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 1اصالحات سیاسی: از ایده تا عمل

 
 چکیده    

 روند بحران حل منظور به که است اصالحاتی مختلف انواع از یکی سیاسی اصالحات
 و دارد قرار انقالب مقابل در اصالحات کلی طور به. پذیردمی انجام سیاسی نظام هر

 اصالحات ،است رادیکال یا اساسی تغییر معنی به انقالب که حالی در. است آن از متمایز
 صولا تغییر بدون سیاسی نظام خطاهای جبران یا مناسب توازن ایجاد از بیش چیزی

 و است فعلیوضعیت  بهبود ،سیاسی اصالحات انجام از هدف بنابراین. نیست آن کلی
 است ایناهمیت  حائز نکته اما. شودنمی منجر سیاسی نظام کامل سرنگونی به هرگز

 درون سیاسی اصالحات انجام و شودنمی بهبود به منجر اصالحاتی نوع هر اِعمال که
ه ب رحاض نوشتار راستا، همین در. نیست  آن شدن دموکراتیزه معنای به نیز نظامی هر

 اب آن تفاوت و سیاسی نظام شدن دموکراتیزه معمای بررسی از پس خالصه صورت
 و صوری اصالحات از واقعی اصالحات تمایز جهت را هاییمالک سیاسی، اصالحات
 .دهدیم ارائه ،شوندمی بهبود به منجر که ایسیاسی اصالحات اهمیت ارزیابی همچنین

 مقدمه .1
و آن را حل  برخورد کردهبا آن  سریع یک نظام سیاسی دچار بحران شود، باید هرگاه

شود. ه میگفت «اصالحات سیاسی»کند. حل این بحران نیازمند اصالحاتی است که به آن 
های مشابهی مواجه نیستند، اصالحات سیاسی که همه کشورها با بحرانبا توجه به این

نیز بسته به نیاز کشورها متفاوت است، اما انجام چنین اصالحاتی در همه کشورهای 
اب ناپذیر است. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد و تا حد زیادیدرگیر بحران اجتن
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تا وند شانجام می مغفول مانده این است که اصالحاتی که به منظور حل بحران سیاسی 
کنند ها ادعا میمهم و تاثیرگذار هستند؟ آیا آن اصالحات همانقدر که دولت چه اندازه

     ند یا تنها داروی مسکنی است که از سوی دار هستای بحران معنیحل ریشه برای
ا شود و با اجرای آنهبرای به تعویق انداختن بحران تجویز می صرفاً های اقتدارگرارژیم

گر، آیا بارت دیبه ع ؟المللی را آرام کنندکنند افکار عمومی داخلی و بینتنها تالش می
اتی باشند؟ اگر اصالحتزئینی میثیرگذار و مهم هستند یا ظاهری و اصالحات واقعی، تأ

اند مهم و واقعی نباشند، چه اقداماتی برای دستیابی به چنین اصالحاتی که انجام شده
االت بسیار دشوار است؛ زیرا آنچه اصالحات مهم و واقعی ؟ پاسخ به این سؤاستالزم 

 تکند، به شرایط غالب و تجربیارا نسبت به اصالحات ظاهری و تزئینی متمایز می
ه باید توجه البت و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بستگی داردگذشته هر کشور 

داشت اصالحات واقعی و مهم به معنای اصالحات کامل نیست. تشخیص اصالحات 
واقعی از این جهت بسیار مهم است که نه تنها اهمیت اصالحات انجام شده را ارزیابی 

 ،نندکصورت متمرکز تالش میه در این زمینه بگذارانی که کند، بلکه به سیاستمی
 نماید.کمک می

ه در هر کارائه دهد تغییراتی  تمامهدف این نوشته کوتاه این نیست که فهرستی از 
چنین  د.بپذیرنانجام باید شدن به یک دموکراسی تمام عیار )کامل( کشور برای تبدیل

تواند به راحتی از هر می فهرستیچنین چرا که  ،تالشی آسان اما اساساً بیهوده است
ود. ش استخراجکند، های نظام های دموکراتیک را بررسی میکتاب درسی که ویژگی

 یطبیعی است و حتی کشورتدریجی و غیر یفرآیند شدن،مسلم است که دموکراتیزه 
رد. را دنبال خواهد ک یشود، مسیر پر پیچ و خممیکه در نهایت با موفقیت دموکراتیزه 

ور قطع که اغلب به ط-شدن  کامل دموکراتیزه فرآیندبنابراین، مسئله این نیست که 
توصیف شود، بلکه مشخص کردن اقدامات جزئی است که منجر  - اتفاق نخواهد افتاد

 شود و اصالحات واقعی را از اصالحاتیبه تغییر توزیع قدرت و سرشت نظام سیاسی می
، متمایز استصورت ظاهری و با هدف دموکرات جلوه دادن نظام سیاسی  هکه صرفاً ب

هایی پیشنهاد شود که از طریق لفهؤشود مکند. در همین راستا، در ادامه تالش میمی
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آنها بتوان اهمیت اصالحات سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. به طور کلی دو معیار در 
فاوتی بین اصالحات واقعی و ظاهری وجود چه ت نخست،شود. این رابطه پیشنهاد می

اقدامات خاصی که توسط دولت یا  کرد توان مشخصدارد؟ و دوم اینکه چگونه می
ی است یا صرفاً اقدامات شدندموکراتیزه  فرآیندمهمی از  گام ،شوداپوزیسیون انجام می

 ظاهری و تزئینی است؟

 شدنمعمای دموکراتیزه  .2
سازد، این است که دموکراتیزه انجام شده را دشوار میآنچه ارزیابی اهمیت اصالحات 

ه به وقتی کطوالنی است. حتی  خیلی اغلبی فرآیندیک رویداد نیست بلکه  شدن
قه یا در یک منط فرآینداین  هنگام، مشخص نیست که چگونه و چه نگریمگذشته می

ا های قدیمی اروپدموکراتیزه شدن در دموکراسی فرآیند زمانی. چه خاص آغاز شدکشور 
در بریتانیا؟ با انقالب  1؟ با امضای منشور مگناکارتا؟ با جنبش حصارکشیشد شروع

 گامهن؟ و چه داده شددار طبقه زمین به طبقاتی غیر ازکه حق رأی  هنگامیفرانسه؟ یا 
مطالب زیادی همچنان در این مورد دموکراتیک تبدیل شد؟  یایاالت متحده به کشور

 شود.نوشته می
 1991به ظاهر روشن مانند گذار اروپای مرکزی در اواخر دهه و های اخیر حتی نمونه

معیت جبزرگ ساده نیستند. بدون شک سقوط دیوار برلین یا موج  ، چندان1991و دهه 
دموکراتیزاسیون  فرآیندپراگ نقاط عطفی بودند، اما این حوادث آغاز  2در میدان ونزلس

 رآیندفی پیش از آنها اتفاق افتاده بود. عالوه بر این، آغاز چرا که حوادث بسیار، نبودند
با موفقیت همراه نیست. بنابراین، دموکراتیزاسیون ممکن است  همواره شدندموکراتیزه 

                                                           
ای برای انقالب صنعتی در انگلستان بود. طی رخ داد و زمینه 1711. جنبش حصار کشی در اوایل دهه 1

پا را خریداری کردند. در نتیجه کشاورزان سابق های کشاورزان خردهاین جنبش کشاورزان ثروتمند زمین
مهاجرت  -شد ها ساخته میکه در آنجا کارخانه -غربی یا فرزندان آنها از جنوب شرقی انگلستان به شمال 

 مترجم.  -ها کار کنند کردند تا بتوانند در کارخانه

2. Wenceslas Square 
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 تغییراتنجر به ماصالً  ممکن است هرچند ،با تغییرات ظاهراً اندک )ناچیز( آغاز شود
 . نشودقابل توجه 

مثال،  عنوان بهتدریجی بسیار دشوار است.  ندموکراتیزاسیوهای فرآیندتجزیه و تحلیل 
 پیامدرا در مکزیک  (PRI) 1نهادی گران، انتقال قدرت از حزب انقالبیبرخی تحلیل

ردند. با تفسیر ک - اوایل قرن بیستم آغاز شده بود ازکه  -تدریجی گذار  فرآیندنهایی 
 باه ی است کبسیار جدیدتر فرآیند ینتیجه ،این تغییر که تر استمحتملاین حال 

 به راه افتاده است. 1991تغییرات جهانی دهه 
 های مختلفدهند که کشورها به شیوهها نیز نشان میترین تحلیلحتی سطحی
ات برخی ناگهانی؛ برخی در نتیجه تغییر ،صورت تدریجیه برخی ب :شونددموکراتیک می
کن است ممبرخی دیگر در نتیجه تحول )انقالب( سیاسی. و  ،اقتصادی -عمیق اجتماعی 

اما  ،هایی به هم داشته باشنداهتشبکشورها  بعضی ازمراحل نهایی گذار به دموکراسی 
ده شبرای تحمیل یک الگوی  استاندارد هاقطعاً هیچ الگوی عام و کلی وجود ندارد. تالش

-وضوح نشان داده است. مدله این موضوع را ب ،1991دهه طی برای ترویج دموکراسی 

های خود را شده بیشتر برای کمک به مروجان دموکراسی که دخالتاستاندارد ایه
ک که چگونه و چرا کشورها دموکراتیکنند سودمند است تا فهم اینسازماندهی و توجیه می

 شوند. شوند یا نمیمی
 هایویژگی فهرستدر  این اساس کهبر  تواننمی خاص یاهمیت اصالحات یبارهدر

اری . برای مثال، بدون شک برگزقضاوت کرد  ،یا نه شوندیک نظام دموکراتیک یافت می
یک نظام دموکراتیک است، اما  مسلم هایمنظم انتخابات چند حزبی یکی از ویژگی

عی رقابت واق اجازه دادن بهبسیاری از کشورها هنر برگزاری انتخابات چند حزبی بدون 
نیست.  دنشای از دموکراتیزه اند. چنین انتخاباتی نشانهبه خوبی آموختهرا حاکم  2دولت با

حقوق برابر برای همه شهروندان از جمله زنان، مبنای اصلی برای تعریف یک نظام 
 بدون اینکه ی زیرکیک نظام اقتدارگرا با وجود این ممکن استدموکراتیک است، 

                                                           
1. Institutional Revolutionary Party 

2. government 
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مقایسه  از طریقبرابر اعطا کند. به عبارت دیگر، کشور را دموکراتیک کند به زنان حقوق 
-مینیک کشور دموکراتیک باید داشته باشد،  هایی کهبا فهرست ویژگیما اصالحات 

نخست  .استدالل فوق درست استبه دو دلیل کنیم.  قضاوتآنها اهمیت راجع به توانیم 
ه باشند زیادی داشتپیشرفت در جهت دستیابی به دموکراسی توانند کشورها می اینکه

 های یک نظام دموکراتیکدر زمینه فهرست ویژگیای طوالنی طی دوره بدون اینکه
ها پیش از آنکه قانون حقوق برابر مدتبه عنوان مثال،  - نمره خوبی کسب کرده باشند

وم د حرکت کرده بود.دموکراسی  به سویدر ایاالت متحده تصویب شود، این کشور 
 باشد. معنابی ،نادرستمهم در بستر ظاهراً انتخابات امکان دارد  ،اینکه

-زهدر یک کشور با دموکراتی سازنده و مفید رخ دادهمهم است که تمام تغییرات  بسیار
-منجر به دموکراتیزه شدن نمیخودبخود شدن اشتباه گرفته نشود. اصالحات اقتصادی 

توانند دموکراتیک باشند، در بازار می 1حکومتو دخالت  ی با کنترل شدیدیکشورهاشود و 
راٌ . اخیکنداین امر را ثابت میتاریخ اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم  همانطور که

 اینکه حرکت مهمی بدونانجام داده است را  ایکنندهخیرهچین اصالحات اقتصادی نیز 
آموزش داده است، سنگاپور مردم خود را کرده باشد.  در جهت دستیابی به دموکراسی

یاد ز مفیدسازنده و برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است و تغییرات  یمحیط مناسب
 ویانجام داده است، اما به سرا منجر به دموکراسی شود  فترکه گمان میدیگری 

بر  که یاقتصاد -اجتماعی یدر محیطاندونزی  ،کند. در مقابلدموکراسی حرکت نمی
تغییرات واقعی در حوزه  برخی شاهد ،است ساعدبسیار نام ،رایج معیارهای اغلب مبنای

 یزه شدنبدون دموکراتاز یک سو، گیری کرد که چنین نتیجهتوان می. بوده است سیاسی
 یگراز سوی دو  ؛وجود داردهای مختلف در بسیاری از جنبه مفیدسازنده و تغییرات امکان 

در حالی که شرایط دیگر ضعیف و  ،دموکراتیزه شدن وجود داشته باشد ممکن است
 نامناسب هستند.

 

                                                           
1. state 
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 ایده تغییر پارادایم  .3
اصالحات مهم )واقعی( و اصالحات تزئینی  دادن یزتم بغرنج ک راه برای حل مشکلی

دنیای علوم طبیعی است. توماس کوهن  از 1پارادایمتغییر مفهوم  عاریه گرفتن)ظاهری( 
 ته شدهبه تدریج انباشنتیجه تغییرات  مهم،های علمی استدالل کرده است که پیشرفت

-پایه مفروضاتشود دانشمندان می موجبهای علمی است که انقالبپیامد نیست، بلکه 

که از  یجدید ای از مفروضات،، یا مجموعهلی خود را رد کنند و پارادایمکارهای قب ای
که به  هاستادایمبپذیرند. بنابراین، تغییر پار نگرد رامی هاپدیدهبه  تفاوتم یمنظر

 انجامد.در علوم طبیعی می های بزرگپیشرفت
به همین ترتیب، گذار از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک، نیازمند تغییر 

نند و همچنین ککسانی که دولت را کنترل می ،پارادایم . در این تغییرپارادایم سیاسی است
اغلب مخالفان آنها باید مفروضات قدیمی در مورد سازمان اصلی حکومت، رابطه بین 

ر کنند. تغییرها شهروندان و دولت و در نتیجه منبع، توزیع و اِعمال قدرت سیاسی را 
 جهانی لزاماتطبق اِشود. انقالب روسیه نمی منتهیبه دموکراسی  همواره هاپارادایم

 دموکراسی نبود. جمال عبدالناصر، رئیس در جهت، اما قطعاً این تغییر بودیم تغییر پارادا
جمهور سابق مصر و افسران آزاد، تغییری در پارادایم سیاسی مصر ایجاد کردند که در 

اما باز هم دموکراسی بخشی از این تغییر پارادایم نبود.  ،سراسر جهان عرب تاثیر گذار بود
بدون تغییر ، اما رخ دهدتواند تغییر پارادایم بدون دموکراسی می هرچند به هر حال،

 وجود نخواهد داشت. ایدموکراسی قبلیپارادایم 
اسی در جهت یک نظام سی همچنانتواند در غیاب چنین تغییر پارادایمی، می یک کشور،

، رواز این .پیش برودبه سوی دموکراسی  اینکه واقعاًبدون  حرکت کندکمتر سرکوبگر 
 رکوبس خیلی شدیدشکال از اَ مثالً - تر رفتار کندخیرخواهتواند یک رژیم اقتدارگرا می

 یمعکوس یجانترسد چنین اقداماتی اغلب به این دلیل که به این نتیجه میاجتناب کند )

                                                           
با  چیزی یا انجام دادن کاری یهای قدیمی تفکر دربارهست که شیوه. مفهوم تغییر پارادایم بدین معنا1

 .مترجم - های جدید جایگزین شوندشیوه
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را فراهم آورد، به عنوان مثال اجازه بدهد  آزادی. یا حتی ممکن است دولت اندکی د(ندار
از رفتار  ناشیتا زمانی که این تغییرات  انتقاد کنند.از مقامات عالی دولت مطبوعات که 
، هروندانش سلب نشدنیحقوق سیاسی ن باشد نه به رسمیت شناختن حاکماخواهانه رخی

-هیچ گونه تغییر پارادایمی رخ نداده است. موج گذارهای سیاسی بعد از جنگ سرد نمونه

 هورظدهد که منجر به ارائه میرا ی بدون تغییر پارادایم های متعددی از اصالحات سیاس
 .ندهای نیمه اقتدارگرا شدرژیم

اوت از ، کامالً متفشدندموکراتیزه فرآیندایده تغییر پارادایم به عنوان عنصر اصلی 
راز اب شدنکراتیزه وپژوهشگران دمست که توسط گذارها نحوه رخ دادن رایجِ برداشت

تر، عام یگیرد. در رویکردو از سوی مروجان دموکراسی مورد پذیرش قرار می شودمی
شود: یک دوره آزاد ای در نظر گرفته میمرحله 3 فرآینددموکراتیزه شدن به عنوان یک 

سازی، و پس از آن برگزاری انتخابات رقابتی چند حزبی و در نهایت یک دوره طوالنی 
ت که این اس شدندموکراتیزه فرآینداز  رداشتب نوع . مشکل اینتیکتحکیم دموکرا

 دنشبسیاری از کشورها یک دوره آزادسازی و برگزاری انتخابات رقابتی بدون دموکراتیزه
شت پ عمارتکنند اما کنند. آنها نمای خارجی دموکراسی را نصب میتجربه می را واقعی
نها را آ در جایی دیگرد که شوپدیده تبدیل به آن چیزی میاین  و ،کنندنمی بناآن را 

بلکه ند، ام. این کشورها تغییر پارادایم را تجربه نکردهاهکشورهای نیمه اقتدارگرا نامید
راجع به قدیمی  مفروضات بر را مورد انتظار جامعه جهانی صوریهای فرآیند صرفاً

 اند.کرده سوار ،قدرتعمال ایجاد و اِ چگونگی
شود؟ در خاورمیانه فرض غالب این است پارادایم سیاسی میچه چیزی منجر به تغییر 

. این فرضیه 1دارندرا  هدفمنداصالحات  فرآیندپرداختن به قدرت  ،های حاکمکه تنها رژیم
ه های مهم جامعدولتی عرب و نیز بخشاز سوی نخبگان دولتی و غیربه طور گسترده 

 به ترویج مایلهایی که یخارج از سویمورد پذیرش قرار گرفته است. این فرضیه 
 دولتی ایاالت متحده هایآژانساز جمله  ،ثبات هستندافتادن  خطر به دموکراسی بدون

                                                           
 مترجم. -اقدامات اخیر دولت عربستان است  ،نمونه بارز این امر .1
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این  ،های عربگروه در موردپذیرفته شده است. نیز مشتاقانه  ،های غیر دولتیو سازمان
 ههای فرهنگی است. افرادی کاز مالحظات سیاسی و ویژگی ایمبتنی بر آمیزهفرضیه 

 تجربه اندکی در رابطه با سازماندهی مردمی دارند ،کننددر کشورهای اقتدارگرا زندگی می
هایی هدور بیشتر کشورهای عرباگرچه دانند. میتمام مشکالت و حالل  منشأ رادولت  و

برخی  ،از کشورهای حوزه خلیج فارس غیر ،اند وکرده تجربههای سیاسی را آزادیاز 
شهروندان تمایل دارند که برای رسیدن ، اما دارند شدن راهکشورها نیز تجربه دموکراتیز

کال به جای تغییرات رادی به راه حل به مقامات مراجعه کنند؛ یعنی به کسانی که احتماالً
ز بر تمرک از سوی دیگر،آمیز، حامی اصالحات تدریجی و گام به گام هستند. و خشونت

، همانطور که برای بسیاری از هستنیز  اعرابتغییر از باال نتیجه مصلحت سیاسی 
آنها  ظراز ناز منافع شهروندانی است که  محافظتچنین است. تغییر از باال نیز ها غربی

)سزاوار سرزنش است( اما از لحاظ مادی امن  ناپسند استلحاظ اخالقی  بهوضع موجود 
ع کشورهای مناف ةمین کننداست. تغییر از باال همچنین تأ و پرمزیت و حتی رضایت بخش

برای  ابزارینه به عنوان  - دموکراسی ازاست که نگران ثبات هستند و  ایخارجی
برای  اریابزخطرناک باشد، بلکه به عنوان  ممکن استکه  نسنجیدهتغییرات وسیع و 

های اقتدارگرا انعطاف پذیرتر رژیمطلب معتدل که در مقایسه با های اصالحایجاد رژیم
 کنند.حمایت می - رسندبه نظر می ترباثباتو 

ود شبا درک این نکته توجیه می )حکومت( دولت از سویشده  ارائهتمرکز بر اصالحات 
پیشین  - تلزم اقدام از سوی دولتکه در نهایت تغییر در پارادایم سیاسی یک کشور مس

تواند قواعد بازی سیاسی را تغییر دهد و یک است که می لتدواین  زیرا - جدید، است یا
کند. حتی در موارد نادری که تغییرات )اصالحات( سیاسی شکل انقالبی  وضعنظام جدید 
 چنگبه ا ر حکومتکه کنترل  یابدمی استقرارگیرد، نظام جدید توسط کسانی به خود می

ی اتغییر سیاسی ،از سوی دیگرکنند. را کنترل می 1حکمرانینحوه در نتیجه  و آورندمی
دولت  قدمیپیش ناشی ازگذارد، به ندرت صرفاً ثیر میکه بر توزیع قدرت در یک کشور تأ

                                                           
1. governing  
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به  یاصالحات معموالً پاسخ است. لقاییفشار اِ بدون هیچگونه - از باال به پایین -
د. بنابراین، در ارزیابی اهمیت دانفشارهای موجود در جامعه است که تغییر را ضروری می

ز سوی ااقدامات پیشگامانه نه تنها  دهد مهم است کهرخ میتغییراتی که در یک کشور 
دنی، های ماحزاب سیاسی، سازمان همچوندولتی های بازیگران غیردولت، بلکه فعالیت

اشند بثیرگذار رگری که ممکن است بر توازن قوا تأهای کاهای اجتماعی و اتحادیهجنبش
جود وبا در نظر گرفته شود.  نیزکنند،  وارد فشار زیادبرای انجام اصالحات بر دولت و 

یک تغییر دموکرات دربارههای مستقلی این، همه اقدامات انجام شده توسط چنین سازمان
قابل توجه و مهم نیستند؛ چرا که در این زمینه اقدامات تزئینی )ظاهری( نیز وجود دارد. 

 .تعداد اعضای زیاد تغییر قابل توجهی است همراه بابدون شک، رشد احزاب سیاسی 
امضای یک بیانیه دموکراتیک توسط تعداد اندکی از روشنفکران، گامی تزئینی است که 

غییر تمنجر به  است، اما بعید استی خشنودی بخش و مایهلحاظ اخالقی لذت به هرچند
 . شودپارادایم سیاسی 

تا پایان جنگ سرد و حتی اخیراً در خاورمیانه، بحث در مورد اصالحات از باال یا فشار 
موضوع  که از پایین، امکانات و منابع تغییر پارادایم را هدر داده است. در حال حاضر

 دارداصالحات سیاسی در جهان عرب در دستور کار ایاالت متحده و اتحادیه اروپا قرار 
این است که تغییر پارادایم سیاسی  پاسخ داده شود نیز الزم به آنالی که ؤاست، س

دهد که فشارهای های اخیر نشان میسال وقایع .تواند ناشی از فشار خارجی باشدیم
ای هی از رژیمربسیا. شونداصالحات تزئینی  موجبند توامی به احتمال زیادخارجی 

شور ک ینبه عنوان مثال، چنداند. ای به فشارهای ایاالت متحده پاسخ دادهعربی تا اندازه
ه بخانواده با هدف بهبود حقوق زنان یا از طریق  قوانینطریق اصالح  از اندتالش کرده

نشان دهند. برخی از خود  ایح طلبانهچهره اصالهای مهم، پست کارگیری زنان در
اگرچه  هستند، - حداقل در سطح محلی - انتخابات کشورها در حال آزمایش کردن

زاب که کاندیداها یا اح ،، اما کامالً غیر ممکن نیستاستای بعید معموالً با چنین شیوه
 گیرند.برا بدست  قدرت بتوانند کنترل دولت مخالف
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رجی است که دولت حاکم را از فشار خا مثالیایم، آن نبوده چیزی که ما تا کنون شاهد
 خلع ید ویخود را در معرض رقابتی قرار دهد که ممکن است منجر به  قانع کرده باشد

 هک های خارجیدولت دیگرایاالت متحده و  مشخص نیست کهاز قدرت شود. همچنین 
 هستند که ممکن استاقداماتی خواهان ، واقعاً آورندفشار می برای تحقق اصالحات

نسبتاً ییر بینی شود. تغقابل پیشپیامدهای غیر همراه بامنجر به تغییر پارادایم سیاسی 
همراه با پیامدهای اغلب بهتر از اقدامات دور از دسترس  اندک، حتی تزئینی )ظاهری(،

 د.سازبرآورده میرا ها خارجیو حاکم  هایدولتسیاسی  اِلزامات ،قابل پیش بینیغیر

 ارزیابی اهمیت اصالحات .4
صالحاتی د به عنوان اند منجر به تغییر پارادایم شونتوانکه میاصالحاتی  در نظر گرفتن

ونه باید چگکه در عمل  دهدنمی پاسخال هستند و تزئینی نیستند، به این سؤکه مهم 
 اهمیتپیرامون هنگام قضاوت در عمل  .دو گونه اصالحات تمایز قائل شد این بین

 . آیدبه وجود میاصالحات، مشکالت متعددی 
اولین مشکل، چارچوب زمانی است. اصالحات باید بر اساس این احتمال که در یک 

، مورد ارزیابی قرار گیرند. درست است که را تغییر خواهند داد اوضاعدوره نسبتاً کوتاه 
طوالنی است و تحکیم دموکراسی در بهترین حالت چندین  یفرآیند شدندموکراتیزه

ا هکه از سوی دولت یاهمیت اقدامات خاص یقضاوت دربارهکشد، اما برای دهه طول می
ت که ، الزم اسردپذیانجام میشدن های اپوزیسیون به منظور تسهیل دموکراتیزهیا گروه

 دولت )حکومت(تماالً اگر یک . احشودتر استفاده از یک چارچوب زمانی بسیار کوتاه
ثر ؤکه در کوتاه مدت م انجام خواهد دادمتعهد به تغییر دموکراتیک باشد، اقداماتی را 

اما اصالحات اختیاری خواهد بود، دقیق دور. اگرچه تعداد  ایخواهند بود، نه در آینده
نداشته باشند نباید مهم تلقی شوند. به عنوان ثیری تأسال  5 ظرفاصالحاتی که احتماالً 
سال آینده  5یا  4احزاب که ممکن است در انتخابات  نام نویسیمثال، اصالح قانون 

 بینیشدر آینده قابل پیتواند چرا که این امر می ،، باید مهم تلقی شودتأثیر داشته باشد
تر یا وان. اما انتصاب وزرای جکمک کند قدرت و به تبع آن تغییر پارادایمتغییر توزیع  به
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هی تواند نشانه قابل توجهای باال در یک حزب حاکم نمیپستتر به ارتقای مقامات جوان
ای از ظهور نسل جدیدی است که در برخی موارد ممکن زیرا تنها نشانه ،از تغییر باشد

بیش از حد طوالنی است  وضوحچارچوب زمانی به این کمک کند.  نظاماست به اصالح 
به تواند نمی اتیترفیعمبهم است که چنین انتصابات و  آنقدرتغییر نسلی  فرضی فرآیندو 

 ، در نظر گرفته شوند.واقعی در حال انجام تغییر ازهایی عنوان نشانه
ثیر مستقیمی بر اصالحات سیاسی دارد تأ مورد نظر اقدام دومین مشکل این است که

ت پشهای یک زنجیره از حوادث صورتی مهم خواهد بود که تمام بخشر یا اینکه تنها د
های . به عنوان مثال، لغو قوانین اضطراری برای آزادسازی فعالیتسرهم رخ بدهند

 یسیاسی بدون شک اصالح قابل توجهی از سوی دولت است و متعاقب آن تشکیل ائتالف
د منجر به نتواناز احزاب سیاسی از سوی مخالفان نیز اقدام مهمی است که هر دو می

ایع دولتی سازی صنتغییر پارادایم در آینده قابل پیش بینی شود. با این حال، خصوصی
دامی در ثیر سیاسی چنین اق، چرا که تأتغییر پارادایم سیاسی مهم باشد نظرتواند از نمی

کدیگر قرار در کنار یی که باید دیگر های زیادتکهقیم و وابسته به مستبهترین حالت غیر
سازی صادقانه انجام شود و به رشد اقتصادی منجر شود و اگر رشد اگر خصوصی بگیرند.

یک  تشکیل موجب ،به جای ظهور تعداد زیادی اشراف دزدای باشد که اقتصادی به گونه
 مدت ادامه یابد، در پایان درازو اگر این روند به اندازه کافی در شود  طبقه متوسط حجیم

. اما احتماالت و تردیدهای بسیار زیادی در رخ بدهد تغییر پارادایم سیاسیممکن است 
نوان به عتنها سازی را دهد که خصوصیگر اجازه میین زنجیره وجود دارد که به تحلیلا

 تعریف کند. تغییر پارادایم سیاسیدر جهت  یگام مهم
 یهافرآیندوجود دارد.  1«لغزندهسراشیبی »ناخواسته و  پیامدهای لباالخره اینکه مشک

ممکن است ، شوندو دقیقاً هماهنگ شده از باال آغاز می به شکل محدودکه  یاصالح
سرکوب . شود میپارادا رییمنجر به تغای در نقطه ای داشته باشند کهناخواسته یامدهایپ

 هب میرمستقیکه غ شد ییهاواکنش ازای مجموعه آغازموجب  1969بهار پراگ در سال 
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ر سرکوب بهاخیلی منطقی نیست که حال،  نیا با ارتباط دارند. 1999 یانقالب مخمل
ان همچنزیرا . در نظر گرفته شودی شدن در چکسلواکزهیبه عنوان آغاز دموکرات پراگ

 وجود دارد. لغزنده بیش یویدر سنار بسیار زیادیدخیل  یرهایو متغ پیشامدها
 میپارادا رییاصالحات به تغبا رجوع به گذشته مشخص خواهد شد که آیا  تنها به طور قطع

، ودباید به ارزیابی پتانسیل تغییر قانع شهای معاصر ناظر پدیدهیا خیر.  منجر شده است
 تمام اصالحات عالوه بر این، شد. خودبخود محقق نخواهد)تغییر(  آناز کامل  زیرا آگاهی

اصالحاتی که ممکن است به دموکراسی منجر شوند  .ربط ندارندشدن کراتیزهوبه دم مهم
 در کتاب 1براساس تعریف رابرت دال ،ای کمک کند کهظهور نظام سیاسیباید به 

 ،یا در واقع کامالً پاسخگو ،، به شهروندان خود پاسخگو2پلیارشی: مشارکت و مخالفت
تمرکز بر و بیان کنند.  مشخصدهد تا ترجیحات خود را است و به آنها اجازه می

، ی دموکراسیپاسخگویی به جای ترتیبات نهادی به عنوان ویژگی مشخص کننده
وری را کامالً ص هایی به سوی دموکراسی هستند از تغییراتتغییراتی که گامجداکردن 
د، ن نیست که انتخابات به طور منظم برگزار شوبه عنوان مثال، مسئله ای کند.آسانتر می

د که نشو های پاسخگوییدولتمنجر به تشکیل  بلکه مهم این است که چنین انتخاباتی
 هایموظف به پاسخ دادن به خواسته ادامه کاررو برای قدرت مطلق نیستند و از این

 دهندگان خود هستند. رأی
ی آن دسته اسیس میپارادا یدهنده رییتغو  مهم کیاصالحات دموکراتبنابراین، 

انسیل پت، یا حداقل گذارندمیبر توزیع قدرت در یک کشور تأثیر  که اصالحاتی است
به  دیبای اصالحات نیکند. چنیم منوط به خواست عمومیقدرت را و ، اثرگذاری را دارند

را فراهم آورد  ظهور مراکز دیگر قدرت امکانو  کمک کند، حاکمانمحدود کردن قدرت 
کشورهای خاورمیانه، قدرت از تمرکز  حال حاضر در . درکند ایجاد مبنای تکثرگرایی را و

یک شدیدی برخوردار است و قدرت در دست یک پادشاه، خانواده، نهاد مذهبی و یا 
مرکز له تهمین مسئمنطقه  کلکراسی در و. مشکل اساسی دماست قوی رئیس جمهور

                                                           
1. Robert Dahl 

2. Polyarchy: Participation and Opposition 
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هم  در این کشور قدرت، است.لبنان تنها استثنای راستین در این منطقه، قدرت است. 
 یمذهباجتماعات مختلف و  یاسیس ینهادها در قانون اساسی و هم در عمل، میان

ایاالت متحده پارادایم دیکتاتور را از بین تقسیم شده است. در حالی که در عراق، مداخله 
 ألخو همین امر منجر به یجاد قدرت نیست قادر به ا ایهیچ نظام سیاسی، برده است

 ی شده است.ثباتیقدرت، خشونت و ب
 یحت ایامل ک ،یاسیس نظامپاسخگویی  رواز این قدرت و عیدر توز اترییتغ ستیالزم ن

رای اینکه ب ،مسلماً. مهم تلقی شوندخاص یا اصالحات تغییرات  تا گسترده باشد اریبس
حتی . شود ایجاد پارادایم سیاسی جدیدشوند الزم نیست یک  در نظر گرفتهتغییرات مهم 

 تحکیم انه ب شودقدیمی آغاز می مفروضات کشیدنچالش به در علوم طبیعی، تغییر با 
 یک مدل جدید. 

 نسبتاً در یک دورهکه این پتانسیل را دارند که هایی هستند آن مهم اصالحات جه،ینت در
و ، دتحقق یابن شایدگر که مداخلهمتغیرهای النی از ای طوزنجیرهو بدون دخالت  کوتاه

شوند.  کیدموکرات میپارادا رییمنجر به تغ ،شرایط غیرمنتظره یمداخلهبدون  همچنین
د، خواهد ششدن زهیدموکراتمنجر به  از حوادث ایدهیچیپ رهیزنج که احتمال این هرچند

زرگ لغزنده به سوی دگرگونی بکشور را روی سراشیبی اهمیت بی تغییر ظاهراًاینکه یا 
 ارآشکای از وقایع توان رد کرد، اما ما با این فرض که چنین زنجیرهرا نمی دهدقرار می

  ی اهمیت اصالحاتی خاص قضاوت کنیم.بارهدرتوانیم نمی خواهند شد
 اقداماتی در جهت شکستن انحصار خود بر قدرت را آغاز کند،  دولت )حکومت(اگر 

با  دیجد یقو یهاسازمان اگرتواند رخ بدهد. می نییاز باال به پا یاصالحات قابل توجه
 در حالتیافتد. نیز اتفاق باز پایین تواند میاین تغییر گیرند، بدستور کار سیاسی شکل 

سی سازمان سیا رشداگر حتی  .کراتیک باشدوباید دمآن دستور کار سیاسی ، آلایده
لی تواند در شکستن قدرت رژیم قبمی بیانجامد،کار نتواند به دموکراسی  دستور باوجود

 رآیندفشود بخشی از  مستقل و سازماندهی هاهر چیزی که منجر به فعالیت مهم باشد.
  شکستن قدرت هسته اصلی است.
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-کراتیزهوبا وجود این، حتی اصالحات مهم نیز ممکن است منجر به تغییر پارادایم یا دم

 فرآیند کی پیامد نهایی توانندنمی در ارزیابی اهمیت اصالحات گرانتحلیلشدن نشود. 
حلیلگران ت توانند مداخله کنند.عوامل جدید زیادی می زیرا ،بینی کنندمدت را پیشبلند

های برداشته شده در یک زمان خاص مهم در جهت اثبات اینکه گام توانندمی صرفاً
اهمیت  رزیابیاکنند.  سعیشدن را دارند، پتانسیل کمک به دموکراتیزههستند و در نتیجه 

ن اساسی که قانو اصالحبه عنوان مثال،  بینی پیامدهای آتی نیست.فعلی به معنای پیش
در ممکن است هرچند  یک اقدام مهم است،شود منجر به افزایش قدرت پارلمان می

ب حاکم در حز اینکهبه واسطه در این کشور ن قدرت زپتانسیل آن برای تغییر تواده آین
هیچ تضمینی نیست که اصالح ارائه شده ار  .از بین برود، استدارای اکثریت پارلمان 

ن سرانجام به تغییر پارادایم منتهی شود. ای های مستقلسوی دولت، یا پیشقدمی سازمان
 ات کامالًان تغییرهایی باید به عنوامر بدان معنا نیست که چنین اصالحات و پیشقدمی

 رد شوند.تزئینی 
 پذیرایت را دول د،نگذارینم ریثأقدرت ت عیکه بر توز هستند یاقدامات تزئینیاصالحات 

غییر پارادایم به سوی تسوق دادن مستقیم رو پتانسیل کنند، و از اینهای بیشتر نمیچالش
ود شوند تا به تغییر وانمود شتعمداً طراحی می تزئینیاصالحات عالوه بر این، . را ندارند

 هرگاه فشار داخلی همچنان محدود باشد،شوند. در عمل مانع وقوع آن میدر حالی که 
ها دولت. دنالملل ارائه شو نیدر پاسخ به فشار جامعه ب اغلبممکن است  تزئینیاصالحات 

وند شداخلی، احتماالً یا به سرکوب متوسل میشدید  در صورت مواجه شدن با فشارهای
با  بیرونی هستند که ممکن استبازیگران  این. کنندایجاد می توجهییا تغییر قابل 

 راضی شوند. ظاهریتغییرات 
 

 


