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  مسیر به سمت دموکراسی : تعهد به قوانین و مقررات 

بی قید و شرط،  ونه در چارچوب قانون بلکه کنند،  : یک شخص و یا یک گروه حکومت می افراط گرایی  درحکومت سلطنتی و یا دیکتاتوری 

 . خودکامه و برای نفع شخصی خودشان

  : حکومت قانون ) حکومت مشروطه (  مدهآپیشرفت به دست 

 تواند خود برای محافظت از افراد و دارایی شهروندان . حکومت نمی شود به اجراء قانون و مقررات حکومت متهعد می(  دارندگان قدرت ،  آ 
 ! تواند غیر قابل پیش بینی باشد. شهروندان امنیت قانونی دارند کامه عمل کند وهمینطور عملکردش نمی

  . دهد را انجام دهد ، بلکه این  دادگاه مستقل است که این امر را انجام می تواند هیچ قضاوت و داوری  ( حکومت نمی ب

 مسیر به سمت دموکراسی : قانون گذاری 
 کند؟ ن می یچه کسی قانون را تعی

  نجیب زادگان ، اشراف زادگان، روحانیت، ثروتمندان آ ( شخص حاکم  و یا یک گروه کوچک:

 ( ساالری، نظریه پردازی، دولت ایدویولوژیک حکومت سلطنتی مطلق، اشراف  )

 . ب ( نمایندگان مردم که آزادانه انتخاب شده اند

        بند دوم قانون اساسی   20اصل  گیرد،    ت می أ دموکراسی : همه قوا / قدرت، از مردم نش 

 . کند مهمترین ابزار حکومت، قانون گذاری است، چرا که قانون گذاری احکام و مقررات را وضع می

 . شود . حکومت و دادگستری باید تابع قانون باشد این امر توسط پارلمان ) نمایندگان ملت ( انجام می 

مسؤل در برابر   "گر چه پارلمان قانوگذاری باالترین قوه در نظام است، اما کامال خودمختار نیست بلکه براساس قانون اساسی ( احکومت مشروطه)

 . (3) 20قراردارد . و موظف به رعایت تمام حقوق بشری ) اصل یک (  وتمام مقررات و قوانین قانون اساسی  ، اصل  "خداوند و مردم 

 

 : قوا   تقسیم   – قوای سه گانه در نظام 

  ) بوندستاگ ، پارلمان مرکزی آلمان فدرال ( ) مجلس آلمان ( پارلمان 

 . ی آزاد و یکسان برای همه و محرمانه انتخاب شده اند أقانون گذاری) قوه مقننه ( این ها مجمع نمایندگان مردم هستند که توسط ر

   .: قانونگذاری ، انتخاب و کنترل حکومتوظیفه 
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 .  شود توسط پارلمان انتخاب می حکومت

  (: آ ( اجرا وعملی کردن قوانین توسط ادارات دولتی )قوه مجریه وظایف 

         ب ( عملکرد آزاد در چارچوب قوانین

  قوه قضاییه ، مستقل از دولت و پارلمانحوزه دادرسی : 

 :: براساس قوانین موجود قضاوت می کند در موارد زیر وظایف 

  شکایات شهروندان علیه دولت و ادارات دولتی - 

 . دعواها و نزاع ها بین خود شهروندان -

     ف و جرم هاتخل -

 : چه چیز دیگری به دموکراسی تعلق دارد
  :بایست قانون اساسی می 21براساس اصل حزب ها 

 مردم کمک کنند ، در واقع درمورد نظرها و مقصودها بحث و گفتگو و به سواد سیاسی  -

 . طبقه  بندی شده  به عنوان یک برنامه یا طرح  ارایه بدهند 

 . نامزدهایی را برای انتخابات مجلس معرفی کنند -

. بایست به اطالع عموم برسد دریافتی می ، بنابراین تامین هزینه های دولتی و همچنین کمکهای بایست از نظر مالی مستقل باشند حزب ها می

 . کارمندان و سمت ها باید در داخل خود حزب و کاندیداها برای پارلمان باید به صورت دموکراتیک توسط انتخابات درون حزبی اشغال شود

 قانون اساسی   5آزادی مطبوعات و رسانه ها اصل  

. دررابطه با ممنوعیتها و تخلفات درمورد محتوای  انتشار و نشر منتقدانه انجام پذیردهیچ کنترل و سانسوری اجازه  ندارد توسط دولت برای 

و متعادالنه مردم را اطالع رسانی کند.   اًبایست عین . رادیو و تلوزیون همگانی می گیرد مطبوعات و رسانه ها دادگاه براساس قانون تصمیم می

 . کند  می خودش آگاه   از دیدگاههایبری خ توسط سخنگوی دولت و پایگاه های  را مردم  ،حکومت

 20مراقبت های اجتماعی اصل  

بخشد  و برای برابری   ، تامین زندگی را میسر و امنیت می، که برای مبارزه با فقر در بیماری و بیکاری و سالمندیاست سوسیالی آلمان یک کشور  

 .ردم  و جایگاه های شغلی وظایف و مسئولیت های  را بر عهده دارددارد . و همچنین در برابر دارایی و مالکیت م اجتماعی قدم برمی
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 تقسیم قدرت منطقه ای ) فدرالیسم ( 
 (20صل)اایالت است.  16کشورآلمان یک دولت مرکزی با پایتخت برلین به عنوان مرکز قدرت نیست بلکه یک کشور فدرال با  

باشد . در قانون اساسی  تمام این ایالتها مجلس و حکومت ایالتی و دادگستری خود را دارند . این فدرالیست تا حدودی تاریخی می  

 . درال برای چه اموری و مجلس و دولت ایالتی برای چه موضوعات و اموری مسؤول هستندمقررشده است که مجلس و دولت  ف 
  این امر توسط  شورای فدرال اجرا می،  هستند از آنجاییکه صالحیت ها باهم تداخل دارند بنابراین ایالت ها محتاج به همکاری با همدیگر

  شود ) مجمع وزرای ایالت ها (
 

 اتحادیه اروپا 
 .خود را با معاهده هایی متحد کردند که در بخش های توافق شده یک سیاست مشترک را عملی کنند و پیش ببرید  کشور اروپایی   26

 : شروع و کانون همکاری ها اینها بودند

 سیاست مشترک در ذغال سنگ  و فوالد -
 اقتصاد   -
 تجارت و مرزهای باز برای همه کشورهای عضو  -
 

توافق شده برقانون گذاری های خودشان چشم پوشی کرده و آنها را به اتحادیه اروپا ارجاع و واگذار  کشورهای عضو در بخش های 

  . اندکرده
دارد و  شود، که این مقررات در هرکشور عضو به عنوان قانون اعتبار  توسط اتحادیه مرکزی اروپا بروکسل قانون و مقررات صادر می 

 .  باشد تعین تعین شده درکشور آلمان قانونهای اتحادیه اروپا میدرصد قوانین  60شود. تقریبا  محسوب می 
  .شود که مجمعی از سران کشورهای اروپایی است  اتحادیه اروپا توسط شورای اروپا اداره می

 
کنند. )در حال حاضر خانم الین عهده دار این سمت میباشد(  که توسط پیشنهادهای   آنها رییس کمیسیون اروپا را مشخص می

  . کنند  یسیونرها که روابط تجاری و قانون و مقررات اروپا را وضع می کم
 

تواند قانونهای خود را پیشنهاد دهد بلکه به اجرایی شدن قانون های آماده شده توسط کمیسیون اروپا   پارلمان انتخاب شده اروپا نمی

  . کمک می کند
که توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در فرانکفورت  کشور اروپایی برای یک واحد  پول مشترک ) یورو ( توافق کردند 16عالوه براین 

  . ماین اداره می شود
 
 

Detlef Löhde , September 2022 


