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 دموکراسی و توسعھ اقتصادی پایدار
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ن توسعه اقتصادی و دموکرا�  ر  در صد و اندی سال گذشته ایران    س�استدغدغه  به اشکال مختلف  ابطه بنی

وطجنبش  بودە است.   س�ا�   اصالحاتتوسعه اقتصادی کشور از  راە  که    گرا�ش داشتبه این نظ��ه    �تم�ش
 را در حکمراین کشور  سکان  برای هفت دهه  الگوی توسعه اقتصادی آمرانه رضا شاە که  برعکس،    آغاز م�شود. 

ورت وجود �ک د�کتاتور صالح برای     توسعه اقتصادیتقدم    بر دست داشت   در .  بود استوار  غلبه بر موانع  و �ن
ن  اقتصادی و دموکرا�    جمهوری اسال�، رابطه بنی اما همچنان  توسعه  برای مردم و  دغدغه حکومت ن�ست. 

 جامعه مدین ایران مط�ح است. 
 

، جمهوری  تا به توسعه اقتصادی دست �ابد   ا�ر الگوی توسعه آمرانه پهلوی آزادی را پای درخت نوسازی ق��این کرد 
س�است این    . ە استتوسعه اقتصادی و هم توسعه س�ا� را ق��این اسال� سازی آمرانه کرد  هر دو، هماسال�  

تج��ه خطرنا��ت از    ر �ک فرو�ا�ش �س�ا  در آستانهجامعه ایران را  اقتصاد ایران را و�ران کردە و  گذشته    چهار دهه  ر د
ن المل� پول،   قب� قرار دادە است.   سهم ایران در اقتصاد جهاین از حدود  سال گذشته  ۴۲ر  د  بنا بر آمار صندوق بنی

ن اقتصاد ایران و استکوچک�ت شدە    ٪۴۰و   ٪ سقوط کردە۱.۲به    ۱۹۸۰در سال    ۲٪ . به عبارت د�گر شکاف بنی
،  اقتصاد جهان به شدت افزا�ش �افته است.   ن�خ    و   ن�خ ب�کاری دو رق� انفجار جمع�ت، رشد اقتصادی نا�ا�ن

در اثر کمبود  .  است  فراتر رفته، ب�ش از �ک سوم جمع�ت را به ز�ر خط فقر کشاندە  ٪۴۵تور� که ا�نون از مرز  
نا�ارآمدی های کشور فرسودە شدە و در وضع�ت �س�ار نامطلویب قرار دارند.  تاس�سات و ز�ر ساختگذاری  ه �ما�

�افته و به از کشور ابعاد �س�ار خطرنا�  فرار �ما�ه ا�ساین  و فساد تمام ارکان حکمراین کشور را فرا گرفته است.  
ان ناپذیری وار مح�ط ز�ست کشور خسارت    شدە است.  د های ج�ب

 
دەا�نون، تحت فشار بحران  راە نجات را در  ای  عدەای که تمام ارکان جامعه را فرا�رفته است، بار د�گر  های گس�ت

ن  خواە جستجو �  �افنت چگونه به راسیت رابطه توسعه اقتصادی و دموکرا� چ�ست و    کنند. �ک د�کتاتور خ�ی
�  

گ
ن شاخص   برر�برای پاسخ به این سوال    ؟اقتصادی و س�ا� رها شد توان از چرخه باطل عقب ماند� رابطه بنی

       تواند مف�د باشد. �دموکرا� و شاخص توسعه اقتصادی 
 

 در برابر را  حا�م  اجتما�، اقتصادی و س�ا� است که قدرت  فردی،  آزادی های    ای از جوهر دموکرا� مجموعه
د م�کند صهای آزادی را در کشورهای مختلف ر خانه آزادی شاخصجهاین  موسسه    سازد. � شهروندان پاسخگو  
پا�ه مجموعه  بر  این شاخصو  از  از ها  ای  م�کند که تص��ری  آزادی محاسبه  برای هر کشور �ک شاخص ک� 

های دموکرا� را پوشش تواند تمام جنبهن�  شاخصین  اطب�عتا    . وضع�ت دموکرا� در آن کشور بدست م�دهد 
 دهد. دهد، اما در مجم�ع �ک تص��ر ک� از سطح دموکرا� در کشورهای مختلف بدست �

   
ن  توسعه اقتصادی   بخواه�م با استفادە از �ک شاخص سطح توسعه های متعددی است. اما ا�ر  دارای جنبهن�ی

ناخالص م�  سه کن�م،  مقا�  رر� و اقتصادی را در کشورهای مختلف ب �ا تول�د  متداو�    �انه شاخصدرآمد 
س است.  است که   برای همه کشورها در دس�ت

 
ن شاخص دموکرا�  ۱نمودار   با شاخص   خانه آزادی  رابطه بنی را 

�انه   م�دهد.  درآمد  نمودار  در  �شان  د�د �این  ن   توان  بنی که 
 آشکار 

گ
وجود    قابل توج�   و   دموکرا� و توسعه اقتصادی همبست�

 در کشورهایی  دارد. در هر دو سوی معادله  
گ

هستند که این همبست�
به دل�ل درآمد  قطر و ک��ت  برای مثال،  کند.  مورد آنها صدق ن�

هستند  باالیی  �س�ار  درآمد  سطح  دارای  شاخص   ا ما  ،نفت، 
ن است. از سوی د�گر، کشور ما� دارای  دموکرا� آنها �س�ار پاینی

ن است. اما در مجم�ع،   و   شاخص دموکرا� باال  سطح درآمد پاینی
 (کورل�شن) مثبت 

گ
ن دموکرا� و توسعه اقتصادی �ک همبست� بنی
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  . و برعکس است درآمد �انه باال با سطح باالی دموکرا� همراەبطور متوسط وجود دارد، �عین  ویق
 ن�  از   اما 

گ
ثابت کرد که دموکرا� به راحیت  علت و معلو� نت�جه گرفت و  توان �ک رابطه  وجود این همبست�

عامل توسعه اقتصادی است �ا برعکس توسعه اقتصادی عامل دموکرا� است. این امر دارای دال�ل متعددی 
ن توسعه اقتصادی و دموکرا� �ک رابطه دو س��ه  .  است با  �ک رابطه �ک س��ه که  ، نه  است  پ�چ�دەرابطه بنی

ن   کدام عامل د�گری است.  قاطع�ت بتوان گفت   ، این �ک رابطه سادە خ� ن�ست. بل�ه ما با �ک فرایند همچننی
   غ�ی خ� رو�رو هست�م.  پ�چ�دە

 
�    های تار��ن هستند که از عوامل متعدد پد�دە سعه اقتصادی و هم دموکرا�  و هم ت  ،افزون بر این و بعضا مش�ت

� به منابع طب�� گرفته، تا تحوالت فنآوری، رقابت ها و   – پذیرند  تاث�ی �  از عوامل طب��، جغراف�ایی و دس�ت
دە  مجموعه گس�ت و  المل�  ن  بنی عواملمناقشات  از  از    ای   ، نها  جملهدروین اقتصادی،  دیک�ف�ت   ، های حقو�ت

، توز�ــــع  های اقتصادی و اجتما� دولتگذاری و س�ا� جامعه، ظرف�ت نهاد دولت، ک�ف�ت س�است  اجتما�
   ای از مجموعه و    قدرت

گ
رو�رو هست�م که در آن پ�چ�دە  ما با �ک رابطه دو س��ه  به عبارت د�گر،    . عوامل فرهن�

دەهمزمان از �کد�گر تغذ�ه م�کنند  افزا هستند،  هم  توسعه اقتصادی و دموکرا�  ای  و هر کدام از مجموعه گس�ت
ن هستند، که بعضا   ،از عوامل ک ن�ی  پذیرند. تاث�ی �مش�ت

 
به فرایند   بناسم، پرسش و نگا� نابرعکسآ�ا توسعه اقتصادی عامل دموکرا� است �ا    که  پرسشدر واقع این  

آن است   روش مطلوبب�انجامد.  راە حل های نادرست    هبتواند  �که    استتوسعه اقتصادی و توسعه س�ا�  
، عوامل اص�  ر که برای هر کشو 

گ
، اقتصادی، اجتما�، س�ا� و فرهن� مانع که  را  ، در �ک برر� جامع تار��ن

�ن من  ا د �شناس�م و بانشدەهای توسعه اقتصادی و س�ا�  گردش چرخه فع و  ارو�ش سنج�دە که داری ب�ش�ت
�ن ه��نه و ر�سک باش  توسعه   های توسعه اقتصادی و ر ، این موانع را خنی� و با ا�جاد نهادهای الزم موتو د کم�ت

 را فعال ساز�م.  س�ا�
 

 و  در مورد ایران  
گ

  استبداد، خودکام�
گ

اقتصادی  مق�د نبودن قدرت س�ا� به قانون عمدە ت��ن عامل عقب ماند�
ن نهادهای دین و دولت لباس   ،وال�ت فق�ه  و تاس�س و س�ا� کشور است. این مانع که ا�نون با در هم آم�خنت

 اقتصادی و س�ا� کشور است.  
گ

ن بر تن کردە است ب�ش از هر زمان د�گر عامل اص� درماند� راە اندازی تقدس ن�ی
ن   ن امر ن�ازمند یطب�عتا تحقق ا مستلزم رفع این مانع است. چرخه توسعه اقتصادی و س�ا� ایران قبل از هر چ�ی

 . �ک برنامه س�ا� مناسب برای کسب قدرت س�ا� است
 

برای .  رو�رو استهای متعددی  با چالشتوسعه اقتصادی و س�ا� ایران  به تنهایی کا�ن ن�ست.    کسب قدرت  اما 
ما ن�ازمند  �ا� پا�دار  س  برای توسعه اقتصادی و �ش شناخت.  از پبا�ست  �را  ها  این چالش دست�ایب به هدف،  

برای تداب�ی  از  ای  از   مجموعه  ی  است. جدایی   جلوگ�ی دە  تداب�ی گس�ت این  دامنه  بود.  استبداد خواه�م  بازسازی 
ن   ،نهادهای دین و دولت، تفک�ک قوا  به و�ژە تضمنی نهادینه کردن مواز�ن حقوق ��ش در قانون اسا� کشور، 

آغاز این   به قانون مق�د کند را  ا�جاد �ک نظام قضایی کارآمد و مستقل که قدرت  ای س�ا� و اجتما� و  ه آزادی 
 راە است.  

 
ی از بازسازی استبداد اما   ی از بازسازی استبداد ن�ازمند    برای جلوگ�ی راە کار حقو�ت به تنهایی کا�ن ن�ست. جلوگ�ی

ایران جامعه  های مختلف  در عرصهتوز�ــــع قدرت   اقتصادی است. در  ارکان اص� قدرت، قدرت  از  است. �� 
 

گ
سوی از  از �کسو و در آمد نفت که به قدرت س�ا� حا�م استقالل ما� م�دهد،    ،استمرار استبداد و خودکام�

ی   است. شدە  آنها به نهاد دولت    شدنموجب تضع�ف طبقات اجتما� و وا�سته  د�گر،   ا��، جلوگ�ی ن �ش در چننی
ومند در برابر نهاد   از بازسازی استبداد مستلزم تق��ت بخش خصو� پا�گاە اجتما� مستقل ن�ی ا�جاد �ک  و 

ن عدالت اجتما� از �س�ت اقتصاد دولیت ن ب�ش از آنکه عدالت   گذرد. اقتصاد دولیت �دولت است. در ایران تامنی
ن کند، پا�ه     های استبداد را بازسازی خواهد کرد. اجتما� را تامنی

 
وی کار در برابر نهاد دولت مستلزم  دوم  پا�ه   وی کار قرار دارد. توانمند کردن ن�ی ا�جاد و تق��ت نهادهای قدرت در ن�ی

وی کار  کند. اما در این زمینه، راە کار حقو�ت نقش اص� را ا�فا �است. ها و سند�کاهای مستقل مانند اتحاد�ه ن�ی
  ، ی مانند تق��ت بخش تعاوین و تداب�ی ا�جاد   و   اقتصادی  موسساتی کار در مال��ت و مدی��ت  تق��ت مشارکت ن�ی

وی کار به متعلق های �ما�ه گذاری  صندوق ن � نهادهای ن�ی  د. ند نقش مف�دی ا�فا کننتوانن�ی
 

همراە    ،سوم توز�ــــع قدرت در نظام حکمراین کشور قرار دارد. در ایران، تمرکز ب�ش از اندازە قدرت در مرکز   عرصه
  با مجموعه

گ
ە،  مناط�ت مانند بلوچستانای از عوامل اجتما� موجب عقب افتاد� است.    شدە   کردستان و غ�ی

ی از باز سازی استبداد مستلزم پا�ان دادن به این وضع با�ست به صوریت انجام  �  اما این کار است.    �تجلوگ�ی
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ط    د پذیر  �ن پ�ش �ش لزل �  که امن�ت و ثبات کشور را که مهم�ت ن تعهد و    د. ساز توسعه اقتصادی و س�ا� است م�ت
وهای س�ا� کشور به پاسداری از تمام�ت ار�ن کشور نقش مه�   ن  ا�فا م�کند.  در این رابطه  پایبندی ن�ی اما پره�ی

ن به همان اندازە دارای اهم�ت  پر ر�سک  از راە کارهای   تواند به �س�ستمات�ک    زدایی تمرکز  من،    به باور است.  ن�ی
وری ناخواسته،  های  خویب این مشکل را حل کند، بدون آنکه ر�سک در    . به س�ستم تزر�ق کند   مخریب   و   غ�ی �ن

 .  شود �ی  وا�ذار   آنها به  ند باش�دارای م��ت �سیب  آنها  اموری که ارگان های مح� در انجامکل�ه   این روش
 

ومند  توسعه اقتصادی و س�ا� بدون �ک  .  دارد چهارم توز�ــــع قدرت در جامعه مدین قرار  عرصه   جامعه مدین ن�ی
به بتوانند  ای د�گر هما�ش  ه ام�دوارم پنل  کهاست    جدا�انه و  ی  کل�د    ،پردامنهبحث  �ک م  اینپا�دار نخواهد بود.  

دازند     . آن ب�پ
 

ن   با�ست بهبرای توز�ــــع قدرت � ی از در هم آم�ی ن توجه داشمنابع قدرت    یاصل تفک�ک قوا و جلوگ�ی در   ت.  ن�ی
وهای نظا� به حوزە ی از ورود ن�ی این   ای برخوردار است.  های س�است و اقتصاد از اهم�ت و�ژەاین رابطه جلوگ�ی

 های کنوین کشور است. های بحران ت��ن �چشمه اصل که در ج.ا. تماما نقض شدە است از اص�
 

توسعه اقتصادی در چند دهه گذشته  اند.  د�د آمدە در اثر استمرار استبداد پ که  دورهای باط� است    چالش د�گر 
ن گروە� -در هر دو رژ�م پهلوی و ج.ا.  -کشور های اجتما� �س�ار نابرابر بودە  س�ار ناموزون و توز�ــــع منافع آن بنی

که کار توسعه اقتصادی و س�ا� را    �س�ار عم��ت گشته است های اجتما�  است. این امر موجب پ�دا�ش شکاف 
،  . د نساز دشوار � ن  موجب بروز شکاف همچننی

گ
ن جامعه مدین  استمرار طوالین استبداد و خودکام� های عمیق بنی

اعتمادی مردم �سبت به نهاد دولت خود مان� در برابر توسعه اقتصادی و ای که یب و نهاد دولت گشته، به گونه 
ن و استفادە نامطلوب از دارایی است.   کشور  س�ا� های عمو� از جمله مال�ات گ��زی، گرا�ش به دور زدن قواننی

  نمودهای این ب�ماری است. 
 

ن جامعه مدین و دولت محدود ن�  شود، بل�ه به درون جامعه مدین متاسفانه دامنه این یب اعتمادی به رابطه بنی
ش �افته. این پد�دە که در ج ن گس�ت های اقتصادی را باال بردە و در عرصه .ا. �س�ار چشمگ�ی است ه��نه فعال�تن�ی

را دشوار ساخته است.   استبداد  با  مبارزە  برای  این موارد  س�ا� کار همگرایی  این تواند  دموکرا�  �در همه 
ی    پا   مان� در برابر صورت  به    و مشکالت همزمانها  شکاف این اما    .  ند ها را ترم�م کشکاف  ن دموکرا�  گ�ی عمل ن�ی

ن این دور کشور توسعه اقتصادی و س�ا�  کنند. � ن راە مناسیب برای شکسنت       . باطل استهای مستلزم �افنت
 

ر د�گر جهان امتاسفانه بدر مناسبات ایران با جهان خارج قرار دارد.  توسعه اقتصادی و س�ا� ایران    بعدیچالش  
ماای شدە است که در آن  مرحلهوارد   ن قطبنند  عوامل خار�ب  نقش تواند  �های جهاین قدرت  مناقشات بنی

ن �شد�د ر   . د نتر ا�فا  ککشورهای ضع�فای در �نوشت  برجسته ن و  متحدا�ش با  و  آم��کا    و�ارویی بنی اردوگاە چنی
اقتصادی و س�ا� جهان غرب،  روس�ه،   افرا� و  رشد  مشکالت  کشورهای پ��ول�سم راست در  ناسیونال�سم 

منطقهمناقشات و جنگمختلف جهان،   نظم جهاین  ای  های  موارداند. و تحوالت  این  با    از  برداری بهرەمقابله 
ا�ط  جمهوری اسال�   توسعه اقتصادی و س�ا� ایران پد�د آورد تواند برای  مشکالیت که این تحوالت �و  از این �ش

د توان�  این تحوالت های بلند  �ج مکه    ە استقرار داد  موقعییت در  را  ایران  ج.ا.  ،  متاسفانه جدی است.    ال�ش چ
با�ست برای رس�دن به مقصد �   از مس�ی مطلوب خود خارج سازد.  ایران را  توسعه اقتصادی و س�ا�    کشیت 
    گذراند. توسعه اقتصادی و س�ا� ایران را از م�ان این امواج  کشیت 

 
ن رقابت های اقتصادی و س�ا� موجب تق��ت ثبات دموکرا� با ا�جاد چارچویب قانونمند برای حل مسالمت آم�ی

تق��ت  ا  و   شود �س�ا� کشور   را  پا�دار  اقتصادی  توسعه  توسعه  مکان  منافع  س�ا�،  آزادی  بدون  م�کند.  
این امر غالبا به پ�دا�ش انحصارها، تخص�ص نامطلوب منابع، توسعه    آ�د. اقتصادی به انحصار گروە حا�م در �

در نبود چرخش آزاد  د.  شو یب ثبایت س�ا� منجر �  و    های اقتصادی، نا آرا� اجتما�بهنجار، پ�دا�ش بحران  نا 
و   ادار نظام   ،جابجایی قدرتاطالعات  زمان دچار ی  های  مرور  معین که شکل شوند �ا�سداد    به  این  به  ی ،  گ�ی

یتصم�مو    های ارتبا�کانال  ،ی قدرت و فساد هاشبکه  رانت د.  ساز �   مد کارآ   نا کند و آنها را  �   مسدود را  آنها    گ�ی
 اقتصادی 

گ
خواری و عدم رعا�ت شا�سته  ساالری در مدی��ت اقتصادی و حکمراین کشور از دال�ل مهم عقب ماند�

م موثری برای حل این مشکل است. و چرخش قدرت  گردش آزاد اطالعات  و س�ا� ایران است.   ن موکرا�، د  مکان�ی
ن برای تغی�ی دولت، ه��نه اقتصادی و  ن رو�ش مسالمت آم�ی اجتما� تصحیح س�است های نادرست را   با تامنی

گردد. در واقع دموکرا� س�ست� موثر و کم ه��نه کاهش دادە، موجب افزا�ش ظرف�ت بلند مدت اقتصاد �
 .  استهای دولت برای تعد�ل و تصحیح س�ستمات�ک س�است 
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تصم�م،  دموکرا� نهایتا   برای   نهادی  ی  ساختاری  آن  ک  است های س�ا�  گ�ی در  رقابت ه  از ط��ق  های افراد 
تصم�مانتخابایت   در  مشارکت  را  حق  ی  �گ�ی هنگا�  آورند.  بدست  م  ن مکان�ی را  �این  مزا�ایی  باال   کهتواند  در 

یتصم�ممتحقق سازد که امر  برشمرد�م   به با توجه    لذا،  اقتصادی و حکمراین پره��نه �سازد. را برای نظام    گ�ی
 

گ
م را �های اقتصادی،  و�ژ� ن  کشور، این مکان�ی

گ
باعث کرد که    ب��ا آی طرا� و  با�ست به گونهاجتما� و فرهن�

ی رقابت  شکل یتصم�م نظام  و فلج شدن  غ�ی سازندە  های  گ�ی استبداد ما در ایران مشکالت و مخاطرات    .  �شود   گ�ی
ی از    اما    .  شناس�مو د�کتاتوری را به خویب �  این اینکه  ، به و�ژە  ن�از دار�م  دموکرا�های  چالشبه شناخت ب�ش�ت

م �  ن      . ای را به س�ستم تزر�ق نکند های نامطلوب و ناخواسته تا ر�سک  با�ست چه ساختاری  داشته باشد مکان�ی
 
تعامل با اقتصاد عالوە بر ثبات س�ا�،  تحقق این امر  برنامه ر�زی بلند مدت است.    وسعه اقتصادی ایران ن�ازمند ت

اتژی بر � رئوس ک�  م�  اجماع  �ک  مستلزم  وجود �ک بروکرا� کارآمد و مستقل از احزاب س�ا�،  جهاین و   اس�ت
است.   اقتصادی  صورت  توسعه  این  غ�ی  الزمگذاری س�است در  تداوم  و  ثبات  از  بود.    ها  نخواهند  برخوردار 

و خطری جدی برای توسعه   تواند امر توسعه اقتصادی کشور را مختل سازد �که  ی است  فت د�گر آپ��ول�سم  
توانایی برای اجماع بر � منافع  ،  استقرار و پا�داری دموکرا� مستلزم فرهنگ مدارا اساسا  .  استس�ا� کشور  

ک   ن از    مش�ت  و تفاوت  که تفاوت   ئولوژ�ک استدهای ا�نگاەو پره�ی
گ

تضادهای را به  منافع  های اجتما�، فرهن�
 کنند.  شیت ناپذیر تبد�ل �آ
 

ایران   اقتصادی و س�ا�  اندازی چرخه توسعه  با و  راە  ارادە م� شکل   ن�ازمند   ی آنهاچالش  مقابله  ی �ک  گ�ی
وهای  تحقق این امر  برای  .  است ن �جمهور�خواە  ن�ی  و  نقش خود را ا�فا کنند و به  با�ست  اپوز�سیون ن�ی

گ
پرا�ند�

های ل �شک  مستلزمتوسعه اقتصادی و س�ا� ایران    . پا�ان دهند   هستند   آن  ای که گرفتار فلج کنندەمزمن و  �شتت  
کبر    ا اجماعس�ا� مدرن است که بتوانند ب وی    � منافع مش�ت �سیج  و    را    دیین استبداد    با   مقابلهبرای    الزمن�ی

ن سازمانبه گسست �س� که  سازمان دهند،   م و    پا�ان دهند   آمدە  د پد�های س�ا� و �سل جوان  بنی ن های به مکان�ی
، د را  و خ انرژی  توجه و  بتواند  ام�دوارم این هما�ش    مجهز باشند.  و گردش قدرت  کارآمدی    موثر برای پاسخگویی

      متمرکز کند. کل�دی بر روی برر� و حل این مشکل  
 


