اعمال حاکمیت
در حکومت های
دموکراسی
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به علت اختالفات طبقاتی اقتصادی نژادی و ...مردم بطور
یکنواخت از حقوق انسانی بهرمند نبودند .میتوان گفت از زمانی
که برابری افراد مورد توجه قرار گرفت اساس وپایه سازمان
حکومت دموکراسی که حاکمیت آن منبعث از اراده مردم است
ریخته شد.
تاریخ عقیده دموکراسی دراطراف دو مسئله زیر دور می زند:
-1کوشش برای برقراری حق تساوی کلیه افرادبالغ برای شرکت
در اداره مملکت
-2ومسائلی که برای اعمال این حق الزم است
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با قبول عقیده دموکراسی دو اصل به رسمیت
شناخته میشود:
-1استقرار مناسبات قراردادی به جای مناسبات
فئودالی
-2برطرف کردن جهل مردم ازطریق باسواد
کردن وآشنایی آنها به قدرت وخواسته های خود
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دموکراسی کنترل عمومی بر اعمال حاکمیت است که به سه طریق انجام
میگیرد:

 -1اعمال حاکمیت بطور مستقیم
 -2اعمال حاکمیت بطور غیر مستقیم
 -3اعمال حاکمیت بطور مختلط
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اعمال حاکمیت بطور مستقیم:
دراین سیستم چون مردم اعتماد زیادی به سیستم نمایندگی ندارند
ترجیح میدهندکه خود مستقیما در تعیین خط مشی واجرای آن
شرکت ونظارت کنند
هدف عمده ازاین اعمال حاکمیت  :این است که باشرکت مستقیم
رای دهنده اطمینان حاصل شود که تمام گروههای واقعی
دریک جامعه درامور سازمان محلی دخالت نموده اند.
این روش در واحدهای محلی کوچک مفید است ولی درگروههای
بزرگتر اداره جلسه واخذ نتیجه کار ساده ای نیست
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مضرات اعمال حاکمیت مستقیم:
اغلب اختیارات رای دهنده رادر موضوعات مهم کهاحتیاج به مطالعه دارد به گفتن یک کلمه آری یا نه
محدود میکند
نظر رای دهنده بیشتر به کسی که میخواهد انتخاب شودمعطوف میشود نه به مسائل مطروحه
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اعمال حاکمیت بطور غیر مستقیم
وجه مشخصه:
ایجاد یک حکومت قانونی از طریق سیستم نمایندگی است
که بوسیله احزاب متعدد وحق رای تامین می شود.
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نقاط ضعف
چنانچه نمایندگان در طول مدت نمایندگی به وظیفه خود
عمل نکردند موکلین ناچارند وجود آنهاراتا پایان دوره
نمایندگی تحمل کنند.
انتخابات از مهمترین وسایل برای کنترل حکومت است
ولی باید دانست در کشورهایی که دارای انتخابات آزاد
هستند صندوق انتخاباتییک وسیله ناقص برای ابراز
عقاید رای دهندگان نسبت به حکومت است.
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بعضی اوقات رای دهنده مجبور است به کسانی که اصال
نمی شناسد رای بدهد ویا نسبت به مسئله ای که به او
عرضه شده اظهار نظر مثبت یا منفی کند.
مقررات مربوط به رای دادن جلوگیری از تقلب تنظیم
مخارج انتخاباتی ثبت واستخراج آرائ از جمله
مشکالتی هستند که هنوز بسیاری ازکشورها موفق به
حل آنها نشده اند.
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اعمال حاکمیت بطور مختلط:
اعمال حاکمیت بطور مستقیم مطمئن ترین طرز حکومت
است ،اما عملی نیست .اعمال حاکمیت بطور غیر مستقیم این
نقص را دارد که چنانچه نماینده به وظیفه خود عمل نکرد
برای مردم چاره ای نیست جزاینکه وجود آنها را تا پایان
دوره قانونی تحمل کنند برای جمع این دو نظر سه راه حل
بصورت  :ابتکار  ،رفراندوم و رکال در نظر گرفته شده
است.
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ابتکار:
وسیله ای که مردم راقادر میسازدتادرصورت عدم اعتناقوه
مقننه دروضع قانون مورد احتیاج راسا اقدام وقوه مقننه را
واداربه انجام خواسته های خود بنماید به شرطی که
بتواندتعداد معینی امضا در تایید پیشنهادخود کسب نمایند
ابتکار مستقیم:
چنانچه رفراندوم برای تعیین تکلیف ابتکار الزم باشد مستقیم
گویند
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ابتکارغیر مستقیم:
بدون مراجعه به آرائ عمومی بتواند بوسیله مجلس
ایالتی ویا محلی بصورت قانون در آید.
مراحل اجرای ابتکار -:تهیه عرضحال بوسیله یک نفر
حقوقدان یاشخص مطلع-توزیع بین مردم برای تامین
تعداد امضاهایی که قانون مقرر نموده-ارائه عرضحال
به مقامی که قانون مقررنموده است.
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رفراندوم:
تمهیدی است که مردم را قادر می کند به عنوان داور در رد یا قبول
موضوعی که مطرح شده است اظهار نظر کنند از اجرای هر اقدامی که به
وسیله مجلس مقننه درباره آنها اتخاذ تصمیم به عمل آمده است ممکن است
تحت شرایط مخصوص تا اظهار نظر رای دهندگان جلوگیری شود .در
کشورهایی که دارای دو مجلس هستند رفراندوم موقعی که دو مجلس در
اتخاذ تصمیم به بن بست می رسند راه حل قطعی است.
رفراندوم ممکن است به سه صورت اجباری(مجلس موظف به قبول نظر
رای دهندگان است) اختیاری(مجلس در قبول یا رد نظر رای دهندگان آزاد
باشد) و یا اعتراضی(به معنی ابتکار) باشد .
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تفاوت رفراندوم و ابتکار :
آرایی که مردم برای رد یا قبول مصوبات مجلس می
دهند و یا اظهار نظری که در رد یا تایید عرضحال
ابتکاری که از طرف مردم اداره می شود  ،ابراز می
دارند هر دو به منزله رفراندوم است ولی در معنای
دقیق  ،اختالف درباره طبیعت منشاء پیشنهادهاست .
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اقدامات ابتکاری به وسیله دسته ای خاص
از رای دهندگان مطرح می شود و حال
آنکه رفراندوم معموال به وسیله مجلس
طرح می گردد.

15



فواید مهم استفاده از ابتکار و رفراندوم :
هر وقت که مجلس به نظر مردم احترام نمی گذارد  ،خود
مستقیما وارد عمل می شود.
ابتکار وسیله موثر برای مقابله با گروه های متنفذ و فشارها ی
سیاسی است قوانین اساسی و عادی با سهولت بیشتری به
تصویب می رسند.
وجود حق استفاده از ابتکار و رفراندوم  ،مجلس را وادار خواهد
کرد که بر طبق میل و خواسته های مردم عمل کند .
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مضرات استفاده از حق رفراندوم و ابتکار :
هوکي است هْضْع لبْل یا سدشذٍ هؼشف ًظش اکثشیت داسًذگاى سای
ًباشذ .
هْلؼی کَ اًتخابات فْق الؼادٍ اًجام هی گیشد ًَ تٌِا تحویل جذیذی بَ سای
دٌُذگاى است بلکَ هخاسج حکْهتی سا ُن صیاد هی کٌذ .
هسالَ چاپ ّ تْصیغ ػشضحال  ،هستلضم صشف ُضیٌَ است ّ بشای گشٍّ
ُایی کَ داسای هٌابغ هالی کافی ًیستٌذ استفادٍ اص حك ابتکاس غیش ػولی
است .
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رکالrecall

وسیله ای که به رای دهندگان امکان می دهد مامور عمومی
انتخاباتی را قبل از پایان دوره قانونی از کار بر کنار نمایند .
ادارات و مامورینی که مشمول رکال می شوند در قوانین
مشخص اند:
برکناری مامورین انتخابی به استثنای قضات
برکناری قضات
برکناری مامورین انتصابی
رکال مشورتی برای برکناری مامورین فدرالی
رکال تصمیمات قضایی(بیشتر به صورت نوعی رفراندوم است)
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مخالفین رکال
عنوان می کنند استفاده از این وسیله نه تنها
استقالل مامورین را از بین می برد و سبب
تضعیف شخصیت آنها می شود ،بلکه خالف
اصول سیستم نمایندگی می باشد.
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طرفداران رکال
هؼتمذًذ ایي اهش هاهْسیي اًتخابی سا اص اتکای بَ
صاحباى ًفْر سیاسی ّ احضاب ّ هتٌفزیي هحفْظ هی
داسد .بَ هشدم هجال هی دُذ کَ کٌتشل هذاّم بش
کاسُای هاهْسیي داشتَ باشٌذ  .ایي سیستن ػاللَ
هشدم هحلی سا بَ ساصهاى ُای حکْهتی خْد صیاد هی
کٌذ ّ دس ػیي حال توشکض لذست ّ احساط هسؤلیت سا
دس هاهْسیي ػوْهی با افضایش طْل هذت خذهت آًِا
اهکاى پزیش هی ساصد .
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استفادٍ اص سکال بشای بشکٌاسی هاهْسیي
اًتصابی کوتش است چْى ایي لبیل هاهْسیي
اشخاصی حشفَ ای ُستٌذ ّ بشکٌاسی آًِا بَ
ّسیلَ هشدم هوکي است ًتیجَ صحیحی
ًذاشتَ باشذ.

21

ادامه ...
بشای تماضای سکال بایذ ػشض حالی کَ
هؼتبش ّداسای دالیل کافی باشذ ػشضَ شْد.
دس شِشُا ػشضحال بایذ بَ دبیش شِش دادٍ
شْد کَ دسباسٍ صحت اهضاء ُاّ هؼتبش
بْدى ػشضحال تحمیمات کافی بؼول آّسد.
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محدودیت تقدیم عرضحال رکال
هذتی بایذ اص ششّع خذهت هاهْس گزشتَ
باشذ تا بتْاى اص ایي حك استفادٍ ًوْد ّ یا
دس هْسد هاهْسی کَ لبال تماضای سکال شذٍ
ّ اکثشیت اى سا تاییذ ًٌوْدٍ اًذ ًوی تْاى دس
دّسٍ خذهت ّاحذی هجذدا هسالَ سکال سا
ػٌْاى ًوْد .
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