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خواننده عزیز، امیدوارم که هر تابعیت یا باور سیاسی که دارید، درباره نظام سیاسی فعلی خود مطالعه و 

توان آن را در راستای خدمت و ملب رضایت منافع اکثر مردم،  ه کنید که چگونه میتفکر کنید و توم

بی   شود شما افسرده و تسلی: شوید. م  همیشه خوش امرا کرد. بدبینی فقط باعث می طور بهتری به

فیلیپ  -کند وادار به حرکت می شمارادهد ای  است که  بینی انجام می ی که خوشزیچ کهست:، چون ی

 ۱پی کی(.)کاتلر 

، توماس ۹. مرج واشنگت اند شدهتندیس  8ی که در کوه راشمورممهور سیرئدر تقدیر از چهار 

 .3و تئودور روزولت 1، آبراهام لینکل 3مفرسون

 سپاسگزاری

الفبا تشکر  بیترتبه  اند کردهیی که به م  در نوشت  ای  کتاب ها کمکمایل هست: که از افراد زیر برای 

برای کتاب  8ی مربوط به دادگاه عالی؛ میلتون کاتلر منتقدانهبرای خواندن  7رکن:. ویلیام کوت

و اسرار بر  سینو دستی  منتقدانهبرای خواندن  ۱0نانسی کاتلر ۳با عنوان دولت همسایه، اش العاده فوق

برای  ۱3، نورم  اورنستی ۱۹شده گ: ۱8ممهوری، رینظ یببرای نوشت  کتاب  ۱۱ایجاد تعادل؛ الری لسیج

 برای اثر عالی او در ۱3؛ کریست  سارکار۱1رسد  میت زیرکانه در کتاب بدتر از آن است که به نظر نظرا

www.fixcapitalism.com and www.democracyindecline.com  برای مشارکت با  ۱7و دنی استرن

 م  در ممک  ساخت  ای  کتاب.
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 درباره نویسنده

از دانشکده  ۱الملل  یبی. مانسون در رشته بازاریابی فیلیپ کاتلر، دارنده درمه استاد ممتاز اس.س

در شمال شیکاگو است. مدیدتری  کتاب او، مقابله با نظام  8مدیریت کلوگ دانشگاه نورث وسترن

 دار مشکلی واقعی برای یک سیست: اقتصادی ها حل راه در خصوص  ۹داری )کاپیتالیس:( سرمایه

در حال رشد   که به اهداف برای اقتصادهایی  دنیررسدرشد اقتصادهای بزرگ و موفقیت  3(،80۱1)

 عنوان بهاست. وی  1ی بازارها و بازاریابی کتاب درباره 10. پروفسور کاتلر، نویسنده بیش از دنباش یم

 8( و ام.آی.تی7میلتون فریدم  -3نوبل کنندگان افتیدراقتصاددانی که در دانشگاه شیکاگو )تحت عنوان 

( دانشنامه خود را ۳، پاول ساملسون و رابرت سالونوبل کنندگان افتیان درتحت عنوتحصیل کرده، )

و رشته  ۱0بازاریابی مدرن دهنده ارائهدرباره چگونگی کار بازارها و بازاریابی ارائه کرده است و اولی  

گیری برای خرید توسط  کارشناس بررسی نحوه تصمی: عنوان به است. ۱۱نوظهور اقتصاد رفتاری

، گیرند میها تصمی:  ازاریابی را برای توصی: اینکه خریداران چگونه در تمامی موضوعخریداران، ب

 توسعه داده است.
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 مولفینپیشگفتار

ی از تهدید سخت به 80۱1هستند. اتحادیه اروپا که در سال  ها یدموکراسی برای زیبرانگ چالشدوران  ها  یا
زمان  منتقد پناهندگی از  یتر بزرگ عنوان بهخروج بریتانیا خروج یونان نجات پیدا کرد، اکنون با امکان 

برزیل دیلما  ممهور سیرئی اقیانوس اطلس، اتهام احتمالی سو آنمنگ مهانی دوم تاکنون موامه است. در 
رو به افول  شدت بهی منجر به فلج شدن دولت شده تا مایی که اقتصاد بردار کالهبه اختالس و  ۱روسوف

در آمریکای مرکزی،  افتهی سازمانو منایات  8مریکای شمالی، قاچاق دارو )مواد مخدر(است. عالوه بر آ
، مایی که متحده االتیای دولتی را در معرض تضعی: شدن قرار داده است. همچنی  در ها سازمان

ومی اعتماد عم باشد یم ها یمش خطو  ها شدندوقطبی  تأثیری تحت ا ندهیفزا طور به گذاری قانونفرایندهای 
 ۹به دولت در حد اعتماد به قوانی  قدیمی افت کرده است. طبق تحقیق مدید که توسط مرکز تحقیقات پیو

 71و حدود  که همیشه یا بیشتر اوقات به دولت اعتماد دارند اند گفته ها ییآمریکادرصد  ۱۳، تنها شده انجام
 (۱)بندند. کشور به کار می رأسامور  اداره درصد معتقدند بیشتر مقامات منتخب عقاید شخصی خود را برای

بهبود یابند. هرچه که به محیط فاسد  80۱3ای  موارد در طی انتخابات ریاست ممهوری  دیآ ینم به نظر
هویت خود موامه  هیعلبیشتر با یک منگ داخلی  3خواه یممهور، حزب شوند میمبارزات ملی متمرکز 

 .شود میی خارمی بسیاری ها نهیهزحمل ی بر نتیجه انتخابات مترگذاریتأثاست و برای 
از  توان میپرسش پیچیده است، پرسشی است که  کی   یارا بسنجی:؟  1ها چگونه باید سالمتی دموکراسی

 3ی بسیار دقیق مستقل از سیاست و ایدئولوژیها لیتحلاز طریق  توان می ی مختل: به آن پاسخ داد اماها راه
، تالش کرده دهد میسازمان غیرانتفاعی که دموکراسی را در مهان ترویج یک  7به آن پاسخ داد. خانه آزادی،

از  تیمی متشکل 80۱3پاسخ دهد. در انتخابات دوره  سؤالتا از طریق گزارش ساالنه آزادی در مهان به ای  
سرزمی  مورد انتخاب و  ۱1کشور و  ۱۳1ها را از  بیش از صد تحلیلگر و مشاور طی: وسیعی از موضوع

ی برای ارزیابی وضعیت حقوق سیاسی و ا درمه سهو سپس یک سیست: سنجش  قرار دادند آزمایش
کشور نسبت به سال قبل افت کرده بودند، که بیشتری  افول ازآغاز  78ی شهروندی اعمال کردند. ها یآزاد

 (8) رکود طوالنی همی  دهه بود.
 ازین مورد شدت بههای دید مدید  که افق درهمان زمان 8فیلیپ کاتلر در کتاب مدیدش، دموکراسی در افول،

ی خوب بهکه  طور )همان ی مدرن،ابیبازارکاتلر، پدر  ی نسبت به موضوع ایجاد کرد.ا تازهبود، دیدگاه 
است(، بیش از هر کس دیگری برای ایجاد انقالبی در تئوری و تمری  بازاریابی تالش کرده  شده شناخته
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اکنون در چاپ پانزدهمش، یک کتاب ضروری برای  ۱یابی،کتاب کالسیک او، مدیریت بازار است.
ی به ای  شناس روشبا اتخاذ تحلیل دقیق اقتصادی و  .باشد یمدر سراسر مهان  وکار کسبدانشجویان 

 مزء الینفک عنوان بهبه لحاظ نمودن بازاریابی  و -موضوع، چیزی که شکلی از هنر بود را به عل: تبدیل کرد
یکی از تفکرات اصلی او ای  است که بازاریابان و مشتریان در حال تبادل  د.استراتژی شرکت کمک کر

زیادی روی نیازهای  دیتأک ها شرکت  یتر موفقهستند، نه محصوالت. ای  واقعیت که امروزه  ها ارزش
 با تومه به باعث اعتبار مفاهی: ای  دیدگاه شده است. قاًیعم، ها متیقمشتریان می کنند، نه روی افزایش 

، کاتلر به تکمیل تفکرات گذارد یم تأثیری که روی رفتار مشتری فنّاوری ها ینوآوری فرهنگی و ها شیگرا
 افراد که یدرحال 8ی اولیه او بر روی بازاریابی امتماعی،ها تالشبرای مثال   ادامه داده است. ها سالخود طی 

 برای راهیعنوان  به شرکتی بازاریابی یها یاستراتژ اعمال را برای عمومی بخش یا حرفه و یرانتفاعیغ
 عنوان به را ۹امتماعی مسئولیت تا ساخت یم نیز قادر راها  شرکت ،کرد یمتوانمند  امتماعی راتیتأث افزایش
 کنند. تلقی سودمند استراتژی یک
یی است. در کتاب رویارو داکردهیپی سیاسی و اقتصادی گرایش ها ست:یس  یریپذ بیآسی سو به راًیاخکاتلر 
ی رشد اقتصاد را بررسی کرده و یک مسیر  کننده :یتضع، فاکتورهای کلیدی 80۱1ی، سال دار هیسرمابا نظام 

ی ها استیساکنون، با دموکراسی در افول، هدف او تقویت  پایدار برای رفاه مشترک را مشخص کرده است.
شکده مدیریت کلوگ دانشگاه سال پژوهش در دان 10با بیش از  ی از اصالحات است.ا مجموعهآمریکا با 

یک  سیاسی آمریکا را از دید یک کارشناس مدیریت بازاریابی بررسی کرده وانداز  چش:نورث وسترن، 
)شهروندان( نیست را شناسایی « مشتریان»)دموکراسی( که دیگر پاسخگوی نیازهای  بلندمدت «محصول»

و پیشنهادهای او برای  متحده االتیاسی چالش درگیر باه: در دموکرا ۱3کرده است. تشخیص او درباره 
و شهروندان مسئول به راه  اندرکاران دستبی  پژوهشگران،  زیبرانگ چالش، بحثی ها آنغلبه بر هریک از 

 ها  یای به خوب بهی که دغدغه آینده آمریکا و دموکراسی در سراسر مهان را دارد باید هرکس انداخته است.
 تومه داشته باشد.

 دایرمیردکتر دانیل 
 دی ، هاریس دانشکده سیاست عمومی، دانشگاه شیکاگو

 نکات
1 www.peoplepress.org/2015/11/23/beyonddistrusthowamericansviewtheirgovernment/ 

2016worldworld/freedom/freedomhttps://freedomhouse.org/report2  
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 پیشگفتار مترجمان

ها و اصول  ها کشورها را براساس ارزش دموکراسی یک ایدئولوژی و شکلی از حکمرانی است که دولت
های دموکراسی عبارتند از برگزاری انتخابات، احزاب سیاسی چند  کنند. شاخصه لیبرالیس: کالسیک اداره می

ها  ضایی، مجریه و مقننه، حاکمیت قانون، اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی. اما همه ای گانه، استقالل قوای ق
 روکش بود و زیربنای دموکراسی حفظ منافع یک درصد از ممعیت مهان بود.

دانند؛ اما ای   های دموکراسی و نام آن را به دوره روشنگری در اروپای قرن هجده: منتسب می برخی ریشه
، وودرو ویلسون، رئیس ۱۳۱8اول مهانی در ادبیات سیاسی وارد شد. در سال  اصطالح بعد از منگ

ممهوری وقت آمریکا درصدد احیای دموکراسی، یک نظام سیاسی متولد شده در عصر روشنگری در اروپا 
ها، دکتری  و حتی محافل عمومی و خصوصی نیز به کرات از ای  واژه  برآمد و در بسیاری از سخنرانی

تواند نقش مهمی در آزادی و مساوات داشته باشد. از نظر او  ند. ویلسون معتقد بود، ای  نظام میاستفاده کر
سیاست، نیازمند مصالحه است و قدرت سیاسی متمرکز مایز نیست. ویلسون در دکتری  خود، موسوم به 

نع تجاری باید محدود ها باید شفاف باشد. موا دیپلماسی بی  ملت  ای ویلسون، تاکید کرد، اصول چهارده ماده
شود و اخالق و قانون در روابط میان دولت و ملت حاک: شود. وی همچنی  تاکید کرد برای حفظ صلح 

 بی  المللی الزم است کشورها به سمت امنیت دسته ممعی حرکت کنند.
نهایت بعد از ها در  ای  شعارهای زیبای ویلسون، همان زمان در کنگره آمریکا رد شد، اما طرفداران ای  ایده

های ویلسون را به ظاهر امرا کنند. اما بسیاری از  منگ مهانی دوم، توانستند با تشکیل سازمان ملل، ایده
تحلیلگران معتقدند، سازمان ملل روبنایی برای تحکی: قدرت آمریکا در سراسر مهان با شعارهای مذاب 

افول یکی از مصادیق دموکراسی یعنی  همگرایی و همکاری بود. حق وتو در سازمان ملل، اولی  نشانه
 مساوات و برابری بود.

خواهند در دموکراسی زندگی کنند؛ اما هنوز، بسیاری از  کنی: که اکثریت مردم می ای زندگی می ما در دوره
برند. استاندارد وحشتناک پایینی برای زندگی دارند و در  مردم مهان از سرکوب، فساد و دیکتاتوری رنج می

در  80۱۱ژانویه  81ها مشتاق دموکراسی و رفاه هستند. در  دن احساس امنیت یا آزادی ندارند. آنصحبت کر
تظاهراتی در تونس آغاز شد که با  80۱0خواه شروع به حرکت کرد و حتی در سال مصر یک منبش آزادی

شده بود.  بینی یشتومه به بیکاری باال، تورم مواد غذایی، فساد، شرایط بد زندگی و فقدان آزادی سیاسی پ
های مصر و تونس منجر به تظاهراتی در سایر کشورهای عربی ازممله یم ، بحری ، اردن،  سپس انقالب

 سوریه و لیبی شد.
به بررسی ای    ۱ای، عنوان یک اقتصاددان و بازاریاب حرفه در کتاب دموکراسی در افول، فیلیپ کاتلر به

عنوان یک  کند؟ اگر به دموکراسی به دهندگان خدمت می ه رأیپردازد که دموکراسی چگونه ب ها می موضوع
شده است؟ و چقدر برای مشتریان  خوبی ساخته محصول نگاه کنی: باید بپرسی: که آیا ای  محصول به
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و آیا دموکراسی تمام انتظارات شهروندان را برآورده  است؟ چگونه قرار است فروخته شود؟بخش  رضایت
 تاب به ای  سواالت به خوبی پاسخ داده است. کند؟ کاتلر در ای  ک می

اما کتاب حاضر در یازده فصل توسط فیلیپ کاتلر تهیه و تنظی: شده که در فصل اول خود چارچوبی را 
ارائه می دهد. در ادامه، فصل دوم، اصالح « دهد چرا دموکراسی در آمریکا یا مایی دیگر مواب نمی»برای 

دهند یا تمایلی برای رای دادن ندارند؟ اشاره دارد. فصل سوم اصالح  انتخاب و چرا شهروندان رای نمی
کند و در فصل چهارم اصالح شعبه  باشد؟ را بررسی می کنگره و اینکه چرا عملکرد کنگره ضعی: می

گیرد. در فصل پنج: موضوع اصالح  ممهور خیلی قدرتمند است؟ مورد بررسی قرار  می امرایی و آیا رئیس
باشد؟ مورد تومه قرار گرفته و فصل شش: اصالح  دهی قضایی قانونی می آیا شکل -فدرالفرایند قضایی 
کند. اما در فصل هفت:  ها بیش از اندازه مستقل هستند؟ را بررسی می آیا ایالت -های فدرال روابط ایالت

ورد بحث کتاب مفاهی: اصلی اصالح احزاب سیاسی و آیا احزاب بیش ازاندازه انعطاف ناپذیر هستند؟ م
گیری را تعیی  کند؟ در فصل هشت:  گیرد. اصالح سیاست خارمی و چه کسی باید سیاست شکل قرار می

های مرتبط با اصالح خدمات حکومتی و آیا کارکنان  گیرد. فصل نه: کتاب موضوع مورد بحث قرار می
 های خود قرار داده است. دولت کارامد هستند و آگاه هستند که آنها خادم عامه مردم هستند؟ را محور بحث

و در نهایت در فصل ده: و یازده: به هدایت با بصیرت و سیاستمداری و برای بازسازی دموکراسی چه 
 های حل نشده سیاست دولت می پردازد. چیزی الزم است؟ و همچنی  موامهه با موضوع

ران دانش، اساتید و های اقتصادی به عنوان کارب امیدواری: کتاب پیش رو برای مدیران ارشد بنگاه
همکاران دانشگاه و دانشجویان و دانش پژوهان عزیز بویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و 

های مدیریت بازرگانی، اقتصاد، علوم سیاسی و رشته های مختل: مفید واقع شده شود.  دکتری رشته
شتاقانه آماده دریافت نظرها و امید است ای  اثر مورد تومه خوانندگان محترم قرار گیرد. به هر حال م
 پیشنهادهای تمامی خوانندگان محترم از طریق پست الکترونیک هستی:.  

 

 0حسین علی سلطانی
سیده اسماءالزهرا اصولی

                                                            
1 hoseinalisoltani@yahoo.com 
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 مقدمه

 چالش دموکراسی در یک جهان در حال تغییر

 
ی حماقت بود، ای  عصر  ی بود، ای  دورهخردمندای  بهتری  دوران بود، ای  بدتری  دوران بود، ای  دوره »

ود، ای  ی بود، ای  فصل نور بود، ای  فصل تاریکی بود، ای  بهار امید باعتقاد یبعقیده بود، ای  عصر 

ی را در پیش روی خود نداشتی:، ما زیچ چیهزمستان ناامیدی بود، ما هر چیزی را پیش روی خود داشتی:، ما 

 «.:یرفت یممسیر دیگری  ماًیمستق، ما همه :یرفت یمهمگی مستقی: به بهشت 

 
 چارلز دیکنز، روایت دو شهر

 

و باال  یفنّاورپیشرفت در عل: و  تأثیرحت ت زیچ همهمهان با سرعتی بیشتر از همیشه در حال تغییر است. 
نظ: قدیمی دنیای مدرن در حال تغییر به  رفت  سرعت اینترنت، دیجیتالی شدن و مهانی شدن قرار دارد.

پر از عدم اطمینان و عدم امنیت و از سوی دیگر  سو کنظ: مدید دنیای مدرن است، دنیایی که از ی

 ست.و امکانات مدید ا ها فرصتاقیانوسی از 

 1 میلیارد نفر برسد. ۳به  8010میلیارد انسان روی کره زمی  ومود دارد که قرار است تا سال  7اکنون 
، از محل تولدشان به اند شده مدای از مردم مهان از ریشه خود اریبس .کنند میمیلیارد نفر در فقر زندگی 

در  ها ستیترورل منگیدن هستند. . مردمی ومود دارند که در حااند کردهی ایم  حرکت ها پناهگاهسمت 

نگرانی برای دموکراسی  .کنند مینظرات عمومی را سرکوب  ها دولتحال بمباران کردن هستند. بسیاری از 
ی بهبود شرایط زندگی روی نگهداری شرایط ما بهومود دارد اما توسط عواملی که  ما همهعمومی در 

 .شود میسرکوب  ،کنند میمومود پافشاری 
اما چه چیزی باعث ؛ و آشوب ملوگیری شود ومرج هرجباید توسط دولت اداره شوند که از  مردم بله
نیستند.  سؤالپاسخ ای   طلبان سلطنت؟ دیگر کننده سرکوبیک دولت خوب باشد و دیگری  شود می

مواب، یک سیست: حزب سیاسی همانند چیزی که در چی  ومود دارد است، اما مردم باید دعا کنند ای  

باشد. امروزه پاسخ اصلی ای  است، اگر کاندیداها حق شرکت در انتخابات و شهروندان  :یخ خوش: سیست
حق انتخاب رهبرشان را داشته باشند، دولت خوب شانس بهتری دارد. امروزه بیشتر مردم دموکراسی 

 .هندد میترمیح  8یا حکومت اغنیاء )پلوکراسی( ۱حکومت مطلق )اوتوکراسی( ی( را بهساالر مردم)

                                                            
1 Autocracy 

2 Plutocracy 
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اما دموکراسی یک سیست: ساده نیست؛ نیازمند چیزی بیش از انتخابات آزاد است. نیازمند شهروندانی است  

. نیازمند انجم  آزاد شهروندان برای بحث در کنند ی شرکت ریگ یرأکه دارای دانش باشند و در 

تعداد دو و یا  شارات آزاد ویک اعتراض آرام هستند. نیازمند انت دهی سازمانهای در هنگام نیاز و  موضوع

 بیشتری حزب سیاسی است که بتوانند آزادانه پیشنهادها و اهداف خود را ارائه دهند و بحث کنند.

که  شده سیتأسی از افراد نابغه ا مجموعهتوسط  دهد؛ که میآمریکا چنی  دموکراسی را ارائه  متحده االتیا

مردم و  لهیوس بهاز مردم، »ی ممهوری مدیدی ده شکلرگ و برای استقالل از بریتانیای بز اند کردهانتخاب 

 اند  ، در توضیح استقالل اظهار داشته1ی  تهیکمو  ۱بجنگند. توماس مفرسون« برای مردم

تحمیل از  رقابلیغو  رینظ یبکه همه افراد یکسان و با حقوق  :یا کردهما ای  حقیقت را به خودمان واگذار 
 ای  حقوق هستند. ازمملهکه زندگی، آزادی و شادی  ندا شده دهیآفرمانب پروردگار 

زیادی از چنی   راتیتأث سال گذشته از مراحل و تغییرات متعددی عبور کرده و 830دموکراسی آمریکا طی 

تئودور  1،نکل یل آبراهام 3اندرو مکسون، ۹توماس مفرسون، 8هایی مانند مورج واشنگت ،ممهور سیرئ
 پذیرفته است. ۱0و باراک اوباما، ۳ویلیام کلینتون 8رونالد ریگان، 7فرانکلی  روزولت، 3روزولت،

ریاست ممهوری ومود دارند که امیدوارند ماهیت دموکراسی  امروزه شمار زیادی از کاندیداهای مدید 

کاندیدا برای حزب  ۹و  خواه یممهورکاندیدا مختل: برای حزب  ۱7شکل داده یا تغییر دهند.  آمریکا را

تمایل خود برای بازگشت به انتخابات ریاست ممهوری سال  ۱8. مورج بوشاند افتادهبه راه  ۱۱دموکراتیک
در نوامبر  احتماالًبا تومه به اینکه انتخابات  در مدت کمی او را دنبال کردند. را اعالم کرد و سایری  80۱۹

 رسد می به نظرری باشند. و نی: سال در ای  اداره مج ۹مدت بیش از  باشد، ای  کاندیداها باید برای 80۱3

ی کاندیداها نیست بلکه برای ای  است که ها ارزشکه چنی  دوره طوالنی انتخاباتی، برای شناخت  باورها و 
سه و نی: سال  استقامت کافی دارند! هر کاندیدا بیشتری  زمان، پول و انرژی خود را به مدت کی کدامببینی: 

 .کند می برای صحبت با مردم و افزایش درآمد صرف
است که بیشتری  تومه را به خود  ۱۹از بی  کاندیداها دو نفر بیشتر از بقیه مطرح شدند. اولی دونالد ترامپ 
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ی رقانونیغکردن اینکه تمام مهامران  انیب باملب کرده و خیلی صریح و رک گو است. او اصالح سیاسی را 

 مکزیک خواهد ساخت یکا و مکزیک با هزینهو آمریکا دیواری بی  آمر شوند میمکزیکی به خانه فرستاده 

و شود  میکه مهامران را هرچه بیشتر دور از آمریکا نگاه دارد، از ورود مسلمانان به کشور ملوگیری 

هر  رسد میبه نظر  ومود   یا با در تقابل قرار دارد. آمریکاییو باورهای  ها آل دهیای دیگری که با ها ضیتبع

ی عصبانی ها گروه عمدتاً. او کند میی بیشتری برایش ممع ها یرأاو، « زمارسیاست ان»موضوع مدیدی در 

و  اند شده گرفتهو سیاستمداران نادیده  ها حزبو توسط  اند شدهلگدمال  کنند میکه احساس  درآمد ک:و 

 را مذب کرد. ترامپ یک پدیده خواهند می شانیها یتینارضاهمچنی  کسانی را که صدایی تازه برای ابراز 

مومود، دلسرد  خواه یممهور کار محافظهی را در حزب هرکسنادر و خاص در سیاست آمریکا است که 
 کرده است.

 73ی سنا، ها یا حرفهاست، یک شخصیت مستقل از دید اکثر  ۱شخص دیگری که مطرح است، برنی سندرز

میلیاردرها  نهیهز کمکفت یا دموکراتیک امتماعی. برنی از دریا 8یک سوسیالیست دموکرات عنوان بهو  ساله
یی با ها تهیکم عنوان بهرسمی  صورت بهی عملیات سیاسی که ها تهیکم) ۹ ی عملیات سیاسی ها تهیکمو سوپر 

( امتناب کرده است و بر هدایای فردی که اکنون به چندی  میلیون شوند میی مستقل شناخته ها نهیهزفقط 

 طرح پیشنهادی 80او بیش از  است، تکیه کرده است. دالر 87ی هرکسمیانگی  برای  طور بهو  رسد می

را ارائه داده است. تحصیالت دانشگاهی رایگان،  هرکدامرا با دقت بررسی کرده و هزینه تخمینی  3لیبرال
دالر، مالیات بر درآمد و ثروت  ۱1برنامه پرداخت فردی برای پوشش سالمت، افزایش حداقل حقوق به 

سیاست، مبارزه با تغییرات اقلیمی، مبارزه با تبعیضات نژادی، افزایش حقوق  بیشتر، کسب درآمد بیشتر از

ی او هستند. اساس ها برنامهاز  1تیاستر وال، کاهش قیمت دارو و بازسازی و تجدید انیگرا منس ه:زنان و 
 و رفاه تمام شهروندان اهمیت به آموزش، سالمتی لآ هدیای او ای  است که یک دموکراسی ها شنهادیپ

ی موان و افرادی که بعد از منگ گراآل دهیای مه: و بزرگ افراد ها خواستههمان  ی اوها برنامهدهد.  می
را که برای حقوق شهروندی، حقوق  ۱۳30شکوه  یی کهها همان باشد یممهانی دوم به دنیا آمدند 

 عنوان بهکه آیا  به یاد دارند؛ مشکل اصلی سندرز ای  است دندیمنگ یمو حقوق زنان  انیگرا منس ه:

 از سوی کنگره را دارد یا خیر؟ اش یشنهادیپی ها طرح، شانسی برای پذیرفته شدن ممهور سیرئ
. اند قرارگرفتهو در حاشیه  اند شدهاحساس کردند،که محروم  و همچنی  طبقه متوسط مامعه درآمد ک:اقشار 
ی ترس ها امیپ سرعت بهرخی از سیاستمداران ی متغیر مامعه هستند. بها ارزش، درآمدها و ها شغلنگران  ها آن
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، کردند ینمیی که سیاستمداران سابق به آن تومه ما بهو خش: برای تومه به طبقه متوسط درآمد و تومه کردن 
ی شدنی نیست. ای  رسانه توسط آسان بهکه  گردند یمی مدیدی ها حل راه. سایر کاندیداها به دنبال کنند میابراز 

 .شود میی مومود، واقعی و درک شده است، اداره ها ینگرانکش:  ها آنهدف افراد ماهری که 
که کنگره  شود میروبرو  کننده جیگهای ملی و  ی از موضوعا مجموعهآمریکا شود با  ممهور سیرئهرکس که 

دگی، ، اقلی: و آلوکننده مصرفاز  تیحما ی،دار هیسرما، مبارزه تبلیغاتی ۱ یمن سقط  کند ینمکار  ها آنروی 
ی بهداشتی، مهامرت، زیرساخت، دفاع و مسائل نظامی، امنیت ها مراقبتمواد مخدر، منگ اسلحه،  منگ

 .ها اتیمالی دانشجویی و ها وامبازنشستگی،  ملی، فقر، امنیت امتماعی
 شوند  مدیریت و درک دقت با باید تر عیوس تهدیدات و نیروها مسائل ای  از فراتر
  مردم سراسر مهان به  .تماعی باعث ارتباط هرچه بیشتر در مهان شده استی امها رسانهاینترنت و

اینکه چه   شان یشخصی ها :یتصمی بیشتری برای راهنمایی و بند رتبهی ها ست:یساطالعات بیشتر و 
ی قوی اما ها انقالبی بدهند، دسترسی دارند. رأچیزی بخرند و از کجا بخرند و به چه کسی 

اینترنت ، در ارتباط دادن مردم به یکدیگر ممک   باقدرتریه و لیبی در مصر، سو خورده شکست
و  دهند میگوش  خودشانی ها گروهو بیشتر به  اند شدهی ا لهیقبمردم بیشتر  ،طرف آنشده است. از 

هر کس در حباب  تومه کمتری دارند. ها گروهو به سایر  دهند میو گوش  خوانند یمرا  ها آن نظرات
 .ندیب ینمی دیگران را ها دگاهیدار دارد و اطالعات خودش قر

  ما اکنون بیشتر درباره دهد میی، نظرات مردم درباره طبیعت مهان را تغییر فنّاورپیشرفت در عل: و .
ستاره و سیاره که با سرعت زیادی در حال گسترش  اردهایلیمچند مهان( با )زندگی در یک مهان 

باره اینکه ما چه هستی: و زندگی چه معنایی دارد را ی درسؤاالت ها  یا، تمام :یشنو یماست، 
 .زدیانگ یبرم

  که ای  تهدید را ایجاد  شود می انجام مصنوعی هوش یها برنامه وها  روبات توسطمولدتر  کارهای
بسیاری از  که آیا برای ممعیت رو به رشد مهان کار کافی ومود خواهد داشت یا خیر. کند می

ی اقلیت یا ها گروهیا  تیاستر والهستند که بنیاد واشنگت  یا  آمادهاند و  ندهیآها نگران  آمریکایی
 را سرزنش کنند. گانگانیب

  خود به غذا، مواد  انیپا یبچی  با نیاز  قبالً ی اقتصاد ومود دارد. آهستهی درباره رشد ا ندهیفزانگرانی
و در مقابل ای   کرد یم  یتضمرا  ها ملتمعدنی و محصوالتی از سایر کشورها، رشد بسیاری از 

اما چی  در حال رکود است و با مشکالت مالی ؛ کردند یمچینی استفاده  تر ارزانکشورها از محصوالت 
ی زیاد و ها یبدهبسیاری که ناشی از رشد سریع هستند موامه شده است. امروزه اکثر کشورها از 

 .برند میمتی آموزشی و فیزیکی رنج ی سالها رساختیزناتوانی در افزایش درآمد مالیاتی برای حفظ 
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  10یا  30،  ۹0درصد از افراد،  کی آنمهان با نگرانی رو به رشدی از ثروت موامه است که در 
. برای آمریکا ای  به ای  معناست که تمرکز ثروت اردارندیاختدرصد از ثروت با درآمد ملی را در 

 ی دادن به سیست: بهتر را ندارند.رأبرای  یا زهیانگروی کنگره است نه روی مردم و افراد کنگره 

   کره اندازند یمکه زندگی سایر مردم را به خطر  ومود دارندی سرکشی ها ملت در مهانهمچنی .

را  اش یاتمی ها بمبموافقت کرده که ساخت   راًیاخایران  .دهد میشمالی به ساخت  بمب ات: ادامه 

 خودکردهرا که به اوکرای  تعلق داشت از آن  8مهکری ۱متوق: کند. روسیه تحت فرماندهی پوتی ،

ال یا داعش  آی اس را ایجاد کرده است )که گاهی آی ۹منبش افراطی مسلمانان مهادی داعش است.

و  1ها گیرند و تروریست را می 3های اشغالی در خاورمیانه شود( که سرزمی  نیز به آن گفته می
 دهند. ها آموزش می ر فرهنگگذارانی را برای تخریب اماک  مقدس سای بمب

ممهور  احتماالً یک رئیس شماری موامه است. ممهور بعدی آمریکا با مشکالت بی واضح است که رئیس
ها و  ممهور دموکراتیک روی شغل کند. یک رئیس خواه روی ترور و سیاست خارمی تمرکز می ممهوری

ممهور  توان امیدوار بود که رئیس فقط میها را ساده خواهند کرد.  شود. هر دو چالش اقتصاد متمرکز می

یی که موافق آزادی و دموکراسی هستند برقرار کند تا برای حل مشکالت ها ملتبعدی رابطه خوبی با سایر 

ممهور آینده ادامه خواهند داشت اما امیدواری: که بینشی  با یکدیگر کار کنند. ای  مشکالت تا چند رئیس
 ی صحیح ومود داشته باشد.ها زمان ی صحیح درها :یتصمبرای گرفت  

های داخلی باشد که روی عملکرد دموکراسی  ممهور بعدی آمریکا باید نگران تعدادی از موضوع رئیس

ی بدهند به تعداد کافی ومود ندارند. ما رأ. شهروندان مطلع و شهروندانی که گذارند یم تأثیر خود یخود به

قدرتمندان بتوانند همچنان  که یطور بهی هستی: ا کنگرهی نواحی  ناعادالنهشاهد تالشی برای افزایش تقسی: 
ی ایالتی ها یگذار قانونهستی: و پی بردی: که  ۱۳31ی ده یرأدر قدرت بمانند. ما شاهد تخطی از حقوق 

شود. ما شاهد کنگره  ی از شهروندی هستند که برای شهروندان فقیر گران تمام میتر ملموسنیازمند مدارک 
های مالکیت  و موضوع  یمن سقطدولت را درباره  خواهند میبا نمایندگان مجلس هستی: که غیرعلنی 

ی در مورد اتحادیه شهروندان در مقابل رأ 3تا  1با  کههستی:   یعالاسلحه خفه کنند. ما شاهد دیوان 

مردم هستند و حق صرف پول  کنندگان شرکت که در آن 3سی( ایی فدرال )اف گر انتخابکمیسیون 

گیرند. باید نگران ای  باشی: که انتخابات پر هزینه  دارند، تصمی: می موردنظرشاننامحدودی روی کاندیداها 
گذاری سابق باید زمان بیشتری صرف  های قانون شده است و هر کاندیدا و ستاد انتخاباتی نسبت به موضوع
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استفاده  ها یرأبرای تأثیر گذاشت  بر  گری ها بکند. پول زیاد انتخاب سیاستمداران ما است و از البی هزینه

شود  می داده قرار متحده ایاالت ممهور برای رئیس که را زمانی مدت های محدودیت باید همچنی  کنند. ما می

ها روی  و احتماالً باید ای  محدودیت خدمت نکند(نباشد )در نظر بگیری: که بیشتر از دو دوره روی کار 

 نیز اعمال شوند. مسائل زیاد دیگری نیز ومود دارد. عالی اعضای کنگره و قاضیان دیوان

های واقعی برای یک سیست: اقتصادی  حل راه ۱داری  عنوان یک اقتصاددان، کتاب مقابله با نظام سرمایه م  به

را  برد یمداری آمریکا از آن رنج  نقص که نظام سرمایه ۱3 ام. منتشر کرده 80۱1را در سال  دار مشکل

تا زمانی  کرده اماداری در آمریکا ثروت اقتصادی زیادی ایجاد  دم. ای  درست است که سرمایهشناسایی کر

میلیون آمریکایی بیمه سالمت نداشتند.  31تصویب شد،  80۱0در سال  صرفه به مقرون که قانون مراقبت
نها برای ساعتی ها ت کنند. بسیاری از آمریکایی درصد از مردم آمریکا در فقر شدید زندگی می ۱1امروزه 
غذایی احتیاج دارند.  (یها ژتونی )ها کوپ کنند و برای اینکه غذای کافی داشته باشند به  دالر کار می 7431

ومود  ۱۳70قدرت خرید اکثر کارگران آمریکایی با تومه به حقوقشان، کمتر از چیزی است که در سال 
را از  ها آنی زیادی به دانشگاه دارند که ها یبدهدانشگاهی  النیالتحص فارغداشته است. بسیاری از 

ی  ندهیفزای زیاد و ها یبدهی رو به انحطاط، ها رساختیز. ما دارد یبازمی اصلی و تشکیل خانواده دهایخر

بر ای  باور هستند که  از مردمای:. بسیاری  و سایر مشکالت را ذکر نکرده 8تیاستر والفدرال، منبش 

 مشکالت ومود دارد. های زیادی برای حل ای  حل راه
 دهندگان رأیبررسی کن: که دموکراسی چگونه به  خواه: یمدر ای  کتاب مدید، دموکراسی در افول، 

اگر به  ام. به ارزیابی محصوالت عادت کرده ۹ای، عنوان یک اقتصاددان و بازاریاب حرفه کند. به خدمت می

؟ و چقدر شده ساختهخوبی  یا ای  محصول بهعنوان یک محصول نگاه کنی: باید بپرسی: که آ دموکراسی به
با تومه به عصبانیت و ناامیدی وسیعی  قرار است فروخته شود؟ چگونهاست؟  بخش تیرضابرای مشتریان 

ابراز شد، دموکراسی تمام انتظارات شهروندان را  80۱3ی طی انتخابات سال شمار یبکه توسط شهروندان 
ی ها رسانهزمان زیادی را در  ها آنی از کاندیداها شنیدند و دیدند که ی زیادها قول ها آن. کند ینمبرآورده 

خبر دیگری در طی  ندرت بهبرای تبلیغ موقعیت خود صرف کردند که باعث شد  ممعی و نشریات چاپی

 و ها امیاز پآگاهی یافت   خوب، کاندیداهای کردن پیدا برای بهتر راه کی ای  دوره شنیده شود. باید

م  میدان: که یک محصول و  قضاوت کنی:. ها آندادن به  یرأ برای تا بتوانی: باشی: داشتهها  آن یها تیموقع
. م  بر ای  باور هست: که در سیست: فعلی برخی ایرادات طراحی دیآ یمزمانی به کار  چه، آنروش فروش 

 احی کنی:.یک سیست: امرایی دموکراتیک بهتر طر :یتوان یمومود دارد که باید اصالح شود. ما 
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 شدند میهایی که در مامعه با آن موامه  ی درباره موضوعریگ :یتصمزمانی بود که شهروندان محلی برای 
با ملسات شهروندی متعددی در سال موامه بودند  ۱ی کوچک و نیوهمپشایرشهرها. کردند یمباه: صحبت 

، ها شرکتی بود که ما مردم و نه نزما  یا. گرفتند یمهای امتماعی تصمی:  ی اکثریت درباره موضوعبارأو 
 .:یکرد یمکشور را اداره 

درصد از افراد وامد شرایط در  30شود. کمتر از  ی برگزار میا کنگرهانتخاب  بار کامروزه هر دو سال ی
. مانند یم شانیها ادارهدرصد از سیاستمداران در  ۳3باالی  دهند. ی میرأانتخابات ریاست ممهوری 

را از میلیاردرها یا  ها پولای   ها آنبه پول احتیاج دارند. خیلی از  شان یغاتیتبلهای  مبارزه سیاستمداران برای
نتیجه   آورند. به دستای  پول را بدون دادن چیزی به ای  افراد  توانند ینم ها آنگیرند.  مولتی میلیونرها می

 افزایشمنظور  به بلکه بزرگ، یها ثروت از محافظت برایتنها  نه است، کار محافظهقانون به شکل زیادی 
 هستی:. 8از دموکراسی به الیگارشی یا پلوتوکراسی شدن لیتبددر حال  سرعت  به. ما ها آن
 منافع برای تولید برای داری سرمایه نظام دموکراسی، باعث تضعی: تضعی: که است ای  م  یریگ جهینت

 است. ثروتمندانخدمت به عالیق  ی در حالا ندهیفزا طور بهدموکراسی  است. ما مردم اکثر

 ضعف دموکراسی 04
 ی، اعتصاب و امتماع و مشارکتده یرأسواد ک:  .۱

 ی وامد شرایطکاندیداهاکمبود  .8

 یی آمریکااستثنا گراباور کور به  .۹

 نگرانی فزاینده عمومی نسبت به دولت .3

 کند. ملوگیری می ازیموردنی گذار قانونی که از دوحزبشبکه  .1

 ر سیاستنقش رو به رشد پول د .3

 .ندیگز یبرمتقسیمات ناعادالنه، افراد قدرتمند را برای انتخاب مجدد  .7
 .کنند یمراهنمایی  تر مه:ی ها تیموقع نخست وزیران و قدرتمندان کاندیداها را برای کسب .8
 ممهور و کنگره بی  رئیس درگیری دائمی .۳

 ی فدرال و ایالتیها دولتدرگیری دائمی بی   .۱0

 ی قانونیها تیفعالازبینی آمادگی دیوان عالی برای ب .۱۱

 پیچیدگی تصویب اصالحات مدید .۱8

 پیچیدگی ایجاد یک سیاست خارمی خوب .۱۹

 ی دولتیها آژانسکردن  رتریپذ تیمسئول .۱3
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ی ها دورهها  چالش را برای دموکراسی آمریکا بررسی خواه: کرد. بسیاری از آمریکایی ۱3در ادامه ای  

که ای  سیست: قرار است چگونه کار کند. هدف م  ای   ندا کردهیا فراموش  اند نگذراندهحقوق مدنی را 

 در عمل، ارائه بده:. ها دولتاست که به مخاطب درک بهتری از نحوه کار 

معتقدند که آمریکا بهتری   ها آن اند. آمریکا را تحسی  کرده ۱ییاستثنا گراسیاستمداران آمریکایی همواره 

ساالری )دموکراسی( را دارد.  بهتری  سیست: سیاسی مردم داری )کاپیتالیس:( و سیست: اقتصادی سرمایه

 شوند. ما انتخاب مردم مانند است ممک  مهان، در ملت ثروتمندتری  به شدن تبدیل از پس ها آمریکائی

 توماس ۹مدیسون، میمز ،8فرانکلی  بنیامی  گذاران آن نبوغ بنیان و متحده ایاالت اساسی قانون ویژه به به

کردی:. ای  گروه باتجربه، با همکاری یکدیگر یک قانون  اشاره دیگر بسیاری و 1دامزآ مان 3مفرسون،
 .داد میها نوید زندگی، آزادی و شادی بهتری را  اساسی و یک الیحه تصویب کردند که به آمریکایی

ر تجارتی توانند آزادانه ه اکنون بیایید صریح باشی: ، قانون اساسی و الیحه حقوق، عالی است. شهروندان می

شوند یا شکست  را شروع کنند و تا حدی که محصوالت و خدماتشان مشتریانشان را راضی کند، موفق
 انفرادی صورت به که خصوصی شهروندان شوند بلکه توسط وکارها توسط دولت اداره نمی بخورند. کسب

شوند،  شریک می کنند، می دنبال را خود تجارت که هایی سازمان تشکیل یا برای کنند می شریکی زندگی یا

 ها، ک:( امنیت و دفاع، ماده بایست حداقل )دست شوند. در حقیقت، دیدگاه ای  است که دولت می اداره می

فراه: کند.  ، امکانات آموزشی و بهداشتی و عدالت را برای همهها پلها و  نشان، بندرگاه پلیس و آتش
ی مملکت را شکل دهند. هدف م  ای  است توضیح  ندهیآاست که مردم باید  بناشدهدموکراسی بر ای  پایه 

، کنگره چالش کارایی نهادهای سیاسی اصلی دموکراسی، ۱3کارگیری ای   توان با به ده: که چگونه می

 را بهبود بخشید. های دولتی و آژانس ها التیاممهور، دیوان عالی و دو حزب سیاسی،  رئیس
دهندگان در حال محدود شدن و تقسی:  همچنان که ثبت رأی .م  معتقدم که اصالحات الزم و شدنی هستند

 سرعت بهاست و همچنان که قدرت مالی در دست میلیونرها و میلیاردرهاست،  ادشدنیزغیرعادالنه در حال 
عنوان یک دکتر اقتصاددان و یک شهروند  ی مردم هستی:. م  به ندهینمادر حال از دست دادن دولت 

ی دارم. خوشبختانه، در آگاه. م  از پیچیدگی سیست: دموکراتیک کشور س:ینو یمی دادن رأبه  مند عالقه

ی م  به  شده ارائههای  حل و راه ها دغدغهمشکالت در دموکراسی ما،  ی ازا شبکهتالش برای حل 

منجر به  :یها افتهکند. م  امیدوارم که مطالعات و ی هایی هستند کمک می شهروندانی که نگران چنی  موضوع
 ی مفید شود.ها یریگ :یتصمحث و ب

                                                            
1 Exceptionalism 

2 Benjamin Franklin 

3 James Madison 

4 Thomas Jefferson 

5 John Adams 



 04مقدمه / 

 را دموکراسی پسا منتشر کرد. او 8کتابی با عنوان مقابله با پسا دموکراسی ۱کولی  کروچ 8000در سال 

کند اما در تحقق  می تعری: است انتخابات از دموکراسی و آزاد سخنرانی دهنده نشان که سیست: یک عنوان به

 . سیست:شود ینمتفاوت خاصی ایجاد  درواقعدهند اما  ی میرأ دموکراسی واقعی محدودتر شده است. مردم

مشکل  .دهد ارائه را واقعی های حل راه بتواند که نرسیده یا نقطه به اما است، مدی مشکالت دارای سیاسی

بلکه توسط ثروتمندان و قدرتمندان  شود ینمدهندگان کنترل  ای  است که ای  سیست: دیگر توسط رأی

به پسا دموکراسی قانع و راضی باشی: ای  کتاب درباره بازگشت به دموکراسی  :یخواه ینما شود. م کنترل می

 کند. واقعی صحبت می
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