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 جانبازنبرد
 

 کراسيديموتنشهاي  و چالشها
 بخش اول

 

  
 

 کراسیديمو
 . لينكلن.  آند هيچ آس آنقدر خوب نيست آه بتواند ديگری را بدون اجازه و موافقت خودش اداره

 
انتخابات منظم، آزاد،  خود را در  نظام حکومتی ای که در آن مردم رهبران-کراسی ديمو، ٢١با ورود به قرن 

اين به آن . های گوشه و کنار جهان پديدار شده است  به عنوان رژيم منتخب ملت-خاب می کنند منصفانه و رقابتی انت
کراسی را تحت فرايند پيوسته و تغيير ناپذيری عاقبت خواهند ديموکه همه کشورها  معنی نيست که تاريخ پايان يافته،

اما به آن . اند ح و مناسب را يافتهيا اينکه متفکران معاصر عاقبت الگوی قطعی و راستين حکومت صحي پذيرفت،
شمالی و اروپای غربی، بلکه در آمريکای   نه فقط در آمريکای-معنی هست که وقتی به مردم حق انتخاب داده شود 

 آنها با کثرتی فزاينده ترجيح می دهند در تعيين شکل -آفريقا نيز  جنوبی و اروپای شرقی و آسيا و خاورميانه و
را  نظر داشته باشند؛ آنها خواستار پاسخگو قرار دادن آنهايی هستند که مسئوليت های سياسی حکومت خود حق اظهار

قوانينی که از طريق خشونت  بر عهده می گيرند؛ آنها خواستار قوانينی هستند که اساسشان متقاعد سازی است، نه
 برابر قانون از سوی حکومت تضمين برابری در اعمال می شوند؛ و آنها خواستار دفاع از آزادی های فردی و

 . است افزايش کراتيک بوده و تعدادشان همچنان در حالديمودر حال حاضر، اکثر کشورهای جهان . هستند
سال اخير اعجاب آور  ٣٠کراسی از پايان جنگ جهانی دوم و بخصوص در طول ديموبه راستی که حرکت به سمت 

، ١٩٧٤در سال . کراتيک داشتندديموحکومت   کشور٢٠ود  کشور مستقل جهان حد٨٠ از ١٩٥٠در سال . بوده است
از آن زمان تاکنون، به برکت سقوط ديوار برلين . کراتيک ناميدديمو  کشور جهان را می شد١٥٠ کشور از ٤٠تقريبا 

 خود بر جای گذاشت و فروپاشی خالی از خشونت اتحاد جماهير شوروی و همچنين پايان که تاثير آشکاری از
اروپای شرقی،  کراسی در سرتاسرديمو و غرب که با پيروزی آمريکا در جنگ سرد حاصل شد رويارويی شرق

 . آسيا، آمريکای جنوبی و آفريقا اشاعه پيدا کرده
 به گزارش خانه آزادی، امروز چيزی در: کراسی های جهان به سه برابر افزايش يافتهديمو  سال اخير، تعداد٣٠در 

 . کراتيک هستندديمو  کشور جهان١٩٣ دارد، يا به عبارتی، دو سوم از کراسی در جهان وجودديمو ١٢٠حدود 
ديده نشده خاورميانه اسالمی  کراتيک در آنديمومنطقه ای که تا امروز نشانی از حرکت جدی يا پايدار به سوی تغيير 

تدوين قانون برگزاری انتخابات ملی و . مساعد بوده است  شاهد انبوهی از تحوالت٢٠٠٥با اين وجود، سال . است
نيروهای سوريه از لبنان و مطالبه خودمختاری از سوی مردم اين کشور، تصميم  اساسی جديد در عراق، اخراج

 رئيس جمهور مصر مبنی بر برگزاری انتخابات چند حزبی، و اقدام مجلس ملی کويت در تصويب حسنی مبارک
خاورميانه اسالمی به سمت  ت دارند که مردمقانونی برای اعطای حق رای به زنان همگی حکايت از اين واقعي

  . می شوند کراسی گرايش داشته و به طور روز افزون به آن عالقه مندديمو
دورنماهای آن را بيش از پيش  کراسی در گوشه و کنار جهان درک پيش انگاشت ها، اصول، اميدها وديمواشاعه 

کراسی ديمور نبرده اند به راحتی می توانند قدر س آنهايی که تحت هيچ نوع حکومت ديگری به. ضروری می سازد
کراسی هستند، يا ديموبرايشان تجربه نسبتا جديدی است، يا آنهايی که در پی  کراسیديموو آنهايی که . را نشناسند
کراسی از ديمو کراسی را به عنوان نهاد خارجی تهديدگری ارزيابی می کنند، شايد نتوانند آنچهديمو آنهايی که

بنابراين طرح چند پرسش از . کنند خواهد و آنچه به آنها ارزانی می دارد را آنطور که بايد درکشهروندان می 
کراسی از کجا آمد و چگونه تکامل پيدا کرد؟ ديمو کراسی چيست؟ديمو: زوايای مختلف مفيد واقع خواهد شد
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کراسی کدامند؟ نقاط ديموهای منطقی داشته باشند؟ بنيان های ضروری  کراسی ها چگونه می توانند تفاوتديمو
 کراسی کدامند؟ و تحوالت جديد در سياست جهان و فناوری چگونه بر دورنمایديمونابخردانه  ضعف و گرايش های

  کراسی تاثير می گذارند؟ديمو
 

 کراسی دريونان باستانديمو
ه يا هر دولت اياالت متحد حق راي دادن شهروندان اياالت متحده، آه بيش از هجده سال تمام سن دارند را، دولت

  .)١٩٧١( قانون اساسي اياالت متحده .آند ديگری، نمي تواند به خاطر سن و سال انكار و يا محدود
 

 . سال دوام يافت٢٤١کراسی در يونان باستان ديمو
در يونان . معنی حکومت س به معنی مردم، و کراتئين بهديموکراسی برگرفته از دو واژه يونانی است، ديموواژه 

حکومت می کند، و جرگه ساالری که چند فرد در آن  کراسی در برابر پادشاهی که يک فرد در آنديمووم باستان، مفه
کراسی هيچگاه به صورت هنجار عهد باستان کالسيک درنيامد، اولين ديمو با اينکه. حکومت می کنند قرار داشت

مسيح   قبل از ميالد٢٦٧ تا ٥٠٨ال کراسی از سديمو. آن در شهر باستانی آتن در يونان رخ داد شکوفايی های بزرگ
باستان همچنان به عنوان پاينده   ساله شود، آتن٢٤١ ٢٠١٧در آتن دوام داشت و تا روزی که اياالت متحده در سال 

 - در شهر آتن، مردم، يا بهتر بگوييم جمعيت واجد شرايط  . کراسی تاريخ جهان شناخته خواهد شدديموترين 
به بحث ) بازار(به طور مستقيم در مجلس حکومت می کردند و آزادانه در آگورا  - السال به با ١٨شهروندان ذکور 

کراسی آتن در قرن ديموافتخار  به نوشته توسيديد ، پريکلس  دولتمرد آتنی در اوج دوران. سياسی می پرداختند های
پريکلس در . يش می کرداش بر ساير گزينه ها ستا پنجم پيش از ميالد مسيح اين نوع حکومت را به خاطر برتری

سربازان آنتی کشته شده در جنگ پلوپونيسوس اين برتری را حاصل آزادی  خطابه مشهور خود در مراسم خاکسپاری
 پريکلس گفت مردم آتن به نسبت شايستگی های خود. شهروندان از آن برخوردار بودند دانست و برابری ای که

دارد، بحث و گفتگو  نافع عمومی مورد احترام است، فرهنگ رونقپاداش دريافت می کنند، هم حيات شخصی و هم م
بودن نسبت به تفکرات جديد و متفاوت، آتن دانش  شکوفا است، از غير خودی ها استقبال می شود، و به واسطه پذيرا

ت های با اين وجود، با اطمينان می توان گفت که واقعي. را به دست آورد جنگی الزم برای شکست دادن دشمنان خود
 . باستان در موارد بسياری با آرمان های پريکلس مطابقت نداشت حيات در آتن

هدايت  کراتيک ريشه می گرفت، به اميدهای مردم حيات می داد، و آرزوهای آنها راديمواصول  اما اين آرمان ها از
 تا ٣٨٤(ارسطو  و هم)  پيش از ميالد مسيح٣٤٧ تا ٤٢٧(هم افالطون . کراسی آتنی بدون منتقد نبودديمو . می کرد
آنها با اين استدالل که . حکومت نيست کراسی مطلوب ترين شکلديمومعتقد بودند که )  پيش از ميالد مسيح٣٢٢
ول منطق و فضيلت زندگی کنند ادعا عالئق فردی و نه بر اساس اص کراسی به مردم امکان می دهد تا بر اساسديمو

شخص افالطون بخصوص در قضاوت های خود تحت تاثير . حکومت کاستی هايی دارد می کردند که اين نوع
آتن   شهروند٥٠٠که هيئت منصفه ای متشکل از )  پيش از ميالد مسيح٣٩٩ تا ٤٦٩(مشهورش سقراط  محاکمه استاد

اما هم افالطون و هم ارسطو  . هيزگاری به مرگ محکوم کرد قرار داشتاو را به اتهام فاسد کردن جوانان و ناپر
در کتاب جمهوری به نوشته افالطون، سقراط  .کراسی دفاع هم می کردندديموعلی رغم ترديدهای خود از 

فراهم آورنده خانه ای برای همه نوع بشر و آزادی برای آنهايی که می  کراسی را به عنوان ردايی چند رنگ کهديمو
بهترين  ارسطو اينگونه استدالل می کند که. فضيلت زندگی کنند است مورد ستايش قرار می دهد واهند با منطق وخ

بيشترين منطق اميد به زندگی تحت   شکلی از دولت که اکثريت مردم در بيشتر مواقع می توانند با-نوع رژيم عملی 
کراتيک به دست مردم و بخش ديموبخشی از قدرت به طور آن   در واقع رژيم مخلوطی بود که در-آن را داشته باشند 

 و در اين مورد نه افالطون و -در کل  . تعداد معدودی فرد ثروتمند اعمال می شود ديگر آن جرگه ساالر يا به دست
کراسی و ديموکراسی و بردگی يا ميان ديمواهالی آتن تضادی ميان  - نه ارسطو انتقاد نيرومندی ارائه می دهند

 کراسی، طبق برداشت اهالی آتن، همه شهروندان را درديموبا اينکه . سياست نمی ديدند ت زنان از عرصهمحرومي
 . سطحی برابر قرار می داد، اما به همه افراد مقام شهروندی اعطا نمی کرد

د را شون تلقی می" مردم"کراتيک که حق حکومت متعلق به مردم است، اينکه کدام افراد ديموعقيده  در واقع، اين
اجتماعی، يا اعتقادات مذهبی، يا  برای رسيدن به اين نتيجه گيری که افراد نبايد بر اساس طبقه. مشخص نکرده است

در عصر جديد، اين اصل از . اصل ديگری الزم است جنسيت، يا نژاد از حضور در عرصه سياست محروم شوند
  .کراسی عرضه شدديموسنت ليبراليسم به 

 تا ١٦٨٩(مونتسکيو  ، بارون(١٨٣٦ تا ١٧٥١(، جيمز مانديسون )١٧٠٤ تا ١٣٦٢(ن الک  سنت جا-سنت ليبرال 
بر پايه اين اعتقاد که انسان ها  - (1873  تا١٨٠٦) (و جان استوارت ميل) ١٨٠٤ تا ١٧٢٤(، امانوئل کانت )١٧٥٥

ا در حقوقی که همه افراد به ليبرال ريشه اين آزادی و برابری طبيعی ر سنت. ذاتا آزاد و برابر هستند استوار است
با اين . شود امروزه، از حقوق بشر بيشتر از حقوق طبيعی نام برده می. سهم دارند شناسايی می کند طور برابر از آن

منشور سازمان ملل را نيز  حال، مکتب حقوق بشر که در عين حمايت شدن از سوی سنت های گوناگون، اساس
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اين  . فکری در سنت حقوق طبيعی ليبراليسم دارد ين الملل است، ريشه مستقيمتشکيل می دهد و الهام بخش حقوق ب
می دارد که از نقطه نظر  اول، اعالم. کراتيک در دست کم دو شکل می شودديمواصل ليبرال موجب تعديل اصل 

 حتی تفاوت های طبقاتی، جنسيتی، نژادی و حيات اخالقی و سياسی، بشريت مشترک ما مهم تر و بنيادی تر از
و برابری در قالب حقوقی که پيش از حکومت ها وجود دارند، اصل  و دوم، با تعريف آزادی. اعتقادات مذهبی ماست
عليه  که اقداماتی هست که حکومت ها صفنظر از شور و عالقه اکثريت حامی آنها نمی توانند ليبراليسم تاکيد دارد
منظورشان در واقع ليبرال  کراسی استفاده می کنند،ديمو امروزه وقتی اکثر مردم از واژه. افراد اتخاذ کنند

  . کراسی استديمو
آمدن برای رای گيری مستقيم  به جای گرد. کراسی هم هستندديموکراسی های ليبرال مدرن نمونه هايی از ديموهمه 

ن را تنظيم و تصويب شهروندان امروز برای قانون گذاران که قواني در مورد قوانين مانند آنچه در آتن اتفاق می افتاد،
از  حکومت غير مستقيم مردم. مسئولين اجرايی که وظيفه اعمال قوانين را دارند رای می دهند می کنند، و برای

، در ١٨واقع، در قرن  در. کراسی نيز هستديموطريق نماينده های خود مستلزم تغيير ديگری در مفهوم اوليه 
ليبرال مدرن بودند، بايد بر اين اعتراض که چون  کراسیديمو آوردن روزگاری که آمريکا و فرانسه در حال به وجود

کراسی تنها در جمعيت های کوچک و منسجمی که در يک منطقه ديمو مردم بايد به طور مستقيم حکومت کنند،
جيمز ماديسون با فدراليت   .مشخص زندگی می کردند اعمال پذير است غلبه می کردند جغرافيايی واحد، فشرده و

 مقاالت مطبوعاتی که او به منظور متقاعد نمودن شهروندان برای حمايت از تصويب قانون يکی از سری، ١٠
به رشته تحرير  (1829  تا١٧٥٤(و جان جی ) ١٨٠٥ تا ١٧٥٥(اساسی اياالت متحده به همراه آلکساندر هاميلتون 

 . درآورد به رويارويی با اين چالش برخاست
انبوه  ودفرمانی امکان می دهد تا در يک جمهوری پيچيده تجاری متشکل از جمعيتینمايندگی به خ او می گفت اصل

بخشيدن به هوس های لحظه  کراسی در نمودديمودر عين حال، اين گرايش . در سرزمينی وسيع و متنوع اعمال شود
اسطه دانش سياسی قوانين، مردم به مسئولينی که به و به جای رای دادن به تک تک. ای مردم را نيز اصالح می کند
و . آنها انتظار تنظيم قوانينی را داشت که در خدمت جامعه قرار گيرند رای می دهند و مقام اجتماعيشان می توان از

که به آنها شده سوء  صورتی که مردم تشخيص دهند که نمايندگان آنها از عهده کارها بر نيامده و از اطمينانی در
 .بگيرند ای خود مسئوليت را از آنهااستفاده می کنند، می توانند با ر

آنها شکل می گيرد، اما  کراسی مبتنی بر اصل نمايندگی، مردم خودمختار بوده و حکومت بر پايه رایديمودر يک  
های پذيرفته شده برای قانون گذاری و قضاوت  آنچه مردم به آن رای می دهند طرح کلی نهادهای حکومتی و روال

موافقت می کنند که به قوانين تصويب شده از سوی نمايندگان خود و حتی آن   کار، مردمبا اين. در اختالفات است
نهادها و روال های مقرر  قوانينی که با آنها موافق نيستند احترام بگذارند، البته به شرطی که قوانين از طريق دسته از

زمين سازگار بوده و به اساسی ترين قانون سر تصويب شده و با حقوق تضمين شده در قانون اساسی يا عالی ترين
کراتيکی که امکان تصويب قوانين ديموبر اين، همان نهادها و روال های  افزون. حقوق طبيعی و انسانی تجاوز نکنند

اکثريت  می آورند اين فرصت را نيز در اختيار شهروندان قرار می دهند تا با متقاعد نمودن نامطلوب را فراهم
  .طلوب تری تصويب خواهند نمود را انتخاب کنندمسئولينی که قوانين م

 
  ادامه دارد


