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 Democracy دموکراسی
ي یونــانی دموکراســیا بــه  اصــطالح دموکراســی از واژه

ه اسـت کـه خـود، از دو         آمـد » ت مـردم  حاکمیـ «معناي  
ــوس   واژه ــا دم ــو ی ــه(ي دم ــردم عام ــ ) ي م ــیا ی ا و کراس

ــوم   ــه مفه ــوس و کراســی ب ــدرت، حکومــت و  : کرات ق
  .ي امور، مشتق شده است اداره

ــل،  دموکراســی سی ــی، در عم ــا  اس ــه معن ــت ي حکب وم
ي یک رأي دهنـدگان اسـت      اکثریت یا نصف به اضافه    

حکومت مردم به دسـت مـردم       «ن آن را    لنکو آبراهام لی  
دموکراسی، در مقـام  . ستف کرده ا یتعر  » و براي مردم  

ي امــور خــود و    اســی، مــردم را در اداره ي سی فلــسفه
شناسد و  سته و توانا و حقدار می نظارت بر حکومت شای   

و از . شـمارد   ي مـردم مـی      دهشی از ارا  وجود دولت را نا   
ندان کــشور در گــر اصــول آن برابــري شــهرو جملــه دی

ت، و گـردن    یت دولت در برابر اکثر    برابر قانون، مسئولی  
  .ت استین برآمده از خواستِ اکثرینهادن به قوان

 فـرد انـسانی نهـاده     ي اعتقاد به ارزش     هدموکراسی بر پای  
عملی و نه فقط (ن شده است، و معیار دیگر میزان تضمی

از حقــوق اساســی هــر شــهروندي برخــی ) روي کاغــذ
امنیــت در مقابــل  : ایــن حقــوق عبــارت اســت از. اســت

بازداشت و به زندان انـداختن خودسـرانه؛آزادي بیـان و       
حـــق برپـــا داشـــتن  یعنـــی، (مطبوعـــات و اجتماعـــات 

  )هـاي عمـومی؛ آزادي فراخـوانی و تــشکل    گردهمـایی 
هاي کارگري و سایر  حادیهیعنی حق تشکیل احزاب، ات    

  .اجتماعات؛ آزادي نقل مکان،آزادي دین و تعلیم
ي سـطوح بـراي جلـوگیري از        اصل مـشارکت در همـه     
هـاي   هـا و تـسلط گـروه    گیـري  انحصاري شـدن تـصمیم    

  یکی از جهات گسترش معناي دموکراسی خاص، 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

اسـی خـود    دموکراسی از حدود سی     ین ترتیب،   بد. است
ها  نهي زمی ها در همه   صت و معناي برابري فر    خارج شده 

  .را به خود گرفته است
» برابــر طلــب«در اصـل   ري، ســاال ا مـردم  دموکراسـی یــ 

ــی،  اســت،  ــای  یعن ــه تم ــیچ گون ــر پاه ــزي را جــز ب ي  هی
  .ردپذی  نمی»ستگی و تقويیشا«

گــر و در ارتبــاط بــا معنــاي گذشــته، یدر معنــاي مهــم د
ــ ي مــردم شهیــاند دارد کــه  روض مــیین مفــســاالري چن
ین تمـامی شـهروندان نـه تنهـا بایـد         اسـی بـ   هاي سی   ندوپی

کــه منبــع مــشروع قــدرت بــه حــساب  بل ی، هــدف غــای
  . دآی می

ست ک ملت بالغ ا ساالري شکلی از حکومت بر ی       مردم
انتقاد کردن و مشارکت    دن،یشکه اعضاي آن، توان اندی    

ــستگی را دارا باشــندو ــ.  همب ــابر ای ــردمبن ــاالري  ن، م س
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زامــات و خــدمات متقابــل را  اي متــشکل از ال وعــهمجم
      . دهد ل میتشکی

ــردم  ــاه مـ ــصادي را  گـ ــاالري اقتـ ــت از  سـ ــه نادرسـ  بـ
ر نـوع اخیـ  . کننـد  ساالري رسمی یا لیبرال جدا مـی     مردم
نـدگانی  سـاالري تنهـا شـامل قـدرت گـزینش نمای        مردم

ــاســت کــه هــر چهــار   ــا شــش ســال ی ــار برگزی ده یکب
ستند، ر واقع مظهر خواست منافع عمـومی نیـ  شوند، د   می

روهـاي ضـد   یهـاي ن  تیـ موجبـات فعال  چه ممکن است،      
ـ           مردم  در خـدمت ایـن     یسـاالري را فـراهم سـازد و حتّ

  .ندنیروها نیز درآی
رکت تمـامیِ مـردم   ساالري اقتصادي به معناي مشا      مردم

ــسئولی ــن در ا. هــاي اقتــصادي اســت  تدر قــدرت و م ی
قـدرت اقتـصادي بـه صـور      نکـه هـر     با توجه به ای     معنی،  

اسـی خواهـد بـود، مردمـی         قدرت سی  گوناگون موجب 
ک هاي اقتصادي شرط الزم در تحقـق یـ   تساختن قدر 

اسـی  اساساً سیحکومت مردم   . ل است یساالري اص   ردمم
د بایـ   یقـی داشـته باشـد،       است و براي آنکه صـورتی حق      

امـري کـه    . ز تابع خـود سـازد     یهاي اقتصادي را ن     قدرت
سر دمـی سـاختن خـود نهادهـاي اقتـصادي میـ           مرجز بـا    

  . نخواهد بود
رهاي صوري دموکراسـی بـا توجـه        اید به مع  در آخر بای  

  :ن حکومت اشاره کردي تعیی به شیوه
وسـته برگـزار    انتخابات آزاد که هـر چنـد یکبـار و پی     ـ 1

شود و هر شهروند بالغ در آن حـق رأي داشـته باشـند و      
ولــت چــه مخــالف، چــه موافــق د هــا،  نامزدهــا و حــزب

ــارزه   ــد در مبـ ــرکت کننـــد،    بتواننـ و  ي انتخابـــاتی شـ
  .د باشدیري مخفی و خالی از تهدگی رأي

کان انتخـابی مـؤثر را فـراهم کنـد،      ن انتخاباتی ام  ـ چنی 2
ک حـزب  دود بـه نامزدهـاي یـ    نکه انتخابات مح  یعنی ا ی

وقـت  ت رأي دهندگان بـه حکومـت     ینباشد و اگر اکثر   
  .گر سپرده شودسانی دیرأي ندهند، حکومت به ک

مجمـع ملـی،    کنگره،  که پارلمان،  ندگان ـ  یئت نماـ هی3
گـذاري و   شود ـ حق قـانون   ده مییو جز آن نام مجلس،  

رأي با  (ها و نظارت بر بودجه        اتیحق رأي در مورد مال    
اشد و بتواند آشـکارا در مـورد       را داشته ب  ) ت خود اکثری
ا بـا آن    یري  گی  هاي دولت پرسش و خرده      یريگ  متصمی
ا یـ د آزاد بی آنکـه اعـضاي آن در تهدیـ        ت کند،   مخالف
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