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 چکيده

پيچيده تر از آن است كه تصور مي شود؛ زيرا منظوري كه گويندگان و  مفهوم دموكراسي بسيار

مقتضيات زمان و شرايط هر عصر كاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با  نويسندگان از به

دموكراسي چون بسياري ديگر از مفاهيم، تعريفي پيچيده دارد، بنابراين، تعريف  است. متفاوت بوده

در مورد دموكراسي معتقد «ليپست »هر كس ازدموكراسي مي تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ 

 كه است بديهي دارد؛ فرهنگي مبنايي ناگزير دموكراسي چون اي پيچيده مفهوم تعريف» :است

يک طرفدار اتحاديه كارگري در اروپاي مركزي با نگرش يک دهقان اهل جنوب  نگرش

اند؛  آفريقا، كه درآمدي بخور و نمير دارد، فرق مي كند. اين تعاريف به تاريخ هم وابسته صحراي

شناختي از  واز دل استعمار برآمده اند تصور  1945مثالً، شهروندان كشورهايي كه پس از 

تعريف هر  دموكراسي دارند كه با تصور و شناخت شهروندان كشورهاي قديمي فرق مي كند و

 .»شخص از دموكراسي از عوامل متعدد ديگري نيز تأثير مي پذيرد

 . حقوق بشر-حقوق بين الملل-دموكراسي  :يديکل واژگان
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 آئين خضري عزیزي فر

 رشته ي حقوق بين المللكارشناس ارشد 

 
 نام نويسنده مسئول:

 آئين خضري عزیزي فر

 معاصر دموکراسی در حقوق بين الملل بررسی
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 مقدمه
 به غرب پردازي نظريه مختلف تعريف كرد، تا امروز كه در مجامع « حکومت مردم» دموكراسي از زماني كه پريکلس ، آن را

دموكراسي را  است. داشته زيادي تحوالت شود، مي معرفي دولت تخصصي و تحکيم و گسترش آن كار اساسي  امريکا، ويژه

عه را در نظر داشت. در واقع هر نميتوان جدا از شرايط اقتصادي و اجتماعي زندگي بررسي كرد،بايد وضع واقعي و عملي جام

دموكراسي به مثابه شکلي از سازمان سياسي اجتماع، در تحليل آخرين به شيوه توليد معيني خدمت مي كند و توسط آن تعيين 

ماعي ـ اقتصادي ميشود.مضمون و شکل دموكراسي در طول تاريخ تکامل حاصل كرده و همواره و كامال وابسته به فرماسيون اجت

 بوده است. مربوطه
 اين  فيلسوف معاصر ميگويد دموكراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي كه باشد.« كارل پاپر» 

 كه عموم، حکومت يعني است، مردم حکومت معني به دموكراسي كه بياموزيم كودكان به ويژه به و مردم به است خطرناک

اند حتي به ميتو  احساس اين و است، خورده فريب ميکند احساس شود، آگاه مساله واقعيت از فرد وقتي و ندارد، حقيقت

 1 تروريسم بيانجامد.

 در ها واقعيت درک كه باشد قرار اگر. نيستم عقيده هم معاصر فيلسوف «پاپر كارل» آقاي عقيده اخير قسمت  ولي من با

 زياد ها تروريست غير از ها تروريست  نفوس پس. دهد سوق تروريزم بطرف و ساخته سرشکسته را انسانها زندگي، بعدي مراحل

حال تغيير و  را،جهان پيرامون ما خالصه زمان و مکان ، شرايط و امکانات و واقعيت ها همه و همه دم خود زيرا. بود خواهد تر

، دگر شدن و نوشدن در حركت دگركوني هستند .انسان متکامل به كسي ميشود گفت كه همواره در مسير تغيير و تکامل

 عام مفهوم يک  ند باشد، و نه بايستي كه باشد. زيرا مردمباشد.اين دقيق است كه دموكراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتوا

 يک واين هستند؟ قدرت اريکه بر هندوستان در هندوستاني مليارد يک حدود در آيا است، مردم حکومت دموكراسي اگر .است

 گيري تصميم  انجام به قادر ميکنند راانتخاب حکومت كه مردمي آيا و ميکنند؟ حکومت ديگر مليارد يک اقل حد كدام بر مليارد

 امثالهم و استخباراتي خرچ پر و گسترده هاي شبکه ايجاد ويا فضائي مدت دراز طرح يا اتمي سياست نظير بغرنج مسائل درباره

 حکومت نه آنهم .ميباشد مردم بخشي گان نماينده حکومت بلکه نبوده مردم حکومت دموكراسي پس. خير قطع بصورت هستند؟

اي مردم ، زيرا كانديداني كه به نماينده گي از برخي مردم جامعه با اجنداي خاصي وارد كار زار شده بودند و  همه گان نماينده

 .ندارند اشتراک  ن نماينده گان عده اي از مردم در حکومتي؛ در حکومت حضور ندارند. بنابرانتوانسته اند در انتخابات برنده شوند

 دموكراسي مردم قضاوت نهادهاي بدون قانون حکومت استبداد،اما از اجتناب  ون وقان حکومت يعني دموكراسي  واقع در

 در مردم قضاوت نهاد مهمترين كه اي لحظه از اما رسيد، بقدرت اكثريت دموكراتيک رأي با هيتلر وجودآنکه با مثال بطور .نيست

 ست، به دموكراسي آلمان پايان داد .ب را رايشتاگ يعني آلمان،

 

 کليات
 هركس بخواهد تعريف قابل دفاعي ازكلمه دموكراسي يک كلمه يوناني  بوده كه به مفهوم حکومت مردم ميباشد 

 مرتبط با اين اصطالح طَي نيم قرناز معاني  گوناگوني ارايه دهد بايد بر چندين مسئله بپردازد،يکي از مسايل،شمار دموكراسي

 ،نظام چندحکومت مردم ،حکومت نمايندگان ،حداكثر مشاركت سياسيمعدودي از اين معاني عبارتند از: گذشته است 

 اشتراک دارند اماكه گرچه بعضي از اين تعاريف با يکديگر  ميدهد نشان فوق فهرست در تامل اي لحظه. …حزبي،جامعه مدني 

 2بسياري از انها نيز با يکديگر ناسازگارند .

معناي لغوي آن بر مي أيد دموس: مردم ،و كراتوس: حاكميت و بنابر تعاريفها كه در فرهنگ سياسي از آن ارايه چنان كه از 

استبدادي و قدرت   شده است به آن نوع نظام سياسي اطالق ميشود كه مردم آن را اداره ميکنند و از اين رو در تقابل با نظام

مفهوم دموكراسي است ؛ مفهومي كه در دوره هاي گوناگون،تعابير متفاوتي از  مطلقه ي فردي قرار دارد اين تقابل جوهر اصلي

                                                           
 19٧٧كارل،پايپر ،درس هاي اين قرن ،1

 12،صفحه1383ديويد،بيتام؛دموكراسي و حقوق بشر،انتشارات طرح نو ،2 
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او مينويسيد  ،از معروف ترين تعاريف دموكراسي در قرن بيستم كه آنرا يوزف شومپتر ارايه كرده استيکي 3است آن شده 

طراحي شده و به موجب ان افراد با دموكراسي عبارت است از آن نوع ترتيبات نهادي كه براي وصول به تصميم گيريهاي سياسي 

قدرت تصميم گيري را به دست مي اورند،شومپر بر اين باور بود كه اغلب شهروندان  ،مبارزه اي رقابتي بر سر جلب اراي مردم

ني قادر به تفکر عقالني يا درک مالحظات واقع گرايانه دربارهامور همگاني نيستند بلکه تسليم پيش داوري يا انگيزش فوق عقال

ريشت دارد اما زندگي دموكراسي به عنوان ارزش اجتماعي و شکلي از سازمان سياسي در دنياي باستان يا غير عقالني ميشوند. 

بزرگترين كاميابي هاي آن در فرايند هاي بنيادي  .آن در مقام اصل مسلط بر حيات سياسي ،به جوامع مدرن محدود بوده است

به معناي اخض كلمه ويژگي دموكراسي همگاني حتما تاريخچه اي جديدان دارد .دموكراسي استقرار دموكراسي و دست يابي به 

برابري اجتماعي و  ،عمده ي انديشه ي سياسي در عصر روشنگري نبود گرچه انتقاد از استبداد و طرفداري از حقوق طبيعي

 دموكراتيک در دنياي مدرن داشت. نقش مهمي در تقويت جريان انديشه ي ،إصالح اجتماعي كه در آن زمان اشکار بود

 4أيده ي دموكراتيک در أواخر سده ي هجدهم با برپايي انقالب فرانسه برجستگي بيشتري يافت

 

 تاریخچه دموکراسی 
ورود آن به فرهنگ لغت سياسي كشور ما به أواخر قرن  ،چند هزار ساله داردواژه اي است بسيار قديمي و سابقه  دموكراسي

. دموكراسي يکي از قديمي ترين روش هاي حکومتي است كه از ديرباز وجود نوزدهم همزمان با نهضت مشروطيت بر ميگردد

شهر حدود دو هزار و پانصد سال قبل  اين دولت ،. نوع ساده و ابتدايي آن را ميتوان به دولت سيته يونان نسبت داداست داشته

در حالي كه در زمان مورد بحث در مناطقي ديگر  ،در آتن مركز كشور يونان با جمعيتي حدود سيصد هزار نَفَر تجربه شده است

حکومت اوليگارشي حکومت  ،جهان آن روزها انواع حکومت ها از نوع اوليگارشي و تيراني و آريستو كراسي وجود داشته است

وه اندک و حکومت تيراني حکومت ستمگري و وحشت و آريستوكراسي حکومت اشراف است كه همگي از نوع حکومت هاي گر

در قرن پنجم قبل از ميالد در يکي از كتابعين خود ميگويد هيچ بدبختي براي ملتي 5پيد  ديکتاتوري و استبدادي بوده اند .اوري

با يک گروه حکومت كنند يعني به دخلوها خود قانون وضع كنند و به دلخواه خود  باالتر از استبداد در كشور نيست كه يک نَفَر

آت را اجر نمايند و مردم حق اعتراض و اظهار نظر نداشته باشند به عقيده اوري پيد مزيت و برتري دموكراسي آتى بر حکومت 

 6. ""تابعيت ازاد در كشور آزاد  ""هاي هم عصر خود در اين جمله نهفته است 

در اين مدت انواع حکومت هاي  ،دموكراسي براي قرن ها به دست فراموشي سپرده شد ،پس از شکست دولت آتت

استبدادي به نام هاي مختلف ملي و گاه مذهبي بر مردم دنيا تحميل شد. پس از دو هزار سال مجددا نام دموكراسي در أواخر 

سان مدار و مردمي در كشورهاي انگليس و فرانسه مورد توجه قرن هفدهم و أوائل قرن هجدهم دموكراسي و حکومت هاي إن

، ابن خلدون متفکر بزرگ اسالمي قرن هشتم ميگويد ،براي ايجاد مدينة فاضله يا شهري كه مردم در فالسفة اجتماعي قرار گرفت

و قدرت زماندارو دولت  آن در كمال و خوشبختم زندگي كنند بايد سيرت و ظاهر مردم به صورتي در أيد كه نيازي بِه حکومت

 يعني زماني برسد كه توده مردم بدون نياز به پليس و دادگاه و زندان حقوق سياسي و اجتماعي يکديگر را رعايت نمايند، ،نباشد

يعني مردم به آن درجه از رشد رسيده باشند كه هر شهروند  ،عقيده ابن خلدون امروز هم ارزو وهدف جوامع دموكراتيک است

يعني نه تنها دموكراسي به  ،فردي و اجتماعي و سياسي ديگري را واقعا بِه رسميت بشناسد و به ان احترام بگذرهحق و حقوق 

 ٧دموكراتيک است .آرزوي يک جامعه  يک شيوه حکومتي بلکه به عنوان قسمتي از فرهنگ توده مردم در آيد و اين منتهاينام 

 

 

                                                           
 ٧،صفحه،13٧9مکفرسون،سي.بي؛جهان واقعي دموكراسي؛انتشارات البرز،3 

 25،صفحه 1388مدرن؛انتشارات آگاه،لوييس،پل؛دموكراسي در جوامع 4 
5 Euripide 

 12-11، صفحه 13٧9صحافيان،عباسعلي؛آشنايي با دموكراسي ؛انتشارات محقق،6 

 23- 15ر.ک؛ همين كتاب ،صفحه ٧ 
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 روابط بين الملل و دموکراسی

 

ايجاد روابط بين المللي هم بايستي  ،همانطور كه دموكراسي در سطح ملي نتيجه مدارا و سازش انسانها با يکديگر است

ها  . تا  تک تک دولتدموكراسي در سطح بين المللي هم بايد از سطح ملي شروع شود .همراه با گفتگوي منطقي و عقالني باشد

نميتوان انتظار داشت كه روابط بين المللي هم براساس عدالت و با معيارهاي نرسند به ميزان قابل قبولي از دموكراسي 

اغلب مسئولين كشورهاي غير دموكراتيک كه اعتقادي به أزادي در داخل كشور خود ندارند از روابط غير  ،دموكراتيک باشد

شور تحت تسلطشان حق افراد و اين حاكمان در ك ،مند هستندكشورهاي بزرگ گلهدموكراتيک بين المللي و زورگويي هاي 

پس  ،گروه ها را به رسميت نمي شناسند ولي انتظار دارند رد جامعه بين المللي حق حاكميت ايشان به رسميت شناخته شود

براي حفظ دموكراسي در سطح ملي بايد دموكراسي در سطح بين المللي را گسترش داد و بالعکس، تا خطر جنگ و برخورد به 

جلوگيري  ،آينده است  ز هدر رفتن نيروهاي مادي و معنوي كشورها كه در حقيقت سرمايه بشريت و انسانهايحداقل برسد و ا

هاي جديد شکل گيري قواعد بين المللي گوي جامعه بين المللي به سمت قواعدي حركت ميکند كه در عرصه  مدلبا  8.شود

الملل در طول تاريخ تحت تاثير الزامات زندگي بين المللي  تحول حقوق بين ،جهاني قابليت إجرائي عام الشمول داشته باشند

 .كه دولت نيستندبوده است و در اين چهارچوب گسترش فعاليت هايي در سطح بين الملل توسط نهادهايي شده است 

  

 عناصر تشکيل دهنده نظام دموکراتيك

 ،برگزاري انتخابات آزاد و عادالنهعبارتند از چهار عنصر يا ركن اصلي دارد ،اين چهار ركن منسجم يک نظام دموكراتيک 

 عمده ترين ،رقابت در انتخابات. جامعه دموكراتيک يا مدنيرعايت حقوق مدني و سياسي ،و جود ، شفاف و پاسخگووجود دولت 

 خاصيت مهم ديگر ،ميکندم و تن دادن به نظارت آنها پاسخگويي در مقابل مردابزاري است كه مقامات دولتي را ناگزير به 

 هاي دولتي و هم در مورد ارزش رأيانتخابات ازاد تضمين برابري سياسي بين شهروندان ،هم در زمينه دستيابي به سمت 

 يعني پاسخگويي به دادگاه -حقوقي در نظام هاي دموكراتيک ،پاسخگويي دولت به مردم دو جنبه دارد ،يکي پاسخگويي ،انهاست

 يعني پاسخگويي به پارلمان –و ديگري پاسخگويي سياسي  ""حکومت قانون  ""شو مسئولين نظام به قوانين ها  در مورد پايين

 اجتماعات و مهاجرت را ،زادي بيانازاديهايي از جمله أ ،حقوق مدني و سياسي ،درباره اقدامات و سياست هاي دولتو مردم 

 ه و چه كسب نفوذ و تاثيرگذاري برسازماني در جامع شامل ميشود كه شرط أساسي كنش سياسي مردم چه به شکل خود

 فراد محفوظ است ولي ارزش انها درسياستهاي دولت است درست است كه اين حقوق به عنوان بخشي از حقوق كلي بشر براي ا

 9كار جمعي انهاست يعني پيوستن به ديگران و تالش براي هدف هاي مشترک .

اقعيت است كه براي حفظ دموكراسي ،جامعه بايد داراي تشکلهاي گوناگوني باشد ه اين ومفهوم جامعه  مدني نشان دهند

 10كه بدون اتکا به دولت أداره شوند ،تنها در اين صورت است كه قدرت دولت محدود ميشود .
 

 ارتباط بين حقوق بشر و دموکراسی 

لذا در واقع تاريخ حقوق  ،تبوده اسي اندكداراي پيشينه ي  1945ر سال قبل از تشکيل سازمان ملل دمفهوم حقوق بشر 

بشر همان تاريخ مفهوم سازمان ملل متحد خواهد بود اما ديدگاه متداول تَر معتقد است كه تصور امروزي ما از حقوق بشر داري 

ه هاي گونه سابقه ي بسيار طوالني تَر است ،برخي استدالل ميکنند كه مفهوم حقوق بشر داراي تاريخي جهاني در ادبيات و فلسف

نظمي كه  ،يک نظم اخالقي مشخص وجود دارد ،منشأ اموزه حقوق بشر يک ادعاي بنيادي فلسفي است ،گون عالم است

براساس اين  ،نسانها در همه زمانها برقرار استمشروعيت آن مقدم بر شرايط اجتماعي سياسي محتمل الوقوع است و براي همه إ

حقوق بشر متکئ بر  ،ي را ميتوان در حالت بنيادي و جهانشمول به طور عيني بررسي نمودديدگاه درستي باورها و مفاهيم اخالق

                                                           
 190ر. ک ؛ همين كتاب ،صفحه 8 

 54-53، صفحه 13٧6ديويد بيتهام ،دموكراسي چيست ،انتشارات  ققنوس، 9 

 55،صفحه ر.ک؛ همين كتاب 10 
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جهانشمول گرايي اخالقي قائل به وجود حقايقي اخالقي است كه به طور عقالني قابل تشخيص اند و فراسوي تاريخ و فرهنگ 

به عنوان عناصري كه الزم و بشر و دموكراسي در كنفرانس بين المللي حقوق بشر از ارتباط بين رعايت حقوق  11قرار دارند 

ملزوم و مستحکم كننده يکديگر هستند ياد شده است به عبارت ديگر ميتوان گفت كه اينک جامعه بين الملل به اين نتيجه 

اي نه تنها در كشورهاي توسعه يافته بلکه حتي در كشوره ،رسيده است كه بهترين راه دستيابي به حقوق بشر و حکومت قانون

در حال توسعه، پايبندي به اصول دموكراسي است ،و به همين ترتيب رعايت ازاديها و حقوق بشر نيز شرط الزم براي عمل به 

قبال چنين ادعا ميشد كه در جوامع غير دموكراتيک نيز،بخصوص كشورهايي كه در انها أولويت با  ،اصول دموكراسي ميباشد

اعتقاد به وجود ارتباط متقابل بين دموكراسي و حقوق  12ن و حفظ كرد.إنسانها را تأميتوسعه اقتصادي است ميتوان حقوق فردي 

در اعالميه جهاني حقوق بشر نيز بر لزوم وجود دولتي دموكراتيک تاكيد شده است در آنجا ،اينکه  ،بشر انديشه جديدي نيست

بشر مطرح شده است ،ميثاق بين المللي حقوق  اراده مردم است به عنوان يکي از ارمانهاي حقوق ،أساس و منشأ قدرت حکومت

مدني و سياسي از دولت ها ميخواهد كه حق تمامي شهروندان را براي شركت در اداره أمور عمومي مستقيما يا به وأسطه 

وي و نمايندگاني كه ازادانه انتخاب ميشوند ،راي دادن و انتخاب شدن در انتخابات ادواري  واقعي و عمومي كه با حق راي مسا

نائل شدن به مشاغل  ،مخفي انجام شود و متضمن ابراز ازادانه اراده انتخاب كنندگان باشد و با حق تساوي و طبق شرايط كلي

نتيجه عرفي اين ادعا اين است  ،گفته ميشود كه همگان به تساوي داراي حقوق انساني هستند13عمومي كشور خود تضمين كند.

از حقوق بشر ديگر را برعهده دارد،با اين حال،معموال تعهد صيانت  حقوق انساني هركس حمايت و ارتقايكه هركسي وظيفه ي 

 14.،بين الدولي نهاده ميشودبر عهده ي دولت هاي ملي و سازمانهاي بين المللي 

 

 معيارهاي سنجش دموکراسی مستقيم  از غيرمستقيم 
و فرو ريختن ديوار برلين ،دموكراسي به عنوان مطلوب ترين در قرن بيستم و بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي  

اين ادعا به انگاره اي چنان بديهي و قطعي تبديل شده است كه ديگر ترديد در آن با  ،شيوه زيست سياسي مطرح شده است

 –از مکان اروپايي  حقانيت و مشروعيت دموكراسي به عنوان بهترين نوع فرمانروايي ،موازين عقلي و عرف سياسي جور در نميآيد

اينک همه نظامهاي سياسي براي كسب مشروعيت و تداوم حيات  ،آمريکايي آن خارج شده و در سراسر جهان نفوذ كرده است

خود از برچسب دموكراسي سود ميجويند و با ايجاد بعضي از نهادهاي سياسي دموكراتيک مدعي چنين حقانيت و مشروعيتي 

دموكراسي  ده اند،خالص كرآمريکاي التين خود را از زير بار حکومت هاي نظامي  ٧0و  60ي ،كشورهاي نظامي دهه هاهستند

در دموكراسي مستقيم مردم به  ،يکي دموكراسي مستقيم و ديگري دموكراسي غير مستقيم ،أساسا به دو دسته تقسيم ميشود

بستگي دارد تصميم ميگيرند و زندگي  مسائلي كه به حيات جمعي ،درباره مسايل عمومي ،گونه ي دسته جمعي و مستقيم

دموكراسي مستقيم چندين سده پيش از امروز در دولت شهرهاي يونان تجربه  ،جمعي را به گونه دسته جمعي مديريت ميکنند

امکان روي كار آمدن دموكراسي مستقيم بسيار  ،امروز به سبب زياد بودن نفوس كشورها و گسترده بودن قلمروشان ،شده است

اما امروزه به عنوان ايده ال براي كساني كه  ،دموكراسي مستقيم اگرچه از لحاظ تاريخي تجربه خيلي كهنه است ،يباشداندک م

خود به گونه   ،اگرچه حکومت مردم پنداشته ميشود اما مردم ،اما دموكراسي غير مستقيم ،خواهان دموكراسي اند مطرح ميباشد

تصميم گيري  ،ند بلکه فرد يا افرادي به نمايندگي از مردم در رابطه به مسايل عموميمستقيم در بسياري از موارد تصميم نميگير

در دموكراسي قدرت مهمترين پديده است ،قدرت در دموكراسي مستقيم در اختيار مردم است اما در دموكراسي  ،ميکنند

در دموكراسي غير  ،ا و نهادهاي جامعه مدنيغيرمستقيم در اختيار فرد ر يا افراديست كه نماينده مردم خوانده ميشوند.رسانه ه

رسانه ها و نهادهاي جامعه مدني مستقل از سلطه كشوري تا حدي كه اگر در  مستقيم از جايگاه ويژه يي برخوردار ميباشند،

                                                           
 29عبداللهي،جوانمير،حقوق بشر و دموكراسي،انتشارات مجد،صفحه  11 
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انديشه دموكراسي هميشه در بر گيرنده ي  15. ،نميتوان پذيرفت كه در ان كشور دموكراسي وجود دارددولت شکل نگرفته باشد 

يعني در جوامعي كه بسياري از افراد در مقام برده يا سرف زندگي  ،اين انديشه در جوامع ما قبل ليبرال ،انديشه برابري بوده است

فردي خويش  ترين رده ي اجتماعي قرار داشتند و به دليل جايگاه طبقاتي از درک و شناخت ظريف ميکردند يا حداقل در پايين

 .نفي ميشد ،محروم مي ماندند

 

 چالش هاي دموکراسی در جهان امروز 
يکي از مهم ترين چالش هايي كه امروز دموكراسي با آن روبروست تفسير خود خواسته اي است كه غربي ها از مقوله ي 

حسب خواست و منافع  ،وسل به زور، امنيت و تدموكراسي و حقوق بسر ارايه مينمايند،در جهان امروز مفاهيمي هم چون صلح

حتي راي اكثريت كه براساس اصول دموكراسي غربي ميبايست  قدرت هاي بزرگ و سلطه گر جهان تفسير و اعمال ميگردند،

چنان كه امروزه در كشورهاي  ،اگر بر خالف نظر و منافع آنان باشد ،مخالفت با دموكراسي تعبير ميشود ،مالک عمل قرار گيرد

انگاره كه مردم كشوري براساس اعتقادات ديني و مذهبي خويش يا براساس احکام شريعت خود تصميمي  ،ه ميشودغربي مالحظ

آن را متضاد با اصول دموكراسي معرفي  ،يا منافع انها را به مخاطره بيفکند ،اتخاذ نمايند كه قدرت هاي سلطه گرا راخويش نيابد

از استفاده و بهره گيري  قدرت گرايان،چالش مهم ديگر جهان با دموكراسي مورد ادعاي استفاده ابزاري از دموكراسي  ميکنند.

مدعيان سردمدار دموكراسي معيار حق و قانون را تشخيص  مفهوم دموكراسي به عنوان ابزاري در راستاي منافع خويش است.

را منحرف كنند و سياست هاي خويش را بر ديگر خود ميدانند و كانون هاي تبليغاتي آنها مزورانه تالش ميکنند تا افکار عمومي 

 ها تحميل نمايند. ملت

عدم وجود دموكراسي واقعي در شاخه هاي دموكراسي غربي اكثريت مردم براي تعيين سرنوشت و أمور خويش تصميم 

زيرا گروهي  ،اير استميگيرند ،ليکن آنچه امروزه به عنوان دموكراسي به مردم تحميل ميشود ،با اين شاخصة به كلي متمايز و مغ

از مردم اقدام به قانون گذاري ميکنند و پس از مردن انها ،نسل هاي بعد ميبايست آن قوانين را اجرا نمايند و از ان تمکين كنند 

  .و اين نظام دموكراسي را بايد حکومت و نظام مردگان نمايد

نمايانگر چالش جدي دموكراسي مورد ادعاي  شکاف بين حرف و عمل ،واقعيت هاي تاريخي وضعيت جهان امروز به وضوح

 16غرب ناشئ از فاصله زياد بين أن چه در عمل وجود دارد.

أساس دموكراسي بر اين است كه تمام مردم به طور غيرمستقيم ولي قاطع در أمور حکومت تصميم بگيرند ،به نظر منطقي 

ر كنند و با اين روش قاعدتا بايد كارهايشان بخوابي اداره ميرسد كه مردم در امور حکومتي كه مربوط به خودشون است اظهار نظ

مثال ممکن است كه انتخاب كننده اطالعات سياسي و شايستگي الزم  ،شود ،اما احتمال  دارد كه در عمل ،اداره كار مشکل شود

د تشخيص دهد كه مثال با را نداشته باشد ،در ان صورت مسائلي كه مطرح ميشود از دايره تجربتان او خارج است و فقط ميتوان

كليسا يا سرمايه داري موافق است يا مخالف .درست است كه دموكراسي نوع ناقصي از حکومت است ولي نقايص آن از جنبه 

هاي خاصي است و از رژيم مطلقه بيشتر نيست ،اگر هم از اين جهت هر دو مثل هم باشند دموكراسي مزيت بزرگي دارد و آن 

 1٧آزادي به مردم است . اعطاي نعمت گرانبهاي

 

 نتيجه گيري
واره در حال توسعه و تغيير است. اما نکاتي هم وجود دارند كه بسياري در مورد ارتبـاط آن با دموكراسي وكراسي همدم 

 نيز و قانون مقـابل هادر انسان برابري بيان، و نشر و چاپ آزادي انديشه، آزادي ها، توافـق دارند، مثـال ارزش و حقوق برابر انسان

 .آزاد انتخابات برگزاري
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 مورد مداران سياست و حزب به توانند در يک جامعه دمکراتيک با انتخابات عمومي و آزاد، اشخاصي كه حق راي دارند مي

 و سياستمـداران. دباشن خود موكالن نمايندگان محلي، و اي منطقه ملي، هاي گيري تصميم در آنان تا دهند راي خود اعتماد

سياستمداران انتخـاب شـده، . هادارند ثريت آرا را گرفته اند، قدرت بيشتري در اتخاذ تصميماك و آورده را آرا ترينبيش كه زابياح

 . شود و از همـين رو اين نطام دموكراسي نـيابتي يا نمايـندگي ناميده مي نمايندگان كساني هستند كه آنان را انتخاب كرده

وري ي در كشوكراسي اين كه دمكشور است. براي مهمترين ابزار مردم براي تاثير گذاردن بر نحوه اداره ات عمومباانتخ

ه باشد حضور و شركت مردم در آن بسيار مهم است. شركت هر چه بيشتر مردم در انتخابات عمومي باعث تقويت كارآيي داشت

قدرت گرفتن دمکراسي  به نيز همکاران و دوستـان با سياسي گفتگوي و بحث و ها انجمن در مردم عضويت. شود دموكراسي مي

 شركت. است شخصـي هاي ايده و نظـرات بيـان و دارانسياستم با مستقيم تماس كار، اين براي ديگر راه يک. كند كمک مي

 مردم اكثريت كه است سياستي همان كشور در جاري سياست كه اين براي بـود خواهــد تضميني انتخــابات در مردم وسيع

 .هستند آن طالب

وكراسي ي كافي نيست. براي اين كه دمما براي اين كه يک جامعه دموكراتيک شود تنها حضور مردم در انتخابات عموما

 .است مهم بسيار نيز دهد ل كند آنچه در فاصله بين انتخابات رخ ميبـتوانـد عم

http://www.joce.ir/


 65 -72، ص 1399، زمستان 18فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
 12،صفحه1383ديويد،بيتام؛دموكراسي و حقوق بشر،انتشارات طرح نو ، [1]

 ٧،صفحه،13٧9مکفرسون،سي.بي؛جهان واقعي دموكراسي؛انتشارات البرز، [2]

 25،صفحه 1388لوييس،پل؛دموكراسي در جوامع مدرن؛انتشارات آگاه، [3]

 12-11، صفحه 13٧9صحافيان،عباسعلي؛آشنايي با دموكراسي ؛انتشارات محقق، [4]

 54-53، صفحه 13٧6تهام ،دموكراسي چيست ،انتشارات  ققنوس،ديويد بي [5]

 29عبداللهي،جوانمير،حقوق بشر و دموكراسي،انتشارات مجد،صفحه  [6]

 40،صفحه  1393ربيعي،حسين ،دموكراسي،انتشارات  دنياي اقتصاد ، [٧]

 105،صفه  1386پويا،عباس،شکيبايي،دموكراسي حقوق بشر ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، [8]

 21،صفحه  1390نعيمي،فهيم ،جامعه مدني ،دموكراسي حقوق بشر ،انتشارات سعيد ، [9]

 11٧،صفحه 1394خواجه پيري ،عباس،اسالم و دموكراسي ،انتشارات آثار سبز ، [10]

 39،صفحه 1382تابنده،نور علي ،بحران دموكراسي ،انتشارات باغ نو ، [11]

http://www.joce.ir/

