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  یهای ویژهگوناگون و کارکرد  های شکل  بررسی اجمالیدر اوضاع و احوال کنونی  

آن  ،های سیاسینظام  از  آناعم  و  دارند،  و  به ها که در عمل وجود داشته  که  طور ها 

میایده و  شده  مطرح  میآل  و  انتخابشوند،  در  سکوالر،   توانند  سیاسی  نظام  یک 

 . رسدمی به نظر  ضروری مورد استفاده قرار گیرند،   در ایران خواهدموکراتیک و ترقی

و طرفداران اند  دادههای سیاسی، طیف بسیار وسیعی را تشکیل  نظامدر طول تاریخ،  

داشته و دارند.    تأکیدها  ها بر مزایای نظام مطلوب خود و مضار دیگر نظام هریک از آن

مقاله اصلی  صرفا    ی هدف  تبیین حاضر  نظام     انواع  توضیح  بر  و  مبتنی  سیاسی  های 

داری دوران سرمایهدر  حاضر    ی لحظهدر  دموکراسی، و طرح کلیاتی از یک نظام مطلوب  

گفت و  بحث  بیشترگووبرای  زمینه    های  این  نظام  1است. در  اقتدار بنابراین  گرا، های 

های مربوط به قدرت های نظری و تئوری داری، و نیز بحث سرمایه پساهای سیاسی  نظام 

ده، در  این مقاله در دو بخش تنظیم ش گیرد.  مورد بررسی قرار نمیسیاسی    ی و سلطه

های سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات به اختصار  های مهم نظام بخش اول جنبه 

طرح شده در بخش اول،    ای ساختارهای شوند، و در بخش دوم با اتکا به پاره مطرح می 

 شود.  می ارائه چارچوب طرح پیشنهادی 

 

ها ای از کشورها و مراجعی که جداگانه به آنبرکنار از قوانین اساسی پاره  ی حاضر،مقاله یبرای تهیه 1

های قبلی خود در تدریس سیاست تطبیقی استفاده  نوشتهزیر و نیز از درس   منابعاشاره خواهد شد، از  

 ام: ای دوستان هم بهره برده پاره با  و از مشورت  کرده

- Allen Siaroff (ed.) (2013), Comparing political Regimes: A Thematic 

Introduction to Comparative Politics, University of Toronto Press. 
Third Edition. 

- Daniele Caramani (ed.) (2020), Comparative Politics, Oxford 

University Press, fifth edition. 
- Josep E. Colomer, (2009), “Comparative Constitutions”, in The 

Oxford Handbook of Political Institutions. Ch. 12.  
- Richard S. Katz, (1997), Democracy and Elections, Oxford 
University Press. 
- Arend Lijphart, (2012), Patterns of Democracy: Government Forms 
and Performances in Thirty Six Countries, Second Edition, Yale 
University Press. 
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ایران و    ی جامعهای که در آغاز باید به آن اشاره کرد، لزوم توجه به واقعیات  نکته 

حاکمیت با مردم است.    ی قدرت سیاسی و رابطه  خصوصتجارب تلخ و طوالنی آن در  

 سهتوان بر  آن که در این مختصر بتوان به جزییات این تجارب تاریخی پرداخت، می بی 

یکدیگر،جنبه  با  مرتبط  و  مهم  فردی  یعنی  ی   نبود و    ،گراییمرکز،  قدرت 

کرد؛ تاریخ   تأکیدی استقرار یک نظام دموکراتیک  های عمدهعنوان مانع به   سمیسکوالر

جز لحظاتی گذرا، سراسر تاریخ استبداد و دیکتاتوری، و پایتخت مرکز تمام هایران، ب

هر طرحی   روایناز.  اند، و دین و دولت از یکدیگر جدا نبوده ها بودهتصمیمات و سیاست 

های مهم را در نظر نداشته باشد، در صورت اجرایی شدن سرنوشتی جز که این عامل 

 تکرار تاریخ نخواهد داشت. 

 

 های مختلف نهادهای قدرت سیاسی در نظام- ۱
 خواه های تمامیت ( اعم از حکومت autocracyهای استبدادی )بررسی حکومت 

(totalitarian( سلطانی ،)soltanistو اطاع ،)خواهت  (authoritarian  ،)رغمبه 

ای ی جداگانهها داریم، موضوع نوشته اهمیتی که دارند و ما ایرانیان آشنایی زیادی با آن

هایی از آرنت جنبه   هانا )توتالیتاریسم(    خواهیتمامیت   های ریشهکتاب    ی است. مطالعه

نظام باین  را  می هها  تحلیل  و حکومت  2کند. خوبی  فردی  از  اعم  استبدادی،  های 

های اصطالح جمهوری، هم در شکل به الیگارشی، هم در شکل سلطنتی و هم در شکل 

های مذهبی و هم سکوالر، وجود داشته و دارند.  ، و هم در شکلغیرنظامی  نظامی و هم 

 گنجند.  ی کلی می موجود و کنونی نیز در همین مقوله  حزبی قبال های تکحکومت 

های سلطنتی  مدرن و مدرن، برکنار از رژیمنیمهاز دوران قرون وسطی تا دنیای  

-Formalحقوقی« )- های مختلف »رسمیهای سیاسی جهان شکل مطلقه، اغلب نظام

Legal  اند. این قوانین عمدتا  کرده قوانین اساسی عرضه   البق ( متعدد و متنوعی را در 

، را در نظر تعیین حقوق  وتحدید قدرت    ی جداگانه اما مرتبط باهم، یعنیدو عرصه
 

2 Hannah Arendt, (1973), The Origin of Totalitarianism, 
https://s3.amazonaws.com/arena-
attachments/1290548/64836c813719cadbfcba8d095829b5a2.pdf?1
506389983 
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.  اندداشته   تأکید  تصمیم جمعی به جای تصمیم فردیداشته، و به درجات مختلف بر  

نهادهای قدرت، تقسیم کار و حدود وظایف و اختیارات بخشی از این قوانین به  

ی این نهادهای حکومتی رابطه، یا به عبارت دیگر تفکیک قوا، و بخش دیگر به آنها

 اختصاص دارد. عموم مردم با

عمده    طوربه  دموکراتیکو    ستبدادیهای سیاسی ادانیم نظام همان طور که می

نوع   در  جمهوریو    سلطنتیهم  ایناندداشته موجودیت    هم  از  هریک  و  نیز  ،  ها 

اند. هم نظام سلطنتی و هم نظام جمهوری قدمتی کردههای گوناگونی را عرضه  تنوع

های سلطنتی استبدادی و موروثی در تاریخ،  بسیار طوالنی دارند. عالوه بر انواع حکومت 

. در دنیای اندداشتهنیز وجود    جمهوری رومیو    یونانیسی  دموکرا های باستانی  نمونه 

اند. پس از برچیده شدن مانده مدرن نیز این دو نوع شکل از حاکمیت با تغییراتی باقی 

سلطنتی   ی های مشروطهسو نظام یکنفره در بخش بزرگی از جهان، از  یکهای  حکومت 

های دموکراتیک به وجود آمدند. مفهوم باستانی »رس پوبلیکا« و از سوی دیگر جمهوری 

(res publicaیعنی امر عمومی یا »آنچه که از آن مردم است«، که واژه ) جمهوری   ی

شود. نظری بنیان جمهوری دموکراتیک محسوب می  ی گیرد، در عرصهنشا می از آن م

مردم، جامعه بر  از عموم، عالوه  و تضمین »خیر منظور  عدالت  بنیان  بر  که  است  ای 

ثر أمت(  civic republicanismگرایی مدنی« )»جمهوری   3همگانی« استوار باشد. 

تجارب باستانی یونان و روم منشاء ای شد که خود از  از دوران روشنگری مبنای نظریه 

« آتنی-نوهای مختلف جمهوری را تحت عنوان »گرفت، و در مراحل بعدی شکلمی 

ی شهروندان در . اولی بیشتر بر مشارکت مستقیم و فعاالنهدکر« مطرح  رومی-نوو »

آن که جمهوری باستانی    رغمبه   - رومی  -نو  ی داشته. نمونه   تأکیدگیری سیاسی  تصمیم 

های دموکراتیک تأکید ضمن پذیرش    -بود    فاشراه دموکراسی، بلکه الیگارشی  روم ن

ب-نو ایجاد ه آتنی،  بر  بوده و  استوار  نمایندگی  بر دموکراسی  جای دموکراسی مستقیم 

از جمعی و فردی  نهاد  اعم  اقتدارگرایی،  نوع  از هر  برای جلوگیری  قانونی   تأکیدهای 

 داشته است.  

 
3 https://www.britannica.com/topic/civic-republicanism#ref1181482 
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انواع جمهوری  از  نظام سرمایهبرکنار  آمدند، مبارزات هایی که در  به وجود  داری 

ه  با هدف سوسیالیستی انجام گرفتشکل رادیکالی از جمهوری  ایجاد    برای   زیادی نیز

رسد، و با به  می   1۸۷1و کمون پاریس    1۸۴۸های  ها به انقالب. قدمت این تالشاست

های خاصی را در نقاط مختلف شکل  1۹1۷ها در انقالب اکتبر  قدرت رسیدن بلشویک

جمهوری  یا  و  خلق  جمهوری  یا  )سوویت(  شورایی  جمهوری  عنوان  تحت  جهان 

بحث حاضر خارج است و در دموکراتیک نوین عرضه کرد که به دالیل مختلفی که از  

آن   به  دیگر  نظامپرداختهجاهای  این  نماندند.  پایدار  برجستهام،  که  آنها  ها ترین 

های تأکید   رغمبه و در زیر به آن اشاره خواهد شد،  پس از انقالب اکتبر بود،    ی روسیه

بر حاکمیت   برمبنای دیکتاتوری حزبی و ییشورافراوان  به وجود آورد که  ، حکومتی 

های ای مدتی دیکتاتوری فردی استوار بود. در مواردی نیز تحت شرایط خاص شکل بر

در   رایکال  و  مترقی  حکومتی  جمله    سطح محلیدیگر  از  گرفتند،  ملی شکل  نه  و 

نیز   نظری  یحوزهها در چیاپاس مکزیک و روژاوای کردستان در سوریه. در  زاپاتیست

سیاسیتالش نظام  استقرار  امید  با  بسیاری  جمهوری   های  شکل  در  رادیکال 

 آل در جریان بوده و هست.  های ایدهسوسیالیستی، کارگری، خودگردان و دیگر نظام

گرا، مذهبی، دیکتاتوری  های غیر دموکراتیک، اقتدارناگفته پیداست که جمهوری 

 و فاشیستی نیز بسیار داشته و داریم. 

 

 سلطنت مشروطه

« است  وست مینسترسلطنت مشروطه، انگلستان یا مدل »  ی ترین نمونهبرجسته

  - 13و حتی متاثر از »ماگنا کارتا« منشور بزرگ در قرن    -  1۷که قدمت آن به قرن  

یا ملکه گیری است و شاه  تصمیمترین نهاد  پارلمان قدرتمند  این سیستم،در    .رسدمی 

ی نفرهیکتن حکومت  اما این شکل قانونی آمیخ  تنها یک نقش رسمی و تشریفاتی دارد.

 1۷۹1شاه یا سلطان غیرانتخابی با یک مجلس انتخابی، برای اولین بار در قانون اساسی  

شد.   ۴فرانسه طرح  استبدادی  سلطنت  شدن  برچیده  و  فرانسه  کبیر  انقالب  از  پس 

 
4 https://wp.stu.ca/worldhistory/wp-

content/uploads/sites/4/2015/07/French-Constitution-of-1791.pdf . 

https://wp.stu.ca/worldhistory/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/French-Constitution-of-1791.pdf
https://wp.stu.ca/worldhistory/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/French-Constitution-of-1791.pdf
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نفره برای دوازده  ی توجه است که مصادف با روز حمله به زندان باستیل یک کمیته قابل )

اجتماعی   ی طبقه نویس قانون اساسی تعیین شده بود که نمایندگان هر سه  پیشتدوین  

اصل تفکیک آن زمان یعنی روحانیون، اشراف، و مردم عادی، در آن شرکت داشتند.(  

مجریه را به شاه موروثی سپرد، و   ی انتخابی و قوه  ی مقننه را به مجلس ملی، قوه قوا

وجود آورد. در مورد قدرت شاه، اشاره شد  بهبی مستقل از هر دو را  قضاییه انتخا  ی قوه 

در فرانسه قانون است و شاه در رابطه با آن و در   --اتوریته    --مرجع اقتدار    که باالترین

. این مدل در فرانسه عمر کوتاهی داشت. در II,3)کند، )ماده  قالب قانون سلطنت می 

ها لویی شانزدهم را دستگیر، مجلس ملی به کنوانسیون ملی تبدیل شد، ژاکوبن   1۷۹2

 او را اعدام کردند.   1۷۹3سلطنت را ملغی و در 

ریزی شد که بسیاری از دیگر کشورهای جهان، از اروپا پایهاما الگویی از حکومت  

هایی، آن را به کار گرفتند،  گرفته تا خاورمیانه، ازجمله ایران، و شمال افریقا، با تفاوت

ای کشورهای اروپایی همراه با پیشرفت  متحول شدند. در پاره   دو مسیر جداگانهو در 

شاه  خواست قدرت  دموکراتیک،  و  کم های  شدکمتر  قدرت   تر  پارلمان  و  مجلس  و 

مدل   کشورهای  یافت.  مینستر»بیشتری  و   «وست  کانادا،  استرالیا،  بریتانیا،  ازجمله 

سلطنتی نظیر ژاپن، هلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا و سوئد، از این   ی کشورهای مشروطه

سلطنت    ای کشورهای آسیا، خاورمیانه و افریقا روند متفاوتی در نظاماند. اما در پارهنمونه 

گیری شد، که با قدرت گیری بیشتر و بیشتر شاه و کاهش بیشتر قدرت مشروطه پی

نمونه  که  ماند،  کاغذ  روی  تنها  »مشروطیت«  کشورها  این  در  بود.  همراه   یمجلس 

شناسیم. کشورهایی چون اردن و مراکش نیز از  خوبی می هآن را ما ایرانیان ب  ی برجسته

 اند. نمونهاین 
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 جمهوری دموکراتیک 
تنوع  با  دموکراتیک  جمهوری  سیاسی،  نظام  نوع  است. دومین  گوناگون  های 

اساسی  قدیمی قانون  جهان  پابرجای  اساسی  قانون  از    امریکاترین  که   1۷۸۹است 

. اولین  دکرجداگانه تقسیم    ی آمد. این قانون دولت فدرال را به سه قوهدرموقع اجرا  به

نمایندگان و   -دو مجلسی    ی گذاری را به یک کنگره قانونقانون اساسی، قدرت    ی ماده 

با    -سنا   آن  نمایندگان  انتخاب می ی  أرکه  مردم  واگذار کرد. مستقیم   یقوه   5شوند 

طور غیرمستقیم  جمهور قرار گرفت که در انتخاباتی جداگانه به رییس مجریه در اختیار  

بر نمایندگی   تأکیدشود. )با ادعای  ی« انتخاب می توسط مردم از سوی »کالج انتخابات

همگانی مردم، هر ایالت به نسبت تعداد اعضایی که در دو ی  أربا    جمهوررییس بودن  

کننده را به عضویت »کالج انتخاباتی« انتخابمجلس سنا و نمایندگان دارد، تعدادی  

ی أر مورد نظر    کاندیدای جمهوری  ریاستها به  مردم، آنی  أرزمان با  همگزیند و  برمی 

قوه می  قوه  یدهند(.  دو  از  مهم قضاییه مستقل  و  دیگر  عالی  ی  دادگاه  آن  نهاد  ترین 

از سوی  نفره   ۹  فدرالِ برای تمام عمر  با تصویب سنا  رییسای است که  جمهور وقت 

ع از ترین شکلی تفکیک قوا را که مان حکمرانی به قاطع   ی شوند. این شیوه منصوب می 

می  نفره  یک  قدرت  پیچیده بازگشت  فرایند  همراه  به  »شد  موازنهی  و  « نظارت 

(checks and balances  بین قوای )موقع اجرا گذاشت. اما همزمان به گانه  سه

نظام انتخاباتی طوری تنظیم شد که هیچ جریان سیاسی نتواند در یک انتخابات تمامی  

 ها را کال  هوری را برنده شود و سیاست یا اکثریت مطلق هر دو مجلس، و ریاست جم

( و  رییستغییر دهد.  نمایندگان هر دو سال،  سوم یکجمهور هر چهار سال، مجلس 

نظر طراحان قانون هم ممانعت از   ،قولیبه شوند.(  مجلس سنا هر دو سال انتخاب می 

اکثریت« ) از »جباریت  اقلیت و هم جلوگیری  ( tyranny of majorityحکومت 

بر حقوق شهروندان و محدود    ترین قانون اساسی عمدتا های متعدد این قدیمیبود! مُتمم 

 .  است داشته تأکید کردن قدرت دولت 

تغییرات  با  آمریکای مرکزی  و  امریکای التین  اکثر کشورهای  بود که  این مدلی 

ز بسیاری از آن استفاده کردند. امریکا نیز همین مدل را درکشورهای تحت نفوذش، ا

 
5 https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf 
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ویژه در جنوبی، فیلیپین و تایوان پیاده کرد. با این تفاوت که به   ی ، کرهندونزی اجمله  

به   بیشتری  قدرت  مرکزی،  و  التین  ب  جمهوررییسامریکای  شد.  اعمال  ه داده  جای 

ی قوا، این کشورها نفره و تفکیک قاطعانه یکهای الزم برای پیشگیری از حکومت  کنترل 

کردند. سیمون بولیوار، قهرمان بزرگ استقالل   تأکیدور  جمهرییسبر ضرورت قدرت  

جمهور« رییس طنز گفته بود که این یک »شاه انتخابی تحت عنوان  بهامریکای التین  

سلطنتی ندارد. در مقاطع بعدی و در   ی نفرهیکهای  است، و در واقع تفاوتی با رژیم

فزاینده قدرت  موارد  مردمی  مبارزات  اثر  بر  پارلمان   جمهوررییسای  قدرت  و  تعدیل 

 گویند.  ( نیز می presidentialism« )ریاستیها »افزایش یافت. به این نظام 

است که آن نیز به   جمهوری پارلمانیجمهوری دموکراتیک،    ترِمتداول  ی نمونه 

و می بازفرانسه    ی تجربه بیسمارک  از  سوم  ناپلئون  شکست  از  پس  که  زمانی  گردد، 

به وجود آمد. )دو جمهوری   1۸۷1در    فرانسه  شکست کمون پاریس، جمهوری سوم

ی پس از سقوط ناپلئون سوم، پارلمانی نبودند(. دوران بالفاصله  1۸۴۸و    1۷۹2قبل در  

ی مشروطه نظام سلطنتی با وعده   طلبان که خواستار بازگرداندنسلطنت شاهد درگیری  

خواهان موفق خواهان در سوی مقابل بود. با آن که جمهوری بودن آن بودند و جمهوری 

شدند، حکومت حالت متزلزلی داشت.    1۸۷5به ایجاد جمهوری و تصویب قانون اساسی  

فاشیسم ادامه یافت. این قانون اساسی    ی و سلطه   1۹۴۰با این حال این جمهوری تا  

 جمهوررییس مجریه را به    ی مقننه را به دو مجلس نمایندگان و سنا، و قوه   ی قوه نیز  

تفاوت  6.دکرواگذار   با  جهان  کشورهای  از  عظیمی  حکومت  بخش  مدل  این  هایی 

مجارستان،   یونان،  آلمان،  فنالند،  اتریش،  ازجمله  برگزیدند؛  را  دموکراتیک  جمهوری 

 جنوبی. هند، ایرلند، ایتالیا، سویس، و افریقای 

-semi« )ریاستینیمه اصطالح »بههای  دیگر جمهوری دموکراتیک نظام   ی نمونه 

presidential« یا  )پارلمانینیمه(   »semi-parliamentary دو« یا  و   )

)مجریه مهمdual-executiveای«  هستند.  آن(  اساسی  ثر  أ متها  ترین  قانون  از 

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/French_Constitutional_Laws_of_1875 
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)از   جمهوررییس، مجلس ملی و نیز  دو مجلسیدر این نظام    ۷است.   فرانسه  1۹5۸

شوند. اما انتخابات مجلس سنا  مستقیم مردم انتخاب میی  أرطور جداگانه با  ( به 1۹65

به  سناتورها  است.  پیچیده  بسیار  و  بزرگی  متفاوت  هیئت  سوی  از  غیرمستقیم  طور 

ای،  منطقه های  شورا  یاعضاکننده« متشکل از نمایندگان و سناتورهای ایاالت،  انتخاب»

ها، و نمایندگان فرانسویان ها و کمونهای شهرشوراهای ایالتی، فرستاده )دلگه(  ی اعضا

خارج از کشور و مستعمرات فرانسه، برای شش سال )نیمی از آن هر سه سال( انتخاب 

قدرت می  که  چند  هر  است،  برقرار  هم  قوه  سه  بین  موازنه  و  نظارت  فرایند  شوند. 

حق   جمهور رییس تر است.  ضعیفارلمان به همان نسبت  بسیار زیاد و پ  جمهوررییس

، جمهوررییس مجریه عالوه بر    ی را هم دارد. اما قوه   پرسیهمه  انحالل پارلمان و برگزاری 

( diarchyساالر« )-هم برخوردار است، و نوعی »حکومت دو  وزیرنخستاز وجود  

کند، اما از آنجا که مجلس  منصوب می   جمهوررییسرا    وزیرنخست که  وجود دارد. با آن

برکناری   قدرت  با    وزیرنخستملی  عمل  در  انتخاب  این  است،  دارا  را  دولت   تأیید و 

در پارلمان   جمهوررییس  مجلس است. اهمیت این تقسیم کار در این است که اگر حزب

در   را از حزب رقیب بپذیرد، و  وزیرنخست اکثریت مطلق نداشته باشد، او ناچار است  

که   آن  با  است.  نیز چنین شده  مورد  نمایندگان وزیر نخست چند  میان  از  ان همیشه 

شوند، اما ممنوعیتی برای انتصاب شخصیت دیگری خارج از پارلمان مجلس برگزیده می

 یبار هم چنین انتصابی صورت گرفته است. در فرانسه این شیوهیکبینی نشده و  پیش 

های دولتی  شود. تمام تصمیم ( نامیده می cohabitationآمیزی« )همای »مجریه-دو

 Conceilتواند از سوی دادگاه اداری مورد بازبینی قرار گیرد. »شورای دولت« )می 

d’Etat  که است  مهمی  بازوی حقوقی  اداریمثابه  به (  برای »عدالت    دیوان عالی 

می عمل  می   جمهوررییس کند.  اداری«  انتخاب  دوبار  و حداکثر  سال  پنج  شود. برای 

اساسی» قانون  )شورای   »Conseil constitutionnel وظیفه با  کسب   ی ( 

اطمینان از اجرای قانون و پیشگیری از عدول از آن، متشکل از نُه نفراست که برای نُه  

 
7 https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiuti
on_anglais_oct2009.pdf 
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ی ور جمهرییسکاندیداهای  تأییدسال )و غیر قابل تمدید( نقش بسیار مهمی از جمله 

ها از سوی سوم آنیککنند.  این شورا هر سه سال تغییر می   ی اعضاسوم  یکرا دارد.  

سوم از سوی رییس سنا منصوب یکسوم توسط رییس مجلس ملی، و  یک،  جمهوررییس

ای از کشورهای اروپای شرقی پس از سقوط شوروی، ازجمله فدراسیون شوند. پاره می 

های اصلی این  های افریقایی، با تغییرات بسیاری، نهادای کشور روسیه، رومانی و نیز پاره 

 نظام سیاسی را در قوانین خود گنجاندند. 

را نیز در این مقوله قرار دهند. با    آلمان اشتباه نظام سیاسی  به ای ممکن است  پاره

اساسی  آن قانون  وجود    ۸آلمان  1۹۴۹که  هم    جمهوررییس هم   اعظم ر صدو 

صرف  نیز تنها یک پُست تشریفاتی    جمهوررییسبینی کرده، و  پیش ( را  وزیرنخست)

مسئولیت و  مهمنیست  اما  دارد،  مهمی  بسیار  سیاسی  رهبری  و  اجرایی  ترین های 

از طرف   یا رییس دولت است که  با   جمهوررییسشخصیت اجرایی کشور صدراعظم 

پارلمان شود و در طول عمر  ( انتخاب میBundestagمجلس ملی )  تأییداحتساب  

و وجود دو نهاد مهم،    فدرالیسمقابل توجه نظام آلمان    ی ماند. جنبه در قدرت باقی می

ها ( است که از فرستاده Bundesrat« ) شورای فدرالیکی مجلس ملی و دیگری »

ایاالت  )دلگه ی  دولت  ی گانه 16ها(  نمایندگان  واقع  در  که  و آلمان  ایالتی  های 

شود. اب در قدرت در این ایاالت هستند، تشکیل می های احزی سیاست کننده منعکس 

ای آن را گذاری شرکت دارد و پارهقانونشورای فدرال همراه با مجلس ملی در امور  

می  سنا  نظیر  باالیی  مجلس  که  نوعی  نهاد، بحثخوانند،  دو  این  ترکیب  است.  انگیز 

 ند. کرا انتخاب می  جمهوررییس  دهد کهرا تشکیل می کنوانسیون فدرال

 

 جمهوری نوع شوروی 
با آن که این نوع جمهوری با تصور امکان ایجاد یک نظام سوسیالیستی در یک 

داری، آن هم کشوری نه چندان پیشرفته، به وجود آمده بود، و کشور در دوران سرمایه

 
8 
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Rep
ublic_2012.pdf 
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را شکل بخشید، با این حال ساختار    خواهدر عمل نوعی جمهوری استبدادی و تمامیت

توجه قابل ی تطبیقی  رائه کرد که از نظر مقایسهحکومتی و نظام انتخاباتی متفاوتی را ا 

اساسی   قانون  طبقات،  تأکیدبا    1۹1۸است.  الغای  و  انسان  استثمار  الغای  هدف   بر 

ترین مرجع قدرت اجرایی را به وجود آورد. عالی  ۹جمهوری فدراتیو شورایی روسیه 

در سال    سراسری شوراهای روسیه بود که حداقل دو بار  ی «کنگرهی، »گذارقانونو  

« کمیته اجرایی مرکزیشد، و در دوران بین دو کنگره در اختیار نهاد »میار  زگبر

کمیته   2۰۰حداکثر   داشت.  قرار  »  ی نفره  نیز  مرکزی  کمیسار اجرایی  های شورای 

خانه را داشت،  وزارت  1۷های مختلف متشکل از  خانهوزارت« را که نقش دولت و  خلق

شد. اما با آن که در خاصی تشکیل می ی  کمیته گزید. هر کمیساریا نیز خود از  برمی 

اشاره  هیچ  قانون  بلشویک این  حزب  عمل  در  بود،  نشده  کمونیست  حزب  به  ای 

 ی تمام نهادهای قدرت بود.کننده کنترل 

های سالاین قانون مبنای قوانین اساسی بعدی اتحاد جماهیر شوروی بود که در  

ترین این  جا تنها به آخرین و مفصلاینتغییر کرد. در    1۹۷۷12و    1۹3611  1۰، 1۹2۴

برقرار    1۹۹1کند و تا انحالل شوروی در  قوانین که تغییرات قبلی را نیز منعکس می 

می  اشاره  اساسی  شود.  بود،  قانون  »اهداف    1۹۷۷در  که  این  ذکر  با  شوروی  اتحاد 

کند که دولت شوروی به »دولت تمام مردم« شده«، اعالم می  مینأتدیکتاتوری پرولتاریا  

نه فقط کارگران و دهقانان تبدیل شده بار مشخصا است   و  به نقش »رهبری و   . این 

 
9 
https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1918/ 
10 
https://en.m.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Soviet_Union_(
1924) 
11 http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1936toc.html 
12 
https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1977/c
onstitution-ussr-1977.pdf 

1۹۷۷فارسی   http://ael.af/wp-

content/uploads/2016/03/ یستیالیسوس_ یشورو_ ریجماه_ اتحاد_ یاساس_ قانون .pdf 

https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1977/constitution-ussr-1977.pdf
https://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1977/constitution-ussr-1977.pdf
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شود روابط خارجی اشاره می و  ی حزب کمونیست در تمامی امور داخلی  «کنندههدایت

بر »سانترالیسم   سوسیالیسم پیشرفته«(. این قانون تحت عنوان »قانون اساسی  6)ماده  

سوسیالیستی   »مالکیت  سوسیالیستی«،  »دموکراسی  در ل  یوسادموکراتیک«،  تولید 

 تأکیدتسیا« نریزی دولتی«، »اتحاد کارگران، دهقانان، و اینتلیجبرنامه شکل دولتی«، »

رجع ترین مکرد. از نظر ساختار حکومتی، در تغییرات قبلی به جای »کنگره«، باال می 

« واگذار شده بود. این  شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی»قدرت سیاسی به نهاد  

« هاشورای ملیت« و دیگری »شورای اتحاد، یکی »رازتهمنهاد متشکل از دو مجلس  

شدند. نمایندگان شورای  با تعداد مساوی اعضا بود که هر یک برای دو سال انتخاب می 

مستقیما  ح  اتحاد  در  مردم  سوی  انتخاب وزهاز  مساوی  جمعیت  با  انتخاباتی  های 

ملیت می  شورای  نمایندگان  و  تعداد  شدند،  با  سوی تعیین ها  از  هریک،  برای  شده 

شدند. این دو  ها و مناطق و نواحی خودمختار انتخاب میهای اتحاد، جمهوری جمهوری 

در موردی   بینی شده بود که اگرپیش و    دادندمقننه را تشکیل می   ی مجلس در واقع قوه

به توافق نرسیدند، یک هیئت حل اختالف دو مجلس موضوع را بررسی کرده و اگر باز 

سراسری گذاشته شود. نهاد شورای   پرسیهمه  دو مجلس به توافق نرسیدند، موضوع به

اجرایی مرکزی سابق( از   ی جای کمیته به)پرزیدیوم( را )  «هیئت رییسهعالی یک »

  15، یک معاون اول و  صدر هیئت رییسهمتشکل از یک    -ها  میان نمایندگان سوویت

 یگزید. هیئت رییسه در فاصلهمیبرهای شوروی(  معاون )یک نفر از هر یک از جمهوری 

بین جلسات شورای عالی رهبری سیاسی را بر عهده داشت، و صدر هیئت رییسه در 

جای )شورای کمیساریای خلق سابق( که به«  شورای وزیران »مت بود.  واقع رهبر حکو

مشترک دو    ی شورای عالی در جلسه  نقش دولت شوروی را بر عهده داشت، از سوی 

عهده داشت.  برمجریه را    ی قوهمرجع اجرایی و اداری    شد، و باالترینمجلس انتخاب می

قوه  نظر  کشورقضاییه،    ی از  عالی  می   دیوان  انتخاب  عالی  شورای  سوی  و از  شد، 

 شدند.  از سوی مردم انتخاب می  « در سطح ناحیه و شهر مستقیما های مردمدادگاه»

 ی البته باید توجه داشت که در این قانون و قوانین قبلی، هیچ تفکیکی بین سه قوه 

مقننه، مجریه و قضاییه وجود نداشت، و این برطبق برداشتی از سنت کمون پاریس و 

ی مارکس بود که چنین تفکیک سیاسی مهمی را باور نداشت )و ای اشارات اولیهپاره
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کس باور ندارند(. البته اگر هم بر روی کاغذ قرار بود وهای ارتدهنوز هم بسیاری چپ 

قوه برای  استقاللی  سلطهپیش ه  قضایی  ی که  شرایط  در  شود،  ی جانبههمه  ی بینی 

شد. به همان ترتیب  کل نظام این استقالل عملی نمی   خواهو ترکیب تمامیت   حزبیتک

حزبی  تک  ی خاطر همین سلطه ه های انتخاباتی، بسازوساخت بینی انواع  پیش   رغمبه که  

های تنها حزب گذار سیاست صحه  خواهی، دو مجلس شورای عالی نیز عمال و تمامیت

ترین نهادهای همین قانون از مهم   1۰۰  ی که آن حزب طبق ماده   -در قدرت بودند  

می حساب  به  مجالس  نمایندگان  کردن  سالهنامزد  سی  دوران  اگر  حتی  ی آمد. 

ذاریم، در دوران برژنف که این قانون وضع شد،  دیکتاتوری فردی استالین را هم کنار گ

کل حزب کمونیست بود، و هم دو بار صدر هیئت رییسه بود، دبیر سال هم  1۸او برای 

 جفت امکان مخالفت با او را نداشتند.  وطاقهای و هیچ یک از نهاد

کشور حکومتی  نظام  در  اکنون  هم  که  است  واقعیتی  می   نیچ  این   بینیم. نیز 

قانون پنج سال  گذاری در چین »کنگره باالترین مرجع  برای  که  است  ملی خلق«  ی 

می قواانتخاب  مقامات  میشود،  انتخاب  را  قضاییه  و  مجریه  بهی  و  ساالنه  کند،  طور 

ی کند. حدود سه هزار نمایندههای دولت را بررسی می دهد و سیاست تشکیل جلسه می

رده از  مکنگره  می های  انتخاب  پایین ختلف  در  ناحیهشوند.  و  دِه  مردم  رده،  ی ترین 

کنند. از این رده به بعد تا باالترین رده انتخاب می  مستقیما شهری نمایندگان خود را  

شوند. مجامع محلی نمایندگان انتخاب می   غیرمستقیمطور  یعنی کنگره، نمایندگان به 

ی استان، و مجامع استانی برای کنگرهی شهری، مجامع شهری برای  خود را برای رده

انتخاب می  ی ملی، »کنفرانس مشورتی سیاسی خلق« که کنند. عالوه بر کنگره ملی 

کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف )از جمله نوعی نقش مجلس دوم را بازی میبه

مین  ها و غیره، به ههای زنان، جوانان، اقلیت حزب کمونیست(، و نمایندگان سازمان 

 شود.ای انتخاب میردهی چندشیوه 
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 های انتخاباتینظام

تفاوت حکومتی،  مختلف  نهادهای  از  نظامبرکنار  نیز  های  انتخاباتی  های 

نظامتوجهقابل  به وجود حزباند.  متکی  نظام دموکراتیک  انتخاباتی در یک  های های 

 های متعدد انتخابات دموکراتیک عملی نیست.  سیاسی است، زیرا بدون حزب

اند. تفکیک ای از عوامل مرتبط، از یکدیگر قابل  های انتخاباتی برمبنای مجموعهنظام 

انتخاباتی مربوط است که بر اساس   ی د نماینده در هر حوزه ایک عامل به اندازه و تعد

شود. « مطرح می اینمایندهتک  یحوزه« و »اینمایندهچند  یحوزهآن دو نوع »

قاعده  به  خود  عامل  میزان  این  »ی  أری  نوع  دو  که  است  « یأر  بیشترینمربوط 

(plurality rule« و )اکثریت آرا( »majoritarian rule،)  یا به اصطالح دیگر

 ی دو نوع شیوهشود، و هر دو دسته عامل به  اکثریت نسبی و اکثریت مطلق مربوط می 

 شوند.  مربوط می   انتخاباتی

را   درصداز پنجاه   بیش  ی آراای، هر کاندیدایی که اکثریت  نماینده تک  ی در حوزه

نمایندگی انتخاباتی »شود. اما در نظام  منطقه را برنده می   ی آراکسب کند، صددرصد  

)نسبی  »proportional representation حوزه در  نماینده  چندین  که   ی (، 

انتخاب کنندگان به  انتخاباتی با هم رقابت می  دهند،  رای می  لیست احزابکنند و 

 آیند. در نوع اول که مبتنی بر اکثریت آرا است، معموال  های آرا به حساب می درصدتمام  

های های متعددی، حتی حزبکنند، اما در نوع دوم حزبم رقابت می دو حزب اصلی با ه

نسبت مجموع آرایی که در به توانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند و  تر میکوچک

شوند.  های انتخاباتی می کنند وارد پارلمان یا دیگر نهادانتخاباتی کسب می   ی سطح حوزه 

تنوع   ی شیوه  نسبی  پیچیدگی نمایندگی  و  مواردی  ها  در  دارد.  فراوانی   یحوزههای 

ها به چند شکل ای است. حزبتواند کل کشور باشد و در مواردی منطقه می   انتخاباتی

کنند و کسانی که در باالی بندی می اولویتکاندیداهای حزب خود را تعیین و  ست  فهر

لب موارد  قرار دارند شانس باالتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت. در اغست  فهر

 دهند.  میی أرزمان به یک کاندیدا و به لیست حزب هم دهندگان ی أر
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طور خالصه در نوع اول که مبتنی  هایی دارند. به هریک از این دونظام مزایا و ضعف

تر  کوچکاکثریت است و تنها دو حزب بزرگ رقابتی جدی باهم دارند، احزاب    یآرابر  

 ییابند. در این شیوه و یا منفردین شانس بسیار کمی برای موفقیت در انتخابات را می 

آورد، انتخاباتی که طی آن یک حزب اکثریت مطلق یا نسبی را در پارلمان به دست می 

نمایندگی نسبی   ی ماند. در شیوه درت باقی میآن حزب با تداوم و ثبات بیشتری در ق

تواند اکثریت مطلق را کسب کند، برای تشکیل دولت  ندرت یک حزب میبهجا که  از آن

های کوچک دیگر است،  های خود ناچار به ائتالف با حزب یا حزبو یا پیشبرد سیاست 

انتخاباتی   ی یوه ها را نیز در نظر گیرد. در این شهای آن حزبو ناچار است که سیاست 

ازجمله حزبحزب ترقیهای کوچک،  که    خواه های  امروز  سفانه  أمتو چپ  دنیای  در 

توانند وارد پارلمان شوند. البته  را ندارند، می ها  ی أرشانس چندانی برای کسب اکثریت  

و ارتجاعی نیز وجود دارد و در بسیاری افراطی  راستی  دستهای  این امکان برای حزب

انتخاباتی که از نمایندگی نسبی شوند. در تمام نظامق شده و می موارد هم موف های 

یا حداقلthreshold)  آستانهکنند، یک  پیروی می تا یک حزب   ی(  آرا الزمست  از 

تر  کوچکبتواند وارد مبارزات انتخاباتی شود که هرچه این درصد باالتر باشد، احزاب  

کم  ایشانس  موارد  بسیاری  در  داشت.  خواهند  پنج    آستانه   نتری  تا  از   درصد سه 

به   ی مجموعه است.  شیوه آرا  کلی  دولتکم   رغمبهدوم    ی طور  نفوذ  ثباتی  خطر  و  ها 

(  consensus model)  محوری  -توافقراستی افراطی، بر مبنای  دستهای  حزب

توانند استوار است و در شرایطی که جریانات مترقی امکان تشکیل دولت را ندارند، می 

های جدی دنبال و حتی تحمیل کنند. اکثریت کشور  طوربه خواهانه را  های ترقیسیاست 

نمایندگی نسبی، و   ی پارلمانی ازجمله بسیاری کشورهای اروپایی و اسراییل از شیوه 

جملهکشور از  متعددی  شیوه   های  از  استرالیا  و  کانادا،  بریتانیا،  انتخاباتی   ی امریکا، 

 کنند. اکثریت آرا پیروی می
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 حقوق شهروندی

اختصاص دارد.  به حقوق شهروندی  اساسی موجود  قوانین  تمام  از  بخش مهمی 

قانون اساسی    ی شود. مقدمه آغاز می   13»ما مردم«  یقانون اساسی امریکا با دو کلمه

کند  عطف می   1۷۸۹  ی حقوق انسان و شهروند« مصوبه   ی امروزی فرانسه به »اعالمیه

دارد که »انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد و برخوردار از    تأکیداول آن بر این    ی که ماده 

ماده  است«.  برابر  »جمهوری    ی حقوق  یک  را  فرانسه  قانون،  این  ناپذیر، جداییاول 

آلمان با    1۹۴۹اصل اول قانون اساسی    1۴خواند.سکوالر، دموکراتیک و اجتماعی« می 

ای یا  قوانین پایه  15. »کرامت انسان مصون از تعرض است«  :شوداین جمله شروع می 

اشاره می اول  قانون( در فصل  عمومی در سوئد    کند که »قدرتاساسی سوئد )چهار 

همگانی و ی  أرآزاد و حق    ی ی عقیده ناشی از مردم است. دموکراسی سوئدی بر پایه

های و بسیاری نمونه  16؛محور اشاره دارد-آزاد بنا شده است....« و به دموکراسی شهروند

قانون اساسی   نژاد و ملیت،    1۹۷۷دیگر.  از  برابری شهروندان مستقل  بر  نیز  شوروی 

کند و آن نیز به »تضمین  می   تأکید ت، زبان، گرایش مذهبی، و نوع کار  جنسیت، تحصیال 

ط  ی شراروسیه با توجه به    1۹1۸دارد. در قانون اساسی    تأکیدتعرض بودن فرد«  قابل غیر  

حق همگانی در نظر گرفته شده بود و  ی  أرهایی برای حق  انقالبی و جنگ، محدودیت

کردند، )شعار »هر و حق انتخاب شدن را محدود به کسانی کرده بود که کار میی  أر

آن که کار نکند، نخواهد خورد«(؛ کارفرمایانی که برای نفع شخصی کارگر استخدام 

تجار می  داشتند،  درآمد  اجاره  و  بهره  کسب  طریق  از  کار  بدون  که  کسانی  کردند، 

 
13 https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf 
14 https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiuti
on_anglais_oct2009.pdf 
15 Die Würde des Menschen ist unantastbar 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
16 
https://www.government.se/49b75a/contentassets/7b69df55e581476
38f19bfdfb0984f97/the-constitution-of-sweden 
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های ون سایر ادیان، کارکنان دستگاه ها و روحانیهای تجاری، کشیش خصوصی، واسطه 

ها را به دالیل  ها حق شهروندی آنامنیتی رژیم سابق، مجانین، و کسانی که سوویت

حق   از  کرده،  محروم  ناشایست  این ی  أرکارهای  بعدی  قوانین  در  بودند.  محروم 

 ها برداشته شد.  محدودیت

شده با آنچه که در واضح است که بین آنچه که در قانون )روی کاغذ( وعده داده  

قوانین اساسی حتی در   ی همهدر  های فراوانی وجود دارد.  شود تفاوتعمل انجام می

.  است  کشورهای دیکتاتوری و استبدادی بخشی به حقوق شهروندان اختصاص داده شده

ی جالبی اشاره در دوران شاه یک خبرنگار امریکایی )نام او را به خاطر ندارم( به نکته 

ای از بندهای مربوط به حقوق نقل به معنی نوشته بود که اگر فردی پاره  کرده بود و

از میدان بلند در یکی  با صدای  ایران را  های شهر تهران  شهروندان در قانون اساسی 

خوانیم که »اساس بخواند، پلیس او را دستگیر خواهد کرد! )در آن قانون از جمله می

«، یا »افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن  بردار نیستتعطیل  مشروطیت جزئا و کال 

تکلیف امروز هم که روشن    1۷و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند...« 

های فراوانی ترین کشورها هم بین تضمین قانونی و عمل تفاوترفته پیشاست. حتی در  

قانون اساسی    ادعای   رغم به   تدریج بهبود یافته است. مثال بهبوده که البته در مواردی  

قرنسیاه امریکا   تا  نمیپوستان  حساب  به  »مردم«  جزء  عمال  با  ها  هم  امروز  آمدند. 

راستی اقلیت دست ی  دموکراسی امریکا بازیچه  1۸، چرای نولیبرالیسموچونبی ی  سلطه

»برابری« شامل حال زنان   عمال   1۹۴۴بسیار افراطی و ثروتمند شده است. در فرانسه تا  

تا  نمی یا دوستی یادآوری کرد که در آلمان )غربی(  با اجازه  1۹۷۷شد.   ی زنان تنها 

قانون اساسی    تأکید  رغمبه توانستند خارج از خانه کار کنند. هنوز هم  شوهرشان می 

مقام   در  زنان  موقعیت  مرد«،  و  زن  برابر  »حقوق  بر  و  تصمیمآلمان  سیاسی  گیری 

است. یکتنها  اقتصادی   مردان  از    1۹سوم  کاغذ  روی  در  شوروی  اساسی  قوانین 

 
17 https://www.tribunezamaneh.com/archives/87075 
18 https://pecritique.com/2022/12/31/نابغهها ی-اهریمنی -سعید - رهنما/ 
19 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/
IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf
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ترین قوانین اساسی بودند، )حق کار، حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن....و مترقی 

 گذشت.  دانیم که در عمل چه میاما می   ،(های سیاسیتمام آزادی  ی وعده

که   است  شراجراییواضح  به  خود  کشور  هر  در  شهروندان  حقوق  و  شدن  ایط 

ها این حقوق تنها در های سیاسی و فرهنگی خاصی وابسته است که بدون آنپیشرفت 

 مانند. کتاب قانون باقی می 

 

 گرایی گرایی و ایالتمرکز
بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، چگونگی تقسیم اقتدار دولت   ی دیگر نکته

ایالت و  مرکز  بین کشورهای  بین  تفاوت  و  )تکها،  و کشورهای unitaryحکومتی   )

( است، که در اولی تمام قدرت در یک دولت مرکزی متمرکز است و federalفدرال )

های کشور تقسیم  و ایالتها و درجات مختلفی بین مرکز  در دومی این قدرت به شکل

ایالتمی  صرفا شود.  یا  و  ترکیب جمعیتی خاص  اساس  بر  یا  پراکندگی   ها  اساس  بر 

دو شوند. بسته به شکل فدرالیسم، نظام حکومتی در  جغرافیایی و جمعیتی تعیین می 

کند و عالوه بر ملی و ایالتی، و گاه در سه سطح یعنی در سطح شهرها، عمل می   سطح

های مقننه، مجریه و قضاییه و نظام مالیاتی خود را دارند و در ایاالت نهاد   دولت فدرال،

کنند. در مواردی از جمله امریکا و تا حدودی قالب قانون سراسری کشوری عمل می 

فدرالیسم امور ایالت خود را دارا هستند. در    ی کانادا، ایاالت اقتدار فراوانی در اداره

کند، )ازجمله برزیل( و ایاالت کالن ملی را وضع می   های ، دولت مرکزی سیاست متمرکز 

 کنند.  ها تفویض شده عمل می در قالب اختیاراتی که به آن

شود )از جمله امریکا،  اساسی به ایاالت واگذار میاز طریق قانون  این اختیارات یا  

ن  استرالیا و کانادا(، که در این صورت دولت مرکزی حق تغییر آن را ندارد، و یا ممک 

ایاالت   کل  به  یا  خاصی  ایالت  به  مرکزی  دولت  سوی  از  شود   تفویضاست 

(devolutionو در این صورت هر زمان که دولت مرکزی اراده کرد، می ،)  تواند آن

گانگی چنددیگر به یکسانی یا    ی اختیارات را پس بگیرد )ازجمله بریتانیا و اسپانیا(. جنبه 

قانون اساسی و یا دولت مرکزی به دالیل خاصی   اقتدار ایاالت مربوط است. در مواردی 
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فدرالیسم کند که به آن  تری را به یک یا چند ایالت واگذار میتر یا بیشاقتدار کم 

می asymmetrical)  متقارن نا کم(  اقتدار  مورد  در  هند  جمله  )از  و گویند  تر 

کردستان عراق، و روسیه در مورد اقتدار بیشتر(. بر کنار از کشورهای فدرال از جمله 

امریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، روسیه، هند، پاکستان، برزیل، نپال، اکثر کشورهای جهان 

 یفرانسه، ایتالیا و کشورهای سلطنتی مشروطه  ی استثنابه اند، و  حکومتی تکهای  کشور

ژ و  کشورهای  اروپا  مطلق  اکثریت  عمدتا تکاپن،  جهان  کشورهای   حکومتی 

 فدرالینیمه ها نیز نظام  ای کشورحکومتی است. پارهتک اند. چین هم  یافتهتوسعهکمتر

 دارند، از جمله افریقای جنوبی و اسپانیا.  

 ی به این نکته باید توجه داشت که برخالف این تصور که فدرالیسم تنها به مسئله

چند هر   -شود  دهند محدود میها و مناطقی که آنها اکثریت جمعیت را تشکیل می ملیت 

در بسیاری موارد این تقسیم اقتدار حکومتی بر    --های آن است  ترین ویژگیکه از مهم 

ای کشور با توجه به وسعت و پراکندگی و تراکم جمعیت صورت اساس تقسیم منطقه 

 گیرد. می 

 

 های سیاسی رادیکال ی نظامدرباره  ی چند نکته

تالش شد،  اشاره  که  جمهوری   نظریهای  همانطور  برقراری  برای  های  بسیاری 

یا  ایده ببهآل  که  است  آن  بر  که  رسیده  انجام  به  رادیکال  حکومت  هاصطالح  جای 

های قرار سازد، به نابرابری بری مردم، حکومت خودگردان مردم را  نمایندگان برگزیده 

فارسی   ی هم ترجمه  اندازد. اخیرا براجتماعی را    ی گونه سلطههر اجتماعی پایان دهد، و  

سایت   در  زمینه  این  در  مقاله  سیاسیچند  اقتصاد  است.   نقد  شده  این    2۰منتشر 

های موجود ها و کمبودهای جمهوری درستی به ضعف بهن آن که  های نظری ضمتالش

کنند،  آل را بیان می های مهمی از یک جمهوری یا یک حکومت ایدهپردازند و جنبهمی 

نظریه  رغمبه سوسیالیستیسرمایه پسایک حکومت    عمدتاًها،  تنوع  و  را   داری 
 

20 https://pecritique.com/2022/11/30/؛/نظریهی -جمهوریخواهانهی - سوسیالیس 

 https://pecritique.com/2022/12/28/؛  /از-نوجمهوریخواهی -به- جمهوریخواهی -ا 

https://pecritique.com/2023/01/04/جمهوری خواهی -رادیکال- ایدهی-جدید -چپ/ 

https://pecritique.com/2022/11/30/نظریهی-جمهوریخواهانهی-سوسیالیس/؛
https://pecritique.com/2022/12/28/از-نوجمهوریخواهی-به-جمهوریخواهی-ا/؛
https://pecritique.com/2023/01/04/جمهوریخواهی-رادیکال-ایدهی-جدید-چپ/


  

 
 

 های سیاسی و قوانین اساسی بررسی تطبیقی نظام 19

 ییافتهتحولهای  جمهوری لیبرال و حتی جنبه  ی های نظریهکنند. در ضعفطرح می 

اصلی پیوسته همان   سؤال« تردیدی نیست. اما  خواهیجمهوری-نوآن تحت عنوان »

داری است که در جاهای دیگر به آن همیشگی یعنی چگونگی گذار از سرمایه  سؤال

و  پرداخته هیچأمتام،  این  سفانه  از  سطح  نظریهیک  در  جز  آن کلی پردازان  به  گویی 

خواهی رادیکال بلکه پردازان جمهوری تنها شامل حال نظریه نه اند. این واقعیت  نپرداخته

( و طرفداران councilismگرایی )های رادیکال از جمله شوراطرفداران دیگر حکومت 

های نه نموهای خودگردان مردمی بدون کسب قدرت سیاسی، و کسانی که  حکومت 

ژاوا را برای کاربرد در سطح کشوری و یا ر  هااز جمله زاپاتیست  ،و نه ملیرادیکال محلی  

  21گیرد.کنند، نیز دربر می طرح می 

خواهان رادیکال، این است که ضمن آموختن از تحوالت نظری جمهوری   ی نکته 

نظریه شورا دیگر  و  نمی گرایان  انقالبی،  و  انتقادی  کلیت  های  که  داشت  انتظار  توان 

داری عملی شود، چراکه استقرار ها در دوران سرمایههای اساسی و بنیانی آن خواست

، یا بخاطر برداشتِ  زمینی کاری ندارند های  ها که به واقعیتسوسیالیسم، جز برای آن

، هم یک های بزرگانِ سوسیالیستِ گذشته را تکرار کنندمذهبی گونه تنها باید گفته 

پروژه  ی پروژه یک  هم  و  است  طوالنی  اجتماعی  تجربه   ی انقالب  از   ی جهانی.  بیش 

و   های کشورهای مختلف جهان، اعم از انقالبیونسوسیالیست  ی نیم قرن مبارزهویک

یعنی آنها که با یک انقالب سریع و تحت رهبری یک اقلیت پیشتاز و   - -ها  رفرمیست 

آنها که به امید اصالحات تدریجی قصد ساختن یک نظام سوسیالیستی در یک کشور 

 
واقعی در دوران   'کنترل کارگری '(ممکن بودن -»)نا ی ها را در مقاله این انتقاد 21

المللی کار و طبقه کارگر  تاریخ بین ی داری« که در ماه فوریه در مجلهسرمایه
(ILWCH  منتشر خواهد شد، و امیدوارم به زودی به فارسی ترجمه شود، مطرح )

 Saeed Rahnema, (2023), “The (In-)conceivability of real :امهکرد

‘workers’ control’ under capitalism”, International Labor and 
Working Class History, Cambridge University Press. 
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داشتند می   --  22را  به  نشان  استقرار سوسیالیسم  که  به زمینهپیش دهد   ، ویژه هایی 

ای از کشورهای جهان، سوسیالیست در بخش فزاینده   مدنی اکثرا   ی وجود یک جامعه

 شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.  ها نیاز دارد که بدون آن

از بحثبه باید در نظر داشت که بسیاری  پردازان چپ در غرب  های نظریهعالوه 

ی را  های فراوانناظر به جوامعی است که در مقایسه با جوامعی چون کشور ما پیشرفت

های سیاسی، اجتماعی و حقوق  ویژه آزادی به   ،های مختلف اجتماعی و سیاسیدر عرصه

سر بهاند. جوامعی چون ایران امروزی در شرایط بسیار متفاوتی  کردهشهروندی تجربه  

اند، دعوای نظری محرومگونه آزادی  هر در کشوری که شهروندانش عمال از    برند. مثال  می 

تک که  مبحث  این  )آزادی   ی یه حول  آزادی  مثبت  مفهوم  بر  باید  مترقی  جریان  یک 

 یبحثی چندان مناسب لحظه   23،برای...( و نه مفهوم منفی آزادی )آزادی از...( باشد

وجه به معنی نفی اهمیت و نتایج سیاسی متفاوت هیچسیاسی ما نیست. این حرف به 

توان این پرسش که آیا می   ای دیگر،عنوان نمونه به هریک از این دو برداشت نیست. یا  

گونه سلطه را از هرهای اجتماعی و  بالفاصله نظامی را به وجود آورد که تمام نابرابری 

میان بردارد، و مردم همگی به شکل خودمختار و خودگردان مسائل اقتصادی، اجتماعی،  

و نه  تردید تبلیغ موضع منطقی  المللی را اداره کنند؟ بی محیطی، و بین زیست سیاسی،  

آل امری مثبت و ضروری است، اما این  ی ایدهتصوری از جامعه  ی چپ و ارائهخیالیِ  

به  ها دست یابند. توانند بالفاصله به این هدف ها می بدان معنی نیست که سوسیالیست

ای نیاز داریم که ما به نظام سیاسی  باور من در این مقطع از تحول اجتماعی،

های سیاسی و  آزادی  داری جهانی، بیشترینسرمایه  یبتواند در دوران سلطه

 

 ، انتشارات آگاه های قرن بیستمباز خوانی انقالب (، 13۹۷سعید رهنما، ) 22

 ، نشر سرای بامداد. های رفرمیستی سوسیالیستیباز خوانی جنبش(، 1۴۰1سعید رهنما، )

Saeed Rahnema (2019), “Lessons of the Second Revolutions: 
Revisiting the Russian, German, Chinese and Vietnamese Socialist 
Revolutions”, in Socialism and Democracy, Vol. 33. No.2 July. 
Saeed Rahnema (2021), “Lessons of Socialist Reformisms: Revisiting 
the German, Swedish and French Social Democracies”, in Socialism 
and Democracy, Vol. 35 Nos 2-3, July November. 
23 https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ 
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کنندگان مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف  یاجتماعی و مشارکت فزاینده

اقتصادی  یرا در جهت توسعه  اجتماعی و حفظ محیط   ، فرهنگیسیاسی،  و 

نظام دموکراتیک است که جریانات سیاسی مختلف   زیست فراهم آورد. در این

آل خود های مطلوب و ایدهتوانند آزادانه سیاستها میجمله سوسیالیستاز

مدنی   یگیری کنند، و بسته به موفقیتی که در کسب هژمونی در جامعهرا پی

یابند، در این جهت پیشروی کنند. نیز نفی امکان برقراری کلیت جمهوری می

معنی عدم تالش برای پیشبرد بهوجه  هیچداری بهرادیکال در دوران سرمایه 

شهروندان و حتی خودگردانی در   یویژه مشارکت فزایندههایی از آن، بهجنبه

 ها نیست. ای عرصهپاره

 

 *** 

 

 کنونی؛   یهای مطلوب لحظهدام جنبهکدام نظام، ک -۲
 کلیات طرحی برای بحث 

 

نظام  که  نیست  کمبودتردیدی  مختلف  درجات  به  موجود  دموکراتیک  و های  ها 

نولیبرالیسم و پیشروی   ی گذرد و سلطهمشکالت فراوانی دارند، و هر چه که زمان می 

بین آنچه که در قوانین این کشورها درج   ی شود، فاصلهراستی تقویت می دستجریانات  

شود افزایش  و آنچه که در عمل انجام می   -ها نیز مسائل خود را دارند  که آن  - شده  

جنبه می  حال  این  با  رسمییابد.  این  -های  اساسی  قوانین  در  مهمی  بسیار  حقوقی 

می کشور که  آنهاست  از  در توان  مطلوب  سیاسی  نظام  کلیت  بحث  و  طرح  برای  ها 

 .  دکری کنونی استفاده لحظه

نامعلوم مجلس  تردید زمانی در آیندهبی  انتخاب سسانی  ؤمای  از سوی مردم  که 

شود، قانون اساسی مطلوب اکثریت مردم و کلیات و جزییات نظام مطلوب را تعیین  می 

های مناسبت نیست که جریانات و گروهعمومی خواهد گذاشت. بی ی  أرخواهد کرد و به  
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تهیه و در معرض قضاوت و بررسی    های مورد نظر خود را مشخصا لف طرحسیاسی مخت

زیر   در  دهند.  قرار  بحثعموم  به  زدن  دامن  جنبه   برای  به  زمینه  این  از در  هایی 

ای از قوانین اساسی موجود  از پارهثر  أمت های یک نظام سیاسی مطلوب  ترین ویژگیمهم 

 شود.اشاره می 

 

 مشروطه یا جمهوری
است.   ی مسئلهاولین   نظر  مورد  نظام  کلی  پرداخت، شکل  آن  به  باید  که  جدی 

سلطنتی   ی های دموکراتیک موجود هم در شکل مشروطهطور که اشاره شد، نظام همان

سلطنتی امروز   ی های دموکراتیک مشروطهو هم در شکل جمهوری وجود دارند. رژیم

قدرت سیاسی ندارد، در   هیچیک مقام تشریفاتی است و    که در آن شاه یا ملکه صرفا 

های سیاسی طوالنی دموکراسی، حکومت قانون و آزادی   ی کشورهایی هستند که سابقه 

جویی در مداخلهترین شانس بازگشت به  و دربار سلطنتی کوچک  اندداشتهو اجتماعی  

سیاست را ندارد. اما در کشوری چون ایران که جز در چند مقطع کوتاه و بحرانی هرگز 

معنی  های سیاسی را نداشته و حاکمیت قانون در آن بیی دموکراسی و آزادی تجربه

نظامی   چنین  میبه بوده،  لحظهراحتی  یک  در  متحدین   ی تواند  کمک  با  و  بحرانی 

تعطیل«   های خارجی، »مشروطیت« را »جزئا و کُال جفت فعال و حمایت قدرتوطاق

از ویژگیبر قرار سازد.  برکند و استبداد جدیدی را    نظرموردهای شخصیتی فرد  کنار 

بسیار ای  دموکراتیک، خود به النه   ی در جوامع فاقد تجربه   دربار، نهاد  برای سلطنت

دسیسه انواع  برای  نهاد خطرناک  علیه  بر  و ها  مترقی  نیروهای  و  دموکراسی  های 

در رسد مجددا  نظر می که به    –   یبوسدست   با ، و چاپلوسان  شودتبدیل می   خواهآزادی 

یافتحالِ   را فراهم می   ی زمینه   –  ن است رواج  اعلیحضرت  به آورندقدَر قدرتی   عالوه. 

جای یک نماد رهبری ملی که  ه یکم چیست که بوبیستچنین انتخابی در قرن    منطق

انتخاب می برای دوره به  قابل شود و  ی محدودی از سوی مردم  برکناری است، فردی 

توان گزیده شود؟ در این زمینه زیاد می بر هم موروثی به رهبری کشور  شکل دائمی آن 

نظام مطلوب در شکل کلی خود یک نظام جمهوری نوشت، اما تردیدی نیست که  

با این نظر کامال است    . واضحاست اند و خوب مخالف  که طرفداران امروزی سلطنت 
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شان را مطرح کنند و یا اعالم کنند که قانون اساسی کلی قانون    ها نیز طرح است که آن

اساسی نظام جدید همان قانون اساسی قبل از انقالب است و مزایای آن را مورد بحث  

 قرار دهند.

 

 کدام نوع جمهوری
های دموکراتیک،  دوم انتخاب نوع جمهوری است. در میان انواع جمهوری   ی مسئله

ریاستی، باز به همان دلیلی که در مورد رژیم سلطنتی نیمهجمله پارلمانی، ریاستی، و  از

نوع   شد،  مطرح  ریاستی مشروطه  و    جمهوررییس که    جمهوری  سیاسی  قدرت  از 

تواند که میچراچون ایران نیست،  اجرایی بسیار باالیی برخوردار است، مناسب کشوری  

آن از  کند.  را تسهیل  به دیکتاتوری  بازگشت  نظام دموکراتیک، امکان  جا که در یک 

گیرندگان سیاسی در سطح کشوری هستند،  تصمیم ترین  نمایندگان منتخب مردم مهم 

کنونی   شرایط  می در  پارلمانی  مناسب جمهوری  به تواند  جمهوری  نوع  ترین 

 . حساب آید

به جنبه با   اساسی موجود در کشورهایی که  توجه  قوانین  از  مثبت هر یک  های 

این جمهوری   های ساختاریترین ویژگی کلی تری دارند،  پیشرفته ساختار سیاسی  

 .دکرهای زیر خالصه توان در جنبهپارلمانی را می 

 

 اصول بنیانی 

مرز  با  فدرال،  ایران  دموکراتیک،  جمهوری  یک  کنونی  مشخص  سکوالر،  های 

ی تضمین آزادی عقیده و و پایبند به حاکمیت قانون و حقوق بشر، برپایه  خواهترقی

همگانی و آزاد، جدایی دین از دولت و آموزش و ی  أر ها، و حق  بیان و تشکل و رسانه 

مستقل بنا    ییقضاامور قضایی، آموزش و پرورش و بهداشت همگانی رایگان، و سیستم  

   از مردم است. شده، و قدرت عمومی ناشی
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 تمرکز و عدم تمرکز 

فدرالی   نوعی  موردنظام  متمرکزنظر،  اقتدار   متقارن نا و    فدرالیسم  و  است 

دولت و  مرکزی  دولت  سطح  دو  در  می حکومتی  اعمال  استانی  بر  های  عالوه  شود. 

های کشور که تعداد و مرزهای آن را حکومت مرکزی، استان   ی گانه سهنهادهای قوای  

خود یعنی استانداری، مجلس ایالتی، و دادگاه    ی گانه سهکند نیز قوای  قانون تعیین می 

هست دارا  را  می ایالتی  عمل  مرکزی  دولت  با  مستقیم  ارتباط  در  و  و ند  تعداد  کنند. 

ویژگی به  توجه  با  استانی  و مرزهای  جمعیت  تراکم  و  اندازه  جمعیتی،  ترکیب  های 

تعیین می  استان پراکندگی جغرافیایی  ملیت شود.  که  ایرانی خاصی در آن هایی  های 

شکلی   به  دارند،  عنا اکثریت  در  بیشتری  اقتدار  از  زبانی  رصهمتقارن  و  فرهنگی  های 

بود. خواهند  استان   برخوردار  مردم  که  داشت  توجه  در باید  شکل  دو  به  ها 

ها نقش دارند؛ یکی در سطح محلی و استانی و دیگری در سطح ملی از گذاری سیاست 

نمایندگان ملی.طریق حضور  مجلسِ  دو  در  و   شان  مرکزی  بین حکومت  کار  تقسیم 

ای در ایران، این فدرالیسم خاطر نبودن چنین تجربه ه کند. بی ها را قانون تعیین ماستان

تدریج اقتدار بیشتری به تر است و  متمرکزکند در آغاز  در فرایندی که قانون تعیین می 

ها نیز از طریق انتخاب شورای  تمرکز در سطح شهر عدمشود.  ها تفویض می به استان

شود. دار از سوی این شورا عملی میگزیدن شهربرمستقیم اهالی شهر، و  ی  أرشهر با  

کمیتهاز  بسیاری   به  نیز  شهر  میامور  واگذار  محالت  شورای  یا  شکل ها  به  و  شود، 

 شوند.  ای با خودگردانی اداره میفزاینده

مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکوالریسم تنها در اقتدار حکومت مرکزی  

ها، ندارند. کنترل منابع طبیعی، منابع آبی، جنگل ها را  ها حق تغییر آناست و استان 

به و  وحش  کلحیات  سیاست   یطور  راهبردی تعیین  صنایع  زیست  های  و  محیطی، 

 استراتژیک نیز در اختیار دولت مرکزی است.  

 

 هاگانه و نهادسه قوای 

«: متشکل از نمایندگان  مجلس شورای ملی»  -1  مجلسی:دو  یمقننه  یقوه

های انتخاباتی « در حوزهنمایندگی نسبیاز طریق نظام انتخاباتی »  مستقیما مردم که  
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»مجلس    -2شوند.  کند، برای چهار سال انتخاب میها را قانون تعیین میهای آنکه مرز 

جا که مناطق « نامید: از آنمجلس اجماع ملیتوان آن را »مثال می   طوربهفدرال« که  

استان متفاوتو  مسائل  کشور  نیز های  کشور  سطح  در  جمعیت  پراکندگی  و  دارند  ی 

مناطق، مجلس اجماع   ی قراری نوعی تعادل در نمایندگی همهبریکسان نیست، برای  

اقوام شود. نمایندگان  ها )با توجه به جمعیت( ایجاد میملی متشکل از نمایندگان استان 

اقلیت ملیت و   از  ها،  ایرانیان خارج  و  برای های مذهبی، جنسی، جنسیتی،  نیز  کشور 

،  مستقیم استغیر انتخابات این مجلس    ی   شوند. نحوهحضور در این مجلس انتخاب می 

خواست و  هستند  مختلف  سطوح  )دِلِگه(  فرستاده  نقش  نمایندگان  سطح  و  هر  های 

 خود را مستقیما )فرستاده(    ی های شهری نماینده: ناحیهکنند گیری می نمایندگی را پی 

انتخاب مینماینده ها،  کنند، و این نمایندهانتخاب می  کنند. نمایندگان )گان( شهر را 

برای    -توانند نمایندگان مجلس ایالتی هم باشند  که می  -شهرها، نمایندگان استان را  

نمایندگان مجلس فدرال   ی گزینند. نیمی از مجموعهمی برعضویت در مجلس فدرال  

مقننه    ی مجلس شورای ملی و فدرال، قوهدو    ی د. مجموعهشونهر دو سال انتخاب می

طور مستقیم از سوی به   مجلس استانیدهند. نمایندگان  ی را تشکیل می گذارقانونو  

 شوند. کند، انتخاب میهای انتخاباتی که قانون تعیین می مردم هر استان در حوزه

 

نظاممجریه:    یقوه نوعی  مجریه  در  خفیفدو  »ای  عنوان  به«  جمهوررییس، 

با  جمهوررییس کنند. عنوان رییس دولت نقش ایفا می به« وزیر نخسترییس کشور و »

یک مقام تشریفاتی است، اما وظایف سیاسی متعددی را نیز برعهده دارد  آن که عمدتا 

از   جمهور رییس   کند. مجریه را هدایت می   ی قوه   موقتا   وزیرنخست و از جمله در غیاب  

اکثر برای حدسوی دو مجلس شورای ملی و مجلس اجماع ملی برای مدت پنج سال و  

می انتخاب  بار  اما  دو  مهم   وزیرنخستشود.  قوهکه  و   ی ترین شخصیت  است  مجریه 

معزول  یا  انتخاب  ملی  از سوی مجلس شورای  اوست،  با  نیز  مسلح  نیروهای  رهبری 

عالوه بر    مجلس استدو  که منتخب    ان عالی اداری«مجریه، »دیو  ی شود. در قوهمی 

پردازد. مشورت حقوقی به دولت، به شکایات مردم در مورد عملکرد دولت نیز می   ی ارائه

 شود.از سوی مجلس ایالتی انتخاب می  استانداراستانی،  در سطح
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کشور»قضاییه:    یقوه عالی  دادگاهدیوان  و  قضات «  از  متشکل  ها 

کنند.  مجریه و مقننه انجام وظیفه می   ای قومستقل از    ی دانشگاهی کامال کرده تحصیل

و تصویب دو مجلس برای نُه   جمهوررییسدیوان عالی متشکل از نُه قاضی به پیشنهاد  

ستاندار های استانی به پیشنهاد اشوند. قضات دادگاهتمدید بر گزیده میقابل سال و غیر  

می  برگزیده  سال  نُه  برای  ایالتی  مجلس  تصویب  »شورای و  که    شوند.  قضایی«  عالی 

انتخاب می  ی اعضا شوند، به ریاست رییس دیوان عالی کشور آن از سوی دو مجلس 

کناری نیستند،  بر ها را دارند. قضات قابل  رسیدگی به شکایات از عملکرد دادگاه  ی وظیفه 

 عالی قضایی.  و با تصویب شورای  مگر در شرایطی بسیار نادر

 

مقننه و   یمجریه از قوه  یی بین سه قوه، بر تبعیت قوهرابطه  یطور کلبه

قضاییه در بازبینی قضایی و بررسی   یمقننه از مردم، و اقتدار قوه  یتبعیت قوه

جانبه چند  یدیگر مبتنی بر قانون استوار است. این رابطه  یهای دو قوهتصمیم

 بر مبنای اصل »بازبینی و کنترل« استوار است.

 

 حقوق شهروندی:
»انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد و برخوردار از حقوق برابر است«. »کرامت انسان 

 مصون از تعرض است«.  

آزادی  تمامی  از  ایران  مردم  یا  آحاد  مذهب  انتخاب  اجتماعی،  و  سیاسی  های 

از بی  انتقاد  و  و عقیده،  بیان  آزادی  و  اجتماع،  و پوشاک، حق  لباس  انتخاب  مذهبی، 

مند هستند. مطبوعات آزادند. احزاب آزادند. انتخابات در تمام بهره های دولتی  سیاست 

ساله به باال حق رای دارند. تمام مردم ایران   16شهروندان    ی سطوح آزاد است و کلیه

عقاید بی  و  مذهب،  زبان،  انتخاب جنسی،  ملیت، جنسیت،  نژاد،  از  اعم  تمایزی  هیچ 

سیاسی از حقوق برابر برخوردارند. آموزش سکوالر سراسری رایگان، بهداشت عمومی 

ا توجه به  رایگان، و حداقل درآمد پایه، حق همگانی است. در تعیین حداقل دستمزد ب

تورم، نمایندگان کارگران و کارمندان نیز حضور دارند. هر ایرانی از حق   ی نرخ ساالنه 
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س حق دارد به هر تشکلی که کشغل برخوردار است. هر    ی انتخاب آزادانه  اشتغال و

مایل است بپیوندد و یا تشکل جدیدی را ایجاد کند. کارگران و کارمندان برای احقاق 

دارند.  اعتصاب    ها، و حقّگیری تصمیم مشارکت در    ل مستقل، حقّتشک  حقوق خود حقّ

عنوان بازوی در واحدهای تولیدی و خدماتی شوراهای مشارکتی کارگران و کارمندان به 

هیچ کس  کنند.  ها شرکت می گیری های صنعتی و سراسری در تصمیممشارکتی اتحادیه

سرانه خودتوان  مالکیت محروم کرد. هیچ فردی را نمی   سرانه از حقّخودتوان  را نمی

جسمی و روحی تحت هر شرایطی ممنوع است. اعدام   ی گونه شکنجه هردستگیر کرد.  

 2۴توان تبعید کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد... ایرانی را نمی   ممنوع است. هیچ

 دارند:  تأکیدنکاتی که نیاز به  
بر سکوالریسم، مخالفت با مذهب نیست. تمام مذاهب با یکدیگر برابرند و   تأکید-

از   یی قضاسیاست کلی جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش و امور  الب  قدر  

 هر جهت آزادند.

 بر آزادی پوشش اختیاری، به معنی کشف حجاب اجباری و همگانی نیست.   تأکید-

دولتی،  - از  عبارتند  مالکیت  خصوصی،  انواع  تعاونی،  دولتی/خصوصی،  مشترک 

 کند.  های دولتی که قانون تعیین میاشتراکی، در قالب مقررات و تنظیم 
 

اند.  بحث هایی که در باال طرح شد قابل  در خاتمه، تردید نیست که هر یک از جنبه 

با طرح مشخص و انتشار کلیات ایده آل این است که جریانات اصلی سیاسی و افراد 

های هر یک از ساسی موردنظر خود، امکان مقایسه و بحث در جهت رفع کمبودقانون ا

چندین    ی ها را عملی سازند. تصور کنیم که مردم ایران امکان مطالعه و مقایسهاین طرح

   .طرح پیشنهادی قانون اساسی را در مقابل خود داشته باشند
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