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معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی) 
 =====================================

پیشگفتار 

در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی آنھا معموال دارای پیشوند 
ھای امپراتوری، سلطنتی و جمھوری و پسوند ھای سوسیالیسی، فدرالی، اسالمی وغیره بوده و ھریک ادعای دموکراتیک (بھ 

مفھوم عادالنھ یا بدون تبعیض و امتیاز) بودن دارند؛ در حالیکھ این نظام ھا از نگاه ماھیت، تفاوت زیادی نداشتھ و بصورت 
نسبی یا دموکراتیک اند و یا غیردموکراتیک.  

برای درک این موضوع از بحث روی مسایل کتاب - پژوھی صرفنظر شده و تجارب کشور ھای دموکراتیک یا آخرین دست 
آورد ھای این جوامع با شیوه ھای تحلیل تخنیکی (ساختاری/دینامیکی) مورد مطالعھ قرار گرفتھ و پایھ ھای اصلی یا ستون ھای 
اساسی کھ دموکراتیک بودن این نظام ھا را می سازد و تضمین می کند (و من آنھا را پنج بنای نظام ھای دموکراتیک مینامم)، 
بصورت فشرده و برای گفتمان بیشتر پیشکش دوستان گردیده، تا بھ حیث یک رھنمای سودمند جھت ارزیابی و تشخیص نظام 
ھای دموکراتیک و کار در جھت آنھا مورد استفاده قرار گیرد. اما پیش از آن الزم است نگاه کوتاھی بھ رشد جوامع بشری و 

چگونگی ایجاد نھاد ھا، مقام ھا، قوانین و حاکمیت آن در مسیر زمان داشتھ باشیم: 
   

* مطابق شواھد باستان شناسی، اولین معابد حدود 15 ھزار سال پیش، زراعت حدود 10 ھزار سال پیش، خط و نوشتھ حدود 5 
ھزار سال پیش و اولین شھر ھا حدود 3 ھزار سال پیش بوجود آمده اند. 

* در جوامع اولیھ کھ متشکل از مردم یا افراد عادی و مناسبات اولیھ (غریزه ھای طبیعی) بوده، اولین نھاد ھا و مقام ھای 
خانوادگی و قبیلوی (با یکتعداد عرف و عادات یا رسوم و آیین ھای مذھبی) شکل گرفتھ کھ اکثرا جنبھ ارثی، نصبی یا غصبی 
داشتھ و بھ تدریج منجر بھ ایجاد زراعت، مالداری، حرفھ ھا، روستا ھا و اقشار/طبقات اجتماعی (روحانی، نظامی، اقتصادی 

و…) شده است. 

 * افزایش جمعیت و گسترش قدرت منجر بھ ایجاد نھاد ھا و مقام ھای بیشتر (قضایی، مالی، اداری و…) و وضع اصول و 
 مقرراتی شده کھ منبع آن اکثرا ھمان عرف و عادات یا رسوم و آیین ھا بوده است.

  
 * گذشت زمان، گسترش بازرگانی، تمرکز جمعیت، ایجاد شھرھا و ظھور دولت ھا باعث تنظیم بیشتر روابط و مناسبات (در

  بین افراد، مقام ھا، نھاد ھا و دولت ھا) و وضع قوانین و حاکمیت قانون شده است.

 معیار ھا

 سیر تکامل تاریخی جوامع نشان می دھد کھ ظھور نھاد ھا (حکومت، پارلمان، قضا، رسانھ ھا، احزاب سیاسی  و جوامع مدنی)
 و رھبران یا مقام ھا در ساختار جامعھ و وضع قوانین و حاکمیت آن در مناسبات جامعھ، تقریبا مختص جوامع انسانی است.

 نظام سیاسی کھ نماد ساختار قدرت و مناسبات اجزای آن است، در مسیر تحوالت جامعھ، شکل وسیلھ نقلیھ ای را اختیار نموده
 است کھ نھاد ھا و قوانین وظیفھ چرخ ھا و رھبران یا مقام ھا وظیفھ رانندگی آن را (مطابق میل خود یا قوانین موجود کھ بنام
 حاکمیت فرد یا قانون نامیده می شود) بھ عھده دارند. مردم کھ ستون فقرات جامعھ را می سازند، نقش مھمی در مسیر حرکت و

  تحول نظام ھا داشتھ اند (شکل 1).
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شکل 1. چرخھ جامعھ یا نظام ھای سیاسی  

 بھ این ترتیب آسیب شناسی ساختار یا نیرو ھای موجود در جامعھ (مردم، نھاد ھا و مقام ھا) و مناسبات آنھا (قوانین و حاکمیت
 آن) یا یک نگاه گذرا بھ مواد مندرج در قانون اساسی کشورھا (ساختار نظام، حقوق اساسی شھروندان و…) و چگونگی تطبیق

   آن می تواند نشان دھنده نوع نظام و اوضاع عمومی آن کشور ھا باشد.

از نگاه نظری، تمام نظام ھای سیاسی موجود در جھان را (صرفنظر از نام آنھا) می توان بھ دیکتاتوری (حاکمیت فرد یا 
خانواده با قوانین نسبتا غیرعادالنھ و استبدادی)، دموکراسی (حاکمیت حزب یا احزاب با قوانین نسبتا عادالنھ)، انارشی (بی 

قانونی یا ھرج و مرج) یا مخلوطی از این ھا تقسیم کرد (دموکراسی آیدیال/آرمانی یعنی بدون نقص کھ صرف در ذھن ما 
موجود است؛ دموکراسی واقعی یعنی آنچھ کھ وجود دارد و دموکراسی شبھ یا شبح یعنی برای نمایش و فریب) (شکل 2). 

باید بھ خاطر داشت کھ عصر کنونی بصورت عام عصر انفجار علم و تکنالوژی، بیداری ملت ھا، گسستن زنجیر ھا و گذار از 
نظام ھای بی کفایت، فاسد، شبھ دموکراسی و دیکتاتوری بھ نظام ھای دموکراتیک است! 

مسئلھ فوق العاده مھم در ھر جامعھ، مبارزه سیاسی برای کسب «قدرت» در بین نیرو ھای طرفدار توزیع یا توازن قدرت 
(دموکراتیک) و نیرو ھای طرفدار تمرکز یا انحصار قدرت (دیکتاتوری) است کھ منجر بھ استقرار نظام ھای دموکراتیک یا 

غیردموکراتیک می شود. نبرد در بین این نیرو ھا دایمی بوده و غلبھ ھر یک محصول مبارزات دوامدار و امکانات نیرو ھای 
طرفدار آنھاست (شکل 3). 
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شکل 2. نظام ھای سیاسی موجود در جھان (از نگاه نظری) 
 

شکل 3. نظام ھای دموکراتیک و غیردموکراتیک (از نگاه عملی) 

در نظام ھای غیردموکراتیک اکثرا مقام ھا غصبی، نصبی و یا ارثی بوده و حاکمیت فرد یا خانواده برقرار است. این مقام ھا از 
قدرت و صالحیت گسترده برخوردار بوده و در مقابل ھیچ مرجعی پاسخگو نیستند. این مقام ھا بھ خاطر حفظ قدرت خود، یک 
تعداد نھاد ھای نمایشی می سازند و قوانین فرمایشی وضع می کنند کھ استقالل کاری و تضمین عملی ندارند. در این نظام ھا، 
مردم بنا بھ علل مختلف (عدم آگاھی، ترس، سرکوب و…) بی تفاوت و غیرفعال شده و نقشی در تعین سرنوشت خویش یعنی 
انتخاب رھبران/مقام ھا، ایجاد نھاد ھا، وضع قوانین و حاکمیت آن ندارند (رابطھ نظام - مردم مشابھ رابطھ چوپان - گوسپندان 

است). در ساختار و مناسبات این نظام ھا نھ علنیت و شفافیت وجود دارد و نھ مراجع مستقلی برای کنترول و نظارت (شکل 
4). دراین نظام ھا یا رقابتی وجود ندارد و یا نھایت کشنده و منفی است. دراین نظام ھا معموال یک اقلیت خاین بر یک اکثریت 

نادان حکومت می کند! 

دموکراسی نیز کھ معنای آن «حکومت مردم» است، اشکال مختلف و حدود ۵۵٠ تعریف دارد! اما مطالعھ عمیق کشور ھای 
دموکراتیک (برتانیھ، امریکا، ھند و…) و ماھیت نظام آنھا (با وجود اینکھ شکل و نام آنھا فرق دارد: سلطنتی، ریاستی، فدرالی 

و…) نشان می دھد کھ 1. مردم آگاه/فعال، 2. قوانین عادالنھ، 3. نھاد ھای مستقل/متوازن، 4. مقام ھای انتخابی/پاسخگو و 
5. حاکمیت قوانین عادالنھ ستون ھای اساسی یا پایھ ھای اصلی نظام ھای دموکراتیک در جھان را تشکیل می دھد (شکل 5). 

شفافیت و نظارت نیز اجزا و عناصر مشترک این ستون ھاست. این نظام ھا شامل مردم و در خدمت آنھا بوده و بر بنیاد رقابت 
سازنده و مثبت استوار اند. ھمین پایھ ھاست کھ می تواند معیار ھای واقعی برای ارزیابی و تشخیص نظام ھای دموکراتیک 
باشد. ھر گونھ سعی و تالش در جھت بھبود این معیار ھا و کار در جھت آنھا، حرکت بھ سوی دموکراتیک سازی جامعھ و 

نظام ھاست. لذا آنچھ اھمیت فوق العاده دارد، ماھیت نظام ھاست، نھ شکل، نام رسمی و ادعای آنھا. 
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شکل 4. چرخھ جوامع/نظام ھای غیردموکراتیک (تمرکز قدرت) 

شکل 5. چرخھ جوامع/نظام ھای دموکراتیک (توازن قدرت) 
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1. مردم (شھروندان) آگاه و فعال 

مردم بدنھ اساسی و ستون فقرات جامعھ را می سازند! اما مردمی کھ آگاه/فعال نباشند، از حقوق خود دفاع نکنند و در تعین 
سرنوشت خود سھم نگیرند، با جامعھ گوسپندی (الیق حکومت گرگان) فرق زیادی ندارند. ولی مردمی کھ آگاه/فعال اند، از 

حقوق خود دفاع می کنند و در تعین سرنوشت خود سھم می گیرند، نخستین معیار یا سنگ بنای نظام دموکراتیک پنداشتھ می 
شوند. مردم آگاه و فعال در وضع قوانین و تصمیم گیری ھا سھم می گیرند، در نھاد سازی ھا نقش عمده دارند، در احزاب 

سیاسی و جوامع مدنی بسیج می شوند و رسانھ ھای خود را می سازند. مردم آگاه و فعال رھبران و مقام ھای خود را براساس 
شایستھ ساالری انتخاب نموده، از تطبیق قوانین توسط افراد، نھاد/مقام ھا نظارت و کنترول نموده و ناقضین آنھا را توبیخ یا 
تعویض می کنند. از این منظر نظام دموکراتیک محصول مشارکت شھروندان (افراد آزاد و برابر- حقوق در برابر قانون، 

صرفنظر از وابستگی ھای قومی، زبانی، مذھبی و…) آگاه و فعال پنداشتھ می شود. 

اما مردم یک کتلھ بسیار بزرگ بوده و ملیون ھا افرادی را در بر می گیرد کھ دارای اندیشھ ھا و گرایش ھای مختلفی ھستند. لذا 
بھ علت کثرت مردم و تنوع افکار آنھا نمی توان از بسیج یا توافق ھمھ آنھا بر سر موضوع واحدی سخن گفت. ولی آنچھ اھمیت 

دارد، پروسھ آموزش، فعال سازی، بسیج و سھم گیری ھر چھ بیشتر مردم در تعین سرنوشت خود شان (وضع قوانین، ایجاد 
نھاد ھا، انتخاب مقام ھا، حاکمیت قانون و…) است کھ باید بدون وقفھ توسط رسانھ ھا، نھاد ھا، مقام ھا و فعالین جامعھ ادامھ 

یابد. زیرا ھمین افراد، نھاد ھا و مقام ھا اند کھ بصورت مستقیم یا غیرمستقیم وظیفھ نمایندگی مردم را بھ عھده داشتھ و باید 
جامعھ را در جھت ارزش ھای انسان گرایانھ بھ سوی خود - آگاھی، خود - گردانی و خود - کفایی سوق دھند.  

مردم متشکل از طبقات، اقشار و گروه ھای مختلف (سیاسی، قومی، مذھبی و…) با افکار و عقاید گوناگون است. لذا تا زمانی 
کھ اکثریت مردم یا حد اقل نخبگان یا نمایندگان آنھا (کھ در نھاد/مقام ھای مختلف دولتی و غیردولتی قرار دارند) بر سر نظام 

دموکراتیک و عناصر متشکلھ آن بھ توافق نرسند و در جھت تحقق آن گام ھای عملی بر ندارند، نمی توان حرفی از نظام 
دموکراتیک زد. از این منظر، نظام دموکراتیک محصول تفاھم و توافق اکثریت مردم یا نمایندگان آنھا پنداشتھ می شود. 

  
2. قوانین (مناسبات) عادالنھ 

قوانین تعین مقیاس یا حد و حدود بر حقوق، وظایف و مناسبات افراد، نھاد ھا و مقام ھا یا احکام و مقررات الزامی در یک 
جامعھ است. در ھر جامعھ روابط، مناسبات و قوانینی وجود دارد کھ منشای فردی/خانوادگی، قومی/قبیلوی، دینی/مذھبی، 
سیاسی/اجتماعی و فرھنگی/اقتصادی داشتھ، بنیاد افکار و اعمال افراد، نھاد ھا و مقام ھای جامعھ را تشکیل داده و در بسا 

موارد استبدادی و غیرعادالنھ است. در یک نظام دموکراتیک درحالیکھ تمام روابط و مناسبات باید قانونی گردد، خود قوانین 
نیز باید عادالنھ باشد؛ یعنی قوانین باید محدود/متوازن کننده قدرت و مورد رضایت مردم بوده و ھیچ فرد، گروه، نھاد یا مقامی 

نباید از قدرت گسترده برخوردار باشد. بھ این ترتیب، دومین معیار نظام دموکراتیک یا سنگ بنای گذار بھ آن، وجود قوانین 
عادالنھ است (بھ خصوص قانون اساسی کھ بحیث قانون مادر عمل نموده و بنیاد ساختار کشور/دولت- ملت و مناسبات جامعھ 
بشمول ساختار نظام، حقوق اساسی افراد، نھاد ھا، مقام ھا و سایر قوانین می باشد). از این منظر نظام دموکراتیک عبارت از 

مجموعھ اقدامات عادالنھ و مندرج در قانون اساسی یا بھ عبارت ساده تر، حکومت قوانین عادالنھ است! 

دولت کھ متشکل از سھ قوه مقننھ، اجراییھ و قضاییھ است، مسئولیت تصویب، تطبیق و نگھداری قوانین را بھ عھده دارد. چون 
یکی از وظایف اساسی ھر دولتی تطبیق احکام قانون است و در نظام حقوقی، عدالت چیزی نیست بجز از تطبیق قانون! لذا خود 
قانون باید عادالنھ باشد، زیرا منشای عدالت قانون است. اما عدالت بھ معنای «توزیع مساویانھ» ثروت، قدرت و… دربین افراد 
یا اقوام نیست؛ بلکھ بیشتربھ معنای رفع ھرگونھ تبعیض وامتیاز (قومی، زبانی، مذھبی و…) وتامین «شرایط مساوی یا فرصت 
ھای مساوی» برای تمام شھروندان در جھت رشد و انکشاف یا رفاه و آسایش آنھاست. مھم ترین شاخص عادالنھ بودن قوانین، 
درج رعایت حقوق و آزادی ھای مندرج در«اعالمیھ جھانی حقوق بشر» و «میثاق ھای بین المللی حقوق شھروندی» در قانون 
اساسی کشوراست. عادالنھ بودن قوانین شامل وضاحت مواد آن نیز است کھ باید زمینھ برداشت ھای متفاوت را محدود سازد. 

در یک نظام دموکراتیک، فرد یا شھروند واحد اساسی جامعھ است. بھ عالوه یکی از عناصر اساسی در ایجاد دولت ملی و 
اعمار کشور/دولت- ملت، تبدیل یا تحول اقوام و قبایل بھ شھروند یا ایجاد جامعھ شھروندی است. ازاین منظر نظام دموکراتیک 

بر بنیاد حقوق اساسی فرد یا حقوق شھروندی استوار بوده و بھ عنوان روشی برای تصمیم گیری میان انسان ھای مساوی 
الحقوق (شھروندان) شناختھ می شود. لذا، نظام دموکراتیک محصول اندیشھ و عملکرد شھروندان آگاه/فعال است! 
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3. نھاد (ساختار) ھای مستقل و متوازن 

جوامع بشری در مسیر رشد و پیشرفت، گسترش نیازمندی ھا، عرضھ خدمات، تقسیم وظیفھ، تنظیم بھتر و موثریت بیشتر کار 
ھا دست بھ نھاد سازی زده است. بدون نھاد سازی نمی توان حرفی از نظام دموکراتیک زد. در جوامع دموکراتیک، ھزاران 
نھاد دولتی و غیردولتی (دارای تشکیل، وظایف و صالحیت ھای معین) ساختھ می شود کھ در آنھا غالبا آگاه/فعال ترین افراد 

جامعھ در چوکات کارمندان ادارات، موسسات، احزاب سیاسی، جوامع مدنی و رسانھ ھا کار و فعالیت نموده و در ضمن، نقش 
ناظر و کنترول کننده را بازی می کنند! اما این نھاد ھا (دولتی و غیردولتی) وقتی معیار یا سنگ بنای نظام دموکراتیک شمرده 

می شوند کھ مستقل (نھ وابستھ)، متوازن (نھ متمرکز)، مورد نیاز (نھ نمایشی)، قانونی (مطابق قانون) و مشروع (مورد تایید 
مردم و مطابق قانون) باشند. بھ گونھ مثال، در یک نظام دموکراتیک، وجود نھاد قضایی قوی و قانونمند کھ نگھبان حقوق 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری شھروندان و عامل حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر باشد، فوق العاده مھم است. از این 
منظر، نظام دموکراتیک بنام نظام تعادل نیروھا (مردم، نھاد ھا و مقام ھا) نامیده می شود. 

نظام دموکراتیک محصول توازن قوا در بین دولت و جوامع مدنی است. مردم آگاه/فعال، جوامع مدنی گسترده و قوی ایجاد می 
کنند. اگر جوامع مدنی قوی وجود نداشتھ باشد، مقام ھای دولتی، اگر فرشتھ ھم باشند، بھ شیاطین تبدیل شده و کشور را بھ جھنم 

تبدیل می کنند. زیرا دولت لباسی است در قد و قامت جامعھ یا بھ عباره دیگر، ھر حکومتی شبیھ مردمش است! 
  

نظام دموکراتیک بھ فضای سیاسی باز و رسانھ ھای آزاد نیاز دارد (آزادی بیان) کھ در آن مستقل از سلطھ دین، ایدیولوژی و 
دولت، تمام اندیشھ ھای بدیل مطرح می شوند، در باره آنھا گفتگوی آزاد صورت می گیرد، بی رحمانھ نقد می شوند و پیرامون 
طرح ھای کھ از تیزاب نقد جان سالم بدر می برند، اجماع دموکراتیک پدید میآید. ازاین منظر، نظام دموکراتیک نھ تنھا از نقد 

بی رحمانھ آسیب نمی بیند، بلکھ محصول نقد دایمی ھمھ اندیشھ ھا، سنت ھا، آیین ھا و طرح ھا پنداشتھ میشود. احزاب سیاسی، 
نھادھای علمی - پژوھشی، اتاق ھای فکر و بخصوص رسانھ ھا نقش مھمی در این راستا بازی می کنند. 

نظام دموکراتیک نیازمند فرھنگ دموکراتیک است. اما این سخن بھ این معنا نیست کھ اول باید ھمھ مردم دموکرات شوند تا 
نظام دموکراتیک زاده شود. حد اقل، نخبگان و روشنفکران باید بر سر نظام دموکراتیک بھ عنوان حالل مسایل و داور نزاع 

ھای جمعی باور داشتھ باشند. فرھنگ دموکراتیک نیازمند اجماع نخبگان بر سر حقوق بشر، آزادی و کثرت گرایی است. 
فرھنگ دموکراتیک ھمچنان محصول شھروندان با سواد و فرھیختھ است. لذا، مدارس و دانشگاه ھا باید از سیطره دولت و 
انحصار ادیان آزاد شوند و استقالل خود را حفظ کنند تا پاسدار حقیقت و ناقد قدرت باشند. فرھنگ دموکراتیک نیازمند بسیج 
اجتماعی، نافرمانی مدنی، کشاندن زمامداران بھ پشت میزھای مذاکره، پاسخگویی، تعامالت سیاسی و انتخابات آزاد است. 

آزادی و برابری افراد و ادیان بنیاد نظام دموکراتیک است. اما دولت ھای دینی (طرفدار یک دین رسمی و مخالف ادیان دیگر) 
تبعیض ساز اند؛ زیرا با آزادی بیان و برابری ادیان تعارض دارند. ادیان/ایدیولوژی ھا خود را حقایق مسلم و غیرقابل نقد می 

دانند؛ در حالیکھ، دولت ھا مجری اندیشھ ھا، طرح ھا و سیاست ھای عقل بشری و نھاد ھای کامال آلوده، زمینی، پرسش پذیر، 
قابل نقد و تغییراند. دولت دموکراتیک نسبت بھ ادیان/ایدیولوژی ھا بی طرف است. اما تجربھ نشان داده کھ ادیان/ایدیولوژی ھا 
در طول تاریخ، اکثرا در خدمت دولت ھا قرار داشتھ و موثر ترین ابزار تکفیر و سرکوب دگراندیشان بوده است. لذا، بھ خاطر 

نجات دین/ایدیولوژی از ابزار بودن و سوئ استفاده دولت از آنھا، نھاد ھای دین/ایدیولوژی باید مستقل از چنبره دولت باشد. 
حضور دین/ایدیولوژی در قلمرو عمومی مجاز است و تا زمانیکھ وارد دولت نشده، نباید با آن کاری داشت؛ اما وقتی لباس 

دولتی بر تن می کند، نمی تواند مورد نقد قرار نگیرد.  

اقتصاد تمام نظام ھای دموکراتیک، اقتصاد بازار آزاد است. ھیچ نظام دموکراتیکی تا کنون وجود ندارد کھ اقتصاد آن، بازار 
آزاد نباشد (رقابت آزاد، مثبت و سازنده). دراین مورد تا کنون استثنای وجود ندارد. اما اقتصاد بازار آزاد مطلق وجود نداشتھ و 

نخواھد داشت. ھمھ دولت ھا در قلمرو اقتصاد دخالت می کنند. فقط میزان دخالت ھا فرق می کند. 

یکی از شرایط مھم گذار بھ نظام دموکراتیک در کشورھای جھان سوم، رفع ھر گونھ امتیاز و تبعیض (قومی، مذھبی، زبانی)، 
پذیرش حقوق اقلیتھا، شکل گیری ھویت ملی و یک ساختار دموکراتیک (غیرمتمرکز: فدرال، ایاالت، زون ھا و…) است. لذا 

تا زمانیکھ توافق بر سر ساختارھا، نماد ھا، سمبول ھا و ارزشھای مشترک سازنده ھویت ملی (زبان، پول، سرود و…) بوجود 
نیاید، امکان گذار بھ نظام دموکراتیک وجود نھ خواھد داشت. از این منظر، نظام دموکراتیک بنام نظام گفتمان، تفاھم و توافق 
نامیده می شود؛ در حالیکھ نظام ھای غیردموکراتیک بر بنیاد خشونت، تھدید/تطمیع، جعل/فریب و زور/تحمیل استوار است. 
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4. مقام ھای (رھبران) انتخابی و پاسخگو 

رھبران یا مقام ھا وظیفھ رانندگی و گردانندگی جامعھ/نظام/نھاد ھا را بھ عھده داشتھ و نقش مھمی در استقرار نظام دموکراتیک 
یا حاکمیت قوانین عادالنھ دارند. اما فقط موجودیت رھبران/مقام ھای انتخابی و پاسخگو (برای تنظیم/مدیریت/نظارت و اجرای 
وظایف/قوانین)، چھارمین معیار نظام دموکراتیک شمرده می شود. نظام دموکراتیک کھ غالبا بنام حکومت مردم نامیده میشود، 

درعمل بھ معنای انتخاب مقام ھا یا نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و ایجاد حکومت اکثریت است. اما صرف موجودیت 
مقام ھای انتخابی یا نظام اکثریت، کافی نبوده و خطر ایجاد یک حکومت/مقام بی کفایت، فاسد یا دیکتاتور وجود دارد. لذا یگانھ 

تضمین برای کاھش این خطر، پاسخگویی و امکان عزل آسان/آرام این مقام ھا از طرف انتخاب کنندگان (مردم و سایر نھاد/
مقام ھا) است. در غیرآن، یک حکومت غیرپاسخگو و غیرقابل عزل آسان/آرام نمیتواند ضامن استقرار نظام دموکراتیک باشد.  

طوریکھ دیده می شود برگزاری انتخابات آزاد و عادالنھ، بخصوص در کشورھای جھان سوم، با مشکالت زیادی مواجھ است. 
بخشی از این مشکالت، بھ گونھ مثال، عدم موجودیت کمیسیون ھای مستقل انتخاباتی، عدم  بیطرفی نھاد ھای دولتی، عدم سھم 
گیری فعال مردم و عدم انتخاب افراد شایستھ بحیث مقام ھا یا نمایندگان است (نمایندگانی کھ رھبری سیاسی جامعھ را بھ دوش 

دارند). زیرا در این کشورھا معموال بھ علت فقر و سطح پایین آگاھی مردم، اکثرا احزاب سیاسی، جوامع مدنی و رسانھ ھا نیز 
از پختگی و استقالل الزم برخوردار نیستند. در نتیجھ، افراد غیرشایستھ (بی کفایت، فاسد یا دیکتاتور) بھ قدرت رسیده، ماھیت 

انتخابات زیر سوال می رود (نمونھ ھای بھ قدرت رسیدن افراد منتخب، ولی بی کفایت، فاسد یا دیکتاتور فراوان است)، زیرا از 
یک سو اکثریت نمی تواند معیار حقیقت/حقانیت باشد و از سوی دیگر، ھیچگونھ تضمینی وجود ندارد کھ افراد شایستھ نیز پس 
از کسب مقام/قدرت بھ اشخاص فاسد/دیکتاتور تبدیل نشوند؛ مگراینکھ مطابق اصل توازن صالحیت/مسئولیت، با زنجیر پاسخ 

گویی و امکان عزل آسان/آرام بستھ شوند کھ یکی از موثرترین شیوه ھای نظارت و کنترول برآنھاست. 

 با وجود این مشکالت و رعایت اصل شایستگی، تا کنون بدیل دیگر یا گزینھ بھتری نسبت بھ انتخابات آزاد برای گزینش مقام 
ھا، نمایندگان یا حکومت وجود ندارد. اما انتخابات یکی از پیش شرط ھای رسیدن بھ مقام ھاست، در حالیکھ ادامھ کار مقام ھا 
باید مشروط بھ سایر مولفھ ھای رھبری/نمایندگی از قبیل تطبیق قانون، اجرای وظیفھ، پاسخگویی و مسئولیت پذیری باشد. بھ 

این علت نظام دموکراتیک را «بھترین بد» یا «کمترین بد» در بین نظام ھای سیاسی موجود در دنیا می دانند. بھ عالوه، نام 
دموکراتیک و انتخابات در دنیای امروزی چنان مود روز شده کھ افراد فاسد و دیکتاتور نیز خود را طرفدار نظام دموکراتیک 

قلمداد نموده و با برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی می خواھند نشان دھند کھ گویا «برگزیده مردم» اند. ازاین منظر، نظام 
دموکراتیک را بعضا نھ نظامی برای حل مسایل، بلکھ نظامی برای جستجوی راه حل مسایل میدانند. 

موارد استثنایی در تاریخ وجود دارد کھ سلطان/حاکم عادلی وجود داشتھ و بطور نسبی حقوق شھروندی و کثرتگرایی را رعایت 
نموده، در حالیکھ با ساختار متمرکز و قدرت گسترده، نھ انتخابی بوده و نھ پاسخگو. این موضوع باعث شده تا یکتعداد تابوھای 

فکری بر جوامع شرقی مسلط گردد کھ محصول فرایند تاریخی شکل گیری دولت/حکومت ھا دراین  جوامع است: 

1. عدم توجھ بھ نقش خود (عدم خود - باوری) در ایجاد مناسبات/قوانین و تکیھ بر مقدرات آسمانی (قسمت و تقدیر)؛ 

2. عدم توجھ بھ نقش مردم (عدم مردم - باوری) در انتخاب/عزل مقام ھا و تکیھ بر میراثی/آسمانی دانستن آن مقام ھا؛ 

3. عدم توجھ بھ ساختار قدرت (عدم ساختار - باوری) در تمرکز زدایی یا توازن قدرت و تکیھ برحاکمان عادل یا شخصیت 
افراد (در حالیکھ «تمرکز قدرت» در دست بھترین افراد ھم ممکن است آنھا را فاسد و دیکتاتور سازد). 

اما پس از درگذشت آن مقام، باز ھمان آش بوده و ھمان کاسھ. لذا، عملکرد خوب یک حاکم در نبود مردم آگاه/فعال، نھاد ھای 
مستقل/متوازن، قوانین عادالنھ و مقام ھای انتخابی/پاسخگو نمی تواند ضامن استقرار عدالت در درازمدت باشد. تجارب تاریخی 

نشان میدھد کھ گزارش دھی، پاسخگویی و امکان عزل آسان/آرام رھبران و مقام ھا بھ مراتب مھم تر از انتخاب آنھاست! 

تجارب تاریخی ھمچنان نشان میدھد کھ نظام ھای بی کفایت و انارشی در مقایسھ با نظام ھای دیکتاتوری دوامدار/پایدار نیست. 
اما در صورت استقرار نظام ھای دیکتاتوری، خطر دوام درازمدت آنھا وجود داشتھ و ھزینھ سنگینی برای سرنگونی آنھا الزم 
است. لذا باید از استقرار مقام ھای دیکتاتور کھ منجر بھ استقرار نظام ھای دیکتاتوری می شود، با شیوه ھای گوناگون (رھبری 

گروھی/دورانی/موقتی و…) جلوگیری نمود (بھ گونھ مثال، انتخاب والی ھا توسط شورا ھای والیتی برای دو سال)!  
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5. حاکمیت قوانین (مناسبات) عادالنھ 

طوریکھ در باال گفتھ شد، ھدف از مردم آگاه/فعال عبارت از افراد/فعالین/کادرھای کھ در تعین سرنوشت خود سھم می گیرند؛ 
ھدف از وضع قوانین عادالنھ عبارت از بھبود روابط یا تنظیم عادالنھ مناسبات/پروسھ ھاست؛ ھدف از ایجاد نھاد ھای مستقل/
متوازن عبارت از تقسیم وظایف یا اجرای بھتر امور و ھدف از تعین مقام ھای انتخابی/پاسخگو عبارت از مدیریت/نظارت از 
اجرای بھتر امور (توسط نھاد ھا یا گردانندگان) مطابق قوانین و لوایح وظایف ایشان است. بازتاب و تجلی یا ترکیب و پردازش 

این معیار ھا در عمل بنام حاکمیت قانون یا استقرار نظام دموکراتیک نامیده می شود!  

بھ عباره دیگر، در جامعھ باید قانون حاکم باشد و جامعھ توسط قانون اداره شود، نھ مطابق ذوق و سلیقھ افراد، مقام ھا و نھاد 
ھا. بھ عبارت ساده تر، در نظام ھای غیردموکراتیک، دو لب پادشاه قانون است و در نظام ھای دموکراتیک، قانون پادشاھی 

می کند. اما فقط حاکمیت قوانین عادالنھ می تواند آخرین معیار یا شرط استقرار نظام دموکراتیک باشد. زیرا تطبیق قوانین 
غیرعادالنھ باعث استقرار دیکتاتوری و نقض یا عدم تطبیق آن (عادالنھ یا غیرعادالنھ)، باعث رشد فساد یا انارشی (ھرج و 

مرج) میشود. ازاین منظر، نظام دموکراتیک نظام حاکمیت قوانین عادالنھ نامیده شده و بھ این علت، در نظام ھای دموکراتیک 
بسیار مھم نیست کھ چی کسی حکومت می کند، بلکھ بسیار مھم است کھ چگونھ حکومت می کند. 

بھ خاطر حکومت قانون در یک نظام دموکراتیک نباید ھیچ فرد، گروه، نھاد، مقام یا عرصھ غیرقانونی یا فراقانونی موجود 
باشد. گرچھ نظارت از اجرای امور و رعایت/تطبیق قوانین از مکلفیت ھای اولیھ مقام ھاست، اما تمام افراد، گروه ھا و نھاد 
ھای جامعھ نھ تنھا وظیفھ دارند، بلکھ مکلف اند کھ در امر رعایت و نظارت بر آن ھمکاری نمایند. زیرا تنھا با وضع قوانین 

عادالنھ یا موجودیت آن بر روی کاغذ، ھیچ چیزی تغیر نمی خورد و عدالتی تامین نمی شود، مگر اینکھ ھمگان در رعایت و 
نظارت آن ھمکاری عملی نمایند. از این منظر است کھ نظام دموکراتیک محصول نظارت ھمگانی و تصمیم گیری جمعی 

پنداشتھ میشود. اما این امر زمانی ممکن است کھ تمام قوانین، برنامھ ھا، پروسھ ھا و عملکرد نھاد/مقام ھا از علنیت و شفافیت 
الزم برخوردار باشد. ھر قدر علنیت و شفافیت بیشتر باشد، بھ ھمان اندازه نظارت و کنترول بھتری ممکن می شود. لذا شفافیت 

و نظارت شرط اساسی حاکمیت قانون در یک نظام دموکراتیک است.  

در حالیکھ انبوه وسایل، تدابیر، سنجھ ھا، سیستم ھا، افراد و نھادھای کشفی- نظارتی در پھلوی مردم و سایر نھاد/مقام ھا برای 
نظارت و کنترول در یک نظام دموکراتیک وجود دارد و در موارد الزم چراغ ھای زرد و سرخ را روشن می کنند و یا زنگ 
خطر را بھ صدا در می آورند؛ گزارش دھی، پاسخگویی و امکان عزل یکی از موثر ترین شیوه ھای شفاف سازی برنامھ ھا، 

پروسھ ھا و نظارت و کنترول بر کارکرد نھاد/مقام ھا و تحکیم حکومت قانون است! 

نتیجھ گیری 

نظام کامال دموکراتیک یا آیدیال (بی نقص) وجود ندارد! اما نمونھ ھای خوب (ھند، برتانیھ، جرمنی و…) فراوان است. وظیفھ 
نخبگان یا نمایندگان مردم است کھ با تحلیل و ارزیابی شرایط کشور خود و تجارب کشورھای دموکراتیک، نمونھ (ھای) مناسب 
برای کشور خود را انتخاب، تجربھ و بھسازی (بھروز) کنند. زیرا، گرچھ تجارب دیگران بسیار گرانبھاست؛ اما زندگی عرصھ 

«آزمون و خطا» است!  

تعداد زیادی از ادیان (مانند زردشتی، اسالم و…) و ایدیولوژی ھا (مانند سوسیالیزم، لیبرالیزم، سیکولریزم، فدرالیزم و…) 
دارای ارزش ھای فراوان اخالقی، اجتماعی و سیاسی اند (مانند گفتار/کردار/پندار نیک، عدالت خواھی، رفاه اجتماعی، آزادی/

برابری افراد و ادیان، تمرکز زدایی و…) کھ ارزش ھای دموکراتیک نیز شمرده شده و اجزای ستون ھای اساسی نظام ھای 
دموکراتیک (مردم آگاه/فعال، قوانین عادالنھ، نھاد ھای مستقل/متوازن، مقام ھای انتخابی/پاسخگو و حاکمیت قوانین عادالنھ) 
را می سازند. اما نظام ھای سیاسی صرفنظر از اینکھ بر بنیاد کدام اندیشھ، دین یا ایدیولوژی قرار دارند، تا زمانی کھ این معیار 
ھا (یعنی پنج بنای نظام ھای دموکراتیک) را نھ پذیرند و در عمل پیاده نھ کنند، نمی توانند بھ نظام ھای دموکراتیک تبدیل شوند 
(ایران اسالمی، چین سوسیالیستی، پاکستان فدرالی و دھھا نظام سیکولر و لیبرال، نمونھ ھای از نظام ھای غیردموکراتیک اند؛ 
درحالیکھ جاپان «امپراتوری» و برتانیھ «سلطنتی» با پذیرش و عملی سازی این معیارھا، نمونھ ھای از نظام ھای دموکراتیک 

اند)! لذا آنچھ اھمیت زیاد دارد، ماھیت نظام ھاست؛ نھ شکل، نام رسمی و ادعای آنھا: 

ما برون را ننگریم و قال را  + + +  ما درون را بنگریم و حال را (مولوی) 
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دلچسب اینکھ، این معیار ھا نھ تنھا با اساسات ھیچ اندیشھ، دین یا ایدیولوژی کھ ادعای عدالت اجتماعی و رفاه مردم دارد، در 
تضاد قرار ندارد، بلکھ تمام ارزش ھای دموکراتیک آنھا یکجا با تجارب زندگی عملی و دستاورد ھای علمی در جوامع مختلف، 
سازنده پایھ ھای اصلی نظام ھای دموکراتیک یا اجزا و مواد این ستون ھا می باشند! اما این معیارھا مطلق و ثابت نبوده و مانند 

ھر پروسھ اجتماعی تابع سطح رشد و تکامل جامعھ، یعنی توسعھ اقتصادی، سیاسی و فرھنگی است. در ھر صورت، باید از 
نقطھ ای شروع کرد و گام بھ گام در صدد تامین و تحکیم این پایھ ھا بھ پیش رفت (مسیر درست و سرعت مناسب)! اما آنچھ در 

این مسیر برای استقرار نظام دموکراتیک و جلوگیری از ایجاد حکومت ھای بی کفایت، فاسد و دیکتاتوری فوق العاده مھم 
است، بلند بردن سطح آگاھی، فعال سازی و مشارکت «مردم» (در احزاب سیاسی، جوامع مدنی، رسانھ ھا و…)، ساختار غیر 
متمرکز یا متوازن سازی «قدرت» نھاد ھا و مقام ھا (حکومت، پارلمان، قضا، احزاب سیاسی، جوامع مدنی و رسانھ) و تامین 

شفافیت و نظارت بر «عادالنھ» بودن قوانین و پروسھ ھاست. 

گذار بھ نظام دموکراتیک یک پروسھ دوامدار و بی پایان است. درعین حال این پروسھ برگشت پذیر بوده و بھ حفظ و مراقبت 
دایمی نیاز دارد. ھمان طور کھ پرزه جات و چرخ ھای ھر وسیلھ نقلیھ (قوانین و نھاد ھا)، کھنھ و فرسوده می شوند و نیاز بھ 
ترمیم و نو سازی دارند، رانندگان (رھبران/مقام ھا) آن نیز در صورت عدم نظارت و فشار الزم مبنی بر پاسخگویی و امکان 

عزل، یا یکھ تاز (دیکتاتور) می شوند و یا فاسد و بیکاره (زیرا قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق)! بھ این ترتیب 
خطر توقف، سقوط، پسروی یا بھ بیراھھ رفتن این وسیلھ نقلیھ ھمیشھ وجود دارد؛ اگر در مرکز توجھ، نظارت و مراقبت دایمی 

قرار نداشتھ باشد. زیرا، نظام دموکراتیک محصول مبارزات دوامدار و بی پایان در بین موافقان و مخالفان برای برداشتن 
فاصلھ میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. 

مردم نھ تنھا بدنھ اساسی و ستون فقرات جامعھ است، بلکھ در صورتیکھ آگاه و فعال باشند، از حقوق خود دفاع کنند و در تعین 
سرنوشت خود سھم گیرند، بدنھ اساسی و ستون فقرات نظام دموکراتیک نیز پنداشتھ می شوند. اما تجربھ جھانی نشان میدھد کھ 

حتی در مسایل مھمی (چون انتخابات، اعتراضات و…)، ھمھ مردم سھم نھ گرفتھ، تعدادی بی تفاوت مانده و تعدادی سھم می 
گیرند. ولی آنچھ مھم است، پروسھ روشن سازی، فعال سازی و سھم گیری یا مشارکت ھرچھ بیشتر مردم در تعین سرنوشت 

خود شان است. در تحلیل نھایی، خود- آگاھی و فعال سازی مردم باید بھ حدی برسد کھ رای ملیونی خود شان بتواند سرنوشت 
خود شان را بر بنیاد قوانین رایج و نافذ در کشور شان تعین کند! بھ عالوه، افرادیکھ در نھاد ھای گوناگون (دولتی و غیردولتی) 
کار و فعالیت دارند، معموال آگاه/فعال ترین افراد جامعھ و بعضا نمایندگان منتخب مردم اند. ھمین افراد اند کھ رھبران/مقام ھا، 

کادر ھا، شخصیت ھا و فعالین جامعھ یا سازندگان سرنوشت مردم بوده و نقش حیاتی در پروسھ روشن سازی، فعال سازی، 
بسیج و مقاومت مدنی مردم دارند. لذا پروسھ أگاه/فعال سازی مردم اولین گام مھم در راستای موکراتیک سازی است! 

یکی از اساسی ترین وظیفھ مردم، نھاد ھا و مقام ھا، قانونمند سازی تمام روابط یا قانونی سازی تمام مناسبات جامعھ است. اما 
فقط قوانین عادالنھ می تواند تامین/تنظیم کننده روابط و مناسبات عادالنھ در بین مردم، نھادھا، مقام ھا و حتی کشورھا باشد. لذا 

پروسھ قانون سازی عادالنھ دومین گام مھم در راستای دموکراتیک سازی است! 

قانون و تطبیق آن برخالف مقام ھا، نھاد ھا و مردم، وجود مستقل نھ داشتھ و عمدتا محصول افکار و اعمال نھاد/مقام ھا است. 
تجارب کشور ھای دموکراتیک نیز نشان میدھد کھ نھاد ھا نقش موتور/چرخاننده جامعھ و رھبران/مقام ھا نقش راننده یا سمت 

دھنده جامعھ را بھ عھده دارند. بھ ھمین علت گفتھ میشود: مردم از رھبران و بزرگان خود می آموزند و از آنھا پیروی می کنند 
(الناس علی دین ملوکھم). بھ عالوه، در دنیای امروزی، بیشترین سرمایھ گذاری ھا بر سر سیستم ھا و استعداد ھا (کادر سازی) 
صورت می گیرد. اما در ھر صورتی و با ھر وسیلھ ای باید از «ساختار متمرکز» و «قدرت گسترده» اجتناب کرد. لذا پروسھ 

نھاد سازی مستقل/متوازن سومین و مقام سازی انتخابی/پاسخگو چھارمین گام مھم در راستای دموکراتیک سازی است!  

نظام ھا و بھ خصوص نھاد ھای امروزی بیشتر بھ تیم ھای فتبال شباھت دارند. نقش «مربیان و بازیگران» در پیروزی تیم ھا، 
میتواند نمونھ خوبی برای مقایسھ با نقش «مقام ھا و کادر ھا» در پیروزی نھاد ھا باشد: مربی کھ درست کار نکند یا بازیگری 

کھ خوب بازی نھ کند، تعویض می شود! 

استقرار نظام دموکراتیک در جامعھ معنای دیگری ندارد بھ جز از حاکمیت قوانین عادالنھ! لذا بھ خاطر حاکم سازی قانون و 
جلوگیری از سوئ استفاده افراد، نھاد ھا و مقام ھا الزم است تمام مناسبات و ساختارھا زیر کنترول و نظارت دایمی و ھمگانی 

قرار داشتھ باشند. اما نظارت و کنترول زمانی ممکن است کھ تمام قوانین، برنامھ ھا، پروسھ ھا و علمکرد نھاد/مقام ھا از 
علنیت و شفافیت الزم برخوردار بوده و اصول پاسخگویی و مجازات/مکافات مرعی االجرا باشد. لذا پروسھ حاکم سازی 

قوانین عادالنھ پنجمین یا آخرین گام مھم در راستای دموکراتیک سازی است! 
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بھ این ترتیب آگاه/فعال سازی مردم، عادالنھ سازی قوانین، مستقل/متوازن سازی نھاد ھا، انتخابی/پاسخگو سازی مقام ھا و 
حاکم سازی قوانین عادالنھ، گام ھای اساسی و پروسھ ھای بدون وقفھ برای دموکراتیک سازی یا مردم ساالری است کھ باید 

اساس کار و فعالیت روزمره و دایمی ھمھ افراد، گروھھا، نھاد ھا و مقام ھا باشد تا جامعھ از طریق خود - آگاھی و خود - 
گردانی بھ مرحلھ خود - کفایی برسد کھ عالی ترین مرحلھ استقرار نظام دموکراتیک است. 

لذا نظام دموکراتیک یک «سیستم» یا نظام شھروند - محور، قانون - محور و نھاد - محور است؛ اما وظیفھ ھدایت، مراقبت، 
بھبود و نظارت مستقیم بر عملکرد درست این سیستم (حاکمیت قانون) بر عھده «رھبران» یا مقام ھاست (اما شھروند باید آگاه/

فعال، قوانین باید عادالنھ، نھاد ھا باید مستقل/متوازن و مقام ھا باید انتخابی/پاسخگو باشند). 

چو آن کرمی کھ در پیلھ نھان است  + + +  زمین و آسمان او ھمان است (نظامی) 

گر نبودی در جھان امکان گفت  + + +  کی توانستی گل معنی شگفت (عطار) 

در کف ھر یک اگر شمعی بدی  + + +  اختالف از گفت شان بیرون شدی (مولوی) 

در پایان، 

آیا می توان معیار(ھای) دیگری بر این معیار ھا عالوه کرد؟ 

آیا می توان مواد دیگری برای بھبود این معیار ھا افزود؟  
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