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دموكراسی چيست؟ 
 1جورج سورنسن: نوشته

 
در سده های پییاپی، راه ملموس .  است كه در آن مردم فرمان می رانند(govrnment)دموكراسی شكلی از كشورداری 

بی گمان یونان . سازماندهی این شكل دولت و شرط ها و پیش شرط های الزم  برای تشكیل آن، مورد بحث لرار گرفته است
به باور نگارنده، برای درن دموكراسی و . لدیم نخستین كشوری بود كه در آن چنین بحثی شروع به شكل گیری كرد

( notion)مفهوم : این بحث ها عبارتند از. مولعیت كنونی اش در جهان باید با بحث های مطرح درباره مفهوم آن آشنا شد
خصوصیت های اصلی دموكراسی كه به دنیای امروز مربوط می شوند؛ و درن اینكه چگونه شرایط التصادی، اجتماعی و 

اصطالح . ازینرو، خصوصیت های مزبور را در این مماله واكاوی می كنم. فرهنگی بر كیفیت دموكراسی تأثیر می گذارند
زاده شده است و معنی روشن آن  (فرمانروائی) kratosو  (مردم) demosدموكراسی از تركیب دو كلمه  یونانی 

 :مهم ترین این پرسش ها شامل موارد زیرند. است كه بی درنگ پرسش های پیچیده ای را برمی انگیزد" فرمانروایی مردم"
 

مردم كیستند؟ - 
 چه نوع مشاركتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟ -
 چه شرایطی می تواند به مشاركت انجامد؟ -

 اند؟  وزن  آیا انگیزه و ضدانگیزه یا هزینه و مزیت مشاركت هم 
تا چه حد گسترده است؟ یا میدان فعالیت های دموكراتین تا چه حد باز است؟               (rule) دامنه فرمانروایی -
  ، سیاست را نیز در بر می گیرد، معنی آن چیست؟ آیا شامل لانون و نظم، روابط بین دولت ها،"فرمانروایی" اگر-

التصاد و للمرو خصوصی و داخلی نیز می شود؟ 
پرورده ی مردم گردن نهاد؟ خط مرز پیروی کردن یا نکردن از آنها كجاست؟   آیا باید به لانون های دست -
 سازوكارهای در نظر گرفته شده برای كسانی كه آشكارا و فعاالنه از مشاركت می پرهیزند كدامند؟ -

در چه شرایطی نظام های دموكراتین حك دارند علیه مردمانشان یا آنهایی كه در خارج از گستره لوانین مشروع لرار ▪ 
گرفته اند، به زور دست یازند؟ 

 
چنین به نظر می رسد كه گفتگو در باره دمكراسی نه تنها شامل نظریه های مربوط به راه های ممكن سازماندهی 

و درن تجربیات عملی مربوط به سازماندهی  (بهترین راه دولت سازی)مردمی ممررات می گردد بلكه فلسفه وجودی آن 
. دولت های گوناگون را در زمان ها و جامعه های مختلف نیز شامل می شود

 
افزون براین، مهمترین نظریه ها در باره دمكراسی، . چنین موضوع هایی معموال ً به گونه ی پیچیده ای در هم تنیده اند

ازاینرو . آنها شرایط جامعه امروزی را بر پایه برداشت نظریه پردازانش بازگو می كنند: دارای ین عنصر مشترن اند
. مبحث دمكراسی دارای پویایی ذاتی است و با دگرگونی شرایط اجتماعی و یا برداشت كاووش گرانش دگرگون می گردد

 
از این روی، افالطون دمكراسی آتن را متهم می كرد كه سبب انحطاط آن شهر، شكست آن در جنگ با اسپارت 

((Spart و زوال اخاللیات و پیشوائی (leadership) در این شهر، دمكراسی به معنی فرمان روایی . اش شده است
مردم تمریبا می توانستند هركاری را دوست دارند، انجام دهند؛ در خانواده، مدرسه و جاهای دیگر، . اكثریت فرودست بود

سرانجام افالطون چنین برهان آورد كه لوانین رعایت نمی شوند و مردم آنها را . كسی زیربار ریاست دیگری نمی رفت
انجامد و راه را برای  (كمبود التدار سیاسی)این شرایط می توانست به هرج و مرج . نمض آزادی شان می شمارند

راه حل افالطون این بود كه فرمان روایی جامعه به فرزانگان و نخبگان یعنی . به گشاید (فرمانروایی ین فرد)بیدادگری 
. فالسفه سپرده شود

 
ارسطو نیز انتمادهای مشابهی را بر دمكراسی روا داشت اما آنرا نیز شكلی از كشور داری دانست كه تنها به خدمت 

را، برای نمونه در فرآیند  (popular)وی با بسط دیدگاه افالطون، امكان مشاركت عمومی . فرودستان كمر بسته است
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، اشاره می كند كه تفكین لوا "دولت مختلط"این مالحظات به تركیبی از سلطنت و دمكراسی، . لانون گذاری،  مطرح كرد
. درآن، توازن نیروها بین گروه های اصلی جامعه را تضمین می كند

در نظام فئودالی سده های میانه، لدرت در دست . با افول آتن، گفتگو در باره دمكراسی برای مدت درازی تعطیل شد
گروه های برگزیده لرارنداشت؛ دراین رابطه، رتبه و ممام، نمش بازی می كرد كه تنها می توانست از راه ارث و یا زور 

اما هیچ جنبش عمومی ناراضی نیز تصور نمی كرد با رأی گیری می تواند به هدف هایش دست یابد و در . بدست آید
. دولت شهرها و كشور های مستمل سده های میانه نیز، كسی از راه انتخابات به دنبال كسب لدرت نبود

 
موج اندیشه های تازه درباره دمكراسی، كه از جامعه مدرن برخاسته بود، تا سده نوزدهم پدیدار نشد، اما ردپای آن را 

این اندیشه ها، در درازای . جستجو كرد (١٤٦٩-١٥٢٧)و در اندیشه های ماكیاولی  (رنسانس)می توان در دوره نوزایش 
دراین زمان، ایده . زمان بین نوزایش و سده نوزدهم، در شرایط توسعه جامعه مدرن صنعتی سرمایه داری شكل گرفت

در . های بسیار مهمی در گفتگوهای مربوط به دمكراسی مطرح شدند اما در اینجا الزم نیست كه به ین ین آنها به پردازیم
نوشته زیر هدف این است كه مفهومی مدرن از خصوصیت های اصلی دمكراسی ارائه دهیم و جنبه های لابل بحث آنرا 

. مشخص سازیم
 

دمكراسی ليبرال و منتقدان آن 
 

لیبرالیزم، در پی رویاروئی با نهادهای سلسله مراتبی سده های میانه و استبداد پادشاهی كه مدعی بود از پشتیبانی 
یكم،  برای كاهش لدرت . این مكتب، نظام كهنه را در دو جبهه، مورد حمله لرار داد. ایزدی برخوردار است، توسعه یافت

 به مبارزه پرداخت، جایی كه روابط اجتماعی، شامل فعالیت های التصادی خصوصی، جامعه مدنیدولت و ایجاد فضای 
لیبرالیزم، رفته رفته، با این . نهادهای غیردولتی، خانواده، و زندگی خصوصی می توانند بدون دخالت دولت تحول یابند

دروالع در -  پیوند خورد كه افراد باید در پیروی از دین دلخواه خود، در امور التصادی و سیاسیdoctorine))آموزه 
دراین رابطه عنصر مهم، پشتیبانی از التصاد بازار برپایه احترام به . آزاد باشند- همه امور مربوط به زندگی روزانه خود

. مالكیت خصوصی بود
 

دومین اصل لیبرالیزم اولیه براین باور استوار بود كه لدرت دولت نه براساس حموق طبیعی و یا فراطبیعی بلكه برپایه 
این اصل سرانجام به طرح خواسته هایی در رابطه با دمكراسی انجامید؛ از . فرمان شكل گرفته است اراده مردم خود

آنجمله می توان به ایجاد سازوكارهای نمایندگی اشاره كرد كه برخورداری صاحبان لدرت از پشتیبانی مردمی را تضمین 
سنتی كه به لیبرال . بااین حال، ایجاد چنین سازوكارهایی، دغدغه اصلی لیبرالیزم اولیه را تشكیل نمی داد. می كرد

 (كه هدفش را محدود كردن لدرت دولت در برابر جامعه مدنی می دانست)دمكراسی انجامید، پیش از هر چیز لیبرال بود 
كه هدفش ایجاد ساختارهایی بود كه واگذاری اختیارات مردم به دولتمردان را تضمین می  )و پس از مدتی دمكرات شد 

آنها هراس داشتند كه . حتی زمانی كه دمكراسی در مركز توجه لرار گرفت ، لیبرال ها، با احتیاط عمل می كردند. (كرد
از این روی ، گسترش اندیشه های لیبرال دمكراتین، بر محور سامان . دمكراسی از برپایی جامعه ای لیبرال جلوگیری كند

. دهی رابطه پیچیده این دوعنصر شكل گرفت
 

- ١، اندیشه های لیبرال دمكراسی را بطور آموزنده ای در سه لالب (C.B. Macpherson)سی بی من فرسون 
دمكراسی اعتدال بخش - ٣، و (developmental)دمكراسی رشد یابنده - ٢، protective))دمكراسی حمایت گر 

(equilibrium) در این جا بجای بررسی جزئیات الگوی های باال، عناصری از آنها را در غالب . خالصه كرده است
هدف، شناخت برخی از موضوع های عنوان شده در جریان . گفتگو و تبادل نظرها و انتمادهای اخیر مطرح می كنم

.   مراحل گوناگون تكامل اندیشه های دمكراسی است
 

و جیمز میل  (Jeremy Bentham) برپایه باورهای جرمی بنثام ١٨٢٠اولین الگوی دمكراسی لیبرال در حدود سال 
(James Mill)  شكل گرفت ، كه من فرسون آنرا بخاطر الگوهایی كه برای حمایت از شهروندان در برابر دولت بكار

می برد و نیز برای اطمینان یافتن از اینكه دولتمردان راهبردهایی مردمی را به اجرا می گذارند،  دمكراسی حمایت گر 
می تواند با فروكشاندن فرمان روایان از اریكه لدرت، از حموق خویش - دارای ین رأی - در این كارزار فرد . می نامد

. حفاظت كند
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برپایه این محدودیت : اما با این حال، بنتهام و میل در عمل مایل بودند محدودیت های سختی برای حك رأی لائل شوند
عذر آنها بیشتر جنبه ای لیبرالی داشت . ها، زنان و بخش مهمی از طبمات زحمتكش از داشتن این فرصت محروم می شدند

جامعه مدنی می بایست به . هدف این بود كه گستره سیاست بویژه فعالیت ها و نهاد های دولتی محدود شوند. تا دمكراتین
حال خودش رها شود؛ و این بدین معنی بود كه سازمان التصاد و موضوع هایی همچون تجاوز به زنان، اموری غیر 

سیاسی شمرده می شدند زیرا در للمرو لرارداد های خصوصی جامعه مدنی جای می گرفتند و از دایره اختیارات دولت 
.  خارج بودند

 
حموق "صد و پنجاه سال بعد، وسوسه آزادی منفی، یعنی رهایی شهروندان از دخالت گسترده ممامات، در اندیشه های 

نگرانی آنان از این بود كه دولت، گسترش فعالیت های نظارتی اش را تحت عنوان . نئو لیبرال ها بازتاب یافت" نوین
.  گسترش عدالت اجتماعی و رفاه همگانی ادامه دهد

 
، تمایز بسیار آشكاری میان (New Right)چهره پیشگام حموق نوین Friedrich von Hayek) )فردریچ ون هاین 

. وی اولی را آئین چه گونگی لوانین و دومی را شیوه تعیین چه گونگی لوانین می نامید. لیبرالیزم و دمكراسی می گذاشت
غایت هدف سیاسی، دست رسی به آزادی است كه . در اندیشه های وی دمكراسی، از اهمیت دست دومی برخوردار است

هدف دخالت دولت در جامعه مدنی، باید در حفاظت از . تنها با محدود كردن شدید فعالیت های دولت امكان پذیر است
زندگی، آزادی و مالكیت خالصه شود كه معنی اش دروالع، آماده سازی بهترین شرایط برای رشد و توسعه بازار آزاد 

در جامعه مورد نظر هاین، جایی برای الداماتی كه، بطور نمونه، به توزیع دوباره ثروت انجامد، موجود نیست؛ . است
.  زیرا می توانند گزینه های آزاد فرد و بازار آزاد را به خطر اندازند

  
. در دیدگاه باال، دمكراسی سازو كاری است كه امكان تصمیم گیری اكثریت بر چند و چون لوانین را تضمین می كند

اگر چنین نشود، دمكراسی در . همزمان اما الزم است اكثریت های دمكرات، به محدود بودن فعالیت دولت، گردن نهند
.  برابر آزادی خواهد ایستاد و هاین، خود را دمكرات نخواهد خواند

 
بطور خالصه می توان گفت كه دغدغه هر دو سنت كهنه و تازه لیبرال دمكراتین را، محدود كردن لدرت سیاسی 

دمكراسی . آزادی برای آنها، بمفهوم آزادی فرد در للمروی جامعه مدنی است. حاكمان در برابر شهروندان تشكیل می دهد
اگر در شیوه فكر باال هسته ی دمكراتیكی . می تواند روشی برای رسیدن به هدف باال باشد اما خود، هدف نهایی نیست

در دنباله این مطلب خواهیم دید كه این اصل می تواند در جهتی كامال ً . یافت شود، اصل برابری سیاسی شهروندان است
متفاوت با راهی كه طرفداران دمكراسی حمایت گر در پیش گرفته اند، پیش رود و به نمش مهمتر و مثبت تری برای 

. دمكراسی منجر گردد
 

 ***
 

شیفتگی بیشتری  (James Mill)از پدرش جیمز میل  (١٨٠٦- ١٨٧٣( )John Strart Mill)جان استوارت میل 
شركت در . جان جوان، دمكراسی را بعنوان عنصر مهمی از توسعه انسانی می دانست. نسبت به دمكراسی نشان می داد

جان میل همزمان، با یكی از پندارهای اولیه دمكراسی حمایت . زندگی سیاسی می تواند ظرفیت های فردی را گسترش دهد
برای اینكه شهروندان به بیشترین آزادی دست یابند، الزم است پهنه فعالیت های دولت محدود : گر، نظر موافك داشت 

. دیدگاه وی شامل دولتی برگزیده و التصاد بازار آزاد می شد. گردد
 

گرچه جان استوارت میل، از دیدگاه های آشنای لیبرالی در باره محدود كردن هدف ها و فعالیت های دولت پیروی می 
پدرش، حد الل از نظر اصولی، از حك رأی همگانی . كرد اما می توان گفت كه از نظر حك رأی گامی به عمب برداشت

برخی از اعضای جامعه می توانستند بیش از ین رأی به صندوق )سخن گفته بود، اما جان جوان، نظام رأی گیری نابرابر 
اما از .  ، توصیه می كرد"ناتوان ها و نادانان"و بزیان " با استعدادها و دانایان"را به منظور دادن امكان بیشتر به  (ریزند

یكم، از نظر اخاللی باور داشت كه شركت در فرآیند های سیاسی راهی به . دوجنبه، میل جوان از پدرش دمكرات تر بود
البته چنان كه خواهیم دید، اندیشمندان پیش از وی نیز براهمیت مشاركت تأكید كرده . آزادی و خود شكوفایی می گشاید

دوم، وی بطور مستمیم با شماری از نابرابری های سال های میانی سده نوزدهم جامعه انگلیس رویا رو شد كه آنها . بودند
وی به شدت از سركوب زنان انتماد می كرد و بر نیاز . را بعنوان سدی در برابر فرآیند تحمك دمكراسی بشمار می آورد

. برلراری برابری كامل میان دو جنس مخالف به عنوان پیش شرط الزم برای توسعه انسانی و دمكراسی، تأكید می كرد
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اندیشه . نابرابری درآمد، ثروت، و لدرت را كه سد راه توسعه انسانی طبمات پائین می شدند، شدیدا ً به باد انتماد می گرفت
های میل در باره مشاركت و برابری، در كارش آشفتگی ایجاد كرد زیرا با مواضعش در رابطه با دولت محدود بی شاخ و 

كه با  )و حك رأی بیشتر برای دانش آموختگان  (كه می توانست به عنوان بی عملی در برابر نابرابری ها تعبیر شود )دم 
. ، در تنالض آشكار بودند(تعهدش به برابری بیگانه است

  
ژان . اندیشمندان دیگری نیز با مشاركت، به عنوان عنصر مهم دمكراسی و برابری سیاسی، نظر موافك نشان داده اند

جماعت پیش . حدود صد سال پیش از جان استوارت میل، از مشاركت استمبال كرده بود (١٧١٢- ١٧٧٨)ژان روسو 
وی با اندیشه تعیین نماینده مخالف بود زیرا باور داشت كه . صنعتی كوچكی، مبدأ حركت روسو را تشكیل می داد

مردم . "شهروندان باید بطور مستمیم در وضع لوانین در گیر شوند در غیر این صورت آزادی مفهومی نخواهد داشت
انگلیس می پندارند كه از آزادی برخوردارند، اما به سختی در اشتباهند، آزادی تنها در زمان انتخاب نمایندگان مجلس 

به عبارت دیگر، آزادی والعی از راه ." اما بمحض این كه انتخابات به پایان رسید، به برده تبدیل می شوند. وجود دارد
." مشاركت مستمیم، به تحمك می رسد

 
اندیشه های روسو در باره نمش مشاركت در دمكراسی، معموال ً مورد مخالفت لرار گرفته اند زیرا برای جامعه های 

و كارول پیت من  (C.B. Macpherson)اما در زمان های جلوتر، سی بی من فرسون . بزرگ امروزی غیر عملی اند
(Carol Pateman)  برهان آورده اند كه اندیشه های روسو بی شن با جامعه امروزی خوانائی دارند زیرا دولت انتخابی

را می توان با عناصری از مشاركت مستمیم تركیب كرد كه امری الزم است و تنها در این صورت دمكراسی از حالت 
بگمان من فرسون و پیت من، ساختارهای مشاركت در جوامع محلی و محیط كار، كیفیت . صوری اش خارج خواهد شد

جامعه ای كه بربنیاد مشاركت بنا شده است، افراد كوچه و . را بهبود می بخشد (representative)دمكراسی انتخاباتی 
رفتار نمایندگان را بهتر بسنجند، زمانی كه فرصت دست دهد، در سطح ملی بهتر تصمیم " بازار را لادر می سازد كه 

".  گیرند و تأثیر تصمیم های نمایندگانشان را بر زندگی خود بهتر سبن و سنگین كنند
 

اجتماعی، شهروندان را از حموق برابر شهروندی - روسو مانند جان استوارت میل دریافت كه نابرابری های التصادی
اجتماعی حاكم اند، برخورداری از - به عبارت دیگر، در شرایطی كه نابرابری های التصادی.  محروم می سازد

، با كاووش منتمدانه اش از سرمایه داری، نابرابری (١٨١٨- ١٨٨٣)كارل ماركس . دمكراسی سیاسی امكان پذیر نیست
از دیدگاه ماركس، در ین جامعه . های موجود را با تمسیم طبماتی جامعه كه حاصل نظام سرمایه داری است، پیوند داد

سرمایه داری، بازار آزاد و آزادی سیاسی شهروندان، بطور ساده، ظاهر سازی اند كه والعیت حاكمیت طبمه سرمایه دار 
تنها راه دست یابی به برابری سیاسی و التصادی و برلراری دمكراسی در جامعه و دولت، از میان . را پنهان می سازند

هم  (Hayek)بدین ترتیب، ماركس با هاین . بردن جامعه سرمایه داری و استمرار سوسیالیزم و كمونیزم بجای آن است
برای دست : باور است كه بین لیبرالیزم و دمكراسی، تمایز آشكاری موجود است اما وی در این راه به نتیجه مخالفی رسید

. یابی به آزادی و دمكراسی الزم است سرمایه داری لیبرال را طرد كنیم
 

در گفتگوی مربوط به رابطه میان سرمایه داری و دمكراسی؛ سنت لیبرالی گمان دارد كه تنها نظام سرمایه داری می 
دربرابر، سنت ماركسیزم تأكید می كند كه برای استمرار . تواند بنیاد های الزم برای دمكراسی و آزادی را در اختیار گذارد

تاكنون با توجه به شكست كشورهای سوسیالیستی در . دمكراسی الزم است  سوسیالیزم جایگزین سرمایه داری گردد
.  برلراری نظام های دمكراتین تر از دمكراسی های لیبرال سرمایه داری، دیدگاه لیبرال پیروز بوده است

 
با این حال این گفتگو در این جا پایان  نمی پذیرد زیرا، تمام كشورهای سرمایه داری نیز از همه ویژگی های ین 

و برای اینكه موانع موجود بر سرراه دمكراسی، ناشی از نابرابری های التصادی را . كشور دمكراتین برخوردار نیستند
در نوشته تازه اش تأكید  (Robert Dahl)روبرت دال . مشاهده كنیم، الزم نیست به اندیشه های ماركسیستی مجهز باشیم

تولید نابرابری های بزرگ اجتماعی و التصادی اند كه منجر به نمض "می كند كه بنگاه های مدرن سرمایه داری، مستعد 
. وی پیشنهاد می كند كه ین نظام نظارت تعاونی بر التصاد شكل گیرد." برابری سیاسی و فرآیند دمكراتین می گردد

دیدگاهی كه بر لزوم گسترش تصمیم گیری های غیر دولتی، از جمله التصاد و زندگی اجتماعی تأكید دارد، در نوشته های 
. تازه دیگری نیز بیان شده اند
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از اینرو، در گفتگوهای امروزین در باره دمكراسی و سرمایه داری، طرد این نظام مطرح نیست بلكه جر و بحث میان 
سوسیال دمكرات است كه گروه اول بر محدود كردن مداخله دولت در – اندیشمندانی همچون هاین و طرفداران لیبرال 

جامعه مدنی تأكید می كند و گروه دوم، بر اجرای اصالحات در جامعه سرمایه داری برای كاهش نابرابری ها و گسترش 
. دمكراسی نه تنها در امور سیاسی بلكه در زندگی التصادی و اجتماعی پا می فشارد

 
مفهوم دمكراسی 

 
از مرور فشرده ی گفتگوهای مهم در باره ی دمكراسی چنین برمی آید كه پرسش های مطرح شده در آغاز این نوشته 

بدون تردید، برای . در باره مفهوم حاكمیت مردم، عناصر پیچیده بسیاری را در برمی گیرد كه پاسخ به آنها ساده نیست
دادن پاسخ لانع كننده ای به پرسش مفهوم امروزه ی دمكراسی چیست، نیاز به ین نظریه در باره جامعه امروزی داریم كه 

ارائه چنین مطلبی از دایره این . شامل شاخص ها و لواعد بسیاری در باره نوع حاكمیت مورد عالله مردم نیز می گردد
دربرابر، دامنه ی این گفتگو را با طرح دو مفهوم امروزی در باره دمكراسی توضیح می دهم كه، . نوشته بیرون است

. اولی محدود و دومی همه جانبه نگر، به سهم خود پهنه ی گفتگو در باره دمكراسی را مشخص می كنند
 

، الگوی سیاسی بگمان وی دمكراسی. ارائه شده است (joseph Schumpeter)مفهوم اول بوسیله جوزف اسچمپیتر 
برپایه این الگو، به شهروندان گزینه های انتخاباتی گوناگون شامل برگزیدن . ساده ای برای انتخاب رهبران سیاسی است

در فاصله بین دو انتخابات، . رهبران سیاسی مخالف داده می شود كه برای بدست آوردن رأی مردم رلابت می كنند
. در انتخابات بعدی، شهروندان می توانند ممامات منتخب را عوض كنند. تصمیم ها بوسیله سیاستمداران گرفته می شود

روش دمكراتین به " به گفته وی . امكان جایگزینی ممامات انتخاب شده در فرصت انتخابانی، دمكراسی نامیده می شود
این فرآیند از راه مبارزات رلابتی برای . افراد امكان می دهد كه با كسب لدرت سیاسی در جایگاه تصمیم گیری لرار گیرند

." بدست آوردن رأی مردم انجام می گیرد
 

در باره دمكراسی لرار گرفته است كه  (David Held)در نمطه كامال ً مخالفش، اندیشه همه جانبه نگر دیوید هلد 
تركیبی از دیدگاه  لیبرالی و سنت ماركسیستی شمرده می شود كه برای رسیدن به مفهومی از دمكراسی تالش می ورزد و 

.  پشتیبان اصل بنیادین خود فرمانی است،
 

یكسان  (و وظایف )افراد باید برای تعیین شرایط زندگی شان آزاد و برابر باشند؛ این بدین معنی است كه باید از حموق 
این بشرطی است كه از این . در چهارچوبه ای كه فرصت های مشخصی را در اختیارشان لرار می دهد، برخوردار گردند

. چهارچوبه برای نفی حموق دیگران بهره نگیرند
 

برای اجرای این اصل كه هلد خود فرمانی دمكراتین می نامدش، الزم است كه دولت در اعمال و رفتارش شفافیت 
پیش بینی می شود كه در این فرآیند، مشاركت . كامل نشان دهد و جامعه مدنی نیز از نظمی دمكراتین برخوردار گردد

این طرح نیاز به . مستمیم در نهادهای محلی و اداره مستمیم شركت های تعاونی، بطور لابل مالحظه ای افزایش یابد
تصویب منشور حموق دارد كه از حك رأی دادن فراتر می رود و شامل ایجاد فرصت های یكسان برای مشاركت همگان،  

افزون براین، حموق . برای كشف خواسته های فردی و نیز برای نظارت نهایی شهروندان بر دستور كار سیاسی، می شود
التصادی و اجتماعی كه تضمین كننده منابع الزم برای دست یابی به خود فرمانی دمكراتین می باشند را نیز در بر می 

بدون برخورداری از حموق كامل التصادی و اجتماعی، بهره مندی مناسب از حك بیان امكان پذیر نیست؛ و بدون . "گیرد
حك بیان، اشكال تازه ای از نابرابری لدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی می توانند پیاده كردن آزادی های التصادی و 

 ." اجتماعی را بطور منظم مختل سازند
 

گفتمان دمكراسی چیست و چه باید باشد، در بین برداشت محدود اسچمپیتر و دید فراگیر هلد از دمكراسی سیاسی، جای 
این امر به ما كمن می كند كه دمكراسی را به عنوان كلیت پویایی با معانی گوناگون در نظر گیریم كه . گرفته است

این رویكرد همچنین به ما امكان می دهد تا بر جنبه های گوناگون دمكراسی كه در . موضوع بحث ما را تشكیل می دهد
برای نمونه جای شگفتی نیست كه شرایط . شكل گیری چهارچوبه برداشت های فردی از این مفهوم دخیل اند، تأكید ورزیم

بسیاری از كشورهای در حال توسعه، مارا برآن می دارد كه بر لزوم برخورداری از حموق ابتدایی التصادی و فرصت 
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آری تهیدستی بیش از . های برابر مشاركتی، همانگونه كه در برداشت هلد از دمكراسی بیان شده است، اصرار ورزیم
 .اندازه تحمك دمكراسی را دشوار می سازد

 
هنگامی كه جماعتی از آثار بدی تغذیه و بیماری های فراوان، در رنج است، امكان تحمك مشاركت گسترده و ژرف در 

زمانی كه مشكل رایج توده هارا گرسنگی دائم تشكیل می دهد، و یا بیماری های گوناگون . امور جامعه دشوار می گردد
بی سبب نیست كه جولیوس نی رره رئیس جمهور  .متداول اند، استمرار دمكراسی میان چنین توده هایی خوش باوری است

پیشین تانزانیا اعالم داشت كه پیكار برای آزادی در آفریما بطور ساده مبارزه برای رهایی از گرسنگی، بیماری و تهیدستی 
 .است
 

برای - در كشورهای صنعتی كه تهیدستی شدید رایج نیست، موانع دیگری می توانند در برابر دمكراسی لد علم كنند
. نمونه، همانگونه كه دال گوشزد كرده است، می توان از كمبود برابری التصادی، اجتماعی و در نتیجه سیاسی نام برد

بااین وجود بسیاری از ما هم باوریم كه كشورهای صنعتی غربی، به ویژه برپایه برداشت محدود اسچمپیتر، دمكراتین به 
 . شمار می آیند

 
نتیجه كلی كه می توان از گفتگو بر سر معنی دمكراسی گرفت این است كه حتی اگر كشورهای زورمدار و نظام های 

پایان جهان جمله ای است كه بنام فرانسیس  )درمیان نیست " پایان جهان" غیرسرمایه داری شرلی فرو ریخته اند، بحث 
ثبت شده است كه آن را برای تشریح نمطه پایانی تكامل نظری بشر و جهان شمول  (Francic Fukuyama)فوكویاما 

از اینروی هنوز جای بسیاری برای . (.شدن دمكراسی لیبرال غربی بعنوان آخرین شكل كشور داری بشریت، بكار برد
.  توسعه ی گونه ها و الگوهای دمكراسی موجود است

 
 ***
 

از سوی دیگر، دیدگاه ارائه شده در باره معنی دمكراسی، زیاد راهگشا نیست زیرا معیارهای الزم برای تعیین 
برای رسیدن به این هدف، به مفهوم دلیمی نیاز داریم كه آشكارا . دمكراتین بودن كشورها را در اختیارمان نمی گذارد

به عبارت دیگر الزم است در گفتگوهای رایج به دنبال ابزاری باشیم كه امكان شناخت . گوهر دمكراسی را تشریح كند
. دمكراسی را به وسیله ویژگی های اصلی اش، بعنوان شكلی از كشور داری كه درآن مردم حاكمند، در اختیارمان بگذارد

موثرترین راه این است كه مفهوم موشكافانه ای ارائه دهیم كه بردمكراسی، به عنوان گونه ویژه ای از نظام سیاسی، 
مفهوم دمكراسی از دیدگاهی فراگیر، نه تنها سیاسی است بلكه شامل نظام ویژه ی التصادی و اجتماعی نیز می . تمركز كند

. گردد و اگر بخواهیم این مفهوم همه جانبه را بكار گیریم، در عمل به ندرت نظامی خواهیم یافت كه كامال ٔدمكراتین باشد
افزون براین، هنگامی كه از مفهوم محدود دمكراسی، یعنی ین نظام سیاسی، بهره گیری شود، طرح پرسش هایی در باره 

با وجود این الزم است گوشزد كنم با . رابطه ی این نظام سیاسی با مسائل التصادی و اجتماعی، ساده تر انجام می گیرد
وجودی كه بهره گیری از مفهوم محدود دمكراسی، مناسبترین نمظه آغاز برای پژوهش ماست، اما نمی توان آنرا به عنوان 

.  دمكراسی به شمار آورد" بهترین گونه"
 

سودمند  ((Robert A. Dahlبرای تعریف دمكراسی به عنوان نظامی سیاسی، بازگو كردن باور روبرت اِ دال 
. وی پاسخگو بودن دولت نسبت به خواسته های شهروندان را خاصیت اصلی دمكراسی به شمار می آورد. خواهد بود

:  الزمه پاسخگویی این است كه شهروندان بتوانند
. از فرصت تدوین خواسته های شان برخوردار باشند (١)
.  این خواسته هارا بصورت فردی و یا جمعی به اطالع دولت و یا دیگران برسانند (٢)
: سه مورد باال به نوبه خود به ضمانت های نهادین زیر وابسته اند. خواسته ها به راهبرد امور دولت تبدیل شوند (٣)
 
آزادی تشكیل و پیوستن به سازمان ها - ١
آزادی بیان - ٢
حك رأی - ٣
برخورداری از حك انتخاب شدن - ٤
حك رهبران سیاسی برای شركت در رلابت های انتخاباتی  - ٥
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آزادی رسانه ها و منابع اطالعاتی - ٦
انتخابات آزاد و منصفانه - ٧
وابسته بودن نهادهای راهبردی دولتی به رأی و خواسته های مردم - ٨
 

برخی اولات این دمكراسی به خاطر .  به تحمك پیوستند،  ما دارای ین دمكراسی سیاسی هستیمزمانی كه شرط های باال
دال می افزاید كه بنا بر تعریف باال، هیچ كشوری در جهان . تأكیدش بر شكل دولت،  لیبرال دمكراسی خوانده شده است

را بكار برده و اصطالح دمكراسی را برای  (polyarchy)كامال ً دمكراتین نیست؛ از این روی، اصطالح چند ساالری 
در این مماله اصطالح دمكراسی و یا دمكراسی سیاسی، برای نظام هایی بكار . معرفی گونه های نا موجود نگه داشته است

. برده شده است كه از سوی دال چند ساالری خوانده شده اند
 

به طور اصولی، تعریف ما از دمكراسی همان هشت شرطی اند  كه از سوی دال برای نشان دادن طرح كلی نظام 
با این حال به خاطر دالیل عملی، الزم است كه تعریف فشرده تری را برگزینیم كه عناصر . دمكراسی بكار برده شده اند

هشت شرط باال، سه ویژگی اصلی دمكراسی سیاسی یعنی رلابت، مشاركت و . ابتدایی دمكراسی سیاسی را خالصه كند
از این روی، دمكراسی سیاسی را می توان نظامی در نظر گرفت كه . آزادی های مدنی و سیاسی را پوشش می دهند

:  شرایط زیر را شامل گردد
 
برای در دست گرفتن  (بویژه احزاب سیاسی)برگزاری انتخابات كه با رلابت كامل میان افراد یا گروه های متشكل - ١

دولت، كه بصورت متناوب  و بدون بهره گیری از زور صورت می گیرد 
مشاركت سیاسی غیر تبعیضی رهبران سیاسی، حدالل از راه انتخابات منصفانه و آزاد، بصورتی كه هیچ گروه و - ٢

یا فردی حذف نگردد 
آزادی سیاسی و بیان، آزادی رسانه ها، آزادی تشكیل احزاب و گروه ها حد الل در حدی كه نشان دهد كه سالمت - ٣

.   رلابت و مشاركت سیاسی محفوط مانده است
 

نخستین وظیفه ما در تعیین اینكه ین كشور . تعریفی كه ارائه شد، در این نوشته مورد بهره برداری لرار خواهد گرفت
ویژه دمكراتین بشمار می آید یا نه این است كه به دنبال عناصر رلابت، مشاركت و آزادی ها، به صورت عملی و نه 

رهبران زیادی در این جهان وجود دارند كه در حرف خود را دمكرات می نامند اما در ). صوری، در آن كشور باشیم
انجام این وظیفه ساده نیست زیرا كشورهای زیادی، به درجات گوناگون، از ویژگی های  (.عمل خالفش را نشان می دهند
.  سه گانه برشمرده برخوردارند

 
ازاینروی الزم است برسر میزان حدالل ویژگی های باال كه هر كشور را در صورت دارا بودن، در زمره كشورهای 

برای آندسته از كشورهایی كه دمكراتین به شمار نمی آیند نیز بایستی معیارهایی در . دمكراتین لرار می دهد، توافك كنیم
برای نمونه، در دوران پس از جنگ، هرچند كشور مكزین . نظر گرفت كه درجه غیر دمكراتین بودنشان را مشخص سازد

وظیفه مهم . كامال ً دمكراتین نبود با این وجود از دوران حكومت پینوشه در شیلی به مراتب دمكراتین تر بشمار می آمد
افزون براین بین دمكراسی و زورمداری فاصله . دیگر تعیین معیارهایی برای میزان غیردمكراتین بودن كشورهاست

. زیادی وجود دارد كه می تواند گونه های بسیاری از نظام های نیمه دمكراتین و نیمه زورمدار را شامل شود
  

شوربختانه میان پژوهشگران درباره مهمترین ویژگی و یا حدالل میزان هرین از ویژگی های باال هم نظری موجود 
افزون براین، تالش برای واكاوی شرایط مشخص شده باال می . نیست كه در تعیین دمكراتین بودن ین كشور دخیل اند

برای نمونه، آیا در انتخابات تملب شده است؟؛ آیا احزاب مخالف از امكان رلابت منصفانه برخوردار )تواند دشوار باشد 
. (بوده اند؟

 
اما نخست بهتر است به طور كوتاه به فرآیند های . به كوششمان برای اندازه گیری دمكراسی سیاسی برخواهیم گشت

برلراری دمكراسی بر پایه مفهومی كه پیش از این تشریح كردیم به پردازیم تا بتوانیم رابطه بین دمكراسی سیاسی  به مثابه 
.  رلابت، مشاركت و آزادی ها را با مفهوم گسترده تر دمكراسی كه بوسیله هلد تدوین شده است، نشان دهیم
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زمانی كه دمكراسی با توجه به مفاهیم رلابت، مشاركت و آزادی ها تعریف شد، روشن است كه فرآیندهای برلراری 
دال دو . دمكراسی ، یعنی تغیر جهت ین نظام از زورمداری به سوی دمكراسی، می تواند به اشكال گوناگون صورت پذیرد

افزایش مشاركت . یكم، با تاكید بر رلابت و دومی تأكید بر مشاركت: راه اصلی را برای گذار به دمكراسی نشان داده است
به این مفهوم است كه درصد شهروندانی كه از حموق سیاسی و آزادی ها بهره می برند،  (و یا به تعبیری فراگیری )

در نظام . نظام های غیر دمكراتین  معموال ً بخش بزرگی از مردم را از مشاركت سیاسی محروم می سازند. افزایش یابد
. های دمكراتین، تمام مردم از حموق یكسان و آزادی ها برخوردارند

 
نشان می دهد كه تا چه حد حموق و آزادی ها در دسترس حد الل بخشی از اعضای نظام  (یا برلراری آزادی ها)رلابت 

.  افزایش آزادی ها به مفهوم افزایش رلابت و امكانات مخالفین سیاسی برای در دست گرفتن دولت است. سیاسی لرار دارد
 

 
 راه های گوناگون گذار از زورمداری به دمكراسی را با درجات متفاوتی از رلابت و مشاركت نشان ١نمودار شماره 

 . می دهد
 

دانمارن نمونه ی كشوری است كه مردمش از تمام حموق مدنی و سیاسی . در این نماگر نام چهار كشور دیده می شود
در شوروی پیشین، انتخابات در مولع ممرر برگزار می شد و مردم حك شركت در آن را داشتند . و آزادی ها برخوردارند

به عبارت دیگر در این كشور میزان شركت در انتخابات باال . اما احزاب مخالف با حزب كمونیست، اجازه فعالیت نداشتند
بود اما رلابت سیاسی صورت نمی گرفت و آزادی های والعی مانند آزادی بیان، تشكیل سازمان های سیاسی و دسترسی به 

در حال . از این روی، شوروی پیشین ین كشوردمكراتین به شمار نمی آمد. منابع اطالع رسانی آزاد، وجود نداشتند
. حاضر، فرآیند برلراری آزادی ها در این كشور، در حال تحمك است كه برگزاری انتخابات رلابتی را نیز در بر می گیرد

در حالی كه برای سال های طوالنی، اللیت سفید پوست، از آزادی ها . در آفریمای جنوبی، با شرایط متفاوتی روبرو هستیم
در این . پوست، از چنین حمی محروم گشته بود و حموق الزم برای برگزاری انتخابات رلابتی برخوردار بود، اكثریت سیاه

مورد، فرآیند برلراری آزادی ها پیش از هرچیز، شامل باال بردن مشاركت مردم، از راه رفع محرومیت از جمعیت سیاه 
از سال . سر انجام دیكتاتوری پینوشه، از هرگونه مشاركت سیاسی و یا رلابت انتخاباتی جلوگیری می كرد. پوست می شود

، در این كشور فرآیند برلراری آزادی ها در جهت  افزایش مشاركت مردم و برگزاری انتخابات رلابتی به پیش می ١٩٨٨
.  رود اما برای برلراری دمكراسی در این كشور هنوز راه درازی در پیش است

 
مفهوم فراگیر دمكراسی هلد چگونه در تصویر باال می گنجد؟ مهفوم كلی دمكراسی هلد را می توان بعنوان گسترش 

به عبارت دیگر، بر پایه بینش آزاد . گسترش آزادی ها و مشاركت بیشتر: دمكراسی سیاسی از دو جنبه گوناگون سنجید
از ین جهت این به مفهوم گسترش . اندیش وی، گسترش بیشتر دمكراسی با دست یابی به دمكراسی سیاسی امكان پذیر است

البته باید در نظر داشت كه حموق و آزادی های رسمی در صورتی به تحمك خواهند پیوست كه كلیه : آزادی هاست
برای نمونه، بهره گیری از آزادی ها برای جمعیت تهیدست ین جامعه، بدون . شهروندان از حموق برابر برخوردار باشند

. كه از تهیدستی و نابرابری های حاد جلوگیری كند، امكان پذیر نیست (welfare state)وجود ین دولت رفاه گستر 
. حموق برابر رسمی، تنها با ریشه كن كردن تهیدستی می تواند به حموق برابر والعی تبدیل شود
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برپایه برداشت ما از دمكراسی . از جهت دیگر، گسترش دمكراسی، به معنی افزایش مشاركت نیز امكان پذیر است
اما نظریه هلد، بر شركت در نهاد های اجتماعی و . سیاسی، مشاركت بمعنی شركت در دولت و نهادهای عمومی است

.  (به پیشنهادات وی در باره خود مدیریتی شركت ها و شركت در نهاد های مردمی توجه شود )التصادی نیز تأكید می كند 
 
 

. ، حركت از دمكراسی سیاسی به سوی خود گردانی دمكراتین نشان داده شده است٢در نما گر شماره 
 

 
 

 ٢نما گر شماره 
 

این نما گر نشان می دهد كه چگونه تركیب گسترش آزادی ها و مشاركت، حركت از دمكراسی سیاسی به سوی خود 
.... گردانی دمكراتین را امكان پذیر می سازد

 
اكنون ما 

.  تعریفی در باره دمكراسی سیاسی بمثابه مشاركت، رلابت و آزادی های مدنی و سیاسی در اختیار داریم- ١ 
. با گذار به سوی آزادی ها آشنا شده ایم- ٢
.  رابطه بین دمكراسی سیاسی  و مفهوم بسیار فراگیرتر خود گردانی دمكراتین را شناختیم- ٣ 

در بخش آینده تالش هایی را كه برای اندازگیری دمكراسی با بهره گیری از تعریف مان از دمكراسی سیاسی انجام 
. دادیم، واكاوی می كنیم

 
تالش هايی برای اندازه گيری دمكراسی 

 
با توجه به دشواری ها، شگفت آور نیست كه اندازه گیری دمكراسی،  به شاخه ی مستملی ازعلم سیاست تبدیل شده 

. ، احاطه شده است(indexes)است كه با گفتگوهای دنباله داری در باره بهترین راه های تركیب و طراحی شاخص ها 
بخاطر دشواری ها ی بسیار در این رشته باید به تالش هایی كه در زمینه سنجش میزان دمكراسی صورت می گیرد، با 

در این راه تعیین شاخص ها به عنوان نمطه آغاز سود مندند اما این كار باید با وارسی تن تن . احتیاط  برخورد كرد
 .كشورها پیگیری شود

 
تازه ترین تالش در همین زمینه كه برای اندازه گیری دمكراسی در شمار بسیاری از كشورها صورت گرفته است، بر 

. انجام شده است (Tatu Vanhanen)پایه مفهوم دال  از دمكراسی به عنوان نمطعه آغاز و بوسیله تاتو ون هانن 
 می گردد، در باره تازه ترین گذارها به سوی دمكراسی، داده ١٩٨٠- ١٩٨٨شوربختانه، مطالعات وی كه شامل سال های 

( Freedon House index)ازاینرو، باید بر تالش مشهور دیگری به نام شاخض خانه آزادی . هایی ارائه نمی دهد
. استناد كنم
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و بعد دوم را به آزادی های مدنی اختصاص داده  (به نام حموق سیاسی)این شاخص ین بعد را به رلابت و مشاركت 
نمره  (دمكراتین ترین آن ها) نمره در نظر گرفته شده است به ترتیبی كه، به كشورهای با رتبه باال ٧برای هر بعد . است

به عبارت دیگر، این شاخص می كوشد فاصله بین كشورهای .   داده می شود٧-٧ و با رتبه های پایین تر، نمره ١-١
. را كه با كشورهای نیمه دمكراتین و نیمه غیردمكراتین پر شده است، نشان دهد (٧-٧)و غیردمكراتین  (١-١)دمكراتین 

 

 ٣نماگر شماره 
 

 هستند، آزاد بشمار می آیند و آن هایی كه دارای نمره باالترند، غیر ٢،٥ تا ١در نماگر باال كشورهایی كه دارای رتبه 
، با تفكین اجزاء  (آزادی ها و حموق )با وجودی كه معیار های بكار برده شده در نماگر باال . آزاد محسوب می شوند

. دمكراسی به رلابت و مشاركت، كه دراین نوشته صورت گرفته است، متفاوت است اما هردو به نتایج یكسانی می رسند
. از این روی، شاخص خانه آزادی می تواند در این نوشته به عنوان ابزار اندازه گیری دمكراسی سیاسی بكار رود

 
در كشورهای مستمل با جمعیتی بیش از ین میلیون نفر انجام ١٩٩٦- ١٩٩٧در پژوهشی كه از سوی نهاد باال در سال 

 ارائه شده اند برپایه میانگین تركیبی رتبه ها ١نتایج این پژوهش كه در جدول شماره .  كشور آزاد اعالم شده اند٤٩شد، 
اگر كشورهای با جمعیت كمتر از ین میلیون را نیز مورد توجه لرار دهیم، شمار كشورهای كاووش شده . تنظیم شده است

 . كشور غیر آزاد به شمار آمده اند٥٣ نیمه آزاد و ٥٩ كشور آزاد، ٧٩ كشور می رسد كه از بین آنها، ١٩١به
 

یكم، برآورد آنها از وجود دمكراسی . الزم است دو نكته را در ارتباط با پژوهش باال و شاخص های دیگر تذكر دهیم
برای نمونه، ویژه گی . آنها در نشان دادن بسیاری از ویژگی های نظام های سیاسی ناتوانند. در ین كشور تمریبی است

هایی كه پژوهشگری را واداشت كه كشور ژاپن را به عنوان التدارگرای نرم بسنجد، در هیچ ین از شاخص های مورد 
:  ویژگی های ژاپن را چنین شرح می دهدChalmers Johnson))چالمر جانسون . بحث دیده نشده اند

، باوجود پذیرش لانون اساسی كه رسما ً دمكراتین بود و تحوالت دیگری كه نشان از فرهنگ سیاسی ١٩٤٧از سال 
: را در نهاد های دولتی اش نگه داشته است" التدار گرایی نرم " غیر بسته ای می داد، این كشور بسیاری از ویژگی های 

برای نمونه می توان به دستگاه دولتی فوق العاده پرتوان و نسبتا ً بدون نظارت، نظام تن حزبی كه بیش از سه دهه برسر 
لدرت بود، و سرانجام اتخاذ شماری از الویت های التصادی را برشمرد كه در ین نظام تكثر گرای سیاسی بدست نیاوردنی 

. اند
به راستی كشور ژاپن بطور ظاهری به عنوان ین دمكراسی پارلمانی شناخته شده اما نظام سیاسی این كشور، با توجه 

منتمدان دیگری در رابطه با نبود دمكراسی والعی در . به نهادهای پرلدرتش،  بی اندازه از نظام های غربی متفاوت است
این كشور، حتی انتماد های سخت تری روا داشته اند اما، دو بعد حموق سیاسی و آزادی های مدنی اتخاذ شده در شاخص 

از این روی، دمكراسی های بررسی شده در برخی موالع، با بعد های مهم . خانه آزادی، مشكالت باال را فاش نمی سازند
برای نمونه می توان نظام های آمریكا، بوتسووانا، دانمارن، كوستاریكا، ژاپن و . تعیین شده  هم خوانی كامل ندارند

جامائیكا را دمكراتین نامید اما ساختار ویژه نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی، و محیط التصادی و اجتماعی آنها بطور كامل با 
پژوهشگری پیشنهاد كرده است كه نظام های دمكراتین را برپایه الگوهای زیر از یكدیگر متمایز . یكدیگر متفاوت اند

:  سازیم
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پارلمانی در برابر ریاست جمهوری؛ اكثریت در برابر نظام تناسبی؛ دو حزبی؛ و هم زیستی گرا 
(consociational) . وی تاكید می كند كه دمكراسی هم زیستی گرا، دارای سازوكارهایی است كه همسازی و اجماع

. میان گروه های جامعه را تشویك می كند
 

ازین روی، الزم است كه جزئیات ویژگی هر كشوری كاووش شود تا بتوان به مشخصات دمكراتین تن تن آن ها پی 
تنها با كاویدن ین به ین كشورها می توان كنش و واكنش بین آزادی های رسمی، فرآیندهای سیاسی، وضعیت . برد

افزون براین اگر با . التصادی و اجتماعی و دیگر شرایطی كه بر چند و چون دمكراسی تاثیر می گذارند را مطالعه كرد
هلد موافك باشیم كه در شرایطی كه تهیدستی مفرط حاكم است، تحمك دمكراسی كار ساده ای نیست، بنابراین سنجش شرایط 

شاخصی كه از . التصادی و اجتماعی به عنوان یكی از عوامل تعیین كننده كیفیت دمكراسی نیز باید مورد توجه لرار گیرد
بكار برده می شود، اطالعات الزم تطبیمی را از شرایط ذكر شده ا در اختیار  (UNDP)سوی برنامه توسعه سازمان ملل 

 .می گذارد
 

كه بخش مهمی از جمعیت بی سواد اند و یا در زیر خط فمر  (Malawi)و ماالوی  (Benin)در كشورهای بنین 
زندگی می كنند، دست یابی به ین دمكراسی والعی ، دشوار تر از كشورهایی است كه از شرایط التصادی و اجتماعی 

چنین مالحظاتی در مورد كشور های آفریمایی كه شرایط سخت تری را تجربه می كنند ویا كشورهای . بهتری برخوردارند
.  دیگری مانند بولیوی، مغولستان، جامائیكا و فیلیپین نیز صادق است

برپایه نتیجه گیری های بهت آور برخی از پژوهشگران، در جوامعی كه تهیدستی حاكم است، برلراری دمكراسی 
شاید چنین نتیجه گیری هایی افراطی باشند زیرا شرایط التصادی و اجتماعی بر كیفیت . معنی دار امكان پذیر نیست

 .دمكراسی در ین كشور تأثیر می گذارند اما از توسعه ین نظام دمكراتین جلوگیری نمی كنند
 

همزمان باید فراموش نكرد كه نابرابری های التصادی و اجتماعی می توانند در كشورهای صنعتی نیز مانع برلراری 
داده هایی در باره شرایط التصادی اجتماعی این گونه كشورها در گزارش سازمان ملل انتشار . برابری های سیاسی گردند

... یافته است
  

 


