از دموکرانیزاسیون به عدالت

تاثیر افزایش و کاهش بیعدالتی در فرایند دموکرانیزاسیون

سعید مدنی

اشاره:
اگر اغلب حامیان انقالب ،بیعدالتی و نابرابری بیشتر در جامعه را
مشوق و مقوم قیام و اعتراض عمومی به سود انقالب میدانند و حامیان
رفرم ،نارضایتی حاصل از بیعدالتی و نابرابری را در صورت رادیکالیزه
کردن جامعه مانع اصالحات میانگارند ،در فرایند دموکراتیزاسیون چه
نسبتی بین ایندو برقرار می شود؟
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مقدمه
سالها پیش مرحوم مهندس سحابی بارها در پاسخ کسانی که تنها استراتژی مطلوب و
ّ
ممکن برای تغییر و حل بحرانهای ایران را انقالب میدانستند به لطیفه معروف مل و بار
شیشه اشاره کرد و گفت از ایران در صورت ورود به فرایند تحول انقالبی چیزی باقی نخواهد
ماند .بنابراین از دید مهندس سحابی با کوله باری از تجربه و دانش سیاسی انقالب به معنای
مصطلح آن یعنی شورش عمومی و فروپاشی نظام مسلط راه چاره دردهای ایران نبود .از تجربه
دولت اصالحات نیز دیرزمانی نگذشته است .بااینکه دوست و دشمن در سالمت فردی و
انگیزههای پاک و نیات انسانی آقای خاتمی و بسیاری دیگر در تیم ایشان در دولت اصالحات
کمترین تردیدی نداشته و ندارند و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دوره هشتساله دولت
ایشان (1376تا  )1384نیز حکایت از موفقیت بیشتر نسبت به دولتهای قبل و بعد دارد اما
کمتر کسی است که تأیید نکند آن دستاوردها در خزان دولت بعدی اغلب نیست و نابود شدند
و به تاراج رفتند .در برابر دو تجربه کمنظیر و البته ناکام از دو استراتژی انقالب پنجاهوهفت و
اصالح( )reformهفتادوشش استراتژی و راه سوم یعنی دموکراتیزاسیون یا دموکراسیسازی
در عین نگاهی بهضرورت تغییرات مهم و ساختاری (که آن را از رفرمیسم متمایز میکند)
چشمی هم بر شکنندگی جامعه ایران و ضرورت پرهیز از خشونت و مدیریت تنشها به سود
منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی دارد و به همین دلیل از انقالب متمایز میشود.
دموکراتیزاسیون عبارت است از فرایند واگذاری قدرت بهصورت داوطلبانه و نه سقوط
دیکتاتور یا از دست دادن قدرت سیاسی در اثر مصادره یا غیر آن .اگرچه در دموکراتیزاسیون
ممکن است جنبش مردمی اقدام به فشار جمعی نماید ،اما این اقدامات تنها منجر به
متقاعدسازی رهبران نظام سیاسی برای واگذاری قدرت میشود .مراد از دموکراسی در
نظریه گذار لزوما آرمانی و حداکثری نیست بلکه نوعی از نظام سیاسی است که در آن اقتدار
سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات با رقابت احزاب و گروهها و رأی اکثریت مردم
بهعنوان سرچشمه اصلی مشروعیت سیاسی شکل میگیرد .به گفته پاتر ( )1395اصطالح
دموکراتیزاسیون به آن نوع از تغییرات سیاسی که در جهت دموکراتیک باشد ،تعلق میگیرد .این
تغییرات در قلمرو دولت و جامعه مدنی صورت میگیرد .همانطور که در تعریف مذکور میبینید
دموکراتیزاسیون فاقد هرگونه جهتگیری اقتصادی بهسوی برابری یا نابرابری است و به همین
دلیل در تجارب دموکراتیزاسیون از یکسو ،با گذار شیلی بهسوی نوعی سوسیالدموکراسی
و از سوی دیگر با گذار برزیل بهسوی لیبرال دموکراسی مواجه هستیم .در تعریف دیگر گفته
شده دمكراسی سازی عبارت است از انتقال از سیستم حكومتی اقتدارگرا یا نیمه اقتـدارگرا بـه
سیـستم سیاسـی مردمساالر ،که فراینـدی خـاص بـرای تغییـرات اجتمـاعی اسـت و منظـور
از آن ،آسـانسـازی دسترسی تمام افراد به مواردی است كه قبل از آن به عدهای خاص تعلق
داشت .این عبارت از دمكراسی مـشتق شـده و در حیطـهی ادبیـات اصـالحات قـرار دارد.
تمایز بین انقالب و دموکراتیزاسیون را در این توصیف اچ .گرین ( )1387از انقالب میتوان
توضیح داد" :دیدگاه ما از عدالت بر محور دنیای واقعی روابط سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی
ساخته شده است .فرد انقالبی خود را متعهد به بنای شیوهای نو از زندگی و انهدام شیوه کهن
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زندگی میداند .او پایبند به اعتقادات خویش اصالح جامعه را ناممکن میداند و به هیچگونه
مصالحهای تن نمیدهد .در نظر فرد انقالبی افراد و سازمانهایی که بر سر راه عدالت قرار
گرفتهاند میبایست از سر راه برداشته شوند .در نظرگاه فرد انقالبی ،تنها دو قطب عدالت و
بیعدالتی معنا دارد و چیز دیگری در میان این دو قطب وجود ندارد .ازاینرو ،فرد انقالبی ،
فردی افراطی و عدالتخواهی سازشناپذیر است" .در دموکراتیزاسیون عاملیتها را طیف
وسیعی از رفرمیستها تا رادیکالها که تمایزشان بر اساس سطح تغییرات مطلوب است،
تشکیل میدهند  ،اما همه آنها بر مشی اصالح تدریجی ،گفتگو و مصالحه و طیفبندی
مخالفان تغییر ،اشتراک نظر دارند.
سؤالی که این مقاله به آن پاسخ میدهد نسبت دموکراتیزاسیون و عدالت است .اگر
رفرمیسم و انقالب در اغلب موارد نتوانستند به اهداف خود برسند و برای مردم عدالت و برابری
به ارمغان آورند آیا دموکراسیسازی میتواند ادعا کند بهعنوان بدیلی برای دو استراتژی پیشین
در تسهیل و هموارسازی راه جامعه بهسوی برابری بیشتر موفقتر خواهد بود .درواقع مسئله
اساسیتر از این زاویه نسبت دموکراسی و عدالت است یعنی آیا در صورت شروع و موفقیت
گذار دموکراتیک مردم عدالت بیشتری را در زندگی تجربه میکنند؟ اما رابطه دموکراتیزاسیون
و عدالت از زاویهای دیگر یعنی ماقبل شروع گذار ،تحول و تغییر نیز درخور توجه است و در
پی توضیح نسبت بین نابرابری و دموکراتیزاسیون در قالب این سئوال است که :نابرابری و
بیعدالتی چه اثر یا اثراتی بر شروع و موفقیت گذار دارد؟ این پرسش بهطور دقیقتر نسبت
میان نابرابری و جنبش اجتماعی را موردنظر قرار میدهد .اگر اغلب حامیان انقالب،
بیعدالتی و نابرابری بیشتر در جامعه را مشوق و مقوم قیام و اعتراض عمومی به سود انقالب
میدانند و حامیان رفرم نارضایتی حاصل از بیعدالتی و نابرابری را در صورت رادیکالیزه کردن
جامعه مانع اصالحات ،در فرایند دموکراتیزاسیون چه نسبتی بین این دو برقرار میشود؟ آیا
تشدید نابرابریها برای فرایند دموکراتیزاسیون مساعدتر است یا کاهش نابرابری؟ دراین مقاله
هر دو جنبه مورد بحث قرار میگیرد.
نابرابری در ایران
نابرابری همواره مسئله ایران و جامعه ایرانی بوده است .تقریبا همه جنبشهای اعتراضی
در تاریخ معاصر ابعادی از نابرابری را هدف قرار دادهاند و انگیزه الزم را برای بسیج همه یا
بخشی از جامعه فراهم کردهاند .بدون آنکه درگیر مفهوم نابرابری بهطور عام و کلی شویم برخی
ابعاد نابرابری درآمدی ،جنسیتی و منطقهای ـ قومیتی را در ایران توصیف میکنیم.
نابرابری درآمدی
یکی از شاخصهای مهم سنجش نابرابری درآمدی ضریب جینی است .ضریب جینی
شاخص عددی بین صفر و یک است که عبارت است از نسبت متوسط قدر مطلق تفاوت بین
همه درآمدها (مدنی قهفرخی.)1394،
طی سالهای پس از جنگ و از هنگام اجرای نخستین برنامهی پنجسالهی توسعهی
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (1368تا )1372تا امروز روند تغییرات
ضریب جینی فرازوفرودهایی را طی کرده است .در سالهای اولیه (از  1368تا  )1371پیامد
افزایش حداقل دستمزد و افزایش عمومی حقوق و دستمزد (پس از یک دهه ثبات نسبی
به قیمتهای جاری و افت به قیمتهای واقعی) و افزایش نرخ رشد اقتصادی ،در بدو امر
شاهد بهبود در ضریب جینی بودهایم .در ادامه از سالهای  1373تا  1376پیامدهای اجرای
نخستین دور سیاست تعدیل اقتصادی و در ادامه کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد بحران
بدهیهای خارجی توزیع درآمد نابرابرتر و ضریب جینی افزایش یافت .در همین دوره شاهد
شکلگیری برخی شورشهای شهری در تهران (اسالمشهر) ،اراک ،مشهد و حاشیه برخی
شهرهای بزرگ بودیم .بااینحال در سالهای بعدی این دهه شاهد ثبات نسبی ضریب جینی
و نابرابری درآمدی بودهایم .در سالهای  1380تا  1385شاخص ضریب جینی افزایش
بیش از چهار واحدی داشت .بحرانهای نهادی و سیاسی یکی از علل مهم این روند بود که
اثرات نامطلوب جدی بر برنامهها و سیاستهای دولتی داشت .در سالهای  1386تا 1389
بهبودی دوبار ه در وضعیت توزیع درآمد و بازگشت ضریب جینی به حولوحوش میانگینهای
متعارف در سالهای پس از انقالب رسید .پرداخت یارانههای نقدی به خانوارهای ایرانی
از آذرماه  1389نخستین اثر خود را در سال  1390با بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش
ضریب جینی به یکی از پایینترین مقادیر در سالهای پس از انقالب ( )1375نشان داد .اما
بالفاصله در سالهای بعد به سبب افزایش شدید نرخ تورم ،چندبرابر شدن برابری دالر نسبت
به ریال ،همزمان با اعمال تحریمهای بینالمللی ،دوبارهی ضریب جینی افزایش جدی داشت
که بر وخامت نسبی توزیع درآمد افزود .در فاصله سالهای  1392تا  ،1394ضریب جینی
مجدد روند افزایشی به خود گرفته است .درنهایت در سال  ،1394ضریب جینی در کل کشور،
مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب برابر با  0.37 ،0.39و  0.34شد (بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران.)1395،
شواهد باال نشان میدهد ایران یکی از کشورهای با نابرابری قابلتوجه هم در سطح
منطقهای و هم در سطح جهان است .از نظر مقیاسهای جهانی این وضعیت شبیه دیگر
کشورهای منطقهی خاورمیان ه است که وضعیتی بهتر از امریکای التین و افریقای جنوب صحرا
و بهمراتب وخیمتر از کشورهای اروپایی است .بهعالوه اساسا محاسبه ضریب جینی در ایران بر
مبنای درآمد ناممکن یا بسیار دشوار است زیرا سازوکار منظم ثبت درآمد وجود ندارد .ازاینرو
ضریب جینی برحسب میزان هزینه خانوارها سنجیده میشود که موجب تعدیل بسیار زیاد
این شاخص میشود .زیرا سطح نابرابری توزیع درآمد همواره بیشتر از سطح نابرابری توزیع
هزینه است .این شکاف با افزایش اختالف بین میل نهایی به پسانداز در میان خانوارهای
با درآمدهای باالتر افزایش خواهد یافت .بهعبارتدیگر ،گرچه ضریب جینی توزیع هزینه به
مقدار ناچیز کاهش یافته است ،روند ضریب جینی توزیع درآمد قطعا نابرابری بیشتر را نشان
خواهد داد .برای مثال شاخص سهم درآمدهای دستمزدی و درآمدهای سرمایهای دال بر
افزایش نابرابری است .از منظر تحلیل طبقاتی ،دادههای مربوط به سهم درآمدهای دستمزدی
و سرمایهای بیشتر قابلاعتنا است که دال بر افزایش فاصله طبقاتی است .اگر ،درآمدهای
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سرمایهای با درآمدهای دستمزدی صاحبان
نیروی کار فنی و مهارتی باال ،مانند پزشکان
متخصص پردرآمد ،در یک گروه گذاشته
شود روند نزولی سهم درآمدهای دستمزدی
بیشتر هم میشود.
عالوه بر این نکته باید توجه داشت
که طبق ساختار ریاضی ،ضریب جینی
از اصل تقارن 1پیروی میکند (ابونوری
و اسناوندی )1384،یعنی اگر جایگاه
درآمدی تعدادی از خانوارهای جامعه با
ویژگیهای (انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی) متفاوت جابجا شود ،مقدار ضریب
جینی تغییر نخواهد کرد .به زبان سادهتر،
اگر درآمــــد یک فرد شایسته و درآمــــد یک
فرد ناشایسته جابجا شود ،تغییری در مقدار
ضریب ایجاد نخواهد شد.
بههرحال باوجود تغییرات مختصر
ضریب جینی در ادوار مختلف آنچه مسلم
است اینکه ضریب جینی در ایران همواره
باال بوده و تغییر دولتها تأثیر جدی بر آن
نداشته است .بهاینترتیب میتوان نتیجه
گرفت که نابرابری درآمدی در ایران مزمن،
عمیق و ساختاری است.

اصطالح دموکراتیزاسیون به آن نوع
از تغییرات سیاسی تعلق میگیرد که در
دولت و جامعهی مدنی در جهت
دموکراتیک صورت گیرد .بنابراین،
دموکراتیزاسیون فاقد هرگونه جهتگیری
اقتصادی بهسوی برابری یا نابرابری است.
چارلز تیلی :برابریسازی منابع و
پیوندها در میان مشارکتکنندگان سیاسی
بالقوه باعث تشویق به مشارکت سیاسی و
تشکیل ائتالف میشود.
گفته میشود نارضایتی حاصل از
نابرابری موتور محرکه جنبشهای
مقاومت در برابر اقتدارگرایی است .نیز،
گفته میشود اگر شدت نابرابری و
تعارضات طبقاتی از حد معینی افزایش
یابد زمینه برای شورشهای اجتماعی و
رادیکالیزه شدن جنبشها فراهم میشود
که حاصل انقالب است یا سرکوب.

نابرابری جنسیتی
شاخص شکاف جنسیتی از سال 2006
توسط مجمع جهانی اقتصاد 3درزمینهی
سنجش میزان نابرابریهای مبتنی بر
جنسیت گزارش میشود .مشارکت و
فرصتهای اقتصادی ،دستیابی به آموزشی،
سالمت ،و توانمندی سیاسی چهار شاخص
اصلی این گزارش هستند .بررسی شاخص
در ایران نشان میدهد در دو حوزهی آموزش
و سالمت نسبت به حوزههای اقتصادی و
سیاسی میزان شکاف کمتر است ،اگرچه
2
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نمره و رتبهی ایران طی یک دهه تقریبا ثابت بوده و در اکثر سالهای مورد بررسی در گروه
کشورهای پایین متوسط قرار داشته است ،اما در دو حوزهی اقتصادی و سیاسی ،ایران جزو
کشورهای ضعیف این گزارش بهشمار میآید.

جدول  .1-3رتبهی ایران در شاخص شکاف جنسیتی
سال (تعداد کشور)
 115( 2006کشور)

 128( 2007کشور)
 130( 2008کشور)
 134( 2009کشور)
 134( 2010کشور)
 135( 2011کشور)
 135( 2012کشور)

 136( 2013کشور)

 142( 2014کشور)
 145( 2015کشور)

 145( 2016کشور)

کل
نمره

مشارکت
اقتصادی

آموزش

رتبه نمره

رتبه نمره

سالمت

رتبه نمره

توانمندی
سیاسی

رتبه نمره

رتبه

0.58

0.36 108

113

0.95

80

0.98

52

0.03

109

0.59

0.39 118

123

0.96

90

0.98

58

0.03

122

0.60

0.45 116

118

0.96

92

0.98

60

0.017

128

0.58

0.38 128

131

0.96

96

0.98

63

0.017

132

0.59

0.43 123

125

0.96

96

0.97

83

0.017

129

0.59

0.44 125

125

0.92

0.97 105

85

0.017

130

0.59

0.41 127

130

0.95

0.97 101

87

0.035

126

0.58

0.36 130

130

0.96

98

0.97

87

0.035

129

0.58

0.36 137

139

0.96

0.97 104

89

0.037

135

0.58

0.36 141

141

0.95

0.97 106

99

0.037

137

0.59

0.36 139

140

0.97

0.97

98

0.047

136

94

منبع :گزارشهای انجمن جهانی اقتصاد در سالهای مختلف

این وضعیت درزمینهی شاخصهای توانمندی جنسیتی و توسعهی جنسیتی نیز
مشاهده میشود .شاخص توانمندی جنسیتی نشاندهندهی تفاوت دستیابی به مشاغل
باالی سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی بین مردان و زنان ازجمله میزان کرسیهای زنان در
مجلس ،میزان مشارکت زنان در پستهای باالی مدیریتی ،درصد زنان متخصص و ماهر ،و
سهم درآمد دریافتی زنان (کنترل بر منابع درآمدی) است (مدنی قهفرخی .)1396،شاخص
توسعهی جنسیتی بر دستیابی زنان به قابلیتها و امکانات ،و شاخص توانمندی جنسیتی بر
میزان استفاده از این قابلیتها و فرصتها در ارتقاء سطح زندگی داللت دارد .میزان شاخصها
در ایران روند افزایشی کندی داشته است ،اما در سال  )1386( 2007رتبهی ایران کاهش
چشمگیری داشته و در سالهای بعد نیز با افزایش تعداد کشورهای مورد مقایسه ،رتبهی ایران
رو به افزایش بوده است .در سالهای  1388و  1389نمرهی ایران کاهش یافته است ،اما از
سال  1391دوباره وارد روند افزایشی شده است.
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جدول  .2-3روند تغییرات شاخص توانمندی جنسیتی و توسعهی جنسیتی ایران
شاخص توسعهی جنسیتی

شاخص توانمندی جنسیتی

1

سال

نمره

رتبهی ایران

2004

0.313

72

2

تعداد
کشورها
78

نمره

رتبهی
ایران

تعداد کشورها
144

0.713

82

2005

0.316

75

80

0.719

78

140

2006

0.326

71

75

0.736

74

136

2007

0.347

87

93

0.750

84

157

2009

0.331

103

109

0.770

76

155

2012

0.496

107

148

-

-

-

2013

0.510

109

149

0.847

128

-

2014

0.515

114

149

0.858

-

-

2015

0.509

118

152

0.862

-

-

گزارش توسعهی انسانی سازمان ملل

ایران از منظر این دو شاخص در بین کشورهای منطقهی خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز
رتبهی پایینی داشته است .برای مثال ،در سال  2009در میان  10کشور این منطقه (که در
جدول رتبهبندی قرار داشتهاند) ،ایران جایگاه نهم را دارد .رتبهی ایران در شاخص توانمندی
جنسیتی بین سالهای  1376-81روند بهبود داشته (حدود  16رتبه ارتقاء یافته) ،اما در
سالهای  1384-85به همین میزان نزول کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت
در سن کار و به یک معنا نشاندهندهی تمایل برای ورود به بازار کار است .براساس اطالعات
موجود در سالهای مختلف حدود  85درصد از زنانی که در سن کار هستند ،بهلحاظ اقتصادی
فعال نیستند ،یعنی نه شاغلاند و نه در جستجوی کار .عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی،
و ساختار بازار کار در ایران در این زمینه تأثیرگذارند .این موضوع با توجه به افزایش سطح
تحصیالت دانشگاهی زنان طی سه دههی اخیر ،مسئلهی قابلاعتنایی بهشمار میآید .سهم
زنان در گروه شغلی قانونگذاران و مدیران طی سالهای مورد بررسی با روندی کند ،رو به
افزایش بوده است .طی سالهای  1385تا  1390تعداد کارفرمایان زن به کمتر از یکسوم
کاهش یافته است (نژاد بهرام.)1395،
نابرابری منطقهای و قومیتی
براساس سرشماریهای جمعیتی ایران ،حدود  40درصد جمعیت ایران از اقوام ترک ،لر،
بلوچ ،کرد ،و عرب تشکیل شده است (حاجیانی و محمدزاده .)1395 ،حدود  10درصد از
مجموع جمعیت اقوام در ایران اهل سنت هستند .براساس مطالعات مختلف ،اکثر استانهای
ن و بلوچستان ،کردستان ،کرمانشاه ،و آذربایجان
قومیتی نظیر کهگیلویه و بویراحمد ،سیستا 
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غربی بهلحاظ دسترسی به زیرساختهای توسعهای در وضعیت محروم قرار دارند (امیدی
و باقری 1391 ،و پردازیمقدم .)1386 ،نکتهی مهم این است که وضعیت این استانها
طی  3دههی اخیر تقریبا تغییر نیافته و در همان وضعیت محرومیت قرار دارند .گزارش
وضعیت فقر و نابرابری در ایران که در سال  1392از سوی وزارت تعاون ،کار ،و رفاه اجتماعی
منتشر شده است نشان میدهد که استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان فقیرترین
استانهای کشور در ابعاد مختلف فقر چندبعدی هستند .بنابراین بیعدالتی در برخورد با
مناطق قومیتی ،و نابرابری در توزیع منابع در میان اقوام ایرانی آثار نامطلوبی بر زندگی اقوام
داشته است .طی مهرومومهای  1385تا  1394استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشور با
نرخ بیکاری بسیار باالتری مواجه بوده است .استان کردستان نیز در اکثر این سالها بیکاری
بیشتری نسبت به میانگین کشوری داشته است .نرخ بیکاری در استانهای آذربایجان غربی
و سیستان و بلوچستان در اکثر سالها تقریبا معادل یا پایینتر از میانگین کشوری بوده است.
استان گلستان تا سال  1392نرخ بیکاری یکرقمی داشته ،اما از سال  1393دورقمی و باالتر
از میانگین کشور بوده است .نکته این است که در مقایسه با سایر استانهای کشور ،موضوع
قومیت بهتنهایی نمیتواند تبیینکنندهی وضعیت بیکاری باشد ،زیرا برخی استانها ترکیب
قومیتی ندارند اما میزان بیکاری باالیی دارند .اگر وضعیت سیستان و بلوچستان را مجزا
بدانیم ،همین وضعیت درزمینهی اکثر شاخصهای توسعهای نیز وجود دارد و اگرچه بهطور
نسبی استانهای مرزی و قومی در وضعیت پایینتری قرار دارند ،اما در برخی از شاخصهای
زیرساختی نسبت به میانگین کشور فاصلهی قابلتوجهی ندارند.
مقایسه وضعیت استانهای قومیتی درزمینهی برخورداری از زیربناهای اقتصادی در
بخشهای آب ،برق ،گاز ،و مسکن با میانگین کشور در اکثر این شاخصها ،نشان میدهد این
استانها بیشتر در گروه استانهای کمبرخوردار یا نابرخوردار قرار دارند .البته استان سیستان
و بلوچستان وضعیت کامال متفاوتی با دیگر استانها دارد و در اکثر شاخصها فاصلهی زیادی
از میانگین کشوری دارد .این فاصله بهویژه درزمینهی برخورداری از دو زیرساخت برق و گاز
بسیار زیاد است.
در شاخصهای ترکیبی نظیر "شاخص توسعهی انسانی" تفاوت وضعیت استانها با
میانگین کشور بیشتر است ،بهطوریکه بهلحاظ رتبه ،سیستان و بلوچستان ( ،)30کردستان
( ،)29آذربایجان غربی ( ،)28ایالم ( ،)27لرستان ( ،)26گلستان ( ،)23اردبیل (،)22
کهگیلویه و بویراحمد ( ،)21چهارمحال و بختیاری ( ،)20کرمانشاه ( )18پایینترین رتبهها
را در بین استانهای کشور دارند .اکثر این استانها در هر سه زیرشاخص "امید به زندگی"،
"آموزش" ،و "تولید ناخالص سرانه" در پایینترین رتبهها قرار دارند .بر همیناساس ،در سال
 1389استانهای کهگیلویه و بویراحمد ( 8.9درصد) ،لرستان ( 6.75درصد) ،کردستان
( ،)6.3سیستان و بلوچستان ( 6درصد) باالترین جمعیت تحت پوشش کمیتهی امداد
را داشتهاند .در این سال درمجموع  3.8درصد کشور تحت پوشش مستمریهای دائمی
کمیتهی امداد بودهاند.
در شاخص رفاه اجتماعی بهعنوان شاخصی ترکیبی از ضریب جینی و درآمد سرانه نیز
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اکثر این استانها فاصلهی زیادی با میانگین کشور دارند .در این زمینه ،استانهای سیستان
و بلوچستان ،لرستان ،آذربایجان غربی ،و کردستان بدترین وضعیت را در کشور دارند .وضعیت
استان سیستان و بلوچستان در اکثر شاخصهای توسعهای بهگونهای است که در مدلهای
رتبهبندی نظیر تاکسونومی ،از فرایند مقایسه حذف میشود.
مراحل گذار دموکراتیک
"راستو" چهار مرحله را برای فرایند گذار ترسیم کرده است :اول وجود یک دولت ملی
یکپارچه ،دوم وجود منازعه سیاسی بیپایان ،سوم آمادهسازی برای مصالحه و پایان دادن به
منازعه ،و چهارم استقرار قول و قرارها و عادت کارگزاران و حاکمان به این قواعد (پاتر.)1395 ،
سایر صاحبنظران نیز مرحلهبندیهای کمابیش مشابهی از روند گذار و دموکراتیکسازی
ارائه کردهاند که میتواند در سه مرحله کالن زیر دستهبندی شود:
دوره اول ـ قبل از گذار :منازعه بلندمدت بین نظام مستقر و مخالفان
مطالعات زیادی درباره علل منازعه و عوامل اثرگذار بر شروع فعالیت مخالفان انجام شده
است .در مورد اثرات نابرابری و بیعدالتی بر شروع و تداوم منازعات بهویژه از جهت نقش
عوامل اقتصادی و نابرابری درآمدی مباحث زیادی مطرح شده که موضوع مورد نظر این مقاله
نیست.
دوره دوم ـ -شروع گذار :مذاکره برای قرارداد سازش  /دموکراسی ابتدایی
چرا رژیمهای اقتدارگرا به این نتیجه میرسند که منفعتشان در شروع مذاکره و گفتگو
است؟ و چرا بخشی از رژیمهای اقتدارگرا کمترین انعطافی در برابر مخالفان انجام نمیدهند
و وارد فرایند دموکراتیزاسیون نمیشوند؟ نقش نابرابری و بیعدالتی در این زمینه چیست؟
درواقع سئوال مهم این است عادالنه یا ناعادالنه بودن توزیع درآمدها چه اثرات متفاوتی بر
شروع گذار در رژیمهای اقتدارگرا و آغاز گفتگو و سازش دارد؟ عوامـل زیـادی در فراینـد
دمكراسیسازی نقش دارنـد و محققـان ،ایـن عوامـل را در سـاختارهای اقتـصادی ،فرهنگـی،
تاریخی ،اجتماعی و غیره بیان داشتهاند  ،اما مهمترین عوامـل كـه توسـط اكثـر محققـان
بیـان شــدهاند عبارتاند از :دارایــی ،منــابع ،ســرمایهداری ،وجــود طبقــه متوســط،
ســابقه قبلــی مردمساالری و عوامل خارجی (احمدی .)1386،هانتینگتون ( )1388نیز به
پنج عامل مهم زمینهساز دموکراتیزاسیون اشاره کرده که عبارتاند از:
●افزایش عدم مشروعیت نظام سیاسی بهخصوص درزمینهی اقتصادی
●تبعات اجتماعی رشد اقتصادی و بزرگ شدن طبقه متوسط
●تحول در نگرشها و اندیشهها
●سیاست بینالملل
●رشد وسایل ارتباطجمعی.
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در تبیین پنج عامل مورد نظر هانتیگتون شاهد نوعی تناقض نسبت به نقش توزیع درآمد
هستیم .زیرا از یکسو نابرابری میتواند به افزایش عدم مشروعیت و درنتیجه افزایش احتمال
شروع گذار منجر شود و در همان حال عامل دوم یعنی بزرگ شدن طبقه متوسط که به سود
گذار است به معنای توزیع بهتر و عادالنهتر درآمدها است.
عالوه بر پنج عامل هانتیگتون ،سایرین نیز به سه عامل مؤثر دیگر برای شروع گذار اشاره
کردهاند که چندان با بحث مورد نظر این مقاله مرتبط نیست:
● انسجام و توانایی اپوزیسیون
● تأثیرات دموکراتیزاسیون در کشورهای دیگر
● شرایط منطقهای
دوره سوم ـ تثبیت گذار :عادت کردن به رویههای دموکراتیک
پس از شروع گذار دموکراتیک ابقای وضع موجود و تداوم دموکراسی از اهمیت بسیار
برخورداراست .آنچه تحت عنوان بهار عربی نامیده میشود کنایه است به شروع دوره گذار و
عدم استمرار آن .در مطالعات مختلف به قدرت جامعه مدنی،شدت و عمق تکانهها و بحرانها،
منابع درآمد و ترکیب ثروت در جامعه ،وجود یا فقدان نهادهای سیاسی دموکراتیک و احزاب،
شدت و وسعت نابرابرهای بین گروهی ،وضعیت طبقه متوسط و شرایط جهانی بهعنوان عوامل
اثرگذار در تثبیت دموکراسی اشاره شده است .همچنانکه مالحظه میشود وضعیت درآمد و
ثروت و نابرابری از عوامل مهم تثبیت یا سقوط دموکراسیها محسوب میشوند .اما در همان
حال سئوال میشود که آیا ورود جامعه به دوره گذار و دموکراتیکتر شدن نظام سیاسی نیز
به کاهش نابرابریها و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی کمک میکند؟ در اینجا ناچاریم وارد
بحث کالسیک و قدیمی نسبت دموکراسی و عدالت شویم که هنوز هم درباره آن اجماع حاصل
نشده است.
نقش نابرابری در شروع گذار و تثبیت دموکراسی
یک از سنتهای پژوهش درباره دموکراتیزاسیون بحث درباره اهمیت نابرابری یا برابری
اجتماعی بر دموکراسی یا فقدان آن است .این جریان نظری میتواند تا ارسطو و دوتوکویل
دنبال شود .مطالعات اخیر در این زمینه بر اثرات منفی نابرابری بر دموکراسیسازی متمرکز
شده است .به نظر مولر نابرابری درآمد عامل تبیینی مهمی در توسعه اقتصادی است .ازآنجاکه
نابرابری درآمد یا دیگر نابرابریهای اجتماعی به میزان زیادی متفاوت از سطح توسعه اقتصادی
است فرضیات نابرابری یک تبیین جانشین را برای دموکراتیزاسیون و شکست دموکراسی
مطرح کردهاند .نابرابری درآمد میتواند اشارهای نیز باشد به شاخص توزیع منابع .چارلز تیلی
معتقد است در رژیمهای غیر دموکراتیک چهار فرایند اجتماعی باعث شروع فرایند گذار و
دموکراتیزاسیون میشود:
اول ـ افزایش تعداد مطلق مردمی که امکان مشارکت در سیاست عمومی دارند و  /یا
افزایش پیوندهای میان آن مردم،
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دوم ـ برابری منابع و پیوندها موجود در میان مردم،
سوم ـ ممانعت از ورود نابرابریهای اجتماعی موجود به درون سیاست عمومی
چهارم ـ ادغام شبکههای اعتماد بیناالشخاصی در سیاست عمومی.
به گفته تیلی":هیچکدام از این موارد بهخودیخود دموکراتیکسازی را به وجود نمیآورند
بلکه تمامی آنها مخصوصا هنگامیکه باهم اتفاق بیافتند باعث ترویج دموکراتیکسازی
میشوند" .درعینحال وی در توضیح فرایند دوم مینویسد" :اگر نابرابری کلی میان مقولهها
ـ جنسیت ،وابستگی دینی ،قومیت ،و مانند اینها ـ به هر دلیلی روبه کاهش گذارد ،آن
برابریسازی با تقبیح برخورد نابرابر از سوی کارگزاران حکومتی باعث تسهیل ورود گسترده
و برابر اعضای آن مقولهها در سیاست عمومی میشود .بدین ترتیب این برابریسازی حمایت
و شهروندی را ارتقا میبخشد ... .باسوادی ،دسترسی به رسانههای ارتباطی و عضویتهای
سازمانی را نیز دربرمیگیرد .هنگامیکه تمامی جمعیت در خصوص هرکدام از این موارد به
برابری دست یابند این امر باعث ترویج مشارکت دموکراتیک میشود .برابریسازی منابع و
پیوندها در میان مشارکتکنندگان سیاسی بالقوه باعث تشویق به مشارکت سیاسی و تشکیل
ائتالف میشود" (تیلی.)1389،
برینگتن مور ( )1382معتقد است گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و رشد
بورژوازی موجب کاهش نابرابریهای اقتصادی میشود و افزایش برابری اجتماعی شرایط
مطلوبی را برای پدید آمدن دموکراسی فراهم میکند .در جوامع صنعتی اکثریت مردم
میتوانند علیه اقلیت ائتالف کنند و بهرغم آنکه بهصورت فردی ضعیف هستند با ائتالف
میتوانند قوی و قویتر شوند .تصور میشود برابری اجتماعی داللت سیاسی مهمی در این
زمینه داشته باشد.
پاتر ( )1395نقش طبقه متخصص و حقوقبگیر را در فرایند دموکراتیزاسیون مبهم
میداند و البته توضیح میدهد "آنجا که طبقه کارگر در مقایسه با دیگر طبقات ضعیف است،
طبقه متوسط برای دموکراتیزاسیون فشار میآورد تا موضع خود را بهبود بخشد ،و آنجا که طبقه
کارگر قوی است ،طبقات متوسط ممکن است یک نیروی پرانرژی در پیگیری دموکراتیزاسیون
باشد یا نباشد" .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که از نظر پاتر بیعدالتی به دموکراتیزاسیون
کمک میکند اما مکانیزم این اثرگذاری موکول است به قدرت طبقات کارگر و متوسط.
به نظر مولر )(Muller,1985نابرابری اقتصادی اثر منفی بر پایداری دموکراسی در
طول زمان دارد ،اگرچه وی میزان تغییرات را بر سطح دموکراسی در یک دوره زمانی مورد بحث
قرار نمیدهد .بنابراین نابرابری درآمدی که رابطه علنی با سطح توسعه اقتصادی دارد ،باید
بهعنوان یک تعیینکننده اقتصادی دموکراتیزاسیون مورد توجه قرار گیرد .مولر این فرضیه
را بر اساس شواهد تجربی آزمون کرد و دریافت کشورهای با سطح توسعه اقتصادی متوسط
در فاصله سالهای 1965تا 1980در پیشبرد دموکراتیزاسیون شکست خوردند ،زیرا سطح
نابرابری اقتصادی برای کشورهای با درآمد متوسط بیشتر از کشورهای با درآمد پایین یا باالتر از
متوسط و درآمد باال بود .او نتیجه گرفت نابرابری درآمدی دموکراتیزاسیون را به تعویق میاندازد
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و این اثر منفی روند متناقضی را در کشورها با سطوح متوسط توسعه اقتصادی توضیح میدهد
یعنی افزایش نابرابری به کاهش احتمال پیشبرد دموکراتیزاسیون منجر میشود.
به گفته مولر اگر به لحاظ آماری اثر منفی نابرابری درآمد بر دموکراتیزاسیون کنترل شود ،
انتظار میرود توسعه اقتصادی بر دموکراتیزاسیون اثرات مثبت داشته باشد .مولر تأکید میکند
بر اساس تحلیلش توسعه اقتصادی و نابرابری مهمترین تعیینکنندههای دموکراتیزاسیون
هستند ،اگرچه او میپذیرد متغیرهای غیراقتصادی نیز نقش بالقوهای در دموکراسیسازی
دارند که باید در نظر گرفته شوند.
نظریه مولر درباره اهمیت نابرابری اقتصادی ،از طریق نشان دادن اثرات منفی قوی
نابرابری اقتصادی بر دموکراتیزاسیون ،نظریه توسعه اقتصادی لیپست را تکمیل میکند.
ازاینرو وی توضیح میدهد چرا توسعه اقتصادی اغلب در ترویج دموکراسی پایدار شکست
خورده است .درمجموع بحث او این است که سطوح باالی نابرابری اقتصادی با توسعه
نظامهای سیاسی دموکراتیک پایدار ناسازگار است(Muller, 1997).
شواهد تاریخی باارزشی درباره اثرات نابرابری بر پیدایش دموکراسی ارائه کرده است.
بحث اصلی این است که چه درجه معینی از نابرابری ممکن است برای شروع و حفظ
دموکراسی ضروری باشد ،زیرا نابرابری شدید احتمال دارد دموکراسیسازی را ناممکن سازد.
شروع دموکراسی در جوامع کشاورزی با اعتراض به نابرابری در مالکیت زمین و تصاحب آن
همزمان است ،اما نابرابری شدید زمین در نظام فئودالی و مالکیت دهقانان بر قطعه زمینهای
بسیار کوچک الزاما موجب توسعه دموکراسی نمیشود .برخی صاحبنظران بر اهمیت
حقوق اقتصادی اجتماعی حاصل از برابری آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی بهعنوان الزامات
دموکراسی اشاره کردهاند .از دیدگاه آنها برای دموکراسی ،بهبود برابری در شرایط اقتصادی
ـ اجتماعی مطلوبتر از افزایش نابرابریهای اقتصادی اجتماعی است و این تأکید دیگری
است بر اهمیت توزیع منابع ).(UNDP, 2002
"6
از وقتی لیپست مقاله اثرگذار "برخی الزامات دموکراسی را نوشت محققان درباره
علل و عوامل دموکراتیزاسیون بحث میکنند .بسیاری از کشورهای جهان حداقل تا حدی
دموکراتیک شدهاند اما در بسیاری از آنها هنوز دموکراسی شکننده است  .تعداد کشورهایی
که اقدام به ایجاد نهادهای دموکراتیک و دموکراسی در آنها شکست خورده نیز قابلتوجهاند.
بنابراین شناخت علت موفقیت برخی کشورها در پدید آمدن دموکراسی و شکست برخی دیگر
از اهمیت برخوردار است .لیپست در سال 1994در مقالهاش تحت عنوان "بازبینی الزامات
اجتماعی دموکراسی" 7در این زمینه نهتنها به سطح توسعه اقتصادی بلکه به برابری اجتماعی
مورد نظر دوتوکویل ،ارزش و اهمیت اقتصاد بازار ،فرهنگ سیاسی (شامل پذیرش آزادی بیان
رسانهها ،اجتماعات ،مذاهب ،آزادی قانونگذاران ،حقوق احزاب مخالف و احترام به حقوق
بشر و مانند آن از سوی مسئوالن سیاسی و شهروندان) ،سنتهای مذهبی ،مشروعیت مورد
نظر وبر ،اثرات نظام انتخاباتی و احزاب سیاسی ،و اهمیت جامعه مدنی قدرتمند ،اشاره کرد.
اگرچه همه این عوامل بر شانس موفقیت دموکراسیسازی در کشورها اثر گذارند اما آزمون
میزان اثرگذاری هر یک بسیار دشوار و در مواردی حتی ناممکن است.
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نقش دموکراتیزاسیون بر توزیع عادالنهتر درآمدها و کاهش نابرابری
بنابر نظر فریدمن در طــول قــرن نــوزدهم ،اندیــشمندان ،وجــود تــضادی طبیعــی
بــین دموكراســی و نــابرابری اجتمــاعی را مــسلم انگاشتند :در محور چـپ ،مـاركس
و انگلـس انتظـار داشـتند ،حـق رأی عمـومی ،منـادی پیروزی قدرت طبقه كارگر باشد،
درحالیکه محافظهكاران دقیقا به همین دلیـل تـصویب حق رأی همگانی را رد مـیكردند.
تجربـه بعدی نشان داد كه بـرخالف انتظـار ،توسـعه حق رأی ،پیامآور فروپاشی سرمایهداری
نبوده است .یك دلیل این است كه ادعای مـاركس در نامهاش به نیویورك تریبیـون ،در 25
اوت 1852مبنی بر آنكه طبقه كـارگر "اكثریـت بزرگــی از جمعیــت" را تــشكیل مــیدهــد،
نادرســـت از آب درآمـــد .چنانکه "مارشال" گفتـه اقتصادهای بـازار بـرای انطبـاق بـا حـق
رأی كارگران ،به تعدیلهای مهمی تن دادهانـد .از ایــنرو ،اگرچــه دموكراســی آنگونــه كــه
دوراندیشهای سوسیالیست بدان امید بـسته بودند ،بـه خاتمـه نـابرابری اجتمـاعی منجـر
نشد ،امـا ازآنجاکه كـارگران و تهیدسـتان برای نیل به پیشرفتهـایی در اسـتانداردهای زندگی
كه سـزاوار آناند ،از حـق رأی خـود استفاده كردند ،نابرابری اجتماعی نیز به نحـو چشمگیری
بهبود پیدا كرد .درگذشته ،گسترش حقـوق سیاسی منجر به ایجاد اتوپیـای برابرخـواهی نشد،
اما تقلیل قابلمالحظه شـكاف میـان فقرا و ثروتمندان را به دنبال دارد .دموكراسی نشان داده
كه میتواند در شـرایط نابرابری پیوسته اما تقلیل یابنده دوام آورد ،اما ایــن لزومــا بــه معنــای
آن نیــست كــه اگــر تفاوتهای اقتصادی افزایش یابد ،دموكراسـی از آینده یكسانی برخوردار
خواهد بود (فریدمن.)1388 ،
اگرچه گسترش آزادیهای سیاسی از آثار مطلوب دموکراسی است اما درعینحال
دموکراسی و نهادهای دموکراتیک به توسعه بهویژه توسعه انسانی نیز کمک میکنند .رقابت
برای کسب قدرت سیاسی ـ از طریق انتخابات و دیگر ویژگیهای دموکراسی ـ سیاستمدارانی
میسازد که به نیازها و مطالبات مردم بهاحتمال زیاد پاسخ میدهند .این رقابتها همچنین
میتواند کشمکشها را مدیریت و ثبات را افزایش دهد .در دموکراسیها – که شالوده آن آزادی
بیان و فکر ،آزادی اطالعات ،آزادی و استقالل رسانهها و گفتگوی سیاسی آزاد است ـ مردم
صدایی دارند که اجازه میدهد خواستها و مطالبات آنها در سیاستگذاری عمومی مورد
توجه قرار گیرند .در نظامهای دموکراتیک فشار افکار عمومی میتواند بر تصمیمات و اقدامات
مقامات دولتی و به همان میزان بخش خصوصی در مواردی مثل آلودگی محیطزیست یا
سوءاستفاده از فعالیتهای نیروی کار اثر گذارد .این فرایندهای دموکراتیک بهروشنی با سه
جنبه از توسعه مرتبطاند.
ویژه درزمینهی برابری
های اقتدارگرا منازعات به 
های دموکراتیک بهتر از رژیم 
اول آنکه رژیم 
و عدالت را مدیریت میکنند زیرا فضای سیاسی مناسب برای نهادهایی فراهم میکنند که در
منازعات به مخالفان امید تغییر بدون تخریب و سرکوب را میدهند .برخی سیاستمداران ادعا
میکنند دموکراسی به بیثباتی سیاسی و تضعیف توسعه منجر میشود .اما مطالعات تجربی
نشان میدهد برعکس است .اگرچه ناآرامیهای سیاسی ـ اجتماعی و جابجایی قدرت در
دموکراسیها بیشتر رخ میدهد تا دیکتاتوریها اما اینها مخرب توسعه نیستند .بین سالهای
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 1950تا  1990دموکراسیها دوبرابر دیکتاتورها اعتراضات اجتماعی و سه برابر اعتراضات
کارگری را تجربه کردهاند .اما این حوادث ـ و به همان میزان تغییر دولتها ـ رشد اقتصادی را در
دموکراسیها کاهش ندادهاند  ،درحالیکه ،در دیکتاتوریها کاهش رشد را مالحظه میکنیم.
دیکتاتوریها همچنین بیشتر مستعد شورشهای سیاسی خشونتآمیز هستند .بهطور
متوسط هر  12سال یکبار در رژیمهای دیکتاتوری و در برابر هر  21سال یکبار در رژیمهای
دموکراتیک جنگ تجربه میشود ) .(Przeworski and others, 2000دموکراسیها منازعات
داخلی را کاهش میدهند تا به بحرانهای اقتصادی و آشوبهای سیاسی ختم نشوند .همین
روابط در جهت مقابل هم وجود دارد؛ یعنی درآمد بیشتر به پایداری دموکراسیها منجر میشود
و احتمال بازگشت اقتدارگرایی با افزایش درآمد کاهش پیدا میکند .درآمد باالتر همچنین
نقش مهمی در ثبات سیاسی دارد ).(Barro, 1991
دوم آنکه دموکراسیها برای اجتناب از فجایع و رکود ناگهانی که عدالت و رفاه را در زندگی
انسانها تهدید میکند ،بهترند .همچنانکه آمارتیا سن گفته نهادها و فرایندهای دموکراتیک
مشوقهای قوی دولتها برای جلوگیری از قحطی هستند .بدون احزاب مخالف ،سانسور
انتقادات عمومی و تهدید افراد به اخراج  ،حاکمان میتوانند مصون از مجازات به خاطر همه
بیعدالتیها  ،فعالیت کنند .بدون رسانههای آزاد ،رنج حاصل از قحطی در مناطق دورافتاده
روستایی از نظر حاکمان و افکار عمومی پنهان میماند .قحطی میلیونها انسان را در کشورهای
ی کند .پادشاهان ،روسای جمهور ،رهبران
مختلف جهان از بین میبرد اما حاکمان را تهدید نم 
نظامی ،کارفرمایان و بوروکراتها و فرماندهان هرگز آسیبی از قحطی نمیبینند). (Sen, 2000
چین ،هند و جمهوری دموکراتیک کره را مالحظه کنید .در سال  1943در قحطی هند
تحت مستعمره  2تا  3میلیون در منطقه بنگال تلف شدند .اما پس از استقالل و استقرار
حکومت دموکراتیک سالهای1979 ،1973 ،1968و  1987باوجود افت شدید تولید
محصوالت کشاورزی و از دست رفتن قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت  ،قحطی بازنگشت.
دراین سالها دولت هر بار برای جلوگیری از قحطی تالش کرد .برای مثال تولید مواد غذایی در
خشکسالی سال  1973در ماهاراشترا ) (Maharashtraبسیار کاهش پیدا کرد اما از قحطی
جلوگیری شد که بخشی از آن به دلیل بهکارگیری  5میلیون نفر در پروژههای عمومی بود .در
مقابل طی سالهای  1958-1961قحطی در چین نزدیک به سی میلیون نفر را کشت و یکی
از شدیدترین قحطیها در جمهوری دموکراتیک کره موجب مرگ یک نفر از هر  10نفر شد
).(UNDP, 2002
به نظر میرسد مشوقهای سیاسی در دموکراسیها به جوامع در اجتناب از وقوع فجایع
بهویژه فروپاشی اقتصادی و تخریب توسعه که نابرابری و بیعدالتی را به دنبال دارد ،کمک کند.
بحرانهای اقتصادی شدید در دموکراسیها کاهش یافته درحالیکه در دیکتاتوریها تشدید
شده است .درست است که برخی از کشورهای تحت حاکمیت رژیمهای غیر دموکراتیک مثل
ببرهای آسیا در دهههای 1960و  1990از باالترین رشد اقتصادی برخوردار شدهاند  ،اما
رژیمهای اقتدارگرای زیادی نیز اقتصادشان را ویران کردهاند .برای مثال میتوان به موبوتو در
کنگو ،پاپا و ببیداک در هائیتی و ایدیامین در اوگاندا اشاره کرد .تنها یک کشور از هر 10
کشور با رشد سالیانه کمتر از یک درصد برای حداقل  10سال بین سالهای  1950تا 1990
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دموکراتیک بودهاند )(UNDP, 2002
سوم آنکه دموکراسیها به گسترش
ادبیات درباره مسائل سالمت بهویژه برابری
جنسیتی در این حوزه ازجمله مداخله برای
جلوگیری از زایمانهای زیاد زنان ،مزایای
تغذیه با شیر مادر  ،مخاطرات روابط جنسی
محافظتنشده و ایدز کمک قابلتوجهی
کردهاند .در این حوزهها گفتگوهای باز
و بحث عمومی میتواند موجب انتشار
اطالعات و اصالح رفتارها شود .کاهش
چشمگیر باروری در ایالتهای باسواد باالی
هند مثل کراال ( )Keralaنهتنها به سواد
باال بلکه همچنین به تعامل از طریق بحث
عمومی درباره مزایای خانواده کوچک مرتبط
بوده است ) .(Sen, 2000بحث عمومی و
باز اساس چیزی است که آمارتیا سن آنرا
نقش سازنده دموکراسیها در ارتقای توسعه
نامیده است .در رژیمهای دموکراتیک در
مقایسه با نظامهای غیردموکراتیک با درآمد
تقریبا مشابه ،مردم زندگی طوالنیتر دارند،
بچههای کمتر میمیرند ،و زنان بچه کمتری
دارند).(Przeworski and others, 2000
با توجه به اهمیت باروری کمتر و دیگر
انتخابها در طول زندگی زنان برای سالمت
نسلهای آینده این نتایج کاربردهای زیادی
در توسعه انسانی و عدالت دارند .فهم
آنچه پشت این نتیجه نهفته و شناسایی
سیاستهایی که این تفاوتها را ایجاد
میکند از اولویتهای پژوهشی محسوب
میشوند زیرا بههرحال نیاز به تقویت شواهد
درباره ارتباط دموکراسی و توسعه است.
فراتر از رشد اقتصادی فرایندها و
نهادهای دموکراتیک به توسعه کمک
میکنند .اما این پیوند خود به خودی
نیست .بیعدالتیهای اجتماعی هم در
رژیمهای دموکراتیک و هم اقتدارگرا ،از

شواهد نشان میدهد ایران یکی از
کشورهای با نابرابری قابلتوجه هم در
سطح منطقهای و هم در سطح جهان
است.
حدود  85درصد از زنانی که در سن
کار هستند ،بهلحاظ اقتصادی فعال
نیستند ،یعنی نه شاغلاند و نه در
جستجوی کار .این موضوع با توجه به
افزایش سطح تحصیالت دانشگاهی زنان
طی سهدههی اخیر ،مسئلهی قابلاعتنایی
بهشمار میآید.
استانهای سیستان و بلوچستان،
لرستان ،آذربایجان غربی ،و کردستان
بدترین وضعیت را در شاخص رفاه
اجتماعی .وضعیت استان سیستان و
بلوچستان در اکثر شاخصهای توسعهای
بهگونهای است که در مدلهای رتبهبندی
از فرایند مقایسه حذف میشود.
دموکراسیها بهخودیخود توسعه
اقتصادی و اجتماعی عادالنه را تضمین
نمیکنند .درحالیکه دموکراسی میتواند
توسعه عادالنه را ارتقا دهد ،اهداف
دموکراسی و عدالت باید تا حدود زیادی
مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شوند.
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طریق تخصیص عمدی یا غیرعمدی خدمات عمومی ،در تبعیض علیه بیخانمانها ،کودکان
خیابانی ،مهاجران و دیگر گروههای اجتماعی حاشیهای بهطور گسترده وجود دارد .تبعیض
علیه اقلیتهای قومی ،زنان ،سالمندان و دیگران حتی در دموکراسیهای باسابقه طوالنی
ازجمله چنانکه کمیسیون برابری نژادی پادشاهی انگلستان اخیرا گزارش کرده ،وجود دارد
) .(Commission for Racial Equality, 2001مشوقهای سیاسی برای پاسخ به مطالبات
مردم عادی ممکن است از طریق مشوقها برای پاسخ به تقاضای قدرتمندان یا ثروتمندان
تعدیل شود.
دموکراسی دو ویژگی مهم دارد که عبارتاند از)1 :صدای اکثریت فقرا را به صدای اقلیت
ثروتمند اضافه کرده و سبب تغییر در ترکیب شهروندان مؤثر بر تغییر قدرت سیاسی میشود)2 .
وضعیت تبعیضآمیز در استفاده از قدرت را کاهش میدهد .در این چارچوب ،دولتمردان باید در
مقابل تصمیمات اتخاذشده خود پاسخگو باشند و به محدودیتهایی که برای آنها وجود دارد و
خارج از کنترل و قدرتشان هست ،تن دهند ).(Tavares, 2001
یافتههای زیادی درباره اینکه چگونه میتوان به توسعه عادالنهای دست یافت که منافع مردم
فقیر را دربر داشته باشد ،وجود دارد :گسترش دسترسی به اعتبارات ،اصالح مالکیت زمین،
سرمایهگذاری در خدمات اجتماعی برای همه ،ترویج بخش غیررسمی ،اصالح سیاستهای
کالن اقتصادی .اما اغلب این سیاستها به دلیل انحرافات نظامدار که منافع مدیران را دربر
دارد ،به تصویب نمیرسند .در سراسر دنیا بودجه عمومی در حوزههای آموزش و سالمت اغلب به
سمت مورد تمایل ثروتمندان انحراف پیدا میکند ) .(World Bank, 2001بهعالوه سیاستهای
مالیاتی و هزینهها در کشورهای با باالترین نابرابری درآمدی رشد نکردهاند .بر اساس مطالعهای
که در بیش از  50کشور انجام شده است ،کشورهای با نابرابریهای درآمدی باالتر ،عواید مالیاتی
دولتی کمتری از کشورهای با توزیع درآمدهای منصفانهتر داشتهاند). (Przeworski, 1998
این انحرافات در هر دو کشورهای دموکراتیک و اقتدارگرا جریان دارد .دامنه دموکراسیها از
رژیمهای با توزیع نابرابر باالی درآمد تا نظامهای با توزیع عادالنه است .بهطور مشابه در رژیمهای
دموکراتیک دامنه وسیعی از کشورهای متفاوت از نظر برخورداری از دستاوردهای توسعه انسانی
ازجمله نرخ مرگومیر کودکان کمتر از  5سال ،یا میزان خالص ثبتنام ابتدایی وجود دارد .کشور
مالی بیشتر از توگو از نظر ساختاری دموکراتیکتر است اما از نظر گسترش سواد ،آموزش ابتدایی
یا کاهش مرگومیر نوزادان موفقتر نیست .بحرین و سوریه (پیش از بحرانهای فعلی) نیز از نظر
آموزش ابتدایی پیشرفتهتر از اردن دموکراتیک بودند.
برخی دموکراسیها ،از نابرابریهای بسیار زیاد در درآمد ،ثروت ،مزایای اجتماعی و قدرت
برخوردارند .برای مثال برزیل و فدراسیون روسیه در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا نابرابرترین
توزیع درآمد را دارند .نابرابریها در درآمد و آموزش در دهه  1990در کشورهای امریکای التین
و پس از آنکه حاکمان غیرنظامی دموکرات در دهه  1980مستقر شدند ،افزایش یافت
) .(UNDP, 2002نابرابریهای درآمدی همچنین در اتحاد شوروی سابق ،اروپای مرکزی و
شرقی و بالتیک جهش داشت .در مقابل اندونزی ،کره جنوبی و مالزی تحت حکومتهای
غیردموکراتیک در دهه  1970به رشد اقتصادی مقاوم دست یافتند و نابرابریهای درآمدی را
کاهش دادند ).(Quibria, 2002
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در این زمینه تجربه برزیل بسیار پندآموز است .برزیل از سـال  1964تا  2011مراحل و
فرایندهای مختلفی را پشـت سـر گذاشـته و در پی آن ،روند رشـد و توسـعه اقتصـادی و سیاسـی
ایـن کشـور ،دچـار نوسـانات و پستیوبلندیهای بسـیاری شـده اسـت .به نظـر میرسـد،
برزیـل دوران معاصـر ،نقطـه تالقـی نظامها و سـاختارهای متفاوت ،شـامل سـرمایهداری
(خصوصیسـازی ،جـذب سـرمایه خارجـی و  ،)...سوسیالیسـم (پاسـخگویی بـه خواسـتههای
طبقـات پاییـن) ،دموکراسـی و اقتدارگرایـی بـوده اسـت .بررسـیها نشـان میدهد کـه دوره
حکومـت نظامیـان (1964تا  )1985باوجود داشـتن رشـد اقتصـادی مشـهور بـه "معجـزه
برزیلـی" ،به دلیـل کوتـاه بـودن عمـر آن به مـدت تنهـا حـدود پنـج سـال ،عمدتـا دوره رکود و
بحـران اقتصادی بـود .به همین دلیل براسـاس تجربـه برزیـل ،رشـد و توسـعه اقتصـادی ،تحـت
حکومـت نظامـی و بـدون توسـعه سیاسـی (دموکراتیزاسـیون) ،بهشـدت ناپایـدار و شـکننده
اسـت .در مقابـل ،دوره حکومـت انتخابـی (1985تا )2011که بـا تعمیـق و توسـعه نهادهـای
دموکراتیـک همـراه بـوده اسـت ،بـه رشـد و توسـعه اقتصـادی نسـبتا باثبـات و پایـداری انجامیـده
اسـت .براسـاس تجربه برزیل ،رشـد و توسـعه اقتصادی ،در پرتو نظـام و نهادهـای دموکراتیـک،
دارای مانـدگاری و پایـداری قابلقبولتری اسـت .حداقـل اینکـه رشـد و توسـعه برزیـل از سـال
1994تاکنـون ،به مـدت حـدود پانـزده سـال ،در قیـاس بـا پنـج سـال در حکومـت نظامی ،از
پایایی و مانایی بیشـتری برخوردار شـده اسـت .درنتیجه ،شـاید بتوان براسـاس تجربه برزیل
در دهههـای اخیـر چنیـن ادعـا کـرد کـه رونـد و شـرایط توسـعه اقتصـادی در بسـتر و زمینـه
دموکراتیـک ،بهمراتب بهتـر از وضعیـت غیردموکراتیـک امکانپذیـر اسـت (جمالی و همکاران،
 .)1394نمودار زیر تصویر روشنی از تأثیرات دموکراتیزاسیون در برزیل بر فقر و نابرابری دارد:

نمودار ( :)1نسبتسنجی شاخصهای اقتصادی دوران نظامیان و انتخابی (جمالی و همکاران )1394
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بنابراین درحالیکه دموکراسی میتواند توسعه عادالنه را ارتقا دهد ،اهداف دموکراسی و
عدالت باید تا حدود زیادی مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شوند .دموکراسیها بهخودیخود
توسعه اقتصادی و اجتماعی عادالنه را تضمین نمیکنند :کاستاریکا ،اردن ،موزامبیک و
سنگال آزادیهای مردم و مشارکت را بیشتر از کشورهای کمتر دموکراتیک همسایه باهمان
میزان درآمد گسترش دادند .نهایت اینکه دموکراسی برای کشورهای درحالتوسعه تجمل
نیست .در مقابل دموکراسی برای توسعه انسانی ارزش ذاتی دارد زیرا در پیوند قوی با
آزادیهای مدنی و سیاسی است و میتواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم داشته باشد.
اما این پیوندها خود به خودی نیستند و تقویت آنها چالش دولتهای دموکراتیک است .آخر
آنکه ایجاد نهادهای دموکراتیک خدمت است به توسعه انسانی(.)UNDP, 2002
اینکه در فرایند تغییر اجتماعی کدامیک از دو مقوله آزادی و عدالت مقدم بر دیگری
شوند تا حدود زیادی باتجربه عینی یک جامعه نیز پیوند دارد .شهروندان در دموكراسیهای
جدیـد ممکن است آزادی را بر اسـارت باوجود شکاف دارا و نادار ترجیح دهند زیرا خاطرات
جمعی آنها از اقتدارگرایی نقش کلیدی در تصمیماتشان دارد .بااینوجود ،اگر شکافها و
نابرابریها در دسترسی به فرصتها و منابع تداوم یابد تداوم دلبستگی نسلهای بعدی ـ که
اقتدارگرایی را تجربه نکردهاند ـ به دموکراسی را نمیتوان ضمانت کرد.
اما چنانکه فریدمن گفته" :دموكراتیزاسیون بر مفهومی رسمی از برابـری اســـتوار است؛
و همـــین تـــصور از دموكراســیســازی حمایــت ایــدئولوژیك از نابرابری را تحت فشاری
بیسابقه قـرار داده و حــداقل مجــالی بــرای رشــد آرمــانهــای برابریخواهی فراهم آورده
است .ایـن ،همـان بـصیرتی اسـت كـه الهـامبخـش مارشـال در پافشاری بر وجود نزاعی
اجتنابناپـذیر میـان شهروندی و تبعیض طبقاتی شد .اگر نابرابری مــورد توجــه قــرار
نگیــرد ،احتمــال مــیرود شهروندان بهطور فزایندهای میزان بیتوجهی بــه ارزشهــای
سیاســی مــساواتطلبانــه در جامعه و اقتصاد را زیر سؤال برنـد" .اتفاقا این خطری است که
میزان مقبولیت اجتماعی حامیان تغییر در ایران را نیز تهدید میکند .اگر دلبستگی به تغییر
منحصر به ارزشهای لیبرال شود که برای بخش بزرگی از جامعه در مقایسه با نابرابری و مسائل
معیشتی در اولویت دوم قرار دارد  ،شکلگیری و تداوم جنبش اجتماعی و حمایت عمومی از
اصالحات مورد تهدید قرار میگیرد و جنبش دموکراسیخواهی حمایت عمومی را از دست
خواهد داد و به سطح نخبگان تقلیل پیدا خواهد کرد .برعکس درصورتیکه برای عموم طبقات
متوسط و کمدرآمد روشن شود که نخبگــان حامی تغییر نــسبت بــه مــصائب طبقــه فقیــر
احساس مسئولیت میکنند و نابرابری دغدغه آنان است ،فقرایی که اغلب قادر به سازماندهی
خود نیستند در پی اتحاد و حمایت از حامیان تغییر و طبقاتی خواهند بود که به جامعهای آزاد
و عادالنهتر میاندیشد .بهاینترتیب امکان اجماع بزرگتری برای تغییر در عرصه عمومی فراهم
میشود.
بحث و نتیجهگیری
بحث درباره رابطه نابرابری و دموکراتیزاسیون فراتر از پاسخ ساده تأیید یا رد آن دربردارنده
ابعاد پیچیدهای است که شناخت آن برای فعاالن مدنی از اهمیت بسیار برخوردار است.
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از یکسو بسیاری تأکید کردهاند که نارضایتی حاصل از نابرابری موتور محرکه جنبشهای
مقاومت در برابر اقتدارگرایی است .لذا شکافهای طبقاتی و افزایش آگاهی نسبت به
نابرابریها نقش اثرگذار بر جنبشهای دموکراتیک و روند دموکراتیزاسیون دارد .بنا بر نظر
بشیریه (" )1387رژیمهای اقتدارگرا به هر میزان که بکوشند تا حکومت خود را بر اساس دالیل
سیاسی یا اخالقی توجیه کنند بازهم ادعا میکنند که نوع حکومتشان برای از بین بردن
فساد ،مبارزه با خرابکاری ،یکپارچه کردن کشور و دستیابی به رشد اقتصادی ضروری و الزم
است .این مسئله رژیمهای اقتدارگرا را در وضعیت دشواری قرار میدهد .زیرا اگر ضوابط و
ناکارایی متحقق نمودن این وعدهها با شکست مواجه شوند و همچنان فساد و غلبه بر روابط و
ناکارایی تداوم داشته باشد [ رژیمهای اقتدارگرا] مشروعیت اخالقی خود را از دست میدهند
و این در حالی است که دموکراسی را درست بر اساس همان ادعاها سرکوب کردهاند".
آبراهیمیان ( )1394در پیگیری زمینههای نارضایتی حاصل از فقر و نابرابری در انقالب
مشروطیت مینویسد" :اوایل سال ( )1284تورم ضربهاش را زد .حبلالمتین روزنامهای که در
کلکته چاپ میشد ،در تهران بین بازرگانان و آزادیخواهان محبوب بود ،ادعا کرد قیمت گندم
نود درصد و قیمت قند سی درصد باال رفته" .محقق نامبرده همین زمینه را در حوادث منتهی
به نهضت ملی شدن نفت چنین توضیح میدهد" :در ایران همچنان که در اروپا ،کمبود نان
و قیمتهای باال اغلب نقش محرک در کشاندن مردم به جنبشهای سیاسیای داشتند که
دغدغههایشان صرفا مسائل اقتصادی نبود .ناآرامیهای عمومی سالهای  1284تا 1292
و  1298تا  1300مرتبط با سالهای بدی محصول و کمبود نان بودند ،ناآرامیهای عمومی
سالهای  1320تا  1325و  1330تا  1332مرتبط با دورههایی از تورم حاد بودند" .و باالخره
آبراهیمیان با اشاره به توصیف الیزابت مونرو از تاریخنگاران برجستهی بریتانیایی زمینههای
نارضایتی حاصل از نابرابری در انقالب اسالمی سال  1357را چنین توصیف میکند" :در تهران
طرفهای سیاسی را تحریک کنید و بعد ببینید اوباش از زاغههایشان و حلبیآبادها بیرون
میریزند ،بدون آنکه برایشان اهمیتی داشته باشد اصال بهانه و دلیل تظاهرات چیست ...بر
آدمهای بیکار و عالفهای روزمزد ،مقداری تصورات خام در مورد اصالح جامعه بپاشید ،رویش
گرسنگی و استیصال از باال رفتن قیمتها اضافه کنید ،بعد هم بزنید و بگذارید جوش بیاید"
(همان) .پس بیتردید در ایران نابرابری اگرچه نه بهعنوان علت تامه بلکه بهعنوان یک عامل
مهم و تعیینکننده زمینهساز تغییر بوده است.
اما از سوی دیگر همواره تأکید شده اگر شدت نابرابری و تعارضات طبقاتی از حد معینی
افزایش یابد زمینه برای شورشهای اجتماعی و رادیکالیزه شدن جنبشها فراهم میشود که
حاصل انقالب است یا سرکوب .وقتی نابرابری افزایش مییابد و دموکراسی برای فرادستان
پرهزینه میشود ،توسل به سرکوب گزینه جذابتری برای آنان به نظر میرسد .بنابراین افزایش
نابرابری بین گروهی ممکن است تأثیر منفی بر دموکراسیسازی داشته باشد (عجماوغلو و
همکاران .)1390،بهعالوه افزایش نابرابری به معنای تضعیف طبقه متوسط بهعنوان نیروی
پیشبرنده جنبشها بهویژه جنبشهای اجتماعی جدید و دموکراسیخواه است .مهمترین
نقش طبقه متوسط در جنبشهای اجتماعی چنانکه عجماوغلو ( )1390گفته "حائل و
ضربهگیر" ( )bufferبودن آن است .طبقه متوسط با محدود کردن تغییرات نگرانی فرادستان از
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میزان هزینه این تغییرات را کاهش میدهد.
بنابراین شروع گذار مستلزم حد معینی از نابرابری است که بهرغم وجود آن طبقه متوسط
از گستردگی و قدرت الزم برخوردار باشد .همچنانکه عجماوغلو در جمعبندی نهایی از رابطه
نابرابری بین گروهی و دموکراسیسازی گفته رابطه بین این دو غیرخطی یا غیریکنوا وU
شکل است .ازاینرو جامعه بسیار نابرابر بهجای دموکراسی به غیردموکراسی سرکوبگر منجر
میشود و در مواردی که سرکوب کفایت نکند شاهد وقوع انقالب هستیم .بنابراین بیشترین
شانس برای ظهور دموکراسی در جوامعی است که نابرابری در آنها در سطحی متوسط است.
در چنین جوامعی شهروندان از وضع موجود رضایت ندارند و فرادستان نیز آنقدر از دموکراسی
پرهیز ندارند که برای جلوگیری از آن به سرکوب متوسل شوند .شرایطی که در شیلی پس از
پینوشه بهخوبی شاهد آن بودیم .بر همین اساس به فعاالن مدنی و دموکراسیخواه در جوامع
اقتدارگرا یا نیمه اقتدارگرا توصیه میشود از رفرمهایی که تا حدی شکاف نابرابری را موقتا تا
حدی تعدیل میکند حمایت کنند .این توصیه نه با تصور حل نابرابری توسط نظامهای مستقر
است بلکه باهدف تعدیل نابرابری است تا فرصت تنفس را به جامعه مدنی و طبقات متوسط
دهد و تا حدی تخاصمات را تعدیل کند.
پس از شروع دوره گذار ،نابرابری بازهم نقش تعیینکنندهای در تثبیت دموکراسی دارد.
به یک اعتبار هزینه و بار مالی دموکراسیسازی بر عهده طبقات فرادست است .به این معنی
که با توجه به خصلت بازتوزیعی دموکراسی این داراها هستند که باید بخشی از قدرت و ثروت
خود را صرف پر کردن شکافها کنند .بنابراین اگر میزان منابع فرادستان که صرف تعدیل
نابرابری میشود از حد معینی تجاوز کند انگیزه آنان برای کودتا علیه دموکراسی و سرکوب
بیشتر خواهد شد .درست به همین دلیل نقش نیروهای میانهرو و واسط در تعدیل این فرایند از
اهمیت بسیار برخوردار است .در تجربه دموکراتیزاسیون شیلی تعهد نیروهای تحولخواه برای
خودداری از مصادره اموال یا محاکمه پینوشه و سایر افسران ردهباالی دولت کودتا نقش مهمی
در تثبیت دموکراسی داشت.
درعینحال فرودستان در دوره تثبیت دموکراسی انتظار دارند که تغییرات سیاسی اثرات
مشخصی بر زندگی آنان داشته باشد و از نابرابریها بکاهد .ازاینرو تثبیت دموکراسی به
اتکای جامعه مدنی مستلزم تالش دولت دموکراتیک برای مبارزه با فساد و تعدیل و کاهش
نابرابریها است .نسخه بدیل این رویکرد وقتی است که فرادستان با کودتا یا هر روش دیگری
بار دیگر قدرت را در دست میگیرند و بالفاصله سیاستهای بازتوزیعی پوپولیستی را برای
جلب حمایت فرودستان در دستور کار قرار میدهند .در این زمینه عجماوغلو ( )1390به نقل
از تلینگ و همکاران مینویسد" :دموکراسیهای جاافتاده سیاستهای کالن بسیار اصولی را
اتخاذ کردند... .اما دموکراسیهای گذرا دنبالهرو سیاستهای پوپولیستی بودند".
اگرچه شواهد مختلف نشان میدهد که دموکراسی لزوما به برابری بیشتر ختم نمیشود
اما میتوان اطمینان داشت که" :دستکم دموکراسی میتواند سلطه سرمایهداری را بهویژه
از طریق ایجاد پراکندگی در طبقه اقتصادی مسلط (در مقام مقایسه با نظامهای دموکراتیک)
کاهش دهد و یا تعدیل کند .خود مارکس در برخی اشارات خویش بر آن بود که دموکراسی
بخشی از قدرت را از دست بورژوازی میگیرد" (بشیریه.)1387 ،
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