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 چکیده

تمامی شهروندان یک که به موجب آن از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است  ،«حق بر توسعه»
 خاود،  جامعاۀ اقتصادی، اجتماایی، ررنگیای و سساسای     ۀتوسع در از استحقاق مشارکت جامعه
حقوق  ۀگردآورند مزبورحق  ی برخوردارند.اتوسعهی از نتایج حاصل از چگسن برداربهرهچگسن نم

باوده و تحقاق   مدنی و سساسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتمایی و ررنگیی از سوی دییر 
در این مساان   بر جای خواند گذاشت.حقوق بشر  سر یمسقی بر تحقق دییر مصادیقتأثکامل آن 

سر مثبت تحقق حق بار توساعه بار محقاق     تأثسرگذاری، تأثین موارد این ترمهمسد از ریمنظر به
 در و آزادانۀ شاهروندان  یمومی مشارکت امکان معگای ، به«حق تعسسن سرنوشت داخلی»شدن 
جامعاه اساتح حقای کاه در رارانم شادن        ررنگیی و اجتمایی، اقتصادی سساسی، مختلف امور

 محقق شادن  کگد و بر این اساسومی، نقش اساسی ایفا میامکان ایمال آن یگصر مشارکت یم
 نمیاانی،  گساتر  آماوز    مهم در برآورده شدن حق بر توسعه نمچون یناشاخصهبرخی از 
 و یماومی شاهروندان   مگاسب، از طریق تقویت یگصر مشارکت اشتغال و درآمدنا یادالنۀ توزیع
 آزاد جریاان  و مادنی  جامعاۀ  آزاد، انتخاباا   سسساتم  نمچاون  آن حساتی برای ایمال ابزارنای

 در تحقق آن ایفا خوانگد کرد. مؤثراطالیا ، نقشی 
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 مقدمه
 از ماردم  نماۀ  و انساانی  رارد  نار  آن موجاب  به که است بشر مصادیق حقوق از توسعه، بر حق

 برخوردارناد. حاق   آن مواناب  از یمگاد بهره و خود جامعۀ توسعۀ ررایگد در کتمشار استحقاق
 نماۀ  آن، براسااس  کاه  اسات  بشاری  اساسای  ناییآزاد و حقوق جمله از نسز سرنوشت تعسسن

نظار  باه . گوناگون مشارکت کگگد نایسگهزمدر  یمومی جامعه در ادارۀ امور توانگدیم شهروندان
حقاوق   ۀد باسن دو حاق مزباور از حساا قارار گاررتن در زمار       نظر از وجود پسونا صرفرسد یم

گفت  توانیم .بسن آنها از حسا مانوی نسز وجود داشته باشد تریسقبسسار یم ۀنمبستیی، رابط
رارانم شادن امکاان     بار که برخورداری واقعی ارراد یک جامعه از حق بر توسعه، تا حد زیاادی  

اثاری کاه    حخواناد باود   سرگاذار تأثیشان نساز  توسط ابعد داخلی حق بر تعسسن سرنوشت  ایمال
 پس از اشاره به مباحاتحقسق حاضر سعی در اثبا  و بررسی آن خواند داشت. بر این اساس و 

ۀ در بخش دوم، مفهوم و یگاصار ساازند  بر دموکراسی،  اقتصادی ۀتوسعسر تأثدر زمسگۀ کالسسک 
تاا   شاود یپایانی نسز سعی ما حق بر توسعه و حق بر تعسسن سرنوشت داخلی بررسی و در بخش 

حق تعسسن سرنوشات داخلای توساط    ا یمال  حق بر توسعه بر تسهسلتحقق چیونیی اثرگذاری 
 . شود وتحلسلیهتجز ،ندانوشهر
 

 دموکراسی تحقق یر آن برتأث در مفهوم کالسیک و توسعه
سر أثتا بایسات  مای  داخلی، سرنوشت تعسسن بر بر تحقق حق توسعه بر حق سرتأثبررسی  از پسش
 سرنوشات  تعساسن  بار  حاق  و توساعه  بر حق چراکه شود، بررسی اقتصادی بر دموکراسی توسعۀ
 دموکراسای  و اقتصاادی  توساعۀ  مفاانسم  به بشری حقوق وتر کالن نیانی ماحصل خود داخلی،
 مساسر  در کگگاده سلتساه  نقشای  تواناد یما  یکدییر، با دو این بسن روابط بررسی بگابراین است،
 .کگد ایفا داخلی سرنوشت تعسسن بر حق بر توسعه بر حق سرگذاریثتأ چیونیی شگاخت

 

 دموکراسی و توسعه در تعاریف کالسیک. 1
محسوب کرد  1یکی از مشهورترین تعاریف کالسسک در مورد دموکراسی را باید تعریف رابر  دال

 کهی نحوبه ،مؤثر . مشارکت1کگد: یمکه نر حکومت دارای یگاصر ذیل را یک دموکراسی ایالم 
 ،ناا خواسته طرح خویش، یالیق به دادن شکلمگظور به مقتضی و برابر ررصت دارای شهروندان
 در براباار ررصاات .2 باشااگدح دییااری براباار در رنساراات یااک انتخاااب دالیاال بسااان نمچگااسن

شودح  ررانم شهروندان برای انتخاب بهترین امکان کهی نحوبه موجود، یناانتخاب وتحلسلیهتجز

                                                           
1. Robert A. Dahl 
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 بگادی یتاولو و انتخاب اختسار و ررصت شهروندان برای کهی نحوبه ،ناانتخاب کگترل توانایی .9
ی نحوبه دادن، یرأ در برابری .0گرددح  ررانم شوند، واقع گسریسمتصم مورد باید که اموری بسن
 شاد با برخاوردار  دارد، دییاران  نظرنای با برابر ارز  وی نظر که این تضمسن از شهروند نر که
(Dahl, 1989:221)دبسرکال   1المللی یونسکو به ریاست پطرس غالی. نمچگسن از دید نسأ  بسن

و ایالمسۀ حقاوق بشار ویان    1301اسبق سازمان ملل متحد، بر مبگای مفاد ایالمسۀ حقوق بشر 
 در مشاارکت  امکان از آن کلست در جامعه آن موجببه  که است سسستمی دموکراسی»، 1339
 از حفاظت بر سسستمی چگسن بگسان. است برخوردار یمومی مسائل مورد در گسریتصمسم ررایگد
 ارکاان  از یقساده  و بسان آزادی و ناتفاو  به احترام بشر، حقوق و ارتقای گررته قرار بشر حقوق
مگظاور  مستقل باه  قضایی سسستم وجود چگسن سسستمی مستلزم. مزبورند سسستم ناپذیرجدایی

 ماردم، نمچگاسن   مگتخاب  نمایگادگان  مقگگه توساط  بسان، ایمال قوۀ تضمسن حفاظت از آزادی
 پاسخیویی قاوۀ  یبار  بهتربه یا قانون برابر در مسئول اشخاص مصوب آن توسط قوانسن اجرای
 (Boutros-Ghali, 2003: 7).است  مردم، نمایگدگان برابر در مجریه

صاارف ریایاات  از تاارررا مفهااومی دموکراساای، رساادیماانظاار باار مبگااای ایاان تعاااریف، بااه
 آن تحقاق  و ی یاا تبلسغاا  دارد  رأنمچون وجاود شاعب اخاذ     ظانری انتخاباتی استانداردنای

 ،(Campbell, 2008: 18) اسات انتخااب مقاماا  یماومی     وجاود ابزارناای دییاری در    نسازمگد
 نمیانی با امکان دسترسی برابر نماۀ سسستم انتخاباتی ین آنها ترمهمیی که در زمرۀ سازوکارنا

نمچاون آزادی بساان، آزادی قلام، آزادی تشاکسل      نای اساسییوجود آزادشهروندان، تضمسن 
ی کاه آزاداناه باودن    اگونهبهو ...،  نای یقسدتی، آزادی تشکسل احزاب، آزادی اجتمایا سازمان

بعدی از مقاماا  مگتخاب را تضامسن     و مستمر مؤثرآن امکان بازخواست  تبعبهو  انتخاب مزبور
 ار گررته است.قرکگد، 
 ۀنکتا  اسات. یمل آماده  تعاریف گوناگونی به، بسسار پرطرردار مفهومی یگوانبهنسز توسعه از 
اقتصاادی آن   ۀیک جامعه معادل با توسعیارتیی تعاریف آنکه توسعهاین بسساری از در مشترک 

ارراد، صگعتی  ۀبرابر با رشد تولسد ناخالص ملی، ارزایش درآمد سران رویندر نظر گررته شده و ازا
گساترده   ساد تأک(. 11: 1930)سن،  شودیدر جامعه روق تلقی م یوراشدن و پسشررت سطح رگ

ناشی از وجود نویی ارتباط نزدیک مساان   بایدبر رشد اقتصادی در تعاریف کالسسک از توسعه را 
  ساایر  ثبا طور معمول بااقتصادی و رشد اقتصادی دانست. به دییر سخن، از آنجا که به ۀتوسع

سطح زندگی بر جای خواند گذاشت، در  مثبتی بر ارتقا و بهبود سرثرو  جامعه تأث رشدشرایط، 
رساسدن باه رشاد     یناا تا حاد زیاادی بار رو     نم اقتصاد توسعه در خصوصاولسه  ینانوشته
 (.114: 1911شده است )سن، تمرکز  ارزایش تولسد ناخالص ملی و اشتغال، اقتصادی
 

                                                           
1. Boutrus Gali 
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 دموکراسیتحقق بر  اقتصادی ۀوسعت یرگذاریتأث. 2
 ،پاردازان یاه ، بسساری از نظرمسالدی اهجپگ ۀمباحا مرتبط با توسعه در دنجدی  طرحنگیام به

 ،1رای نمونه، لسپستب. کردندیبرای دموکراسی نسز تلقی م نسازیسشیگوان پرا بهتوسعۀ اقتصادی 
 از ماردم  تاودۀ  که است رقر پایسن طحس با ثروتمگد و یارتهتوسعه جوامع در تگها که است معتقد
 شاده سمتقسا  جامعۀ در برخوردار خوانگد بود و سساسی امور در آزادانهصور  به مشارکت امکان
 وجودبه استبداد رردی یا اقلست حکومت ایجاد امکان تگها برخوردار، اقلست و نابرخوردار تودۀ بسن
تولسد ناخاالص   ارزایش آن تبعبهو  تصادیاق از نظر وی توسعۀ. (Lipset, 1959: 75) آمد خواند

 باه سامت   مزباور  امتسازناای  ازبرخوردارشادگان  داخلی و درآمد سرانه، یاملی مهم در گرایش 
تگهاا   چراکاه ی غسردموکراتساک اسات،   ناا رو و پرنسز از توسل به  معتدل سساسی ناییدگاهد

ی نارو ی سوبهبه قدر   کسانی که چسزی برای از دست دادن ندارند، در تال  برای دستسابی
از دیدگاه لسپست، تگهاا  . (Lipset, 1959: 83) و غسردموکراتسک گرایش خوانگد یارت بارخشونت

یارته و ثروتمگد از لحاظ تولسد ناخالص داخلی و سطح درآماد سارانه، از دسات    در جامعۀ توسعه
امعه و ایجااد جگا    دادن قدر  سساسی به معگای محرومست کامل از مگابع اقتصادی و ثرو  ج

بسن طبقا  بر سر مگابع مذکور، نخواند بودح چراکه حتی برای بازندگان بازی قادر  نساز ساهم    
ماند و نفع نمیاانی در برقارار مانادن آراماش و ثباا  سسساتم       مگاسبی از مگابع ثرو  باقی می

ان، نمچگسن آنکه تحمل باخت در انتخابا  دموکراتسک برای بازندگ گسرد. نتسجهسساسی قرار می
آمسز در تال  برای بازگشت مجدد به قادر  توساط آنهاا    توسل به رانکارنای انتخابی مسالمت

 . (Lipset, 1959: 84)نماید پذیر میتوجسه
و اقتصاادی   ۀتوساع تر شدن ساختارنای اجتمایی بر اثر ررایگاد  سچسدهپاز دید برخی دییر، 
رایش جواماع باه سامت دموکراسای اسات.      سرگذار دییری در مسسر گتأثصگعتی شدن نسز گام 

ناای درگسار در ررایگاد ماذکور     ساروی نباسن  مگاسابا   و سااختار اجتماایی    نشاد  تار سچسدهپ
 ناا بخاش نر یک از این  در درون ، ایجاد نمکاری مؤثر، کارگران و ...(2ساالرانرننا، )بوروکرا 

و استقالل شاایان توجاه    ارتیییو به سازمان سازدمینا را ضروری بخشنگیام تعامل با دییر به
دییر امکان ررمانروایی یک ساختار با قادر    شودح شرایطی که با وجود آنیمگجر م ناگروهاین 

ارازایش قادر  و ساازماندنی    . یر نخواند باود پذامکاندر دستان یک گروه متمرکز و انحصاری 
کگد یمل میمدنی  ۀظهور جامع بستری در جهت یگوانبهی اجتمای-یاقتصادی مختلف ناگروه

گوناگون نوخاسته و خودمختار، خواه با نام بورژوازی، کارگران یا صررا   یناگروهو در نهایت این 
به پا خاسته و آن را و انحصارگرایی در قدر  سساسی مدنی، یلسه دیکتاتوری  ۀبا نمان نام جامع

                                                           
1. Martin Lipset  

2. Bureaucrats 
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سر مثبت توسعۀ اقتصاادی  تأث. با وجود این، (Przeworski, 1997: 156سرنیون خوانگد ساخت )
، باا اشااره باه تجرباۀ برخای      1رای نمونه، اودانال ب رو شده است.با تردیدنایی روبه بر دموکراسی

کام در  کشورنای آمریکای التاسن )برزیال و آرژانتاسن( در پای اثباا  آن بار آماده کاه دسات         
، 2اردا ماسالدی مبتگای بار جااییزیگی و     14و  04ی ناا دنهکشورنای مزبور، توسعۀ اقتصادی 

به تحکسم دموکراسی مگجر نشده، بلکه سرانجامی جز به روی کار آمادن ناویی حکومات     تگهانه
ی ناشای از  نابحراندر این کشورنا نداشته است. در برزیل و آرژانتسن،  9ی بوروکراتسکاقتدارگرا

رشاد   تاداوم  مگظاور باه کمبود مگابع ارزی مورد نساز برای واردا  رگاوری و مواد اولساۀ ضاروری   
صگایع داخلی و در نتسجه کگد شدن رشد اقتصادی، تبعاتی نمچون بسکاری، تورم گسترده و در 

دنباال داشات کاه  باه واکاگش خشان       پی آنها نارضایتی شدید طبقا  متوسط و کاارگر را باه  
 نظامساان، )نفاع از ررایگاد مدرنسسام و توساعۀ اقتصاادی مزباور       یذ تار بزرگی اصلی و ناگروه

-O'Donnell, 1973:56)از طریق قبضۀ قدر  سساسای مگجار شاد     نا(تکگوکرا  و نابوروکرا 

یی که پس از قبضۀ قدر ، با ندف کگترل و تخصسص مگاابع اقتصاادی محادود در    ناگروه. (70
ی نمچون کانش دستمزدنا، قطاع حمایات دولتای از    اکگگدهکگترلدسترس، به اتخاذ اقداما  

دیدگان اقاداما   یارته توسط آسسبسازماننه ایتراض صگایع کوچک و نمچگسن سرکوب نر گو
 .O, Donnell, 1973: 76-84))مزبور مبادر  ورزند 

کگا  اماا   مانگد ساگیاپور یاا نگا     یارتهکشورنایی با اقتصاد توسعه حتی امروزه نسز وجود
، اساتدالل طرراداران نظریاۀ اول را باا چاالش مواجاه       چگادان دموکراتساک  ناه  ناییمدارای رژ

 شارط سشیگاوان پا  اقتصاادی باه   ۀمخالفان تئوری توساع برخی دییر از بر این، یالوه 0.سازدیم
و باا  ده کار رریقا اشااره  آ موج گرایش به دموکراسی در کشورنای جگوب صحرایبه دموکراسی، 

ناای گارایش مزباور را بسشاتر     یشهرسارتیی نسبی اقتصادی این کشورنا، نتوسعهاستگاد به یدم 
باه کشاور    تاوان ینموناه ما   رایبا . (Alagiah, 2001: 198) کگگاد یمیی ایالم ررنگیی و اجتما
از مگظار   کهیواحد اطالیا  اکونومسست، درحال 2411د که براساس آمار سال کربوتسوانا اشاره 

در  ،درآمد سرانه در نمان ساال از مگظر  ،0جهان قرار گررته 21 ۀدموکراسی در رتب یناشاخص
 اقتصاادی بار   ۀتوسع سرد که بحا تأثکر گسریسجهنت توانیم 1است. جای داشتهجهان  30رتبۀ 

                                                           
1. Guillermo O'Donnell 

2. import-substitution 

3. bureaucratic authoritarianism 

گرا که توسعۀ سریع را رسد توسعۀ کشورنایی نمچون سگیاپور، تا حد زیادی مسراث نویی تفکر توسعهنظر میبه .0
وزیر اسبق داند، باشد. دکتریگی که از آن با استگاد به نخستگر میقتدارگرا و ندایتمستلزم وجود دولتی ا

( نام برده شده و تأثسر آن بر دموکراسی با توجه به یدم ارتباط Lee Doctrineسگیاپور با یگوان دکترین لی )
 طلبد.مستقسم با موضوع مقالۀ حاضر، تحقسقی جداگانه می

5. http://apanews.net/en/news/botswana-ranked-27-out-167-countries-in-democracy-index-2016 

6. http://statisticstimes.com/economy/african-countries-by-gdp-per-capita.php 
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در خصاوص  نتوان پاسخی صحسح  یدرستو بر این مبگا شاید به استبحا اختالری ، دموکراسی
نظار  به ،د. با وجود اینکربر ظهور یا تسهسل دموکراسی ارائه  آن سرگذارییا یدم تأث سرگذاریتأث
یارتۀ دموکراسی، یعگی حق بار تعساسن سرنوشات داخلای،     تر گسدر ارتباط با مفهوم  رسدیم

وضاعست متفااو  اسات و     ،حق بر توساعه  در چارچوب حقوق بشری آن یعگیتوسعه نمچگسن 
کاه ساعی بار اثباا       سریتأث نخست را مشانده کردح سر گذارۀ دوم بر گذارۀتأث توانیم یخوببه

 .خواند شدوجود آن 
 

حووق بوور توسووعه و   ا وور   مفهوووم حووق تعیووین سرنوشووت داخلووی و  
 آنها ده دۀیلتشک

 ۀدنگاد یگاصر شکل ، نمچگسنمفهوم حق تعسسن سرنوشت داخلی و حق بر توسعه در این بخش
 شود.نر یک بررسی می

 

 ده دۀ آنیلتشکو   ا ر  حق تعیین سرنوشت داخلیمفهوم  .1
باروز   یناا جلاوه ، شاید بتوان اولاسن  نسستجدیدی  ۀحق تعسسن سرنوشت مردم اید ۀاگرچه اید
. دکار جاو  وبزرگ اروپایی در آغاز قرن بسستم جست ناییآن را در دوران سقوط امپراتوریملی 

کاه باا ایاالم     اسات نخستسن کساانی   ۀاسبق ایاال  متحده در زمر جمهورسسرئ 1ودرو ویلسون
 یگاوان یاک  بار حق تعسسن سرنوشت را باه ، برای نخستسن1311خود در سال  ۀگاناصول شانزده

 . (Moris, 1997:202ده است )کرمعرری  المللیسنب ۀاصل حقوقی به جامع
 2کاه در بگاد    یاگوناه حق تعسسن سرنوشت پس از جگ  جهانی دوم تولدی دوباره یارات، باه  

انداف و مقاصد سازمان ملل متحاد از آن چگاسن ناام بارده شاده اسات:        ۀمگشور و در زمر 1 ۀماد
راساس احترام به اصل حقوق برابار و تعساسن سرنوشات ماردم و     روابط دوستانه بسن ملل ب ۀتوسع»

 1 ۀبار، مااد برای نخستسنو  پس از آن«. استفاده از سایر ابزارنای مگاسب برای تقویت صلح جهانی
حقوق اقتصادی، اجتمایی و ررنگیای تعریفای   مسثاق مشترک بسن مسثاق حقوق سساسی و مدنی و 

مردم از حق تعسسن سرنوشت برخاوردار   ۀنم: »کگدیارائه منسبتا  جامع از حق بر تعسسن سرنوشت 
 ۀرا تعساسن نماوده و آزاداناه توساع     شاان ساسای آزاداناه وضاعست س   توانگاد یبوده و بر این اساس م

نتسجاه   تاوان یتعریاف، ما  ایان  بر مبگاای  «. اقتصادی، اجتمایی و ررنگیی خویش را دنبال نمایگد
بسرونی مشتمل بر حق مردم  ۀجگب است کهنی برخوردار بسرونی و درو ۀگررت حق مزبور از دو جگب

درونای مشاتمل بار حاق ماردم بارای شارکت در         ۀو جگبا  یشخاو  المللیسندر تعسسن وضعست ب

                                                           
1. Woodrow Wilson 
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در (. در ایان چاارچوب،   221: 1910)امسادی،   اسات انتخابا ، حق تعسسن سرنوشت اقتصادی و ... 
حق مزبور بسشتر ماورد توجاه قارار    پس از پایان جگ  جهانی دوم، بعد خارجی  ینانخستسن دنه

تعساسن  کگگادۀ  در ایان دوره، تجلای   شاده ینتادو  المللای سننا و اسگاد با اکثریت قطعگامه وگررت 
 Van Der) استعماری، اشغالیرانه یا نژادپرساتانه از ماردم نساتگد    ۀسرنوشت در مفهوم ررع سلط

Vyver, 2000:11-13باا اساتقالل یاارتن اکثریات      و1314 ۀو اوایل دنا 1314 ۀاز اواسط دن (، اما
 ناای یمرژ ۀتحت استعمار، بعد داخلی حق تعسسن سرنوشت در مورد مردم تحت سلط نایسنسرزم

. (Cassese, 1995: 341) گررته استدر کشورنای مستقل نسز مورد توجه بسشتری قرار  استبدادی
اری از بسااستوسااط  حتاای در دوران اسااتعمارزدایی نسااز البتااه حااق تعسااسن سرنوشاات داخلاای  

از نظار دور نماناده    دادگستری المللیسنرئسس اسبق دیوان ب 1نظران، از جمله قاضی آرچاگاصاحب
یگاوان معسااری بارای ساگجش مشارویست      باه  ،حاق تعساسن سرنوشات   و با استگاد به مانست یام 

شاده از حاق   تعریاف ارائاه  (. نمچگسن 201: 1919)سسفی،  ایالم شدحاکم بر کشورنا  ینادولت
بسش از آنکه تعریفای از حاق تعساسن سرنوشات خاارجی      حقوق بشر، سرنوشت در مسثاقسن  تعسسن

غسرمساتعمره و   ینانا، از جمله ملتملت ۀرا برای نم مذکورو حق است باشد، تعریفی کلی و یام 
اشاره شاد   .(Van Der Vyver, 2000: 11) گسردینسز در نظر م المللیسندارای شخصست حقوقی ب

 مگصافانه،  و آزاد انتخابااتی  ساازوکار  وجاود  تاوان یآن را ما  کالساسک  مفهاوم  در که دموکراسای 
 محساوب  گساری یرأ در نمیاانی  مشارکت و انتخاباتی رقابت سساسی، قدر  تمرکز در محدودیت

. نمسن نکته موجبا  پسوند دموکراسی با بعد داخلی حق تعساسن  Huntington, 1991, 7-13)) کرد
زیرا در بعد مفهومی برای ایمال حق سرنوشت داخلی نساز دو یگصار از   کگد، یمسرنوشت را ررانم 

کگگاد  یما انمست اساسی برخوردارند: الف( وجود مردمی که در برابر دییاران احسااس ماا باودن     
(Self امکان تعسسن سرنوشت )ح ب)(Determination) (Fan, 2008: 184). 

را بایاد پسونددنگادۀ    اسات، اماا یگصار دوم    حاضار  تحقساق  بحاا  از خاارج  یگصر نخسات 
نسازمگاد   Determinationسرنوشات محساوب کارد.     بار تعساسن   حاق  داخلای  بعد با دموکراسی

سازوکارنایی است که در بعد خارجی حق تعسسن سرنوشت، با یگایت به یکباره بودن ایمال بعاد  
ماورد  کگد. این در حالی اسات کاه در   یمجلوه  2ی یا پله بسسستپرسنمهمزبور، بسشتر در قالب 

و امکاان   بعد داخلی تعسسن سرنوشت، وضعست متفاو  است. حق تعسسن سرنوشت داخلی، حاق 
 و اجتماایی  اقتصاادی،  سساسای،  مختلاف  شائون  در گساترده  مشاارکت  برای جامعه یک مردم

 و حکاومتیران  مساان  رواباط  شادن مگاد  قایاده  نمان یا جامعه بدون دخالت حاکمست ررنگیی
. ایان حاق صاررا  جگباۀ یکبااره      (Nanda, 2001: 307-308) شودیم شوندگان محسوبحکومت

 سااختن  ررانم در که مستمر وجود داشته باشدح امکانی صور بهباید مندارد و امکان ایمال آن 

                                                           
1. Eduardo Jiménez de Aréchaga 

2. Plebiscite  
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(. Franck, 1992: 52)کگاد  یما مهمای ایفاا    نقاش  کالسسک معگای در دموکراسی برقراری آن،
ماردم یاک    گساتردۀ  ز، یعگای مشاارکت  ضمگی در تعریف حق مزبور نسا  صور بهچگسن نقشی 

ساد بار رکان    تأکجامعاه باا    ررنگیای  و یاجتماای  اقتصاادی،  سساسی، مختلف شئون در جامعه
بعاد   تاوان یما  در واقع، .(Nanda, 2001: 307-308) یسد شده استتأمشارکت سساسی یمومی، 

کردح  در معگای سگتی آن محسوبدموکراسی  یارتۀگستر سرنوشت را نوع  داخلی حق تعسسن
جامعه از طریق  گسرانسمشهروندان در انتخاب تصمختسار ا بهصررا  ی که در آن مشارکت اگونهبه

شهروندان برای  ایجاد امکانبلکه  شود،مگحصر نمی انتخابا  یا امکان بازخواست بعدی از ایشان
. گسارد یرما برا در  امور یمومی جامعاه  ۀدر مورد کلس گسریسمتصم زمسگۀدر مشارکت آزادانه در 

تگها از امکان مشارکت آزادانه در ررایگاد انتخااب مقاماا     حق مزبور، شهروندان نه در چارچوب
طاور کلای از امکاان    یمومی، نمچگسن حق انتخاب شدن به چگسن مگاصبی برخوردارند، بلکه به

انگد مرتبط با امور یمومی جامعه برخوردار خو گسریسمگونه ررایگد تصم مشارکت آزادانه در نر
ناا را ملازم   دولت ۀحق تعسسن سرنوشت داخلی، مردم و نم(. 121: 1911)اخوان خرازیان، بود 
امور جوامعشان مشارکت آزاد، مگصافانه، برابار، یلگای و     ۀکه در ررایگد دموکراتسک ادار سازدیم

ا طور خالصه، حق تعسسن سرنوشت داخلی ربه (.30: 1911)اخوان خرازیان، آشکار داشته باشگد 
حق مردم یک جامعه به برخورداری از نویی ساختار حکومتی دموکراتسک که امکاان   بایستیم

و ررنگیی جامعه ررانم  یآنها را در شئون مختلف سساسی، اقتصادی، اجتمای ۀمشارکت گسترد
ن امکاان  سااخت مهم آنکه تگهاا باا رارانم     ۀنکت. (Nanda, 2001: 307-308) کرد، تلقی سازدیم

یماومی جامعاه    نایگسریسمدر تصم شهروندان سرگذاریتأث امکان ،ی و نمیانیمشارکت یموم
با توجه به نقش کلسدی مشارکت در تحقق بعاد داخلای حاق    و د. بر این مبگا آم خواند وجودبه

مشارکت  ۀکگگدنمان ابزارنای محقق ینویتعسسن سرنوشت، ابزارنای تحقق حق مزبور را باید به
 د.کرجامعه محسوب  مهم گسری برای امورا سمتصمیگد ررایمومی شهروندان در 

شاده، حاق شاهروندان در     مقارر  ساسای مسثاق حقاوق مادنی و س   20 ۀکه در مادگونهنمان
سسستم نمایگدگی، به  وجود 1.استانتخاب کردن و انتخاب شدن رکن اساسی مشارکت یمومی 

مگظاور  می اقاداما  ضاروری باه   مشتمل بر تما، معگای امکان برگزاری انتخابا  آزاد و مگصفانه
، تلقای  ناا گساری سمشاهروندان و مشاارکت ایشاان در ررایگاد تصام      ۀو اراد خواستامکان طرح 

برخاوردار   یا. نر شهروند از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در جریان انتخابا  دورهشودیم
باه   موظاف را یضاو مسثااق    یناحقوق بشر ملل متحد نسز دولت ۀکمست زمسگهنمسن است و در 
تضمسن حق شهروندان برای شرکت در انتخاباا    در ،20 مادۀ براساسبه تعهدا  خویش یمل 

                                                           
1. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the context of 

the existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them, 
Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights 
Council, 23 July 2015 , P.3 
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در کگاار تضامسن آزادی بساان، دسترسای باه اطالیاا  و آزادی        آمساز سضمؤثر، برابر و غسارتبع 
 1.کگدیمایالم اجتمایا  

ا محساوب  پویا  2مادنی  ۀجامعا  وجاود  ،ن سرنوشات داخلای  سرکن دییر تحقق ایمال حق تعس
مادنی آن   ۀد. جامعا کار  تلقینویی تعامل بسن دولت و شهروندان  توانیمدنی را م ۀ. جامعشودیم

از  یامگاد شادن تحات یگاوان مجمویاه     قایاده  با وجودبخش از قلمرو زندگی اجتمایی است که 
متشاکل از   یامجمویاه  باوده و  یاناه جوبااز و مشاارکت   ۀنا و قاوانسن، نمچگاان دارای جلاو   ارز 
نای خود را به دولات یرضاه کارده یاا در رضاای      صور  جمعی درخواستروندانی است که بهشه

دن از دولت کریا با بازخواست  کگگدمیخویش  نایستیمومی جامعه اقدام به طرح یقاید یا مطلوب
 یناا از ساازمان  یاگساترده  دامگاۀ متشاکل از   یااز وی تقاضای پاسخیویی دارند. چگسن جامعاه 

، مساائل ماذنبی یاا    یطلبا یدالت نمچونگررته حول محور مسائل یمومی جامعه کلنهاد شمردم
یااد   NGOیاا نماان    سردولتای غ یناا و از برخی از آنها با یگوان ساازمان  استحتی امور آموزشی 

مدنی، تقویات   ۀنای جامعدگفت که نقش مهم نها توانیم .(Diamond, 1999: 221-222) شودیم
 ناای گساری سمشویق شهروندان به مشارکت سساسای در ررایگاد تصام   مشارکت یمومی از طریق ت

در کگار احزاب نقشی مکمل را در تشویق شهروندان به مشارکت در ررایگاد   تواندیم است وجامعه 
 .(Diamond, 1999: 140) کگد از طریق شرکت در انتخابا  ایفا  یژهوبه ناگسریسمتصم

مگظور تحقاق مشاارکت   دییر از ارکان ضروری بهحق دسترسی آزادانه به اطالیا  نم یکی 
 شاود محسوب مای تبع آن حق تعسسن سرنوشت داخلی جامعه و به نایگسریسمیمومی در تصم

(Krabbe Boserup, 2005:2) . واقعست بخشسدن به مشارکت یمومی تا حد زیادی به شفارست و
روز و قابل راییان، مرتبط، به باید. اطالیاتی که استامکان دسترسی مقتضی به اطالیا  وابسته 

مگظور اتخاذ نر گونه انتخاب آگانانه قرار شهروندان به یناو در دسترس ارراد و گروهاشد رهم ب
یدم دسترسی آزاد به اطالیا  مانعی بزرگ بر سر راه مشاارکت آگاناناه اراراد در     9گررته باشد.
باه اطالیاا ،    نداشاتن  ی، چراکاه در صاور  دسترسا   اسات جامعاه   ناای گساری سمررایگد تصم

 ۀشگاخت درستی از مسئل گونهسچ، نناگسریسمشهروندان حتی در صور  شرکت در ررایگد تصم
آن مسئله اتخااذ   خصوصدر  یاو نخوانگد توانست تصمسم متگاسب و آگانانه رندمورد بحا ندا

زه را خواناد  دسترسی آزادانه به اطالیا ، به مردم ایان اجاا  . (Kumar Singh, 2014:.87) کگگد
و اطالیا  مزباور را مبگاای اتخااذ تصامسم      گگددولت را رصد ک نایگسریسمداد تا ایمال و تصم

 .(Neuman, 2002:16) خویش در مسائل یمومی قرار دنگد

                                                           
1. Ibid, P.4 

2. Civil Socity 
3. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the context of the 

existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them, Op.cit, 

P.11 
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 و مادنی پویاا   ۀجامعا  حق بار انتخااب شادن و انتخااب کاردن،     که  رسدینظر مبهدر مجموع 
یگاصر برای تحقق حق بار   ترینیو ضرور ترینیز جمله اساسدسترسی آزادانه به اطالیا  را باید ا
د، چراکه اساسا  ررانم شدن امکان مشارکت یمومی باه وجاود   کرتعسسن سرنوشت داخلی محسوب 

و بادون وجاود امکاان مشاارکت یماومی، نرگاز        ردنمیی این یگاصر در کگار یکدییر بساتیی دا 
شهروندان در  ۀ، به معگای مشارکت گسترداجرایی شدن بعد داخلی حق تعسسن سرنوشت توانینم

 شئون مختلف سساسی، اقتصادی، اجتمایی و ررنگیی جامعه خویش را انتظار داشت.
 

 آن ده دۀیلمفهوم حق بر توسعه و ارکان تشک. 2
یگوان ارزایش در تولسد ناخالص ملی، رشد اقتصادی و بااال  توسعه معموال  به ،در مفهوم کالسسک
مهام آنکاه اگرچاه ارازایش تولساد       ۀ. اما نکتا شودیسرانه شهروندان تلقی م ررتن مسزان درآمد

و حتای موجباا  بااال     دزندگی مردم را بهبود بخش تواندیناخالص ملی، با ثبا  سایر شرایط، م
، لسکن متغسرنای دییری سازدرراه نمچون متوسط طول یمر را ررانم  یناررتن برخی شاخص

اقتصادی صارف   ۀبر توسع سدو با تأک گذارندمیشرایط زندگی تأثسر نسز وجود دارند که بر بهبود 
 ۀممکان اسات کشاوری ارازایش ساران     (. 114: 1911)سن، نقش آنها را نادیده گررت  توانینم

تر و نابرابرتر مراتب نایادالنهتوزیع آن به ۀ، ولی در یسن حال، نحوباشد تولسد ناخالص ملی داشته
نا سسر در درآمد واقعی رقسرترین گروهحتی که  یاگونهبه ،متر باشدک ۀاز کشوری با درآمد سران

در تولساد ناخاالص ملای     ایسابقهیممکن است رشد ب (.119: 1911)سن،  شودنزولی مشانده 
از  ،مالی و انسانی دارند ۀثروتمگدتر که دسترسی بسشتری به سرمای یناپدید آید، اما صررا  گروه

مانده و محاروم بمانگاد. چگاسن     رقسرتر نمچگان از قارله یقب یناگروه و برندآن بهره ب تأثسرا 
(.  132: 1919کارد )ساگیوپتا،   توسعه در معگای حقوق بشری آن محسوب  توانیمواردی را نم

. در چارچوب حق بر توسعه، مفهوم توسعه شودیدر ایگجاست که مفهوم حق بر توسعه مطرح م
درآمد ناخالص ملی بوده و مراد از آن بسشاتر بهباود زنادگی    رراتر از صرف انباشت ثرو  و رشد 

رراتر ررتن از نیر  به توسعه مبتگای بار رشاد     (.2-9: 1931است )رزمی، یکایک ارراد جامعه 
صرف درآمد و ثرو  و پرداختن به کسفست رشد از حسا توساعه اجتماایی و انساانی و اندیشاه     

تغسسر در  ینوی، بهربطیکت آگانانه نمه اشخاص ذبرابری مبتگی بر توزیع یادالنه مگارع و مشار
 0 ۀشامار  ۀدر قطعگاما . (131: 1919 ساگیوپتا، ) شاود یالیوی تفکر پسرامون توسعه محسوب م
یگوان یکی از مصادیق حقوق بشار  از حق بر توسعه به 1313کمسسسون حقوق بشر مورخ مارس 
 1«ایالمسه راجع به حق بر توساعه »ان با یگو ایسه، ایالم1311نام برده شده و سپس در دسامبر 

را  بار توساعه  ایالمسه، حاق  این  1بگد  .رسدیدر مجمع یمومی سازمان ملل متحد به تصویب م
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حق بر توسعه، یک حق مسلم بشری است کاه باه موجاب آن نار رارد      : »کگدیچگسن تعریف م
اقتصاادی،   ۀماردم از اساتحقاق مشاارکت، ساهسم شادن و برخاورداری از توساع        ۀانسانی و نم

حقاوق بشار و    ۀدر آن نما  کاه ینحاو ، باه باشاگد یاجتمایی، ررنگیی و سساسای برخاوردار ما   
حقاوق   ۀگردآورناد  توانیبگابراین حق بر توسعه را م 1«.یابگدیاساسی کامال  تحقق م ناییآزاد

کاه   یاگوناه مدنی و سساسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتمایی و ررنگیی از سوی دییر به
: 1919 ساگیوپتا، ) کارد تبعسضی از آن برخوردار باشاگد، تلقای    گونهسچنا بدون نررد انسان ررد
سالب و   سرقابال یگاوان حقای جهاانی و غ   حق بر توسعه را به نسز مذکور ۀایالمس 14 ۀماد .(119

: 1932)ساسفی،  سد مجدد قرار داده است أیاز سایر حقوق اساسی بشر مورد ت ناپذیرییجزئی جدا
در گرو مذکور که تحقق حق آنمهم دییر  ۀنظر از جامعست مفهوم حق بر توسعه، نکتصرف(. 21

اقتصادی، سساسی، اجتماایی   ۀتک ارراد جامعه در ررایگد جامع توسعمحقق شدن مشارکت تک
 .  (131: 1919 سگیوپتا،)ست خود و برخورداری از نتایج آنها ۀو ررنگیی جامع

توساعه  » ده اسات: کرحق بر توسعه آن را چگسن توصسف  ۀایالمس ۀررایگدی از توسعه که مقدم
یک ررایگد جامع اقتصادی، اجتمایی، سساسی و ررنگیی است که ندف از آن بهباود دائمای ررااه    

، آن نام براسااس مشاارکت رعاال، آزاد و معگاادار      باشاد یجمعست انسانی در کل و تمامی ارراد م
این بهبود رراه کلی جامعه  «.یاه از چگسن توسعهشدمگارع حاصل ۀایشان در توسعه و توزیع یادالن

 .(132: 1919 سگیوپتا،اساسی مگجر خواند شد ) ناییحقوق بشر و آزاد ۀاست که به تحقق نم
ندف غایی حق بر توسعه، بهبود دائمی در رراه تمامی ارراد براساس مشارکت رعال، آزاداناه  

. در ایگجا مفهوم ررااه  استمگارع ناشی از آن  ۀنایشان در ررایگد توسعه و توزیع مگصفا داراو معگ
مالحظاا  براباری و یادالت، سااختار کلای       است وکالسسک  ۀتر از مفهوم آن در توسعگسترده

 ماذکور تگظسم شود که نتاایج   یاگونهساختار تولسد باید به . برای مثالکگگدیتوسعه را تعسسن م
یباار  دییار،   باه . (130: 1919 سگیوپتا،ید )دست آتوسعه به نایساست)برابری و یدالت( از س

و  سالم، آگانی و دستسابی باه اطالیاا    یۀندف از حق بر توسعه بهبود زندگی بشر از جمله تغذ
. توسعه در این دیدگاه به معگاای از مساان برداشاتن    استمشارکت نمیانی در زندگی اجتمایی 

مادی و مالی و رقادان آزادی مادنی   ، بسماری، یدم دسترسی به مگابع سوادییموانعی نمچون ب
یاک   ۀصور  خالصه، حق بر توسعه به معگای مطالببه(. 19: 1932زاده، )حبسب و سساسی است

. رراتر ررتن از نیر  به توساعه مبتگای بار    شودیررایگد توسعه نمراه با یدالت و برابری تلقی م
اجتماایی و انساانی و    ۀرشد صرف درآمد و ثرو  و پرداختن به کسفسات رشاد از حساا توساع    

 یناوی ، باه ربطیاشخاص ذ ۀنم ۀمگارع و مشارکت آگانان ۀبرابری مبتگی بر توزیع یادالن ۀاندیش
 .(131: 1919 سگیوپتا،) شودیتغسسر در الیوی تفکر پسرامون توسعه محسوب م
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  وان  املی مؤثر در دستیابی به حوق بور تعیوین    تحقق حق بر توسعه به
 وم بقای آنسرنوشت داخلی و تدا
 یماومی اماور   ۀیگوان امکان مشاارکت شاهروندان در ادار  به بایدحق تعسسن سرنوشت داخلی را 

صور  آزاد، مگصفانه، برابر، یلگی و آشکار و بدون دخالت دولت آن کشور و حق کشور خویش به
خود  ۀامعج ۀجانبنمه ۀمگظور مشارکت در توسعیگوان توانایی نر شهروند بهبر توسعه را باید به

د. یگصر اصلی در نار دو حاق مزباور، مشاارکت شاهروندان      کرو برخورداری از مزایای آن تلقی 
جانبه و برخورداری از مزایاای آن و  نمه ۀکه در حق بر توسعه به شکل مشارکت در توسع است

مرتبط با مسائل یمومی جامعاه   نایگسریسمدر حق تعسسن سرنوشت در قالب مشارکت در تصم
مگظاور امکاان زنادگی    . در نر دو حق، ندف اصلی ارزایش توانایی کلای اراراد باه   کگدیجلوه م

بایاد دیاد کاه حاق بار       اکگاون خود در نظر گررته شده اسات.   ۀآزادانه و سعادتمگدانه در جامع
باه   تواناد یجامعه و برخورداری از مزایاای آن، چیوناه ما    ۀتوسعه، به معگای مشارکت در توسع

یماومی جامعاه یاا نماان حاق       ناای گسریسممشارکت آزادانه در تصمبرای د ایجاد توانایی اررا
 د.شوتعسسن سرنوشت داخلی مگجر گ
 نسااز سشیگاوان پا  مخالفاان طارح توساعه باه     یناا اساتدالل  ینتار اشاره شد که یکی از مهام 

ب مطلاو  ۀچگدان دموکراتسک، اما با رشد اقتصادی باال و درآمد سراننه یینادموکراسی، وجود دولت
 ۀو درآماد ساران   ترسف، اما با رشد اقتصادی ضعترسکمراتب دموکراتبه ییناو در مقابل وجود دولت

باال ررتن ساطح   است وحق بر توسعه متفاو  مورد که این وضعست در  رسدینظر م. بهاستکمتر 
آماوز  یاا توزیاع درآماد     موردنظر در حق مزبور نمچون گساتر    ۀیمد یناشاخصاز نر یک 

 زمسگاۀ در  گسریسممثبت مستقسمی بر امکان مشارکت شهروندان در ررایگد تصم سریادالنه و ...، تأث
 ینتار یگوان یکای از مهام  مثبت باال ررتن سطح آموز  نمیانی، به سرامور یمومی جامعه دارد. تأث

نماان ابتادای مطارح    و از  سسات تحقق حق بر توسعه، بر دموکراسی بحا جدیادی ن  یناشاخص
 ,Glaeser)ده است شمؤثر یاد  ییگوان یاملمثبت توسعه بر دموکراسی، از آن به سرتأث ۀشدن نظری

که به قول یکی از نویسگدگان حامی این نظریه، آموز  نقش بساسار مهمای    یاگونهبه(، 2007:77
 .(7Glaeser, 2007:7) داردو مشارکت در امور یمومی  1در ارتقای ررنگ  مدنی
جامعه را به سمت گرایش به دموکراسی رنگمون  یریناپذصور  اجتگابگستر  آموز  به
 یناا نمسشه در صف مقدم مشارکت سساسی قرار دارند. نمونه کردهسلخواند ساخت. ارراد تحص

. دانشاجویان در اکثریات   ناد حضور مذکور یدمعاصر مؤ ۀخواناندموکراسی ینارراوانی از جگبش
دیکتاتور آرژانتسن در  2، نظسر قسام یلسه خوان پرونخوانانهیدموکراس یناجگبش قریب به اتفاق
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، جگبش ضدکمونسستی چکسالواکی موساوم   1301، انقالب ضدکمونسستی مجارستان در 1300
در چااسن  2مساادان تسااان آن ماان  خوانانااۀی، جگاابش دموکراساا 1311در  1بااه بهااار پااراگ 

1313Glaeser, 2007:78))،  باار ضااد حکوماات  1319-10خوانانااۀ یادآزنمچگااسن جگاابش
. اندکرده ایفا را جگبش رقرا  ستون ، نقش (Kotea, 2013:18)در یونان ناسرنگ یانه گراراست

، اسات آن مرباوط   یرساان نقش اصلی آموز  در مشارکت سساسی در یک جامعه، به بعد اطاالع 
در مساسر   کگگدهسلتسه، یاملی 0و اجتمایی شدن 9ارزایش مزایای مشارکت اجتمایی باآموز  

باه مسازان بهتاری قاادر باه بساان آنچاه        کارده  سل. ارراد تحصا شودیتبادل اطالیا  محسوب م
طاور  ند. ایشاان نمچگاسن باه    ا، نمچگسن تشویق سایرین به مشارکت در امور اجتماییدانگدیم

 ,Glaeserدست آوردن اطالیا  جدیاد، رهام و بازنشار آنهاا نساتگد )     قادر به به شایان توجهی

ناا و مزایاای   ارراد زودتر از سایرین به ارز این گروه از تا  شودیامری که موجب م ح(2007:82
 ند.شوو خوانان آن  برندیمومی پی ب نایگسریسمدموکراسی و مشارکت آزادانه در تصم

 یناا نقش مهمای در تحکاسم مشاارکت یماومی و بقاای نظاام      نمچگسن گستر  آموز  
از نظاام آموزشای نار     ناپاذیر ییهده دارد. مشارکت سساسی جزئای جادا  ساالر موجود بر یمردم
، مشاارکت  ناا یر دموکراسا بسشات کاه در نظاام آموزشای     یاگونه، بهشودیمحسوب م یاجامعه

نموناه، در اساتاندارد    رای. با شاود یآماوزان تادریس ما   مطلوب به دانش ییگوان امرسساسی به
اکسد شاده کاه بایاد باه      سدی آمریکا، بر این نکته تأکتوسط ایالت کالسفرنسا یارتهینآموزشی تدو

دادن، آگاانی یاارتن از اماور مادنی، داوطلاب شادن در اجارای         یرأ مانگدآموزان اموری دانش
نساز  در قاانون اساسای ساوئد     یگوان تعهدا  مادنی آماوز  داده شاود.   خدما  یمومی و ... به

کاارکرد )مهام( مادارس،    : »شودید ممشارکت سساسی یا یاز انمست آموز  در ارتقا چگسنینا
 نام  یکا، در قانون اساسای کاساتار  «باشدیتبع آن در جامعه مدموکراسی در مدرسه و به ۀتوسع
قانون اساسی بر این نکته که ندف آموز ، تربست شهروندان خوب، تادارک رانای   : »است آمده

 .(Glaeser, 2007:82« )دارد سددموکراتسک برای زیستن و نمبستیی انسانی است، تأک
، بلکاه ابازاری بارای    شاود یتگها خود تحصسل اطالیا  محسوب ما برخورداری از آموز  نه

مگظاور ایجااد ظررسات مشاارکت     ضاروری باه   شرطیسشبگابراین پ است،دسترسی به اطالیا  
. در واقاع، اگار حاق    شاود ییمومی جامعه توسط ارراد تلقی م نایگسریسمدموکراتسک در تصم

مرتبط با امور یمومی  نایگسریسمت داخلی را مشارکت شهروندان در ررایگد تصمتعسسن سرنوش
جامعه، از طریق انتخاب آزادانه، امکان حسابرسای از دولتماردان و تغسسار در نمایگدگانشاان در     

باه   یرساان مگظاور اطاالع  حق مزبور نسازمگد آموز  کاری به ۀسم، ایمال بهسگکگدولت و ... تلقی 

                                                           
1. the Prague Spring 
2. Tianenmen student uprising 

3. social participation 

4. socialization 



 9911تابستان  ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    605

 

مگظاور انتخااب   گونااگون باه   ناییگهمسائلی نمچون کسفست گز خصوصن در کگگدگامشارکت
دلسال  اصلح، نمچگسن مانست و چیونیی حسابرسی از دولتماردان و ... خواناد باود، وگرناه باه     

نسز پس از مدتی با خطر تبدیل باه حکومات    ناینمسن یدم آموز  شایسته، بهترین دموکراس
 .((Mzomhle Zulu, 2001:161نا مواجه خوانگد شد هنم بدون مشارکت واقعی تود نخبیان آن

شاهروندان باه    ۀدر جامعاه، ماانع از دسترسای شایسات     سوادیییدم آموز  و گستردگی ب
مختلف در دساترس در   ناییگهو گز ناسماطالیا  مربوط به چیونیی ررایگد سساسی اتخاذ تصم

. (Oluwatusin, 2015:40شود )ی، نمچگسن رهم درست آنها مناگسریسمزمان مشارکت در تصم
باه دلسلای سااده نمچاون نااتوانی ماردم در        تواناد یگفت که مشارکت سساسی م توانیحتی م

: 1930)سان،   ارتاد  سرخواندن روزنامه یا برقراری ارتباط نوشتاری با رعاالن سساسی نم به تاأخ 
. رقادان  کگاد یما ایفا  ناسماطالیا  نقشی حساتی در تحکسم مشارکت یمومی در اخذ تصم (.00

مگاارع خاود در    وتحلسال یاه تگهاا شاهروندان را در تشاخسص، تجز   دانش و اطالیاا  کااری، ناه   
تاا   شاود ی، بلکه موجاب ما  سازدییمومی با دشواری رراوان مواجه م یناو انتخاب ناگسرییرأ

ی و تحصسل این مگارع و مصالح نسز تواناای  مگظوربهشگاسایی رانکارنای مگاسب  زمسگۀایشان در 
، بدون ناسمگفت دموکراسی و مشارکت در اخذ تصم توانیدانش اندکی داشته باشگد. بگابراین م

و  سسات داشتن اطالیا  و دانش کاری از چیونیی ایمال درست آن، به معگای واقعی نمیاانی ن 
 .(Krishna, 2006:439) خاص که از دانش الزم برخوردارند، خواند بود یاصررا  مگحصر به یده

مهم حاق بار توساعه، یعگای برخاورداری از       یناسوی دییر، تحقق یکی دییر از شاخص از
ی بار  ناپاذیر مثبات انکار  سرتک شهروندان نساز تاأث  اشتغال شایسته و باال ررتن سطح درآمد تک

یماومی و پسیساری    ناای گساری سمارزایش توانایی ارراد یک جامعه در مشارکت آزادانه در تصام 
اقتصادی و  ۀمستقسمی بسن توسع ۀرابط یروشگبه توانیاشت. اگرچه نممطالبا  ایشان خواند د

سااالر  دموکراسی و استقرار حکومت ماردم  یسوارزایش رراه شهروندان با گرایش یک جامعه به
تردید برخورداری از اشتغال شایسته، باال ررتن سطح درآماد و کاانش رقار از    ی، اما ب1کردپسدا 

مگاساب درآمادنای   نایاع  زتو یماومی و دموکراسای خواناد باود.    مشارکت  ۀکگگدیوامل تحکسم
دییری در مساسر مشاارکت شاهروندان در     ۀحاصل از توسعه و نرخ باالی بسکاری، یامل بازدارند

. بسکاری گسترده، بخاش بزرگای از جمعسات    شودییمومی جامعه محسوب م نایگسریسمتصم
ایطی، یاک شاهروند محاروم از شارایط     و در چگاسن شار   دندمیقرار  سررعال جامعه را تحت تأث

زندگی توأم با رراه نسبی، قادر به شرکت مؤثر در ررایگد مشارکت سساسی  برایبگسادین ضروری 
 (Oluwatusin, 2015:40) . نخواند بود

برای جامعه نخواند بود، چراکاه راقاد آزادی الزم    یارتهیک ررد رقسر نرگز شهروندی تکامل
                                                           

نسارتیی باال، درآمد پایسن، ساالر در کشورنایی با مسزان توسعهنای مردمموج گرایش به دموکراسی و برقراری نظام. 1
 بسکاری و رقر گسترده نمچون مغولستان و کشورنای جگوب صحرای آرریقا در این مورد قابل اشاره است.
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ایجاد ناویی یادم امگسات     با. رقر استصور  مؤثر خود به یناواستهمگظور طرح و پسیسری خبه
و آثاار نااامطلوب آن   اسااتاجتماایی و اقتصاادی، مااانعی بازرگ در مسااسر دموکراسای واقعای      

مگفای و یمسقای بار     سرنمچون رقر تاأث  نایییدهنهادنای دموکراتسک خواند بود. پد ۀنابودکگگد
  مگاسب بر جای خوانگد گذاشت. بادیهی اسات از   معا سنتوانایی ارراد در تحصسل شغل و تأم

معا  روزانه و تال   ۀدلسل شرایط وخسم اقتصادی، ناگزیر بر تمرکز صرف بر مسئلاررادی که به
انتظار آن داشت تا بخشی از وقت و انرژی خود را باه   توانیبرای زنده ماندن نستگد، چگدان نم
مارتبط باا اماور یماومی اختصااص دنگاد،        نایگسریسممسئله دموکراسی و مشارکت در تصم

، موجاب رراع مشاکال     ناا گساری سمچراکه صرف وجود دموکراسی و حاق مشاارکت در تصام   
 .(Oluwatusin, 2015:40) معسشتی ایشان نخواند شد

بقا و حداقل برخورداری از موانب زندگی، برای ارراد جامعه به یک وظسفه شااق   کهینگیام
 ناای گساری سمشاهروندان باه مشاارکت در تصام     تفاوتییو ب د، موجبا  سرخوردگیشوتبدیل 

زیرا ارراد مزبور ایتقاد و ایتماد خویش را به سسستمی نرچگد  ،یمومی جامعه ررانم خواند شد
اجتمایی و اقتصاادی جامعاه    ۀایشان از توسع یمگدحداقلی بهره سندموکراتسک اما ناتوان از تأم

رانم آورد، از دست خوانگاد داد. چگاسن ارارادی اشاتساق     رراه نسبی آنها را ر سنکه موجبا  تأم
، سسات رراه نسبی ایشان ن سنسسستمی که قادر به تأم نایگسریسممشارکت در تصم بهچگدانی 

در ایان چاارچوب حتای ممکان اسات اراراد مزباور         .(Oluwatusin, 2015:40نخوانگد داشت )
 مقادم  صف دموکراتسک مذکور، در در سسستم ایشان اقتصادی مگارع سن حداقلتأمسبب یدم به

ضاعف در برخاورداری از قادر      بار ایان،  . یاالوه (Krishna, 2010:18گسرناد )  قرار آن مخالفان
د. چگاسن  شا نفاس اجتماایی شاهروندان رقسار خواناد      اقتصادی، موجب از دست رراتن یاز   

و حتای   رناد دانی دییر اشتساق چگدانی در حفاظت و نیهداری از مگارع یمومی جامعه انشهروند
 ۀباشگد، انیساز داشته مگظور مدیریت جامعه و اخذ تصمسما  یمومی ارزشمگدی به نایاگر نظر

 .((Oluwatusin, 2015:40د داشت گچگدانی در طرح آنها نخوان
انادک موجباا  گارایش    مگاساب درآمادنا در جامعاه، انادک    نایاع  زبسکاری گسترده، نمچگاسن تو 

یبار  بهتر، از آنجا کاه  . بهآوردیحکومت نخبیان را ررانم م دموکراسی موجود از حکومت شهروندان به
باا   ای، بدیهی اسات کاه در جامعاه   استنگیفت  ناییگهشرکت در مبارزا  انتخاباتی مستلزم صرف نز

شاده و رقارا از چگاسن     مسزان بسکاری و رقر باال، استفاده از حق انتخاب شدن تگها برای ثروتمگدان ررانم
شاهروندان   یباه یااملی بارای خریاد آرا     تواندیشد. از سوی دییر، رقر گسترده م حقی محروم خوانگد

چراکاه در بساساری ماوارد ممکان اسات شاهروندان رقسار         شاود، رقسر توسط نخبیان ثروتمگد تبادیل  
و بدون توجه به ایتباار، اطالیاا  و    بگیرندخود  یسرخورده از سسستم، به نیاه ابزاری و مادی به حق رأ

و صاررا  باه کاندیادایی     گگدخود را به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل ک یقعی کاندیدنا، حق رأتوانایی وا
 .((Oluwatusin, 2015:40 دندیدنگد که قسمت باالتری به ایشان پسشگهاد م یرأ
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، سااخت دار خواناد  شاهروندان را خدشاه   ۀدادن آزادانه و آگانان یتگها حق رأررو  آرا، نه
یگوان یاملی در جهت تضعسف امکان حسابرسی از مقاماا   وجود دارد که به بلکه این امکان نسز
یک سساستمدار نه از طریاق رقابات آزاد و مگصافانه، بلکاه باا       کهی. به نگیامکگدانتخابی یمل 
د، نماواره ایان احتماال وجاود دارد تاا پاس از       شاو دار مگاصاب یماومی   رقرا یهده یخرید آرا

 تفااوتی یایشان نسز احساس ب یناو خواسته دنگدگانی  رأدستسابی به قدر  نسبت به مشکال
، چراکه مسسر خود را با خرید شهروندان رقسار و ناه دادن ویاده و برناماه جهات پسیساری       کگد

بگابراین دییر خاود را ملازم باه پاساخیویی و پسیساری       سازد،نا و مشکال  آنها نموار خواسته
سابب  و شهروندان رقسار نساز باه   دانسته خویش ن ینانا و مشکال  آنها، نمچگسن ویدهخواسته

آنهاا   ۀمهمی در حل مشاکال  معسشاتی روزانا    سرآنکه رصد یملکرد سساستمداران، در یمل تأث
 .(Oluwatusin, 2015:40ندارد، تمایل چگدانی به حسابرسی از وی نشان نخوانگد داد )

 یخاوب وساعه باه  دموکراسای در بساساری از کشاورنای در حاال ت    برقراری حکومات   ۀتجرب
مگاساب   سنیواقب وخسم یدم دسترسی به حق توسعه برای شاهروندان و یادم تاأم   ۀ دنگدنشان

درآمد، اشتغال شایسته و ... ایشان بار مسازان مشاارکت آنهاا در      ۀآموز  نمیانی، توزیع یادالن
که  1رقسری نایی. دموکراساستیمومی و ایمال حق تعسسن سرنوشت داخلی  نایگسریسمتصم
ی نشتاد و نود مسالدی بر سر کاار آماده و   نادنهدر  2ررایگد موسوم به موج سوم دموکراسی در

در ظهورشان، بسش از یامل توسعۀ اقتصاادی، یاواملی نمچاون نارضاایتی گساتردۀ داخلای از       
یی و جگ  سرد، تغسسر رویکارد  استعمارزدانای دیکتاتوری برآمده از شرایط دوران یمرژیملکرد 
نای استبدادی ضدکمونسستی و در مقابل یمرژی مبگی بر یدم استمرار حمایت از ی غربناقدر 

یجادشده ای خوان یدموکراسسرپذیری از نسجان تأثحمایت از دموکراسی و لسبرالسسم، نمچگسن 
با وجود ایان،   .(Huntington, 1991:13 ) انددهدر سطح ارکار یمومی جهانی نقش اصلی ایفا کر

نا نسز نقش یواملی مثل بهبود نسبی در وضعست آموز  یا ررااه  یدموکراس نای در ظهور تگهانه
در یمال نساز نااتوانی     ، بلکاه (Huntington, 1991:13توان کامال  نادیاده گررات )  ینمیمومی را 

 توزیاع  نمیاانی،  ی آن مانگد آموز ناشاخصو  بر توسعه حق سنتأمنا در یمرژبسساری از این 
 و نای مزبور، مشارکت یماومی یدموکراسشایسته، بقا و کارکرد درست  اشتغال درآمد و یادالنۀ

در  9شهروندان را با تهدید واقعی مواجه کرده است. داخلی سرنوشت تعسسن حق در نتسجه ایمال

                                                           
1. Poor Democracies 

2. Third Wave of Democracy 

چگدان سریع، دموکراسی در آن پایدار باقی در این مسان تجربۀ نگد که با وجود رقر گسترده و یدم توسعۀ نه .9
بایست یک استثگا محسوب کردح استثگایی که محصول تورسق دولت نگد در ایجاد توازن بسن مانده را می
حا  جدی و ناراضی نکردن طبقا  باال از نای طبقا  برخوردار و نابرخوردار، از طریق یدم انجام اصالخواسته

یک سو و از سوی دییر اتخاذ شعارنای سوسسالسستی و یدالت برای جلب طبقا  ررودست، نمچگسن توزیع 
شود. با وجود این دموکراسی نای مختلف قومی و مذنبی تلقی مینسبی قدر  بسن دولت مرکزی با گروه
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 دو دموکراسااای نوپاااای نسجریاااه و مغولساااتان اشااااره   ۀنماااسن چاااارچوب، باااه تجربااا  
 .شودیم

 باوده، ل قدر  از نظامسان به حکومت دموکراسای  انتقا شاند 1333با ایگکه نسجریه از سال 
مساسر  ر سسستم دموکراتساک مزباور د   ناتوانی مشکل رقر گسترده در جامعه، موجب نشدن حل

، برای مشارکت آزادانه در امور یماومی جامعاه   ترسفاقشار ضع یژهوارزایش توانایی شهروندان، به
آماوز ، نباود امگسات کااری و ...      . بسکاری، سطح پایسن بهداشت، اساتاندارد ضاعسف  شده است

ایشاان از مشاارکت    ساری گو راصاله  ایسجریاه نفس پایسن سساسی شهروندان نموجبا  ایتمادبه
رعاالنه و پویا در ررایگد زندگی سساسی و مدنی جامعه و در نتسجه لطمه به دموکراسای و ایماال   

مثااال  رایباا .(Oluwatusin, 2015:36حااق تعسااسن سرنوشاات داخلاای را راارانم کاارده اساات )
 20و ساطح بسکااری باه     درصاد  11براساس آخرین آمارنا، سطح رقر در کشور باه   کهیدرحال
، 2410متعاقبا  در انتخابا  ریاسات جمهاوری ساال    ، Animashaun)،(2015:191ه رسسد درصد

این در حالی اسات   .(Oluwatusin, 2015:40)تگها شاند حضور نسمی از واجدین شرایط نستسم
واجادین   درصاد  01و  13ترتساب  به 2441و  2449 یناتخابا  ریاست جمهوری سالکه در ان

 1ده بودند.کرشرایط شرکت 
. اسات دموکراسای نوپاای مغولساتان نساز قابال مشاانده        ماورد مشابه چگسن وضاعستی در  

یامل اصلی نارخ  شد که یمتصور  1334در سال ررایگد انتقال به دموکراسی که در آغاز یدرحال
، باا  اسات  دارییهرقر، شرایط خاص انتقال از اقتصاد سوسسالسستی به اقتصاد سارما  درصدی 94

گذشت بسش از دو دنه از برقراری دموکراسی، نرخ رقر نمچگان ثابت مانده است. شرایط مزباور  
نگیام انتخابا ، نمچگاسن کاانش    یمدی سسستم سساسی موجود، موجب رواج خرید رأاو ناکار

کاه براسااس    یاگوناه ده، باه شا موجود برای مشاارکت یماومی    یارناایتماد یمومی به سازوک
اناد کاه   دهکار شوندگان ایاالم  پرسش درصد 14، بسش از 2412ه در سال گررتنظرسگجی انجام

 ,Tuya سسات ) بسکااری و رقار ن   یاژه وسسستم دموکراتسک موجود قادر به حل مشکال  آنها باه 

                                                                                                                                        
رقر گسترده، آموز  مگاسب نمیانی، نمچگسن توزیع یادالنۀ  کگیسبب یدم مورقست در ریشهنگدی را نم به

کگگدۀ حق تعسسن سرنوشت داخلی برای نمیان یگوان الیویی مورق و محققتوان بهدرآمدنا، چگدان نمی
درصد مردم نگد از نر گونه خدما  یمومی دولت مزبور محروم بوده  94تا  20محسوب کرد. براساس آمارنا 

واجدین شرایط رأی  حدود دوسوم از باالتر به نرگز که ناستدنه کشور این در تخابا ان در مشارکت نرخ و
نای اخسر شده از مشارکت مردم در انتخابا  نگد در دنهای که باالترین نرخ ثبتگونهنرسسده، به دادن
 رسسده است. برای اطالیا  بسشتر ر.ک:  شرایط درصد واجدین 10سختی به به

Atul Kohli, The Success of India's Democracy, Cambridge University Press, UK, 2001, PP.1-4 

Ashutosh Varshney, The wonder of Indian democracy 
http://www.eastasiaforum.org/2012/02/29/the-wonder-of-indian-democracy/ 

https://qz.com/208578/heres-how-indias-record-setting-voter-turnout-compares-to-the-rest-of-the-world/ 

1. Elections in Nigeria, http://africanelections.tripod.com/ng.html 
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د تاا نهادناای دموکراتساک و    شا وجب خواناد  ایتقادی که رواج آن در بلگدمد ، م ح(2013:12
نموناه   رایبا  مشارکت یمومی در مغولستان نسز با خطر از دست دادن مشرویست مواجاه شاود.  

، 1دشا مردم مواجاه   درصد 31اولسن انتخابا  پارلمانی آزاد در مغولستان با مشارکت  کهیدرحال
، 2412خاباا  پارلماانی ساال    بعدی با ریز  مواجه شاده و در انت  مسزان مشارکت در انتخابا 

 2اند.دهکرواجدین شرایط شرکت  درصد 10تگها 
 

 گیرینتیجه
دموکراسی، نر یاک موارقاان و مخالفاانی     توسعۀاقتصادی بر  ۀاثرگذاری یا یدم اثرگذاری توسع

 بشاری  حقاوق  چارچوب در توسعه مفهوم دادن قرار با رسدیم نظربه این، وجود باداشته است. 
 باا  مارتبط  یناشاخص ینترمهم از برخی تحقق گفت توانی. مشد خواند تفاو م وضعست آن،

 بر مگاسب اشتغال و درآمدنا یادالنۀ توزیع نمیانی، آموز  نمچون توسعه بر برآورده شدن حق
ی از تار موساع سرنوشت داخلی )تفسسر  تعسسن بر تسهسل در تحقق حق سمت به جوامع گرایش

 اجتماایی،  سساسای،  مختلاف  امور در شهروندان یمومی شارکتم امکان معگای به دموکراسی(،
گساتر  آماوز     .گذاشات  خواناد  جای بر چشمیسری مثبت آثار جامعه، ررنگیی و اقتصادی

 یناجگبشاز بسساری سری گتگها در شکلنه کردهسلارراد تحص ارزایش شمارنمیانی و در نتسجه 
بقای کاارکرد نهادناای   تضمسن در تحکسم و  ، بلکهکگدیخوانانه، نقش محوری ایفا مدموکراسی

 سریمشارکت یمومی، یعگی رکن اساسی حق تعساسن سرنوشات داخلای نساز تاأث      کگگدۀسنتضم
رراتن درآماد، توزیاع     نمچاون بااال   ییناا پسوند مستقسم بسن شاخص اثبا . اگرچه دارد حساتی
اخاذ تصامسما     مشاارکت یماومی در   گستر  امکاان درآمد و کانش رقر و بسکاری با  ۀیادالن

تردیاد یادم تحقاق    بای ، کار آسانی نخواند باود  ،سساسی، اجتمایی، اقتصادی و ررنگیی جامعه
مارتبط باا مشاارکت    مزبور اثر مگفی یمسقی بر تداوم کارکرد صحسح ساازوکارنای   یناشاخص
الزم برای ایمال حق  ۀبر جای خواند گذاشت. حتی در صور  برقراری سازوکارنای اولس یمومی
و جریان آزاد اطالیا ، پویا مدنی  ۀسن سرنوشت داخلی، نمچون سسستم انتخابا  آزاد، جامعتعس

 یجتادر حق بر توساعه، باه  برآورده شدن  ضروری مذکور برای ینایدم تحقق نر یک از شاخص
در رارانم   ناتوانی جامعهو در نتسجه  رتبط با مشارکت یمومیمدی سازوکارنای ماموجبا  ناکار
 کرد.ررانم خواند  برای شهروندانش راحق تعسسن سرنوشت داخلی ایمال ساختن امکان 

 

                                                           
1. DEMOCRATIC ELECTIONS IN MONGOLIA EXPERIENCE FOR OTHER NATIONS 

http://www.mfa.gov.mn/?p=29288 

2. Narangoa, Li, Mongolia’s 2012 parliamentary election, 10 July 2012 

http://www.eastasiaforum.org/2012/07/10/mongolias-2012-parliamentary-election/ 



 600...   آن بر تحقق بعد داخلی یرحق بر توسعه و تأث

 

 م ابع
 یفارس. 1

 هاکتاب (الف
انتشاارا   : وحساد محماودی، تهاران    ۀترجما  آزادی، ۀمثابا توسعه باه  ،(1930سن، آمارتسار ) .1

 .دانشیاه تهران
 

 مقاالت (ب
 ۀمجل، «چارچوب ملل متحدتحول حق تعسسن سرنوشت در » ،(1911اخوان خرازیان، مهگاز ). 2

 .102-30، صص 91،   حقوقی
، «الملال سنقبض و بسط مفهومی حق تعسسن سرنوشات در حقاوق با   »، (1910امسدی، یلی ). 9

 .204-220، صص 90،   حقوقی ۀمجل
تأثسر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن »، (1932تابستان ، حارظه )سسفیح زاده، توکلحبسب. 0

، 12  ، 11دورۀ ، حقاوق قضاایی   ناییدگاهد ۀ، رصلگام«بر بعد ملی حق بر توسعه با تأکسد
 .91-11صص 

الزاما  تحقق حکمرانی خوب بارای دساتسابی   » ،(1931)، سمسه صدیقیح رزمی، محمدجواد. 0
شاهر،  سگیواحد خم، ، دانشیاه آزاد اسالمیچهارمسن نمایش ملی اقتصاد ،«انسانی ۀبه توسع
 .22-1صص 

ناا در پرتاو اصال    تحوال  مفهوم حاکمسات دولات  »، (1919)اردیبهشت  سسفی، سسد جمال. 1
 .210-293، صص 124   ،1دورۀ  ،تحقسقا  حقوقی ۀمجل، «تعسسن سرنوشت

 ۀمجلا شااکه سرکسساان و یلای گاودرزی،      ۀ، ترجما «مفهوم توسعه»، (1911) سن، آمارتسار. 1
 .110-101، صص 12،   رانبرد یاس

مگوچهر توسلی جهرمای،   ۀ، ترجم«توسعه در نظریه و یمل حق»، (1919) سگیوپتا، آرجون. 1
 .204-113، صص 94،   حقوقی ۀمجل

 

 پ( رساله

 ناای رعالستکسد بر أحق بر توسعه در پرتو گفتمان امگست انسانی با ت ،(1932سسفی، آنانستا ). 3
، الملال باسن ، رساله برای دریارات مادرک دکتاری حقاوق     ملل متحد در ایران ۀتوسع ۀبرنام
 نور. پسام هران، دانشیاهت

 



 9911تابستان  ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    606

 

 انگلیسی. 2
A) Books 
10. Alagiah, George (2001), A passage through Africa, London, Little, Brown and 

Company.  

11. Cassese, Antonio (1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal, 

Cambridge, Cambridge University press. 

12. Diamond, Larry (1999), Development Democracy: Toward Consolidation, 

Baltimore, the Johns Hopkins University Press. 

13. Krishna, Anidruh (2010), Poverty, Participation, and Democracy, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

14. O'Donnell, Guillermo (1973), Modernization and Bureaucratic 

Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, Institute of 

International Studies, University of California. 

 

B) Articles 

15. Animashaun, Mojeed Adekunle (2015), “Nigeria 2015 Presidential Election: the 

Votes, the Fears and the Regime Change”, Journal of African Elections, Vol. 14, 

No. 2, pp. 186-211. 

16. Glaeser, Edward L, Giacomo A. M. Ponzetto •Andrei Shleifer (2007), “Why 

does democracy need education”, Journal of Economic Growth, Vol. 12, No.2, 

pp. 77-99. 

17. Fan, Hua (2007), “the Missing Link between Self-Determination and 

Democracy: The Case of East Timor”, Northwestern Journal of International 

Human Rights, Vol. 6, No.1, pp. 175-195. 

18. Huntington, Samuel.P (1991), “Democracy Third Wave”, Journal of 

Democracy, spring 1991, pp. 12-34. 

19. Franck, Thomas M (1992), “the Emerging Right to Democratic Governance”, 

the American Journal of International Law, Vol. 86, No.1, pp. 46-91. 

20. Kotea, Marianthi (2013), “The Athens Polytechnic Uprising: Myth and Reality”, 

American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No.8, pp. 

18-24. 

21. Krishna, Anirudh (2006), “Poverty and Democratic Participation Reconsidered: 

Evidence from the Local Level in India”, Comparative Politics, Vol. 38, No.4, 

pp. 439-458. 

22. Kumar Singh, Rajeev (December 2014), Right to Information: The Basic Need 

of Democracy, Journal of Education & Social Policy, Vol. 1, No.1, pp. 86-96. 

23. Lipset, Seymour Martin (1959), “Some Social Requisites of Democracy: 

Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political 

Science Review, Vol. 53, No.1, pp. 69-105. 

24. Lipset, Seymour Martin (1994), “the Social Requisites of Democracy Revisited: 

1993 Presidential Address”, American Sociological Review, Vol. 59, No.1, pp. 1-

22. 

25. Moris, Halim (1997), “Self-Determination: An Affirmative Right or Mere 



 603...   آن بر تحقق بعد داخلی یرحق بر توسعه و تأث

 

Rhetoric?”, 4 ILSA J. Int'l & Comp. L. 201, pp. 201-220. 

26. Nanda, Ved P (2001), “Self determination and secession under International 

Law”, Denver Journal of International Law & Polictics, Vol.29, No.4, pp. 305-

320. 

27. N. Tuya (2013), “Democracy and Poverty: A Lesson from Mongolia", the 

Mongolian Journal of International Affairs, No. 18, pp. 129-143. 

28. Oluwatusin, A. O., Egbebi, Abolarin (2015), “Poverty and the Sustainability of 

Democracy in Nigeria”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 

20, No.2, Ver. III, pp. 36-42. 

29. Przeworski, Adam & Fernando, Limongi (1997), “Modernization: Theories and 

Facts”, World Politics, Vol. 49, No.2, 155-183. 

30. Van Der Vyver, Johan (2000), “Self-Determination of the Peoples of Quebec 

under International Law”, Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 10, pp. 

1-27. 

 

C) Reports 

31. Boutros-Ghali, Boutros (2003), the Interaction between Democracy and 

Development, Executive Summary, Paris, France: UNESCO. 

32. Campbell, David F. J, (2008), the Basic Concept for the Democracy Ranking of 

the Quality of Democracy, Vienna, Austria Democracy Ranking. 

33. Krabbe Boserup, Louise, (May-November 2005), An Introduction to Openness 

and Access to Information, Copenhagen, Danmark: Danish Institute for Human 

Rights. 

34. MZOMUHLE ZULU, PAULUS (2001), Education as a Precondition for 

Democracy. Democracy, Reality and Responsibility, Vatican City: Pontifical 

Academy of Social Sciences.  

35. Neuman, Laura (2002), Access to Information on a Key to Democracy, Atlanta, 

USA: the Carter Center. 

36. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public 

affairs in the context of the existing human rights law: best practices, 

experiences, challenges and ways to overcome them. .(2015). Report of the 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, 

Switzerland, Human Rights Council. 

 

D) Websites 

37. Elections in Nigeria 

http://africanelections.tripod.com/ng.html 

38. Narangoa, Li (2012) Mongolia’s 2012 parliamentary election 

http://www.eastasiaforum.org/2012/07/10/mongolias-2012-parliamentary-

election/ 

39. https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy 

42. http://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1903613/ hong-kong-

slips-one-place-democracy-rankings-mainland-rises 

http://africanelections.tripod.com/ng.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy


 9911تابستان  ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    606

 

43. http://uk.businessinsider.com/the-richest-countries-in-the-world-2017-3/#15-the-

netherlands-gdp-per-capita-50846-41485-16 

44. https://www.eiu.com/topic/democracy-index 

45. http://apanews.net/en/news/botswana-ranked-27-out-167-countries-in -

democracy-index-2016 

46. http://statisticstimes.com/economy/african-countries-by-gdp-per-capita.php 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index

