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وِ اظ زل هجبضظات وبضگطاى ّفت تپِ ؾطثطآٍضز، چطذكی زض  "ازضُ قَضایی"گفتوبى  :طرح هَضَع

غبلت یمٌی زهَوطاؾی )لیجطالی( ثَز وِ اظ آهس آى تطن ثطزاقتي گفتوبى  فعبی ؾیبؾی ایدبز وطز وِ پی

قَز. ثِ ًؿجتی وِ  لٌَاى ؾبذتبض ؾیبؾی ثسیل اظ ؾَی ثرف ثعضگی اظ اپَظیؿیَى تجلیغ هی زیطثبظ ثِ

ّبی اختوبلی ٍ ًیطٍّب ٍ  گفتوبى ازاضُ قَضایی اظ ؾَی پیكطٍاى خٌجف ؼجمبتی وبضگطاى ٍ زیگط خٌجف

س اهب ًبذكٌَزی اپَظیؿیَى ثَضغٍایی ٍ گطایكبت قجیِ ؾَؾیبل گطایكبت چپ اًمالثی ثب اؾتمجبل هَاخِ ق

ظوي  ّب ی ذَز ثِ ترطیت آى پطزاذتٌس. آى  زهَوطاؾی ٍ چپ ضفطهیؿت ضا فطاّن ًوَز ٍ ّط یه ثِ قیَُ

پیف  ایي پطؾف ضا ثِ ،وٌٌس وِ اغلت فطٍضیعی خَاهك ًَق قَضٍی ضا چبقٌی ازلبّبی ذَز هی آى

 یوِ ؾبذت ؾیبؾی زض آهطیىبی قوبلی ٍ اضٍپبی -ّب )لیجطالی( ٍ پبضلوبًتبضیؿن  وكٌس وِ زهَوطاؾی هی

 چطا ثبیس هربلف آى ثَز؟! ال ثسیل اؾت ٍ قىل ایسُ -اؾت

ی اظ گطایكبت ؾَؾیبل زهَوطات ٍ ثطذ  ای ًیؿتٌس، وِ قَضاّب زض خبهمِ ایطاى پسیسُ ًبقٌبذتِ ثب ٍخَزی

وٌٌس وِ زض خَاهمی وِ اظ فطق ؾط تب هغع اؾترَاى زیىتبتَضی ٍ اؾتجساز فطاگیط  هسلیبى چپ ًیع ازلب هی

ضٍی هطاحل »ًبپصیط ثَزُ ٍ پطـ اظ  لٌَاى ؾبذت ؾیبؾی ثسیل اهىبىِ حبون اؾت، ؼطح ازاضُ قَضایی ث

یمٌی ایي ازلب  تط لجبضتی ضٍقيثِ  اؾت ٍ زض ثْتطیي حبلت ضٍیبی ذَة اهب ثی ؾطاًدبهی اؾت.« ثسیل

ایي ًَقتِ تالـ زاضز، زهَوطاؾی لیجطالی ٍ  خسیس.لطى ّبی ؾتطٍى گصقتِ زض  ثبظگكت ثِ ًفطیِ

لٌَاى  ثِ ضا ضُ قَضاییاّبی گصقتِ، خَاًت هرتلف از ا ثِ چبلف ثگیطز ٍ زض پطتَ تدطثِضپبضلوبًتبضیؿن 

َظیؿیَى ثَضغٍایی ایطاًی چِ زضوی اظ زهَوطاؾی ایي وِ اپ .وٌسٍاوبٍی ٍ ثبظؼطح ، ؾبذت ؾیبؾی ثسیل

 گصاضین اهب ًیبظ اؾت ؾبظی ثب هٌبفك ثَضغٍاظی ثَهی چیؿت ضا فمال وٌبض هی زاضز، ٍ حتی هَاًك آى زض ّن

 آى ٍاوبٍی وٌین. ی قسُ اظ ثسیل ضا زض هٌبؾت تطیي اقىبل تدطثِ ّبی ایي ًَقوبزضوِ 

 زض ٍاؾت  زضؾؽح لبم ًمس زهَوطاؾی لیجطال ثرف اٍلثرف تٌفین قسُ اؾت:  ایي ًَقتبض زض زٍ 

 قَز. ٍاضؾی هیثرف زٍم ؾبذتبض قَضایی ثِ لٌَاى ؾبذت ؾیبؾی ثسیل 

 تٌگٌاّا هَاًغ ٍ دهَکراسی لیبرالی -۱

 تَلیذهٌاسبات ٍ دهَکراسی لیبرالی  

ضا زض  هبلی یثبظاضّب لسضت التصبزی زض زؾت اللیتی اؾت وِ ؾبذتبض تَلیسی، تدبضت ٍزض خْبى همبصط 

ظًسگی ٍ ؾطًَقت اوثطیت اًجَّی اظ وبضگطاى ٍ اهب  اللیتی وِ هبله ٍؾبیل تَلیس ّؿتٌسزؾت زاضًس. 

ّبی  ٍاؾؽِ ٍ یب ثب هیبًدی ثِ قىل ثیاؾت ٍ پبضلوبى  تط اظّب فطا لسضت آى ظًٌس. فطٍزؾتبى ضا ضلن هی
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تمییي ًیع ضا  ّب ؾَی حطوت زٍلتپٌْبى ٍ آقىبض ثط هٌبؾجبت ؾیبؾی تبثیط گصاقتِ ٍ اغلت ؾوت ٍ 

 ٍ ٌسٌضا زگطگَى وذصَصی ثط ٍؾبیل تَلیس س هٌبؾجبت هبلىیت ٌتَاً ًوی ّب ٍ زٍلت پبضلوبى اهبوٌٌس  هی

زض قسُ اظ هبّیت زٍلت  قىل ایسئَلَغیه ٍ  ٍاضًٍِ چیعی ًیؿت خعایي  آى ثبقٌس ٍ ثطلىؽ ثبیس حبفؿ

 .قَز حبهل حمَق اوثطیت خبهمِ اؾت وِ ازلب هی ّبی لیجطال زهَوطاؾی

  از هٌظر تاریخی دهَکراسی لیبرالی

)اگط چِ اًمالثبت  گطزز ثِ اًمالة فطاًؿِ ثبظهی زهَوطاؾی لیجطالی ٍ پبضلوبًتبضیؿناظ هٌفط تبضیری پیكیٌِ 

تطیي  تطزیس پیكطفتِ زهَوطاؾی لیجطالی ٍ پبضلوبًتبضیؿن ثی .(ّؿتٌس یتط ّبی همسم ّلٌس ٍ اًگلؿتبى خلَُ

وِ ثیكتط ثمس اظ خٌگ خْبًی ثِ لٌَاى یه ؾیؿتن  زاضی اؾت قىل ؾیبؾی ؾبذتبض زٍلت ؾطهبیِ

تفىیه لَا ٍ حك ضای لوَهی اؾتَاض اؾت ٍ  ؾیبؾی وِ ثط یؿتن. زض ایي ؾؾیبؾی هؿتمط قس

ضز، زض پطیَزّبی همیي ٍخَز زا (احعاة ٍ اختوبلبت ٍ ... ّب، آظازی ضؾبًِ ثیبى، ّبی ؾیبؾی )آظازی آظازی

اًس، ّسایت  ّب وِ آضای ثیكتط وؿت وطزُ ظهبًی اًتربثبت ثطگعاض قسُ ٍ احعاة ؾیبؾی ٍ یب ائتالفی اظ آى

 [1] .گیطًس ؾبذتبض ؾیبؾی ٍ ازاضُ خبهمِ ضا ثِ لْسُ هی

آهطیىب ّبی لیجطالی ّوؿبى ًیؿت. زض ثطذی ّوبًٌس  ّب زض زهَوطاؾی ؾبذتبضّبی پبضلوبًتبضیؿتی زٍلت 

س ثؿیبضی اظ لَاًیي ضا ٌتَاً ّب ثب فطهبى ذَز هی گیطی ثؿیبض ظیبز اؾت ٍ آى زض تصوین لسضت ضئیؽ خوَْض

س. زض آلوبى لسضت پبضلوبى ثیكتط ثَزُ ٍ ّسایت ثگصاضًاخطا  ثِ ّبیی ضا تصَیت ٍ ٍتَ وطزُ ٍ یب ذَز الیحِ

ٍ زض اقىبل پبضلوبًتبضیؿتی  ّب ب ّوِ تفبٍتوٌس. ث زٍلت ثِ ًَلی لَُ هدطیِ ٍ همٌٌِ ضا ثِ ّن ًعزیه هی

هبلىیت ذصَصی ثط ٍ ثط ثٌیبز  یىی اؾت ّب زض ّوِ آى زٍلتؼجمبتی هبّیت ّبی لیجطالی،  زهَوطاؾی

ّبی  ٍ ؾتَى فمطات ّوِ زهَوطاؾی ثَضغٍایی ّبی اؾت وِ اصل ثٌیبزی ّوِ زٍلت اؾتَاض ٍؾبیل تَلیس

  [2] «.ّب یىی اؾت هرتلفی زاضًس اهب هبّیت آىّبی ثَضغٍایی اقىبل  زٍلت» لیجطالی اؾت.

 ّای لیبرالی  در دهَکراسی دٍلت

 اًتربثی Regierung)) ثؿیبض فطاتط اظ پبضلوبى ٍ حىَهتاهب  ّبی لیجطالی زض زهَوطاؾی  (Staat)زٍلت

ضا  زٍلتؾبذت  ،ی زیگطتَ زض ٍ ثؿیبضی اظ ًْبزّبی تَ ،ؾبذتبض لعبیی، اضتف ثَضوطاؾی، .اؾت

ایي ًىتِ   قًَس. وطاتیه ازاضُ هیٍهطاتت ثَض وسام اًتربثی ًیؿتٌس ٍ ثط ظهیٌِ ؾلؿلِ وِ ّیچ گیطز زضثطهی

زهَوطاؾی ٍالمی تٌْب زض » ّبی لیجطالی اؾت. تیه زض زهَوطاؾیطاوٍثَض ؾیبؾی اظ اضوبى هْن ؾبذت

 [3] «.تَاًس هتحمك قَز وِ ایي ؾبذتبض ضا زگطگَى وٌس قطایؽی هی
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  ّای لیبرالی دهَکراسی درًوایٌذگی  سٌت 

ّبی همیي اًتربة  ٌسگبى حىَهت ٍ پبضلوبى ثطای زٍضُّبی لیجطالی ٍ پبضلوبًتبضیؿن، ًوبی زهَضوطاؾی زض

قسُ، حك فطاذَاى ٍ لعل  ّبی زازُ ٍلسُ وٌٌسگبى زض صَضت لسٍل ًوبیٌسگبى اظ قًَس. اهب اًتربة هی

اـ ضا زًجبل وٌس، اغلت  ّبی هَولیي ٍویل ثبقس ٍ ذَاؾتِوِ  ًوبیٌسُ ضا ًساضًس ٍ زضٍالك ًوبیٌسُ ثیف اظ آى

زاضی، ًمف  قَهپیتط ظوي تمسیط اظ خسایی التصبز اظ ؾیبؾت زض خبهمِ ؾطهبیِ [4] ّب اؾت. لین آى

هطزم ثبیس زضن وٌٌس وِ ٍلتی ًوبیٌسُ »: وٌس گًَِ ثطضؾی هی ًوبیٌسگبى زض ؾٌت زهَوطاؾی لیجطالی ضا ایي

ّب ًیؿت ثلىِ هطثَغ ثِ ًوبیٌسُ  آى معلههَظَق ٍ اًتربة وطزًس، زیگط ؾیبؾت ذَز ضا ثطای پبضلوبى 

وٌٌسگبى اظ  ٍالك حىَهت قَز ٍ زض تط هی خب همٌی زیسگبُ قَهپیتط ًیع ضٍقي زض ایي [5] «اؾت.

ّبی  ٍالك ؾٌت ًوبیٌسگی زض زهَوطاؾی ّب ؾلؽِ زاضًس. زض قًَسگبى خسا قسُ ٍ ثط آى حىَهت

ّب  ثِ آى وٌس ٍ اـ ؾلت هی ای اؾت وِ لوال اهىبى وٌتطل ًوبیٌسُ ضا اظ هَولیي گًَِ  ِپبضلوبًتبضیؿتی ث

 ای ًیؿت وِ ثتَاى ًوبیٌسگبى ضا فطاذَاى ٍ لعل ًوَز. َؾتِّیچ اهىبى زایوی ٍ پی هلتعم ًیؿت.

  ٍ هَلمیت ًوبیٌسگبىؾیبؾی  -ّبی لیجطالی ًفیط آهطیىب ٍظمیت حمَلی زض ثطذی اظ زهَوطاؾی  

هدلؽ ًوبیٌسگبى ٍ ؾٌب ٍ ًفیط ّب  ٍ وبًسیساّبی ًوبیٌسگی زض ّوِ لطصِ زاضزّب ٍ همبیت ظیبزی  قىبف

ّبی  ّب ٍ الثی ٍاؾؽِ قطوتِ یب اًتربثبت ضئیؽ خوَْضی، ًیبظهٌس تْیِ هیلیبضزّب زالض اؾت وِ اغلت ث

زًجبل وٌٌس. ثِ ّویي ذبؼط  ّب ضا قَز ٍ ًوبیٌسگبى ًیع هدجَضًس وِ هٌبفك قطوت ّب تْیِ ٍ تعویي هی آى

ّب ٍ  تَافك آىٍ ٍاؾؽِ  ّب اؾت ٍ تصویوبت هْن ًیع اغلت ثِ گط ضاّطٍّبی پبضلوبى هولَ اظ الثی

قًَس ٍ وبضگطاى ٍ ظحوتىكبى  لوال اظ ؾَذت ؾبذتبض ؾیبؾی وٌبض گصاقتِ قسُ  ًوبیٌسگبى، تصَیت هی

ّبی تدبضی ٍ  ّبی هٌتؿت قطوت بیس لینقًَس وِ ث ّبی هبقیي ضای تجسیل هی ٍ تٌْب ثِ پیچ ٍ هْطُ

 زاضی ضا گعیي وٌٌس. ًْبزّبی ؾطهبیِ

 ّای لیبرالی در دهَکراسی ت خصَصییکٍ هالهٌاسبات حقَقی 

ای اؾت وِ هبلىیت ذصَصی ثط اثعاض تَلیس قبلَزُ آى ثَزُ ٍ  زاضی قیَُ تَلیس وبالیی تموین یبفتِ ؾطهبیِ

زاضاى ٍ وبضگطاى.  هطوع آى زٍ ؼجمِ اصلی لطاض زاضز. ؾطهبیِخبهمِ ثِ ؼجمبت هرتلف تمؿین قسُ وِ زض 

زاضاى تعویي قَز ٍ ؾَز  یبثس وِ ؾَز ؾطهبیِ یه ؾیؿتن اؾتثوبضی همیي وِ ثِ قطؼی زٍام هی

هٌبؾجبت اختوبلی اهب زض  اؾتثوبض قًَس. وبضگطاى قَز وِ زض صَضتی هتحمك هی زاضاى ًیع ؾطهبیِ

خبیگبُ قَز اهب  ّب ؾري گفتِ هی اظ حمَق ثطاثط اًؿبىاؾت وِ ّوَاضُ ای  ّبی لیجطالی ثگًَِ زهَوطاؾی
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هرسٍـ ٍ یب پٌْبى  ضازض هٌبؾجبت اختوبلی ٍ اؾتجساز زض هحیػ وبض هٌبؾجبت هبلىیت ٍ حمَق اًؿبًی 

ای زاقتِ  ّبی اضظًسُ وِ زض ظهیٌِ حمَق زض خبهمِ ثَضغٍایی پػٍّف یقَوبًیؽ هبضوؿیؿتبپ. وٌس هی

 ًَیؿس: زض ایي ثبضُ هیوبالیی   یبفتِ زاضی ٍ هٌبؾجبت تموین خَاهك ؾطهبیِزض ثبضُ اؾت 

وٌس وِ  تطیي قطایؽی ضا تمییي هی تطیي، اًتعالی وِ لوَهی ،ی التصبز وبالیی اؾت اصل فلؿفِزض  »...

گیطز. ایي زضن  اًدبم هی "لطاضزاز آظاز"تحت آى هجبزلِ ثط اؾبؼ لبًَى اضظـ ٍ اؾتثوبض زض قىل 

ی ًمس ووًَیؿن ثطللیِ ایسئَلَغی آظازی ـ ثطاثطی ثَضغٍاظی ٍ زهىطاؾی صَضی ثَضغٍاظی اؾت، ُ قبلَز

اؾت. ایي زضن هب ضا  "اؾتجساز زض وبضذبًِ" گط ًمبةِ پٌْبى "خوَْضی ثبظاض"ای وِ زض آى  زهىطاؾی

بتی ثَضغٍاظی ٍ اصؽالح ثٌیبزّبی ًفن حمَلی فطُم لبم زفبق اظ هٌبفك ؼجم وٌس وِ زفبق اظ ثِ هتمبلس هی

 [6] «.غیطُ اؾت

وِ ّبی لیجطالی تٌبلط غضفی ٍخَز زاضز ٍ حفؿ هبلىیت ذصَصی ثط ٍؾبیل تَلیس  زض ّوِ زهَوطاؾی

قطایؽی وِ ٍ ثطلىؽ زض قَز گبُ ثِ ضای لوَهی گصاقتِ ًوی ّیچ ،قبلَزُ ثٌیبزیي حفؿ ؾیؿتن اؾت

ّط حعثی یب ائتالفی اظ احعاة وِ لسضت  ّبی حمَلی ٍ ؾیبؾی ٍخَز زاضز اهب تالـ اٍلیِ ٍ هْن آظازی

قطایػ هٌبؾت ثطای اًجبقت ؾطهبیِ اؾت. یمٌی  ایدبز ٍ« ضقس التصبزی»گیطًس  ؾیبؾی ضا ثسؾت هی

تالـ   آى ثب ؾَ ؾبذتبض ؾیبؾی ثبیس ّن حبفؿ هٌبفك اللیتی ثبقس وِ ٍؾبیل تَلیس ضا زض زؾت زاضًس ٍ ّن

فن وٌٌسُ تساٍم ً ّب ضا زاقتِ ٍ تعویي ّبی ًعزیه ثِ آى    زاضاى ٍ گطٍُ زایوی ثطای ضقس ؾَز ؾطهبیِ

ٍالك اللیتی وِ ٍؾبیل تَلیس ضا زض زؾت زاضز لسضت اصلی اهب پٌْبى ضا زض زاضی ثبقس. زض اختوبلی ؾطهبیِ

قسى هٌبؾجبت حمَلی ثطاثط وِ ًمبثی ثط  زض ٍالك قىل ٍاضًٍِ ؾبذتبضّبی زهَوطاؾی لیجطالی زضزؾت زاضز.

 زهَوطاؾی لیجطالی اؾت. چْطُ پٌْبى

           ّای سیاسی ٍ آزادی« جاهعِ هذًی» داری، دٍلت، سرهایِ

زاض ٍ  اًس. اضثبة فئَزال ٍ ظهیي قسُ  زاضی ؾبذت ؾیبؾی ٍ ضٍاثػ تَلیس زضّن تٌیسُ خَاهك پیكبؾطهبیِزض

گًَِ ضٍاثػ  ؾلت ّطاؾتجساز ٍ زیىتبتَضی ٍ  ّب ثطای تصبحت هبظاز تَلیس، ًیبظهٌس وبضثؿت زٍلت حبهی آى

ّب ٍ ٍزّمبًبى آظازی حمَلی ٍ ؾیبؾی ًساضًس ٍ زض صَضت هكىالت  حمَلی اظ تَلیسوٌٌسگبى ّؿتٌس. ثطزُ

گیطًس  ّب  تصوین هی ثطای آى صبحت ظهیي ٍ لوَهی، اضثبة فئَزال قرصی ٍّبی  حمَلی ٍ حتی ًعاق

، ًیبظهٌس یه    هحصَل وبض تَلیسوٌٌسگبى تصبحت زاضی اؾتثوبض ٍ ّبی تَلیس پیكبؾطهبیِ ثِ لجبضتی زض قیَُ

 اؾتجساز اؾت. ثطلطاضی ٍاؾؽِ ؾیبؾی ٍ ؾلت ّطگًَِ هٌبؾجبت حمَلی ٍ وٌتطل ثی



6 
 

وبضگط »زاضی اهب ًَلی اظ قیَُ تَلیس اؾت وِ تَلیسوٌٌسگبى اظ ٍؾبیل تَلیس خسا قسُ ٍ پسیسُ  ؾطهبیِ

ؾیبؾی  آظاز اؾت اهب ثطای ثبظتَلیس ذَز  گیطز. زض ؾؽح تدطیسی وبضگط اظ ًفط حمَلی ٍ قىل هی« آظاز

« آظازاًِ»وِ لطاضزاز وبضگط ٍ وبضفطهب  . ٌّگبهیزًیبظ زاضز وِ ثِ ثبظاض هطاخمِ وٌس ٍ ثب وبضفطهب لطاضزاز ثجٌس

چَى ٍ چطا اخطا  یثؿتِ هی قَز، وبضگط هدجَض اؾت زض هحیػ وبض ذَز اٍاهط وبضفطهب ٍ وبضگعاضاًف ضا ث

اظ هحیػ وبض، وبضگط آظاز اؾت زاض ٍ هسیطاى ثطلطاض اؾت. اهب زض ثیطٍى  لؽِ ؾطهبیِوٌس ٍ زض هحیػ وبض ؾ

  قَز. ؾري گفتِ هی ؾلؽِ ؼجمبتیاظ  قىل پٌْبى ّویي ذبؼط اؾت وِ زض ایي قیَُ تَلیس  ثِ 

زض ثیطٍى اظ هحیػ وبض ٍ زض ثؿتط خسایی زٍلت اظ  زاضی ثطذالف خَاهك پیكبؾطهبیِزاضی اهب  زض ؾطهبیِ

ّبی ؾیبؾی ٍ حمَلی، ضقس ٍ تحمك  ؾبظ ٍ ثؿتط آظازی تَاًس ظهیٌِ قَز وِ هی مِ، فعبیی ایدبز هیخبه

قسُ زض خَاهك  زپَ ٍ اظ پیف زازَُّبی ؾیبؾی اهطی ذ اهب آظازیّبی زهَوطاتیه ثبقس.  ّبی آظازی آظازی

 ّبی اختوبلی زض فعبی خبهمِ اؾت. ثلىِ ًتیدِ پیىبض ؼجمبت ٍ گطٍُ ثَضغٍایی ًیؿت

 داری سرهایِّای سیاسی ٍ رتَریک  آزادی

ّبی  ّبی پسیساضی آى اغلت ثب زیسگبُ ؾیبؾی ٍ ظهیٌِ -ّبی حمَلی ّبی ثَضغٍایی زض ثبضُ آظازی زض ًفطیِ

زاضی ٍ زهَوطاؾی  ّبی زهَوطاتیه ضا هحصَل ذَزپَی تىبهل ؾطهبیِ ضتَضیه هَاخِ ّؿتین وِ آظازی

ّبی ؾیبؾی ّن هؿتمط  زاضی آظازی ٌٌس وِ ثب ضقس هٌبؾجبت ؾطهبیِو زاًٌس ٍ چٌیي ٍاًوَز هی ثَضغٍایی هی

ّبی  ؾبظی ًمف ؼجمبت ٍ گطٍُ لحبؾ ؾیبؾی ٍاضًٍِِ قَز. ایي ضتَضیه ّن اظ ًفط تبضیری ٍ ّن ث هی

قسى وِ زض اغلت خَاهك  ّبی ؾیبؾی اؾت. زض لصط خْبًی ّب ثطای تحمك آظازی اختوبلی ٍ هجبضظُ آى

ّبی ؾیبؾی  زاضی، ًفبم وكَضّبی خْبى ؾطهبیِ ضی حبون اؾت ٍ زض ثیكتطزا ضٍاثػ تَلیس ؾطهبیِ

زیىتبتَضی ٍ هؿتجساًِ حبون اؾت ٍ زهَوطاؾی لیجطالی تٌْب زض وكَضّبیی اظ اضٍپب ٍ آهطیىبی قوبلی ٍ 

تمساز ثؿیبض اًسوی اظ زیگط وكَضّبی خْبى هتحمك قسُ اؾت. زض همبثل ثط ظهیٌِ ًفطیِ هبضوؿیؿتی 

ّبی هتطلی ٍ  هَوطاتیه ًتیدِ تغییط تَاظى لَای ؼجمبتی ٍ تالـ ؼجمبت، ًْبزّب ٍ خٌجفّبی ز آظازی

ّب  ثطذالف زلبٍی لیجطالٍ  اؾت ّبی ؾیبؾی ٍ تحویل آى ثِ ؾبذتبضّب ؾیبؾی پیكطٍ ثطای ایدبز آظازی

زاضی ًیؿت ثلىِ ًتیدِ فطاقس تبضیری هجبضظُ ثطای تحمك  اهطی ذَزثرَزی ٍ هحصَل ضقس ؾطهبیِ

  .ّبی زهَوطاتیه اؾت ازیآظ

 ّبی هجبضظُ وبضگطاى زض خٌجف چبضتیؿتی ثطای حك ضای لوَهی، هجبضظُ ثطای ضقس آظازیؼَض ًوًَِ  ثِ

خبهمِ، هجبضظُ  یّبی پیكطٍ ؾیبؾی ٍ فطزی ٍ اختوبلی ٍ ًیع ثطای آظازی ثیبى ٍ اختوبلبت  تَؾػ گطٍُ
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آٍضزّبی زهَوطاتیىی ّؿتٌس وِ هحصَل  ظًبى ثطای حك ضای ٍ حك وٌتطل ثط ثسى ظًبى ٍ ... زؾت

ّبی پیكطٍ خَاهك زض قطایػ تبضیری ٍ اختوبلی همیي ثَزُ اؾت  هجبضظُ ؼجمبت اختوبلی هسضى ٍ گطٍُ

 .توِ زض فعبی ایدبزقسُ ثیي زٍلت ٍ خبهمِ ثِ ؾبذتبضّبی ؾیبؾی تحویل قسُ اؾ

 )سیاست درّای چرخٌذُ( گری دهَکراسی لیبرالی ٍ البی

گطی قىل ضؾوی یب غیطضؾوی هٌبؾجبت لسضت زض خبهمِ اؾت وِ تبثیطات هْوی زض تصَیت لَاًیي  الثی

ون ضا تكىیل بهٌبفك ؼجمِ ح ،ّب ٍ زض ؾؽح ولی ّب زض ضاؾتبی هٌبفك قطوت ٍ ؾوت ٍ ؾَی ثطًبهِ زٍلت

زاضاى ٍ  ٍ ؾطهبیِ گطّب  اقبضُ ثِ ّوىبضی ٍ ٍضٍز ٍ ذطٍج الثی« چطذٌسُزضّبی »ؾیبؾت  زّس. هی

وٌٌسُ ًعزیىی  گیطی اؾت. ثِ یه همٌبی هٌمىؽ ضٍّبی پبضلوبى ٍ هطاوع تصوین هساضاى زض ضاُ ؾیبؾت

اؾت وِ زض ـبّط هسام اظ خسایی ایي زٍ ؾري گفتِ ٍ ًمف ؼجمِ حبون فعایٌسُ ضاثؽِ ؾیبؾت ٍ التصبز 

هساضاى  ّبی اذیط چٌبى ثبضظ ثَزُ وِ ؾیبؾت ّب زض زِّ قطوت فكّبی الثی حبهل هٌب گطٍُ ًمف قَز. هی

ّب ثلىِ زض زٍضاى پؽ اظ آى ًیع اغلت ًْبزّبیی ضا  ًِ تٌْب زض زٍضاى ًوبیٌسگی ٍ یب وبضٍضظی ثطای زٍلت

ف غیطضؾوی گطی، ثر وٌٌس. ّن اوٌَى الثی ى تبؾیؽ هیازاض ثطای هكبٍضُ ٍ زازى اؼاللبت ثِ ؾطهبیِ

هٌبفك ؼجمِ حبون زض زٍلت ضا  ،گَى آىبّبی هرتلف ٍ اقىبل گًَ ؾبذتبض زٍلت اؾت وِ اظ ؼطیك هیبًدی

 وٌٌس. ًوبیٌسگی هی

  ّا در ساختار سیاسی ًقش رساًِ

ّبی   ّب ٍ غَل ّب ٍ تبثیطات آى ثط افىبض لوَهی زاضًس. قطوت ّسایت ضؾبًِ زضؼجمِ حبون ًمف هَثطی  

ّب ضا خبثدب وٌٌس ٍ زض ثطذی اظ خَاهك گطزاًٌسگبى   تَاًٌس زٍلت اًس وِ هی ای چٌبى ضقس وطزُ  ضؾبًِ

 .سزض همبم ًرؿت ٍظیط ـبّط قوِ  ضاؾتی ّوبًٌس ثطلَؾىًَی زؾت .اًس گطفتِّب زض ضاؼ اهَض لطاض  ضؾبًِ

قَز.  ًبهجطزُ هی« ضوي چْبضم زهَوطاؾی»لٌَاى  ّب ثِ تحت چٌیي قطایؽی خبلت اؾت وِ اظ ضؾبًِ

وِ ًمف  ّبی ؾیبؾی ضقس وطزُ  ٍ لطاض ثَز ّب وِ ثط ظهیٌِ آظازی زضٍالك ًمف آظازی ثیبى ٍ آظازی ضؾبًِ

آى ثب زهَوطاؾی لیجطالی  ثرف ثطای خبهمِ ضا زاقتِ ثبقس، ثط ظهیٌِ هٌبؾجبت هبلىیت ٍ پیًَسّبی آگبّی

 وٌٌس. ّبی زهَوطاتیه ضا هؿد هی ای آگبّی ٍ آظازی ّبی ضؾبًِ اظ ضیل ذبضج قسُ ٍ غَل ّطچِ ثیكتط

 ّای اهپریالیستی الولل ٍ قذرت هَکراسی لیبرالی، ًظام بیيد
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زٌّس، تبوٌَى  وِ وبضگطاى ٍ ظحوتىكبى وِ اوثطیت خبهمِ خْبًی ضا تكىیل هیتَاى گفت  تطزیس هی ثی 

ثٌسی  آشیي« خبهمِ خْبًی»ثب ٍاغُ ــ الوللی وِ  ًمف هَثطی زض ؾبذتبضّبی التصبزی ٍ ؾیبؾی ثیي

الوللی پَل،  اًس. ؾَذت ٍ ؾبظ ًْبزّبیی ًفیط ؾبظهبى هلل، ثبًه خْبًی، صٌسٍق ثیي ًساقتِ ــ قَز هی

زاضی تمییي ٍ ازاضُ  ّبی ؾطهبیِ تَؾػ ًْبزّب ٍ زٍلت تدبضت خْبًی، ؾبظهبى خْبًی وبض ٍ ... ؾبظهبى

زض   وٌٌسُ اؾت. اهپطیبلیؿن زاضی اهپطیبلیؿتی تمییي قًَس. زض ایي ًْبزّب اغلت ؾلؽِ لسضت ؾطهبیِ هی

یبى آى اغلت ّبی هرتلف ایدبز ًوَزُ وِ لطثبً خٌگ اظ ثیكوبض تمسازی لطى گصقتِ زٍ خٌگ خْبًی ٍ

الولل ثط ظهیٌِ ظٍض ٍ تَافك ٍ ضلبثت لسضت  ثمس اظ خٌگ ًیع قبلَزُ ًفبم ثیي .اًس ّبی هحطٍم ثَزُ اًؿبى

 ِ ؾري اظ زهَوطاؾی حطف پَچی اؾت.زاضی اؾتَاض اؾت. زض ایي لطص اهپطیبلیؿتی ؾطهبیِ

 پارلواًتاریسن ٍ ساختار قذرت احساب 

ّب ّسایت پبضلوبى ٍ حىَهت  اؾت ٍ احعاة ٍ یب ائتالفی اظ آىثط ؾبذتبض حعثی ی پبضلوبًتبضیؿن هتى

(Regierungِضا ث ) ای ؾٌسیىب یب قَضا ٍ یب  ّبی تَزُ زض ؾیؿتن پبضلوبًی تكىل گیطًس. لْسُ هی

ّب لطاض  ّب ًبچبضًس ثِ احعاة ضای زٌّس ٍ ثِ ًَلی تحت تبثیط آى ای زیگط خبیی ًساضًس. آى ّبی تَزُ تكىل

تىطاض زض ضًٍسی پیَؾتِ قَز وِ ؾیؿتن حعثی زض ؾبذتبض پبضلوبًتبضیؿتی هسام  ِ ثبلث هیایي ًىت زاضًس.

 قَز.

 حراى پارلواًتاریسنب

ؾبذتبض آى ثِ اقىبل گًَبگًَی ثِ حىَهت احعاة هكطٍغ ٍ  لیجطالی ٍ پبضلوبًتبضیؿنّبی  زهَوطاؾی

التوبزی ٍ ضٍیگطزاًی خبهمِ اظ اًس. ثی  قسُثحطاى غضفی  زضگیطون اظ اٍاذط لطى گصقتِ  قَز، زؾت هی

ّبی وبشة ثطای تغییط قطایػ ٍ ثْجَز اٍظبق  لسٍُ ٍ ّبتىطاض زایوی ؾٌبضیَ احعاة ؾٌتی پبضلوبًی ٍ

ؿن، ثَؾًَبضٍ، ضقس احعاة ضاؾت ّبیی ّوبًٌس تطاهپی قَز. پسیسُ ثؿت هَاخِ هی ظًسگی هطزم، هسام ثب ثي

ّبی لیجطال زض  ظ ثحطاى زض ؾبذتبض ؾیبؾی زهَوطاؾیّؿتٌس ا ی... ًوبزّبی ِ فبقیؿتی زض اضٍپب ٍقج

اًتربثبت ٍ س، ضٍیگطزاًی هطزم اظ قطوت زض زاضی. ًوًَِ ثبضظ زیگط ایي ضًٍ تطیي وكَضّبی ؾطهبیِ پیكطفتِ

یب گؿؿت اظ احعاة ؾٌتی پبضلوبًی اؾت ٍ حتی اگط ّن زضخِ قطوت هطزم زض اًتربثبت ضقس وٌس، یب 

 ّبی پَپَلیؿتی اؾت ٍ یب ًتیدِ تطؼ اظ آى. ثبٍضی ثِ ٍلسُ ذَـ ثربؼط

 گیری ًتیجِ
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ایي پطؾف ضا ثِ پیف  ّبی لیجطالی ٍ پبضلوبًتبضیؿن شوط قس، ّبیی وِ اظ زهَوطاؾی هدوَلِ هحسٍزیت

ّبی ؼجمبتی ٍ  قىبفتمویك  زاضی، ؾطهبیِ وكس وِ ثب تمویك ثحطاى ؾبذتبضی التصبزی ٍ ؾیبؾی  هی

ّبیی  زًجبل تىطاض ؾٌبضیَّب ٍ اؾتطاتػیِ چطا چپ اًمالثی ثبیس ثبظّن ث ّبی زهَوطاؾی لیجطالی، ثؿت ثي

ثبقس؟! زض صَضتی وِ  ّبی خسیس آهیعی قسُ ثب ضًگ زٍضاى ؾپطیون هطثَغ ثِ  ذَضزُ ٍ یب زؾت قىؿت

اًمالة  آٍضزّبی خٌجف ؾَؾیبلیؿتی ًفیط: ووَى پبضیؽ، ٍ وبضثؿت زؾت تلد گصقتِّبی  ثب ًمس تدطثِ

ّبی خٌجف قَضایی زض الصب ًمبغ خْبى ًفیط ایتبلیب، ایطاى  اًمالثی زض اؾپبًیب ٍ ذطزُ تدطثِاوتجط، خٌجف 

 وطز.  زاضی ضا فطاخ ؾطهبیِ ّبی ظس تَاى ضاُ پیكطٍی خٌجف ... هی ٍ آضغاًتیي ٍ

للل هرتلف  اظ چپ وِ ثِ حتی اگط گطایكبتیزاضی  زض قطایػ هتحَل وًٌَی ٍ ایدبز ثسیلی ثطای ؾطهبیِ

ّبی  ذَاّبى آظازیاهب  ،ًؿجت ثِ ثسیل ؾَؾیبلیؿتی تطزیس زاضًس ،هبًسگی التصبزی لِ لمتاظ خو

 قًَس، زاضی هٌدط هی وِ ثِ هبًسگبضی ؾیؿتن ؾطهبیِ ثطزّبیی ضاُظ اظطٍضی اؾت وِ  ،ّؿتٌسزهَوطاتیه 

س ٌاضخبق زّزاضی  ػی ؾَؾیبلیؿتی ٍ ذَاؾت زگطگًَی اًمالثی زض ؾیؿتن ؾطهبیِتٍ ثِ اؾتطا وٌبضُ گطفتِ

صَضت ثِ  یيازؾت یبثٌس. زض غیط  ی همیٌیّب زاضی ثِ ذَاؾتِ ون زض حَظُ هجبضظُ ظسؾطهبیِ تب زؾت

اظ  وٌس احعاةِ وِ تالـ هیزاضی  ثبظٍّبی حوبیتی اپَظیؿیَى ثَضغٍایی ثسل قسُ ٍ زض هٌؽك ؾطهبیِ

ّوبى ؾطًَقتی وِ احعاثی ًفیط  یمٌیقًَس.  گطفتبض هی ،گطفتِ ضا زض ؾیؿتن ذَز ازغبم ًوبیس پبئیي قىل

ّبیی اظ ثَضغٍاظی ثِ اخجبض ٍ  ؾَیی ثب خٌبح ٍ ّنهكبضوت زض ؾیؿتن  ٍ ثب زچبض آى قسُ ٍ پَزهَؼ ؾیطظا

  .گطفتٌسهٌبفك وبضگطاى ٍ ظحوتىكبى ٍ احعاة اًمالثی لطاض  همبثلیب ثِ زلرَاُ زض 

زاضی ضا  التصبزی ٍ ؾیبؾی ؾطهبیِ ّبی ؾبذتبضی ؾیؿتن زض قطایؽی وِ ثحطاى قسى ٍ زض زٍضُ خْبًی

، ؾیبؾت «ای یب زهَوطاتیه اًمالة هطحلِ»قسُ ًفیط  ثبظگكت ثِ ؾٌبضیَّبی وٌِْ  فطاگطفتِ اؾت،

لوال ّبی هتىی ثط پبضلوبًتبضیؿن ٍ زهَوطاؾی لیجطالی  ٍ ٍلسُ آضایی ؼجمبتی زض صف «حفؿ ًَثت»

وِ ّبیی  ًفطیِلیَپبًیح زض پبؾد ثِ  [7] .زاضی اؾت اؾتیصبل ٍ گطزـ زض هساض ؾطهبیِ ؾَی ثِچطذف 

 گفتِ ثَز:گیطًس،  لطاض هیزاضی  لوال زض هؿیط ؾطهبیِ« ًجَزى قطایػ ثطای ؾَؾیبلیؿن هبزُآ»ثِ ثْبًِ 

ی ؾَؾیبلیؿن هْیب ًیؿت ذَز ضا هؿئَل ثْتطوطزى  گبُ ًجبیس چَى ٌَّظ ظهیٌِ وٌن هب ّیچ فىط هی »...

 اهب اًساظ زضاظهست ؾَؾیبلیؿتی ّؿتین، هَافمن وِ ًیبظهٌس یه چكن زاضی زض ّط وكَضی ثىٌین. ؾطهبیِ

گصاضم ٍ زضلَض هؿئَلیت  گَیس ایي وبض ضا ثِ زیگطاى ٍاهی اًساظ زضاظهستی وِ هی ًِ آى ًَق چكن

 [8] «.گیطم زاضی ضا ثطلْسُ هی ثْتطوطزى ؾطهبیِ
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 .ینپطزاظ زض ثرف زٍم ثِ ثسیل ازاضُ قَضایی هی

 

 :ّا یادداشت

 (Joachim Hirsch)ذین ّیطـ آیَ[ 1]

Von Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat 

 ًمس ثطًبهِ گَتب ؛هبضوؽ[ 2]

 سّن ثطٍهطّید ؛[ هبضوؽ3]

  .. تطخوِ حؿي آظازًَبن. هحوس تًفطیِ هبضوؿیؿتی زهَوطاؾی[ 4]

اقبضُ ثِ ثحث  هي ثبضّب ثِ ًمف ٍ خبیگبُ ًوبیٌسگبى اقبضُ وطزُ اؾت. ی،ثبضُ زهَوطاؾقَهپیتط زض آثبضـ زض [ 5]

 ام. ٍام گطفتِ ایي هٌجكاظ  «زاضی؟ زهَوطاؾی قَضایی آلتطًبتیَ پبضلوبى ٍ ؾطهبیِ» تحت لٌَاى:قَهپیتط ضا اظ ثحثی 

 37ی لوَهی حمَق ٍ هبضوؿیؿن، ل.  اٍیگي پبقَوبًیؽ آهَظُ [6]

Eugen Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. S. 37.  

زهَوطاؾی »ّبی زیگطی ّوبًٌس  ضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت ٍ اظ ًَقَتطیي ًَق زهَوطاؾی ه زض ایي ًَقتِ پیكطفتِ[ 7]

 اًس، ثَخَز آهسُ ... ّبیی اظ آهطیىبی التیي ّوبًٌس قیلی، آضغاًتیي ٍ ّبی ًئَلیجطالی زض ثرف وِ ثمس اظ ؾیبؾت «فطهبل

ًمف ثبظاض  ٍُ گؿتطـ فعایٌسزض ؾبذتبض زیىتبتَضی  یّبی ثب تمسیلوِ  «بی فطهبلّ  وطاؾیزهَ»زض  ًفط قسُ اؾت. صطف

اضتف ٍ  اهب ،قَز حىَهت اًتربة هیازاضُ  ثطای ییّبی حعثی احعاة ثَضغٍا ضلبثتثط ظهیٌِ ٍ  ّوطاُ اؾتزض ؾیبؾت 

ٍ  اًس وِ زض صَضت ًیبظ ثِ صحٌِ ثبظگطزًٌس زض پكت صحٌِ آهبزُّب  آىیبفتِ  هبىظٍ زؾتگبُ لعبیی ؾب لَای ًفبهی

هساضاى اظ هَلمیت  ؾیبؾت ٍ ّب اؾت حىَهتفؿبز ٍ ًبوبضآهسی ًتیدِ زایوی ایي ًَق اظ  ؾیبؾت ؾطوَة ضا اخطا وٌٌس.

ًگبُ وٌیس ثِ زض ایي هَضز  .وٌٌس یبثی ثِ هٌبثك التصبزی ؾَزآٍض اؾتفبزُ هی ٍاؾؽِ ثطای زؾت ؾیبؾی ذَز ثِ قىل ثی

 . خوَْضی الئیهزاضی زض  هصّت ؾطهبیِ

ی گصاض ثِ ؾَؾیبلیؿن زض ؾبیت ًمس التصبز ؾیبؾی. زض  ؾمیس ضٌّوب ثب لیَپبًیح زض ثبضُ هؿبلِ ًگبُ وٌیس ثِ گفتگَی[ 8]

 زّس. ّوبًٌس آلبی ضٌّوب پبؾد هی ّبیی زیسگبٍُالك پبًیح ثِ 

 2۲21فَضیِ - 99اؾفٌس هبُ 

https://wp.me/pb3saw-4Y
https://soundcloud.com/marx21/ratedemokratie-alternative-zu-parlament-und-kapitalismus
https://drive.google.com/file/d/0B887SGtSZ5WmZnVoY0h3T3VQR2s/view

