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  یسندهنو دربارۀ
  

. وی است استاد افتخاری دانشگاه کوریاو  ۱۹۴۳متولد  چویجنگ جیب 
کارشناسی ارشد از دپارتمان سیاست و  کارشناسی ومدرک  اخذپس از 

. گرفتدانشگاه شیکاگو ی خود را از دکتر دیپلماسی دانشگاه کوریا، مدرک
به دانشگاه کورنل  و دانشگاه کالیفرنیا بارکلیِ  ۀشعب و در دانشگاه واشنگتن
 در مقام ی ژاپن»مرکز تحقیقات اقتصادی آسیا«در  و ،عنوان استاد مدعو

گذاری مشاوران  سیاست ۀکمیت رئیسوی . فعالیت کرده است ،محقق مدعو
دانشگاه ن سیاست و دیپلماسی دپارتماجنوبی، استاد  ۀجمهوری کر ریاست
بوده نیز  ی دانشگاه کوریا»مرکز تحقیقات معضالت آسیا« رئیسو کوریا، 
تحقیقات مربوط به  ۀهایش در زمین ها و فعالیت دیدگاه سبِب هبچوی . است

  ای شده بسیار شناخته ۀچهر )سازی دموکراتیکدموکراتیزاسیون (دوران پس از 
  زیر منتشر شده است: ایه بکتا ، تاکنونست. از ویا

سیاست  در تغییرات ساختاری، جنوبی ۀهای کارگری کر دولت و جنبش
انداز  شرایط و چشم، جنوبی ۀدموکراسی کر ۀنظری، جنوبی ۀکر ینامروز

 Democracy( زاسیوندموکراتیدموکراسی پس از ، جنوبی ۀدموکراسی کر
after Democratization( ،گونه  چه این ،دموکراسی کردن دموکراتیزه

  است؟ ای دموکراسی
  است. منتشر شده های ژاپنی و انگلیسی نیز  به زبانکتاب حاضر 



  مقدمه

جهان  یازدهم یکه امروزه قدرت اقتصاد، )یجنوب ۀکره (کر یجمهور
 شود، یجهان شناخته م یاز معجزات اقتصاد یکی یقول و به رود یشمار م به

 یاثروتمند دن یها قدرت ۀه شبکب یرکشور فق یکدر مدت هفتاد سال از 
  است.  یوستهپ

 یرثأت تحت یالدیم یستمقرن ب یدارد، از ابتدا یطوالن یخیکه تار کره،
کشور  ینآن اشغال و استثمار ا ینتر قرار گرفته که عمده المللی ینتحوالت ب

(در  یجنگ دوم جهان یانتا پا ۱۹۱۰ژاپن بوده است. ژاپن از سال  یلهوس به
داد و  رارکره را تحت استعمار ق یرۀجز سال شبه  ۳۵ه مدت ) ب۱۹۴۵سال 

 ،مدت ینکند. در ا یلتبد یگرد یرا به ژاپن ینسرزم ینکرد تا ا یکوشش فراوان
 یرمستقیمو غ یمآثار مستقو  یدکره دگرگون گرد یزندگ یوۀش و زبان و رسوم

 کامالً  یافت، یتموجود ۱۹۴۸کره که در سال  یآن هنوز هم در جمهور
  . شود یهده ممشا

در  یزن یهراس موج ژاپن ی،جنوب ۀدر کر یگرفتن نظام ژاپن یهبر عار عالوه
را بر کشور  یانهنظام اقتدارگرا یجنوب ۀکشور رشد کرد و باعث شد که کر ینا

شدن هر  یتیبه مرور زمان به امن یزیست نظام که جدا از ژاپن ینحاکم کند. ا
در  یسمکمون ۀمسئل یوندبا پ زد، یحاکم در کشور دامن م یفضا تر یشچه ب
 ئلدادن به مسا یتبه اولو ی،ارض یتتمام یاصل یدبه عنوان تهد ی،شمال ۀکر
و  یدابرام ورز یو مدن یاسیس های یمحدود کردن آزاد یجهو در نت یتیامن
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 توان یفوق م ۀمسئل  افکند. به دو یتیامن  ـ  یاسینظام س یک ۀکشور را در ورط
اضافه کرد که خود به  یزرا ن لکره پس از استقال یجمهور یضعف اقتصاد

 یو قراردادن آن پس از اقتصاد و تالش برا یو محدود کردن دموکراس یناامن
به عنوان  ه،بهان همین به . در نتیجهمنجر شد یدستینجات کشور از فقر و ته

 یتشدت سرکوب گشت. وضع به یمدن های یآزاد ی،جنوب ۀکر یتاولو
پس از گذشته  ،۱۹۶۱بود که در سال  یدر کشور چنان بحران یشتیمع
دهم درآمد  یک( یکادالر آمر  ۸۰شور ک ۀدهه از استقالل، درآمد سران  یک
 یه  ـ  ژنرال چانگ یودتاک بهکه  یدر آن سال) بود، وضعیت یرانمردم ا ۀسران

. (در شکل گرفتدهه  یکاز  یشبه مدت ب یو حکومت نظاممنجر شد پارک 
کره در  یکشور جمهور اقتصادیبه یاد داشت که جهش بزرگ  یدبا جا ینا

از  یکه برخ یطور به ؛یافتتحقق  »پارک« یجمهور یاستزمان ر
 یکآن به  یلکشور پس از تبد یننو یدموکراس گذار یهشناسان او را پا رهک

فرصت نضج  ی. در اوضاع و احوال فقر اقتصاددانند یم یقدرت اقتصاد
  نبود.) یدموکراس
پارک (پدر همسر  یه  ـ  از جمله چانگ یاضافه کرد که رهبران باید
ژاپن و متأثر از  یافتۀ یمکره) تعل یجمهور یمهور فعلج یسئهه پارک ر  ـ   کئون

) یحاکم بر ژاپن آن زمان (دوران جنگ دوم جهان یو اقتصاد یاسینظام س
 یۀدر سا یاستو س یتیدادن به مسائل امن یتو اولو ییبودند که اقتدارگرا

  .ندداد یاقتصاد را در صدر قرار م
شد و سرانجام  یدهه سپر  پس از پنج ینظام یها حکومت دوران
 ینبه عنوان اول یمسَم ک  ـ  یانگبا انتخاب  ۱۹۹۳در سال  یدموکراس

ظاهر استوار  به یدانتخابات آزاد به قدرت رس یقکه از طر یجمهور یسرئ
معاصر کره، البته با  یختار یبپر فراز و نش ۀشبح گذشت ،. با این حالیدگرد

هزار ۳۸افکنده است. حضور  یهکشور سا ینچنان بر ا هم کراتیک،دمو یپوشش
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 ی(جمهور یشمال ۀکشور؛ تنش هرروزه با کر یندر ا یکاآمر ینظام یروین
از جانب  یژهو در منطقه و به یدجد گری یاز نظام یخلق کره)؛ نگران یکدموکرات

 ۀرغم تظاهر به جلو دست باعث شده که نظام حاکم به یناز ا یژاپن و مسائل
 یتیقرار گرفته و با مسلط کردن بُعد امن یتیه امننگا یطرۀخود، در س یکدموکرات
و  یمدن های یآزاد یبه معن ی،ها در عمل موجب محدودیت دموکراس بر رسانه
و عدم  یو اساس آن است، شده که حاصل آن سرخوردگ یهکه پا ییگو پاسخ

  جوانان، در کشور است. یخصوص از سو به ی،مشارکت سیاس
 یاست در خور توجه برا یکوشش یزاسیونپس از دموکرات یدموکراس کتاب

کتاب از  ۀ). ترجمیجنوب ۀکر( رهک یحاکم بر کشور جمهور یتشناخت وضع
خوب را از  یبا اشراف به موضوع مورد بحث انجام شده و تصویر یزبان اصل

  کشور ارائه کرده است. یننفوذ در ا یدارا یها رد احزاب و قدرتعملک
  

  دکتر بهزاد شاهنده
  گاه تهراناستاد دانش

  )۲۰۱۲ - ۲۰۰۵( یجنوب ۀکر ،دانشگاه هانگوک استاد
  )۲۰۰۲- ۲۰۰۱(  ژاپن ،یامدعو دانشگاه ناگو استاد

  سنگاپور ،یاآس یمطالعات جنوب شرق یتویارشد انس محقق



  گفتار پیش

  تحریر درآمد؟ ۀچرا این کتاب به رشت

۱  
پس از رسیدن به دموکراسی از لحاظ کیفی  ، از دیدگاه من،جنوبی ۀکرۀ جامع

و امکان شدیدتر شده مراتب  بهو سرعت  هافت کرده است. تبعیض طبقاتی ب
به  ،که در گذشته از طریق آموزش و پشتکار ممکن بود ،پویش اجتماعی

 ۀگ طبقفرهن ،زمانی بسیار اندک ۀفاحش کاهش یافته است. در فاصل یطرز
در سئول گسترش پیدا کرد و ) Gangnam( گَنگنَم ۀمحوریت منطق اب مرفه

به صورت واقعیتی نسبی درآمد.  اً تدریجهای آموزشی و کسب درآمد  فرصت
دیگر اقشار مردم  باجامعه  مرفهمتوسط و  ۀمیان طبق ۀحال، فاصل  در همین

  شدت افزایش یافت. به
شرایط سیاسی کوشد تا  می بمتمرکز بر حز ۀنمنشا سیاست دموکرات

و به همین حفظ کند کارانه  تئوریک و بسیار محافظه ای در محدودهرا موجود 
های جامعه  هستیم که با خواسته 1دلیل شاهد ظهور آوردگاه طبقات سیاسی

، (G.Mosca) جی. موسکا ،علوم سیاسی که دانشمند ایتالیایِی است مفهومی سیاسی ۀطبق. ۱
شود که در سیستم  ن نکته استفاده میای کید برأاین مفهوم برای تاز ده است. کر طرحم

 ای حضور دارند که به جای تالش برای تحقق منافع حزبِ  دموکراسی نیز اندک نخبگان سیاسی
  کنند. می تقال شان متبوع و طرفداران خویش، برای اهداف شخصی
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 ۀهای منفی دربار ارزیابی اند، گونه که همگان واقف همان بسیار دارد. ۀفاصل
تفاوتی درآمده  ز جنگ سرد به صورت بیپس ا جنوبی ۀکراوضاع سیاسی 

رود این  جا که انتظار نمی از آن ،یابد اما می رضایتی اجتماعی افزایشنا است.
جامعه چشمداشت حل شود،  روال طبیعی امند و ب به شکل نظامها  نارضایتی
رخ جنوبی  ۀسیاست کر یها گیویژیکی از  همچونگسترده  یبرای تغییر

  .نُماید می
 دست و پنجه نرم یادشده های واقعیتما با  ۀدر جامع وکراسی، دمامروزه

کارکردِ واقعی  رسد که سیاست می به نظردور از انتظار  ،کند. در این شرایط می
های مختلف  اساس خواسته هایی بر که همان تدوین طرح ،خودش را

 ،این وضعیت در ،باید گفت ،دیگر . به عبارتمحقق کنداجتماعی است، 
 کردن مناسب برای زندگی، برآورده مکانیبه سمت  جنوبی ۀکر ۀمعجا پیشرفت

دواندن یک دموکراسی سالم در  توقعات مردم توسط دموکراسی، و ریشه
آمد؟ چرا  توقع داشت. چرا اوضاع به این صورت در توان نمی جامعه را

 ناتوان ی اجتماعی و تغییراتها خواستهاز تطابق با  جنوبی ۀکردموکراسی 
آمده است؟ چرا نیروهای سیاسی  جان در ه صورت موجودی بیاست و ب
در  ،یی برای بهبود اوضاع واقعیها طرح ۀناتوان از تدوین فعاالن ،ساختارگرا

در این تی است که سؤاال ها ایناند؟  انه گرفتار شدهکار محافظههای  رقابت
  .دهمپاسخ ها  آن بهام  کردهسعی کتاب 

۲  
که  آشکار کندتواند این واقعیت را  مروزی نمیا ۀجامع ۀاندازچیز به  هیچ

متفاوت هستند. کامًال ساختن دموکراسی و حفظ و ارتقای آن دو موضوع 
و  مبارزات ،تشکیل دموکراسی ۀدر هنگام ،دانید می که همان گونه
و  مبارزاتافراد فراوانی نقش داشت. به لطف همین  های فداکاری
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خواهانه با حضور احساسی  ی دموکراسیها ها بود که فعالیت گذشتگی جان از
و از این  امکان یافت »اسیونالسیتین انپ«جمع کثیری از مردم در اعتراضات 

  طریق به حکومت اقتدارگرایان پایان داده شد.
ی تثبیت و ارتقای دموکراسی، شاهد عناصر ۀدر مرحل ،اما پس از آن

دیگر » دموکراسی« ،ر. در حال حاضبودیم که با عناصر قبلی بسیار فرق داشتند
 ،شهروندان عادینه تنها انگیزاند.  ای نیست که توقع و اشتیاق مردم را بر کلمه

جنوبی  ۀکردر نیز به اوضاع فعلی دموکراسی  مبارزان راه دموکراسیکه حتی 
این موضوع را، اند.  درآمده انگیزه هستند و به صورت منتقدانی بیاعتنا  بی

دانست؛ ناامیدیِ ناشی ای از ناامیدی این افراد  انهتوان نش میچیز،  بیش از هر
به صورت واقعی جنوبی  ۀدموکراسی کر چه آنو  شانمیان انتظارات ۀفاصلاز 

سیاسی است و  سرخوردگی. این ناامیدی موجد ه استبرآورده ساخت
  برد.  می را به سمت بحران پیش جنوبی ۀکردموکراسی 

دموکراسی است.  ایجادرتر از مراتب دشوا حفظ و ارتقای دموکراسی به
 ،نه تنها دموکراسی ،کهاند  مطلباین  ۀدهند نشانسرخوردگی هر دو ناامیدی و 
کرد کید أاین نکته ت ای نخواهد داشت. باید بر آینده نیز جنوبی ۀکر ۀبلکه جامع

گذار ممکن  از با دیدگاه محدود قبل اجرای عملی دموکراسی پس از گذار که
  .باشد دشواربا آن دیدگاه محدود هم  دموکراسیدرک حتی  بسا چه نیست.

دانستند  می سیاسی یاساتید علوم سیاسی در گذشته دموکراسی را ساختار
 محور برای برقرار ساختن قواعد رقابت مردم »اجراییحداقل شرایط « که از

تشکیل دولت از طریق رقابت و ای،  ی، انتخابات دورهأداشتن حق ر از قبیل(
 یمتوان می تنها در صورتی اً . قطعف) برخوردار باشدمختل میان احزاب

یک علم  ۀمنزل بهدموکراسی  ۀدربارهای بحث  خاستگاه سیاسی و سختی
از طریق شرایط عینی  ،ای عالوه بر دیدگاه مقایسه ،که را تحلیل کنیماجتماعی 
 مضاف بر ،های فعلی . اما بحثبنگریمبه این مفهوم  اجراییهای  و مقیاس
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د نشو می ریز و فنی موارددرگیر اندازه ، بیش از یختشنا های روش دیتمحدو
  .دنانجام می و کم و بیش به تفسیرهای متعصبانه

 ،پندارد می 1توکویلدوکه  همان گونه ،دموکراسیتر،  از دیدگاهی وسیع
 ازاست. » جامعهوضعیت «ی معنا به ،سیاسی باشد یکه ساختار بیش از آن

دموکراسی ، ستاالزم دموکراسی رایط اجرایی برای حداقلی از ش کهجا  آن
که  این ، بسته بهخویش باشد. لذا ۀتوسعهای  راهدنبال  به خود خودی به تواند نمی

ممکن  ،بخشد می فرهنگی را ارتقااخالقی و و  جغرافیایی بسترگونه  چه جامعه
ها شبیه به یکدیگر  در جهت پیشرفت یا پسرفت حرکت کند. دموکراسی است

 ۀآیند پس .اند مریکایی با یکدیگر متفاوتااروپایی و  های یستند. دموکراسین
به اجرا بگذاریم و گونه  چهرا ما آن بستگی به این دارد که  جنوبی ۀکردموکراسی 

  بدتر.  باشد و هم تواند بهتر میهم  . آیندهتوسعه بدهیم
 وابسته به سطح درک جامعه ازکامًال پیشرفت دموکراسی در جامعه 

دموکراسی ریشه بگستراند و از لحاظ کیفی که  این . برایاستدموکراسی 
. به ارتقا یابددموکراسی  از باید قبل از هر چیز درک جامعه ،کندپیشرفت 

است و الزم است که از مهم همین دلیل آموزش شهروندی برای دموکراسی 
در ا ه آن شهروندان به مشکالت اجتماعی و همچنین حضور ۀاین طریق عالق

به آن تعلق دارد ای که  . هنگامی که فرد به جامعهدهیم صحنه را افزایش
 ،تری برای درک دموکراسی خواهد داشت و تمایل بیش مند باشد، عالقه

در  ،یابد و می ، توان اجرایی جامعه افزایشدموکراسیتر  بیش درکدنبال  به
  .کند میدموکراسی در جامعه پیشرفت  ،نتیجه

سیاستمدار و متفکر فرانسوی. وی در کتاب  ،(A. de Tocqueville) . آلکسی دوتوکویل۱
و  ۱۸۳۵های  که طی دو مجلّد در سال )Democracy in America( ی در آمریکادموکراس
  گستراند.  گونه در زندگی شهروندان ریشه می که دموکراسی چه کند میبررسی  ،منتشر شد ۱۸۴۰
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ای نیست. با  کار سادهدر عالم واقع ی دموکراسی درک و اجرا اما
را به ذهن ما  ای نظریهمنطق و  و لفهؤم چه نوعدموکراسی که  این بازخوانی
از . برای گسترش درک بردپی به دشواری کار  توان می ،کند می متبادر

گفتگوهای ها و  باید بحث ،دموکراسی و افزایش عالقه و حضور شهروندان
  شته باشد. انتقادی وجود دا

امکان  ،طریقاین از  ،سازد و می خوب شرایط را شفافگفتگوی بحث و 
موتور گفتگو  ؛ این بحث وکند می دموکراسی را فراهماز گسترش درک 

خواهد بود. این نیز در سطح جامعه محرک حضور و اجرای دموکراسی 
گاه دارد.توقع انجام آن را ای است که جامعه   وظیفه   از افراد آ

توان آگاهانی را یافت که  می بسیار سخت جنوبی ۀکرامروز  ۀدر جامعاما 
های غالب و  رسانه گفتگوهای. جایگاه آگاهان را عمل کنندبه این وظیفه 

. امروزه آگاهان اند کرده رکارانه برای حفظ منافع موجود ُپ های محافظه تالش
های  انهی که رسو موضوعات مسائلکه در چارچوب اند  نویسندگانی صرفاً 

نه تنها افکار  ،رسانه ،پردازند. در نتیجه می به فعالیت کنند غالب مطرح می
مباحثات تبدیل شده  مولّدکه به بل ،کند می عمومی را به دلخواه خود رهبری

. در این وضعیت کند را کنترل میآگاهان و عالم سیاست  اجتماع واست 
 جنوبی ۀکر ۀجامعمشکالت  ۀهای منطقی دربار و بحث اساسیانتقادات 

  د. نیاب مجالی برای تنفس نمی
 به سیاست حمله شان شده در مباحث مطرح جنوبی ۀکر یها رسانه

که  کنند را بررسی میتنها سیاستی که  این یا ،دنپرداز می و به نفی آن کنند می
دوران ضدکمونیستی جنگ سرد و  محدودهای بسیار  حاصل دیدگاه

که مقاالت مرتبط با  یمهر روز شاهد مدت است. اقتدارگرایی طوالنی
مشابهت دارند. اگر نیک اندیشیده شود این با یکدیگر سیاست تا چه حد 

 جایگزین معرفیبدون  انگیز است. انتقادات سیاسِی اعجاب یواقعیت
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)alternative(، دموکراسی را  ۀدربارگفتگو فضای  ،خواسته یا ناخواسته
  کند. می تنگ

داشتن تفکر آزاد بسیار دشوار است. در  ،شود می محدود بیاندر جایی که 
های انتقادی  ای برای بحث هیچ پنجره ای موضوعات غالب رسانه شرایطی که

حتی یک گام نیز به  جنوبی ۀکردموکراسی امروز  ،کنند نمیمنطقی و آزاد باز 
که منتقد دموکراسی حال حاضر ، این کتاب ،نخواهد داشت. در نتیجه پیش بر

تواند از انتقاد به موضوعات و تفاسیر غالب موجود  نمی ،است یجنوب ۀکر
  حذر باشد.  بر
  

۳  
 جنوبی ۀکرو تغییرات دموکراسی  ،ترکیبها،  بر آن است تا ریشه کتاب حاضر

برای درک های پنجاه سال گذشته بررسی نماید.  سیاستبر اساس را 
 ،ستدر حال حاضر با آن مواجه ا جنوبی ۀکرمشکالتی که دموکراسی 

در بایست  می .رویم فراتراز تفسیرهای سطحی و محسوس  ضرورت دارد که
 بدو تأسیِسهای  بُعد تاریخی و ساختاری به بازنگری شرایط و محدودیت

  . بپردازیم و سپس شرایط و تغییرات پسینی جنوبی ۀکردموکراسی 
آثار مبتنی بر توالی وقوع حوادث و یا  بر خالف ،ویژگی این کتاباما 

است که از رویکرد  آنشده هستند،  ساختارهای تعیین ۀبر پایتارهایی که نوش
ل ئمسااستفاده کرده است. به بیانی دیگر، این کتاب با معرفی  محور همسئل

ها و  با تبیین ریشه ،سپس شود و میآغاز  جنوبی ۀکردموکراسی  مربوط به
روش هرچند که شاید این  است؛طرحی مشخص  ۀئارادنبال  به ،ساختار
که معرف  نآبیش از  ،توان گفت که این کتاب میبر این اساس، نباشد. ایدئال 
که اساس خود را  ای نقشه ؛یک نقشه است ،باشد جنوبی ۀکرسیاست  اتجزئی

 )Torso( هتن آناتومی نیمیک به تر  بیش وبر ساختار مرکزی و پویایی گذاشته 
  اند.   است که عناصر دیگر از آن حذف شدهشبیه 
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که به  ،بخش عمده تقسیم نمود. در بخش اول چهارتوان به  می اب راکت
 ؛گردد می بیان، انتقاداتی به شرایط امروزین اختصاص دارد لئمساتبیین 

ها و  یی به خواستهگو پاسخعاجز از ، جنوبی ۀکردموکراسی  ،در آن ،کهشرایطی 
بخش دوم  طلبانه دچار شده است. کاری عافیت به محافظه ،تغییرات اجتماعی

 1دولتتأسیس  از زمان(ها و تغییرات عمده  همزمان با تحلیل ویژگی ،کتاب
)state(( در پی سی،به دموکرا گذارو پس از آن  سازی دوران صنعتی تا 

 جنوبی ۀکرکه چرا سیاست  استهای ساختاری و تاریخی این واقعیت  ریشه
بخش سوم کتاب گرفتار شده است.  سیاسیون های و در روزمرگی کار محافظه

تأسیس  پس از ۀسال بیست ۀدر دور جنوبی ۀکر ۀبه بررسی مشکالت جامع
 دستاین االتی از ؤپاسخ سدنبال  به پردازد. در این بخش می دموکراسی

آیا چرخش به «، »یست؟کارآمد ن جنوبی ۀکرچرا دموکراسی « خواهیم بود که
 توان میچه توقعاتی ی مدن ۀجامعاز «و ، »؟باشد یجایگزیند توان می سوی بازار
 پاسخ این پرسشدنبال  به ،گیری نتیجه برای ،در بخش چهارم کتاب .»داشت؟

  ».چه باید کرد؟«خواهیم بود که 
ترین مؤثرترین و  گرایانه واقعکه  این فکر است رویجت در پیاین کتاب 

است و نه  )politics( سیاست ،در چارچوب دموکراسی امروزین جایگزین
به جای  ،که خواهد شد تأکیداین نکته  برگر. به عبارت دیگر، چیز دی  هیچ

حذف آن است، دنبال  به بیند می استتفکری که چون مشکالت را در سی
است که من  درستریزی کرد.  پی باید باشد که همان گونه سیاست رابایستی 

 ت با نفسمخالف یمعنا بههستم اما این  جنوبی ۀکرهای  منتقد سیاست
 معنای خاطر وجود مشکالت به چرا که حذف سیاست به ؛تسیاست نیس

حذف دموکراسی خواهد بود. 

به  governmentو حکومت معادل  stateمعنای اصیل آن معادل  کتاب حاضر، دولت به . در۱
  کار برده شده است. م.
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 ۀفلسفاحزاب و  ۀزمینداشت کتب زیادی را در  درک این مشکالت مرا وا
 Seymour( لیپست ۀشد دهای فرسوه   نظریه :از جمله ؛کنممطالعه  سیاسی

Martin Lipset(شاتشنایدر ، )Elmer Eric Schattschneider( و ساتوری 
)Giovanni Sartori( جان الکهای  نظریه واحزاب،  ۀدربار )John Locke (

سنتی  ۀنظرینیز و  ،لیبرالیسم ۀباردر) James Madison( و مدیسون
 آنگونه مطالعات  این ام از انگیزه. آن است ۀماکیاولی نمایندکه خواهی  جمهوری
کارکرد و به عموماً ور پیشبرد دموکراسی در کشسطح  من، ۀبه عقید، بود که
های سیاسی  جامعه و دولت در رقابت ۀپیونددهندکه (پیشرفت احزاب  میزان 
سیاست به  ۀکه احساس کردم فلسف . از طرفی، دلیل اینوابسته است )هستند

بود که موضوع اصلی تنها این نیست که  آنطور قطع مورد نیاز است 
ها و معیارهای دموکراسی  زشبه ارساختارهای اصلی دموکراسی از چه طریقی 

که مربوط  ،نیز» )The problem of system( نظام ۀمسئل«بلکه  ،پایبند هستند
  هم پیوسته است. به  سیاست ۀفلسفبا عمدتاً  ،دموکراسی است مؤثربه کارکرد 

 ۀجامع رسد که برای درک و حل مشکالتِ  می چند به نظر هر ،بنابراین
 بهاما من موفق شدم ، باشد اسی کمی دیردموکر تحققس از پ ۀدر دورکره 

  .پی ببرمتفکرات کالسیک  اهمیت



  اول بخش
  همسئلطرح 



  
  
  

  اول فصل

  یپس از تحقق دموکراس کره ۀجامع ریخت
  
  

  . بحران نمایندگی و حضور ۱
  پایینرأی  و میزان جنوبی ۀکردموکراسی 
کارکردهای «است که: این  خواهم بیان کنم می من در این کتابچیزی که 

چرا که  ؛»محقق نشده است جنوبی ۀکر ۀاصلی دموکراسی در جامع
از  ،مختلف جامعه باشد و ضادهایمنافع و ت ۀنمایندو  گر بیاندموکراسی باید 

که  این اول :دو کارکرد اصلی را محقق سازد ،ها جایگزین دهی سازمانطریق 
 موجب ثبات ساختارکه  ینا و دیگر فراهم آوردرا مردم  ۀعام بستر حضور

تنها پوششی بر استیالی  جنوبی ۀکردموکراسی  ،واقع سیاسی شود. در
رویکرد  سیاسی بای دوران جنگ سرد و ساختار کمونیسم ضدیت با
ویژه  هایامتیاز طبقاتی ووضعیت اختالف نتیجه،  در کارانه است. محافظه
فردی نیز آسیب و زندگی شده  تر ضعیفبنیان اجتماعی جامعه  و تر وخیم

  فراوان دیده است. 
شده به صندوق در انتخابات مجلس هجدهم که در    میزان آرای ریخته

نرسید که این خود بهترین  درصد نیز ۵۰ شد حتی به برگزار ۲۰۰۸آوریل 
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 که این است. جدا از جنوبی ۀکرکلی دموکراسی  ریخت گر نمایان
که  این بدون توجه بهنیز و  ،دهندگان چه کسی و کدام حزب را برگزیدند رأی

بودن میزان  میزان آرای پایین برای چه کسی سودمند بوده است، نفس پایین
شهروندان و » حضور«زیرا  ت،کل اسین مشتر بزرگ حال حاضر درآرا 

اکثر که  این احزاب مرکز ثقل دموکراسی نوین است.» نمایندگی«کارکرد 
اعطا ها  آن ندی که دموکراسی بهحق شهرواین استفاده از از رأی حق  صاحبان

است. آیا » حضور بحران« گر بیان ،خود ،اند کرده است امتناع ورزیده
 ۀمناسب و مطابق با اراد ای رویهطبق  بردر واقع  جنوبی ۀکر دموکراسِی

در مراحل قانونگذاری و تدوین  ،کند؟ آیا احزاب فعلی می اکثریت عمل
است، نمایندگانی  گذارتأثیرروندان بر زندگی شهمستقیمًا هایی که  سیاست

نهایت  تی است که درسؤاال ها اینشهروندان هستند؟  ۀمناسب برای اراد
  کند.  می را به ذهن متبادر» بحران نمایندگی«

نیست. میزان  دوره از انتخاباتتنها مربوط به یک میزان آرای پایین 
وست که دموکراسی به تحقق پی ۱۹۸۷از سال رأی حق  حضور صاحبان

انتخابات  ۀدورسیزدهمین  کاهش پیدا کرده است. درهمواره 
انتخابات «را توان آن  می و ،شد برگزار ۱۹۸۷جمهوری که در سال  ریاست

 ۸/۷۵٪ نیز و در انتخابات مجلس ۲/۸۹٪ حضور میزان ،نامید» 1گذاریدبنیا

شمیتر تعریف : مفهومی که توسط اودونِل و اِ (founding election) نتخابات بنیادگذاری. ا۱
کند. میزان حضور  سیاسی جدید را تعیین می معنای انتخاباتی است که گذار به ساختار شده و به

ابهامات در  ،این انتخابات است. از این طریقمطلوب های  ترین ویژگی ودن مهمب باال و رقابتی
رقابت و ائتالف بین احزاب  ،در اکثر موارد ،وشوند  میسیاسی جدید برطرف  به ساختارگذار 

  کند.  نیز ادامه پیدا میپس از آن 
Guillermo A. O’Donnell and Philippe C.Schmitter, Transition from 
Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies 
(Baltimore: John Hopkins University Press, 1986) 
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و  ۲۰۰۷در سال  جمهوری ریاستانتخابات  ۀهفدهمین دور در ،امابود. 
 این میزان به ترتیب ،۲۰۰۸انتخابات مجلس در سال  ۀدورن هجدهمی

سال پس از تحقق  ۲۰در طول ، به عبارت دیگربود.  ۴۶و ٪ ٪۹/۶۲
های  از حضور در مناسبترأی  صاحبان حق ٪۳۰زدیک به دموکراسی ن

کاهش میزان آرا تنها  ،البته اند. صد مربوط به حقوق شهروندی دست کشیده
 . اما بسیارشود محسوب میت و معضلی جهانی نیس جنوبی ۀکرمختص به 

به این شدت کاهش پیدا  ای را یافت که میزان حضور توان نمونه می دشوار
 انتخابات مورد شک واقع اجراییمشروعیت  ،آن ۀدر نتیج ،وباشد کرده 

  . شده باشد

  مرکزی انتخابات) ۀدموکراسی (منبع: کمیتتحقق روند کاهش میزان آرا پس از 

معضل میزان آرا همچنان  رسد می این است که به نظر تر بزرگکل اما مش
کمرنگ  ین علت کاهش میزان آرا حضورتر بزرگادامه پیدا خواهد کرد. 

، میزان آرا جمعیت آنانبا افزایش  ،که معنابه این  ؛استرأی  صاحبجوانان 
 ۀکمیت یها بررسی بر اساسرفت.  همچنان به سمت کاهش پیش خواهد
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سنی بیست سال در  ۀرددر رأی  خابات، میزان آرای صاحبانمرکزی انت
تر  کم ٪۲۰ یعنی ؛بود ٪۴۴) تنها ۱۹۹۶( انتخابات مجلس ۀپانزدهمین دور
 ۀاین میزان در شانزدهمین دور ،). همچنین٪۶۴( خوذهأاز کل آرای م

انتخابات  این ۀهجدهمین دور و در ٪۳۷) به ۲۰۰۰( انتخابات مجلس
  یافت.کاهش  ٪۲۹) به ۲۰۰۸(

شیاطین « ا نامبها  آن که از ،۲۰۰۲شور و حرارت تماشاگران جام جهانی 
مربوط به جنون  1افروزی   شود، و همچنین گردهمایی شمع می یاد» سرخ

نه تنها  ،که ندمواردی از فوران احساسات جمعی بود ۲۰۰۸سال  گاوی در
فسیر ت ۀدربار .ندانگیخت که تعجب جهانیان را بربل، کره ۀجامعتعجب 

اما واقعیت این است  مطرح شده استها نظرات مختلفی  سیاسی این حرکت
حضور در و  جمعی به بیان دستهتمایل زیادی وضوح  بهکه نسل جوان کره 

را با حضور خود پوشانده  مسیرهاکه سرتاسر  ،. ولی همین نسلجمع دارد
دموکراسی  ۀآیند ای است که بر همسئلکند. این  گیری شرکت نمی رأی در ،بود
  افکند.  می تاریکی جنوبی ۀکر

ندادن سرزنش کرد.  رأی توان نسل جوان را به خاطر نمی القاعده علیالبته 
 ۀهم ای بود که و فاسد بود. این نتیجه ،ناپذیر کفایت، مسئولیت بی حکومت
های  ، سیاستاحزاب ؛به بار آوردند سازی دموکراتیکهای پس از  حکومت

 ۲۰۰۸سرگیری واردات گوشت گاو تولیدی آمریکا که در می  . در پی امضای قرارداد از۱
منعقد شد دانشجویان و شهروندان با برافروختن شمع اعتراض خود را نشان دادند که این 

در اولین روز این  از شرکت کنندگان ٪۶۰اعتراضات به مدت صد روز ادامه یافت. بیش از 
اعتراضات را دانشجویان دختر تشکیل می دادند. دهها هزار نفر شرکت کننده در طول این 
صدروز به واردات گوشت آلوده به ویروس جنون گاوی معترض بودند اما به تدریج اعتراضات 
به سمت مسائل سیاسی کشیده شد. بسیاری از محققان سیاسی شکل گیری این اعتراضات را 

  م.  -   انه عدم وجود گفتمان میان دولت و ملت می دانستند.نش
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نمایندگان مجلس  ؛دادند توسعه نمیهای اجتماعی را  ستهمبتنی بر خوا جایگزین
 ،وظایف نمایندگی کنندخود را وقف که  بیش از آن بودند،ملت  ۀکه نمایند

 بسیار ،این میان در. کردند را دنبال میهای سیاسی شخصی خود  افزایش داشته
  شود. تر  بیش وتر  بیش با آنعداوت ا از سیاست یبیزاری طبیعی است که 

به  دادن نیزرأی  ۀدربار تصمیمدر این شرایط طبیعی است که چنین هم
که خواهان ( یأرحق صورت منطقی اتخاذ نشود. انتخاب منطقی صاحبان 

 این خواهد بود که احزاب مخالف )کفایت هستند پذیری دولت بی مسئولیت
)opposition parties ( .برای اعتماد به احزاب  ،اماقوی را حمایت کنند

دهندگان تمایل  رأی هایی وجود دارد. ، محدودیتجایگزینبه عنوان  مخالف
خود را با رضایت رأی  ،حاکمکفایت  برای انتقاد از حزب بی ،ندارند که
  ند. بیندازبه صندوق کفایت سابق  حمایت از حزب بی خاطر در

 رو روبهانتخاب  قابل جایگزینفقدان نیز با شرایط  خواه ترقی دهندگان یأر
دارای تنها آرای نفر اول  ،در آن ،که(نظامی انتخاباتی فعلی  نظامدر د. شون می

احزاب های نامزددهندگان بخواهند از  رأیهم  حتی اگر )ارزش است
در انتخابات مجلس، ای نیست.  کار ساده دادن رأی ،خواه حمایت کنند ترقی

ب کس مناطقهای انتخاباتی  های پیروز در حوزهنامزدکه  یمیانگین آرای
ای وجود ندارد  انتخاباتی ۀ. در واقع باید گفت که حوزرسید ٪۴۵به کردند 

چرا که  ،را کسب کنندرأی  خواه بتوانند این میزان ه در آن احزاب ترقیک
  . دارند های احزاب دیگر در مناطق خود پایگاه انحصارینامزد

کار و دارندگان قدرت  دهندگان محافظه رأی تنهادر وضعیت فعلی، 
 شرایطی که اکثریت . دربینند می برابر خود را در آلترناتیوید که هستن
طبیعتاً کنند،  گیری شرکت نمی رأی دردارند متفاوت  رویکرد ی کهدهندگان رأی

 آمیز نمایش داده به صورتی اغراق کار محافظه دهندگان رأی ارزش آرای
 شود. در ساختار حزبی حاضر که فرصت انتخاب منطقی برای می
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توان انتظار داشت که حقوق  میدشواری  به، شود میفراهم ن هندگاند رأی
  . شودشهروندی برابر محقق 

  نمایندگی سیاسی ۀکاران محافظهساختار 
ساختار نمایندگی  جنوبی ۀکرین مشکل دموکراسی در تر بزرگبه باور من، 
جاست که ساختار  واقع مشکل این بسیار محدود است. در ایدئولوژیک
منحصر به  )the system of representation( سیاسینمایندگی 

 ،کار است) (که از نظر محتوایی محافظهی است. ساختار سیاسی کار محافظه
تر  مراتب قوی پس از تحقق دموکراسی تغییر کرده باشد، بهکه  این جایبه 

با  تقابلشده است. زمانی که جامعه به لحاظ ایدئولوژیک آزاد نیست و 
سیاسی غالب  های زبان ی ازهمچنان به عنوان یک جنگ سرد کمونیسم دوران

 ۀدهند شکلکار ـ  وـ  سازکند، دموکراسی نخواهد توانست به عنوان  می عمل
که جامعه را مشکالتی نتیجه دموکراسی قادر نخواهد بود  توافق عمل کند. در

سیاسی  کارـ  وـ  سازبه » دموکراسی اصطالح به«بلکه  ،ست حل کندرو روبهبا آن 
  امتیازات ویژه تبدیل خواهد شد.  ساختار وجامعه ذینفعان  منافع توجیهبرای 

 تأثیرتحت  که ،نمایندگی سیاسی ۀکاران محافظهنتایج اجتماعی ساختار 
مستقیم  ۀنتیج ت؛بیشمار اس ،دارد قرار دوران جنگ سرد با کمونیسِم تقابل

 ۀها و منافع طبق واستهاست که در آن خ» دموکراسی بدون کارگران«آن تداوم 
تر به قضیه بنگریم، این  جزئی. اگر سیاسی ندارد ۀنمایند افراد عادیکارگر و 

فضایی اجتماعی است که کارگران را خوار شمرده و  ۀساختار ایجادکنند
آوردن به  تب روی ،درنتیجه شمرد. می ارزش اجتماعی کار بدنی را سبک

، بازار مسکن احتکار درقبیل  از( دنکارهایی که نیاز به نیروی فیزیکی ندار
در  )به عبارتی تب کسب سرمایه یا، و مدیریت سرمایه ،گذاری سرمایه فنون
رفته است.  باال جنوبی ۀکر ۀجامع
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جنبش  توسطکه  یمسائلدر این شرایط، توانایی جامعه در درک 
 ؛است شدن شد در حال فراموش می مطرح میالدی ۸۰ ۀده خواهِی دموکراسی

با چه چیز باید مبارزه «و  »چه چیز درست است«که این دست از ی لمسائ
های  گیری معیار تصمیم جنوبی ۀکرمواردی که رهبران و سیاستمداران  .»کرد

جنبش  نبسیار نادر است. فعاال بنا نهندعدالت اجتماعی  برخود را 
را اکثریت نیز رسیدند و در مجلس  جمهوری ریاستبه  خواهی دموکراسی

در درست گرفتند اما هیچ  )عنوان حزب حاکم و هم حزب مخالفه ب مه(
این است که شده  شاندر حال حاضر ورد زبان چه آنتغییری به وجود نیامد. 

 عقالنیت فنیِ منطق نوعی است. این یعنی  تر هچه روشی پربازد
)technological rationality( انگاشتن  نهایت به نادیده در که قاعده بی

  خواهد شد. منجر جامعه  در) community( اعاجتم ۀمسئل
 ۀ. در محدودبیهوده استکارایی از سیاست  در شرایط فعلی توقعلذا 

یابد که چه  می ظهور و بروز این بحث ،جنوبی ۀکر ۀجامع ۀشد یسازنهاد
یا  ،، وزیروزیر نخست تأییدهر زمان که جلسات دارد.  تری کمکسی فساد 

 پرده رخ این واقعیت به صورت بی ،شود می دادستان کل کشور برگزار
ی برای مناصب نامزدماید. حداقل در ساختار سیاسی فعلی معرفی نُ  می

 رسد. می حکومتی که دارای فساد و انحراف نباشد غیرممکن به نظر
دموکراسی در  ایدئولوژیکِی ساختار نمایندگی کار محافظهکه  این سخن کوتاه
 ،را از میدان به در کرده است خواه ترقی نه تنها نیروهای سیاسی جنوبی ۀکر
  کند. می ین عامل سقوط اخالقی جامعه نیز عملتر مهمکه به عنوان بل

پوششی تنها دموکراسی  ،(تحقق دموکراسی) سازی دموکراتیکپس از 
است. هنگامی که سیاست تبدیل به عامل بوده ساختار موجود برای 
که  وقتیشود، و همچنین  می جامعهباالی  ۀطبق ۀروزاناز زندگی کننده  پیروی

شود،  می سیاسی که توان مقابله با این شرایط را دارند بستهمخالفان های  راه
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 1ناکه هیرشم همان گونهشوند.  می رویگرداناز دموکراسی رأی حق  صاحبان
آن  ۀفروشندشرکت از خرید کاال کنندگان  کند، رویگردانی مصرف می تأکید

در  ،اما ،نماید میمجبور  کننده با تمایالت مصرف نشد  هماهنگکاال را به 
مجبورساختن احزاب  درکمی  تأثیر دهندگان رأی بازار انتخابات، رویگردانی

یک  گوید که ساختار حزبْی می 2مِیردارد.  )های سیاسی هستند که شرکت(
رقابتی نیست. احزاب موجود برای حفظ وضع فعلی کامًال بازار عمومی 

 ،به وجود بیایدهنگامی که امکان ظهور حزبی جدید  ،کنند و می ستدـ  وـ  داد
بسا برای تحت فشار قراردادن آن اقدام به تبلیغات کنند.  چه

 3گینسبرگو  بارزی است. شِفتر ۀنمونآمریکا  ۀمتحدایاالت  ،در این مورد
اصالح یک  برای و دموکرات خواه جمهوریاعتقاد دارند که هر دو حزب 

از خود انفعال  دهندگان رأی 4نام ثبتسیستم از طریق لغو  یساختار ۀساد
در  دهندگان رأی حالی است که بیش از نیمی از این در .دهند بسیار نشان می

پوستان و طبقات پایین  کنند. افزایش میزان آرای رنگین انتخابات شرکت نمی
مورد  در ؛منفعتی نخواهد داشت خواه جمهوریجامعه برای حزب 

1. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in
Firms, Organizations and States (Cambridge: Harvard University Press, 1970) 
2. Peter Mair, Party System Change: Approaches and Interpretations(Oxford: 
Oxford University Press, 1977) 
3. Martin Shefter and Benjamin Ginsberg, Politics by Other Means: Politicians,
Prosecutors and the Press from Watergate to Whitewater (Newyork: W.W. 
Norton & Company, 1999) 

جنوبی و بسیاری دیگر از کشورها که در آن دولت  ۀخالف کر بردهندگان:  یأنام ر سیستم ثبت. ٤
 ۀکند، در آمریکا وظیف ی را اعالم میأدهندگان را تهیه و داشتن یا نداشتن حق ر یألیست اسامی ر

دادن تمایل دارند باید چندین  یأاشخاصی که به ر ،دهندگان است. در نتیجه یأر ۀعهد نام بر ثبت
نام کنند.  و ثبت حضور یابندشده  های تعیین ت در محلهفته پیش از روز انتخابا



33    |    يكره پس از تحقق دموكراس ةجامع يختر

همچنین و  باالی انتخاب مجدد احتمالناشی از  ۀوسوس ،ا نیزه دموکرات
 در نتیجهشود.  می ابهام ناشی از افزایش میزان آرا مانع از ایجاد اصالحات

و به اند  بیگانهساختار حزبی فعلی با آمریکا  ۀدرآمد و پایین جامع طبقات کم
 دهندگان أیر . اگر مبنا را بر تعدادکنند میهمین دلیل در انتخابات شرکت ن

درصد است  ۹۰ه در آمریکا حدود مأخوذکرده بگذاریم، میزان آرای  نام ثبت
حتی در انتخابات  را مبنا قرار دهیم،دادن  رأی اما اگر کل واجدین شرایط

  درصد است.  ۵۰نیز میزان آرا در حدود  جمهوری ریاست
آرا  یده سازمان دلیل بهبه همین منوال است.  عنیز وض جنوبی ۀکر ۀدربار
 جنوبی ۀکردهی غالب  رأی زمامداری اقتدارگرایان، الگوی ۀدر دور
درآمد،  میان طبقات کم درصد باالی آرا در مناطق روستایی و در ۀدهند نشان

موردی که  ؛های دارای سطح تحصیالت پایین بود گروه و ،سالمندان، زنان
موکراسی، از . اما پس از استقرار داستدر علوم سیاسی تطبیقی بسیار نادر 

و جنسیت کاهش  ،تحصیالت، منطقهبر اساس تفاوت میزان آرا  سویی
محسوب   اولی رأی، که ها ساله بیستغیبت میزان  از سوی دیگر، ،یافت و

باید واقعیت جا  ایننیز به طرز غیرقابل توضیحی افزایش یافت. در  شدند، می
 تدریج بهایگاه طبقاتی متقابل درآمد و ج ۀرابط :بسیار مهمی را نیز اضافه کرد

. تبدیل شدمتضاد با گذشته کامالً به الگویی 
در دانشگاه کوریا) در ( »مرکز تحقیقات آسیایی«که  1تحقیقی بر اساس

 )subjective( ِیذهنبندی  دسته مشخص شد که میان، دادانجام  ۲۰۰۱سال 
متقابلی  ۀرابط ،آرا میزاِن و   ددرآممیزاِن و همچنین  ،میزان آراو   یاجتماع ۀطبق

باالی  ۀطبق«دهندگانی که خود را متعلق به  میزان آرای پاسخ .وجود دارد
 »پایین جامعه ۀطبق« ازدانستند در مقایسه با کسانی که خود را  می »جامعه

(دانشگاه کوریا، مرکز تحقیقات » تحقیق کیفیت زندگی مردمان کرۀ جنوبی ۀمجموع«. ۱
  .)۲۰۰۱آسیایی، 
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» باال«و » متوسط«بود. مجموع میزان آرای طبقات تر  بیش٪ ۵/۸ دانستند می
باالتر  ٪۱۰» متوسط«و » پایین«ات نیز در مقایسه با مجموع درصد آرای طبق

بیش از  شان ههندگانی که درآمد ماهیاند خمیزان آرای پاس ،بود. به همین صورت
تر  بیش ٪۱۰ نیزدالر) بود  ۲۳۵۰معادل  تقریبًا( میلیون و پانصد هزار واندو 

 دالر) ۱۹۰۰ تقریبًا( میلیون وان از دوتر  کم ۀماهیاناز افرادی بود که درآمد 
 ۀکرسیاسی  ۀچارت جامعدر کتاب  ،)Son Nak-ku( سون. نَک کوداشتند
بین میزان آرا و  ۀرابط ،)۲۰۱۰(انتشارات هومَنیتاس،  : مناطق شهریجنوبی
توان گفت که  می کند. به صورت خالصه می اجتماعی را بسیار ساده بیان ۀطبق

 ،. در مقابلدارنددر انتخابات تری  حضور پررنگساکنان محالت ثروتمند 
زنند و در نتیجه  ساکنان مناطق فقیرنشین انتظارات خود را به سیاست گره نمی

  است. تر  بیش در انتخاباتغیبتشان میزان 
محوریت  اب ،ها نسبت به ساختار حزبی فعلی این موضوع که نارضایتی

سرعت در حال افزایش است از لحاظ منطقی  به ،درآمد طبقات پایین و کم
و ساختار نمایندگی  ایدئولوژیکِ ی کار محافظهچرا که  رسد. می طبیعی به نظر
 برایهمراه بسیج سیاسی  به ،طبقاتی در کل جامعه اختالفشدت یافتن 

اند. حقیقت امر این  یک جفت را تشکیل داده ،طبقات پایین انگاشتن نادیده
 شدن است که پس از تحقق دموکراسی نیز احزاب موجود تالشی برای تبدیل

 دهی سازمانطریق بسیج سیاسی و  از )Mass party( گبزربه احزاب 
مردم نکردند.  ۀطبقات پایین و عام

اعضای عادی نسبت  1در احزاب کادریها،  شاخص بر اساس ،در نتیجه
 آن حضور ۀهای روزان و در فعالیت پرداختهعضویت در حزب را  ۀکه هزین

در   (M. Duverger): نوعی از حزب که در تعریف دوورژه(cadre party)احزاب کادری  .۱
گیری  و تصمیم نامزدگونه احزاب، معرفی  د. در ایننار) قرار دmass party( مقابل احزاب بزرگ

  گیرد. های حزب توسط گروه کوچکی از نخبگان و متنفذین انجام می سیاست ۀدربار
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 را جنوبی ۀکرحزاب های ا است. بنابراین یکی از ویژگی ٪۱از تر  کمیابند  می
ندارند و احزابی  حضورتوان این دانست که در زندگی شهروندان  می

احزاب متخصص ها  آنشوند.  می ها دیده که فقط در رسانهاند  کاغذی
 های کلی سیاستو  ایدئولوژی که آن بیش از ،شانهدفکه هستند  1انتخابات

)policy( 2فراگیرحزاب اها  آننها پیروزی در انتخابات است. ، تباشد

نهایت  و دراند  طبقات جامعه ۀپی کسب حمایت هم که در اند یخاصیت بی
 ها این. کنند میها را برآورده ن یک از طبقات و گروه ها و منافع هیچ نیز خواسته

پس از  ،رقابت سیاسیکه  این . فهمیدناست جنوبی ۀکرهای احزاب  ویژگی
، چه نتایج ایدئولوژیک ر نمایندگیی ساختاکار محافظهها با  ترکیب این ویژگی

  آورد دشوار نیست.  می به بار را اجتماعی

  کار محافظه. نتایج اجتماعی دموکراسی ۲
  تشدید طبقه بندی اجتماعی

با ویژگی ساختار حزبی  جنوبی ۀکرحاصل از دموکراسی  ۀنتیج ینتر بزرگ
سرعت  عدالتی بین طبقات اجتماعی به این واقعیت است که بی کار محافظه
به  ،سیاستی که اصول آن بر دموکراسی استوار باشدپیدا کرده است. شدت 

 کند. می ات نابرابری بازار را کنترلتأثیرساز،  یبرابر کاِرـ  وـ  سازعنوان یک 

هدف : اشاره به احزابی که  (electoral professional party)احزاب متخصص انتخابات. ۱
گونه  های حزب. در این ا و ایدهه کردن سیاست اجراییشان پیروزی در انتخابات است، نه  اصلی
  .ی برخورداندثیرگذارأقدرت تاز های انتخاباتی  متخصصین برگزاری کمپین ،احزاب

 .O( شده توسط کرشهایمر  : مفهوم استفاده (catch-all party)احزاب فراگیر. ۲
Kirchheimer ( برای مثال،برای اشاره به نوعی جدید از رویکرد احزاب) ه ک )احزاب اروپایی

برای پیروزی در انتخابات ، و ورزیدند کید میأخاص ت ای صداقت ایدئولوژیک و منافع طبقه بر
های مختلف را جلب کنند.  حمایت طبقات و گروهکردند  سعی می



دموكراسي پس از دموكراتيزاسيون    |    36

دموکرات    ـ   رفاه تشکیل شده در غرب که احزاب سوسیالهای  دولت ۀتجرب
 جنوبی ۀکردهد. اما دموکراسی  می خوبی نشان این را به در مرکز آن قرار دارند

شبیه  جنوبی ۀکربنا شده است و بازار  موجودامتیازات ویژه و  بر پایه ساختار
احتکار در بازار انه است. فساد و کار محافظهبه ساختار سیاسی با رویکرد 

، گیرد می صورت باالی اجتماعی ۀطبق توسطمنظم  که به صورت ،مسکن
  است.  جنوبی ۀکر ۀجامع انعکاسی از این ساختار

 ،منظور جبران ضعف مشروعیت سیاسی به ،دولت اقتدارگرای سابق
جز به  ،طبقات اجتماعی ۀهم در نابرابری را ترکیبتاحدودی تالش کرد که 

 ۀجامع که در صورتی ؛کنترل کند کمی از نخبگان دارای امتیازات ویژه، ۀعد
یک دولت را پس از تحقق دموکراسی نتوانست نقش دموکرات جنوبی ۀکر

 و توسعه دهد نابرابری ساختار بازار همچنین و ذینفعان ترکیببرای کنترل 
مقرراتی موجود را یک به یک حذف کرد. نتایج این اقدامات  هایابزار حتی

  توان بررسی کرد. می های بیشمار شاخص بر اساسرا 
نابرابری درآمدی است، پس از تحقق  ۀدهند نشانکه ، 1ضریب جینی

 ۀافزایش پیدا کرد. میزان فاصل پیوستهکه بل ،یافتنی نه تنها کاهش دموکراس
 ۱۹۹۶پایین جامعه که در سال  ٪۲۰باالی جامعه و  ٪۲۰درآمدی در میان 

به همین  .برابر افزایش یافت ۷۵/۶به  ۲۰۰۰برابر بود، در سال  ۷۴/۴معادل 
در  برابر، ۲۲/۸به  ۲۰۰۵برابر، در سال  ۷۵/۷به  ۲۰۰۴در سال  ،ترتیب
 ۲۰۰۸در سال و برابر،  ۴۰/۸به  ۲۰۰۷برابر، در سال  ۳۶/۸به  ۲۰۰۶سال 
علیرغم اجرای سیاست پرسروصدای برابر افزایش یافت.  ۴۱/۸به 

ایتالیایی ارائه  آمارشناس (C.Gini)ضریب جینی: شاخص نابرابری درآمد که توسط جینی  .۱
را نشان تر درآمد  تر باشد توزیع عادالنه نزدیک ۰چه به هر  است و ۱تا  ۰بین  شد. این شاخص

افزایش فاصلۀ بین «بودن وضعیت  معنای وخیم تر باشد به نزدیک ۱و هر چه به دهد  می
  است. » ثروتمندان و فقیران
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افزایش  ها چبال دست تمرکز قدرت اقتصادی درمیزان  ،1ها چبال اصالحات
  گفت که انحصار بازار و عدم تعادل بهبود یافته است. توان نمی یافت و
 ۵میالدی نیز شرکت سامسونگ تنها یکی از  ۹۰ ۀده های تی تا میانهح

را مبنا قرار  ۲۰۰۵چِبال بزرگ بود. اما اگر درآمدهای سامسونگ در سال 
چرا  ،تبدیل شده است ها چبال ، این شرکت خود به یک چِبال در میاندهیم

از  ۹/۴۵٪ های عادی، از دارایی ۸/۵۰٪ ،۲۰۰۵در سال  ،که این شرکت
 کل ۀساالناز درآمد خالص  ۲/۴۶٪ از فروش و ۵/۳۹٪ خالص، ۀمایسر

از بیکاری  عدم امنیت استخدامی ناشی دلیل بهرا دارا بوده است.  ها چبال
رشد نیز و ) IMF( ی پولالملل بینبحران مالی صندوق  ۀدورگسترده در 

در  شدن شد، دوقطبی می سریع صنعت انفورماسیون که توسط دولت اجرا
. عالوه بر معضل بیکاری، شدمتوسط جامعه نیز تشدید  ۀقطب داخل

مردم عادی را به فالکت انداخت.  مسکن نیز ۀمسئلمشکالت کارگران و 
کل کارگران رسید، بازار  ٪۵۰هنگامی که تعداد کارگران غیررسمی به بیش از 

  غیررسمی تغییر پیدا کرد.ـ  کار به صورت ترکیب دوگانه رسمی
است دوباره ظهور کرد  پیوسته شد دیگر به تاریخ یمشکل فقر که گمان م

 ۀتغییرات و عوامل فقر در کر فرایندتحلیل «روز بدتر شد. بر اساس  و روزبه

: مجتمع های صنعتی خاص کرۀ جنوبی که به صورت خانوادگی شکل (Chaebol) چبال .۱
ها از طریق متنوع سازی ساختار صنایع تولیدی، شرکت های  شوند. چبال گرفته و اداره می

بیشماری را تحت مالکیت خود دارند و در واقع تمامی شرکت های تحت مالکیت آنها به 
میالدی و با  ۶۰ها اولین بار در دهۀ  کنند. چبال صورت متحد و هماهنگ فعالیت می

ردند. این مجتمع های صنعتی های حکومت برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی رشد ک کمک
شود هستند. در زبان انگلیسی  نامیده می (zaibatsu)بسیار شبیه به آنچه که در ژاپن زایباتسو

 سه چبال برتر در کرۀ (lotte)است. سامسونگ، هیوندای، لوتّه conglomerateچبال معادل 
  م.  -   جنوبی هستند.
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منتشر شده  1»کره ۀتوسع ۀسسؤم«توسط  ۲۰۰۹که در جوالی » جنوبی
(درآمد  درآمد ٪۵۰تر از  است، میزان خانوارهای فقیری که دارای کم

 میالدی دو ۹۰است که در مقایسه با اوایل دهۀ  ۳/۱۴٪ متوسط) هستند،
 میالدی، این میزان ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۰های  برابر شده است. تنها در فاصلۀ سال

 بدتر ۴/۷٪ افزایش پیدا کرده است و میزان نابرابری کل جامعه نیز ٪۲/۳۶
 ۀ(طبقه متوسط)، مسئل شدن در مقایسه با دوقطبی ،شده است. گسترش فقر

 ری است.بسیار حادت

)۲۰۰۹( منبع: اداره آمار؛ شاخص ضریب جینی

  طبقات اجتماعی ترکیبو  تحصیالت
ترکیب طبقات  معضل تواند نمی تحصیلیکالت هیچ مثالی بهتر از مش

هایی بود که فقط از طریق  زمان ،. در گذشتهرا نشان دهداجتماعی 
اه اجتماعی های درجه یک امکان تغییر جایگ شدن از دانشگاه التحصیل فارغ

1. Korea Development Institute (KDI) 
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اجتماعی و  ۀطبق چون ؛برای افراد متعلق به طبقات پایین وجود داشت
با یکدیگر یی که دارای رتبه بندی بهتری هستند ها التحصیلی از دانشگاه فارغ
توانست برای طبقات پایین جامعه  می تحصیالت، دارندمتقابل  ۀرابط

  مسیری برای جابجایی اجتماعی باشد. 
دانشگاهی که از  وابستگِی بیشتری بهکار  در بازار جایگاه افراد هرچه اما
به صورت ، رقابت برای ورود به دانشگاه ،پیدا کنداند  شده تحصیلال آن فارغ
سفانه أشود. مت می بین طبقات اجتماعی در کل جامعه جدالتبدیل به ، طبیعی

از دوران تر  بیش این پدیده در دوران پس از تحقق دموکراسی بسیار
آموز  ِد دانشهایی که فرزن یی نمود پیدا کرده است. تمام خانوادهاقتدارگرا
 تدریج بهکه  ،تحصیالتبرای شخصی  گذاری سرمایه ند از فشارتوان نمی دارند

بازار  ینتر بزرگدر مناطق مسکونی اینک،  هم. یابندرهایی  ،یابد می افزایش
  خصوصی است.  های آموزش کالس مربوط به
خصوصی  آموزشهای پرداختی برای  یزان هزینهاز لحاظ م ،جنوبی ۀکر

بر اول جهان قرار دارد.  ۀدر رتب ،با فاصلهنسبت به درآمد کل ساکنان کشور، 
میانگین  ۲۰۰۴، در سال جنوبی ۀکرآموزش  ۀتوسعهای مرکز  بررسی اساس

 همکاری های اقتصادی ۀتوسع این میزان در کشورهای عضو سازمان
)OECD( ۳/۱٪ ۳نزدیک به  جنوبی ۀکرالی است که در این در ح ؛است 

ی پرداختی از درآمدهای خانواده ها هزینهاست. میزان  ٪۴/۳ برابر و معادل
به عبارت افزایش پیدا کرد.  ٪۱۲به  ۲۰۰۵سرعت رشد کرد و در سال  نیز به
   برابر رشد داشته است. دو تقریبًا ،میالدی ۹۰ی ها دهه در قیاس با ،دیگر

شخصی،  ۀهزین قیمت افزایش حتی به ،ها می خانوادهتما ،ترتیببه این 
. اند قرار دادههای معتبر را اولین هدف خود  فرستادن فرزندان خود به دانشگاه

ی ها فرصتگذار بر موفقیت و داشتن تأثیرین عامل تر مهمد به درآم ،همچنین
 از ،درآمد در آینده است و ۀکنند آمده است. تحصیالت تعیین تحصیلی در




