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ﻣ ﻘﺪﻣ ﮫ
آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘدﯾدهای ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺛروﺗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدارای ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون و دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده و ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺳﭘﮭر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرآﻣده اﺳت .ﺑرای ﮐﺷورھﺎی
در ﺣﺎل رﺷد و ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ از ﮔﺳﺳتھﺎ و ﻧﺎھﻣﮕوﻧﯽھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﯾد رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد و ﺗﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﻓﺎھﯽ ﮔﺳﺗرده را ﻧدارﻧد ،آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﮏ روﯾﺎی دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ اﺳت؟ ﺑرای اﯾران ،آﯾﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺳر و اﺳﺎﺳﺎ ﻣطرﺣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾران ﺑﮫ ﭼﮫ اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم
و ﭼﮫ راھﯽ را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾم؟ ﭼﻧﯾن اﻟﮕوﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﭼﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻣﮑن و ﻣوﺛر
ﺗﺑدﯾل ﺷود ؟

ﭘ ﯿ ﺶ ﺷ ﺮ ط ھ ﺎی ﺳ ﻮ ﺳ ﯿ ﺎل د ﻣ ﻮ ﮐ ﺮ ا ﺳ ﯽ
ﺑدون ﺷﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ در آن دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده و از درﺟﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ھﻣﮕوﻧﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣدارای ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺛروت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرﺧوردار اﺳت ،آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺟزﻣﯽ ﮐﮫ وﺟود اﯾن ﺷراﯾط را ﭘﯾش
ﺷرطھﺎی ﻻزم و ﻣطﻠق ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾداﻧد ،ﻧﺎدرﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد .زﯾرا ،اﯾن ﺷراﯾط در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺣﺻول اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در واﻗﻊ ﺑﯾن اﯾن ﺷراﯾط و ﭘﺎﮔﯾری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ارﮔﺎﻧﯾﮏ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ وﺟود
دارد .اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﯾﮏ روﻧد و ﭘروﺳﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷراﯾط ﭘﯾش
ﮔﻔﺗﮫ ھم ﻧﮭﺎده و ھم ﻣﺣﺻول آن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﮭد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾداﻧﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﺋد ،اﯾن ﺷراﯾط از اﺑﺗدا ﺑﮫ
ﺳﺎﮐن وﺟود ﻧداﺷﺗﻧد و در روﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد.
اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘﯾش ﺷرطھﺎﯾﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ ﭼﯾرهﮔﯽ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺷﺎره ﮐﻧﯾم .ﺳﺎﯾر ﻣوارد در روﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﭘﺎرهای در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺷﮑل
ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﭘﺎﮔﯾری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾشﺷرطھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ
ﭘﺎﮔﯾری و رﺷد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﺎم ﺑرد .ﭘﺎرهای دﯾﮕر در ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﻣﯾﺗوان آﻧﮭﺎ را ﭘﯾش ﺷرطھﺎی ﻻزم ﺑرای
ﭘﺎﯾداری ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ داﻧﺳت.
•

ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری :ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ ﭼﯾرهاﻧد ﭘﺎ ﻧﻣﯾﮕﯾرد .ﭼﯾرهﮔﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺷرط اوﻟﯾﮫ ﭘﺎﮔﯾری و ﭘﯾداﯾش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت .در واﻗﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻋﻠت وﺟودی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
اﺳت .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘروژهای ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﺑدون ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

•

رﻓرم ،ﻧﮫ ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ :ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳودای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ را ﻧدارد .ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ
و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار را ﻧﮫ ﺿروری ﻣﯾداﻧد و ﻧﮫ درﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار آزاد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ارزشھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻋداﻟت ﺧواھﺎﻧﮫ واﻻﯾﯽ اﺳﺗوار اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن آرﻣﺎنھﺎ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرﯾق ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻧظﯾم ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷدﻧﯽﺗر اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣدﯾﻧﮫ ﻓﺎﺿﻠﮫ راهﮐﺎری ﭘر
ﻣﺧﺎطره ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺑداد و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .ﭘﺎﮔﯾری و ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﭼﯾرهﮔﯽ اﯾن ﻣﺷﯽ
آرﻣﺎﻧﯽ ،اﻣﺎ ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﮏ و اﺻﻼح طﻠﺑﺎﻧﮫ در ﺳﭘﮭر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﭼﮫ در ﺑطن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭼﮫ در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ،اﺻﻧﺎف،
اﺣزاب و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن اﺳت.

•

ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون و دﻣوﮐراﺳﯽ :اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون و دﻣوﮐراﺳﯽ آرﻣﺎن اﻧدﯾﺷﮫھﺎ و ﻧظﺎمھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻌددی اﺳت ،از
ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺳﻧﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ،ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم دﻣوﮐرات ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دﻣوﮐرات .ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧظﺎم ﻣﺗﺎﺧرﺗر از ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از دﺳت آوردھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم در اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺑﮭره ﮔﯾرد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﻧدد.
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•

اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات :اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺣﮑم ﺑﺎزوی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
و ﻣﻐز ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﺟﻧﺑشھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات را دارﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﺻول ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ
و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﭘﯾروزی و اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در
ﻧﺑود اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﻧﯾروﻣﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل
ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽھﺎی ﻟﯾﺑرال ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .اﻣﺎ وﺟود اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯾﺗواﻧد
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﺳوی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘﯾش ﺑﺑرد و ﺗﺣﻘق آﻧرا ﻣﯾﺳر ﺳﺎزد .در اﯾن راﺑطﮫ
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻧﻘش اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺗوﺟﮫ داﺷت .وﺟود اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ﻧﯾروﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .وﺟود اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﻧﯾروﻣﻧد ﺑرای ﭘﯾروزی اﯾن ﭘروژه ﺿروری اﺳت.

•

دوﻟت ﻣوﺛر و ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘل :ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ دوﻟت ﻣوﺛر و ﮐﺎرآﻣد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ از دو ﻧﯾروی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﮐﺎر )طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم( ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺻورت ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﻋﻣل ﮐﻧد و »ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ« ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﻣوﺛر و ﮐﺎرآﻣد ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺗدوﯾن ﻗراردادھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺎﺳب آﻧرا ﺳﺎﻣﺎن دھد .وﺟود ﯾﮏ دوﻟت ﻧﯾروﻣﻧد و
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘل در ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺣل اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺿروری اﺳت ،ھم در ﻣرﺣﻠﮫ اوﻟﯾﮫ ﺷﮑلﮔﯾری و ھم در ﻣرﺣﻠﮫ
ﺑﻠوغ و اﺳﺗﻣرار .ﭘﺎﯾداری ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ دوﻟت و ﺑروﮐراﺳﯽ ﮐﺎرآﻣد و ﻣﺑرا از ﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻗراردادھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻓﺎھﯽ ﻣﻧﺗﺞ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣوﺛر و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد.

•

اﺳﺗراﺗژی اﺋﺗﻼف :ﭘﺎﮔﯾری و ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ در آن ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧواﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﻗﺷﺎر
ﺑﺳﯾﺎر ﮐم درآﻣد و ﻣﺣروم ﻧﯾﺳت و داﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾر اﻗﺷﺎر ،ﺑﮫ وﯾژه طﺑﻘﺎت ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﻧﯾز در
ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ،آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد .در واﻗﻊ وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ اﺋﺗﻼف طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣوﺛر
ﺑرای ﮔرﻓﺗن اﻣﺗﯾﺎزھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ از طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم و ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎزار آزاد اﺳت.

•

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻓﻌﺎل :ﺑررﺳﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑشھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﭘوﯾﺎ
ﻧﻘﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﭘﯾروزی و ﭘﺎﯾداری ﻧظم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد.

اﯾﺮ ان
در اﯾران ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎ و ﻧﺎھﻧﺟﺎریھﺎﯾش ،ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻗوام ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺳﮭﻣﮕﯾن و ﮔﺳﺗردهای ﺑرای
دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺑﺳﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧواﺳت ﺗﻧﮭﺎ اﻗﺷﺎر ﻣﺣروم ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر ﻣﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺧﺷﯽ
از اﻗﺷﺎر ﻣرﻓﮫ را ﻧﯾز در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮔرﭼﮫ ﺷدﯾدا ﺳرﮐوب ﻣﯾﺷوﻧد ،اﻣﺎ از ﯾﮏ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺳﯾﺎﺳﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻧد و دارای اﯾن ظرﻓﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺳرﻋت رﺷد ﮐﻧﻧد و ﺧود را در
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺳراﺳری ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد .اﯾن ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﭘﺎﮔﯾری و رﺷد ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ ،در اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ ﺣزب و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾروﻣﻧدی وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﯽ ﻣوﺟود را در راﺳﺗﺎی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﮐﻧد.
اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ در روﻧد ﻣﺑﺎرزه اﯾن رھﺑری ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻧﺑود ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﯾﯽ ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل
زﯾﺎد ﺧروﺟﯽ ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواھﯽ ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘﯾروز ﺷود ،ﻧظﺎﻣﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﺿﻌﯾف
ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾران اﺳت.
آﻧﭼﮫ دارﯾم ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺟزاب ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی دﻣوﮐرات داﻧﺳت.
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﮐﮫ ﺗداوم ﭼپ ﺳﻧﺗﯽ اﯾران ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘﺎیﺑﻧداﻧد ،ﻣﻧﺗﮭﯽ اﮐﻧون ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آرﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از راهھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺧواﺳتھﺎی ﺣداﻗﻠﯽ ﺧود در ﯾﮏ
اﺋﺗﻼف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﭘﯾﺷﺑرد ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾران اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ طﺑﻌﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد
آﻧرا رھﺑری ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد ،ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت و اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار را ﻧﮫ ﺿروری ﻣﯾداﻧد و ﻧﮫ درﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎزار آزاد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .اﯾن ﻣﺷﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣداﻗﻠﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی دﻣوﮐرات
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫای آﻧﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﺋﺗﻼف ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی واﻗﻌﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد در اﺋﺗﻼف ﻣورد ﻧظر
ﻧﻘش ﻣرﮐزی ﻻزم را اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﭼﻧﯾن اﺋﺗﻼﻓﯽ ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود و در ﻋﻣل ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭼپ ﯾﺎ راﺳت ﺧواھد ﻏﻠﺗﯾد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،در اﯾران ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ اﺳت ھﻧوز ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾروﻣﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﻘش ﻣﺣوری ﻻزم را اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺟﻧﺎح ﻧﯾز از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺗﺷﺗت رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺑﺧش ﺳﻧﺗﯽ ﺗر آن ،ﮐﮫ ﺑﺧش
ﺑزرﮔﯽ از آﻧرا ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺧود را ﺑﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺟذب ﺟواﻧﺎن ﺗوان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ در روﻧد ﻣﺑﺎرزه ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑدﺳت آورد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧوﭘﺎ از ﺑطن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺧﯾزد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺷور را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑری ﮐﻧد.
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ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌﺿل رھﺑری و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾران ﺑﺎ ﭼﻧد ﭼﺎﻟش ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻧﯾز روﺑرو اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺗوﺟﮫ داﺷت .ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺧواھد ﺷد.
اﺳﺗراﺗژی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣور :در اﯾران اﺳﺗراﺗژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣور ﺑﺎﺷد .اﺳﺗراﺗژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ
ﻣﺣور آن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗوزﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷد ﭘﺎﯾدار و ﮐﺎرآﻣد ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن راهﮐﺎر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺛروت ﻻزم ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟرای
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻓﺎھﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﻣﺣور آن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗوزﯾﻌﯽ اﺳت ،اﺳﺗراﺗژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣور ،ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﺛروت و اﺷﺗﻐﺎل ،در ﻋﻣل ظرﻓﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﺟرای ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﻓﺎھﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣور را ﻣﯾﺗوان ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺳﺗراﺗژیھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗدوﯾن ﮐرد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿرورت ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد ﺛروت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺛروت ﺧود ﺑﮫ ﺧود ،ﺑﮫ اﻧدازه و ﺑﺎ ﺳرﻋت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺑدﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺧواھد ﺷد .ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﯾن اﻣر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺣور را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزمھﺎﯾﯽ ﻣﺟﮭز ﮐرد ﮐﮫ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه اﻗﺷﺎر
ﻣﺣروم را در دﺳت آوردھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺛروت ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺳﮭﯾم ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن اﺳﺗراﺗژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.
اﺟﺗﻧﺎب از دوﻟت ﻣﺣوری :ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﺟرای اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﮭﺎد دوﻟت اﺳت.
اﻣﺎ در اﯾرا ن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻔت و ﺳﯾﺎﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ دﻧﺑﺎل ﺷدهاﻧد اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺷدت و ﺑﮫ ﻧﺣو ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮫ
ﻧﮭﺎد دوﻟت واﺑﺳﺗﮫ ﮐرده ،ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت راﻧﺗﯽ ،ﻓﺳﺎد و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن اﻣر ﺟﻧﺑش ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﻧﺎﻗض ﭘﺎﯾﮫای روﺑر ﻣﯾﮑﻧد .اﺳﺗراﺗژی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺻورﺗﯽ راهﮐﺎر ﻣوﻓﻘﯽ ﺑرای اﯾران ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺗﻧش و
ﺗﻧﺎﻗض ﭘﺎﯾﮫای را ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت درﻋﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﮭﺎد دوﻟت ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻋداﻟت
ﻣﺣور ،از رﺷد ﺑﺧشھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد و در آن ﺑﺧشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯾت دوﻟت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی
ﻣﻧﺎﺳب از ﻣﺷﺎرﮐت ﻣدﯾرﯾت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮭرهﺑرداری ﮐﻧد.1
دوﻟت و ﺑروﮐراﺳﯽ ﮐﺎرآﻣد :ﻣﺷﯽ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑرای اﺟرای اﺳﺗراﺗژی و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﻓﺎھﯽ ﺧود ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ دوﻟت و
ﺑروﮐراﺳﯽ ﮐﺎرآﻣد و ﻣﺑرا از ﻓﺳﺎد اﺳت .اﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎص ﺳﯾﺳﺗم ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراتھﺎ اﯾن
واﺑﺳﺗﮕﯽ از اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾران ﻧﮭﺎد و ﺑروﮐراﺳﯽ دوﻟت ھﻣواره از ﺿﻌف ﮐﺎرآﯾﯽ ،ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت و
آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت راﻧﺗﯽ رﻧﺞ ﺑرده اﺳت .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار و ﺗداوم دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾن وﺿﻌﯾت را دﮔرﮔون ﺧواھد ﮐرد.
اﻣﺎ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﯾﮑﺑﺎره ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺧواھد ﺷد ﺧﺎم و ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺎرﮐرد اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻻزم اﻧد را ﻧﻣﯽﺗوان در ﯾﮏ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ و ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﻧﺎ ﮐرد و اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣطﻠوب ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .اﺳﺗراﺗژی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾران ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺿﻌف واﻗف
ﺑﺎﺷد و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺗدوﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ رﯾﺳﮏ و ھزﯾﻧﮫ ﺿرﺑﮫﭘذﯾری در ﺑراﺑر اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد.
ﺑﮭرهﺑرداری ﺣداﮐﺛری از ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﯾن رﯾﺳﮏ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
دﻣوﮐراﺳﯽ :ﺗﺟرﺑﮫ  ١۵٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﯾران ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ
اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از ﮐﻠﯾﺎت ﻓراﺗر رﻓت و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ و ﻣﻌﻣﺎری ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط و ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐرد آن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾمھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﻠﻧد ﻣدت اﺳت .اﮔر ﻧطﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﻣﯾﺷود ﻧﺗواﻧد ﺛﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اداری ﻻزم ﺑرای
ﺗدوﯾن و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﻠﻧد ﻣدت را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،درآﻧﺻورت ﮐﺎر ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را دﺷوار ﺧواھد ﮐرد.
اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﻓزون ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﻘوﻗﯽ و اداری ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺟو
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺿﺎد ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد )ﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک( ،در آن ﺻورت ﭘﯾﺷﺑرد
ﭘروژه ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ اﮔر ﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺧواھد ﺑود .اﺳﺎﺳﺎ ،ھر ﻗدر ﺟﺎﻣﻌﮫ از ھﻣﮕوﻧﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾﺷﺑرد اﺳﺗراﺗژی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ آﺳﺎﻧﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭘﯾﺷﺑرد ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اﺳﺗراﺗژی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در اﯾران ﻣﺳﺗﻠزم ﻣدﯾرﯾت دو ﺗﻧش ﭘﺎﯾﮫای اﺳت) :اﻟف( ﺗﻧش ﺑﯾن
ﺗﺎﻣﯾن ﺣداﮐﺛر رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ) ،ب( ﺗﻧش ﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﮭﺎد دوﻟت ﺑرای اﺟرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻋداﻟت ﻣﺣور و ﺟﻠوﮔﯾری
از رﺷد ﻓزاﯾﻧده ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت راﻧﺗﯽ .در ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺗﻧشھﺎ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﻓرھﻧﮓ ﻣدارا را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ،ﺿﻌف ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﮭﺎد دوﻟت و ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﺧﺗﺎر
دﻣوﮐراﺳﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزمھﺎﯾﯽ ﻣﺟﮭز ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗدوﯾن و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﻠﻧد ﻣدت را ﻣﯾﺳر ﺳﺎزﻧد.
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ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻌﺿﻼت اﯾران ،ھﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر «٢٠٢٠
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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