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به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنما

خداونــد را شــاکریم کــه یــک بــار دیگــر توفیــق پیــدا کردیــم در مســیر علــم ودانــش
قــدم برداریــم .بــرای چــاپ فصلنامــه ،نویســندگان و پژوهشــکران انجمــن علمــی علــوم
ســیایس دانشــگاه محقــق بیــش از یــک ســال تــاش بیوقفــه داشــتهاند .در ایــن مســیر
ســخت و حســاس ،اســاتید گرانقــدر گــروه آمــوزیش علــوم ســیایس علیالخصــوص جنــاب
آقــای دکتــر محمــود اوغلــی و جنــاب اقــای دکتــر ابراهیمــی در کنــار مــا بودهانــد و از
حمایتهــا و پشتیبانیهایشــان بهرهمنــد شــدیم .ســعیمان بــر ایــن اســاس بــوده کــه
متناســب بــا دغدغههــای فکــری و ضــرورت موضوعــات دســت بــه قلــم شــویم .امیدواریــم
توانســته باشــیم رضایــت خواننــدگان را جلــب کنیــم و در ســر منــزل آخــر مــورد قبــول
حضــرت حــق باشــد.
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منطقهگرایـــی یا نظـــم بینالمللـــی منطقهای در
آسیا یمرکزی
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چکیده

منطقه گرایی و آسیای مرکزی

در مــورد گفتمانهــای منطقهگرایــی در آســیای مرکــزی از

منطقــه آســیای مرکــزی خــود را گرفتــار بــی اعتمــادی،

زمــان انتخــاب شــوکت میرضیایــف بــه عنــوان رئیسجمهــور

عــدم همــکاری ،درگیریهــا اســایس و اختــاف نظــر کــرده

ازبکســتان در اواخــر ســال  2016کــه منجــر بــه برقــراری

اســت .اول اینکــه ،ماهیــت نوپتریمونالیســی دولتهــای

ُحســن روابــط بیــن جمهوریهــای آســیای مرکــزی شــد ،در

آســیای مرکــزی اجــازه یــک سیســتم اقتصــادی ،ســیایس و

هــر دو حــوزه علمــی و ســیایس تجدیــد نظــر شــده اســت.

امنیــی یکپارچــه را در ســطح منطقــه نمیدهــد .از آنجایــی

برخــی از مفســران تــا آنجــا پیــش رفتهانــد کــه ادعــا میکننــد

کــه رهبــران نگــران هســتند کــه ادغــام حاکمیــت و

«بــاد جدیــدی از منطقــه گرایــی در چنــد ســال گذشــته

کاهــش اهمیــت مرزهــا بــرای تســهیل جریــان کاالهــا و

سراســر آســیای مرکــزی را فــرا گرفتــه اســت»  .1اندیشــهها

مــردم ممکــن اســت تأثیــر مخربــی بــر کنتــرل آنهــا بــر منابــع

ارائــه شــده در اینجــا ،گفتمانهــا منطقــه گرایــی در آســیای

اســتراتژیک اقتصــادی داشــته باشــد.

مرکــزی را بــا یــک رونــد فراگیرتــر و گســترده تــر مرتبــط
میکنــد .دگرگونــی – اگــر نگوییــم نابــودی آهســته
ی نظــم بیــن المللــی لیبــرال ،بــا افزایــش رقابــت قدرتهــا
بــزرگ تســریع میشــود .تجزیــه و تحلیلــی کــه بــر اســاس
مفاهیمــی چــون "منطقــه گرایــی هــا ،همســایگیها و
خطــوط نظــم بیــن المللــی پســا لیبــرال در ســطوح مختلــف،
آســیای مرکــزی را در قلــب کانــون توجــه جهانــی قــرار داده
اســت.
مباحــث مربــوط بــه منطقــه گرایــی آســیای مرکــزی  -بــا
تمرکــز بــر شکســتهای منطقهگرایــی ،بــه جــای در نظــر
گرفتــن ســایر اشــکال سیاســت در ایــن منطقــه  -یــک
دیــدگاه ناقــص از روابــط بینالمللــی در آســیای مرکــزی
ایجــاد میکنــد و دیدگاهــی کــه اغلــب در قالبهــای
منفــی شــکل میگیــرد .بــر همیــن اســاس ،پیشــنهاد ایــن
اســت کــه مفهــوم نظــم بیــن المللــی منطقـهای بــه مفهــوم

دوم ،حفــظ رژیــم بــرای حاکمــان نوپاتریمونیــال از اهمیــت
بســیار باالیــی برخــوردار اســت .ایــن امــر آنهــا را وادار میکنــد
تــا هرگونــه همــکاری بــا دولتهایــی را کــه بــه نظــر
میرســد کام ـ ًا باثبــات نیســتند یــا کام ـ ًا قــادر بــه کنتــرل
بخشهــای خشــن جوامــع خــود نیســتند ،رد کننــد ،زیــرا
چنیــن همکاریهایــی ممکــن اســت موقعیــت نخبــگان
حاکــم را تضعیــف کنــد.

امنیت
امنیـت بـا هـدف حفـظ رژیـم ممکـن اسـت چنـان تشـدید
شـود کـه سـه شـر افـراط گرایـی ،جدایـی طلبی و تروریسـم
حتی در زمـان هماهنگـی اولیـه بـا کشـورهای همسـایه
بـر سـر جابجایـی کاال ،بـاز و بسـته شـدن پاسـگاهها مـرزی
و اشـتراک گـذاری اطالعـات بـا احتـرام بـه موضـوع امنیتی
تبدیـل شـود.

منطقهگرایــی ترجیــح داده شــود" .نظــم" در اینجــا بــه

سوم اینکه ،سطوح مختلف توسعه اقتصادی و ساختن

عنــوان مجموعــهای نســبت ًا پایــدار و قابــل پیــش بیــی از

ً
مسلما برای
ملت/دولت ،بدون ذکر اختالفات سیایس،

روابــط بیــن بازیگــران اجتماعــی درک میشــود کــه امــکان

روحیه همکاری پایدار و واقعی که پیششرط ایجاد

ـایس یــک بافــت اجتماعــی معیــن را
دســتیابی بــه اهــداف اسـ ِ

یک پلت فرم منطقهای فعال است ،مساعد نیست .به

بــا اجــرای قوانیــن و نهادهایــی فراهــم میکنــد کــه منافــع

عنوان مثال ،قزاقستان و ازبکستان نه تنها از نظر کمی

مشــترک را ایجــاد و از آنهــا محافظــت میکنــد .منظــور

کامال با
با قرقیزستان و تاجیکستان تفاوت دارند ،بلکه
ً

از «بازیگــران اجتماعــی» ،کشــورهایی اســت کــه توســط

یکدیگر متفاوت هستند .عالوه بر این ،اختالف نظرهای

مقامــات نمایندگــی میشــوند .بنابرایــن ،یــک نظــم

اسایس بر سر مدیریت منابع طبیعی استراتژیک مانند

ً
ـدیدا مــورد نیــاز
بینالمللــی منطقـهای در آســیای مرکــزی شـ

داراییهای آب و انرژی و همچنین وابستگی شدید

اســت .نظمــی کــه در درجــه اول توســط دولتهــا بــه عنــوان

اقتصادی به بازیگران فرامنطقهای که پروژههای منطقهای

مهمتریــن بازیگــران ســیایس در نظــام بیــن الملــل و بــرای

خود را برای پیگیری دارند  -ایده تشکیل سازمان منطقهای

همــان دولتهــا ایجــاد میشــود.

آسیای مرکزی را غیرقابل اجرا کرده است.

چهــارم ،بســیاری از کشــش گرانــی اقتصــادی بــرای

 Krapohlو  Vasileva-Dienesاخیــرًا اســتدالل کردهانــد

کشــورهای آســیای مرکــزی بــرون زا و گریــز از مرکــز اســت

کــه "بــا ایــن وجــود آســیای مرکــزی یکــی از معــدود مناطــق

 -یعــی اقتصادهــای منطقــه بــه عرضــه و تقاضــای ایجــاد

جهــان اســت کــه بــه تنهایــی موفــق بــه ایجــاد یــک ســازمان

شــده توســط قدرتهــا بــزرگ همســایه و شــرکای اقتصــادی

منطقـهای نشــده اســت ".بــه عبــارت دیگــر ،بــه نظــر میرســد

خارجــی بســیار بیشــتر از پویایــی بــازار یکدیگــر وابســته

معادلــهای بیــن منطقــه گرایــی وجــود دارد .دولتهــا در

هســتند.

آســیای مرکــزی بیشــتر بــر دولتســازی و ملتســازی متمرکــز

ایــن چهــار شــرط ،گرچــه قطعــ ًا جامــع نیســتند ،امــا

شــدهاند تــا «جــذب مجــدد سیاسـتهای تــازه مســتقل خــود

نشــاندهنده برخــی از گرایشهــای اصلــی اســت کــه در
اکثــر ادبیــات اخیــر غــرب در مــورد منطقهگرایــی آســیای
مرکــزی یافــت میشــود ،علیرغــم تالشهــای نوآورانــه
اخیــر بــرای درک بهتــر زمینــه اجتماعــی ،ســیایس و امنیــی
منطقهگرایــی در آســیای مرکــزی ،منطقهگرایــی هنــوز در
ایــن حــوزه جغرافیایــی و ســیایس رشــد نکــرده اســت و ایــن
یــک واقعیــت اســت .موضوعــی کــه مشــکل ســاز اســت ایــن
اســت کــه بیشــتر ایــن ادبیــات بــه منطقــه گرایــی بــه عنــوان
مقولــهای بالمنــازع اشــاره میکنــد کــه واقعیــت ســیایس

در ســازمانهای منطقــهای کــه مســتلزم ادغــام حاکمیــت
و تشــکیل ســاختارهای فراملــی اســت» .تــا زمانــی کــه
ازبکســتان وارد مذاکــره رســمی بــا کشــورهای همســایه
نشــود ،توســعه هویــت منطق ـهای پانمرکزی-آســیایی یــک
امــر واهــی باقــی میمانــد .فــرض یــک هویــت پــان مرکــزی-
آســیایی بــرای دســتیابی بــه اهــداف ضــروری اســت .فقــدان
یــک چارچــوب نهــادی تحــت مالکیــت و مدیریــت آســیای
مرکــزی همچنــان مانعــی بــرای هماهنگــی منطقـهای اســت
و انســجام و دقــت ســاختارهای نهــادی آینــده آســیای مرکــزی

آســیای مرکــزی بایــد در آن جــای گیــرد  -و مهمتــر از همــه،

کارآیــی آنهــا را تعییــن خواهــد کــرد .هنگامــی کــه از آســیای

بــه نظــر میرســد کــه نشــان میدهــد تنهــا از طریــق دریچــه

مرکــزی صحبــت میشــود ،منطقــه گرایــی در درجــه اول

منطقــه گرایــی میتوانیــم بــه ایــن موضــوع پــی ببریــم.

بــه ادغــام نهــادی منطق ـهای در میــان پنــج جمهــوری آســیای

سیاســت بیــن المللــی در آســیای مرکــزی هرچنــد بــه طــور

مرکــزی اشــاره میکنــد.

ضمــی ،بــه نظــر میرســد کــه منطقهگرایــی بهعنــوان یــک
مقولــه هنجــاری بــا یــک پیــام تجویــزی خــاص و در عیــن حــال
ظریــف بــه کار گرفتــه میشــود ،کــه بــر نحــوه تولیــد دانــش
در منطقــه و بنابرایــن ،بــر نحــوه درک گســترده منطقــه تأثیــر
میگــذارد.

 .2اصطــاح «منطقهگرایــی» اغلــب مفهــوم غایتشــناخیت
داشــته اســت – چــه آن گروهــی از دولتهــا کــه یــک
منطقــه را تشــکیل و یــا در تــاش بــرای انجــام آن هســتند،
تبدیــل شــدن بــه یــک منطقــه هــدف نهایــی آنهــا اســت.
ادغــام در آســیای مركــزی یــك پدیــده طبیعــی اســت كــه بــر

مالحظــات منطقــه گرایــی بــرای ارزیابــی سیاســت
آســیای مرکــزی
اجتنــاب ناپذیــری خــاص خــود را دارد .انتظــار ایــن اســت کــه
اســاس نزدیكــی جغرافیایــی و در بســیاری مــوارد مجــاورت،

اســتفاده از منطقهگرایــی بــرای ارزیابــی سیاســت آســیای
مرکــزی در چهــار مالحظــات زیــر منعکــس میشــود کــه

کشــورهای آســیای مرکــزی مســیر منطقهگرایــی را دنبــال
کننــد کــه در ســایر نقــاط جهــان در حــال افزایــش اســت.

اغلــب بــا مفهــوم یکپارچگــی نیــز مرتبــط هســتند.

 .3اصطــاح "منطقــه گرایــی" اغلــب بــه صــورت تجویــزی

 .1اصطــاح "منطقــه گرایــی" اغلــب شــامل یــک ســازمان

اســتفاده میشــود .منطقهگرایــی اغلــب نشــاندهنده

رســمی منطقــهای بــا یــک هویــت خــاص و مشــخص درک
میشــود .در حالــی کــه انــواع مختلفــی از منطقهگرایــی
وجــود دارد ،گزارشهــای مربــوط بــه سیاســت منطقــهای

مســیر صحیــح اقــدام ،رفتــار مناســب و یــا هنجارهایــی اســت
کــه دولتهــا بایــد از آن پیــروی کننــد .بیشــتر تحلیلهــای
مربــوط بــه سیاســت منطقهگرایــی آســیای مرکــزی بــر

در آســیای مرکــزی اغلــب یــک منطقــه را متکــی بــر هویــی

فقــدان منطقهگرایــی متمرکــز اســت ،کــه نویســندگان

خــاص ،انحصــاری و مشــترک تعریــف میکننــد کــه احتمــا ًال

ایــن تحلیلهــا آن را گیجکننــده میداننــد .بــرای مثــال،

یــک ســازمان بینالمللــی منطقــهای نمونــهای از آن اســت.

پــس از فروپــایش اتحــاد جماهیــر شــوروی ،ادغــام منطق ـهای
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در آســیای مرکــزی منطقــی بــه نظــر میرســید .مســیر رو بــه

مرکــزی وجــود نــدارد .عــدم همــکاری بیــن کشــورهای

جلــو بــرای آســیای مرکــزی بایــد شــامل مشــارکت واقعــی

منطقــه آســیای مرکــزی در بســیاری از ابعــاد ایــن نــگاه منفــی

رهبــران خودشــان باشــد .جامعــه بینالمللــی بایــد از ایــن

را تقویــت کــرده اســت.

ورودی منطق ـهای حمایــت کنــد .ایــن نســخه ســیایس اغلــب

نتیجه گیری

مرتبــط اســت ،کــه در شــرایط عــادی ،بــه راحــی در نوعــی

بــه نظــر میرســد مفهــوم نظــم ،اســایستر و از نظــر هنجــاری

بــا تمایــل بــه عادیســازی روابــط کشــورهای آســیای مرکــزی
واکنــش ســیایس هماهنــگ بــا هــم ترکیــب میشــوند.
امــا در ایــن منطقــه در قلــب تــوده خشــکی اوراســیا ،شــرایط
بــه دور از حالــت عــادی اســت .شکســت آســیای مرکــزی
در یکپارچــه بــودن باعــث میشــود محققــان ایــن حــوزه
مطالعاتــی حســاس ،آن را بــا احســاس اســتثناگرایی منفــی
ببیننــد .هنگامــی کــه دومیــن نشســت مشــورتی ســران
کشــورهای آســیای مرکــزی در ســال  2019بــه دلیــل تغییــرات
نهــادی در قزاقســتان و نیــاز بــه روی کار آمــدن قاســم ژومــارت
توکایــف ،رئیــس جمهــور جدیــد منتخــب بــه تأخیــر افتــاد،
تحلیلهــا رســانهای بــه ســرعت ایــن را بــه عنــوان شــاهدی بــر
ایــن موضــوع تلقــی کردنــد.
 .4اصطــاح «منطقــه گرایــی» اغلــب ،هرچنــد بــه طــور
ضمــی ،بــا منشــور اروپامحــور بــه کار مــیرود .ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه منطقــه گرایــی بــه عنــوان یــک رویــه
فــی نفســه اروپامحــور اســت ،زیــرا ایــن بــه معنــای انــکار
ســالها پژوهــش اختصــاص داده شــده بــه نشــان دادن
چگونگــی منطقــه گرایــی اســت .بهتدریــج در حوزههــای
غیرغربــی پذیرفتــه و بومیســازی شــد .در عــوض ،تجربــه
منطقهگرایــی – و مهمتــر از آن ،گفتمانهــای مربــوط
بــه منطقهگرایــی – غیرقابــل انــکار در اروپــا آغــاز شــد.
جــای تحیــر اســت کــه چــرا آســیای مرکــزی حــول منطــق
منطقهگرایــی ادغــام نشــده اســت .اگرچــه اتحادیــه اروپــا
و نفتــا اغلــب توســط ســازمانهای بینالمللــی بــه عنــوان
نمونههایــی بــرای تقلیــد از مناطــق در حــال توســعه معرفــی
میشــوند .بــا ارزیابــی وضعیــت منطقهگرایــی در آســیای

کمتــر از مفهــوم منطقهگرایــی ،بــه آنچــه در منطقــه
روی میدهــد ،هــم از منظــر گفتمانــی و هــم از منظــر
عملگرایانــه ،وفادارتــر اســت ،بویــژه زمانــی کــه بــه آنچــه
انسانشناســان آن را روایتهــای ســیایس میخواننــد تکیــه
میکننــد .انگیزههــای منطقهگرایانــه و ادغامگرایانــه
از اوایــل و اواســط دهــه  1990زمینــه را بــرای گفتمانهایــی
فراهــم کــرد کــه بــر هماهنگــی ،گــوش دادن متقابــل،
ســازش ،و عملگرایــی متمرکــز بودنــد ،نــه فقــط طرحهــای
آرمانــی چندجانبهگرایــی نهادینهشــده .بــا توجــه بــه
بــی اعتمــادی اســایس بیــن دولتهــا منطقــه ،حداقــل تــا
ســالهای اخیــر ،ایــن بایــد بــه عنــوان یــک نتیجــه خوشــایند
تعبیــر شــود .تمرکــز بــر نظــم همچنیــن کمــک میکنــد تــا
درک کنیــم کــه فقــدان ســازمانهای منطقــهای در آســیای
مرکــزی یــا ایــن واقعیــت کــه عضویــت در ســایر پلتفرمهــا بــا
قدرتهــای بــزرگ همســایه مشــترک اســت ،لزومـ ًـا شکســت
منطقهگرایــی آســیای مرکــزی نیســت ،بلکــه یــک رویــه
سفارشســازی و ایجــاد نظــم اســت .نظمــی کــه بــا ادامــه
رونــد آن در منطقــه آســیای مرکــزی و قفقــاز ،میتوانــد
جایگزیــن مناســب بلکــه بهتــری در برابــر منطقــه گرایــی
باشــد .نظــم بیــن المللــی منطقــهای در آســیای مرکــزی بــا
تمرکــز بــر ایجــاد ســازمانها و نهادهــای هنجارســاز منطقـهای
و بــا إعمــال برنامههــا محکــم پــاداش -مجــازات ،و ســپس بــا
ـدون
وجــود کشــورهای مطیــع هنجارهــا ،قواعــد و قوانیــن مـ ّ

ـی را گرفتــه و
و مصـ ّـوب ،قطعــا میتوانــد جــای منطقــه گرایـ ِ

بــه تدریــج در ســاختارهای ســیایس و اجتماعــی حکومتهــا

مرکــزی ،عــدم منطقهگرایــی در ایــن منطقــه بــه ایــن معنــا

پــان مرکزی-آســیایی ،در نظــام بیــن الملــل ابــراز وجــود و

نیســت کــه هیــچ تقاضایــی بــرای ادغــام منطقـهای در آســیای

حضــور نمایــد.

جنبش آذربایجان و نقش اتحاد جماهیر شـــوروی
و ایالت متحده آمریکا در آن
پوریا جعفرپور
دانشجوی کارشنایس رشته علوم سیایس دانشگاه محقق اردبیلی
jafarpoorpooria2002@gmail.com
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چکیده
مسئله مقاله حاضر این است که در جنبش اذربایجان
چه عوامل خارجی نقش ایفا کرده اند؟ و تا چه حد بر این
جنبش تاثیر گذاشته اند؟ برای رسیدن به پاسخ از روش
تحقیق تاریخی و پس رویدادی استفاده کرده ایم .در این
پژوهش سعی کرده ایم ابتدا ماهیت این جنبش را توضیح
دهیم و بعدا چگونگی تاثیر پذیری ان از تحوالت بین
الملل بیان میکنیم .دو بازیگر خارجی ،ایالت متحده
امریکا و اتحاد جماهیر شوری نقش ایفا کردهاند اما اتحاد

اذربایجان تعیین شده بود ،این در حالی است که جمعیت
اذربایجان سه برابر جمعیت تهران بود!!! یک شکاف بین
تهران و سایر مناطق به وجود امد که پایتخت محور اصلی
توسعه تلقی میشد.
جنبش اذربایجان از ائتالف چندین طبقه شکل گرفته بود،
طیف وسیعی از اقشار جامعه را در بر داشت .فرقه دموکرات
75هزار عضو داشت که از  56هزار دهقان 6 ،هزار روشن
فکر 3 ،هزار پیشه ور و دکان دار2 ،هزار بازرگان500 ،زمین
دار و 100نفر روحانی؛ تشکیل یافته بود ( جان فوران .)1377

جماهیر شوروی موفقیت چندانی به دست نیاورد.

فرقه دموکرات ابتدا دستاورد شگرفی داشت چنان که

واژگان کلیدی  :جنبش ،اذربایجان ،امریکا ،شوروی

ریچارد کاتم میگویید کاری که فرقه دموکرات در یک

مقدمه
روز  12دسامبر 21( 1945اذر  )1324مجلس ایالیت منتخب
مردم اذربایجان به رهبری حزب (فرقه) دموکرات
اذربایجان و در راس ان جعفر پیشه وری؛«حکومت خود
مختار اذربایجان » را در تبریز اعالم کرد .گویش محلی،
یعین ترکی اذری ،زبان رسمی اعالم شد و برابری حقوق همه
مردم اذربایجان – اذری ها ،کرد ها ،ارمینها و اسوریها –

سال در تبریز کرد بیش از کارهایی بود که رضا شاه در طول
20سال انجام داد ( .)cottamملی کردن بانک ها ،احداث
نوانخانه ها ،خانهها سالخوردگان ،بیمارستان ها ،بنای
تئاتر ،ایجاد بنگاهها نشر برای چاپ کتاب به زبان اذری ،و
گرد اوری شعرها و فرهنگ عامیانه از اقدامها اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی حکومت خودمختار بود ( .همان ) اما
مهم ترین اقدام تایخی فرقه ،اصالحات در حوزه کشاورزی
بود .زمینها دولیت و امالک زمین داران مخالف فرقه و

مورد تاکید قرار گرفت( جان فوران .)1377

فراری میان دهقانان تقسیم گردید ( .)abrahamian

خروج نیروها شوروی در ماه می( اردیبهشت – خرداد)

علی رغم دستاوردها شگرف در ابتدا ،با گذشت زمان

موجب شد که حکومت خودمختار تنها به نیروهای
خودی متکی باشد ،وعدهها شوروی مبین بر ارسال جنگ
افزارها سنگین و تانک نیز هرگز جامه عمل نپوشید
بنابراین تهران با قدرت برتر نظامی خود رویاروی تبریزقرار
گرفت ( همان ) .بدین ترتیب جنبش اذربایجان با ورود
نیروهای دولت مرکزی به پایان رسید.

ماهیت جنبش
در تحوالت سیایس -اجتماعی ایران از عصر صفوی تا به
قدرت رسیدن رضا شاه ،اذربایجان نقش موثری را ایفا کرده
است .این منطقه خواستگاه دولت صفوی بود و در عصر
قاجار نیز تبریز شهر ولیعهد نشین شد .سران ایالت این
منطقه نیز از نفوذ و قدرت خایص برخوردار بودهاند .اما

مشکالت فرقه افزایش یافت ،از یک سو روابط بین فرقه و
جنبش کردستان به سسیت گرایید و عمق نداشت ،از سوی
دیگر شوروی حمایت خود را از فرقه دموکرات کاهش
داد .در کنار این مشکالت یکسری عوامل داخلی نیز
باعث شد فرقه دموکرات پایگاه مردمی اش را از دست
بدهد .اصالحات اریض ،بازرگانان و صاحبان صنایع را
ترساند و باعث فرار سرمایهها شد چون اینان میترسیدند
بعد از اصالحات اریض نوبت مصادره سرمایهها برسد.
کارگران نیز از بیکار یرنج میبردند ،جمعیت شهری هم
بر اثر سیاست مالیاتی جدید و نظام وظیفه اجباری نارایض
بودند .حال ان که محصول بد سال  1325اوضاع را وخیم
تر کرد ( .) katouzian

با به قدرت رسیدن رضا شاه ،اذربایجان ان جایگاه واالی

فرقه دموکرات اذربایجان به اتحاد حماهیر شوروی اتکا

خود را از دست داد و به حاشیه رانده شد .در بحث توسعه،

داشت و از حمایت اتحاد جماهیر شوروی بهره مند میشد

منطقه اذربایجان پیشرفت زیادی نکرد .به عنوان مثال :در

ولی این بدان معنا نیست خواهان پیوستن به اتحاد

بودجه سال 1324سهم تهران 20برابر مبلغی بود که برای

جماهیر شوروی بودند ،چرا که مردم اذربایجان تمایل

نداشتند زیر پرچم یک قدرت خارجی قرار بگیرند .فرقه

شده بود شکایت برد .در اوایل ماه ( فروردین -اردیبهشت

دموکرات ،جدایی طلب نبود چرا که از مفهوم جمهوری

) قوام موفق شدضمن مذاکره ،شورویها را به تخلیه ایران

خودمختار اذربایجان استفاده نکرد بلکه مفاهیم حکومت

وادار کند و در عوض به شوروی قول داد امتیاز نفت شمال

خودمختار دموکرات ،عنوانها مجلس ملی و وزیران کابینه

را به ان کشور بدهد ( البته این امر میبایست در محلیس که

استفاده کردند ،همچنین وزارت جنگ و امور خارجه؛ که
دولتها جدایی طلب دارا هستند؛ در حکومت خودمختار
اذربایجان وجود نداشت .مردمی بودن ،ائتالف چندین
طبقه ،حضور قشرها مختلف در جنبش از جمله اشتراکات
جنبش اذربایجان با سایر جنبشها تاریخ معاصر ایران است.
جنبش اذربایجان یکسری تفاوت اسایس با سایر جنبشها
عصر معاصر را دارد نخست ان که این جنبش فراگیر و
سراسری نبود بلکه ایالیت –قومی بود .یک تغییر و تحول
اجتماعی بود که محدود به منطقه اذربایجان ماند و به
سایر نقاط کشور سرایت نکرد .دوما از مناسبات روابط بین
الملل نیز تاثیر پذیرفت ،تفکرات مارکسیسیت در این منطقه
در حال رشد بود و از سوی دیگر دکترین ترومن این جنبش
را تهدیدی بر منافع ملی ایالت متحده تلقی میکردند.
تغییر و تحوالت در اذربایجان زمانی رخداد که جهان در حال

هنوز تشکیل نشده بود به تصویب برسد ) تهران پذیرفت
که شکایتش را از سازمان ملل پس بگیرد و با پبشه وری در
اذربایجان به مذاکره بپردازد .نیروهای شوروی از  22اوریل
اقدام به عقب نشیین از ایران کردند و شوروی تا ماه مه ان
سال همه قوای خود را از ایران بیرون برد ( .( Mcfarland
پیش روی اتحاد جماهیر شوروی به سمت ایران به منظور
حمایت از جنبشها اذربایجان و کردستان بود .حضور
30هزار سرباز شوروی مانع از ان شد که نیروهای دولت
مرکزی ایران بتوانند وارد مناطق اذربایجان و کردستان
شوند .حمایت و پشتیبانی شوروی از این جنبشها دالیل
خاص خود را دارد .البته دالیل متعدد هستند و ما به برخی
از آنها اشاره میکنیم

تفکر مارکسیسیت

ورود به عصر دوقطیب بود ،همین مسئله باعث شد اتحاد

کارگران منطقه اذربایجان ،غالبا برای امرار معاش تحت

جماهیرشوروی از فرقه دموکرات حمایت کند ،از سوی

عنوان کارگر روز مزد به شوروی و حوزه قفقاز سفر میکردند.

دیگر ایالت متحده امریکا هم با پشتیبانی از حکومت

همین مسئله باعث شده بود با تفکرات مارکسیسیت اشنا

مرکزی ایران نفوذ قطب شرق در ایران را خنیث کند .عمال

شوند .این اشنایی از انجا که سطحی بود ،برای کارگران

منطقه اذربایجان محل مورد مناقشه قطب شرق و قطب

جذابیت داشت و به مرور زمان گرایش به مارکسیسم در

غرب شد.

منطقه اذربایجان گسترش یافت .شوروی با اگاهی از این

اتحاد جماهیر شوروی و جنبش اذربایجان

گرایش مارکسیسیت اذربایجان ،از جنبش حمایت کرد تا

بعد از به سلطنت نشستن محمدرضا شاه پهلوی؛ ایران،
شوروی و انگلستان یک تفاهم نامهای را امضا کردند که
برمبنای ان ایران متعهد شد به جبهه متحدین نپیوندد و
تمام خطوط را اهن در اختیار متفقین قرار دهد .در عوض
انگلیس و شوروی نیز تعهد دادند در عرض شش ماه پس
از جنگ نیروها خود را از ایران خارج کنند و نیز خسارت وارده
را هم جبران کنند.
قوای روسیه به جای انکه بنا به توافق به عمل امده از خاک
ایران خارج شود در ماه ( مارس) اسفند و فروردین) به داخل

نفوذ خود را در منطقه قفقاز تثبیت کند .در روزگاری که
جهان درحال تقسیم شدن به دوقطب شرق و غرب بود،
کمونیسیت شدن قفقاز و اذربایجان میتوانست حاشیهای
امن برای شوروی ایجاد کند .ایدولوژی کمونیست به صورت
دومینو وار در جهان تسری پیدا میکرد ،اذربایجان هم یکی
از ان دومینوها بود که تحت تاثیرایدولوژی کمونیست قرار
گرفت .به همین منظور ،اتحاد جماهیر شوروی از جنبش
اذربایجان حمایت سیایس و نظامی کرد.

رقابت قدرتها خارجی

اذربایجان پیشروری کردند و یک بحران بین المللی پدید

نزدیکی روزافزون ایران به ایالت متحد امریکا برای شوروی

اوردند .دولت ایالت متحده امریکا شدیدا به اقدام شوروی

و بریتانیا در اخرین مراحل جنگ مشکالتی به بار اورد و

اعتراض کرد و ایران نیز رسما به سازمان ملل که تازه تاسیس

میان سه قدرت خارجی بر سر تفوق طلیب در ایران رقابیت
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پدید امد که ابتدا با ظرافت همرا بود .اما به تدریج حالت

این شکست شوروی تنها در حوزه انرژی نبود بلکه در

خصمانه تری ،به خود گرفت( جان فوران) .این رقابت در

حوزه تجارت و بازرگانی نیز ایالت متحده امریکا دست برتر

حوزهها سیایس ،اقتصادی و انرژی برجسته تر بود .هر کدام

داشت .قبل از جنبش اذربایجان و پیشروی نیروها شوروی

از کشورها سعی داشتند دست خالی از ایران خارج نشوند و

به ایران ،حدود  17درصد واردات ایران از طریق اتحاد جماهیر

با در اختیار گرفتن امتیازات نفیت و تجاری ،منافع ملی شان را

شوروی صورت میگرفت ولی پس از جنبش اذربایجان ،این

تامین کنند .شوروی نیز با استفاده از حضور نیروها اشغالگر

رقم به شدت سیر نزولی یافت .در عوض به مرور زمان میزان

خود در صفحات شمالی ،کوشید نفوذ خود در کشور را که

معامالت تجاری ایران با امریکا روند افزاییش به خود گرفت.

در دهه 1310ش در برابر المان و بریتانیا از دست داده بود مناسبات روابط بین الملل

اعاده کند .در سالها 123-1319ش21 ،درصد صادرات غیر
نفیت و 17درصد واردات ایران با شوروی بود( .)Bharierدر
اوایل سال 1323ش شرکتها بریتانیایی و امریکایی باب
مذاکره با ایران را در رابطه با امتیازها نفیت در جنوب خاوری
این کشور باز کردند .هنامی که خبر این مذاکرات توسط
یکی از نمایندگان مجلس به خارج درز کرد ،شوروی نیز
بر ( حق) خود برای گرفتن امتیاز نفت در شمال پافشاری
کرد(.)Mcfarland
بدین ترتیب حمایت شوروی از جنبش اذربایجان ،ابزار فشار
شوروی به دولت مرکزی ایران بوده تا امتیازات از دست
رفته را اعاده کند .در اوایل ماه اوریل قوام موفق شد ضمن
مذاکره ،شورویها را به تخلیه ایران وادار کند و در عوض
به شوروی قول داد امتیاز نفت شمال را به ان کشور بدهد
( البته این امر میبایست در مجلیس که هنوز تشکیل
نشده بود به تصویب برسد) .تهران پذیرفت که شکایتش
را از سازمان ملل پس بگیرد و با پیشه وری در اذربایجان به
مذاکره بپردازد .نیروها شوروی از 22اوریل اقدام به عقب
نشیین از ایران کردند و شوروی تا ماه مه ان سال همه قوای
خود را از ایران بیرون برد(.)Robert Rossow
در ظاهر شوروی موفق شد امتیاز نفت شمال را از ایران بگیرد
ولی در کمال تعجب مجلس پانزدهم با اعطای امتیاز نفت

جنبش اذربایجان ،علی رغم اینکه یک جنبش ایالیت-
قومی بود ،از مناسبات روابط بین الملل نیز تاثیر پذیرفت.
بعد از جنگ جهانی دوم ،شاهد یک تغییر اسایس در
مناسبات روابط بین الملل بودیم .به گونهای که نظام چند
قطیب افول میکند و به مرور زمان ،نظام دوقطیب شکل
میگیرد .بعد از جنگ جهانی دوم ،اتحاد جماهیر شوروی
سیاست توسعه طلبانه را در پیش گرفت .در عین حال ،ایالت
متحده امریکا نیز از انزوا خارج شد و به مقابله با توسعه
طلیب شوروی پرداخت.
منطقه قفقاز از موقعیت استراتژیک باالیی برخوردار هست
و تسلط بر این منطقه میتواند در بسیاری از جنبهها تعیین
کننده باشد .لذا اتحاد جماهیر شوروی همواره سعی بر
ان داشته که به این منطقه تسلط داشته باشد .جنگ
جهانی دوم ،به شوروی این فرصت را داد که نفوذ خود را در
منطقه تثبیت کند .حمایت از جنبش اذربایجان در راستای
همین سیاست توسعه طلبانه شوروی صورت گرفت .در
عین حال ،یکی از اولین اقدامات دکترین ترومن خنیث
کردن جنبش اذربایجان و مقابله با نفوذ شوروی بود .عمال
منطقه اذربایجان به نخستین میدان زورازمایی دو ابر قدرت،
تبدیل شد .شوروی در قالب حمایت از فرقه دموکرات و
ایالت متحده هم در قالب حمایت از دولت مرکزی ایران،

شمال به شوروی ،مخالفت کرد و این امتیاز هرگز به شوروی

در مقابل هم ایستادند .به طور قطعی نمی توان گفت

داده نشد .شوروی به جنبش اذربایجان نگاه ابزاری داشت

رویارویی دو ابر قدرت در اذربایجان ،در قالب جنگ سرد

ولی در نهایت نتوانست به هدف خود برسد .در رقابت سه

بوده ولی میتوان ادعا داشت پیش درامدی برای جنگ

قدرت خارجی ( امریکا ،شوروی و بریتانیا) ،شوروی دستاورد

سرد بوده است .در جریان جنبش اذربایجان ،اتحاد حماهیر

خایص نداشت و نتوانست از ایران امتیاز بگیرد در عوض

شوروی نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و این یکی

ایالت متحده امریکا توانست در این رقابت بیشترین نفع را

از نخستین پیروزیها دکترین ترومن بود که توانستند

از ان خود کند در حوزه انرژی نفوذ خود را افزایش داد چنان

اذربایجان را از چنگ کمونیست ازاد کنند .از انجا که تفکر

چه در کودتای  28مرداد نقش اسایس را ایفا کرد.

کمونیسیت به صورت دومینو وار گسترش پیدا میکرد،

شکست در اذربایجان برای شوروی گران تمام شد .چرا که

در ان اعمال شد و ایالت متحده توانست اقتصاد ایران را به

پیروزی در اذربایجان میتوانست منطقه غرب اسیا را زیر

چنگ اورد .جنبش اذربایجان چون وابسته به کشور شوروی

پرچم کمونیسم در اورد .از انجا که فرقه دموکرات به اتحاد

بود این احتمال وجود داشت که مدل اقتصادی خود را

جماهیر شوروی متکی بود ،با کاسته شدن حمایت این

کمونیسیت طراحی کند و به سایر نقاط منطقه سرایت

کشور فرقه دموکرات افول کرد و در نهایت شکست خورد.
فرقه دموکرات خواسته یا ناخواسته بازیگر کشور شوروی
شد و وقیت ان کارایی الزم را نداشت ،شوروی از این جنبش
حمایت نکرد .بازی گردان اصلی جنبش اذربایجان ،دو ابر
قدرت جهان یعین ایالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر
شوروی بودند.

ایالت متحده امریکا و جنبش اذربایجان
بر خالف کشور شوروی ،ایالت متحده امریکا نقیش در
شکل گیری جنش اذربایجان نداشت .اما سرنوشت جنبش
را دکترین ترومن تعیین کردند .زمانی که جنبش به وقوع
پیوست که ایالت متحده امریکا نفوذ قابل توجهی در
حکومت پهلوی داشت .این نفوذ در ابعاد اقتصادی ،سیایس
و نظامی صورت گرفت که مجزا ومستقل از هم نبودند
بلکه به طور کلی در راستای سیاست خارجی ان کشور بود.
حال به منظور درک بهتر مسئله ،ابعاد اقتصادی ،سیایس و
نظامی را برریس میکنیم.

بعد اقتصادی
در این گیرودار جنگ جهانی دوم ،تجارت امریکا با ایران
نیز دو برابر شد یعین صادرات غیر نفیت از 8درصد در -1314
1318ش به 17درصد در 1323-1319ش و واردات از 10درصد به
20درصد رسید .این ازدیاد نقش امریکا در امور ایران با هدف
گسترده تر ان کشور هماهنگی داشت .ایالت متحده
امریکا میخواست نظم اقتصادی بین المللی جدیدی بنا
نهد ،از انزواجویی دهه1310ش بیرون اید و جلوی بحرانها
اقتصادی شدید را بگیرد ،با اتخاذ اقداماتی حرکت ازاد
سرمایه اعم از مواد خام یا کاالی ساخته شده در سطح
جهانی را تامین و تضمین کند و مانع از ان شود که دنیا به
بلوکها تجاری انحصاری قبل از جنگ برگردد(میلسپو)
دکترین ترومن به منظور جلوگیری از گسترش تفکر
کمونیسیت ،سعی بر ان داشتند که اقتصاد کشورهای بی

کند .حمایت امریکا از دولت مرکزی ایران توجیه اقتصادی
داشت .نخست ان که از گسترش ایدولوژی کمونیسیت جلو
گیری میکرد و از سوی دیگر تسلط این کشور بر اقتصاد
ایران را تثبیت میکرد.

بعد نظامی
جنگ جهانی دوم از نظر حضور امریکا در ایران یک نقطه
عطف بود .در دسامبر ( 1942اذر -دی  )1321یس هزار سرباز به
ایران گسیل شد تا بر جریان حمل و نقل مهمات و اذوقه به
شوروی نظارت کند .امریکا در سال 1322ش به درخواست
احمد قوام نخست وزیر یک هیئت نظامی به ریاست
سرهنگ نورمن شوارتسکف و یک هیئت اقتصادی به
ریاست ارتور میلسپور به ایران اعزام کرد تا ارتش و مالیه ایران
را سر و سامان دهند .شوارتسکف توانست ارتش و ژاندارمری
شاهنشاهی را به نیروی 90هزار نفری مجهز سازد و روحیه
نفرات را تا حد زیادی باال ببرد(.میلسپو)
حضور 30هزار سرباز شوروی در خاک اذربایجان ،از نظر
استراتژیک منافع ایالت متحده و بلوک غرب را تهدید
میکرد .چرا که شوروی توازن قوا را از بین برده بود .ایالت
متحده امریکا به منظور ایجاد توازن قوا در منطقه ،از
ارتش ملی ایران حمایت کرد .با پیروزی دولت مرکزی ایران
مقابل فرقه دموکرات و ترک 30هزار سرباز شوروی از خاک
اذربایجان دوباره توازن قوا برقرار شد .تسلط ایالت متحده بر
ارتش و نیروها نظامی ایران تا انقالب  1357به طول انجامید
و این کشور توانست در موارد متعددی از ارتش و نیروها
نظامی به عنوان ابزار در پیش برد سیاستها خود بهره
بجویید.

بعد سیایس
در ژانویه دکتر میلسپور برنامه بیست ساله کمکها اکریکا
را تشریح کرد و گفت  :ایران ،به دلیل موقعیت ،مشکالت و

طرف را به سمت مدل لیبرال -سرمایه داری سوق دهند .و

احساسات دوستانه اش به ایالت متحده امریکا ،چیزی در

از سوی دیگر بتوانند هژمونی خود را بر دنیا تحمیل کنند.

حد یک کلینیک یا ایستگاه ازماییش سیاست گذاریها

لذا ایران جزو نخستین کشور هایی بود که این سیاست

بعد از جنگ رئیس جمهور امریکا است ( یا میتواند بشود)،
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هدف رئیس جمهور ،توسعه بخشیدن و برقراری ثبات در

این کشور شد .ایران همان قدر که به امریکا نزدیک میشد

مناطق عقب مانده است (میلسپو) .روزولت رئیس جمهور

از شوروی فاصله میگرفت .به طور کلی امریکا توانست

امریکا از طریق ژنرال پاتریک هرلی در واکنش بهاین گفته

ایران را از چنگ انقالبها کمونیسیت نجات دهد و حاشیهای

اعالم کرد امریکا مصرانه از ایران میخواهد( الگویی از

امن برای بلوک غرب ایجاد کند.

حکومت مستقل و اقتصاد ازاد ) را ارائه دهد و ( از اینکه نتیجه
ایران به صورت نمونهای دراید که سیاست گذاری عاری

از خودخواهی ایالت متحده امریکا را به نمایش بگذارد
سخت دستخوش هیجان میشود) ( روزولت) البته ایران
نیز متقابال از نزدیکی به ایاالت متحد امریکا نفع میبرد و
با خنیث کردن مداخلهها شوروی و انگلستان ،جنبشها
اجتماعی داخلی را زیر کنترل میاورد .سهیلی نخست وزیر
ایران خواهان افزایش تماسها سیایس و اقتصادی با امریکا
شد .شاه در 1322ش به طور محرمانه به سفیر امریکا گفته
بود :ترجیح میدهد نیروهای متفقین در ایران بمانند و

جنبش اذربایجان ماهیت قومی -ایالیت داشت اما به شدت
تحت تاثیر مناسبات روابط بین الملل قرار گرفت .اتحاد
جماهیر شوروی و ایالت متحده امریکا دو بازیگر خارجی
بودند که در تحوالت اذربایجان نقش ایفا کردند .نقیش که
این دو کشور ایفا کردند ان چنان موثر بود که سرنوشت
جنبش را رقم زد .دکترین ترومن موفق شدند در تحوالت
اذربایجان ،شورویها شکست دهند و ایران را دربرابر
انقالبهای کمونیسیت مصون نگه دارند.

دست کم تا زمانی که او ارتش را بازسازی کند و در صحنه منابع مآخذ
داخلی نبرد قدرت ،موضع برتری پیدا کند جلوی انقالبها

 .1فوران ،جان ،مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال
 1500میالدی مطابق  879شمیس تا انقالب /جان فوران؛ ترجمه احمد
تدین -.تهران :خدمات فرهنگی رسا.1377 ،

نگرش به حمایت از شاه و ارتش برخاست و از اقدامها

 .2به نقل از نامه میلسپو به هری هاپکینز مورخ  ۱۱ژانویه .۱۹۴۴

ضد سلطنیت را بگیرند ( ) Hurewirzامریکا در پرتو همین
حکومت مرکزی در بازپس گیری ایالتها خود مختار
جانبداری کرد .شاه که حاال با دلگرمی نسبت به وعدهها
امریکاییان در مورد کمکها اقتصادی و نظامی ،احساس
قدرت میکرد قوام را به اعمال سیاستها راست گرایانه
واداشت و زمینه را برای تهاجم به اذربایجان و کردستان مهیا
نمود .شوروی در مخالفت با این اقدامها کار چندانی صورت
نداد و به ورود ارتش ایران به تبریز تن درداد به ان امید که
ارتش بر جریان انتخابات مجلس نظارت کند ،مجلس برپا
شود و قرارداد امتیاز نفت شمال را ( که قوام وعده داده بود)
به تصویب برساند .شوروی اهرم چندانی برای ابراز واکنش
در برابر چرخش سیایس قوام نداشت و تنها امیدوار بود
ارتش نیروی اندکی برای نظارت بر انتخابات به بتریز بفرستد
و بعد از انتخابات نیز اذربایجان را ترک گوید( .)Eagleton
ایالت متحده امریکا توانست طی تحوالت اذربایجان،
شوروی را شکست دهد و دست این کشور را از ایران کوتاه
کند .جنبش اذربایجان نقطعه عطفی در تاریخ معاصر ایران
به شمار میرود .نخست ان که ایران تحت سلطه شوروی
نبود وثانیا ایران از سیاست خارجی بی طرف فاصله گرفت
و به سمت بلوک غرب سوق داده شد .وابستگی ایران به
امریکا تا انجا پیش رفت که ایران یکی از بزرگترین متحدان

 .3یادداشت روزولت به هول ،وزیر امور خارجه  ۱۲ژانویه .۱۹۴۴
4. Bharier, Economic development in iran, 108 table 3, 113 table
5; " the Borderlnd s of soviet central Asia, II, " 415; McFarland,
" anatomy of an iranian political crowd," 57, 60; McFarland, " the
crises in iran," 137.
5. McFarland, " A peripheral view," 337, 340; paine, " iranian nationalism," 15-19; hurcwirz, diplomacy, II, 237-38. Keddie, roots
of revolution, 114-16; Bharier, economic development in iran,
108 table3, 113 table 5; Abrahamian, iran between two revolutions, 184; and ashraf, " iran, " 109 note 1; national archives, 891.
00-2345, loy Henderson to secretary of state/ NEA ( agusut 23.
1945).
6. ."iranian law prohibiting the Grand of Oil concession to foreigners and its Effect" ( December 2, 1944, 15 January 1945),
pp. 241-245, Hurewitz, Diplomacy, II; McFarland, "A peripheral
;view,"341-43; Abrahamian, Iran Between two revolutions, 210
Rey, " Persia in perspective -2," 81.
" 7. McFarland, " A peripheral view," 345-47; Robert Rossow, Jr.,
the Battle of Azerbaijan, 1946; pp. 17-32 in middle East Journal,
volume X, number 1 (winter 1956 ), 17- 26.
8. Cottam, Nationalism in iran, 126-27 . Paine, " Iranian nationalism," 20; " the Borderlands of soviet central Asia, II, " 321; Nissman, the soviet union and Iranian Azerbaijan, 41.
9. Abrahamian, Iran Between two revolutions, 409.
10. Eagleton, the Kurdish Republic, 111; Rey, " persia in perspective --2, " 82. On u.s. determination to resist soveit encroachment, see national Archives, 891. 00/10-846, Office Memorandum, loy Henderson, NEA, to Dean Acheson October 8, 194
)6
. (2
11. Katouzian, the political Economy, 151- 53; Abrahamian, Iran
Between two revolutions, 411-12.

تفکیک قوا در غرب و اسالم
امیرحسین نجفیفرد
دانشجوی کارشنایس رشته علوم سیایس دانشگاه محقق اردبیلی
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نظریــه تفکیــک قــوا یــا( ،)separation of powersنوعــی

مــی شــوند .و یــا قــوهای کــه وضــع قانــون را بــر عهــده دارنــد

مــدل یــا روش حکومــی بــرای حکومــت کــردن اســت یــا

مــی تواننــد دادرســان را محاکمــه کنند.مــی بینیــم کــه

بــه عنــوان دیگــر اصلیســت درحقــوق عمومــی ،کــه بــر

افالطــون بــه صــورت کامــا مقدماتــی و گــذرا بــر نظریــه

اســاس آن از اســتبداد جلوگیــری مــی شــود.نظریه تفکیک

تفکیــک قــوا دارد.

قــوا حــاوی اصولیســت کــه بــه توضیــح چگونگــی نحــوه

ارسطو

قــوة جــدا از هــم ســپرده مــی شــود کــه مــا ایــن قــوا را بــه

ایــن فیلســوف ســیایس هــم در شاهکارش(سیاســت)به

توضیــع قــدرت مــی پردازد.بدیــن منظــور حکومــت بــه چنــد
عنــوان قــوه مقننه،مجریــه و قضائیــه مــی شناســیم.بر ایــن
اســاس،حکومت کــه بــه شــاخههای گوناگــون تقســیم
مــی شــود،هر کــدام از ایــن بازوهــای حکومــت دارای
محــدوده و قلمــرو و البتــه اختیــارات خــایص هســتند،اما
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد مــه اختیــارات هــر کــدام از
ایــن بخشهــا نبایــد بــه گونــهای باشــد کــه بــرای ســایر
بخشهــا مشــکل بــه پیــش بیاورد.امــا،در ایــن میــان بایــد
دربــاره تــوازن و نظــارت میــان قــوا نیــز ســخن گفت.کــه از
آنــان بــه عنــوان()balances and checkهــم یــاد مــی شــود
کــه مــراد از ایــن عبــارات ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن
بــازوان دارای اختیاراتــی هســتند بدیــن منظــور کــه از تجمــع

نظریــه تفکیــک قــوا پرداخت.ارســط بــرای حکومــت ســه
محــور قائــل شــد :گــروه یا(هیئیت)اســت کــه وظیفــه آن
بحــث و مشــورت در بــارة صــاح عمــوم اســت ،دومیــن
محــور بــه فرمانروایــان و حــدود صالحیــت و شــیوة انتخــاب
آنهــا مربــوط مــی شــود(که وظیفشــان در اصــل مجــری یــا
اجــرا اســت) و اماســوم،دادریس را در بــر مــی گیــرد .ایــن
تفکیــک ارسطو،شــاید بتــوان گفــت همانیســت کــه در
قــرن هجدهــم نیــز مطــرح شــد،اماباید توجــه داشــت کــه
تفکیــک ارســطو ،بــا نظریــة جدیــد تفکیــک قــوا تفــاوت
بســیاری دارد.از تفاوتهــای ایــن دو مــی تــوان بــه ایــن
عوامــل اشــاره کــرد که ارســطو در تقســیم بنــدی اش معتقد

قــدرت در یــک قــوا جلوگیــری کنند.امــا زادگاه ایــن اصــل

بــود کــه قــوة مشــورتی(مقننه) از اقتــدار اجرایــی و گاهــی

درغــرب بــودو ایــن نظریــه تأثیــر بــه ســزایی بــر نظــام ســیایس

قضایــی برخــوردار اســت و قــوة فرمانروایــی (مجریــه ) دارای

گذاشــت.اما دولتمــردان و نخبــگان کشــورهای اســامی

اختیاراتــی در وضــع اســت .پــس در نتیجه،بیــن کارکــرد ایــن

هــم از ایــن نظریــه بــی بهــره نماندند،بــه موجــب طــرح

قــوا تداخــل بــه وجــود مــی آیــد .بــه نظــر ارســطو تنظیــم

ایــن نظریــه درایــن کشورها،شــاهد تغییــر ســاختاردر ایــن
حکومتهــا بودیــم.

درســازمان حکومتهــا
ایــن قدرتهاســت کــه مایــه اختــاف
ِ

مــی شــود و اگــر ایــن ســه قــدرت بدرســی ســامان یابنــد کار

امــا اکنــون نظــرات مهــم تریــن فیلســوفان ســیایس کهــدر

حکومــت مســیر درســت خــود را طــی مــی کنــد.

ایــن بــاره اظهــار نظــر کردهانــد را بــریس مــی کنیــم.

نظریه دو شمشیر

افالطون

در قــرون وســطا ،در اروپــا از نظریــه(دو شمشــیر)تحت

نظریــه تفکیــک قــوا در غــرب،در اندیشــه افالطــون ایــن

عنــوان تفکیــک قوااســتفاده مــی شــد.مبنای نظریــه دو

فیلســوف ســیایس بــزرگ هــم دیــده مــی شــود.افالطون
در شــاهکارش (قوانین)،حکومــت را بــه گروههــای
جداگانــهای تقســیم مــی کنــد کــه وظیفــه گروهــی را
وضــع قانــون و پاســداری از آن میداند.گــروه دوم را بــه امــور
معیــن کــرد.
لشــکری و ادارة شــهر و در نهایــت دادریس ّ
امــا تفکیــک افالطــون بــه صــورت بســیارمقدماتی بــوده

شمشــیر ایــن بــود کــه قدرت،بیــن دولــت و کلیســا تقســیم
مــی گردیــد کــه در نتیجــه از اســتبداد مطلــق هــر یــک از
آنهــا ،جلوگیــری مــی شــد و هیــچ نظــر قاطعــی مبــی بــر
برتــری هــر یــک از ایــن دو نســبت بــه یــک دیگگــر وجــود
ندارد.رفــدارن قــدرت دولــت ،ادعــا مــی کردنــد کــه قــدرت
خداونــد بــه پادشــاه عطــا شــده اســت و بــه نوعــی (پادشــاه

اســت،مثال،وی معتقــد بــود کــه متصدیــان امــور دولــی
ً

قــدرت مطلــق اســت)و از ســوی دیگــر صاحبــان کلیســا،نیز

هســتند کــه دادرســانان را از میــان خودشــان انتخــاب مــی

قــدرت پادشــاه را انــکار و از قــدرت مطلــق کلیســا دفــاع مــی

کننــد کــه در نتیجــه قــوة مجریــه و قضائیــه بــا هــم ادغــام

کردنــد.

در ســدة یازدهــم و دوازدهــم  /هفدهــم و هجدهــم،

حکومــت) موازنــه برقــرار شــود،بدین منظــور کــه هــر قــوه

فیلســوفان ســیایس اروپــا ،بویــژه جــان الک و منتســکیو،

بتوانــد بــر قــوای دیگــر نظــارت کنــد .پــس وی نتیجــه مــی

صــورت جدیــد ایــن نظریــه را در واکنــش بــه ادعاهــای

گیــرد کــه بایــد در هــر حکومــت ســه قــوه وجــود داشــته

جدیــد حــق خداونــد و حاکمیــت مطلــق شــاهان فراهــم

باشــد :مقننــه و مجریــه و قضائیــه  .مونتســکیو کــی گویــد

کردنــد .هــدف آنــان مبــارزه بــا تمرکــز قــدرت و خودکامگــی

کــه اگــر قــوای مقننــه و مجریــه در هــم ادغــام شــوند ،و در

فســادانگیز بــود.

اختیــار فــردی واحــد یــا یــک گــروه قــرار گیرنــد ،و همچنیــن

جان الک

اگــر قــوة قضائیــه از قــوای مقننــه و مجریــه جــدا نباشــد،

جــان الک،فیلســوف انگلیــی قــرن 17 ،باتوجــه بــه نظــام
ســیایس انگلســتان ،در کتابــش رســالهای در بــاب حکومــت
مدنــی ،اصــل تفکیــک قــوا را مطــرح نمــود.وی نیــز ســه محــور
اصلــی بــرای حکومــت قائــل شــد .قــوه مقننه،مجریــه،و
فدراتیــو.وی بــا اینکــه تفکیــک قــوا را مطــرح نمــود امــا،
ایــن قــوا را جــدا از هــم تصــور نمــی کــرد .وی قــوه مقننــه را
قــدرت فائقهمــی دانســت ،امامعتقــد بــود کــه نظــام بــه
قــوای مجریــه و فدراتیــو نیــز نیــاز دارد.از نظــر وی قــوة مقننــه
مشــخص مــی کنــد کــه نیــروی دولــت چگونــه بایــد بــه کار
گرفتــه شــود ،امــا چــون ممکــن اســت قوانیــن را در زمــان
کوتاهــی وضــع کنــد ،بــه فعالیــت دائمــی آن نیــازی
نیســت  .در عــوض بــرای ضمانــت اجــرای قوانیــن و تحقــق
دائمــی تصمیمــات قــوة مقننــه ،قــوة مجریــه الزم اســت.
وظیفــة قــوة فدراتیــو نیــز منحصــر بــه امــور خارجــی ،ماننــد
اعــام جنــگ و صلــح و انعقــاد قراردادهــای بیــن المللــی،
اســت هــر چنــد در عمــل از قــوة مجریــه جــدا نیســت.
امــا بایــد اضافــه کــرد کــه جــان الک قــوة قضائیــه را بــه عمــد
در فهرســت قــوا وارد نکــرده ،زیــرا وظیفــه قضــا را خــارج از
عملکــرد ســیایس و حکومــی و کار دولــت مــی دانــد.

آزادی ناممکــن مــی گــردد .چــون اگــر قــوة قضائیــه بــه
قــوة مقننــه بپیونــدد ،در نهایــت زندگــی و همینطــورآزادی
در معــرض نظــارت خودســرانه قــرار خواهــد گرفــت ،زیــرا در
ایــن وضــع ،قــایض قانونگــذار نقــش قانــون گــذاری را هــم
ایفــا مــی کنــد .ویــا اگــر قــوة قضائیــه بــه قــوة مجریــه ملحــق
ـری حکــم ،شــدت
شــود ،ممکــن اســت قــایض بــه عنــوان مجـ ِ
عمــل نشــان دهــد و بــه حــق افــراد تجــاوز کنــد .همچنیــن

نبایــد هــر ســه قــوه در اختیــار یــک فــرد یــا یــک هیئــت قــرار
بگیــرد (منتســکیو ،کتــاب یازدهــم ،فصــل 6ـ7؛ نیــز رجــوع
کنیــد بــه جونــز ،همانجــا).

تفکیک قوا در اسالم
امــا تفکیــک قــوا در جهــان اســام،از دیــدگاه اســامی،
بــا توجــه بــه (حــق حاکمیــت و خاســتگاه قانون)،ایــده
تفکیــک قــوا بــه آن صورتــی کــه در اندیشــههای
دانشــمندان غربــی آمــده ،مطــرح نیســت  .بــر اســاس مبانــی
اســام ،ایــن نظریــه مبتــی بــر اینکــه یــک حاکــم بشــری
منبــع حاکمیــت و همچنیــن صــدور قوانیــن باشــد ،مســلما
رد مــی شــود ،ولــی مــردم نیــز( ،مگــر در محــدوده تفویــض
شــده از جانــب شــرع)،منبع یــا سرچشــمة اصلــی قانونگــذاری
بــه شــمار نمــی آیند.پــس دو محــوری اصلــی کــه در بینــش

مونتسکیو

اســامی وجــود دارد کــه عبــارت اســت از:حاکمیــی کــه از آن

و امــا منتســکیو در ســدة هجدهــم در شــاهکارش(روح

بــه معنــای (ســلطه بــر انســانها)که ایــن تنهــاازآن خدااســت

القوانیــن) ،نظریــة تفکیــک کامــل قــوای مقننــه و مجریــه

و مســلما هیــچ انســانی حــق تســلط بــر دیگــری را نــدارد)2 .

و قضائیــه را مطــرح کــرد .از نظــر وی در هــر کشــوری کــه

خداســت کــه منبــع قانونگــذاری اســت و هیــچ کــی در ایــن

همــة قــوا زیــر نظــر یــک تــن باشد(توســط یــک نفــر اداره

کار شــریک او نیســت .پــس در نتیجه،پذیــرش حاکمیــت

شــود) ،آزادی تحقــق نمــی یابــد در اصــل مهــم تریــن هــدف

یــک فــرد یــا گــروه بــر دیگــران بایــد مبتــی بــر دلیــل باشــد

مونتســکیو از نظریــه تفکیــک قــوا بــه ارمغــان آوردن آزادی

کــه در مرتبــه اول :1کــی کــه در مقــام حاکــم ظاهــر مــی

ســیایس بــرای شــهروندان اســت.؛وی معتقــد اســت بهتریــن

شــود شــرط اول آن معصومیــت اســت(که انســان توانایــی

راه حفــظ حکومــت و جلوگیــری از حاکمیــت یــک فــرد یــا

تشــخیص آن را نــدارد و معصــوم از جانــب خــدا برگزیــده مــی

یــک گــروه ،ایــن اســت کــه در نظــام ســیایس میــان (قــوای

شــود)؛همچنانکه مفهــوم قانونگــذار بشــری نیــز مفهومــی

گفتمان سیاست | 17

 | 18گفتمان سیاست
مجــازی اســت و بــه جعــل قوانیــن اشــاره نمــی کنــد ،بلکــه

پاســداری از دیــن و تدبیــر امــور دنیــای مــردم برشــمردند.

منظــور از آن دســتیابی بــه احــکام الهــی اســت.

آنــان معتقدند،خلیفــه چــون در مقــام جانشــین پیامبــر اســت

در زمــان پیامبراکرم(ص)،وظیفــه قانونگــذاری و اجــرا آن
و قضــا بــه عهــدة ایشــان بــود.در حقیقــت ،پیامبــر در مقــام
آورنــدة دین(فرســتاده الهی)،احــکام الهــی را بــه مــردم مــی
رســاند و چــون از جانــب خــدا ســخن مــی گفــت ،جــای هیــچ
خطــا یــا هــر گونــه دوری از حــق در بــاره آن حضــرت وجــود
نداشــت ایشــان در همچنیــن در مقــام رهبــر جامعــه مؤمنــان
نیــز قــوه مجریــه را نیــز در اختیــار داشــت و همچنیــن وظیفــة
حــل و فصــل اختالفــات یــا (قــوة قضائیــه ) نیــز بــا ایشــان
بــود .امــا بــا ایــن وجــود ،برخــی نویســندگان در نبــوی بــودن
کنــش ســیایس پیامبــر ،بــه صــورت مطلــق ،مناقشــه کــرده و
آن را کنــی بشــری بــا ویژگیهــای آن دانســته اند،اامــا بایــد
متضمــن ایــن نکتــه شــد کــه ایــن ســه وظیفــه در شــخص
پیامبــر ،بــه دلیــل برخــورداری ایشــان از (علــم و عصمت)الهــی،
جمــع شــده بــود.
امــا بــا وفــات پیامبر،امت اســامی دچــار تفرقه مورد جانشــیین
وی شــد .شــیعیان ،بــه اســتناد براحادیــث گوناگــون ،معتقد
بودنــد کــه پیامبــر جانشــین خــود را مشــخص کــرده اســت
تاامــت دچــار فتنــه و آشــوب نشــوند .ابــن خلــدون نیــز یــادآور
مــی شــود امامــت از دیــدگاه شــیعه ،رکن(اســاس) دیــن
ـاندن یــا معرفــی)
اســت و(نصــب)و یــا بــه تعبیــر دقیــق (شناسـ
ِ
امــام بــر پیامبــر واجــب اســت ،امامــی کــه ماننــد خــود پیامبــر

از گنــاه و اشــتباه بــه دوراســت دارای(عصمــت) اســت  .خــرد
یــا منطــق شــیعی،امامت را بــا پیامبــری همســان مــی دانــد
و فقــط تفاوتهــای خــایص بــرای مثــال (وحــی) مــی دانــد،
بــر هــم منطبــق مــی یافت،شــامل نصــب الهی،عصمــت

باالتریــن مقــام دولــت بــوده و وظیفــه ریاســت هــر ســه قــوه
را بــر عهــده دارد.در عمــل نیــز در دوران خلفــای نخســت و
اندکــی پــس از آن ،کار بدیــن منــوال پیــش رفت.پــس مــی
ـنن(قدیم) شــباهت
تــوان نتیجــه گرفــت کــه در اندیشــة سـ ّ
بســیاری میــان خلیفــه و پیامبــر از منظر(مقام)وجــود داشــته
و خلیفــه در میــان امت،همچــون رســول خــدا در میــان
مؤمنــان بــوده اســت و بنابرایــن اطاعــت از وی واجــب بــود.
خلیفــه،دارای اختیــارات تــام و بــی قیــد و شــرط بــوده و قــدرت
مطلــق وی غیــر قابــل تقســیم یــا توزیــع بــود و هیــچ شــریک
و رقیــب مشــروعی بــرای حکومــت وی تصــور نمــی شــد،اما
بایــد یــادآور شــداین تلقــی ،بــا پایــان یافتــن خالفــت خلفــای
راشــدین کــم رنــگ شــد و در زمــان حکومتهــای امویــان و
عباســیان ،بــه دالیلــی چــون گســترش قلمروشــان و ارتبــاط
بــا تمدنهــای دیگــر ،موجــب بــه پدیــد آمــدن نهادهایــی
اداری در کنــار خلیفــه پدیــد آمــد .بــه موجــب آن،نهادهایــی
همچــون وزارت (تفویــض ) و امــارت (اســتیال) و همچنیــن
ظهــور ســلطنتهای اســامی ،و ایــن موجــب شــد نفــوذ
ـادی و معنــوی خلیفــه بــه صــورت قابــل توجهــی کاهــش
مـ ّ

یابد،البتــه در ســطح نظــری ،خلیفــه همچنــان رئیــس قــوا
تلقــی مــی گردیــد.
بــا ایــن حــال ،باســقوط خالفــت عبــایس ،نظریــه خالفــت و
لــوازم آن ،یکســره منتفــی شــد و باایــن که،تــاش هایــی بــرای
احیــای خالفــت اســامی در دورههــای بعــد صــورت گرفت،اما
راه بــه جایــی نبــرد و جوامــع اســامی غالبــ ًا بــا حکومتهــای
ســلطنیت اســتبدادی اداره شــدند.

و(رهبــری امــت) .بدیهــی اســت در ایــن نظریــه اساسـ ًـا مســئله

امااصطــاح و مفهــوم تفکیــک قــوا در ادبیــات ســیایس

تفکیــک قــوا مطــرح نبــوده اســت بایــد گفــت کــه بــا وقــوع

جدیــد اســامی ،در اواســط قــرن ســیزدهم تــا نوزدهــم

غیبــت امــام زمان(عــج) تحقــق تجربــه همــه جانبــه نظــام

رایــج شد.ســه حادثــه مهم،بیــش از هــر عوامــل دیگــر،

امامــت شــیعی منتفــی شــد .مســلمانان دیگــر ،کــه ســپس

در عطــف توجــه علمــا و متفکــران جهــان اســام بــه ایــن

اهــل (ســنّ ت) و (جماعت)خوانــده شــدند ،بــا مطــرح شــدن

موضــوع ،ســهم اســایس داشــت کــه انــان عبــارت اســت

نظریــة خالفــت ،کــه در اصــل فردی(غیرمعصــوم)در جــای

از:حملــة ناپلئــون بــه مصــر بــود کــه بــه موجــب آن عــاوه بــر

پیامبــر قــرار مــی گیــرد .ایــن خالفــت ممکــن اســت از طریــق

فروپــایش نظــام حاکــم آثــار فرهنگــی و فکــری بســیاری بــه

اســتیال،نصب و نص،اســتخالف یــا انتصــاب امــام پیشــین و

جــای گذاشــت،موجب شــد کــه مصریــان بــا اندیشــههای

انتخــاب بیعــت اهــل حــل و عقــد بــه دســت آید.کســانی کــه

غربــی شــوند،عامل دیگر،اصالحات(محمدعلــی پاشــا)در

بــا رویکــرد زور وغلبــه موافــق انــد،زور و غلبــه خلیفــه را متولــی

مصــر بــود و ســوم(تجربه تنظیمــات)در حکومــت عثمانــی.

اگرچــه اکثــر اندیشــمندان اصــاح گرا،بــه صــورت مســتقیم

پنهــان در پــس دموکــرایس مخالــف بود،اماایــن نــوع

بــه مفهــوم تفکیــک قــوا اشــاره نکــرده انــد ،ولــی تقریبــ ًا

حکومــت را تأییــد مــی کــرد بــه ایــن دلیــل کــه بهتریــن ابــزار

همــة آنــان بــه صــورت غیــر مســتقیم از ضــرورت ایجــاد نظــام

را بــرای حکومــت در اختیــار شــهروندان قــرار مــی دهــد تــا بــا

پارلمانــی و همچنیــن تفکیــک قــوا و و تدویــن قانون اســایس

اســتفاده از آن ابــزار بتواننــد از آزادیهــای اســایس از جملــه آزادی

و پاســخگویی حاکمــان ســخن گفتنــد.

ســیایس بهــره منــد شــوند .از نظــر وی نظــام دموکراتیک،بــه

دربــاره ایــن متفکــران مــی تــوان گفــت کــه شــیخ(رفاعه
رافــع طهطــاوی) نخســتین متفکــری بــوده کــه تحــت تاثیــر
اندیشــههای منتســکیو قــرار گرفــت وایــن موضــوع در
آثــارش قابــل شــهود است.براســاس نظریــات وی ،ایشــان
حکومــت را،بــه صــورت مرکــزی مــی دانســت کــه ســه

معنــای پذیــرش حاکمیــت ملــت اســت  .در ایــن نظــام ،منبــع
قــدرت ملــت اســت اســت ،و بــه موجــب آن تفکیــک قــوا
پذیرفتــه شــده و حــق حکومــت بــا اکثریــت اســت .و در عیــن
حــال گــروه اقلیــت نیــز بــرای دســتیابی بــه قــدرت ،از راههــای
قانونــی حــق مبــارزه دارد.

شــعاع از آن مــی تابد(ســه محــور اصلــی دارد) .کــه ایــن ســه

اماباوجوداین،اندیشــمندانی نیــز هســتند کــه مفهــوم

شــعاع قــوای حکومــت عبارتانــد از :قــوة قانونگــذاری،

تفکیــک قــوا را کــه از پایههــای نظــام دموکراتیــک

قــوة قضائیــه و قــوة مجریه.همانطــور کــه یــادآور شــدیم،

اســت ،نپذیرفتهانــد .ایــن عــدم قبــول در میــان اکثــر ایــن

طهطــاوی تحــت تاثیــر آرای مونتســکیو بــوده اســت،او

اندیشــمندان بــا یــک اصطــاح همــراه شــده اســت ؛ کــه آن

همچــون ماننــد منتســکیو ،قانــون اســایس بریتانیــا را ،بدیــن

اصطــاح حاکمیــت اســت  .حاکمیــت پدیــدهای اســت ،کــه

دلیــل کــه مهــم تریــن آرمــان و هــدف آن تحقــق آزادی و ابــزار
آن بــرای رســیدن بــه آزادی ،تفکیــک قواســت ،معتقداســت

ـامی همــراه بــا آن بــه راه اختــاف ریشـهای
اندیشــه جدیــد اسـ ِ
بــا منطــق اصــاح گرایــان مســلمان و روش مبتــی بــر قانــون

قانــون اســایس بهتریــن الگــو میدانســت .اندیشــمند

اســایس رفــت و از آن نــوع اصــاح گرایــی کــه مــی کوشــید

دیگر(عبدالرحمــان کواکیب)نیــز تحــت تأثیــر اندیشــههای

میــان نظــام دولــت ملــی و اندیشــههای اســام ،پیونــد

آزادی خواهانــه بــوده اســت بــا نــگاه انتقــادی بــه حکومتهای

برقــرار کنــد ،گسســت .مــودودی اندیشــمندی اســت کــه

خودکامــه ممالــک اســامی ،در کتابــش طبایــع االســتبداد

بنیانگــذار آمــوزه حاکمیــت بــه معنــای اســامی آن اســت  .او

از موضوعاتــی مهمــی همچــون ،حکومــت ،حقــوق عمومــی،

معتقــد اســت مشــروعیت دولــت اســامی ،وابســته مفهــوم

ملــت ،قانــون و تفکیــک قــوا ســخن بــه میــان آورده اســت.

حاکمیــت خداونــد قــرار دارد و حکومــت و قانونگــذاری تنها

وی معتقــد بــود کــه حکومــت بــه هــر شــکلی باشــد بــه هیــچ

مختــص خداونــد اســت کــه بــه موجــب آن نــه هیــچ فــردی یــا

وجــه از محــدوده اســتبداد خــارج نیســت ،بــه شــرط ایــن کــه

طبقــه خــایص دیگــر حــق ایــن کارهــا را ندارند.بایــد یــادآور

زیــر ذره بیــن یا(تحــت نظــارت شدید)باشــد،وی معتقــد بــود

شــد کــه نظــام حاکمیــی کــه مــودودی آن را مــی پذیــرد در

کــه قــوة مجریــه بایدبرابــر قانونگــذاران پاســخگو باشــد

نهایــت بــه (تئوکراتیــک ) مــی انجامــد .و بــه ســبب آن(امــام

و قانونگــذاران نیــز در برابــر ملــت .امــا در ایــن میــان بایــد از

یــا پیامبر)بــه عنــوان نمایندگــی خــدا ،از قــدرت وســیع و

نظــر خیرالدیــن پاشــا ،صدراعظــم و دولتمــرد تونــی نیــز

مطلقــی برخوردارهســتند .وی معتقــد اســت حاکــم اســامی

ســخن بــه میــان آورد مــه معتقــد بود،عدالــت و آزادی نیازمنــد

یــا امــام ،جانشــین خداونــد بــوده و حــوزه حکومــت وی نیــز

بــه نهادهایــی هســتند کــه دوام آنهــا را تضمیــن کنــد .و

بســیار وســیع و بــه گســتردگی شــریعت اســامی اســت  .و

وی در نهایــت خاطــر نشــان مــی کنــد کــه هــر آنچــه بــر ســر

مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه مــودودی بــه دنبــال احیــای

ملتهــای اســامی آمــده نتیجــه واگــذاری کامــل حکومــت

نظریــه خالفــت بــوده اســت.

بــه خواســت مطلــق حاکم(میــل شــخیص حاکــم) و پیــروی
وزیــران وی از اوســت.

ســیدقطب نیــز دیگــر دانشــمندی بــوده کــه بــا تلقــی خــاص

امــا حــال در بــاره انیشــمندی بــه نام(راشــد َغنّ ویش)ســخن

مســلمان
خویــش از حاکمیــت ،از اندیشــههای متفکــران
ِ
پیــش از خــود در جهــت ســیر تحــول آنــان در جهــت تحکیــم

بگوییــم کــه گرچــه بــا فلســفه غــرب و همچنیــن بــا اندیشــه

قانــون اســایس ،و نظــام نمایندگــی و ایجــاد نظــام ســیایس
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بــر پایــه شــورا فاصلــه گرفــت  .ایــن اندیشــمند سیاســت و

دلیــل اختیــارات گســتردة شــاه ایــن اســتقالل ظاهــری اســت

دیــن را کامــا بــا یــک دیگــر منطبــق مــی کنــد .وی معتقــد

 .بــه طــوری کــه در مــورد قــوة قضائیــه کــه مســتقلترین قــوة

اســت کــه حکومــت بایــد مشــروعیت خــود را نــه از جامعــه

ایــن دولــت اســت شــاه بــر طبــق اصلهــای  83و  86دارای

بلکــه تنهــا از دیــن بگیــرد.او همچنیــن ایــن نظریــه را کــه

اختیــارات وســیع ،از جملــه نصــب قضــات و ریاســت شــورای

ملــت را منبــع قــدرت مــی دانســت.خرافه مــی دانــد.در نهایــت
مــی تــوان گفــت کــه وی نیــز بیشــتر طرفــدار حکومــت
تئوکــرایس بــوده اســت و همچنیــن وی خواســتار حاکمیــت
برتــر الهــی یــا نظریــة خالفتنیــز بــوده اســت.
بــا ان همــه بــرریس ،و موافقتهــا و مخالفــت ها،نظریــه
تفکیــک قــوا در قوانیــن بســیاری از دولتهــای اســامی راه
یافــت .و اکنــون برخــی قانــون اســایس برخــی از دولتهــای
اســانی را مــن بــاب نظریــه تفکیــک قــوا بــریس مــی کنیــم.
ر قانــون اســایس دولــت مصر،بنــا بــر اصلهــای  65و  73و
 ،86ســه قــوة مقننه،قضائیه،مجریــه و بــه صــورت مســتقل
از هــم وجــود دارنــد وهمچنیــن طبــق اصــل  65بــه صــورن

عالــی قضائــی اســت .
در ایــران نیــز از اواخــر قــرن ســیزدهم اصــاح گــران تحــت
تأثیــر آمــوزة تفکیــک قــوا و حاکمیــت مــردم و لــزوم قانــون
اســایس قــرار گرفتنــد .بــرریس نظریــات ســیایس بســیاری از
روشــنفکران نامــدار ایــران در آســتانه مشــروطیت ،همچــون
آخونــدزاده و طالــب اف ،نشــان مــی دهــد کــه مفهــوم
تفکیــک قــوا در افــکار بســیاری از آنهــا صــورت بنــدی
لکم ،بــا تهیــه نخســتین
کاملــی نداشــته
اســت.میرزام َ
َ
طرح(غیررســمی) قانــون اســایس در ایــران بــه خاطــر نشــان

کــردن ویژگیهــای (ســلطنت معتدلــه) پرداخــت و تفکیــک
قــوای مجریــه و قانونگــذاری را بــه صورت(مجلــس وزرا)

صریــح بــر اســتقالل قــوة قضائیــه تأکیــد شــده و در اصــل 86

وهمچنین(مجلــس تنظیمــات) مطــرح کــرد ،البتــه در نظــام

هم،بــه نظــارت مجلــس بــر کار قــوة مجریــه اشــاره دارد.

پیشــنهادی او شــاه ســلطه همچنیــن نفــوذ گســتردهای

در قانــون اســایس تونــس نیــز در اصلهایــی  18و  37و 64
بــه وجــود ســه قــوة مقننــه و مجریــه و قضائیــه ناکیــد شــده
اســت هــر کــدام بــا کارکردهــای خــاص خویــش اشــاره مــی
کنــد .اصل28ایــن قانــون نیــز قــوة مجریــه را در برابــر مجلــس
پاســخگو مــی دانــد و اصــل  65اســتقالل قــوة قضائیــه را بــه
رســمیت مــی شناســد.
امــا در ایــن میــان نیــز بایــد یــه قانــون اســایس کویــت یکــی از
معــدود قوانیــن اســایس در میــان کشــورهای اســامی اســت
کــه واژة تــوازن یــا تفکیــک قــوا در آن بــه کار رفتــه اســت .
ایــن قانــون در اصلهــای  50و  51و  52و  53بــه وجــود ســه
قــوة جــدا از هــم اشــاره مــی کنــد .اصــل  79بــه مجلــس بــه
عنــوان تنهــا منبــع قانونگــذاری اشــاره دارد و بــر اســاس اصــل
 163اســتقالل قــوة قضائیــه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت
 .بــا ایــن حــال ،امیــر کویــت بــر طبــق اصــول قانــون اســایس
از اختیــارات فراوانــی برخــوردار اســت کــه بــا روح تفکیــک
قــوا متعــارض مــی نمایــد .در پادشــاهی مغــرب نیــز اگــر چــه
اصلهــای  36و  59و  82قانــون اســایس ســه قــوة مقننــه و

بــر هــر دو قــوه داشــت و عدلیــه نیــز بــه صــورت دیــوان و
وزارتخانـهای در درون دســتگاه اجرایــی قــرار مــی گرفــت  .در
نتیجــه ،تفکیــک قــوا در آن بــه صــورت بســیار ناقــی اعمــال
شــده بــود.از سیاســتمداران دورة قاجــار ،مستشــارالدوله ،در
اختیــار
قــوت و تنظیــم دولــت را منــوط بــه تفریــق دو
ّ ،1288
ِ
وضــع قانــون و اجــرای قانــون از هــم مــی دانــد .در دوره
صــدارت میــرزا حســین خــان سپهســاالر از ســوی او و بــا کمــک
مشــیرالدوله طرحــی بــرای قانــون اســایس تهیــه شــد کــه در
آن مجلــس هایــی مســتقل بــرای وضــع و اجــرای قانــون پیــش
بیــی شــده بــود کــه اگــر چــه از نظــر حقــوق اســایس طــرح
کاملــی نیســت امــا برخــی اصــول ماننــد تفکیــک قــوا در آن
یافــت مــی شــود .ایــن مباحــث مقدمــه تأســیس مشــروطیت
در ایــران شــد.
از ســوی دیگــر ،علمــا و فقهــای شــیعه در پــی آشــنایی بــا
مفاهیــم مذکــور بــه بــرریس مبانــی دیــی آنهــا پرداختنــد.
گفتــی اســت بنــا بــر دیــدگاه کالمــی و فقهــی شــیعه ،امــر
قضــا اساسـ ًـا بــر عهــده مجتهــدان و فقیهــان کــه مــورد تائیــد

مجریــه و قضائیــه را از هــم جــدا نمــوده و دارای کارکردهــای

از جانــب مجتهــدان هســتند و قــوة قضائیــة غیرمبتــی بــر

متفــاوت مــی دانــد و برخــی از اصــول ایــن قانــون بــر اســتقالل

ایــن اصــل ،مشــروعییت نــدارد .قانونگــذاری نیــز ،در مفهــوم

ایــن قــوا و بویــژه قــوة قضائیــه (اصــل  )82تأکیــد دارد ،بــه

حجیــت نــدارد مگــر در محــدودهای کــه شــارع
غربــی آن،
ّ

معیــن کــرده اســت  .بــه تعبیــر دیگــر ،خاســتگاه قانــون در
ّ
نظــر علمــا بــا خاســتگاه نظــری آن در غــرب تفــاوت ماهــوی

کــه در آن والیــت انتصابــی فقیهــان را در شــرعیات ،از جانــب
امــام معصــوم ،و ســلطنت مســلمانان صاحــب شــوکت را

دارد .در چنیــن زمینــه ای ،طــرح مســئلة تفکیــک قــوا بــه

در عرفیــات بــه رســمیت مــی شناســد .بایــد توجــه داشــت کــه

عنــوان یکــی از لــوازم دولــت جدیــد ،بــا واکنشــهای ســلیب

ایــن نــوع تفکیــک بــه طــور ماهــوی بــا تفکیــک کالســیک

و ایجابــی همــراه شــد .محمدحســین نائیــی ،فقیــه نامــور

قــوا متفــاوت و بــه نظریــة دو شمشــیر نزدیکتــر اســت .

ســاکن نجــف ،کتــاب تنبیــه االمــة و تنزیــه الملــة را در ایــن
زمینــه تألیــف کرد.ایشــان توضیــح دادنــد کــه حکومــت
امانــی در دســت حاکــم اســت کــه بــه (صــورت داعمــی
نبوده)کــه در آن مــردم نــه ِملــک حاکــم بلکــه شــریک وی

در قدرتانــد و ایــن شــراکت مســتلزم پاســخگویی صاحبــان
قــدرت اســت .از نظــر ایشــان( نائیــی) یکــی از وظایــف الزمــة
ادارة امــور ،تجزیــة (تفکیــک ) قــوای مملکــت اســت تــا هــر
یــک از شــعب وظایــف خــود را تحــت ضابطــه و قانــون صحیــح
علمــی منضبــط کــرده و اقامــة آن را بــا مراقبــت کامــل در
عــدم تجــاوز از وظایــف مقــرر بــه عهــده کفایــت و درایــت
مجریــان در آن شــعبه بســپارد.

در قانــون اســایس مشــروطیت ایــران و متمــم آن ،تفکیــک
قــوا بــه نحــو خــایص مطــرح شــده اســت  .اصــل  27متمــم
قانــون اســایس مشــروطیت ایــران قــوای کشــور را بــه ســه قــوه
تجزیــه (تفکیــک ) مــی نمایــد :قــوه مقننــه (شــامل شــاه و دو
مجلــس ) ،قــوة قضائیــه (شــامل محاکــم شــرعیه و عدلیــه
) و قــوة اجرائیــه کــه مخصــوص شــاه اســت  .اصــل  28ایــن
قانــون ،قــوا را همیشــه از یکدیگــر ممتــاز و منفصــل معرفــی
مــی کنــد و در عیــن حــال ،شــاه را هــم در قــوة مجریــه هــم در
قــوة مقننــه دارای حــق مــی شــمارد .بعــاوه ،بــه رغــم اختیارات
محــدودی کــه بــرای شــاه در قانــون اســایس مشــروطیت در
نظــر گرفتــه شــده اســت (اصــل  57متمــم ) و وزرا بــر اســاس

از دیگــر علمــای مدافــع مشرویت،سیدعبدالرســول مدنــی

اصلهــای 60ـ 61و 64ـ 67متمــم قانــون اســایس در برابــر دو

کاشــانی اســت کــه در رســالة (انصافیــه) تفکیــک قــوا بــه ســه

مجلــس مســئول انــد ،برخــی اختیــارات شــاه (ماننــد اختیــار

قــوه از ارکان مشــروطه مــی دانــد و در عیــن حــال بــه برتــری

انتصــاب نیمــی از نماینــدگان مجلــس ســنا بــر اســاس اصــل

قــوة مقننــه بــر مجریــه اعتقــاد دارد .ابوطالــب بهبهانــی نیــز بــا

 45قانــون اســایس و اجــازة انحــال دو مجلــس کــه بر اســاس

تفکیــک قائــل شــدن بیــن قــوة مجریــه و مقننــه و ضــرورت

اصالحیــة مصــوب  1328اصــل  48قانــون اســایس بــه او داد

آن ،معتقــد اســت که(هــر قــدر دول منظمــه در افتــراق ایــن

شــد و همچنیــن اختیــارات او در انتصــاب مقامهــای عالــی قــوة

دو ســعی کننــد ،در ترقــی و رفعــت و مکنــت دولــت و ملــت

قضائیــه ) ،باعــث مخــدوش شــدن تفکیــک قــوا شــده اســت .

از ســایرین پیشــترند).

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی (بهمــن  )1357و تأســیس

اکنــون بایــد از چهــرهای مشــهور ســخن بگوییم،شــیخ

نظــام جمهــوری اســامی در ایــران ،قانــون اســایس جدیــد

فضــل للاّ نــوری ،از مخالفــان مشــروطه ،بیشــترین اعتــراض

تدویــن شــد .در قانــون اســایس جمهــوری اســامی ایــران،

را بــه تأســیس قــوة مقننــه داشــت  .از نظــر وی امــور شــرعی،

کــه بــر پایــة نظریــة والیــت فقیــه شــکل گرفتــه ،نیــز

یعــی ِافتــا و صــدور احــکام قضایــی و اســتنباط احــکام کلیــه

نظــام تفکیــک قــوا پذیرفتــه شــده و تبییــن کننــدة شــکل

و امــور عامــه بــر عهــدة نایبــان امــام زمــان( ،یعــی فقیهــان)،

حکومــت جمهــوری اســامی ایــران اســت  .طبــق اصــل 57

اســت و حــال آنکــه از جملــه مــواد مشــروطه تقســیم قــوای

قانــون اســایس ،قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران

مملکــت بــه ســه شــعبه اســت ّ .اولــی قــوة مقننــه اســت

عبارتانــد از قــوة مقننــه ،مجریــه و قضائیــه کــه زیرنظــر

و ایــن بدعــت و ضاللــت محــض اســت زیــرا در اســام بــرای

والیــت مطلقــة امــر و امامــت امــت عمــل مــی کننــد و ایــن

احــدی تقنیــن جایــز نیســت .ســیدجعفر دارابــی کشــفی ،از

قــوا مســتقل از یکدیگرنــد .قــوة مقننــه از طریــق مجلــس

فقهــای عصــر قاجــار ،نیــز اگــر چــه از لحــاظ نظــری حکومــت

شــورای اســامی ،متشــکل از نماینــدگان منتخــب مــردم

را شایســتة فقیهــان کامــل دانســته اســت امــا بــا توجــه بــه

(اصــل  58قانــون اســایس ) و قــوة مجریــه ،جــز در مــواردی

نــادر بــودن و عــدم بســط یــد ایشــان ،بــه نحــوی بــه تفکیــک

ً
ـی فقیــه ) اســت ،از طریــق
کــه مسـ
ـتقیما بــر عهــدة رهبــری (ولـ ّ

امــور حکومــی در حــوزة شــاهان و فقیهــان قائــل شــده

رئیــس جمهــور منتخــب مــردم و وزیــران اعمــال مــی شــود
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(اصــل  60قانــون اســایس ) .قــوة قضائیــه را دادگاههــا اعمــال
مــی کننــد کــه بایــد طبــق موازیــن اســامی تشــکیل شــوند

ـی فقیــه شــخص ًا متصــدی تمــام اعمــال و مســئولیتهای
یــا ولـ ِّ
حکومــی شــود بلکــه در عیــن اینکــه او مســئول و مکلــف

(اصــل  61قانــون اســایس ).

تمــام امــور و قــوای ســه گانــه در حکومــت اســت ،قــوای ســه

شــماری از دانشــمندان معاصــر ،پــس از طــرح نظــام جمهوری

گانــه یــاری دهنــدگان وی در ایفــای ایــن وظیفهانــد و او بــه

اســامی ایــران ،از ســوی امــام خمیــی کــه خــود مبــدع نظریــة
والیــت مطلقــة فقیــه بــود ،بــه تبییــن ماهیــت ایــن نظــام
و جایــگاه نهادهــای حکومــی و تعامــل قــوا بــا یکدیگــر
پرداختنــد .در ایــن میــان ،آرای محمدباقــر صــدر ،حســینعلی
منتظــری ،محمدحســین بهشــی و محمدتقــی مصبــاح یزدی
در خــور توجــه اســت .
محمدباقــر صــدر (شــهادت در فروردیــن  )1359در نظریــه
(خالفــت مــردم بــا نظــارت مرجعیــت ) ،نظامــی را معرفــی
مــی کنــد کــه دارای ســه قــوة حاکمــه اســت و در آن هیــچ
مرجعــی باالتــر از رأی مــردم و فراتــر و ناظــر بــر ایــن ســه قــوه
وجــود نــدارد و مــردم خلیفــة خــدا بــر روی زمینانــد .بــا ایــن
حــال در نظریــة او قــوة قضائیــه زیــر نظــر مرجعیــت ایفــای
وظیفــه مــی کنــد و تنهــا نهــادی اســت کــه خــارج از خالفــت
مــردم قــرار دارد .مــردم در قــوة مقننهایــن نظــام نقــش
بیشــتری دارنــد و وظیفــة فقهــا تنهــا تشــخیص حکــم اســت
نــه موضــوع و در احکامــی کــه فقیهــان اختــاف نظــر دارنــد
مجلــس مــی توانــد فتوایــی خــاص را انتخــاب کنــد .همچنیــن
احــکام متغیــر منطقــة الفــراغ (محــدودهای کــه شــارع قانــون
گــذاری در آن را بــه مــردم ســپرده اســت ) نیــز بــه عنــوان قانون
از ســوی مجلــس وضــع مــی شــود (صــدر ،ص 22ـ  .)25در نظــر
او نقــش فقهــا بیشــتر نظارتــی اســت تــا اجرایــی (کدیــور ،ص
دولــت حاصــل از ایــن نظریــه را
139ـ .)140صــدر (همانجــا)
ِ
جمهــوری اســامی مــی نامــد.

منزلــة رأس مخــروط اســت  .در نظریــة منتظــری قــوة قضائیــه
بایــد مســتقل از ســایر قــوا باشــد ،زیــرا حکــم و قدرتــش حــی
شــامل اعضــای قــوای دیگــر هــم مــی شــود؛ بنابرایــن ،تعیین
ریاســت ایــن قــوه بــا ولــی فقیــه اســت  .بــه نظــر محمدتقــی
مصبــاح یــزدی تنهــا راه مبــارزه بــا مفاســد (بویــژه اســتبداد)
وجــود نهــادی در رأس حکومــت اســت کــه دارای تقــوا باشــد.
بعــاوه ،وجــود او بــرای رفــع ناهماهنگیهــا و پیشــگیری از
تداخــل تصمیمــات و بــروز اختــاف بیــن قــوا ضــروری اســت  .با
ایــن حــال ،از آنجــا کــه فعالیتهــای حکومــی از تنــوع فراوانــی
برخوردارنــد او تفکیــک قــوا را مــی پذیــرد.
در هــر حــال ،بــا وجــود ولــی فقیــه در رأس نظــام جمهــوری
اســامی ،ایــن نظــام بــا نظــام کالســیک غربــی تفــاوت
ماهــوی دارد .در نظــام غربــی ،قدرتــی مافــوق قــوای ســه
گانــه وجــود نــدارد و قــوا خــود قــدرت یکدیگــر را تعدیــل
مــی کننــد ،امــا در نظــام جمهــوری اســامی ،بــه موجــب
اصــل پنجــم و  57قانــون اســایس ،ایــن قــوا زیــر نظــر والیــت
امــر و امامــت امــت عمــل مــی کننــد .بــه همیــن دلیــل بــه نظر
محمدحســین بهشــی ،کــه در مجلــس خبــرگان تدویــن
اولیــن قانــون اســایس جمهــوری اســامی ایــران نقــش مؤثــر
داشــت ،مناســبترین نــام بــرای ایــن نظــام« ،نظــام امــت و
امامــت » اســت کــه بــا هیچیــک از عناویــی کــه در کتابهــای
حقــوق اســایس یــا حقــوق ســیایس آمــده اســت قابــل تطبیــق
نیســت.

منتظــری نیــز در نظریــة والیــت فقیــه خــود تفکیــک قــوا را

منابــع :کلیــات حقــوق اســایس دکتــر محمدرضــا ویــژه

مــی پذیــرد .بــه نظــر او معنــای والیــت ایــن نیســت کــه امــام

مســتندات و اینترنــت

نقش آذربایجـــان در تحوالت ســـیایس ،اجتماعی و
اقتصادی ایـــران (آذربایجان میـــان دو انقالب)
مرتیض ابراهیمی ،1امیر ارسالن امهاری

2

 -1عضو هیئت علمی علوم سیایس دانشگاه محقق اردبیلی
 -2دانشجوی کارشنایس علوم سیایس دانشگاه محقق اردبیلی
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چکیده

پرداختهاند .که این موضوع باعث این شده است که

منطقــه آذربایجــان در ســده اخیــر در تکویــن اندیش ـههای
روشــنفکری و انقالبــی در ایــران همیشــه پیشــگام
بودهاســت بــه طــوری کــه میتوانیــم در بــرریس وضعیــت
تاریخــی ایــران از زمــان جنبــش تنباکــو تــا انقــاب
اسالمیبیشــترین تاثیــر اقــوام در بــروز جنبشهــا و
انقالبهــا را بــه مــردم آذربایجــان اختصــاص داد .در انقــاب
مشــروطه آذربایجــان بــه دلیــل اینکــه مقــر اصلــی ولیعهــد
قاجــار و از قطبهــای اقتصــادی کشــور بــود بســیار اهمیــت
داشــت وتنهــا منطقـهای بــود کــه تــا آخریــن لحظــه در برابــر
اســتبداد محمــد علــی شــاه ایســتاد و بــه همیــن ســبب هــم
توســط روســیه اشــغال شــد و مــردم بســیاری از ایــن منطقــه
بــه خاطــر قحطی و گرســنگی جــان خــود را از دســت دادند.
درزمــان رضــا شــاه نیــز آذربایجــان بــه عنــوان تهدیــدی بــرای
تجزیــه ایــران محســوب مــی شــد هرچنــد مــردم آذربایجانبــه
دنبــال اســتقالل نبودنــد ولــی سیاســتهای رضــا شــاه کــه ضد
اقــوام غیــر فــاریس بــه خصــوص آذری بــود مردمآذربایجــان را
بعــد از برکنــاری رضــا شــاه بــه ایــن ســمت ســوق داد و حــزب
دموکــرات آذربایجــان بــه رهبــری ســیدجعفر پیشــه وری
تاســیس شــد و در طــول اســتقالل یــک ســاله خــود اقدامــات
توســعه طلبانــهای در آذربایجــان نســبتبه حکومــت رضــا
شــاه انجــام داد ولــی بــا حملــه ارتــش مرکــزی بــه آذربایجــان
ایــن حــزب تســلیم شــد و بدیــن ترتیبــدوران خودمختــاری
آذربایجــان بــه پایــان رســید .در دوران انقــاب اســامی نیــز
مــردم آذربایجــان پیشــگام تظاهــرات و اعتراضهــا علیــه
حکومــت و وضــع موجــود بودنــد و بــه نوعــی بــا تظاهراتــی
کــه در  29بهمــن  1356انجــام دادنــد زمینــه را بــرای
تظاهــرات شــهرهای دیگــر و وقــوع انقــاب آمــاده کردنــد.

درباره این مقطع ازتاریخ ایران تحلیلهای متضاد زیادی
را شاهد باشیم برای مثال انقالب مشروطه را گروهی از
پژوهشگران از جنبه روشنفکری برریس کرده و مهم
دانستهاند و برخی از پژوهشگران دیگر از جنبه مبارزه
ملی بااستعمار و استبداد به آن پرداختهاند.
به همان میزان که درباره کلیات تاریخ تحوالت ایران
همچون انقالب مشروطه آثار متعدد ارائه شده است.درباره
جزئیات تاریخی وقایع این مرز و بوم ،دست کم به زبان
فاریس با تنوع زیادی روبرو نیستیم .باکمبود آثار جدید
پژوهیش درباره اجزای سازنده این دوره تاریخی صدساله،
سرنوشت ساز مواجه هستیم.وقایع صد سال اخیر از هر
زاویهای که تحلیل شوند نقش آذریها در جریان سازی
سیایس ،پشتیبانی از اندیشهها و شخصیتهای سیایس و
پیروزی یا شکست تنشها و رقابتهای سیایس را نم یتوان
نادیده گرفته شود .برریس «نقش منطقه آذربایجان در
تحوالت صد سال اخیر» پژوهیش است که به مسئله آذر
یها به عنوان یکی از زوایای کمتر برریس شد هی این دوران
پرداخته است .نقش اقوام در انقالب مشروطه و انقالب
اسالمی چه از جهت ایجابی یعین تاثیرات مثبت آنها بر روند
انقالب و چه از جهت سلیب یعین نقش منفیمانند تنشهای
قومی در جریان انقالبهای مورد نظر مقاله حاضر است.
پرسش اصلی پژوهش آن است که «آذریها چه نقیش
در دوران صد سال اخیر ایران داشتهاند»؟ فرض اصلی
پژوهش بیان میدارد «منطقه آذربایجان از نظر داخلی و
خارجی در تکوین و پیروزی اندیشههای روشنفکری در
صد سال اخیر نقش بنیادین داشته است» .برای رسیدن به
پاسخ پرسش و ارزیابی فرضیه ،از منابع کتابخانهای شامل
کتب ،پژوهشها و مقاالتی که به این دوران تاریخی اشاره

کلید واژه ها :آذربایجان ،تحوالت ،سیایس ،اجتماعی ،ایران

دارد استفاده شده است.

درباره تاریخ معاصر ایران نظرات مختلفی میان

جنبــش تنباکــو :پیــش درآمــدی بــرای انقــاب
مشــروطه

پژوهشگران وجود دارد و هر یک تاریخ ایران را به گونهای

در سال  ۱۲۸۶هجری شمیس به دنبال رشوههایی که

مقدمه

برریس کردهاند برخی از آنها از جنبه نظری یا (تئوریکی)1

مقامات دولیت ایران گرفته بودند بدون اطالع دولت

و برخی دیگر نیز از جنبه عقیدتی (ایدئولوژی )2به موضوع

بریتانیا امتیاز انحصاری تنباکو به سرگرد جی.اف تالبوت

1- Theoretic

داده شد و طبق قراردادی مقرر شد که شرکت تالبوت

2- Ideological

ساالنه  15000پونداسترلینگ به عالوه یک چهلم سود

خالص را به شاه پرداخت کنند(.فوران )01377:25،دولت

و حداقل ۷نفر در این ماجرا کشته شدند مردمی که تجمع

ایران تالش کرد قرارداد را مخفی نگه دارد ولی تالبوت امتیاز

کرده بودند تنها زمانی آرام شدند که شاه طی تلگرافی از

خود را به شرکت تازه تأسیس دخانیات در ایران به نام «رژی»

آشتیانی خود خواست در تهران بماند و امتیاز تنباکو را لغو

فروخت(.فوران )7731:250،وزیر مختار روسیه ،بوتسوف

کرد(فوران .)253:1377،آشتیانی از مردم خواست متفرق

ً
رسما به دولت ایران اعالم
نارضاییت خود را از اعطای این امتیاز

شوند و درصورتیکه به فاصله دو روز وعده شاه عملی

کرد .روسها معتقد بودند که ایران و انگلستان اصل آزادی

نشد دوباره تجمع کنند روز ۱۴دی شرکت رژی با لغو امتیاز

تجارت که در قرارداد ترکمنچای آمده بود را نقض کردهاند.

موافقت کرد چون از وقوع انقالب در ایران واهمه داشت.

در ماه رمضان سال ٠۱۲۷هجری شمیس مخالفتهای جدی

روز ششم بهمن ماه رسم ًا اعالم شد که تحریم تنباکو تمام

با این امتیاز در شیراز شکل گرفت سید علیاکبر روحانی

شده است بدین ترتیب جنبش تنباکو پایان یافت این جنبش

به بوشهر تبعید شد و در آ نجا با جمالالدین اسدآبادی

بهعنوان نخستین حرکت تودهای تمام عیار در تاریخ ایران به

دیدار کرد اسدآبادی طی نامهای از ناصر الدینشاه بهخاطر

حساب میآید که جدی درباره آن اینگونه مینویسد ائتالف

اعطای این امتیاز به اروپائیان انتقاد کرد سید علیاکبر

عجیب و ناپایدار روحانیت ،ناسیونالیستها ،تاجران نارایض

روحانی نامهای را به میرزا حسن شیرازی مجتهد بزرگ شیعه

و شهرنشینان به همراه ذی نفعان قدرتمند خارجی و داخلی

در سامره فرستاد و این کار باعث شد که شیرازی در جنبش

که با دولت به مبارزه برخاستند .جنبش تنباکو و از آن جهت

تنباکو نقش اسایس ایفا کند(.فوران )251:1377،جنبش

حائز اهمیت است که نشان داد طبقاتی که با همدیگر

در ماههای مرداد و شهریور به آذربایجان که عمدهترین

اختالف دارند برای جلوگیری از استبداد شاهی و استعمار

منطقه تولید توتون و تنباکو در ایران بود کشیده شد

کشورهای خارجی با یکدیگرمیتوانند همکاری کنند و به

روحانیان تبریز بر علیه واگذاری امتیاز سخنرانی کردند و

موفقیت برسند و به نوعی همکاری روحانیان با روشنفکران

درای نباره دادخواس تها و تلگرا فهایی به شاه فرستادند

از این جنبش آغاز شد و در انقالب مشروطه نیز این همکاری

شاه تصمیم به لغو امتیاز گرفت اماامی نالسلطان و کندی

ادامه یافت(فوران.):255۱۳۷۷،

کاردار سفارت بریتانیابه وی توصیه کردند قاطعانه در نقــش جناحهــا و اقــوام مختلــف در انقــاب
مقابل اعتراضات بایستد وگرنه به اقتدارش خدشه وارد مشــر و طه
میشود .در۱۳شهریور بار دیگر در تبریز جمعیت زیادی

گرد آمدند اما با دریافت تلگراف شاه مبین براینکه امتیاز را
لغو میکند شهر آرام شد .در آذر ماه اعترا ضها و ناآرامیها در
تهران و تبریز دوباره از سر گرفته شدو در روز  ۱۱آذر بهدنبال
فتوای میرزای شیرازی ،رهبر مذهیب شیعیان در سامره توتون
و تنباکو در سراسر ایران ممنوع شد .تحریم فوقالعاده
کارساز و مؤثر واقع شد و حیت مسیحیان و یهودیان نیز به
آن پیوستند شاه مردد بود که از زور استفاده کند یا با سران
جنبش مذاکره کند .دولت از میرزا حسن آشتیانی ،مجتهد
بزرگ تهران خواست در مأل عام قلیان بکشد یا از شهر
خارج شود روز بعد آشتیانی آماده ترک تهران بود اما مردم

شواهد تاریخی نقش دوگانه منطقه آذربایجان در تحکیم
پایههای انقالب مشروطه و سپس بروز دو دستگی میان
انقالبیون را تایید می کنند .ورود سایر اقوام به جریان انقالب
در این امر تاثیر گذار بوده است (حسیین.)1385:166،
بالفاصله پس از انقالب مشروطه دهها انجمن قومی،
سیایس و اجتماعی نخستین نطفههای تشکلهای مدرن
سیایس و اجتماعی را پایه گذاری کردند .این ساختار نهادی
مدرن در تقابل با نظام سیاسیسنیت و دیوان ساالری نظامی
– اداری متمرکز سنیت ایران عصر قاجار قرار داشت (رویدل،
.)334:1382

بهطرف خانه او حرکت کردند و نگذاشتند که نیروهای

انقالب برآیند صف آرایی سه مسلک غیر متشکل ولی متمایز

نظامی شاه آشتیانی را از تهران تبعید کنند۴ .هزار زن و مرد

بود که اندک اندک شناخته شدند .آزاد اندیشان و ترقی

به رهبری سادات روحانی به سوی کاخ سلطنیت راهپیمایی

خواهان ,مدافعان سلطنت مطلقه شاهنشاهی اعتدالیون

کردند از مردم خواسته شد دست از راهپیمایی بردارند ولی

و روحانیون در میان هر سه دسته وجود داشتند اما در

چون مردم تمکین نکردند بر روی آنها آتش گشوده شد

میان معتدلین مدافع مشروطه» بزرگترین روحانیون
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شیعه قرار داشتند .روشنفکران بیشتر در دسته آزاداندیشان

به انجمن تغییر یافت .الزم به یادآوری است که این روزنامه

قرار داشتند و بزرگان و اشراف معتبر در دسته معتدلین

با نام قدیم و جدیدش به زبان فاریس نوشتهمیشد و عالوه

قرار داشتند .از میان سه دسته مستبدین(سلطنت طلبان)

بر درج اخبار مربوط به انجمن و صورت جلسات مختلف

معتدلین (میانه روها) و آزادیخواهان (لیبرالها) دسته دوم

آن اخبار ملی هم چاپ میکرد و بهخصوص اخبار مربوط

اکثریت مجلس یکم را تشکیل میدادند و دسته یکم

ٌ
آموزندة
به مجلس را .در بعیض شمار هها ،سر مقالههای

در اقلیت قرار داشتند (آبراهامیان .)112:1377،لیبرالهای

طوالنی در مورد اصول اسایس مشروط هطلیب با عناویین

میانهرو و رادیکالها بیشتر در میان دسته سوم قرار داشتند

مانند «معین واقعی آزادی ،برابری و برادری» درج میشد

هر حالی که معتدلین از سری طبقه متوسط سنیت حمایت

(اتابکی .)41:1376،در نخستین روزها مشروطه طلبان

میشدند روشنفکران و مبارزین منطقه آذربایجان بیشتر در

تبریزی در سخنرانیها و انتشارات خود انجمن را مجلس

میان آزادیخواهان قرار داشتند .رویدادهای بعدی نشان داد

ملی میخواندند .در واقع در نخستین شماره جریده ملی

که نقطهثقل رادیکالیزم و تندروی همین دسته لیبرالها

سرمقالهای است که به طور کامل از تأسیس «مجلس ملی»

بودند .آزادیخواهان به رهبری سید حسن تقیزاده از تبریز

گفتگو دارد.در تهران فورًا بر سر استعمال این عنوان ابراز

و یحیی اسکندری از تهران پشتیبان اصالحات گسترده

نگرانی شد .تین چند از وکالی مجلس در تهران تبریزیها

بنیادین در حوزههای اجتماعی ,اقتصادی و سیایس بودند.
بیشتر  ۲۱نماینده این جناح از اعضای انجمنهای سیایس-

تصور منزلت دارالشورای
را به تجاوز از حدود وظایف خود و
ّ
مرکزی برای انجمن ایالیت متهم کردند .وکالی آذربایجانی

روشنفکری چون «کمیته انقالبی» «مجمع آدمیت» و

حاضر در تهران ،بالفاصله با انکار اینکه اعضای انجمن

«گنج فنون» بودند که پس از انقالب تشکیل شده بودند.

چنین مقاصدی داشتهاند ،واکنش نشان دادند .در همین

برخی از این افراد را جامعه شیخی تبریز ،گروه قومی -دیین

ٌ
شماره  ۱مورخ نهم فوریه 20( 1907
روزنامة ا نجمن در
خالل،
ٌ

مورد حمایت بازرگانان و برخی علماء برای دوره یکم انتخاب

بهمن  ۱۲۸۵ه.ش) ،آنچه راکه وکالی آذربایجانی در مجلس

کرده بود.

گفته بودند ،تأیید کرد .وکال اصرار ورزیده بودند که

برخی دیگر را نیز اصناف تهران برگزیده بودند و مابقی
از سوی خود مجلس برای پر کردن کرس یهای مجلس
انتخاب شده بودند (آبراهامیان.)12:۱1377،

نقــش آذربایجــان در شــکل گیــری و دوام انقــاب
مشروطه
الف) تشکیل انجمن تبریز

انجمن تبریزیک انجمن ایالیت است و نه یک مجلس ملی.
از آن پس ،مشروطهخواهان تبریزی در به کار بردن یکی از
دو عنوان «انجمن تبریز» یا «انجمن ایالیت آذربایجان» برای
انجمن بیشتر از گذشته دقت به خرج دادند و از نام انجمن
ملی استفاده نکردند( اتابکی.)44:1376 ،
«انجمن آذربایجان» نمونهای از انجمنهای قومی-
منطقهای بود که در کنار یس انجمن قومی ،دیین ،صنفی

انجمن تبریز در سپتامبر ( 1960برابر شهریور  ۱۲۸۵ه.ش)

و سیایس طرفدار مشروطه تشکیل شده بود .این انجمن

تأسیس شد .اگرچه وظیفه اصلی این انجمن برگزیدن و

که فعالترین و بزر گترین گروه بود سه هزار عضوداشت

ً
رأسا به
نامزد ساختن وکال برای مجلس بود اما به زودی

و توسط بازرگانان تبریزی و مهندس برق جوانی به نام

صورت پارلمانی منطقهای درآمد.برخیاز تاریخ نگاران تا

حیدر خان عموغلی تاسیس شده بود .اعضای انجمن

آنجا پیش رفت هاند که آن را با شوراهایی که طی انقالب

آذربایجان و فرقه دمکرات (دیموکرات فیرقه یس) که هر

 1905روسیه تشکیل شده بودمقایسه کرد هاند و تصور

دو تشکلهایی با اکثریت آذری و با مرکزیت باکو و تبریز

میکردند که انقالب  1905روسیه بر این انجمن تأثیر

بودند در رویدادهای بعدی مشروطه نقیش مهم بازی

گذاشته است(اتابکی.):381376،این انجمن از خود

کردند .این نقش مهم بیشتر در جریان رادیکالیزم انقالبی

شماره
جریده ملی داشت که نخستین
روزنامهای بهنام
ٌ
ٌ
آن در ماه اکتبر ( ۹آذر ۱۲۸۵ه.ش) نشر یافت .پس از اینکه

و کشاندن رقابتهای سیایس به سمت و سوی خشونت

ٌ
شمارة آن هر دو هفته یک بار چاپ شد نام آن
یس و هفت

سیایس هدایت میشد؛ بگونهای که در متون سیایس از
حیدر عمواوغلی رئیس فرقه دمکرات به عنوان یکی از

نخستین پیشگامان قتلهای سیایس زنجیرهای یاد شده

شاهان ایرانی ,برای تحقق اهداف خود بهر ه گرفت ،یعین

است .پیوند رهبران و اعضای این دستهها با انقالبیون

به استقبال دشمنان دشمنانش رفت(فوران.)7731:264،

روسیه و اندیشه انقالبی مارکسیسیت یکی از علل گرایش

محمدعلی شاه با احیای کشمکشهای قومی به ویژه

تشکلهای آذربایجانی به سمت خشونت و رادیکالیزه شدن

میان شیخیه و متشرعه در تبریز ،کریمخانیها و متشرعه در

آنهااست(اتابکی .)55:1376،بدین ترتیب انقالب مشروطه
و تشکیل مجلس یکم آغاز دستهبندیهای مختلف سیایس
بود و تبریز به پایگاهی برای تعدادی از احزاب و تشکلهای
مهمتر تبدیل شد .تقدیر تاریخی و مقتضیات اجتماعی اقتضا
میکرد که تبریز در ادامه روند انقالب و پیروزی آن همچنان
نقیش مهم و تعیین کننده ر ا بازی کند .پس از آنکه محمد
علی شاه از توجیح قانون اسایس سرباز زد ،با اعتراضات عمومی
در شهرهای مختلف کشور مواجه شد .حدود  20هزار نفر از
مردم تبریز پیمان بسته بودند که به اعتصاب ادامه دهند
و حیت تهدید کردند که ،اگر قانون اسایس بالفاصله

کرمان ،مسلمانان و زرتشتیان در یزد ،فارس و ترک در تهران،
حیدریها و نعمیتها در قزوین و اردبیل سعی در تحکیم
استبداد خود و تضعیف مخالفان دولت داشت .محمدعلی
شاه همچنین کوشید حمایت خانهایی که مشروطه به
منافع سیایس -اقتصادی آنها آسیب زده بود و همچنین
توجه علمای دیین بزرگ و حیت علمای شهرهای کوچک
را به دست آورد .وی نه تنها از وجهه دیین شیخ فضل هللا
نوری ،عالم سیایس بزر گ ،بلکه از اعتبار سید کاظم یزدی،
عالم دیین مشهور نیزبرای دستگاه خودکامگی خود بهره
میبرد(فوران.)265:1377،

تصویب نشود آذربایجان را از ایران جدا خواهندکرد ،برخی

در سال  1287هجری شمیس محمد علی شاه به کمک

تلگرافهای مخابره شده از تبریز نیز با عنوان تهدیدآمیز

روسیه و نیروهای قزاق اعالم حکومت نظامی کرد و

«ملت آذربایجان» امضا شده بود(اتابکی .)59:1376،در

مجلس را به توپ بست و آغازگر دورانی شد که در تاریخ ایران

تهران انجمنها و باشگاههای مختلف یک انجمن مرکزی

با عنوان «استبداد صغیر» از آن یاد میشود .در این دوره

تشکیل دادند و در بازار و ادارات دولیت اعتصاب عمومی بر

رهبران مشروطه خواه دستگیر شدند و سرهنگ لیاخوف

پا کردند و سه هزار داوطلب مسلح را که اکثرا از انجمن

فرمانده بریگارد قزاق ،فرماندار نظامی تهران شد .شاه به

آذربایجانیها بودند برای دفاع از مجلس بسیج کردند.
همچنین یک صراف تبریزی که احتما ًال با گروه سوسیال
دمکرات حیدر خان ارتباط داشت امین السلطان ،صدر
اعظم مستبد مورد حمایت شاه را ترور کرد و بالفاصله رو به
روی مجلس خودکیش کرد شاه که در نتیجه کشته شدن
امین السلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده بود و
نمیتوانست به نیروی نظامی پراکنده و بی پولش امیدی
داشته باشد عقب نشینیکرد(فوران.)1377:262،
ب) مقاومت در برابر استبداد محمد علی شاه
نیروهای قومی در دفاع از مشروطه یکبار دیگر زمانی وارد
صحنه شدند که محمدعلی شاه با برخی مصوبات مجلس
که نیروی نظامی را از کنترل شاه خارج میکرد ،مخالفت
کرد .جامعه اصناف در پشتیبانی از مشروطه اعتصابی

رغم درخواست مردم وعده خود به روس و انگلستان مبین
بر بازگشایی مجلس را نادیده گرفت و اعالم کرد دیگر
مشروطییت وجود نخواهد داشت .شیخ فضل هللا نوری که
مخالف مشروطه بود از این اقدام شاه حمایت کرد .مرکز
مخالفت و مقاومت علیه شاه از تهران به تبریز منتقل شد.
رحیم خان که رییس یکی از قبایل بود وارد تبریز شد تا
قدرت را به دست بگیرد ولی با مخالفت مشروطه خواهان-
پیشهوران ،بازرگانان و سایر مردم مواجه شد .مشروطه
خواهان سرانجام توانستند قوای شاه را از شهر بیرون
برانند اما نیروهای شاه شهر را محاصره کردند .اندکی بعد
نیروهای مشروطه خواه کنترل تمامی شهرهایآذربایجان را
به دست گرفتند و انجمن محلی تبریز اداره آنها را به عهده
گرفت .در سال  1288هجری شمیس محاصره تبریز توسط
نیروهای محمد علی شاه کامل شد و عدهای از مردم شهر

عمومی برپا کرد و بیش از  70هزار نفر از جمله حدود

به خاطر این محاصره ازگرسنگی جان باختند .با توافق

هفت هزار داوطلب مسلح انجمن آذربایجانیها و انجمن

انگلستان با روسیه بر سر شکستن محاصره نیروهای

فارغالتحصیالن برای دفاع از مجلس شورای ملی آماده

روسیه به بهانه حفظ جان اتباع روس و سایر خارجیان وارد

شدند .شاه بالفاصله عقبنشیین کرد ولی از شیوه دیرین

تبریز شدند نیروهای شاه محاصره تبریز را رها کردند مردم
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شهر تبریز علی رغم اینکه دیگر با قحطی مواجه نبودند

تبریز از آغاز نهضت مشروطه نشان داد که بیش از سایر

اما از حضور نیروهای اشغالگر رویس رضایت و دلخویش

نقاط ایران به اهداف و ابزارهای دمکرایس عالقمند است.

نداشتند .مقاومت تبریز به رغم ناکامی نهایی فرصیت شد

چرا که آذربایجان در شمال غربی سرحدات مملکت پارس,

برای سایر ایالتهای مشروطه خواه که نیروهای خود را

دروازه ارتباط ایران و غرب بوده است و به همین دلیل از نظر

برای مقابله مجدد با نیروهای شاه سازماندهی کنند(فوران،

فرهنگی ,از جهت سیایس و از نظر بازرگانی و اقتصادی

.)661377:2

اهمیت زیادداشت(فوران .)273:1377،از نظر فرهنگی,
مردم این خطه در ارتباط با عثمانی ،اروپا و روسیه در جریان

اهمیــت اســتراتژیک آذربایجــان بــرای حکومــت
تحوالت روز دنیا قرار میگرفتند .امپراتوری پر قدرت عثمانی
قاجــار و مشــروطه خواهــان
در تاریخ ایران دورانی که سید جواد طباطبایی آن را «مکتب
تبریز» نامیده است با اصالحات عباس میرزا پس از شکست
ایران در جنگ با امپراتوری تزار در نیمه یکم سده نوزدهم از
دارالسلطنه تبریز آغاز میشود .و با پیروزی نهضت مشروطه
خواهی در دهه اول سده بیستم به پایان رسید .مکتب
تبریز کانون تجددطلیب ،مشروطه خواهی ,گسترش
اندیشه آزادی و هواداری از حکومت قانون بود .در واکنش
به شکستایران در جنگهای ایران و روس ،نطفه آگاهی از
بحران خودآگاهی ,در «خط مقدم جبهه» در دارالسلطنه
تبریز بسته شد و همین آگاهی و خودآگاهی در تاریخ ایران
دورانی حدود یکصد سال را در بر میگیرد که زادگاه آن
تبریز بود(فوران .)263:1377،این سده ،سده روشنگری
و مشروطه خواهی بود .اهمیت تبریز از آن جهت بود که
ولیعهد قاجار در سنین کودکی به آذربایجان بهعنوان والی
مهمترین ایالت ایران فرستاده میشد .ولیعهد در تبریز
که به پایتخت دوم ایران مشهور بود دیوان ساالری عریض
و طویل اداری ایجاد میکرد و دارالسطنه تبریز بر مسائل
سیایس -اداری ،نظامی ،اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی
مملکت اعمال نفوذ میکرد .ولیعهد قاجار با اداره ایالت
پراهمیت و ثروتمند آذربایجان مشق اداره سیایس -اقتصادی
کشوررا میآموخت .در واقع تبریز پایتخت دوم ایران بود و
بسیاری از تصمیمات کشوری به نظر رجال سیایس و نظامی
بستگی داشت که در تبریز مستقر بودند .برجستهترین
نقش ایالت آذربایجان در سرکوب مخالفین تاج و تخت و
مدعیان سلطنت بود و از این طریق کشور را از جنگ داخلی

که سرحدات آن تا قلب اروپا پیش رفته بود نمونهای از

ترکیب سنت اسالمی با مدرنیسم غربی بود .از نظر سیایس
افکار روشنگرانه بخصوص پس ازانقالب فرانسه از مرزهای
آذربایجان به ایران صادر م یشد و روسها به عنوان بدیلی
در برابر مدرنیسم استعمارگر اروپایی از آغاز سده بیستم
اندیشههای عدالت محور و اجتماع گرا را ترویج میکردند.
در حالیکه نیمه شمالی آذربایجان به جمهوری آذربایجان
روسیه و سپس شوروی تبدیل شد .مردم هم دین و هم
زبان باکو و ارمنستان به انتقال مفاهیم روشنگرانه به
مسلمانان و ارمنیان آذربایجان ایران و از آن طریق به کل
کشور پرداختند .شاید بنا بر دالیل فوق بود که عباس
میرزا نخستین ارتش منظم و مدرن ایران را درآذربایجان
تشکیل داد از نظر اقتصادی منطقه آذربایجان به عنوان
مرکز تهاتر در ایران و آسیای مرکزی وحیت برای برخی از
کاالهای هندی که به مقصد بازارهای اروپا و روسیه ارسال
میشدند دارای اهمیت بود .یک دلیل روانشناخیت نیز در
برخی کتب تاریخی ذکر شده است و آن روحیه اصالت عمل
و اصولگرایی آذریها است .بر همین اساس ,تاریخ تحوالت
ایران شاهد قاطعیت و شهامت آنها بوده است .تماسهای
بازرگانی و فرهنگی تبریز با جهان غرب که این شهر از نظر
جغرافیایی بدان سومین گرد این روحیه را تحکیم میکرد.
جنگهای ایران و عثمانی ،تشکیل دولت صفویه در اردبیل,
انقالب مشروطه و حصر تبریز شاهدی است که این ادعا را
ثابت می کند.

آذربایجان در جنگ جهانی او ل

و چندپارگی نجات میداد .سازمان ادارای دارالسلطنه

روسیه که از زمان انقالب مشروطیت تبریز را در اشغال خود

همانند دربار تهران بر دیوانساالری گسترده استوار بود که

داشت و با حدود  10000نفر آنجا را کنترل میکرد بعد از شروع

با تکیه بر دبیران و وزیران و با شیوههای سنیت ایرانی به آمور

جنگ جهانی اول با اینکه ایران اعالم بی طرفی کرد نیروهای

مملکت سامان میدادند .منطقه آذربایجان با مرکزیت

خود را به منطقه آذربایجان گسیل کرد در کشور عثمانی با

گسترش احساسات پان -ترکیسم و پان -تورانیسم (که در

بودند(فوران ):2951377،نظام سلطنیت را ملغی اعالم کرده

نهایتبه سرزمین متحد بزرگتری برای همه مردم تر ک منجر

بودند هر چند اختالفاتی که میان میرزا کوچک خان و

میشد) ،عشمانیها جبهه جدیدی را علیه نیروهای متفقین

حیدر خان عمواوغلی ایجاد شد و این ائتالف به نتیجه نرسید.

در آذربایجان گرفتند(اتابکی .)96:1376،نتیجه فوری

از طرف دیگر در چند منطقهجنبشهای خود مختاری علیه

این بود که آذربایجان به صورت یکی از میدانهای بزرگ

شاه شکل گرفته بود که از مهمترین آنها میتوان به جنبش

جنگ جهانی اول درآمد .در جنگ ،روسها ،بریتانیاییها

خود مختاری آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی و در

و عشمانیها ،به عنوان بخیش از استراتژی نظامی ،سیاست

خراسان به رهبری کلنل محمد تقی خان پسیان اشاره کرد

تحریک و تشدید دشمین موجود بین گروههای قومی و

کهپایههای حکومت قاجار را سست تر از قبل کرده بود و

مذهیب مختلف در این منطقه را تعقیب میکردند .حیت برای

شاه قاجار توانایی مقابله با آنها را نداشت در اینشرایط رضا

استقرار دولتهای مستقل به کردها ،آسوریها ،ارمینها و

خان که تا آن زمان نظامی گمنامی در ایران محسوب می

مسلمانان آذربایجان وعدههایی داده شده بود .چنین تدابیر

شد به کمک نیروهای نظامی انگلیسیقدرت را در تهران در

عوام فریبانه به خونینترین و وحشیانهترین درگیریها

دست گرفت(فوران.)301:1377،

بین گروههای قومی و مذهیب منتهی شد .در طول آغــاز حکومــت پهلــوی و وضعیــت آذربایجــان در
نهضت مشروطه «هرچند که آذربایجان بین اصال حجویان ایــن دورا ن
مشروطه طلب و سلطنت طلبان محافظه کار تقسیم شده

بود» اما برای آذربایجانیهای مسلمان این امکان وجود
داشت که با داوطلبان گرجی و ارمنیان مسیحی انگیزه
مشترکی پیدا کنند .در حالی که اینک ،از برکت ،اعمال
نفوذ بیگانگان ،آذربایجان به صورت «سرزمیین پراکنده» و
جایگاهی درآمده بود که در آن روسای ایالت و گروههای
گوناگون برای اتحاد امت اسالم تحت شعار «اتحاد اسالم»
با یکدیگر درگیربودند(اتابکی .)99:1376،انگلستان و
فرانسه پی برده بودند که بعد از انقالبی که در روسیه به
وقوع افتاد روسیه توانایی مقابله با عثمانی و آلمان را در ایران
ندارد به همین دلیل ارتیش از ارمینهای ایران وعثمانی را به
وجود آوردند و از طریق مارشیمون ،پیشوای آسوریان از راه
جلفا وارد ارومیه شدند.
میسونرهای آمریکایی هم با ایشان همدسیت نموده و
پولهایی که بابت امور خیریه از آمریکا میآمد را صرف
سپاهآرایی برای آسوریان میکردند(فوران.)299:1377،

رضا خان سرانجام در سال 1304هجری شمیس با اتکا به سه
عامل « نیروهای مسلح ،حزبهای اکثریت در مجلس پنجم
و قدرتهای بزرگ خارجی »سلطنت خود را آغاز کرد .در
آغاز زمامداری رضا شاه آذربایجان وضع برجستهای داشت.
بخش عمدهی ّ
غلهی مصرفی کشور در آذربایجان تولید
میشد .به خاطربارش کافی ،محصول بهاره و پاییزهی
گندم بسیار باال بود تا آن جا که آذربایجان را سیلوی ایران
نامیدهاند.
وقیت آذربایجان با خشکسالی رو به رو میشد ،تمامی ایران
با مشکل مواجه میشدند(فوران.)5:301377،بزرگترین
طبقهی متوسط کشور از نظر تعداد و درصد در آذربایجان
بود .نسبت مستقیم میان وسعت طبق هیمتوسط و قدرت
و قوت ناسیونالیسم موجب شده بود که آذربایجان نقش
بسزایی در پیدای ش ناسیونالیسم درایران داشته باشد(زیبا
کالم .)5883:13،آذربایجان که مرکز غلهی ایران بود،
گرفتار کمبو د غله شد چرا که گندم آذربایجان به تهران

ورود رضا خان به صحنه سیایس ایرا ن

فرستاده میشد و در زمستان  1319آذربایجان بدون آذوقه

در اوایل سال  1299هجری شمیس حزب کمونیست ایران

بود .شهر تبریز از سال 1308دو مرتبه مورد هجوم سیل

به رهبری حیدر خان عمواوغلی و جنگلیها به رهبری

واقع شد و طبق تأیید وزارت کشور  30میلیون ریال به

میرزا کوچک خان ائتالفی برای استقرار جمهوری شورایی

مردم خسارت واردشد .دولت شاهنشاهی برای ساختن راه

سوسیالیسیت در ایران تشکیل داده بودند و از لنین

مخصوص آبعلی و آمل که صرف ًا تفریحی بود 500 ،میلیون

نیز برای نجات مردم ایران از ستم انگلییسها کمک

ریال خرج کرد و این در حالی بود که مدت  8سال تمام،

خواسته بودند و طی یادداشیت که به تهران فرستاده

پلهای وسط شهر تبریز خراب بودند و زمستا نها که آب
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عمال شهر
رودخانه باال میآمد ،عبور و مرور مشکل میشد و
ً

تغییر شد .تغییری که هیچ دلیل منطقی نداشت و اگرچه

تبریز به دو بخش تقسیم میشد .این درحالی بود که برای

نام جدید هرگز در میان مردم مصطلح نشد ولی هم چنان

شهرهای کوچک مشهد سر و آمل ،پلهای معلق آهین از

در اسناد رسمی به کار میرود .این در حالی بود که نامهای

اروپا آورده بودند این در شرایطی بود که آذربایجان در دوران

مجعول هیچ محمل تاریخی نداشتند .اقدام دیگر تغییر

قاجار نقش برجستهای در ایران داشت و بعد از تهران به نوعی

و تقسیم قلمرو آذربایجان بود .دکتر افشارکه در آلمان

پایتخت دوم ایران محسوب می شد(فوران.)7731:305،

تحصیل کرده و همواره مانند بسیاری از روشنفکران ایرانی

از نظر فرهنگی برنامههای دولت رضاشاه در جهت
یکسانسازی فرهنگی اعمال میشد .تحصیل در مدارس
به زبان فاریس بود .معلمان موظف بودند که به زبان فاریس
تدریس کنند .محسین رئیس فرهنگ آذربایجان میگفت:
«هر کس که ترکی حرف میزند ،افسار االغ بر او بزنید و او را به
آخور ببندید ».ذوقی که بعد از او رئیس شد ،صندوق جریم
هی ترکی حرف زدن در دبستانها گذاشته بود .آموزش به
زبانهای محلی و انتشار کتاب و روزنامه به زبان غیر فاریس
ممنوع شد .همراه با فشارهای اقتصادی و فرهنگی که در
دورهی رضاشاه بر آذربایجان وارد میشد ،یک حرکت دیگر
ت حقیقی و علمی
نیز در تهران آغاز شد که به ظاهر موضوعی 
بود ولی در باطن انگیزههای باالی سیایس و دولیت در پس
خود داشت .بیتردید سیاستهای رضاشاه از بستر فکری
نایش میشد .این بستر فکری را کسانی چون محمدعلی
فروغی ،دکتر محمود افشار یزدی و علی اصغر حکمت
آماده میکردند ،هر کدام از این افراد گوشهای از کار
را گرفتند .جمعی به برگزاری هزارهی فردویس پرداختند.
فرهنگستان ایران تأسیس شد .بدین ترتیب زمینه فراهم
بود تا هر چه در داخل ایران رنگ غیر آریایی دارد ،در
دستگاه پیشنهادی این افراد استحاله شده و آریاییزه
شود .در این میان آذربایجان جایگاه خایص داشت .به
پیشنهاد محمدعلی فروغی کمیسیون جغرافیا وابسته به
فرهنگستان ایران تأسیس شد .وظیف هی این کمیسیون
«تبدیل اسامی بیگانه اماکن ایرانی به فاریس» بود .در
ترمینولوژی فرهنگستان تمامی زبانهای ملل کشور به جز
فاریس اجنیب شمرده شدهاند .ریاست این نهاد بر عهدهی
فروغی و وثوق الدوله بود .در یکی از اسناد کمیسیون آمده
بود که« :اگر با این اسامی جغرافیایی کلماتی مانند چای،
سو ،بوالق و نامهای مشابه آن باشند این اسامی بیگانه
مشخص و به فاریس تغییر داده شوند».
بدین ترتیب نامهای روستاها و حیت شهرها دستخوش

آن زمان ،مدل آلمان را میستود،در مجلهی «آیند ه» که خود
تأسیس کرده بود ،مقاالتی در ستایش آلمان مینگاشت.
دکتر افشار نسبت به آذربایجان حساسیت ویژهای داشت و
آنرا خطری زرد برای استقالل و تمامیت اریض ایران به حساب
میآورد .این اتفاقات باعث این شد که بعد از برکناری رضا
شاه از قدرت اندیشه استقالل طلیب در آذربایجان مطرح شود
و حزب دموکرات آذربایجان توسط سید جعفر پیشهوری بار
دیگر شکل بگیرد.

آذربایجان در جنگ جهانی دوم
با وجود اعالم بیطرفی ایران از آغاز اعالن جنگ ،متفقین
با بهانههایی همچون حضور جاسوسان آلمانی ،به ایران
حملهور شدند (ایران در اشغال متفقین ۱۳۷۱ ....ص .)۱در
بخیش از یادداشت شدیداللحن دولت شوروی به وزارت
امورخارجه ایران در تاریخ سوم شهریور  1320آمده است که
عمال آلمانی در چندین نقطه ایران انبارهای اسلحه و مهمات
دراختیار دارند؛ بهخصوص ,در بخش شمالی ایران ،در اطراف
میانه،بیش از پنجاه تن مواد محترقه برای مقاصد خیان
تکارانه خود جمعآوری کردهاند( .ایران در اشغال متفقین۱.
ص ۴۹متفقین) .وانمود میکردند عمل آنها اقدامی ،در
جهت دفاع از خاک ایران است؛ ولی با حضور تجاوزگرانه
هزاران نفر ،از نیروهای خوداعم از رویس ،انگلییس،
آمریکایی و هندی در کشورمان برگی سیاه از تاریخ این
مرز و بوم را ورق زدند .آنها که به دالیل گوناگونی تجاوز
از پیش برنامهریزی شده خود را به ایران آغاز کردند(گزیده
اسناد جنگ جهانی دوم در ایران،۱۳۸۱.ص ،)۱۹اندیشه
بهرهبرداری از نفت ایران و نیز استفاده از راههای راهبردی
و ارتباطی را که دستریس به جبهههای شوروی را ممکن
میساخت در سر میپروراندند البته استفاده از مسیر و
راه آهن سراسری ایران ،برای حمل مهمات و آذوقه غذایی
ضروری قوای مهاجم نمیتوانست از این قاعده مستثنا باشد
(خانملک یزدی ۱۳۶۳ ،ص .)۶۳ستاد جنگ در اعالمیهای

در طی تلگرافهای رسیده از نقاط مختلف کشور از حمله

گرفت(فوران .):4091377،در برنامه فرقه دموکرات بر

هوایی به شهرهای آذربایجان ،میانه ،تبریز ،خوی ،اهر و ...

آزادی و خود مختاریآذربایجان در چارچوب قلمرو ملی ایران

خبر میدهد .اردالن سومین استاندار آذربایجان در تلگرافی

تاکید شده بود .حمایت از دموکرایس ،حکومت مشروطه،

به وزارت کشوردر تاریخ  ۵شهریور از حمله هواپیمایی

خودمختاری محلی ،استفاده از زبان آذری در مدرسهها و

شوروی به تبریز خبر میدهد .در این تلگراف آمده است که،

ادارهها ،حمایت از حقوق اقلیتها و زنان ،اتخاذاقدامهای

سه بمب ساعت  ۸عصر روز سوم شهریور عمارت استانداری

اقتصادی به منظور کاهش دادن بیکاری ،اصالحات

را تا حدود زیادی تخریب کرده باوجود مقاومت در مقابل

اریض و هزینه کردن درآمدهای مالیاتی در خود ایالت از

مهاجمین در صوفیان ,آنها ناگزیر بهطرف آذرشهر و

برنامههای فرقه دموکرات آذربایجان بود .برخالف نوشته

مراغه عقبنشیین میکنند .برای خرابی پل میانه صد من
بمب افکندهاند؛ ولی خراب نشدهاست .چون روسها نیم
ساعت بعدازظهر وارد شهر (یعین تبریز) شده بودند واسطه
با شهر ممکن نگردید .بعیض از روسای ادارات هم گرفتار
شده بودند به خارج شهر آمده بودند .فرمانده لشکر ۱۵
اردبیل به بستان آباد آورده و بهطور محرمانه بازجویی شده
با عده خودبهطرف میانه خواهند آمد( .گزیده اسناد جنگ
جهانی دوم در ایران ۱۳۸۱ ،ص .)۴۳اردالن در گزارش به
وزارت کشور در تاریخ ۶شهریور از وضعیت آذربایجان اظهار
نگرانی میکند« :چند هواپیمای روس میدان فرودگاه
شهر تبریز را بمباران کرده ،روسها وارد مرند شده وضعیت
نان شهر خوب نبوده و گندم بهقدر کفایت در انبارها
نیست .قسمت اعظم اهالی از شهر بیرون رفته ،بهطرف
باسمنج و دهات اطراف متواری میشدند .نداشتن خواروبار
شهروندان ،موجب نگرانی است (گزیده اسناد جنگ
جهانی دوم در ایران ۱۳۸۱ ،ص .)۴۴ -۴۶قوای شوروی
هنگام اشغال آذربایجان در شهریور ( ٠۱۳۲اوت  )۱۹۴۱با
مانع جدی روبهرو نشد .اشغال آذربایجان بهوسیله نیروهای
شوروی تقریبا  ۵سال تا حرکت آخرین سرباز شوروی بهسوی
کشور خود و عبور از مرز در خرداد ۱۳۲۵به طول انجامید.
در طی این  ۵سال آذربایجان بحران یترین دوره تاریخ خود را

مورخان دورههای بعد ،این فرقه هرگز از عنوان «جمهوری
دموکرات آذربایجان» استفاده نکردند(فوران.)11:41377،
روسیه که مشتاق به دستیابی به نفت شمال ایران بود بعد از
پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را از ایران و آذربایجان
خارج نکرده بود و تا حدودی هم از حزب دموکرات حمایت
میکرد قوام برای اینکه روسیه را از ایران خارج کند و حزب
دموکرات را از بین ببرد قراردادی را با روسیه امضا کرد که
به قرارداد قوام -سادچیکف معروف است طبق این قرارداد
روسیه موافقت کرد که نیروهای خود را از ایران بیرون ببرد
و از فرقه دموکرات حمایت نکند در عوض قوام نیز قول
داد امتیاز نفت شمال را در صورت موافقت مجلس به روسیه
واگذار کند.
وقیت نیروهای دولت مرکزی به نزدیکی آذربایجان رسیدند
فرقه دموکرات آذربایجان تسلیم شدند یا در میان آنها تفرقه
به وجود آمد ولی در نهایت بعد از دو روز سرانجام تسلیم
شدند و بدین ترتیب دوران یک ساله حکومت خودمختار
آذربایجان به پایان خود رسید اما همان طور که ریچارد کاتم
می گوید کاری که اینفرقه در یک سال در آذربایجان کرد
رضا شاه در طول بیست سال نتوانست انجام دهد .از جمله
اقدامات فرقه در آذربایجان می توان به ملی کردن بانکها،
احداث نوانخانهها ،خانههای سالخوردگان ،بیمارستانها،

گذراند(اتابکی ۱۳۷۱ ،ص )۴۶

بنای تئآتر ،ایجاد بنگاههای نشر برای چاپ کتاب به

حزب دموکرات آذربایجان

زبان آذری ،و گرد آوری شعرها و فرهنگ عامیانهاشاره

روز  21آذر  1324مجلس ایالیت منتخب مردم آذربایجان
به رهبری حزب دموکرات آذربایجان و در راس آن جعفر

کرد(فوران.)1377،419،

نقش آذربایجان در وقوع انقالب اسالمی

پیشه وری« ،حکومت خود مختار آذربایجان» را در

بعد از اینکه رژیم شاه در روزنامه اطالعات به آیت هللا خمیین

تبریز اعالم کرد .گویش محلی ،یعین ترکی آذری ،زبان

توهین کرد و او را هندی تبار« ،مرتجع قرون وسطایی» و

رسمی اعالم شد و برابری حقوق همه مردم آذربایجان-

وابسته به امپریالیسم انگستان معرفی کرد مردم تهران به

آذریها ،کردها ،ارمینها و آسوریها مورد تاکید قرار

ساختمان روزنامه حمله کردند پس از آن در روز  19دی 1356
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هجری شمیس در قم بازارها و مدرسههای دیین بسته شد و

با کشورهای روسیه و عثمانی بوده به این منطقه از سوی

مردم یک رشته خواستهای سیایس خود را مطرح کردند

مرکز توجه خاص میشده است و همینعامل باعث این

در این تظاهرات حدود  10تا  70نفر توسط پلیس به قتل

شده بود که این منطقه نسبت به سایر مناطق به توسعه

رسیدند ،و نخستین شهدای انقالب شدند .درهمین راستا

سیایس ،اقتصادی و فرهنگی بیشتری نسبت به سایر مناطق

مردم ایران و به خصوص آذربایجان بر اساس سنت مذهیب

برسد و در تاریخ مدرنسازی کشور که با مشروطیت همراه

خود برای بزرگداشت چهلمین روز شهدای قم اقدام به

است آذربایجان بیشترین نقش را در میان مناطق کشور ایفا

تظاهرات زدند و شعار «مرگ بر شاه» را برای نخستین

نموده و بیشترین مقاومتها نیز در برابر استبداد محمد

بار سر دادند ارتش با آوردن تانک به خیابان دو روز بعد

علی شاه در آذربایجان صورت گرفته است.

توانست آرامش را به آذربایجان و مخصوصا تبریز برگرداند.

فرضیه مقاله بیان میداشت که «منطقه آذربایجان از نظر

 20فروردین سال  1357هجری شمیس بار دیگر در تبریز
تظاهراتی شکل گرفتو به سایر شهرها نیز کشیده شد و
سرانجام به فرار شاه از ایران و سقوط رژیم پهلوی منجر شد.
دربارهاهمیت تظاهرات  29بهمن  1357مقام معظم رهبری
این چنین می فرمایند« :اگر بیست و نه بهمن نبود،نوزده
دی قم معلوم نبود بتواند این اثر را بگذارد .حرکت بیست
و نه بهمن تبریزیها بود که خون شهدای مظلوم نوزده
دی قم را جوشاند ،زنده کرد و پیام آن را به همهی دنیا و به

داخلی و خارجی در تاریخ صد سال اخیر ایران نقش بنیادین
را ایفا کرده است» .این فرضیه با شواهد و نوشتههای با ال
اثبات میشود.

منابع و مآخذ
 -1آبراهامیان ،یرواند(  .)۱۳۷۷.ایران میان دو انقالب .ترجمه
احمد گل محمدی ،محمدابراهیم فتاحی .چاپ دوم ،نشر
نی.

همهی کشور رساند.

 -2امین ،سید حسن .)1380( .تاریخچه جمهوری خواهی

نتیجه

در ایران .اطالعاتسیایس_اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره

در حوادث پیدرپی صد و پنجاه سال اخیر ایران ،آذربایجانیها
گاهی پیشرو بودند و گاهی نیز تک بودهاند.در قضیهی
تحریم تنباکو که میرزای شیرازی از سامره دستور دادند،
جزو اولین نقاطی که مردم پاسخ دادند و به میدان آمدند،
تبریز بود؛ این اتفاق که تبریز و آذربایجان پیشرو در آن بودند
کمر استعمار را در یکدوره و برههای شکست .در ماجرای
مشروطیت نیز آذربایجان بعد از دورهی استبداد صغیر نقش
پر رنگیرا ایفا کرد ،آذربایجان در  ۲۹بهمن 1356نیز جرقه
مخالفت علیه رژیم شاه و انقالب اسالمی را زد .دزطول این
سده منطقه آذربایجان مهمترین منطقه کشور به حساب
می آید و هر تحولی که در این تاریخ شکل گرفته آذربایجان

سوم و چهارم ،آذر و دی.1380
 -3براون ،ادوارد( .)1380انقالب مشروطیت ایرا ن .ترجمه
مهری قزویین ،ویراستار :سیروس سعدوندیان .تهران،
کویر.
 -4بشیریه ،حسین .)1380(.جامعه شنایس سیایس(نقش
نیروهای اجتماعی در زندگیسیایس) .تهران ،نشر نی.
 -5فوران ،جان .)۱۳۷۷( .مقاومت شکننده .ترجمه احمد
تدین – .تهران :خدمات فرهنگیرسا.1377 ،
 -6زیباکالم ,صادق ( .)1383تحوالت سیایس و اجتماعی
ایران .0231-.1332تهران ،سمت.

نقش اصلی یا اولیه را در آن داشت است و به عنوان الگوساز

 -7تورج ،اتابکی .)۱۳۷۶(.آذربایجان در ایران معاصر.ترجمه

همواره برای مناطق دیگر الگو به حساب آمده است.

محمد کریم اشراق .چاپاول ،توس.

به پرسش پژوهش چنان پاسخ دادیم که چون آذربایجان

 -8بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در دیدار با

منطقهای استراتژیک از لحاظ اقتصادی و نیزهمسایگی

مردم تبریز.1398/11/29 ،

بیـــان مختصـــری از نظامهـــای ســـیایس از نـــگاه
فیلســـوفان ســـیایس
امیر حسین نجفی فرد
دانشـجوی کارشناسـی علـوم سیاسـی دانشـگاه محقـق اردبیلی
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افالطون
تقســیم بنــدی نظــام هــای سیاســی از دیربــاز موردتوجــه
بــوده اســت .بزرگانــی چــون افالطــون و ارســطو بــه ایــن
تقســیم بنــدی پرداختــه انــد .افالطــون در شــاهکارش )
جمهــور( بــه طبقــه بنــدی نظــام هــای سیاســی پرداخــت.

اقلیتـی سـرمایه دار بـرای منافـع خـود حکومـت مـی
کننـد .د( آریستوکراسـی :اقلیتــی )نخبــه( کــه بــرای صــاح
اکثریــت حکومــت مـی کنـد .ه( دموکراسـی :اکثریـت
بـرای منافـع بقـه متـوس جامعـه حکـم مـی کنـد و(
پولیتـی :اکثریـت بــرای منافــع عمــوم حکومــت کننــد

او در تقســیم بنــدی اش ،فـرد خاصـی را در جایـگاه حاکـم

 .بعدهــا معیارهایــی چــون تعــداد و منافــع کمرنــگ

قـرار مـی دهـد و بــه مقایســه نظــام هایــش مــی پــردازد.

شـدند و بـه مـاک هایـی چـون تفکیـک و رابطـه قوای

یکــی انــواع نظــام هــا ،تیموکراســی اســت .ایــن واژه از

حکومتــی بــا یکدیگــر هــم توجــه شــد  .منتســکیو

»تیمــه« بـه معنـی شـرف گرفتـه شـده اسـت و ایـن نظـام

فرانســوی ،فیلســوف سیاســی عصــر روشــنگری،

بـر پایــه شــرف ،جــاه و مقــام بنــا شــده کــه بــر عقــل

درشــاهکارش روح القوانیــن طبقــه بنــدی ارســطوبه

و احساســات ارجحیــت دارد و هــدف نهایــی حاکمــان

مونارشــی ،آریستوکراســی ،دموکراســی شــفاف نمــی

کسـب مـال دنیاسـت .نظـام بعـدی الیگارشـی اسـت،

دانــد .او نظــام هــا را بــه پادشــاهی ،اســتبدادی )ســتمگر(

در نظـام الیگارشـی نـزاع بیـن خانـواده هـای ثروتمنـد و

و جمهــوری )چــه دموکراســی و چــه آریستوکراسـی(

صاحـب قـدرت بـا طبقـه فقیـر جامعـه بسـیار اسـت .در ایــن

طبقـه بنـدی کـرد .بـه معنـای دیگـر ،مونتسـکیو ایـن

نظــام ،شــکاف طبقاتــی بــر جامعــه حاکــم اســت و ایــن

تقسـیمات را بـر اسـاس خصوصیـات بنیــادی و اخالقــی

نظــام از دیــد افالطــون نظــام مطلوبــی نیســت .نظــام
دیگــر ،نظــام دموکراســی اســت کــه در آن حکومــت
بــه دســت نماینــدگان منتخــب اکثریـت اداره مـی شـود.
امـا افالطـون ایـن نظـام را نظامــی مطلــوب نمــی دانــد
و همینطــور افالطــون از نـوع دیگـری از دموکراسـی
سـخن مـی گویـد کـه وابسـته بـه حکومـت ملـی و یـا
آزادی خواهـان اسـت .افالطـون از نظـام تئوکراسـی هـم
سـخن میگویـد کـه در آن نظـام بـه دسـت اربـاب ادیـان
اداره مـی شـود .نظــام پنجــم ،نظــام اســتبدادی اســت
کــه حکومــت فــردی طبــق خواســته هــای خــود اســت.
افالطــون ایـده آل تریـن حکومـت خـودش را توصیـف مـی
کند ،نظـام مطلوبـی کـه پـر ازعـدل اسـت و فیلسـوفی در
آن حکمرانــی مــی کنــد.

ایــن حکومــت هــا مــی دانــد .او پادشــاهی را بــر اســاس
افتخارجویــی ،اســتبداد را بــر اســاس تــرس و جمهــوری را
بــر اســاس تقــوای سیاسـی )وطـن دوسـیت و برابرخواهـی(
مـی دانـد .نظـام مطلـوب مونتسـکیو نظـام جمهـوری
اسـت کـه مبتنـی بـر دموکراسـی اسـت ،زیـرا کـه در ایـن
نظـام عشـق بـه وطـن و برابـری همـه ملـت شایسـته اسـت و
امــکان پــرورش ســازندگان و جوانــان کشــور بــر اســاس
وطــن دوســیت آگاهانــه و مبتنــی بــر برابــری وجـود دارد
و ایـن نظـام همینطـور رفـع انـواع تبعیـض هـارا فراهـم
مـی سـازد .موتسـکیو همچنیـن معتقـد اسـت سـه قـوه
مجریـه ،مقننـه و قضائیـه بایـد از هـم تفکیـک شـده و
میـان آنـان تعـادل بـه وجـود بیایـد .هـر سـه قـوه بایـد
توسـط نهادهـای جداگانـه ای اداره شـود و نماینـده آنـان

ارسطو

شـأن اجتماعـی خاصـی داشـته باشــند.

ارســطو معیارهــای متفاوتــی نســبت بــه اســتاد خــود

بــا اســتفاده ازدو معیــار) 1 :طبقــه بنــدی آنهــا بــر حســب

دارد .او بــر اســاس دو معیــار نظــام هــای سیاســی را

غلبــه یکــی از وجــوه اساســی دولــت ) 2بــر حســب

تقســیم بنــدی مــی کنــد) 1 :بــر اســاس تعــداد حــکام 2

نــوع و چگونگــی رابطــه دولــت بــا طبقــات اجتماعــی،

)خصوصیــات اخالقــی حــکام .بــا ایــن دو معیــار ،ارســطو

ویژگــی هــای بیشــتری دربــاره انــواع نظـام هـای سیاسـی

نظــام هــای ذهــن خــود را بــه ســه نــوع تقســیم مــی

شـناخته شـد .امـروزه ،شـاخص یــا معیارعــددی نمــی

کنــد :الــف( مونارشــی :حاکــم بــه تنهایـی بـر اسـاس

تواننــد بیانگــر نــوع و سرشــت نظـام هـای سیاسـی

منافـع اکثریـت حکـم مـی کنـد .ب( تیرانـی :فـردی بـر

باشـند .امـروزه در همـه دولـت هـای مـدرن ،گـروه هـای

اسـاس منافـع خـود حکومـت مـی کنـد .ج( الیگارشـی:

محـدودی در جنبـه عملـی حکومـت کـردن دخالـت مـی

کننـد ،امـا در بـه دسـت آوردن قــدرت ،پایــگاه هــا ،شــیوه

از رژیــم هــای اســتبدادی قدیــم و جدیــد ،توتالیتــر و

اعمــال قدرتشــان ،مبانــی اقتدارشــان و نــوع رابطــه ای کــه

دیکتاتــوری هـای نظامـی و غیرنظامـی دارای قـدرت یـک

بــا جامعــه دارنــد ،متفــاوت اســت .پــس بایــد معیارهایــی

جانبـه انــد .قــدرت دو جانبــه :منبــع مشــروعیت درون

بــر روی معیارهــای ارســطو افــزود کــه آن معیارهــای

اجتماعــی اســت و در نتیجــه امــکان مشــارکت و رقابــت

اجتماعــی و اقتصــادی اســت .ایــن دو معیــار چهــره هــای

سیاســی در آنهــا بــه درجــات مختلــف وجــود دارد .بعــاوه

جدیــدی بــه انــواع نظــام هــای سیاســی مــی دهــد ،و

مــی تــوان از ســاختار قدرتــی نــام بــرد کــه درآن قــدرت

شــکل جامــع تــری بــه انــواع نظــام هــای سیاسـی مـی

از لحــاظ ظاهــری دارای ســاختار دو جانبـه و نهادهـای

دهنـد .همانطـور کـه پیـش تـر گفتیـم ،بــر اســاس معیــار

مشـارکت اسـت ،ولـی در واقـع سـاختار قـدرت یـک جانبـه

اقتصــادی ،چهارنــوع کلــی نظــام سیاسـی ممکـن اسـت

اسـت .دموکراسـی هـای صـوری یـا شـبه دموکراسـی هـا

بـه دسـت آیـد :ایدئولوژیکـی ،اقتدارطلبانــه ،طبقاتــی و

دارای چنیـن سـاخت قدرتـی هسـتند .معیـار دوم طبقـه

رفاهــی .اقســام مشــخص -تــری از رژیــم هــای سیاســی

بنـدی نظـام هـای سیاسـی ،میـزان دخالـت دولـت در اقتصـاد

ممکــن اســت در درون هــر یــک از ایــن انــواع کلــی یافــت

و جامعـه یـا اشـاره بـه چـپ و راسـت بـودن آنهاسـت .واژه

شــود .براســاس مــاک اجتماعــی ،نظــام ممکــن اســت در

هـای چـپ و راسـت بـرای تفکیـک نگـرش هـا و ایدئولـوژی

دســت طبقــه مســلط جامعــه باشــد ،نماینــده وضعیــت

هــای سیاســی درســطح افــراد ،احــزاب و دولــت هــا

تعـادل و تـوازن طبقاتـی و یـا دارای اسـتقالل نسـیب از طبقــات

اســتفاده مــی شــود .بــا ایــن حــال ایــن دو واژه از دقـت

اجتماعــی باشــد.

کافـی برخـوردار نیسـتند و نمـی تواننـد انـواع گوناگــون

مــا بــا ایــن حــال ،ایــن دو معیــار نیــز بســیارانتزاعی هســتند.
توصیــف رفاهــی بــودن یــا طبقاتــی بــودن بــرای یــک
نظــام ،دیگــر ابعــاد و ویژگــی هــای آن را آشــکار نمــی
ســازد و بــرای بیــان نــوع رابطــه میــان دولــت و طبقــات
معیــن اجتماعــی تصویــر کاملــی از یـک نظـام بـرای مـا
بـه دسـت نمـی آیـد؛ پـس بایـد از معیارهــای دیگــری هــم
اســتفاده کــرد) 1 :شــیوه اعمــال قدرتــی کــه حکومــت
بــر جامعــه دارد کــه همـان قـدرت را تشـکیل مـی دهـد 2
)میـزان اعمـال قــدرت حکومــت بــر جامعــه بــرای ایجــاد
تحــوالت اجتماعـی و اقتصـادی .بـر اسـاس معیـار اول ،نظـام
هــای سیاســی بــه دو دســته بــزرگ یعنــی اقتــدار طلــب و

مواضــع ایدئولوژیــک سیاســی را پوشــش بدهنــد ،ایــن
واژگان بــه انقــاب ۱۷۸۹درفرانســه بــاز مــی گــردد .در
جلســات مجلــس ملــی انقــاب درپاریــس اعضــاء تندروتــر
در ســمت چــپ و اعضــاء میانــه رو ،در ســمت راســت
جایــگاه رئیــس مجلــس مــی نشســتند .بعــد آن مفهــوم
چــپ بــرای توصیــف هــواداری از انقــاب ،حاکمیــت مــردم،
حکومــت جمهـوری و ضدیـت بـا کلیسـا و مفهـوم راسـت
بـرای توصیـف حمایـت از تخـت و تـاج و کلیسـا و حکومـت
اشـرافی بـه کار رفـت .در دوران انقـاب صنعتـی چـپ گرایـی،
بـه معنـای حمایـت از منافـع طبقــه کارگـر و راسـت گرایـی
بـه مفهـوم پشـتیبانی از طبقـه سـرمایه دار بــه کار مــی رفــت.

دموکراتیــک تقســیم مــی شــوند و بــا معیــار دوم )میـزان توتالیتاریسم
اعمـال قـدرت( بـه دو دسـته راسـت گـرا و چــپ گــرا تقســیم
مــی شــوند .متنــوع بــودن رژیــم هـای سیاسـی در عمـل از
میـزان نسـیب دموکراتیـک بـودن یـا اقتدارطلـب بـودن و

چـپ گـرا یـا راسـت گـرا بــودن حاصــل مــی شــود.

نظــام هــای تمامیتخواهــی ،نظــام هایــی هســتند کــه بنــا
بــر ایدئولــوژی فراگیــری در تمامــی حــوزه هــای زندگــی
فــرد و جامعــه دخالــت مــی کننــد و مــی خواهنــد آن
ایدئولــوژی را بــر واقعیــت تحمیــل کننـد .توتالیتاریسـم بـا

ســاختار قــدرت بــر دو نــوع اســت :ســاختار قــدرت یــک

سیاسـیکردن جامعـه ،حـوزه هـای خصوصـی و غیرسیاسـی

جانبــه و دیگــری قــدرت دوجانبــه .قــدرت یــک جانبــه :در

زندگـی را منهـدم مـی ً سیاســیکردن ،تنهــا از چشــمانداز

اینجــا قــدرت سیاســی مشــروعیت خــود را از منابعــی مــاوراء

یــک کنــد .طبعــا ایدئولـوژی صـورت مـی گیـرد و در

و جــدا از قــدرت اجتماعــی بــه دســت مــی آورد و نهادهــای

نتیجـه اصـل تنـوع عقیـده هـا و شـیوه هـای زندگـی زیـر

مشــارکت و رقابــت درآن ضعیــف انــد .اشــکال مختلفــی

سـؤال مـی رود .توتالیتاریسـم مـی خواهـد کـه دولـت بـر
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کلیـه وسـایل ارتباطجمعــی و دســتگاه هــای آموزشــی

بهصــورت آزاد و عمومـی برگـزار مـی شـود ،مـردم مـی

و فرهنگــی کنتــرل داشــته باشــد .دولــت توتالیتــر

تواننـد بـه سیاسـتمداران و احـزاب مـورد قبـول خـود در

نهادهــای خودجــوش جامعــه مدنــی را از میــان مــی بــرد

سـطح کشــور منطقــه و محــل کــه کاندیــدا و یــا نماینــده

و بــرای تــا تحکیـم قـدرت خـود ،نهادهایـی از سـوی خــود

شــده انــد رأی دهنــد .سیاســتمداران یــا نماینــدگان

بــرای تحمیــل اندیشــه در جامعــه معیـن مـی کنـد .عـده

انتخابــی توســط مــردم ،نماینــده آنــان هســتند .حکومــت

ای از نویسـندگان ،توتالیتاریسـم را بـه دو نـوع چـپ و راسـت

هــای دموکراتیــک یکــی از معمــول تریــن نظـام هـای

تقســیم کردهانــد و نمونــه هــای اصلــی آنهــا را بــه ترتیــب
آلمــان و ایتالیــا در دوران ســلطه نازیســم و فاشیســم و
اتحــاد جماهیــر شــوروی ذکــر کردهانــد .رهبــر توتالیتــر
تصمیمــات عمومــی را بــدون درنظرگرفتــن خواســت
مــردم تعییــن مــی کنــد .بهطورکلـی در توتالیتاریسـم
نهادهـای جامعـه مدنـی بســیار تضعیــف مــی شــوند و
تمایــزات و تشــکیالت اجتماعــی جــای خــود را بــه جامعــه
تــوده ای مــی دهنــد .توتالیتاریســم در حقیقــت مبتنــی
بــر قــدرت مطلقــه و خودکامــه حــکام نیســت ،بلکــه
حکومــت قوانیـن کلـی تاریـخ و طبیعـت بـر انسـان هـا
اسـت .اجــرای قانــون کلــی نیازمنــد ایجــاد فضایــی آکنــده
از تـرس و هـراس اسـت کـه بـه ویرانـی روابـط میـان انســانها
مــی انجامــد .مهمتریــن ابــزار حکومــت توتالیتـر ،همـان
ایدئولـوژی فراگیـر اسـت کـه تنوعات اجتماعـی را از میـان
بـر مـی دارد و رابطـه انسـان بـا واقعیــت و بــا خــودش را نیــز
مخــدوش مــی ســازد.

دموکرایس
دموکراســی ،مردمســاالری یــا حکومــت مــردم از
واژه یونانــی دمــوس بــه معنــی مــردم گرفتــه شــده،
دموکراســی حکومتــی اســت کــه در آن مــردم دارای
اختیــار بــرای انتخــاب قانــون و قانــون گــذار خــود
هســتند .آزادی مهــم تریــن آرمــان دموکراســی اسـت.
تفکـر دربـاره دموکراسـی بـرای هـزاران سـال موردبحـث
بـوده اسـت ،امـا تعریفـی واحدی نـدارد که ٔ مـردم بهصـورت
مشـترک آن را پذیرفتـه باشـند .همـه دموکراسـی نظامـی

سیاسـی جهـان هسـتند .از بنیـادی ترین اصـل هـای جامعـه
دموکراتیـک ایـن اسـت کـه اعمال قــدرت بــا نظــارت
و احتــرام بــه حقــوق شــهروندان اعمــال مــی شــود.
حکومــت هــای دموکراتیــک نبایــد گــروه هــای مخالــف
خــود را ســرکوب کننــد و تمامــی شــهروندان جامعــه حــق
دارنــد نظریــات خــود را بیــان کننــد .دموکراســی زمانــی
مــی توانــد مســتحکم و اســتوار باشــد کــه اکثریــت
شــهروندان در انتخابــات رأی دهنــد و یــا بهصــورت
مختــار بــه نهادهــا ملحــق شــوند و در گفتوگوهــای
سیاســی بـا دیگـر افـراد شـرکت کننـد و نظـر دهنـد و
بتواننـد بـا سیاسـتمداران و نماینـدگان خـود ارتبـاط و
تبـادل نظــر داشــته باشــند ،حضــور فعــال در رأیگیریهــا،
گفتوگوهــا و نهادهــای سیاســی ،نشــان مــی دهــد کــه
شــهروندان بهنظــام مطلــوب خــود رســیده انــد؛ امــا بــرای
دموکراتیــک شــدن جامعــه عــاوه بــر اینکــه اشــتراکات
اتبــاع الزم اســت .دموکراســی ایدئولـوژی سیاسـی طبقـات
متوسـط اسـت .امـروزه اصــول و ایدئولــوژی سیاســی
طبقــات متوســط بــه اقشــار گســترده ای از جامعــه تســری
یافتــه اســت .مفهــوم اصلــی ایــن ایدئولــوژی برابــری
همــگان درحــوزه سیاســی و حقوقــی اســت .بااینحــال
تفــاوت اصلــی میــان دموکراســی قــرن هــای نوزدهــم
و بیســتم در ایــن اســت در هــدف دموکراســی قــرن
نوزدهــم بــرآوردن خواســته هــای حقوقــی و سیاســی
اقشــار متوســط بــود ،امــا در قــرن بیســتم ،برابــری
اجتماعــی بیشــتر موردتوجــه بــوده اســت .ایــن نــوع
برابــری بــا نــوع ســرمایه داری آزاد قــرن نوزدهــم مناسـبت

اسـت کـه هـرروزه در حـال تغییـر کـردن و تکامـل یافتـن

چندانـی نـدارد؛ امـا ازایـنرو مفهـوم دولـت رفاهـی ضامـن

اسـت .دموکـرات هـا معتقدنـد کــه دموکراســی آرمــان

و پشـتیبانی واقعـی بـرای دموکراسـی سیاسـی در قـرن

هــای دیگــری چــون برابــری انسـان )چـه از لحـاظ رتبـه

بیسـتم بـوده اسـت و حـال از نظـر اخالقــی ،دموکراســی بــر

و حقـوق( ،آزادی عقیـده ،آزادی مطبوعــات ،آزادی بیــان و

اصــل )نســبیت ارزشهــا( اسـتوار اسـت؛ یعنـی هیچگونـه

برگــزاری انتخابــات قانونــی را بــه دنبــال خــود دارد .در

معیـار مطلقـی بـرای تعییــن سلســلهمراتب ارزش هــا در کار

یــک جامعــه دموکراتیــک عــاوه بــر ایــن کــه انتخابــات

نیســت ،پــس ایـن نگـرش انـکار عینیـت هرگونـه حقیقـت

اخالقـی اسـت ،زیـرا بـا اعتقـاد بـه مفاهیـم اخالقـی مطلـق،

هــای افــراد و انجمــن هــا پشــتیبانی کننــد .و( حکومــت

نظـام همـان سـلطه سیاسـی سـنیت همچنـان برقـرار خواهـد

دموکراســی ،بایــد از لحــاظ ارزشــی و اخالقـی نسـبیت گـرا

بـود و اصـل درسـیت نظـر اکثریـت مـردم کـه ممکـن اسـت

باشـد؛ یعنـی هیــچ حکومتــی حــق نــدارد هیــچ ایدئولــوژی

برخـاف اصـول اخالقـی قدیـم باشـد ،مقبـول نخواهـد بـود؛

و فلســفه خاصــی را بــر گروههـای دیگـر تحمیـل کنـد.

امـا برعکـس نظـام دموکراسـی ،رژیــم هــای اقتدارطلــب و

تغییـر افکارعمومـی ،موجــب دگرگونــی حقایــق و

غیردموکراتیــک همــواره ارزش هـای مطلـق اخالقـی دارنـد

اخالقیــات مــی شــوند .ز( نهادهــای دموکراتیــک در نظــام

کـه بـر اسـاس آن حکــم مــی کننــد.

هــای دموکراتیــک از آزادی هــای اساســی چــون آزادی بیــان

پراگماتیسـم )عمـل گرایـی( ،مظهـر فلسـفی مکتـب

و قلــم برخوردارنــد و همانطــور کــه گفتــه شــد ،آزادی

دموکراســی اســت .پراگماتیســم ،بعــد از جنــگ دوم
بخصـوص در افـکار چارلـز پیـرس در ایـاالت متحـده آمریـکا
ظهـور کـرد .از هـواداران ایـن کتـب مـی تـوان بــه ویلیــام
جیمــز آمریکایــی و جــان دیویــی اشــاره ٔ ایـن مکتـب کـرد.
اصلـی تریـن و بنیـادی تریـن نقطـه آن اســت کــه فایــده
عنصــر اصلــی تشــکیل دهنــده حقیقــت اســت ،یعنــی هــر
چیــزی بهانــدازه فایــده اش حقیقــت دارد .حقیقــت عقایــد از
نتایــج عملــی آنهــا معلــوم مــی شــود .بهاینترتیــب از نــگاه
ایــن مکتـب حـل مشـکالت اجتماعـی جانشـین دسـتیابی
بــه حقیقــت مطلــق مــی شــود؛ همچنیــن مکتــب عمـل
گرایـی معتقـد بـه نسـبیت اخـاق اسـت و بـه هرگونـه
اقتـدار اخالقـی عینـی و مطلـق حملـه مـی -کنــد .امــا حــال
ویژگــی هــای اساســی دموکراســی عبارتانـد از :الـف(
دموکراسـی حکومتـی اسـت کـه بـر اسـاس اکثریـت آراء و
افکارعمومـی پدیـد مـی آیـد و حکومــت بایــد نســبت بــه
آن احســاس مســئولیت کنـد؛ یعنـی حـکام بایـد بهصـورت
پیوسـته بـا مـردم در ارتبــاط باشــند .ب( افکارعمومــی اگــر
درمــورد مســائل بــه اختــاف برســند ،بایــد رأیگیــری شــود
و بـرای اقلیـت هـا هـم فرصـت رأیگیـری داده شـود ً ،رأی
اکثریــت را در مســائل در نظــر گرفتــه و مســلما خواهــد
شــد .ج( افکارعمومــی بایــد بــا اســتفاده از شـیوه هـای
مرسـومی چـون انتخابـات ،مطبوعـات و مشــارکت در گفــت
وگوهــای سیاســی نظــرات و آرای خـود را بیـان کننـد .د(
حکومـت دموکراسـی بایـد بـر نظریــات کثــرت جمعیــت

مهــم تریــن آرمــان دموکراســی اســت .امــا نظریاتــی دربـاره
حکومـت دموکراسـی وجـود دارد. ۱ :حکومـت دموکراســی
اکثریتــی :ایــن دیــدگاه قدیمــی تریــن دیـدگاه دربـاره
دموکراسـی اسـت کـه بـه آراء ژان ژاک روســو بازمیگــردد.
دموکراســی بــه ایــن معنــا مظهــر اراده اکثریــت مــردم
اســت .ایــن دیــدگاه معتقــد اســت کــه اکثریــت هیــچ
گاه اشــتباه نمــی کنــد؛ امــا بــرای آنکــه ایــن اراده آشــکار
شــود ،شــرایطی بایــد تحقــق یابــد ،بــه ویــژه حکومــت
اراده اکثریــت مشــروط بــه گســترش تعلیموتربیــت در
میــان مــردم ،گســترش آگاهــی هــای عمومــی نســبت
بــه مســائل جامعــه ،تعــدد احــزاب سیاســی و بســط
ارتباطــات سیاســی اســت .از چنیــن دیدگاهــی بایــد بـه
عقـل و ادراک عامـه اعتمـاد کامـل داشـت .عقایـد درسـت
در ذهنیـت اکثریـت مـردم تجلـی مـی یابـد ،درحالیکــه
عقایــد نادرســت بــه حاشــیه رانــده مــی شــوند و ذهــن
اقلیتهــا را اشــغال مــی کننــد . ۲ .دموکراســی مبتنــی بــر
قانــون برخــی دموکراســی را وابسـته قانـون مـی داننـد.
طـرفداران ایـن دیـدگاه بـه دنبـال محدودکـردن قـدرت در
چهارچـوب قانـون ً مهلــک هســتند .آنــان معتقدنــد کــه
قــدرت ذاتــا اســت .آنــان حکومــت خــوب را حکومتــی
محــدود بـه قانـون مـی داننـد و مـی گوینـد کـه اراده
اکثریـت بایــد محدودیتــی قانونــی داشــته باشــد ،چــون
اگــر محـدود بـه قانـون نشــود اراده اکثریـت بـه اســتبداد
و خودکامگــی بکشــد )اســتبداد اکثریــت( و همیــن طـور

را در نظــر بگیــرد؛ یعنــی هــر جامعــه ای تشــکیل شــده از

نهـادی قانونـی بایـد ناظـر اکثریـت باشـد و بـر فعالیــت

منافــع ،عالئــق و ارزش هــای گوناگــون اســت و حکومــت

هــا آنــان نظــارت کنــد و بایــد گفــت نقــش قانــون در

دموکراســی نمی-توانـد بـه نفـع یکـی از ایـن اجـزاء عمـل

دموکراســی نقشــی اجبــار کننــده نــدارد ،بلکــه نقــش

کنـد .ه( حکومــت دموکراســی بایــد از نهادهــا و انجمــن

بازدارنــده دارد .قانــون ســبک زندگــی یــا نحــوه زندگــی

هــای مســتقل و متعــددی تشــکیل شــده باشــد کــه در

کــردن را بــه مــردک تحمیــل نمــی کنـد ،بلکـه افـراد را

برابــر حــکام اقتدارطلــب و خودکامــه ،از حقــوق و آزادی

از انجـام اعمـال خاصـی برحـذر مــی دارد. ۳ .دموکراســی
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مبتنــی بــر گــروه هــای برگزیـده :طـرف داران ایـن نظریـه
اعتقـاد دارنـد کـه دموکراســی مــدرن مبتنــی بــر رقابــت
میــان چندیــن گـروه قـدرت مـی باشـد .آنـان معتقدنـد
دموکراسـی مبتنــی بــر حکومــت اکثریــت ،مفهــوم
دموکراســی ر بیــان نمــی کنــد؛ ایــن نظریــه پــردازان،
برداشــیت عینــی و واقــع نگرانــه از سرشــت دموکراســی
مــدرن دارنــد .در اصــل اســتدالل اساســی اینگونــه نظریــه
پـردازان در مقابـل نخبـه گـران کالسـیک مطـرح شـد ً واهــی
مــی دانســتند کــه اندیشــه دموکراســی را کال و همــه
حکومــت هــا را انواعــی از الیگارشــی مــی شــمردند4 .
.دموکراســی مبتنــی بــر اجتمــاع :دموکراســی اجتماعــی،
نوعــی از دموکراســی اســت کـه بـر ایجـاد دولـت رفاهـی،
تأمیـن رفـاه اجتماعـی و توزیـع ثـروت درجامعـه بـه وسـیله
دولـت تأکیـد دارد .طرفـداران ایـن دموکراسـی ،در صـدد
آن بـوده انـد تـا اصالحــات اجتماعـی و عدالــت توزیعــی
را بـا اصــول لیبرالیســم و حکومــت مبتنــی بــر اصــل
نمایندگــی و حاکمیـت مـردم را بـا هـم درآمیزنـد .بـه عبـارت
دیگـر دموکراسـی اجتماعـی ،نوعـی دموکراسـی اسـت
کـه تـا انـدازه ای روح سوسیالیسـم درآن دمیده اسـت و از
ایـن رو از لحـاظ سیاسـت هـای اقتصـادی و اجتماعی در حــد
میانــی لیبرالیســم و سوسیالیســم قــرار مــی گیــرد؛ لــذا
دموکراســی اجتماعــی بــر مســئولیت اجتماعـی دولـت
تأکیـد دارد و درعیـن حـال پاسـدار نظــام ســرمایه داری بــه
وجهــه تعدیــل شــده اســت.

مآخذ:
کتاب بنیادهای علم سیاست :عبدالرحمن عالم
نهادهــای سیاســی و اجتماعــی از نــگاه مونتســکیو:
مقالــه ای بــه قلــم محســن حیدریــان.
اقسـام حکومـت از دیـدگاه افالطـون :مقالـه ای بـه قلـم
محسـن مدنـی بجسـتانی.
ویژگــی هــای توتالیتاریســم :مقالــه ای بــه قلــم مســعود
بیــات.

