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علی دینی ترکامنی

دموکراتیزاسیون به مثابه دیالکتیک آزادی و عدالت

آزادی، مشارکت، برابری

اشاره
اگر دموکراتیزاسیون را به معنای فرآیندی بدانیم که در آن نیل به حقوق 
شهروندی )مجموع حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی( محقق 
می شود، در این  صورت، پیشبرد پروژه ی آن، از سویی مستلزم برابری قانونی و 
حضور مؤثر مردم در عرصه ی سیاست، و از سوی دیگر مستلزم تحقق درجه ای 
از برابری در توزیع ثروت و درآمد، با هدف تأمین حقوق اجتماعی )نان و کار و 
مسکن( برای همه ی آحاد افراد جامعه، است. با این توجه، بحث آمارتیا سن در 
این مورد که فرآیند دموکراتیزاسیون زمانی شکل می گیرد که "آزادی فرایندی" 
)صندوق رأی( و "آزادی فرصتی" )برابری( تکمیل کننده ی هم باشند، تا چه اندازه 

توضیح دهنده است؟
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مقدمه: 
این مقاله، با هدف اصلی نشان دادن صحت این دیدگاه و همین طور بیان ریشه ی اصلی 
چالش دموکراتیزاسیون در ایران از این دیدگاه، از پنج قسمت تشکیل شده است. در قسمت 
قرائت  که  می کنیم  استدالل  دوم،  قسمت  در  می پردازیم.  دموکراتیزاسیون  تعریف  به  اول، 
سوسیال  قرائت  سوم،  قسمت  در  است.  ناسازگار  دموکراتیزاسیون،   با  آزادی،  از  نئولیبرالی 
پروژه  پیشبرد  الزامات  با  نه تنها  می دهیم  نشان  و  می گذاریم  بحث  به  را  آزادی  از  دموکراتیک 
به مهم ترین  به آن ضروری است. در قسمت چهارم،  برای نیل  بلکه  دموکراتیزاسیون سازگار، 
آن  با  مواجهه ی  راهکارهای  و  نهادی،  تودرتویی  یعنی  ایران،  در  دموکراتیزاسیون  چالش 

می پردازیم. قسمت پنجم نیز خالصه و نتیجه را دربر می گیرد.

تعریف دموکراتیزاسیون و الزامات آن
دموکراتیزاسیون، به معنای تعمیق فرایندی است که در آن، مردم می توانند طی گام های 
تکاملی، در عرصه ی سیاست و نظام تصمیم سازی ناظر بر زندگی و زیست محیط خود، حضور 
مؤثر داشته باشند و به عنوان بازیگری مهم، عملکرد قدرت را کنترل و حقوق شهروندی خود 
سه  به عنوان   ،)1950( مارشال  توماس  دیدگاه  مطابق  را  شهروندی  حقوق  کنند.  تأمین  را 
جزء حقوق مدنی )آزادی در انعقاد قرار داد و مالکیت اموال و آزادی بیان و برابری قانونی(، 
حقوق سیاسی ) حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی ازجمله از طریق صندوق رأی( و 
حقوق اجتماعی )برخورداری همه افراد جامعه از حداقل رفاه اجتماعی و اقتصادی( در نظر 
می گیریم. با این تعریف، می توانیم، در عین  حال، حقوق شهروندی به مثابه ی دموکراتیزاسیون 
را معادل "توسعه به مثابه آزادی" )سن،1382( نیز در نظر بگیریم؛ توسعه ای که پیشبردش در 
ابعاد سه گانه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متوقف نمی شود؛ در یک  از  یک بعد خاص 
رابطه ی دیالکتیکی و انباشتی، در صورت وجود شرایط الزم، می تواند در گذر زمان تکامل پیدا 
کند و موجب رهایی افراد از قلمروی جبرهای محیطی و تاریخی حاکم بر زندگی آنان،تا جای 

ممکن، بشود. 
دموکراتیزاسیون یک فرایند دارد و یک خروجی. فرآیند آن که تکاملی است، نهادینه سازی 
در  مردم  مؤثر  حضور  و  عمومی  رأی  صندوق  طریق  از  دولت  جابه جایی  برای  شرایط 
تأمین  آن،  خروجی  است.  آنان  محیط  زیست  و  زندگی  بر  اثرگذار  مهم  تصمیم سازی های 
حقوق شهروندی در معنای مذکور است. از نگاه علیت انباشتی و تجمعی، می توان میان وجه 
انباشتی دید. هر چه فرایند تصمیم سازی  فرایندی و پیامدی دموکراتیزاسیون رابطه دوسویه 
فرایند در زمان بعدی،  باشد،  بهتر  و هر چه خروجی  بهتر،  باشد، خروجی  دموکراتیزه شده تر 

دموکراتیک تر می شود. 

روایت  رد  و  مالکیت،  حق  نبودن  نامحدود  معنای  به  شهروندی،  حقوق  اجتماعی  بعد 
"ارزش  و  ابزاری"  "ارزش  معنای  به  درعین حال،  است؛  نامحدود،  مالکیت  حق  از  نئولیبرالی 
این  به  تأثیر دسترسی  نشان دهنده ی  ابزاری،  ارزش  است.  برابری  و  اجتماعی  ذاتی" حقوق 
حقوق، در تقویت  آزادی بیان و اندیشه و مشارکت جدی تر در عرصه ی سیاسی و  همین طور 
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تأثیر آن بر کارآیی اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی است؛ همان گونه که، جوزف استیگلیتز 
از  برابری  می دهند،  نشان   )2016( اتکینسون  تونی  و   )1395( پیکیتی  توماس   ،)1394(
طریق تقویت حس همبستگی اجتماعی و همین طور تقویت بهره وری نیروی کار، تأثیر مثبت 
بر عملکرد رشد اقتصادی دارد. در عین  حال، در غیاب برابری قابل قبول، دموکراتیزاسیون در 
تأمین نان و  معرض تهدید قرار می گیرد. ارزش ذاتی، به معنای اهمیت این حقوق )ازجمله 
کار و مسکن به مثابه "نیازهای اساسی" برای همه(، از منظر حقوق بشر یا شأن و کرامت آدمی، 

صرف نظر از کارکرد ابزاری آن، است. 

نهادینه سازی شرایط برای جا به جایی دولت از طریق صندوق رأی، یا توانایی مردمی در تغییر 
قدرت، زمانی ممکن می شود که  صندوق رأی برآیند حضور قاطبه ی مردم، در قالب تشکل های 
حزبی و مدنی شناسنامه دار، با وجه مشخصه ی قدرت های هم سنگ متوازن کننده ی هم، باشد. 
به تعبیر مونتسکیو )1349(، قدرت های هم سنگ پیش شرط یا علت اولیه شکل گیری فرآیند 
دموکراتیزاسیون است. در جایی که اجزای تشکیل دهنده ی قدرت ، به دلیل قواعد وضع شده 
در قوانین اساسی، دست کم روی کاغذ قانون، هم سنگ هستند، و حقوق مدنی ازجمله آزادی 
بیان و برابری همه افراد از منظر کرامت انسانی صرف نظر از نژاد و جنسیت و دین و مذهب، 
مورد تأیید قرار می گیرد، زمینه برای تعمیق دموکراتیزاسیون از نظر نهادی و ساخت حقوقی 
اجتماعی  گروه های  عادالنه تر  دسترسی  برای  زمینه سازی  است،  الزم  آن چه  است.  فراهم تر 
مختلف به منابع قدرت اقتصادی از طریق تأسیس نهادهای ذی ربط و همین طور حضور آنان 
در عرصه ی سیاست از طریق تشکل های حزبی و مدنی و صنفی شناسنامه دار مدرن، با هدف 
با دموکراتیزاسیون است.  اساسی سازگار  قوانین  به صورت  بخشیدن  بیشتر  عینیت محتوایی 
و  قانونی  برابری  نقض  و  نظام مند  تبعیض های  اعمال  امکان  هم سنگ،  قدرت های  غیاب  در 
از  همین طور امکان هدایت عرصه ی سیاست و صندوق رأی در جهتی مشخص توسط یکی 

اجزای قدرت سیاسی یا اقتصادی فرادست تر وجود دارد.

تأمین نکنند و ساخت  تأمین قدرت های هم سنگ و برابری قانونی را  وقتی قوانین شرط 
اقتصادی و اجتماعی نیز همراه با نابرابری باشد، دولت )در معنای انگلیسی آن State که کل 
نظام حاکمیتی یا ساخت قدرت را دربر می گیرد(، به ناچار گونه ای سامان پیدا می کند که در 
چارچوب آن امکان تأمین ابعاد سیاسی و مدنی حقوق شهروندی کمتر می شود. همین طور، 
یا  گروه  منافع  تأمین  از  ناچار  قدرت،  متوازن کننده ی  هم سنگ  نیروهای  نبود  به دلیل  دولت 
دیگر،  اجتماعی  طبقات  یا  گروه ها  بر  تحمیلی  هزینه های  بهای  به  خاصی،  اجتماعی  طبقه 
می شود؛ که نتیجه ی آن، رشد نابرابری و مخدوش شدن جزء اجتماعی حقوق شهروندی آحاد 
افراد جامعه است. این تأثیرات منفی دولت مبتنی بر قدرت های ناهم سنگ را می توانیم با توجه 

به مفهوم الگوی حامی ـ پیرو بازتر کنیم. 

ویژگی  با  جامعه،  در  حاضر  اجتماعی  نیروهای  همه  مؤثر  حضور  برآیند  که  دولتی 
خاصی  پیروی  ـ  حامی  الگوی  با  آن  وجودی  هویت  به ناچار  نباشد،  قدرت  متوازن کنندگی 
حامی  الگوی  هر  می کند.  پیدا  تضاد  مختلف  زوایای  از  دموکراتیزاسیون  با  که  می خورد  گره 
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ائتالفی  نوع  نشان دهند ی  اصل،  در  پیرویی،  ـ 
است که میان دولت از سویی و برخی از گروه های 
گروه های  چه،  هر  می آید.  به وجود  اجتماعی 
ذهنی  کدهای  و  باورها  به  محدود  اجتماعی، 
باشند،  باورها  آن  با  مرتبط  خاص  منافع  و  خاص 
باشد  به گونه ای  نمی تواند  شکل گرفته  ائتالف 
را  اجتماعی  گروه های  و  اقشار  تمامی  منافع  که 
قدرت  ساخت  چنین  درنتیجه،  کند.  نمایندگی 
منفی  مهم  پیامد  دو  پیرویی،  ـ  حامی  الگوی  و 
به عنوان  دولت،  درونی  سازمان  اینکه،  اول  دارد. 
نهاد تخصیص دهنده منابع و بهره بردار از منابع، 
ضعیف و ناسازگار با اصل کارآیی سازمانی خواهد 
وجه  تأمین  مهم  پیش شرط های  از  یکی  که  بود 
با  دولتی  است؛  شهروندی  حقوق  اجتماعی 
اساسی  نیازهای  نمی تواند  ناکارا  درونی  سازمان 
دیگر،  سوی  از  کند.  تأمین  به خوبی  را  همگانی 
نمی تواند  آن،  بر  مبتنی  دولت  و  ائتالف  چنین 
تخصیص  چراکه  باشد؛  داشته  توزیعی  کارآیی 
منابع را به سوی گروه های مورد نظر خود هدایت 
و  نابرابری  افزایش  موجب  محل  این  از  و  می کند 
آحاد  شهروندی  حقوق  اجتماعی  بعد  تضعیف 
با  عمل،  در  عالوه براین،  می شود.  جامعه  افراد 
بازدهی  با  همراه  رانت جویی  برای  شرایط  ایجاد 
خود  حمایت  مورد  گروه های  منفی  اجتماعی 
زمینه را برای نقش برابری قانونی فراهم می کند. 

به این دلیل، دولتی که مبتنی بر صندوق رأی 
مرتبط با قدرت های هم سنگ نباشد، هم در تأمین 
کارآیی سازمانی و استفاده بهینه تر از منابع دچار 
مشکل می شود و هم در تخصیص ثروت خلق شده 
به ناچار  مختلف،  اجتماعی  طبقات  و  گروه ها  به 
پروژه  از پیشبرد  و مانع  تبعیض آمیز عمل می کند 

دموکراتیزاسیون می شود.

که  بگوییم  می توانیم  توضیح،  این  با 
دموکراتیزاسیون زمانی عمق بیشتری پیدا می کند 
که  جایی  تا  شهروندی  حقوق  سه گانه  اجزای  که 

  دموکراتیزاسیون زمانی شکل می گیرد 
که به تعبیر آمارتیا سن، "آزادی فرایندی" 

)صندوق رأی( و "آزادی فرصتی" )برابری( 
تکمیل کننده ی هم باشند.

   هر چه فرایند تصمیم سازی 
دموکراتیزه شده تر باشد، خروجی بهتر، و هر 

چه خروجی بهتر باشد، فرایند در زمان 
بعدی، دموکراتیک تر می شود. 

  دموکراتیزاسیون زمانی عمق بیشتری 
پیدا می کند که آزادی، مشارکت، رفاه مادی، 

به عنوان اجزای سه گانه ی حقوق شهروندی 
تا جایی که ممکن است محقق شوند.
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ممکن است محقق شوند. تحقق این اجزای سه گانه زمانی ممکن می شود که 1. قدرت های 
هم سنگ مستقل از هم در ساخت حقوقی قدرت وجود داشته باشد؛ 2. برابری اقتصادی و 

اجتماعی قابل قبولی وجود داشته باشد.

تودرتویی نهادی و چالش بیشتر دموکراتیزاسیون
قدرت های ناهم سنگ و اثر منفی آن بر پیشبرد پروژه ی دموکراتیزاسیون، اشکال مختلفی 
می تواند داشته باشد، با آثار منفی مختلف. می توانیم حالتی را تصور کنیم که ساخت حقوقی 
بودن  نابرابر  به دلیل  ولی  دارد،  وجود  قضاییه(  و  مجریه  مقننه،  )قوای  مونتسکیو  پیشنهادی 
تضعیف  احتمال  بنابراین،  نیستند.  سنگ  هم  اجزا  این  آن،  سه گانه ی  اجزای  میان  قدرت 
صندوق رأی از سویی و تضعیف حقوق اجتماعی، به دلیل ناکارآیی سازمانی و نابرابری بیش  از 

اندازه ناشی از الگوی حامی ـ پیروی تبعیض گرا از سوی دیگر، وجود دارد. 
حالتی را هم می توانیم در نظر بگیریم که اجزای تشکیل دهنده ی ساخت قدرت، بیش  از 
اندازه ی کالسیک آن است. درنتیجه، مسئله ی "تودرتویی نهادی"، به معنای دولت  در دولت 
بودن و دستگاه در دستگاه و سازمان در سازمان بودن، پیش می آید. اگر، در این حالت، اجزای 
به ویژه  دموکراتیزاسیون،  بر  آن  منفی  آثار  میزان  نباشند،  هم سنگ  قدرت،  تشکیل دهنده ی 
و  مسئولیت پذیری  و  پاسخ گویی  تضعیف  و  منابع  اتالف  و  سازمانی  ناکارآیی  تشدید  محل  از 
زمینه سازی برای دور زدن قوانین و درگیر شدن در فساد، بسیار بیشتر خواهد شد. درنتیجه، 
باال پیش  ابعاد  مشکل " شکست در هماهنگ سازی سیاستی" )Coordination failure( در 
می آید و عالوه بر نامشخص بودن متولی پاسخ گویی در مراکز قدرت متعدد و تودرتو، تأمین وجه 
اجتماعی حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه نیز تقریبا ناممکن می شود. در بخش چهارم، به 
تودرتویی نهادی به عنوان مهم ترین چالش پروژه ی دموکراتیزاسیون در ایران خواهیم پرداخت. 

مغایرت آزادی نئولیبرالی با دموکراتیزاسیون
چنان چه می دانیم، از منظر نئولیبرالی، آزادی به معنای نبود موانع بر سر پیشبرد اقدامات 
آزادی دیگران  نکردن  آزادی، محدود  از  برخورداری  قید  تنها  تعریف می شود.  فرد،  نظر  مورد 
نام  ("آزادی منفی"   Berlin, 1969( برلین آیزایا  تعبیر  به  که  آزادی  به  رویکردی  است. چنین 
دارد، عدالت اجتماعی و برنامه ریزی مرتبط با آن را، مانعی بر سر راه تحقق آزادی فرد می بیند؛ 
بازتوزیعی است که دولت آن ها  این منظر، عدالت اجتماعی مستلزم سیاست های  از  چرا که 
را تعریف و اعمال می کند. این سیاست ها، به عنوان مداخله  دولت در حق مالکیت خصوصی 
و  فریدمن  ر.ک:  بیشتر  اطالع  )برای  می شود  ارزیابی  فرد  آزادی  راه  سر  بر  مانعی  بنابراین  و 
فریدمن، 1367(. این که چرا از نگاه نئولیبرالی، مهم ترین پیش شرط تأمین آزادی، تأمین حق 
مالکیت خصوصی محسوب می شود را هایک به خوبی بیان کرده است. از نظر وی، آن چه ماهیت 
تغییر  و  دموکراسی  نه  می دهد،  نشان  را  جامعه ای  در  آزادی  تحقق  درجه ی  و  قدرت  ساخت 
این منظر، دموکراسی  از  تأمین حق مالکیت است.  بلکه میزان  از طریق صندوق رأی،  قدرت 
اقتدار گرا، و حق مالکیت مرز میان حکومت های  اقتدارگرا و غیر  مرز میان نوع حکومت های 
آزاد  پینوشه،  مانند حکومت  حکومتی  دلیل،  این  به  تعیین می کنند.  را  و مستبد  آزادی خواه 
اقتدارگرا )به دلیل بود حق مالکیت خصوصی و بازار آزاد و نبود صندوق رأی( و حکومتی مانند 
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برنامه ریزی  نظام  وجود  دلیل  )به  دموکرات  ناآزاد  گاندی،  ایندیرا  و  نهرو  لعل  جواهر  حکومت 
عدالت گرا )نبود مالکیت خصوصی نامحدود و بازار آزاد( وجود صندوق رأی( ارزیابی می شوند. 
از همین نگاه است که هایک می نویسد: "آزادی شخصی در بسیاری از حکومت های اقتدارگرا 

بیش از بسیاری دموکراسی ها تأمین شده است" )به نقل از بالستر، 1367: 527(
آلنده،  از  بعد  شیلی  در  پینوشه،  دولت  مورد  در  که  است  تقسیم بندی  همین  مبنای  بر  و 
می نویسد: "من نتوانسته ام یك نفرـ  حتی یك آدم بسیار بدخواه را در شیلی بیابم که موافق نباشد 

آزادی های شخصی در حکومت پینوشه بسیار بیش از حکومت آلنده است" )همان: 528(

از همین منظر است که میلتون فریدمن نیز در مقدمه ای که بر کتاب "راه بندگی" )1390( 
هایک می نویسد، اقتصاد و جامعه ی بازی چون هند دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی را 
در رده ی کشورهایی چون چین می گذارد و از نبود آزادی در آن سخن می گوید؛ چرا که نهرو و 
گاندی، الگوی سوسیال دموکراسی رادیکالی را در هند دنبال می کردند که وجه مشخصه اش 

نیل به برابری از سویی و بازسازی ساختار اقتصاد و صنعتی سازی آن بود:

در خاورمیانه، اسرائیل و مصر نیز همانند آلمان شرقی و غربی دو نقطه مقابل 
هم اند. در خاور دور، مالی، سنگاپور، تایلند، فورموز، هنگ کنگ و ژاپنـ  که همگی 
نیز  مردمان شان  و  هستند  شده  شکوفا  حال  در  ـ  هستند  متکی  آزاد  بازارهای  بر 
اندونزی، و چین  از هندوستان،  از دور،  امید؛ در طرف دیگر، فریادی  از  سرشار 
وابسته  مرکزی  برنامه ریزی  به  به شدت  همگی  که  می رسد  گوش  به  کمونیستی 

هستند )همان: 19(.
     اگر چنان چه در مقدمه گفتیم، دموکراتیزاسیون و توسعه به معنای تأمین حقوق شهروندی 
به  نئولیبرالی  آزادی  اگر،  و  باشد،  مارشال  توماس  اشاره  مورد  معنای  در  جامعه،  افراد  آحاد 
معنای تأمین حق مالکیت خصوصی نامحدود باشد، در این صورت، می توانیم نتیجه بگیریم 
که این برداشت از آزادی، به صراحت با وجه اجتماعی حقوق شهروندی در تضاد کامل است؛ 
چرا که تأمین این حقوق بدون گذاشتن قیدی بر حق مالکیت خصوصی و تعدیل آن از طریق 
سیاست های بازتوزیعی چون اصالحات ارضی و نظام مالیات تصاعدی پیشرفته، امکان ناپذیر 
است. اما، در چارچوب این رویکرد، چنین قیدی به معنای نقض حق مالکیت و درنتیجه نقض 

آزادی است. بنابراین، میان این دو گزینه، یکی را باید انتخاب کرد:

 1. تأمین آزادی ـ در معنای حق مالکیت خصوصی نامحدود و بازار آزاد ـ و کنار گذاشتن 
حقوق اجتماعی. 2. تأمین حقوق اجتماعی و کنار گذاشتن دغدغه ی آزادی در معنای مذکور. 
منظر  از  که  کرد  خواهیم  استدالل  ادامه  در  ما،  می کند.  انتخاب  را  اولی  نئولیبرالی  رویکرد 
بیان  از حق  برخورداری  آزادی در معنای  به  نیل  رادیکال، میان  رویکرد سوسیال دموکراتیک 
طریق  از  اجتماعی  حقوق  تأمین  و  سویی،  از  رأی  صندوق  طریق  از  سیاسی  مشارکت  و  آزاد 
ملزوم  و  الزم  بلکه  ندارد،  وجود  تضادی  نه تنها  دیگر،   سوی  از  مساوات گرایانه  سیاست های 

یکدیگرند. 
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آزادی فرایندی و آزادی فرصتی دو روی مقابل سکه آزادی
اگر تعریف مارشال از حقوق شهروندی درست باشدـ  که از نظر ما به دلیل پشوانه ی تاریخی 
آن، درست هست )دینی، 1391( ـ در این صورت، می توانیم نشان دهیم که آن چه آیزایا برلین 
"آزادی مثبت" می نامد و آن را با رویکردی نئولیبرالی رد می کند، تعریف درست تری از آزادی 
انجام آن هاست.  به  انجام اموری است که مایل  توانایی فرد در  به معنای  آزادی مثبت  است. 
یعنی، آزادی به معنای واقعی کلمه، زمانی وجود دارد که فرد توانایی انجام امور مطلوب خود 
قدرت های  بر  مبتنی  رأی  صندوق  از  برآمده  دولت  مداخله ی  منظر،  این  از  باشد.  داشته  را 
هم سنگ، با هدف تأمین حداقل های زندگی برای تمامی افراد جامعه، نه تنها به معنای محدود 
شدن آزادی نیست بلکه مقوم آن است. در برداشت اول، برای مثال، صرف وجود فرصت ادامه 
تحصیل در خارج از کشور و نبود مانع در برابر خواست افراد، به معنای آزادی است. در برداشت 
دوم، چنین فرصتی، زمانی می تواند به معنای آزادی تعبیر شود که همه افراد شایسته جامعه، 
با دسترسی به امکانات اقتصادی الزم، توانایی استفاده از آن را داشته باشند. آزادی در معنای 
مثبت آن، به معنای وجود شرایطی است که آدمی بتواند خواست ها و مطالبات مورد نظر خود 
برای"  اجتماعی  زمینه سازی  یعنی  مثبت،  آزادی  مارکس،  تعبیر  به  کند؛  دنبال  کم وبیش  را 
جابه جایی سیطره شرایط و شانس بر زندگی افراد با سیطره افراد بر شانس و شرایط". )به نقل 

از: سن، 1983( 
و  برجسته  اقتصاددان  دیدگاه  طرح  با  می توانیم  را  مثبت  آزادی  مفهوم  تبیینی  کفایت 
آزادی یک وجه  از نظر سن )1382و 1390(،  آمارتیا سن، نشان دهیم.  نظریه  پرداز عدالت، 
را  وجه  این  است.  رأی  صندوق  طریق  از  قدرت  ساخت  تغییر  امکان  همانا  که  دارد  فرایندی 
می توانیم، معادل دموکراسی، به تعبیری که مدنظر کارل پوپر )پوپر 1380( است، بگذاریم. 
در عین  حال، وجه دیگری به نام فرصتی دارد که مرتبط با تأمین شرایط حمایتی از آحاد افراد 
جامعه برای پرورش قابلیت های خود ازجمله حضور قوی در عرصه عمومی، دسترسی به زندگی 
باکیفیت همراه با آموزش و سواد باالتر، ارتقای طول عمر و به طورکلی افزایش توانایی در تأمین 
امور مطلوبی چون شغل خوب همراه با درآمد مناسب و مسکن قابل قبول است.  تأمین این 
شرایط حمایتی برای آحاد افراد جامعه، مستلزم وجود زمینه برای مشارکت سیاسی و مشارکت 
اجتماعی نظام مند معطوف به تأمین منافع گروهی و طبقاتی آحاد افراد جامعه است. ممکن 
و طبقاتی که  ورای موقعیت اجتماعی  به  را  قابلیت خود  بتوانند  این گروه ها  از  افرادی  است 
در آن قرار دارند ارتقاء دهند اما همگانی کردن این ارتقاء مستلزم متوازن شدن قدرت میان 
بر  بر محیط زندگی حاکم  ناظر  تأمین چنین پیش شرط  با  گروه ها و طبقات اجتماعی است. 
افراد، از طریق نهادهای مدنی و سیاسی هم سنگ، شرایط برای توزیع عادالنه تر ثروت و درآمد 
و درنتیجه نیل به بعد اجتماعی حقوق شهروندی و زندگی باکیفیت مناسب برای همگان فراهم 
می شود. تأمین این حقوق یا آزادی فرصتی، تأمین زمینه برای تقویت آزادی فرایندی و مشارکت 

جدی تر در عرصه ی سیاست را درپی دارد. 

 بنابراین، آزادی فرآیندی و آزادی فرصتی تکمیل کننده ی هم هستند. نه می توان به بهای 
آزادی فرایندی، یعنی توجه صرف به صندوق رأی، از آزادی فرصتی غفلت کرد؛ و نه می توان 
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به بهای آزادی فرصتی ،یعنی عدالت، از آزادی فرآیندی چشم پوشید. اولی، جامعه ای نابرابر 
را در پی دارد که در آن ثروتمندان با دسترسی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی، سازوکار 
بازتولید کننده ی نابرابری را استمرار می بخشند و عرصه ی مشارکت سیاسی را محدود به قواعد 
بازی خود می کنند؛ قواعد بازی که مبتنی بر ترکیبی از الیگارشی مالی و زمین دار و تجاری و 
نظامی شکل می گیرد و مانع از دسترسی آحاد افراد جامعه به حقوق شهروندی می شود.  دومی 
نیز، می تواند به بهانه ی عدالت اجتماعی، مانع از شکل گیری نهاد فراگیر سیاسی مبتنی بر 

صندوق رأی بشود. 

دیالکتیک آزادی و عدالت و تعمیق دموکراتیزاسیون
تعمیق  می شود.  رأی  صندوق  و  فرآیندی  آزادی  شدن  نمایشی  از  مانع  فرصتی،  آزادی 
آزادی فرآیندی، مستلزم متوازن شدن قدرت و دسترسی گروه های اجتماعی مختلف به قدرت 
چانه زنی باالتر، از طریق تأسیس نهادهای مردم گرایی چون اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری 
ـ  دینی  و  قومی  و  جنسیتی  تبعیض  ضد  و  زیست محیطی  از  اعم  مساوات گرا،  جنبش های  و 
در عرصه ی  مردم  مؤثرتر  زمینه حضور  اینکه  آزادی فرصتی، ضمن  در اصل،  مذهبی، است. 
سیاست و مطالبه خواهی مدنی را فراهم می کند و در نقش علت ظاهر می شود، خود معلول 
قدرت فراگیر ناشی از حضور اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و سایر نهادهای مدنی مساوات گرا 
و احزاب متعلق به آن ها نیز است. به این صورت، در چارچوب رویکرد علیت انباشتی و تجمعی، 
و مطالبه خواهی  )آزادی فرصتی( موجب مشارکت جدی تر سیاسی  برابری  بگوییم  می توانیم 
برابری  تقویت  موجب  نیز  مدنی  مطالبه خواهی  و  سیاسی  جدی تر  مشارکت  می شود؛  مدنی 
)آزادی فرصتی( می شود. در چنین شرایطی، صندوق رأی، به عنوان  یکی از ابزارهای مشارکت 
آن  به  معنابخشی  و  فرآیندی  آزادی  تقویت  جهت  در  ابزاری  به  تبدیل  عمومی،   عرصه ی  در 
می شود. الیه ها و گروه های اجتماعی، می توانند با مشارکت جدی در عرصه ی سیاست، این 
وجه از آزادی را غنای بیشتری ببخشند و با احساس اثرگذاری جدی حضورشان در فرآیند نظام 
تصمیم سازی، انگیزه بیشتری برای حضور بیشتر در نهادهای مردم گرایانه شناسنامه دار مدرن 
پیدا  کنند که نتیجه ی آن تقویت آزادی فرصتی است. به این صورت، رابطه ی انباشتی و دوری 
پروژه ی دموکراتیزاسیون در گذر زمان  و  برقرار،  آزادی فرصتی  و  آزادی فرایندی  مثبتی میان 

غنی تر می شود. 
هستند.  رابطه  این  از  خوبی  مصداق  اسکاندیناوی،  کشورهای  تاریخی،  تجربه ی  در 
صندوق  دارای  هم  از  مستقل  هم سنگ  قدرت های  وجود  دلیل  به  سویی،  از  که  کشورهایی 
وجود  دلیل  به  دیگر،  سوی  از  هستند؛  تصمیم سازی  نظام  بر  اثرگذار  فرایندی(  )آزادی  رأی 
اتحادیه ها  چون  مساوات گرایانه ای  و  مردم گرایانه  نهادهای  زمینه ی  در  قوی  تاریخی  سنت 
و  نابرابری در جهان  میزان  دارای کمترین  و سبز،  زنان  و جنبش های  و سندیکاهای کارگری 

باالترین حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی هستند )دینی، 1392(. 
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تودرتویی نهادی مهم ترین چالش دموکراتیزاسیون در ایران
پیش تر توضیح دادیم که تودرتویی نهادی، بر پیشبرد پروژه ی دموکراتیزاسیون تأثیر منفی 
باشد  هم سنگ  قدرت های  وجود  با  همراه  می تواند  تودرتویی  این  حالت،  بهترین  در  دارد. 
به دلیل  ولی،  فراهم می کند.  و حقوق سیاسی  قانونی،  برابری  و  بیان  آزادی  برای  که فضایی 
این خصلت ساخت قدرت، شکست در هماهنگ سازی سیاستی در ابعاد باال پیش می آید و 
ناکارآیی سازمانی تشدید می شود؛ نتیجه ی این شکست، ناتوانی در تأمین حقوق اجتماعی 
بازدهی  با  رانت جویی  و  فساد  شدن  نهادینه  منابع،  شدید  اتالف  به دالیل  جامعه  افراد  آحاد 
اجتماعی منفی، کیفیت ضعیف نظام حکمرانی و ضعف در مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و 
با مراکز قدرت  نهادی همراه  تودرتویی  اگر  بدتر،  و درآمد است. در حالت  ثروت  نابرابر  توزیع 
ناهم سنگ باشد، عالوه بر بروز مشکل مذکور، آزادی بیان و برابری قانونی، و حقوق سیاسی 
با مشکل مواجه  ابعاد وسیع تری  نیز در مخاطره می افتد و پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون در 

می شود. 
همان طور که در نمودار 1 می بینیم، تودرتویی نهادی چهار پیامد مهم دارد: موازی کاری 
و اتالف شدید منابع، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ضعیف، دور زدن قوانین و درگیر شدن در 
فساد، بی ثباتی ساختارهای سازمانی به دلیل انحالل ها و ادغام ها و تأسیس ها و تفکیک ها. 
پیامد نهایی این پیامدهای چهار گانه، شکست در هماهنگ سازی سیاستی و حکمرانی ضعیف 

و شکست برنامه است. 

نمودار 1. تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی سیاستی و شکست برنامه

باال  از  ناشی  ایران،  چون  جامعه ای  در  شهروندی  حقوق  تأمین  در  ناتوانی  منظر،  این  از 
بودن میزان مداخله ی دولت در اقتصاد، برحسب شاخص های قابل بحثی چون "درجه آزادی 
توضیح دادیم  دارد. پیش تر  نهادی  تودرتویی  ریشه در  بلکه،  نیست؛  بنیاد هریتج  اقتصادی" 
حقوق  تکمیل  مهم  پیش شرط های  از  یکی  فرصتی(،  )آزادی  حمایتی  و  مساوات گرا  برنامه 
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آن  بودن  اثربخش  و  کارآمد  اما،  است.  اسکاندیناوی،  کشورهای  مصداق  مانند  شهروندی، 
عام  معنای  در  توسعه،  با  پیروی سازگار  ـ  الگوی حامی  و  درونی قوی دولت  مستلزم سازمان 
درونی  سازمان   .1 قدرت،  ناهم سنگ  اجزای  متن  در  به ویژه  نهادی،  تودرتویی  است.  کلمه، 
طریق  از   .2 می گذارد؛  منفی  اثر  سازمانی  کارآیی  بر  و  می کند  تضعیف  به شدت  را  دولت 
پیروی  ـ  الگوی حامی  از شکل گیری  را تلف می کند و 3. مانع  موازی کاری های شدید منابع 
سازگار با تحوالت توسعه ای می شود. درنتیجه، از این محل ها مانع از تأمین حقوق شهروندی، 

در ابعاد مختلف آن، می شود. 

چه باید کرد؟
پرسشی که از منظر تحلیل کاربردی و تجویزی وجود دارد این است که  نقطه ی عزیمت 
ایران  در  دموکراتیزاسیون  فرایند  تقویت کننده ی  انباشتی  علیت  شکل گیری  برای  اولیه 
کجاست؟ در پاسخ به این پرسش، چهار رویکرد را می توانیم در فضای گفت وگوی عمومی کشور 
از هم متمایز کنیم: 1. رویکرد معتقد به اولویت توسعه اقتصادی با تأکید بر حقوق مالکیت در 
روایت نئولیبرالی؛ 2. رویکرد معتقد به توسعه فرهنگی؛ 3. رویکرد معتقد به "استبداد نفتی" و 

بیماری هلندی و 4. رویکرد معتقد به توسعه سیاسی. 

رویکرد اول
از  برخی  و  فریدمن  و  هایک  مدافع  اقتصاددانان  جریان  یعنی  اول،  رویکرد  نگاه  از 
حداقل سازی  و  خصوصی  بخش  مالکیت  حقوق  تأمین  جریان،  این  با  همراه  سیاست دانان 
دولت و تقویت سازوکار بازار آزاد، نقطه ی آغاز اولیه برای شروع فرایند دموکراتیزاسیون است. 
برای نمونه، سریع القلم، می گوید: "تجربه غرب به ما نشان می دهد که آنجا اول بنگاه اقتصادی 

به وجود آمد و بعد مقدمات کار سیاسی در چارچوب تشکل سیاسی ایجاد شد” )1394(

رویکرد دوم
پروژه  پیشبرد  اصلی  مانع  جامعه،  بر  حاکم  ذهنی  باورهای  و  کدها  رویکرد،  این  منظر  از 
از برخی جامعه شناسان و اقتصاددانان  از منظر این جریان، متشکل  دموکراتیزاسیون است. 
و سیاست شناسان و غیره، جامعه ی ایران با مشکل تاریخی به نام استبدادزدگی درگیر است. 
ذهنیت هر فرد ایرانی، در گذر زمان، به دلیل سیطره ی خوی استبدادگرایی،  به گونه ای شکل 
گرفته که با اصولی چون مدارا و تساهل و احترام به حق بیان و آزادی اندیشه ناسازگار است. 
که  است  دوانده  ریشه  جامعه  در  چنان  دموکرات،  غیر  غارتی"  "فرهنگ  و  قبیله ای"  "فرهنگ 
کدهای ذهنی فرد ایرانی را، در چارچوب اصل "وابستگی به مسیر گذشته"، به آن صورت شکل 
می دهد و تداوم می  بخشد. درنتیجه، مادام که این کدهای ذهنی باقی است، نمی توان امیدی 

به پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون داشت. برای نمونه رضاقلی می گوید:
"باری عملکرد ملت ایران در این چند قرن در جا زدن و اتالف سرمایه های معنوی و مادی 
این سرزمین بوده است. اگر شاخص این خیانت ها، چند نفر درباری و سیاست خارجی است، 
به بصیرت  نیاز  بر دانش  لیکن عامل تحقق آن ملت است. علم حالجی فرهنگ ها که عالوه 
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دارد دست پنهان و آلوده ی ملت را در کشتن و تنها گذاشتن این 
سه نخست وزیر و اتالف نیروها به خوبی نشان می دهد. اگر اغفالی 
پانصد  ملتی  اگر  دارد.  دو طرف  به  نیاز  بگیرد  می بایست صورت 
سال از راه می ماند مقصر خودش است. اگر هم به کنه این وقایع 
و اهل  به اصطالح رجال  اگر  پی نمی برد خود در آن دست دارد. 
است."  فرهنگ  این  ناتوانی  باز  می بیند  یک بعدی  را  مسئله  فکر 

)رضاقلی، 1371)1391 چاپ سی و پنجم(: ص 227(

رویکرد سوم
رویکرد دیگری که از نظر تأکید بر وابستگی به مسیر گذشته 
بسته ی ضد دموکراتیزاسیون  و سیاست  رانتی  اقتصاد  بازتولید  و 
"استبداد  رویکرد  است،  فرهنگی  رویکرد  مشابه  آن،  با  مرتبط 
است  معتقد  نیز  رویکرد  این  است.  هلندی"  "بیماری  و  نفتی" 
دولت در ایران به دلیل ابتناء بر منابع رانت طبیعی چه زمین در 
متأخرتر،  در دوره ی  نفت  و چه  نفت  از ظهور  پیش  تاریخی  دوره 
برآمده از سیطره ی طبقاتی رایج در اروپا نیست؛ به همین دلیل، 
با احساس بی نیازی از درآمدهای مالیاتی که طبقات اجتماعی، 
تبدیل  مایشاء  فعال  به  بپردازند،  باید  تاریخی،  دوره ی  به  بسته 
به  نیازی  درنتیجه،  می بیند.  قانون  مافوق  را  خود  و  است  شده 
میان  در  منافعش  پای  که  نمی بیند. حتی، در جایی  پاسخ گویی 
هست،  قانون وضع شده به دست خود را نیز زیر پا می گذارد و اصل 
نقش  را  دموکراتیزاسیون  مدنی  بخش  به عنوان  قانون  حاکمیت 

برآب می کند )کاتوزیان،1382(. 
از نظر ما، در چارچوب آن چه تحت عنوان رابطه ی دیالکتیکی 
تودرتویی  تأثیر  همین طور  و  فرصتی  آزادی  و  فرایندی  آزادی 
رویکرد  سه  این  کردیم،  بیان  دموکراتیزاسیون  فرایند  بر  نهادی 
ناتوان اند. در  چه در مقام تبیین و چه در مقام تجویز،  ضعیف و 
ادامه به نقدهای وارد بر این رویکردها می پردازیم و سپس رویکرد 
تودرتویی  رفع  با هدف  قدرت،  تغییر ساخت  و  توسعه ی سیاسی 
نهادی را به عنوان گزینه ی اصلی واقع بینانه برای پیشبرد پروژه ی 

دموکراتیزاسیون، به بحث می گذاریم. 

نقد رویکرد اول
هایک  نئولیبرالیسم،  معنوی  پدران  مانند  به  اول،  رویکرد 
مالکیت  حق  تأمین  با  ارتباط  در  را  دموکراتیزاسیون  فریدمن،  و 
آزاد می بیند. در بهترین حالت، پیامد عملیاتی  بازار  خصوصی و 
شدن چنین دیدگاهی، شیلی دوران پینوشه است. یعنی، از نظر 

   تحقق آزادی، مشارکت و 
رفاه مادی زمانی ممکن می شود 

که هم قدرت های هم سنگ 
مستقل از هم در ساخت حقوقی 
قدرت موجود باشند و هم برابری 
اقتصادی و اجتماعی قابل قبولی 

وجود داشته باشد.

  ناتوانی در تأمین حقوق 
شهروندی در جامعه ای چون 
ایران، ناشی از باال بودن میزان 

مداخله ی دولت در اقتصاد، 
برحسب شاخص های 

قابل بحثی چون "درجه آزادی 
اقتصادی" بنیاد هریتج نیست؛ 

بلکه، ریشه در تودرتویی نهادی 
دارد.
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این دیدگاه، اول اقتصاد در چارچوب روایت نئولیبرالی و بعد توسعه ی سیاسی. به تعبیر هایک، 
دولت آزاد غیر دموکرات بهتر از دولت دموکرات نا آزاد است. اشکال مهم رویکرد نئولیبرالی این 
است که بمانند کبک، چنان سر در برف سرد اندیشه ی خود فرو برده است که نمی تواند موج 
مطالبه خواهی مدنی و مساوات گرایانه ی جاری در جامعه را ببیند و به نادرست بودن فرضیه 

خود، یعنی اول تأمین حق مالکیت خصوصی و بازار آزاد، و بعد تأمین حقوق دیگر، پی ببرد.
واقعیت تاریخی جامعه ما در لحظه ی اکنون، این است که به  دالیل تحوالتی ازجمله موارد 
زیر، مطالبه خواهی عمدتا مرتبط با آزادی بیان و برابری قانونی و حقوق سیاسی و اجتماعی 

است:

● افزایش سطح تحصیالت جوانان به ویژه زنان. 
●تعامالت بیشتر با جامعه جهانی به ویژه از طریق گردشگری و سکونت در کشورهای دیگر.

و  روستایی  جامعه  جهان بینی  میان  هم گرایی  و  شهرنشین  جمعیت  قابل توجه  افزایش  ●
جامعه ی شهری به دلیل ارتباطات شبکه ای و رسانه ای و نفوذ نظام دانشگاهی به همه جا. 

●تجربه ی منفی مرتبط با نابرابری قانونی وتبعیض های مختلف مرتبط با آن. 
●نابرابری ناموجه اقتصادی و اجتماعی. 

اصلی  چالش  اجتماعی،  ساخت  نظر  از  که  است  این  بر  دال  مطالبه خواهی  این 
دموکراتیزاسیون نه در حوزه اقتصاد و مالکیت، که در حوزه سیاست و تودرتویی نهادی مترتب 
بر آن قرار دارد. اگر هم اقتصاد درگیر بحران ناکارآیی است که هست، ریشه اصلی آن تودرتویی 
از  نهادی و ناکارآیی سازمانی مرتب بر آن است که رفعش نه لزوما تغییراتی در نظام مالکیت 
طریق خصوصی سازی، بلکه رفع تودرتویی نهادی است.  بدون چنین تغییری، چنان چه تجربه 
و  نمی برد  به جایی  ره  نیز  مالکیتی  منظر  از  حتی  پروژه  این  می دهد،  نشان  خصوصی سازی 
بنگاه ها را از دولت به نهادهای دیگر منتقل می کند که نه تنها تأثیری بر دموکراتیزاسیون ندارد 

بلکه ممکن است موانع بازدارنده آن را نیز تقویت کند. 

توجه بسیار جدی اقشار اجتماعی مختلف، به نحوه ی تخصیص بودجه میان دستگاه ها 
اجتماعی،  شبکه های  در  آن  با  مرتبط  اعتراضی  جنبش  شکل گیری  و  مختلف  نهادهای  و 
تأییدی تجربی بر این استدالل است که چالش اصلی نه میزان آزادی اقتصادی و حق مالکیت 

خصوصی بلکه تودرتویی نهادی و پیامدهای مختلف آن  است. 

 اشکال دیگر رویکرد نئولیبرالی تقدم آزادی اقتصادی بر آزادی سیاسی، بی توجهی آن به 
این نکته هست که در جهان درهم تنیده شده، برای شکل گیری مطالبات مدنی و سیاسی و 
رفتن به سوی اقدامات ذی ربط تأمین کننده ی آن ها، الزم نیست که لزوما همان توالی تاریخی 
طی شده در کشورهای پیشرفته، دوباره در جای دیگری چون ایران تکرار شود، با همان فواصل 
با  برای کشوری  امکان  این  توسعه خواه،  کارآمد  زمانی. همان طور که در صورت وجود دولت 
اقتصادی عقب مانده وجود دارد که در زمان کوتاه تری مسیر طی شده کشورهای پیشرفته را در 
عرصه ی صنعتی و فناوری طی کند و به اصطالح میان بر زمانی بزند )گرشنکرون، 1962(، در 
عرصه ی دموکراتیزاسیون نیز این امکان، به علت اثرگذاری تحوالت سیاسی و اجتماعی جهانی 
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بر کشورها، وجود دارد که مطالبات مدنی )ازجمله در مورد حق مالکیت( و مطالبات سیاسی 
و مطالبات اجتماعی همز مان مطرح شوند و در صورت وجود شخصیت های تاریخ سازی چون 
با تأکید بر برابری قانونی، و تأسیس دولتی با قدرت های هم سنگ، زمینه  گاندی یا ماندال، 
در  کردیم،  اشاره  پیش تر  چنانچه  اینکه،  ضمن  شود.  فراهم  سیاسی  توسعه ی  به  گذار  برای 
کره ی  چون  کشورهایی  با  مقایسه  در  اندک  ولو  ایران،  در  تحوالت  اقتصادی،  توسعه  حوزه ی 
جنوبی و حتی ترکیه، به اندازه ای بوده است که تحوالت فرهنگی و اجتماعی مهمی را در جامعه 
موجب شود که مطالبه خواهی جدی سیاسی و مساوات گرایی اجتماعی مذکور پیامد آن باشد. 

نقد رویکرد دوم
نقد اساسی وارد بر رویکرد دوم که اصل را بر اولویت چالش فرهنگی می گذارد، این است 
که از سویی به شواهد تجربی قوی ابطال کننده ی آن، از جمله استفاده ی هوشمندانه مردم از 
ابزار صندوق رأی برای بیان مطالبات و حرکت های مترقی چون راهپیمایی سه میلیون نفری 
همراه با سکوت یا بهره برداری از امکانات رسانه ای چون تلگرام برای برقراری روابط شبکه ای 
از سوی  بلوغ فرهنگی جامعه است.  از  مواردی که شاخصی  بی توجه است؛  فراگیر،  افقی  و 
تأثیر ساخت قدرت و تودرتویی نهادی مترتب  نادیده گرفتن  و  با تقلیل گرایی فرهنگی  دیگر، 
اقتصاد و سیاست  به  از فرهنگ  رابطه ی یک سویه  نادرست  به صورت بندی  بر فرهنگ،  آن  بر 
با عملکرد ضعیف  نامیده می شود،  نظام حکمرانی  آن چه  از طریق  می پردازد. ساخت قدرت 
مناسبات  رشد  و  شکل گیری  بر  خشونت ورزی  ترویج  طریق  از  مثال  برای  مهمی  تأثیر  خود، 
فرهنگی ناسازگار با دموکراتیزاسیون دارد؛ برای مثال، علت اصلی رایج شدن نابرابری قانونی 
به عنوان شاخصی  ادیان دیگر،  پیروان  مانند  از جامعه،  و نقض حقوق شهروندی بخش هایی 
کشور  نهادی،  غیررسمی  بخش  به مثابه  جامعه،  فرهنگی  میراث  جامعه،  در  خشونت ورزی  از 
نیست. اگر بود در گذشته ی دور هم باید وجود می داشت. نابرابری قانونی و تبعیض های مرتبط 
با آن، ریشه در قواعد تعریف شده  در قوانین اساسی دارد؛ قواعدی که از طریق نظام تنبیه و 
پاداش تعریف  شده، و الگوی حامی ـ پیروی شکل یافته، در جامعه ریشه دوانده است. با وجود 
این، در شرایط کنونی، اگر اراده ای برای تغییر این قواعد و الگوی حامی ـ پیروی مرتبط با آن 
وجود داشته باشد، نه تنها از سوی بخش کثیری از جامعه با مخالفت مواجه نمی شود، بلکه به  
احتمال  زیاد تأیید نیز می گیرد. اگر این حدس درست باشد، می توان گفت که چالش اصلی در 
بافت فرهنگی جامعه نیست و بنابراین می توان بر ضعیف بودن فرضیه فرهنگ غارتی و ایلیاتی، 

به مثابه نهاد غیررسمی، در تبیین موانع دموکراتیزاسیون در ایران، تأکید جدی کرد. 
عالوه بر این، رویکرد فرهنگی، با تأکید بیش از اندازه بر "اصل وابستگی به مسیر گذشته"، 
سر از جبرگرایی فرهنگی درمی آورد: سرنوشت محتوم جامعه همین است که هست. از این ها 
مهم تر، مشکل این رویکرد، تناقض درونی اجتناب ناپذیر آن است. اگر ساخت قدرت رسمی، 
این صورت  در  باشد،  استبداد گرا  و  قبیله ای  و  ایلیاتی  فرهنگی  بافت  از  برآمده  دولت،  یعنی 
امیدی به اصالح و تغییر آن نباید داشت؛ چرا که، چنین فرهنگی در چارچوب اصل وابستگی 
به مسیر گذشته، خود را بازتولید می کند و عوارض خود را به وجود می آورد. آن چنان قوی است 
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قربانی  نیز  را  و مصدق  امیرکبیر  و  میرزا  که حتی شخصیت های سرنوشت سازی چون عباس 
می کند. اما، در مقام تجویز، اصالح فرهنگ را پیشنهاد می دهد. پرسشی که پیش می آید این 
است که چه کسی متولی اصالح فرهنگ جامعه است. اگر انتظار از مردم باشد، طبیعی است 
که چنین انتظاری در چارچوب کارکرد اصل وابستگی به مسیر گذشته و نهادینه شدن فرهنگ 
نیز  این  باشد،  دولت  از  انتظار  اگر،  است.  بیهوده ای  انتظار  استبدادگرا،  و  غارتی  و  قبیله ای 
بی ثمر است چراکه دولت در چارچوب این رویکرد رنگ و بوی فرهنگ جامعه را دارد؛ اگر غیر از 

این هم باشد، مغلوب نیروی قاهره ی ضد فرهنگ قبیله ای و استبدادگرا می شود. 

نقد رویکرد سوم
این رویکرد نیز با تأکید بیش  از اندازه بر تأثیر رانت طبیعی بر نحوه ی شکل گیری ساخت 
قدرت و بی توجهی به عوامل دیگری چون "نقش شخصیت در تاریخ"، به ناچار سر از جبرگرایی 
اقتصادی درمی آورد. مادام که نفت و گاز و سایر منابع طبیعی در اختیار دولت هست، نباید 
انتظار پیشبرد پروژه ی دموکراتیزاسیون را داشت. همین طور مادام که نفت و درآمدهای ارزی 
حاصله از آن هست، نباید انتظار توسعه اقتصادی را داشت. چرا که، تزریق درآمدهای ارزی 
شدن  ارزان تر  آن  نتیجه ی  که  می شود  ملی  پول  ارزش  اندازه  از  بیش   تقویت  موجب  رانتی، 
واردات در برابر تولید داخلی و صادرات است. در تحلیل نهایی، تأثیر رانت نفتی، صنعت زدایی 
از اقتصاد و جامعه است. در مقام تجویز و چه باید کرد، رهایی از شر نفت را پیشنهاد می دهد که 
در عمل امکان ناپذیر است چرا که منابع طبیعی جزئی از زیست محیط جامعه ماست و گریزی 
از بهره برداری از آن نیست )دینی، 1389(. آن چه این رویکرد به آن توجه ندارد، واقع بینانه تر 
همین طور  و  مساوات گرا  اشتغال زای  مولد  تولیدی  ظرفیت های  به  منابع  این  تبدیل  بودن 
پیش گیری از تخصیص های ضد توسعه ای درآمدهای حاصله از این منابع، در قیاس با رهایی 
از شر نفت، است. تنها پیش شرط، دموکراتیزه کردن نقش نفت در اقتصاد و جامعه و کارآمد 
کردن سازمان درونی دولت از سویی و شکل دادن به ائتالفی فراگیر و دموکراتیک میان دولت 
و گروه ها و اقشار اجتماعی مختلف از سوی دیگرش است. در ادامه، استدالل خواهیم کرد که 

چنین رویکردی، هم واقع بینانه تر است و هم امیدبخش تر. 

رویکرد توسعه سیاسی و رفع تودرتویی نهادی
آنچه باقی می ماند، از نظر ما، توسعه سیاسی و رفع چالش "تودرتویی نهادی"  است. رفع 
مالکیت  حق  به  پرداختن  نه  و  است  فرهنگی  کار  مستلزم  نه  کنونی،   مقطع  در  چالش،  این 
را  نهادی  تودرتویی  که  است  حقوقی  ساخت  تغییر  مستلزم  نفت.  از  رهایی  نه  و  خصوصی 
شکل داده و در گذر زمان آن را دامن زده است. طبیعی است با توجه به منافعی که گروه ها 
نیست.  ساده ای  چندان  امر  آن،  رفع  دارند،  نهادی  تودرتویی  این  استمرار  در  اقشاری،  و 
چالش های  شود،  رفع  اگر  که  گفت  می توان   )Factual  Counter( وقایع  خالق  روش  به  اما، 
ـ  پیش روی دموکراتیزاسیون، چه در بعد مدنی و چه در بعد سیاسی و چه در بعد اجتماعی 
اقتصادی آن، تا حد زیادی رفع می شود؛ اجزای ساخت قدرت هم سنگ می شوند، شکست در 
هماهنگ سازی سیاستی رفع و با افزایش کارآیی سازمانی و کارآیی توزیعی، حقوق شهروندی 
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می شود.  تأمین تر  آن  اجتماعی  و  سیاسی  و  مدنی  ابعاد  در 
همین طور، با کارآمد شدن سازمان درونی دولت، امکان استفاده 
مطلوب تر از درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ظرفیت های تولیدی 
فعال  جمعیت  برای  شغل،  تأمین کننده ی  صادرات گرای  مولد 
در صورت،  که  است،  در حالی  این  فراهم می شود.  کار،  جویای 
و  فرهنگی  رویکردهای  دست  از  کاری  چالش،  این  رفع  عدم 
اقتصادی )چه حق مالکیت و چه نفت( در جهت دموکراتیزه کردن 
جامعه برنمی آید. اگر هم هدف این رویکردها، شکل دادن مراحل 
اولیه دموکراتیزاسیون و زمینه سازی برای حلقه ی نهایی آن باشد، 
پیش تر گفتیم که موج مطالبه خواهی ها در ابعاد مختلف آن، دال 
بر این است که، در لحظه ی  اکنون، آن چه ضرورت تاریخی دارد 
رفع  باشد،  داشته  را  گشایش گر  بسیار  حرکتی  حکم  می تواند  و 

تودرتویی نهادی است.  نقطه ی عزیمت اولیه اینجاست. 
تاریخی  موقعیت شناسی  مبنای  بر  می تواند  تغییر  این   
شخصیت های سیاسی، آن چنان که در بزنگاه های تاریخی برخی 
رابینسون(.  و  )عجم اوغلو  شود  امکان پذیر  داده،  رخ  کشورها،  از 
گذار از ترتیبات خاص نهادی سیاسی به ترتیباتی دیگر، از طریق، 
اقداماتی چون رفراندوم عمومی، یکی از اشکال زمینه سازی برای 
مسالمت آمیز  روش  به  جامعه  دموکراتیزه کردن  پروژه ی  پیشبرد 
است. طبعا، چنین راهکاری، به ویژه، در موقعیت تاریخی کنونی 
غیر  در  است.   گذار  برای  راه  کم هزینه ترین  جهان،  و  منطقه 
ـ  اجتماعی  و  سیاسی  و  مدنی  مطالبات  افزایش  با  صورت،  این 
اقتصادی، و ناتوانی در پاسخ گویی به آن ها، شکاف میان دولت و 
ملت بیشتر و زمینه برای وقوع تحوالت همراه با خشونت فراهم تر 
 ،1396 دی  اجتماعی  اخیر  اعتراض های  تجربه ی  می شود. 
به خوبی دال بر مستعد بودن جامعه برای حرکت در چنین سمت 
و سویی است. بحران بیکاری که به صورت دقیق تر با بیکاری 25 
 26 بیکاری  میزان   با  همین طور  و  خانوارها  سرپرست  از  درصد 
از فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی و بیکاری حدود 35  درصد 
نه میانگین 12 درصدی کل کشور،  و  از برخی استان ها،  درصد 
حقوق  با  مرتبط  مطالبه ی  گرفتن  قرار  معنای  به  می شود،   دیده 
اجتماعی )نان و کار و مسکن( در کنار مطالبات مدنی و سیاسی 
طبقه ی متوسط، و درنتیجه، فراگیرتر  شدن اعتراضات و جنبش 
مطالبه خواهی در ابعاد مختلف آن است. در این میان، احساس 
و  قدرت  مراکز  به  متصل  نوکیسه های  ظهور  از  ناشی  تبعیض 
سخت تر  را  شرایط  تحمل  آن،  با  مرتبط  اندازه  از  بیش   نابرابری 

  چهار رویکرد عمده در 
تعیین نقطه ی عزیمت برای 

فرایند دموکراتیزاسیون در 
ایران وجود دارد: اولویت 

توسعه اقتصادی با تأکید بر 
حقوق مالکیت در روایت 

نئولیبرالی؛ توسعه 
فرهنگی؛فایق آمدن بر 

"استبداد نفتی" و بیماری 
هلندی؛ توسعه سیاسی.

  راهکار اساسی برای 
پیشبرد پروژه 

دموکراتیزاسیون، رفع چالش 
تودرتویی نهادی است که 

خود مستلزم تغییر ساخت 
حقوقی قدرت است. در غیاب 
چنین تغییری، هر تالشی چه 

در حوزه فرهنگی و چه در 
حوزه اقتصادی، بی ثمر 

خواهد بود.
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از حتی سال های جنگ می کند. مجموع این شرایط، زمینه ی اعتراض های خشونت گرا، در 
از طرق صندوق رأی و غیره را، فراهم  پیام های مطالبه خواهانه ارسالی  به  صورت بی توجهی 

کرده است. 

خالصه
زوایای  از  مختلف،  اندیشمندان  بحث  مورد  و  مهم  مفاهیم  از  یکی  دموکراتیزاسیون، 
قرائت های مختلفی که  به  ورود  بدون  این مقاله،  اقتصادی، است. در  و  و اجتماعی  سیاسی 
تأمین حقوق  معنای  به  را  دارد، دموکراتیزاسیون،  متون مختلف وجود  در  از دموکراتیزاسیون 
بعد  سه  دارای  مارشال  توماس  تعریف  با  مطابق  نیز  را  حقوق  این  گرفتیم.  نظر  در  شهروندی 
1.حقوق مدنی )آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و آزادی بیان و برابری قانونی(، 2. 
حقوق سیاسی ) حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی ازجمله از طریق صندوق رأی( 
و 3. حقوق اجتماعی )برخورداری همه افراد جامعه از حداقل رفاه اجتماعی و اقتصادی( در 

نظر گرفتیم. 
سعی کردیم نشان دهیم که دموکراتیزاسیون در این معنا، مستلزم وجود آزادی فرایندی 
)صندوق رأی و جابه جایی قدرت از طریق رأی عمومی( و آزادی فرصتی )برابری اجتماعی و 
اقتصادی قابل قبول( است. این دو وجه آزادی، مکمل هم هستند و همدیگر را در گذر زمان 
تقویت می کنند. وجود قدرت های هم سنگ، در معنای مونتسکیویی، یکی از پیش شرط های 
دموکراتیزاسیون است. دسترسی آحاد افراد جامعه به حداقل های زندگی و تالش برای تأمین 
آن، از طریق نهادهای مساوات گرایی چون اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و سایر نهادهای 
برابری خواه، پیش شرط دیگر است. آزادی فرآیندی، زمینه را برای شکل گیری آزادی فرصتی 
فراهم می کند و آزادی فرصتی، زمینه را برای غیر نمایشی شدن آزادی فرایندی و غنی تر کردن 
براثر  این پیش شرط ها، دموکراتیزاسیون،  به این صورت، در صورت وجود  به وجود می آورد.  آن 
رابطه ی دیالکتیکی این دو وجه آزادی، در گذر زمان، تکمیل غنی تر می شود. این رویکرد به 
دموکراتیزاسیون، به دلیل توجه به نقش برابری اجتماعی و اقتصادی در تعمیق درجه ی آزادی، 
رویکردی سوسیال دموکراتیک است که با رویکرد نئولیبرالی به دموکراتیزاسیون تفاوت جدی 

دارد. 

رویکرد نئولیبرالی، با صورت بندی این فرضیه که حق مالکیت خصوصی نامحدود و بازار 
آزاد، پیش شرط آزادی است، نه به اهمیت آزادی فرآیندی توجه دارد و نه به رابطه ی این آزادی 
با آزادی فرصتی. از این رو، از نظر این جریان، دولتی که حق مالکیت خصوصی نامحدود و 
بازار آزاد را تأمین می کند ولو پای بند به صندوق رأی نباشد، مصداقی از دولت آزاد اقتدار گرا و 
دولتی که برآمده از صندوق رأی مبتنی بر قدرت های هم سنگ است و برنامه ی عدالت گرای 
همین جا،  از  است.  دموکرات  ناآزاد  دولت  از  مصداقی  می کند،  دنبال  را  سوسیال دموکراتیک 
می توان ضعف جدی این رویکرد در تبیین موانع دموکراتیزاسیون در ایران و همین طور ارائه ی 
راه کار آن را دریافت. این رویکرد، معتقد است، پیش نرفتن پروژه توسعه ی اقتصادی، در معنای 
مقام  در  بنابراین،  پیش برد دموکراتیزاسیون است.  مانع اصلی  تأمین حق مالکیت خصوصی، 

تجویز، معتقد است تأمین این حق، راهکار اصلی است. 
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در کنار این رویکرد، می توانیم دو رویکرد دیگر قابل نقد به تبیین موانع دموکراتیزاسیون در 
ایران را طرح کنیم. رویکرد فرهنگی که معتقد است بافت قبیله ای و ایلیاتی اجازه ی پیشبرد 
این پروژه را نداده است و نمی دهد. رویکرد استبداد نفتی و بیماری هلندی نیز معتقد است 
دولتی، موجب  درآمدهای  به  بودجه ی دولت  بودن  بی نیاز  و  نفتی  ارزی  درآمدهای  که وجود 
پاسخ گو نبودن آن شده است. ما استدالل کردیم که هر دوی این دیدگاه ها نادرست اند و درگیر 
تناقض درونی اند. ضمن اینکه، شواهد مربوط به مطالبه خواهی مدنی و سیاسی و اجتماعی، 
به عالوه ی حرکت های مترقی چون راهپیمایی سکوت و راه اندازی ارتباطات شبکه ای و افقی 
اثرگذار در مقیاس جهانی، دال بر بلوغ فرهنگی جامعه و مطالبه خواهی جدی مدنی و سیاسی 
و  در فضای مجازی  بودجه  برای اصالح ساخت  فراگیر  اجتماعی است. همین طور مطالبه  و 
مطالبه ی جدی برای مشارکت در نظام تصمیم سازی از طریق تأسیس نهادهای مدنی مستقل 
تأیید وجود چالش نه در بافت فرهنگی و اقتصادی بلکه در  کارگری و غیره، شواهد قوی در 

ساخت قدرت رسمی است. 

شرایط کنونی ایران دال بر این است که اگر وضع موسوم به "تودرتویی نهادی" استمرار 
ناهمسنگ  قدرتی  دارای  کلمه(  عام  معنای  )در  دولت  تشکیل دهنده ی  اجزای  و  کند  پیدا 
مراکز  وجود  معنای  به  نهادی  تودرتویی  ندارد.  وجود  دموکراتیزاسیون  پیشبرد  امکان  باشند، 
قدرت بیش از اندازه ی کالسیک مونتسکویی است که نتیجه ی آن، در صورت ناهمسنگ بودن 
این مراکز، هم نقض آزادی فرایندی است و هم نقض آزادی فرصتی. هم ممکن است صندوق 
رأی مطابق منافع و اهداف یکی از اجزای فرادست ساخت قدرت هدایت  شود و کارکرد واقعی 
خود را از دست دهد و هم با تشدید ناکارآیی سازمانی و موازی کاری و اتالف شدید منابع و 
امکانات  به  اقتصادی  منابع  تبدیل  از  مانع  است  ممکن  نظام مند،  فساد  و  منفی  رانت جویی 
رفاهی در دسترس آحاد افراد جامعه شود. عالوه بر این، از طریق شکل دادن به ائتالفی خاص 
با گروه ها و اقشار اجتماعی مرتبط با خود، الگوی حامی ـ پیروی بسته و ناسازگار با تحوالت 
توسعه ای و دموکراتیزاسیون را پی می ریزد. به این اعتبار، راهکار اساسی برای پیشبرد پروژه 
حقوقی  ساخت  تغییر  مستلزم  خود  که  است  نهادی  تودرتویی  چالش  رفع  دموکراتیزاسیون، 
قدرت است. در غیاب چنین تغییری، هر تالشی چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه اقتصادی، 
مؤلفه های  میان  انباشتی  علیت  دادن  برای شکل  اولیه،  نقطه ی عزیمت  بود.  بی ثمر خواهد 
تودرتویی  رفع  آزادی فرصتی،  و  فرآیندی  آزادی  یا  اجتماعی  ـ  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 

نهادی است که موضوعی در حوزه ی سیاست و قدرت رسمی حاکم بر جامعه است. 
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