . يهودي، بي دين، سياه، سفيد – دوست دارم به همه آمك آنم، اگر امكاني باشد
نمي  ما. ما همه مي خواهيم در شادي يكديگر زندگي آنيم؛ نه در رنج و بدبختي يكديگر. است آنيم؛ نوع بشر چنين

همه يافت مي شود و زمين نيك غني  در اين دنيا اتاقي براي. خواهيم از يكديگر متنفر باشيم و همديگر را تحقير آنيم
 )پلينچارلي چا( است و مي تواند براي همه غذا فراهم آند

  
بر اساس اين نظريه قدرت فرمانروايان .کهن ترين اعقاد در مورد سرچشمه حکومت منشا ماوراءالطبيعه ای آن است

از خالق و آفريننده جهان هستی نشات ميگيرد و اراده و ذات پروردگار در سپردن امر فروانروايی و اعمال قدرت به 
ی از حکومت های تمرکز گرا ، اقتدارگرا ، موروثی و مطلق در بسيار .فرد يا گروه يا طبقه ويژه ای دخالت دارد

حاکميت  .گذشته و همچنين ديکتاتوری های جديد خود را به نحوی متعلق به خدا و انتخاب شده از سوی خدا می دانند
د تا و پيامبران از سوی او ماموريت دارن)قرآن کريم به اين مطلب به صراحت اشاره کرده است(اساسا از آن خداست

لذا پيامبران واسطه هايی هستند برای .قواعد الهی را به بشر انتقال دهند و مردم را به راه حق و راستی راهنمايی کنند
پيامبران الهی قاعدتا خود برای حکومت فرستاده نشده اند و اگر در برخی . راهنمايی مردم و ابالغ وحی به انسانها
 اين حکومت به خواست تمام مردم بوده است و خواست مردم بر هر چيزی اوقات پيامبرانی حکومتی تاسيس کردند ،

اما در مورد رژيم های سياسی اول منوکراسی توده ای  .از نظر پيامبران در مورد حکومت دارای ارجعيت بوده است
دی می کراسی رو برای پست بعديموکه امروز در دنيا کاربرد بيشتری داره شروع می کنم و و تعريف خود ) جديد(

  .گذارم
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 مونوکراسی 
قلمروي خداوند در "شده  در فصل هفدهم سنت لوك نوشته! براي آزادي بجنگيد! براي بردگي مبارزه نكنيد: سربازان 

همه انسان ها، در شما، شما مردمي آه قدرت داريد؛   نه يك انسان و نه گروهي از انسان ها بلكه–" ميان انسان هاست
 شما مردمي آه قدرت داريد تا زندگي را آزاد و زيبا آنيد تا اين. شادي پديد آوريد  قدرتي آهقدرتي آه ماشين بسازيد؛

 .متحد شويم  !آراسي، اجازه دهيد آن قدرت را استفاده آنيمديموسپس، به نام . زندگي را پر از حادثه آنيد
ه مي دهد آار آنند آه به شما آينده و انسان ها اجاز  براي يك دنياي جديد مبارزه آنيم، دنياي آراسته اي آه به همه

آنها به وعده . وعده اين چيزها، دژخيمان به قدرت مي رسند ولي آنها دروغ مي گويند با. امنيت دوره سالمندي مي دهد
اآنون، . آزاد مي آنند ولي مردم را برده مي آنند ديكتاتورها خود را .نخواهند آرد خود عمل نمي آنند؛ و هرگز هاي

مبارزه آنيم براي آزاد آردن دنيا، براي از بين بردن موانع، براي دور ! ها آنيم براي رسيدن به آن وعدهمبارزه 
انسان مي  مبارزه آنيم براي جهان منطقي، جهاني آه علم و پيشرفت به شادي. آردن حرص ، نفرت و ناشكيبايي

 )چارلي چاپلين( انجامد
  

مابين ايجاد . تمرکز است و صاحب قدرت آن را متعلق به خود می دانددر اين نوع رژيم ها قدرت در دست يک نفر م
شخص مونوکرات در راس سلسه مراتب سياسی .کننده قدرت يعنی پايه گذار دولت ، و دارند آن فاصله زيادی نيست

هست پس الزاما در نقش اقتدار گرايی . کشور قرار می گيرد و عالی ترين مقام ممکن را به خود اختصاص می دهد 
و شخصی يا نهادی وجود ندارد که بتواند دامنه گسترده اقتدار وی را محدود کند، بنابراين در عملکرد های وی بر 

  .امثال آنها اجتناب ناپذير است ...سب مورد استبداد رای ،خودکامگی وح
 :فاده می کنند کهمونوکرات يا فرمانروا برای استحکام بخشيدن به قدرت خود معموال از راه های مختلفی است

به دست آوردن قدرت را به مشيت و قضا و قدر مربوط می داند و يا نبوغ خارق العاده خود و در اين رهگذر می   )١
 .کوشد برای حقانيت قدرت خود محملی تدارک نمايد

اقدام به .زدبا نهادينه کردن قدرت شخصی يا موروثی کردن قدرت پايه های تداوم اقتدار خويش را فراهم می سا  )٢
نام تاريخ،منافع ملی،انجام ماموريت ماوراء الطبيعی ، همه در جهت تحکيم قدرت شخصی و تثبيت لزوم آن به وسيله 

در صورتی که گروه قابل توجهی از مردم به نحوی اين گونه توجيهات را بپذيرند و قدرت وی  .شخص زمامدار است
ه اين نتيجه رسند که وجود چنين فرمانروايی برای امنيت و رفاه را با باور های معنوی پيوند دهند يا حداقل ب

  .موجوديت آنها الزم است ، قدرت مونوکراسی در جامعه استقرار می يابد
 

 مونوکراسی های توده ای 
 نامه آبراهام لينكلن به آموزگار پسرش 

د، اما به پسرم بياموزيد آه به ازای هر صادق نيستن به پسرم درس بدهيد او بايد بداند آه همه مردم عادل و همه آن ها
 به او بگوييد، به ازای هر سياستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم يافت می . دارد شياد، انسان صديقی هم وجود

گيرد، اما به او بياموزيد اگر با  می دانم آه وقت می . به او بياموزيد، آه در ازای هر دشمن، دوستی هم هست. شود
به او بياموزيد آه از . است آه جايی روی زمين پنج دالر بيابد  خويش، يك دالر آاسبی آند بهتر از آنآار و زحمت

خنديدن را  به او نقش و تاثير مهم. او را از غبطه خوردن بر حذر داريد. پيروز شدن لذت ببرد از. باختن پند بگيرد
به او بگوييد تعمق آند، به پرندگان در . دهيد  را آموزشاگر می توانيد، به او نقش موثر آتاب در زندگی. يادآور شويد

به . های درون باغچه و زنبورها آه در هوا پرواز می آنند، دقيق شود به گل. حال پرواز در دل آسمان دقيق شود
يم ها، بدهيد با مال به پسرم ياد .آه در مدرسه بهتر اين است آه مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد پسرم بياموزيد

ايمان داشته باشد حتی اگر همه بر خالف او حرف  به او بگوييد به عقايدش. ماليم و با گردن آش ها، گردن آش باشد
ارزش های . حرف ها را بشنود و سخنی را آه به نظرش درست می رسد انتخاب آند به پسرم ياد بدهيد آه همه. بزنند
به او بياموزيد آه از  . به پسرم ياد بدهيد آه در اوج اندوه تبسم آنداگر می توانيد. را به پسرم آموزش دهيد زندگی

فكر و شعورش مبلغی تعيين آند، اما قيمت گذاری برای  به او بياموزيد آه می تواند برای. اشك ريختن خجالت نكشد
 تد و با تمام قواآه تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بايس به او بگوييد. دل بی معناست

بگذاريد آه او شجاع باشد، به  .در آار تدريس به پسرم ماليمت به خرج دهيد اما از او يك نازپرورده نسازيد. بجنگد
است اما ببينيد آه چه می توانيد بكنيد، پسرم آودك آم سال  او بياموزيد آه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زيادی

   .بسيار خوبی است
  
دازان  مونوکراسی های جديد و توده ای سعی کردن تا اين رژيم ها را از قيد محدوديت زمان و حالت غير ظريه پرن

مثال موسولينی  رهبر فاشيسم ايتاليا از قرن فاشيسم .عادی برهانند و به اين گونه رژيم ها خصلتی دائمی بخشند
  .اره نازيسم صحبت می کندصحبت می کرد و يا هيتلر پيشوای ناسيونال سوسياليسم آلمان از هز

در اين گونه حکومت ها قدرت واقعا به يک فرد متعلق است و يا اينکه در وجود صاحب اقتدار واقعی  تجسم بخشيده 
  .کليه مجالس و شورا ها در عمل دارای قدرت واقعی نيستند و نقش آنها بسيار محدود است.می شود
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م نخست وزير و هم دبير دولت بود و کليه اختيارات حکومتی را در مثال موسو لينی در ايتاليا هم رئيس حکومت ، ه
ويا  .خود جمع کرده بود و به طور کلی تجسم قوه موسس و قوه مقننه و رهبر دادگستری و فرمانده عالی نظامی بود

تلقی می هيتلر که هم رئيس کشور ،هم رئيس دستگاه اجرايی ، هم قانونگذار برتر و همچنين باالترين مقام قضايی 
در مونوکراسی توده ای از مردم ، خلق ، پرولتاريا دائما سخن به  .قوه موسس و فرماندهی کل قوا هم با او بود.شد

شرکت .از عامل مردم به عنوان بهانه ، مقصد ومقصود برای استقرار و تمرکز قدرت استفاده می شود. ميان می آيد
ولی . ارکت ، همه در جهت استقرار ديکتاتوری بسيج می شوند مردم ، رای مردم ، همه پرسی يا ساير اشکال مش

اين ابزار ها و وسايل برای مردم  .نوع استفاده از آراء مردم به گونه ای نيست که برای مخالفان جايی باقی بگذارد
ر کراتيک برای وصول به قدرت يا مشارکت در قدرت سياسی نيست ، بلکه به منظور استقراديمومانند حکومت های 

  .قدرت مسلط ديکتاتوری و پشتيبانی از آن مورد بهره برداری واقع می شود
  

  مروري برقانون
 

  
  

هر .همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند آه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده آنند
آس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض آه ناقض اين اعالميه باشد و در مقابل هر گونه عملي آه چنين تبعيضي را 

  .از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد, دتشويق آن
  

سادگى چيزى بود آه حاآم مى  دوران درازى از تازيخ بشريت، حاآمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به
نظر حاآميت به وسيله قانون بود آه مفهوم پايين تر بودن  نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد،. خواست
 حكومت هاى مردم ساالر با ايجاد. براى حاآميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد ز قانون و الزام اوحاآم ا

حاآميت قانون از حقوق  هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما. حاآميت قانون، در اين راه فراتر رفتند
 بداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستندآه است سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى آند و به ياد ما مى آورد

 حكومت. معنا است آه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون باالتر نيست حاآميت قانون بدان 
قوانين بايد در جهت . هستند هاى مردم ساالر، قدرت را از طريق قانون به آار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن

مردم . نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقاماتخواسته 
. مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا آه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى آنند در حكومت هاى مردم ساالر

بهترين نحو ممكن برقرار مى  ند عدالت بههنگامى آه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود آه بايد از آن اطاعت آن
قضايى الزم است آه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار  براى حاآميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل. شود

از . مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد الزم جهت زير سوال بردن
انجام وظيفه ضرورى شان در نظام  آنان براى. بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشنداين رو قضات 

  .باشند قانونى و قضايى بايد به اصول مردم ساالرى پايبند
  

هاى اساسى مكتوب، مصوبات و  قانون: قوانين حكومت مردم ساالر ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل
قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد . داشته باشند ذهبى و اخالقى و آداب و رسوم فرهنگىقواعد، تعاليم م

  :آزادى هاى مردم پيش بينى هاى الزم را به عمل آورند براى حفاظت از حقوق و
 .باشد قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا از آن جا آه شرط 
 .اموالشان در امان باشند شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره 
هستند و حق دارند آه با شاآيانشان مخالفت يا از ايشان  شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاآمه سريع و علنى 

 و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى محكوم شوند، مجازات بى رحمانه اگر اين افراد. سوال نمايند
شهروندان در برابر  اين اصل، از. شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. شود

براي . به چنين رفتارهايى به شدت آاهش مى دهد اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى آند و اقدام پليس را
مسايل فوق ابتدا بايد دانست آه تعريف قانون چيست؟ علماي حقوق تعاريف مختلفي را هرچند در بحث در خصوص 

  :گردد دارند آه در اينجا به يك مورد از آنها اشاره مي يك راستاست بيان مي
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قانون مفهومي است آلي و قضايي و غيرموقت آه مجالس ويژه آن را براي اجراء، تصويب آرده و به عموم مردم «
گذارده شود تعريف » مراجع صالحيتدار«، »مجالس ويژه«اگر در اين تعريف به جاي عبارت » دارند ضه ميعر

 .گردد نيز مي) نظامنامه(نامه  آيد يعني شامل تصويب نامه و آئين قانون به معناي اعم بدست مي
ها،  ها و تصويب نامه نامه دي، آئينتوان گفت قانون در مفهوم عام شامل قانون اساسي، قانون عا  يا عبارتي آامل تر مي

هاي مجالس قانون گذاري گفته  اما قانون در معني خاص معموال به مصوبه. گردد عرف و آراي وحدت قضايي مي
  .شود مي

  
  

  : باشد يك قانون معموال داراي عناصر زير مي
مثال رابطه . ديگر متفاوت استها با يك است با اين توضيح آه بايد گفت روابط انسان) قضايي(اي حقوقي   قاعده-١

پزشك و بيمار، رابطه دو دوست با يكديگر، رابطه دو همسايه با يكديگر، رابطه استاد و شاگرد آه همه اينها يك 
نمايند در واقع  منعقد مي) خريد و فروش(اما هنگامي آه دو نفر با يكديگر قرارداد بيعي . رابطه معمولي انساني است

پس در . اي بطور خاص تحت حاآميت و اداره قانون است چنين رابطه. اند برقرار نموده) ييقضا(يك رابطه حقوقي 
هر چند در موارد ديگر نيز در برخي از . عقد بيع، نكاح، بيمه و طالق و غيره عموما يك رابطه حقوقي برقرار است

  .اشكال رابطه حقوقي هم برقرار است
  . قانون ضمانت اجرا دارد-٢
  )قانون آزمايشي مثال براي دو سال(مرار دارد ولي الزم نيست دائمي باشد  قانون است-٣
شود قانون بودجه واقعا قانون نيست بلكه  پس برا اين اساس گفته مي. دارد) يا مصداق( قانون بيش از يك نمونه -٤

  .مجازا قانون است زيرا تنها يك مصداق دارد
اول قانون اساسي آه مهمترين . باشد مهمترين تا پايين ترين مرتبه ميقانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبي از 

باشد و مراجع ايجاد آن هم با موارد ديگر تفاوت دارد آه معموال  اصول مربوط به مسايل يك آشور و افراد آن مي
 گذاري دوم قوانين عادي است آه توسط مجالس قانون. گردد تحت عنوان مجلس خبرگان، موسسان و غيره بيان مي

نامه  ، آئين سوم تصويب نامه. گردند آه در آشورهاي مختلف بستگي به نظام قانون اساسي آنها دارد آشورها وضع مي
چهارم عرف است آه . گردند هاست آه معموال توسط قوه مجريه تحت شرايط و ضوابط خاصي ايجاد مي نامه و بخش

پنجم آراي وحدت رويه .  عمل به آن عرف را اجازه داده استعملكرد رايج مردم يا قشر خاصي از آنها است و قانون
آند آه از آن به بعد  است آه در مقام تعارض دو راي متفاوت در موضوع خاصي ديوان عالي آشور رايي صادر مي

ن بحث ما در اين مقاله نوع دوم قانون يعني قواني. گيرد و در واقع در حكم قانون است ها قرار مي مالك عمل دادگاه
گردد و سپس به تاييد شوراي  عادي است آه در جمهوري اسالمي ايران توسط مجلس شوراي اسالمي وضع مي

  .رسد نگهبان مي
  

  : توان به دو دسته تقسيم آرد بطور آلي اهداف قانون را مي
و خاص  اهداف آلي و آالن آه قانون گذار بايد در وضع يك قانون، آن اهداف آلي را عالوه بر اهداف جزيي -١

به عنوان مثال در شرايط فعلي در جمهوري اسالمي ايران به هنگام وضع يك . وضع يك قانون خاص در نظر بگيرد
قانون بايد اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم را در نظر گرفت و قوانين را در چارچوب 

  . آن وضع آرد
  . پذيرد ون خاص براي نيل به آن اهداف خاص صورت مي اهداف خاص و موردي آه وضع يك قان-٢

در پيروي از اهداف خاص بايد به مسايل زير توجه نمود و آنها را در وضع آن قانون خاص ملحوظ و مورد بررسي 
  :قرار دارد

مثال قشر آشاورز يا يكي از .  توجه به قشر مورد نظري آه قرار است در خصوص آن قشر قانون وضع گردد-الف
  و اينكه در اين رابطه هدف خاص ما در ارتباط با اين قشر چيست؟ ايل مربوط به آشاورزيمس
گردد از قبيل وضعيت محلي و آب و هوايي،   بررسي آليه جوانبي آه به نحوي به آن قشر خاص مربوط مي-ب

  وضعيت خانوادگي، وضعيت فرهنگي و ميزان تحصيل و خواندن و نوشتن، وضعيت اقتصادي و غيره
   بررسي مشكالت مختلف موجود و بالقوه آنان-ج
  اي ممكن براي حل آن مشكالت  بررسي و يافتن راه حل-د

 بررسي اين سوال آه آيا حل اين مشكالت تنها با وضع قانون امكان پذير است يا به عوامل ديگر نيز بستگي -هـ 
حل اين مشكالت نقش دارند زيرا همه و در صورت وجود عوامل ديگر آن عوامل آدامند؟ چه نهادهايي در  دارد؟

  .توان حل نمود مشكالت را با انجام قوانين قضايي و ضمانت اجراهاي آيفري و حقوقي نمي
 بررسي و در نظر گرفتن ضمانت اجراهاي مناسب براي آن قانون اعم از ضمنات اجراهاي حقوقي و آيفري -ز
گردد يا پشتوانه اين  هايي منجر مي ا به يك دسته دستورالعملبدين معني آه آيا اين قانون تنه) جريمه، حبس و غيره(

  .هايي همراه است ها با انجام تنبيهات و مجازات دستورالعمل
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پس بطور آلي در رابطه با دسته دوم از اهداف قانون يا هدف خاص از وضع قانون بايد براي وضع يك قانون اين 

خواهيم چنين قانوني را تصويب آنيم؟ و  چيست و چرا ما ميسوال مطرح گردد آه هدف خاص از وضع اين قانون 
در پي مشخص شدن آن به بررسي مسايلي آه در فوق مطرح گرديد بپردازيم تا به هنگام وضع و تدوين قانون همه 

البته به غير از محتواي يك قانون وضعيت . جوانب مربوط در نظر گرفته شود تا قانوني جامع و آامل داشته باشيم
ي و ظاهري تنظيم قوانين مساله ديگري است آه بايد به آن نيز توجه نمود آه مواد آن قانون بياني حقوقي داشته و شكل

سليس و روان باشند تا در آينده در تفسير و اجراي آن دچار مشكل نگرديم و قانون وضع شده داراي ابهامات و 
 .نواقص ديگري نباشد

بدين معني آه توجه به . گردد توجه به موضوع مخاطب است ين مطرح مييكي از مسايلي آه در چرايي وضع قوان
ما بايد مالحظه آنيم آه اگر مثال قصد ما اين است . سازد قشر يا اقشار مخاطب چرايي تصويب هر قانون را روشن مي

د آه پيش از اين گرد آه براي آشاورزان قانون يا قوانيني وضع آنيم تمامي مسايلي آه به نحوي با اين قشر مربوط مي
به آنها اشاره شد را بايد در نظر بگيريم، ضمن اينكه موضوع مورد نظر آه قصد داريم در ارتباط با آن قانوني را 

مثال موضوع بيمه براي آشاورزان يا موضوع اجرت براي آار آشاورزي و . برايشان وضع آنيم در نظر بگيريم
شود آه منظور و هدف آنان چيست و پس  اده واضعين آن مربوط ميپس چرايي تصويب يك قانون به قصد و ار. غيره

از روشن شدن هدف براحتي به سراغ مخاطب و سپس موضوعي آه براي آن قشر در نظر داريم خواهيم رفت و 
پس از طرح موضوع در خصوص مخاطب، يك تقسيم بندي آلي دو . طبيعتا قانون مناسبي را تصويب خواهيم آرد

همانگونه آه پيش از اين اشاره شد مخاطب ما فرد است با توجه به مكتب فردگرايي يا . هيم داشتاي نيز خوا دسته
در صورتي هم آه مالك ما جمع است آيا جمع . گرايي يا توجه به هر دو و تلفيق آنها جمع است با توجه به مكتب جمع

توجه به يك جمع خاص با در نظر گرفتن رسد آه  شود؟ البته به نظر مي خاصي است يا آل جامعه در نظر گرفته مي
توجه به قشر مرفه جامعه، توجه به قشر متوسط جامعه يا توجه به اقشار . تواند صورت گيرد يك دسته بندي آلي مي

توان مخاطبان  عالوه بر نگرش آلي در خصوص مخاطب، آن گونه آه ذآر شد مي. ضعيف و آم درآمد جامعه
ثال قشر آارگران، قشر آشاورزان، قشر توليدآنندگان و صنعتگران، قشر عالمان و م. تر را نيز در نظر گرفت جزيي

هاي شهدا و ايثارگران، قشر  اساتيد دانشگاه، قشر دانشجويان، قشر فرهنگيان، قشر دانش آموزان، خانواده
ن، نظاميان، ورزشكاران، قشر زنان، قشر آودآان و نوجوانان، قشر پزشكان، قشر هنرمندان، معلولين و جانبازا

  .مجرمين و غيره
  

  پارلمان و دولت
 

  
  
دارد مستقيما يا بوسيله نمايندگاني آه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي آشور خود هر آس حق ) ١

  .شرآت جويد
  
  .هر آس حق دارد مانند ديگران متصدي مشاغل عمومي آشور خود گردد) ٢
د آه دوره به اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است؛ اين اراده بوسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گير) ٣

, با رأي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن آه آزادي رأي را تأمين مي آند, دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان
  )ازاعالميه حقوق بشر( .انجام مي يابد

 
دليل تسلط بر ارتش ها يا  قدرت اين رهبران به. رهبران حكومت هاى مردم ساالر، با موافقت مردم حكومت مى آنند

راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادالنه براى  علت اين قدرت، احترام به حدودى است آه. ثروت اقتصادى نيست
در حكومت هاى مردم ساالر، طى انتخابات آزاد، قدرت هايى را آه توسط قانون تعريف  افراد   .آنان قايل شده اند

شوند آه قوه قانون   قدرت ها به نحوى تقسيم بندى مىدر مردم ساالرى قانونی،. اند به رهبرانشان مى سپرند شده
به مرحله اجرا درآورد و قوه قضاييه به طور مستقل  گذار به وضع قوانين بپردازد، قوه اجرايى آن ها را به آار بندد و

   . فعاليت نمايد
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 آنان براى زمان. هستند“ روساى جمهور مادام العمر”مردم ساالر نه مستبدان منتخب و نه  سران حكومت هاى
شان از قدرت حكومتى  مشخصى قدرت را در دست دارند و نتايج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم آناره گيرى

: قدرت اجرايى معموال به سه طريق مشخص مى شود در حكومت هاى قانونى مردم ساالر، حدود .باشد مى پذيرند
ن گذار و قضايى را از يكديگر جدا مى سازد؛ توسط فدراليسم اجرايی، قانو توسط يك نظام بررسى و سنجش آه قواى

قانونى  منطقه اى تقسيم مى آند؛ و توسط ضمانت هاى/ بين حكومت سراسرى و حكومت هاى ايالتی آه قدرت را
شاخه قانون گذار قرار داده شده  حدود قدرت اجرايى در سطح آشورى توسط مرجعيت قانونى آه در . حقوق اساسی

  .ز يك دستگاه قضايى مستقل، مشخص مى شوداست و ني
نظام : دهى مى شود قدرت اجرايى در حكومت هاى مردم ساالر امروزى معموال به يكى از اين دو صورت سامان 

اآثريت مجمع قانون گذار، شاخه اجرايى حكومت را به  در نظام شورايی، حزب  . شورايى يا نظام رياست جمهوری
 در نظام شورايی، شاخه هاى قانون گذار و اجرايى آامال از يكديگر مجزا .دهد مىرياست نخست وزير، تشكيل 

نظام هايی، اپوزيسيون  در چنين. نيستند، چرا آه نخست وزير و اعضاى آابينه از درون مجلس انتخاب مى شوند
  .شمار مى رود سياسى وسيله اصلى محدود نمودن يا نظارت بر عملكرد اجرايى به

  .انتخاب مى شود ت جمهوری، رئيس جمهور جدا از اعضاى هيات قانون گذاردر نظام رياس 
مبانى قدرت و حوزه هاى سياسى خود را  در نظام رياست جمهوری، رييس جمهور و هيات قانون گذار، هر آدام 

  .ارزيابى و سنجش نمايند دارا هستند تا بتوانند در حين خدمت، يكديگر را
در نتيجه توافق بر سر مسايل آشورى . محدود و نه ضعيف هستند خواهان دولت هايىحكومت هاى مردم ساالر، تنها 
 گيرد، اما زمانى آه محقق شد، رهبران اين حكومت ها مى توانند با قدرت و اطمينان ممكن است به آندى صورت

در چارچوب قانون آه همواره  سران حكومت هاى مردم ساالر قانونمند، فعاليت هايشان را  . زياد، دست به آار شوند
  .گنجانند قدرتشان را تعريف و حدود آن را مشخص مى سازد، مى

  

 Parliament پارلمان
شود آه در هر آشور به منظور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معموال با راي  اي از افراد گفته مي به مجموعه

 . شوند آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي
پارلمان در بيشتر .دهد تفكيك قوا صورت پذيرفته است، پارلمان قوه قانونگذاري را تشكيل ميدر آشورهايي آه 

شوند مانند مجلس  يكي مجلسي آه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب مي. شود آشورها از دو مجلس تشكيل مي
ي مجلسي آه اعضاي آن با شرايط عوام انگلستان، مجمع ملي فرانسه و مجلس نمايندگان اياالت متحده آمريكا و ديگر

شوند آه  امتيازي آه نمايندگان مجلس از آن برخوردار مي .شوند محدودتري و نه ضرورتا راي مردم انتخاب مي
 .توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامي بازداشت آرد براساس آن نمي

 موظفند که درباره تصميمات –ابی و يا انتصابی  انتخ–عاليرتبه دولت  پاسخگويی دولتی به اين معناست که کارکنان
 – پاسخگويی دولت با استفاده از مکانيسم های مختلفی حاصل می شود. شهروندان توضيح دهند و اقداماتشان به

کنند که کارکنان دولت   که به منظور جلوگيری از فساد وضع شده اند و تضمين می–سياسی، قانونی و اجرايی 
 . مکانيسم هايی امکان رشد فساد وجود دارد در صورت عدم وجود چنين. ر دسترس مردم هستندهمچنان پاسخگو و د

خدمت معين، مقامات انتخاب  انتخابات و دوره های. مکانيسم اصلی پاسخگويی سياسی، انتخابات آزاد و عادالنه است
خاباتی فرصتی فراهم آورند تا به و برای رقبای انت شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند

اگر رای دهندگان از عملکرد يکی از مقامات راضی نباشند، ممکن . ارائه کنند شهروندان سياست های جايگزين را
 .که دوره خدمتش به پايان می رسد، به او رای ندهند است وقتی

 گی دارد به اين که مقام شان انتصابیبه چه ميزان از لحاظ سياسی پاسخگو هستند، بست اين امر که مقامات دولتی 
مکانيسم   .سر خدمت باشند است يا انتخابی، هر چند وقت يکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر

 :های پاسخگويی قانونی شامل اين موارد است
تعيين می کنند  قانونی کهاساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانين، دستورالعمل ها و ديگر ابزارهای   قانون

نمی توانند و ديگر اين که شهروندان چگونه می  مقامات دولتی چه کارهايی را می توانند انجام دهند و چه کارهايی را
يک قوه قضايی مستقل الزمه اصلی موفق  . رضايت بخش نيست، اقدام کنند توانند بر عليه مقاماتی که اقداماتشان

را به آنجا می   است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود عليه دولتپاسخگويی قانونی بودن امر
 .برند در خدمت مردم است

 :موارد زير است مکانيسم های پاسخ گويی قانونی شامل 
 کلی از شيوه های غير قابل قبول ارائه می دهد؛ مقررات اخالقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمايی 

 به علنی کردن دارايی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارايی  منافع و قوانين مربوطتضاد
احتماال به طور ناشايست اقدامات  های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آيا منافع مالی مقامات

 آنها را تحت تاثير قرار می دهد يا خير؛
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 می دهد؛ ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار"آفتابی" قوانين  
 نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و لزوم مشارکت شهروندان، ايجاب می کند که برخی تصميمات دولت می بايست 

 دولتی را بررسی می دهد که تصميمات و اقدامات مقامات و سازمان های بررسی قضايی، به دادگاه ها اين قدرت را
هايی در پروسه های  مکانيسم های پاسخگويی اجرايی شامل اداراتی در سازمان ها يا وزارتخانه ها و رويه. کند

اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد  اجرايی است و طوری تنظيم شده اند تا تضمين نمايند که تصميمات و
 .نظر دارد

 :ی شامل موارد زير استپاسخگويی اجراي مکانيسم های 
 شنيدن و پرداختن به شکايات شهروندان می باشند؛ سازمان های فرياد رس مردم، مسئول 
 استفاده از سرمايه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هايی از سوء حسابرس های مستقل که 

 استفاده بيابند؛
 تصميمات ادارات رسيدگی می کنند؛ وندان در مورددادگاه های اجرايی ای که به شکايات شهر 
 کسانی در بين افراد دولتی که در مورد فساد يا سوء استفاده از –" افشاگران " قوانين اخالقی ای که از به اصطال 

 . در برابر اقدامات تالفی جويانه حمايت می کند–دولتی به افشا گری می پردازند  قدرت
  Parliamentarist) پارلمانتارِيست(پارلماندار
 . شوند گويند آه با روش پارلمانداري اداره مي هايي مي به نظام

 Parliamentarism) پارلمانتاريسم(پارلمانداري
گيرد و گمارش و عزل دولت  شود آه در آنها پارلمان در جايگاه قوه قانونگذاري قرار مي هايي گفته مي       به روش آشور

  .گيرد با نظر پارلمان صورت مي
 وظايف پارلمان کدامند؟

پارلمان دولت و . پارلمان قوانين را تصويب کرده و در مورد مالياتها و هزينه های دولت تصميم گيری می کند
در اغلب موارد . ادارات دولتی را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد سياست خارجی موضع گيری می کند

 . را تشکيل می دهندپيشنهادات دولت مبنای تصميمات پارلمان
 وظايف دولت کدامند؟

به پارلمان و اجرای تصميمات اتخاذ ) لوايح(اينکار از طريق ارائه پيشنهادات. کشور را دولت اداره و رهبری می کند
 . شده توسط پارلمان صورت می گيرد

 چه کسی می تواند به پارلمان پيشنهاد ارائه کند؟
پيشنهادات دولت . فقط دولت، نمايندگان پارلمان و ارگانهای مختلف پارلمان می توانند به پارلمان پيشنهاد ارائه کنند

 .طرح در اغلب موارد پيشنهاد متقابل يک اليحه است. لوايح و پيشنهادات نمايندگان پارلمان طرح ناميده می شوند
 . احزاب يا نمايندگان پارلمان امکان تأثير گذاری برخوردارندافراد حقيقی يا سازمانها از طريق تماس گرفتن با

  
 کميسيون پارلمان و کار آن چيست؟

کميسيونهای پارلمان نوعی گروههای کاری هستند که از نمايندگان پارلمان تشکيل شده و کليه پيشنهادی ارائه شده به 
ا به مجلس ارائه می کند و نظر خودرا در سپس کميسيون پيشنهاد خودر. پارلمان را مورد بررسی قرار می دهند

 .مورد چگونگی تصميم گيری در مورد مسائل مختلف مطرح می کند
اما اين اصول، . می رسد در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر

کراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته ديمو در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت
است برای سازماندهی دولت و تصميم گيری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طريقی  حکومت اکثريت وسيله ای . اند

در يک  همانطور که هيچ گروه خود منتصب  حق آزار ديگران را ندارد، هيچ اکثريتی، حتی. ستم ديگر به ظلم و
 چه به دليل –اقليت ها  . نمايد قوق و آزادی های اساسی يک فرد و يا گروه اقليت را سلبکراسی، نيز نبايد حديمو

 –درآمد، و يا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و يا يک مناظره  قوميت، باورهای دينی، موقعيت جغرافيايی، سطح
. ندارد  و يا غير، حق سلب آن راتضمين شده برخوردارند که هيچ دولت و يا گروه اکثريت منتخب از حقوق اساسی

وقتی که اين اطمينان حاصل شد، . دفاع می کنند اقليت ها بايد اطمينان داشته باشند که دولت ها از حقوق و هويت آنها
 .کراتيک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثيرگزار باشندديمو اين گروه ها می توانند در نهادهای

و عقيده،  کراتيک بايد از آن دفاع کند، می توان از آزادی بيان، آزادی دينديمولت اساسی که هر دو از جمله حقوق
بيان عقيده، مخالفت، و مشارکت کامل،  مراحل تشريفات قانونی  و حق برخورداری برابر از حمايت قانون، و آزادی

ت ها به منظور حفظ هويت کراسی ها می دانند که دفاع از حقوق اقليديمو . در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد
پذيرش اقليت   . است اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعاليت های دينی، جزو وظائف اوليه آنها فرهنگی، رسوم

حداقل عجيب می نمايند، از بزرگ ترين چالش هايی  های قومی و فرهنگی که در نظر اکثريت جامعه بيگانه، و يا
کراسی ها به اين نکته توجه دارند که ديمواما . با آن روبرو شوند ندکراتيک می توانديمواست که دولت های 
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 آنها اين گوناگونی های هويتی، فرهنگی، و ارزشی را به ديده. سرمايه عظيمی محسوب شود گوناگونی می تواند
تواند هيچ يک راه حل خاصی نمی  . چالشی می نگرند که آنها را قوی تر و غنی تر می سازد ، نه به عنوان تهديد

 تنها اين آگاهی –ارزشی گروه های اقليت وجود داشته باشد  برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت های بينشی و
 کراتيک تحمل، گفتگو، و ميل به مدارا است که جوامع آزاد به توافقديموطريق فرايند  مسلم وجود دارد که فقط از

 .يابند  و حقوق اقليت اند دست میهايی که در بر گيرنده ارکان دوگانه حکومت اکثريت
  

 قوه قضاييه
, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, بزرگداشت شرف و حيثيت آه مالزم همه افراد خاندان بشري است

 .پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است
قوه قضاييه در ساختارحكومت  شالكساندر هاميلتون  يكى از تدوين گران قانون اساسى اياالت متحده، در دفاع از نق

قوه قضاييه از قواى مقننه و مجريه تفكيك نشود، آزادى  اگر: " نوشت"  فدراليست" مجله ٧٨مشروطه، در شماره 
 موجبى براى هراس از قوه قضاييه به تنهايى ندارد، لكن بايد از اتحاد آن با هر يك از آزادى. ... وجود نخواهد داشت
. قضايى آشورها را مى بيند ديدگاه هاميلتون ماوراى تفاوت هاى موجود در سيستم هاى." رسددو قوه ديگر شديدا بت

همان گونه . را براى مردم تضمين نمود"  حكومت قانون" زيرا تنها با استقالل قضايى است آه ميتوان رعايت آامل
ومت به وعده هايش عمل ميكند در دادگاه است آه معلوم ميشود حك"ويلسون نوشت  آه رئيس جمهور آمريكا وودرو

لكن ... است  بنابراين مبارزه فرد براى يك حكومت مشروطه البته مبارزه براى وضع قوانين خوب. آند يا نمى
اين اصل آه قوه قضايى مستقل اساس اداره  ". همچنين براى دادگاه هاى با شعور، مستقل، و بى طرف نيز ميباشد

عمال تمامى قوانين اساسى . عميقا در نهادهاى حقوقى عرب جا گرفته است تمناسب دادگسترى و اجراى عدالت اس
آبروی  " :  قانون اساسى پادشاهى بحرين ميگويد١٠٤براى مثال، اصل . قضايى را تضمين آرده اند عرب استقالل

يچ ه. حقوق و آزادى ها قوه قضاييه و پاآدامنى و بى طرفى قضات، مبنى حكومت درست است و تضمينى براى
قانون . توان در مسير عدالت دخالت آرد مقامى حق دخالت در حكم قاضى را ندارد، و تحت هيچ شرايطى نمى

استقالل و مصونيت قوه قضاييه : "قانون اساسى مصر ناظر است به ٦٥اصل ..." استقالل قضايى را ضمانت مينمايد 
 اعالم ٩٧قانون اساسى اردن، در اصل ." تحقوق و آزادى هاى مشروحه در قانون اس دو رآن اصلى براى تضمين

  ".قانون قضات مستقل هستند، و در انجام وظايف قضايى خود تابع هيچ مرجع و مقامى نيستند مگر " :ميكند
  

نيز مى بينيم آه تحت توجهات سازمان ملل و "اصول رفتار قضايى بانگلور" اصل ما همين مفاهيم ظريف را در شش 
استقالل قضايى الزمه حكومت : " اصل اول ميگويد. تدوين گرديده مت قضايى در جهانبراى تقويت تماميت و سال

چه از  لذا قاضى وظيفه دارد اين استقالل را چه از جنبه فردى و. آننده اصلى محاآمه منصفانه قانون است و تضمين
الت عرب در آنفرانس دوم عدآه در  اعالميه قاهره در باره استقالل قضايى." لحاظ نهادين حفظ آرده اعتال بخشد

قضايى رآن اصلى است آه آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند  استقالل...قبول آرد"  تدوين گشت٢٠٠٣فوريه 
 و بين المللی، و اى قتصادى منطقهتجارت و نظام سرمايه گذاری، همكارى هاى ا توسعه فراگير، اصالحات در

  ". استوار استهمگى بر آن...آراتيكديمونهاد هاى  ساختمان
 پدران بنيان گزار آمريكا تشخيص دادند. بناى موقعيت قوه قضاييه در اياالت متحده است همين اصل در عين حال زير

قوه تابع هيچ بخش ديگرى از  آه از جمله اساسى ترين عوامل براى آارآرد موثر قضا در اياالت متحده اينست آه اين
سيستم قضايى فدرال مستقلى را، از طريق جداآردن  قانون اساسى آمريكابراى حصول چنين هدفی، . حكومت نباشد

اين جداسازى يا تفكيك قوه . ، ايجاد نمود)بخش قضايی(اجرا و اعمال قانون  از) مقننه(وظايف قانون گزارى حكومت 
ون گزار و قان وقتى نقش. قوه قضاييه عامل حياتى و ضرورى براى بر قرارى حاآميت قانون بوده است مقننه از

وقتى . ميزان زيادى تقليل مى يابد قاضى توسط بازيگران مختلف حكومتى ايفا گردد، خطر خود آامگى حكومت به
يعنى : آنيم در واقع بنياد اصلى حاآميت قانون را پى ريخته ايم قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسير و اعمال آن جدا

فصل  قانون و مقرراتى آه از قبل جارى و حاآم بوده قضاوت و حل واختالفات و دعاوى بر اساس  اصلى آه ميگويد
  .ميشوند

مستقل است و هم قوه قضاييه بصورت يك نهاد  يك قضاى مستقل به آن معنى است آه هم قاضى در انجام وظايف خود
 اصول بانگلور بنا بر. نفوذ و دخالت ساير عوامل حكومت مصون ميباشد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از

تضمين  از نظر استقالل فردى قاضی، دو راه براى". وجه فردى و نهادى است"داراى هر دو  استقالل قضايى
بيمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصميم  اول اين آه قاضى بايد از تالفى يا تهديد به تالفى. استقالل ارائه ميگردد

قضات بر آن اساس انتخاب ميشوند، و اصول اخالقى آه بايد به آن پايبند  هدوم، شيوه اى آ. گيرى او اثر نداشته باشد
  .نوعى باشد آه خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حد اقل برسد باشند، بايد به
برابر تالفى و  متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نيروهاى بيرونى او را در در اياالت

حفظ " در طول مدت حسن رفتار" طبق قانون اساسى آمريكا، قضات فدرال سمت خود را. ميكنندانتقام حفاظت 
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بعالوه قانون اساسى اطمينان ميدهد تا زمانيكه . ميباشد ميكنند؛ آه به معنى تمام عمر، در غياب رفتار ناشايست،
دد قاضى از اعمال قانون هراسى اين تضمين ها موجب ميگر. دستمزدشان تقليل نمى يابد قضات فدرال شاغل باشند،

او ميرسد قانون را به  اطمينان از شغل و دستمزد قاضى را آزاد ميگذارد تا آن گونه آه به نظر. دل راه ندهد به
پادشاهى بحرين نيز رهيافت مشابهى را در . آند بهترين نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد طرفين دعوا اعمال

 ١٠٦در اصل . آار ميبرد و آنها را در محل خود با اطمينان استقرار ميدهد ن اساسى بهمورد اعضاى دادگاه قانو
  ."قابل عزل يا انفصال نيستند" آمده است آه اعضاى ديوان در طول مدت خدمت  قانون اساسى

ع بر اساس مناف سوى ديگر بايد اطمينان حاصل آرد آه قضات قدرت خود را بى طرفانه اعمال نمايند، و نه از
گيرد يا از يكى عليه ديگرى طرفدارى آند،  قاضى نبايد تحت تاثير يكى از طرفين دعوا قرار. شخصى يا نفوذ خارجی

قاضى آه تن به نفوذ و فشار و فساد دهد، احترام و اعتماد شهروندان را . باشد و خود نيز نبايد در نتيجه دعوا ذى نفع
ميكند، و يا حقى را  آه در آن خود ذى نفع است، يا به ديگرى لطفىهر گاه يك قاضى حكمى دهد . خواهد داد از دست

به هنگام انتخاب قاضى يا اصول اخالقى آه . مينمايد از آسى پايمال ميكند، آن حكم و راى حاآميت قانون را مخدوش
 منی، و پايبندىانتخاب قاضى بر اساس لياقت، پاآدا. ها بايد مد نظر قرار گيرند راهنماى رفتار آنهاست، اين دغدغه

ديگرى جز ويژگى  هر مالحظه. اخالقی، بطور طبيعى تضمينى است آه قاضى مزبور بى طرفانه عمل خواهد آرد
اين احتمال را ) آراى راى دهندگان توسط يك مقام سياسى يا از طريق(هاى فوق براى انتخاب و نصب يك قاضى 

با توجه به اينكه . انه و بى طرفانه ناتوان خواهد بودمنصف بيشتر ميكند آه قاضى بخاطر آن مالحظات از قضاوت
قاضى با آفايت از داخل آن صورت ميگيرد موجب انتخاب بهتر و افضل ميشود،  گسترش محدوده اى آه انتخاب

انتخاب قضات از هر  ": اعالميه بيروت  حاصل اولين آنفرانس عرب در خصوص عدالت توصيه نمايد باعث شد آه
موقعيت اجتماعی، ميالد، توان مالى، عاليق  نژاد، رنگ، جنسيت، اعتقاد مذهبی، زبان، مليت،تبعيضى بر اساس 

بخصوص به هنگام انتخاب قضات، اصل . و آزاد خواهد بود سياسى و مسلكی، و يا هر مالحظه ديگرى مبرى
طور يكسان و عينى شود تا اطمينان حاصل آيد آه همه متقاضيان سمت قضايى ب برابرى فرصت بايد دقيقا مراعات

براى قبول  هيچ تبعيضى ميان مرد و زن:" بعالوه، اعالميه اشعار ميدارد ." برآورد قرار گرفته اند مورد بررسى و
افضل و بر اساس لياقت قضات آمك  رعايت اين توصيه ها نه تنها به انتخاب." مسئوليت قضايى مجاز نمى باشد

آه ممكن است در صورت يكدست و يك رنگ بودن قوه (را  تگاه قضايىميكند، بلكه هر تبعيض نهادينه شده در دس
بديهى است رعايت اصل استقالل قضايى بدون مشكالت مربوط به خود . خواهد آرد آم رنگ تر) قضاييه ايجاد گردد

سياسى مقابل فشار  منصوب گاه داراى استقالل در يكى از مشكالت زمانى پديد ميآيد آه قاضى منتخب يا. باشد نمى
در مقابل نفوذ ساير شعب حكومت، و  از سوى ديگر مصون بودن. است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است

حفظ سمت و دريافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل  حتى از جانب ساير دستگاه هاى قضايی، و اطمينان از
قاضى به ابتدايى ترين اصول استقالل قضايى پايبندى پر واضح است اگر يك . ميبخشد انظباط و نظارت نيز مصونيت

اعمالى آمتر، اعمال  مستوجب برآنارى و اخراج ميشود؛ اما بجز اين، و در مورد) و مثال رشوه بگيرد( ندهد  نشان
ايجاد و حفظ قوه قضايى مستقل و منصف از طريق اعمال  در اياالت متحده. تنبيه و انظباط بسيار دشوار خواهد بود

به قول رئيس سابق ديوان عالى آشور . اخالقى توسط خود قضات بوده است  انظباطى و مراعات هنجارهاى-دخو
هر دستگاه  هر ايالت آمريكا و." تنها آنترل بر اعمال قدرت توسط خوددارى خود ما صورت ميگيرد " هارلن ستون 

اولين . به رعايت دقيق آن ميدانند  را ملزمقضايى فدرال داراى آئين نامه اخالقى خاص و محكمى است آه قضات خود
آئين نامه به ." تماميت و استقالل قضايى را رعايت و حفظ نمايند " بند از اين آئين اخالقى قضات فدرال را ملزم ميكند

  ".يك قوه قضاييه مستقل و شرافتمند الزمه داشتن عدالت در جامعه ماست " : عالوه ميگويد
  

خود نفعى در آن   انجام برخى اعمال منع شده اند، مثال قضات حق ندارند در پرونده اى آهاينكه قضات از عالوه بر
استنباط يا برداشت فساد، . يادآور ميگردند هستند قضاوت آنند، آئين رفتار قضات اهميت استنباط در قضا را نيز

واند به حال جامعه مضر بوده اعتماد به همان اندازه آه واقعيت آنها ميت جانبداری، يا ساير ويژگى هاى غير اخالقى
نبايد مرتكب عمل  قضات نه تنها. سيستم قضايى سست آند، يا احترام براى حاآميت قانون را مخدوش نمايد آنرا نسبت

لذا قضات فدرال بايد از انجام اعمالى آه تصور  .غير صالح نشوند، بلكه بايد تصور آنرا نيز در اذهان ايجاد نكنند
به اين ترتيب مجموعه آئين اخالقى بشكلى تدوين شده آه . خوددارى نمايند  را در اذهان ايجاد ميكندعمل غير صالح
اعالميه قاهره حكومت   .ميكند محاآمات و دقت در رسيدگى قضايى را تا حدود زياد تامين و تضمين بى طرفى در

ييه پيشبينى آنند آه مناسب حرفه اخالقى براى قوه قضا يك مجموعه حرفه اى و" هاى عرب را ترغيب آرد آه 
اين اصول حول شش محور . براى اين آار اينست آه اصول بانگلور را اقتباس آنند يك راه ساده." شريف قضا باشد

اهليت و صالحيت  استقالل، بى طرفی، تماميت و درستی، شايستگى و برازندگی، مساوات، و: قرار دارند اصلى
اعتقاد من اينست . ارزشهاى فوق ميدهد صاديق هر اصل محتوى عملى به هر يك ازجزئيات دستورالعمل و م. قانونی

  .نقش مهم مجموعه آئين رفتار در آمريكا را ايفا خواهد آرد آه اين اصول در صورت اجراى آامل و صحيح همان
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نفوذ بيرونى  دازند و ازرويكردهايى بوده آه افراد و قضات را يارى ميداده آزادانه به آار خود بپر تا اينجا صحبت از
سيستماتيك از خارج از دستگاه قضايى و بخش  اما يك قوه قضاييه مستقل بايد در مقابل فشار و نفوذ. مصون بمانند

يك جنبه بنيادى و حياتى از اين استقالل نهادين اينست آه مطمئن . بماند هاى ديگر حكومت نيز حمايت شود و مصون
قاضى الزم  همان طور آه تضمين حداقل دستمزد براى استقالل. بع مالى آافى استقضايى داراى منا شويم دستگاه

: بيروت در اين زمينه توصيه ميكند  اعالميه. است، تامين مالى آافى باعث آارآرد درست دستگاه قضايى خواهد شد
اين .  آن، پيشبينى آندقضاييه، شامل آليه شعب و ادارات و موسسات دولت بايد يك بودجه مستقل و مكفى براى قوه" 

پيشنهاد  و سر بسته در بودجه ساالنه آشور آورده ميشود، و هزينه و تقسيم آن بر اساس) قلم يك(بودجه بصورت آلى 
در " ضمنا دولت ها را دعوت آرد  اعالميه قاهره." شوراهاى عالى قضايى در داخل دستگاه قضايى انجام خواهد شد

استقالل مالى آافى و بى قيد و شرط، دستگاه قضايى را در مقابل نفوذ  اين گونه." شنداستقالل مالى دستگاه قضايى بكو
  .ساير دستگاه ها بيمه و مصون ميكند بى جا از جانب

  
پيشتر در مورد تنش موجود ميان . مداخله ميان مقامات اجرايى و قضايى است مطلب پيچيده تر در اين مورد روابط و

سقوط در  حكومتى از يك سو و حصول اطمينان از اين آه استقالل شخصى خود را باساير بازيگران  استقالل از
بيشتر نگران فشار از نوع اول  در اياالت متحده ما. دامان جانبدارى و فساد شخصى از دست نمى دهد، صحبت آردم

البته . ار ميكنيماخالقى و انضباط شخصى قاضى واگز هستيم، و دغدغه نوع دوم را بيشتر به اصول) فشار سياسی(
هر دو مطلب ضرورى باشد، و ايجاد تعادل در ميان آن دو نيز داراى اهميت  در شرايط مختلف ممكن است توجه به

و منضبط نمودن  همواره بايد هشيار بود آه استقالل قضاييه را به بهانه اعمالى آه به ظاهر براى تنبيه در ضمن. است
  .خدوش ننمودقضات به اصطالح سرآش انجام ميشود م

براى  اين رآن اساسى. قضايى براى خود هدف نيست، بلكه وسيله ايست براى رسيدن به هدفى مهم البته استقالل
اهميت اين . اعمال خواهند شد حاآميت قانون است، و به شهروندان اطمينان ميدهد قوانين عادالنه و بصورت يكسان

استقالل قضايى به قاضى اجازه ميدهد . نيست شر و ملتموضوع هيچ جا به اندازه حمايت قضايى از حقوق ب
قضات فدرال آمريكا گاه ناچار شده اند خالف جريان شنا آنند . نميآيد تصميماتى بگيرد آه چندان به مذاق مردم خوش

عليه   در حكم بروان١٩٥٤براى نمونه در سال . نمايند آه بر خالف خواسته اآثريت مردم است و احكامى صادر
حتى اگر (نژاد هاى مختلف   آموزش، ديوان عالى اعالم نمود آه صرف امكانات آموزشى مجزا براى آودآاناداره

. نظر آتشى از انتقادات شديد در آشور بر پا ساخت فى حد ذات نابرابر و تبعيض آلود است، و اين) يكسان باشند
 مدنى و حقوق سياسى مساوى را گام بزرگى بود آه مبارزه براى آزادى هاى معذالك، اين راى نقطه عطف و تاريخى

خالف منافع ساير دستگاه هاى  استقالل قضايى همچنين به قضات اجازه ميدهد آرايى صادر نمايند آه بر. راند به پيش
. حل هاى سهل و ممتنع براى امور روزمره مى يابند روساى جمهور، وزرا، و قانون گزاران گاه راه. دولتى است

مستقل است آه ببيند آيا آن راه حل ها حقوق و آزادى هاى مردم را مخدوش و  صوص يك قوه قضايىاينجا وظيفه مخ
و  استقالل قضايى آن منبع شجاعت. يا خير؛ و در صورت لزوم از نقض آن حقوق جلوگيرى نمايد محدود ميكند

ثر مخصوص خود را بر دستگاه آشور ا هر . شهامت را در اختيار ميگذارد تا در خدمت قانون و حاآميت قانون باشد
اهميت . تفاوت هاى ملى عمل ميكنند و زمينه مشترك دارند قضاييش ميگذارد، لكن برخى اصول هستند آه فراتر از

لكن گرچه توافق تئوريك بر سر اين آه استقالل قضايى رآن اصلى . اين اصول ميباشد يك قوه قضاييه مستقل يكى از
اين اصول  ان حاصل ميگردد، آنچه دشوارتر است وظيفه به عمل در آوردنحفظ حاآميت قانون است آس براى

  .تئوريك است
 

 احزاب سياسی
همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با 

 .يكديگر با روحيه برادري رفتار آنند
ديگر حکومت مورد   آزادى هاى فردى، يک ملت مردم ساالر بايد به کمک يک و حمايت از حقوق وبراى محافظت

احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب  . است نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى
شدن آن ها به احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب . هستند براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت

يا حزبى (حزب اکثريت  دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند سمت هاى
احزاب . و سياست را به قانون اضافه کند سعى مى کند تعدادى برنامه) که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود

احزاب سياسى راهى را  .د و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنندانتقا اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت
سوال قرار  باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد براى شهروندان

اگر شود که آنان به دولت انتخابى، حتى  اعتقاد احزاب سياسى مردم ساالر به اصول مردم ساالرى باعث مى . دهند
مانند تمام حکومت هاى مردم ساالر، اعضاى  . به رسميت بشناسند از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را

 برخى از اين احزاب کوچک هستند و. فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند احزاب مختلف، معرف
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يا پيشيشنه مشترک،  ديگر بر اساس منافع اقتصادىبعضى . گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند
شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها  احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از. سازمان يافته اند

  .هنگام انتخابات گرد هم آيند
بزرگ  فات چه جنبش هاى کوچک و چه ائتال-و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم ساالر مصالحه 

کارى با احزاب سياسى و  احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم.  به شمار مى رود-مردمى 
 .حمايت مردمى مى شود، به دست آورند سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به

اه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند پذيرى عقايد سياسى آگ احزاب مردم ساالر از بى ثباتى و تغيير
   .نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد از تقابل

است که در  اين بدان معنا. مند  از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم ساالر به شمار مى رود اپوزيسيون قانون 
بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره   در ارزش هاى اساسى آزادى–يشان  با همه تفاوت ها–سياست، تمام جناح ها 

جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان . هستند مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک
. مى کند لنى، حمايتاطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض ع ادامه مى دهند و

در حکومت مردم . خواهد آورد در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست
  .رقابتى براى خدمت به مردم است ساالر، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که

 

 جامعه 

  
  

حال هرچه ميخواهد قوی و خشن  اراده مردم و انتخابات آزاد و منصفانه، از هر مكانيزم و رويكرد دولتی قويتر است،
   .مردم و حقوق پايه آنها را مانع شوند آراتيك نمی توانند تحقق ارادهديمورژيم های غير ... باشد 

اين تنها رای شما گم  هميشه برای يك اصل رای دهيد، حتی اگر تنها رای دهنده بوديد، و خيالتان راحت باشد آه
 . آدامز . نميشود

 دارد و نکات مشترکی در آنها ديده می غالبا تعاريفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با يکديگر شباهت
 بايستی در يونان بسياری از متفکرين جامعه انسانی را با بدن انسان مقايسه کرده اند ، رشه اين شيوه تفکر را. شود 

 .تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم استارسطو جامعه را به موجودی زنده تشبيه می کند که قانون . قديم جستجو کرد
يلسوف انگليسی عقيده دارد که هم جامعه هم بدن انسان تابع اصل تکامل بوده و از طرف ديگر سيستم اسپنسر ف

اگوست کنت بانی جامعه شناسی معتقد  .ت در درون جامعه مقايسه کرده استعصبی در انسان را با نظام ارتباطا
هان رفته اند ولی با تاثير خود در ذهن اخالف است که جامعه از تمام افراد زنده و همچنين از تمام کسانی که از اين ج

به نظر کنت هيچ موجودی به اندازه جامعه مستعد پيشرفت سريع . خويش به حيات خود ادامه می دهند تشکيل می يابد 
و بويژه ترقی مداوم نيست زيرا در نتيجه توالی نسل ها اجتماع مسلط بر زمان گرديده است و بنابراين از نظر وی 

اميل دورکيم جامعه  . در راه ترقی و تعالی سير می کندمانند کاروانی از نسل های گذشته و معاصر است کهجامعه ه
را موجودی زنده می شمارد و معتقد است همچنانکه هر جانداری تنها از اجتماع ساده سلولها بوجود نيامده و دارای 

ساده افراد تشکيل نيافته بلکه دارای وجدان و روحی حس عمومی يا حيات می باشد ، جامعه نيز تنها از گرد آمدن 
وان موضوع علم جامعه را می ت) حاالت روحی و عاطفی جمع ( جمعی است و مطالعه جلوه های وجدان جمعی 

گاستون بوتول جامعه شناس فرانسوی جامعه را متشکل از گروه انسانهايی که دارای طرز فکری . شناسی دانست
 .  آنها مبتنی بر تفاهم متقابل استه روابطمشابه اند می داند ک

 مطهری در کتاب جامعه و تاريخ جامعه را مجموعه ای از افراد انسانی می داند که با نظامات و سنن و آداب و 
زندگی دسته جمعی اين نيست که گروهياز انسانها . د خورده و زندگی دسته جمعی دارندقوانين خاصی به يکديگر پيون

آهوان يک گله نيز . ک نوع مواد غذايی استفاده نمايند و در يک منطقه زيست کنند و از يک آب و هوا و يدر کنار هم
  . ی ندارند و جامعه تشکيل نمی دهندبا هم می چرند و با هم می خرامند و با هم نقل مکان می کنند اما زندگی اجتماع

  
، ، برخورداريها، بهره ها نيازهااز طرفی. تماعی داردزندگی انسان که اجتماعی است به معنی اينست که ماهيت اج

جز با تقسيم کارها و تقسيم بهره ها و رفع نيازمنديها در داخل يک سلسله سنن . ا و فعاليتها ماهيت اجتماعی داردکاره
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کند و به از طرف ديگر نوعی از انديشه ها ، ايده ها ، خلق و خويها بر عموم حکومت می . و نظامات ميسر نيست 
جامعه عبارتست از مجموعه ای از انسانها که در جبر يک سلسله  : آنها وحدت ويگانگی می بخشد و به تعبير ديگر 

ه و در يک زندگی مشترک غوطه نيازها و تحت نفوذ يک سلسله عقيده ها و ايده ها و آرمانها در يکديگر ادغام شد
 : ی چند از جامعه به قرار زير را بدست می دهد آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعی تعاريف. ورند

، در کارا، فراگير و ، با برخورداری از حکومتی پاياانی و اخالقی بين موجودات هوشمند، رو، جسمیوحدت جزيی
، نه از هر  و تشارک بين افراد يک جامعه است، پيوندوحدت جزيی. ( تحقق هدفی مشترک بين تمامی افرادجهت 
 ) انکه فرديت آنها نيز محفوظ بماندلکه از برخی جهات آنچن، بنظر

، در  کنند و به صورت گروهی با يکديگر، متشکل از افرادی که در سرزمين مشترک زندگی میجمعی سازمان يافته
، فرهنگی مشترک دارند و هر گروه به صورت واحد ، همکاری دارندجهت ارضای نيازهای اجتماعی اساسی

 . تمايزی به کار می پردازنداجتماعی م
  . نی و فرهنگی ، همبستگی يافته اندگروهی متشکل از موجودات انسانی که با پيوند های روانی ، زيستی ، ف

يک جامعه ، جمعيتی سازمان يافته از : با اين تعاريف می توانيم به تعريف جامعی از جامعه به قرار زير اشاره کنيم 
سرزمينی مشترک سکونت دارند ، با همکاری در گروهها نيازهای اجتماعی ، ابتدايی و اشخاصی است که با هم در 

  .حد اجتماعی متمايز شناخته می شوداصلی شان را تامين می کنند و با مشارکت در فرهنگی مشترک به عنوان يک وا
 

 ويژگيهای جامعه 
برداريد و با نوری   قدم به سمت چپ گام١٠ ما ست مردم به نظز کا مال غير قابل تحمل به نظر ايند اما اگر ممکن ا

وجود دارد که انان را بخشنده کريم و مهربان ببينيم  که از زاويه ای ديگر می ايد به انان بنگريد امکان بسيار زيادی
  .چه نقطه ای به انان بنگريد اينها بستگی به اين دارد که از

 
 :  می شمرد آلن بيرو ويژگيهای اساسی جامعه را به قرار زير بر

به عنوان يک واحد معنی دار در سازمان هستی ، هم فرد را در خود جای می دهد ، هم جايگزين آن می  :عموميت 
 . شود و افرادی در هر دو جنس و تمامی سنين را در بر می گيرد 

انها در يک جامعه معموال انس. ستی هر يک از افراد فراتر می رود، از طول هطول عمر جامعه: تداوم و استمرار
 . ، با آن انطباق می پذيرند ولی نمی توانند خود جامعه ای خاص بنا کنند تولد می يابند

را در وجود خويشتن احساس ، کم و بيش از آن آگاهند و آن فعاالنه که مورد خواست افراد استمشارکت کم و بيش 
نکه نقشی فعال در آن ، ضمن آت جمعی سهم می برد، هرکس از مزايای حياليکن در جريان اين مشارکت. می کنند

 . ايفا می کند
هر جامعه به صورت يک واحد عملياتی يکپارچه است که افراد بايد در درون آن جذب شوند و در برابر قوانين 

 . از قانون بپردازنديعنی به تبعيت مربوط به جريان امور در جامعه خاضع باشند 
ی درونی از نظر روابط ، وظايف و نقشها وجود دارد که در جامعه صنعتی اين تمايزات در هر جامعه برخی تفاوتها

،  وظايف رفع نيازهای مختلف جسمانیابعاد وسيعتری يافته است ولی در هر حال هدف از چنين تمايزاتی در نقشها و
  . فرهنگی و فنی به بهترين وجه است،روانی

 

 وظايف جامعه 
مادی را با خود ت به همراه ببری نه جسم  به هنگام ترک اين زندگی نمی توان هيچ چيزهيچ وقت فراموش نکن که 

سراسر زندگی جمع اوری کردم و نه حتی چيزهای که به انها عالقهمند  را با خودم به همراه بردم نه پولی را که در
فرزندم  که به مردم هديه داده ايمهنگام ترک اين دنيا با خودم می بريم خاطره ميزان عشقی است  بودم تنها چيزی که

  .زندگی با انچه می بخشيم اندازه گيری می شود نه انچه که دريافت می کنيم
  

خودشان روابط ، به گونه ای که بتوانند ميان ر زمان و مکان دور هم جمع می کندجامعه افراد را د: ايجاد روابط 
 . انسانی برقرار کنند

رتباطی سيستماتيک و کامل در اختيار افراد می گذارد به طوری که آنان به کمک زبان جامعه وسايل ا: نظام ارتباطی 
 . مقاصد رفتارهای يکديگر را بفهمندو ديگر نمادهای مشترک می توانند معانی و 

جامعه نوعی نظام قشر بندی پايگاه های اجتماعی و طبقات ايجاد می کند که به هر شخص در : نظام قشر بندی 
 . جتماعی پايگاه يا موقعيتی نسبتا پايدار می دهد ساختار ا

ای منظم جامعه برای جانشينی نسلها که برای بقا و تداوم هستی اش ضروری است تدابير و شيوه ه: نظام جايگزينی 
، گروه های خويشاوندی تداوم خود را  جامعه از طريق ازدواج ، خانوادهبعبارت ديگر. و کارآمد تدارک ديده است

 . م جايگزينی جامعه نيز عنوان نموداين وظيفه را می توان تحت عنوان نظا. ين می کندتضم
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که افراد آنها ) ارزشها و هنجارها ( جامعه با نظارت و مراقبت از الگوهای مشترک رفتاری : نظام نظارت اجتماعی 
نظام نظارت اجتماعی به دو دسته  . را در روابط با هم نوعان خود به کار می برند نظم اجتماعی را ايجاد می کنند

بخشی از آن نظام مقررات و ارزشها را شامل می شود و بخشی ديگر نظام تنبيه و پاداش را در بر : تقسيم می شود 
 .  رفتاری افراد از آن ناشی می شودمی گيرد که در حقيقت محرکهای

، نسبت به اجتماعی شدن می يا غير رسمی اشجامعه از طريق نظام سازمان يافته تربيتی رس: همنوايی اجتماعی 
 . افراد اقدام می کند) رهنگی کردن جامعه پذير کردن و ف( 

رای جامعه با سازمانها و گروههای گوناگون اقتصاديش کار توليد و توزيع کاالها و خدمات ضروری ب: نظام توليدی 
 . زندگی افراد را سامان می دهد

، اداری و انتظامی خود امنيت خارجی و نظم را تامين نموده و ضمنا به انهای سياسیجامعه با سازم: نظام دفاعی 
تدابيری در زمينه پزشکی و بهداشتی نيز دست می يازد تا اعضايش طوالنی تر و با تندرستی بيشتری زندگی کنند و 

  . مين بيشتری به بزرگسالی دست يابدنسل آينده بتواند با تا
  
  عاتکراسي وآزادی مطبومودي
  

  
  
دان بيزارم از بايد بيزارم از هر چه و هر که ، ای آزادی من از ستم بيزارم ، از بند بيزارم ،از زنجير بيزارم، از زن{

ای آزادی مرغک پر شکسته زيبای من ، کاش می توانستم تو را از از چنگ  .که تو را در بند می کشد بيزارم
و زندان ها و قلعه ها رهايت  پاسداران وحشت ، سازندگان شب و تاريکی و سرما ، سازندگان ديوار ها و مرز ها 

 })شريعتی(  را می شکستم و در هوای پاک بی ابر و بی غبار بامدادی پروازت می دادمکنم ، کاش قفست
  

ساالر، نه وزارت اطالعاتى  در دولت هاى مردم. در جامعه مردم ساالر، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند
ى صالحيت خبرنگاران و دارد، نه شروطى براى بررس براى کنترول مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود

مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى . اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به
 . فراهم مى کند گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، سازد،

سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت  .زاد بال و پر مى دهندحکومت هاى مردم ساالر به مطبوعات آ
 . مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد. حمايت مى کنند قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد

ميماتى که تص به همين دليل شهروندان انتظار دارند از. هاى مردم ساالر، دولت مسوول اعمالش است در حکومت
مردم را با فراهم ” حق آگاهى"دولت،  مطبوعات با نظارت بر. دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند

حکومت هاى مردم ساالر براى . هاى آن تامين مى کند کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست
آن ها محدوديت از پيش تعيين .  را فراهم مى کنندجلسات عمومى و اسناد ملى روزنامه نگاران امکان دسترسى به

قبال خود نيز عمل  الزم است که مطبوعات در  .گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند شده اى براى
نمايندگان "شوراهاى مستقل مطبوعات و  مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي،. کردى مسووالنه داشته باشند

را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده   منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمىيا" ويژه
انتخاب  مردم ساالرى نيازمند. اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود روى هايشان هستند و به

نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر  ، روزنامهبراى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات. و تصميم گيرى مردم است
ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد  سرقت. مبناى منابع معتبر و اطالعات موثق تهيه کنند

 جداسازى جمع آورى اطالعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به مطبوعات براى. است
قرار گيرند و الزم است تا مى توانند  روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم. مت داشته باشنددور از نفوذ حکو

اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى  مردم ساالرى به مطبوعات. به دنبال حقيقت باشند
يکى . دارد يان ناپذير بين دو حق مهم وجوددر حکومت هاى مردم ساالر کشمکشى پا. بپردازد خبر و اطالع رسانى

بر قابليت روزنامه نگاران در  از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه
دسترسى به برخى از اطالعاتى را که براى انتشار  الزم است که حکومت ها گه گاه. دسترسى به اطالعات است
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اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم ساالر کامال حق دارند . سازند مى شوند محدودعمومى بسيار حساس تلقى 
  .پى گيرى کنند که اين مسايل را

 

 ٢٠٠٦مروري بررده بندی جهاني آزادی مطبوعات در سال 
  .بشر توانايی تصميم گيری و انتخاب نگرشهای خويشتن است بـزرگترين آزادی

فرانسه و اياالت متحده بازهم جايگاه ويرانگر آزادی مطبوعات جنگ: مختار فلسطين اسرائيل، لبنان، سزمين های خود 
عرب نيز تنزل کرده  در رده بندی از دست داده اند، به همين ترتيب به واسطه ی ماجرای کاريکاتورها جهان خود را
در .  جهان را منتشر کردخود از آزادی مطبوعات در گزارشگران بدون مرز پنجمين جدول رده بندی ساليانه  .است

جای خود در قعر جدول مانده اند، کشورهای در حال توسعه گاه از  حالي که کشور های سرکوبگر همچنان در
 متاسفانه هيچ تغييری درکشوردرنده گان آزادی .و به باالی جدول صعود کرده اند کشورهای غربي جلو زده

، برمه ای و ، کوبايي، ترکمناريتره ای نگاران کورياي شمالي ،روزنامه . مطبوعات در جهان به وجود نيامده است
اين اوضاع به شدت خطرناک است، . پردازند يا چيني برای امر اطالع رساني از جان و آزادی خود هزينه مي

 سال هر. پذيرفته و به سرکوب منظم و خشونت بار رسانه ها پايان دهند رهبران اين دول به فوريت بايد انتفاد ات را
امريکا  نيمکره جنوبي به رده باالتری دست مي يابند و در رده های پيشين دولت های اروپايي و کشورهای جديدی از

کشورهايي فقير باشند اما مي توانند  اين خبر خوبي است که يکبار ديگر نشان مي دهد که حتا اين اگر. قرار مي گيرند
افول بطئي اما ثابت شرايط در اياالت متحده، فرانسه و ژاپن، ما را  سبر عک. به ويژه آزادی بيان را محترم شمارند

  آخرين رده، ترکمنستان١٦٨سه کشور جهنمي برای آزادی مطبوعات کورياي شمالي  . است به شدت نگران کرده
لوسپار نگار ترکمنستاني اوگ روزنامه.  بازهم بر شدت العمل خود در برابررسانه ها افزوده اند١٦٦و اريتره  ١٦٧

مادام العمر صفرمراد نيازوف، نشان داد که مي تواند  رئيس جمهور. مرادوف در زندان و در زير شکنجه کشته شد
گزارشگران . را مورد انتقاد قرار مي دهند به شديدترين خشونت ها متوسل شود عليه کساني که جرائت مي کنند وی

از پنج سال   ی وضعيت روزنامه نگاران اريتره ای که بيشهمچنين مراتب نگراني شديد خود را در باره بدون مرز
جونگ قدرتمند همچنان سلطه ی  درکورياي شمالي کيم ايل. است در زندان های مخفي بسر مي برند، اعالم مي دارد

باز هم مثل هميشه کشورهای اروپای شمالي برنده اين مسابقه ی  . مطلق خود را بر سر مطبوعات حفظ کرده است
فنالند، نه در ايرلند،  هيچ موردی از سانسورو هيچ تهديد و ارعاب و يا اقدام تالفي جويانه ای نه در. شدند بيانآزادی 

   .ونه در اسيلند و هالند شمارش نشده است
  

نسبت به ) ٥٣در رده (اياالت متحده امريکا  دست داده است تنزل امريکا و جاپان در رده بندی، فرانسه نيز امتياز از
بندی ساليانه خود   گزارشگران بدون مرز اولين رده٢٠٠٢ امتيازاز دست داده است، وقتي که در سال ٩گذشته  سال

مطبوعات با دستگاه حاکمه رئيس جمهور  مناسبات ميان. را منتشر کرد، امريکا در هفدهمين جايگاه قرار داشت
عليه "روزنامه نگاری که جنگ وی گذاشته است و هر  بوش، از زماني که وی طرح امنيت ملي را به اجرا

دستگاه قضايي فدرال که بر . مشکوک تلقي ميکند، کامال تخريب شده است را مورد سوال قرار دهد،" تروريسم
نگاراني را که  ايالت متحد، حق ويژه نهان داشتن منبع اطالعات را به رسميت نمي شناسد، حتا روزنامه ٣٣خالف 

روزنامه نگار و وبالگ نويس برای عدم  جرج ولف. ارد، را نيز تهديد مي کندکارشان هيچ ربطي به تروريسم ند
از سوی ديگر بازداشت بدون اتهام فيلم بردار . دادگاه و زنداني شد پذيرش ارائه بايگاني فيلم های ويدئويي اش به

بالل حاجي  دتد پرس، در پايگاه نظامي گوانتانامو و عکاس اسوشي٢٠٠٢ ژوئن ١٣الجزايره از تاريخ  سوداني شبکه
 رده ٢٤ رده و ٥فرانسه از سال گذشته  .  در عراق، اين طرازنامه را سنگين تر کرده است٢٠٠٦ آوريل ١٢از 

تعدد بازرسي های قضايي رسانه ها و تعقيب قضايي روزنامه نگاران  . نسبت به پنج سال پيش عقب نشسته است
  به شکل ويژه برای خبرنگاران٢٠٠٥پائيز .  ها در اين کشورسازمان های صنفي و سنديکا دغدغه واقعي ست برای

درمنطقه کرس و  فرانسوی دشوار بود، تعداد بسياری از آنها در ماجرای خصوصي کردن شرکت کشتي راني جنوب
سيستم محدود  . تهاجم و تهديد قرار گرفتند در جريان تظاهرات خشونت بار ماه نوامبر در حومه های پاريس، مورد

 رده برای ١٤ناسيوناليسم، تهديد برخي از دستاوردهای دمکراتيک، عات نزول   کلوپ مطبوعات و برآمدسازی
توسط  روزنامه نيهون کزيا مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از روزنامه نگاران. بندی امسال شد جاپان در رده

  .گروهک های راست افراطي مورد تهاجم قرار گرفتند
   

خود را  که صدرنشيني) ١٩در رده ( اولين قرباني اين ماجرا ، دانمارک است تور پيامبر اسالمنتايج ماجرای کاريکا
. به عمل آمد، از دست داد ٢٠٠٥ به علت تهديدات جدی که عليه صاحبان اثر کاريکاتورهای پيامبر اسالم در پائيز

 آزادی های بنيادين، روزنامه نگاران در بسيار مراعات کننده ی برای اولين بار در طي سالهای اخير ، در اين کشور
دست دادن  با از) ١٤٩در رده (سپس يمن  . انجام وظيفه شان تحت حفاظت پوليس قرار گرفتند اثر تهديدات مرتبط با

کاريکاتور های دانمارکي را منتشر   امتياز به علت دستگيری تعدادی از روزنامه نگاران و توقيف رسانه هايي که١٣
بقيه کشورهای پيشتاز عربي، صعود قابل ) ١٦١در رده ی (سعودی  در عوض، به جز يمن و عربستان  .کرده بودند
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 جايگاه رهبری دنيای عرب را درست پيش از امارات) ٧٣در رده (کويت . بندی داشته اند توجه ای در جدول رده
 ٥٦لبنان از رده ی  دی مطبوعاتجنگ ويرانگر آزا .حفظ کرده است) ٨٠در رده (و قطر ) ٧٧در رده ( متحده عربي

 حمله ی اسرائيل، از ٢٠٠٦قرباني بمب گذاری و در سال  ٢٠٠٥مطبوعات لبنان درسال .  تنزل کرده است١٠٧به 
مطبوعات لبنان که از جمله آزادترين و مجرب ترين مطبوعات . رنج مي برند وخامت سياست منطقه ای همچنان

در رده (فلسطين ناتواني دولت خودمختار. ی آرام و تضمين امنيت دارندهستند، به جديت نياز به جو دنيای عرب
در خارج از مرزهای خود به شکل  در برقراری ثبات در سرزمين های تحت نظارت خود و رفتار اسرائيل) ١٣٤

. وضعيت در سريالنکا نيز کمابيش بدين منوال است . است جدی آزادی مطبوعات در خاورميانه را به خطر انداخته
 قرار داشت، امسال که جنگ ميان شورشيان تامول و ٥١در زمان صلح در رده ی   اين کشور٢٠٠٢در سال 
اتهام قرار گرفتنشان  ده ها روزنامه نگار تامول در بعد مورد.  رفته است١٤١دولتي آغاز شده است به رده  نيروهای

وضعيت آزادی مطبوعات در نپال  . ده اندش از هر دو سوی درگيری به هواداری از طرف مقابل، قرباني خشونت
انقالب . " اخير کشور را مي لرزند، به شکل مطلوبي تغيير کرده است نسبت به درگيری نظامي که در سالهای

در  اينگونه بايد شاهد صعود نپال. گذشته آزادی های بنيادين را در کشور گسترش داده است در آوريل" دمکراتيک
   .گزارشگران بدون مرز باشيمرده بندی سالهای آينده 

  
. تغييرات در راس حکومت گاهي برای آزادی مطبوعات نجات بخش هستند برخي تغييرات حکومتي نجات بخش

رسيده  ٨٧ به رده ی ١٢٥ در طي دو سال از رده ی ٢٠٠٤برکناری جان برنارد آريستيد در سال  هائيتي در پي
اند، اما از شدت خشونت عليه  وزنامه نگاران بدون مجازات ماندهاگر چه هنوز تعدادی از پرونده ای قتل ر. است

 و به قدرت رسيدن ٢٠٠٥مرگ گانسينبه ايادما در فوريه  در پي) ٦٦در رده (توگو  . مطبوعات کاسته شده است
 و باالخره .  رده صعود کرده است٢٩مخالفان، تحت حمايت جامعه بين المللي،  پسرش، و پيشبرد طرح آشتي ملي با

 ٧٧به رده  ١٣٨ موريتاني از رده ی.  به سانسور حاکم برمطبوعات پايان داد٢٠٠٥موريتاني کودتای اوت  در
  .صعود کرده است و يکي از مهمترين موارد صعود در اين رده بندی است

و کشور در اين د .شرايط در الجزاير و مراکش بهبود يافته است افريقای شمالي به جز در تونس، بهبود شرايط در
از سوی ديگر در سال جاری براي . دهند قدرت های حاکم نسبتا تحمل بيشتری در برابر مطبوعات از خود نشان مي

کنار نهادن خطوط قرمز تحميل  . سفر و با مقامات رسمي ديدار کند اولين بار گزارشگران بدون مرز توانست به ليبي
در رده (مراکش  ضا برای راديو و تلويزيون، اجازه داد کهمطبوعات توسط دربارشاه مراکش و باز شدن ف شده بر

نامه مستقل تل کل و لو ژورنال در سال  با اين حال دو هفته. نسبت به سال گذشته بيست و سه رده صعود کند) ٩٧
در رده (همچنين الجزاير . پرداخت جريمه های سنگين محکوم شدند جاری در پي محکوم شدنشان به اتهام اهانت به

پروژه  اگر چه در پي. در حال پيشرفت هستند و به ترتيب سه و ده رده صعود کرده اند) ١٥٢رده  در(و ليبي ) ١٢٦
اما هيچ . مورد حمله قرار گرفته اند  روزنامه نگاران الجزايری کمتر٢٠٠٦عفو عمومي عبدالعزيز بو تفليقا در سال 

در ليبي مقامات قول داده اند . نهاد نشده استمطبوعات پيش طرح اصالحي مشخصي برای بهبود وضعيت آزادی
با . به ويژه به اينترنت و شبکه ماهواره ای کشورهای عرب و خارجي را فراهم آورند دسترسي بهتر به اطالعات و

   همه دولت معمر قذافي همچنان صداهای معترض را سرکوب مي کند اين
  

  قطع دستمزد از دل مشغولي های روزمره روزنامهتوقيف روزنامه ها، اخراج های و (١٤٨ در رده(در تونس 
. مضحکه ای واقعي بود برگزاری نشست جهاني برای آزادی گردش اطالعاتي در نوامبر سال گذشته،. نگاران است

تنگاتنگ و علني از سوی ماموران اطالعاتي  تعداد بسياری از روزنامه نگاران حاضر در اين نشست به شکل
روزنامه نگار ليبراسيون مورد ضرب و شتم واقع شد و گروهي از  ز پيش از آغاز نشستيک رو. کنترول مي شدند

   .مورد آزار و تهديد قرار گرفتند تلويزيون بلژيک و فرانسه
 اين کشورها سالهاست که درانتهای جدول رده بندی قرار دارد در ايران، سوريه و عربستان سعودی سرکوب ادامه

حالي که مطبوعات  در) ١٦٢در رده (و ايران) ١٥٣در رده (، سوريه)١٦١در رده (در عربستان سعودی. دارند
قدرت مردان حاکم، کنترل کامل کردش  .مستقل وجود ندارد، رسانه های رسمي فقط ابزار تبليغ حکومتي هستند

سوری بهترين خودسان. که نبايد از آنها گذشت، ترسيم مي کنند اطالعات را در دست دارند و خطوط قرمز متعددی را
از سوی ديگر خبرنگاران خارجي به ندرت موفق به . سوی دست اندرکاران رسانه هاست وسيله برای حفظ خود از

   .ويزا مي شوند دريافت
بيست کشور صدرنشين  دو کشور برای اولين بار در ميان رعايت کننده ی آزادی بيان تازه آمدگان در جمع کشورهای

روزنامه نگاران . جنوبي در اين جايگاه است اولين کشور نيمکره) ١٦در رده (يوی بول. جدول قرار گرفته اند
با اين حال دوقطبي . مقايسه ای با همکارانشان در اطريش و کانادا بهره بردند بوليويايي در سال گذشته از آزادی قابل

مورالس،مي تواند   جمهور ايورئيس به رشد فشا در ميان رسانه های دولتي و خصوصي، موافقان و مخالفان شدن رو
   .شرايط را پيچيده کند
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، جنگ يوگسالوی سابق آغاز کرده استبطئي خود را که در بعد از پايان  صعود) ١٩در رده (بوسني هرزوگوين 
) ٤٠رده  در(و ايتاليا) ٣٢در رده (اين کشور امروز وضعيت بهتری نسبت به همسايگانش چون يونان .ادامه مي دهد
در ميان کشورهای . جايگاه مناسبي قرار دارد نيز در) ٣٤در رده (کشور غنا .حاديه اروپا هستند، داردکه عضو ات

و جزيره ) ٢٦در رده (، نامبيا)٢٣در رده (کشور راس نشين قاره بنين  آفريقايي چهارمين رده را دارد، پس از سه
اما  رايط اقتصادی دشواری به سر مي برندمطبوعات غنا در ش. رده خود را حفظ کرده است .(٣٢ در رده(موريس 

از محيط سياسي آرام و جدی  (٣٩ در رده(در آخر پاناما  . مشکل تهديد های حکومتي را برای خود حل کرده است
اين کشور در سال گذشته سي رده صعود . فراهم کرده است بهره مي برد که رشد فضای مطبوعات آزاد و فعال آنرا

  .کرده است
 

 وابغ جهان درباره آزادي مشاهير و ن
شما قدم به قدم آن را طی می ، زندگی يک روند متحول است که زندگی هدف نيست. زندگی سفر نيست: لئوبوسکاليا

زندگی باالترين . ، زندگی کرده ايد شادی آفرين کنيد به معنای واقعیو اگر بتوانيد اين قدم ها و لحظات را. کنيد
 . که خيلی دير شود ، استفاده کنيداز اين فرصت قبل از آن. زانی شده است موهبتی است که به شما ار

  )هربرت مارآوزه . (آزادي تالش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست_ 
  )ويلسن (آزادي محدود آردن قدرت دستگاه هاست نه اضافه آردن آن _ 
  )شفق (تكامل آزادي عبارت است از امكان انساني براي هر نوع ترقي و _ 
  )تن .(آزادي حقيقي اين نيست آه قانون بردار نباشد بلكه فقط مطيع قوانين دروني خويش بودن است_ 
  آزادي عبارت است از اينكه شخص مجبور نباشد بر خالف_ 
  آزادي براي بسياري از مردم سرمايه دآان است_ 
        دي حقيقي قدرتي است آه شخص را مجبور بلكه آزا.   آزادي اين نيست آه هرآس هرچه دلش خواست بكند _ 

  )مكدونالد . (به انجام وظايف خود بكند
آزادي بزرگترين عطيه و موهبتي است آه به انسان عطا شده و در قبال آن تمام نعمات و عطاياي ديگر پوچ و _ 

  )اپيكتوس (ناقابل و بي مصرف  است 
و گفتنو نوشتن حق و بكار بستن بحق اختيار آامل داشته آزادي عبارت است از اينكه يك فرد يا جامعه در پيروي _ 

  )شفق (باشد 
  )البر آامو (آزادي تنها ارزش جاودانه تاريخ است _ 
  )والتور (اين هر دو را تااز دست نداده ايم قدرشان را نميشناسيم . آزادي چيزي است شبيه سالمتي_ 
  چه در هيچ جايي از زواياي . از دل و جان دريغ نكنيمما بايد در طلبش. آزادي هيچ وقت انتظار ما را ندارد _ 

  )امرسون (آراسي سهل و ساده تحصيل شده باشد ديمو   تاريخ سراغ نداريم آزادي و 
  )دهخدا (آزادي انديشه و قلم و زبان و مجامع و شغل وغيره  موجب آبادي و عمران ممالك است _ 
  )جفرسن (آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدهند  ومردان ترس.آزادي دريايي متالطم و طوفاني است _ 
  )حلمي ضياء ( اگر در روح آسي حس استقالل نباشد آزاد نميتواند   باشد _ 
  )ولتر ( انسان در همان لحظه آه تصميم بگيرد آزاد باشد  آزاد است _ 
  )ن لينكل( آزادي مردم آزاد راتامين ميكنيم -گان  با دادن آزادي به برد_ 
  )هاوارد .( دهند بزرگترين افتخار قوميكه آزاد به دنيا آمده اند اين است آه اين آزادي را به آودآان خود انتقال_ 
  )مونتسكيو (بشريكه حق اظهار عقيده و بيان فكر خود را   نداشته باشد موجودي زنده محسوب نميشود _ 
  )پل هانري ( بمن آزادي بدهيد يا مرگ _ 
  )ولتر (آزادي را دوست دارند ولي مهارت عجيبي در  معدوم آردن آن بكار ميبرند تمام مردم _ 
  )تاس توس (طبيعت حتي به حيوانات زبان بسته نيز آزادي بخشيده است _ 
  ) ژاراد بوار (عشق در ترس و بيم بوجود مي آيد و در آزادي شكفته ميگردد _ 
آزادي خواهي هميشه در اثر مظالم استبداد و شكنجه و آزار نهضت  فكر آزادي همسال و معاصر ظلم و تعدي است_ 

  )ويليام داگالس (ستمگران بوجودآمده است 
  )فرانكلين (آسيكه براي حفظ جان خود از آزادي صرف نظرآند استحقاق آزادي و سالمتي را ندارد _ 
  )شاو ( به همين خاطر است آه  اغلب از آن ميترسند . معني حقيقي آزادي مسئوليت است_ 
  )چخوف ( عشق و آزادي مطلق است -هوش  -ن چيزها براي انسان سالمت روح مقدستري_ 
  )شاو (ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابدنه برعكس _ 
  )اسپرت سيسيد ( هرآس بايد سعي آند در حيات خود خشتي محكم بر اساس آاخ آزادي بگذارد_ 
بستگي  آزادي هر فرد.از نظر فردي نميتوان تصور و ادراك آرد  آه آن را آاماليكي از مختصات آزادي اين است_ 

 )پول النژرون (خيلي نزديكي به آزادي ديگران دارد 
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کراسي دردولت هاي مردمي و اصول و ديمو، نقش ، قانون ودولت، خانه ملتوزارت خارجه آمريکا :رويکردها
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