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  فرامرز دادور

 ٢٠١۶ جوالی ٢۶
  

 ِمنظور از يک جمھوری دمکرات و الئيک چيست؟
ًدر ميان جنبش آزاديخواه و عدالتجوی ايران، نگرش ھای نسبتا ِ ِائی مانند دمکراسی، آزادی،  متفاوتی در مورد ايده ھِ

ِطور خالصه مشخصات کلی ه ِدر خطوط زير سعی بر آن است که ب. ِعدالت اجتماعی، الئيتيسه و جمھوری وجود دارد
ِيک ساختار سياسی تحت عنوان جمھوری دمکرات و الئيک نگاشته شود ِ ِ کيد در اين نوشته اين است که أِنکته مورد ت. ِ

ِبشری، آزاديھای سياسی دمکراتيک و توانائی مردم جھت مشارکت در تعيين سرنوشت امور ِدر دوران کنونی در تمدن  ِ ِِ ِ ِ
ِ وجود حقوق مدنی تبلور يافته در قوانين کشور ۀِجامعه، تنھا در زير ساي ِ ِ ِکه از ھر نوع قيد و بند ) جمھوريت(ِ

  .ابدي ِمبراء باشد، تضمين اجرائی می) ِمذھب يا ھر نوع مسلک عرفی(ايدئولوژيک 

ِيکی از مشخصات اصلی يک جمھوری دمکرات و الئيک، وجود يک ساختار سياسی قانونمند و دمکراتيک است که  ِِ ِ ِِ
ِقابليت حقوقی و اجرائی برای مشارک ًخالف جوامع غير مدرن که عمدتا. مدنی داشته باشدِت مردم در جامعۀ ِ ِ  مذھب، ِ

ِانديشه ھای سنتی و اعتقاد به قانون طبيعت  ِجود قانونمندی ھای ابدی در تحوالت طبيعی و اجتماعی که از قدرت و و( ِ ِِ
ِ، منبع اصلی فکری برای تعيين موازين اجتماعی را تشکيل می)گيرد منطق الھی سرچشمه می ِ ِ داد، در عصر کنونی و  ِ

ِ يک قرار داد اجتماعی و دارای مفادبه مثابۀ) ِقانون اساسی(ِن پايه ِدر جوامع مدرن، قانو ِ قانونی برای داوری و قابل ِِ ِ
ِ روابط و فعاليتھای عمومی، در پرتو مبانی حقوق مدنی دمکراتيک که آزادانه از ۀِمردم، جھت اداره وسيلۀ تغيير ب ِ ِ ِ ِ

ِطرف اکثريت جامعه پذيرفته شده است، عمل می   .کند ِ

ًيک قانون اساسی مترقی و مردمی و انتخاب شده از سوی جامعه، عموما  ِ ِل از ارزشھای معنوی و موازين اداری  متشکِِ ِ
، اما بر )چه مذھبی و چه عرفی(ِ آداب و رسومات گذشته، ۀ آن به مجموعۀِعام است که در عين متصل بودن سرچشم

ِاساس تجربيات آکنده از مناسبات اجتماعی در طول تاريخ تمدنھای بشری، حامل ايده ھا و موازين مثبت عمومی و نه  ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِثر از آزاديھای دمکراتيک و عدالت اجتماعی میأک مکتب خاص بوده، حاوی ارزشھائی متمختص به ي ِموازين . باشد ِ

ِحقوقی حاکی از پذيرش پلوراليسم و آزادی ھای گرچه محدود سياسی در  ِ ، در )١٢١۵ جون ١۵انگلستان  (مگنا کارتا ِ

ِتری را در حمايت از حق قيام مردم عليه استبداد و که زمينه ھای راديکال ) ١٧٨٩فرانسه (   جھانی حقوق بشرۀاعالمي
ِ دمکراسی و برابر حقوقی انسانھا در بر دارد وھمچنين در بخشی از اصول قيد شده در ۀبی عدالتی و برای توسع قانون ِ

ِويژه متمم ھای آن که به تضمين آزادی در حيطه ھای مذھب، بيان، مطبوعات و تشکل ه ، ب)١٧٩١ (ِاساسی امريکا ِ
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ِگردد، حاصل مبارزات تاريخی از سوی جنبش ھای اجتماعی و تالشھای روشنگرانه طی تاريخ بشری بوده  مربوط می ِ ِ ِ
  .است

 اشکال و ساختار ھای دمکراتيک ۀِعالوه بر دستاورد ھای ارزشی و حقوقی، پيشرفت ھای بسياری، نيز، در حيط

ِوجود اشکال و شيوه ھای قانونگذاری. پديدار گشته اند  ِ، اجرائی و نظارت قضائی در نھادھائی امثال مجلس ِ . م.ب(ِ

دادگاه عالی (ِ، دستگاه قضائی )رئيس جمھور، نخست وزير. م.ب(وليت اجرائی ؤ، مس)پارلمان، شورا، انجمن و کميته

ِو مکانيسم ھای مربوط برای دخالت و مشارکت مردم در مسائل جامعه، مانند حق ر) سراسری و محلی ی عمومی، أِ

ِزادی احزاب و انواع فعاليتھا از سوی جنبشھای اجتماعی در جامعآ ِ مدنی؛ به رغم وجود انواع نارسائی ھا، حامل نھاد ۀِ ِِ ِ
ِھا و موازين سازنده و در واقع دستاورد ھای اجتماعی بشری جھت پيشرفت آزاد و عادالنه در جوامع بوده اند ِ ِ در عين . ِ

ِ دستاورد ھای بشری بدون مشارکت آگاھانه و دائمی مردم ۀن مجموعِحال، واقعيت ناگوار اين است که، اي ِ ويژه توده ه ب(ِ

ًدر امور جامعه، لزوما ) ِھای زحمتکش و محروم در واقع، از . گيرند  سازنده و عادالنه قرار نمیۀ ھمواره، مورد استفادِ

ِقانون اساسی الئيک و مبتنی بر ارزش ھای جھانشمول حقوق بشر، می ِمضمون يک ِِ ِ  متفاوت ًتوان برداشتھای کامال ِ

ِداشت وتنھا با حضور جنبش ھای اجتماعی، ب ِ مدنی است که مطالبات و اھداف ِه ويژه فعاالن کارگری در يک جامعۀِ
  .کنند ِرھائی آور و عدالتجو ماديت پيدا می

ِدھد که در چارچوب يک ساختار  ِبررسی تاريخی نشان می. به روشنتر کردن موضوع کمک کندِشايد طرح يک مثال 
 قانون اساسی ۀبر پاي . ِدمکراتيک سياسی زمينه برای پيشروی از سوی ھردو کمپ ارتجاعی و مردمی وجود دارد

ِامريکا و متمم پنجم آن که قيد می ِھيچ فرد جامعه نبايد از حق برای زندگی" کند  ِ ، آزادی يا مالکيت، بدون رسيدگی ِ

ِ، مسير پيشرفت در راستای اقتصاد بازار آزاد، افزايش در درج"قانونی، محروم گردد  استثمار و تعميق در شکاف ۀِ

ِ آن در صورت وجود دو سوم آرا۵ ۀِدر عين حال بر مبنای ھمان قانون اساسی و ماد. طبقاتی تشديد يافت  در ھر دو ءِ

متمم  ِتوان متمم ھای مترقی و مردمی تصويب نمود که برخی از آنھا مانند  می)  نمايندگان و سناِمجلس( کنگره ۀشاخ

حق  (١٩و متمم ) ی برای سياھانأحق ر (١۵، متمم ) شھروندانۀِحقوق مدنی برای ھم (١۴، متمم )منع برده داری (١٣

ِی مانند اشغال وال نون در امريکا جنبش ھائھم اک. اندِ، طی مبارزات جنبش ھای مردمی تحقق يافته )ی برای زنانأر ِ
در کنار بسياری از جريان ) ر در ساعتال د١۵حداقل ( ِو برای ارتقاء دستمزد " زندگی سياھان نيز مھم است"استريت، 

ِجنبش حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ، کارزار مرتبط با کانديتاتوری برنی سندرز . م.ب( ِھای سياسی و اجتماعی جاری  ِ ِ
ِيانات راديکالتر ديگر منو جر ِرغم مقاومت شديد از سوی مه ، ب)ِجمله حزب سبز ِ ِ ِسسات عظيم سرمايه داری و ؤِ ِ

ِقدرتھای سياسی حامی آنھا، از فرصت ھای فراوانی جھت سازماندھی مردم برای دخالت در اوضاع اجتماعی  ِ ِ ِ ِِ
  .برخوردار ھستند

ِاما وجود ساختار جکومتی جمھوری و آزاديھا  ِ ِتنھائی کافی نيست و ايجاد تغييرات راديکال در راستای ه ِی دمکراتيک بِ ِ ِ
ِ ستم ھای اجتماعی، به مقدار زيادی به سطح آگاھی و شناخت در ميان توده ھای مردم از ۀِبرچيدن استثمار و مجموع ِ ِِ ِ

ِسازمان يافته در جھت عبور و حرکت ) اول تسلط مناسبات سرمايه داریۀ نظر نگارنده، در درجه ب( ناعدالتی ھا ۀريش
در کشور ھائی که . گردد  مبارزات جنبشھا و سازمان ھای سياسی مربوط میۀکند که به حيط از آن بستگی پيدا می

 نھادينه ۀو يا در پروس) ويژه در اروپای غربی و امريکای شمالیه ب(آزادی ھای دمکراتيک، دھه ھا پيش استقرار يافت 

، مانع عمده در )وستان، برخی از جوامع در اروپای شرقی واغلب کشور ھای امريکای التينھند . م .ب(باشد  شدن می

ِمقابل پيشرفت عادالن ِ جامعه، نبود شناخت و اعتقاد الزم در ميان اکثريت مردم به نفی مناسبات ناعادالنۀِ  اقتصادی و ۀِ
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ِامر شرکت در مبارزات برای انجام انقالب سياسی و اجتماعی بوده است در برخی از کشور ھای امريکای التين و در . ِ

      . ِه سوی انقالب شروع شده استبِآرام سياسی ۀ يونان و اسپانيا، مدتی است که پروس

ِدر ايران، حکومت جمھوری اسالمی اولين مانع سياسی برای ايجاد تحوالت عدالتجويانه و انسانی می  که  با اين. باشد ِ

ِادی و عدالت اجتماعی در جنبشھای مردمی و از جمله در عرصه ھای حقوق بشری، ِبسياری از تالشگران راه آز ِ
 سرکوب شده، بسياری از آنھا در زندان و تحت شکنجه ًکنند، اما اين فعاالن شديدا زنان و مليتی مبارزه می کارگری، 

ِتشکل يابی مستقل،  ِيک، نظير ِ و حقوق دمکرات ِجنبش کارگری ايران سالھا است که برای مطالبات صنفی. قرار دارند
جنبش زنان، نيز، درگير . کند اعتصاب، اعتراض، تجمع و مطبوعات، افزايش حداقل دستمزد و امنيت شغلی مبارزه می

اما بديھی . باشد ِ قوانين تبعيض آميز و استقرار آزاديھای مدنی میۀِفعاليت عليه انواع ستم ھای جنسيتی، برای لغو کلي

ِ احقاق حقوق مدنی و آزاديھای دمکراتيک و زمينه ساز برای دخالت مۀ قاطع در عرصِاست که پيشرفت ِ ِ ِثر مردم در ؤِ
ِسرنوشت عمومی جامعه، به شرکت وسيع توده ھا در مبارزات و خيزش ھای آزاديخواھانه جھت عبور از جمھوری  ِِ ِ ِ

ِاسالمی و برقراری يک ساختار سياسی مبتنی بر جمھوری، الئيتيسه و ار ِزش ھای جھانشمول حقوق بشر، بستگی پيدا ِ
  .کند می

  ٢٠١۶ جوالی ١٧
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