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استادیارجامعهشناسی
«رویکـرد نخبهگرایانـه» به دموکراتیـزه کردن حاکی از
و مطالعات بینالملل ،بوستون کالج
آن اسـت کـه «رژیمهـای دموکراتیکـی کـه پایـدار ماندهانـد
بهنـدرت توسـط کنشـگران تـودهای مردمـی بنیانگـذاری
شـدهاند» (هانتینگتـون  ،١984ص .)2١2 .مقالـه پیـشرو به
آزمون تجربی این نگرش با استفاده از تجزیهوتحلیل آماریِ
دموکراسـیهای جدید در نیمقرن گذشـته و همچنین یک
مطالعـه مـوردی میپـردازد .بنـا بـر اسـتدالل مقالـه حاضـر
برخـالف رویکـرد نخبهگرایانـه ،دموکراسـیهای جدیـدی
کـه از بطـن بسـیج تـودهای بهوجـود آمدهانـد نسـبت بـه
دموکراسـیهای جدیدی که در سـکون خلق شـدهاند ،بخت بهتری برای بقا دارند .تحلیل آماری
 ١١2دموکراسـی نوپـا در  8٠کشـور مختلـف براسـاس دادههـای اولیـه نشـان میدهـد هر چه بسـیج
طوالنیتر باشـد ،احتمال بقای دموکراسـی نیز بیشـتر خواهد بود .مقاله حاضر از مطالعه موردی
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افریقای جنوبی برای بررسی مکانیزمها استفاده میکند .از نظر نگارنده قیامهای غیرمسلحانه
طوالنـی ،بادوامتریـن دموکراسـیهای جدیـد را خلـق کردهانـد .عمدتـا به این دلیـل که آنها مجبور
بـه ایجـاد یـک سـاختار سـازمانی هسـتند کـه یـک کادر رهبـری را برای رژیـم جدید فراهم مـیآورد،
ارتباطـات بیـن دولـت و جامعـه را تقویـت میکنـد ،و مهـار قـدرت دولـت پـس از انتقـال را افزایش
میدهد.
پژوهشهـای پیشـین در خصـوص بقـای دموکراتیک بهندرت نقش جنبشهـای اجتماعی را
در نظـر میگیرنـد؛ و در عـوض ،در درجـه اول بـر عوامـل اقتصـادی ،نهـادی و بینالمللـی تمرکـز
میکنند (کپستین و کانورس .)2٠٠8 ،پژوهشهای پیشین در خصوص دستاوردهای جنبشهای
اجتماعی ،به نوبه خود ،بهندرت دموکراسیهای جدید را بررسی میکنند –این پژوهشها در
درجه اول بر دموکراسیهای باثبات مانند ایاالت متحده متمرکز میشوند -و کمتر واژگون شدن
دستاوردها را در نظر میگیرند (امنتا و همکاران .)2٠١٠ ،پژوهشهای پیشین در حوزه مقاومت
بـدون خشـونت بـا مطالعـه نقش اعتراضات جمعـی در گذارهای دموکراتیـک از طریق مدلهای
آمـاری بینکشـوری (اسـتفان و چنـووس2٠٠8 ،؛ سلسـتینو و گلدیـچ )2٠١3 ،و مطالعـات مـوردی
مقایسهای (روشمیر ،استیونز و استیونز ١992؛ تیلی  )2٠٠3این دو حوزه را به یکدیگر پیوند زده
است .اما این پژوهشها تقریبا بهطور انحصاری به ظهور دموکراسی و نه بقای آن میپردازند.
براساس بینشهای این پژوهشها و همچنین تحلیلهای راه-محور گذار دموکراتیک (بهعنوان
مثال ،فیشمن 2٠١١؛ ویترنا و فالون  ،)2٠٠8من به این پرسش میپردازم که چگونه بسیج مردمی
در طول گذار بر دوام دموکراسیهای جدید اثر میگذارد .گرچه دستهای از مطالعات حاکی از
آن است که بسیج اعتراضی ثبات دموکراتیک را تضعیف میکند (بهعنوان مثال ،هانتینگتون،
 ،)١984امـا نگارنـده نشـان میدهـد دموکراسـیهای نوپایـی کـه از دورههـای طوالنیتـر بسـیج
غیرمسـلحانه برآمدهانـد ،پایدارتـر هسـتند .بسـیج غیرمسـلحانه مـداوم در رژیمهـای اقتدارگـرا
نیـاز بـه یـک زیرسـاخت سـازمانی دارد؛ ایـن زیرسـاخت میتوانـد به شـکلگیری رهبـری در رژیم
دموکراتیـک جدیـد کمـک کـرده و پیوندهـای میـان جامعه و دولت جدیـد را در دوره مهم پس از
گذار حفظ کند.
من از دادههایی دسته اول برای آزمون این دو فرضیه متضاد در مورد بسیج تودهای و ثبات
دموکراتیـک اسـتفاده میکنـم .یـک تحلیل آمـاری درباره  ١١2رژیم دموکراتیک جوان در  8٠کشـور
از سـال  ١95٠تا سـال  2٠١٠نشـان میدهد طول بسـیج اعتراضی غیرمسـلحانه با احتمال بقای یک
دموکراسـی نوپـا همبسـته اسـت .بـرای نشـان دادن مکانیزمهایـی کـه کمپینهـای غیرمسـلحانه
را بـه ثبـات دموکراتیـک پیونـد میدهنـد ،ایـن مقالـه بـه تحلیـل افریقـای جنوبـی میپـردازد کـه
سرمشقی است برای مطالعات گذار دموکراتیک جامعهمحور .اهمیت این مورد برای نظریههای
دموکراتیزاسیون اعتراضی مشابه اهمیت فرانسه و روسیه برای نظریههای انقالب است.
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چه عواملی سرنوشت دموکراسیهای جوان را شکل میدهد؟ مسأله فروپاشی دموکراسی در
مقابل ثبات آن ،مدتهاست مسألهای اساسی در جامعهشناسی سیاسی بوده است (ارماکوف،
 ،2٠٠8برتـون و هیگلـی1٩8٩ ،؛ لیپسـت ،1٩٩4 ،مارکـس [1٩٩4 ]1852؛ توکویـل [ .)2٠٠2 ]18٣5تیلـی
( ،2٠٠٣ص )1٣.در مطالعـات تاریخـی خـود در مـورد دموکراسـی و منازعـه در اروپـا مینویسـد:
«اگـر چـه دموکراسـی حقیقتـا در قرنهـای اخیر گسـتردهتر شـده اسـت ،امـا دموکراسـیزدایی نیز
هنوز بهطور مرتب و گسترده صورت میگیرد» .چرا برخی دموکراسیها پس از کودتاهای نظامی
یـا بـا نقـض رویههـای دموکراتیک از سـوی مقامات منتخب شکسـت میخورند ،درحالیکه سـایر
رژیمهای دموکراتیک از این چالشها زنده بیرون میآیند؟
تحقیق در مورد شکست دموکراتیک بر اولویتها و انتخابهای استراتژیک نخبگان (لینز و
استفان1٩٧8 ،؛ مین وارینگ و پرس لینان ،)2٠1٣ ،توسعه اقتصادی (بایکس2٠11 ،؛ لیپست1٩٩4 ،؛
پرزوورسـکی و لیمنگـی ،)199٧ ،منابـع طبیعـی (راس ،)2٠١2 ،اشـکال نهـادی (کاپسـتین و کانورس،
 ،)2٠٠8بافتـار بینالمللـی (وینـرت ،)2005 ،و سـاختار نهـادی رژیـم پیشـین (لینـز و اسـتفان١٩٩5 ،؛
اسوالیک )2٠٠8 ،متمرکز شده است .این مطالعات درک ما از ثبات دموکراتیک را افزایش میدهند
اما این نکته را بیان نمیکنند که ممکن است راههای مختلفی برای رسیدن به دموکراسی وجود
داشته باشد و این راههای مختلف ممکن است بر بخت تحکیم دموکراسی اثر بگذارند.
همانطور که تیلی ( )١9٩5زمانی اظهار کرد ،دموکراسـی مانند دریاچه اسـت :آب میتواند
دریاچه را از سرچشمهها و مسیرهای مختلفی پر کند .گذارهای دموکراتیک میتواند در نتیجه
مراودات نخبگان و مداخالت بینالمللی رخ دهد (هگارد و کافمن .)2٠12 ،قیامهای مردمی تنها
یک راه احتمالی برای دموکراتیزه شدن هستند .بنابراین میتوان پرسید آیا دموکراسیهایی که از
بسیج مردمی بهوجود میآیند ،مشخصاتی متفاوت از سایر رژیمهای دموکراتیک دارند؟ بهطور
خاص ،آیا این دموکراسیها دوام بیشتر یا کمتری دارند؟
چندین سال پیش ،یک رشته از پژوهشها بیان کردند چگونگی گذار نیز بر سرنوشت رژیمهای
دموکراتیـک تأثیـر میگـذارد؛ یعنـی گذارهـای دموکراتیکـی کـه از طریق پیمانهـای میان نخبگان
صـورت گرفتـه بـه دموکراسـیهای پایدارتـری منجـر شـده اسـت (هیگلـی و برتـون1٩8٩ ،؛ مانـک و
لـف .)1٩٩٧ ،مـن از ایـن موضـوع بـا عنـوان رویکـرد نخبهگرایانـه بـه دموکراتیزه کـردن یاد میکنم.
هانتینگتـون ( ،1٩84ص )2١2.بهعنـوان یکـی از شـخصیتهای مهـم در توسـعه ایـن اندیشـه ،ایـن
سـوگیری علیه بسـیج تودهای را تائید میکند و مینویسـد« :رژیمهای دموکراتیکی که بهدسـت
کنشـگران مردمی ایجاد شـدهاند ،بهندرت دوام آوردهاند» .براسـاس این دیدگاه ،دموکراسیهای
پایـدار زمانـی ایجـاد میشـوند کـه میانهروهـای یـک رژیـم و میانهروهـای اپوزیسـیون دربـاره ابعاد
گذار و دموکراسی جدید به توافق دست یافته باشند .در این مرحله ،مهارتهای مذاکره نخبگان
سیاسی در دستیابی به یک توافق اهمیت دارد .در چنین وضعیتی ،بسیج تودهای ممکن است
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نظـم سیاسـی را بیثبـات سـازد و تهدیـدی بـرای منافـع نخبـگان اقتدارگـرا ماننـد نیروهـای مسـلح
باشد و آنها را به سرنگون کردن دموکراسی نوپا تشویق کند (هانتینگتون١٩٩٣ ،؛ دانل و اشمیتر،
 .)١٩85عـالوه بـر ایـن ،یـک جامعـه مدنـی سـتیزهجو ممکـن اسـت رژیـم سیاسـی را با خواسـتههای
بسیاری مواجه کند .هنگامی که نهادهای سیاسی ضعیف باشند ،انجمنهای مدنی میتوانند
ثبات سیاسی و دموکراسی را با «عمیق کردن شکافها ،افزایش نارضایتی و ایجاد یک بستر قوی
برای جنبشهای مخالف ،تضعیف کنند .یک جامعه مدنی شکوفا در این شرایط خبر از شکست
جدول شماره  .1فهرست دموکراسیها و طول مدت بسیج مسالمتآمیز منجر به آنها
شر

سا ا
م ر م ال ه

مد م ار
ی م ل اه

شر

سا ا
م ر م ال ه

مد م ار
ی م ل اه

آلبانی

1٩٩2-2٠1٠

3

غنا

2٠٠1-2٠1٠

٠

آرژانتین

1٩٧4-1٩٧5

1

یونان

1٩٧5-2٠1٠

1

آرژانتین

1٩84-2٠1٠

7

گواتماال

1٩٩5-2٠1٠

1

ارمنستان

1٩٩2-1٩٩4

4

گینه بیسائو

2٠٠1-2٠٠2

٠

آذربایجان

1٩٩٣-1٩٩٣

3

گینه بیسائو

2٠٠5-2٠1٠

٠

بنگالدش

1٩٩1-2٠٠٧

3

هائیتی

1٩٩1-1٩91

4

بنگالدش

2٠٠٩-2٠١٠

٠

هائیتی

1٩٩5-1٩99

٠

بنین

1٩٩2-2٠1٠

1

هائیتی

2٠٠٧-2٠1٠

٠

بولیوی

١٩8٣-2٠1٠

8

هندوراس

1٩58-1٩5٣

٠

برزیل

1٩85-2٠1٠

5

هندوراس

1٩٧2-1٩٧2

٠

بلغارستان

1٩٩1-2٠1٠

2

هندوراس

1٩82-2٠1٠

٠

بوروندی

1٩٩4-1٩٩5

٠

مجارستان

1٩٩1-2٠1٠

٠

بوروندی

2٠٠5-2٠1٠

٠

اندونزی

2٠٠٠-2٠1٠

2

جمهوری افریقای مرکزی

1٩٩4-2٠٠٣

٠

کنیا

2٠٠٣-2٠1٠

2

شیلی

1٩٩٠-2٠1٠

5

کره جنوبی

1٩51-1٩51

1

کلمبیا

1٩59-2٠1٠

1

کره جنوبی

1٩88-2٠1٠

2

جمهوری کنگو

1٩٩٣-1٩٩٧

1

لتونی

1٩٩2-2٠1٠

5

کرواسی

1٩٩2-2٠1٠

٠

لبنان

2٠٠5-2٠1٠

1

چکسلواکی

1٩٩٠-1٩9٣

1

لسوتو

1966-1٩٧٠

٠

جمهوری دومینیکن

1٩5٣-1٩5٣

٠

لسوتو

1٩٩4-2٠1٠

1

جمهوری دومینیکن

1٩٧9-2٠1٠

٠

لیبریا

2٠٠5-2٠1٠

٠

اکوادور

1٩٧٠-1٩59

1

لیتوانی

1992-2٠1٠

4

اکوادور

198٠-2٠1٠

٠

مقدونیه

1٩٩2-2٠1٠

٠

السالوادور

1٩٩5-2٠1٠

٠

ماداگاسکار

1٩٩4-2٠٠٩

2

استونی

1٩٩2-2٠1٠

5

ماالوی

1٩٩5-2٠1٠

1

گرجستان

2005-2٠1٠

2

مالی

1٩٩٣-2٠1٠

2

غنا

1٩٧٠-1٩٧2

٠

موریتانی

2٠٠8-2٠٠8

٠

غنا

198٠-1٩81

2

موریس

1٩5٩-2٠١٠

٠
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حکومـت و نهادهـای سیاسـی میدهـد و زنـگ خطـری را برای ثبات سیاسـی و دموکراسـی به صدا
درمیآورد» (برمن  ،١٩٩٧ص.)42٧ .
از آنجایی که در دموکراسیهای جدید نهادهای سیاسی اغلب توسعه نیافتهاند ،ممکن است
جنبشهای اعتراضی در چنین شرایطی گرایشهای ضددموکراتیک از خود نشان دهند .شکست
قیامهـای بهـار عربـی بـرای ایجـاد دموکراسـیهای پایـدار میتوانـد مثالـی از رویکـرد نخبهگرایانـه
باشـد .قیامـی کـه در ابتـدا حسـنی مبـارک -دیکتاتـور پیشـین -را در سـال  2٠11بـه پاییـن کشـید،
جدول شماره  .1فهرست دموکراسیها و طول مدت بسیج مسالمتآمیز منجر به آنها
شر
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مکزیک

2٠٠١-2٠١٠

٠

سنگال

2٠٠1-2٠1٠

٠

مولداوی

1٩٩2-2٠1٠

1

صربستان

2٠٠1-2٠1٠

4

مغولستان

1٩٩4-2٠1٠

1

سیرالئون

1٩52-1٩5٧

3

مونتهنگرو

2٠٠٧-2٠1٠

٠

سیرالئون

1٩٩٧-1٩99

٠

میانمار

1٩51-1٩52

٠

سیرالئون

1٩٩9-2٠1٠

٠

نپال

1٩٩2-2٠٠2

1

اسلواکی

1٩٩٣-2٠1٠

3

نپال

2٠٠٧-2٠1٠

3

اسلوونی

1٩٩2-2٠1٠

٠

نیکاراگوئه

1٩٩1-2٠1٠

٠

سومالی

1٩5٩-1٩51

5

نیجر

1٩٩4-1٩٩5

2

افریقای جنوبی

1٩٩5-2٠1٠

1٣

نیجر

2٠٠٠-2٠1٠

3

اسپانیا

1٩٧8-2٠1٠

5

نیجریه

1٩51-1966

2

سریالنکا

1٩٩5-2٠1٠

٠

نیجریه

1٩8٠-198٣

٠

سودان

1٩59-1966

1

نیجریه

2٠٠٠-2٠1٠

3

سودان

1٩8٧-1٩89

1

پاکستان

1٩٧2-1٩٧5

3

سوریه

1٩52-1٩52

٠

پاکستان

1٩٩8-1٩٩9

٠

تایوان

2٠٠1-2٠1٠

٠

پاکستان

2٠٠9-2٠1٠

1

تایلند

1٩٧5-1٩٧5

1

پاناما

1٩55-1٩58

٠

تایلند

1٩89-1٩91

٠

پاناما

1٩٩٠-2٠1٠

٠

تایلند

1٩9٣-2٠٠5

1

پاراگوئه

1٩٩4-2٠1٠

٠

تایلند

2٠٠8-2٠1٠

1

پرو

195٧-1٩52

٠

توگو

1٩54-1٩5٧

٠

پرو

1٩54-1٩58

٠

ترکیه

1٩52-1٩8٠

٠

پرو

1٩81-1٩92

3

ترکیه

1٩84-2٠1٠

٠

پرو

2٠٠2-2٠1٠

1

اوگاندا

1٩5٣-1955

٠

فیلیپین

198٧-2٠1٠

4

اوکراین

1٩92-2٠1٠

4

لهستان

1٩٩٠-2٠1٠

5

اروگوئه

1٩85-2٠1٠

2

پرتغال

1٩٧٧-2٠1٠

3

ونزوئال

1٩59-2005

1

رومانی

1٩٩1-2٠1٠

2

زامبیا

1٩55-195٧

3

روسیه

1٩٩2-1٩9٣

5

زامبیا

1٩92-1995

1
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بعدهـا زمینـه را بـرای یـک کودتـای مردمـی و سـرکوب جناحهـای مختلفـی کـه قیـام سـال  2٠11را
سازماندهی کرده بودند ،فراهم آورد (کچلی .)2٠1٧ ،ناکامیهای ناشی از بهار عربی سبب شد تا
برخی محققان تصریح کنند قیامهای جمعی اغلب نشاندهنده تمایالت ضددموکراتیک هستند
و ایـن سـؤال را مطـرح کننـد کـه آیـا جنبشهای اجتماعـی توانایی نابود کردن دموکراسـی را دارند
یـا خیـر (هـوارد و والتـرز .)2015 ،براسـاس رویکـرد نخبهگرایانه ،میتوان فرض کرد دموکراسـیهای
ناشی از بسیج تودهای ثبات چندانی ندارند.
ا م س
ب ی
از سـوی دیگـر ،جامعهشناسـی تاریخـی مقایسـهای بـه نقـش مثبـت قیامهـای مردمـی در
دموکراتیزه کردن اشاره میکند .مور ( )1966استدالل میکند که دموکراسی از طریق انقالبهای
بـورژوازی بـه دسـت میآیـد .در مقابـل ،روشـهمیر و همـکاران ( )1992نشـان میدهنـد دموکراتیـزه
کـردن از طریـق بسـیج طبقـه کارگـر بهدسـت آمـده اسـت .کرزمـن ( )2٠٠8از نقـش روشـنفکران در
قیامهای دموکراتیک اوایل قرن بیستم صحبت میکند .در نهایت مک ادام ،تارو و تیلی (،2٠٠1
ص )269 .دموکراتیـزه کـردن را یـک عضـو مهـم در خانـواده بزرگ سیاسـتهای تعارضی محسـوب
میکنند و معتقدند «دموکراسی حاصل بسیج مردمی است و شکل مخالفت مردمی را نیز تغییر
میدهد» .مطالعات موردی دموکراتیزه کردنهای اخیر (براتون و ون دوال199٧ ،؛ شاک،)2005 ،
و همچنیـن تحلیلهـای آمـاری بینکشـوری (یانـگ و المـن2٠11 ،؛ سلسـدینو و گلدیـچ )2٠1٣ ،نیـز
اثرات مثبت بسیج اعتراضی را بر گذارهای دموکراتیک نشان میدهد .این تحقیقات تأثیر بسیج
تودهای را بر دموکراتیزه کردن تصدیق میکنند ،اما عمدتا بر تأثیرات کوتاهمدت اعتراض بر گذار
دموکراتیک متمرکز میشوند تا ثبات دموکراسیهای جدید.
برخـی تحقیقـات بـه اثـرات بلندمـدت قیامهـای تـودهای پرداختهاند .اسـکاچپل ( )19٧٩بیان
میکند انقالبهای اجتماعی بهطور قابل توجهی تواناییهای بسیج دولتهای برآمده از انقالب
را افزایش میدهند .به همین ترتیب ،لویتسکی و وی ( )2٠1٣نشان میدهند رژیمهای اقتدارگرای
پسـاانقالبی ظرفیـت بقـای باالتـری نسـبت بـه سـایر قدرتهـای اسـتبدادی دارنـد .ویترنـا و فالـون
( )2٠٠8اسـتدالل میکننـد بسـیج زنـان در دوران گذارهـای دموکراتیـک بـه بسـیج زنـان در جوامـع
سیاسی پساگذار کمک میکند .براساس این مطالعات ،این مقاله نشان میدهد دموکراسیهایی
کـه منشـأ آنهـا مبـارزات غیرمسـلحانه طوالنیتـر اسـت ،احتمـال بقـای بیشـتری نسـبت بـه سـایر
رژیمهای دموکراتیک دارند.
بهرغـم بدبینـی در مـورد پیامدهـای بسـیج تـودهای در رویکرد نخبهگرایانه ،از نظر من بسـیج
مردمـی ضددیکتاتـوری میتوانـد دوام رژیمهـای دموکراتیـک نوظهـور را افزایـش دهـد .مبـارزات
مردمـی غیرمسـلحانه کـه در مـدت زمـان طوالنـی بسـیج میشـوند ،سـاختاری سـازمانی را ایجـاد
میکننـد کـه یـک کادر رهبـری بـرای رژیـم جدیـد فراهـم میکنـد ،ارتباطـات بیـن دولـت و جامعـه

.......................................................................................................
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را تقویـت میکنـد ،و مهـار قـدرت دولـت پـس از گـذار را افزایـش میدهـد .ایـن تمرکـز بـر میـراث
سـازمانی جنبشهـا ،پیامدهـای مهمـی بـرای مطالعـات نتایـج جنبشهـای اجتماعـی دارد .برخـی
جامعهشناسان سیاسی معتقدند در مقایسه با عوامل ساختاری دولتی و دیگر عوامل ،جنبشها
بهنـدرت تأثیرگـذار هسـتند (گیوگنـی2٠٠٧ ،؛ اسـکاچپل .)2٠٠٣ ،بـا ایـن حـال ،سـایر محققـان بـر
ایـن باورنـد کـه بسـیج جنبشـی بـرای تغییرات سیاسـت مهم اسـت .مطالعـات در مورد اثربخشـی
جنبشها به عوامل مختلفی نظیر میانجیگری سیاسی (امنتا ،کرن و اوالسکی ،)2005 ،استراتژی
(مک کامون و همکاران )2٠٠8 ،و سـازماندهی (اندروز )2٠٠1 ،اشـاره میکنند .مقاله حاضر نیز بر
اهمیـت جنبشهـای اجتماعـی در ثبـات دموکراتیـک انگشـت مینهـد و اسـتدالل میکند ،بخش
سازماندهی بسیج است که دستاوردهای جنبش را شکل میدهد.
طول مدت بسیج برای دوام دموکراسیهای پس از گذار اهمیت دارد ،زیرا مبارزات مردمی
بهطور معمول نیازمند یک زیرسـاخت سـازمانی مسـتحکم هسـتند که بتوانند شـرایط سـرکوب را
تـاب بیاورنـد (انـدروز .)2٠٠1 ،ناآرامیهـای کوتاهمـدت ممکـن اسـت بـدون هماهنگـی زیـاد اتفـاق
بیفتـد؛ ایـن قیامهـا احتمـال دارد بـه شـبکههای شـخصی متکـی باشـند (آپ و گـرن ،)19٩٣ ،زیـرا
شـبکههای غیررسـمی نسـبت بـه سـرکوب آسـیبپذیری کمتـری دارنـد .بـا ایـن حـال ،بـرای اینکـه
جنبشها در طوالنی مدت به یک چالش سیاسی پایدار تبدیل شوند و در مدت طوالنی به بسیج
سیاسی بپردازند ،نیاز به ایجاد یا گسترش یک ساختار سازمانی رسمی 1دارند (مک ادام.)1٩٩٩ ،
سـازمانهای رسـمی نقش مهمی در جذب منابع مختلف به جنبشها دارند و احتمال اثرگذاری
آنها در فعالیتهایی که جنبشها را ادامه و گسترش میدهند ،زیاد است (ادوارد و مک کارتی،
 ،2004اسـتگنبورگ .)1٩88 ،گرچـه سـازمانهای جنبـش اجتماعـی میتواننـد هـر دو شـکل رسـمی
و غیررسـمی را اتخـاذ کننـد ،امـا وجـود سـازمانهای رسـمی ممکـن اسـت بـرای بقـای جنبشهـای
ضداستبدادی و دستاوردهای گستردهتر آنها پس از گذار الزم باشد .یک ضربهگیر بزرگ سازمانی
جنبشها را قادر میسازد تا در مواجهه با سرکوب دولتی ترمیم شوند ،تاکتیکهای خود را تغییر
دهند و طرفداران خود را در شرایط سخت باانگیزه و مرتبط نگه دارند (گانز .2)2٠1٠ ،پژوهشهای
گذشته نشان میدهند درجهای از تمرکززدایی (شاک )2005 ،و جاگرفتن در شبکههای غیررسمی
(الومـن )1998 ،بـه تقویـت سـازمانهای رسـمی مخالفـان در نظامهـای اسـتبدادی کمـک میکند.
هنگامی که رأس سازمانی جنبش سرکوب میشود ،ویژگیهای تمرکززدایی و تعبیه در شبکههای
غیررسمی به شاخهها و عوامل وابسته جنبش کمک میکند تا مجددا گروهبندی و بازیابی شوند.
بهعبارتدیگر ،طول مدت بسیج میتواند نشاندهنده این باشد که بسیج تا چه حدی به سازمان
تبدیل شده است .عالوه بر این ،مطالعات مقاومت بدون خشونت نشان میدهد مبارزات مداوم
و موفق بدون خشونت معموال مشارکتکنندگان بیشتری نسبت به مبارزات خشونتآمیز دارد.
این بهخاطر ماهیت تاکتیکهای مسالمتآمیز مانند اعتصاب و تحریم است .عملیات مسلحانه
ممکن است توسط یک گروه کوچکتر از فعاالن انجام شود ،اما یک تحریم ،اعتصاب ،یا تظاهرات
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موفق نیاز به بسیج بخش قابل توجهی از جمعیت دارد (نپستاد2٠11 ،؛ چنووس و استفان)2٠٠8 ،؛
جنبشها نیازمند آن هسـتند که سـاختارهای سـازمانی وسـیعی را برای آموزش و هماهنگ کردن
چنین تاکتیکهایی در میان اعضا ایجاد کنند.
ارتبـاط میـان بسـیج اعتراضـی و سـازمان یـک ارتباط دوطرفه اسـت .سـازمانهای رسـمی برای
حفظ بسیج ضروری هستند ،و اعتراض نیز خود به شیوههای گوناگون به احیاء ،تقویت ،و تغییر
جهت سازمانها کمک میکند .اوال ،بسیج اعتراضی میتواند اطالعات الزم برای تشکیل سازمان
و یـا عمـق نارضایتیهـا در جامعـه را فراهـم کنـد .بـه مشـارکتکنندگان در یـک رویـداد اعتراضـی
میتوان انگیزه تشکیل یا پیوستن به سازمانهای رسمی را داد .اعتراض گسترده همچنین میتواند
همبستگی ایجاد کند ،مبلّغ رهبران و سازمانها باشد ،و مشوق عضوگیری برای یک جنبش باشد.
اقدام جمعی نیز میتواند بر انتخابات استراتژیک و تاکتیکی سازمانها تأثیر بگذارد .برای مثال،
بسـیج تعارضـی میتوانـد سـبب شـود تـا سـازمانها اسـتراتژی و تاکتیکهـای تهاجمـی بیشـتری را
اتخـاذ کـرده و در برابـر انگیزههـای منقادشـدن و برکشیدهشـدن 3مقاومـت کننـد .عـالوه بـر ایـن،
بسیج اعتراضی میتواند فرصتهای سیاسی را برای ایجاد سازمان فراهم آورد .اعتراض میتواند
منجـر بـه سـرکوب شـود ،امـا جنبشهـای اعتراضی نیز میتوانند فرصتهای خـود را ایجاد کنند؛
بـرای مثـال ،در نتیجـه امـواج اعتراضـی ،مقامـات ممکـن اسـت تصمیم بگیرند اصالحات سیاسـی
محدودی را برای جلوگیری از ناآرامی بیشـتر به اجرا بگذارند (به بایسـینگر2٠٠2 ،؛ ادوارد و مک
کارتی2004 ،؛ کرزمن2004 ،؛ و الیور 1٩89 ،رجوع کنید).
عوامـل دیگـری نیـز میتواننـد بـه طـول عمـر یـک جنبـش کمـک کننـد .براسـاس پژوهشهـای
مربـوط بـه فرصتهـای سیاسـی (بهعنـوان مثـال ،مایـر ،)2004 ،مقامـات اقتدارگـرا گاهـی سـطح
سرکوب را کاهش میدهند و صحنه سیاسی را برای سازماندهی باز میکنند .سازماندهی در
این بازههای زمانی به دوام آوردن یک جنبش در دورههای سرکوبگرانهتر کمک میکند (المیدا،
 .)2٠٠٣حامیـان خارجـی میتواننـد منابـع را بـرای یـک جنبـش فراهـم کـرده و از آن حمایـت کننـد،
اگـر چـه برخـی مطالعـات بـه اثـرات متضـاد حمایـت خارجـی از جنبشهـای بـدون خشـونت اشـاره
میکنند (باب .)2005 ،قدرت رژیمهای سیاسی نیز ممکن است در ثبات جنبشهای دموکراتیک
اثر داشـته باشـد .یک رژیم ضعیف ممکن اسـت در مواجهه با یک قیام مردمی بهسـرعت سـقوط
کنـد .امـا ،یـک رژیـم قدرتمنـد و سـرکوبگر بـه احتمـال زیـاد هـر نـوع مقاومـت عمومـی را سـرکوب
خواهـد کـرد .جنبشهـای طوالنـی احتمـاال بیشـتر در رژیمهایـی رخ میدهند که نـه بهراحتی در
برابر بسیج سقوط میکنند و نه قادر هستند یک جنبش را کامال از بین ببرند.
از نظرمقاله حاضر ،مبارزات مردمی پایدار از طریق تأثیرخود بررهبری سیاسی و جامعه مدنی
حکومت پس از گذار ،به ثبات رژیمهای دموکراتیک در حال ظهور کمک میکند .اول و مهمتر
از همه ،چنین کمپینی شانس بیشتری را برای جایگزینی رهبران اقتدارگرا با فعاالن دموکراتیکی
دارد که طی سالهای مبارزه بهعنوان رهبرانی قابلقبول ظهور کردهاند .بسیج تودهای علیه یک
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رژیـم مسـتبد تکانـهای ایجـاد میکنـد کـه ممکـن اسـت رهبران مسـتبد را در سیاسـتهای پس از
گذار به حاشیه براند .ناآرامیهای کوتاه ممکن است نتواند رهبران جدیدی را به عرصه سیاسی
وارد کننـد ،درحالیکـه از دسـتاوردهای مهـم سـالهای مبـارزه مردمـی مجموعـهای از رهبـران بـا
اعتقـادات دموکراتیـک معتبـر و تجربـه رهبـری ثابتشـده بـرای خدمـت در رژیـم جدیـد هسـتند.
جنبشهـای طوالنیمـدت حداقـل بـه دو صـورت بـرای ایجـاد یـک کادر رهبـری ضـروری هسـتند.
اول ،تجربـه و کار روزمـره مربـوط بـه تشـکیل و نگهداری سـازمانهای پیچیـده کادرهایی را تربیت
میکند که بعدا میتوانند از این مهارتها در سیاست نهادی دوران پس از گذار استفاده کنند.
این امر احتماال مربوط به فعاالن و رهبران میانی اسـت .دوم ،بسـیج مداوم اعتراضی رهبران در
رأس جنبـش را محبـوب کـرده ،آنهـا را تأییـد میکنـد ،و بـه آنهـا موقعیتی باالدسـت در دوران پس
از گـذار میدهـد .ایـن مکانیـزم بیشـتر بـه رهبـری در رأس سـازمانهای جنبـش مربـوط میشـود
(موریـس و اسـتگنبرگ .)2004 ،پژوهشهـای مربـوط بـه کشـورهای پساکمونیسـتی نشـان میدهـد
دموکراسـیهای پایـدار ناشـی از مـواردی هسـتند کـه در آنهـا مخالفـان بـه انـدازه کافـی قدرتمنـد
بـود تـا جایگزیـن کمونیسـتها شـوند ،درحالیکه دموکراسـیهای نوظهور بدون داشـتن مخالفان
قدرتمند اولیه ،با باقی ماندن رهبران پیشین در قدرت ،مانعتراشی اقتدارگرایان ،و حتی بازگشت
اقتدارگرایـی مواجـه شـدند (مـک فـال .)2٠٠2 ،حضـور یـک رهبر دموکرات متعهد -مانند لخ والسـا
در لهسـتان -میتوانـد حمایـت عمومـی مـردم از رونـد دشـوار تحکیـم دموکراتیـک را تضمیـن کند
(اکیرت ،کوبیک و واکودوا.)2٠٠٧ ،
بسـیج پایـدار همچنیـن میتوانـد نیروهـای دموکراتیـک را در یـک موقعیـت باالدسـت قـرار
دهـد تـا در خصـوص پارامترهـای گـذار مذاکـره کننـد ،نهادهای دموکراتیک جدیـدی ایجاد کنند،
و اختیـارات نهادهـای اقتدارگـرا ماننـد ارتـش را مهـار کننـد .مبـارزات غیرخشـونتآمیز در اعـالم
بیطرفی نیروهای مسلح در برابر مخالفان یا حتی پیوستن آنها به مخالفان مؤثر بودهاند (چنووس
و اسـتفان .)2٠١2 ،جنبشهـای غیرمسـلحانه طوالنیمـدت میتواننـد بـا منـع نیروهـای نظامـی از
دخالـت در سیاسـت ،در درازمـدت احتمـال بـروز کودتاهـا بهعنـوان مکانیزم مهمی در فروپاشـی
دموکراسیها را کاهش دهند .در چنین شرایطی ،بسیج طوالنیمدت به ارتش هشدار میدهد که
دخالت مجدد آنها در سیاست هزینه گزافی خواهد داشت .هنگامی که چنین نیروی هژمونیکی
غایـب اسـت و گـذار بـه دلیـل پیمـان نخبـگان اتفاق میافتـد ،احتمال اینکه نخبگان «پاسـخگویی
افقی» 4را تضمین کنند ،کمتر است (دیاموند.)2٠٠٩ ،
ایـن امـر میتوانـد بـا امـواج اعتراضآمیـز سـریع و گسـترده شـکل گرفتـه از سـوی رسـانههای
اجتماعـی مقایسـه شـود .رسـانههای دیجیتـال فعـاالن را قـادر سـاخته اسـت تـا تالشهـای الزم
بـرای سـازماندهی را نادیـده گرفتـه و امـواج گسـتردهای از بسـیج اعتراضـی را بـدون داشـتن
هرگونـه زیرسـاخت سـازمانی یـا هماهنگـی قبلـی آغـاز کننـد .امـا ایـن سـبک جدید بسـیج ،عواقب
بلندمدتتـری بـرای ایـن جنبشهـا داشـته اسـت .بهعنـوان مثـال ،اگرچـه ایـن جنبشهـا در ابتـدا
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توانایـی بسـیج شـدن بـدون داشـتن یـک رهبـری مشـخص را داشـتهاند ،امـا در مراحـل بعـدی عدم
وجود رهبری ،آنها را در مذاکره با مقامات و یا حتی در داخل خود جنبش برای تعریف اهداف و
برنامهریزی ناتوان میکند (بایسینگر2٠١٧ ،؛ توفکچی.)2٠١٧ ،
بسـیج بلندمـدت نیـاز بـه ایجـاد ائتـالف و توافـق در خصـوص رهبری جنبـش دارد اما امواج
کوتاهمـدت بسـیج میتوانـد بـدون ایجـاد ائتالفی قوی میان گروههـای مختلف ضددیکتاتوری،
موفق عمل کند .در چنین مواردی ،تنها مسأله ائتالف ضداقتدارگرا ،نفرت از رهبران اقتدارگرا
اسـت (بیسـینگر .)2٠١٣ ،هنگامـی کـه ایـن رهبران سـرنگون شـوند ،نیروهای طرفدار دموکراسـی
تنهـا دلیـل خـود بـرای ائتـالف را از دسـت میدهنـد و ممکـن اسـت بـر سـر برنامه گـذار به توافق
نرسـند .باز هم در چنین شـرایطی ،اگر نیروهای سیاسـی فعال نتوانند بر سـر رهبری و گامهای
الزم بـرای دوره پسـادیکتاتوری بـه توافـق برسـند ،اختالفات آنها میتوانـد منجر به درگیریهای
خشـونتآمیز ،اتحـاد بـا عناصـر رژیم پیشـین ،دموکراسـی ناپایـدار یا حتی فروپاشـی دموکراتیک
شود .اختالفات در مورد پارامترهای گذار یکی دیگر از مکانیزمهای مهم شکست دموکراتیک
را برجسته میکند.
عـالوه بـر ایجـاد دموکراسـیهای نوظهـور بـا رهبـران توانمند ،احـزاب سیاسـی میتوانند از
بطـن سـاختار سـازمانی و فعـاالن جنبشهـای طرفـدار دموکراسـی شـکل بگیرنـد (دسـای2٠٠١ ،؛
لی  .)2٠١5احزاب سیاسـی نقش مهمی در روند تحکیم دموکراسـی دارند .آنها به مشـروعیت
رژیم جدید و همچنین بیان و ارائه مطالبات اجتماعی کمک میکنند (دیاموند ،١9٩9 ،لینز و
استفان .)١٩95 ،ساختار سازمانی یک کمپین بلند حامی دموکراسی نیز ممکن است بخشی از
جامعه مدنی را در رژیم دموکراتیک جدید شکل دهد (اکیرت و کوبیک .)١٩٩٩ ،فعاالنی که در
سالهای مبارزه محبوب و مجرب شدهاند اغلب موقعیتهای رهبری را در گروههای جامعه
مدنـی بـه عهـده میگیرنـد (چانـگ .)2٠١5 ،نهادهـای جامعه مدنی دموکراسـی را به شـیوههای
مختلف تقویت میکنند؛ آنها میتوانند ارزشهای دموکراتیک را در میان شهروندان پرورش
دهنـد ،مهارتهـای سیاسـی را آمـوزش دهنـد ،کیفیـت نمایندگـی سیاسـی را ارتقـاء دهنـد،
مشـارکت عمومـی را تسـهیل کننـد ،و فرصتهایـی را بـرای مشـارکت مسـتقیم شـهروندان در
حکومت فراهم آورند (فانگ2٠٠٣ ،؛ پوتنام .)2٠٠١ ،با یک جامعه مدنی کامال کارآمد و متصل،
شـکایات و تقاضاهـای مختلـف بـه داخـل نظـام دموکراتیک و نه در مقابل آن هدایت میشـود.
همانطور که گرامشـی ( )١9٧١اسـتدالل کرده اسـت ،نهادهای جامعه مدنی بهعنوان شـاخهای
از دولت عمل کرده و رژیم سیاسی را از طریق ترویج هژمونی دولت و مشارکت شهروندان در
نظم سیاسـی موجود تقویت میکنند .دموکراسـیهای انتخاباتی -بهعنوان رژیمهای قدرت-
زمانیکـه همهشـمول هسـتند و بـا جامعـه بهخوبی ارتبـاط دارند ،بسـیار مؤثرتر عمل میکنند.
مبـارزات دموکراتیـک همچنیـن بـه ظرفیـت جامعـه مدنـی پـس از گـذار بـرای رصـد و متعـادل
سـاختن قدرت سیاسـی کمک میکند .این مبارزات ممکن اسـت یک سـاختار سـازمانی برای
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سـازماندهی فعالیتهـای اعتراضـی جدیـد ارائـه دهـد که سیاسـتمداران را پاسـخگو کـرده و یا
تقاضاهـای جدیـدی از دولـت مطـرح کنـد .همچنیـن ،سـالهای مبارزه سیاسـی علیـه یک رژیم
اسـتبدادی میتوانـد تاکتیکهـای اعتراضـی را بهعنـوان روشـی متعارف برای طرح خواسـتهها
تثبیـت کنـد و الهامبخـش جنبشهـا و مبـارزات اجتماعـی جدیـد در وضعیـت سیاسـی پـس از
گـذار باشـد (چانـگ2٠١5 ،؛ فیشـمن .)2٠١١ ،بنابرایـن یـک جامعـه مدنـی قدرتمنـد میتوانـد در
برابـر تهدیداتـی خـاص علیـه دموکراسـی مقاومت کند .بهعنوان مثـال ،اگر مقاماتی که بهنحو
دموکراتیک انتخاب شـدهاند تالش کنند مهارهای نهادی -مانند محدودیتهای دورهای در
قانون اساسی -را تغییر دهند تا قدرت را به صورت غیردموکراتیک در دست خود حفظ کنند،
شهروندان میتوانند بسیج شوند و از چنین اقداماتی جلوگیری کنند (یاروود.)2٠١5 ،
برخی پژوهشها در خصوص جنبش اجتماعی بیان میکند که سازمانهای رسمی تمایل
دارند تاکتیکهای محافظهکارانهتری را انتخاب و جنبش را از حالت بسیج خارج کنند (پیون
و کلوارد .)١٩٧9 ،با این حال ،این استدالل عمدتا در زمینه دموکراسیهایی صورت گرفته است
که سازمانها به نهادهای سیاسی دسترسی دارند .در چارچوب رژیمهای سرکوبگر ،زمانیکه
فرصتی برای بیان خواستهها وجود ندارد ،احتمال کمتری وجود دارد که رسمیشدن سازمانی
اپوزیسـیون بـه از بیـن رفتـن آن منجـر شـود .پـس از گـذار دموکراتیـک -زمانیکـه اپوزیسـیون
رهبـری را بـه دسـت میگیـرد -احتمـال مشـاهده گرایشهای مربوط به قانون آهنین الیگارشـی
و فرایندهـای خـارج شـدن از حالـت بسـیج بیشـتر اسـت .بهطـور خالصـه ،اگـر چـه سـازمانهای
تودهای ممکن اسـت به برخی گرایشهای بسـیجزدا منجر شـوند ،اما بدون این سـازمانها نیز
بسیج پایدار در شرایط سرکوب بعید است.
مسـیر بسـیج طوالنیمـدت و ویژگیهـای آن ،بـا مسـیرهای دیگـر ماننـد آنهایـی کـه از
کارگـزاری و مـراودات نخبـگان ،مداخـالت بینالمللـی یـا توافقهـای پس از جنگ داخلی ناشـی
میشـود ،در تضـاد اسـت .ایـن مسـیرهای مختلـف در رونـد دموکراتیـزه کـردن ،مسـائل خـاص
خود را دارند .بهعنوان مثال ،همانطور که پیشتر در مورد آن صحبت شد ،گذارهای حاصل
از کارگـزاری نخبـگان احتمـاال رهبـران مردمـی بـا اعتقـادات دموکراتیـک را برجسـته نمیکنـد
و مقامـات اسـتبدادی ماننـد نظامیـان را بـه حاشـیه نمیرانـد و امتیـازات نهـادی آنهـا را بیاثـر
نمیکند .گذارهای ناشی از مداخالت بینالمللی ممکن است حمایت محلی الزم برای مهار
مقامات منتخب را نداشته باشد (در باب راههای دیگر دموکراتیزه کردن ،به هاگارد و کافمن،
 2٠15رجوع کنید) .در نهایت ،دموکراسـیهای پس از جنگ داخلی با چالشهایی جدی برای
تبدیل سـتیزهجویان به احزاب غیرنظامی مواجه هسـتند .آنها همچنین معموال با حضور فعال
عوامل بینالمللی همراه هستند که ممکن است دستور کار نهادهای جامعه مدنی را از پایگاه
مردمی خود منحرف کند (چالشهای دموکراسی و جامعه مدنی پس از جنگ داخلی ،بولونی،
 ،2٠٠8هوانگ ،2٠١5 ،کواچ.)2٠٠8 ،
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مـوارد مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش شـامل دموکراسـیهای انتخاباتـی اسـت کـه پس از سـال
 ١٩5٠ظهور کردهاند .برای احتساب مجموعهای کامل از چنین دموکراسیهایی ،از یک مجموعه
دادههای جدید راجع به رژیمهای سیاسی استفاده شده است (گدس ،رابت و فرانز .)2٠14 ،یک
رژیم سیاسی زمانی دموکراتیک در نظر گرفته میشود که مجری آن از طریق «انتخاباتی مستقل،
منصفانه و رقابتی» صاحب قدرت شود (گدس و همکاران ،2٠14 ،ص .)٣1٧ .اگر یک حزب عمده
از رقابت حذف شود ،اگر گزارشهای گستردهای درباره خشونت یا ارعاب علیه مخالفان وجود
5
داشته باشد ،یا اگر مقامات دولتی بر منابع مسلط باشند ،انتخابات رقابتی محسوب نمیشود.
پژوهشهـای مربـوط بـه بقـای دموکراتیـک اغلـب بـا مجموعـه دادههـای رژیمهـای دموکراتیـک
آغـاز میشـود .روشهـای مختلفـی بـرای شناسـایی رژیمهـای دموکراتیـک وجـود دارد .یـک روش
از معیارهای پیوسـته دموکراسـی (مانند مجموعه دادههای پلیتی) و احتسـاب معیاری حداقلی
استفاده میکند .من یک معیار دوگانه را ترجیح میدهم ،چرا که امتیازهای پیوسته از امتیازهای
زیرمجموعـه خـود نشـأت میگیرنـد و بنابرایـن حداقلهـای در نظـر گرفتـه شـده بـر مبنـای هیـچ
تعریف نظری واضحی نیستند .با این حال ،معیارهای دوگانه مشابه آنچه در این مطالعه استفاده
شده است ،بهوضوح به تعریف آن میپردازد که شرایط حداقلی برای دموکراتیک محسوب کردن
6
یک نظام سیاسی چیست.
بـا اسـتفاده از ایـن معیـار 115 ،دموکراسـی انتخاباتـی جدیـد از سـال  1٩5٠تـا  2٠1٠وجـود دارد.
7
بـه دلیـل عـدم وجـود دادههـای اجتماعی-اقتصـادی ،من سـه رژیـم را از این تحلیل حـذف کردم.
از  112مورد باقیمانده در  8٠کشـور جهان 48 ،مورد ( 42درصد) در سـالهای  1٩5٠تا  2٠1٠دچار
سـقوط دموکراسـی شـدند و  55رژیم در سـال  2٠1٠همچنان دموکراتیک باقی ماندند (برای دیدن
لیست این دموکراسیها به جدول شماره  1مراجعه کنید) .سن هر رژیم دموکراتیک از سال ظهور
تا زمان شکسـت دموکراتیک یا پایان تحلیل در سـال  2٠1٠محاسـبه شـده اسـت .میانگین سن برای
دموکراسیهای شکستخورده  6.1سال و میانه آن  4سال است .برای دموکراسیهایی که تا سال
 2٠1٠تـداوم یافتنـد ،میانگیـن سـنی 17.6سـال و میانـه آن  18سـال اسـت .ایـن تحلیـل فقط مختص
بـه زمانـی اسـت کـه کشـورها دموکراتیـک هسـتند .کشـورها پیـش از گـذار دموکراتیک و یـا پس از
شکسـت آن در نمونه گنجانده نشـدهاند .توجه داشـته باشـید یک کشـور مشـخص گاهی چندین
رژیـم مختلـف دارد؛ بعضـی از کشـورها چندیـن دوره گـذار دموکراتیـک و شکسـت را پشـت سـر
گذاشتهاند.
..........................................................................................................................................

م یار ا
متغیـر وابسـته ایـن مطالعـه ،زمـان سـقوط دموکراتیـک اسـت .هنگامـی کـه قـدرت اجرایـی از
طریق ابزارهایی غیر از انتخابات رقابتی منطقی –از جمله کودتاها ،اشغال خارجی ،جنگ داخلی

......................................................................................................................................................
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و شورش -به دست میآید ،رژیمهای دموکراتیک سقوط میکنند .بهعالوه ،یک رژیم دموکراتیک
زمانی شکستخورده محسوب میشود که متصدیان آن ،که آزادانه انتخاب شدهاند ،رقابتهای
سیاسـی را از طریق تغییر قوانین رسـمی یا غیررسـمی محدود کنند .ممنوعیت احزاب مخالف،
اجبار احزاب مخالف در پیوستن به حزب حاکم ،تعطیل کردن غیرقانونی قوه قانونگذاری ،آزار و
اذیت اپوزیسیون ،تقلب در رأیگیری و لغو نتایج انتخابات از جمله این تغییرات هستند.
ب ی ر ر م یک
مـن یـک مجموعـه داده اصلـی بـرای متغیـر مسـتقل اولیـه ایـن مطالعـه فراهـم آوردهام :طـول
دوره مبارزات مردمی که به یک گذار دموکراتیک منجر شده است .به دنبال چنووس و استفان
( )2٠12و تیلـی و تـارو ( )2015مـن نیـز یـک کمپیـن مردمـی را بهعنـوان کمپینـی تعریف میکنم که
حداقـل  1000شـرکتکننده داشـته باشـد و بـا اسـتفاده از اقدامـات جمعـی تعارضـی تقاضاهایـی را
نسـبت بـه دولـت مطـرح کنـد .مـن فقط بر مبارزاتی تمرکز میکنم که در درجـه اول به روشهای
مخالفت غیرمسلحانه متکی هستند ،زیرا مطالعات بسیج بدون خشونت و بسیج خشونتآمیز
نشـان میدهـد تفـاوت قابلمالحظـهای در پویایـی و نتایـج این مبارزات وجـود دارد .با این وجود،
از معیـار مبـارزات مسـلحانه بهعنـوان یـک کنتـرل در آزمـون اسـتواری اسـتفاده میکنـم .تحلیـل
حاضـر از مجموعـه گسـتردهای از منابـع ثانویـه اسـتفاده کـرده تـا مشـخص کنـد آیـا بسـیج مردمی
در گذارهای مختلف تأثیرگذار بوده اسـت یا خیر و این بسـیج طی چند سـال رخ داده اسـت .به

..................................................................................................................
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میا ه

پساارتش

4٠59٧5٧

٠

٠

پسا شخصی

٣518٣٣1

٠

٠

پسا حزب

22٠2452

٠

٠

پسا استقالل

2004١٠4

٠

٠

ریاست جمهوری

5889١٩٣

١

٠

سیستم ترکیبی

١٠455١2

٠

٠

دموکراسیهای منطقه

54585٣٧

5٩٠٩٠٩١

٠525٣١5

تخریب قومی

٣5٧٩454

2٧44

٠٠55٧5٣

جمعیت محروم

١٣١988١

٠٧

٠

تجربه دموکراتیک پیشین

4٫٧٣119

2

٠

سرانه تولید نفت

١٫٩٩5٣٣٩

١٫١252٠٣

٠

سرانه تولید ناخالص داخلی

٧٫5٠٠٩٧55٠9

٧٫58٠52٧44١

5٫4٠١5٠1555

رشد تولید ناخالص داخلی

٠1918٠4

٠244٠٣2

-٠٧244٣1٣

جمعیت ()ln

15٫22٧٠5

15٫1٣٩٠2

14٫12٧14

ترتیـب اهمیـت در جمـعآوری دادههـا ،بـه تحلیلهـای دانشـمندان علوم اجتماعی ،مورخـان و در
موارد اخیر ،به گزارشهای سـازمانهایی مانند خانه آزادی در مورد گذار و پیشـرفتهای عمده
سیاسی در یک کشور مراجعه شده است .براساس این منابع ،بخشهای عمدهای از بسیج را که
به گذار دموکراتیک منجر شده است ،شناسایی و به همین ترتیب ،طول مدت بسیج تعیین شده
است .این منابع معموال اولین رویداد اعتراضی در مبارزات را شناسایی میکنند 8.برای چندین
مورد ،تنها یک منبع برای تعیین طول مدت کافی بوده اسـت .اگر چنین تحلیلی وجود نداشـت
یا اطالعات کافی در مورد اهمیت یا نمونههای دقیق بسیج ارائه نمیکرد ،به دیگر منابع رجوع
شده است .این منابع براساس اهمیت آنها بهعنوان تحلیلهای علمی اجتماعی مربوط به گذار
انتخاب شدهاند .برای هر مورد ،روایتی کوتاه ارائه شده است 9که گذار و بسیج تودهای را که به
10
گذار منجر شده است ،توصیف میکند.
با توجه به این معیارها 58( 55 ،درصد) از  112گذار مورد مطالعه در این پژوهش از مبارزات
مردمی غیرمسلحانه نشأت گرفتند .شکل شماره ( )1بسامد طول مدت مبارزات غیرمسلحانه را
در طی این گذارها نشان میدهد.
سن ه ا
ایـن تحلیـل همچنیـن شـامل مجموعـهای از متغیرهـا بـرای ارزیابـی فرضیههای رقیب اسـت.
در ابتـدا سـنجههایی بـرای توضیـح چندیـن عنصـر اقتصـادی معرفـی میشـود .ممکـن اسـت طول
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1

4914٣85

1٧15555

44٠4555

1

48٠595٣

15٠٠1٧٧

4458٧84

1

4145544

٠852٧15

4٣8٣2٧5

1

4٠٠4444

١258١94

4٠8١424

١

4٩2١982

١85١555

45١٠٣85

1

٣٠52٠82

2٠٣١٩9٣

2٧85٣٧١

8٩4٧٣58

29٣19

1٣5٣٣5٩

28٠8٣8

8٠٣٧5٧

25٧2258

٠٠٧15٣2

2٧8٧٠٣2

45

1585٣٠2

٠52٣٣9٧

14٩8٧٧٧

15

5٫955٧5٧

2٫45٩٠54

5٫42005

5٫٣119١5

2٫29414٩

5584594

2٫1582٠٧

9٫٣٣85٠٠٠2٣

1٫24٧٧514٧4

٣1٩1٣52٧8

1٫289٧٠515٧

٠8٣٩445

٠55٣158

٠51٧2٣1

٠45٠8٧4

18٫5288٩

١٫2٧5585

22٠1٠٧8

١٠2942٧٩

مبارزات غیرمسـلحانه و ثبات توسـعه اقتصادی با هم مرتبط باشـند ،زیرا رونق اقتصادی موجب
تقویـت دموکراسـی میشـود (بویـخ2٠11 ،؛ ژیورسـکی و لیمونجـی ،)1٩٩٧ ،جامعـه مدنـی را تقویت
میکند و منابع بیشتری را برای گروههای مخالف برای مبارزه با دولت فراهم میآورد (روشمیر
و همکاران.)1992 ،
بنابراین ،سـرانه تولید ناخالص داخلی را براسـاس دالر سـال  2005امریکا (بانک جهانی )2٠12
در تحلیـل آمـاری گنجانـدم .محققیـن همچنیـن معتقدنـد درآمدهـای نفتی ممکن اسـت موجب
شود سران دموکراتیک منتخب برای تأمین قدرت خود از ترتیبات غیردموکراتیک استفاده کنند
و بـه همیـن دلیـل سـبب تضعیـف دموکراسـی شـوند (راس )2٠12 ،و کشـورهای تولیدکننـده نفـت
نیـز فعالیتهـای اعتراضـی کمتـری داشـته باشـند (اسـمیت .)2004 ،از ایـن رو میتـوان اسـتدالل
کرد ارتباط بین مبارزات مردمی و شکست دموکراتیک در واقع ناشی از تولید نفت است .برای
کنترل این تبیین رقیب ،یک متغیر برای سرانه تولید نفت براساس دالر سال  2٠٠٠امریکا در نظر
گرفته شـده اسـت (راس .)2٠12 ،از آنجایی که عملکرد اقتصادی یک پیشبینیکننده مهم ثبات
دموکراتیک (برنارد ،ناندروسـتم و رنوک )2٠٠1 ،و میزان اعتراض اسـت (کرن ،گبی ،هرولد،)2٠1٧ ،
یک شـاخص برای رشـد تولید ناخالص داخلی با درصد سـاالنه (بانک جهانی  )2٠12در نظر گرفته
شده است.
تحلیـل حاضـر همچنیـن شـاخصهایی را بـرای ارزیابی تبیینهای سیاسـی در خصوص ارتباط
میـان جنبشهـای دموکراتیـک و بقـای دموکراتیـک در نظـر گرفتـه اسـت .پیشـینه دموکراتیـک
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یـک کشـور ممکـن اسـت بـر فرصـت دوام دموکراتیـک و قـدرت جنبشهـا تأثیـر بگـذارد .تجربیات
دموکراتیـک قبلـی میتوانـد پایـهای بـرای نهادهـای دموکراتیـک و زمینـهای بـرای کنشـگری فراهم
کنـد .بـرای کنتـرل ایـن اثـر بالقـوه ،متغیـری در تحلیـل گنجانـده میشـود کـه سـالهای برقـراری
دموکراسی در یک کشور (قبل از دوره دموکراتیک فعلی) را در نظر میگیرد .پژوهشهای مربوط
به تحکیم دموکراتیک حاکی از آن است که رژیم پیشین تأثیر بسزایی بر بقای دموکراسیها دارد
(لینـز و اسـتفان )1995 ،و دموکراسـیهایی کـه پـس از رژیمهـای نظامـی میآینـد ،بخـت کمتـری
برای بقا دارند (اسـوولیک .)2٠٠8 ،به این ترتیب ،ممکن اسـت این شـبهه بهوجود بیاید که ارتباط
میـان جنبشهـای دموکراتیـک و بقـای دموکراتیـک محصـول جانبـی رژیمهـای اقتدارگـرای قبلـی
است .من متغیرهای مطالعه گدس و همکاران ( )2٠14را در مدل آماری میآورم تا وجود عناصر
نظامی ،شخصی یا حزبی در رژیم قبلی در تحلیل در نظر گرفته شود .همچنین یک متغیر برای
دموکراسـیهای پـس از اسـتقالل در نظـر میگیـرم .بـرای احتسـاب بحثهـای علمـی گسـترده
در مـورد اثـرات سیسـتمهای ریاسـتجمهوری و یـا پارلمانـی بـر دوام دموکراتیـک ،متغیرهایـی
برای سیسـتمهای ترکیبی و سیسـتمهای ریاسـتی در مقابل سیسـتمهای پارلمانی در نظر گرفته
میشوند 11.به این منظور از بک و همکاران ( )2٠٠1بهعنوان منبع اصلی طبقهبندی و از چیباب و
همکاران ( )2٠1٠و بنکس و ویلسون ( )2٠1٣برای سال-کشورهایی که در مجموعه دادههای اولیه
پوشش داده نشدند ،کمک میگیرم.
ادبیات حاضر همچنین حاکی از اهمیت تأثیرات منطقهای بر ارتقاء دموکراسی است ،زیرا
دموکراسیها معموال به صورت موج بهوجود میآیند یا به پیش و پس میروند (وجنرت.)2005 ،
به همین ترتیب ،اعتراضات گاهی بهصورت منطقهای گسترش مییابند (کدیور و کرن.)2٠15 ،
بنابرایـن ،اثـر منطقـهای میتوانـد یـک تبییـن جایگزیـن بـرای پیونـد بیـن مبـارزات مردمـی و ثبـات
دموکراتیک باشـد .برای آزمون این فرضیه ،متغیری را در نظر میگیرم که نسـبت دموکراسـیها
در هر منطقه جغرافیایی را در هر سال نشان میدهد.
ترکیب قومی در یک کشور و محرومیت گروههای قومی از فرایند سیاسی نیز میتواند یک
دموکراسـی جوان را تضعیف کرده و منازعات مسـلحانه را به یک روش محتملتر برای مخالفت
تبدیـل کنـد .بـر ایـن اسـاس ،دو متغیـر از مجموعـه اطالعـات مناسـبات قـدرت ،نسـخه ( ٣ویمـر،
چدرمن ،و مین )2٠٠9 ،را برای کنترل ترکیب قومی و اندازه جمعیت محروم از فرایند سیاست در
هر کشور در نظر میگیرم (برای دیدن خالصه آمار به جدول شماره  2رجوع کنید).
ر
بهمنظور ارزیابی نیروهای مخالف بر شـانس بقای دموکراتیک ،از مدل «مخاطرات تناسـبی
کاکس» 12استفاده میکنم که روش خوبی برای مدلسازی تاریخ رویداد 13است و با عنوان تحلیل
بقای کاکس 14نیز شناخته میشود (کاکس19٧2 ،؛ کاکس و اوکس .)1988 ،همانطور که پیشتر
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ذکـر شـد ،سـالها واحـد زمـان هسـتند کـه بـا گـذار دموکراتیـک یک کشـور آغاز شـده و با شکسـت
دموکراتیک یا سانسـور در انتهای دوره مطالعه در سـال  2٠1٠پایان مییابند .پس کشـورهایی که
با تعداد مساوی سال با شکستهای دموکراتیک مواجه شدند ،با استفاده از روش برسلو بررسی
شـدهاند .میـزان دوام دموکراتیـک بهعنـوان تابعـی از متغیـر کلیـدی مسـتقل و متغیرهـای کمکی
احتمالی ،مدلسازی شدهاند.
لی مار
در میان  55دموکراسی که از مخالفت مسلحانه بهوجود آمده است ٣9 ،رژیم تا پایان تحلیل
باقی مانده و  25رژیم شکست خوردهاند .در میان  4٧رژیمی که گذار آنها با بسیج غیرمسلحانه
مشـخص نشـده اسـت 25 ،رژیـم باقـی مانـده و  22رژیـم سـقوط کردهانـد .15میانگیـن مـدت زمـان
بسـیج غیرمسـلحانه  1.6سـال بـود .میانگیـن بسـیج غیرمسـلحانه بـرای رژیمهـای دموکراتیـک
نوظهـور کـه باقـی ماندنـد 1٫9 ،سـال بـوده اسـت ،درحالیکـه ایـن میانگیـن بـرای دموکراسـیهای
شکسـتخورده تنهـا  1.2سـال بـود .برخـالف رویکـرد نخبهگرایانـه ،مـدت زمـان بسـیج مردمـی در
رژیمهای دموکراتیکی که باقی ماندند طوالنیتر و در آزمون تی ( )t-testدو نمونهای نیز از لحاظ
آماری معنیدار بود)0٫03=P( .
جـدول شـماره  ٣نتایـج مدلهـای آمـاری بقـای دموکراتیـک را نشـان میدهـد .عالمـت متغیر
طول مدت بسیج غیرمسلحانه منفی است و با احتساب تمام متغیرهای کنترل ،از لحاظ آماری
معنیدار باقی میماند (مدل شماره  1و  .)2این نتیجه نشان میدهد رویکرد نخبهگرایانه اشتباه
است؛ طول بسیج غیرمسلحانه رابطه مثبتی با احتمال بقای دموکراتیک دارد.16
مدلهـای شـماره  ٣و  4ایـن موضـوع را آزمایـش میکننـد کـه آیا تشـکیل بسـیج غیرمسـلحانه
بهتنهایی برای بقا کافی اسـت یا طول مدت آن نیز اهمیت دارد .من این آزمون را به دو صورت
انجام میدهم؛ مدل شـماره  ٣تنها دموکراسـیهایی را شـامل میشـود که از راه بسـیج اعتراضی
بهوجـود آمدهانـد .مـن تمـام دموکراسـیهایی را که بدون تأثیر بسـیج تودهای بهوجـود آمدهاند از
نمونـه ایـن مـدل حـذف کـردم تـا بررسـی کنـم آیـا طـول مـدت بسـیج میتوانـد تفاوتهـا در بقـای
دموکراتیک را توضیح دهد یا خیر؟ گرچه این مدل ،نمونه را بهطور قابل توجهی محدود میکند،
اما متغیر طول مدت بسـیج معنادار میماند .مدل شـماره  4شـامل یک متغیر صفر و یکی اسـت
که نشان میدهد آیا پیش از گذار بسیج غیرمسلحانهای -با هر طول مدتی -وجود داشته است
یـا خیـر؟ ضریـب منفـی اسـت امـا بهلحـاظ آمـاری معنادار نیسـت ،که مطابـق با فرضیـه اصلی این
مقاله میباشد .طول بسیج غیرمسلحانه با کاهش احتمال شکست دموکراتیک همراه است ،اما
وقوع بسـیج بهتنهایی بقای دموکراتیک را پیشبینی نمیکند .برای مشـاهده اثرات بسـیج باید
مدتزمان آن را هم محسوب کنیم.
بـا حفـظ متغیرهـای دیگـر در ارزشهـای مشـاهده شـده آنهـا ،خطـر نسـبی شکسـت بـرای یـک
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دموکراسـی با سـابقه یک سـال بسـیج غیرمسـلحانه ١8 ،درصد کمتر از دموکراسـی است که بدون
بسـیج غیرمسـلحانه پدید آمده اسـت .خطر نسـبی شکسـت دموکراسی که پس از سه سال بسیج
غیرمسـلحانه پدیـد آمـده اسـت ٣٣ ،درصـد کمتـر از یـک دموکراسـی بـا سـابقه یـک سـال بسـیج
غیرمسـلحانه اسـت .خطر نسـبی شکسـت یک دموکراسـی با سـابقه بسـیج ششسـاله 44 ،درصد
کمتر از یک دموکراسی با سه سال بسیج 52 ،درصد کمتر از یک دموکراسی با یک سال بسیج ،و
 5٩درصد کمتر از دموکراسی است که در آن هیچ بسیج غیرمسلحانهای شکل نگرفته است( .این
احتماالت نسبی براساس جدول  ،٣مدل شماره  2محاسبه شدهاند).
شـکل شـماره  2نشـانگر احتمـال انباشـتی شکسـت دموکراتیـک ،بـرای رژیمهـای دموکراتیـک
جوان است که از بسیجهای غیرمسلحانه با مدت زمان متفاوت ظهور میکنند .این شکل نشان
میدهد رژیمهای دموکراتیک جوان مورد تحلیل ،در طی حدودا دو دهه تحکیم میشوند ،با این
حال در این دو دهه سطوح مختلفی از خطر شکست را تجربه میکنند .دموکراسیهای جوانی
که از مبارزات غیرمسلحانه طوالنیتری نشأت گرفتهاند ،نسبت به دموکراسیهایی با مبارزات
کوتاهمدتتر یا فاقد هرگونه تجربه بسیج غیرمسلحانه ،با خطر شکست کمتری مواجه هستند.
سـنجههای این مدلها به ما اجازه میدهد تا تعدادی از شـبهههای درونزای بالقوه را کنار
بگذاریم .براساس این متغیرها میتوان نتیجه گرفت ارتباط بین طول مدت بسیج غیرمسلحانه
و ثبـات دموکراتیـک صرفـا براسـاس سـطح توسـعه اقتصادی ،رژیـم اقتدارگرای پیشـین ،تجربههای
دموکراتیـک قبلـی ،دموکراسـی منطقـهای یـا آرایـش قومـی نیسـت .ایـن سـنجهها همچنیـن
نشـان میدهـد سـطوح باالتـری از توسـعه اقتصـادی ،دموکراسـیهای بیشـتر در یـک منطقـه ،و
تجربیـات دموکراتیـک قبلـی ،بـا احتمال بیشـتری برای بقای دموکراتیک همراه اسـت .درحالیکه
17
دموکراسیهای پسانظامی و سیستمهای ترکیبی ،بیشتر مستعد سقوط دموکراسی هستند.
م ا س ر
همبسـتگی میانمـدت بسـیج غیرمسـلحانه و ثبـات دموکراتیـک بـا وجـود تغییـرات متعـدد
مدلسـازی همچنـان بـر جـای خـود باقیسـت .ممکـن اسـت ایـن سـؤال پیـش بیایـد کـه آیـا مقادیر
طوالنیترین مورد بسیج موجود در نمونه آماری ،بر اندازه و معناداری آماری متغیر مستقل اصلی
تأثیـر دارد یـا خیـر .در بررسـی مدلهـای اضافـهای مـوارد مربـوط بـه طوالنیتریـن بسـیجها حـذف
شده است ،همچنین در نظر نسخه به توان دو طول بسیج نشان میدهد یافته اصلی مقاله بدون
تغییـر باقـی میمانـد و چنیـن شـبههای بـه یافتـه اصلـی وارد نیسـت .هنگامی که مجموعـه موارد
گسـترش مییابد و تمام دموکراسـیهایی را که پس از سـال  ١٩45ظهور کردهاند ،شـامل میشـود
و همچنین هنگامی که این مجموعه به دموکراسیهایی محدود میشود که پس از سال  ١٩5٠یا
قبل از سال  2٠٠1بهوجود آمدهاند ،همچنان یافته اصلی تغییر نمیکند .این نتیجه ممکن است
به شمول کشورهای دارای چندین دموکراسی نیز حساس باشد .کشورهایی که پیشتر شکست
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جدول شماره  .3رگرسیون بقا ،میراث گذار های تعارضی
طول مدت مبارزه غیرخشونتآمیز

*-200

*−١98

*−225

()0٫0864

()0٫0779

()0٫0107
-0٫536

وجود کمپین غیرخشونتآمیز در گذار

()3٠5
سرانه تولید نفت
پسا نظامی
پسا شخصی
پسا حزبی
پسا استقالل
نظام ریاستی
نظام ترکیبی
دموکراسیهای منطقه
ترکیب قومی
جمعیت محروم

0٫0400

0٫0779

0٫0510

()0٫0820

()0٫0119

()0٫0880

*١٫٠٠5

١٫2٠٧

*١٫٠38

()0٫459

()0٫703

()0٫450

0.3٧5

-0٫742

0٫449

()0٫425

()0٫620

0٫422

0٫534

0٫237

0٫623

()0٫580

()0٫611

()0٫562

0٫649

١٫٠٠٧

0٫615

()0٫650

()0٫699

()0٫614

0٫266

0٫811

0٫257

()0٫534

()0٫740

()0٫569

**١٫848

*١٫855

**١٫٧84

()0٫475

()0٫923

()0٫517

**−2٫4١3

*−2٫22٧

**−2٫528

()0٫797

()0٫976

()0٫817

0٫0856

0٫922

0٫0104

()0٫634

()0٫944

()0٫611

0٫675

-0٫200

0٫811

()0٫603

()0٫938

()0٫700

**-0٫488

*-0٫345

*-0٫727

*-0٫392

()0٫117

()0٫172

()0٫302

()0٫162

*−4٫823

−3٫٩54

−3٫584

−3٫432

()2٫422

()2٫٩32

()2٫٩2١

()2٫٩2١

0٫121

0٫127

0٫268

0٫110

()0٫106

()0٫155

()0٫186

()0٫158

*-0٫0404

**-0٫0672

0٫0443

**-0٫0651

()0٫0198

()0٫0238

()0٫0350

()0٫0244

شکستها

48

48

25

48

رژیمهای دموکراتیک

١١2

١١١

55

١١١

سرانه تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی
جمعیت
تجربه دموکراتیک پیشین

کشورها

8٠

٧9

54

٧٩

مشاهدات

1٫383

1٫344

8٩5

1٫344

معیار اطالعاتی آکائیکه

3٩2

355٫2

١8٩٫3

35٧٫4

معیار اطالع بیزی-شوارتز
خطاهای استاندارد در پرانتز قرار گرفتهاند.
* p < 0٫05
** p < 0٫01
(آزمونهای دو دامنهای)

4١8٫١

443٫3

25١٫3

445٫4
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دموکراتیک را تجربه کردهاند ممکن اسـت با دموکراسـیهای متزلزل مواجه شـوند و یا با توجه به
فرایندهای یادگیری ،شانس بیشتری برای بقا داشته باشند .برای حل این موضوع ،تمام رژیمهای
دموکراتیـک بـا تجربیـات دموکراتیـک قبلـی را در یـک مـدل تکمیلـی کنـار گذاشـتم .ایـن تغییر در
مدلسازی نیز یافته اصلی را بیاثر نمیکند.
بـرای آزمایشـی دیگـر از اثـر مجـاورت ،بهجـای اسـتفاده از نسـبت دموکراسـیها در یـک
منطقـه ،متغیـری را بـهکار گرفتـم کـه نسـبت رژیمهـای دموکراتیـک در مجـاورت یـک کشـور را
نشـان میدهـد .فرضیـه رقیـب دیگـر ناظـر بـه یـک اثـر دورهای اسـت .بـه علـت تغییر شـرایط گذار
ممکن اسـت دموکراسـیهای متأخر بادوامتر بوده باشـند .بهطور خاص ،ممکن اسـت دوران پس
از جنـگ سـرد بـرای حکومتهـای دموکراتیـک مطلوبتـر بوده باشـد؛ افزون بر ایـن ،احتماال تعداد
بسـیجهای غیرمسـلحانه نیز در این دوره بیشـتر شـده و محتمل اسـت تأثیرگذاری آنها نیز بیشتر
بوده باشـد .برای حل این موضوع ،یک متغیر سـاختگی (صفر و یکی) برای دوران جنگ سـرد در
نظـر گرفتـم .بهمنظـور آزمایـش اثـر منطقـهای ،بـرای هر منطقه متغیرهای سـاختگی (صفـر و یکی)
لحـاظ کـردم .یافتـه اصلـی مقالـه بـا درنظرگرفتـن ویژگیهـای مختلـف اثـرات مجـاورت و دورهای
همچنان پابرجاست.
ایـن یافتـه همچنیـن بـا گنجانـدن متغیرهـای کنتـرل بیشـتر نیـز تغییـر نمیکنـد؛ متغیرهـای
کنترلی مانند طول مدت بسـیج مسـلحانه که به گذار دموکراتیک منجر میشـود ،اسـتعمارگران
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قبلی ،سالهای تحت حکومت استعماری ،درگیری مسلحانه ،سهم درآمد دولت از تولید ناخالص
داخلـی ،کمکهـای خارجـی ،روابـط بـا سـازمانهای بینالمللـی ،تعـداد پرسـنل نظامـی ،و بودجـه
نظامی در رژیم پیش از دموکراسی .من سنجههایی را بهطور جداگانه برای ویژگیهای مختلفی
از زمینه سیاسی -مانند وضعیت جامعه مدنی و آزادیهای مدنی از جمله تشکیل انجمنها قبل
از شروع مبارزات و گذار -در نظر گرفتم .این اقدامات یک شبهه درونزایی را مطرح میکند که
مشابه نظریه فرصتهای سیاسی در مطالعات مربوط به جنبش اجتماعی است (بهعنوان مثال،
مایر  )2004و براساس آن رژیمهای اقتدارگرای آزادتر یا دارای استبداد کمتر ،منجر به جنبشهای
اجتماعی طوالنیتر و دموکراسیهای بادوامتری میشوند.
همچنیـن چنـد شـاخص ارزیابـی را بـرای تجـارت یـک کشـور بـا ایاالتمتحـده و اتحادیـه اروپا
بهعنـوان اصلیتریـن ابرقدرتهـای دموکراتیـک -و بـا روسـیه و چیـن -بهعنـوان اصلیتریـنابرقدرتهای اقتدارگرا -در نظر گرفتم .این شاخصها بررسی میکنند که آیا ارتباطات اقتصادی
بـا ابرقدرتهـای دموکراتیـک و خودکامـه سـبب ارتبـاط بیـن بسـیج و بقـای دموکراتیک میشـود یا
خیر؟ یافته اصلی با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها و تغییرات در مدلسازی همچنان بر جای
خود باقی است .از آنجایی که برخی از مطالعات مربوط به ثبات دموکراتیک از مدلهای تاریخ
رویداد با فرض توزیع وایبول نسبت خطر استفاده میکنند ،من پایداری مدل خود را با استفاده
از این فرضیه نیز تائید میکنم.
بهعالوه از مجموعه دادههای چنووس و استفان ( )2٠12برای ساخت یک معیار جایگزین برای
طول مدت مبارزات -بدون هرگونه تغییر در یافته مقاله -استفاده کردم .یک معیار جایگزین دیگر
از مبـارزات را نیـز براسـاس خالصههـای مـورد مطالعاتـی خـود نیـز بهوجـود آوردم .در ایـن معیـار،
عالوه بر سـالهای بسـیج عمومی ،سـالهای سـازماندهی (زمانیکه هیچ بسـیج آشـکاری گزارش
نشده بود) را نیز شمارش کردم که مجددا بر نتیجه اصلی تأثیری نداشت .برای اطمینان یافتن از
اینکه این یافته به تشخیص رژیمهای دموکراتیک توسط گدس و همکاران ( )2٠14وابسته نیست،
گذارهـای دموکراتیـک را طبـق یـک مجموعـه داده جایگزیـن از رژیمهـای سیاسـی نیز دسـتهبندی
کـردم (چیبـاب و همـکاران )2٠1٠ ،و مدلهـا را مجـددا بـه کار گرفتـم .در نهایـت ،مدلهـا را هـم بـا
معیـار جایگزیـن دموکراسـی و هـم بـا معیـار جایگزیـن مبـارزات اجـرا کـردم .یافته اصلـی پژوهش با
احتساب تمامی این تغییرات در مدلسازی و متغیرها همچنان پابرجاست.
ر یا نب
م ی
م ال ه م ر ب ی
برخالف رویکرد نخبهگرایانه ،تحلیل آماری نشاندهنده یک رابطه مثبت استوار میان طول
مبـارزات غیرمسـلحانه پیـش از دموکراتیـزه کـردن و احتمـال بقـای دموکراسـیهای جـوان اسـت،
امـا چگونـه میتـوان ایـن ارتبـاط را توضیـح داد؟ تحلیـل آمـاری ،یـک روش قدرتمنـد بـرای کشـف
همبسـتگیهای تجربـی در وقـوع پدیدههـای اجتماعـی اسـت ،امـا روشهای کیفی در شناسـایی
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مشق فردا  .شماره اول  .تیر و مرداد 1398

مشق ی

م

د ل

د ر

سازوکارهای علّی چنین همبستگیهایی مؤثرتر هستند (گورتز و ماهونی2٠12 ،؛ راجین.)1٩8٩ ،
بر این اساس ،به سازوکارهایی پرداختهام که از طریق آنها کمپینهای غیرمسلحانه میتوانند
بر بقای دموکراسیهای جوان اثر بگذارند؛ مطالعه موردی افریقای جنوبی ( 1٩٩4تاکنون) .افریقای
جنوبی یک مورد پارادایمی اسـت که در آن جنبشهای اجتماعی دموکراسـی را بهوجود آوردند.
این امر یک امکان ایدهآل برای مشاهده مکانیسمهایی بهوجود آورد که بسیج اعتراضی و ثبات را
به یکدیگر پیوند میزند 18.این کشور شاهد یکی از طوالنیترین بسیجها برای دموکراسی در قرن
بیستم بود .به این معنا ،این مورد یک «مقدار حدی» را در متغیر مستقل نشان میدهد .موارد
حدی از نظر تحلیلی بسیار ارزشمند هستند ،زیرا یک پدیده را در حداکثر خود نشان میدهند و
بنابراین برای بررسی و نظریهسازی درباره آن پدیده مفید واقع میشوند .بهعنوان مثال ،فاشیسم
آلمانی برای نظریهپردازی درباره پدیده فاشیسم مورد استفاده قرارگرفته است؛ هولوکاست برای
درک نسلکشـی اسـتفاده میشـود؛ و انقالبهای فرانسـه و روسـیه برای درک فرایندهای انقالبی
مورد استفاده قرار میگیرند (گرینگ .)2٠٠5 ،بنابراین برای درک بهتری از مکانیزمهای دخیل در
دموکراتیزه شدن از سوی جامعه به بررسی افریقای جنوبی میپردازیم (وود.)2٠٠٠ ،
بـرای ارائـه روایتـی در مـورد اینکـه چگونـه طـول بسـیج بـه بقـای دموکراسـی منجـر شـد ،ایـن
مقالـه بـه منابـع ثانویـه تکیـه میکند .تحلیـل روایت ،از روشهای قوی اسـتنتاج برای پرداختن به
رویدادهای زمانمند متوالی و راهمحور اسـت ،که با این حال ممکن اسـت شـرح منحصربهفرد و
غیرقابل تعمیمی از ماجرا عرضه کند (ماهونی .)1٩٩٩ ،برای جبران این کمبود بالقوه ،روایت در
پنج بخش اصلی ارائه میشود :بسیج دموکراسیخواه و زیرساخت سازمانی آن ،گذار دموکراتیک،
تأثیـر بسـیج بـر تغییـر رهبـری ،تأثیـر بسـیج بـر جامعـه مدنـی ،و نقش ایـن عوامل در بقا یا شکسـت
دموکراسی جدید.
ی
جنبش ضدآپارتاید در افریقای جنوبی یکی از طوالنیترین مبارزات برای حقوق دموکراتیک
در جهان است .در سال  ،1٩5٠کنگره ملی افریقا کمپین اعتراضی را راهاندازی کرد که دست از
کار کشیدنها و اعتصابهای تودهای را برای اعتراض به سیاستهای نژادپرستانه رژیم آپارتاید
سـازماندهی میکـرد .در مواجهـه بـا سـرکوب شـدید ،در اوایـل دهـه  ،1٩5٠کنگـره ملـی افریقـا بـه
تبعیـد رانـده شـد و اسـتراتژی خـود را بـه مبـارزه مسـلحانه بـرای برانـدازی آپارتایـد از طریق کسـب
قدرت بهصورت خشونتآمیز تغییر داد .اما با این استراتژی ،کنگره ملی افریقا از پایگاه جمعی
خود در داخل کشور فاصله گرفت .کنگره ملی افریقا قادر به ایجاد تهدیدی جدی علیه آپارتاید
نبـود ،امـا بهطـور دورهای حمـالت مسـلحانهای را آغـاز کـرد تـا وجـود خـود را هـم به سـفیدها و هم
بـه افریقاییهـا یـادآوری کنـد (مـک کینلـی1٩٩٧ ،؛ شـاک2005 ،؛ وود .)2٠٠1 ،تـا اواسـط دهـه ،1٩5٠
مقاومـت داخلـی در کشـور بهطـرز ظالمانـهای سـرکوب شـده و کنگـره ملـی افریقـا نیـز بـه تبعیـد
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رانـده شـده بـود .در ایـن زمـان ،جنبـش آگاهـی سـیاهان ظهـور کرد و بـر آزادی از احسـاس حقارت
و شـکلگیری هویت مسـتقل سـیاهان تأکید گذاشـت .جنبش آگاهی سـیاهان از ائتالفسـازی و
سازماندهی برای مقابله مستقیم با آپارتاید کنارهگیری میجست .این جنبش روشهایی مانند
نمایشنامه ،بحث ،و الگوسازی را بهجای تاکتیکهای اعتراضی نظیر تظاهرات و اعتصاب انتخاب
کرد (مارکس1٩٩2 ،؛ سیکینگز.)2٠٠٠ ،
در دهه  ،1٩٧٠جنبش آگاهی سیاهان در میان فعاالن تا حدی محبوب شد؛ اما قیام سووتو در
سالهای  1٩٧5تا  1٩٧٧نقطه عطفی در تاریخ مخالفت داخلی بود .اگر چه این شورش بهسرعت
بـه سـایر شـهرها گسـترش یافـت ،امـا دولـت افریقای جنوبی توانسـت ناآرامیها را بهطـور کامل در
هم بکوبد .با این حال ،این قیام توانایی اقدام جمعی تعارضی و اهمیت سـازماندهی را بهخوبی
نشان داد .جنبش آگاهی سیاهان برای الهامبخشیدن به این قیام اعتباری کسب کرد ،اما ضعف
سـازمانی آن نیـز در شکسـت مـوج اعتراضـی هویـدا شـد .در هنـگام شـروع سـرکوب ،هیـچ سـازمان
محلی برای حفظ نظم و انضباط و تکانه جنبش وجود نداشت .جنبش آگاهی سیاهان همچنین هیچ
ارتباطـی بـا کارگـران نداشـت کـه البته کارگران بهخودیخود نیز در آن زمان بهخوبی سـازماندهی
نشده بودند (مارکس .)1٩٩2 ،در نتیجه برخی از طرفداران جنبش آگاهی سیاهان به رویکرد کنگره
ملی افریقا جذب شـدند که بر سـازماندهی ،ایجاد ائتالف و مشـارکت همهجانبه تأکید داشـت.
نسلهای جوانتر فعاالن الهام گرفته از جنبش آگاهی سیاهان به کمپهای کنگره ملی افریقا در
تبعید پیوستند و کنگره ملی افریقا را تشویق کردند تا مبارزه مسلحانه را با مبارزه جمعی ترکیب
کرده و زیرساختهای سازمانی را در داخل کشور بهوجود آورد (مک کینلی.)1٩٩٧ ،
قیـام سـووتو ،امـا ،تنهـا مخالفـان را تحتتاثیر قرار نـداد .دولت آپارتایـد اصالحاتی را بهمنظور
برکشیدن سیاسی و اقتصادی غیرسفیدپوستان و کاهش نقاط فشار در دستور کار قرار داد .برای
مثـال ،هـدف ایـن اصالحـات تفرقهافکنـی در جنبـش براسـاس تفاوتهـای نـژادی از طریـق دادن
دسترسـی نهـادی بیشـتر بـه هندیهـا و رنگینپوسـتها در مقابـل سـیاهان بـود .بـا ایـن وجـود ،ایـن
اصالحات فضای بازی را برای فعالیتهای سیاسی مخالفان داخلی فراهم کرد (مک کینلی.)1٩٩٧ ،
در ایـن زمینـه ،اشـکال جدیـد اعتـراض و فعالیـت در افریقـای جنوبـی ظاهـر شـد .فعـاالن بـه
سازماندهی حول نارضایتیهای محلی مشغول شدند و بعدتر خواستار اصالحات سیاسی گشتند.
در سال  ،1٩8٣این انجمنهای مدنی «جبهه متحد دموکراتیک» را بهمثابه چتری برای هماهنگ
کـردن فعالیتهـا بهوجـود آوردنـد .این گروه یک سـازمان ملی داشـت که متشـکل از سـازمانهای
منطقهای جبهه متحد دموکراتیک بود و به هماهنگی رابطهای بسـیار متنوعی در سـطح محلی
میپرداخت .هدف جبهه متحد دموکراتیک گسترده شدن از طریق ساختن یا گسترش سازمانها
در حوزههای جدید و یا از طریق اتحاد و ائتالف با سازمانهای موجود بود .این جبهه بخشهای
مختلف اپوزیسیون را به یکدیگر متصل و فعاالن محلی را تشویق کرد تا خود را بهعنوان بخشی
از یک جنبش ملی ببینند .این جبهه بهطور خاص در ایجاد ارتباط با اتحادیههای کارگری سـیاه
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موفق بود .جبهه متحد دموکراتیک بر روشهای بسـیار سـازمانیافته مقاومت غیرخشـونتآمیز
تأکید میکرد .همچنین در جمعآوری بودجه از داخل و خارج کشـور موفق بود و تا سـال ،1٩8٧
تعداد کادر حقوقبگیر خود را به  8٠متخصص تماموقت گسترش داد .جبهه متحد دموکراتیک
در رویدادهای خود بهطور فعال برای کنگره ملی افریقا و بهخصوص نلسون ماندال تبلیغ میکرد.
جبهـه متحـد دموکراتیـک در نخسـتین مبـارزات خـود اقداماتـی را بـرای درخواسـت آزادی مانـدال
انجام داد .این جبهه خود را بهعنوان متحدی ارزشـمند برای کنگره ملی افریقا مطرح کرد ،زیرا
این دو سـازمان در مورد عدم نژادگرایی ،ائتالفسـازی و سـازماندهی رویکرد یکسـانی داشـتند.
کنگره ملی افریقا همچنین مشتاق بود تا نادرستی این ادعا را نشان دهد که کنگره سازمانی در
خـارج افریقـای جنوبـی اسـت و منابـع خـود را نیـز از خارج به دسـت میآورد (مارکـس1٩٩2 ،؛ مک
کینلی1٩٩٧ ،؛ سیکینگز.)2٠٠٠ ،
در سـال  ،١98٣جبهـه متحـد دموکراتیـک بـا پارلمـان جدیـد سـهگانه -که بخشـی از اصالحات
رژیـم بـرای برکشـیدن غیـر سفیدپوسـتان بـود -مخالفـت کـرد .در سـال  ،١984در روز اول پارلمـان
سهگانه ،در شهر وال ،شورشی در اعتراض به افزایش مبالغ اجاره به راه افتاد .این شورش خیلی
زود به سـایر نقاط کشـور گسـترش یافت و به شـدیدترین مبارزه جمعی در تاریخ افریقای جنوبی
تبدیـل شـد .شـدت و سـرعت اولیـه مبـارزه جبهـه متحـد دموکراتیـک ،کنگـره ملـی افریقـا و حـزب
کمونیست افریقای جنوبی را شگفتزده کرد .فعاالن جبهه متحد دموکراتیک بهسرعت رهبری
شـورش را به دسـت گرفتند .کنگره ملی افریقا از مردم افریقای جنوبی درخواسـت کرد تا کشـور
را غیرقابلحکومت کنند و اعالم کرد استراتژی آنها از جنگ چریکی به جنگ مردمی تغییر کرده
اسـت .بـا وجـود آنکـه جبهـه متحـد دموکراتیـک در ابتـدا از تاکتیکهای تقابلی اجتنـاب میکرد،
اما شدت شورش و سرکوب شدید حکومت نگرش آنها را تغییر داد .در این مرحله ،جبهه متحد
دموکراتیک تصمیم گرفت تا رهبری مؤثرتری داشته باشد و بنابراین استراتژی خود را از گسترش
ائتالفها به تشدید شورش تغییر داد .در سال  ،١٩85دولت با اعالم وضعیت اضطراری ،سرکوب
را افزایش داد .جبهه متحد دموکراتیک تاکتیکهای خود را به تحریمهای مصرفی و سازماندهی
کمیتههای خیابانی تغییر داد .در سال  ،١٩8٧دوباره وضعیت اضطراری به نحوی شدیدتر اعالم
شد و در سال  ١٩88جبهه متحد دموکراتیک بهطور رسمی غیرقانونی شد.
جنبـش کارگـری (یکـی دیگـر از بالهـای قدرتمنـد مبـارزات آزادیبخـش) جنبـش را در مرحله
بعـدی رهبـری کـرد .اتحادیههـای کارگـری متحـدان کنگـره ملـی افریقـا در دهـه  ١٩5٠بودنـد ،امـا
دولـت آنهـا را نیـز همـراه بـا سـایر گروههـای مخالـف داخلـی درهمشکسـت .زنجیـره اعتصابـات
خودجـوش در سـال  ١٩٧٣در دوربـان (شـهری در افریقـای جنوبـی) ،جنبـش کارگـری را در کشـور
احیاء کرد .رویکرد ستیزهجویانه در حال رشد کارگران ،همراه با قیام سووتو ،موجب شد تا دولت
مجموعـهای از اصالحـات کارگـری ،از جملـه قانونـی کـردن اتحادیههـا را بـه اجـرا بگـذارد .در سـال
 ،١٩٧٩اتحادیههای نوظهور« ،فدراسیون اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی» را از طریق ادغام
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و سازماندهی با حدود  20٫000عضو تأسیس کردند .برخالف رویکرد انقالبی حامیان کنگره ملی
افریقا ،اتحادیهها از تاکتیکهای غیرخودی (اعتصاب) و خودی (مذاکره با کارفرمایان) استفاده
میکردند .بر این اساس ،اتحادیههای کارگری در ابتدا فاصله خود را از مبارزات سیاسی داخلی
حفـظ میکردنـد .بـا ایـن حـال ،همزمـان بـا شـدت گرفتـن قیـام ،کارگـران رویکـرد خـود را بازنگـری
کردنـد و بـه اعتراضـات سیاسـی پیوسـتند .در سـال « ،١٩85کنگـره اتحادیههای کارگـری افریقای
جنوبی» تأسیس شد .فدراسیون اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی به مسائل مربوط به بخش
تولید کارخانهها میپرداخت ،درحالیکه کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی مدعی بود
سـندیکاها باید در مبارزات جامعه و عرصه سیاسـی مشـارکت داشـته باشـند .هنگامی که اعالم
وضعیت اضطراری در کشور ضربه سختی به جنبش آزادیبخش در سال  ١٩88وارد کرد ،جنبش
کارگری با اسـتفاده از مذاکره و اعتصاب گسـترده فعالیتهای خود را ادامه داد .در سـال ،١٩8٩
«جنبـش دموکراتیـک تـودهای» کـه بـه دسـت اعضـای سـابق جبهـه متحـد دموکراتیـک ،کشیشـان
عالیرتبه ،و وابستگان کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی تأسیس شده بود ،اعتراضات
جمعی را احیاء ساخت .کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی یک شریک قدرتمند در این
اتحاد بود (آدلر و وبستر2٠٠٠ ،١٩٩5 ،؛ ون کسل2٠٠٠ ،؛ مارکس١٩٩2 ،؛ سیدمن.)١٩٩4 ،
بسـیجهایی ماننـد بسـیجهای سـووتو و وال اهمیـت سـازماندهی را بـه جنبـش نشـان دادنـد،
سـازمانهای جنبـش را بـه مواضعـی مبارزهجویانـه و همهگیـر تبدیـل کردنـد و جناحهـای مختلف
آن را گرد هم آوردند .بسیج تعارضی همچنین فرصتهایی برای سازماندهی بیشتر ایجاد کرد،
زیرا منجر به آن شد که رژیم آپارتاید رشتهای از اصالحات آزادسازانه را برای جلوگیری از ناآرامی
بیشتر در دستور کار قرار دهد .عالوه بر این ،سازمانهایی نظیر جبهه متحد دموکراتیک و کنگره
اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی به سازماندهی جنبش در زمان سرکوب کمک کردند ،منابع
را بهسوی جنبش هدایت کردند ،و موقعیت رهبری کنگره ملی افریقا را ارتقاء دادند.
ر
با فرا رسیدن سال  ،١٩8٩دولت و جنبش در نوعی بنبست قرار گرفته بودند .دولت ،بهرغم
توسل به تاکتیکهای چماق و هویج ،نتوانسته بود جنبش را کامال سرکوب کند .از سوی دیگر،
گرچـه جنبـش یـک بحـران اقتصـادی و سیاسـی بـرای رژیـم ایجـاد کـرده بـود ،امـا قـوه قهریـه رژیـم
همچنـان دسـت نخـورده باقـی بـود .بـا همـه ایـن احـوال ،اعتراضات برهمزننده پیوسـته در کشـور
هزینههـای قابـل توجهـی را بـه نخبـگان اقتصـادی تحمیـل کرد که بهنوبه خود به نخبگان سیاسـی
سفیدپوست برای مذاکره فشار آوردند .در چنین فضایی ،دولت و جنبش آزادیبخش مذاکرات
خود را آغاز کردند .بسیج اعتراضی در دهه  ١٩8٠و حمایت سازمانهای اصلی مانند جبهه متحد
دموکراتیـک و کنگـره اتحادیههـای کارگـری افریقـای جنوبـی ،کنگـره ملـی افریقـا را بـه نهـاد غالـب
اپوزیسـیون بـدل سـاخته بـود .کنگـره ملـی افریقـا و متحـد آن ،حزب کمونیسـت افریقـای جنوبی،
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مجددا در سال  ١٩٩٠اعتبار قانونی پیدا کردند .جبهه متحد دموکراتیک منحل شد و کنگره ملی
افریقا رهبران و حامیانش را جذب کرد .چندین دور از مذاکرات از سال  ١٩٩٠تا  ١٩٩4اتفاق افتاد.
در مقابل تنگناهای مذاکره ،کنگره ملی افریقا تهدید کرد از مذاکرات خارج میشود و اعتراضات
را از سر میگیرد .کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی بسیجها و اعتصابهای عمومی را
برای حمایت از جایگاه کنگره ملی افریقا به اجرا گذاشت و به بسیج نیروهای خود پرداخت .برای
نمونـه ،حـزب ملـی -حـزب غالـب در حکومت افریقای جنوبی -در ابتدا خواهان تقسـیم پیشـینی
قـدرت و حـق وتـو در کابینـه نخسـت بـود .امـا کنگـره ملـی افریقـا ایـن درخواسـتها را رد و تنهـا
موافقت کرد اعضای حزب ملی بدون داشتن حق وتو به مدت پنج سال در کابینه بمانند .قانون
اساسی جدید افریقای جنوبی شامل حق رأی برای همه ،منشور حقوقی ،قوه قضاییه مستقل ،و
دادگاه قانون اساسـی جدید بود .در سـال  ،١٩٩4افریقای جنوبی نخسـتین انتخابات دموکراتیک
خود را برگزار کرد .اعضای سـابق جبهه متحد دموکراتیک و کنگره اتحادیههای کارگری افریقای
جنوبـی بـه نفـع کنگـره ملـی افریقـا کمپینـی را تشـکیل دادنـد .برخـالف کنگـره ملـی افریقـا که به
دلیل سالها تبعید تجربه چندانی نداشت ،آنها تجربه فعالیت در این زمینه را داشتند .بسیاری
از اعضـای سـابق جبهـه متحـد دموکراتیـک و کنگـره اتحادیههـای کارگـری افریقای جنوبـی نیز در
فهرست ملی و استانی کنگره ملی افریقا باقی ماندند .کنگره ملی افریقا  52٫5درصد از آراء را در
این انتخابات کسب کرد (آدلر و وبستر١٩٩5 ،؛ وود.)2٠٠١ ،
یی ر
بـا رسـیدن سـال  ،١٩٩4کنگـره ملـی افریقـا یـک سـازمان سیاسـی مردمـی وسـیع بـا مبنـای
اجتماعـی گسـترده شـده بـود .کنگـره ملـی افریقـا ائتالفـی بـا حزب کمونیسـت افریقـای جنوبی و
کنگـره اتحادیههـای کارگـری افریقـای جنوبـی تشـکیل داد و به بازیگر سیاسـی غالب در سیاسـت
دموکراتیک افریقای جنوبی بدل شد .بر این اساس ،رهبران کنگره ملی افریقا رهبری رژیم جدید
دموکراتیـک را بـه عهـده گرفتنـد و بسـیاری از فعـاالن میـان رده در جنبـش ضدآپارتایـد بهعنـوان
مقامات دولت پسـاآپارتاید مشـغول فعالیت شـدند .ماندال ،رهبر کاریزماتیک کنگره ملی افریقا،
نخستین رئیسجمهور افریقای جنوبی بود .انضباط بسیار ،محبوبیت ،و هواداران گوناگون کنگره
ملـی افریقـا ایـن امـکان را بـه آن داد تـا ایـن گـذار را بـدون هرگونـه مخالفـت مؤثـر و همـراه بـا ثبات
سیاسـی مـورد نیـاز بـرای نهادسـازی مدیریـت کنـد .پس از سـال  ،١٩٩4کنگره ملـی افریقا اکثریت
آراء را در تمـام انتخابـات ملـی بهدسـت آورد و از ایـن محبوبیـت بـرای گسـترش چارچـوب نهادی
منتـج از مذاکـرات از طریـق قوانیـن جدیـد در میان طیف وسـیعی از بخشها مانند حکومتهای
محلی ،دیوانساالری ،مسکن دولتی ،و خدمات اجتماعی بهره برد .کنگره ملی افریقا همچنین از
مخالفتهای قومی و فرقهای که مانع از دموکراتیزه شدن در کشورهای همسایه مانند زیمبابوه
19
شده بودند (باتلر2005 ،؛ هلر )2٠٠٩ ،جلوگیری کرد.
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سالهای سازماندهی در طول جنبش ضدآپارتاید نیز به تراکم سازمانهای جامعه مدنی در
افریقای جنوبی کمک کرد .دو مورد از مهمترین سازمانهای مدنی در دوران مبارزه دموکراتیک،
کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی و «سازمان مدنی ملی افریقای جنوبی» بودند که در
موجودیت سیاسی پساآپارتاید به فعالیت خود ادامه دادند .کنگره اتحادیههای کارگری افریقای
جنوبی -بهعنوان بزرگترین اتحادیه کارگری در کشور -نقش مهمی در سازماندهی کارگران در
جنبش ضدآپارتاید ایفا کرد .پس از سال  ،١٩٩4این کنگره به اتحاد سهجانبه حاکم پیوست و موفق
به تأمین بسیاری از طرحهای قانونی به نفع حزب کارگر شد .بهعالوه ،نهادهای رستهباور 20چون
شـورای ملی کار و توسـعه را نیز تأسـیس کرد که هدف آنها تأمین نفوذ اتحادیههای کارگری بود
(بولنگو .)2٠١٠ ،به همین ترتیب ،قانونگذاری در سال  ١٩٩5حق اعتصاب و سازماندهی در سطح
کارخانه را به رسـمیت شـناخت و کمیسـیونی برای میانجیگری و حکمیت تشـکیل داد .کنگره
اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی همچنین سعی کرد تا از طریق مخالفت با جناح راست در
کنگره ملی افریقا ،سیاست را تحت تأثیر قرار دهد .در این راستا ،فعالیتهای کنگره اتحادیههای
کارگـری افریقـای جنوبـی در تغییـر رهبـری از «تابو امبکی» به «جیکـوب زوما» تأثیرگذار بود ،هر
چند سیاستهای جیکوب زوما نیز منفعت چندانی برای شرایط کارگران به ارمغان نیاورد .عالوه
بر تاکتیکهای داخلی ،کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی از بسیج تعارضی در محل کار
و در خیابان برای تحصیل حقوق کارگران اسـتفاده کرده اسـت .برای مثال در آگوسـت سـال 2٠٠١
که دولت میزبان کنگره جهانی علیه نژادپرستی بود ،کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی
21
خواستار اعتصاب عمومی ضد خصوصیسازی شد (وبستر و بولنگو.)2004 ،
سـازمان مدنـی ملـی افریقـای جنوبـی کـه در سـال  ١٩٩2شـکل گرفـت اعضـای بسـیار و شـعب
گسـتردهای در سراسـر کشـور داشـت .پـس از سـال  ،١٩٩4بسـیاری از فعـاالن سـازمان مدنـی ملـی
افریقـای جنوبـی مشـاغل دولتـی را بـه عهـده گرفتند و کنگره ملی افریقا با رهبری سـازمان مدنی
ملـی افریقـای جنوبـی همـکاری کـرد .همانطـور کـه کنگـره ملـی افریقـا سیاسـتهای آزادیبخش
جدیدی را اتخاذ کرد ،الزم بود تا از آرامش جامعه مدنی نیز اطمینان حاصل کند ،بنابراین تالش
کرد تا بخشهای مختلف از جمله سازمان مدنی ملی افریقای جنوبی را به همکاری دعوت کرده
و آنهـا را منحـل کنـد .بـر همیـن اسـاس ،سـازمان مدنـی ملـی افریقـای جنوبـی بهجای یک سـاختار
مدنی که فرایند پایین به باالی شکلگیری سیاست را تسهیل میکند ،بهعنوان ابزار کنگره ملی
افریقـا بـرای ارائـه سیاسـتها بـه حوزههـای محلـی عمل کرده اسـت (گرادسـکی2٠١2 ،؛ هلـر 2٠٠٩؛
سـینول2٠١١ ،؛ زورن .)2004 ،در ایـن معنـا ،سـازمان مدنـی ملـی افریقـای جنوبی همچنان به تراکم
جامعه مدنی کمک میکند ،اما بیشتر به تصویر گرامشی از جامعه مدنی بهعنوان بازوی دولت
22
نزدیک است.
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بـا وجـود اینکـه نهادهـای بزرگ جنبش ضدآپارتاید -مانند کنگره ملی افریقا -از سـال  ١٩٩4به
دولت منتقل شـده و حتی جامعه را به سـمت عدم بسـیج سـوق دادهاند ،اما میزان فعالیتهای
اعتراضـی در افریقـای جنوبـی کاهـش نیافتـه و بالعکـس افزایـش یافتـه اسـت (کالندرمنـز2٠١5 ،؛
رانسیمن .)2٠١5 ،روشهای اعتراضی که در جنبش ضدآپارتاید استفاده شد ،الهامبخش چندین
جنبـش اجتماعـی جدیـد بـود کـه به مسـائلی مانند بحران مسـکن ،ایدز ،تحویـل خدمات و حقوق
ارضی میپردازد (ونسل2٠٠٩ ،؛ رابین و کلوین .)2٠١5 ،برخی از این جنبشها دستاوردهای سیاسی
را بـه ارمغـان آوردهانـد .مهمتریـن نمونـه آن موفقیت کمپین درمان ایدز در یک برنامه جامع ایدز
اسـت .ایـن گروههـا تاکتیکهـای خـودی مبنی بر مشـارکت بـا دولت را با تاکتیکهـای غیرخودی
بسیجهای مردمی پشتیبان ترکیب کردهاند (فریدمن.)2٠١2 ،
ی ه سیاس
دموکراسـی انتخاباتی که در سـال  ١٩٩4تأسـیس شـد ،بیش از دو دهه اسـت که باقی مانده.
سـالهای طوالنی بسـیج در برابر آپارتاید مسـتلزم فعالیت سـازمانهای قوی سیاسـی ،کارگری ،و
مدنی بود که پس از برچیده شدن آپارتاید ،به ثبات دموکراسی انتخابی کمک کردند .کنگره ملی
افریقا -که در دوران جنبش طرفدار دموکراسی محبوبیت یافت -رهبری سیاسی را پس از گذار
بر عهده گرفت و نهادهای سیاسی جدیدی را برای یک افریقای جنوبی دموکراتیک بهوجود آورد؛
جایی که کنگره در آن همچنان بهعنوان کنشـگر سیاسـی غالب باقیمانده اسـت .اگر چه کنگره
ملی افریقا با آشفتگیهای داخلی مواجه شده است ،اما تعهد آن مبنی بر انتخابات آزاد و عادالنه
هرگـز مـورد پرسـش قـرار نگرفتـه اسـت .عـالوه بـر این ،کنگره بـه احکام قضایی مهمـی علیه دولت
گردن نهاده و این امر نشاندهنده تعهد کنگره به تفکیک قوا و حاکمیت قانون است .سازمانهای
کارگـری و مدنـی نیـز توانسـتهاند دولـت دموکراتیک و جامعه افریقـای جنوبی را به یکدیگر پیوند
دهند .تالشها برای برکشیدن و منقادکردن جامعه مدنی بهطور کامل موفق نبوده است .جنبش
ضدآپارتاید همچنان الهامبخش جنبشهای اجتماعی جدید در افریقای جنوبی است که بهنوبه
خـود کانالهـای جدیـدی را بـرای مطالبهگـری بـه روش پاییـن بـه بـاال در رونـد دموکراتیـک فراهـم
میکند .بخشهایی از جامعه مدنی بهطور خاص در برابر تسلط کنگره ملی افریقا و حمایت آن
23
از سیاستهای نئولیبرالی بسیج شده است.
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ی ه ی
بسـیج تودهای چگونه بر سرنوشـت دموکراسـیهای جوان تأثیر میگذارد؟ رویکرد نخبهگرایانه
مدعی است دموکراسیهایی که از بسیج جمعی بهوجود میآیند ،بهندرت باقی خواهند ماند .با
این حال ،همخوان با ادبیات مربوط به مقاومت غیرخشـونتآمیز ،اسـتدالل من این اسـت که طول
مدت بسیج غیرمسلحانه در دوران گذار دموکراتیک پیشبینی کننده موفقیت تحکیم دموکراتیک
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است .من دادههای اصلی در مورد بسیج تودهای در طی گذار دموکراتیک را برای  ١١2دموکراسی
جـوان از سـال  ١٩5٠تـا  2٠١٠جمـعآوری کـردم .برخـالف دیـدگاه بدبینانـه دربـاره پیامدهـای بسـیج
تـودهای بـرای دوام دموکراتیـک ،یـک تحلیـل آمـاری از ایـن رژیمهای دموکراتیک نشـان میدهد یک
رابطه قوی میان طول مدت بسیج غیرمسلحانه و احتمال بقای دموکراتیک وجود دارد.
اما اهمیت بسـیج غیرمسـلحانه چیسـت؟ ادعای این مقاله آن اسـت که بسـیج غیرمسلحانه
پایدار یک ساختار سازمانی را ایجاد میکند که میتواند گروهی از رهبران با اعتقادات دموکراتیک
و تجربـه رهبـری را بـرای رژیـم دموکراتیـک جدیـد آمـاده کند .بسـیج غیرمسـلحانه همچنین میان
دولت و جامعه ارتباط برقرار کرده و مهار و تعادل را در دولت تقویت میکند .برای نشان دادن
این مکانیزمها ،یک مطالعه موردی از افریقای جنوبی بهعنوان سرمشقی از دموکراتیزه کردن از
پایین ارائه شد.
نمونه افریقای جنوبی نشان میدهد چگونه اعتراضات مداوم و سازماندهی در دوران مبارزه
مکمـل یکدیگـر هسـتند .سـازمانهایی مانند کنگره اتحادیههای کارگـری افریقای جنوبی و جبهه
متحـد دموکراتیـک در داخـل کشـور تشـکیل شـدند و اعتـراض علیـه آپارتاید را رهبـری کردند .این
مـوج بسـیج ،رهبـران کنگـره ملـی افریقـا در تبعید را محبـوب کرد ،زیرا هر دو سـازمان کنگره ملی
افریقا را تبلیغ میکردند .رهبران کنگره ملی افریقا بهعنوان نمایندگان جنبش مذاکرات با رژیم
آپارتاید را رهبری کردند ،و رهبری رژیم دموکراتیک جدید را به دست گرفتند .کنگره ملی افریقا
بـا همـکاری حـزب کمونیسـت افریقـای جنوبـی و کنگـره اتحادیههـای کارگـری افریقـای جنوبی از
سال  ١٩٩4در انتخابات آزاد و عادالنه شرکت کرده و برنده شده است .سازمانهای جنبش مانند
کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی نیز به قدرت جامعه مدنی کمک کردهاند.
بـا ایـن همـه ،بعضـی پرسـشها هنوز بیپاسـخ ماندهاند .این مقاله نشـان میدهـد طول مدت
بسـیج در رژیمهـای اقتدارگـرا پیامدهـای مهمـی بـرای دموکراسـیهای بعـدی دارد ،اما چه چیزی
طـول عمـر برخـی جنبشهـای دمکراتیـک را تبییـن میکنـد؟ همانطـور کـه مطالعـات جنبشهای
اجتماعی و مقاومت غیرخشـونتآمیز اشـاره کرده اسـت ،بسـیاری از عوامل ممکن اسـت در این
زمینه مشارکت کنند؛ بروز فرصتهای سیاسی درون رژیم ،تشکیل یک طبقه کارگر مبارز به دلیل
توسعه اقتصادی ،ظرفیت سازماندهی مخالفان ،قدرت نسبی رژیم در برابر جنبش ،یا تغییرات
فرهنگی که هویتهای مخالفتآمیز را تقویت میکند .در این مقاله به عواقب بسیج پرداخته
شد نه به علل آن .تحقیقات آینده ممکن است به ما در مورد آنچه که به سختجانی جنبشهای
اجتماعی در محیطهای استبدادی کمک میکند ،اطالعات بیشتری بدهد.
عـالوه بـر ایـن ،ایـن مقالـه اهمیـت سـازمانهای رسـمی را در تقویـت بسـیج تحـت رژیمهـای
اقتدارگرا و نیز اثرات بسیج بر ثبات دموکراتیک بلندمدت برجسته میکند .تحقیقات پیشین به
ما میگوید جاگیر شدن در شبکههای غیررسمی به سازمانهای رسمی جنبش کمک میکند تا
در برابـر سـرکوب دوام آورنـد (الومـن .)1٩98 ،تحقیقـات آینـده میتوانند بـه این موضوع بپردازند
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کـه چـه اَشـکال مختلـف سـازمانی و قالبهـای جنبشهـای اجتماعـی در بلندمـدت بـه تغییـرات
دموکراتیک معنیدار یاری میرسانند.
توضیحی که در این مقاله برای دوام دموکراتیک ارائه شد به تشریح چارچوب گستردهتری
میپـردازد کـه مبنـای اجتماعـی رژیمهـای سیاسـی و موقعیـت هژمونیـک آنهـا را بهعنـوان زمینـه
اصلـی بـرای دوامشـان برجسـته میسـازد .گرامشـی ( ،)١٩٧1بـا توضیـح انعطافپذیـری دولتهای
سـرمایهداری در اروپای غربی ،به مبنای اجتماعی رژیمهای سیاسـی آنها در نهادهای آموزشـی
و مذهبـی در میـان دیگـر حوزههـای جامعـه مدنـی اشـاره کـرده اسـت .بـر مبنای نظریه گرامشـی،
رایلـی ( )2٠1٠انجمنهـای فاشیسـت در ایتالیـا را بهعنـوان منبـع اصلـی قـدرت رژیـم فاشیسـت
ایتالیـا برجسـته میکنـد .بـه همیـن ترتیـب ،لویتسـکی و وی )2٠١٣( ،اسـتدالل میکننـد رژیمهای
اقتدارگرای پساانقالب نسبت به سایر اشکال دولتهای اقتدارگرا مقاومتر هستند .این دسته از
رژیمها که از بسـیجهای تودهای برآمدهاند از حضور احزاب قدرتمند حکومتی با ظرفیت بسـیج
باال و شـبکههای گسـتردهای از حامیان بهره میگیرند که در سرتاسـر حوزه ملی نفوذ دارند .این
احزاب حاکم همچنین دارای یک کادر رهبری با مشروعیت فوقالعاده و اقتدار بالمنازع هستند
که از سـالها مبارزه انقالبی نشـأت میگیرد .این مکانیسـمها درواقع شـبیه مکانیسمهایی است
که در استدالل من به آن اشاره شد؛ رژیمهای دموکراتیک از جنبشهای پایدار حامی دموکراسی
پدیـد میآینـد .بـا ایـن وجـود ،بعضـی از مکانیسـمهای مرتبـط کننـده بسـیج مردمـی بـا طـول عمـر
رژیمهـای اقتدارگـرا بـا بحـث مـن در خصـوص رژیمهـای دموکراتیـک متفـاوت هسـتند .رژیمهای
اقتدارگرای پساانقالب تمام منابع مستقل قدرت و سازههای سازمانی رقیب را در جامعه از بین
میبرند و دستگاههای اجبار قدرتمندی ایجاد میکنند .من چنین الگویی را در موارد مطالعاتی
خـود مشـاهده نکـردم .بـا ایـن حـال ،پژوهشهـای آینـده ممکـن اسـت تفاوتهـا و مشـترکات میـان
رژیمهای دموکراتیک و اقتدارگرای برآمده از بسیج تودهای را بیشتر بررسی کنند.
با بیان اینکه نهادهای جامعه مدنی پس از گذار ممکن اسـت از بسـیج پیشـین مخالفان
نشـأت گرفتـه باشـند ،ایـن مقالـه بـه پژوهشهـای مربـوط بـه شـکلگیری گروههـای مدنی نیز
میپـردازد .قـدرت جامعـه مدنـی پیـش از گـذار ممکـن اسـت بـه بسـیج مخالفتآمیـز پـس از
گـذار کمـک کنـد .امـا مطالعـات مـوردی نشـان میدهـد فعالیتهـای جنبشـی بـه تشـکیل
جامعه مدنی کمک زیادی میکند .بهعنوان مثال ،در کشـورهایی مانند افریقای جنوبی و
لهستان ،بسیجهای مردمی علیه رژیمهای اقتدارگرای پیشین منجر به تشکیل اتحادیههای
مهـم کارگـری -کنگـره اتحادیههـای کارگـری در افریقـای جنوبـی و اتحادیـه همبسـتگی در
لهسـتان -شـد .همـراه بـا ایجـاد سـازمانهایی بـرای جامعـه مدنی ،بسـیج اعتراضی بـا گرد هم
آوردن گروههـای جداگانـه و ایجـاد همبسـتگی میـان آنهـا به جامعه مدنی پـس از گذار کمک
میکنـد .بـرای آنکـه یـک جامعـه مدنـی به دموکراسـی خدمت کند ،مهم اسـت که گروههای
مدنی رفتاری همکاریجویانه و نه تعارضی را بهویژه در مرحله اولیه نهادسازی پس از گذار
مشق فردا  .شماره اول  .تیر و مرداد 1398

ب ی

مشق ی

دموکراتیک از خود نشان دهند .تشدید اختالف در آن مراحل ممکن است به فروپاشی نظم
دموکراتیک منجر شود.
یافتههای نگارنده در خصوص ارتباط میان بسیج پایدار و انسجام دموکراتیک نمونهای است
از نحـوه ادغـام سـودمند پژوهشهـای جنبشهـای اجتماعـی و جامعهشناسـی سیاسـی .این نتایج
نشـان میدهـد اقدامـات اعتراضـی جزئـی از عمـل سیاسـی اسـت .پژوهشهـای متأخـر در مـورد
بقای دموکراتیک ،پیامد راههای مختلف رسـیدن به دموکراسـی برای دوام دموکراتیک را نادیده
گرفتهانـد (کاپسـتین و کانـورس .)2٠٠8 ،از سـوی دیگـر ،پژوهشهـای پیشـین در مـورد گذارهـای
دموکراتیـک ،اهمیـت گذارهـای متفـاوت بـرای ثبـات دموکراتیـک را مورد تأکید قـرار دادهاند؛ اما
برآن بودهاند که مخالفت مردمی برای ثبات دموکراتیک زیانبار است (کارل .)١٩٩٠ ،پژوهشهای
مربوط به مقاومت غیرخشونتآمیز ،تأثیرات مثبت حرکات اعتراضی بر گذارهای دموکراتیک را
نشـان میدهـد امـا بـه دوام دموکراسـیهای جدیـد توجهی نمیکننـد (چنووس و اسـتفان.)2٠١2 ،
از سوی دیگر ،مطالعاتی که اثرات بلندمدت بسیج تودهای را در طول گذارهای سیاسی بررسی
میکنند ،نتایجی غیر از تحکیم دموکراتیک را بررسی کردهاند (ویترنا و فالون .)2٠٠8 ،این مقاله
تمـام ایـن پژوهشهـا را وارد بحـث و گفتوگـو بـا یکدیگر میکند ،علت تأثیر حالـت گذار بر دوام
دموکراتیک را توضیح میدهد ،آراء بدبینانه در مورد تأثیر بسیج تودهای را رد میکند ،و پژوهش
در مورد تأثیر تعارض غیرمسلحانه بر نتیجه دوام دموکراتیک را توسعه میدهد.
مقالـه حاضـر همچنیـن بـه مطالعـه دسـتاوردهای جنبـش اجتماعـی -کـه عمدتـا بـر تغییـر
سیاست در دموکراسیهایی که از مدتها قبل بهوجود آمدهاند ،متمرکز شده است -کمک و
اینگونه استدالل میکند که جنبشها میتوانند به تحکیم نظام دموکراتیک نیز کمک کنند.
بهعـالوه ،تحقیـق در مـورد دسـتاوردهای جنبشهای اجتماعی معرکـه آراء مختلف در خصوص
مکانیزمهـای متعـدد اثربخشـی جنبشهـای اجتماعـی ماننـد بافتار سیاسـی (امنتـا و همکاران،
 ،)2005چارچوببنـدی (کـرس و اسـنو )2٠٠٠ ،و سـازماندهی (انـدروز )2004 ،اسـت .مطالعـات
مـوردی در مقالـه حاضـر ،اهمیـت زیرسـاختهای سـازمانی را برجسـته میکنـد و پژوهشهایـی
را تأیید میکند که سـاختارهای بسـیج جنبشهای اجتماعی را برجسـته میسـازند .این مقاله
بهطور مبسـوط وارد مباحثهای قدیمی در مطالعه سیاسـت و جامعه میشـود :برخالف ادعای
رویکـرد نخبهگرایانـه ،مبـارزه سیاسـی دموکراسـیهای جدیـد را تضعیـف نمیکنـد ،بلکـه آنها را
تحکیم میکند.
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ت ا

.1سـازمانهای رسـمی رویهها و سـاختارهایی را برای انجام وظایف مشـخص بهطور مرتب فارغ از تغییرات در رهبری
سـازمان ایجاد کردهاند .آنها همچنین با وظایف گوناگون برای شـعب مختلف ،معیارهایی را برای عضویت و قوانینی
برای واحدهای سطح پایینتر ،روشهایی برای تصمیمگیری ،و تقسیم کار بین واحدها دارند (استگنبرگ.)١٩88 ،
.2برخی مطالعات نشان میدهد شبکههای غیررسمی در بسیج کردن افراد در شرایط سرکوب مؤثرتر عمل میکنند،
زیرا هدفگیری چنین شبکههایی برای دولت دشوارتر است .این مطالعات عمدتا بر اپیزودهای کوتاهتری از اعتراضات
تمرکز میکنند تا کمپینهای بسیج طوالنیمدت (مانند اوپ و گرن .)١٩٩3 ،گرچه این شبکهها ممکن است از موجی
از سرکوب زنده بیرون آیند ،اما هنوز ظرفیت تبدیلشدن به بسیج پایدار را ندارند .برای مثال ،اوسا ( )2٠٠3در تحلیل
خود از اتحادیه همبستگی لهستان نشان میدهد تشکیل سازمانهای رسمی بههمپیوسته در جنبش بود که سبب شد
همبستگی در قبال سرکوب کمونیستها دوام بیاورد.

3. cooptation

.4منظور از پاسـخگویی افقی پاسـخگویی نهادهای دولتی در برابر یکدیگر اسـت؛ مانند پاسـخگویی رییسجمهور در
برابر مجلس .پاسخگویی عمودی به پاسخگویی مقامات دولتی در برابر جامعهمدنی و مطبوعات اشاره میکند.
.5گدس و همکاران ( )2٠١4نیز روایتی را از آغاز و پایان هر رژیم سیاسـی ارائه میدهند که منطق دسـتهبندی را بیان
میکند.
.6معیارهای دوگانه نیز نقاط ضعف خاص خود را دارند .گذار به دموکراسی گاهی مبهم است ،بنابراین بعید است بین
شاخصها توافق کامل وجود داشته باشد .من به این محدودیت واقف هستم و از یک معیار دوگانه متفاوت دموکراسی
(چیبـاب ،گانـدی و وریلنـد )2٠1٠ ،بـرای تعریـف جهان نمونههای جایگزین اسـتفاده میکنم .مجموعـه دادههای گدس
و همکاران ( )2٠14کمی حد باالتری دارد و به حداقل حق رأی و رقابت حزبی احتیاج دارد که جزء شـرایط معین شـده
در معیار جایگزین نیسـتند .مسـلما این هنوز تعریفی حداقلی از دموکراسـی اسـت .بهعنوان مثال ،تعریف منظور در
این مقاله مستلزم این نیست که ارتش زیردست غیرنظامیان باشد یا اینکه در قانون اساسی از اقلیتها حمایت شده
باشد .مزایا و معایبی برای انتخاب یک حد باال یا پایین برای دموکراسی وجود دارد .انتخاب یک حد باال این اطمینان
را بیشتر میکند که تمام رژیمهای نمونه ،دموکراسیهای واقعی هستند .اما همزمان میتواند شکست دموکراتیک
را با افت کیفیت دموکراسی که به شکست کامل دموکراتیک نرسیده است ،اشباه کند .از سوی دیگر ،یک حد پایین،
دموکراسیهای ضعیفتر را که احتمال سقوط در آنها وجود دارد ،در برمیگیرد .اگر قدرت و ضعف دموکراسیها با
ریشههای آنها مرتبط باشد ،در این صورت ترجیح نظری من این است که حد پایین را انتخاب و آن دموکراسیها را نیز
تحلیل کنم ،زیرا آنها بهطور بالقوه واریانس بیشتری به متغیر وابسته اضافه میکنند.
 .7غنا  ١٩55تا  ،١٩5٠تانزانیا  ١٩5٠تا  ،١٩54و الئوس  ١٩5٠تا .١٩52
.8مـن مـوارد اختالفنظـر چندانـی را در مـورد آغـاز جنبشهـا پیدا نکـردم .در موارد نادری که مخالفت وجود داشـت،
منابع بیشتری را بررسی کردم و استدالل ارائهشده در هر منبع را برای بهحساب آوردن رویداد اعتراضی بهعنوان یک
رویداد مهم در نظر گرفتم.
.9این مورد و سایر موارد تکمیلی را در وبسایت نویسنده مشاهده کنیدhttp: //www.mohammadalikadivar. :
.com
.10یک نگرانی مهم در مورد کیفیت دادههای جمعآوری شده در مبارزات مردمی براساس منابع ثانویه از این واقعیت
ناشـی میشـود کـه ممکـن اسـت مبـارزات غیرخشـونتآمیز و شکسـتخوردهای نیـز وجـود داشـته باشـد کـه ایـن منابع
آنها را پوشـش نداده باشـد .مبارزات مسـلحانه و غیرمسـلحانه موفقیتآمیز توجه بیشـتری را به خود جلب میکنند
تـا مبـارزات غیرمسـلحانه .بدیـن ترتیـب ادعاهـای مربـوط بـه اثربخشـی مبـارزات غیرمسـلحانه ممکـن اسـت گاهـی
بـر اطالعـات معیوبـی اسـتوار باشـد کـه در آن شکسـت مبـارزه غیرخشـونتآمیز کمتـر نمایـان شـود (لهـوک .)2٠15 ،ایـن
نگرانـی مهـم اسـت امـا نسـبت به سـایر معیارهـای مربوط به مبارزات غیرخشـونتآمیز ،ارتباط کمتری بـا دادههای من
دارد .زیرا تمام مبارزات بالقوه در جهان نمونهها در ابتدا موفق به ایجاد یک گذار دموکراتیک شدهاند .این موفقیت
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اولیـه اهمیـت ایـن مبـارزه را بیشـتر میکنـد ،حتـی اگر رژیم دموکراتیک جدید بعدها سـقوط کرده باشـد .من همچنین
طبقهبنـدی خـود را بـا دو مجموعـه دیگـر از دادههـای موجـود مقایسـه کـردهام .اولیـن مجموعـه داده توسـط چنووس و
کانینگهام (چنووس و استفان2٠12 ،؛ همچنین به چنووس و استفان 2٠1٣ ،نیز رجوع کنید) ارائه شده است و فهرست
قابل توجهی از کمپینهای خشونتآمیز و بدون خشونت را برای تمام قرن بیستم جمعآوری میکند .مجموعه داده
دوم بهکوشـش هاگارد و کافمن ( )2٠12ارائه شـده اسـت و بر نقش بسـیج تودهای ناشـی از نارضایتیهای اقتصادی در
گـذار دموکراتیـک از سـال  198٠تـا  2٠٠٠تمرکـز دارد و شـامل زیرمجموعـهای از مـوارد من اسـت .طبقهبندی من معموال
بـا هـاگارد و کافمـن ( )2٠12مطابقـت دارد و در بسـیاری از مـوارد بـا چنـووس و اسـتفان ( )2٠12متفـاوت اسـت .برخـی از
گذارهـای مردمـی کـه منجـر بـه دموکراسـیهای شکسـتخورده میشـوند (ماننـد سـودان در سـال  1955و پـرو در سـال
 )1981در مجموعه دادههای من وجود دارند اما در دادههای چنوس و استفان نیستند .طبقهبندی متفاوت این موارد،
تـورش علیـه اعتراضـات غیرخشـونتبار شکسـتخورده را در مجموعـه دادههـای موجـود کاهـش داده اسـت .در چنـد
مورد محدود از دموکراسـیهای موفق -مانند غنا در سـال  ، -2٠٠1چنووس و اسـتفان ( )2٠12حرکت اعتراضی را عامل
مهمـی در دموکراتیـزه کـردن میداننـد ،گرچـه در منابـع ثانویـه تقریبـا اشـارهای بـه حـرکات اعتراضی نشـده و گذار یک
گذار نخبهمحور محسوب شده است .من چنین مواردی را در دسته موارد فاقد مبارزات مردمی پیش از دموکراسی
گنجاندهام .مواردی نیز وجود داشـت که هر دو مجموعه داده آن را بهعنوان یک اعتراض مردمی در نظر میگرفت،
اما مجموعه دادههای من مستندات دقیقتری از نمونههای بسیج اعتراضی و بعد از آن طول مبارزات را ارائه میدهد.
ایـن امـر احتمـاال بـه ایـن دلیـل اسـت کـه دو مجموعـه داده دیگـر در مورد تمام اعتراضات هسـتند اما مـن بهطور خاص
بـه اعتراضاتـی توجـه کـردهام کـه بـه دموکراسـی منجـر شـدهاند و بـه همیـن ترتیـب امـکان تحقیـق هدفمندتـری را بـرای
مـن فراهـم آوردهانـد .بهرغـم ایـن تفاوتهـا ،مدلهایـی کـه طبقهبندی چنووس و اسـتفان در خصوص مبـارزات مردمی
را اسـتفاده میکننـد ،نیـز یافتههـای مـرا تأییـد میکننـد .در نهایـت ،صرفـا طـول مـدت بسـیج را در ایـن دادهها بررسـی
میکنم .اما جنبههای دیگر بسیج مانند وسعت یا شدت نیز میتواند از نظر پیامدهای طوالنی آنها حائز اهمیت باشد.
دادههـای آینـده در آن ابعـاد میتوانـد درک مـا از ابعـاد مختلف بسـیج مخالفان را افزایش دهد .من تعداد سـالهایی را
کـه مبـارزه مردمـی بـه درازا کشـیده اسـت ،بهعنـوان نشـانهای از قـدرت جنبشهای دموکراتیک در نظـر میگیرم .یک
دلیل نظری برای این موضوع این است که طول مدت اعتراضات نشانه خوبی از قدرت سازماندهی یک جنبش است.
جنبشهایی که فاقد زیرساخت سازمانی هستند احتماال در فضای سرکوبگر رژیمهای اقتدارگرا پایدار نخواهند بود.
این معیار نسـبت به سـایر گزینهها قابلقبولتر اسـت .ممکن اسـت این اسـتراتژی تعیین معیار زمانهایی را که در آن
یـک جنبـش بـه حالـت تعلیـق درآمده اسـت ،شـامل نشـود .این نحو کدگذاری ممکن اسـت خطایـی را وارد تحقیق کند،
اما این خطا تورشـی در مقابل اسـتدالل من ایجاد میکند نه در جهت آن .تعلیق برای خبرنگاران ارزش خبری ندارد و
محققان جنبش اجتماعی نیز کمتر به آن توجه کردهاند .در نتیجه ما تمایل داریم در مورد دورههای تعلیق جنبشهای
موفق طوالنیتر ،بیشتر بدانیم .بنا بر استدالل من ،شامل کردن دوران تعلیق در طول مدت بسیج باعث میشود ما بر
دوره جنبشهای طوالنیتر بیفزاییم .دستهبندی اعتراض عمومی بهجای طبقهبندی دوران تعلیق منجر به پدید آمدن
معیاری بیطرفانهتر در حمایت از اسـتدالل من خواهد شـد .بهعالوه ،برخی از اثرات اعتراض عمومی مانند محبوب
و معتبر کردن رهبری جنبش در سـاختارهای مربوط به دوران تعلیق وجود ندارد .وجود  1٠٠٠نفر مشـارکتکننده نیز
باید در مورد سوگیری احتمالی گزارشها اثرگذار باشد .برای مثال ،گزارشها در خصوص اعتراضهای کوچکتر کمتر
قابلاعتماد هستند.
.11در یـک نظـام پارلمانـی ،قـوه مقننـه مدیـر اجرایـی را انتخاب میکنـد .در نظامهای ریاسـتی ،رئیسجمهور بهصورت
مسـتقیم و یـا از طریـق مجمـع نماینـدگان انتخـاب میشـود .سیسـتمهای ترکیبـی ویژگیهـای این دو سیسـتم را ترکیب
میکننـد ،مثـال رئیسجمهـور و نخسـتوزیر قـدرت اجرایـی را تقسـیم میکننـد .بـرای کسـب جزئیات بیشـتر در مورد
قواعد دستهبندی رجوع کنید به

http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/1107449512766-469232/
DPI2012_Codebook2.pdf..
12. Cox proportional hazard regression
13. Event history analysis
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14. Cox survival analysis

.15این تفاوت در نسـبت از لحاظ آماری معنیدار نیسـت ،که با فرضیه من (و نتایج رگرسـیونی که متعاقبا ارائه شـده
است) مبنی بر اینکه طول مدت کمپین اهمیت دارد و نه فقط وقوع آن ،مطابقت دارد.
.16من در خصوص این احتمال که اثر طول مدت بسیج بر بقای دموکراتیک ممکن است غیرخطی باشد تحقیق کردم،
اما نتایج نشان میدهد مشخصه خطی درست است.
.17بخش مربوط به آزمونهای استواری از ترجمه فارسی حذف شده و در متن اصلی انگلیسی در دسترس است.
.18عالوه بر این مطالعه موردی ،ظهور بازیگران جدید از جنبش طرفدار دموکراسی و نقش بعدی آنها در گذار در تمام
موارد دموکراتیزه شدن با یک بسیج غیرمسلحانه چهارساله یا بیشتر ( ١8مورد) را بررسی کردم .همخوان با نظریه این
مقاله ،در همه موارد به استثنای دو یا سه مورد ،بازیگران سیاسی جدیدی از بسیج ضداستبدادی ظهور کردند که نفوذ
قابلتوجهی در روند گذار داشتند.
.19با وجود ضعف دموکراسی داخلی درون کنگره ملی افریقا ،دموکراسی در افریقای جنوبی باقی مانده است .کنگره ملی
افریقا به دلیل تحمل نکردن مخالفتهای داخلی درون حزب ،مورد انتقاد قرار گرفته است .برای ادامه مبارزه مسلحانه
علیه رژیم سرکوبگر آپارتاید ،کنگره ملی افریقا اصول «مرکزگرایی دموکراتیک» را از حزب کمونیست افریقای جنوبی در
طـول همـکاری طوالنـی خـود وام گرفـت و بـر ویژگیهـای مرکزگرایانـه سـازمانی و سلسـله مراتبی تأکید داشـت .این صفات
سازمانی با رهبری دموکراتیک و غیرمتمرکز جبهه متحد دموکرات و کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی در کشور
متفـاوت بـود .بـا ایـن حـال ،بـا جایگزیـن شـدن رهبـری تبعیدی و غالب شـدن بر رهبـری داخلی ،ویژگیهای سلسـله مراتبی
کنگـره دموکراسـی را بهصـورت جـدی درون سـاختار حـزب کنگـره ملـی افریقـا در دوره پـس از گـذار محدود کـرد و بنابراین
سـبب محدودیت کیفیت دموکراسـی در افریقای جنوبی شـد (باتلر 2٠٠3؛ لوتشـوا 2٠٠٩؛ مک کینلی .)2٠٠١ ،همانطور که
پیشتر بحث شد ،احتمال اینکه سازمانهای مخالف پس از گذار تمایالت الیگارشی از خود نشان دهند ،بیشتر است .این
تمایل در فقدان دموکراسی داخلی کنگره ملی افریقا پس از گذار مشاهده میشود .از طرف دیگر ،تمرکزگرایی کنگره ملی
افریقا بدون چالش باقی نمانده و چندین تقسیمبندی درون حزب اتفاق افتاده است.

20. Corporatist

.21عالوه بر این ،جنبش کارگری پس از گذار به کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی محدود نمیشود .همکاری
نزدیک کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی با کنگره ملی افریقا و اجرای برنامههای نئولیبرال توسط کنگره ملی
افریقا سبب شکلگیری مخالفت در میان اتحادیههای کارگری شده است .چنین مخالفتی موجب تشکیل فدراسیون
اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی شـده اسـت .با توجه به اینکه کنگره ملی افریقا به وعدههای مبارزه برای بهبود
زندگی کارگران عادی عمل نکرده است ،فدراسیون اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی مسئولیت خود را در مبارزه
با فسـاد و فرسـایش دموکراسـی میبیند .فدراسـیون اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی با داشـتن  ٧3٠٠عضو دومین
اتحادیه در این کشور است (لوکت و مانشی.)2٠١٧ ،
.22همانطـور کـه هلـر ( )2٠٠٩اشـاره میکنـد ،قدرت سـازماندهی و موقعیت هژمونیک کنگـره ملی افریقا که زمانی به
ثبات و تحکیم دموکراسی انتخاباتی در افریقای جنوبی کمک کرد ،بهعنوان مانعی برای تقویت دموکراسی و حتی از
بین بردن کیفیت دموکراتیک در جنبههای مهم نیز عمل کرده است.
.23افریقای جنوبی یک مورد استثنایی است که در آن ما هر دو مبارزه مسلحانه و غیرمسلحانه را مشاهده میکنیم.
با این همه ،همانطور که پیشتر آمد ،بحران سیاسی ناشی از مبارزه غیرمسلحانه بود که باعث گذار دموکراتیک شد.
از لحـاظ تأثیـر روشهـای خشـونتآمیز و غیرخشـونتآمیز بـر طـول عمـر دموکراتیـک ،میتوانیـم از این مـورد به نتایجی
دست یابیم .شکلگیری و ارتباط سازمانهایی نظیر کنگره اتحادیههای کارگری افریقای جنوبی و سازمان مدنی ملی
افریقای جنوبی ،نتیجه مبارزات غیرمسلح بود ،زیرا این سازمانها در روشهای اعتراضی غیرمسلحانه دخیل بودند.
با این وجود ،تفاوت قائل شدن بین اثرات روشهای مسلحانه و غیرمسلحانه برای کنگره ملی افریقا دشوار است زیرا
کنگـره از هـر دو تاکتیـک اسـتفاده میکـرد .عـالوه بـر ایـن ،بسـیاری از فعـاالن غیرمسـلح در داخل کشـور پـس از انحالل
جبهه متحد دموکرات بهطور رسمی به کنگره ملی افریقا ملحق شدند .سرزندگی جامعه مدنی و محبوبیت شیوههای
اعتراض نیز مرهون شیوههای اقدام غیر خشونتآمیز هستند.
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strategy, perception profiles may mediate
changes in the political context and a movement’s strategic choices. Perception profiles
may address why movement actors choose to
make certain claims rather than others in their
discursive repertoire. On an individual rather
than organizational level, perception profiles
may account for why individuals join social
movements, and which ones. Perception profiles are not the only subjective factor that
matters for social movements. Ideologies,
shared goals, symbols, political discourse,
and collective identities may also facilitate or
constrain the formation of coalitions (Ansell
1997; Arnold 1995; Lichterman 1995; Park
2008; Roth 2010). Yet in at least one case, the
Iranian Reform Movement, perception profiles appear to have trumped them all.
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Notes
1.

2.
3.

This article adopts a narrow definition of threat
as the opposite of political openings. Other
approaches, such as Goldstone and Tilly’s (2001)
definition of threat as the general harm that protestors face and the cost of action or inaction, are not
addressed here.
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