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حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی
حق بر تعیین سرنوشت
همایون حبیبی ،*1کیوان

اقبالی2

چکیده
«حق بر توسعه» ،از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک
جامعه از استحقاق مشارکت در توسعۀ اقتصادی ،اجتماایی ،ررنگیای و سساسای جامعاۀ خاود،
نمچگسن بهرهبرداری از نتایج حاصل از چگسن توسعهای برخوردارند .حق مزبور گردآورندۀ حقوق
مدنی و سساسی از یک سو با حقوق اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیی از سوی دییر باوده و تحقاق
کامل آن تأثسر یمسقی بر تحقق دییر مصادیق حقوق بشر بر جای خواند گذاشت .در این مساان
بهنظر میرسد از مهمترین موارد این تأثسرگذاری ،تأثسر مثبت تحقق حق بار توساعه بار محقاق
شدن «حق تعسسن سرنوشت داخلی» ،به معگای امکان مشارکت یمومی و آزادانۀ شاهروندان در
امور مختلف سساسی ،اجتمایی ،اقتصادی و ررنگیی جامعاه اساتح حقای کاه در رارانم شادن
امکان ایمال آن یگصر مشارکت یمومی ،نقش اساسی ایفا میکگد و بر این اساس محقق شادن
برخی از شاخصهنای مهم در برآورده شدن حق بر توسعه نمچون گساتر آماوز نمیاانی،
توزیع یادالنۀ درآمدنا و اشتغال مگاسب ،از طریق تقویت یگصر مشارکت یماومی شاهروندان و
ابزارنای حساتی برای ایمال آن نمچاون سسساتم انتخاباا آزاد ،جامعاۀ مادنی و جریاان آزاد
اطالیا  ،نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خوانگد کرد.
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مقدمه
حق بر توسعه ،از مصادیق حقوق بشر است که به موجاب آن نار رارد انساانی و نماۀ ماردم از
استحقاق مشارکت در ررایگد توسعۀ جامعۀ خود و بهره مگادی از مواناب آن برخوردارناد .حاق
تعسسن سرنوشت نسز از جمله حقوق و آزادی نای اساسای بشاری اسات کاه براسااس آن ،نماۀ
شهروندان می توانگد در ادارۀ امور یمومی جامعه در زمسگهنای گوناگون مشارکت کگگد .باهنظار
میرسد صرفنظر از وجود پسونا د باسن دو حاق مزباور از حساا قارار گاررتن در زمارۀ حقاوق
نمبستیی ،رابطۀ بسسار یمسقتری بسن آنها از حسا مانوی نسز وجود داشته باشد .میتوان گفت
که برخورداری واقعی ارراد یک جامعه از حق بر توسعه ،تا حد زیاادی بار رارانم شادن امکاان
ایمال بعد داخلی حق بر تعسسن سرنوشت توسط ایشان نساز تأثسرگاذار خواناد باودح اثاری کاه
تحقسق حاضر سعی در اثبا و بررسی آن خواند داشت .بر این اساس و پس از اشاره به مباحا
کالسسک در زمسگۀ تأثسر توسعۀ اقتصادی بر دموکراسی ،در بخش دوم ،مفهوم و یگاصار ساازندۀ
حق بر توسعه و حق بر تعسسن سرنوشت داخلی بررسی و در بخش پایانی نسز سعی مایشاود تاا
چیونیی اثرگذاری تحقق حق بر توسعه بر تسهسل ایمال حق تعسسن سرنوشات داخلای توساط
شهروندان ،تجزیهوتحلسل شود.

توسعه در مفهوم کالسیک و تأثیر آن بر تحقق دموکراسی
پسش از بررسی تأثسر حق بر توسعه بر تحقق حق بر تعسسن سرنوشت داخلی ،مای بایسات تاأثسر
توسعۀ اقتصادی بر دموکراسی بررسی شود ،چراکه حق بر توساعه و حاق بار تعساسن سرنوشات
داخلی ،خود ماحصل نیانی کالن تر و حقوق بشری به مفاانسم توساعۀ اقتصاادی و دموکراسای
است ،بگابراین بررسی روابط بسن این دو با یکدییر ،مای تواناد نقشای تساهسل کگگاده در مساسر
شگاخت چیونیی تأثسرگذاری حق بر توسعه بر حق بر تعسسن سرنوشت داخلی ایفا کگد.

 .1دموکراسی و توسعه در تعاریف کالسیک
یکی از مشهورترین تعاریف کالسسک در مورد دموکراسی را باید تعریف رابر دال 1محسوب کرد
که نر حکومت دارای یگاصر ذیل را یک دموکراسی ایالم میکگد .1 :مشارکت مؤثر ،بهنحوی که
شهروندان دارای ررصت برابر و مقتضی به مگظور شکل دادن به یالیق خویش ،طرح خواستهناا،
نمچگااسن بسااان دالیاال انتخاااب یااک رنساراات در براباار دییااری باشااگدح  .2ررصاات براباار در
تجزیهوتحلسل انتخابنای موجود ،بهنحوی که امکان بهترین انتخاب برای شهروندان ررانم شودح
1. Robert A. Dahl
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 .9توانایی کگترل انتخابنا ،بهنحوی که برای شهروندان ررصت و اختسار انتخاب و اولویتبگادی
بسن اموری که باید مورد تصمسمگسری واقع شوند ،ررانم گرددح  .0برابری در رأی دادن ،بهنحوی
که نر شهروند از این تضمسن که نظر وی ارز برابر با نظرنای دییاران دارد ،برخاوردار باشاد
( .)Dahl, 1989:221نمچگسن از دید نسأ بسنالمللی یونسکو به ریاست پطرس غالی 1دبسرکال
اسبق سازمان ملل متحد ،بر مبگای مفاد ایالمسۀ حقوق بشر 1301و ایالمسۀ حقاوق بشار ویان
« ،1339دموکراسی سسستمی است که به موجب آن جامعه در کلست آن از امکان مشاارکت در
ررایگد تصمسمگسری در مورد مسائل یمومی برخوردار است .بگسان چگسن سسستمی بر حفاظت از
حقوق بشر قرار گررته و ارتقای حقوق بشر ،احترام به تفاو نا و آزادی بسان و یقساده از ارکاان
جداییناپذیر سسستم مزبورند .چگسن سسستمی مستلزم وجود سسستم قضایی مستقل باهمگظاور
تضمسن حفاظت از آزادی بسان ،ایمال قوۀ مقگگه توساط نمایگادگان مگتخاب ماردم ،نمچگاسن
اجرای قوانسن مصوب آن توسط اشخاص مسئول در برابر قانون یا به یبار بهتر پاسخیویی قاوۀ
مجریه در برابر نمایگدگان مردم ،است ).(Boutros-Ghali, 2003: 7
باار مبگااای ایاان تعاااریف ،بااهنظاار مایرسااد دموکراساای ،مفهااومی رراتاار از صاارف ریایاات
استانداردنای ظانری انتخاباتی نمچون وجاود شاعب اخاذ رأی یاا تبلسغاا دارد و تحقاق آن
نسازمگد وجاود ابزارناای دییاری در انتخااب مقاماا یماومی اسات (،)Campbell, 2008: 18
سازوکارنایی که در زمرۀ مهمترین آنها سسستم انتخاباتی نمیانی با امکان دسترسی برابر نماۀ
شهروندان ،تضمسن وجود آزادینای اساسی نمچاون آزادی بساان ،آزادی قلام ،آزادی تشاکسل
سازمان نای یقسدتی ،آزادی تشکسل احزاب ،آزادی اجتمایا و  ،...بهگونهای کاه آزاداناه باودن
انتخاب مزبور و بهتبع آن امکان بازخواست مؤثر و مستمر بعدی از مقاماا مگتخاب را تضامسن
کگد ،قرار گررته است.
از توسعه نسز بهیگوان مفهومی بسسار پرطرردار ،تعاریف گوناگونی بهیمل آماده اسات .نکتاۀ
مشترک در بسساری از این تعاریف آنکه توسعهیارتیی یک جامعه معادل با توسعۀ اقتصاادی آن
در نظر گررته شده و ازاینرو برابر با رشد تولسد ناخالص ملی ،ارزایش درآمد سرانۀ ارراد ،صگعتی
شدن و پسشررت سطح رگاوری در جامعه روق تلقی میشود (سن .)11 :1930 ،تأکساد گساترده
بر رشد اقتصادی در تعاریف کالسسک از توسعه را باید ناشی از وجود نویی ارتباط نزدیک مساان
توسعۀ اقتصادی و رشد اقتصادی دانست .به دییر سخن ،از آنجا که بهطور معمول با ثبا ساایر
شرایط ،رشد ثرو جامعه تأثسر مثبتی بر ارتقا و بهبود سطح زندگی بر جای خواند گذاشت ،در
نوشتهنای اولسه در خصوص اقتصاد توسعه نم تا حاد زیاادی بار رو ناای رساسدن باه رشاد
اقتصادی ،ارزایش تولسد ناخالص ملی و اشتغال تمرکز شده است (سن.)114 :1911 ،

1. Boutrus Gali
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 .2تأثیرگذاری توسعۀ اقتصادی بر تحقق دموکراسی
بهنگیام طرح جدی مباحا مرتبط با توسعه در دنۀ پگجاه مسالدی ،بسساری از نظریاهپاردازان،
توسعۀ اقتصادی را بهیگوان پسشنسازی برای دموکراسی نسز تلقی میکردند .برای نمونه ،لسپست،1
معتقد است که تگها در جوامع توسعهیارته و ثروتمگد با سطح پایسن رقر است که تاودۀ ماردم از
امکان مشارکت بهصور آزادانه در امور سساسی برخوردار خوانگد بود و در جامعۀ تقساسمشاده
بسن تودۀ نابرخوردار و اقلست برخوردار ،تگها امکان ایجاد حکومت اقلست یا استبداد رردی بهوجود
خواند آمد ) .(Lipset, 1959: 75از نظر وی توسعۀ اقتصادی و بهتبع آن ارزایش تولسد ناخاالص
داخلی و درآمد سرانه ،یاملی مهم در گرایش برخوردارشادگان از امتسازناای مزباور باه سامت
دیدگاهنای سساسی معتدل و پرنسز از توسل به رو ناای غسردموکراتساک اسات ،چراکاه تگهاا
کسانی که چسزی برای از دست دادن ندارند ،در تال برای دستسابی به قدر بهسوی رو نای
خشونتبار و غسردموکراتسک گرایش خوانگد یارت ( .)Lipset, 1959: 83از دیدگاه لسپست ،تگهاا
در جامعۀ توسعهیارته و ثروتمگد از لحاظ تولسد ناخالص داخلی و سطح درآماد سارانه ،از دسات
دادن قدر سساسی به معگای محرومست کامل از مگابع اقتصادی و ثرو جامعه و ایجااد جگا
بسن طبقا بر سر مگابع مذکور ،نخواند بودح چراکه حتی برای بازندگان بازی قادر نساز ساهم
مگاسبی از مگابع ثرو باقی میماند و نفع نمیاانی در برقارار مانادن آراماش و ثباا سسساتم
سساسی قرار میگسرد .نتسجه آنکه تحمل باخت در انتخابا دموکراتسک برای بازندگان ،نمچگسن
توسل به رانکارنای انتخابی مسالمت آمسز در تال برای بازگشت مجدد به قادر توساط آنهاا
توجسهپذیر مینماید ).(Lipset, 1959: 84
از دید برخی دییر ،پسچسده تر شدن ساختارنای اجتمایی بر اثر ررایگاد توساعۀ اقتصاادی و
صگعتی شدن نسز گام تأثسرگذار دییری در مسسر گرایش جواماع باه سامت دموکراسای اسات.
پسچسدهتار شادن سااختار اجتماایی و مگاسابا باسن نسارویناای درگسار در ررایگاد ماذکور
(بوروکرا نا ،رنساالران ،2کارگران و  ،)...ایجاد نمکاری مؤثر در درون نر یک از این بخاشناا
بهنگیام تعامل با دییر بخشنا را ضروری میسازد و به سازمانیارتیی و استقالل شاایان توجاه
این گروهنا مگجر میشودح شرایطی که با وجود آن دییر امکان ررمانروایی یک ساختار با قادر
متمرکز و انحصاری در دستان یک گروه امکانپذیر نخواند باود .ارازایش قادر و ساازماندنی
گروهنای مختلف اقتصادی-اجتمایی بهیگوان بستری در جهت ظهور جامعۀ مدنی یمل میکگد
و در نهایت این گروهنای گوناگون نوخاسته و خودمختار ،خواه با نام بورژوازی ،کارگران یا صررا
با نمان نام جامعۀ مدنی ،یلسه دیکتاتوری و انحصارگرایی در قدر سساسی به پا خاسته و آن را

1. Martin Lipset
2. Bureaucrats
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سرنیون خوانگد ساخت ( .)Przeworski, 1997: 156با وجود این ،تأثسر مثبت توسعۀ اقتصاادی
بر دموکراسی با تردیدنایی روبهرو شده است .برای نمونه ،اودانال ،1باا اشااره باه تجرباۀ برخای
کشورنای آمریکای التاسن (برزیال و آرژانتاسن) در پای اثباا آن بار آماده کاه دساتکام در
کشورنای مزبور ،توسعۀ اقتصادی دنهناای  04و  14ماسالدی مبتگای بار جااییزیگی واردا ،2
نهتگها به تحکسم دموکراسی مگجر نشده ،بلکه سرانجامی جز به روی کار آمادن ناویی حکومات
اقتدارگرای بوروکراتسک 9در این کشورنا نداشته است .در برزیل و آرژانتسن ،بحراننای ناشای از
کمبود مگابع ارزی مورد نساز برای واردا رگاوری و مواد اولساۀ ضاروری باهمگظاور تاداوم رشاد
صگایع داخلی و در نتسجه کگد شدن رشد اقتصادی ،تبعاتی نمچون بسکاری ،تورم گسترده و در
پی آنها نارضایتی شدید طبقا متوسط و کاارگر را باه دنباال داشات کاه باه واکاگش خشان
گروهنای اصلی و بزرگتار ذی نفاع از ررایگاد مدرنسسام و توساعۀ اقتصاادی مزباور (نظامساان،
بوروکرا نا و تکگوکرا نا) از طریق قبضۀ قدر سساسای مگجار شاد (O'Donnell, 1973:56-
 .)70گروهنا یی که پس از قبضۀ قدر  ،با ندف کگترل و تخصسص مگاابع اقتصاادی محادود در
دسترس ،به اتخاذ اقداما کگترلکگگدهای نمچون کانش دستمزدنا ،قطاع حمایات دولتای از
صگایع کوچک و نمچگسن سرکوب نر گونه ایتراض سازمانیارته توسط آسسبدیدگان اقاداما
مزبور مبادر ورزند (.(O, Donnell, 1973: 76-84
حتی امروزه نسز وجود کشورنایی با اقتصاد توسعهیارته مانگد ساگیاپور یاا نگا کگا اماا
دارای رژیمنای ناه چگادان دموکراتساک ،اساتدالل طرراداران نظریاۀ اول را باا چاالش مواجاه
میسازد 0.یالوهبر این ،برخی دییر از مخالفان تئوری توساعۀ اقتصاادی باهیگاوان پاسششارط
دموکراسی ،به موج گرایش به دموکراسی در کشورنای جگوب صحرای آرریقا اشااره کارده و باا
استگاد به یدم توسعهنسارتیی نسبی اقتصادی این کشورنا ،ریشهناای گارایش مزباور را بسشاتر
ررنگیی و اجتمایی ایالم میکگگاد ( .)Alagiah, 2001: 198بارای نموناه مایتاوان باه کشاور
بوتسوانا اشاره کرد که براساس آمار سال  2411واحد اطالیا اکونومسست ،درحالیکه از مگظار
شاخصنای دموکراسی در رتبۀ  21جهان قرار گررته ،0از مگظر درآمد سرانه در نمان ساال ،در
رتبۀ  30جهان جای داشته است 1.میتوان نتسجهگسری کرد که بحا تأثسر توسعۀ اقتصاادی بار
1. Guillermo O'Donnell
2. import-substitution
3. bureaucratic authoritarianism

 .0بهنظر میرسد توسعۀ کشورنایی نمچون سگیاپور ،تا حد زیادی مسراث نویی تفکر توسعهگرا که توسعۀ سریع را
مستلزم وجود دولتی اقتدارگرا و ندایتگر میداند ،باشد .دکتریگی که از آن با استگاد به نخستوزیر اسبق
سگیاپور با یگوان دکترین لی ( ) Lee Doctrineنام برده شده و تأثسر آن بر دموکراسی با توجه به یدم ارتباط
مستقسم با موضوع مقالۀ حاضر ،تحقسقی جداگانه میطلبد.
5. http://apanews.net/en/news/botswana-ranked-27-out-167-countries-in-democracy-index-2016
6. http://statisticstimes.com/economy/african-countries-by-gdp-per-capita.php
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دموکراسی ،بحا اختالری است و بر این مبگا شاید بهدرستی نتوان پاسخی صحسح در خصاوص
تأثسرگذاری یا یدم تأثسرگذاری آن بر ظهور یا تسهسل دموکراسی ارائه کرد .با وجود این ،بهنظار
میرسد در ارتباط با مفهوم گستر یارتۀ دموکراسی ،یعگی حق بار تعساسن سرنوشات داخلای،
نمچگسن توسعه در چارچوب حقوق بشری آن یعگی حق بر توساعه ،وضاعست متفااو اسات و
بهخوبی میتوان تأثسر گذارۀ دوم بر گذارۀ نخست را مشانده کردح تأثسری کاه ساعی بار اثباا
وجود آن خواند شد.

مفهوووم حووق تعیووین سرنوشووت داخلووی و حووق بوور توسووعه و ا وور
تشکیلده دۀ آنها
در این بخش مفهوم حق تعسسن سرنوشت داخلی و حق بر توسعه ،نمچگسن یگاصر شکلدنگادۀ
نر یک بررسی میشود.

 .1مفهوم حق تعیین سرنوشت داخلی و ا ر تشکیلده دۀ آن
اگرچه ایدۀ حق تعسسن سرنوشت مردم ایدۀ جدیدی نسست ،شاید بتوان اولاسن جلاوهناای باروز
یملی آن را در دوران سقوط امپراتورینای بزرگ اروپایی در آغاز قرن بسستم جستوجاو کارد.
ودرو ویلسون 1رئسسجمهور اسبق ایاال متحده در زمرۀ نخستسن کساانی اسات کاه باا ایاالم
اصول شانزدهگانۀ خود در سال  ،1311برای نخستسنبار حق تعسسن سرنوشت را باهیگاوان یاک
اصل حقوقی به جامعۀ بسنالمللی معرری کرده است (.)Moris, 1997:202
حق تعسسن سرنوشت پس از جگ جهانی دوم تولدی دوباره یارات ،باهگوناهای کاه در بگاد 2
مادۀ  1مگشور و در زمرۀ انداف و مقاصد سازمان ملل متحاد از آن چگاسن ناام بارده شاده اسات:
«توسعۀ روابط دوستانه بسن ملل براساس احترام به اصل حقوق برابار و تعساسن سرنوشات ماردم و
استفاده از سایر ابزارنای مگاسب برای تقویت صلح جهانی» .پس از آن و برای نخستسنبار ،ماادۀ 1
مشترک بسن مسثاق حقوق سساسی و مدنی و مسثاق حقوق اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیای تعریفای
نسبتا جامع از حق بر تعسسن سرنوشت ارائه میکگد« :نمۀ مردم از حق تعسسن سرنوشت برخاوردار
بوده و بر این اساس میتوانگاد آزاداناه وضاعست سساسایشاان را تعساسن نماوده و آزاداناه توساعۀ
اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیی خویش را دنبال نمایگد» .بر مبگاای ایان تعریاف ،مایتاوان نتسجاه
گررت حق مزبور از دو جگبۀ بسرونی و درونی برخوردار است که جگبۀ بسرونی مشتمل بر حق مردم
در تعسسن وضعست بسنالمللی خاویش و جگباۀ درونای مشاتمل بار حاق ماردم بارای شارکت در
1. Woodrow Wilson
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انتخابا  ،حق تعسسن سرنوشت اقتصادی و  ...اسات (امسادی .)221 :1910 ،در ایان چاارچوب ،در
نخستسن دنهنای پس از پایان جگ جهانی دوم ،بعد خارجی حق مزبور بسشتر ماورد توجاه قارار
گررت و اکثریت قطعگامهنا و اسگاد باسنالمللای تادوینشاده در ایان دوره ،تجلایکگگادۀ تعساسن
سرنوشت در مفهوم ررع سلطۀ استعماری ،اشغالیرانه یا نژادپرساتانه از ماردم نساتگد ( Van Der
 ،)Vyver, 2000:11-13اما از اواسط دنۀ 1314و اوایل دناۀ 1314و باا اساتقالل یاارتن اکثریات
سرزمسننای تحت استعمار ،بعد داخلی حق تعسسن سرنوشت در مورد مردم تحت سلطۀ رژیمناای
استبدادی در کشورنای مستقل نسز مورد توجه بسشتری قرار گررته است (.)Cassese, 1995: 341
البتااه حااق تعسااسن سرنوشاات داخلاای حتاای در دوران اسااتعمارزدایی نسااز توسااط بسااساری از
صاحبنظران ،از جمله قاضی آرچاگا 1رئسس اسبق دیوان بسنالمللی دادگستری از نظار دور نماناده
و با استگاد به مانست یام حاق تعساسن سرنوشات ،باهیگاوان معسااری بارای ساگجش مشارویست
دولتنای حاکم بر کشورنا ایالم شد (سسفی .)201 :1919 ،نمچگسن تعریاف ارائاهشاده از حاق
تعسسن سرنوشت در مسثاقسن حقوق بشر ،بسش از آنکه تعریفای از حاق تعساسن سرنوشات خاارجی
باشد ،تعریفی کلی و یام است و حق مذکور را برای نمۀ ملتنا ،از جمله ملتنای غسرمساتعمره و
دارای شخصست حقوقی بسنالمللی نسز در نظر میگسرد ( .)Van Der Vyver, 2000: 11اشاره شاد
که دموکراسای در مفهاوم کالساسک آن را مایتاوان وجاود ساازوکار انتخابااتی آزاد و مگصافانه،
محدودیت در تمرکز قدر سساسی ،رقابت انتخاباتی و مشارکت نمیاانی در رأی گساری محساوب
کرد ( .(Huntington, 1991, 7-13نمسن نکته موجبا پسوند دموکراسی با بعد داخلی حق تعساسن
سرنوشت را ررانم میکگد ،زیرا در بعد مفهومی برای ایمال حق سرنوشت داخلی نساز دو یگصار از
انمست اساسی برخوردارند :الف) وجود مردمی که در برابر دییاران احسااس ماا باودن مایکگگاد
()Selfح ب) امکان تعسسن سرنوشت ).(Fan, 2008: 184) (Determination
یگصر نخسات خاارج از بحاا تحقساق حاضار اسات ،اماا یگصار دوم را بایاد پسونددنگادۀ
دموکراسی با بعد داخلای حاق بار تعساسن سرنوشات محساوب کارد Determination .نسازمگاد
سازوکارنایی است که در بعد خارجی حق تعسسن سرنوشت ،با یگایت به یکباره بودن ایمال بعاد
مزبور ،بسشتر در قالب نمهپرسی یا پله بسسست 2جلوه میکگد .این در حالی اسات کاه در ماورد
بعد داخلی تعسسن سرنوشت ،وضعست متفاو است .حق تعسسن سرنوشت داخلی ،حاق و امکاان
مردم یک جامعه برای مشاارکت گساترده در شائون مختلاف سساسای ،اقتصاادی ،اجتماایی و
ررنگیی جامعه بدون دخالت حاکمست یا نمان قایادهمگاد شادن رواباط مساان حکاومتیران و
حکومتشوندگان محسوب میشود ( .)Nanda, 2001: 307-308ایان حاق صاررا جگباۀ یکبااره
ندارد و امکان ایمال آن مباید بهصور مستمر وجود داشته باشدح امکانی که در ررانم سااختن
1. Eduardo Jiménez de Aréchaga
2. Plebiscite
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آن ،برقراری دموکراسی در معگای کالسسک نقاش مهمای ایفاا مایکگاد (.)Franck, 1992: 52
چگسن نقشی بهصور ضمگی در تعریف حق مزبور نساز ،یعگای مشاارکت گساتردۀ ماردم یاک
جامعه در شئون مختلف سساسی ،اقتصاادی ،اجتماایی و ررنگیای جامعاه باا تأکساد بار رکان
مشارکت سساسی یمومی ،تأیسد شده است ( .)Nanda, 2001: 307-308در واقع ،مایتاوان بعاد
داخلی حق تعسسن سرنوشت را نوع گستر یارتۀ دموکراسی در معگای سگتی آن محسوب کردح
بهگونهای که در آن مشارکت صررا به اختسار شهروندان در انتخاب تصمسمگسران جامعه از طریق
انتخابا یا امکان بازخواست بعدی از ایشان مگحصر نمیشود ،بلکه ایجاد امکان برای شهروندان
در مشارکت آزادانه در زمسگۀ تصمسمگسری در مورد کلسۀ امور یمومی جامعاه را در برمایگسارد.
در چارچوب حق مزبور ،شهروندان نه تگها از امکان مشارکت آزادانه در ررایگاد انتخااب مقاماا
یمومی ،نمچگسن حق انتخاب شدن به چگسن مگاصبی برخوردارند ،بلکه بهطاور کلای از امکاان
مشارکت آزادانه در نر گونه ررایگد تصمسمگسری مرتبط با امور یمومی جامعه برخوردار خوانگد
بود (اخوان خرازیان .)121 :1911 ،حق تعسسن سرنوشت داخلی ،مردم و نمۀ دولتناا را ملازم
میسازد که در ررایگد دموکراتسک ادارۀ امور جوامعشان مشارکت آزاد ،مگصافانه ،برابار ،یلگای و
آشکار داشته باشگد (اخوان خرازیان .)30 :1911 ،بهطور خالصه ،حق تعسسن سرنوشت داخلی را
میبایست حق مردم یک جامعه به برخورداری از نویی ساختار حکومتی دموکراتسک که امکاان
مشارکت گستردۀ آنها را در شئون مختلف سساسی ،اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیی جامعه ررانم
میسازد ،تلقی کرد ( .)Nanda, 2001: 307-308نکتۀ مهم آنکه تگهاا باا رارانم سااختن امکاان
مشارکت یمومی و نمیانی ،امکان تأثسرگذاری شهروندان در تصمسمگسرینای یماومی جامعاه
بهوجود خواند آمد .بر این مبگا و با توجه به نقش کلسدی مشارکت در تحقق بعاد داخلای حاق
تعسسن سرنوشت ،ابزارنای تحقق حق مزبور را باید بهنویی نمان ابزارنای محققکگگدۀ مشارکت
یمومی شهروندان در ررایگد تصمسمگسری برای امورا مهم جامعه محسوب کرد.
نمانگونهکه در مادۀ  20مسثاق حقاوق مادنی و سساسای مقارر شاده ،حاق شاهروندان در
انتخاب کردن و انتخاب شدن رکن اساسی مشارکت یمومی است 1.وجود سسستم نمایگدگی ،به
معگای امکان برگزاری انتخابا آزاد و مگصفانه ،مشتمل بر تمامی اقاداما ضاروری باهمگظاور
امکان طرح خواست و ارادۀ شاهروندان و مشاارکت ایشاان در ررایگاد تصامسمگساریناا ،تلقای
میشود .نر شهروند از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در جریان انتخابا دورهای برخاوردار
است و در نمسن زمسگه کمستۀ حقوق بشر ملل متحد نسز دولتنای یضاو مسثااق را موظاف باه
یمل به تعهدا خویش براساس مادۀ  ،20در تضمسن حق شهروندان برای شرکت در انتخاباا
1. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the context of
the existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them,
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights
Council, 23 July 2015 , P.3
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مؤثر ،برابر و غسارتبعسضآمساز در کگاار تضامسن آزادی بساان ،دسترسای باه اطالیاا و آزادی
اجتمایا ایالم میکگد1.
رکن دییر تحقق ایمال حق تعسسن سرنوشات داخلای ،وجاود جامعاۀ مادنی 2پویاا محساوب
میشود .جامعۀ مدنی را میتوان نویی تعامل بسن دولت و شهروندان تلقی کارد .جامعاۀ مادنی آن
بخش از قلمرو زندگی اجتمایی است که با وجود قایادهمگاد شادن تحات یگاوان مجمویاهای از
ارز نا و قاوانسن ،نمچگاان دارای جلاوۀ بااز و مشاارکتجویاناه باوده و مجمویاهای متشاکل از
شهروندانی است که بهصور جمعی درخواستنای خود را به دولات یرضاه کارده یاا در رضاای
یمومی جامعه اقدام به طرح یقاید یا مطلوبستنای خویش میکگگد یا با بازخواست کردن از دولت
از وی تقاضای پاسخیویی دارند .چگسن جامعاهای متشاکل از دامگاۀ گساتردهای از ساازمانناای
مردمنهاد شکلگررته حول محور مسائل یمومی جامعه نمچون یدالتطلبای ،مساائل ماذنبی یاا
حتی امور آموزشی است و از برخی از آنها با یگوان ساازمانناای غسردولتای یاا نماان  NGOیااد
میشود ( .)Diamond, 1999: 221-222میتوان گفت که نقش مهم نهادنای جامعۀ مدنی ،تقویات
مشارکت یمومی از طریق تشویق شهروندان به مشارکت سساسای در ررایگاد تصامسمگساریناای
جامعه است و میتواند در کگار احزاب نقشی مکمل را در تشویق شهروندان به مشارکت در ررایگاد
تصمسمگسرینا بهویژه از طریق شرکت در انتخابا ایفا کگد ( .)Diamond, 1999: 140
حق دسترسی آزادانه به اطالیا نم یکی دییر از ارکان ضروری بهمگظور تحقاق مشاارکت
یمومی در تصمسمگسرینای جامعه و بهتبع آن حق تعسسن سرنوشت داخلی محسوب مایشاود
( .)Krabbe Boserup, 2005:2واقعست بخشسدن به مشارکت یمومی تا حد زیادی به شفارست و
امکان دسترسی مقتضی به اطالیا وابسته است .اطالیاتی که باید راییان ،مرتبط ،بهروز و قابل
رهم باشد و در دسترس ارراد و گروهنای شهروندان به مگظور اتخاذ نر گونه انتخاب آگانانه قرار
گررته باشد 9.یدم دسترسی آزاد به اطالیا مانعی بزرگ بر سر راه مشاارکت آگاناناه اراراد در
ررایگد تصمسمگساریناای جامعاه اسات ،چراکاه در صاور دسترسای نداشاتن باه اطالیاا ،
شهروندان حتی در صور شرکت در ررایگد تصمسمگسرینا ،نسچگونه شگاخت درستی از مسئلۀ
مورد بحا ندارند و نخوانگد توانست تصمسم متگاسب و آگانانهای در خصوص آن مسئله اتخااذ
کگگد ( .)Kumar Singh, 2014:.87دسترسی آزادانه به اطالیا  ،به مردم ایان اجاازه را خواناد
داد تا ایمال و تصمسمگسرینای دولت را رصد کگگد و اطالیا مزباور را مبگاای اتخااذ تصامسم
خویش در مسائل یمومی قرار دنگد (.)Neuman, 2002:16
1. Ibid, P.4
2. Civil Socity
3. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the context of the
existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them, Op.cit,
P.11
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در مجموع بهنظر میرسد که حق بار انتخااب شادن و انتخااب کاردن ،جامعاۀ مادنی پویاا و
دسترسی آزادانه به اطالیا را باید از جمله اساسیترین و ضروریترین یگاصر برای تحقق حق بار
تعسسن سرنوشت داخلی محسوب کرد ،چراکه اساسا ررانم شدن امکان مشارکت یمومی باه وجاود
نمیی این یگاصر در کگار یکدییر بساتیی دارد و بادون وجاود امکاان مشاارکت یماومی ،نرگاز
نمیتوان اجرایی شدن بعد داخلی حق تعسسن سرنوشت ،به معگای مشارکت گستردۀ شهروندان در
شئون مختلف سساسی ،اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیی جامعه خویش را انتظار داشت.

 .2مفهوم حق بر توسعه و ارکان تشکیلده دۀ آن
در مفهوم کالسسک ،توسعه معموال به یگوان ارزایش در تولسد ناخالص ملی ،رشد اقتصادی و بااال
ررتن مسزان درآمد سرانه شهروندان تلقی میشود .اما نکتاۀ مهام آنکاه اگرچاه ارازایش تولساد
ناخالص ملی ،با ثبا سایر شرایط ،میتواند زندگی مردم را بهبود بخشد و حتای موجباا بااال
ررتن برخی شاخصنای رراه نمچون متوسط طول یمر را ررانم سازد ،لسکن متغسرنای دییری
نسز وجود دارند که بر بهبود شرایط زندگی تأثسر میگذارند و با تأکسد بر توسعۀ اقتصادی صارف
نمیتوان نقش آنها را نادیده گررت (سن .)114 :1911 ،ممکان اسات کشاوری ارازایش سارانۀ
تولسد ناخالص ملی داشته باشد ،ولی در یسن حال ،نحوۀ توزیع آن بهمراتب نایادالنهتر و نابرابرتر
از کشوری با درآمد سرانۀ کمتر باشد ،بهگونهای که حتی در درآمد واقعی رقسرترین گروهنا سسر
نزولی مشانده شود (سن .)119 :1911 ،ممکن است رشد بیسابقهای در تولساد ناخاالص ملای
پدید آید ،اما صررا گروهنای ثروتمگدتر که دسترسی بسشتری به سرمایۀ مالی و انسانی دارند ،از
تأثسرا آن بهره ببرند و گروهنای رقسرتر نمچگان از قارله یقب مانده و محاروم بمانگاد .چگاسن
مواردی را نمیتوان توسعه در معگای حقوق بشری آن محسوب کارد (ساگیوپتا.)132 :1919 ،
در ایگجاست که مفهوم حق بر توسعه مطرح میشود .در چارچوب حق بر توسعه ،مفهوم توسعه
رراتر از صرف انباشت ثرو و رشد درآمد ناخالص ملی بوده و مراد از آن بسشاتر بهباود زنادگی
یکایک ارراد جامعه است (رزمی .)2-9 :1931 ،رراتر ررتن از نیر به توسعه مبتگای بار رشاد
صرف درآمد و ثرو و پرداختن به کسفست رشد از حسا توساعه اجتماایی و انساانی و اندیشاه
برابری مبتگی بر توزیع یادالنه مگارع و مشارکت آگانانه نمه اشخاص ذیربط ،بهنویی تغسسر در
الیوی تفکر پسرامون توسعه محسوب میشاود (ساگیوپتا .)131 :1919 ،در قطعگاماۀ شامارۀ 0
کمسسسون حقوق بشر مورخ مارس  1313از حق بر توسعه بهیگوان یکی از مصادیق حقوق بشار
نام برده شده و سپس در دسامبر  ،1311ایالمسهای با یگوان «ایالمسه راجع به حق بر توساعه»1
در مجمع یمومی سازمان ملل متحد به تصویب میرسد .بگد  1این ایالمسه ،حاق بار توساعه را
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چگسن تعریف میکگد« :حق بر توسعه ،یک حق مسلم بشری است کاه باه موجاب آن نار رارد
انسانی و نمۀ ماردم از اساتحقاق مشاارکت ،ساهسم شادن و برخاورداری از توساعۀ اقتصاادی،
اجتمایی ،ررنگیی و سساسای برخاوردار مایباشاگد ،باهنحاویکاه در آن نماۀ حقاوق بشار و
آزادینای اساسی کامال تحقق مییابگد» 1.بگابراین حق بر توسعه را میتوان گردآورنادۀ حقاوق
مدنی و سساسی از یک سو با حقوق اقتصادی ،اجتمایی و ررنگیی از سوی دییر بهگوناهای کاه
ررد ررد انساننا بدون نسچگونه تبعسضی از آن برخوردار باشاگد ،تلقای کارد (ساگیوپتا:1919 ،
 .)119مادۀ  14ایالمسۀ مذکور نسز حق بر توسعه را بهیگاوان حقای جهاانی و غسرقابال سالب و
جزئی جداییناپذیر از سایر حقوق اساسی بشر مورد تأیسد مجدد قرار داده است (ساسفی:1932 ،
 .)21صرف نظر از جامعست مفهوم حق بر توسعه ،نکتۀ مهم دییر آنکه تحقق حق مذکور در گرو
محقق شدن مشارکت تک تک ارراد جامعه در ررایگد جامع توسعۀ اقتصادی ،سساسی ،اجتماایی
و ررنگیی جامعۀ خود و برخورداری از نتایج آنهاست (سگیوپتا.)131 :1919 ،
ررایگدی از توسعه که مقدمۀ ایالمسۀ حق بر توسعه آن را چگسن توصسف کرده اسات« :توساعه
یک ررایگد جامع اقتصادی ،اجتمایی ،سساسی و ررنگیی است که ندف از آن بهباود دائمای ررااه
جمعست انسانی در کل و تمامی ارراد میباشاد ،آن نام براسااس مشاارکت رعاال ،آزاد و معگاادار
ایشان در توسعه و توزیع یادالنۀ مگارع حاصلشده از چگسن توسعهای» .این بهبود رراه کلی جامعه
است که به تحقق نمۀ حقوق بشر و آزادینای اساسی مگجر خواند شد (سگیوپتا.)132 :1919 ،
ندف غایی حق بر توسعه ،بهبود دائمی در رراه تمامی ارراد براساس مشارکت رعال ،آزاداناه
و معگادار ایشان در ررایگد توسعه و توزیع مگصفانۀ مگارع ناشی از آن است .در ایگجا مفهوم ررااه
گستردهتر از مفهوم آن در توسعۀ کالسسک است و مالحظاا براباری و یادالت ،سااختار کلای
توسعه را تعسسن میکگگد .برای مثال ساختار تولسد باید بهگونهای تگظسم شود که نتاایج ماذکور
(برابری و یدالت) از سساستنای توسعه بهدست آید (سگیوپتا .)130 :1919 ،باهیباار دییار،
ندف از حق بر توسعه بهبود زندگی بشر از جمله تغذیۀ سالم ،آگانی و دستسابی باه اطالیاا و
مشارکت نمیانی در زندگی اجتمایی است .توسعه در این دیدگاه به معگاای از مساان برداشاتن
موانعی نمچون بیسوادی ،بسماری ،یدم دسترسی به مگابع مادی و مالی و رقادان آزادی مادنی
و سساسی است (حبسبزاده .)19 :1932 ،بهصور خالصه ،حق بر توسعه به معگای مطالبۀ یاک
ررایگد توسعه نمراه با یدالت و برابری تلقی میشود .رراتر ررتن از نیر به توساعه مبتگای بار
رشد صرف درآمد و ثرو و پرداختن به کسفسات رشاد از حساا توساعۀ اجتماایی و انساانی و
اندیشۀ برابری مبتگی بر توزیع یادالنۀ مگارع و مشارکت آگانانۀ نمۀ اشخاص ذیربط ،باهناویی
تغسسر در الیوی تفکر پسرامون توسعه محسوب میشود (سگیوپتا.)131 :1919 ،

1. Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986, Article 1
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تحقق حق بر توسعه به وان املی مؤثر در دستیابی به حوق بور تعیوین
سرنوشت داخلی و تداوم بقای آن
حق تعسسن سرنوشت داخلی را باید به یگوان امکان مشاارکت شاهروندان در ادارۀ اماور یماومی
کشور خویش به صور آزاد ،مگصفانه ،برابر ،یلگی و آشکار و بدون دخالت دولت آن کشور و حق
بر توسعه را باید بهیگوان توانایی نر شهروند بهمگظور مشارکت در توسعۀ نمهجانبۀ جامعۀ خود
و برخورداری از مزایای آن تلقی کرد .یگصر اصلی در نار دو حاق مزباور ،مشاارکت شاهروندان
است که در حق بر توسعه به شکل مشارکت در توسعۀ نمه جانبه و برخورداری از مزایاای آن و
در حق تعسسن سرنوشت در قالب مشارکت در تصمسمگسرینای مرتبط با مسائل یمومی جامعاه
جلوه میکگد .در نر دو حق ،ندف اصلی ارزایش توانایی کلای اراراد باهمگظاور امکاان زنادگی
آزادانه و سعادتمگدانه در جامعۀ خود در نظر گررته شده اسات .اکگاون بایاد دیاد کاه حاق بار
توسعه ،به معگای مشارکت در توسعۀ جامعه و برخورداری از مزایاای آن ،چیوناه مایتواناد باه
ایجاد توانایی ارراد برای مشارکت آزادانه در تصمسمگسریناای یماومی جامعاه یاا نماان حاق
تعسسن سرنوشت داخلی مگجر گشود.
اشاره شد که یکی از مهامتارین اساتداللناای مخالفاان طارح توساعه باهیگاوان پاسشنسااز
دموکراسی ،وجود دولتنایی نهچگدان دموکراتسک ،اما با رشد اقتصادی باال و درآمد سرانۀ مطلاوب
و در مقابل وجود دولتنایی بهمراتب دموکراتسکتر ،اما با رشد اقتصادی ضعسفتر و درآماد سارانۀ
کمتر است .بهنظر میرسد که این وضعست در مورد حق بر توسعه متفاو است و باال ررتن ساطح
نر یک از شاخصنای یمدۀ موردنظر در حق مزبور نمچون گساتر آماوز یاا توزیاع درآماد
یادالنه و  ،...تأثسر مثبت مستقسمی بر امکان مشارکت شهروندان در ررایگد تصمسمگسری در زمسگاۀ
امور یمومی جامعه دارد .تأثسر مثبت باال ررتن سطح آموز نمیانی ،بهیگوان یکای از مهامتارین
شاخصنای تحقق حق بر توسعه ،بر دموکراسی بحا جدیادی نسسات و از نماان ابتادای مطارح
شدن نظریۀ تأثسر مثبت توسعه بر دموکراسی ،از آن بهیگوان یاملی مؤثر یاد شده است ( Glaeser,
 ،)2007:77بهگونهای که به قول یکی از نویسگدگان حامی این نظریه ،آموز نقش بساسار مهمای
در ارتقای ررنگ مدنی 1و مشارکت در امور یمومی دارد (.)Glaeser, 2007:77
گستر آموز بهصور اجتگابناپذیری جامعه را به سمت گرایش به دموکراسی رنگمون
خواند ساخت .ارراد تحصسلکرده نمسشه در صف مقدم مشارکت سساسی قرار دارند .نمونهناای
رراوانی از جگبشنای دموکراسیخوانانۀ معاصر مؤید حضور مذکورناد .دانشاجویان در اکثریات
قریب به اتفاق جگبشنای دموکراسیخوانانه ،نظسر قسام یلسه خوان پرون 2دیکتاتور آرژانتسن در
1. Civic Culture
2. Juan Peron
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 ،1300انقالب ضدکمونسستی مجارستان در  ،1301جگبش ضدکمونسستی چکسالواکی موساوم
بااه بهااار پااراگ 1در  ،1311جگاابش دموکراساایخوانانااۀ مساادان تسااان آن ماان 2در چااسن
 ،)Glaeser, 2007:78)1313نمچگااسن جگاابش آزادیخوانانااۀ 1319-10باار ضااد حکوماات
راستگرایانه سرنگ نا در یونان ) ،(Kotea, 2013:18نقش ستون رقرا جگبش را ایفا کردهاند.
نقش اصلی آموز در مشارکت سساسی در یک جامعه ،به بعد اطاالعرساانی آن مرباوط اسات،
آموز با ارزایش مزایای مشارکت اجتمایی 9و اجتمایی شدن ،0یاملی تسهسلکگگده در مساسر
تبادل اطالیا محسوب میشود .ارراد تحصاسلکارده باه مسازان بهتاری قاادر باه بساان آنچاه
میدانگد ،نمچگسن تشویق سایرین به مشارکت در امور اجتماییاند .ایشاان نمچگاسن باه طاور
شایان توجهی قادر به بهدست آوردن اطالیا جدیاد ،رهام و بازنشار آنهاا نساتگد ( Glaeser,
)2007:82ح امری که موجب میشود تا این گروه از ارراد زودتر از سایرین به ارز ناا و مزایاای
دموکراسی و مشارکت آزادانه در تصمسمگسرینای یمومی پی ببرند و خوانان آن شوند.
گستر آموز نمچگسن نقش مهمای در تحکاسم مشاارکت یماومی و بقاای نظاامناای
مردمساالر موجود بر یهده دارد .مشارکت سساسی جزئای جاداییناپاذیر از نظاام آموزشای نار
جامعهای محسوب میشود ،بهگونهای کاه در نظاام آموزشای بسشاتر دموکراسایناا ،مشاارکت
سساسی بهیگوان امری مطلوب به دانشآماوزان تادریس مایشاود .بارای نموناه ،در اساتاندارد
آموزشی تدوینیارته توسط ایالت کالسفرنسای آمریکا ،بر این نکته تأکسد اکسد شاده کاه بایاد باه
دانشآموزان اموری مانگد رأی دادن ،آگاانی یاارتن از اماور مادنی ،داوطلاب شادن در اجارای
خدما یمومی و  ...بهیگوان تعهدا مادنی آماوز داده شاود .در قاانون اساسای ساوئد نساز
اینچگسن از انمست آموز در ارتقای مشارکت سساسی یاد میشود« :کاارکرد (مهام) مادارس،
توسعۀ دموکراسی در مدرسه و بهتبع آن در جامعه میباشد» ،در قانون اساسای کاساتاریکا نام
آمده است« :قانون اساسی بر این نکته که ندف آموز  ،تربست شهروندان خوب ،تادارک رانای
دموکراتسک برای زیستن و نمبستیی انسانی است ،تأکسد دارد» (.)Glaeser, 2007:82
برخورداری از آموز نهتگها خود تحصسل اطالیا محسوب مایشاود ،بلکاه ابازاری بارای
دسترسی به اطالیا است ،بگابراین پسششرطی ضاروری باهمگظاور ایجااد ظررسات مشاارکت
دموکراتسک در تصمسمگسرینای یمومی جامعه توسط ارراد تلقی میشاود .در واقاع ،اگار حاق
تعسسن سرنوشت داخلی را مشارکت شهروندان در ررایگد تصمسمگسرینای مرتبط با امور یمومی
جامعه ،از طریق انتخاب آزادانه ،امکان حسابرسای از دولتماردان و تغسسار در نمایگدگانشاان در
دولت و  ...تلقی کگسم ،ایمال بهسگۀ حق مزبور نسازمگد آموز کاری بهمگظاور اطاالعرساانی باه
1. the Prague Spring
2. Tianenmen student uprising
3. social participation
4. socialization
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مشارکتکگگدگان در خصوص مسائلی نمچون کسفست گزیگهنای گونااگون باهمگظاور انتخااب
اصلح ،نمچگسن مانست و چیونیی حسابرسی از دولتماردان و  ...خواناد باود ،وگرناه باهدلسال
نمسن یدم آموز شایسته ،بهترین دموکراسینا نسز پس از مدتی با خطر تبدیل باه حکومات
نخبیان آن نم بدون مشارکت واقعی تودهنا مواجه خوانگد شد ).)Mzomhle Zulu, 2001:161
یدم آموز و گستردگی بیسوادی در جامعاه ،ماانع از دسترسای شایساتۀ شاهروندان باه
اطالیا مربوط به چیونیی ررایگد سساسی اتخاذ تصمسمنا و گزیگهنای مختلف در دساترس در
زمان مشارکت در تصمسمگسرینا ،نمچگسن رهم درست آنها میشود (.)Oluwatusin, 2015:40
حتی میتوان گفت که مشارکت سساسی میتواناد باه دلسلای سااده نمچاون نااتوانی ماردم در
خواندن روزنامه یا برقراری ارتباط نوشتاری با رعاالن سساسی نم به تاأخسر ارتاد (سان:1930 ،
 .)00اطالیا نقشی حساتی در تحکسم مشارکت یمومی در اخذ تصمسمنا ایفا مایکگاد .رقادان
دانش و اطالیاا کااری ،ناهتگهاا شاهروندان را در تشاخسص ،تجزیاهوتحلسال مگاارع خاود در
رأیگسرینا و انتخابنای یمومی با دشواری رراوان مواجه میسازد ،بلکه موجاب مایشاود تاا
ایشان در زمسگۀ شگاسایی رانکارنای مگاسب بهمگظور تحصسل این مگارع و مصالح نسز تواناایی و
دانش اندکی داشته باشگد .بگابراین میتوان گفت دموکراسی و مشارکت در اخذ تصمسمنا ،بدون
داشتن اطالیا و دانش کاری از چیونیی ایمال درست آن ،به معگای واقعی نمیاانی نسسات و
صررا مگحصر به یدهای خاص که از دانش الزم برخوردارند ،خواند بود (.)Krishna, 2006:439
از سوی دییر ،تحقق یکی دییر از شاخصنای مهم حاق بار توساعه ،یعگای برخاورداری از
اشتغال شایسته و باال ررتن سطح درآمد تک تک شهروندان نساز تاأثسر مثبات انکارناپاذیری بار
ارزایش توانایی ارراد یک جامعه در مشارکت آزادانه در تصامسمگساریناای یماومی و پسیساری
مطالبا ایشان خواند داشت .اگرچه نمیتوان بهروشگی رابطۀ مستقسمی بسن توسعۀ اقتصادی و
ارزایش رراه شهروندان با گرایش یک جامعه بهسوی دموکراسی و استقرار حکومت ماردمسااالر
پسدا کرد ،1اما بی تردید برخورداری از اشتغال شایسته ،باال ررتن سطح درآماد و کاانش رقار از
یوامل تحکسمکگگدۀ مشارکت یماومی و دموکراسای خواناد باود .توزیاع نامگاساب درآمادنای
حاصل از توسعه و نرخ باالی بسکاری ،یامل بازدارندۀ دییری در مساسر مشاارکت شاهروندان در
تصمسمگسرینای یمومی جامعه محسوب میشود .بسکاری گسترده ،بخاش بزرگای از جمعسات
رعال جامعه را تحت تأثسر قرار میدند و در چگاسن شارایطی ،یاک شاهروند محاروم از شارایط
بگسادین ضروری برای زندگی توأم با رراه نسبی ،قادر به شرکت مؤثر در ررایگد مشارکت سساسی
نخواند بود ). (Oluwatusin, 2015:40
یک ررد رقسر نرگز شهروندی تکاملیارته برای جامعه نخواند بود ،چراکاه راقاد آزادی الزم
 .1موج گرایش به دموکراسی و برقراری نظامنای مردمساالر در کشورنایی با مسزان توسعهنسارتیی باال ،درآمد پایسن،
بسکاری و رقر گسترده نمچون مغولستان و کشورنای جگوب صحرای آرریقا در این مورد قابل اشاره است.
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بهمگظور طرح و پسیسری خواستهنای خود بهصور مؤثر است .رقر با ایجاد ناویی یادم امگسات
اجتماایی و اقتصاادی ،مااانعی بازرگ در مسااسر دموکراسای واقعای اساات و آثاار نااامطلوب آن
نابودکگگدۀ نهادنای دموکراتسک خواند بود .پدیدهنایی نمچون رقر تاأثسر مگفای و یمسقای بار
توانایی ارراد در تحصسل شغل و تأمسن معا مگاسب بر جای خوانگد گذاشت .بادیهی اسات از
اررادی که بهدلسل شرایط وخسم اقتصادی ،ناگزیر بر تمرکز صرف بر مسئلۀ معا روزانه و تال
برای زنده ماندن نستگد ،چگدان نمیتوان انتظار آن داشت تا بخشی از وقت و انرژی خود را باه
مسئله دموکراسی و مشارکت در تصمسمگسرینای مارتبط باا اماور یماومی اختصااص دنگاد،
چراکه صرف وجود دموکراسی و حاق مشاارکت در تصامسمگساریناا ،موجاب رراع مشاکال
معسشتی ایشان نخواند شد ).(Oluwatusin, 2015:40
نگیامیکه بقا و حداقل برخورداری از موانب زندگی ،برای ارراد جامعه به یک وظسفه شااق
تبدیل شود ،موجبا سرخوردگی و بیتفاوتی شاهروندان باه مشاارکت در تصامسمگساریناای
یمومی جامعه ررانم خواند شد ،زیرا ارراد مزبور ایتقاد و ایتماد خویش را به سسستمی نرچگد
دموکراتسک اما ناتوان از تأمسن حداقلی بهرهمگدی ایشان از توسعۀ اجتمایی و اقتصاادی جامعاه
که موجبا تأمسن رراه نسبی آنها را ررانم آورد ،از دست خوانگاد داد .چگاسن ارارادی اشاتساق
چگدانی به مشارکت در تصمسمگسرینای سسستمی که قادر به تأمسن رراه نسبی ایشان نسسات،
نخوانگد داشت ( .)Oluwatusin, 2015:40در ایان چاارچوب حتای ممکان اسات اراراد مزباور
بهسبب یدم تأمسن حداقل مگارع اقتصادی ایشان در سسستم دموکراتسک مذکور ،در صف مقادم
مخالفان آن قرار گسرناد ( .)Krishna, 2010:18یاالوهبار ایان ،ضاعف در برخاورداری از قادر
اقتصادی ،موجب از دست رراتن یاز نفاس اجتماایی شاهروندان رقسار خواناد شاد .چگاسن
شهروندانی دییر اشتساق چگدانی در حفاظت و نیهداری از مگارع یمومی جامعه ندارناد و حتای
اگر نظرنای ارزشمگدی به مگظور مدیریت جامعه و اخذ تصمسما یمومی داشته باشگد ،انیسازۀ
چگدانی در طرح آنها نخوانگد داشت ).)Oluwatusin, 2015:40
بسکاری گسترده ،نمچگاسن توزیاع نامگاساب درآمادنا در جامعاه ،انادکانادک موجباا گارایش
دموکراسی موجود از حکومت شهروندان به حکومت نخبیان را ررانم میآورد .بهیبار بهتر ،از آنجا کاه
شرکت در مبارزا انتخاباتی مستلزم صرف نزیگهنای نگیفت است ،بدیهی اسات کاه در جامعاهای باا
مسزان بسکاری و رقر باال ،استفاده از حق انتخاب شدن تگها برای ثروتمگدان ررانم شاده و رقارا از چگاسن
حقی محروم خوانگد شد .از سوی دییر ،رقر گسترده میتواند باه یااملی بارای خریاد آرای شاهروندان
رقسر توسط نخبیان ثروتمگد تبادیل شاود ،چراکاه در بساساری ماوارد ممکان اسات شاهروندان رقسار
سرخورده از سسستم ،به نیاه ابزاری و مادی به حق رأی خود بگیرند و بدون توجه به ایتباار ،اطالیاا و
توانایی واقعی کاندیدنا ،حق رأی خود را به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل کگگد و صاررا باه کاندیادایی
رأی دنگد که قسمت باالتری به ایشان پسشگهاد میدند ).)Oluwatusin, 2015:40
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ررو آرا ،نهتگها حق رأی دادن آزادانه و آگانانۀ شاهروندان را خدشاهدار خواناد سااخت،
بلکه این امکان نسز وجود دارد که به یگوان یاملی در جهت تضعسف امکان حسابرسی از مقاماا
انتخابی یمل کگد .به نگیامیکه یک سساستمدار نه از طریاق رقابات آزاد و مگصافانه ،بلکاه باا
خرید آرای رقرا یهدهدار مگاصاب یماومی شاود ،نماواره ایان احتماال وجاود دارد تاا پاس از
دستسابی به قدر نسبت به مشکال رأیدنگدگان و خواستهنای ایشان نسز احساس بیتفااوتی
کگد  ،چراکه مسسر خود را با خرید شهروندان رقسار و ناه دادن ویاده و برناماه جهات پسیساری
خواستهنا و مشکال آنها نموار سازد ،بگابراین دییر خاود را ملازم باه پاساخیویی و پسیساری
خواستهنا و مشکال آنها ،نمچگسن ویدهنای خویش ندانسته و شهروندان رقسار نساز باهسابب
آنکه رصد یملکرد سساستمداران ،در یمل تأثسر مهمی در حل مشاکال معسشاتی روزاناۀ آنهاا
ندارد ،تمایل چگدانی به حسابرسی از وی نشان نخوانگد داد (.)Oluwatusin, 2015:40
تجربۀ برقراری حکومات دموکراسای در بساساری از کشاورنای در حاال توساعه باهخاوبی
نشاندنگدۀ یواقب وخسم یدم دسترسی به حق توسعه برای شاهروندان و یادم تاأمسن مگاساب
آموز نمیانی ،توزیع یادالنۀ درآمد ،اشتغال شایسته و  ...ایشان بار مسازان مشاارکت آنهاا در
تصمسمگسرینای یمومی و ایمال حق تعسسن سرنوشت داخلی است .دموکراسینای رقسری 1که
در ررایگد موسوم به موج سوم دموکراسی 2در دنهنای نشتاد و نود مسالدی بر سر کاار آماده و
در ظهورشان ،بسش از یامل توسعۀ اقتصاادی ،یاواملی نمچاون نارضاایتی گساتردۀ داخلای از
یملکرد رژیمنای دیکتاتوری برآمده از شرایط دوران استعمارزدایی و جگ سرد ،تغسسر رویکارد
قدر نای غربی مبگی بر یدم استمرار حمایت از رژیمنای استبدادی ضدکمونسستی و در مقابل
حمایت از دموکراسی و لسبرالسسم ،نمچگسن تأثسرپذیری از نسجان دموکراسی خوانی ایجادشده
در سطح ارکار یمومی جهانی نقش اصلی ایفا کردهاند ( .) Huntington, 1991:13با وجود ایان،
نهتگها در ظهور این دموکراسی نا نسز نقش یواملی مثل بهبود نسبی در وضعست آموز یا ررااه
یمومی را نمیتوان کامال نادیاده گررات ( ،)Huntington, 1991:13بلکاه در یمال نساز نااتوانی
بسساری از این رژیمنا در تأمسن حق بر توسعه و شاخصنای آن مانگد آموز نمیاانی ،توزیاع
یادالنۀ درآمد و اشتغال شایسته ،بقا و کارکرد درست دموکراسینای مزبور ،مشارکت یماومی و
در نتسجه ایمال حق تعسسن سرنوشت داخلی شهروندان را با تهدید واقعی مواجه کرده است 9.در
1. Poor Democracies
2. Third Wave of Democracy

 .9در این مسان تجربۀ نگد که با وجود رقر گسترده و یدم توسعۀ نه چگدان سریع ،دموکراسی در آن پایدار باقی
مانده را می بایست یک استثگا محسوب کردح استثگایی که محصول تورسق دولت نگد در ایجاد توازن بسن
خواسته نای طبقا برخوردار و نابرخوردار ،از طریق یدم انجام اصال حا جدی و ناراضی نکردن طبقا باال از
یک سو و از سوی دییر اتخاذ شعارنای سوسسالسستی و یدالت برای جلب طبقا ررودست ،نمچگسن توزیع
نسبی قدر بسن دولت مرکزی با گروه نای مختلف قومی و مذنبی تلقی میشود .با وجود این دموکراسی
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نماااسن چاااارچوب ،باااه تجرباااۀ دو دموکراسااای نوپاااای نسجریاااه و مغولساااتان اشااااره
میشود.
با ایگکه نسجریه از سال  1333شاند انتقال قدر از نظامسان به حکومت دموکراسای باوده،
حل نشدن مشکل رقر گسترده در جامعه ،موجب ناتوانی سسستم دموکراتساک مزباور در مساسر
ارزایش توانایی شهروندان ،بهویژه اقشار ضعسفتر ،برای مشارکت آزادانه در امور یماومی جامعاه
شده است .بسکاری ،سطح پایسن بهداشت ،اساتاندارد ضاعسف آماوز  ،نباود امگسات کااری و ...
موجبا ایتمادبهنفس پایسن سساسی شهروندان نسجریاهای و راصالهگساری ایشاان از مشاارکت
رعاالنه و پویا در ررایگد زندگی سساسی و مدنی جامعه و در نتسجه لطمه به دموکراسای و ایماال
حااق تعسااسن سرنوشاات داخلاای را راارانم کاارده اساات ( .)Oluwatusin, 2015:36بارای مثااال
درحالیکه براساس آخرین آمارنا ،سطح رقر در کشور باه  11درصاد و ساطح بسکااری باه 20
درصد رسسده ) ،(Animashaun،2015:191متعاقبا در انتخابا ریاسات جمهاوری ساال ،2410
تگها شاند حضور نسمی از واجدین شرایط نستسم) .(Oluwatusin, 2015:40این در حالی اسات
که در انتخابا ریاست جمهوری سالنای  2449و  2441بهترتساب  13و  01درصاد واجادین
شرایط شرکت کرده بودند1.
مشابه چگسن وضاعستی در ماورد دموکراسای نوپاای مغولساتان نساز قابال مشاانده اسات.
درحالیکه در آغاز ررایگد انتقال به دموکراسی در سال  1334تصور میشد که یامل اصلی نارخ
 94درصدی رقر ،شرایط خاص انتقال از اقتصاد سوسسالسستی به اقتصاد سارمایهداری اسات ،باا
گذشت بسش از دو دنه از برقراری دموکراسی ،نرخ رقر نمچگان ثابت مانده است .شرایط مزباور
و ناکارامدی سسستم سساسی موجود ،موجب رواج خرید رأی نگیام انتخابا  ،نمچگاسن کاانش
ایتماد یمومی به سازوکارنای موجود برای مشاارکت یماومی شاده ،باهگوناهای کاه براسااس
نظرسگجی انجامگررته در سال  ،2412بسش از  14درصد پرسششوندگان ایاالم کاردهاناد کاه
سسستم دموکراتسک موجود قادر به حل مشکال آنها باهویاژه بسکااری و رقار نسسات ( Tuya,
نگدی را نم بهسبب یدم مورقست در ریشهکگی رقر گسترده ،آموز مگاسب نمیانی ،نمچگسن توزیع یادالنۀ
درآمدنا ،چگدان نمیتوان بهیگوان الیویی مورق و محققکگگدۀ حق تعسسن سرنوشت داخلی برای نمیان
محسوب کرد .براساس آمارنا  20تا  94درصد مردم نگد از نر گونه خدما یمومی دولت مزبور محروم بوده
و نرخ مشارکت در انتخابا در این کشور دنهناست که نرگز به باالتر از حدود دوسوم واجدین شرایط رأی
دادن نرسسده ،بهگونهای که باالترین نرخ ثبتشده از مشارکت مردم در انتخابا نگد در دنهنای اخسر
بهسختی به  10درصد واجدین شرایط رسسده است .برای اطالیا بسشتر ر.ک:
Atul Kohli, The Success of India's Democracy, Cambridge University Press, UK, 2001, PP.1-4
Ashutosh Varshney, The wonder of Indian democracy
http://www.eastasiaforum.org/2012/02/29/the-wonder-of-indian-democracy/
https://qz.com/208578/heres-how-indias-record-setting-voter-turnout-compares-to-the-rest-of-the-world/
1. Elections in Nigeria, http://africanelections.tripod.com/ng.html
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)2013:12ح ایتقادی که رواج آن در بلگدمد  ،موجب خواناد شاد تاا نهادناای دموکراتساک و
مشارکت یمومی در مغولستان نسز با خطر از دست دادن مشرویست مواجاه شاود .بارای نموناه
درحالیکه اولسن انتخابا پارلمانی آزاد در مغولستان با مشارکت  31درصد مردم مواجاه شاد،1
مسزان مشارکت در انتخابا بعدی با ریز مواجه شاده و در انتخاباا پارلماانی ساال ،2412
تگها  10درصد واجدین شرایط شرکت کردهاند2.

نتیجهگیری
اثرگذاری یا یدم اثرگذاری توسعۀ اقتصادی بر توسعۀ دموکراسی ،نر یاک موارقاان و مخالفاانی
داشته است .با وجود این ،به نظر می رسد با قرار دادن مفهوم توسعه در چارچوب حقاوق بشاری
آن ،وضعست متفاو خواند شد .می توان گفت تحقق برخی از مهمترین شاخصنای مارتبط باا
برآورده شدن حق بر توسعه نمچون آموز نمیانی ،توزیع یادالنۀ درآمدنا و اشتغال مگاسب بر
گرایش جوامع به سمت تسهسل در تحقق حق بر تعسسن سرنوشت داخلی (تفسسر موساعتاری از
دموکراسی) ،به معگای امکان مشارکت یمومی شهروندان در امور مختلاف سساسای ،اجتماایی،
اقتصادی و ررنگیی جامعه ،آثار مثبت چشمیسری بر جای خواناد گذاشات .گساتر آماوز
نمیانی و در نتسجه ارزایش شمار ارراد تحصسلکرده نهتگها در شکلگسری بسساری از جگبشنای
دموکراسیخوانانه ،نقش محوری ایفا میکگد ،بلکه در تحکسم و تضمسن بقای کاارکرد نهادناای
تضمسنکگگدۀ مشارکت یمومی ،یعگی رکن اساسی حق تعساسن سرنوشات داخلای نساز تاأثسری
حساتی دارد .اگرچه اثبا پسوند مستقسم بسن شاخصناایی نمچاون بااال رراتن درآماد ،توزیاع
یادالنۀ درآمد و کانش رقر و بسکاری با گستر امکاان مشاارکت یماومی در اخاذ تصامسما
سساسی ،اجتمایی ،اقتصادی و ررنگیی جامعه ،کار آسانی نخواند باود ،بایتردیاد یادم تحقاق
شاخصنای مزبور اثر مگفی یمسقی بر تداوم کارکرد صحسح ساازوکارنای مارتبط باا مشاارکت
یمومی بر جای خواند گذاشت .حتی در صور برقراری سازوکارنای اولسۀ الزم برای ایمال حق
تعسسن سرنوشت داخلی ،نمچون سسستم انتخابا آزاد ،جامعۀ مدنی پویا و جریان آزاد اطالیا ،
یدم تحقق نر یک از شاخصنای ضروری مذکور برای برآورده شدن حق بر توساعه ،باهتادریج
موجبا ناکارامدی سازوکارنای مرتبط با مشارکت یمومی و در نتسجه ناتوانی جامعه در رارانم
ساختن امکان ایمال حق تعسسن سرنوشت داخلی برای شهروندانش را ررانم خواند کرد.

1. DEMOCRATIC ELECTIONS IN MONGOLIA EXPERIENCE FOR OTHER NATIONS
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