
سازی در کشور -ملت/مشکالت دولت
و راه ھای حل آن

زادپروفیسور دکتور لعل 

کانون پاسداران فرھنگ تاجیک : میزبان

آرنیم، ھالند

٢٠١٩دسمبر  ٢٢

:کنفرانس

Macro-Technical	Analysis



فھرست

)مفاھیم، مقوالت و اصطالحات(پیشگفتار * 

)پیشینھ مرض(ملت سازی در کشور /نگاھی گذرا بھ وضع دولت* 

)تشخیص مرض(مشکالت اساسی * 

)درمان مرض(راه ھای حل * 

)نسخھ نھایی(نتیجھ گیری * 

سرچشمھ ھا* 



پیشگفتار
 

)مفاھیم، مقوالت و اصطالحات(
نبود برداشت یکسان از واژه ھا



؛)داستان موالنا در باره انگور و عنب و اوزوم( زبان گفتگو *

؛)تغییر مفھوم در جریان زمان و علوم مختلف(ھا سیر تاریخی واژه  *

؛ )مکان/تغییر مفھوم نظر بھ موقعیت( زاویھ دید *

؛ )...تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و( معیارھای ارزیابی *
 

؛)...احساساتی، عقالنی، علمی، مذھبی و( برخورد یاشیوه پژوھش  *

؛)...منافع شخصی، سیاسی، قومی، علمی و( اھداف و انگیزه *

؛)بھ ویژه در علوم اجتماعی( نبود توافق عمومی یا نظریات متفاوت *

ھاواژه سر بر بازی با کلمات یا جنگ 

آنھا» شکل«و » نام«اشیا و پدیده ھاست، نھ » ارزش واقعی«یا » ماھیت ذاتی«آنچھ مھم است، 



زند ارزش ھای کھ افراد بر حسب آن خود را معرفی می کنند یا متمایز می سا/ویژگی :ھویت* 
ملی، قومی، /انند ھویت کشوریم: ھویت می تواند اصلی، جعلی، طبیعی، کسبی، انتخابی، تحمیلی وغیره باشد(

کدام یک مھم است؟). زبانی، مذھبی، جنسیتی، مسلکی وغیره
 

سال بھ /مھم این است کھ چند نسل(خویشاوندی دارند /گروھی از مردم کھ با ھم قرابت :قبیلھ/طایفھ* 
 ٣٠/٢٠/١٠زیرا تمام انسان ھا شاخھ ھای یک درخت اند و نیای واحد دارند؛ تعداد نیا ھا در . عقب می رویم

)!ژنتیکی انسان ھا است ٩٩.٩٪و این دلیل مشابھت ... بلیون می شود/ملیون/ نسل، بیش از ھزار

.گروھی از مردم کھ با ھم مشترکات زبانی و فرھنگی دارند :تبار/قوم* 

ن اما ای(گروھی از مردم کھ بر بنیاد ویژگی ھای رنگ پوست و چھره متمایز می شوند  :نژاد* 
):ھای متفاوت» گونھ«اقلیمی است، نھ نشانِھ -تمایز بنیاد علمی نداشتھ و محصول شرایطی محیطی

احد انسان ھای امروزی نیای و«نشان می دھد کھ ) فوسیل شناسی و ژنتیک(تمام یافتھ ھای علمی  *
)!حتی تمام موجودات زنده منشای واحد دارند(دارند » ھزار سالھ ٣٠٠و منشای افریقایی 



!ھمھ یکی بود زبانو  اشکالمی گویند کھ اگر ھمھ افراد بشر یک پدر داشتند، 
 

 و طبایع و اختالف اجسام بشر در رنگ ھا و چھره ھامن این استدالل را نمی فھمم، زیرا 
ارد و در آن مدخلیت داختالف اقالیم و اھویھ نیست، بلکھ اختالف نسب اخالق تنھا معلول 

افتادند  ردوتقسیم شده و از ھم اقوامی و فرقھ ھای از اینجا پیش آمد کھ بشر بھ اختالف لغات 
نان را نیازمند گشتند کھ مقاصد آوضع لغاتی و ھر قومی برای رفع نیازمندی ھای خود بھ 

ماند و برساند و چون زمان طول کشید این گونھ عبارات رو بھ فزونی گذاشت و در یاد ھا ب
...از ترکیب آنھا نیز مواضعاتی پیدا شد و تحت نظم و قاعده ای قرار گرفت

)سال پیش ١٠٠٠( »قوم«و » نژاد«در مورد ) آثارالباقیھ(گفتار البیرونی 



رشد جمعیت جھان در یکھزار سال گذشتھ 
)نسل ٣٠حدود (



)نََسب نامھ موجودات زنده(درخت زندگی 

سلول موجودات زنده

واحد اندازه گیری ملیون ھا سال است



یمنشای افریقایی انسان ھای امروز



:ھا شاھنشاھی/امپراتوریبھ  ملوک الطوایفیگذار از  :دولت ھای کالسیک* 

؛)طبقات محکومیا وسیلِھ برای سرکوب (حفظ منافع طبقات حاکم سیاسی برای ھای » نھاد«* 

؛)»غیرمتمرکز یافدرال «دارای ساختار (واحد ھای وسیع و اکثرا بدون نام » قلمرو«* 

؛)»خطبھ«و » سکھ«، »جزیھ/غارت«(» رعیت باج گزار«مطیع یا » مردم«* 

بود؛» خدا یا بی ارزشملکیت «) و منابع آن(زمین ھای غیر مسکونی و غیرمزروعی * 
 

؛)موانع طبیعی مانند کوھھا، دریا ھا و دشت ھا یا مناطق بی صاحب یا حایل(باز » سرحدات«* 

؛)یا تحمیل خواست ھا و تمایالت حاکمان از طریق زور و فرمان» دو لب زمامدار«: قانون* 

)دیکتاتوری(میراثی /نصبی/غصبی): سال ۴٠٠٠(دولت ھای کالسیک    
دولت

)دموکراتیک(مردم ساالر /انتخابی/ملی): سال ٢٠٠(دولت ھای ُمدرن    

»ماھی از َسر گنده گردد، نی ز دُم«        بدن، مثل َسر است  در نقش دولت 

1867

االسکا

2km$/5	 



لت ھا حق تساوی دو/شناسایی پیمان وستفالی* 
؛ )١۶۴٨(یا آغاز سیستم مدرن بین المللی 

دولت ھای «مداخلھ در امور /عدم تعرض* 
ش جدایی بی: حاکمیت بر سرزمین و مردم(» مستقل

و ) واحد سیاسی از امپراتوری مقدس روم ٣٠٠از 
.آغاز تھاجم اروپاییان بھ قاره ھای دیگر

 

١٧در اروپا در سده » دولت ھای مستقل«ایجاد مفھوم 



انقالب «و ) ١٧٧۶(» استقالل امریکا«، )١٧۶٠(» انقالب صنعتی انگلیس« :١٨سده * 
در » دولت ملی«یا » ملت -دولت «ھای » اندیشھ«ایجاد باعث ) ١٧٨٩(» کبیر فرانسھ

).Nation-al-State(الحقوق شھروندان مساوی دولت ھای مستقل دارای : گردیداروپا 

» ١٨۴٨مانیفیست حزب کمونیست، «، »آزادی خواھی/جنش ھای ملی«ظھور  :١٩سده * 
: را بسازند» ملت«ھای کھ مردم آن یک » کشور«یا  »ملت یا دولت ملی -دولت « و ایجاد

.ھماھنگی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی

»جھانیاول جنگ «پس از » مللتعیین سرنوشت حق «پذیرش اصل  :٢٠سده * 

جنگ دوم «پس از » متجانس ترفرھنگی  -قومی  کوچکھای دولت «ایجاد  *
 اعالمیھ جھانی حقوق(بیشتر دارد ھماھنگی » ملت -دولت «با مفھوم کھ » جھانی
).١٩۴٨بشر، 



ملت ھمگونی چندانی ندارد -کھ ھنوز با مشخصات دولت  ١٨١۵اروپا در 



کھ محصول ) قضاییھ، مقننھ، اجراییھ(نھاد ھای سیاسی  ):ملت -دولت (دولت ھای ملی * 
:موکراتیک است/آزاد» انتخابات«یک کشور در یک پروسھ » شھروندان«آرای 

و ) بر روی زمین یا نقشھ(مشخص ھای » مرز«معین، » نام«دارای » سرزمین«* 
؛)است» ملکیت دولت«زمین و منابع آن (نیاز بھ گذرنامھ و روادید 

کشورھا؛ /یا شناسایی توسط سایر دولت» حاکمیت/استقالل«داشتن * 

ھای برای ارایھ خدمات اساسی برای شھروندان؛» نھاد«* 

).حاکمیت ارزش ھا(نسبتا عادالنھ » قوانین«* 

)دموکراتیک(مردم ساالر /انتخابی/ملی: ُمدرنھای دولت 

؛ )نھامذھبی آ/صرفنظر از وابستگی ھای قومی(افراد مساوی الحقوق یک کشور  :شھروندان* 
...است، نھ قوم، قبیلھ وغیره» فرد یا شھروند«دولت ملی جامعھ در واحد اساسی * 



) ملی توسط دولت(است، یعنی افراد یک کشور کھ ) احساسی/ذھنی(انتزاعی مفھوم یک ملت  *
تگی از وابسصرفنظر (انکشاف متوازن /رشدمساوی درازمدت و تامین شرایط یک پروسھ در 

؛)نھ بر اساس زور و فرمان(بھ شھروند تبدیل می شوند ) ھای قومی، زبانی و مذھبی آنھا

کشور کھ یک است؛ یعنی شھروندان » جامعھ شھروندی«و » دولت ملی«ملت محصول  *
 قانون: باورھای دموکراتیک یا ارزش ھای مشترک(ند اسیاسی  -مشترکات حقوقی دارای 

؛)»حاکمیت ارزش ھا«شھروندی یا اساسی، عدالت اجتماعی، حقوق 

شودمطرح می » کشور«رابطھ بھ در ): ملت -تیوری دولت (ملت 

...)زبان، پول، سرود، پرچم، تذکره و(ھای مشترک کشوری » نماد«یعنی » ھویت ملی«

اد جنبش تاکید دارند کھ بنیملت » فرھنگی -قومی «عینی مفھوم اما تعدادی از دانشمندان بر  *
! را تشکیل می دھد) جدا طلبی(سیاسی و  )خود مختاری(فرھنگی » گراییملی «امروزی ھای 



»               شھروندان«یا » زورمندان«توسط  دولت *
):فعال/افراد آگاه(ساختھ می شود 

           توسط زورمندان :شیوه ھای دیکتاتوری*    
؛»نیاز حاکمان«و  »زور«بر بنیاد 

    توسط شھروندان :دموکراتیکھای شیوه *    
؛ »نیاز شھروندان«و » عدالت«بر بنیاد 

...) ملت سازی و/کادر/قانون/پروسھ ھای نھاد(سازی دولت 

معیارھای ارزیابی؟
نیرو ھای محرکھ جامعھ؟

)دموکراتیک -دیکتاتوری (

نیرو ھای محرکھ جامعھ کدام اند؟



):»مذھبی/چند قومی«مشکالت اساسی در کشورھای (ساختھ می شود  دولت توسط ملت* 
 ،»قوانین غیرعادالنھ«ایجاد :  )آرمان محور/قوم: دولت زورمندان( میکانیکیھای شیوه * 
حاکمیت قوانین «و » خواست حاکمان«بر بنیاد » حذف دیگران«و » ھویت تحمیلی«

؛»دو لب زمامدار :غیرعادالنھ
ھویت «، »قوانین عادالنھ«ایجاد ): شھروند محور: دولت شھروندان( ھای ارگانیکیشیوه * 

 حاکمیت«و » خواست شھروندان«بر بنیاد » سیاسی ھمگان -مشترکات حقوقی«و » ملی
و تجزیھ  سکاتلند، کاتالونیا و تاجیکان پاکستان» ملی گرایی«اما رشد جنبش ھای ( »قوانین عادالنھ

)!  را زیر سوال برده است» ملت -دولت «در تیوری » ملت«، مفھوم )ملت سازی با زور(شوروی 
در زیر حاکمیت یک ) افراد مساوی الحقوق(» شھروندان» «اتحاد داوطلبانھ«: وحدت ملی* 

).کھ محصول انتخابات آزاد شھروندان باشد(» دولت ملی«

)) مذھبی/در بین گروھھای قومی(ایجاد وحدت ملی  وپروسھ ھای شھروند سازی (سازی ملت 

)!خود گردانی(ھر ملت حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند : حق تعیین سرنوشت ملل



...و برتانیھشوروی، بلژیک، ھسپانیھ،  :ملتیھای چند دولت * 

...جاپان و :ھای تک ملتیدولت * 

...افریقای جنوبی، سنگاپور، تایوان و: دولت ھای بدون ملت* 
...کیوبک وکاتالونیا، باسک، سکاتلند،  :ملت ھای بدون دولت* 

...کوریای شمالی و جنوبی و :ملت ھای چند دولتی* 

...و) ایرلند و برتانیھ(، ایرلندی ھا )سویدن و فنلند(سویدی ھا  :دولتدر چند ملت ھای * 
 

فرھنگی بوده و جدا از دولت است -ملت یک پدیده قومی : تیوری ھای جدید

وغیره یریا و احتماال سریالنکا، ھند، اندونیزیا،  نایجچکوسلواکیا، حبشھ شوروی، یوگوسالویا،  تجزیھ *
است؛» فروپاشی دولت ھای چند ملتی«دھنده نشان 

ایجاد ملت «ه کاتالونیا، باسک، سکاتلند، کیوبک، کردستان، کشمیر، پنجاب وغیره نشان دھند تجربھ *
» ملی شبھ دولت«آنھا را می توان . اند کھ در آستانھ تبدیل بھ دولت متوقف مانده اند» )بدون دولت(ھای 

!نامید) ویژگی ھای حاکمیت مستقل بر اساس ھویت ملی(



است؛» خوراک جو -شکاری «یک موجود ) ذاتا و ماھیتا(ھر موجود زنده بصورت طبیعی  *

است؛» حرکت، تالش، مبارزه و مقاومت«او برای زندگی کردن مجبور بھ  *

 وغیره ، زبانی، مذھبی، مھاجرتی، تجارتیجنگ ھای بشر رنگ قومی/صرفنظر از اینکھ تمام جنبش *
:بوده است» غیرعادالنھ«و یا » عادالنھ«داشتھ؛ ماھیت آنھا 

عادالنھ اند؛» حق طلبانھ یا برابری خواھانھ«جنگ ھای /تمام جنبش *

غیرعادالنھ اند؛» قدرت طلبانھ یا برتری خواھانھ«جنگ ھای /تمام جنبش *

:دارد کھ در بسا موارد باید پرداختھ شود» ھزینھ«آزادی، برابری و عدالت اجتماعی  *

)!تا پای جان(مبارزه، مقاومت و ایستادگی * 

حق داده نمی شود، بلکھ گرفتھ می شود

برو قوی شو، اگر خواھی زنده مانی        کھ در نظام طبیعت، ضعیف پامال است



ملت سازی در کشور-دولتنگاھی گذرا بھ وضع 
 )پیشینھ مرض(



تعیین شده است؛) ١٩٠١ - ١٨٨٠(آن عمدتا در زمان امیر عبدالرحمن خان ی »ھامرز « *

؛)لیتحمی/کشور مصنوعی(و مردم ما در آن نقشی نداشتند شده ایجاد » برتانیھ و روسیھ«این مرز ھا توسط  *

شده است؛حاصل ) ١٩٢٩ - ١٩١٩(آن در زمان امیر امان هللا خان » استقالل« *

؛نداردشکل در جغرافیای جھان وجود بھ این کشوری بھ این نام در تاریخ و عبدالرحمن، از پیش  *

 منطقھ/حلم، )صفاری، سامانی( قبیلھ/خانوادهبنام ) امان هللا/عبدالرحمن(تمام حاکمان تا ایجاد کشور افغانستان  *
)!اھی ھاشاھنش/طوایف مستقل یا امپراتوری: تاریخ منطقھ(نامیده شده اند  ایران/خراسانو یا ) غزنویان، غوریان(

چگونگی ایجاد کشوری بھ نام افغانستان



)زبانی - ساختار متمرکز و برتری خواھی قومی(ظھور مرض 
چیزی بنام ادارات دولتی، تقسیمات ملکی و یا معارف و مطبوعات ) ١٨٨٠-١٩٠١( امیرعبدالرحمنتا زمان  *

ایجاد » دولت متمرکز«تسلیحات انگلیس و با زور شمشیر حکومت نموده و یک /وجود ندارد؛ اما او بھ کمک پول
)!بود» ملوک الطوایفی«و یا » غیرمتمرکز/فدرال«پیش از آن ساختارھا (می کند 

. ایجاد می شود) سراج االخبار(و مطبوعات ) حبیبیھ(، معارف )١٩٠١-١٩١٩( امیرحبیب هللادر زمان  *
داشتھ و اندیشھ ھای                » افغانی«ملت /نقش اساسی در روشنگری و ایجاد مفاھیم دولت محمود طرزی

را »قوم افغان اجداد اقوام آریایی است«و » زبان افغانی اجداد زبانھاست«
!مطرح می کند

زبانی –نخستین عالیم مرض برتری خواھی قومی 

زساختار متمرکنخستین 



ملکی، مطبوعات، ادارات دولتی، تقسیمات ) ١٩١٩-١٩٢٩( هللامیرامان  در زمان *
ی ھای عملنخستین گام قانون اساسی، محو بردگی و آزادی زنان بوجود آمده و معارف، 
می شود؛ برداشتھ» تاریخ افغانستان«و نوشتن » ناقلین بسمت قطغن«اسکان در جھت 

مقاالت در » سازی تاریخ گذشتھافغان «پروسھ ) ١٩٢٩-١٩٣٣( نادرشاهدر زمان  *
غالم میرتوسط » تاریخچھ مختصر افغانستان«و » افغانستان و نگاھی بتاریخ آن«

؛)ھمھ افغان نامیده می شوند... غزنویان، غوریان و(گردد آغاز می  غبارمحمد 

سازی، تاریخ سازی، اسطوره پروسھ ) ١٩٣٣-١٩٧٣( ظاھرشاهرویکار آمدن با  *
           و محو آثار ...) توسط غبار، کھزاد، حبیبی و(پشتو سازی /پشتون/افغان

در                      ! نماد ھای سایر اقوام از طریق ادارات دولتی گسترش می یابدو 
...آنھا ھاشم خان، نعیم خان و محمد گل مھمند قرار دارندراس 

 

تا امروزآن ادامھ مرض و تشدید  



سال گذشتھ ١٠٠حاکمان و نخبگان افغان در » ملت سازی/دولت«برنامھ 

!احمدزی بھ اوج خود می رسد –این پروسھ با ایجاد طالبان و روی کار آمدن کرزی 

!اردفرق د) »تمرکز قدرت در دست یک فرد«(» ساختار متمرکز«با » دولت قوی مرکزی«ایجاد یک 



مشکالت اساسی
 

)تشخیص مرض(



: )»اقلیت خاین و اکثریت نادان«( غیرپاسخگو/حاکمان فاشیست �� 

)پشتون/افغان(زبانی  -برتری خواھی قومی * 
 

) دیگران/اقوامحذف سایر (سازی کشور پشتو /پشتون/افغان *

)!دلیل اصلی مداخالت پاکستان(پاکستان ارضی بر نیم خاک ادعای * 

تالش برای ایجاد یک دولت تکقومی در یک کشور چند قومی: مرض اصلی

!آن) راه حل(برابر است با نیم تداوی ) مشکل(تشخیص یک مرض 

!بوده استو پاکستان مخالف آن ایجاد /طرفدار این تالش) و شوروی(ھند 

:غیرعادالنھ) اساسی(قانون  �� 
 

ک بھ بھانھ ایجاد ی): تمرکز قدرت، نھاد ھای غیرمستقل، رھبران غیرپاسخگو(ساختار دولت * 
 ؛)»وحدت ملی«و ایجاد » مداخالت ھمسایگان«، جلوگیری از »دولت قوی مرکزی«

...بھ بھانھ اکثریت و ):تبعیض و امتیاز قومی، زبانی، مذھبی(وظایف شھروندان /حقوق* 



 راه ھای حـــــــل
)درمان مرض(



) + قابلیت خرید(اقتصادی ) + نرم افزار+ سخت افزار (تخنیکی = معیارھای ارزیابی 
...و+ فرھنگی ) + ایمنی، آلودگی(زیست محیطی ) + پذیرشقابلیت (اجتماعی 

!ھای آنھاست» ھمتا«با » مقایسھ«ھا و در » معیار«وجود ندارد، بلکھ تابع » بھترین«چیزی بنام 

؟)ھا چیست» معیار«(موتر، موبایل یا تلویزیون کدام است » بھترین«

؟...شوق مشتری و/قیمت، سرعت، مصرف، ایمنی، راحتی، زیبایی، دوام، اندازه، وزن، رنگ، نیاز: معیارھا



لیبرال دموکراسی

سوسیال دموکراسی

فدرال دموکراسی

بورژوا دموکراسی

...و

؟)ھا کدام اند» شاخص«ھای ارزیابی یا » معیار«( نظام کدام است/ایزم» بھترین«

ایزم ھا

فاشیزم

کمونیزم

لیبرالیزم

فدرالیزم

سکولریزم

مذھب/دین

 ...امپراتوری، شاھی، جمھوری، فدرالی، صدارتی، پارلمانی و: نظام ھا...و

 )!هوغیر پاکستان، روسیھ مانند(نیستند » دموکراتیک«وجود دارد کھ » فدرال«کشور دھھا * 

)!وغیره ھالندو  برتانیھمانند (اند » دموکراتیک«کھ وجود دارد » غیرفدرال«کشور دھھا  *

یستیکاپیتال/کمونیستی: چین 25

EU:	10	King/5	Fed



دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم دوگانھ، رژیم اقتدارگرا: طرح اکونومیست



https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018

ادموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم دوگانھ، رژیم اقتدارگر: طرح اکونومیست



، »ریاستی«واژه ھای مقابل مترادف بوده؛ در » توزیع قدرت«و » غیرمتمرکز«، »فدرال«واژه ھای * 
ترکیبی «اند؛ اما ساختارھای » دولتساختار «دھنده نشان وشده مطرح » تمرکز قدرت« و» متمرکز«
 :دبودن آنھا را مشکل می ساز» دموکراتیک/عادالنھ«اکثرا گمراه کننده بوده و ارزیابی » مخلوط و

نیمھ پارلمانی؛ -نیمھ ریاستی : فرانسھ* 
ریاستی؛ -فدرالی  :امریکا* 

شاھی؛  -فدرالی  :بلجیم* 

؛)در پادشاھی متحده» توزیع فوق العاده قدرت«اما (شاھی متمرکز  :برتانیھ* 
 
اند؛» نوع حکومت«نشان دھنده » پارلمانی«و » صدارتی«واژه ھای  *

»نوع حکومت«و » ساختار دولت« 
)ھابر سر نام ھا یا واژه جنگ (

!آنھا» رسمی/نام یا ساختار ظاھری«آنھاست، نھ » ماھیت«آنچھ در ارزیابی نظام ھا اھمیت دارد، 
 



»واژه ھا« و» مفاھیم«سیر تاریخی 
؛ )حاکمان مادام العمر(آنھا بوده است » عملکرد«و چگونگی » حاکمان عادل«طول تاریخ سخن بر سر در  *

!بوده است دو لب آنھا قانوندر راس ھمھ چیز قرار داشتند و ) امیر/سلطان/شاه( حاکمان* 

، »انتخابات«، »حقوق شھروندی«، »پارلمان«، »قانون اساسی«، »تفکیک قوا«، »ساختار نظام« *
ر وغیره مفاھیم جدیدی اند کھ د» معین برای زمامدارزمان «، »قوانین عادالنھ«، »احزاب«، »پاسخگویی«

ارزش ھای /معیار«بوجود آمده و بھ مثابھ در دو سده اخیر » دولت ملی«یا » ملت -دولت «مفاھیم محتوای 
!نظام ھا شناختھ شده اند» عادالنھ بودن«یا » دموکراتیک

قانونی و جھانی در سطح کشور » معیارھای«بھ » جنگ جھانی دوم«بھ ویژه پس از » ارزش ھا«این  *
:)بھ گونھ مثال(ھای اروپا و امریکا تبدیل شدند 

 

یکسان بود؛» و سیاهسگ «در آنجا حقوق سال پیش  ۶٠تا شد، اما » فدرال« ١٧٩١امریکا در * 

 حق شرکت در انتخابات نداشتند؛ ١٩٧١زنان سویس تا شد، اما » فدرال« ١٨۴٨سویس در  *

!آنھاست» ماھیت«برای شناخت » معیارھای اساسی«آنچھ در ارزیابی نظام ھا اھمیت دارد، تعیین 



استبداد) زورمندان(                               )                شھروندان(عادالنھ 

اساسی برای ارزیابی نظام ھا   معیارھای : پیشنھاد من
)ارزش آنھایا  بر بنیاد ماھیت(تقسیم نظام ھا 

)تحمیل/زور(دیکتاتوری  )توافق/تفاھم(دموکراتیک 
)تمرکز قدرت(ساختار متمرکز  )قدرت توزیع(ساختار غیرمتمرکز 
)امتیاز/تبعیض(قوانین غیرعادالنھ  )امتیاز/لغو تبعیض(قوانین عادالنھ 
ارثی/نصبی/رھبران غصبی رھبران انتخابی و پاسخگو

)قوانین غیرعادالنھ(حاکمیت رھبران  عادالنھ حاکمیت قوانین

مبارزه بی پایان
)٢٠)                 (۵۵)                            (٣٩)                   (۵٣(

نیمھ 
دموکراتیک

نیمھ 
دیکتاتوری دیکتاتوریدموکراتیک

تارزیابی اکونومیس٢٠١٨تخمین کشور ھا در 

طرح اکونومیست



؛)»نویرحلیم ت«یا تفکر » سقاوی دوم«برنامھ (» زور و غلبھ«بر بنیاد یک قوم توسط  :محور -قوم /تبار* 

؛)ریدیکتاتوری پرولت/انترناسیونالیزم(و چپ ) امارت اسالمی/اخوت(راست  :محور -آرمان /ایدیولوژیک* 

)»بھسازی معیارھا« (ملت سازی در کشور /رویکرد ھای موجود دولت

انھاد ھ/ساختار+ مناسبات /قوانین+ مقام ھا /رھبران) = حاکمیت قوانین عادالنھ(ماھیت نظام ھا 

محور بر بنیاد شھروندان  –ارزش ھای عدالت (محور -شھروند/دموکراتیک* 
):فعال/آگاه

 

؛)تطبیق کننده قانون( رھبران انتخابی و پاسخگو  �� 

؛)امتیاز/حقوق شھروندی، لغو ھرگونھ تبعیض(قوانین عادالنھ   �� 

؛)متوازن/فدرال، نھاد ھای مستقل/غیرمتمرکز( ساختار قدرت �� 

؛حاکمیت قوانین عادالنھ* 



:انتخابات و ھمھ پرسی* 
پ،مانند ھتلر، ترام(ھا » انتخابات«در » شیاد، مردم فریب و عوام گرا«پیروزی افراد 

 خوانده» دیکتاتوری اکثریت«اردوغان، ، مودی، جانسون وغیره در پیشرفتھ ترین کشورھا کھ گاھی 
» انتخابات«، ماھیت دموکراتیک بودن و عادالنھ بودن )۴٩.٩بر  ۵٠.١پیروزی : می شود

ا در بس» اکثریت«چون رای (را زیر سوال برده است ) مانند بریگزیت(ھا » ھمھ پرسی«و 
)! باشد» عدالت«یا محک » حقیقت«، معیار »حقانیت«موارد نمی تواند نشانھ 

...اما تا کنون گزینھ بھتر از آن پیدا نشده است* 

عادالنھ/محک ھای دموکراتیک/برخی از اجزای معیارمشکالت 
)دموکراسی نظام عادالنھ نیست، اما گزینھ بھتر از آن وجود ندارد(

فاف ش/دقیق/تمام تالش ھا بر آن است کھ وسایل، تدابیر و سنجھ ھای ممکن برای بھتر
دریافت و عملی گردد) و اجزای آنھا(سازی معیارھا 



 نتیجـــــــــــــــــــــــــھ گیری
)نسخِھ نھایی(



در زندگی واقعی،* 
ھیچ شاه کلیدی برای تمام قفل ھای جھان،

ھیچ شاه نسخھ ی برای تمام درد ھای جھان،
ھیچ شاه راھی برای حل تمام مشکالت جھان،

...وجود ندارد

آدم ھای بزرگ، اما برای * 
ھیچ بن بستی وجود ندارد، 

راھی پیدا می کنند زیرا 
!یا راھی می سازندو 



»یکجایی عادالنھ«: »درمان مرض« ،گزینھ اول

:)موقت/سرپرست( »جدیدرھبران /ایجاد اداره«و ) فشار یا ھر وسیلھ ممکن(» موجودعزل دولت «  ��  

؛ )پایان جنگ/بھ منظور کاھش(» روابط با ھمسایگان«عادی سازی  ❇      
 

؛)امتیاز/توزیع قدرت و لغو ھرگونھ تبعیض(» )عادالنھ(قانون اساسی «اصالح  ❇       

:»شرایط انتخابات«و تامین » پذیرش/کمیسیون ھای مورد اعتماد«ایجاد  ❇       

الکترونیک؛ تذکره توزیع  *

ھا و مراکز؛حوزه تعیین  *
دھندگان؛فھرست رای  *

؛...)صدراعظم، پارلمانی، والیتی و/رئیس جمھور(» انتخابات دموکراتیک«برگزاری   ❇       

...»ملت سازی دموکراتیک/دولت«و ادامھ پروسھ  »مشروع/دولت قانونی«ایجاد  ❇       

انھاد ھ/ساختار+ مناسبات /قوانین+ مقام ھا /رھبران) = حاکمیت قوانین عادالنھ(ماھیت نظام ھا 

ش دولت در بدن، مثل َسر است
نق

 دُم
ی ز

، ن
ردد

ه گ
گند

َسر 
از 

ی 
ماھ

)بن بست دولت یا بحران کشور(



 »دولت ھای موفق«شود، اما برای » دولت ھای ورشکستھ«دنیا ممکن است مملو از 
... فقط یک الگو را می شناسد

ا با از دست دادن این ی» دولت ناموفقی«مثل ھم اند، اما ھر » دولت ھای موفق«تمام 
!، بھ شیوه خودش شکست می خورد»ملزومات سیاسی مسلط«آن قلم در مجموعھ 

)٢١درس برای قرن  ٢١(نوح ھراری 



 ،ممکن نباشد» یکجایی عادالنھ«اگر 

!است» جدایی دوستانھ«گزینھ نھایی، 

نشوند،» درمان«زیرا اگر زخم ھای آلوده 
 

...می شوند» مرگ«و یا » قطع عضو«منجر بھ 

!   »زناشویی جابرانھ«بھتر از » دوستانھطالق «

»جدایی دوستانھ«: »قطع عضو«گزینھ دوم، 

؟بود» ھمسایھ خوب«بود، آیا می توان » ھموطن خوب«اگر نمی توان 



»شھروند سازی/رعیت»                   «دموکراتیک/دیکتاتوری»                   «شھروندان/زورمندان«

مردم                                        دولت                                        ملت

)عادالنھ(ساختار جوامع دموکراتیک )                                                         استبدادی(ساختار جوامع غیردموکراتیک 

شھروندان آگاه و فعال                     مردم بی تفاوت و غیرفعال                     

ھاندیش/تولید فکر* 

تتشکیال/تولید نھاد* 

تشخصی/تولید کادر* 

سرمایھ/تولید پول* 

مشتری/تولید بازار* 

کرد؟) می توان(چھ باید 
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