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 د را ازمدلی ک  حیدت دنی اید؟گیرافتددهیک مدل اقتصادد  ررکاتهت   کنید درحس می

رت ند ثر کااا درکم کند؟ مدلی ک  ب  خدطرمد را تهدید میبرد ر زندگی فرزندان بین می

 بدزندگدن گیرد؟ مدرا ب  درگرره برندگدن ردیده مید ، میلیادردااد انهااادن را ناافهااادنا 

 داند؟خدطراقبدل بدکدن مقصرمیاد را ب ر بدزنده کندمیتفتیک 

ده ب یرد، گایچ آید  ک  ب  نظرن یاگون زامبی  آموزه ؛ب  نولیبرالیهم خوش آمدید

 اعتبدر است.بی بهیدرارچند 

مدلی، از  مهدئل رکدر ری کهبیزدااصلی خود یعنی مقررات  خصیص  نولیبرالیهام

، امد را نشاادن داد رقدبت بد یتدیگر  بین بردن امنیت اجت دعی ر سااود دادن مد ب  ررط 

ب   8002ساادل اقتصاادد ا   ک  بحران  رغم تصااورب    نقدط ضااعو راپدره  راساا  ب 

 .انوز بر زندگی مد حدکم است این اتفدد ام افتدد، راقعدً ید، رانجدمفررپدکی آن خوااد 

 چرا؟ 

 خلقن کااود آ  ک  جدنشااین اساات ک  مد داسااتدن تدزهخب ب  اعتقدد من پدسااا این

 .ایمنترده

اد آن .بدکیم داکت دیگر ( داند از دنید درک )اد ابزار  اهتند ک  اجدزه میداستدن

پرسیم اد  پیچیده ر متندقض آن را تفهیرکنیم. رقتی ازخود میداند تد مد نشدن اجدزه می

این درست بودن مبند  عل ی ندارد بلت  بد فهم ر درک مد بدید  ،آید چیز  درسات است

 ؟ک  از مردم ر دنید انتظدر داریم بینیم ا دن رفتدر  استچ  را ک  میدرست بدکد. آید آن

ررد گون  ک  یک داسااتدن بدیهااتی پیش ن بد ام ا خوانی دارد؟ آیدا دنآاد  ید بخشآ

 ررد؟پیش می

 ام مهم )ر راقعیدت ارقدر ا  ارقدم رکنیم، رکااات مد بر اسااادو ررایت زندگی می

نند توان ی –رارقدم اعتقدد دارم  ادگرا اهاااتم ر ب  راقعیتمن تجرب  -مهاااتند( بدکاااند 

کود  تواند جدیگزین یک داستدنمی داستدن جدافتدده کوند. تنهد چیز  ک جدیگزین یک 
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ر ا توانید بدرن طرح یک داسااتدن جدید، داسااتدن کهاای را ازداسااتدنی دیگر اساات. ن ی

 بگیرید. 

 یدد اد  زکنیم. ن ون اد نیزعددت میررایت آن  درکل ن  فقط داستدن ک  ب  کیوه

کنیم ر یتی از اد اساااتفدده مینآکرات از  رد ک  مد باد  پدی  رجود داطرح داساااتدن از

ندمم ب  می 1«در گرساات داسااتدن»ن را آمده ر من آب درآکاادت اثرگرار از اد ک  ب نآ

 کرح زیر است:

 

 رمر علی  مندفع بشااار، م لتت دچدر ار  فدساااد اد  قدرت ند ردلیل اقدامدت نیرربا 

خیزد ر بد نیرراد  قدرت ند پد میرمر  ب ار کاااود. اماد قهرمدن )داساااتدن( علی  این می

ر نظم را بر سااارزمین حدکم  کاااودمی  مشاااتلدت بر آندن پیررز رغم ا  جنگد ر ب می

 .دکنمی

 

کنیده اید، داستدن کتدب مقدو است، داستدن ار  پدتر، داستدن  کا د این داساتدن را قبلدً

 نصاارمشااترک اکحر تحولدت ساایدساای راد، داسااتدن ندرنید. امد این داسااتدن عحلق  اربدب

قع در را گردد.ازاران سدل قبل از میلدد برمیک  قدمت آن ب   استاد  مرابی ام انقلدب

توان گفت ایچ تحول سیدسی ر مرابی بدرن اا یت دارد ک  حتی می قدراین پدیده آن

 تواند اتفدد بیفتد.تدزه ن ی قو  ر اثرگرار رستگدر یک داستدن 

ز جدن میندرد کینکااد اقتصاادد  بزرگ ک  منجرب  رکود اقتصاادد آزاد   پس ازدرره

بود  جدید  رستگدر د، کدر  ک  ار کرد طرح داستدن کر طرح اقتصدد  جدید  ارائ 

 د:کک  ب  صورت زیر م رح 

                                                      

1 Restoration Story 
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 ، دنید اقتصدد  فدسد نخب  غصب ثررت دنید توسط نیرراد  قدرت ند ر  راسا  ب 

  بد ح دیت طبق  1سااادز،توان ندکاااود. امد قهرمدن داساااتدن، درلت می ر مردچدر ار 

د نیرراد  مبدرزه ب  توزیع ثررت ببدز مددب ر  پد خدساات ب کدرگر ر قشاار متوسااط )جدمع ( 

ر  مدآمین کدلداد  ع ومی، درأ، ر بد ازین  کردن پول درلت برا  تپردازدمیقادرت ناد 

 گرداند.بدزمیکند ر نظم را ب  جدمع  می اکتغدل ایجدد

  اثرگرار این داساتدن نیز رر  طیو گهترده رساتگدر ِاد  داساتدن  ا دنند ا  

راساات  ر کدر، چپمحدفظ  رکدرگر خواه،ج هور  ردموکرات  گرارد.اثر میساایدساای 

  ا   ب  صورت گهترده طرفدار کینز کدند.

ی یاددچدر مشااتل کااد نولیبرال 00  اقتصادد  کینز در دا   بعداد رقتی ک  برندم 

دان جدید خودکاادن ب  می رسااتگدر ادیک ر میلتون فریدمن بد داسااتدن  دریشینظیر فر

 کد.  صورت زیر عنوان بداستدن آندن  مدند،آ

اد  آن در ب  دلیل )حضااور( نیرراد  قدرت ند رفدسااد درلت پرقدرت ک  گرایش 

ید دچدر برد، دنرا از بین می (فرصت)ادسلب مدلتیت خصوصی، آزاد  راستقلدل فرد  ر 

کنند ر بد این نیرراد  قدرت ند مبدرزه می امد قهرمدندن داستدن، کدرآفریندن کود.بحران می

 گردانند.بدایجدد ثررت ر فرصت، نظم را ب  جدمع  برمی

 ه،خواج هور  ردموکرات  رفتند.یپر طیو گهااترده ساایدساایرا ام ر این داسااتدن 

راسات، ا   ب  صاورت گهاترده نولیبرال کادند. داستدنی ر محدفظ  کدر، چپ  ر کدرگر

 یتهدن. یامد بد سدختدر ررای ،متضدد بد داستدن ارل

ازام پدکید ر حریفدن بد دست خدلی  8002اد ام پس از آن در سدل داساتدن نولیبرال

  رضاااجدید ! بهترین چیز  را ک  برا  ع رساااتگدر جلو آمدند. بدرن ایچ داساااتدن 

بود.   اسی کینزدموکر   سوسیدلرفت م رقیق کده ید کتل تحلیلهیداکاتند یک نولیبرال

                                                      

1 Enabling State 
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 دن ا  بدرن یک داساااتدن جدید مد در چنبره ایم.ر ب  این دلیل اسااات ک  مد گیر افتدده

 مدنیم.داد درمیداستدن ندموفق قبلی ک  ک دکدن ب  راه خود ادام  می

 ب  آن دچدر کودن یحقق مید  مد ؤک  رقتی رنومید  ر سارخوردگی حدلتی اسات 

رضااع موجود رتوضااین آینده نداکاات  بدکاایم    درمورداکااویم. رقتی مد داسااتدن تدزهمی

مد است.  ید ؤکاود. کاتهات سایدسای در اصل تحقق نیدفتن رو تبدیل میأامیدمدن ب  ی

اد کرد، امد خواک  بتواند راه را ب  مد نشدن داد چیز  تغییر ن رستگدر بدرن یک داستدن 

دن تواند دگرگون کااود. بدید داسااتدنی را ک  بیا   چیز می بد بودن چنین داسااتدنی تقریبدً

ی عبور سیدس مردم جراب ر گیرا بدکد. از خ وط قرمز ترین طیوکنیم برا  گهاتردهمی

 آررد. سااادده ررا ب  جنبش در ادرزرااد  قلبی مردم آنآکناد ر باد ان بادد بر نیادزااد ر 

 ریش  در راقعیدت داکت  بدکد. ،درک بودهقدبل

نی چنین داستد آید امد معتقدم ک  در جهدن غرب راقعدًدکوار ب  نظر میقبول دارم ک  

 ن مدند.آبدید منتظر  ر دکررجود دارد ک  نبدیهتی عجل  

دسی کنکندسی، عصبکاندسای، مردمرران گرکات  علوم مختلو نظیر طی چند سادل

اد  خود ب  ا گرایی بهااایدرجدلبی کاااندسااای تتدملی در یدفت )نوررسااادینس( ر زیهااات

درسااتی ی نوعیند: نوع بشاارتواندکنانگیز  را م رح میکااگفت  نتت  ا   اند ررساایده

 کگرفی را کهب کرده است. 

اد ارزش این مدن داریم، امد در اکحرافرادذات ط ع در ا   اندکی خودخواای ر ق عدً

گر درستی ر ک ک ب  یتدیترین س ن نوععدلی معرّ  مد  کغدلب نیهات مضد  ب  این

 .است

د تر ر کندتر بودیم، بمدن ضااعیواد ک  از بهاایدر  از صاایددان ر صاایدرغم اینمد ب 

اد ر دکااات مدن در ک ک ب  یتدیگر از کااارایط دکاااوار زندگی در توج توان قادبال

در بردیم راین میل قو  ک ک ب  ا نوع ازطریق اصااال علفزاراد  آفریقد جدن سااادلم ب 
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درسااتی ر ک ک ب  یتدیگر حقیقت انتخدب طبیعی بخشاای از ذات مد کااده اساات: نوع

 حیدتی ر محور  نوع بشر است. 

 امد ا   چیز ب  نحو اولندکی خلد  آن پیش آمده است. 

ا  عوامل، خنحی ر ندکدرا کده است ک  ب  اعتقدد من هسرکت نیک مد تحت تأثیر پدر

ط یدرران مد اساات ک  مدرا راداکاات  تد در کاارا اد ررایت ساایدساای مهاالطقو  ترین آن

د ا   علی  کااود تی ررقدبت کادید بد یتدیگر زندگی کنیم، این رضااع بدعی میگرایفرد

ن بدکاایم. ای اعت ددحدل جدال بدکاایم، ازیتدیگر اراو داکاات  ر نهاابت ب  ام بی ام در

ک  ب  زندگی مد را اد  اجت دعی پدکااد. پیوندرضااع جدمع  راب  انزرا کشاایده ر ازام می

اد  داد ک  درآن قدرتمی ی قراریأکناد ر درخلدااد تضاااعیو میارزش ر معناد می

ستیز ا  جدمع درست اهتیم رلی توسط عدهنوع ا . مد جدمع ندکنرکد  متعصب ر خشن

 کویم.می ررانی اداره

 ر ب العددهنبدید چون مد این ظرفیت خدرد ین گون  بدکاااد، راقعدًد ااماد ارضااادع نبادی

  ذات انهاادن ادتوانیم بهترین جنب می بودن ر تعلق را داریم ک  بد ب  کدر گرفتن آنبدام

یم. ار جد ک  انزرا رجود داکت  بدکد زندگی کنرا احید  درساتی ر ا یدر  خودیعنی نوع

ایجادد خواایم کرد. ارجد ک  ازخودبیگدنگی رجود دارد حس تعلق  کاااتوفادییمادنی 

ک  بین بدزار ر درلت جدیی رجود خواایم آررد.اد، محل  راجت دع ب  ا  ب  ا هااادی تدزه

گرارد. سیدره احترام ب کنیم ک  ب  مردم ربینیم، اقتصادد نوینی ایجدد میکاده میخود را ل 

یدده پ اقتصدد  )یعنی( مندبع مشترک  کده رسیع، امد فراموش  مد آن را در یک گهتره

 .خواایم کرد

مندبع مشاترک ن  ب  درلت تعلق دارد، ن  ب  سارمدی  دار  ر ید ک ونیهام، بلت  از س  

 عنصر اصلی تشتیل کده است: منبعی مشخص، اجت دع مشخصی ک  این منبع را مدیریت

نوان عپریرد. )ب می دیریت این منبع صاااورتکناد ر مقررات ر مراکراتی ک  برا  ممی

را  اجت دع رید زمینی مشاادع ب ترکانرژ  مشاا  ید کاابت  ،جدمع اینترنت   محدل( کاابت 
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را  گویند بمی ک  در انگلهاااتدن ب  آن الدت نترا کشااات ر پرررش میوه ر سااابزیجدت 

 کشت تصور کنید.

( رفدًبخشیدن. مندفع آن )ص راگرار  رفررش است ر ن  قدبلیک منبع مشترک ن  قدبل

کویم، ارجد ک  نددیده گرفت  ر استح در می کود.می بین اعضاد ب  صاورت یتهادن توزیع

ک  آن را  ادسااایدسااات خودمدن را ررا  خواایم داد. قددریم دموکراسااای را ازکو آن

 اد ر مقررات جدید برا یم. اسااتفدده از ررشکنر بدزیدبی  یماند بیررن آررغصااب کرده

قدرت دموکراتیک  گده قدرت مدلی برایچ تخدبدت ضااادمن این خوااد بود ک  مجدداًان

 حدکم نخوااد کد.

پدلدیش  ب  مد اجدزه   دموکراسااای ن ادینادگی باد ح دیت دموکراسااای مشااادرکتی

ر ترین مقدار ددر حد امتدن ر بیش دداد، ر این انتخدب بدیمدن را میاد  سیدسیانتخدب

رد گیر  ککااود. چندنچ  در مورد  بتوان ب  صااورت محلی تصاا یمساا ن محلی تجرب  

 .ندممنبدید آن را در س ن درلتی انجدم داد ر من این مج وع  را سیدست تعلق می

ی خود را یکنم این )داستدن( برا  طیو گهترده ا  از مردم جرابیت ر گیرافتر می

ن آراسااات ر ام چپ در ی ک  ام یادرا دارد با  این دلیال کا  در میادن معادرد ارزش

 تعلق است. ارچند م تن است)ایجدد( ر  اجت دعدتتشتیل   اکاتراک نظر دارند مهلل 

ررع اقل زبدن مشترکی برا  کاکتراک نظر نداکت  بدکیم امد حد ندنآدر بهایدر  موارد بد 

 خواایم داکت.

 (ب  خود اد در جهااتجو  تعلق خدطر )اواداران رفددارراقع بهاایدر  از ساایدسااتدر

رو، ک  ب  خدطر ت اجت دعیاهتند ارچند  اجت دعاد ام ب  دنبدل اهاتند، حتی فدکایهت

 ر کعدراد  یتهدنی را تترار کنند. ندپوکبلبدو متحدالشتل  بدکند،ا   محل ام 
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اد  مدبین افراد گررهچا  کا  ماد نیادز داریم ایجادد اجت ادعدتی مبتنی برارتبدط فیآن

 دستیک، افراد گررای  اتصدل دررنکبت  1افراد. گررایدررن پیوندن   است،متنوع 

اد  ارتبدطی بد پل زدن، افراد متنوع بد دیدگده  ک  کبت نآکند حدل را درر ام ج ع می

  د.کنمتفدرت را دررام ج ع می

اد  کدفی غنی ازگرره  پرانرژ  ر ب  اندازه طرارت ربدمن معتقدم ک  اگر مد جوامع 

  حریم توانیم مدنع رکاد )ذانیت( پیوستن بگررای ایجدد کنیم، میدبدطدت بینبد ارت متنوع

برا  دفدع از خود در مقدبل دیگران ایجدد کرده  یک دست را ک   امنیتی ک  یک جدمع 

 .اند بشویم

 د:کوتواند ب  صورت زیر عنوان صورت داستدن مد میدر این 

کدر  ک  معتقدند چیز  ب  ندم جدمع   ندب اد  قدرت ند رحضاااور نیرر  راسااا  ب 

  رلگرد مبدرزه برسااار یک ادرجود ندارد ر ر بدلد ترین اد  در زندگی ا دنند سااا 

 کود. می ، دنید دچدر ار  رمر است س ل زبدل 

شتیل خیزیم از طریق تمی ب  مبدرزه بد این بی نظ ی بر امد قهرمدندن داستدن، )یعنی( مد،

رراد  بد نی بدرن تبعیضد اکتغدل، )ارائ ( خدمت ب  ا   ر تدمین   توان ند، ایجدادگرره

 جنگیم ر بدین گون  نظم را ب  جدمع  بدزمیگردانیم.می کررر

کنم می ذانی ام بدکد فتر  حدل اگرحتی احهدو کنید ک  این پیشنهدد یک فرضی 

 چنین داستدنی نیدز داریم.ک  قبول داکت  بدکید ب  

ین مخ صاا  نجدت داد، ب  مد ا تدزه ا  نیدزداریم ک  مدرا از گدر رسااتمد ب  داسااتدن 

گر ی یدبیم، ر این رادآ توانیم ازمی گون چ ایم ر ین مخ صااا  افتددها بگوید ک  چرا در

                                                      

ر  جوامع یتدساات در برابر Bridging networks گررایدبین مبتنی بر ارتبدطدت اد  اجت دعیکاابت 1 

جز اد تنوع رن ، نژاد، مراب رنآگردد کا  در اطلادد میبا  جوامعی  Bonding networks ا گن

حدل  .اد اساااتاد  متنوع تفدرتمادنع ایجادد ارتبدط بین افراد نیهااات ر مبند بر احترام متقدبل بین گون آن، 

ا   تدبع فران  ر آداب ر رساوم ر مراب ید ایدئولوژ  مشخصی اهتند در غیر  ا گونک  در جوامع نآ

 .دکوناین صورت بیگدن  تلقی می



 

 
 

 تواند هر چیزی را تغییر دهدسیاسی جدیدی که میداستان  9

  سیدسی مختلو را ب  خود ادمردم در طیو  داستدن درستی را تعریو کنیم ذان ا  

 راه دنید  بهتر ک  چراغی فراد، رظیف  مد طرح ر بیدن داسااتدنی اساات کرجرب خوااد 

 بیفررزد.

 متشترم

 

 

 ی فیلم سخنرانی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:، برای مشاهده

Jk8qS-https://www.youtube.com/watch?v=xDKth 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDKth-qS8Jk

