
دموکراسی؛تناقضهاوپیششرطها

سعید رهنما

دموکراسی، به عنوان شکلی از حکومت، مفهومی بس پیچیده و
ابعاد« حکومت مردم»در پسِ معنِی ساده ی . فریبنده است

به هم تنیده ی گوناگون و متناقضی نهفته است که بدون شناخت
شکل های. آن ها درِک درستی از این مفهوم به دست نمی آید

مختلف حکومتی و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هرکدام، بحث هایی
بوده که از دوران باستان مطرح بوده و متفکرین سیاسی دوران های

بعد نیز هریک براساس دیدگاه سیاسی شان ویژگی های حکومت
مفهوم دموکراسی خود با مفاهیِم. مطلوبِ خود را توصیف کرده اند

متعددی سروکار دارد، ازجمله جامعه ی[ 1]متناقض و دوگانگی های 
/حوزه ی خصوصی، قدرت/جامعه ی سیاسی، حوزه ی عمومی/مدنی

بی قانونی،/فقرا، قانون/وحدتِ قوا، ثروتمندان/بی قدرتی، تفکیک قوا
غیرداوطلبانه، اقتدار/دیگران گردانی، داوطلبانه/خودگردانی

در عمل، تأکید و. اکثریت/غیرعقالنی، و حکومت اقلیت/عقالنی
شدِن دیگری انجامیده و( مینیمایز)کردِن هریک از این دوگانه ها به کمینه تر ( ماکسیمایز)بیشینه 

آن چه که حائز اهمیت است این است که از یک سو. نظام های سیاسی متفاوتی را پدید آورده است
همراه با پیشرفت جوامع بشری، تجدد، توسعه ی سرمایه داری، انقالب ها و جنبش های اجتماعی، و
جهانی شدن ارتباطات، تکیه بر دموکراسی به عنوان مطلوب ترین شکل حکومت جنبه ی همگانی پیدا
کرده، اما از سوی دیگر استقرار دموکراسی واقعی درعمل با موانع زیادتری روبه رو شده و نیل به آن

.هرچه دشوارتر شده است

شکلِ های مختلف حکومت و مطلوبیت هر کدام

پوشش و. دموکراسی واقعی مستلزم مشارکِت همه ی شهروندان در اداره ی امور جامعه است
شموِل دموکراسی از همان دوران قدیم از زمان دموکراسی آتنی تا دورانِ  اخیر مورد اختالف

همان طور که می دانیم افالطون از اولین. فیلسوفان و متفکران سیاسی مختلف بوده است
از پنج. فیلسوفانی بود که در این زمینه نظر داد و دموکراسی را نظامی پَست و مردود قلمداد کرد

اشرافیت تحت حاکمیت یک شهریار – فیلسوِف/حکومِت مورد نظرش، یعنی حکومت اریستوکراسی
خردمند؛ تیموکراسی یا حکومت قدرتمنداِن نه چندان با خرد؛ و الیگارشی یا حکومت چندساالری؛

از نظر او هریک از این شکل های. هریک را برتر از دموکراسی یا حکومت عامه، قلمداد می کرد
حکومتی با تمایلی که به انحطاط دارند، به شکل بعدی تنزل می یابند، و تنها شکل حکومِت پَست تر

به باور او توده ی ناآگاه به دنبال منافع کوتاه مدتِ. از دموکراسی، تیرانی یا حکومت خودکامه است
افالطون در کارهای بعدی اش عمدتاً بر سه نوع. مادی خود است و دانش و توان حکومت را ندارد

در مقایسه بین حکومت خودکامه و. حکومت مونارشی، الیگارشی و دموکراسی تأکید کرد
دموکراسی، شکل بهتری از حکومت را مطلوب می دید که طی آن برگزیدگاِن تحصیل کرده و باورمند

تفاوت این. به عدالت، با دقت فراوان انتخاب شوند و به عنوان َقیِم شهروندان کشور را اداره کنند



حکومت فرضی با دیگر الیگارشی ها این بود که هیچ یک از این َقیِم ها حق مالکیت نداشتند و
.می بایست در خانه های دولتی اقامت گزینند و هزینه ی محدود زندگی شان را شهروندان تأمین کنند

جالب توجه است که این تقسیم سه گانه ی شکل دولت گویا در میان ایرانیان در دوره ی هخامنشی
هرودوت با برداشِت خود در کتاب تاریخ اش به سه ایرانِی آن دوران اشاره می کند که. نیز مطرح بود

بعد از مرگ کمبوجیه در مورد بهترین شکل حکومت نظر می دهند، و هریک از آن ها بر یکی از سه
به حکومت مردم، به برابری حقوق، جوابگو( ُاتان، داماد داریوش[ )2"]ُاتانس"نوع حکومت تأکید دارند؛ 

بودِن دولت، و تصمیم گیری مشترک باور دارد، و از نظام سلطنتی که در آن شاه مختار است هرچه
بر حکومت اشراف، و( مهابیز، سردار داریوش[ )3]مگابیزوس . می خواهد انجام دهد، انتقاد دارد

[4. ]داریوش بر حکومت سلطنتی تأکید می کردند

همانطور که نوربرتو بوبیو، فیلسوف برجسته ی ایتالیایی، در مرور تاریخی نظریه های سیاسی طرح
(یک نفر، چند نفر، و بسیار)می کند، مفهوم باستانِی سه نوع حکومِت مبتنی بر تعداد حکومت گران 

را در تمامی آثار نظریه پردازان بعدی، از ماکیاول و هابز تا اسپینوزا، الک، روسو و مونتسکیو نیز
آن چه که قابل توجه است این است که از همان آغاِز دوران باستان تقریباً تا. مشاهده می کنیم

انقالب فرانسه، به جز استثنا هایی، تمامی دیدگاه ها، ازجمله ُبَدن،  هابز، ویکو، کانت و هگل، مخالف
[5. ]دموکراسی و حکومت مردم بود

بسیاری از این دیدگاه ها، منطبق با دانش و باورهای زمانه، دیدگاه هایی قوم گرایانه و نژادپرستانه نیز
برای مثال مونتسکیو در روح  القوانین، مونارشی را – که از نظر او شکل مطلوب حکومت بود –. بودند

هگل. مناسب برای دولت های اروپایی، و استبداد را مناسب برای کشورهای شرقی می دانست
او می گوید،. تحت تأثیرتأثیر مونتسکیو، این تقسیم بندی را به شکل افراطَی تری مطرح می کند

تنها یک نفر آزاد است، در جهان یونانی و رومی[ در آن جا]مشرق زمین می دانست و می داند که »...
، تاریخِ عمومی دسپوتیزم،[حکومت]اولین شکل . چند نفر آزادند، و در جهان آلمانی همه آزادند

حتی نظریه ی آزادی جان[ 6.«]دومی دموکراسی و اریستوکراسی، و سومی مونارشی است
او معتقد بود که تفاوت. استوارت میل از مهم ترین متفکران لیبرالیسم، شامل همگان نمی شد

او که خود سال ها برای کمپانی هند شرقی و. وجود دارد« بَربَر ها»و « مردمان متمدن»اساسی بین 
استعمار انگلستان کار می کرد، همزمان با وضع نظریه های ترقی خواهانه و عدالت خواهانه، و دفاع از

که برای« دسپوتیزِم خیرخواهانه»حق رأی زنان، از امپریالیسم انگلستان رسماً دفاع می کرد و آن را 
حتی مارکس نیز گاه از چنین دیدگاهی چندان مبرا نبود[ 7.]مردمان بَربَر مفید است، می خواند .

در مقاطع بعدی، در نظریه های سیاسی و در عمل این سه نوع حکومت به دو نوع کاهش یافت؛
یکی اتحاد عمل دموکراسی و اریستوکراسی برعلیه مونارشی، و دیگری اتحاد عمل مونارشی و

در مورد اول، این اتحاِد عمل تحت نام جمهوری گسترش یافت، و. اریستوکراسی بر علیه دموکراسی
به تدریج دموکراسی با جمهوری، و اریستوکراسی و مونارشی با اتوکراسی و خودکامگی شناخته

از اواسط قرن هفدهم به بعد، انقالب انگلیس، عصر روشنگری، انقالب امریکا، انقالب. شدند
فرانسه، و کمون پاریس از جمله رویدادهای تاریخی عظیمی بودند که طی دو قرن، هریک به شکل

مستقیم یا غیرمستقیم، قدرتِ سلطنت و حامیان بزرگ آن یعنی روحانیوِن کلیسا و اشرافیت را
به شدت به چالش کشیدند، و به رغم شکست ها و عقب نشینی های بعدی، زمینه های مهمی را

.برای استقرار دموکراسی فراهم آوردند

همراه با رشد سرمایه داری، لیبرالیسم که عمدتاً بیانگر خواست های طبقه ی سرمایه داِر آن زمان
بود، در مقابِل سلطنت مطلقه، اشراف و کلیسا خواستار برقراری حاکمیت قانون، آزادی تجارت و



ایجاد دولت های مبتنی بر قانون اساسی به جای حکومت های مطلقه. محافظت از حقوق مالکیت بود
اما تأکید بر عدالت، آزادی ها و حکومت قانون و. قطعاً از دست آورد های بزرگ لیبرالیسم در غرب بود

حق شهروندی، محدود به طبقه ی ثروتمند بود، چرا که اکثریت عظیم مردمان این کشورها، ازجمله
زنان و غیرمالکین، به طور قانونی از تمامی این آزادی ها و حقوق بی بهره بودند، چه رسد به

در یک روند طوالنی و پیچیده، پس از. مستعمراتی که زیر سلطه ی همین حکومت ها قرار داشت
مبارزه ی کارگران، زنان و دیگر شهروندان و با نقش و حمایت وسیع جریانات چپ سوسیالیستی،

سوسیال  دموکراسی و فمینیستی، این حقوق و آزادی ها به بخش های بیش تری از جامعه، حتی
در این راه دولت های سرمایه داری بر کنار از دستگاه های سرکوب،[ 8.]بخشی از کارگران تعمیم یافت

حکومِت. از دستگاه های ایدئولوژیک و اقتصادی نیز برای حفظ منافع طبقاتی خود استفاده کردند
اکثریت، که گرامشی به شیواترین وجهی آن را تشریح ( کانسنت)اقلیت مبتنی بر راضی نگه داشتِن 

کرد، و از جمله متکی به کنترل رسانه های گروهی و جعِل رضایت ها بوده، به شیوه ی حاکم
.دولت مداری مبدل شد

بین دو شکِل حکومِت دموکراسی که در نظریه ها طرح شده بود، یعنی دموکراسی مستقیم و
حتی روسوکه. دموکراسی نمایندگی، نیز تنها نوع دوم در عمل اجرا شد و گسترش یافت

رهبری و خود گردانی، و پیروی شهروندان از قوانینی که خود وضع کرده-دموکراسی را به عنوان خود
و می کنند، می دید در نهایت پذیرفت که دموکراسی مستقیم تنها مناسِب دولت های کوچک و جایی

بعداً با اوج گرفتن. است که شهروندان یکدیگر را می شناسند و با مسایل محلی آشنایی دارند
جنبش های سوسیالیستی، به ویژه انقالب بلشویکی در روسیه، شکل دیگری از دموکراسی، یعنی
دموکراسی شورایی، تحت تأثیر کمون پاریس و تحلیل های اولیه ی مارکس از کمون، مطرح شد که

آن هم بر دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی تأکید داشت، هرچند که در عمل وضعیت دیگری یافت
.که یکی از مشخص ترین ویژگی هایش فقدان دموکراسی و استقرار دیکتاتوری از نوع دیگر بود

بحران ها و رقابت های امپریالیستِی جهان سرمایه داری، ظهور نوع دیگری از حکومت را با پی گیری
.سیاست های پوپولیستی تحت عنوان حکومت فاشیستی نیز پدید آورد

در سال های پس از جنگ جهانی دوم، جنگِ سرد، و ظهور امریکا به مثابه بزرگ ترین قدرت
امپریالیستی، از یک سو سرمایه ی انحصاری جهانی خود را بر قسمت اعظم جهان مسلط ساخت، و

نه تنها در کشورهای پیشرفته ی غربی بلکه در کشورهای قبالً مستعمره و نیمه مستعمره، قدرت
دولتی با حفظ سرپوش دموکراسی، بیش از پیش تحت کنترل انحصاری اقلیتی بسیار ثروتمند قرار

گرفت، اما از سوی دیگر مبارزات دموکراسی خواهی در کشورهای مختلف جهان را نیز دامن زد، و با
در مراحل بعدی با ظهور نولیبرالیسم و قدرت یابی بیش تر. کسب دستاوردهای مهمی همراه بود

سرمایه ی جهانی و سلطه ی افسارگسیخته ی سرمایه ی مالی، و تضعیف نیروی کار و جنبش های
در معنی سنتی اش رنگ باخت، و« لیبرالیسم»ترقی خواه، بسیاری از این دستاورد ها از دست رفت، 

.سیاست های ضدلیبرالیستی بسیاری بر تعداد روزافزونی از کشورها و در سطح جهانی حاکم شد

تناقض ها و کمبود ها؛ مسئله ی عدالت اجتماعی

لیبرالیسم آرمان ها و اخالقیاتِ بس مهمی را به جهان عرضه کرد؛ جانشین سازی حقوق موروثی و
الهی با قوانین مدنی، آزادی فردی، حکومت قانون، برابری در مقابل قانون، حقوق مدنی، آزادی بیان
و عقیده، جدایی دین از دولت، مدارای مذهبی، حق مالکیت، دولِت محدود و مبتنی بر مشروعیت،

از میان این. حراست از شهروندان در مقابل خودکامگی، آزادی آکادمیک، و بسیاری حقوق دیگر



فهرست طوالنی، یکی از پرمناقشه ترین نکته ها به رِد مالکیت عمومی و آزادی بی قیدوشرِط بازار و
پِری اندرسون در نوشته ای به نکته ی بسیار جالبی اشاره. سرمایه دارِی منتج از آن مربوط بوده است

، دو کتاب با فاصله ی چند هفته در لندن منتشر شدند؛ یکی۱۸۴۸او می گوید در اوایل . دارد
مانیفست حزب کمونیست، نوشته ی مارکس و انگلس، و دیگری اصول اقتصاد سیاسی نوشته ی

میل در این کتاب دیدگاِه سوسیالیستی را خیالی واهی قلمداد کرده و اعالم. جان استوارت میل بود
اما دیری. نموده بود که مالکیت عمومی هرگز نخواهد توانست جای مالکیت خصوصی را بگیرد

نگذشت که شورش فقیراِن شهری کشورهای مختلف اروپا را فراگرفت، و جان استوارت میل تحت
تأثیر این تحوالت با ذهنی باز مسئله ی مالکیت عمومی را مورد بازبینی قرار داد، و در چاپ دوم همان

، با شهامِت کم نظیر نظر قبلی خود را تغییر داد و نوشت که اشتراک۱۸۴۹کتاب، در یک سال بعد در 
از آن پس، جان استوارت. سوسیالیستی یکی از ارزشمندترین عناصر بهبود زندگی انسانی است

میل خود را لیبرال و سوسیالیست قلمداد کرد، و در اتوبیوگرافی خود نوشت که مسأله ی اجتماعی
آینده این است که چه گونه می توان وحدتی بیِن بیش ترین آزادی های فردی با مالکیت عمومی مواد

این برخورد از سوی[ 9. ]خاِم جهان، و مشارکت دادِن برابِر همگان در منافع مشترِک کار به وجود آورد
یکی از برجسته ترین نظریه پردازان لیبرالیسم، از اولین تالش هایی بود که کوشید به این تناقض

.لیبرالیسم بپردازد، و پلی مابین لیبرالیسم و سوسیالیسم برقرار سازد

را انکار( لیبرتی)مارکس نیز، همان طور که دیوید ِهلد به درستی اشاره می کند، هرگز مطلوبیت آزادی 
نکرد، و مقابله ی لیبرالیسم علیه خودکامگی و مبارزه ی لیبرال دموکرات ها برای برابری سیاسی را

اما او بر این اعتقاد بود که مادام که استثمار انسان از. گامی به پیش در نبرِد رهایی انسان می دید
سوسیالیسم با ایده ی بزرگ رهایی بشر،[ 10.]انسان ادامه دارد، رهایی واقعی عملی نیست

نتوانست با[ 11]آن طور که در عمل پیشروی کرد، همان طور که در جاهای دیگر به آن پرداخته شده،
یک نظم دموکراتیک همراه شود، و شکِل جدیدی از دیکتاتوری را مستقر ساخت و در آن شکِل خود

در همان زمان هم شخصیت های سوسیالیست برجسته ای، از برنشتاین و. به شکست انجامید
کائوتسکی تا رزا لوکزامبورگ و لیو یوگیِهس، از زوایا و مواضعی متفاوت، بر ضرورت دموکراسی تأکید

در مراحل بعدی بسیاری از نظریه پردازان سوسیالیست برای تجدید حیاتِ سوسیالیسم، با. داشتند
تکیه بر ضرورت دموکراسی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سعی کرده و می کنند که پاره ای از

این. جنبه های آزادی خواهانه و دموکراتیِک لیبرالیسم را با ایده های اصلی سوسیالیسم درآمیزند
تالش ها برای یافتن راه های ارتباطی بین این دو دیدگاِه مهم، به رغم برخوردهای خصمانه ی پیرواِن

.سنتی و اصول گرای هر دو دیدگاِه لیبرالیسم و سوسیالیسم، ادامه دارد

تالش من»مکفرسون، نظریه پرداز برجسته ی دموکراسی و سوسیالیسم، می نویسد، . پی.سی
که تجدید نظری در نظریه ی لیبرال دموکراسی انجام دهم، تجدید نظری که واضح  است تا... این بوده 

حد زیادی مدیون مارکس هستم، با این امید که آن دیدگاه را دموکراتیک تر سازم، ضمن آن که
بخشی  ارزشمند از سنِت لیبرال را که، به خاطر شناخته شدِن لیبرالیسم با روابط بازاِر سرمایه داری،

لیو پانیچ، نظریه پرداز مارکسیست معاصر در دفاع از مکفرسون در[ 12.«]به زیر آب رفته، نجات دهم
مقابل منتقدینی همچون اِلِن وود که با دیدی کمابیش سنتِی مارکسیستی، مکفرسون را به نوعی

می نویسد که گروهی از نظریه پردازان رادیکال و منتقِد[ 13]توجیه گر سرمایه داری قلمداد می کنند، 
سرمایه داری، بدون آن که خود را رسماً در قالب مارکسیسم قرار دهند، از بینشِ مارکسیسم در نقد

[14]رایت میلز، و بِرینگتون مور. سرمایه داری بهره می گیرند، و از آن جمله به راینهارد بندیکس، سی
اشاره می کند و مکفرسون را نیز که درک پیچیده ای از اقتصاد سیاسی و اخالقیات مارکسیستی

[15.]داشت – و تنها مخالِف کسب قدرت با توسل به زور بود – در همین مقوله جای می دهد
اول این: مکفرسون سه اصِل بنیادی را در مارکس طرح، و تأکید می کند که خودش به آن ها باور دارد

که ذات انسان تنها با فعالیِت آزاد، خودآگاه و خالق می تواند به طور کامل متحقق شود؛ دوم این که



انسان ظرفیِت به مراتب باالتری از آن چه که تاکنون به آن امکان داده شده، داراست؛ و سوم آن که
جامعه ی سرمایه داری این انسانیِت ذاتی را برای اکثریت ساکنان اش انکار می کند، چرا که

مکفرسون می گوید که دو اصل اول را تئوری لیبرال... توانایی های انسانی را به کاال تبدیل می کند 
می پذیرد، اما سومی را رد می کند، و معتقد است که لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی برای اثباتِ

ادعای اخالقیاتِ آزادی خواهانه و برابری خواهانه ی خود، باید موانع سرمایه داری را درک کنند و
پانیچ عالوه بر پاره ای ایرادات که به مکفرسون دارد، از او خرده. راه حلی برای رفع این تناقض بیابند

می گیرد که دل مشغولی اش در بهبود بخشیدن به نظریه ی لیبرال با کاربرِد بینشِ مارکسی، سبب
شد که به کمبودهای خود مارکسیسم در این زمینه نپردازد، کمبود هایی که رفع آن ها برای بازسازِی

.سوسیالیسم امری حیاتی است

نوربرتو بوبیو از دیگر نظریه پردازان برجسته ی چپ بود که برای رفعِ تنگناهای چپ و بازسازی آن،
او در مقابله با پاره ای درک های سنتی چپ، ظهور و. دموکراسی را کلیدی ترین عامل می دانست

گسترشِ نهاد های دموکراتیِک لیبرال، از جمله انتخابات آزاد، قانون اساسِی مدون، و نظام رقابتی
از نظر او، همانطور. چندحزبی، را از زمره گام های بزرگ در راه نیل به دموکراسی واقعی می پنداشت

لیبرال امری- دموکراسِی پسا»...که جان ِکین در مقدمه ی دموکراسی و دیکتاتوری اشاره می کند، 
نیز بوبیو به آن دسته از«. ممکن است، اما دموکراسِی غیِر لیبرال یک تناقضِ کالمی و واقعی است

چپ هایی که به جای دموکراسی نمایندگی بر اقدام خودانگیخته و دموکراسی مستقیم تأکید
می کنند، سخت ایراد می گیرد که دموکراسی مستقیم تنها در محل های کوچک عملی است، و یا

حتی به این دید. در مواردی مثل همه پرسی که گزینه ها بسیار محدود هستند، قابل استفاده است
که نمایندگان باید متعهد به خواست های حوزه ی انتخابی خود باشند نیز ایراد می گیرد، چرا که

او ایجاِد. نمایندگان باید منافع عمومی جامعه و نه منافع خاصِ بخشی از مردم را نمایندگی کنند
در جامعه مدنی در مقابل دولت دموکراتیک را ضروری می دید، به ویژه آن که با« موازی»نهاد های 

گسترش پوششِ دموکراتیک و باال رفتن تقاضا برای خدمات دولتی، دولت ها روزبه روز بزرگ تر
مشابه دیدگاه)می شوند، و این زمینه ساز قدرتِ بیش تر دولت، قدرتی که فسادپذیر است، می شود 

از نظر او ایجاد نهاد های مردمی بیش تر در جامعه ی مدنی می تواند مانعی در این کار باشد(. ِوبِری .

نمونه های تالش نظریه پردازان مترقی رادیکال برای پل زدن میان لیبرالیسم و سوسیالیسم کم
از دهه ی هفتاد قرن بیستم نیز پاره ای سازمان های سیاسی اروپایی نظریه های مختلفی را. نیستند

آلن  هانت در کتاب مارکسیسم و دموکراسی اشاره می کند که شکل های. در این زمینه عرضه کردند
هیچ جنبه از انتخابات پارلمانی. عمل سیاسی و سازمانی لزوماً یک برچسب طبقاتی ندارند

نیست، همان طور که نظامی مبتنی بر حقِ فراخوانی نمایندگان، لزوماً ماهیِت' بورژوایی'مشخصاً 
او اشاره می کند که پیامدهای طبقاتی منتج از شکلی خاص از عمل. دموکراسِی پرولتری را ندارد

دموکراسی پارلمانی از آن رو. در مقطع زمانی مشخص دارد« تعادل قوا»سیاسی بستگی به 
او اضافه می کند که. بورژوایی است که تاریخاً بورژوازی هژمونی طبقاتی را در دست گرفته است

مرحله ای تاریخی قلمداد شود« تخریِب»و نه « تکمیل»پروژه ی انقالب سوسیالیستی باید به عنواِن 
که با سرمایه داری آغاز شد و می گوید در این راه باید موانعی را که توسط نهاد های سرمایه دارانه بر

حیات اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده برانداخت، و نتیجه می گیرد که رقابت سیاسی، دولِت
تاریخِی سرمایه دارانه ندارند، بلکه عناصری هستند که با- نمایندگی، و حقوق سیاسی ماهیت فرا

[16.]دگرگونی شان دسترسی به پروژه ی سوسیالسیتی را عملی می سازند

آن چه که در این جا باید اشاره کرد این است که انتظار این که لیبرال دموکرات ها از سرمایه داری فاصله
بگیرند، یا مارکسیست های اصول گرا دموکراسی رقابتی و پلورالیستی را بپذیرند، امری بیهوده

اما همسویی های بسیاری می تواند بین آن دسته از طرفداران لیبرالیسم و سوسیالیسم که. است



تردیدی نیست که در اهداف نهایی این دو. به تعمیقِ دموکراسی باور دارند، وجود داشته باشد
دیدگاه بسیار از یکدیگر فاصله دارند، اما در صورت استقرار یک نظام دموکراتیک تعمیق یافته، این دو

.جریان می توانند برای پیش برِد سیاست های خود، در جلب آرای مردم با هم رقابت کنند

شکل، محتوا، و شهروندِی آگاه: پیش شرط ها

-فورمال)حقوقی -استقرار حکومت دموکراتیک چند وجه دارد؛ یکی تنظیم شکِل مناسِب سازمانی
وجه دیگر به محتوای دموکراتیک و عمق و. است( پروسیجرال)و روش های اجرایی آن ( لیگال

گسترشِ دموکراسی، و میزان پوششِ فزاینده ی شهروندان و بهره مندی آنان از پیشرفت های
وجه بسیار مهم دیگر، وجوِد. اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادِی عدالت خواهانه، ربط پیدا می کند

هرچه جامعه ی مدنی آگاه تر، سازمان یافته تر و. جامعه ی مدنی توانمند و شهروندانی آگاه است
را" جامعه مدنی. )"منسجم تر باشد، دموکراسی تعمیق بیش تر می یابد، و عکس آن نیز صادق است

من در اینجا در مفهوم گرامشی به کار گرفته ام، که عالوه بر آن که حوزه خصوصی و نیاز های فردی
.(اداره کنندگی نیز هست-است، حوزه سازمان یابی با پتانسیِل خود 

از نظریه پردازان اولیه ی لیبرالیسم-- حقوقی زیاد نوشته شده، -در مورد روش و شکل سازمانی
در این جا کافی است اشاره شود که از نظر سازمانی و. گرفته تا شومپیتر، رابرت دال، و غیره

حقوقی، نظام دموکراتیک به یک قانون اساسی که در آن حقوق برابر شهروندان، حقوق اقلیت ها،
آزادی های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی، آزادی مطبوعات، و انتخابی بودِن مستقیم و غیرمستقیِم

در مواردی با پارلمان های)رهبران ارشِد سیاسی، به رسمیت شناخته شده باشد، و به یک پارلمان 
و یک نظام انتخاباتی با حق رأی همه ی بزرگساالن، انتخابات آزاد، تفکیک قوا به ویژه( منطقه ای

در این زمینه با. استقالل قوه ی قضاییه، و تبعیت نیروهای نظامی از دولِت مشروعِ سیویل، نیاز دارد
همان طور که به خوبی می دانیم امروزبه جز چند استثنا، تمام. مشکالت محدودتری روبرو هستیم

کشورهای جهان قانون اساسی، پارلمان و نظام انتخاباتی خود را دارند، و در اغلب آن ها روی کاغذ
حتی قانون اساسی تجدیدنظر شده ی. حقوق و آزادی های شهروندان نیز به نوعی تأیید شده است

 شیلی – در زمان پینوشه – به برابری حقوق همه ی انسان ها، و قانون اساسی کره۱۹۸۰سال 
در بسیاری از این کشورها نیز! شمالی به حقوق و آزادی های سیاسی همگانی اشاره دارند

می شوند« انتخاب»سیاستمداران از طریق نهادهای ظاهراً دموکراتیک  .

.تأکید بر شکل و کم توجهی به محتوا، روش حاکم در اکثر مطالعات دموکراسی در غرب است
تاریخ را« موج های دموکراتیک»براساس همین معیار هاست که نظریه پردازانِی نظیر َهنتینگتون، 

این برداشِت سطحی از دموکراسی!( شروع شده۱۹۷۴آن از " موج سوم"که گویا )تحلیل می کنند، 
عمدتا تحت تأثیر نظریه ی مدرنیزاسیون بوده که از دهه پنجاه قرن بیستم بر پایه ی یک دیدگاه ِوبری از

سوی کسانی چون پارسونز، لیپِست، راستو و دیگران، در اوج جنگ سرد طرح  شد و به سیاست
رسمی امریکا و نهاد های مالی بین المللی سرمایه، و از آن طریق به سیاست رسمی توسعه ی

با این ادعا که عامل اصلِی عقب ماندگِی. تقریباً تمامی کشورهای کم تر توسعه یافته، تبدیل گشت
کشورهای توسعه نیافته، موانع درونِی پیشامدرن و سنتی آن هاست، تأکید بر این بود که با ورود

های کشورهای پیشرفته این کشورها می توانند مدرن شوند، و همراه« ارزش»سرمایه، تکنولوژی و 
جنبه ی دیگر این دیدگاه نظریه ی فرهنگ – محور،. با پیشرفت سرمایه داری، دموکراتیک هم بشوند

، بود که توسعه ی اقتصادی و استقرار دموکراسی را مبتنی بر وجود ارزش های آنتروپرونوری(کالچرال)
و دستاوردجویانه و دموکراتیک، و ضرورت آموزش این ارزش ها به شهروندان این کشور ها،

این سیاست ها بی اعتنا به واقعیت های طبقاتی و نقش سلطه جویانه ی امپریالیستی،. می دانست



با آن که به درجات مختلف با تحوالت متعددی در بسیاری از کشور ها همراه بود، تنها اقلیتی ثروتمند
و بخشی از طبقه ی متوسط  جدید را بهره مند ساخت، و خود زمینه ساز بحران های عظیم اقتصادی و

.سیاسی شد که کشور ما در سال های قبل از انقالب بهمن یکی از بارزترین نمونه های آن بود
به طور کلی، همان طور که اشاره شد، نظریه ی لیبرال همیشه به برابرِی حقوقی – در برابر قانون –

تأکید داشته، و به برابری های اجتماعی و به ویژه عدالت اقتصادی بی توجه بوده، و در واقع به جز
نظریه ی مدرنیزاسیون هم برخالف. استثناهایی به چنین برابری هایی هرگز اعتقادی نداشته است

ادعای طرفدارانش نتوانست موقعیت اکثریت محروم را بهبود بخشد و دموکراسی به ارمغان آورد، و
 به بعد این۱۹۷۰سلطه ی نولیبرالیسم از دهه ی . برعکس فاصله های طبقاتی را گسترده تر کرد

.شرایط را به مراتب وخیم تر کرد، و مانع بزرگی در راه گسترش و تعمیق دموکراسی ایجاد نمود

اما از نقطه نظر ضرورت وجود جامعه ی مدنی توانمند و وجود شهروندان آگاه و آزاد به عنوان
.پیش شرط های استقرار دموکراسی، مسئله به سادگی داشتن قانون اساسی و پارلمان نیست

واقعیت آن است که دموکراسی بدون دموکرات ها عملی نیست، و دموکرات ها بدون دموکراسی یا
رابطه ی مستقیم بین جامعه ی. خانه نشین اند، یا در زندان اند، یا سر به نیست شده، و یا در تبعیدند

هر اندازه که جامعه ی مدنی و اکثریت زحمتکش آن قوی تر، ورزیده تر. مدنی و دولت تردیدناپذیر است
و آگاه تر باشد، دولِت مناسب تر و مترقی تری را برروی کار می آورند، و آن دولت با پی گیری

سیاست های ترقی خواهانه، جامعه ی مدنی پرورش یافته تری را عرضه می کند، و این چرخه ی مثبت
عکس این قضیه نیز صادق است، و هرچه جامعه ی. در جهت تعمیق دموکراسی ادامه می یابد

مدنی ضعیف تر و پراکنده تر باشد، اقلیِت در قدرت با استفاده از امکانات خود و جعِل رضایت، جامعه ی
.مدنی را گمراه تر و ضعیف تر می سازند

در زمینه ی نقش توده های مردم و حضور آن ها در سیاست گذاری و مدیریت، دو دیِد افراطی را
از یک سو دیِد افالطونی و شبه افالطونی است که در قسمت اول این نوشته. می توان مشاهده کرد

و دیگری. به آن ها اشاره شد؛ دیدی که مردم را کامالً ناآگاه و بی صالحیت برای کار سیاسی می داند
دیدگاهی است که مردم، خلق، و اکثر زحمتکشان را ایده آلیزه می کند، و آن ها را در همین شرایطی

واضح  است که هر دو دید افراطی و. که هستند از هرنظر آماده ی رهبری سیاسی می داند
اکثریت محروم به خاطر محرومیت های اقتصادی، اجتماعی، و آموزشی، مورد. نادرست اند

متأسفانه این واقعیتی است که به خاطر عدم تعمیق. سوءاستفاده ی نخبگان قرار گرفته و می گیرند
.دموکراسی، امروزه در جهان انتخاباتی نیست که به درجات مختلف از این امر مستثنی باشد

این بحث در میان پاره ای سوسیالیست ها، در رابطه با توانایی های طبقه ی کارگر برای استقرار نظام
در مقابِل سنت. سوسیالیستی نیز مطرح بوده و هست، که بی ارتباط  با بحث حاضر نیست

بلشویکی که بر این باور بوده و هست که انقالب سوسیالیستی توسط پیشتازان طبقه ی کارگر،
سرانجام تمامی طبقه را آماده ی اداره ی امور جامعه ی سوسیالیستی می سازد، و یا سنتی

مدیریتی-گردانی و خود-آنارشیستی که معتقد است کارگران از هم اکنون آماده ی خود
سوسیالیستی هستند، پاره ای دیگر بر این باور بوده و هستند که انقالب سوسیالیستِی واقعی تنها

زمانی می تواند رخ دهد که اکثریت طبقه ی کارگر و جامعه آگاهانه سوسیالیست شده و به شکل
ریشه ی چنین برخوردی را در آثار خود. اجتماعی جدیدی را پایه ریزی کند-دموکراتیک نظام اقتصادی

[17. ]مارکس، انگلس، گرامشی و بسیاری دیگر می توان یافت، که در جای دیگری به آن پرداخته ام
باشند، معتقد بود که« خود رهاکننده»گرامشی ضمن باور به این که توده ها به طور ایده آل باید کامالً 

او تأکید. قادر به این کار نیستند« روشنفکران»آن ها آگاهی الزم را در این زمینه ندارند، و بدون کمک 
هیچ سازمانی بدون روشنفکران، یعنی بدون»... می کند که این کار نیاز به سازمان دهی دارد، و 

تفاوت این دید با دید بلشویکی در این بود که گرامشی[ 18.«]سازمان دهندگان و رهبران، وجود ندارد



گرامشی در جای دیگری در مقاله ی. این تحول را مقدم بر کسب قدرت، و نه به دنبال آن، می دید
که حدود یک صد سال پیش نوشته شده، اشاره کرد که گذار به« دو انقالب»کوتاه خود تحت عنوان 

به قوِل کارل باگز، اشاره ی. سوسیالیسم باید در دو عرصه ی جداگانه اما به هم پیوسته رخ دهد
گرامشی بر این است که بخش قابل توجهی از آنچه که ما انقالب می نامیم، در واقع مقدم بر کسب

.]قدرت سیاسی صورت می گیرد؛ یعنی کسب تدریجی قدرت اجتماعی مقدم بر دولت مداری است
19]

بر کنار از به. در این میان نظریه پردازانی هم بوده و هستند که نظریه های متفاوتی را طرح  کرده اند
یا[ 20]ساختارگرایانی همچون ارنستو الکلو و شانتال موف،- مارکسیست ها و پسا- اصطالح  پسا

و دیگرانی که به درجات مختلف خود را از حوزه ی مارکسیسم خارج[ 21]بَری هیندس و ُپل ِهرست،
کرده اند، نظریه پردازان دیگری توانایی طبقه ی کارگر، عمدتاً کارگران یدی، را در دگرگون سازی بزرگ

اجتماعی مورد شک قرار داده، و این نقش را تنها برای کارگران ذهنی و طبقه ی متوسط جدید قائل
او از جمله می گوید که برای. اشاره کرد [ 22]از آن جمله می توان به َگوین کیچینگ. شده اند

ساختن جهانی سوسیالیستی راهی بسیار طوالنی در پیش است و به سطح  باالیی از توسعه و
رفاه و رونق مادی که نظام سرمایه داری می تواند فراهم کند، و نیز به شهروندانی بسیار ماهر،

او بر این اعتقاد است. دانش آموخته، که سطح  واالیی از روشنفکری را کسب کرده باشند، نیاز است
که طرفداران واقعی سوسیالیسم تنها کسانی می توانند باشند که توان ذهنی، عقالنیت، و

با آن که او طبقه ی. دل مشغولی اخالقی دارند، و نه آن ها که تنها نگران وضع مادی خود هستند
کارگر را عامل تحول و دگرگونی اجتماعی می شناسد، اما بخش بزرگی از این طبقه را در شرایط

اِلِن وود، از منتقدان سرسخِت کیچینگ و نظریه پردازان مشابه او،. امروزی از این مقوله حذف می کند
برکنار از این که تا چه حد این برچسب دقیق[ 23.]می خواند« مارکسیست های افالطونی»آن ها را 

است، قطعاً انتقادات جدی به پاره ای از این نظریه ها وارد است، اما نمی توان این واقعیت را انکار کرد
که سوسیالیسم و دموکراسی واقعی نیاز به یک جامعه ی مدنی پیچیده با سطح  باالیی از آگاهِی

.بخشِ وسیعی از نیروی کار دارد

امپریالیسم، سرمایه ی انحصاری، پوپولیسم، بنیاد گرایی مذهبی، و: موانع
تمامیت خواهی

واضح است که صاحبان قدرت، مستقل از خاستگاه قدرت شان، اعم از اینکه ثروت یا موروثی باشد، و
یا به مذهب، قبیله، قومیت و جز آن مربوط شود، همیشه مانع بزرگی برای دست یابی به

در مورد کشورهای کم تر توسعه یافته عالوه بر این عوامل، باید مداخله ی. دموکراسی بوده اند
امپریالیسم ضمن آن که نقش مهمی در تغییر ساختار پاره ای. امپریالیستی را نیز اضافه کرد

حکومت های عقب مانده ی استبدادی داشته، از مهم ترین موانع رشد دموکراسی در مراحل بعدی
.توسعه ی این کشورها بوده است

امپریالیسم انگلیس عاجز از( ۱۹۵۳) ۱۳۳۲نمونه ی برجسته کشور خودمان ایران است که در 
سرنگونی دولت دموکراتیک دکتر مصدق، امپریالیسم امریکا را به کمک خواست که او نیز در مقابل
گرفتن چهل درصد سهِم نفت ایران برای شرکت های نفتی امریکایی و دیگر امتیازها، اولین کودتای

 سال پیش دولت ملی و۶۵کافی است در نظر آوریم که اگر بیش از . موفق خود را به اجرا درآورد
دموکراتیک مصدق سرنگون نشده بود و ایران در این دهه ها با تجربه ی دموکراسی رشد و تحول

مثال ها در مورد دیگر. یافته بود، امروز نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه چه وضعیتی می داشت
کشورهای خاورمیانه را به خوبی می دانیم، اما اشاره به منطقه ی دیگر جهان، یعنی امریکای مرکزی



و التین با نمونه های متعدد از مقابله ی امریکا با جریانات مترقی و حمایت آن از دیکتاتوری های نظامی
 امریکا دولت۱۹۵۴یکسال پس از کودتا در ایران، در . و غیر آن در این جا بی مناسبت نیست

دموکراتیک و مترقی جاکوبو آربِنز در گواتماال را، که بر علیه شرکت امریکایی یونایتد فروت مبارزه
می کرد، با یک کودتا سرنگون کرد، یک دیکتاتوری خشن را روی کار آورد و بیش از چهل سال جنگ

 دولت کندی در مقابله با دولِت حدوداً چِپ برزیل، زمینه ی۱۹۶۴در . داخلی را در آن کشور دامن زد
، امریکا دولت دموکراتیک سوسیالیست۱۹۷۳در . یک کودتای دست راستی نظامیان را فراهم آورد

در همان سال در اروگوئه با کودتای. آلنده را در شیلی سرنگون ساخت و پینوشه را به قدرت رساند
 در آرژانتین با کودتای دست راستی، دولت۱۹۷۶در . دیگری، دولت منتخب مردم را سرنگون کرد

 در کوستاریکا دولت رودریگو کارازو را که به جبهه ی فارابوندو مارتی در۱۹۷۸در . منتخب را ساقط  کرد
۱۹۹۱در . السالوادور کمک می کرد، و بدهی های خود را به بانک جهانی نپرداخته بود، ساقط نمود

این ها تنها فهرست کودتا های موفقِ طراحی شده. کودتا در  هائیتی دولت منتخب را سرنگون ساخت
حمایت آشکار از دیکتاتوری های. یا حمایت شده از سوی امریکا در امریکای مرکزی و التین است

خشن و فاسد در دیگر کشورهای این منطقه، از باتیستا در کوبا و نورییگا در پاناما گرفته تا تروخیلو
در جمهوری دومینیکن، پینوشه در شیلی، دوالیه ها در  هاییتی، سوموزا ها در نیکاراگوا، و فوجیموری

بگذریم از مداخله ی قاطعانه. پوشیده نیست! – در پِرو، بر کسی – جز بخش وسیعی از مردم امریکا
و بی وقفه ی امریکا برعلیه جنبش های مترقی امریکای التین، از کوبا گرفته تا ساندینیست ها و

.فارابوندو مارتی، و توطئه های پی درپی علیه ونزوئال و بولیوی و امثال آن ها

برقراری نظام های دیکتاتوری و خشونت دولتی، اعدام ها، زندان ها، سر به نیست کردن ها و
زندگی تحت. جنگ های داخلی، توسل به خشونت توسط دیگران را نیز دامن زد و همگانی کرد

با این حال تاریخ امریکای. دیکتاتوری آموزشگاهی برای دموکراسی و تربیت دموکرات ها نیست
مرکزی و التین مملو است از مبارزات به شیوه دموکراتیک، و به روی کار آمدن رژیم های مردمی، اما

متخصصان امریکای التین اشاره می کنند که در چند دهه ی اخیر در امریکای. به شکلی بی ثبات
التین، پانزده رییس جمهور که به شکل دموکراتیک انتخاب شدند، نتوانستند دوره ی ریاست جمهوری

در مواردی نیز دولت های در قدرت بدون توسل به خشونت، با متانت از[ 24.]خود را به پایان رسانند
نمونه ی برجسته آن نیکاراگوا بود که، همان طور که در جای دیگری به آن پرداخته ام،. قدرت کنار رفتند

در پاره ای[ 25.] به قدرت بازگشتند۲۰۰۶با توطئه های امریکا ساندینیست ها کنار رفتند، و مجدداً در 
از دیگر کشورهای این منطقه، به رغم همه ی سرکوب ها، در فضای دیکتاتوری و مردساالری این

ازجمله برای اولین بار یک رهبر اتحادیه ی کارگری در. جوامع شاهد موفقیت های دیگری نیز بوده ایم
برزیل به ریاست جمهوری رسید، دو زن در شیلی و آرژانتین، و یک بومی در بولیوی رییس جمهور

با آن که هر یک از آن ها به دالیل مختلف که از بحث ما خارج است، دچار مشکل شدند، ِصرف. شدند
 .انتخاب آن ها به رهبری کشورشان به طور دموکراتیک، رویدادهای مثبتی بود

مسئاله ی مهم این است که تغییر شکل حکومتی از دیکتاتوری به دموکراسی در امریکای التین،
نظیر دیگر مناطق جهان، ضمن آن که فضای مبارزاتی را برای جنبش های اجتماعی باز کرد و سرکوب

را کاهش داد، از نظر عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اکثریت محروم، تفاوت های چندانی را عرضه
علت اصلی این امر را اکثر متخصصان امریکای التین به درستی غلبه ی سیاست های نولیبرال. نکرد

طرفه آن که تنها کشوری که سیاست[ 26.]در تقریباً تمامی کشورهای این منطقه طرح  کرده اند
متفاوتی را پی گیری کرد، ونزوئال بود، که سخت تحت فشار امریکا و نهادهای مالی بین المللی قرار
گرفت، و خود نیز بر کنار از خطاهای برنامه های اقتصادی و از جمله بی توجهی به طبقه ی متوسط

.جدید، دیکتاتوری از نوع دیگری را مستقر کرد

تحوالت سرمایه داری و سلطه ی فزاینده ی. جزء تجزیه ناپذیر امپریالیسم، سرمایه ی انحصاری است



سرمایه ی انحصاری مالی در شکل جهانی شدِن نولیبرالی، قطعاً از موانع بسیار جدی استقرار
قدرت فزاینده الیگوپولی های مالی و صنعتی در شکل. دموکراسی واقعی در سراسر جهان است

بانک ها شرکت های چندملیتی، و حمایتی که از نهاد های بین المللی سرمایه داری، و دولت های
سرکوب گر دریافت می کنند، نمی تواند با هیچ نوع دموکراسی و حکومت مردمی سر سازش داشته

برکنار از نقشِ مستقیِم این نهادها در کودتا های متعدد و استقرار دیکتاتوری ها در بسیاری. باشد
کشورهای کم تر توسعه یافته ی جهان، این بانک ها و شرکت ها در صدمه زدن به دموکراسی در

همین ُالیگارش های جهانی با ثروت بی کران شان. کشورهای خود نیز نقش مهمی برعهده داشته اند
هستند که با به کارگیری تکنولوژی مدرن و ارتشی از کارکنان شرکت های دیجیتال، با ایجاد

.اغتشاش در اذهان عمومی به هنگام انتخابات، کاندیدای مورد نظر خود را به قدرت می رسانند
انتخاب ترامپ، همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا، وانتخاب بولسونارو در برزیل نمونه هایی

.چند از این مداخله ها در انتخابات کشور هاست

مستقل از معانی مختلف این. دیگر مانع بزرگ دموکراسی، پوپولیسم، به ویژه پوپولیسم راست است
مفهوم و موارد متعدد و متفاوتِ تاریخی آن در نقاط مختلف جهان، منظور از پوپولیسم در این جا

، سوءاستفاده از محرومیت ها و شکایت های«مردم»سیاست جریاناتی است که با تکیه کالم 
فرودستان، بر انگیختن احساساتِ آن ها بر علیه گروهی خاص، و ارائه ی راه حل های ساده برای

مسائل پیچیده ی اجتماعی و اقتصادی، سعی دارند که با به حرکت در آوردن محرومین و جلب  رأی
پوپولیسم در هر شکل و گرایش خود. آن ها در انتخابات، سیاست های ارتجاعی خود را به پیش برند

نه تهدیدی برای»بر خالف نظر ارنستو الکلو، که به خطا پوپولیسم را )اعم از چپ و راست، 
این عامل خود به طور. عاملی مخرب و ارتجاعی است( می داند،[ 27« ]دموکراسی، که بخشی از آن

فاشیسم از اولین نمونه های بارز. مستقیم و غیرمستقیم، نیز معلوِل عملکرد امپریالیسم بوده است
پوپولیسم راست بود که به نوعی با مکانیسم های دموکراتیک به قدرت رسید، و آن دیکتاتوری

ظهور پوپولیسم اسالمی بعد از به قدرت رسیدن اسالم گرایان در جریان. وحشتناک را بر پا ساخت
انقالب بهمن، مداخله ی نظامی شوروی در افغانستان و آخرین درگیری های جنگ سرد، ظهور

القاعده و طالبان، حمله های نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان، عراق، لیبی، ظهور داعش و
ده ها جنبش اسالم گرای دیگر، جنگ های نیابتی سوریه و یمن، و غیره، همگی خطرناک ترین موانع

ادامه ی جنگ های داخلی، همراه با بحران های اقتصادی. را در راه دموکراسی منطقه به وجود آوردند
در کشورهای خاورمیانه و افریقا، که بخش  مهمی از آن معلول سیاست های نولیبرالیستی بوده،

همین جریان با بر انگیختن احساسات عمومی بر علیه. موج پناهندگی و مهاجرت به اروپا را دامن زد
در. پناهندگان، عامل تشدیدکننده ی اوج گیری پوپولیسم راست در اغلب کشورهای اروپایی شد

امریکا نیز به قدرت رسیدن فردی نظیر ترامپ نتیجه ی همین سیاست ها در داخل خود امریکا، و نیز
پوپولیسم راست نه تنها امکان پیشرفت دموکراسی در. در کشورهای مکزیک و امریکای مرکزی بود

کشورهای کم تر توسعه یافته را کاهش داده، دموکراسی را در کشورهای پیشرفته ی غربی که به
.نسبت به دیگر نقاط جهان آزادتر و دموکراتیک تر بوده و هست، سخت به خطر انداخته است

از دیگر موانع بسیار بزرگ و خطرناک و مرتبط با پوپولیسم، بنیادگرایی مذهبی، اعم از مسیحی،
اتحاد عمل بنیادگرایان اوانجلیست و بخشی از بنیادگرایان یهودی،. یهودی، اسالمی و هندو، است

به رغم اختالفات و دشمنی های مذهبی شان، و حمایت آن ها از سیاست های اسرائیل، از یک سو
جناح  های راست افراطی و مذهبی را در اسرائیل تقویت کرده، و از سوی دیگر در عکس العمل به

صدماتی که به فلسطینی ها وارد کرده و می کنند، بنیادگرایی اسالمی را در فلسطین و خاورمیانه
.تکلیف بنیادگرایی اسالمی و آنچه که بر کشور ما رفته، نیازی به توضیح ندارد. تشدید کرده است

بنیادگرایی مذهبی با دامن زدن به خرافه، جهل و نادانی از پیشرفت جامعه ی مدنی جلوگیری
از این رو مبارزه برای سکوالریسم، جزء جدایی ناپذیری از مبارزه برای دموکراسی در سراسر. می کند



.جهان است

عالوه بر پوپولیست ها و بنیادگرایان مذهبی، جریانات بسیار تندرو و تمامیت خواِه سکوالر، اعم از چپ
و ملی گرا، که بی توجه به درس ها و تجربه های گذشته و واقعیت های امروزی، شعارهای بی

.پایه سر می دهند، نیز به نوبه ی خود و به درجات مختلف از موانع دموکراسی هستند

وضعیت دموکراسی در کشور های مختلف: پیشرفت ها و عقب نشینی ها

واضح است که به رغم موانع و مشکالتی که اشاره شد، همه ی کشورهای جهان از نظر وضعیت
دموکراسی در یک سطح  قرار ندارند، هرچند کسانی هستند که با دیدی رمانتیک و جزم اندیشانه

ارائه ی تصویری دقیق از وضعیت. وجود هر نوع دموکراسی را در جهان امروز انکار می کنند
از نظر تطبیقی چند نهاد مهِم غربی چنین مقایسه ی تطبیقی را. دموکراسی در جهان عملی نیست

انجام می دهند، که به رغم محدودیت های متدولوژیک و نظری، اطالعات قابل توجهی را در این زمینه
و واحد[ 28]،«گزارش ساالنه ی آزادی»که « فریدام هاوس»از آن جمله است، . ارائه می دهند

[29. ]را منتشر می کند« شاخص دموکراسی»اطالعات اقتصادِی اکونومیست، که 

فریدام هاوس که به ریاست النور روزولت در دهه ی چهل قرن بیستم بر اساس اعالمیه جهانی
حقوق بشر به وجود آمد، کشورهای جهان را از منظر قوانین و اقدامات عملی شان در رابطه با َده

پلورالیسم سیاسی و مشارکت در»، «فراینِد انتخاباتی»در سه بخش « حقوق سیاسی»مقوله ی 
، در چهار«حقوق و آزادی های مدنی»، و نیز براساس پانزده دسته «عملکرد دولت»، و «انتخابات
،«اقتدار و حقوق فردی»، و «حکومت قانون»، «آزادی تشکل»، «آزادی بیان و عقیده»مقوله ی 

، و«نیمه آزاد»، «آزاد»بر این اساس کشور ها با رده های مختلف در سه مقوله ی . رده بندی می کند
کشورهای عمدتاً اروپایی، امریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند، در زمره ی. قرار می گیرند« غیر آزاد»

، و اکثر«نیمه آزاد»، پاره ای کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای التین، «آزاد»کشورهای 
کشورهای مسلماِن خاورمیانه و شمال افریقا از جمله ایران، نیز کشورهای روسیه و چین، و اکثر

بدترین رده ها به کشور های. قرار می گیرند« غیرآزاد»کشورهای افریقایی در مقوله ی 
، و کشورهای درگیِر جنگ و جنگ(«دزد ساالری)کشورهای ِکلپتوکراتیک »، «دیکتاتوری های نفتی»

 در صد۳۰، «آزاد» درصد ۴۵، از مجموعه ی کشورها، ۲۰۱۸در گزارش . داخلی، تعلق گرفته است
این گزارش اشاره می کند که در ساِل آماری مورد. قلمداد شده اند« غیرآزاد» درصد ۲۵، و «نیمه آزاد»

، دموکراسی در جهان با بیش ترین بحران ها مواجه بوده، و نسبت به سال قبل از۲۰۱۷مطالعه در 
۳۵ کشور از نظر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی امتیاز کم تری داشته اند، و با آن که ۷۱آن، 

کشور در مواردی پیشرفت هایی داشته اند، در مجموع این دوازدهمین ساِل متوالی کاهشِ شاخص
افول فزاینده ی استانداردهای دموکراتیک را در خود»این گزارش . آزادی ها در سطح جهان بوده است

این گزارش البته یکی از دالیل افت شاخص های آزادی و. )نیز نشان می دهد« ۲۰۰۸امریکا از سال 
عقب نشینی امریکا از تعهد تاریخِی خود به تشویق و حمایت از دموکراسی»دموکراتیک در جهان را 

!(در باال نمونه های تشویق و حمایت امریکا را از دموکراسی دیدیم! طرح می کند« در جهان

۶۰ به این سو منتشر می شود، بر اساس ۲۰۰۶، که از «شاخص دموکراسی»گزارش ساالنه ی 
،«فرهنگ سیاسی»، و «آزادی های مدنی»، «پلورالیسم»شاخص در مقوله های مختلف مربوط به 

مختلط – ترکیبی»، «دموکراسی معیوب»، «دموکراسی کامل»کشورهای جهان را در چهار مقوله ی 
در این میان در. رده بندی می کند« اقتدارگرا و خودکامه»، و «از شکلی از دموکراسی و اقتدارگرایی

دموکراسی» کشور، عمدتاً اروپایی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، ۲۰آخرین گزارش این موسسه، 



 کشور، از جمله امریکا، اسراییل، اغلب کشورهای اروپای شرقی، آسیایی، و امریکای۵۴، «کامل
 کشور، از جمله پاره ای کشورهای آسیایی و امریکای۳۸، «دموکراسی معیوب»مرکزی و التین، 

 کشور، عمدتا خاورمیانه و شمال افریقا، از جمله ایران، و نیز روسیه، چین، و۵۲، و «مختلط»التین، 
 را۲۰۱۷این گزارش نیز شاخص دموکراسی . مقوله بندی شده اند« استبدادی»کره شمالی، 

سال برای سقوط شاخص های دموکراتیک در جهان اعالم و اشاره می کند که بعد از بحران« بدترین»
. کشور از نظر معیار های دموکراسی به سطح  پایین تری سقوط کرده اند۸۹، تعداد ۲۰۰۸اقتصادی 

«(فریدام هاوس»نظیر گزارش )

به طور خالصه این دو گزارش مقوله بندی های قابل دفاعی را از کشورهای مختلف جهان از نظر سطح
نسبتاً پیشرفته تر یا عقب مانده تر از نظر شاخص های آزادی های سیاسی و دموکراسی نشان

البته همان طور که می توان انتظار داشت، عوامل مربوط به دموکراسی اقتصادی که بدون. می دهند
هر چند که در گزارش. آن دموکراسی در معنی جامع خود نمی تواند مطرح باشد، بسیار کم رنگ اند

البته با تعریف دیگری مبتنی بر این« – آزادی از استثمار»، در مورد حق مالکیت به «فریدام هاوس»
اشاره دارد، که در حد خود« – آیا سود شرکت ها تنها به نفع چند نفر یا به همگان می رسد»که 

.قابل توجه است

دموکراسی، مبرم ترین وظیفه ی امروز

همان طور که در قسمت اول اشاره شد، مفهوم و شکل دموکراسی دولتی در یک روند تاریخی
طوالنی متحول شد، و طی آن سهم حوزه ی عمومی که در آغاز از هر جهت بر حوزه ی خصوصی
غلبه داشت، کاهش یافت، و به درجات مختلف در نقاط مختلف جهان، جامعه ی مدنی توانست

به رغم تمامی موانع و تناقض ها، امروزه دموکراسی تنها شکل. صدای قوی تری در مقابل دولت بیابد
پیچیده ترین تناقض در بحث دموکراسی،. سازمانی مطلوب برای اداره ی امور جوامع انسانی است

همان طور که گفته شد، این است که از یک سو بدون یک جامعه ی مدنی پیچیده و شهروندانی آگاه،
دموکراسی واقعی عملی نمی شود، و از سوی دیگر جامعه ی مدنی دموکرات و آگاه تنها در

یعنی وجود و بقای. دموکراسی پرورش می یابد و بدون وجود دموکراسی پیشرفت نمی کند
دید و آموزش و اشاعه ی برخورد دموکراتیک، و فرهنگ. دموکراسی به انسان های دموکرات نیاز دارد

دموکراتیک، رعایت و احترام به حقوق دیگران، تعامل و مدارا، تنها در یک نظام دموکراتیک رشد
حتی یک دموکراسی ناقص امکان بیش تری برای رشد چنین تحوالتی دارد. می یابد و تقویت می شود

واقعیت دیگر آن که. دموکراسی احتیاج به تمرین و تداوم دارد. تا یک نظام استبدادی و دیکتاتوری
.جامعه ی مدنِی دموکرات و آگاه یک شبه بوجود نمی آید

حقوقی، محتوای آن، و جامعه ی/در مورد وجوه مختلف دموکراسی، یعنی روش و شکِل سازمانی
شهروندان دموکرات، که در باال به آن ها اشاره شد، نمی توان و نباید از همین مقطع حاضر/مدنی

دموکراسی واقعی. را داشت( ماکسیمالیست)انتظاِر شکل و محتوای ایده آل یا بیشینه خواه 
--همان طور که قبال اشاره شد، مبتنی است بر حکومت بالمنازع مردم در یک نظام عادالنه، برابر 

از سوی دیگر نیز. و عاری از استثمار-- نه تنها از نظر حقوقی، بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی 
، یعنی(مینیمالیست)نمی توان به سبک بسیاری از نهاد های بورژوایی تنها به یک دیِد کمینه خواه 

.ِصرِف وجود قانون اساسی، و برگزاری انتخابات رییس جمهوری یا پارلمانی، دلخوش کرد

در شرایط کنونی گذار به دموکراسی واقعی، مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک، سکوالر و
مترقی بر اساس یک قانون اساسی مترقی و انجام انتخابات آزاد و مبرا از تقلب و اعمال نفوذ



قدرتمندان، که طی آن جریانات مختلف آزادانه سیاست های خود را پی گیری کنند، مهم ترین و
عاجل ترین وظیفه ی نیروهای عدالت جو در همه ی کشورهای جهان است، تا از این طریق زمینه ی

این کار نیاز به سازمان دهی. رشد و پیشرفت فزاینده ی جامعه ی مدنی و دولت دموکراتیک فراهم آید
تحوالت فوق العاده ی تکنولوژی ارتباطات و حضور وسیع بخش وسیعی از. و آگاهی رسانی وسیع دارد

مردمان در فضای اجتماعی، ضمن آن که جریانات راست هم در آن بسیار فعال اند، می تواند به شکل
در زمان حاضر، در جوار جنبش های اجتماعی و. قاطع تری مورد استفاده ی نیروهای مترقی قرار گیرد

هویتی، از جنبش فمینیستی، جنبش کارگری، و جنبش های طبقه ی متوسط جدید تا جنبش های
دانشجویی و جوانان، جنبش اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، و  زیست محیطی، دو جریان
سیاسی اصلی که می توانند نقش عاملیِن چنین تحول سیاسی را برعهده گیرند، بخشی از

هر دو جریان ناچارند سازش هایی در این زمینه انجام. لیبرال ها و بخشی از چپ سوسیالیست است
لیبرال های واقعی ضمن حفظ ایده آل های خود، عالوه بر تأکید بر آزادی های فردی و اجتماعی و. دهند

برابرِی قانونی، ضرورتِ برابری های اجتماعی و عدالت اقتصادی، و تالش برای کاهشِ منطقی
سوسیالیست های دموکرات نیز. نابرابری ها به شکلی فزاینده مبتنی بر شرایط  واقعی، را بپذیرند

ضمن حفظ ایده آل های خود، عالوه بر تأکید بر عدالت اجتماعی، ضرورتِ آزادی های فردی و
پلورالیسم را بپذیرند، خواست مالکیت عمومی بر وسایل تولید را در این مرحله از تحول اجتماعی
محدود به صنایع و نهاد های استراتژیک کنند، و وجود مالکیت خصوصی را در چارچوب تنظیم های

.دموکراتیک از سوی دولت و نهادهای مترقی مردمی بپذیرند

در یک نظام سیاسی آزاد است که بخشِ فزاینده ای از مردم آگاهی کسب می کنند، امکان مشارکت
در وضع قوانین و تعیین سیاست ها را می یابند، تشکل مستقل ایجاد می کنند، و جامعه را به سوی

در این رابطه است که جامعه ی مدنی توانمندتر می شود، به تدریج. ایده آل ها به پیش می برند
دولت را تحت کنترل بیش تر قرار می دهد، و دولت خادِم جامعه ی مدنی می شود/جامعه ی سیاسی
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