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գաղափարների ընկալումը դարերի երկայնքով
Ժողովրդավարության և ընկերվարության

ՀՅԴ տեսլականները

Ընկերվարական սկզբունքներ.

ազատություն, արդարություն,
հավասարություն, համերաշխություն

հանդես
ընկերվարության և
ժողովրդավարության

Ժողովրդավարության և ընկերվարության գաղափարների
ընկալումը դարերի երկայնքով
Ժողովրդավարության և ընկերվարության
ՀՅԴ տեսլականները
Ընկերվարական սկզբունքներ. ազատություն,
արդարություն, հավասարություն, համերաշխություն
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«Հանդես ժողովրդավարության և ընկերվարության» շարքը նախաձեռնել է
«Հրայր Մարուխյան» հիմնադրամը: Այս շարքի առաջին մասի գլխավոր նպատակն է
տարածել ժողովրդավարության և ընկերվարության գաղափարները,
ընկերվարական սկզբունքները հասարակության լայն շրջանակներում,
նպաստել հասարակության տեղեկացվածության աստիճանի
բարձրացմանն ու քաղաքական քննարկումների խթանմանը:
«Հրայր Մարուխյան» հիմնադրամը սոցիալ-ժողովրդական ուղղվածությամբ
քաղաքական հետազոտությունների կենտրոն է, որի հիմնական նպատակն է
Հայաստանում և տարածաշրջանում քաջալերել հանրային բանավեճերը,
նպաստել հավասարությանը, ազատությանը և ժողովրդավարությանը:

Ժողովրդավարության և ընկերավարության
գաղափարների ընկալումը դարերի երկայնքով
«Ժողովրդավարություն» եզրույթը առաջին անգամ ի հայտ է եկել անտիկ հունա
կան քաղաքական և փիլիսոփայական մտածողության մեջ: Անտիկ փիլիսոփա Պլա
տոնը, խոսելով պետության կառուցվածքի մասին, առանձնացնում էր կառավարման
չորս ձև՝ թիմոկրատիա, օլիգարխիա, դեմոկրատիա և բռնապետություն: Թիմոկրա
տիան փառասերների իշխանությունն է, որի ժամանակ իշխողները ձգտում են իրենց
համար հարստություն դիզել: Դրա հետևանքը լինում է այն, որ թիմոկրատիան վե
րածվում է օլիգարխիայի, այսինքն՝ հաստատվում է փոքրաթիվ մարդկանց տիրա
պետությունը մեծամասնության նկատմամբ: Ժողովրդի օգնությամբ իշխանության
հասած անհատի կառավարությունը դա բռնապետությունն է: Սկզբնական շրջանում
բռնակալը, որպես կանոն, իրեն պահում էր որպես «ժողովրդի հայր»: Ժողովրդա
վարությունը դիտարկվում էր որպես ազատ քաղաքացիների տիրապետություն:
Պլատոնը կարծում էր, որ իդեալական է կառավարման այն ձևը, որը մտածում է բո
լորի բարիքների մասին: Այդպիսի պետությունը պետք է կարողանա, նախ և առաջ,
ապահովել հասարակության կառավարումը և նոր՝ մարդկանց դաստիարակությու
նը, երկրորդ՝ իրեն պաշտպանի թշնամական հարձակումներից, երրորդ՝ մարդկանց
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Ծայրահեղ ազատության պայմաններում ժողովրդավարությունը
կարող է վերաճել բռնապետության՝ դաժանության ու ստրկության
ծայրահեղ դրսևորման
Պլատոն

ապահովի նյութական բարիքներով, չորրորդ՝ դրա հիմքում պետք է ընկած լինի ար
դարության սկզբունքը, այսինքն՝ պետք է լինի աշխատանքի բաժանում և յուրա
քանչյուր մարդ իր գործունեությամբ նպաստի պետության առաջընթացին:
Իրական ժողովրդավարության հիմքերը դրվեցին հունական պոլիս Աթենքում՝ Սո
լոնի, Կլիսթենեսի և Պերիկլեսի կառավարման տարիներին: Հենց նրանց բարեփո
խումների շնորհիվ էր, որ Աթենքի շարքային քաղաքացիները սկսեցին մասնակցել
պետության կառավարմանը: Պետության կառավարման մեջ լուրջ դերակատարու
թյուն ձեռք բերեց ժողովրդական ժողովը՝ էկլեսիան, ձևավորվեց երդվյալ ատենակալ
ների դատարանը, օստրակիզմի1 սկզբունքը: Պետության կառավարման համակարգի
կատարելագործման և ժողովրդավարության հիմքերի ամրապնդման նպատակով՝
Աթենքի առաջին ստրատեգոս Պերիկլեսը անցկացրեց մի շարք լուրջ բարեփոխում
ներ: Նրա օրոք, հաճախ պետության կառավարան տարբեր՝ նույնիսկ բարձրագույն
մարմիններում ընտրվում էին ստորին խավերի ներկայացուցիչներ: Պերիկլեսը հա
ճախ քվեարկության փոխարեն պաշտոնի էր նշանակում վիճակահանությամբ: Պե
1
Համաձայն այս սկզբունքի, յուրաքանչյուր տարվա սկզբին էկլեսիան (ժողովրդական ժողովը) որոշում էր
Ատտիկայից 10 տարի ժամկետով վտարել այն քաղաքացիներին, ում գործունեությունը կարող էր վնաս
հասցնել ժողովրդավարությանը:
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Իրապես ուժեղ կարող է համարվել այն երկրի կառավարությունը,
որի բոլոր քաղաքացիները իրենց համարում են պետության
կառավարման մասնակից
Թոմաս Ջեֆերսոն

րիկլեսի օրոք էկլեսիան վերածվեց պետության իրական ղեկավար մարմնի: Էկլե
սիան էր ընտրում ստրատեգոսներին և պետական պաշտոնյաներին, հայտարարում
պատերազմ, կնքում հաշտության պայմանագրեր, ընդունում պետական մարմինների
և պաշտոնյաների հաշվետվությունները:
ժողովրդավարության տարրաբանույթ ձևերը, որոնք դրսևորվում էին ընտրու
թյունների և տարբեր խավերի ներկայացուցիչնեից բաղկացած խոհրդարանի ձևա
վորման միջոցով, ի հայտ եկան միջնադարյան Եվրոպայի մի շարք երկրներում: Սա
կայն միջնադարյան պետություններում հասարակության միայն մի փոքր
զանգվածն էր մասնակցում պետության կառավարմանը: Միջնադարյան Եվրոպայի
իրական ու հիմնական իշխող խավերը եղել են հոգևորականներն ու ազնվականնե
րը:
Հովհան Անհողինի կողմից 1215 թ. ստորագրված «Ազատությունների մեծ խար
տիան» (The Great Charter) դարձավ միջնադարյան Անգլիայի սահմանադրությունը:
Այն առաջին հերթին կոչված էր սահմանափակելու թագավորի իշխանությունն ու
կամայականությունները: 1265 թ. Լեստերի դուքս Սիմոն դե Մոնֆորի կողմից Լոնդո
նում հրավիրվեց ժողով, որին բացի բարոններից, մասնակցում էին նաև ասպետ
ներն ու հասարակ քաղաքացիները: Այս ներկայացուցչական ժողովը ստացավ
«խորհրդարան» անվանումը: Այդուամենայնիվ, հասարակության միայն մի փոքր
հատվածն ուներ ընտրելու իրավունք, իսկ խորհրդարանն իրականում ծառայում էր
միապետական շահերին: XVII դ. Անգլիական հեղափոխության և բացարձակ միա
պետության տապալումից հետո, 1689 թթ. Անգլիայում ընդունվեց «Իրավունքների
մասին օրենքը», որն իշխանության միակ աղբյուր ճանաչում էր ինքնիշխան ազգի
կամքը, իսկ դրա օրինական արտահայտիչ՝ ընտրովի խորհրդարանը: Այլ խոսքով՝
Անգլիայում հաստատվեց սահմանադրական միապետություն: 1832 թ. ընդունվեց
նոր ընտրական իրավունք, որը զգալի ընդլայնեց ընտրողների թիվը՝ ի հաշիվ ան
շարժ գույք ունեցող քաղաքացիների: Սակայն բանվորները չստացան ընտրական
իրավունք:
Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխությունը և 1789 թ. օգոստոսի 26-ին ընդունված
«Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը», հանդիսանում են նոր դա
րաշրջանի պատմության կարևորագույն իրադարձությունները՝ ժողովրդավարու
թյան ամրապնդման ճանապարհին: Հռչակագիրը հաստատում էր քաղաքացիների
հավասարությունը օրենքի առաջ: Իշխանության գերագույն աղբյուր էր ճանաչվում
ոչ թե արքայի աստվածային իշխանությունը, այլ ազգի հավաքական կամքը: Շեշտ
վում էր մարդու բանական իրավունքները, այսինքն՝ լինելու ազատ, ունենալու մաս
նավոր սեփականություն, դիմակայելու ցանկացած բռնաճնշման, ազատորեն ար
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տահայտելու սեփական կարծիքը, անձամբ և ներկայացուցիչների միջոցով
մասնակցելու պետության կառավարմանը:
Անդրադառնանք ընկերավարության գաղափարներին: Քաղաքական մտածողու
թյան մեջ ընկերվարության առաջին բաղադրիչներն ի հայտ եկան 19-րդ դարում, երբ
արդյունաբերական հասարակության զարգացման հետ համատեղ, ձևավորված
բանվորական դասակարգը սկսեց վերածվել հզոր քաղաքական ուժի: «Ընկերվարու
թյուն» եզրույթն առաջին անգամ օգտագործվել է 19-րդ դարի սկզբներին, այն ժա
մանակ, երբ բավական մեծ զարգացում էր ապրում արդյունաբերական հասարակու
թյունը: Դրա հետ մեկտեղ նոր ժամանակների ծնունդ հանդիսացող բանվոր
դասակարգը սկսեց վերածվել իրական քաղաքական ուժի:
Ընկերվարության գաղափարը կենդանություն ստացավ բրիտանացի և ֆրան
սիացի մտածողների աշխատություններում, որոնց թվին են դասվում՝ Ռոբերտ Օուե
նը, Պիեռ-Ժոզեֆ Պրուդոն, Լուիզ Բլանկը, Սեն-Սիմոնը և ուրիշներ: Այս մտածողնե
րը իրենց աշխատություններում սուր քննադատության էին ենթարկում
արդյունաբերական հասարակության արատավոր երևույթները, մասնավորապես
աղքատությունը, հասարակության շերտավորումը, սոցիալական անհավասարու
թյունը, մասնավոր սեփականության առկայությունը, բանվոր դասակարգի կյանքի
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Քաղվածք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագրից»

Հոդված 1. Մարդիկ ծնվում և ապրում են հավասար իրավունքներով:
Նրանց հասարակական տարբերություները կարող են կառուցվել միայն
ընդհանուր օգուտի վրա:
Հոդված 2. Մարդկանց քաղաքական միավորման նպատակը նրանց
բնական և անօտարելի իրավունքների պաշտպանությունն է: Դրանք են
ազատությունը, ունեցվացքը, ապահովությունը և դիմադրությունը
ցանկացած բռնաճնշման:
Հոդված 3. Ազգն է ամբողջ իշխանության կրողը: Ո՛չ անհատները,
ո՛չ առանձին խմբերը իրավասու չեն իշխանություն գործառելու,
եթե դա չի բխում ազգի շահերից:
1789 թ. օգոստոսի 26.
ու աշխատանքի համար ստեղծված անտանելի պայմանները: Նրանք առաջար
կում էին այս ամենի վերացման համար կատարել արմատական ու համակարգային
բարեփոխումներ, վերացնել մասնավոր սեփականությունը, բարելավել աշխատա
վոր դասի կյանքի պայմանները, կրճատել աշխատաժամերը, սահմանել անվճար
բուժօգնություն և պարտադիր կրթական համակարգ: Ավելի հեռու գնալով՝ Սեն-Սի
մոնն ու Օուենը առաջ էին քաշում ուտոպիստական ընկերվարության գաղափարը՝
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մատնանշելով, որ հասարակության վերափոխման և ընկերային հասարակություն
կառուցելու համար անհրաժեշտ է հասարակությունը բաժանել փոքր համայնքների,
որտեղ հասարակական բարիքները հավասար կբախշվեն բոլորին, չի լինի մասնա
վոր սեփականություն, աշխատանքը պարտադիր կլինի բոլորի համար և այլն: Ավելի
վաղ շրջանի ընկերվարական մտածողության մեջ առանձնանում էր այն հանգաման
քը, որ ընկերային հասարակություն, ընկերային պետություն կառուցելու գաղափարը
շատ հաճախ դիտարկվում էր որպես անիրատեսական, ուտոպիստական մի երա
զանք:
19-րդ դարի կեսերին, ընկերվարության գաղափարը վերածվեց քաղաքական գա
ղափարախոսության: Քաղաքական այս նոր հոսանքի զարգացման մեջ իրենց ներդ
րումն են ունեցել Կ. Մարքսը և Ֆ. Էնգելսը: Նրանք համակարգեցին ընկերվարության
գաղափարը, այն որակելով որպես՝ պրոլետարիատի (բանվորներ) և բուրժուազիայի
(արդյունաբերական դաս) ներկայացուցիչների միջև անխուսափելի հեղափոխական
պայքարի արդյունք:
Սեփական գաղափարները հիմնավորելու համար, նրանք օգտագործում էին Հե
գելի դիալեկտիկական փիլիսոփայության ցիտատները: Մարքսը և Էնգելսը լուրջ
քայլեր կատարեցին ընկերվարության և համայնավարության գաղափարները գի
տական հիմքերի վրա դնելու համար: Ի տարբերություն ավելի վաղ մտածողների,
որոնք, կարելի է ասել, ընկերվարությունը դիտարկում էին որպես ուտոպիա՝ անի
րականալի մի երազանք, նրանք ընկերվարության կառուցումը դիտում էին որպես
դասակարգային պայքարի տրամաբանական ավարտ: Այս ուղղությամբ հսկայածա
վալ աշխատանքներ է կատարել Կ. Մարքսը: Շնորհիվ նրա կատարած ուսումնասի
րությունների ու գրած գիտական աշխատությունների՝ քաղաքագիտության մեջ ի
հայտ եկավ մի նոր ուղղություն, որը հայտնի է «մարքսիզմ» անունով: Այն, որպես
մարդկային հասարակության զարգացման շարժիչ ուժ, տեսնում էր հասարակու
թյան խավերի միջև առկա դասակարգային պայքարը: Հատկապես մեծ տեղ էր
հատկացվում բանվոր դասակարգին, որը դիտարկվում էր մարդկային հասարակու
թյան առաջ մղող հիմնական շարժիչ ուժը: Մարդկային հասարակությունը, ըստ
Մարքսի, անցել է զարգացման մի քանի փուլեր՝ նախնադար, ստրկատիրություն,
ավատատիրություն, կապիտալիզմ, սոցիալիզմ և կոմունիզ, որը դիտարկվում էր որ
պես մարդկության հասարակության զարգացման մի նոր, առավել կատարյալ աս
տիճան: Կ. Մարքսը համոզված էր, որ անցումը մի դասակարգից մյուսը տեղի է ունե
նում դասակարգային պայքարի հետևանքով:
19-րդ դարում «ընկերվարություն» և «ժողովրդավարություն» եզրույթները սկսե
ցին գործածվել միասնաբար: Ընկերվար-ժողովրդավար անվանում էին այն մարդ
կանց, որոնք հետևում էին ընկերվարության գիտական գաղափարին և հավա
տում էին ընկերային հասարակության գիտական տեսությանը, ի տարբերություն
ուտոպիստ սոցիալիստների, որոնք ընկերային հասարակության կառուցումը անհ
նարին էին համարում արդյունաբերական արատավոր հասարակության հիման
վրա:
Ժամանակակից ընկերվար-ժողովրդավարական շարժումը կյանքի կոչվեց 20-րդ
դարի սկզբին՝ ընկերվարական շարժման պառակտման արդյունքում: Միաժամա
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Ընկերվար-ժողովրդավարությունը նպատակ չի հետապնդում
վերացնել քաղաքացիական հասարակությունը և
նրա բոլոր անդամ
ն երին դարձնել պրոլետարիատի անդամ:
Այն նպատակ ունի աշխատավոր դասակարգը պրոլետարիատից
բարձրացնել մինչև քաղաքացիներ և դրանով կառուցել քաղաքացիական
հասարակություն: Այն չի փորձում քաղաքացիական հասարակությունը
փոխարինել պրոլետարիատով, այն փորձում է կապիտալիստական
տիպի հասարակությունը փոխարինել ընկերվարականով
Է. Բեռնշտայն
նակ պետք է նշել, որ այս պառակտումը թուլացրեց ընկերվարական շարժումը ընդ
հանրապես, որի արդյունքում Եվրոպայում մեծ վերելք ապրեցին ազգայնամոլական
(Նացիոնալ-սոցիալիզմը Գերմանիայում, ֆաշիզմը Իտալիայում) շարժումները:
Նույն ժամանակահատվածում առաջացան մի շարք շարժումներ, ինչպիսիք էին՝
խաղաղասերների շարժումը, անարխիստական շարժումը, տարատեսակ սինդի
կատները: Նմանօրինակ շարժումներ ու միություններ շատ հաճախ հիմնվում էին
այն անհատների կողմից, ովքեր հեռացել էին ընկերվարական շարժումից:
Ժամանակակից ընկերվար-ժողովրդավարական շարժման հիմնադիրը իրա
վամբ համարվում է Էդուարդ Բեռնշտայնը: Նա կողմնակից էր ռեֆորմիստական ըն
կերվարության գաղափարին: Ի սկզբանե Բեռնշտայնը մարքսիստ էր և բավական
լավ հարաբերությունների մեջ էր Կ. Մարքսի և Ֆ Էնգելսի հետ, սակայն նա մարք
սիզմի մեջ տեսնում էր բազմաթիվ բացթողումներ ու վրիպումներ, և առավել խորը
ուսումնասիրելով այն, սկսեց քննադատել Մարքսի պատմության մատերիալիստա
կան տեսությունը: Բեռնշտայնը քննադատության էր ենթարկում դասակարգային
անհաշտ պայքարի գաղափարը և մարքսիզմի թշնամանքը ազատականության հան
դեպ: Քննադատության ենթարկելով Մարքսի բացասական մոտեցումը ազատակա
նության հանդեպ, Բեռնշտայնը գտնում էր, որ լիբերալ-ժողովրդավարությունը և ըն
կերվար-ժողովրդավարությունը ունեն համընդհանուր սկզբունքներ, և այս
ընդհանրությունը կարելի է օգտագործել ի շահ ընկերվարական պետության կա
ռուցման գաղափարի: Դասակարգային պայքարի հարցում Բեռնշտայնը հավատա
ցած էր, որ դասակարգերի միջև առկա սոցիալական անհավասարությունը կարելի է
վերացնել օրենսդրական բարեփոխումների և տնտեսական բարեփոխումների ճա
նապարհով: Միևնույն ժամանակ նա մերժում էր Մարքսի պրոլետարիատի դիկտա
տուրայի սկզբունքը՝ հավաստիացնելով, որ ժողովրդավարական բերփոխումների ու
բարենորոգումների միջոցով կարելի է հասնել աշխատավար դասի թե՛ սոցիալական
և թե՛ իրավական վիճակի բարելավմանը: Ավելին, նա համոզված էր, որ դասակար
գերի համագործակցությունը ավելի արդյունավետ ու նախընտրելի է ընկերվարու
թյան հասնելու համար, քան դասակարգային պայքարը:
Բեռնշտանյը կոչ էր անում ժողովրդավարներին լինել համախմբված ու վճռա
կան՝ իրականացնելու համար կապիտալիստական հասարակությունը ընկերային
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հասարակությամբ վերափոխելու դժվարին խնդիրը: Այս գործընթացում նա ավե
լորդ էր համարում կապիտալիստական հասարակության ավելորդ ցնցումները,
որոնք կարող էին բացասական հետևանքներ ունենալ հասարակության ու պետու
թյան հետագա առաջընթացի համար: Բեռնշտայնը գտնում էր, որ ընկերվար-ժո
ղովրդավարությունը չի կարող գնալ գոյություն ունեցող տնտեսական համակարգի
կործանումը: Այն պետք է պայքարի երկրում լայնածավալ բարեփոխումներ անցկաց
նելու համար, որոնք ծառայելու են աշխատավորական խավի իրավունքների ընդ
լայնման և ավելի ժողովրդավար պետություն ունենալու նպատակին:
Ընկերվար-ժողովրդավարները, որոնք այդ դարաշրջանում արդեն հասցրել էին
ստեղծել ընդարձակ ընկերային շարժում ամբողջ Եվրոպայի տարածքում, չէին
ժխտում մարքսիզմի գաղափարները, սակայն մի շարք անվանի դեմքեր պահան
ջում էին անցկացնել բարեփոխումներ, այլ ոչ թե քարոզել թշնամանք կապիտալիզմի
հանդեպ և մասսաներին մղել դասակարգային պայքարի: Ընկերվարությանը հասնե
լու ավելի նախընտրելի ճանապարհը նրանք տեսնում էին բարեփոխումների, այլ ոչ
թե հեղափոխության ուղին: Չնայած այն տարաձայնություններին, որոնք առկա էին
ռեֆորմիստական ու հեղափոխական թևերի միջև, նրանք շարունակում էին մնալ
միավորված Երկրորդ ինտերնացիոնալի միջոցով: Այս իրավիճակը շարունակվեց
մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը:
1917 թ. Բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո համաշխարհային ընկերվարական
շարժումը վերջնականապես պառակտվեց: Բարենորոգումների ճանապարհով ըն
կերվարական պետություն կառուցելու գաղափարի կողմնակիցները պահպանեցին
«ընկերվար-ժողովրդավար» անվանումը: Այս նույն ժամանակ հեղափոխության
կողմնակից ընկերվարական կուսակցությունները սկսեցին իրենց անվանել համայ
նավարներ: Նրանք շուտով հիմնեցին ժամանակակից համայնավարական շարժու
մը: Հենց այս կուսակցություններն էլ ստեղծեցին Երրորդ Ինտերնացիոնալը, որը
հայտնի է «Կոմինտերն» անունով:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ժողովրդավարական և ընկերվար-ժողովր
դավարական կուսակցությունները հիմնեցին Ընկերվար Միջազգայնականը: Հիմ
նադիր ժողովը տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում 1951 թ., որտեղ էլ ընդունվեց հռչա
կագիր, ուր մասնավորապես ասվում էր՝
Այն ժամանակ, երբ Ընկերվարական շարժումը շարունակում է կատարելագործել
ու առաջ մղել ամբողջ աշխարհը, նոր ձևավորված շարժումները սպառնում են ան
կախության և ընկերային արդարության համամարդկային արժեքներին: Ռուսաս
տանում իրականացված բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո, համայնավարները
պառակտում են միջազգային աշխատավորական շարժումը և խոչընդոտում ընկեր
վարության կայացմանը բազմաթիվ երկրներում:
Համայնավարությունը փորձում է հանդես գալ որպես ընկերվարության գաղա
փարներին ու ավանդույթներին հավատարիմ մի շարժում, սակայն իրողության
մեջ նրանք ստեղծել են ավտորիտար կառավարման համակարգ, որը անհամա
տեղելի է ընկերվարության հետ:
Այն ժամանակ, երբ ընկերվարները նպատակ են հետապնդում բարենորոգում
ների ճանապարհով հասնել ազատության և ընկերային արդարության, վերաց
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նել աշխատավորության շահագործումը արդյունաբերողների կողմից՝ առանց
դասակարգային հակասությունները սրելու, համայնավարները ջանում են
առավել սրել այս դասակարգային բաժանումը՝ միակուսակցական բռնապե
տություն հաստատելու համար:
Համայնավարությունը մի նոր գործիք է ծավալապաշտների ձեռքերում: Այն երկր
ներում, որտեղ նրանք հասնում են իշխանության, կործանվում է անկախության
և սոցիալական արդարության հասնելու բոլոր հնարավորությունները:
Ընկերվարների և համայնավարների պառակտումից հետո, ընկերվարական
շարժման մեջ նկատվեցին նոր բաժանումներ: Մի մասը կարծում էր, որ անհ
րաժեշտ է վերացնել կապիտալիզմը (առանց հեղափոխության) և փոխարինել
այն նոր ընկերային համակարգով, որին կարելի է հասնել պառլամենտական
բարենորոգումների միջոցով: Մյուս մասը համոզված էր, որ կապիտալիստա
կան համակարգը կարող է պահպանվել՝ ենթարկվելով մի շարք լուրջ բարեփո
խումների, ինչպիսիք են՝ խոշոր բիզնեսի ազգայնացումը, կրթության և առող
ջապահության
անվճար
համակարգի
ձևավորումը
և
հարկային
բարեփոխումների անցկացումը: Այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Շվեդիան,
Նորվեգիան, Դանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, իշխանության գլուխ եկած
ընկերվարական կուսակցությունները ընտրեցին զարգացման երկրորդ ուղին:
Ներկա փուլում ընկերվար-ժողովրդավար կառավարությունները նախընտրում
են տնտեսության այնպիսի մոդել, որտեղ առկա են կապիտալիստական տնտե
սությանը բնորոշ տարրեր, սակայն խոշոր կապիտալը գտնվում է պետության
անվերապահ հսկողության ներքո և ծառայում է պետության շահերին:
Ներկա փուլում բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում հետխորհրդային տարածքի վրա
ձևավորված նորանկախ պետությունները, ընկերվարությունը և ժողովրդավարու
թյունը դիտում են որպես իրենց զարգացման միակ ու անվիճարկելի ճանապարհը:
Այդ նպատակին հասնելու համար առկա են մի շարք լուրջ խոչընդոտներ: Նախ և
առաջ, հետխորհրդային պետություններում, բնակչության մեծամասնությունը ըն
կերվարությունը նույնացնում է համայնավարության հետ, առանց հասկանալու այս
երկու շարժումների միջև գոյություն ունեցող լուրջ տարբերությունները: Բացի այդ,
նորանկան այս երկրներում, իշխանության ղեկին շարունակում են մնալ խորհրդա
յին ժամանակահատվածում կրթված ու այս վարչակարգի մեջ իրենց քաղաքական
գործունեությունը սկսած պետական գործիչները: Այսօր առավել քան անհրաժեշտ է
իրականացնել լուրջ համակարգային բարեփոխումներ, որոնք պարարտ հող կնա
խապատրաստեն հետխորհրդային պետությունների՝ ժողովրդավարության ու ըն
կերվարության ճանապարհով զարգանալու և պետական համակարգ կառուցելու
համար:
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Ժողովրդավարության և ընկերվարության
ՀՅԴ տեսլականները
Ժողովրդավարության գաղափարները ձևավորվել են անտիկ աշխարհի մտա
ծողներ Պլատոնի և Արիստոտելի կողմից: Այդ գաղափարները հետագայում զարգա
ցում են ապրել ու ավելի հարստացել նոր մտածողներ՝ Թ. Հոբսի (1588-1679), Ջ.
Լոքքի (1632-1704), Շ. Մոնտեսքյոյի (1689-1755), Ժ. Ժ. Ռուսսոյի (1712-1778) կողմից:
Սակայն հարկ է նշել, որ ժողովրդավարության տեսությունը սկսած այս մտածողնե
րի ժամանակներից մինչև 19-րդ դարը զգալիորեն կտրված էր հասարակության քա
ղաքական համակարգերի ձևավորման և զարգացման իրական գործընթացից:
Ինչ վերաբերում է ընկերվարության գաղափարին, ապա հարկ է նշել, որ այդ
գաղափարը կենդանություն է ստացել 19-րդ դարի այնպիսի նշանավոր մտածողնե
րի աշխատություններում, ինչպիսիք են Սեն Սիմոնը, Շարլ Ֆուրիեն, Ռոբերտ Օուեն
և այլոք: Այս մտածողներն առաջ էին քաշում ուտոպիստական ընկերվարության գա
ղափարը, նշելով, որ հասարակության վերափոխման և ընկերային հասարակություն
կառուցելու համար անհրաժեշտ է հասարակությունը բաժանել փոքր համայնքների,
որտեղ հասարակական բարիքները հավասար կբաշխվեն բոլորի մեջ, չի լինի մաս
նավոր սեփականություն, աշխատանքը պարտադիր կլինի բոլորի համար և այլն:
Հարկ է նշել, որ ՀՅԴ ծրագրի հեղինակները անպտուղ բան էին համարում այս ու
տոպիստների հիմնական մտածմունքը, թե կարելի է լավագույն հասարակարգի
ծրագրեր իրականացնել՝ մարդկանց համոզմունքի վրա ազդելով:
19-րդ դարի կեսերին ընկերվարության գաղափարը վերածվեց քաղաքական գա
ղափարախոսության: Քաղաքական այս նոր հոսանքի զարգացման մեջ մեծ դերա
կատարություն են ունեցել Կ. Մարքսը և Ֆ. Էնգելսը: Նրանք համակարգեցին ընկեր
վարության գաղափարը, այն որակելով որպես պրոլետարիատի և բուրժուազիայի
ներկայացուցիչների միջև անխուսափելի հեղափոխական պայքարի արդյունք:
Ընկերվարությունը և ժողովրավարությունը միշտ էլ հանրային հետաքրքրու
թյան առանցք են եղել: Ընկերվարության և ժողովրդավարության գաղափարները
զարգացման տարբեր փուլեր են ունեցել: Սկզբնական շրջանում, հատկապես այս
պես կոչված «ուտոպիստ ընկերվարականների» տիրապետության օրերին, երբ ըն
կերվարությունը նոր էր դառնում այսպես կոչված զանգվածների հասարակական
դավանանք, այդ շրջանում չկար ընկերվարության և ժողովրդավարության հակադ
րանքը: Ըստ այդ գաղափարախոսների, յուրաքանչյուր մարդ, անկախ իր ընկերային
դիրքից, կարող էր ու պետք էր, որ դառնար ընկերվարական: Իսկ դառնալ ընկերվա
րական առանց ժողովրդավար լինելու, կամ հակառակը՝ լինել ժողովրդավար առանց
ընկերվարության ձգտելու, ինքնին անհասկանալի է:
Սակայն հետագայում, հատկապես մարքսիստական սոցիալիզմի տարածմանը
զուգընթաց, այս երկու գաղափարները սկսեցին անջատվել իրարից և իբրև փոխա
դարձաբար իրար ժխտող հասկացություններ սկսեցին հակադրվել միմյանց: Սա
միայն շարժման սկզբնական շրջանում էր այսպես, երբ ընկերվարությունը, իբրև
հասարակական պայքարի նոր դավանանք, տարածվելու համար արտահայտվում էր
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սուր ձևով և հակադրվում մնացած հոսանքներին: Շուտով պարզվեց, որ սխալ է հա
կադրել ընկերվարությունը ժողովրդավարությանը, քանի որ սոցիալիզմը դադա
րել էր «պրոլետարական դիկտատուրայի» և «դասակարգային պայքարի» ուսմունքը
լինելուց:
Ընկերվարությունը ձգտում է՝ աշխատավոր դասակարգերի գլխավորությամբ
բովանդակ մարդկության ամբողջական, ինտեգրալ ազատագրության, իսկ այսպիսի
պայմաններում նա անկարող է իրեն հակադրել ժողովրդավարությանը: Ժողովրդա
վարությունը հասարակական «արտադրության միջոցների համայնացման» սկզբուն
քին դեմ չէ, այլ այդ սկզբունքի գործադրության չափին, իսկ ընկերվարությունը
ժխտում է «անհատական ազատության և անհատական նախաձեռնության» սան
ձարձակ գործադրությունը, նրա չափն ու ծավալը, այլ ոչ այդ սկզբունքը:
19-րդ դարում ընկերվարություն և ժողովրդավարություն եզրույթները սկսեցին
գործել միասնաբար: Ընկերվար-ժողովրդավար անվանում էին այն մարդկանց,
որոնք հետևում էին ընկերվարության գիտական գաղափարին և հավատում էին ըն
կերային հասարակության գիտական տեսությանը ի տարբերություն ուտոպիստ սո
ցիալիստների, որոնք ընկերային հասարակության կառուցումը անհնարին էին հա
մարում արդյունաբերական արատավոր հասարակության հիման վրա:
Ժողովրդավարությունը ընկերվարության անբաժան տարրն է: Ընկերվարությու
նը գերազանցորեն ժողովրդային և ժողովրդավար շարժում է: Ժողովրդավարությու
նը ընկերվարական շարժման և ընկերվար կարգերի ամենատիրական հատկանիշն է
և բխում է նրանց էությունից: Ընկերվարությունը առանց լայն ժողովրդավարության
անըմբռնելի է, իսկ ժողովրդավարությունը առանց ընկերվարության ձևական է և
անկատար: Ընկերվարության հիմնական տարրերից մեկն էլ հանդիսանում է ազգե
րի պահպանման և հարատևման սկզբունքը: Ընկերվարությունը պետք է ճանա
պարհ հարթի անհատների և ընկերային միությունների ազատ, բազմակողմանի և
ներդաշնակ զարգացման համար:
Ընկերվարությունը աշխատավոր ընդհանրության և մարդ անհատի ազատագ
րության ամենագաղափարական և ամենահեղափոխական շարժումն է: Այն էապես
տնտեսական-հեղափոխական շարժում է, թեև համաձայն տվյալ երկրի կամ ազգի
ընկերա-քաղաքական զարգացման մակարդակին, այն միաժամանակ կգլխավորի
ընկերային, քաղաքական և տնտեսական հեղափոխությունները:
Աշխատավոր դասակարգի պայքարը, հանուն ընկերվարության, առաջ կտարվի
հնարավոր բոլոր միջոցներով, թե տնտեսական և թե քաղաքական հողի վրա:
Դաշնակցությունը, ըստ իր ծրագրի, ընկերվարական է եղել 1892 թվականից ի
վեր: Այդ նույն թվականին ընդունված Դաշնակցության ծրագրում ասվում է. «Ապա
գա ազատ Հայաստանում իշխող ժողովրդական-դեմոկրատական կառավարությու
նը ծառայելով ընդհանրության շահերին, անշուշտ պիտի կայանա հավասար ընտրո
ղական իրավունքի վրա»: Իսկ արդեն 1907թ. ծրագրում ՀՅԴ-ն ժողովրդավարության
նկատմամբ ավելի է խորացրել իր համոզումները, ամրագրելով հետևյալը. «Օգտվե
լով անցյալի փորձերից և իրենց հարաճուն ազդեցությունից, աշխատավորական կու
սակցությունները պատրաստվում են ձեռք ձգելու քաղաքական ղեկը, որպեսզի
ստեղծեն նպաստավոր պայմաններ իրենց սոցիալական իդեալի իրագործման հա
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մար, ամենալայն չափերով դեմոկրատացնել քաղաքական կազմակերպությունները,
պետությունները վերածել ֆեդերատիվ դեմոկրատական հանրապետությունների»:
Հարկ է նշել, որ Դաշնակցության ներկա ծրագիրը նախկինից տարբերվում է մի
միայն ընկերվարական սկզբունքների հստակ՝ ընկերային գիտության ժամանակա
կից արդյունքներին համապատասխան ձևակերպությամբ:
Ընկերվարությունը վերջ կդնի իշխող և հպատակ դասակարգերի դրությանը,
ազգերի հակամարտությանն ու թշնամությանը, այն կհամախմբի բոլոր ժողովուրդ
ներին ու ազգերին համամարդկային իդեալի և հասարակության վրա հիմնված կա
մավոր դաշնակցության մեջ, խաղաղ համագորակցության հողի վրա: Ընկերվարու
թյունը ճանապարհ կհարթի անհատին և ընկերային միություններին դեպի ազատ,
բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը, հրապարակ կհանի այն բոլոր դրական
ուժերը, որոնք պահված կմնան այլևայլ ձևերով արտահայտվող ճնշումների տակ:
1918թ. մայիսյան հերոսամարտերի շնորհիվ ծնվեց Հայաստանի Առաջին Հան
րապետությունը, այս իրողության հետ մեկտեղ ՀՅԴ ծրագրում կատարվեց հետևյալ
նպատակադրումը. «Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավար անկախ հանրապե
տություն», իսկ երբ կործանվեց ՀՀ-ն և Հայաստանում հաստատվեցին Խորհրդային
կարգեր, երբ Դաշնակցությունը քաղաքական պատճառներով տեղափոխվեց
սփյուռք, տակավին շարունակում էր պահպանել իր այս հավատամքը:
1982թ. ընդունված Դաշնակցության ծրագրում հետևյալն էր ասվում. «Ընկերվա
րությունը գերազանցապես ժողովրդական և ժողովրդավար շարժում է: Ժողովրդա
վարությունը ընկերվարական շարժման և ընկերվարական կարգերի ամենատիրա
կան հատկանիշն է և բխում է նրա էությունից»: Դաշնակցության գործող ծրագրում,
որը մշակվել և հաստատվել է 1998թ., հետևյալ միտքն է ամրագրվել. «ՀՅԴ-ն իր էու
թյամբ, աշխարհայացքով և ավանդներով ազգային ընկերվարական, ժողովրդական
և հեղափոխական կուսակցություն է»: Այսպես, ծրագիրն ընդգծում է Դաշնակցու
թյան արժեքային համակարգի էական տարրերը՝ ազգային սոցիալիստական դեմոկ
րատական և հեղափոխական գաղափարները: Այս գաղափարների միջոցով, Դաշ
նակցությունը ձգտում է ամբողջական հայրենիքի վրա ստեղծել ազգային պետություն
և հայության քաղաքական, սոցիալական, հոգևոր կյանքը դարձնել ազատ արդար և
կենսունակ: Դաշնակցությունը գտնում է, որ ազատ Հայաստանի և հայ մարդու
ազատության նպատակին հասնելու ճանապարհը անցնում է ժողովրդավարության
միջոցով:
ՀՅ Դաշնակցության համոզումով ընկերվարության ճանապարհով է, որ մարդ
կության քաղաքական, տնտեսական և ընկերային զարգացումն օժտվում է արդար և
համերաշխ հարաբերություններով:
ՀՅԴ ծրագրում ասված է. «Ընկերվարությունը առաջադրում է ժողովրդավարու
թյան կիրարկումով ապահովելով բոլոր քաղաքացիների մասնակցությունը՝ հանուն
ընկերային համերաշխության տնտեսական հարաբերությունների կանոնակարգ
ման»: Միաժամանակ ՀՅԴ-ն հավաստում է, որ ընկերվարության իդեալը անիրա
կանանալի է առանց ժողովրդավարության, իսկ ժողովրդավարությունը թերի է և
սահմանափակ՝ առանց ընկերվարության:
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Ժողովրդավարություն հասկացությունը ընդգրկուն է և պետք է տարածվի պե
տական կյանքի բոլոր ոլորտներում: Ժողովրդավարության կարևոր չափանիշներից
են օրենքի առաջ քաղաքացիների ազատությունն ու իրավահավասարությունը: Այն
ապահովում է ժողովրդի ամբողջական և լիարժեք մասնակցությունը քաղաքական,
ընկերային, իրավական, տնտեսական և մշակութային կյանքին՝ այդպիսով արդյու
նավետ հիմքերի վրա դնելով ժողովրդի և պետությունների փոխհարաբերություննե
րը: Ժողովրդավարությունը հասարակության քաղաքական կյանքի կազմակերպման
և հասարակության բնականոն գործունեությունը կարգավորող թերևս ամենահար
մար ձևն է, քանզի մինչ այժմ մարդկությունն ավելի հարմար կառավարման ձև չի
հայտնաբերել: Այն նպատակ ունի ապահովելու հասարակության տնտեսական, քա
ղաքական կայունությունը:
Ժողովրդավարության սկզբունքների, նրա գնահատման բազմաթիվ չափանիշ
ների մեջ գլխավոր, առաջնային դերը պատկանում է ազատությունների սկզբուն
քին, քանի որ այն անվիճելիորեն պատկանում է համամարդկային քաղաքակրթա
կան նվաճումների թվին, ուստի ժողովրդավարությունն ու ազատությունն
անբաժանելի են: Հարկ է նշել, որ ժողովրդավարության բուն առաքելությունն է
ճշտել ազատությունների սահմանները և կանոնակարգել դրանց փոխհարաբերու
թյունները, իսկ ազատությունները ժողովրդավարական համարվելու իրավունք են
ստանում այն դեպքում, երբ զերծ են բիրտ ուժի ազդեցությունից: ՀՅԴ ծրագիրը ժո
ղովրդավարության արդյունավետության բարձրացման նպատակով քաղաքացիա
կան իրավունքների հիման վրա առաջադրում է մի շարք համակարգային հիմնադ
րույթներ:
ՀՅԴ ծրագիրը իր գաղափարական հավատարմությունն է հայտնում վաղեմի
սկզբունքին. «Ժողովրդավարությունը պայմանավորվում է օրենսդիր, գործադիր և
դատական իշխանությունների տարանջատումով և փոխադարձ հակակշռումով»:
ՀՅԴ համոզմամբ ազատության և արդարության հիմնախնդիրները համաժամ
լուծում են պահանջում և պետք է լիարժեք ազատության հասնել արդարության
սկզբունքի համատարած կիրառմամբ և միաժամանակ պետք է ձգտել սոցիալական
արդարության, ինչը հնարավոր է ժողովրդավարության ճանապարհով:
Այսպիսով, ժողովրդավարությունն ու ընկերվարությունը ոչ թե հակառակ, այլ
միևնույն նպատակին տանող, ոչ թե տարբեր, այլ նույն ուղղությամբ ընկած ճանա
պարհի տարբեր կայանները հատկանշող ուսմունքներ են, որոնք համագործակցում
են միևնույն պայքարի մեջ և փոխադարձաբար լրացնում ու աջակցում են միմյանց:
Ահա այսպիսի պայմաններում այլևս անիմաստ է սրանցից որևէ մեկը հակադրել
մյուսին:
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Ընկերվարական սկզբունքներ.
ազատություն, արդարություն,
հավասարություն, համերաշխություն
Ընկերվարական սկզբունքներն են՝ ազատությունը, արդարությունը, հավասա
րությունը և համերաշխությունը: Ընկերվարությունը ձգտում է մի հասարակության,
որտեղ այդ արժեքները իրականացված են:
Դեռ 1789թ. Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ հնչում էր «Ազատություն,
հավասարություն և եղբայրություն» կարգախոսը, որն այսօր էլ մնում է որպես ժո
ղովրդավարական կուսակցությունների հիմնական արժեքը: Հիմնական արժեքների
ձևավորումը սկսվեց XIX դարում, իսկ XX դարի կեսերից դրանք դարձան ստան
դարտներ, որոնցով չափվում էին պետություններն ու հասարակությունները:
Այն արտացոլվել է նաև ՄԱԿ-ի իրավական փաստաթղթերի հիմքում: Հիմնարար ար
ժեքները և դրանց հարաբերակցությունը միմյանց հետ դեռ XVIII դարից անընդհատ են
թարկվել են փոփոխությունների: Այսօր ընդհանուր առմամբ կարելի է ելնել երեք հիմնա
րար արժեքներից՝ ազատություն, արդարություն-հավասարություն և համերաշխություն:
Ազատությունն այն հիմնարար արժեքն է, ինչն ընդունում են բոլոր քաղաքական
ուժերը: Փիլիսոփաներ Ջ. Լոքը, Ժ. Ժ. Ռուսոն, Է. Կանտը և Կ. Մարքսը տարբեր
պատմական ժամանակահատվածներում ներկայացրել են ազատության իրագործ
ման ուղիները:
Ըստ անգլիացի փիլիսոփա Ջ. Լոքի՝ առանձնացվում է ազատության 3 տեսակ.
ազատություն սեփական անձի հանդեպ, սեփական մտքերի ու զգացմունքների ազա
տություն և օրինական ճանապարհով ձեռք բերված սեփականությունը տնօրինելու
ազատություն: Ազատության այս 3 ասպեկտները ներառվել են բազմաթիվ սահմանադ
րություններում, ինչպես նաև մարդու հիմնարար իրավունքների սահմանման մեջ: Սա
կայն XVIII դարում Ջ. Լոքի տեսությունը ենթարկվեց քննադատության: Ամենաազդեցիկ
քննադատներից մեկը Ժ. Ժ. Ռուսոն էր, որը մի քանի դրույթով հակադրվեց Լոքին:
«Ժողովրդավարության պայմաններում մարդիկ գործում են այնպես, ինչպես
ցանկանում են, սակայն քաղաքական ազատությունը չի ենթադրում անսահմանա
փակ ազատություն»: Ուստի, ըստ Մոնտեսքիոյի՝ ազատության սահմանափակումը
կապված է օրենքին հետևելու պարտավորության հետ և դրա հետ զուգահեռաբար
անհատը պետք է ակնկալի, որ ամեն մարդ կենթարկվի օրենքներին:
Ըստ Կանտի՝ անհատի ազատության սահմանափակումները կրում են բարոյա
կան բնույթ, որը կապված էր հանրային բարօրության հետ: Անձի ազատության սահ
մանափակման այս հեռանկարը չէր նշանակում հասարակությունում ազատության
սահմանափակում:
Արդարությունը հարաբերությունների կատեգորիա է: Այն վերաբերում է մարդ
կանց հարաբերություններին: Արդարության խնդիրն է, թե ինչպես է անհատը հա
րաբերությունների մեջ մտնում հասարակության այլ անդամների հետ, համայնքի
հետ, որի անդամն է նա: Արդարության մասին հասկացությունը տարբեր ընկալում
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ներ ունի: Արդարությունը պահանջում է նյութական և ոչ նյութական բարիքների
բաշխում հասարակության կողմից և բարիքների բաշխում օրինական, ընդունված
չափանիշներով, որոնց բոլորը համաձայն են: Ահա այս երկու բաղադրիչների առկա
յության դեպքում կարող ենք խոսել արդարության մասին, իսկ հավասարությունը
ենթադրում է այդ նյութական և ոչ նյութական բարիքների բաշխման հատուկ ձև:
Հավասարությունը պետք է լինի սկզբնակետ և ոչ սոցիալական կարգուկանոնի
հիմք: Այս հիմնական նորմը պարտադիր է, որպեսզի արդեն բաշխման ժամանակ
ցանկացած անարդարություն լուծվի այդ նորմի հիման վրա: Բաշխման հիմնական
նորմը հավասարությունն է՝ հաշվի առնելով բոլոր նրանց, ում պետք է ներառել այդ
բաշխման ժամանակ:
1980-1990թթ. սոցիալ-դեմոկրատական շրջանակներում բուռն քննարկումների
առարկա է դարձել Ջոն Ռոուլզի «Արդարության տեսությունը» աշխատությունը:
Նրա՝ ազատական ավանդույթներով տեսությունն առաջին անգամ ներկայացվեց
դեռ 1971թ., սակայն քաղաքական ազդեցություն ունեցավ միայն 1980-1990թթ.: Իր
տեսության մեջ Ռոուլզը վերլուծել է ծագած կոնֆլիկտների կարգավորումը մի հա
սարակությունում, որի անդամները պետք է համագործակցության միջոցով փոխա
նակեին համեմատաբար սակավ բարիքները:
Իր «Արդարության տեսությունում» Ռոուլզը ձևավորեց երկու սկզբունք.
Յուրաքանչյուր ոք պետք է ունենա հավասար իրավունք ընդարձակ հավասար
հիմնարար ազատությունների համակարգում, որը համատեղելի է նման ազա
տության հետ բոլորի համար համակարգում:
Սոցիալական և տնտեսական անհավասարությունները պետք է այնպես կանո
նակարգվեն, որ երկուսն էլ լինեն ամենաշահեկանը ամենատկարի համար և
կցված լինեն աշխատատեղերի, որոնք բաց կլինեն բոլորի համար՝ արդար հա
վասար պայմաններով:
Առաջին սկզբունքն իր մեջ ներառում է հիմնական ազատությունների ողջ համա
կարգը, որը պետք է ունենա և կիրառի յուրաքանչյուր ոք, այսինքն՝ հավասարություն
օրենքի առաջ և անձի իրավունքների ապահովում: Ռոուլզը ենթադրում էր, որ ազա
տական ավանդույթների համաձայն առաջին սկզբունքը պետք է կարևորվեր երկ
րորդից: Այս սկզբունքների տարբերությունը վիճահարույց է ոչ միայն փիլիսոփայա
կան, այլև քաղաքական տեսանկյունից:
Արդարություն և հավասարություն հասկացությունները ներկայացված են Ռոուլ
զի և Հեյնրիխի փիլիսոփայական տեսություններում, որտեղ դրանք հստակեցված և
տարբերակված են ըստ հեղինակների տեսակետների: Հետևաբար դրանք ներկա
յացվում են որպես տեսություններ, այլ ոչ սոցիալ-իրականության մեջ գոյություն ու
նեցող ինչ-որ երևույթներ:
Իր հերթին Նենսի Ֆրեյզերը «Արդարության մասին» հասկացությունում փոր
ձում է մեղմել արդարացի բաշխման-վերաբաշխման և արդարացի հասանելիության
իրավունքը կամ ազատական մոտեցումը և առաջարկում է արդարության երկչափ
կոնցեպցիա: Ֆրեյզերի դրույթը հետևյալն է՝ ամեն անարդարություն կամ անբարեն
պաստ պայման իր մեջ ներառում է տնտեսական թերություններ և անտեղյակու
թյուն՝ իրեն բնորոշ համամասնություններով:
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Ֆրեյզերը ներկայացնում է անարդարության և խտրականության ուսումնասի
րությունների վերլուծության կարգը: Նա արդարությունը ընկալում է որպես հավա
սար մասնակցության իրավունք: Այստեղ Ֆրեյզերը, ինչպես Ռոուլզը, նշում է այն
չափանիշները, որոնցով ցանկանում է երկու հարթություններում հիմնել արդարացի
կամ անարդարացի խտրականության կանոններ:
Ֆրեյզերը քննարկում է սոցիալական անարդարության հետ պայքարի երկու ռազ
մավարություն՝ հաստատման և փոխակերպման: Սոցիալիստները կողմնակից են փո
խակերպման ռազմավարությանը, մասնավորապես ազատ շուկայական տնտեսությու
նը սոցիալիստական տնտեսական համակարգով փոխակերպելուն: Ֆրեյզերը հերքում է
երկու ռազմավարությունները՝ ներկայացնելով երրորդ տարբերակը՝ ոչ ռեֆորմիստա
կան բարեփոխումները, ինչը նա կապում է սոցիալ-դեմոկրատական ծրագրերի հետ:
Այս ոչ ռեֆորմիստական բարեփոխումների նպատակն էր մամուլի միջոցով ստեղծել
արդարության մասին սոցիալ-ազատական և սոցիալիստական կոնցեպցիա:
Քաղաքական բանավեճերում հաստատվել են արդարության երկու այլ կոնցեպ
ցիաներ ևս, որոնց նպատակն է տարբեր տեսակետներով արդարացնել և օրինակա
նացնել բարիքների բաշխման հարցը:
Առաջինը դա նվաճումների վրա հիմնված արդարությունն է, որը հաստատվել է
որպես հիմնական քաղաքական փաստարկ՝ հօգուտ անարդարացի բաշխման:
Հարկ է նշել, որ այն առաջին հերթին վերաբերում է սոցիալական հարաբերություն
ներին:
Երկրորդը՝ կարիքների վրա հիմնված արդարությունն էր, որը վերաբերում էր
նրան, թե ինչ կարող է ստանալ անհատը, եթե նա ունի որևէ բանի կարիք: Հարկ է
նաև նշել, որ կարիքների վրա հիմնված արդարությունը, որպես օրինականության
սկզբունք, ունի իր տեղը մեր սոցիալական համակարգում:
Ընկերվարական սկզբունքներից ամենաքիչը քննարկվել է համերաշխությունը:
Դա նրանից է, որ համերաշխություն հասկացությունն առնչվում է ողջ մարդկությա
նը և առավել դժվար է այն ինտեգրել տեսական հիմնավորումներով: Այնուամենայ
նիվ համերաշխությունը ընդհանուր սոցիալական ինքնության հարց է, որը սկիզբ է
առնում ընդհանուր կենսաձևից և ընդհանուր արժեքներից: Համերաշխությունը
կկայանա միայն այն դեպքում, երբ քաղաքական բանավեճերում հաշվի առնվեն
տարբեր, բայց ընդհանուր հանրային հետաքրքրությունները:
Համերաշխություն նշանակում է երկկողմ կապվածություն, պատկանելիություն և
օգնություն: Սա ենթադրում է պատրաստակամություն պաշտպանելու և օգնելու միմ
յանց, ուժեղներին և թույլերին, սերունդներին և ժողովուրդներին: Համերաշխությու
նը մեծ ուժ է, որը հասարակության անդամներին կապում է միմյանց: Այն ունի ընդ
հանուր կանոններ և բարեկեցիկ պետությունն իր մեջ ներառում է քաղաքականապես
երաշխավորված և կազմակերպված համերաշխություն:
Փաստորեն, այս երեք եզրույթները պատմականորեն վերածվել են արժեքների՝
հատկապես առաջադիմական շրջանակների մոտ, որոնք հանդիսացել են բազմա
թիվ ազգային, սոցիալական և մշակութային շարժումների տեսական, գաղափարա
խոսական առանցքն ու նպատակը:
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