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 پیش گفتار 

 وطنانم همسخنی چند با 

است، یعنی همان زمانی که قصد   ( 2020)  ژوئیه  تا   فوریه در من  یها ی سخنرانمجموعه  شامل این کتاب 

  ویژه به   آمریکایی، هموطنان با   دیدار و  سخنرانی   به   مننامزد شوم.  جمهوری ریاست کردم در انتخابات 

با حضور و کمک آنها، ایاالت    .داد  خواهم ادامه ،برند ی م رنج  کشورمان  اخالقی  زوال از که  کسانی 

  خطرناک  فرهنگ است که ما در آن از  یانده یآمتحده را به مسیری مثبت سوق خواهیم داد. این همان 

  ی هاانگل  توسط  و افتاده  ملت  به جان  ویروس یک  مانند  که  پایان   بی جنگ  و  استخراج کنندگی،  مصرف

   . شد  خواهیم  دور ،شود ی م  تقویت  خطرناک 

وقتی  ا نادیده گرفتند.  ر من )ستاد( کمپین  ابتدا  همان  از به طور غریزی،  کرده  تحصیل  و  ممتاز افراد 

  پوشش  زیرساخت، بودجه، من که   شوند ی ممرا مالقات کنند، بالفاصله متوجه  شخصا  که  رند یگی متصمیم  

  یها برگه بیفتم و حتی نامم بتواند در   هازبان افراد مشهور را ندارم تا بتوانم بر سر  حمایت   یا  یارسانه 

 رای ثبت شود. 

  صادق آیا ،دارم بهتری  پیشنهادهای   آیا ،می گوی م را  حقیقت   من آیا که  پرسد ینم از خود   آنها از  یک  هیچ

 موجود است.  جدی کمپین تنها  من   )ستاد( کمپینکه   دانند ی م آنها  از  بسیاریکه   کنم ی میا خیر. گمان   هستم

  ،داشتم ارتباط آنها  با  بار   یک  که ،هاروارد   و  ییل دانشگاه  التحصیالن  فارغ  از  اندکی تعداد تنها    واقع در

  »نامزد«   اصطالح به  سایر افراد  آیا  که  بپرسند  حاضر بودند  بودند،  من  سال  و  سن  هم با  ی تقر  که افرادی

  دستکاری  که با  گذشته،  انتخابات  یا   انتخابات، این آیا  اینکه  یاخیر،  یا  دارند  را  جمهوری ریاست  صالحیت 

 انتخابات نامید یا خیر.   توان ی م اصال   را  ،همراه بود  کننده گمراه  یها گزارش  و  آرا در گسترده

من را به خوبی   یها صحبت   ،کنمی م کار  آنها  با  و  کنم ی م مالقات  آنها با که کارگر و زحمتکشی افراد 

  همسرم  و  ، خود را ترک کنم خانه  شدم مجبور ،شدم  بیکار  ژانویه  از  من که  دانند ی م آنها  . کنند ی مدرک 

من   . شد  بیمار  شدت  به  زیادی کرد اما نتوانست طاقت بیاورد و در این حین  یها تالش   خانواده حفظ   برای

 . امکرده همه آنها را تجربه   ن خودم همچو  فهممی مآنها را  ی هاحرف

  مثال  : د یدانی م همه چیز را در مورد ببرها   حتما  دو نوع دانش وجود دارد. اگر کارشناس ببرها باشید پس 

اما دانش شما در مورد ببرها با دانش   .دارند  یی هاعادت   چه  و  خورند ی م چه  ،کنند ی م زندگی  کجا اینکه 

  . امداشته  را ببر   یک  توسط  گرفتن گاز  تجربه  من نیست.   قابل مقایسهفردی که توسط ببر گاز گرفته شده، 

 چقدر دردآور و ناراحت کننده است.  دانمی م من 

و نتواند فرصت ظاهر شدن در    ،نامزد انتخابات شود   تواند ن  من شخصی مانند   اگر که  حرف من این است 

را داشته باشد، باید بگوییم که ما دیگر یک انتخابات نداریم بلکه یک کارزار ساختگی، احساسی   هارسانه 

 و هیجانی داریم. 
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  برگزار  انتخاباتی  که  زمانی  تا   واقع،  در. می شناسی نمما هیچ نوع انتخابات ساختگی و جعلی را به رسمیت  

  رای صندوق در  حضور فرصت  و  را به خود جلب کند  هاتوجه   بتواند  من  مانند  شخصی  آن  در که نشود 

   . می شناسی نم  رسمیت   به  را  «انتخابات » این  از یک   هیچ  ما آورد، بدست  را

  سرمایه الزم آوری  جمع  اجازه  اگر  حتیمنع شود،  متحده  ایاالت  ی هارسانه حتی اگر از حضورم در همه 

رای نباشد، نامزد شدن من   ی هابرگه ، حتی اگر نام من روی هیچ یک از  باشم  نداشته  را متحده  ایاالت  در

  مانند  کلیدی  اصطالحات  تکراراز این حیث اهمیت دارد که من به جای  جمهوریریاست در انتخابات 

  برای  که  (راست  حزب )  «هاارزش » و  «آزادی»  و(  چپ  حزب ) « تنوع»  یا   «بهداشتی ی هامراقبت »

، بر این موضوع تاکید  دهند ی نمولی هیچ پیشبردی را نشان   اند شده  طراحی احساساسات مردم برانگیختن

 دارم که ایاالت متحده چه کارهایی باید بکند.  

و خواستار این است که همه چیز باید به شیوه   پردازد ی م  اهکارها و پیشبردهار  این ستاد )کمپین( به ارائه 

  تنظیم 1859  سال در را  «احکام و  موقت  اساسی قانون » گروهش  و  او جان براون تغییر کند، وقتی 

  باشید  داشته  نامزدی )کاندیدی(  باید   شمادر اصل یک جنایت است.  داری برده  که کردند  اعالم و  کردند 

  به  مایل  فاسد  ی هارسانه را که  آنچه  نه حمایت کند،  نیازهای مردم آمریکااز   و  ،را بگوید  حقیقت  که

 .  هستند  آن  انتشار 

 : شد  لینکلن   آبراهام چون یسیاستمداران باعث قدرتمند شدن   کسی که  داگالس، فردریک  به قول

برای آنچه    مطمئنا  اما  در جهان، چیزی بدست آوردند  شان یهاتالش بابت تمام شاید نتوانند   ها انسان »

 کنند«.  تالش باید  بدست آورند،  خواهند یم

ایجاد نشده است.   هاانسان  ماهیت  یا  متحده  ایاالت  در  تغییری هیچ  تاکنون   زمان آن  از هموطنان عزیزم، 

 زیبا زدیم.   ی هاحرف ما به اندزه کافی،  . کنیم تمرکز واقعی  ی هاعمل   و  واقعیت   روی بیایید 

 

 

 پیش گفتار نسخه فارسی 

 تَْعلَُمون  َوأَنتُمْ  اْلَحق   َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطلِ  اْلَحق   تَْلبُِسوا َوَل 

 پاستریچ  امانوئل 

ایاالت متحده شده   سال گذشته جمهوری ریاست  در زمانی که نامزد انتخابات  می های سخنرانترجمه فارسی 

فاسد و متقلب سال   انتخابات  آن  نتایج برخوردار است. من هرگز  یاالعادهفوقاز اهیمت تاریخی بودم، 

  در اسلحه  انگیز آن را دید، از جمله: تولیدکنندگاننتایج رقت   توانی مو اکنون  کنم ی نمرا تصدیق   2020

بدون اینکه حتی یک نفر    دهند ی مسوق   خارجی پایان   بی های جنگ ، آمریکا را به سمت سی  دی واشنگتن 
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بیشتر از قبل    این کره خاکی  شهروندان بر   دارویی  ی هاشرکت  دیکتاتوریبا این موضوع مخالفت کند، 

در   آویو، تل  و  سی  دی واشنگتن   در قدرت  بازیگران  بین که  مرگ  پیمانشده است، و امضای خونین 

   .است  اجرا حال  در جهان  یهاتخت ی پا همه  در تقریبا  و   برلین،  و  توکیو 

که بشر تمایل دارد در این عصر بدون معنویت، خود را به ورطه نابودی بکشاند. من   رسد ی مبه نظر 

نه    دانستم ی مشدم چون این کار را وظیفه اخالقی خود  متحده ایاالت  جمهوری ریاست نامزد انتخابات 

 بدست آوردن قدرت و ثروت.

  و  متحده  ایاالت  تهدید   و  جهانی  معاهدات  و  یاهسته   ی هاسالح هیچ یک از سخنان دروغین آنها در مورد 

  منع  معاهده سخنان  و  اصول ،متحده ایاالت  که  م یدانی م ما  همه ، صحت ندارد. ایرانطرف  از  اسرائیل

برای تضمین    که است  متحده ایاالت این  اسرائیل، از  بیشتر  و  کرده نقض  را  یاهسته   یهاسالح  گسترش

راهی قبرستان کرده و افراد زیادی   را نفر   هاون یلیم  ،کرده به پا   جنگ  جهان سراسر  منفعت چند نفر، در 

 را نیز به بدبختی کشانده است.  

 خود را با فرهنگ غنی ایران شروع کنم.   ی هاصحبت بهتر است در ابتدا 

به لطف زبان آهنگین و ظریف فارسی، اشعاری عالی و سخنانی منثور در تاریخ بشر بوجود آمده است.  

نستم به بررسی ادبیات  پرداختم اما از اینکه نتوا کره  و  ژاپن  و  چین  ادبیات  به بررسی ها سال  گرچه

که ترجمه شعرهای  پردازم، بسیار پشیمان و متاسف هستم. با این حال، شانس این را داشتم فارسی نیز ب 

 موالنا )رومی( و برخی دیگر از شعرا را بخوانم و از همه بیشتر تحت تاثیر مثنوی موالنا قرار گرفتم. 

  از هم گسیختگی  یک  ایجاد  در نتیجه باعث  ودرآمیخته   وسطی  قرون  عربیبا زبان    مصری باستان  زبان 

قدرت خود را حفظ کرده و   همچنان  فارسی  زبان   اما  . ه است شد  مصر  مدرن  و  باستان  دوران بین عمیق 

است.   عربی  به فارسی از و  فارسی،  به  عربی  از ترجمه درک معنوی بیشتر آن مستلزم   و  پابرجا مانده

قدرت و عظمت ایران را نشان   ،شاه  مسجد  کننده خیره  ی هاک ییموزا ایران و اصیل   معماری همانقدر که 

 . شود ی م، زبان فارسی نیز قدرت و عظمت ایران محسوب دهند یم

  باستان   یونانیان. تنها چیزی که گرفت ی نمهیچ وقت ایران را جدی   غرب  قدیم،  بسیار   یها زمان  از

  از برای شان را  هستند. و تمام تالش  متمدن غیر   و  فکر  بی  نجس، و  وحشی  هاایرانی که این بود  گفتند یم

 فارسی باستان انجام دادند. یها کتاب ادبیات و  بردن   بین

  ن یترده یچ یپ  که است  ایران این که  شد  مشخص  شد، حفاری  1930  دهه  دروقتی پرسپولیس )تخت جمشید( 

آن طرز فکر سنتی دنیا درباره ایران، درهم شکسته شد.   و  داراست  را باستان  جهان  تمدن  ن ی ترکامل  و

  سنت  از یی هابخش  توان ی م ببینیم، او  دید  ازخود را جای خالق جهان بگذاریم و  بتوانیم   اگر شک،  بدون 

 دید.  بشری  تمدن  سراسر در را  ایران باستانی 
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به انحطاط کشیده   روم   امپراتوری  فروپاشی از پس  اروپا تمدن   آن زمان که که به وضوح مشخص است 

  نیرو،  تجدید   برای فرصتی  ،ایران . داشت  ادبیات  و  هنر ریاضیات،  علم،   ترویج  در مهمی نقشایران   ،شد 

   .کرد  فراهم  غرب   امپراتوری  حاصل از فروپاشی  یها چالش  برابر  در استقامت  و  معنوی  قدرت 

  بیشتر از آن،   شاید  حتی یا   روم امپراتوری  سقوط اندازه به   ،کنونی ( ژئوپلیتیکسیاسی ) -جغرافیایی بحران 

  در  هاارزش  زوال همان  و  اخالقی فساد  همان ،فروپاشی تدریجی  همان  .شود ی متلقی  جدی یک بحران 

 در حال گسترش است.  زمین  کره سراسر

  ببرد   بین  از  سرعت  به  را بودن   کننده مصرف  منحط فرهنگ  و  پول  نفت،  موانع بتواند  ایران  که امیدوارم 

دوست ندارم که ایران، از زوال فرهنگی   قطعا   .دهد  نشان  جهانیان  به را   تمدن  جدید   یهال یپتانس   بتواند   و

کننده بودن را کنار   مصرف مبتذل  فرهنگ  ایران امیدوارم موجود در ایاالت متحده الگوبرداری کند. 

 بگذارد.

  سیاست  و  . است  شده تعریف  خاورمیانه در متحده  ایاالت  و نفوذ   اقتدار بر اساس  ،ایران و  آمریکا  روابط 

  .اند کرده تعریف  نفت  فروش و  تولید   بر اساس   را متحده ایاالت  برای خاورمیانه  ارزش ، آمریکایی گذاران

دور   واقعیات و حقایق  از  را ما  نباید   ،آمریکا انرژی خودکفایی مورد  در نادرست و دروغین  ی هاافسانه 

  اتی اساسیتغییر  ،من مدیریت  با   آن اما . است  نکرده  یتغییر  اساسی  انداز چشم  ، گذشته سال  هفتاد طی   .کند 

 داشت.  خواهد 

  برای ابزاری  عنوان به   ی از نفت نفت  بزرگ  یهاقدرت  در آن، کهخواهند دید  را عملی   آینده مورخان

 ،رخ داده تاکنون  که  جنایاتی  نی تربزرگ   از یکی  عنوان به  ایران،  با   رابطه اصلی معیار عنوان به   کنترل،

 . کنند ی م  استفاده

  انرژی  تمام  1900  سال در  تا  کرد  مجبور  را متحده  ایاالت  شهروندان ، راکفلر. دی جان  که  زمانی  از

  تولید خود در  ی هات ی قابل کرد اعتماد به نفس و   مجبور  را آنها  و  تامین کنند  نفت   را از خود  نیاز  مورد 

  یها بردهبگذارند، از آن زمان به بعد به   کنار را خود  بازوهای  قدرت   و  یاسب  ، یآب ، بادی  انرژی

 تبدیل شدیم.  نفتی  ی هاشرکت 

شدند. این امر مانند همه جای دنیا، در ایران   نفت   حاصل از قدرت  و  پول   شیفته نیز  ایرانیان از  بسیاری

 نیز باعث ایجاد یک نابرابری )بی عدالتی( بزرگ شد. 

و    حاکمیت  آوردن  دست  به  برای   ایران قدم اول  که  به این جمله شجاعانه معتقدند افراد کمی   متأسفانه، 

هیچ کس این انتظار   .است  طبیعی  گاز  و  نفت  از  شدن دور خود، عظمت با تمدن آوردن  دست  به و قدرت 

  کار به   و  ،تمرکز کند   معنوی و  فرهنگی موارد  بر روی   و  نفت استخراج نکند  ایران  را ندارد که

 در ایران رواج داشته، بازگردد.  سال  هزاران که  دستی  صنایع  و  کشاورزی 
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  زیست  محیط برای ،است  قدرتمند  افراد  تعداد معدودی از   تحت کنترل که  نفت   مانند  انرژی  منبع یک

  بدیهی   توسط نفت امری   زیست  محیط  تخریب ه باشد. داشت ای  العاده فوق  منفی تأثیر   تواند ی م و   است  مضر

 نیز به همراه دارد.   ییها تاوان ، طبیعی گاز  و  نفت  استفاده از  .است 

گروه قدرتمندی که نفت را تحت کنترل خود دارند، توجه خاصی به ایران دارند نه به خاطر دانشمندان  

  پر  را معدودی افراد   جیب   که نفتی   خاطر به بلکهایران،   مردم معنوی خلوص اسالمی آنها و نه بخاطر 

 . کند ی مبه برده تبدیل  را بقیه   و  کند یم

تمایل    آنها دلیل، همین  به   .اند کرده  تنظیم، ایران نفت   تقسیم برای   را یامحرمانه  قراردادهای  از قبل آنها

 متکی باشد.  نفت  به   ایران اقتصاد  که دارند 

)محافظه   جویی  صرفه  و  تواضع  باستانی  )حکمت( خرد  کشاورزی،  که تمایل دارند   ملیتی  چند  یها بانک 

معتبر   )نوگرایی( مطرح و  مدرنیته  ایدئولوژی  و شده اعتبار بی  ی قرآنعلوم   دانشمندان بینش  و  کار بودن( 

 شود. 

  مصرف  فرهنگ  ند ی گوی مکه  خاورمیانه  و  ایران  در از همه این است که برخی افراد  تروحشتناک 

  است، خطرناک امری  ،از افراد تعداد کمی  مدت  کوتاه دستاوردهای فلسفه  نفت،  پول سیاست   ،کنندگی

   .هستند   تروریست   حتی و  افراطی

)در برقراری ارتباط یا قطع ارتباط با سایر کشورها آزاد    هستند  خود  سرزمین  مالک  مردم که این ادعا 

   . است  اقتصادی ی هام یتحر توجیه کننده  هستند(،

  زیر پا گذاشتن حتی و    زیست، محیط بیشتر  تخریب  ثروت،   روی بیشتر  تمرکز؟ شود ی مخب نتیجه چه 

 .  ها سنت 

در این روند نقش داشته   متحده ایاالت نیست، اما  متحده  ایاالت مقصر اصلی این فاجعه و تراژدی، فقط 

 است.

، یک دیدگاه سازنده و حتی  دهم ارائه  ایران  با آمریکا رابطه برای  متفاوت  بسیار  دیدگاه  یکقصد دارم 

 انقالبی.  

  فقط  امپراتوری  این . هستیم روبرو  رو به زوال  فاسد  و  منحط  امپراتوری یک  باما باید تصدیق کنیم که  

  موجود  شرایط  بدانیم که ایران هم بخشی از این امپراتوری را دربرگرفته است.  باید  و   نیست  آمریکایی 

 . است  متحده ایاالت  و  ایران  سیاست در  بنیادی   تغییر  و  تجدید  مستلزم یک 

 این تغییرات همین اکنون باید اعمال شوند.  و  کند  تغییر  باید  چیز   همه

  ایران  و   متحده ایاالت   بین  جدید و معاهده  اتحاد  که د یگوی م  وجدانمان؟ ندای  د یگوی م چه   وجدانمانندای  

  ایجاد  قابلیت  و  آنها معنوی بینش  مورد  در واقعی  گفتگوی حول  آنها،  ی هاخانواده حول   مردم، حول   باید 

 . تنظیم شود   شانیهانوه   فرزندان و برای   روشن یانده یآ
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باشد.    مالی امور یا تسلیحاتی  ی هاستم یسمتکی به نفت باشد. حتی نباید متکی بر   نباید  ما  و ارتباط   اتحاد 

  این . امبوده   یهود  فرهنگ  یها جنبه  تأثیر  تحت  موارد  برخی   در و  است  یهودی من  پدرشایان ذکر است که 

به   جهان  و  خاورمیانه   در آن  نقش   و  اسرائیل موضع خود را درباره ابتدا همان از من  که شد  باعث  امر

 وضوح بیان کنم. 

  بتوانند  مردم  تا شود  بازسازی  مجددا  باید   خاورمیانه  نقشه  کل به نظر من   . نیستم  صهیونیست یک   من

  منطقه  خودکفایی   یهودیان، که آینده  و  امنیت باید  ، مشخص کنند. در انجام این کاردوباره ممالک خود را 

 تضمین شود.   داشت، خواهد  همراه  به  را

  حقیقت   این که  هرچند  نداریم،   حقیقت   با  شدن روبرو جز  یاچاره  و  هستیم   روبرو تمدن   بحران  یک  با ما

 و ناراحت کننده باشد.   ناخوشایند 

  حادثه   جمله از  جنایتکارانه، اقدامات  یکسری در اسرائیل  کشور  دانستن  مقصر که معتقدم من  ،اول اینکه

  دولت به گردن  فقط  توانی نمرا   اقدامات  این تقصیر  . است  اشتباه  ایران، به  اخیر  حمالت   و  سپتامبر 11

  اقدامات  سرزنش آشکار هدف را  اسرائیل که است   قدرتمندان و  دولتمندان  استراتژی این انداخت.  اسرائیل

 بگیرند.  خود  نادرست 

البته این دلیل بر بی گناهی اسرائیل نیست. طبقه حاکم و فاسد اسرائیل از همه کارهای خود به خوبی آگاه  

 است.

  به گاه  هیچ  ،شود ی م تأمین   واشنگتن توسط  که اسرائیل اقدامات  سایر و  اسرائیل  ارتش  بودجه   بیشتر

  یها بانک   خصوصی،  اطالعاتی  یهاشرکت  نظامی،  مختلف پیمانکاران  بین  پول این  .رسد ی نم  اسرائیل

  و   سری فضای -قرار دارند  آویو  تل  و  واشنگتن   بین حد فاصل   که مخفی  یها سازمان  دیگر  و  چندملیتی

  گرفته  های لیاسرائ  و  هایی کایآمر  تعداد انگشت شماری از توسط  زیادی  تصمیمات  آن  در که  مرموزی 

 .  چرخد ی م  -شود یم

  تهدید  ن ی تربزرگ  ،شود ی م گرفته  در آنجا  تصمیمات  بیشتر  که  فضایی  کشور، دو بین  مرموز فضای  این 

 .شود ی م محسوب 

برمال کنم    دند یترسی ماز پا گذاشتن به آن  دیگران  که این فضا را  ، که بود  خواهد  این  من دولت  کار  اولین 

 . دهد ی مچه اتفاقاتی در آنجا رخ داده و چه اتفاقاتی رخ  که  ببینند   جهان همه   تا

مشارکت داشته است. همچنین اشتباهات   جهان سراسر در گذشته در و  دارد  زیادی پتانسیل  ،متحده ایاالت 

  فقط .کنیم   شروع حقیقت   بیان با   کار خود را باید  مازیادی مرتکب شده که به وضوح باید آنها را بپذیریم.  

 به یک کشور بزرگ و عالی تبدیل کنیم.  را  آمریکا بار اولین  برای  می توانی م صورت  این  در
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 مقدمه 

 شرکت کنم؟ جمهوریریاستیک نامزد انتخاباتی مستقل در انتخابات   عنوانبهچرا باید 

  سال  جمهوریریاست   انتخابات یک نامزد انتخاباتی مستقل در   عنوانبه و  است  پاستریچ  امانوئل من نام 

 شرکت کردم.   متحده  ایاالت  2020

، کردمی م در بیشتر دوران شغلی خود، یک معلم بودم و نه تنها در دانشگاه بلکه در دبیرستان نیز تدریس 

، مطالعه  من تخصص   .کردم  شروع  شامپاین -اوربانا در ایلینوی دانشگاه از 1998  سال و کار خود را در 

در مورد   را  یاخ ، و شود ی مرا شامل  کره  و  چین   ژاپن، تاریخ  و   فرهنگ شرق آسیا است که و بررسی 

 . سمینو یم  اقتصاد  و   فناوری امنیت،مسائل روز مانند سیاست، 

از همان ابتدا در این فکر بودم که چون آسیا از اهمیت زیادی در جامعه بین المللی برخوردار است،  

افرادی مثل   احتماال  بعدی هم آن را به درستی درک کنند و بشناسند )چون   یهانسل بسیار مهم است که  

 تعامل کنند.   ها یی ای سآبعدی وجود خواهند داشت( و بتوانند حداقل در یک سطح مناسب با  ی هانسل من در  

به من کمک کرد که نقش    تنها  نه تجربه  این  و  گذراندم کره  و  ژاپن در من بخشی از دوران شغلی خود را 

آمریکا نسبت به دنیای جدید را درک کنم، بلکه این فرصت را به من داد که کشور خود را از زوایای  

 دیگر نیز ببینم.  

به   و  دهد ی م انجام  تحقیقات   که فکری  اتاق - سی دی واشنگتن   در آسیا ( مؤسسهانستیتو ) رئیس  عنوان به من  

  به  را آسیا  درک درستی از کنم ی م سعی  -پردازد یم  اقتصادی مسائل  و   امنیت  دیپلماسی، بحث در مورد 

انجام   هستند  حقیقت  به  متعهد  که  کسانی و به کمک  بودجه   حداقل با را کار  این  من نشان دهم.  ها یی کایآمر

 .  نظامی   پیمانکاران  از کالن  یهابودجه  گرفتن  برای نه  و   ،دهمیم

ابرهای شک   و  است  شده تعطیل  فدرال دولت  کلژانویه امسال در واشنگتن دی سی، به وضوح دیدم که 

 .   اند افکنده سایه   سازمانندهی آموسسات  بر و بالتکلیفی 

  روی پیش  جدی  ی هاچالش از یک   هیچ  حل به  قادر فعلی  سیاسی سیستم که بود   روشن من  برای همچنین 

  منفی  تأثیر  یا   جهانی  در سطح تسلیحاتی   مسابقه ثروت، تمرکز یا   هوا، و  آب  تغییر   از اعم  متحده، ایاالت 

 .  نیست ، ما زندگی بر  فناوری

من همه سیاستمداران، نه فقط نامزدهای انتخاباتی بلکه بقیه سیاستمداران را نیز را زیر نظر داشتم، و  

  جمالت ، عباراتی همچون اند افتاده این سیاستمداران در یک چرخه پوچ واضح و مبرهن بود که برایم  

 . کنند ی نمصحبت    آینده یا  علوم،   اخالقی، مسائلو با شهروندان در مورد   کنند ی م ویی را تکرار د جا

  کلحتی در ماه ژانویه به وضوح دیدم که   .است  ترسناک  بلکه  کننده، نگران   تنها  نه سیاسی  فرهنگ این 

 . رود ی م حتمی پیش  یافاجعه  سمت   به فدرال دولت 

  میان  در  حتی نامزدی هیچ   زیرا کنم  معرفی  جمهوریریاست  نامزد   عنوان به  را خودم  گرفتم تصمیم   من

 شود.  روبرو عصر  این  یها چالش  با  بخواهد  که  نداشت   وجود  اقلیت  احزاب 
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مگر اینکه خارج از این    رسد ی نمهیچ کاری به نتیجه   متحده  ایاالت  درمن بیانیه خود را با این عقیده که، 

 سوق دهد، آماده کردم.    سالم  مسیر یک به را  کشور تواند ی م  مستقل نامزد  یک  فقط و سیستم فعلی باشیم  

فقط با در اختیار   که دادند  پاسخ  بالفاصله آنها  اکثر وقتی این موضوع را برای دوستانم مطرح کردم، 

این ایده را   توان یم  سیاسی احزاب  زیاد  ارتباطات  و  ها شرکت  از  کالن بودجه زیاد، یها رسانه داشتن 

  نامزد   حتی یا  کنگره، یا  جمهوری ریاست نامزد  د یتوانی نمعملی کرد در غیر اینصورت به هیچ وجه 

 شوید.  محلی دولت 

 .  شود ی م این راه و موفقیت در آن، یک کار بزرگ و شاهکار محسوب 

  ی هاده یاان به اطمینان اطرافی اما با شنیدن این سخنان، احساس کردم که در میان این هرج و مرج و عدم 

  کلمات  و با کمک  دارند  تسلط  سی  دی  واشنگتن بر امروز  که  فاسدی  نهادهایکمک  من، اگر بتوانم بدون 

 . امدادهموفق شوم، کار بزرگی انجام  اساسی قانون اصل  و

  شرایط واجد  را  من   روشنی به  ،است  متحده  ایاالت  مشخص کننده و تعیین کننده که  اصلی، سند  این 

  مختلف، افراد  با هایم صحبت   و  هاسخنرانی  نوشتن از پس   این، بر  عالوه   .داند یم  جمهوری ریاست  نامزدی

  کشور نیازهای  به درستی من  که رسیدم باور   این به  رستوران،  کارمندان  و  معلم تا  گرفته  فقیرکارگر  از

  عنوان به من  نبودم و خودم هم بیکار بودم.   خارجی بودجه  هیچ حاضر به قبول  زیرا ،امدادهتشخیص  را

نماینده خوبی از طرف آنها باشم،   توانم ی ماست،  ها یی کا یآمرکسی که جایگاهم هم ردیف با جایگاه اکثر 

   .ندارند  را  کاری چنین   انجام امکان برجسته  سیاستمداران  که

  در نتواند   هرگز  من مثل یکس  تا اند افراشته  سی دی واشنگتن   در را بلندی   دیوارهایموجود،  یهاقدرت 

یک فرد   عنوان به اینکه مردم به من   و   د،وش دعوت  رویدادها به   ،بگیرد   قرار خبری پوشش  تحت   هارسانه 

 ارزشمند، گوش دهند. 

  تحولتغییر و   یک  فقط که  است روشن  ح وض و  به  من  برای. کند ی م انگیزه مرا دو چندان  واقعیت   این اما

  امتیاز، و  پول   در غرق  سیاسی  حزب   دو این  و  دهد  نجات  را ما  تواند ی م  کشور سیاست  در کامل

یک ستاد   توانند ینم  مستقل  اصطالح به افراد   همچنین،  . کنند  عمل  خود  وظیفه  به خوبی به   توانند ی نم

 انتخاباتی جدی برپا کنند. 

در اختیار گرفتن   برای   کار، محافظه  چه  خواهترقی  چه  ،یامروز  سیاستمداران و  نظران   صاحب 

گنگ و بی معنی است، در مورد مباحث مهم   آنها سخنان . کنند ی م شرکتی با یکدیگر رقابت  ی هارسانه 

 . زنند یمو برای قدرت خود را به آب و آتش    کنند ی نمصحبت  

د، و  بیشتر یک رسانه پرهیاهو و جنجالی هستند. این کار برای آنها سود زیادی به همراه دار هارسانه این 

 . کنند ی مرا از مردم دریغ  گذرد ی م حق فهمیدن اینکه چه در کشور 
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  یا  تهمت با   توانند ی م که دارند  قدرت  آنقدر  سازمانی  ی هارسانه  که  کنند ی م تصوربقیه سیاستمداران نیز 

با    کنند ی نم زمین بزنند، به همین دلیل جرات  یک نفر را  ساختگی، یک نفر را باال ببرند یا یها ی رسوائ

 آنها مقابله کنند. 

  فاسد  امپراتوری  یک  تمجید تعریف و   و  ثروتمندان   حمایت  مستلزم جمهوری ریاست  نامزد شدن برای  اگر

   .ندارم  شرایط الزم را  من  مشخصا   باشد،  یارسانه 

  برای که  اذعان نکرده جاییهیچ    در ،دهیمآن را مبدا قرار  باید   همیشه  که متحده، ایاالت  اساسی قانون

   . است  الزم  قدرت  یا  پول  جمهوریریاست 

  یهاشرکت  از گذاری، سرمایه  یها بانک  از دیگر نامزدهای  اگر  بگویمباید    من موضع متفاوتی دارم و

من اینگونه نیستم و آنها هستند که صالحیت نامزدی   ،رند یگی م پول   ثروتمندانابر از یا  ملیتی  چند 

 را ندارند.  جمهوریریاست 

متوجه جدی   دهید، گوش رام ی های سخنران از  دقیقه چند   فقط حتی  یا  بخوانید، را  من مطالب  اگر مطمئنا  

 . د یشوی م ستاد )کمپین(  این  بودن 

  به   من .قرار دهم  می ها است یسدر راس را شما  نظرات  که  درصدد این هستم  و  هستم   متعهد  شما  به   من

افراد  تقسیم بندی   و  کردن گیج برای   که خواه«»ترقی  و  « کار محافظه » مانند  یاکننده  خسته عبارات 

 ، اعتقادی ندارم. اند شده طراحی 

برای ایجاد یک امید تازه در ایاالت متحده، بیایید با هم هم    و  با من در میان بگذارید   را خود  ات نظر  لطفا  

 قدم شویم. 

 از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار من گذاشتید، متشکرم. 
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 1 فصل

 پوشانم نمیمن حقایق را با دروغ 

 2020 فوریه 24 -متحده  ایاالت جمهوریریاست برای  )نامزدی( کاندیداتوری اعالم

و ما باید از سازگاری تدریجی   رخ دادهدر جریان تاریخ، اتفاقاتی بسیار چشمگیر و حتی غافلگیرکننده 

این لحظه  کنیم.  اساسی بازسازی  یک مختلف، دستخوش  یها جنبه دست برداشته و جامعه خود را در 

  دلیل این  به  نه   کنمی م  اعالم متحده ایاالت  جمهوری ریاست  برای   را خود  نامزدی من همان لحظه است و 

احیای   به   امیدی دیگر  که  دلیل این  به  بلکه  ، این مقام و جایگاه پر زرق و برق را دارم آرزوی که

وارد این کارزار    ،فاخر ما ارزش قائل هستند  ی هاسنت هنوز برای   که کسانی اینکه  مگر نیست   کشورمان

 شوند. 

  ما زمان آن رسیده که سیاست، حقیقت را بیان کند، نه اینکه به احساسات زودگذر و هیاهو بسنده کند. 

صرف نظر   ،است  شده ما عزیز متحده  ایاالت  ضعیف شدن باعث   که عمیقی  اخالقی  زوال از م یتوان ی نم

در مورد آینده   بخش   الهام دیدگاه یک   ورا بشنویم و با آنها همدلی کنیم   عادی مردم  مشکالت  باید  ما کنیم. 

 آمریکا به آنها بدهیم. 

در سیاست و   که  زمانی  تا  .دهد ی نم  شما  به  برق   و  زرق  پرو    دروغین ی هاوعده (  کمپین ستاد ) این 

  ، بر مبنای صداقت بنا نکنیم و آن را اجرا نکنیم  آل رایک حکومت ایده و  نباشیم   سیاسی صادق ی هاوعده 

   پوچ و توخالی خواهد بود.   ،خواه«ترقی » چه  « کار محافظه » چه   سیاستمداران، ی هاوعده 

  قرار سقوط آستانه  در همه ما  ی هاخانواده و  جوامع آموزشی، وسسات م ،جراید   دولت، ،در حال حاضر

 . می ریپذ ی مرا  هادروغ و براحتی  م یاشدههمگی دچار خودفریبی   .دارند 

  که ایجاد کنیم، نهادهایی  مشارکتی نهادهای   محله هر  در، هم کمک  با   باید   ما تمام ادعای من این است که: 

  و  کنند، عملی  را ها عرف و  ها سنت  ،خود را ایجاد کنند  ی هاآل  ایده دهد ی مامکان   شهروندان به

 ، این جمهوری را بازسازی کنیم. هااست ی سو ما بر اساس آن  کنند، ایجاد  یی هااست یس

  اصالح نوع  هیچ ،سودمند ببینیم کاالهای  شکلبه   فقط را  یکدیگر  اگر دهیم،   تشکیل جوامعی  نتوانیم  اگر

   . دهد  نجات  را  ما تواند ی نم  سطوح باالترین   در سیاسی 

  و توهمات   تخیالت   که هستند   مشتریانی صرفا   بلکه ،شوند ی نممحسوب  شهروند  دیگر  شهروندان  امروزه

همان    هاشرکت این   ،شود ی م به آنها خورانده   عمومی  روابط ی هاشرکت  توسط  تعیین شده  پیش از

 . شوند یم هستند که باعث پولدار شدن سیاستمداران  یی هاشرکت 

  پول  ارسال جز  نداریم یاچاره  و   داشته باشیم را ناظر  نقش   فقط که آموزند یم  ما  به  فاسد  یهارسانه این 

  ما  تلفنی  ی هاتماس   به  حتی  یا  بود  نخواهند   ما نماینده  یا  ،می نی بی نمآنها را   هرگز  که سیاستمدارانی   برای

  ما تا  در تالشند  ،هستند   قدرتمند  ی هاشرکت  از زیادی تعداد   کنترل تحت که  ییهارسانه  . داد  نخواهند   پاسخ 

  کنند ی منباید به رهبرانی که ادعا   و  ،حل مشکالتمان فقط مستلزم سحر و جادو است   که کنند  متقاعد  را
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  خوب   دولت  وقت به یک   هیچبا کار و عمل خود، جامعه بهتری برای ما بسازند، اعتماد کنیم.   توانند یم

 مگر اینکه آن را با کار و عمل و دستان خود بسازیم.  دست پیدا نخواهیم کرد 

طعم آزادی را بچشد باید با مشکالت و مصائب مقابله   خواهد ی مکسی که : »داگالس فردریک  قولبه 

 کند«. 

  را خودمان  شهروندان  جراید  است  بهتر  .پردازد ی نم به افشاگری  ، جمهوریریاست  انتخاباتی ستاد  این 

  رسانه  این. غرق شویم  ،اند کرده که ما را بردگان خود  مبتذلی یارسانه  باتالق در  اینکه تا   باشیم داشته

 . کنم یم  استقبال تحقیر  این از سعی در تحقیر من دارد و من 

  متحده  ایاالت  تغییر برای که  خواهم ی م  شما از من  . دهید  رأی  نوامبر  ماه  درفقط  که  خواهم ی نم شما  از  من

دولت را مجبور به پاسخگویی و مسئولیت پذیری   تواند ی م شما   یهاتالش کارها و   . ملحق شوید  ما به

  از توانند ی نم نباشند،  مشارکتی و  دموکراتیک ما محلی  ی هاسازمان  اگرنسبت به شهروندان کند. 

 . کنند  حمایت  ملی  دموکراسی

سوق   بدبختی   به را ما  فرزندان فاسد  ی هارساخت یز اگر ،شود  گناه   بی افراد  از مملو  هازندان  این  اگر

  ،ببرند   بین  از را  فروتنی  و  تواضع   جویی،  صرفه فضایل، افراط و  کنندگی مصرف فرهنگ  تبلیغ یا  ،دهند 

   .شود ی مخیلی دیر کردن، اقدام  دیگر برای

را پیش بینی کرده و آنها را   شهروندان  نیازهای   و  کند، کار دقیق  ساعت  یک   مانند  باید   جمهوری این 

آن بشکند، یا پاندول آن از کار بیفتد، چه   یها دندهاما اگر عقربه ساعت خراب شود یا چرخ برآورده کند. 

 باید کرد؟ 

، باید ساعت را برای همیشه کنار  شود ی مآیا با علم به اینکه سرعت آن کند شده و در نهایت متوقف 

بگذاریم؟ یا اینکه باید برای مدتی ساعت را متوقف کنیم و آن را از سر تا پا تمیز کنیم، تعمیر کرده و  

یک   عمال    ،اول گزینه  امادرست کنیم؟ گزینه دوم، خطر ظلم و استبداد وسوسه انگیزی را به همراه دارد. 

  تماشای  از بهتر   حیاتی، اما  خطرناک  )بازسازی( راحیج یک  برای   شدن آمادهگزینه خوب است. 

   . است  جمهوری  فروپاشی 

حاصل یک حکومت مطلقه و مستبد است،   ،و غصب و جعل ها سوءاستفادهکه   شد وقتی برایمان عیان 

   .کنیم  فراهم مردم  آینده امنیت  برای   جدیدی )محافظان( نگهبانان  کهآنگاه حق و وظیفه ماست 

 است را بیان کنم:  آینده  اقدامات  که زیربنای تمام اساسی اصل دو بگذارید 

 حقیقت  علمی  جستجوی

  گمراه مردم  اگر  اما. شود ی م تبدیل  سیاست  به مردم خرد   و  نیازها ، آن طی  که است  فرایندی دموکراسی

  که  شود  داده یاد  آنها  به  اگر  ،جراید تحریف شده و تزئینی به خورد مردم داده شود  ،شده و فریب بخورند 

   . هستیم دموکراسی  بدون   مردمی  مایعنی  پس  ،به حکومت نداشته باشند   یاعالقه   و  کنند  عمل  افراطی
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دموکراسی ما یک دموکراسی خیالی و   پسد، ن باش نصداقت و راستی   مبتنی بر  سیاسی  ی هابحث اگر 

اگر برای تعیین صداقت  دموکراتیک نیست.  اصال  فانتزی است. بخش سخت ماجرا این است که حقیقت، 

 هم مشکالتی داشته است.  از قبل  این سیستم  و راستی، رای دهیم، پس

  میزان  کاهش خارجی،  یهاجنگ  ی هازه یانگ  آن، علل  و  کشورمان  در فقر  به  به دنبال حقایق مربوط ما

  را  خود   محله تا   می کنی م حمایت   کرده وتشویق  در این مسیر  نیز   را شما  و  ، هستیم جوامع  و  تحصیالت 

را   آنها  سازی  پیاده سپس و  هاحل  راه  کشف برای  اخالقی  شهامت  می کنی م کمک شما  به  و  کنید، بررسی

   .کنید   تقویت   خود  در

  برای   و  مردم توسط  مردم، از » لینکلن، آبراهام  جمهور   رئیس قول  به   که است  دولتی تأسیس  ما  هدف

  در فقط  امر  این . شود ینم  محقق  الیحه   یکتنها   تصویب  یا  شخص،  یک  انتخاب با  امر  این . باشد  «مردم

 محقق خواهد شد.  ما عادات   و  فرهنگ  در عمیق   تغییر  یک  نتیجه 

  افراد  دست  به  عوام   از ثروت  انتقال  از تا   م یکنی نم  چیزهای بی ارزش پرت ما حواس شما را با 

هراسی نداریم.    چیز هیچ از  و  گفت  خواهیم  را حقیقت  ما غافل شوید.  ، خونخوار و فریبکار ثروتمند ابر

  صورت  این  در فقطو   دهیم، خاتمه  پایان   بی  ی هاجنگ  آن  به   می توانی م که است  صورت  این  در تنها 

 . شد  خواهد  متوقف متحده ایاالت  در  )عوام( مردم  رحمانه  بی استثمار 

 دولت مردمی 

  . قدرتمند  افراد  نه   و باشد  مردم  نماینده باید   دولت  استوار است که بر این طرح   متحده ایاالت  اساسی قانون

  با .  است  بومیان  کشتار  و  داری برده  جنایات  به  آلودهو   ،به طور ناقص طی شده جمهوری  این  ایجاد  مسیر

 بقایای به جا مانده از این قانون اساسی را احیا کنیم.  م ی توانی م هم  هنوز  ما  وجود، این 

  روابط فریبنده  شعارهای تبلیغاتی و همانند کار این   است، دولت  مجدد  تغییر و بازسازی  لحظه اکنون

  از  که ست کاری بلکه ،نیست  جو سود  پیمانکاران  برای یادروازه  عنوانبه  یا  بزرگ، ی هاشرکت  عمومی

   .کند ی م  دفاع هستند  قدرتمندان مخالف  که  کسانی از  و  کند ی م حمایت   مردم رفاه

)جنگ   گری  نظامی  احمقانه  انگیزه و  محیط  بار  فاجعه زوال ثروت،  رادیکال تمرکزجنایاتی مانند  امروزه

رهبران ما بزدلی و  .  رند یگی نمقرار  بحث مورد  حتی  ثروت، به  رسیدن  برای  راهی عنوان به   گرایی(

 . کنند ی مو مانند یک بوزینه، کارهای دیگران را تقلید   دهند ی مظاهرسازی را ترجیح 

  در یا افغانستان،   یها کوه  یها گردنه  در، جوانانمانکابوس  هزینه سنگینی دارد؛اما سکوت، تاوان و 

تالشند ذهن تکه تکه شده  در   و  غرق ادرار خود هستند  که  جایی  رید، والتر  پزشکی   مرکز راهروهای 

  خیره سفید  دیوارهای  به  روز تمام   که  خصوصی یها زندان  ی هاسلول  در  یا  ،متمرکز کنند  خود را

   .شوند یم
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از   یاروزنه ، کنند  تأمین  را فرزندانشان مخارج   تا  کنند ی م کار سخت  روز  شبانه  که  کسانی  برای   بیایید 

دارد.   قرار  ملی برنامه  راس  در را آنها  منافع کهخواهد شد   ایجاد  دولتی  که بگویید   آنها به . باز کنیمامید 

 ! هراسی نداریم   جنگ و  از گفتن برده داری  ما  که  بگویید  آنها  به

 پیش به سوی حقیقت 

  بیایید با هم و به کمک هم این مسیر را طی کنیم.   تحمل،  و  بردباری  و  رنج   با  ، خونسردی و  فروتنی  با

باید بدانید که اساس آن   اما  ،باید با خشونت و بحث و جدل عمل کند   مواقع برخی  در باید   ما انتخاباتی  ستاد 

  کش زحمت تعداد افراد  و  شده  کم مغرور تعداد ثروتمندان   که هستیم این  خواهان ما بر عشق و دوستی است. 

   . یابد  افزایش

ند که ملموس و عیان  تهمان چیزهایی هس   دقیقا    چیزها  ارزشمندترین که  م یسازی م ما برای همه روشن 

  خود  تا دهد ی م یاد  ملت  یک  عنوان به   و  گروه  عنوان به  ،فرد  عنوان به   ما  به که اساسی  ی هاارزش نیستند: 

 ، فدا کنیم. حقیقت  به دستیابی در راه  بلکه  ،جامعه  کل منافع  در راه تنها  نه  را

  خارج در ثروتمندان   یدالر تریلیونسرمایه گذاری    زیست، محیط  به پالستیک   و  نفت  ناشی از  خسارات 

  همه همه اینها حقایقی هستند که بر   ،کنترل بر حیوانات  کاهش برای   اینترنت  از استفاده  نحوه  کشور، از

   .ببینند   را بزرگ   تحول این   از بخشی   تا شود ی م آشکار

 شد. ، باید بدانید که حقیقت، باعث آزادی و رهایی شما خواهد وطنانمهم 
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 2فصل 

 2020هفده قسمت از برنامه کمپین )ستاد( انتخاباتی 

 م یر یپذ ی نمرا  یاناعادالنه   انتخابات (ما هیچگونه 1

  هاده یا و   ،وارد رای گیری شود  تواند ی نم  شرایط واجد   نامزد .  است  فاسد  به شدت   ،کنونی انتخابات  سیستم

  شمارش .شود ی نمپخش   ،کند ی مروندان مخفی شهاطالعات مهم را از  که  یارسانه  توسط او   یها ت یفعال  و

و هیچ مدرکی از رای اصلی مردم وجود    ،شود یم   انجام هک   قابل یاانه یرا  ی هاستم یس  از استفاده با  آرا

 ندارد.  

در   ها ساعت وجود دارد که مادران و پدران خسته باید  گیری  رای  دستگاه  کمی  تعداد در مناطق فقیرنشین، 

 صف بایستند و با تاریک شدن هوا، از شدت سرما بلرزند. 

  بارا  انتخابات ، کشورمگر اینکه  م یدانی نم  قانونی  را دیگر  سمت   هر  یا  جمهوریریاست  ما انتخابات 

  نامزد  هر به روشی تایید شده و دقیق رای دهد و  شهروند  هر  آن درو  کند   برگزار  المللی  بین  نظارت 

  شفاف روشی  به  باید  انتخابات  کلبیان کند.  مردم  برای  مستقیما   را خود  ی هااست یس  تواند ب  شرایط  واجد 

   . گردد  ممنوع باید  تجاری   تبلیغات   و  شده انجام 

این   نگران   اصال   . کنیم  رد  را فرآیند  این کل  که  می دانی مخود  اخالقی  وظیفه اما نداریم، قانونی  انتخابات  ما

سرمایه گذار من   ثروتمندی فرد  هیچ  ، جمهوریریاست  در انتخابات  نامزدی برای   که نیستم موضوع 

  انتخابات در  که بر این موضوع واقفیم ما  . کنند ی نم  حمایت  من  از سیاسی  احزاب یک از  هیچ و  ،شود ی نم

تشخیص   م یتوان ی نم اینکه  یا  بپذیریم،  را آن  نتایج   م یتوان ی نم  رخ خواهد داد و   تقلب انتخاباتی   2020 سال

 فرد پیروز است یا خیر.  واقعا  دهیم که فرد پیروز انتخابات، 

مردم« نیستند.  ما »نماینده واقعی  که  کنند ی ماثبات  زودی به  آورند ی م »رای« که  کسانی  این، بر  عالوه 

  به  مجاز  من  چون  یی نامزدها  که انتخاباتی  شود، برگزار  قانونی  انتخابات  یک تا م یمان ی م منتظر ما، مردم، 

 . باشند  آن  در شرکت 

  ی هاجنبه   همه  شامل باید   پاسخ  این  -شود ی مبزرگ محسوب   امنیتی  تهدید (تغییر آب و هوا )اقلیم( یک 2

 .باشد   خارجی و  داخلی  سیاست 

  ی هااست یس تمام  راس  در  باید  ،اقلیمی تغییرات   با  سازگاری و   کاهش ساله  صد  برنامه  به  کامل  تعهد 

  اخالقی اصول  به  متعهد  را خود وجود،   تمامبا  باید  ما  . باشد   متحده ایاالت  آموزشی و  اقتصادی  امنیتی،

   . برسانیم   صفر  به را  سنگ زغال و  نفت  از  استفاده ، سال سه تا دو  طی  در ، تاکنیم ی اقتصاد  جنگ

به سرعت کاهش یابند؛ استفاده از   فسیلی  ی هاسوخت  از  استفاده تا  کند  تنظیم   را یی هابخشنامه  باید  دولت 

  محله  هر  در را  بادی و  خورشیدی  ی هاروگاه ین  ایجاد  یهانه یهز  ما محدود شود.   هواپیما و    شخصی   اتومبیل

خواهد   دولت  در اختیار های فناور  این معنوی  مالکیت  حقوق  کلیه، منظور همین   به  . کرد  خواهیم تأمین 

  به  نزدیک   هاساختمان   کل انتشار کربن  و  ،باید عایق بندی شوند   منازل همه ظرف دو ماه  بالفاصلهبود. 
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  تجدیدپذیر انرژی شدن   ترارزان باعث   که ساله  50  یها وام   از استفاده با  این کار را دولت شود.  صفر

   .داد  خواهد  انجام  ،شود ی م فسیلی  یها سوخت  نسبت به 

به صورت مواد کنترل شده    هاسوخت حذف خواهد شد. این  اورانیوم  و   سنگ  زغال نفت،  ی هاارانه ی  تمام 

 از فروش آنها، سودجویی کند.  تواند ینم و دیگر کسی  ند یآی مدر 

  ترتیب  بدین  و  شد  خواهد   تجهیز   ٪ 100 تجدیدپذیر   انرژی به   بقیه کشور،  به نسبت   بیشتری  سرعت  با  ارتش

  هواپیماهای  .شد  خواهد   تبدیل   محیط زیست  مدافع قدرتمندترین  به   زیست  محیط دشمن نی تربزرگ   از آن

  شان یهاشرکت شده، صرف نظر از سودهایی که برای  منسوخ هواپیمایی  ناوهای   و  کننده هوا آلوده جنگی 

  در ،دهند ی م دست  از را  خود  شغل به این واسطه،   که کسانی از دور خارج شوند. باید   بالفاصله دارند،

 . شوند ی م استخدام تجدیدپذیر ی های انرژ  ی هاپروژه 

  باعث  دانستند ی م  که به استفاده از مواد خطرناک،  شهروندان ، با مجبور کردن گازی و  نفتی  ی هاشرکت 

  جرم  ی قانون نظر  از اقدامات  اینگونهکردند.  کسب  درآمد  دالر هاتریلیون  ،شوند ی م زیست  محیط  تخریب 

سرمایه    برای  و  شود   مصادره دولت  توسط باید   آنها  صاحبان و   هاشرکت  این دارایی  .شود ی م محسوب 

   . شود  استفاده ی اقتصاد  ت تحوالتغییر و   گذاری در

نماد یک زندگی    عنوان بهنباید    هرگز  و  عملی بسیار شنیع و زشت است   طبیعی  منابع و  غذا  انرژی، اتالف

 بهتر ترویج شود. 

  زیستی،  تنوع   محافظت از  برای و  داشته باشد  نظارت مقاوم،  یاحومه   و  شهری  جوامع  ایجاد  بر  باید  دولت 

  ،هانگ یپارک  خرید،  مراکز تخریب   معنای به   اینبگیرد.  عهده  بر  را  وحشی مناطق  بازسازی و احیای

 .  اند کرده آلوده را ما  ارزش  با  یها تاالب  و   زیبا ی هاجنگل  که است  ییهاآزادراه و  ها کارخانه 

 الزم  طریق هر به  یاهسته  یهاسالح  بردن بین  از (3

  یاهسته  کوچک   یها دستگاه  پیشرفت  با   که ، جنگی است  روبرو  یاهسته   جنگ جدید   خطر  با  بشر

روی   از  را خطرناک  ی هاسالح   اینکه  م یدانیمما وظیفه خود  شده است. هم   تروحشتناک  »کاربردی« 

-سالح تمام  ، فرزندانمان بخاطر  ماکره خاکی پاک کنیم، هر چند این کار سخت و طاقت فرسا باشد.  این 

  خواهیم  نابود   سپس و  توقیف   زور  به  جهان  ملل سایر در  سپس و  متحده ایاالت  در  ابتدا را یاهسته  های 

دولت   خارج و  دولت  داخل در خارج،  و   داخل شهروندان متعهد  یهاگروه  با  برای تحقق این امر ما  .کرد 

 . شود  متوقف باید   یاهسته   یهاسالح  و گسترش  توسعه  .کرد  خواهیم  کار

که بسیاری از افراد از مواجهه شدن   یاگذشته در مورد  المللی بین   علمی تحقیقات(راه اندازی و آغاز 4

 کنند ی مبا آن خودداری  

  که را ی انکار فرهنگ مگر اینکه بیاییم   کنار یاهسته  جنگ  و  هوایی  و  آب  تغییرات   تهدید   با م یتوان ی نم  ما

  افراد  از کوچکی  گروه اقدامات  درباره  باید  ما  . ببریم  بین  از  ،گریبان ما را گرفته گذشته سال بیست طی  
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  به  حادثه  جمله  از دهیم، انجام شجاعانه و جسورانه تحقیق یک ، 2000 سال انتخابات  از پس  قدرتمند 

 «. سپتامبر 11»  اصطالح

  به را  راستین بتوانند حقیقت   تا  استفاده کنند  آشتی« باید از قدرت علم  و  حقیقت » المللی بین   یهام ی ت

  جدی  به  توجه   باتعیین شود.   تحقیقات   نباید محدودیتی برای انجام  . د نده  نشان جهانیان  و  شهروندانمان 

  یا   گروهیک  فقط که  یاشه یکل ی هاداستان همچنین نباید به  . شوند  علنی  باید   مرتبط مواد  تمام  پرونده، بودن 

)اشاره به فیلم قتل   Murder on the Orient Express  حتی در ، اکتفا کنیم.دانند یم را مقصر  ها گروه برخی 

 در قطار سریع السیر(، جرم و جنایت تشخیص و قاتل شناسایی شد. 

 (برگرداندن ارتش آمریکا به وطن و اصالح و ارتقای سازمان ملل 5

  در اغلب  که  نیروهایی بازگرداند،به وطن   را  جهان سراسر  درخود  مستقر نیروهای  باید   متحده ایاالت  

  بین   واقعی  امنیت   تامین برای   باید  ما هستند.  ثروتمندان  منافع  تأمین   برای  مزدور یهاشرکت  استثمار 

  است  بهتر. می دهی مانجام  متحد  ملل  منشوربر اساس   فقط را کار  این  اما باشیم،   مرگ و  جنگ آماده المللی

  را خود  جان  ،هاجنگل  حفظ   و  هاانوس یاق  پاک ی هاآب  آلوده شدن جلوگیری از   ،خاکمان از  محافظت  برای

 اساس و بی هدف.   بی ی هاجنگ  این در  و نه بیندازیم   خطر  به

  حساسمان مختص آینده سیاره  یی هابرنامه و اجرای   برنامه ریزی   اصلی  فضای باید   متحد  ملل سازمان 

  تا   شود  تغییرات و اصالحاتی  دستخوش ، مؤسسه آن که  شود ی ممحقق  صورتی  در تنهاامر   این  اماباشد. 

 باشد.    زمین کره  مردم  نماینده  ثروتمند، افراد  یا   هاشرکت  دخالت  بدون 

 نباید از طرف مردم حرف بزنند و نماینده مردم نیستند. ثروتمندان فقط یک رای دارند  هاشرکت (6

  و  ها ثروتمند  ابر  مورد  در  امر این . ندارند   سیاست  تدوین   در نقشی   هیچ و  نیستند  مردم  ، نمایندههاشرکت 

  نیاز  مورد  اطالعات .  کند ی م  صدق نیز   برند ی ماهداف ثروتمندان را پیش  که  گذاری سرمایه  یها بانک 

  بدون  و  فشار بدون  توانند ی م  که یکارشناسان  سایر  و  اساتید  ،ثابت  دولتی  کارمندان توسط  باید  سیاستگذاران 

 ، تامین شود.   دهند  انجام را  کشور فعلی وضعیت   عینی   ارزیابی ،در گرفتن منافع خود 

  ها است یستدوین   در نباید   آنهاافراد ثروتمند فقط بخشی از مردم هستند. حقی بیشتر از سایر مردم ندارند. 

تغییر و   برای   پول از غیرمستقیم   یا مستقیم  طور  به  که  کسانی  . باشند  داشته  خاصی   نقش ها و خط مشی

  از استفاده با   را جنایتی   چنین . کنند ی ماستفاده  رشوه و  فساد  از  در حقیقت  ،کنند ی م استفاده سیاست   تدوین

   .نکنید   پنهان « البی»  و  «مشاورهچون » یاساده  عبارات 

  و  پس بگیرد   هاشرکت  از را  خود   استقالل بتواند  دولت  تا  کنیم  قدرتمند  آنقدر را کشور  خدمات  باید  ما

  انجام را کار  این قبال   ما  . کند  ایجاد  مردم  از حمایت  برای را  ای سختگیرانه نظارتی  ی هاستم یس  بتواند 

  ،هابانک   مانند  ،هاشرکت  از بسیاری   ،مسیر این در . دهیم انجام را این کار م یتوان ی منیز   دوباره و  میاداده

  که دولت  کارمندان  از  یاسته ی شا کارکنان   و  شوند  ملی باید دولتی و  انرژی، و  ارتباطی ی هاشرکت  یا



 حقایق را با دروغ نپوشانید 

 
 

21 
 

  به  اخالقی  حاکمیت   چنین  در آنها مشغول به کار شوند. باید  ،دهند ی ممنافع عموم را در اولویت قرار 

 .ندارد   ایدئولوژیک شعارهای گول زننده به نیازی  و  گردد برمی  باستان   دوران

 مردم  در جهت منافع (یک اقتصاد مردمی و 7

وقتی که در خواب غفلت    .نیست   ممکن  دموکراسی مالی، دقیق  ی هانظارت   و  اقتصادی برابری  بدون 

  تولید   غیراخالقی و   غیرقانونی  ی هاراه از  را  زیادی ثروت   کاربلد، چندین دهه، )حزب( جناح  یک  ،بودیم

  حتی  ما شهروندان اکثر . داشت ی مو در آنجا نگه  فرستاد ی م کشور  از خارج به  را  آن سپس و  کرد یم

   .کنند  تصور وجود دارد،  دولت  و  صنعت  درخشان  پرده  پشت   در که را فسادی  توانند ی نم

  دولتی  دفاتر سایر و  داخلی درآمد  خدمات  در یاحرفه حسابرس  هزارانبه   ماهمه اینها باید متوقف شوند. 

  هایبخش تمام  از و واهمه، ترس   بدون  و  روند ب  )اف بی آی( پیش  FBI پشتیبانی با   که میدهی م امکان 

  همه   و  کنگره  از مالی  کامل حسابرسی یک خواستار   ما  .کنند  کامل بازرسی  ،دفاع وزارت  جمله  از ی دولت

  بازرسی  مورد  باید  نیز قضائیه  قوه  اصلی  اعضای  کل  و  مجریه قوه  کل  همچنیننیز هستیم.    آن اعضای

 نداریم. از افراد متخلف، ترس و ابایی  نفر  هزاران کردن  زندانی و  جریمه   اخراج،  از ما گیرند.  قرار

  م یتوان ی م  صورت   این در  تنها ،خود را در اولویت قرار دارد  شریف  شهروندان مشکالت  دولت  اگر

   .کنیم  شروع  را  ابرثروتمندان و  مهم  ی هاشرکت  جریمه   و  مالیات 

  و انجام   سرمایه به  ناعادالنه   دسترسیبا  را آن  ،اند کردهدست پیدا  نامشروع  ثروت  به   که  کسانی باید بدانید 

  سرمایه این  از نتوانند  دیگر  آنقدر کم شود که  باید  آنها  یهایی دارا. اند آوردهبدست  غیرقانونی   کارهای 

  نظارتی و   کامال   حوزه  یک   مالی اموراز این پس،  . کنند  استفاده آموزش  یا  سیاست  ،جراید   تضعیف  برای

  به  باید   یامنطقه  ی هابانک  .خواهد بود  مردم به   پاسخگو  دولتی  ی هاسازمان  نظارت  تحت  اول  درجه در

   .شوند ی م اداره و در جهت منافع محلی  شهروندان  توسط   که شوند  تبدیل  ییهای تعاون

 تحقیقی   نگاری روزنامه  و  واقعی   آموزش(حمایت از 8

  وبرخوردار نباشند   جامعه وضعیت   درباره انتقادی  تفکر برای   الزم آموزش  از شهرونداندر صورتی که 

  مشروع  یک سیاست   سیاست این  آنگاه ،استفاده کنند  خود  و افکار تصورات  کامل  پتانسیل   از نتوانند 

  نسل  پیچیده  مسائل  بتوانند  تا   بیاموزند  را  علم و  فلسفه  ادبیات،  و  تاریخ   جوانی، از  باید  آنها  . نخواهد بود 

 . کنند  درک  را خود 

  .شود ی م رفتار  یکسان به طور  شهروندان  همه   با  آن  در که  کرد  خواهیم  ایجاد  جدید  آموزشی  سیستم یک ما

  اندازه به  معلمان پاداش  .بود  نخواهد  وابسته  مستغالت  و  امالک  محلی  مالیات  به  هرگز  مدارس بودجه 

  همهکه  داریم  انتظار زیرا دارند  را خوب  تحصیل  حقافراد  همه   .بود  خواهد  جامعه   اعضای سایر

   .باشند   فعال ، افرادیشهروندان

  نه و  واقعی  مسائل  مورد  در شهروندان را  باید  نگاری  روزنامه روزنامه نگاری، متمم آموزش است. 

را به آنها   فرهنگی  و  اقتصادی ی هات یواقع مورد  در تفکر انتقادی   باید  و   کند  آگاه احساسی، اتفاقات 
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  و  تلویزیون   ،هاروزنامه که ، به طوریاست کشیده شده   لجن  به   نگاری روزنامه  متأسفانه، بیاموزد. 

و   در جهت منفعت افراد سودجو و  ،شوند یم  پر   ناخوشایند   عبارات   و  ناخوشایند   تصاویر با   اینترنت 

 . باشند ی م جنایتکار 

کرده   کار هم با   بهتر جامعه یک   ایجاد  برایشهروندان باید یاد بگیرند که تفکر عینی داشته باشند و گرچه 

که تحریک میل جنسی یا مصرف کنندگی   شود ی مردارند، اما در عوض مطالبی به خورد آنها داده و قدم ب

 . کند ی مرا در آنها تقویت 

، در سطح  کند ی م تشویق به تفکر  را  شهروندان و  است  حقیقت  دنبال به که   مستقل رسانهیک   از باید  دولت 

انه  شجاع  نگاری روزنامه  ، روز مهم  مسائل  مورد  در تحقیقی  نگاری   روزنامهمحلی و دولتی حمایت کند.  

 احیا شود.  دیگر یکبار باید   ،و بدون ترس

با زندگی شهروندان ما    باید  ادبیات، یا   موسیقی  نمایش،  طراحی، سازی، مجسمه نقاشی،  اعم از هنر،

تا بدون    کند ی محمایت کند، زیرا این امر به شهروندان کمک  یی ها ت یفعال  چنین ازعجین شود. دولت باید 

، خودشان را نشان دهند و در مورد آینده خودشان  هارسانه توجه به تصاویر گول زننده و عبارات متملقانه 

 صحبت کنند. 

  سمت  به   را آنها  هک  فرهنگی لی که با آن رو به رو هستند، گ مبتذ جوانان ما را از فرهن تواند ی مهنر 

  اگر به آنها، نجات دهد. کند ی مجلوگیری  جامعه  در آنها ت کمشار از و  دهد یم  سوق مدت  وتاه ک  یهالذت 

نیز به آنها داده    مناسبی  دستمزد  داده شود و در عین حال عکس   و  نقاشی  و  روزنامه فیلم،  ساختن  فرصت 

  الهام  و   تجاری  هنر ما  . دهند  تغییر  را نقش داشته و آن  جامعه  در  توانند ی م که  شوند ی ممطمئن  آنها  ،شود 

 . کرد  خواهیم  تجاریمبتذل   هنرهای   جایگزین را  خود   شهروندان  بخش

 بردگی  پایان و قانون اساسی  سیزدهم )متمم(  اصالحیه (9

اما با این حال،   .است  کرده  ممنوع را داری برده به طور صریح، قانون  ما  اساسی  قانون متمم سیزدهم 

کار کنند.   هافروشگاه  و  هاکارخانه  در ، مجبورند مانند برده اند شده مان که دچار بدهی برخی از شهروندان

  ار ک یمزد  چی ه  بدون  و  اند شدهمحکوم   ی ساختگ اتهامات  به   اغلب  ه ک م یدار زندان در ی شهروندان ما

  ها شرکت  در جهت منفعت  جرایم   این همه برای دیدن عزیزانشان مجبورند پول پرداخت کنند.   و  کنند یم

 .ابد یی م پایان   سیزدهم  متمم دقیق اجرای  با  استثنا،  بدون  ، انهحقیر  کارهای این .است 

 باشد  آزاد  کامالا  و )زیست محیطی(  اکولوژیکی باید  تجارت( 10

  شدت  به ، شود ی ماما آن چیزی که در جهان امروز انجام  است گاهی اوقات تجارت چیز خوب و مفیدی 

بزرگ کانتینردار است که تحت کنترل    یهای کشت تجارت نام دیگر مضر است.  مردم و  اکوسیستم برای

افراد   نه   و  نندهکتولید  افراد  نه و برای منفعت افراد انگشت شمار،  باشند یم   گذاری سرمایه  یها بانک 

عبور کرده و کاالهایشان را انتقال داده و در عین حال دود زیادی را وارد   هاانوس یاق از  ،مصرف کننده

 . کنند ی مهوا  
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  به   خود   میل خالف بر  شهروندان  و  د شو نابود  « تجارت » به واسطه   محلی  کشاورزی  و  صنعت  اینکه 

 امری مثبت و قابل ترویج در جهان نیست.  قطعا   شوند، وابسته  وارداتی  کاالهای 

  کنیم  ایجاد  فسیلی سوخت   بدون   آزاد  تجارت  سیستم  یک   و  معنی تجارت را تغییر دهیم  هم،   کمک با   باید  ما

 را برآورده کند.  محلی  جوامع  نیازهای  و  در دسترس عموم باشد  که

 بحران سیاسی قرار دارد(زوال اخالقی در راس این 11

آنها  . م یاشده خودشیفتگی  و  زوال  دچار  قا  ی عم  ما . است  معنوی بحران  یک  چیز هر  از  بیش  کنونی بحران 

  صداقت  و  جویی   صرفه ، . تواضعکنند ی مدچار زوال و انحطاط حتی افراد خوش قلب و خوش نیت را هم 

را به ابتذال مصرف   خود   جای منش  و   هاارزش نامحسوس   دنیای .است  شده حذف  ما دایره لغات  از

  که دهیم تشکیل جوامعی و  کنیم  کنترل  را خود  کارهای نتوانیم که  زمانی   تا کنندگی منفعل داده است. 

  صریحا   و  کنیم، اعتماد  خود   یهای محل هم   به  توانیمن  که  زمانی  تا  ،برقرار کنند   را  درستی و  عدالت  بتوانند 

  کنترل که  یی هاقدرت  برابر  در می توان ی نم  کنیم، حفظ را  مشترک ی هاارزش  و  کنیم  صحبت  فرزندانمان  با

 ، مقاومت کنیم. اند گرفته  دست  به  را  کشور

، دوست دارند با پرداخت  کنند ی م صحبت  «عدالت »  و  « آزادی» از که  کسانی  یعنی،  اخالقی فساد 

 پنهانی، از گفتن حقیقت اجتناب کنند. به این کار نیز باید پایان داده شود.  ی هانه یهز

 اطالعاتی  - نظامی  مجموعه(تغییر و تحول در  12

  بدون  گران  ی هاسالح  فروش با   هاشرکت که  شود یم ارتشی که هیچ نظارت و کنترلی بر آن نباشد، باعث  

  به  مستقیما   را آنها و  بگیرند  را  ما مالیات  حاصل از دالرهای ، علمی آزمایشات  یا  خارجی  نظارت 

 واریز کنند.   خود  بانکی  ی هاحساب 

این احساسات مقدس به بیراهه   . کنند  کشورشان  فدای  را خود  جان   که  داریم نیاز   یان مرد  و  انزن به ما

  تغییرات  با   سازگاری  و  کاهش به   چیز،  هر از  بیش  باید   ،اطالعاتی «جامعه»  و  ارتش. اند شده کشانده 

 و بر این اساس، اصالحاتی در آن انجام شود.  یابد   اختصاص  امنیتی تهدیدات   سایر و  اقلیمی

  تغییر   و  شانیروها ی ن  و  فسیلی  سوخت  یهاغول توقف   در جهت دلیری و شجاعت سربازانمان باید از 

در مقابل امپراطور )سزار( انرژی بایستید، پس چگونه   د یتوانی نمسربازها! اگر  ده شود. ااستف اقتصاد 

 ؟ د یدانی مخود را شجاع 

  اهداف با  «رفاه  و   صلح آمیختن  درهم » خطرات  مورد  در واشنگتن  جورجبا نادیده گرفتن هشدار 

  گذاری  اشتراک»به   معموال   که  م یاکرده آغاز را متعددی  مخفی  معاهدات  ما  خارجی،   کشورهای

  سوق 1914 سالفاجعه   مانند  یافاجعه  به  را  ما و  شوند ی م  نامیده « امنیتی همکاری»  و  «اطالعات 

  را جهان  که  آمد  وجود   به  مخفیانه  معاهدات  این  به واسطه وحشتناک  ی دومینوی اثر  یک  زمان، آن  . دهند یم

   . کشاند  بار  فاجعه جنگ یک   به
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را   هال یمیا باید حجم زیادی از  که  یی شما  ،د یکنی م  کار NSA درآمد  کم پیمانی  مشاغل در که  یی شما

   ! دهید  گوش من  به ،مردم را آزار دهید  ،شرور ی هاشرکت  بخاطر هستید   مجبور  یی که شما  ،بخوانید 

 ، »با ما همراه شو! تو باید زنجیرهای خود را بشکنی و به آزادی برسی«. خوانمی م ، من تو را یراستبه 

  شهروندان بر   فناوری خطرناک  تأثیر  جلوگیری از  ( 13

  موارد، بیشتر  در اما . دانند ی ممثبت  کامال   امری را فناوری  تصاعدی   و  تکاملی  سیرشرکتی،  ی هارسانه 

که  گذارد ی نم  و  رد یگی م را ما  تفکر  قدرت  و  تمرکز ، جدیدی ی های فناور  چنین  معرض  در گرفتن  قرار

  عنوانبه  فناوری یک شهروند در جامعه بدست آوریم. به طور مداوم از  عنوان به الزم را  ی های آگاه

  که گذارند ی نم  اما  ،سودآور هستند  محصوالت  گرچه این. شود ی م کوتاه مدت استفاده  اعتیاد  برای   یاله یوس

 . کنند  درک را هستیم  روبرو آن با که  بحرانی بودن  جدی  شهروندان 

این امکان را برایمان فراهم   که  داریم  نیاز  مشاغلی  به   و  دیگران هستیمو همکاری با  تعامل   خواهان ما

طوالنی   ی هاصف خودکار، و   یهاصندوق با    ییهاشخوان یپضبط شده،   ی هاام ی پ فقط  م ین یبی م کند. اما آنچه 

،  اینتنها هستیم.  کامال  ما در این فضای دیجیتالی،  .کنند ی م  محاسبه را  هاشرکت   سود که  است  ها انه یرا ابر

 . است  شده  طراحی  پیش  از جنایت  یک  بلکه  نیست  اتفاقی  امری

  فناوری .کنیم  بررسی انتقادی طور  به  را جامعه  آن بر تأثیرگذاری   نحوه  باید  فناوری، از  استفاده از قبل  ما

  و  شود  گرفته  کار  به روز  واقعی  ی هاچالش  حل برای   از آن که  واقع شود  مفید  تواند ی م تنها در صورتی 

 تغییر ما.   نه برای 

،  فناوری استفاده از  با  ما  . باشد   اهدافماندر راس  همیشه   باید  ،مانجامعه  و  زمین  وضعیت   از علمی  درک

  منجر جدید   علمی  تحقیقات چه فناوری به : »گودمن پلبه نقل از    .م یدهی م قرار خطر  معرض  در را علم 

 . «علم نه  است، اخالق فلسفه  از  یاشاخه هرحالبه چه نشود،   شود 

 کنند ی مای که از ما را از گفتن حقیقت منع  ضد روشنفکری یهانیکمپ لوگیری از (ج14

  درباره عمیق  تفکرآنها را از  که هستند  روشنفکرانه  ضد  ی هان ی کمپتعداد زیادی   معرض  در ما  شهروندان 

  را  ما خواهند ی م  که پنهانی   نیروهای اما  نیستند،  طبیعی  ما  فرهنگ  در تغییرات  این . دارند ی مباز  جهان 

 . کنند یم  تحمیل  به فرهنگ ما این تغییرات را ،خود کنند  مطیع 

  کنند  فکر خود  که  کنیم  تشویق  را  مردم و  ببریم  باال   کشورمان جای جای  در را  فکری  تعامل سطح  باید  ما

مورد   باید  و  است  زیاد  ی ها بحث  و  نوشتن  خواندن، این امر مستلزم  . دهند  پیشنهاد  را خود  ی هاحل  راه  و

، بسنده کرده و به آنها  مشهور افراد  ساده نظرات   به  نباید   هرگز  شهروندان  حمایت و تشویق قرار گیرد.

 . کنند  اعتماد 

سکوت  به   را شهروندان ،تبلیغات و    عمومی  روابط  یها شرکت   مسموم جنگل  که میدهی نم اجازه  ما

البته آسیبی که   . دهند  ترویج  را فرهنگی مبتذل  و  کرده  تحمیلبه آنها   را  خودشیفتگی فرهنگ  و  ،وادارند 

مواجه   فضای مبتذلی با  ما  شهروندان ، بسیار وحشتناک است. اند کردهآنها به فرهنگ و جامعه ما وارد 
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  کزامر تمام  کرده، تسخیر را  تلویزیونی  یهاکانال  همه  اما ،برای گفتن ندارد  مفیدی  چیز هیچ  که  هستند 

 راه پیدا کرده است. دفتری  هر به  و   کرده اشغال را تجاری 

تصاویر و   با را  ما شهروندان  تا   باشد  نظارت شدید  تحت  باید   ،عمومی  روابط  و  تبلیغات   صنعت 

  دارند  حق  شهروندان ، مواجه کند. کند ی م  حمایت  سالم جامعه  یک   از و  فکری  مشارکت  از که  ییهارسانه 

  این را حق  و  کنند ی م توصیف  علمی   روشی به  را  زندگی  واقعیت  که  ببینند  ییهارسانه  و  بخوانند  مقاالتی 

 ثروتمندان را نبینند.  افراطی با موضوع زندگی  یی هابرنامه   که دارند 

  مصرف  و  رشدپایان دادن به فرقه   - نسل هفت )سرخپوستان شمال آمریکا( تا    ایروکیون اصل(احیای 15

 گرایی 

  توسط  حفظ آن اما داشت، متحده ایاالت  اساسی  قانون  بر  عمیقی   تأثیر ، ایروکیون قوم  اساسی قانون گرچه

  هرگز  ،بومی  یها قوم  سایر ایروکیون و ی هاسنت  . شد   گرفته نادیده  انگیزیغم  طرز به   ما بنیانگذار  پدران

  ما بر این اساس استوار است که  ایروکیونقوم  «هفتم   نسل» اصل به دست فراموشی سپرده شوند.  نباید 

  علمی   یک اصل  اصل این در نظر بگیریم.  آینده  نسل هفت  زندگی  بر را  روز  مسائل تصمیمات تاثیر   باید 

  کاالهایی  ، علفزارها  و  ها جنگل ،هاانوس ی اق که است  غلط  تصور  این  با  تضاد  در  کامال   و   است  منطقی و

 . کرد  نابود  شخصی  منفعت  برای   آنها را توان ی م  و  هستند   هاشرکت  یا افراد  یک سری  به متعلق  که  هستند 

  مجدد  ارزیابی  در و  شود، اضافه  اساسی  قانون  به  )متمم(  اصالحیه  یک  عنوانبه  باید   «هفتم نسل » اصل

 نظر گرفته شود. ، در  فرهنگی و  اقتصادی مفروضات 

استفاده   ملت  رفاه ارزیابی  برای  کنندگی«  مصرف» و  «رشد » مانند  یابندهی فر اصطالحات  از باید ن  ما

  هم با   را گیاهان  و  وحشی حیوانات   امنیت  و  زیست   محیط  ی هاب یآس شهروندان،  همه  سالمتی  باید  ما کنیم. 

   . بگیریم   نظر در

  باید  ما مشکالت را حل کرد.  توان ی نم  هابودجه فقط با اتکا به بقا مستلزم همکاری و مشارکت است. 

  و   ،کنند  کمک یکدیگر  به بتوانند   هامحله   تا  کنیم ایجاد  شهروندان بین   )تهاتری( یامبادله  ی هاستم یس

 . یمبرسان خودکفایی  به را  جوامع و  ها خانواده  تا  کنیم  تنظیم متقابل  حمایت  برای یی ها برنامه 

  باید   ماانجام شدنی نیست.  دیگر حساب  به   حساب  یک   ازانتقال پول دولت  با  صرفا    بهداشتی ی هامراقبت 

  دارو، در مورد  کافی اندازه بهباید   کنند، مراقبت  یکدیگر  از  که دهیم را  امکان این  خود  شهروندان به

  پول از  استفاده بدون  و  تنهایی  به   را های مار یب  از بسیاری   و  آموزش ببینند  ورزش  و  گیاهی  داروهای 

   . کنند  درمان

 عادالنه  و سالم  غذایی اقتصاد  و  مردم  برای  کشاورزی( 16

  دهه  طی  غذا  هزینه  تصاعدی  افزایش  باعث  است، زمین  کره  شدن گرم  از  ناشی که  دما  سریع افزایش

ما حتی برای این   .شد  خواهد  تبدیل  بقا   برای فعالیت   نی تری اتیح  به  دیگر بار  کشاورزی و  شد   خواهد  آینده

 . میاندادهالزم را هم انجام   ی های سازفاجعه، آماده 
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به کشاورزی توسط مردم بازگردیم.   و  رها کنیم  را صنعتی  کشاورزی  ورشکسته   سیستم این  باید  ما

  خانوادگی  مزارع  عنوان به از آن  تا  شود  توزیع   شهروندان از زیادی  تعداد   بین  باید  کشاورزی  ی هان یزم

  ما مادر  که آبی و  خاکمن منطقی هستند و چیزی برای نکوهش وجود ندارد.  ی هاحرف شود.  استفاده

 . بود  نخواهد   و  نبوده هاشرکت  مالکیت در  هرگز، کرده عطا   ما  به  زمین 

  خاک   به  که یاگونه  به  غذایی  مواد  تولید   .شود  عادالنه  نتیجه   در و  تنظیم   باید  کشاورزی  توزیع  سیستم  کل

  کشاورزی  محصوالت  صادرات  از  ،معدودی عده که  است  آن  از  ترمهم  بسیار  نرساند  آسیب  ما آب  و

 همین االن آن را عملی کنند.   و  کنند  استقبال  ارگانیک  کشاورزی  از  باید   هایی کایآمر ثروتمند شوند. 

 اندنشده  تعریف  اساسی  قانون  در  دموکرات  حزب  نه   و خواه جمهوری حزب  نه ( 17

  . کند ی نمعمل   اساسی قانون بر اساس   فعلی  سیاسی سیستم  که  داد  نشان  ما  به استیضاح یاحلقه  سه سیرک

  بانکداری  ،هاشرکت  گران  البی   میان  نزاع  به  سیاست  و  است  به ورطه نابودی کشیده شده  حکومت 

در خدمت آنها هستند، محدود   هارسانه این  که  ثروتمندی افراد  و  رسانه  نظران  صاحب  گذاری، سرمایه 

گیران  و مانند افرادی مست که کشتی اند گذاشته روزنامه نگاری درست را کنار ، هارسانه شده است. این 

 . کنند ی م، رفتار کنند ی م)مبارزان( را تشویق 

قانون  مورد تایید  دولتی دفاتر در شفاف  یاگونه   به  باید  سیاست  اجرای و  تدوین پیرامون   یها بحث  تمام 

   . د نشو انجام  اساسی،

گنگ   سیاسی  احزاب  درون  در یا   ،شوند ی متعیین  بزرگ ی هاشرکت  توسط  هااست یس ه امروز حال،  این  با

آنها   فریب . رند یگی م قرار  بحث  مورد ، اساسی قانون خالف  و  آشکار  شکلی به غیر مسئول،   و  مرموز و

  اکثریت نماینده   و نشده  تعریف اساسی  قانون  در  خواه جمهوری  حزب  و  دموکرات  حزب . نخورید  را

 نیستند.   ما   شهروندان اتفاق  به  قریب 

  جنایت  هم  منطبق با قانون نیستند، که  ای سیاسی احزاب  به   سیاسی تصمیم گیری در مورد مسائل   سپردن

   . شود  متوقف باید  عمل  این  و  اساسی قانون  خالف  هم   و است 

  در نقشی   هیچ  ،اساسی قانون  .است  شهروندان نظر  تبادل   و  دیدار برای  مناسب  ی محل ، سیاسی احزاب 

 در نظر نگرفته است.  خواه  جمهوری  و دموکرات  احزاب  برای هااست یس  تدوین   در یا  داری  حکومت 
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 3 فصل

 دموکراتیک  اقتصاد

  عمیقی   ترس  و  شک  چنین  تواند ی نم  ویروسی   هیچ  . نیست  ویروس   یک حاصل عملکرد  19- بحران کووید 

  وصف نشدنی   انزجار و  وحشت   دوسوگرایی باعث این  تواند ی نم ای بیماری  هیچ  .کند  ایجاد  کشور  در را

 شود. 

که آنقدر دچار حباب شده است که به راحتی با   هستیم   مواجه اقتصادی  سیستم یک   فروپاشی باخیر، ما 

به   متخصصان که  مالی  موارد   سایر و  سهام   خرید ، و این حباب با رود ی ممسائل فرعی به ورطه نابودی 

این سیستم به   . ندارد  ما  زندگی با ارتباطی  هیچ  دیگر اقتصاد  کالم، یک  در. ترکد ی م، دهند ی مخورد مردم 

بلند    ی هاکاخ قر در تسافراد ثروتمند م  به نفع کارشناسان  نفوذ تبدیل شده که یک قلمرو خاص و غیر قابل 

 که چه چیزی برای آنها بهتر است و چه چیزی به نفع آنهاست.  رند یگی م  متصمی 

بشود اسم آن را اقتصاد گذاشت، هیچ ارتباطی با ما و مردمان زحمتکشی که برای   واقعا  این اقتصاد، اگر 

  از خارج  چیز   همه است، پاشیده  هم از  کشور که  می نی بی م ، ندارد. متاسفانه کنند ی م تامین فرزندانشان تالش 

 است.  ما حقوق ضریب  از  باالتر و  ما دانش  از فراتر  ما، کنترل 

 . بسازیم  نو   از را  آن باید  ما  و  است  فروپاشیده  از هم اقتصاد این 

 تلخی در انتظارمان خواهد بود.  آینده  ،این اقتصاد از هم گسیخته را دوباره بازسازی کنیم بخواهیم  اگر اما

با چاپ کردن، هوا   تواند ی نم با چاپ کردن، شغل ایجاد کند،   تواند ی نمسیستم بانک مرکزی ایاالت متحده 

  کاری  هیچ  باشد،  قدرتمندان و  ثروتمندان  در احاطه  دولت  که زمانی تا   حقیقت، در یا آب تمیز ایجاد کند. 

  ،یمردم اقتصاد  و  دولت  یک   باید  ما دستان این افراد را از دولت قطع کنیم.   باید   ما .دهد  انجام تواند ی نم

   .کنیم  ایجاد  مردمتوسط   و  مردم برای

  شود ی م پخش   هولناک  ویروس  یک   مانند آن  .است   ترس  ،شود ی م ما  اقتصاد  سریع تحول  باعث  که  چیزی 

)مردی با دستان طالیی که هر    میداس یک   آن .کند ی م  شک تبدیل و  ناامیدی  به کند ی م لمس  را آنچه  هر  و

   .برد ی م  بین  از را  های خوب همه   و  هاارزش  همه  که  است  شرور  (شد ی مبه طال تبدیل  کرد ی مآنچه لمس 

؟ آیا  کنند ی م  پست تان  برای گفتند ی م که  کمک مالی(   ی هابسته )  دالری هزار  یهاچک خب چه خبر از آن 

  توالت  دستمال  یا برای شش ماه غذا  شود ی م؟ آیا با آن هزار دالر کند یماداره پست هنوز نامه پست  

  برای   زیادی مدت  ،کنند ی م  استفاده مشتقه ابزارهای  از که  گذاری سرمایه  یهابانک   مطمئنا ،خرید؟ 

  هوای  و  آب  در این حین دست از آلوده کردن فسیلی سوخت  یها شرکت   همچنین  و  کنند ی نم  صبر  پرداخت 

 .دارند ی نم بر  ما

  اقتصاد  م یتوان ی م  شهروند  عنوان به   مابپذیریم.  ،کند ی م  دیکته ما  به دولت  که را  قوانینی  لزومی ندارد  اما

  دفاتر از  نهاین تغییر و تحول  . دهیم کرده و تغییر  متحول را  آن می توان ی م و   کنیم کنترل را  خود  کشور
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 Morgan یا)بلک استون(   Blackstone بانکداران  که ییهاکافه  از  نه  و  شد  خواهد   شروع سنا  کمیته راحت 

Stanley   )کنند ی م آمد  و   رفت  آن در)مورگان استنلی . 

نجات    .امکانپذیر نخواهد بود  ،اند کرده  ایجاد  را بحران این  عمدا    که کسانی  توسط فاجعه  این  اصالح خیر، 

ما را به میعادگاه قتل کشاند،   2008سال  ی که دراین بار در پیروی از همان خوک کثیف و رستگاری ما 

 محقق نخواهد شد. 

 چیست؟  اقتصاد

ای که در  این سوال آنقدر ساده است که در حد و شأن کارشناسان مالی رسد ی مبه نظر   چیست؟ اقتصاد 

، نیست، تا در مورد  کنند ی م سخنرانی  ما  برای  رقابت  و  بهره نرخ و فقط در مورد   کنند ی م شرکت اخبار 

 چگونگی اوضاع و اینکه چگونه باید باشد، توضیح دهند.  

 بپردازیم.  کنیم، فراموشش  فعلی  اوضاع وحشتناکاین  در بود  قرار که مهم  سوال  این به   بیایید 

این   . ندارد  ست،ما ترساندن آنها  هدف  که ،اقتصاد  علم   شبه پیچیده  معادالت  با  ارتباطی  هیچ  اقتصاد  اصول

حسابداری یا مطالب مرتبط با حساب  کسانی که  کنند ی ممسخره و خنده دار است که کارشناسان فکر  واقعا  

 درکی از اقتصاد داشته باشند.  توانند ی نم، اند نگذرانده را 

  سالم   یغذای  باید   ما همه که   کند ی م ل اقتصاد، اصولی بس ساده هستند. اصول اقتصاد تضمین واما اص

  جامعه رفاه به  نتیجهو در  ، داشته باشیمشغلی برای کار کردن  و  زندگی  برای  تمیز مکانی  خوردن،   برای

  اعضای  از مراقبت  ،ت معنوی هنری،  کارهای   برای   باید  نیز هایی  زمان  این، بر  عالوه . کند ی م کمک

   . باشد   داشته وجود   محلی  جامعه  در شرکت  و  دوستان  و  خانواده

  هستند   خود   کار عاشق  که  کسانی ،جریان دارد  شان یزندگ معنویت در  که  کسانی  ، مسلم است  که همانطور 

آرزوی   یا  زیاد  یهانه یهز  صرف  به  نیازی  ،کنند ی م راحتی  احساس  دوستانشان  و  خانواده کنار  در و

  رفته  بین  از جوئی  صرفه   سنت  ارزش، گذشته  سال  پنجاه  طیندارند.  را بزرگ   خانه یک   در زندگی

 .اند گذاشته  خودشیفتگی و  طمع  ،خودپرستیبر روی تمام تالش خود را  ،ها شرکت در عوض،  .است 

  زبان  از  توصیف ثروتمندان خواهم ی مهدایتگر این مسیر زوال اخالقی، ابرثروتمندان هستند. در اینجا 

 بیان کنم:  را  فیتزجرالد  اسکات . اف نویسنده معروف 

آنها دارایی و مال   .فرق دارند  شما  و  من  با آنها »بگذارید چند چیز را در مورد ثروتمندان به شما بگویم. 

. آنها را مهربان  شود یم و لذت را از همان ابتدا در اختیار دارند، و این امر باعث فرق بزرگ آنها با ما  

در حالیکه ما به راحتی به   آورد ی مگر )بدبین( بار آنها را منفیو ما را سرسخت و خشن؛  دهد ی م جلوه 

این چیزها را به خوبی درک کنید.   د یتوان ی نم که تا ثروتمند نباشید  یاگونه یعنی به  . می کنی مدیگران اعتماد 

تاوان    باید کار کرده و   که از ما بهتر هستند زیرا ما برای داشتن سرپناه زندگی، کنند ی مفکر  قا  ی عمآنها  

 دهیم«. 
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  از و  سهام  بازار قمارگونه  ی هات یفعال اول  وهله  در ،شود ی م خورد ما داده  به   «اقتصاد » عنوان به   نچهآ

  ی هابانک  این  و.  است  جهان  سراسر در گذاری سرمایه ی هابانک   توسط پول   هنگفتی   مبالغ بردن   بین

  شوند ی م  انجامبی روحی  ی هاانه یرا ابر  توسط  بلکه  ،شوند ی نم  اداره هم مردمخود   توسط دیگر   خونخوار

   . کنند ی م محاسبه  اعشار رقم  بیست   تا  را سود  که

  ما  ازاقتصاد کاذب  این بی خردی و مصرف کنندگی )زوال( است.    ،کاذب ساختگی و  اقتصاد  ایننتیجه 

  پورنوگرافی  برویم، کار سر به   با ماشین شخصی خود  دهیم،  هدر  و  بخریم را غذایی   مواد  که انتظار دارد 

  اقتصاد  این  .برسیم  نظر  به   موفقو خوشحال  تا  بخریم   ارزش بی   یها لباس  و   آرایش لوازم و  کنیم  تماشا 

 هستند.   خرید  کنندگان  تبلیغ  و   عمومی  روابط ی هاشرکت  نتیجه مبتنی بر ظاهر، 

  بت   این که  جرات این را ندارد  کس هیچ   امادر راس این سیستم اقتصادی، مصرف کنندگی قرار دارد. 

که برای رشد بیشتر این اقتصاد، ما باید هر روز چیزهای   رسد ی مبه نظر   .ببرد   سوال زیر  را دروغین 

  ، میپردازی م مالیات  عنوان به   غیرمستقیم یا   مستقیم طور  به  ما که پولی بیشتر بیشتری را هدر دهیم. قسمت 

  در و  کنند ی م ترغیب  کنندگی مصرف به  را مردم  که شود ی م گراییمصرفمبتنی بر  یهاشرکت صرف 

. اما این مسیر، یک مسیر نیک و سعادتمند نیست، این مسیر،  شوند ی م زیست   محیط باعث نابودی  نتیجه 

، و ما را به سمت یک زندگی سطحی و  رساند ی متجارب، معنویت و روابط شخصی ما را به حداقل 

 .دهد ی م ظاهری سوق 

.  باشند ی م نشان دهنده زوال و تباه شدن ما هستند که   یاده یچسبرشد و مصرف )زوال(، دو قلوهای بهم 

و    رشد  هیچ  که  م ین ی بی م کنیم، نگاه  کشورمان  در فقر و   هاانوس یاق شدن گرم ،هاگونه  انقراض  به  اگر

  ،ادامه دارد  همچنان  خرید  مراکز  و  خالی ی هاخراش آسمان  ساخت  وجود   این بااما  .م یانداشته   پیشرفتی

 کوتاه مدتی را به ارمغان بیاورند.  یها ثروت تا   شوند ی م صادر  اقیانوس راه از گوشت   و  پالستیک

  م ی توانی م که  کاری تنها  کنیم فرض  اگر کنیم،  تعریف مصرف  و  رشد  منظر  از را اقتصاد  بخواهیم  اگر

  به  عشق   که معناست  بدان  این  است، بهره  نرخ کاهش  یا افزایش  دهیم انجام اوضاع  بهتر شدن   برای

اجدادی، برای شما   ی هاسنت  به  احترام ، صرفه جویی و بهتر ی جهانساخت  برای  اخالقی مبارزه  خانواده،

  و  جدید   چیزهای و همه چیز را دور بیاندازید که شما  طوری طراحی شدههیچ ارزشی ندارند. همه چیز 

 . بخرید  را  بازار  شیک

آن باخبر شوید. شما   از باید   شما  که است  نهفته  دروغین  اقتصاد  این  صحنه پشت  در نیز   دیگری جنایات 

به نام پول را در دست دارید. به شما گفته شده که اینها از ارزش باالیی برخوردارند. شما    یی هاپاره کاغذ  

  نشأت   کجا ازآن  ارزش امااستفاده کنید.  زنی  چمن  ماشین یا  کامپیوتر ، غذااز آنها برای خرید  د یتوانیم

  به   برای تهیه آن،  ما از بسیاری   چرا و آن را با چیزهای دیگر مبادله کنید؟  د یتوانی مچرا  ؟ رد یگیم

 ؟ مردم  نه  هستیم   وابسته  بزرگ  ی هاشرکت 

  اما . کنید  معاوضه  طال  با را  خود   پول د یتوانست ی م  شما و   بود   طالپول،    پشتیبان ، قدیم ی هازمان  در

 . رد یگی مرا نادیده  استاندارد  این ، خیلی وقت است که آمریکا
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  توسط   پول   این .شود ی نم  تعیین  شما  جامعه و  شما  بین  توافقی  قرارداد یا  هیچ  توسط  پول   این ارزش

و در جهت    خصوصی  ی هابانک  توسط  که بانک مرکزی ایاالت متحده،   غیرقانونی   و  مشکوک سازمان 

زیرا   شود ی م. قدرت خرید شما کمتر و کمتر شود ی م ، چاپ شود یم اداره  یمعدود  افراد  تعداد   منفعت 

نابودی و ویرانی  . کنند ی م تامین  )یعنی بدون پشتوانه(  پول را از جعبه سیاه بازارهای مالی ها بانک 

  .هستند  خوشحال  خودشان،  به  شما  وابستگی از  آنها واقع،  دراهمیت ندارد.  یاذرهزندگی شما برای آنها 

که مجال پرسیدن این سوال را پیدا نکردید که آن    د یترس ی متان آنقدر بخاطر از دست دادن شغل  احتماال  

   .شد  هزینه  کجا ،شد   ایجاد  دالالن  تسویه و پرداخت به  برای   اخیر سقوط از پس   کهتریلیون دالرهایی 

. در صورت  شود یم ، باعث ایجاد حباب و تورم کنند ی مکه آنها با سحر و جادو ایجاد  ییهاپول تمام 

  100  بهیا  دالر  10  به  دالر 3 از  کوتاه یزمان  مدت  در است  ممکن نان  عدد  یک هزینه رخداد تورم شدید،  

 .است  داده رخ  مشابه  ی شرایط درنیز   قبال   اتفاق این . برسد  دالر  1000  به  حتی  یا  دالر

( نشان دهنده  های سیوارنو ی د ) های ت یگراف اما  ،کنند ی م این موضوع را از شما پنهان  دروغگو  ی هارسانه 

  گذشته  دهه از  بیشتر  بسیار  حاضر حال در خدمات  و  غذایی   مواد  تورم   که است  این  واقعیت   .حقایق هستند 

فهمید. نیاز نیست که یک استاد هاروارد اینها را به شما بگوید، شما با   توان ی م است. این را به تجربه 

 اینها را متوجه شوید.  د یتوانی ماتکا به تجربه خودتان 

  فرهنگ  و   روحیه ،)احساسات(  برداشت  بر اساس   آن  ارزش پول، امروزه به هیچ سیستمی وابسته نیست. 

  . کنند  اعتماد  پول جهانی   سیستم به   و  متحده ایاالت  به مردم  که  شود ی مارزشمند زمانی  پول . شود ی م تعیین 

 . داشت  نخواهد   زیادی  ارزش دیگر  ما پول   ،اعتماد نکنند  جهانی سیستم آن  یا  متحده ایاالت  به   مردم اگر

 چندین دلیل بیاورم.  توانمی مبرای این عدم اعتماد، 

  ترفند  دو  از  آنهاقبلی خود را دارد.  ارزش  همچنان ،دالر که دارند به مردم بقبوالنند  سعی  بانکداران 

 . کنند ی م  استفاده جادویی 

  مردمو جنگ گرایی )نظامی گری( را در   کنند ی م ترویج   را نظامی   نیروی  از استفاده آنها اول اینکه، 

اسلحه   فروش طریق از دالر  هاون ی لیتر دهد ی م  امکان آنها  به   نظامی گری )جنگ گرایی(.  کنند ی م نهادینه 

 است.   شده تبدیل  پول  چاله  سیاه یک  به   پنتاگون و ، کنند  کسب  درآمد  فایده بی ی هاجنگ  ترویج   و

  ارزش  حفظ به  تاکنون  امر  همین  و  دهد ی منشان  قدرتمند خود را  نظامی   نیروی  از استفادهبا   متحده ایاالت 

 نداشته باشد.     پشتیبان دیگری هیچ دالر  اگر حتی  است  کرده کمک  دالر

  فروخته  آمریکا  دالر  به  نفت  که  کنند ی م  تالش  وقفه بی  و  اند کرده را بهم وابسته   نفت   و  دالر  ،بانکداران اما

  طریق  از  آفرینی ارزش این. کنند  استفاده دالر  ازخود  معامالت  همه برای  نفت   عمده  تولیدکنندگان  و  شود 

  تلخ   یاندهی آ به  را  ما  فرزندان  و  کند ی م نابود  را  ما هوای  و  آب  ،نفت . است  عملی مجرمانه  ذاتا   نفت 

  از  استفاده به مجبور  را شما ،کند ی م  تعیین را  ما اقتصاد  است که  نفت این   متأسفانه،. کند ی م محکوم 
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  و  د،یکن خودرو شخصی خود استفاده همیشه از  کند ی م مجبور را شما  ،کند یم  بی مصرف  ی هاک یپالست 

   . کند ی م برق  از  استفاده به   مجبور را شما

  در رانندگی ها ساعت و  زیست  محیط  آلودگی که  کنند  وانمود   تا  دهند ی م پول ها کارشناس به  هاشرکت 

با اتکا   ند بتوان   آنها تا  شوند ی مکشته  خارجی ی هاجنگ   در اییکآمری جوانان و  . است  طبیعی  ، امری روز

  . شد  مشخص  کامال   نفت  به   ما اقتصاد  وابستگی ، نفت  قیمت  اخیر سقوط دربه نفت سیاه، پول چاپ کنند. 

این   که  معناست  بدان  نفت  به   اجباری وابستگی  .است  شده داخلی  اقتصاد  کامل فروپاشی  به  منجر  اتفاق این 

 . شوند ی م، نابود قدرتمندان  بین   نامفهوم  یهاجنگ  خاطر  به  هستند که   عادی مردم

  ساخت  در چه آنهایی که )  است  خورده گره  نفت  اقتصاد  به  اجبار  به  شانی زندگ ما  مردم  از عظیمی   بخش

  یا  ها ن یبنز   پمپ  در  چه آنهایی که ،کنند ی مکار   هاشگاه یپاال  در چه آنهایی که  ،شرکت دارند  ها بزرگراه

   (.کنند یم کار   اتومبیل  یها رگاه یتعم

      مردم توسط  و  مردم   برای مردمی، اقتصاد

و آن هم این است   است  و اساسی کرده   بنیادی تغییر   اقتصاد دچار فروپاشی و سقوط نشده است بلکه یک

  که  یاقتصاددانان  احمقانه  ی هاه یتوص  به  اگر. کند ی مخدمت   ثروتمندان از  ی کوچک گروه به  فقط که 

با    ،است گوش دهیم بیشتر  پول چاپ  یا  بهره، نرخ  کاهش  یا افزایش  فقط تنها راه چاره ما  ند ی گویم

 سرنوشت بدی مواجه خواهیم شد. 

  ی هارسانه جراید و  طریق  از بتوانند   باید  شهروندان همه   .باشد  مشارکتی   و  دموکراتیک باید  اقتصاد 

الزم، این اقتصاد   ی هاآموزش بتوانند با   و  دست یابند  واقعی   اقتصاد  مورد  در شفاف  اطالعاتی صادق، به 

  جامعه  به   که  خدماتی و  کاالها تولید   ارزش، تولید   برای)راهی(  یاله یوس  باید  آنها را به خوبی درک کنند. 

  یکدیگر،  به  آنها  فروش یا و  یکدیگر   با  خدمات  و  کاالها  این  مبادله وسیله )راه(  همچنین  و   کنند ی م کمک

 باشند.  ملی، و  محلی  سطح  در

  انجام( Walmartوالمارت )  مانند  عظیمی  ی هاشرکت  توسط  اقتصادی  ی هات ی فعال این بیشتر  امروزه  اما

  حقوق  که  حالی دربه همراه دارند   خود  صاحبان برای   درآمد  دالر میلیارد  هاده  که  یی هاشرکت  ،شود یم

  که  شهروندانی ) « کنندگان مصرف » و  کارگران . پردازند ی م کارگران  به  بخور و نمیری )حقوق اندکی(

  سایر یا رفاه   فروشگاه  ،هارستوران  بازارها،   این اداره نحوه مورد  در توانند ینم( ندارند   خرید  جز  یاچاره

  هیچ  اما  کرده باشید  کار والمارت  مانند  شرکتی  در عمر  یک  است  ممکن گرچه. نظر دهند  کارها وکسب 

  به فقط   شما واقع،  در. شود ی م گرفته  نادیده  شما نظرات   و  شود ی نم داده به شما  ( مالکیت  هرگونه )  یسهام

  تشویق  مد  مجالت  خواندن  یا ،مزخرف یهالم یف دیدن غذا،  خوردن به   بودن، )مطیع و تسلیم بودن(  منفعل

   . نیست   اتفاقی  )بی ارادگی(،  انفعال این . د یشو یم

  چند  هاشرکت  این . نیست  آنها  ی های نوآور  و  نبوغ  نتیجه ،کنند ی م  اداره را هاشرکت  این  که  کسانی ثروت 

که با پول شما تامین   ییهاوام   ،کنند ی م دریافت  هابانک  از  پایین  بهره  نرخ با  کالنی  ی هاوام   است که  دهه
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  مادرتان  و  پدر  که یفروشگاه یا   شما، مثل ) خود  ترکوچک  رقبای  تمام  توانند ی م پول  این  با. آنها  شود یم

 دور خارج کنند.  از بی رحمانه  را( آن را راه اندازی کرده بودند 

  فایده بی   ناکارآمد،  ییهافروشگاهکه  فروشی  خرده بزرگ یاره یزنج  ی هافروشگاه که اگر  حقیقت این است 

  مردم  توسط   که سالم  محلی  اقتصاد  یک  با   توانستند ی نم  دیگرنداشتند،  آن همه پول مفت  هستند،  فاسد  و

   .کنند  رقابت  ،شد یم اداره

  ،ندارد  یاپشتوانه هیچ    پولشان شفاف،  نه   و  باشند  دموکراتیک نه  هابانک   تا زمانی که  توجه داشته باشید که

 . دهند ی م کاهش  را  شما  پول   ارزش  بنابراین  و

ت،  معنویاز بین بردن  و   )محیط زیستی(  اکولوژیکی تخریب   بدوناقتصادی داشته باشیم که   می توانی ماما 

  داشته دوام سال پانصد  که  بسازیم   ییها خانه  می توان ی م  ماثروت زیادی را برایمان به ارمغان بیاورد. 

  استفاده دارد  دوام  سال  سی که  لباسی از و   د ندار دوام سال صد  که  لوازم و وسایلی  از  می توانی م ما  .باشند 

  را  خود   یهانه یهز  نتیجه  در و  بفرستیم  کشورهای اطراف به را خود  مهارت  و  ابزار  می توان ی م ما  . کنیم

  ازکه  یمخرب  صنعتی چهارم  انقالب  به   دیگر ما افزایش دهیم.  را  خود   سالمتیحال  عین  در  داده و کاهش

   نداریم.   ، نیازکنند ی مبرای مطیع کردن ما استفاده  مصنوعی  هوش 

  اگراستفاده کنید.  هاوام اندازه والمارت حق دارید که از  به شما هم  دموکراتیک، اقتصاد  در صورت وجود 

  که دهد ی م را  امکان  این  شما به دموکراتیک  اقتصاد  باشید،  بادی  یا  خورشیدی  ی هاپنل  خواستار استفاده از 

  ،شوید  نفتی   یها شرکت مستقل از   و  دهید، نجات  رااین کره خاکی   نتیجه   در و  کرده  تولید  را  خود   انرژی

  این . دهد ی موام   شما به  بهره   کم ساله 50  وام با  را  نیاز   مورد  سرمایه ،هستید   آن  دارسهام که  ،هابانک و  

  که خطرناکی  فسیلی یهاسوخت  نسبت به   خورشیدی انرژی یا  ی باد   انرژی شدن تر ارزان  باعث  امر

 . شود ی م مجاب کنند،  ما را به استفاده از آن  خواهند ی م به زور  ها بانک 

ما   بر  توانند ی نمدیگر   ،کنند ی م تبلیغ   را گرایی  مصرف و  خودپرستی  خودشیفتگی، که  تبلیغاتی  ی هاشرکت 

 بین برده است.    از را محالت  و  کرده نابود   را هاخانواده   ،خطرناک  تجارت   اینمسلط شوند. 

. و بیشتر و بیشتر به این دولت فاسد وابسته  میاشدهدر خانه زندانی   ما  . هستیم بیکار  اکنون  ما، از  بسیاری

 که بیاید و برای خرید غذا برای ما چک ارسال کند.  می شوی مکه منتظر کسی   شود ی مو اینگونه  م یشو یم

  برخی   که  است  ناراحت کننده  آنقدر من  یها صحبت  .است  داری برده  اقتصاد  از قبل  ، مرحلهمرحله این 

و در   دانند ی ممبتنی بر تئوری توطئه آشکار فردی مثل من را  یهاصحبت آنها  .بشنوند   را آن  خواهند ی نم

 من درست است و توصیف کننده حال و روز امروز ماست.   یهاحرف اما  . رند یگی م نادیده   نتیجه آنها را

 چه باید بکنیم؟ 

  باید  ما اول اینکه، است.  مهم  مرحله  دو مستلزم  پایدار و   مشارکتی دموکراتیک، اقتصاد  یک  ایجاد 

  و  قومیت  ازفراتر  ما  . کنیم ایجاد  واقعی  های بتوانیم روستا   تا  داشته باشیم  محلی  سطح تشکیالتی در 

  خود  یها ارزش باید   جوامع این  . کرد  خواهیم  کار مشترک  منافع  برای هم   با همه و   رفت  خواهیم فرهنگ 
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  ملیتی چند  ی هاشرکت   و  هابانک دخالت  باید از  آنها . کنند  ریزی  برنامه را  خود  ی هات یفعال و   ایجاد  را

  در گام  اولین  . باشند  مستقل کامال   که  کنیم ایجاد  ییها ی تعاون  و  هابانک   باید  ما نهایت   درجلوگیری کنند. 

  نه   ما، آن  در که است  جلسات   سری یک برگزاری  و  جوامع افراد  بین  قرارداد  یک  امضای  این مسیر، 

 برنامه ریزی کنیم.    ،آن انجام نحوه  و   شود  انجام  باید   آنچه مورد   در پردرآمد، سیاستمداران 

  در شهروندان از که  است  مدنی  جامعه و  دولت  در  المللی بین  و  ملی  محلی،  نهادهای  ایجاد  ،دوم مرحله

  یها ثروت  بتواند   که شود  تبدیل نهادی   به  باید  دولت . کند ی محمایت   قدرتمندان و  ثروتمندان  مداخله  برابر

دولت هرگز در جهت فروش و   یهای ر یگتضمین کند که تصمیم   و  بگیرد  را  انثروتمند   یدالر  تریلیون

 حراج کشور نیست. 

  برابری  و  دموکراسی بازگرداندنبرای   توان ی مهمانقدر که از دولت  . باشیم لوح ساده افرادی  نباید  ما  اما

  اگر  حتی این،  بر  عالوهاز آن برای اهداف شوم نیز استفاده کرد.   توانی ماستفاده کرد، به همان اندازه 

  ،ایجاد کنند  فاسد  سیستم  یک  در ی اندک اصالحات  حتی  یا  انقالبی تحوالت  کنند  سعی هم دلیر   طلبان  اصالح

   یا مسحور این قفس طالیی شوند.  و  ممکن است تسخیر شده 

  شهروندان زیاد  حمایت از  اینکه  مگر کنیم،  اجرا المللی  بین و  ملی  سطح  در را هااست ی س م یتوان ی نم  ما

  بلکه   ،کنیم دهیسازمان انتخابات  برخی را فقط برای   آنها ما قصد نداریم که . باشیم   برخوردار آگاه  و  محلی

  مبارزه کنیم.  عادالنه  و  صادقانه  اقتصاد  یک  بدست آوردن همیشه در جهت  همراه با آنها   می خواه یم

  ، صادق )بی غل و غش(  اقتصادی ،کنند  ایجاد   را خود  اقتصاد  باید  دموکراتیک  و  مشارکتی یهاگروه 

 . اخالقی  و  شفاف

اخالق و تعهد سازمانی در   اگر . نداریم احتیاج  قدرتمندی  مقام  هیچ  یا   واشنگتن حمایت   یا  تأیید   به ما

.  دهد ی ماز شما الهام گرفته و شما را الگو قرار  نیز  « مورد نظر» دولت  آنگاه ،رعایت شود  شما  سازمان 

 نه با شعبده بازی و سحر و جادو.  ایجاد کرد  کشور  اتی در تغییر توان ی م هوشمندانه   روش با این 

  به را   ابزار یا مبلمان  غذا،  م یتوان ی نم  کلمه  واقعی  معنای  به   ما متحده، ایاالت شصت سال پیش  برخالف

  و  فناوری  ی هاغول  رضایت  جلب انجام شد،  هاسال تنها کاری که در این  . تولید کنیم   محلی صورت 

  هارسانه  چون  م یشو یمسوق داده   غیرضروری   وسایل  به سمت خرید   ما)جهانی سازی( بود.   شدن  جهانی 

 . باشیم   ترمدرن  و  ترک یش  خود  همسایگان از  باید  که  کنند ی مالقا  ما به

پخش   و  بدون پشتوانه  پول  ایجاد  در زبده  بازیگران سایر  و  میلیاردرها  ،هابانک   اختیارات  قدرت و  ما

 . م یر یپذ ینمو    می شناسی نم را، به رسمیت  دوستانشان کردن آن بین

  را یی هایی دارا تمام ؛ خیر، دولت من میدهی نم این بار ما به این جنایتکاران رحم نکرده و به آنها فرصت 

  آنها  ه ک را یاپشتوانه بدون   ی هاپول   تمام   و  خواهد کرد  مصادره ،اند کرده  جمع  غیرقانونی طور   به  آنها  هک

و   مهمانی  ،قتا  یحق . کرد  ابطال خواهد  ،اند کرده  ایجاد  بانک مرکزی ایاالت متحده  در خود  دوستان  با

 . شد  خواهد  تمام  خوشگذرانی آنها دیگر 
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یک اقتصاد   سراسر جهان یعنی شهروندانی چون ما، با همکاری و مشارکت شهرواندان مان در  ما

  در که  افرادی و  نخبه   بانکداران  از بهتر   خیلی شماایجاد خواهیم کرد.  ملی و   محلی سطح درمشارکتی 

  سالم الزامی  جامعه و  سالم اقتصاد  یک برای   چیزهایی چه که  د یدانی م ،کنند ی م دخالت  خارجی ارزهای 

 .  است 

  و  فرزندان  به  کمک  برای عمیقی   تعهد  ،بر روی صندلی قدرت بنشینید شما    اگر که  هستم مطمئن 

  حاصل سود  د یکنی م  استفاده که ابزارهایی از یا   د یخوری م  که غذایی از  اگر. داشت  خواهید خود  همسایگان 

 نه اینکه فقط به جیب دالالن برود.  تقسیم شود   همسایگانتان  و  فرزندان شما، بین  باید   سود  این شود،

  قدرتمندان  و  ثروتمندانچطور؟ این اتفاق به منبع درآمد و ثروتی برای   19-و در مورد پاندمی کووید 

  از بار   اولین برای و  اند کرده  حبس  خانه  در را خود  ها یی کا یآمر از  بسیاری  تبدیل شده است. زمانی که

  خود   ثروت   به  دیگر  دالر  میلیارد   280  ،آمریکایی ثروتمندان ، کنند ی م تجربه  را  گرسنگی، 1930  دهه

 کردند.   اضافه

  از شما  . کنمی م درک کامال   را شما  موقعیت  منمنظور مرا اشتباه برداشت نکن!  لطفا  اما آقای بانکدار، 

شما از تولید  هستید!   20-کووید  منتظر شدت  به   مطمئنم که  بدست آوردید   ثروتی  چنان   19-کووید 

 . د یکنی ماستقبال  ها روس یو بیشتر برای این   ی هاواکسن 

  من م ازنزدیک  دوستان  از  یکی بگذارید نشست انتخاباتی خود را با گفتن چند کلمه به پایان برسانم. دیروز  

  مورد توجه  که  فردی ویژه   به  مستقل، فرد  یک. او گفت که شود ی م تأمین   کجا از ما  بودجه   که پرسید 

  کارزار یک  نیاز  مورد  ، بعید است بتواند سرمایه نیست  مشاوران  و  گران  البی و  قدرتمندان،  ثروتمندان، 

 بدست آورد. من در پاسخ به او گفتم:  انتخاباتی را 

  و  است  حقیقت  ، جهان در  چیز ارزشمندترین  که  کردم کشف من  .کردم  کشف را  مهمی حقیقت  دیروز  من»

گفتن حقیقت به پول نیاز ندارد. در واقع، حقیقت باعث   اما ،داشته باشد تاوان سنگینی  است  ممکن گرچه

 «.  شود ی مو نترس شدن رهایی و آزادی 

 را در اختیار من گذاشتید، متشکرم.  وقتتان از اینکه  
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 4 فصل 

 شکایت گرایی و جادوگرایی  گرایی،  جنبش

 2020مه سال   16

  که  بفهمند  توانند یم  همه  تقریبا    متحده، ایاالت  در فرهنگی  و  نهادی  اقتصادی، سقوط نرخ  افزایش  با

  نظر   بهآن را پنهان کنند.  توانند ی نم  تلویزیون   و  ها روزنامه  و  است، داده رخ کشور در اساسی  مشکلی

  از شماری  انگشت  تعداد   به  که  ییهابرده  به   و  شویم  کشورماناخالقی در  بی   مانع می توانی نم  ما  که رسد یم

 تبدیل خواهیم شد.  ،کنند ی م  خدمت  قدرتمندان

پس چرا    ،و از آن متنفر هستند   هستند   آگاهی فرهنگ عمیق   تناقضات   از مردم از  بسیاری وقتی   ،چرا اما

  از بسیاری   چراکاری انجام دهیم؟  می توانی نمکه   اند کردهکاری انجام دهیم؟ چرا ما را متقاعد  م یتوان ی نم

  جامعه،  تحول تغییر و  به  که  عملی بر    توانند ی نم  ودارند   سازماندهی  مشکل ،آمریکایی  استعداد  با  جوانان 

 ، تمرکز کنند؟ کند ی مکمک   بهتر جامعه  ایجاد  و  همسایگان با   مشترک همکاری   و

  جهت  تبلیغاتی در ی هاشرکت  به لطف  ،گذشته سال هفتاد  طی  ما این فلج شدن، دالیل مختلفی دارد. 

  را ما این فضای بیمار، قدرت شهروندی را از ما سلب کرده و . م یاشدهسوق داده  گرایی  مصرف فرهنگ 

 بار آورده است.  احساسی  و  گرا مصرف

  همه   مورد  در  ترسناک و شوم، کارناوال  مانند یک   تلویزیونی و متخصص  مقتدر یهاچهره  که می نی بی م ما

 . کشور  مهم موارد  جز  به   کنند ی م صحبت   چیز

، اکنون به قانقاریا تبدیل شده  هگفت این زخم شدیدی که ملت ما بیست سال پیش متحمل آن شد  توانی مفقط 

به جای قطع کردن آن و جلوگیری از ادامه آن، آن را باندپیچی  است )به وضعیت حاد رسیده است(.  

ونت تک  شود، تا وقتی که عف مان ی هارگ بی سر و صدا وارد  )عفونت(  که سم م یادادهو اجازه   میاکرده

   را درگیر کند.  استمانیس بدنه  ی هاقسمت تک 

  به  د یتوانی م ،اند نشدهو بیکار  دارند  شغل  هنوز  که  کسانی در همان مرحله قرار داریم. با  قا  یدقامروز 

 با هم صحبت کنید.    خود  خانوادگی زندگی مورد  در و  بروید   استارباکس

کار کردن،   مثال  اما اکثر ما، بعد از یک روز طوالنی که سعی داشتیم یک کار مفید انجام دهیم، هر کاری 

را تامین کنیم.   مان یهابچه مایحتاج غذایی   می توانیم . ما به سختی م یگرد ی مبدون مزد و پاداش به خانه بر 

این چرخه باطل   ند ی گویم که  می شنو ی م یی هاصحبت .  یانمان احساس ناامیدی و یأس داریمما و همه اطراف

 اما هیچ کس به این حرف اعتقادی ندارد.  رسد ی مروزی به پایان 

امید را به شما برگردانم، و  دارم این است که  جمهوری ریاست  ی هابرنامه کاری که من در راس  ن یترمهم 

  از یی هابخش   و  افراد ثروتمند  منافع بی پایان  تقاضاهای گرا پیش روی شما قرار دهم که به  مسیری کنش

   پشت کند.، تحت کنترل آنهاست   که دولت 
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  کمک  انگیز  غم   وضعیت  این  به که  کنم  صحبت   آمریکا  در )گرایش(  روند   سه  مورد  در خواهم ی م  من

دستخوش امواج و نیروهای نامرئی   نتیجه   در و  نداریم،  قدرتی و   آزادی هیچ  که کنیم  احساس  ماتا  اند کرده

حس   را قدرت  مرموز جریان کاری، دفاتر و  های الب   بازار،  پشت صحنه در م یتوان ی م  ماقرار بگیریم. 

 کنیم. 

  ،«گرایی  جنبش »: از عبارتند  اند کرده گرایی را از ما سلب عمل  هرگونه  و  آزادی  که گرایشی سه

   . ی«یاجادوگر» و  گرایی«  شکایت »

که این   م یخواه ی مما   . به نظر بیایند   )ناجور( ناموزون   کمی شاید  و  مبهم  ممکن است  اصطالحات  این 

  غفلت   خواب  از را  مردم)ناجور( باقی بمانند، چون قصد داریم  ناموزون  و  مبهم همینطور  اصطالحات 

  را  دنیا این  می توان ی م واقعا    که کنیم  باور و   ،بیابیم  یاچاره و راه   فکر  خود   برای  بتوانیم   دوباره  و  کنیم بیدار

 . دهیم  تغییر

است تا اینکه بخواهم در مورد ابتذال   ترمهم شما برای من به مراتب  و شوکه کردن شگفت زده کردن 

   .شوند یمدرست   چیزهایی برایتان صحبت کنم که با چند اصالح جزئی، 

 . است  «گرایی جنبش»  ،مشکل اولین 

  آوری  جمع  عمومی،  اجتماعات  چون  یبزرگ ی هاجنبش   سازماندهی « عبارتست ازگرایی جنبش»

  چشم   یک  برای ها ه ید ییتأ   آوری جمع  و   هادادخواست  امضای برای   تبلیغاتی  کارزارهای و  مالی  ی هاکمک

 . سیاست  یا  انداز

  افسرده مردم  توجه ، به جلب انتفاعی اجتماعی ی هارسانه  و  انتفاعی  ی هاروزنامه  با استفاده  گرایی جنبش 

 .  پردازد ی م ناامید   و

  کتاب  ،هارسانه و این رهبران از طریق این  ،شوند یم معرفی  شرکتی ی هارسانه  در هاجنبش  این  رهبران 

  و  سلطنتی افراد خانواده  محبوب،  خوانندگان مشهور، سیاستمداران   با  و  ،کنند ی م  چاپ   خود را

 .  کنند یم  مالقات  دیگر ی های ت یسلبر

  ، 2002 سال  در عراق جنگ   با  نافرجام  مخالفت  عبارتند از  گرایی  جنبش  ی ها نمونه   بهتریناز  چند تا

جنبشی  و  ؛شد ی مپرداخته  زنان  از « که در آن به سوءاستفاده جنسی ”Me Too“ جنبشی به نام »من هم یا 

( Greta Thunbergتوسط گرتا تونبرگ )  بود و  هوا   و  آب  تغییرات   از مردم  آگاهی  افزایشدر جهت  که

 راه اندازی شد.  

  به  و باید برای آنها نوشته شود  بوک  فیس  پست   هزاران  ،هستند   زیادی  زمان مستلزم  هات یفعال این 

  نتایج کار آنها  اما ،اند دادهکار خاصی انجام  این است که هاجنبش تصور این  .دارند  نیاز  زیادی ی هابودجه 

  کارآمدی  سازماندهی   توانایی  که  یمتعهدتر افراد   توجه  جلب  اغلب برای  و دارد  همراه  به   ناچیزی بسیار 

 . شود ی م، انجام دارند 
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  خود  کارهای  بودن  تأثیر  بی از  و  هستند   صادق افرادی اغلب  هستند   «گرایی جنبش»  درگیر که  کسانی 

   . ندارند   یاطالع

از نوع   شد، آغاز  2002 سپتامبر  از که  عراق،  با  جنگ  برای   متحده ایاالت  یهابرنامه   علیه  اعتراض 

  تظاهرات  ن یتربزرگ معترضان ضد جنگ افرادی تحسین برانگیز بودند و   . بود  کالسیک  گرایی جنبش 

 البته اینگونه به ما گفته شد.  -دادند  تشکیل   تاریخ طول  در را  جهان  سراسر در  هماهنگ

  هیچ  اما. پرداختند   بوش دولت  با   مخالفت  به  کامل شجاعت  با نیز   سیاستمدار چند  حتی و   دولتی مقام  صدها

قدرتمند کردن و   آن،که هدف  هودهبی جنگ  یک   کردن متوقف جهت  در  بخش  الهام  ی هاتالش   این از  یک

  و  انجام شد  پشت بمباران  بمباران .  واقع نشد مفید ثروتمندان بود،   از شماری  انگشت  تعداد   ثروتمند کردن

   .د ندار ادامه امروز  تا   هنوز  های ریدرگ این  د ین یبی م همانطور که 

به یک کار اعتراض   مردم  از بسیاری   است  ممکن چگونه  و اتفاقات ناگوار چیست؟   هاشکست دلیل این 

  تصمیمات  چنین  ی )ترسی(مجازات هیچ  بدون  بتوانند  قدرتمندان  و   ثروتمندان از کمی تعداد اما   داشته باشند 

 بگیرند؟   ی خطرناک

 ای انجام نشده است؟ جدی  یهابحث ، اند شدهچرا در مورد اینکه این اعتراضات با شکست مواجه  

فرض   این  « بر گرایی جنبش ما فریب این ایده را خوردیم که برای جلب توجه باید رسانه داشته باشیم. »

  گیری تصمیم   روند  بر  نوعی   به توانند ی م آنگاه  بدانند، را  واقعیت   مردم از  بسیاری اگر که  است  استوار

  ثروتمند ابر افراد  که رد یگی نم  نظر  در را  احتمال این  حتی کس  هیچ . د نگذارب تأثیر  افراد قدرتمند 

   . هستند   )مجهول و مبهم( بیگانه ما  برای   اساسا   کهدارند  ای ارزشی ی هاستم یس

افراد  تأیید  و   توجه  مورد آن باید علت یک جنبش قانونی،    راه اندازیکه برای  کنند ی مبه ما تلقین   هارسانه 

   . فروشند یم  هارسانه  که  است  کاالیی  مشهوریت،  که  م یکنی م  فراموش اما. گیرد  قرار مشهور

  و   است  ارزش با   آنها اقدامات  بر این عقیده هستند که  شهروندان  آن  طی  که  است  فرایندی  گرایی جنبش 

  .کنند ی م تالش  ، جهان نجات   برای نه   و  و منفعت خودشان سودآوری  برای  اجتماعی  ی هاشبکه   و  هارسانه 

  اهمیتی  هیچ  هارسانه . کند ی مای که مشارکت زیادی به همراه دارد، پول زیادی تولید تبلیغاتی ی هات یفعال

 . دهند ی نمبه موفقیت آنها  

هستند که   یی هات یفعال ،شوند ی م گزارش  انتفاعیو   فاسد  ی هارسانه  توسط گسترده طور   به  که ییهات یفعال

  از ، شوند ی ممطرح  هارسانه که در این  یی هاجنبش  که  معناست  بدان  این برای آنها سودآور است.  حتما  

سود   ها شرکت این   ، ازشوند ی م مطرح  هارسانه که توسط  یی ها قهرمان  و  نیستند   مستقل اقتصادی  نظر

 . برند یم

  جنبش » هدف  .است  شیفتگی خود  فرقه و  کنندگی مصرف فرهنگ ترویج   از  بخشی  «گرایی جنبش»

   . هدف  یک  به عمیق   اخالقی تعهد  با  یافته  سازمان   ی هاگروه  تشکیل نه   و است، شکوفایی خود  «،گرایی
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  و  باید مورد حمایت رسانه و   باشد   داشته زیادی  پول باید   ،جنبش یک  که  می کنی م تصور  ما  از  بسیاری

 باشد. این همان چیزیست که به ما تلقین شده است.  مشهور افراد 

  این  مشتریان به   که هستید   محصولی بلکه  ،نیستید  توییتر  یا   بوک  فیس کاربر شما که باشید   داشته  توجه

 . د یشو ی م فروخته  هاشرکت 

چون فیسبوک و توییتر با خرید شما، از شما چه انتظاراتی دارند؟ آنها انتظار دارند   یی ها شرکت مشتریان 

 اما نتیجه و تاثیر خاصی به همراه نداشته است.  د یادادهکه شما فکر کنید کار قابل توجهی انجام 

 دارد؟  یی های ژگیو پس یک جنبش واقعی چه 

  زندگی شرایط بهبود   و  اقتصاد  در تحول   به منجر  که  1850 دهه  داری  برده ضد  جنبش  بگذارید در مورد 

  یها سازمان  افراد  که  بود   بزرگ  جنبشی ،داری برده ضد جنبش . صحبت کنیم  شد، مردم  از  بسیاری

 ،اقدامات  این . کردند یم  گفتگو و  بحث   یکدیگر با  رادیکال  اقدامات  تبلیغ  و  سیاست  درباره شخصا  ، محلی

، به قاچاق  خطرناک  ییهاتالش در داری  برده  ضد  جنبش اعضای  آن  در که  بود   زیرزمینی آهن  راه شامل

به این افراد نیز   پرداختند ی م در عین حال که در مزارع به مبارزه  و   پرداختند ی م آمریکایی  آفریقایی  افراد 

  این  از انگشت شماری  تعداد   حتی. انداختند ی م خطر   به  مکرر طور  به را خود   جان و  کردند ی مکمک 

 . کردند ی مهمچنان با قدرت رشد   هاسازمان  اما ،ه است شد  ثبت  نیز   هایفداکار

  یا   و  انتخابات  در  دادن رای این اعضا، موسسات مشارکتی و رابطه مادام العمر تشکیل دادند. دغدغه آنها 

  برای   سودی هیچ  ، هات یفعال این که  بر این امر واقف بودند  آنها نبود.  گسترده ی هادادخواست امضای 

  بلیط موفقیت آنها، حمایت افراد نیکوکار و  .داشت  نخواهد   داری برده  سودآور جنایت   به  دادن خاتمه 

 . دند ید ی منبود، بلکه آنها راه موفقیت خود را مرگ در راه هدف   بوک  فیس یها ک یال  یا از آنها  ثروتمند 

، خواسته یا  هایی کایآمر آفریقایی چرا  اینکه مورد   در داری، برده  ضد  برجسته   فعال داگالس، فردریک

 نوشت:  شدند، مبارزه به   مجبور ناخواسته، 

  هم   و  اخالقی  هم تواند ی م  و  ،باشد   فیزیکی مبارزه یک  یا اخالقی،  مبارزه  یک  تواند ی م مبارزه  این »

اگر بتوانید بفهمید که هر  . د یآی نمبدون فدا کردن بدست  قدرت  . باشد   مبارزه  یک  باید   اما ،فیزیکی باشد 

  تحمیل آنها  به  که بی احترامی و  عدالتی   بی دقیق  میزان د یتوانی مفردی تسلیم چه چیزی خواهد شد، آنگاه 

، یا هر  های ریدرگبفهمید. و این امر آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که دیگر شعارها یا   را شد  خواهد 

  تعیین  ،شود ی مکه به آنها ستم  کسانی  استقامت  با  ، ستمگرانظلم  حدود . حد و  شوند ی مدو وسط کشیده 

 «. شود یم

  در ستم  و  ظلم  علیه  اعتصاب  یا فرگوسن، اکنون مبارزاتی از قبیل جنبش اعتراضی وال استریت، 

طرفداران  . ندارد   حضور هاجنبش این  در مشهوری  چهره  هیچ همچنان ادامه دارد.  خصوصی   یهازندان 

 . دهند ی نمجامعه تجاری، روی خوشی به آنها نشان 
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و    نگاری، روزنامه  در ویژه به   ،گرایی شکایت . است  گرایی« شکایت » ،آمریکا سیاست  در دوم  مشکل

  افتد ی م اتفاق  متحده ایاالت  در آنچه از  مداوم شکایت   عبارتست از   خانواده  و  دوستان با  گفتگو در همچنین 

  ،فعلی وضعیت   برای  مشخصی  گزینه گونه  هیچ  ،دقیقی  تحلیل   و  تجزیه   هیچ  اما چیزها؛ بودن  ناعادالنه  و

 و کمکی از طرف شنونده، وجود ندارد.  پیشنهاد   گونه هیچ

  مختلفی  ی هافاجعه  با  ما  . شود ی م شهروندان  دلسردی باعث   ،سیاسی بحث  و  نگاری  روزنامه  این نوع 

  گرایی«  شکایت » این از  قدرتمندان مطمئنا   .نداریم   ناامیدی جز  یاچاره   که م یاشده متقاعد  و  شده  روبرو

 . برند ی ملذت  مداوم

  که کاری انجام ندهیم. آنها کنند ی م به ما تلقین  نیز   جایگزین یها رسانه  زیرا است  شده بدتر  سیاسی  بحران 

  به  د یتوان ی م  خود   محله کجای  اینکه  مورد  در پیشنهادی هیچ  اما  د،نده  ارائه یدقیق یها گزارش  است  ممکن

   .دهند ی نم  ارائه  ،را در پیش بگیرید  جمعی  اقدامات  و  بپردازید   مسائل مورد  در بحث 

  مایکروسافت  یا  ویاکام   بوک،  فیس آمازون، چون  یی ها شرکت انحصار  که در  کنند ی م آنها شما را متقاعد 

 .از آنها نباشید  مستقل و   بمانید 

  یا  سوروس  جورج  ترامپ، دونالد  چون  »فرد بد و فاسد« چند  روی بر  گرایی«  شکایت » نگاری   روزنامه

  از یا   باشند  دلسوز  افراد  این اگر  که کند ی م موضوع را بیان  این اغلب  که  است، متمرکز  بزوس  جف

 . شوند یم  حل مشکالت  باشند، برخوردار  بیشتری روشنفکری 

  مالی، کنترلچرا  اینکه  یا  شود ی م  استثمار و  طمع باعث  ی اقتصاد  ساختار چرااینکه   در مورد  تحلیلی   هیچ

   . ندارد  وجود  ،است  ی از افراد معدود  تعداد   در اختیار تجارت   یا  تولید 

  با  مستقیما   اما ،شوند یم  معرفی  مستقل  متفکرانی عنوانبه  هارسانه  در  که  داریم اجتماعی  یهات یشخص  ما

  دست  ثروت به سهام  سبد   یا  بازنشستگی حساب  ، فسیلی ی هاسوخت  تبلیغ جنگ،  از که  یی هاشرکت 

 به خوبی آن را بیان کرد.   توانی نم  که  است  ناراحت کننده تابوی  یک  ، ارتباط  این . در ارتباطند  ،اند آورده

  ناظر عنوان به   و  حمایت کنند  عمومی   منافع  از بود  قرار که  یاکرده  تحصیل افراد  بین   نامشروع رابطه  این 

 . بودن آنهاست   نتیجه  بی  و  انتقادهای سطحی  دلیل  ،کنند  فعالیت  هاشرکت 

  تغییر را سیاسی  سیستم  و   اقتصاد  می توانی م ،و هدفمند درآییم  متعهد کارآمد و  یها گروه  قالب  در ما اگر

 . شود ی نم عنوان  گرایی« شکایت » نگاری  روزنامه به  واکنشی  صورت  به   هرگز  رویکرد  این  .دهیم 

  و  تجزیه در نیست.  آمریکا  در  فکری گفتمان بنیادی تخریب   از ، چیزی جداهارسانه  در  گرایی شکایت 

  اگر . شود ی نم هیچ توجه خاصی به تاریخ  ،فکر یهااتاق  و  ها دانشگاه  ،هارسانه  در  موجود  ی هال یتحل

انجام   آنها عملکرد  حتی   یا  ،هاسازمان آن  تاریخچه  درباره  بحثی  هیچ   ،شود  کنگره یا  سفید  کاخ صحبت از 

  همان  انگار که اند شده  توصیف یاگونه   به  گوگل  یا )سازمان اطالعات مرکزی آمریکا(  CIA.  شود ی نم

  در  یا  و  شان ی داخل سازمان مورد  در کلمه  یک  حتی   اینکه بدون  هستند،  پیش سال بیست  یا   ده ی هاسازمان 

 .  شود صحبت   شانی مال منافع مورد 
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عمیق    درک بدون .  کند ی م روبرو  منفی اطالعات از  یاهجمه را با  خواننده ،دقیق یاخچه یتارنبود 

 بعدی را برداریم.   یها گام  م یتوان ی نم  ، بدون یک برنامه ریزی کامل یا   موضوعات،

   .است  سیاست  به  جادوگران   ورود   یا  ی«ی اجادوگر»  مشکل خرین آ

بتواند   قدرت  تا با   کنیم  دنبال  یا  انتخاب  را  یاژه یوخاص و   شخص  باید  ما  که  است  این  بحث این  فرضیه

 مشکالت ما را حل کند. 

  دهیم رأی  جادوگر   این به  نوامبر  ماه در  که  است  این شهروند  عنوان به   ما نقش   تنها   که  است  این  بر فرض 

   . کند  حل  را  همه آنها تا  بسپاریم   جادوگر خود  تمام مشکالت را به و  برگردیم  خود  عادی   زندگی  به  سپس  و

  « تغییر»  شعار  حول مطرح شد و اوباما باراک انتخاباتی کارزار درکه  ای«»جادوگر مآبانه شعارهای

  بسیار  و شد ی متبلیغ  کرد ی م تأمین   را ها آن هزینه   دموکرات  حزب  که  تبلیغاتی  ی هاشرکت  بود، توسط 

 .  بود  تأثیرگذار

  شخصیت  این ، کنیم حمایت  اوباما  از  فقط اگر که کرد ی مبین مردم تبلیغ  را  پیام   این شرکت  این بودجه 

  گسترده جنایت  از پس  دیگر،  عبارت   به کند.  متحول را متحده  ایاالت  تواند یم  سخنور  و  بااستعداد  سیاسی 

  دموکرات  یک   حتمی،تغییر  یک  برای که  شد یمتصور    بوش، و   کلینتون جمهوریریاست  یها سالدر 

 انتخاب شود.     جمهور رئیس  عنوان به   باید 

  شهروندان  که  ، این است هاسازمان از بین بردن فساد   برای  واقعی   حل راه  این یک دروغ محض بود. یک

اساسی داشته   ی هاسازمان این  و پاکسازی  اصالح  برای  یابرنامه   و  مشارکت داشته باشند  سطوح همه در 

 باشند. 

  دهیم رأی او  به   که بود   این دهیم  انجام  بود  الزم  که  کاری تنها اما مسیر اوباما خیلی هموار و راحت بود. 

  عنوانبه اما بعد از آن، اوباما که  .داد  خواهد  انجام  بزرگ و خطیری کار  چه  که  بگوییم  دیگران  به   و

ی کمک  شرکت ی هابانک، به سرعت به کرد ی ممطرح شده بود و خونسرد و آرام جلوه « تغییر»  عامل

را برای او فراهم کرده بودند،   یارسانه ای که پوشش مالی یهاگروه ، یعنی خود  طرفداران نفع  به کرد و  

 کرد. ایجاد تغییراتی در مقررات مالی  

  باز  شعبده  یک  عنوان به نیز    او اما داشت، شهروندان  برای   خاصی جذابیت  نیز   سندرز برنی  ستاد )کمپین( 

  دالرهای  از  او، انتخاباتی کارزار در . کند  حل را مشکالت  تواند ی م  که مردم معرفی شد به   و جادوگر

ارسال شده بود تا برای تبلیغات پرهزینه مرحله مقدماتی انتخابات   هاشرکت که برای  کارگر افراد  ارسالی

استفاده شود، استفاده شد. شاید او نیت خوبی داشت اما کارزار انتخاباتی سندرز حتی یک پنی هم برای  

  عادی   شهروندان به هاسازمان  استفاده نکرد. این شهروندانبرای  مدت با اهداف بلند   ییهاسازمان ساخت 

  ،اتفاقا  و تغییراتی ایجاد کنند.  اصالحات  بتوانند   و  شده خودکفا  سیاسی  نظر  از تا  دهند ی م ان را این امک

. این همان  کند ی م خواستار وابستگی است و آن را ترویج  خواه، جمهوری حزب  مانند  هم  دموکرات  حزب 
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گیاه   بخواهید  ببر   یک  از  که است  این مثل  تغییر از آنها   درخواست چیزیست که آنها در جستجوی آنند. 

   . شود  خوار

  مدنی زندگی در مدیریت  تا  عضویت »دموکراسی در مسیر انحطاط:  کتاب در   پالچاسکا تدا  پروفسور

  ،YMCA مانند  محلی  ی هاسازمان  در منظم مشارکت چگونه از  هایی کا یآمرکه  کند ی م یی«، بیان آمریکا

  قوانین  آن در  که  ، (Lion’s Club) شیر  باشگاه  یا خارجی  یها جنگ  سربازان  کهنه  ،هافراماسون 

 ، دور شدند. کردند ی م دموکراسی را در زندگی عادی خود عملی 

  فاجعه سقوط  باعث  و  گرفته  را مشارکت  جای مدیریت  سیاسی فرهنگ گذشته، دهه  پنج  طی  ، حال این  با

  حاصل عدم  ،امروز مرموز و  غیرمسئول   سیاسی فرهنگاین  .است  شده شفافیت  و   دموکراسی بار

  جمهوری حزب  یا  دموکرات  حزب  طرف  از حال به تا  آیا  ،پرسمی م  شما ازاست.  شهروندان  مشارکت 

  اجازه  شما  به آیا تا به حال  یا  شوند، جویا  را  شما نظر  تا  کنید  شرکت  رویدادی  در که  د یاشده  دعوت  خواه

   کنید؟  شرکت  کنند ی م  تعیین را  خود  یها است ی س آنها که مسیری  درکه  اند داده

  سطحی   سیاسی مشارکت  این م یتوان ی نم  ترامپ، دونالد  فساد  از  شکایت  یا بوک   فیس ی هاپست  انتشار  با ما

،  سیاستمداران به و دادن رسانه  تلویزیونی  تبلیغات ما با ایجاد از بین ببریم.   را آمریکا  موجود در

   .کنیم  ایجاد  سالم سیاسی فرهنگ  یک  م یتوان ی نم

  ماشود.  کار  افراد  آن با  روزانه  وباشد   شده تشکیل   محلی  افراد  از که  ایجاد کنیم  قدرتمندی  نهادهای   باید  ما

  با  و  بروید   خود  همسایگان پیش  کنید، خاموش   را اینترنت  که معناست  بدان  این نیازمند تغییر هستیم. 

 . دهد  انجام  ما  برای را  هاکار  این  تواند ی نم  کس هیچ   .کنید   صحبت  واقعی  مسائل  دربارهخود  دوستان

 بیان کرد که:  ( Ogyu Sorai) سورای گیووا  ژاپنی فیلسوف

  یها ی استراتژ تمام  که است  این راه  یک .دارد  وجود  شدن  استاد  برای  راه  دو  شطرنج،  بازی در»

از هر حرکت داشته باشید. ما با   عمیقی   درک و  بیاموزید  را  هادادن خاتمه   و  هاکردن شروع  تمام  شطرنج، 

و ترکیب    تنظیم  آن و  دارد  وجود  شدن  استاد  برای  نیز دیگری  راهآشنا هستیم. اما  هاشدن این مدل استاد 

 «. است  شطرنج  قوانین

  موجود  سیاسی بحران اما ، فرصتی نادر است. جدید  سیاسی اما فرصت تنظیم قوانین و ایجاد یک فرهنگ 

  را تحول  نادر فرصت این   که کرده ایجاد  هولناکی   خطرات و  ؛است عمیق  بحرانی بس،  متحده ایاالت  در

 جنگ نداریم.  جز  یاچاره   ما  که بگویم  باید   حتیبرای ما مهیا کرده است. 
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 5 فصل

 چیست؟ امنیت

 2020  مه سال 26

به همان اندازه هم جواب   رسد ی مهمانقدر که این سوال ساده به نظر  معنی دقیق کلمه »امنیت« چیست؟ 

  دالر  تریلیون  یا   میلیاردها پرداخت  و علی رغم  ،دادن به آن سخت است. و با توجه به مهم بودن این سوال

  پنتاگون از  یا  زنند ی مقدم   مجلل فکرهای اتاق  در  که امنیتی  کارشناسان  اکثر امنیت، برقراری  برای   هزینه

  مورد  در  تمایلی ندارند که  ،کنند ی م احترام  ادایبه ما   خبری  مختلف یها برنامه  یا ملی  امنیت شورای  یا

   .کنند  صحبت  امنیت  واقعی  ماهیت 

  که )کشور( ملی  بدهی  و  شما، مالیات  حاصل از دالرهای  که  است  این  از آن مطمئن هستیم که  چیزی 

  ی هابرنامه  سایر  و  جدید  ی هاماهواره  و  ها سالح  ساخت صرف  ،داده است   کاهش را شما  خرید  قدرت 

آنها را مورد بازبینی و بررسی خارجی   توان ی نمو  د یاده ینشندر مورد آنها  هرگز  که اطالعاتی و  نظامی 

 .  شود یمقرار داد، 

که چیزهایی که   دانند ینم   حتی خودشان هم  که کنند ی م اعتراف  داخل حکومت نیز افراد  همان  از  بسیاری

یا خیر، زیرا   اند گرفته یا خیر، یا حتی مورد بهره برداری قرار  اند شده شان پول خرج شده، آیا ساخته بابت 

 و ماهیتی مبهم و مرموز دارند.   اند شدهبه شدت سری و طبقه بندی  ها برنامه 

و دسترسی به آنها امکان   اند شده سری و طبقه بندی  اندازه همان  به   نیز اطالعاتی  یها آژانس اطالعات 

 پذیر نیست.  

ایجاد کرده   فرزندانمان کالنی برای  یها ی بدهما از یک چیز خیلی مطمئن هستیم. اینکه این حکومت 

«  امنیت برای کسانی که هزینه » ما  . هستیم  جهانی جنگ است. ما به سرعت در حال نزدیک شدن به یک 

 هستیم. به نظرتان این افراد چه کسانی هستند؟ گور  در حال کندن  ،کنند ی مرا پرداخت 

  که  یی هاپول  این داریم.  کمتری  امنیت  احساس  ما  اما  شود ی م هزینه   امنیت  برای دالر  هاون ی لیتر با اینکه 

  ،شود ی مریخته  گذاری سرمایه  یها بانک   که در  ی دالر ها ون ی لیتر  و این  ،شوند ی مصرف  امنیت  برای

  که  ای بیماران روانی  اکنون. کشند ی ماقتصاد ما را به آتش  و  کنند ی م باز به روی ما   را جهنم  ی هادروازه

 آماده آتش زدن اقتصاد ما هستند.  ،در دست دارند  را  دالر  میلیاردرها  مدیریت 

  ی امنیت مقامان  برای   نیز  سربازان حتی  گذشته  سال  ده  طی  .شود ی م تعریف  نظامی نظر م  از اغلب  امنیت 

  شوند ی متعریف   هواپیمابر  ناوهای  ،هاماهواره  جنگنده، هواپیماهای  امنیت بیشتر در غالب  . ندارند   اهمیتی

  یها بودجه   زیرا ولی از محبوبیت خاصی برخوردار هستند   ،مشخص نیست  آنها از بسیاری ارزش   که

 . آورند ی مبه ارمغان   هاشرکت  برای را  کالنی

  کنند ی متایید   نیستند،  )مفید( مناسب  امنیتی  تهدیدهای  برای  دانند ی م  کهرا  ییهاسالح  ،نظامی  افسران چرا

  در  توانند ی م شوند  بازنشسته  وقتی   دانند ی م زیرا دهند ی م انجام  را کار  این  آنها؟ گذارند ی م و برآنها صحه 
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  از  پس و کسب درآمد   مشاوره هدفبا   آنها  از بسیاری از همان ابتدا، شوند.  استخدام هاشرکت  همان 

   . پیوستند   ارتش  به  ، بازنشستگی

 . شوند ی م اخراج  حتی  و  مجازات  ،هستند  واقعی  امنیت  نگران   که کسانی ،اما

  ی هاملت  تهدیدات  مورد   در یی هاافسانه  غالبا    اما ،هستیم  انمرد  و   انزن امنیت  نیازمند   ما ح،وسط  برخی  در

 . دهند ی م، فریب واقعی  امنیتی تهدیدات  به   نسبت   را آنها و   شود یمبه خورد مردم داده    شرور

و   د،نندار  ایعلمی  مبنای  هیچ  ها داستان  این. شود یمنامشروع   ی هابودجه  ، باعث بوجود آمدنهاافسانه  این 

 .است  دفاعی  پیمانکاران  گران  البی   بی پایه ی هاحرف  فقط

  در امنیت بیشتری شویم  خالص   یاهسته   یها سالح  شر از  اگر این عقیده باشند که بر  کارشناسان  اگر حتی 

  انجام را کار  این  که کردیم  توافق  یاهسته   یها سالح گسترش منع  پیمان اساس بر، که البته  بود  خواهیم 

  هزینه  متحده  ایاالت  یاهسته   زرادخانه روزرسانی به  برای دالر  تریلیون  یک  از بیش ، اما باز هم  دهیم

 . شد  خواهد 

ایجاد   پیش  سال پنجاه  که  هاسالح  کننده محدود  معاهدات  پیچیده  شبکهبخاطر کسب سود بیشتر،  ،هامروز

 دیگر وجود ندارد.    دهد، کاهش  را( یاهسته   جنگ و )  تسلیحاتی مسابقه  خطر  تا  شده بود 

، فرار کند.  شود ی معادی   ی هاجنگ  و  یاهسته  جنگ مانع که جهانی معاهدات   سعی دارد از  متحده ایاالت 

  شفافیت  نشان دهنده  که  باز  آسمان  معاهده از ما  انصراف  بر   مبنی اخیر اعالمیه، هانمونه یکی از این  

 . باشد ی م ، است  ارتش

  1992  سال  در اعالمیه شبیه این   ،بود   آمریکا یاهسته مجدد  آزمایش احتمال  دهنده تکان   اعالمیه ،سپس و

 . مطرح شده بود 

  توقف  و  اصلی مناصب  از  کارشناسان برکناری  خارجه،  امور وزارت  بودجه   کاهش با  ، عوض  در

منطقی   رسیدگی  برای  متحده ایاالت  ، صالحیت گذشته ماه  سه در  ماموران سیاست خارجه  اصلی  وظایف 

 به شدت کاهش یافته است.   منازعات  به   و درست 

 بزنیم.   سالح  تولید   دست به خود  غذای  تهیه  برای  تا  کند ی م مجبور  را ما  بزرگ تجارت   حال، عین  در

  خودکار کردن و  کشور  از  خارج به تولیدات  کلیه  ارسال  این افراد خائن، تالش زیادی در راستای 

  فقط  را  تولیدی  کارهایوجود ندارد.   شغلی دیگر . اند کرده متحده  ایاالت  خدمات  سایر  و  کشاورزی 

  اسلحه  صنعت  از، کار  یافتن  برای   که شود ی م باعث   امر این به همین دلیل  .یافت   سالح ساخت  در توان یم

 . کنیم  حمایت   سازی

رو   دولت این  اقتصاد  احیای برای   که راهی  تنها ،اند شده تعطیل  کالن  ی های بدهبخاطر    هاکارخانه  اکنون و

 . است  روسیه و  ایران چین،   با جنگ یک    ریزی برنامه  است، مانده  باقی   به زوال
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  توانند ی م  راحتی به   و اند داشته  پیشبرد خوبی  بار فاجعه و  خطرناک یها طرح  این که  واضح است  کامال  

 آنها چیز دیگری بود.  هدف اگر  حتی ،شوند  بشری  تمدن   پایانباعث 

  واشنگتن   در افراد منطقی و با خردی  اما منطقی فکر کنیم.  یاگونه آن رسیده که به مقوله امنیت به  زمان

 . شود ی نم پیدا  سی  دی

، سرنوشت شهروندان ما را نادیده  هارسانه  و  م یشو ی م نزدیک   جهانی  جنگ  به  با وجود اینکه   بنابراین،

 ؟ هستند ، چه مسائلی متحده ایاالت  واقعی  امنیتی  مسائلپس   ،رند یگیم

 برایتان صحبت کنم:  امنیت  اصلی تهدید  چند در مورد  بگذارید 

 روشنفکری ضد ( 1

فاسد،   ی هارسانه که   ،است  روشنفکری  ضد   بدخیم  سرطان  ،ما ملت  امنیت  برای تهدید  ن یتربزرگ 

که   اطالعاتی معتبر  منابع . عدم وجود دهند ی م عدم تفکر عمیق سوق   و  شهروندان آمریکایی را به سکوت 

به سمت   را  درها محلی، جامعه   در مهم موضوعات  درباره  بحث   عدم وجود   ، به دنبال منافع مالی نیستند 

 .است   کرده  باز بزرگ  فاجعه  این 

  اگر  ،به ما امکان تمرکز بر روی مسائل داده نشود   اگراست.  حقیقت  شجاعانه  پیگیریامنیت مستلزم 

  واقعی   مسائل از دقیق  و  علمی   تحلیل و  تجزیه  ،اجتماعی ی هارسانه  و  تلویزیونی  ی هابرنامه  ،هاروزنامه 

برنامه    امنیت برای   توانی نم  ،نکنند  ترغیب  تفکررا به  شهروندان  اگر و  ندهند  ارائه  شهروندان  به  را

 پیش خواهیم رفت.  جهانی  جنگ  سمت   به  کامل نادانی و  جهل نتیجه با   در و  ریزی کرد 

 محیط آلوده کردن  و  )آب و هوا( اقلیم تغییر(  2

  فاجعه  اما ،رسد ی مبه نظر   بعید  بسیار   شمالی کره  و  ایران  روسیه، چین،  جانب  از  نظامی تهدیدات 

  سکونت  غیرقابل  ، به مکانیآینده سال بیست   تا ده در را  زمین از  وسیعی  مناطق که هوایی  و  آب  تغییرات 

 خواهد بود.  ٪100  کرد، خواهد تبدیل 

  در و  گرفته  قرار توجهی  کم مورد  همواره بشر  تاریخ   در امنیتی تهدید  بارترین   فاجعه درست گفته شده که: 

برای این   عمال   اطالعات  و  ارتش ی دالر تریلیون   یها نه یهز نه تنها   و شود ی م گرفته   نادیده  هارسانه 

  از یکی  متحده  ایاالت  ارتش  زیرا کنند ی م  هم کمک خطراین   افزایش  به بلکه  ،شوند ی نممشکل صرف  

 . است  هانده یآال  ن یتربزرگ 

  از زدایی  مقررات  برای دهه  چندین ، صنعت  توسط  شهروندان  آلوده کردن محیط و از جلوگیری   برای

  جانور یک به   ناتوان فرد ضعیف و  یک  از را دولت  صنعت، گران  البی  اما. تالش شد  دولت  اختیارات 

   . کند  تحمیل  ما  همه  به  را  فسیلی ی هاسوخت سعی دارد  که کردند  تبدیل  تهاجمی 

  خطر که دهد ی م نشان  آینده  سال 30 طی  هوایی   و  آب  تغییرات  از ناشی  تهدیدهای   از عینی   یها ی ابیارز

  ما  که است  زیاد  آنقدر هوایی و  آب  تغییرات  کاهش و  سازگاری تاوان و هزینه   و  است  جدی  بسیار   آن
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  کشورها همه با  ،یاهسته   یها سالح  بردن بین  از  و  عادی ی هاسالح   کاهش برای  اینکه جز  نداریم   یاچاره

 % تجدیدپذیر تبدیل کنیم. 100به منابع    را خود  منابع  تمام توافقنامه امضا کنیم، و 

در   اساسی طور بتوان به   را موجود  «امنیتی» سیستم  ی هابخش  سایر   و  اطالعاتی نظامی،   یها بخش  اگر

استفاده از   و  شویم  خالص  خطرناک  و  منسوخ یها سالح  شر از  یعنی بتوانیم:  داد  تغییر  جهت این هدف

فسیلی را به صفر برسانیم، آنگاه طی چند سال، تحولی عظیم در اقتصاد این کره خاکی ایجاد   یهاسوخت 

 تعطیل خواهند شد.   هابخش خواهد شد. در غیر این صورت، این  

  از  جلوگیری برای کاری  توانند ی نم  اطالعاتی ی هاماهواره  یا  موشکی  دفاع سیستم یا   تانک  نوع  هیچ

  زمین کره  شدن گرم  اثر در کشاورزی نابودی و  هاانوس یاق شدن  اسیدی  و  شدن  گرم ،هاابان ی ب  گسترش

  و  ابد یی م افزایش تصاعدی  صورت  به غذا  ی هانهی هز. است  زندگی  و   مرگ مبارزه  یک این . دهند  انجام 

به احتکار   میلیاردرها  از اندکی تعداد   این در حالی است که. هستند  مشکل دچار  تغذیه امر   در جهان  بیشتر

 . پردازند ی مو اندوختن منابع 

.  نداریم   دریا آب  سطح افزایش  یا  غذا  تامین  رو به زوال سیستم جبران  برای  مدتی بلند   برنامه  هیچ  ما

  در تالش است تا محبوبیت  فعلی  دولت . ندارند   اطالعی  تهدیدها  این  از حتی ،هایی کا یآمر از  بسیاری

سیاست دولت یک سیاست هدفمند نیست و در تالش است تا مانع  . دوچندان کند را  فسیلی  یهاسوخت 

 شود.  علمی   یها بحث 

 (توزیع نابرابر ثروت 3

  گذشته  سال  سی  طی که است  ثروت  تمرکز  از ناشی   حدی تا ،امنیتی تهدیدهای   با مقابله  در ما  ناتوانی

  تعداد  بازیچه  ارتش  و  دولت . است  رسیده اعالی خود  حد  به   گذشته ماه شش در و  گرفته  بیشتری   سرعت 

 . اند شده  ثروتمند ابر  افراد  از  شماری انگشت 

  گذاری  سرمایه ی هابانک  قدرت  و   ،جوانانبین  در اشتغال  کاهش خانوادگی، کسب و کارهای از بین رفتن

 در حال تغییر جامعه ماست.  اقتصادی،  ریزی  برنامه  به   نسبت   دالل مالی  ی هاسازمان  سایر  و

  .برند ی م  سود  ،ناامنیاین   از  و  شوند ی نم اهمیتی قائل  شهروندان  زندگی  برای  قدرتمند  ی هاسازمان این 

  اینکه تا   دهند  سفارش دالر میلیون  120 جعلی  ارزش با  F 35 جنگنده  جت  100 دهند ی م  ترجیح ثروتمندان 

 را بدست آورند.  رو  پیش امنیتی  یها چالش  درک برای  الزم  مقدماتی  آموزش  تا   کنند  کمک  شهروندان به

  تا زمانی که نتوانیم و  بگیریم  پس  اند ده یدزد  این ابرثروتمندان که دالری هاون یل یتر  نتوانیم این  که  زمانی  تا

برخواردار   امنیتی  سیاست  نوع  هیچ از  کنیم، ایجاد  مردم مدت  بلند   منافع بر  متمرکزو   مسئول دولت  یک

 نخواهیم شد. 

 جدید یهاسالح  ظهور( 4
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  سراسر تسلیحاتی   مسابقه  از دور شدن  با اما است، )آب و هوا(  اقلیم  تغییر  ،ما کشور  اصلی  تهدید   رچهگ

به این روند کمک   م یتوان ی م، دهند ی مرا تغییر   های باز ی که سرنوشت  جدید  یها سالح  ظهور و  جهان 

 کنیم. 

  ببرند،  بین  از را  نفر  هزار  هاده  توانند ی م که  یی هاسالح  که  است  معنی  این به فناوری  تکامل   نمایی رشد 

مقابله  . رند یگی مقرار  افراد  حتی   یا  کوچک  یهاگروه  به راحتی در دسترس  بنابراین  و  شوند ی م  ترارزان

  بیشتر  اما . است   جهان در  مسئول ی هاسازمان  بین  اعتماد  و  همکاری  نیازمند   سابقه بی تهدید  با این 

  اصلی  هدف  جهت  در دیگر  که  قرار دارند  قدرتمند  و   ثروتمند   افراد  در احاطه المللی  بین ی هاسازمان 

 . کنند ی نمتالش  

چه   و  ،شود ی م در چه راهی از آنها استفاده  و ،کند ی م کنترل  را در حال ظهور  های آوری  فن  کسی  چه

  عمال    امروزه . است   همه افراد جهان  و  هایی کایآمر  مهم ت سواال ها این همه  ،بر آنها وجود دارد   نظارتی

امکان پذیر   اجباری، معاهدات  و   جهانی ی هانامه  توافق  با  تنها  بحران   این حل اما. ندارد   وجود  قانونی  هیچ

 است.

  تولیدکنندگانهدف    و ندارد  هاحکومت و  هادولت  با چندانی  ارتباط  ،جدید  های   آوری فن ناشی از  ات تهدید 

  های  آوری  فن این از  برخی   بگذارید به.  ، فقط سود و منفعت است خطرناک یها سالح  این  مروجان و

 بپردازیم:  جدید 

   هاربات و  سرنشین بدون   هواپیماهای. 1

  گسترش حال در هستند که به سرعت   فناوری نوع  یک  ،کشنده یهاربات  و  سرنشین بدون   هواپیماهای 

  کشتارها  مدینه فاسده ای )دیستوپیا( که. شوند ی م سودجو و منفعت طلب تبلیغ  یها شرکت  توسط   و  باشند یم

  تا .  است  شده  آغاز  فقیر  کشورهای در حاضر  حال در، شوند ی م انجام  کنترل بدون  یها ن یماش  توسط 

  نه  هم رخ خواهد داد  متحده  ایاالت  در اتفاق  این  باشیم،  نداشته )اجباری(  االجرا الزم   معاهدات  که  زمانی 

 . داخلی افراد  توسط  بلکه  ،های خارج  توسط 

که از نظر فناوری، پیشرفته، از   کنند ی مدر مسیری حرکت  سرنشین بدون   هواپیماهای  هم و   هاربات  هم 

بدون هیچ رحم و هیچ مسئولیتی،   توانند ی م ، و شوند ی م ترع ی سرنظر اندازه، کوچک و از نظر سرعت، 

 افراد زیادی را به کشتن دهند. 

  کدام هر  که  حرکت خواهند کرد  بیشتر  یا  تایی  هزار 10  ی هادسته  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  آینده، در

شان  مسیر در  هر آنچه  آنها با چشم قابل دیدن نیستند.  که  کوچکی خواهند بود   و  مختلف ی هاسالح  شامل

برای تامین امنیت   فعلی ی هواپیمابر ناوهای  و  جنگنده هواپیماهای دیگر از    .کرد  خواهند   نابود   باشد را

 استفاده نخواهد شد. 
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  این موارد  . کنند  کار  نیز انسان  حضور  بدون  خودمختار، این قابلیت را خواهند داشت که  قاتل یها ن یماش

برای عملی کردن این اهداف، در  قرار گیرند و به دقت اجرا شوند.  المللی بین  معاهدات  موضوع  باید 

 نیاز داریم.  پاسخگو  ابتدا به یک دولت مسئول و 

 تبلیغاتی  ی هارسانه   و سایبری  جنگ

  ی هاحل  راه  تلقین و  تفرقه  و  سردرگمی  ایجاد  برای.  شود ی م  استفاده شدت  به  ،سایبری جنگ   از امروزه

    .شود ی م داده ما خورد  به   یاکننده گمراه اطالعات ، پیچیده مشکالت  برای نظامی  خطرناک 

  مختلفی ی هاسالح   که کرد  خواهد برای برخی فراهم  را  امکان این  آینده در سایبری جنگ  این، بر  عالوه 

 . کنند  کنترل الکترونیکی به صورت  اند شده  ساخته  یااحمقانه به طرز   که را

  دیگر ،هستند   ملی امنیت  سیاست  زیربنای  که یکدیگر،  با  هادولت  منازعات   مورد  در اساسی فرضیات 

  بیشتر  هارسانه  توسط بزرگ   ی هاقدرت  منازعات و تعارضات  مدل ،در عوض  اما،. نخواهند بود  معتبر 

   .شود ی م  تبلیغ

  هنوز  آنها  نظامی  کاربردهای  که د ندار وجود  بعدی سه  چاپ  مانند  دیگری  نوظهور  یهای فناور  همچنین 

 . گیرند  قرار بررسی   مورد  دقت  به   باید   و  شوند  تبدیل تهدید  به  است  ممکن  اما  ،مشخص نیست 

 کرد؟  باید  چه

  سود . استوار باشد  اخالقی تعهد و   حقیقت  هستند که اساس آن بر امنیتی  سیاست   یک   مستحق ما  شهروندان 

 دیگر نباید مطرح شود.  تسلیحاتی   یها ستم یس فروش  از  حاصل

  که تبدیل کنیم  نیرویی  به  را خطرناک  و  ناکارآمد  ارتش توان ی م  چگونهما این است که  چالش  ن یتربزرگ 

 .  کند  حل  را امنیتی  واقعی  مشکالت  و  کند   محافظت  زیست  محیط  از

  مشخص کردن ،سخنرانی این  در من هدف  .دانمی م  را درست  جواب  که  کنم وانمود  ندارم  قصد  من

  برای که با شجاعت تمام   است  اطالعات  و  ارتش اعضای همه  و  شهروندان   همه  فراخواندن  و ت مشکال

  و  مستقیم  یدها یتهد   و  رشوه  از و با نظامی گری )جنگ گرایی( مخالفت کنند،  خود  واقعی  منافع  از دفاع

 ، اجتناب کنند. کشانند ی مبه ورطه نابودی  را  ما که غیرمستقیم، 

  با   مادامن بزنیم.  ونزوئال   یا  ایران  روسیه، چین،  مانند  دیگر کشورهای  نباید به مشکالت خود با  ما

 است.  جهانی  همکاری مستلزم   ماهیتا   که  هستیم   روبرو جهانی  قدرتمند  تهدیدهای

 افراد  تشویق   و  امنیتی  قوانین  تغییر   برای،  جهان سراسر درخود  متفکر شهروندان  و به کمک   هم با   بیایید 

  اساسی و  بنیادی   تحول دچار  یاخالق اصول  طریق  از را  ما آینده  توانند ی م که  خردمندی  و  شجاع  متفکر،

 بزرگی برداریم.  ی هاگام  کنند،
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  سرزنش مورد  ،الملل بین  روابط  و  امنیت  مورد  در  غیرواقعی  گرایی آرمان  بخاطر مرا از افراد، بسیاری

به نظر    .دارم  دیپلماسی کار  تجربه  و  امخوانده  تاریخ  منکه  می گوی م. من در پاسخ به آنها دهند ی م قرار

   .شود ی م جهان  شدن ترخطرناک  باعث  فقط  اندازها  چشم  و  هاارزش کنار گذاشتن  من،

دیگر به ترساندن مردم با لولوخورخوره یا تصاویر   . است  واقع   خالف اساسا   بدبینانه استدالل  این  و

  تشویق   را آنها  و  کنیم   ترغیب  بزرگ   کارهای انجام به را  آنهاوحشتناک، خاتمه دهید. در عوض بیایید 

 برای برقراری امنیت خود تالش کنند.   که  کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقایق را با دروغ نپوشانید 

 
 

49 
 

 6 فصل

 فلوید  جورج مرگ از  پس  سیاست تغییر

 2020 ژوئن سال   3

.  است  تغییر  حال  در وحشتناکی   سرعت  با  متحده  ایاالت  موجود در اقتصادی  و   اجتماعی سیاسی، فضای

به دلیل سوء مدیریت آنها،    و  درآورده خود  انحصار به  را دانش  و  هایی دارا منابع، ، کوچک یهاگروه 

 . م یبری مبه سر   نادانی  و  جهل در ما  اتفاق  به قریب  اکثریت 

  تا   پنج  بین  گذشته  ماه  چهار طی از ما سرقت کرده بودند،  قبال  عالوه بر چیزهایی که   ابرثروتمند افراد  این 

  رژیم  با  همان زمانی که تصمیم گرفتیم  درست  و .  اند کرده سرقت   شما ازدیگر نیز  دالر تریلیون ده

و    شدیم، روبرو  فلوید  جورج  آقای و وحشیانه   رحمانه بی قتل  با ، مقابله کنیم استریت  وال  جنایتکار 

 پخش شد.  کل کشور تصاویر کشته شدن او در 

صادق نباید از اعمال زور استفاده   یها س یپل  .افتد یم  اتفاق  پلیس توسط  روز  هر وحشیانه  ی هاقتل  این نوع 

شد،   یاگسترده داخلی ی های ر یدرگ باعث ایجاد  عمال  رسانه با نشان دادن این حادثه   و  تلویزیون اما کنند. 

تظاهرات مردم علیه غارت کشور و غارت زمین،   از  که است  ثروتمندانی  نفع   به که  یی های ریدرگ

 وحشت دارند. 

  متحده ایاالت  پوست  زیر  در که  است  زیرزمینی وحشتناک  رودخانه  دو  تالقی  ،فلوید  جورج آقای  قتل

رسم و   یا   پوست  رنگ  بخاطر که  است  کسانی به  نسبت   تحقیر  و  نفرت  رودخانه  آنها از یکی .  د دار جریان

  که است  سال صدها ،نفرت   رودخانه این . شوند ی م بندی   طبقه حقیر  و  بیگانه   عنوانبه  شان ی خانوادگرسوم 

  حزب  . د نشو  منحرف اقتصادی  برداری  بهره  ازافکار عمومی  تا  گرفته قرار برداری  بهره  مورد 

  اجتماعی  عدالت   برای  تا آورد  هم گرد  را پوست   سفید  و  پوست  سیاه ، افراد 1890 دهه در  فیوسیونیست 

  آن در که  طرحی ،نتیجه آن تبعیض نژادی شد   و  شدند، سرکوب  یاانه یوحش طرز  به  آنها  .بجنگند 

  از بخشی   عنوان به  غیر منطقی   نژادپرستیاز   و  شد ی م دادهفقیر  سفیدپوستان  به باری تأسف   امتیازات 

 .  شد ی محمایت   »تفرقه بینداز و حکومت کن« استراتژی 

  اقتصاد  بر  کنترل و کاهش  سود،  کاهش رودخانه  ، زیرزمینی وحشتناک  یهارودخانه یکی دیگر از آن 

حتی با   را سودآوری   فرصت  که  دارد  وجود  قدرتمندان و   ثروتمندان میان  در جناحی.  بود   متحده ایاالت 

  نظر  اختالف آنقدر و  بجنگیم یکدیگر  با   دوست دارند که ما آنها . دهند ی نمتجزیه ایاالت متحده از دست 

 دور هم جمع شویم.  شفاف  و عادل  صالح، یاجامعه داشتن  برای  نتوانیم   که باشیم داشته

  در ارتش، و  دولت  نقش   مورد  در واکسیناسیون،  و  هوا   و  آب  تغییرات   مانند  مسائلی مورد  در گفتگوامکان 

مختلفی را به قشرهای مختلف   یها ت یروا . وجود ندارد   ،ملیتی چند  ی هاشرکت  و  هابانک  قدرت  مورد 

  شیطان با  ،موسسات  از بسیاری  و .  که تشخیص درست و غلط بودن آنها دشوار است  اند خورانده مردم 

  و  برسند   شهرت  به  بتوانند  و از این طریق   کنند  سکوت  بزرگ  ی هادروغ   مورد  در تا اند شدههمدست 

    . باشند   داشته راحتی  زندگی
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  روند  این ، و اینگونه اند شده  19-کووید  پیرامون  باعث ایجاد سردرگرمی و ابهام  عمدا   مقامات   و  هارسانه 

  یک  با  متحده  ایاالت  شهروندان. شود ی ممحسوب  طرح  این  آخر  مرحله فلوید  جورج  قتل. اند کرده بدتر  را

  زیر را واکسیناسیون  طرح و  19- داستان کووید : الف گزینه . غیرممکن گزینه   یک با  ،اند شده  مواجه قمار 

و بی    وحشیانه   نژادپرستی :  ب  گزینه  . د یشو  همسو   نژادپرست   و  طلب  انزوا  نظامیان شبه  با و  ببرید   سوال

  را  نژادپرستانه اقدامات  تشویق  برای   ترامپ  دولت  سیستماتیک   یهاتالش   و  دولت  در  رحمانه موجود 

  جهانی ی هاش یگرا  و  وارن   الیزابت  اوباما، باراک  باهم نظر و همسو   را خود  و   مورد انتقاد قرار دهید 

 بدانید.   »مانند افراد چپ گرا فکر کن اما مثل افراد راست گرا عمل کن« 

 سوال من از شما این است که: چه کسی ما را مجبور به انتخاب کرده است؟ 

  توانایی  و  شما،  بومی   خرد  به   من اما .هستم  عدالت  خواهان  و  کنم ی م محکوم   را  وحشیانه  کشتار این  من

  ترور   شب  در  این کار را کندی  رابرت  مثل زمانی که درست  ، شومی م متوسل در به پا خواستن   شما  ذاتی

 انجام داد. کینگ  لوتر  مارتین

 نیفتید.   قدرتمندان و  ثروتمندان در دام   لطفا   ! لطفا   ،لطفا   ،لطفا  

 شروع کنیم.   ،اند شدهای که در کشورمان به زوال کشیده اخالقی اصولما باید کار خود را با احیای 

  که اند دادهذهن آنها را چنان شستشو  قدرتمند  نیروهای  و  اند شده  محروم تحصیل  از فقیر  افراد  از  بسیاری

برای مبارزه   اینکه  نه  امر بدانند،مقصر این ( سفیدپوست کارگران  یا هایی ایآس ،انپوست  سیاه) را  دیگران

 شوم دور هم جمع شوند و راهبردی پیدا کنند.  ی هاقدرت با این 

و از این کار منصرف   شوند ی نم دیگر برای پیدا کردن راه حل دور هم جمع که  شناسم ی مافراد زیادی را 

افراد دیگر به بهبود   دهد ی م ، نشانه شاخصی است که نشان سفید  کاخ  سوی  از خشونت  تهدید . اند شده

 . کنند ی نمروابط با یکدیگر فکر  

 کند ی م به ماندن در خانه ترغیب  را  مردم «19-»کووید  فعلی  سیاسی  بحرانو  هاابان یخوجود خشونت در  

  رهبران  ظاهرا    که افرادی . با کسانی که ذهنیتی شبیه خودشان دارند در ارتباط هستند  فقط در نتیجه  و

  خود استفاده توییتر برای انتشار عقاید   و  بوک فیس  مانند  اجتماعی ی هارسانه از ، هستند  ما  اخالقی

  طراحی یاگونه به  عمدا   ، میخوان ی ماز طریق آنها  که اخباری و   اجتماعی  یهارسانه  این اما . کنند یم

که خودمان خبرساز    زمانی  تا . دهند  جلوه احمق را ما  و  ،تفکر سطحی را در ما تقویت کنند  تا  اند شده

اجتماعی در اختیار خودمان نباشد، بازیچه دست یکسری افراد  یها رسانه نشویم، تا زمانی که مدیریت 

 احمق خواهیم شد. 

و مردم فقط    ،کنیمنزنده  مردم  در را پیشرفت   به  امید  و  کنیم  ایجاد  آمریکا  در را مثبتی  روند  نتوانیم  اگر

  و مانع ارتباط و دیدار  ببرند   پیش  را خود  یها برنامه توانند ی م  قدرتمندان ،فروپاشی و زوال باشند شاهد 

  یها رسانه ، مانع مسافرت رفتن و مانع ارتباط موثر از طریق ایمیل و یکدیگر  به  ، مانع ارسال نامه ما
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محدود شده و انگار در یک زندان    تانیها ت یفعال که شما و  کند ی نمهرگز اذعان   گوگل  . شوند ی م  اجتماعی

 محبوس هستید. 

ی، نیروهایی  اقلیت ضد  و  تی مهاجر  ضد   مختلف یهاگروه  و   گذاری سرمایه  یها بانک  بزرگ،  ی هاشرکت 

  نیروها  این . هدف سازند ی م آستانه تحمل ملت ما را متزلزل  و اینگونه  ،دهند ی م را در مقابل ما قرار 

 قانونی جلوه دهند.  دوباره ، 1920همانند دهه   را  هات یاقل به ( این است که حملههاقدرت )

  و   و در مورد آنها کنکاش نکنید، بگیرید   نادیده را ها بانک   توسط دولت  غارت   شما هدف آنها این است که 

 ، کنکاش کنید.  اند شدهفاسد پخش  یهارسانه که بارها و بارها از  ها ابان یخدر عوض در مورد غارت  

  دنبال را برنامه  آن  باید   و  داریم  نیاز  برنامه  یک   به  انجام دهیم، م ی خواهی م هدف خود و کاری که   برای ما

 . کنیم

ما به کسانی نیاز داریم که با  ما به سیاستمدارانی نیاز نداریم که بیایند و بگویند چقدر اوضاع بد است 

یم که با اتکا به سحر و جادو،  شجاعت کامل بگویند که چرا اوضاع اینقدر بد است. ما آنقدر وقت ندار

 مشکالت را حل کنیم. 

  رحم،  بی   ترامپ  دونالد  دیگر به جای  فاسد  سیاستمدارانبا روی کار آمدن  که  این طرز تفکر  مطمئنا  

 ، طرز تفکری بس اشتباه است. شد  خواهد  حل  ما مشکالت  ،خودشیفته و  گستاخ 

  نه  و  باشد  « کارانه محافظه» نه   که است  جدی عمل  و  تفکر   جدید، سیاست تنها چیزی که نیاز داریم یک 

  مشکالت  اصلی  علل  به  که  داریم  نیاز  سیاستی  به  ما . باشد   متحول کننده  کامال   بلکه   خواه«، ترقی»

   . آنها ناگوار پیامدهای   به نه  بپردازد،

  حال، عین دراما . سوگوار و اندوهگین هستیم مردمش و  دوستان  و  خانواده برای  فلوید، جورج  برای ما

  هم   از برای  یاله یوس   عنوانبه  پرستی،نژاد   برای  فرصتی  عنوان به  حادثه  این  از  چگونه که  ببینیم  باید 

 . است  شده استفاده ،اند شده  نظامی   حکومت   برای  یابهانه  که  یی های ری درگ ایجاد  و   کشور پاشیدن

  ما از نفر  میلیاردها  و  است  و منفی گرا  سودجو  شرکت  یک  که ) توییتر   طریق  از  را پیامی  ترامپ   دونالد 

  این  توییتر  ظاهرا   است«. تیراندازی  ،»عواقب اغتشاش و غارت : گفت  و کرد  ارسال ( عضو آن هستیم

  این هدف.  دارم شک  قضیه  این به   من. است  به دلیل توهین آمیز بودن محتوای آن، حذف کرده را  پیام

فریبنده، خود را دوست ما   و  جعلی  تصاویر   با  دارند  سعی  و شستشوی مغزی ماست  یارسانه  ی هاشرکت 

دروغین، آنها را   یها پست ندارند که در صورت انتشار   متخصصانی  توییتر  و   بوک فیس . نشان دهند 

 حذف کنند، و بتوانند دروغ را از حقیت تشخیص دهند. 

  اغلب  هاس ی پل.  ، قابل مقایسه است هستیم آن  درگیر  اکنون که خارجی وحشتناک   یهاجنگ با   پلیس خشونت 

  ویدئویی  ی های باز  در کنند ی م  اعمال آنها  که  خشونتی. اند برگشته   هاجنگ   آن از که  هستند   سربازانی 

  گرفته فرا را ما  جامعه  تمام  خشونت . شود ی مدیده  جنگ طلب، ارزشی سیستم  یک در و   هالم یف  در خشن،

 .است 
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 ، نوشته است: کند یمسیستمی که نژادپرستی را در مردم نهادینه   درباره  ،بالدوین  جیمز  مشهور   نویسنده

  رها آن  از توانند ینم  ،نشوند متوجه این موضوع  که  زمانی  تا  و  اند کردهدر تاریخ گیر آنها  واقع  در»

  سفید  مردان از پوست  سیاه مردان که  این باور در مردم نهادینه شده  بیشمار دالیل به  که  سالهاست  . شوند 

موضوع واقف هستند اما همانطور  غلط بودن این خیلی از آنها خیلی خوب به در واقع،   . ترند ن یی پا  پوست 

  و  شدن ب کمرت یعنی  ردن ک عملرا بیان و عملی کرد.   ها دانسته به همین راحتی،   توان ی نم  د یدانی مکه 

  آمریکایی  سفیدپوستان   اکثر  از نظر  خطر حالت،  این  در، یعنی در معرض خطر قرار گرفتن. اب کارت

  مانند  ثابت، ستاره  یک  مانند  سفیدپوست  ان مرد  دنیای در  پوست  سیاه   انمرد  ...  هویت  دادن  دست  از یعنی 

 « ... . شود یممتزلزل   آسمان  و  زمین ،کنند  حرکت   خود   جای از اگر  که : هستند   ثابت  ستون  یک

  عشق،  با»و اگر بخواهیم برای کلمه همبستگی مترادفی بیاوریم باید بگوییم که معنی آن این است که: ما 

  و   نکنند  فرار واقعیت   از ببینند،  هستند  که  همانطور  را  شانخود  تا   کرد  خواهیم  مجبور را خود  برادران

  بزرگ  مردان . پس نباید از آن فرار کنید  شماست، خانه جا این من،  دوست .  آماده ایجاد تغییرات شوند 

  آمریکای واقعی  به  را آمریکا می توانی م ما  و داد   خواهند   انجام و اند داده انجام  در اینجا  بزرگی  کارهای 

 «.  کنیم تبدیل 

، به صورت رک و واضح بیان کرد که برای اینکه آمریکا برای همیشه به کشوری بزرگ و  بالدوین

 عالی تبدیل شود، چه باید کرد.  

 اکنون چه باید بکنیم؟ 

  ،است  ترکیبی   جنگ یک پیش رو که  سیاسی  و  اجتماعی بحران   حل  برای ،آیکیدو باستانی رزمی و  هنر 

  یها یی ای پوو که ابتدا افرادی متفکر باشیم،  است  این  مستلزم امر  این اما . دهدی م  استراتژی ارائهیک 

 موجود در کشور را از منظری فلسفی ببینیم.  

شیوه برای   موثرترین شیوه  این  اما نیست،  جذاب  برای افراد احساسی آیکیدو و شیوه  رویکرد  گرچه

 جلوگیری از یک فاجعه در جهان است. 

دانست. منشأ   جهان سراسر یها ی ریدرگ از چیزی جدا   توانی نم  را متحده ایاالت  در موجود   یهای ریدرگ

شهروندان در آن   به دور از چشم  آنچه است.  خارجی بیشمار   یها جنگ   ناشی از ، ما خیابانی  ی هاخشونت 

 رخ داده، ماهیت واقعی ما را تغییر داده است.   هاجنگ 

  را  یاهسته   ی هاسالحکه چه کسی  شود ی معوض شود، این سوال واقعی مطرح  اوضاع  اگر  اکنون و

 خواهد کرد؟  کنترل 

فاسد به خورد ما   یها رسانه نسبت به تصاویری که این   می توانی م چگونه  هک  دهد ی م نشان  ما  به  یدو کیآ

  ی هاسازمان  و  جوامع  ایجاد  بهو سعی در دیوانه کردن ما دارند، خوددار باشیم، و در عوض    دهند یم

 پشت پرده تلویزیونی بایستیم.   یها قدرت  مقابل بتوانیم در  تا  بپردازیم  شجاع 
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  به   محکمیمتقابل   ضربه ،شود ی م وارد   ما به  که یاضربه  برابر   در نباید   که دهد ی میاد  ما  به  آیکیدو 

استفاده   مثبت  جهت  در حتی  یای مطمئن و ایمن  جهت در را  وارده ضربه  انرژی باید  بلکه بزنیم.   حریف

 کنیم. 

  در یتعادل  که است   این کلمات  یک حمله مهلک را باید با انرژی آن حمله، خنثی کنیم. معنی دقیق این

  از دقیقا   کنیم  حل را مشکالت  واقعا    می توانی م که  راهی تنها  و  کنیم استفاده آن  از  باید  که  دارد  وجود  جهان 

   . است  انرژی مسیر  تغییر  همین   طریق

  اشتباهات  با مقابله برای   اقدامات انجام شده. دهد ی م نشان   روشنی  به  را  حقیقت  ،سیاسی  چهتاریخ 

  از گاهی  که کرده، ایجاد  جدیدی  مشکالت در نتیجه  و  انرژی زیادی از ما گرفته اغلب  وحشتناک 

  این  و.  دهد ی مبه طرز یکسانی رخ   دوره هر  در  نومید کننده  روند این . اند بوده   بدتر  ،اصلی مشکالت 

  آن برای  و منتظر آن هستند   متحده  ایاالت  پشت پرده  یها قدرت  که است  چیزی همان  دقیقا   شدید  واکنش 

   . کنند ی م ریزی  برنامه 

  توماس  به قول.  ولی دم برنیاورند   ببرند   رنج و جور  ظلم از مردم  که  باشیم   داشته انتظار نباید  حال،  این  با

  رذیلت  یک اصل در  اما. است  فضیلت  یک به ذات   و میانه روی  اعتدال» آمریکایی، پرست  میهن  پین،

 «.است 

  توان ی م چگونه  ،وحشتناک  روحی آسیب  این  از پس که  بگیریم   مشاوره آیکیدو   استاد  قرار بود از یک  گرا

  چه  او  ،داد  پاسخ پشت پرده  یها قدرت  مهیب  ضربات  به توان ی م  چگونه و  ساخت  نو از  را کشور  این 

 ؟ داد ی م جوابی به ما 

  تکه،  تکه  ، مصرفی تجاری،  کشور اینکه برای بهبودی اوضاع، از کجای  کند ی مبه نظرتان او پیشنهاد 

 شروع کنیم؟   زوال به   رو و  آلوده ،سردرگم

  نژادی  ی های ریدرگکه از  Goldman Sachs و  BlackRock مانند  ییهابانک  و  فاسد  ی هارسانه هدف 

  که کسانی و  ها بانک  توسط کشور  غارت توجه اذهان عمومی را از    کهاین است   کنند ی م حمایت  وحشتناک 

   .کنند  دور ،برند ی م  سود  فجایعی  چنین  از

سازماندهی شده و   و  دست به ابتکار بزنیم اگر  دید. توانی متأثیر منفی این ضربه مهلک را به سرعت 

 تغییر دهیم.  را  انرژی مسیر این  م ی توانی م ،منظم عمل کنیم

 .اند شده  بیدار  غفلت   خواب  از مردم

 این خیلی خوب است. 

 .  اند شده  آگاه، ندارند  وجود  کردند ی م  وانمود  قبال   که  شدیدی  عدالتی  بی   از مردم

 این خیلی خوب است. 
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 . رند یگیم، و گاهی در مقابل هم قرار  کنند ی م  کار هم  با  گاهی ، ند یآی م هاابان یخآنها با هم به  

 این چیز خوبی است. 

  ترغیب  ،دادند ی م نشان   مختلف ی هاگروه  به  را  مرج و  هرج  و  اغتشاش  تصاویر   که کسانی هدف

 . بود   وحشتناک  یهای ریدرگ

 این خیلی بد است. 

  بیداری این  از بتوانیم  اگر  و  ،برویم حقیقت  به دنبال  انگیز،  هیجان  ی هاگزارشبه جای  بتوانیم   اگر ماا

  سوق دهیم، و حتی با افرادی که از هم نفرت دارند   یکدیگر  با  واقعی  گفتگوی   به را افراد  کرده و  استفاده

ما را از هم جدا کنند و تالش آنها برای جدا کردن ما باعث   توانند ینمپنهان   یها قدرت دیگر این 

 همبستگی بیشتر ما خواهد شد.  

  آمریکا  واقعی  تاریخ  مورد  در  و  شوند  جمع  ها محله  یا خانه  در که شهروندان  کاری کنیم می توانی م همچنین 

 کنند.  صحبت 

 ما سواالتی داریم که باید به آنها پاسخ داده شود: 

 آمریکا بهم ریخت؟ اع چه زمانی، اوض

  درباره  را  حقایقی ترامپ به این دلیل که  اینکه   یا اوضاع خراب شد؟   ،ترامپ  دونالد  انتخاب  از بعد   آیا

 . داشت  مثبتی نقش  ،کرد  بیان را  کشور در  فساد  و  پایان   بی ی هاجنگ 

 شد؟  آغاز بوش   دبلیو جورج  دولت  سپس  و  کلینتون  دولت اواخر  شدید  فساد  با  مان، مشکالت اینکه  یا

 ؟ بازگردیم  کندی اف  جان ترور   دورانبه برای پیدا کردن دلیل مشکالتمان، باید  اینکه  یا

  اقتصاد  و  هفدهم  قرن در اروپاییان  استعمار به را  کشور در موجود  تقصیر مشکالت   باید  اینکه  یا

 ؟ بیاندازیم ،و اقتصاد برده داری استخراجی 

 ؟گردد یم یک چیز فاسد در بشریت وجود دارد که به دوران آدم و حوا باز    اساسا  یا اینکه 

 ولی پاسخ دادن به آنها، کاری بس دشوار است.  پرسید   آمریکا مورد  در  باید  که  هستند   مهمی واالت س اینها 

در جهت ایجاد یک انرژی جدید تغییر   باید   ،کشور  سر سرا در شده بینی   پیش اغتشاشات  فعلی موج مسیر 

  تحت حمایت  که  دردناک  ی های ریدرگ جای   به . سازنده و مفید کند  ی هابحث وادار به   را  آنها و  کند 

  ح وسط  ن یترن یی پا   در ی عظیمتحول به   منجر توانند ی م ها بحث  این ست، آنها یهاشرکت  حامیان   و  هارسانه 

 . د نشو
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این تنها کاریست که همه  . دارند  مهارت  ما تفرقه اندازی بین در  می نی بی م تلویزیون   در که  سیاستمدارانی

 . دانند ی مسیاستمداران 

   .باشیم   داشته درست  درک  و  ،افکار تغییر  ،مبتنی بر وحدت  سیاستی  می توانی م ماا

  از  ما از برخی .  ندارند   یکسانی  نقشموجود در کشور،  منفی ی هاقدرت  تغییر  برای  هایی کایآمر  همه

.  متفاوت درک کنیم ی اگونه به  را  جهان  می توانیم با استفاده از آن  که ی برخورداریم دانش و  تحصیالت 

  و  به خوبی درک کنند  را  جهان تا   کنیم کمک اطرافیانمان به   این است که روشنفکر عنوان به   ما وظیفه

 مانع سوءاستفاده قدرتمندان شوند. 

  در  روز تمام ،اند کردهکه مشاغل سختی را تجربه  کسانی  از م یتوان ی م  روشنفکران ما حال، عین  در

  وحشتناکی  یها سوءاستفاده دچار  و اند کرده  زندگی بدون امکانات   ی هاخانه  در ،اند کرده کار  رستوران

 . بگیریم   یاد چیزهای زیادی   ،اند شده

  ما تخصصی   دانش اما،  اند کردهرا لمس  جامعه  مشکالت  نزدیک  از که  کسانی  با   همکاری با   می توانی م ما

   .کنیم  ایجاد  مثبت  چرخه یک ندارند، را

  هدایت  مثبت  یسمت  به  را  استثمار  ی هاقدرت  ،روشنفکران و  کارگران بین  با استفاده از اتحاد   می توانی مما 

  قول ، فداکاری کنند. به اهدافشاناما این تغییر مستلزم افرادی )مثل خودم( است که برای تحقق  کنیم. 

  جمله  اینهدر ندهید )یعنی از این فرصت استفاده کنید(«.   را خوب  بحران  یک  هرگز: » چرچیل وینستون 

  که است  تغییراتی تحمیل  برای فرصتی  بحران که  معنی  این به  ،شود ی م استفاده منفی از منظر معموال  

  پس  متحده  ایاالت  در  پرستی  میهن  قانون  تصویب ،  هانمونه . یکی از این  شوند ی ممردم عادی متحمل آن 

ایجاد یک بحران حاصل   بدون  هرگز  که  آزادی رادیکال محدودیت  - است سپتامبر«  11»  حادثه  از

 . شود ی نم

  هدف . است  شده تحریف   و   دچار اغراق ، آمریکا جامعه اساسی  تغییر  برای   ابزاری عنوانبه  امروز  بحران 

  آزادی  و  استقالل کاهش  و   زیست  محیط تخریب  ثروت،  تمرکز  در برابر مخالفت  هرگونه   از که  است  این 

 . شود  جلوگیری شهروندان 

  این  اثر در ایمنتظره غیر   مثبت  تغییرات که   م یشو ی ماگر با دقت به این موضوع نگاه کنیم، متوجه 

.  ایجاد کنیم سازنده تحول  یک  م یتوان ی م ، برای بدست آوردن تغییرات مثبت .  شوند ی م ایجاد  منفی  اقدامات 

 از دست ما خارج شده است.  هاقدرت کنترل  زیرا نداریم جز این  یاچاره  ما

- گردشگری  سفرهای  متخصصان،  با مشورت  حتی یا   مشارکت  بدون  و  ناگهانی   طور به  مثال،  عنوان به 

  هافرودگاه . هستند   ورشکستگی  حال  در هواپیمایی   یها شرکت .  شدند  محدود به سراسر جهان   تجاری 

 . شود ی نم انجام  بنادررفت و آمدی به   و  اند شده تعطیل 

  و  ،نقل و  حمل  برای  نفت  از  استفاده اما  ،یک روند استبدادی است   مورد  این   در سیاست  روند  گرچه  اما

  مناسب  زمان  دقیقا   آن زمان . برد ی مرا از بین  ما اکوسیستم ،فراگرفته را کشور این  که مصرفی جامعه
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  ایجاد  این  باشیم، خود  جامعه بازسازی  در صورتی که در صدد  و  ، بود   سازی  جهانی کنار گذاشتن  برای

 . تلقی شود  مثبت  کامال   حرکت  یک  تواند ی م اختالل

 . د نشو   متوقف باید   بیهوده  یها مسافرت . یابد  پایان   باید  هوایی   نقل و  حمل

  تر قدرتمند  و  کوچک  مشاغل رفتن بین  از  باعث  ،اند شدهباعث خانه نشینی ما  که قرنطینه  یها دستورالعمل

  به  را ما  بیشتر  و  اند داده میلیاردی امکان کسب درآمدهای ثروتمند ابر افراد  به   و ،اند شده  هاشرکت  شدن

 . شود ی متلقی  منفی  نیروی یک  ،اند داده سوق  فقر

،  خانواده با   کار و   ماندن  خانه دراگر جنبه مثبت در خانه ماندن مد نظر باشد، آنگاه  ، از طرفی اما

از این فرصت استفاده کرده و   می توانی م بمانیم، خود  ی هامحله  در  ما اگرامری مثبت باشد.  تواند یم

  استفاده  فرصت این  از  می توانی م ما اعتراض کنند.   ثروتمندان   قدرت  نسبت به که  بسازیم مندی قدرتجوامع 

 با آنها تعامل و ارتباط برقرار کنیم.  و  بشناسیم  را  خود  یهامحله و   هاه یهمسا   و کرده

  دانش  بین  نوینی  ارتباطات  حتی و  بکاهد   هاابان یخدر  خودرو  از حضور  تواند یم  ،آنالین یهادوره  تدریس

  امروزه  اما . کند ی مو آموزش در سطح بین المللی را فراهم  کند ی م ایجاد  جهان سراسر  معلمان  و   آموزان

خود   را  آنالین آموزش کنترل باید   ماافراد سودجو است.  در دست و کنترل تعدادی عمدتا    آنالین آموزش

 . دهیم تغییر  را  آن مسیر و  بگیریم   دست  به

  از جلوگیری  و  ایجاد تغییر برای   باید  ما . بسنده کنم  و پیشنهادها  ها ه یتوصبه بیان   توانم ی مفقط  اینجا من

 همکاری کنیم.    هم با  ،اند آمده  وجود   به  متحده ایاالت  در که  خطرناکی  یهاقدرت 

اما   ،می کنی مناراحتیم و اظهار تأسف   جامعه یها ب یآس و  ها ی رانیو  از  همانقدر که که  کنم  توصیه خواهم یم

  و  هداد  تغییر  را منفی  نیروهای  تا بتوانیم  کنیم باز خالقانه و  ابتکاری  ی هاروش   روی به   را خود  چشم باید  

اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که برای چنین تحولی، خیلی  . ایجاد کنیم  جامعهدر   اساسی تحول  یک

 دیر شده است. 

.  است  دقیق  در عین حال  و  پیچیده ، بسیار کنمی م  بیان  اینجا در که هاییخط مشی   و  سیاست  )تغییر(  آیکیدو 

بر این عقیده استوار هستند که نباید    آنها. سیاستی را پیش بگیرند  چنین  کنند ینم   ت جرأ سیاستمداران  اکثر

  و  اجتماعی ی هارسانه خود را برای مخاطبان آمریکایی غافل بیان کنند، غفلتی که ناشی از   ی هارسالت 

 مزخرف است. تجاری   تبلیغات 

همیشه با شما صحبت خواهم کرد و شما را مخاطب    ،رمیگی م  جدی  را امیی کای آمر هموطنان ، شما من  اما

  آمازون  در ،د یاستادهیا مارت  وال  پیشخوان میز  پشت   یی که شما  بر این باورم که من . خود قرار خواهم داد 

را درک   پیچیده  مسائل  این د یتوان ی م  کامال   ،د یکنیم  پاک   را دونالد  مک  میزهای  شب  اواخر ،د یکنی مکار 

  مصرف مسموم  فرهنگ شما و در صورت لزوم خواستار اعتراض هستید.  د یتوانی مکنید؛ همچنین 

 همراه من خواهید بود.   مبارزه این در  و برد  خواهید  بین   از را کنندگی 
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  6 در )متحد(  اتحادیه دولت  سخنرانی   در روزولت   دالنو فرانکلین جمهور  رئیسدیدگاه  در ادامه، بگذارید 

 بیان کنم.  فاشیسم در مورد تفکرات  چالشی  عنوانبه  را  1941  ژانویه

  ،«یا ادیان  پرستش آزادی» ،«بیان آزادی »: بود   شهروندان  همه  برای «آزادی چهار»  خواستار روزولت 

 . «ترسقید بیم و  از آزادی»  و  فقر« قید  از آزادی»

 را به وضوح بیان کرد.   آزادی چهار این اهمیت  روزولت 

  چهار  پایه  بر  که  هستیم   جهانی  خواستار  ،که به دنبال امنیت هستیم آینده، روزهای  در »: داشت  اظهار  او

 «. باشد  شده بنا  بشر  اساسی  آزادی

 . است  جهان  جای همه  در بیان   آزادی مورد، اولین 

  خواهد ی ماین است که هر کس در هر جای جهان بتواند خدای خود را به هر شکلی که  ،مورد ین دوم

 پرستش کند. 

کشوری   هر  که  ،است  اقتصادی درک معنای  به  از منظر جهانی  که ،است  قید فقر از  آزادی ین مورد،سوم

 .  کند   برای مردمانش فراهم را  صلح  زمان در سالم  زندگی  باید 

  جهان  سراسر در تسلیحات  کاهش  معنای به از منظر جهانی  که  ،است  ترس  قید  از  آزادی ین مورد،چهارم

 نتواند به همسایگان خود اعالم جنگ کند.   کشوری  هیچ  که است  دقیق  کامال   شکلی به

  هاابان یخ که به  خواهد ی ماز ما  این دیدگاه ،زیاد است  تمرکز  و  انرژی  انداز مستلزم چشمدیدگاه و این 

به ما داده شده    فرصتی  چنین  تصادفا  عادل و منصف بسازیم.  یاجامعه دیگر،  ی هامحله بیاییم و با کمک 

 است. اکنون وقت آن است که از این فرصت در مسیر درست استفاده کنیم. 
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 7 فصل

 : جهانی پایه درآمد

 بردگی؟ سوی به  گام اولین  یا  اقتصادی آزادی

 2020 سال  ژوئن   7

اصل اساسی کارزار   عنوان به   را( UBI) جهانی  پایه   درآمد  یانگ  اندرو  ،هادموکرات  مقدماتی انتخابات  در

  مانند  کشورهایی  درآمد  و   شد  تکرار  نیز سندرز برنی   توسط   موضوع این .  انتخاباتی خود مطرح کرد 

 توسعه آینده در نظر داشت.   احتمالی الگوی  عنوانبه را  فنالند  و  دانمارک

  وقوع  حال  در آمریکا در  که فناوری  تغییرات  سایر  و  تولید   اتوماسیون که  کردند  بیان سندرز و  یانگ 

  پایه  درآمد  با  توان یم  نیز ایجاد اشتغال را به تاخیر انداخته و تنها   اقتصاد  شکوفایی زمان در حتی  است،

 با این مشکل مقابله کرد. جهانی 

مراکز دولت در مورد آنها صحبت   و  هارسانه  شهروندان،باید  که  دارد  معایبی  و  مزایا درآمد پایه جهانی، 

   . است  غیرممکن  کامال   پر از خشونت،  کنونی   شرایط در بحثی  چنین کرده و آن را به بحث بگذارند. 

  مسئولیتی  یا  دموکراتیک  دادرسی گونه  هیچ   بدون که  است  جهانی  پایه  درآمد یک    فقط داریم، اکنون  آنچه

  که ند یگوی م  هاروزنامه . معروف است  «کرونا ویروس  محرک بررسی» به   و آن  .است شده  تحمیل   ما به

 . کرد  خواهیم  دریافت  پست   طریق از  دیگر دالر  1200 زودی  به  کند، تصویب   را یاحه یال  کنگره  اگر

داده، اندکی   پیشنهاد  ما  به دولت  که  دالری 1200  یها چک  این  مورد  در  و  برگردیم  عقب به   دهید  اجازه

به خاطر قرنطینه و تعطیلی فعلی، از نظر اقتصادی ورشکسته شده و بیکار   ما،  از  بسیاری.  کنیم تأمل

چه دوست داشته باشید   فقط یک نوع وجه و پرداخت است اما  محرک  چک این درست است که . میاشده

این فرصت را به ما   جهانی  پایه  درآمد  این آیا  اما  « ما است. جهانی پایه درآمد »چه نداشته باشید، آن 

آیا امنیت مالی   و انه فعالیت کنیم، داوطلببه صورت   خود  یها محله  در باشیم،  خالق  هنرمندانی  که  دهد یم

 تا به آرزوهای خود دست یابیم؟  کند ی مما را تضمین 

  ایده  این  پشت پرده داند ی م کسی  چه . است  شده تحمیل ما  به   باال از  جهانی  پایه درآمد  این متأسفانه،  ،خیر

بحث ما این نیست که چرا مبلغ  . نظر ما در این مورد برای هیچ کس مهم نبوده است  قطعا  . است  چه کسی 

فقط یک چیز مهم است و آن این است که  . کنند یم آن این مقدار است و اینکه چه کسانی آن را دریافت 

 . شوند ی نم فاصله ما با قدرتمندان آنقدر زیاد است که برای نظر ما اهمیتی قائل 

.  است  ها یی کا یآمر و عمده اساسی  مسئله  ،درآمد  که  بر این فرض استوار است   جهانی پایه  درآمد  ، همچنین

  مالکیت  و  دارایی ،متحده ایاالت  در اصلی مسئله.  کند ی نم  باور  را دروغ  این  یابرجسته   اقتصاددان هیچ

 است.  ثروتمندان از  شماری انگشت  تعداد  در احاطه هایی دارا و . است 

باعث   ، ماه چند طی  تنها  و  کرده  زمینگیر را  متحده ایاالت  اقتصاد  19-واکنش اغراق آمیز به کووید 

 بیکاری شدن بسیاری از افراد شده است. 



 حقایق را با دروغ نپوشانید 

 
 

59 
 

برای    و  شویم جهانی   پایه  درآمد  نیازمند  که  شده باعث   ،شده ریزی برنامه  قبل از ی که اقتصاد  زوال این 

 بزنیم. رسیدن به آن، دست و پا  

  پایه  درآمد  به  آنها  . رند یگی م  )سوبسید( یارانه  دالر میلیاردها  نیز   هاعامل   مدیر و   میلیاردرهادر عین حال، 

  ما از  پولی که از  و  کنند ی م چاپ  که پولی از  ، داللی طریق از  را پولشان  زیرا  ندارند   احتیاج  جهانی 

  متوقف  انتقال این که  زمانی تا   و  است همراه  ثروت  گسترده  انتقال  با   19-. کووید شود ی متامین   ،رند یگیم

 چندانی به ما نخواهد کرد. کمکجهانی  پایه  درآمد  نشود،

  طی  و   شوند ی م تعطیل   خودسرانه مقررات  با کوچک یها فروشگاه  هستیم،   روبرو تعدیل نیرو  با ما  اکثر

  انجام اقدامی همین حاال  اینکه مگر  خواهیم شد  روبرو خانمانی  بی و   گرسنگی با  ، اکثر ما آینده ماه  چند 

 . دهیم 

  یافته، افزایش شدت  به  گذشته  ماه 5  طی که ثروت،  تمرکز  در نظر گرفتن بدون  پایه درآمد  پرداخت 

  هاچک  آن پذیرش جز  یاچاره  آن  در که  فضایی   ایجاد  با  ،کار این انجام . است  بار   فاجعه دستورالعملی

 عملی جنایتکارانه است.  نداریم،

بانک مرکزی ایاالت متحده    طریق از  ،گذشته  ماه سه  ویژه   به  و  گذشته  سال دوازدهطی  ثروتمند ابر افراد 

  نابرابری  با  م ی توانی نم نگیریم، پس   را هاپول  آن  اگر. اند دادهآن را به خودشان  و اند پرداخته به چاپ پول 

   . کنیم مقابله اقتصادی

  اگر. شد  ناپدید   دالر  تریلیون  ده تا   پنجدر این میان   ،بودند با چیزهای دیگر پرت کرده   را شما حواس وقتی 

به غارت و   غارتگران   دهیم  اجازه اگر ،نادیده بگیریم  را متحده  ایاالت  در  شده  ایجاد  اقتصادی شکاف

، تبعاتی به دنبال خواهد داشت و  دهد ی مکه دولت به ما  یرایگان  پولآنگاه  ،چپاول خود ادامه دهند 

  چند  ی هاشرکت  مالیات نه با   مطمئنا  ) خواهد شد  جبران  شما  مالیات  با   هزینه  این. نخواهد بود بالعوض  

  خرید  قدرت  و  خواهد داد   افزایش  را کشور  بدهی اینکه یا  ،(آنها در خارج از کشور مرکزی  تر ادف و  ملیتی 

 کاهش خواهد داد.  را شما

  مبلمان  لباس، می توانی نم  و  کنیم تولید   را خود  انرژی  م یتوان ی نم  ،کنیم تولید   را خود  مواد غذایی م یتوان ی نم  ما

 پردازند ی م  ما به  هاشرکت  که  پولی  با  م ی توانی م فقط ما . تولید کنیم را  روزمره  زندگی وسایل یک  سایر  و

  که  را  محصوالتی و  خرید کنیم  ،شوند ی م اداره ملیتی چند  یها شرکت   توسط که  ی بزرگ ی هافروشگاه  در

 . کنیم  خریداری ،کنند ی م  تولید  کشور  از خارج درآمد  کم کارگران

  مدیران  حتی  و  قضات  دولت، رتبه  عالی   مقامات   . است  شده  قدرتمندان و  ثروتمندانبازیچه دست  دولت 

خود   . شوند ی م منصوب  ،گذاری سرمایه  یها بانک  و   ملیتی چند  ی هاشرکت  حمایت  با  میانی  سطح

 بدتر هستند. سیاستمداران هم از همه  

ای که  خصوصی ی هاشرکت  به دولت   الزامی و ضروری  وظایف  و  اند شده  برکنار  دولت  خبره  کارشناسان 

حاصل    یدالرها  .شود ی م، واگذار مردم منفعت  در جهت  نه و  کنند ی م کار  مدت  کوتاه  سودهای در جهت 
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  سوگند  اساسی قانون به  هرگز  آنها اما ،شود ی مپرداخت   هاشرکت دستمزد به این  عنوان به   شما مالیات از 

 . است  صاحبانشان  به  سود  رساندن  آنها اصلی رسالت  و  کنند ی نم  یاد 

  کامل توقف   و  دولت  کامل شفافیت   ،)ثروت( هایی دارا مجدد  توزیعباید   ،پایه درآمد  مورد  در بحث   از قبل

در نظر   سیاست  تدوین در  ، منصوب به آنها ی هاشرکت  و  هابانک   و  ثروتمندان خطرناک  و  دلیل  بی نفوذ 

 گرفته شود. 

  از. تقویت کنند   ما در را انفعال  و  وابستگی ت اعاد   خواهند ی م  هابانک   چرا که  بفهمیم و درک کنیم   باید  ما

آنگاه دیگر   ،باشیم کمحر  یهاچک  و منتظر رسیدن  نیمک  تماشا  تلویزیون و  بنشینیم  فقط  اگر  گذشته، این 

 اقتصاد خود را احیا کنیم.  می توان ی نماقدام خاصی انجام دهیم و   م یتوان ی نم

  مطرح استدالل. کنیم  صحبت  مورد نظر  جهانی  پایه درآمد  و   فناوری بین رابطه مورد  در بگذارید اندکی 

  کاهش باعث   های فناور  سایر  و  مصنوعی  هوش  رشد  و   اتوماسیون که  بود  این  سندرز  و  یانگ  توسط شده

 UBI یک   به ما  بنابراین،.  بهره وری آنها قابل مقایسه با بهره وری افراد نیست  حتی   زیرا شود ی م  اشتغال

 اند شده جدید، بیکار  ی های فناور  یر یکارگبه ی که بخاطر کارگران بتوانیم  تا  داریم  نیاز )درآمد پایه جهانی( 

 دیگر مشغول به کار کنیم و معنی جدیدی برای کار ایجاد کنیم.  یها بخش را در 

هوش    پیاده سازی  اتوماسیون، ،کند ی م طلوع   شرق از  خورشید  که  همانطور  درست  که  است  این  بر فرض 

  موضوع  این  و است، انکارغیر قابل   طبیعی قانون یک  نیز   انسان با انسان   تعامالت  پایان   و  مصنوعی 

   .است  سیاست   حوزه از فراتر

 در صدد  که را فناوری  رحم  بی  خدای  تا از بین ببریم  را  جامعه طبیعی  نظم   که  مجبوریم  واقعا   ما  آیا  اما

  سلطه  بخاطر  را جامعه  طبیعی   نظم که  مجبوریم  واقعا    آیا  سیراب کنیم؟  است، چهارم  صنعتی انقالب 

بر این کره خاکی از    سرنشین بدون  هواپیماهای  و  ها ربات  ، خودران یها ن یماش اتوماسیون، ناپذیر  اجتناب 

 است؟  بهشت برین  واقعا    اشیا  اینترنت  آیا  ؟بین ببریم 

  برای طرحی   فقط یا  دارد؟ مطابقت  انسان و خدا  بین  پیمان و  عهد  با( AI)  مصنوعی  هوش توسعه    آیا

   است؟ وابستگی   و  فقر  به عادی ان و زنان مرد  دادن  سوق  و  معدود  یاعده  سودجویی 

  است که در آن  آزاد  بحث  یک   پاسخ به این سواالت بسیار سخت است. جواب این سواالت مستلزم

و البته شهروندانی که تاثیر فناوری را به خوبی درک    اقتصاد، و   حکومت  فناوری، جامعه،  متخصصان 

  از  که ثروتمندانی   و  باشد   علمی  و  شفاف   باید   بحث  این  این، بر  عالوه ، حضور داشته باشند. اند کرده

شوم خود را   ی هاخواسته بتوانند  تا  حضور نداشته باشند  شوند ی م مند  بهره مصنوعی هوش  و  اتوماسیون 

 جامه حقیقت بپوشانند. 

 . شود ی م  استفاده پایه   درآمد  این توجیه  برای   که است  استانداردی خط  اشتغال، افزایش  بدون  وری   بهره

. و همیشه  شود  نزدیک   آن به  تواند ی نم  اعظم کاهنان   از  غیر به   کس هیچ  که است  ی مقدس گاو  ، وری  بهره

  دوم  قانون یا  جاذبه  قانون این. شود ی مبرای توجیه یک مفهوم جعلی و نادرست از این راهکار استفاده 
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  اقتصادی خاص  ی هات یفعالبرخی  است  معتقد  که است  یاده یچی پ  و  مغرضانه ایده این  .نیست   ترمودینامیک

 دارند.   اهمیت  بقیه  از بیش 

برای   شدن  داوطلب  مزرعه، سبزیجات  رسیدگی به  خود،  بیمار مادر  به کمک صرف را  خود  روز  اگر

  را وری   بهره  قوانین که  کسانی این کارها از نظر  ،د یکنی م خود  فرزندان  با   بازی یا   معلولین کمک به

   . شوند ی نممحسوب   ی ثمر  مثمر مفید و یهات یفعال  ،کنند ی مایجاد 

  اگر  ،ببریم بین  از غیرضروری   خرید  مراکز ساخت  برای   را کشاورزی  ی هان ی زم یا  جنگل  اگر

  از  خارج در اگر  یا  کنیم آلوده  اورانیوم  معادن  یا  ها کارخانه  ی هاکننده آلوده  با  را هااچه یدر و  ها رودخانه 

  نتیجهفقط  صرفا   مطمئنا    ، وری  بهره  و  اشتغال بین  شکاف . شود ی م  محسوب  وری بهره   این ، بجنگیم  کشور

 . نیست   فناوری تغییر

  در متحده  ایاالت  مورد اینکه درباید   کنیم، صحبت در مورد آینده ایاالت متحده   اینکه از  قبل مادر آخر، 

 پشت آن است، صحبت کنیم.   یاخچه ی تارچه   و دارد  قرار تاریخ   کجای در لحظه  این 

  اقتصاد  و   اروپا و  متحده  ایاالت  اقتصاد  بین  اقتصادی و  ایدئولوژیک  عمیق  رقابت  یک قبل، نسل در

  عنوان به   آن از اشتباه  به ما و .  داشت  وجود   چین   خلق  جمهوری  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  سوسیالیستی

 . می کنی م یاد  سرد   جنگ

  و  ،وجود ندارد   به دستاوردهایشان افراد  دستیابی  برای  محدودیتی  هیچ  که  بر این باور بود   متحده یاالت ا

   هستند.   ترمهم  عمومی  منافع از  فردی ی هایآزاد 

در   و  است  الزامی  سالم  جامعه یک برای   اقتصادی  برابری  که بر این باور بودند   سوسیالیستی اقتصادهای

 راستای این هدف، اقداماتی انجام دادند.

  عین   در و  باشیم   داشته اقتصادی  برابری   می توان ی م که  باوریمبر این   ما  . امشده بزرگ  متحده ایاالت  در من

 برای دستیابی به دستاوردهایمان تالش کنیم.    می توانی م حال

  ثروت،   گسترده تمرکزطبیعی نبود.   اصال  ، می انگاشتی م آنچه را که ما یک چیز نرمال و طبیعی  اما،

، امری رایج  1930 دهه  در حتی  و  نوزدهم  قرن  اواخر در کار  کودکان  از استفاده سو و  کارگران  استثمار 

 بود. 

  تا  کرد ی م وارد   متحده ایاالت  بر  را  یاوقفه   بی فشار اما  بود، ناقص  گرچه  ،سوسیالیستی بلوک   وجود  اما

 ایجاد کند.  ترعادالنه  یاجامعه  و  کند  اصالح  را خود   سیستم

باعث شد که مسائل    و وجود داشت   نیز   متحده ایاالت  در انقالب  بروز یک تهدید   ،1930  دهه اواخر در

 ، در نظر بگیرند. شد ی م نادیده گرفته   قبال  مربوط به کارگران را که 

  مواردی آن باعث ایجاد  اما باشیم،   بر آمریکا( بی اطالع سوسیالیستی  )فشار بلوک فشار  آن ازما  شاید 

 شد.  دستمزد  حداقل و  رفاه مانند 
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گریزگاه   یا   میلیاردر هیچ   و  یافت   افزایش ٪ 90  تا   ثروتمندان مالیات . کاهش یافت  ها عامل  مدیر  حقوق 

  فشارهمان  و دلیل آن، .  بودند افراد درستکاری   ثروتمندان  زیرا نبود  اینگونه  آمریکا. نداشت  وجود   مالیاتی

 وقفه بود.   بی

  و   گرفت  قرار سازی تجاری  در معرض  1980 دهه  از  «کمونیست  اصطالح به بلوک »  که  هنگامی

  آن  از  قبال   که یاظالمانه  اقتصاد  به  آرامی  به   نیز متحده  ایاالت  ،کاهش یافت  ی ایدئولوژیک مخالفت 

  االن،  اما. بر دوش کارگران و طبقه ضعیف جامعه بود   هانه ی هزآن همه   در که  بازگشت،  بود   برخوردار

  رحمانه  بی ات آزمایش انجام  امکان  ،هاربات  و  مصنوعی  هوش  سرنشین، بدون  هواپیماهای  و  اتوماسیون 

 . اند کرده  فراهم را تری 

 . میشد ی نمحتی متوجه آن   ما  که بود   کند  آنقدر هوایی،  و  آب  تغییرات   مانند  آمریکا،  جامعه در تغییر  اما

 . بودیم  شده  بوک  فیس و  ایمیل  درگیر حد  از بیش  ما

و در عوض یک دنیای پرزرق و برق و بی   شوند ی نم ما متوجه نبودیم که قوانین پذیرفته شده، اعمال 

 رحمی جای آن را گرفته است.

به دفاع از   ها قدرت برخی  آن  در  که  نداشته باشیم سیستمی  و یک   فرهنگ یک  که زمانی تا   ما نهایت،  در

. در آخر باید  کنیم بحث   متحده ایاالت  در جهانی  پایه درآمد  مورد  در م یتوان ی نمحقوق شهروندان بپردازند،  

  یا   متخصصان توسط   نه  شود، ساخته ما  و  من  توسط  شما، توسط  باید  قدرتمند  نیروی   اینبگویم که 

 . بات ر و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  تولید کننده  ی هاشرکت  و  سیاستمداران 
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 8 فصل

 سناریوهای آینده حکمرانی جهانی و کنگره زمین 

 2020  ژوئن سال 14

 . نیست   اتفاقی این و  اند دادهما را در معرض یک گزینه )انتخاب( منفی قرار 

  و  عکس  اطالعات، انتقال  با   دیگر، بانک  به  بانک   یک  از  پول انتقال  با  پنهان، ی هاقدرت  با  جهان 

  میلیاردرها  به   که یامشاوره  ی هاشرکت  و  عمومی  روابط  و  هابانک  ، انحصاری ی هارسانه  بین   محتویات 

 احاطه شده است.   ،دهند ی مو بدترین کارهای آنها را انسان دوستانه جلوه   و  کنند ی مخدمت 

.  شوند ی م متمرکز معدودی  افراد  دست  در فقط  قدرت  و  ثروت   که به سمتی در حرکت است  جهان 

  به  خواهیم ب  اگر. است   افتاده  پا  پیش  و  معمولی  شدت  طور به  شود ی م داده کارگر افراد  به  که اطالعاتی

  و  دروغین خدایان   این  برابر  در  و  کنیم کار جدید  ی هاقدرت  این  با باید  دهیم، پاسخ  المللی بین   مسائل

 . زانو بزنیم  جهانی،  اربابان خودگماشته 

  تولید چیزهای مورد نیاز را  همه  ،کند ی م کنترل  را ما  یها پول   همه  تمام با بی رحمی   که  سازی   جهانیاین 

کند، و شأن و   کنترل اجتماعی  یهاشبکه  در ها پست با انتشار  را  ما ذهن  کند ی م سعی  حتی  و  کند یم

.  منزلت ما را آنقدر پایین بیاورد که فقط در پی تصاویر مبتذل باشیم، ما را زیر پای خودش له کرده است 

  که  یی هاگروه . است  طلب  انزوا و  نژادپرست  ی هاگروه  از  متشکل مطرح شده، گلوبالیستی ضد  گزینه  اما

  آنها  اما  هستند،  قدرتمند  شدت  به  ها گروه  این . کنند یم  استفاده تلخ و آزار دهنده  بسیار  سخنان و  خشونت  از

 گمراهی کارگران نومید دارند. و به اندازه بقیه قدرتمندان سعی در   ندارند، یاعالقه   حقیقت   به

  آنها. هستند  آنها  کامل تجزیهخواستار   بلکه  نیستند،  جهانی  نهادهای اصالح  خواهاننه تنها  ها گروه  این 

  این ،موارد  بیشتر  درندارند و   جامعهبر  فناوری  تسلطجلوگیری از   یا  هوا و  آب  تغییر  برای حلی  راه  هیچ

   . رند یگی م نادیده را تهدیدات 

  سازمان  یا ملل  سازمان مانند  جهانی  نهادهای  به  م ی توانی م  گرفتن مشاوره و رهنمودهای سازنده برای

   .کنیم  مراجعه  که اهدافی الهام بخش دارند، جهانی بهداشت 

  را ( متحد  مللو فرهنگی  علمی  ، آموزشی سازمان ) یونسکو  اساسی قانون بخش   الهام کلمات  وقتی 

  از دفاع پس  ،رد یگیمشکل   هاانسان  ذهن  در در ابتدا هاجنگ  که  آنجا  از »: شوم ی م برانگیخته  خوانم یم

 شکل بگیرد«.  ها انسان   ذهن  در  نیز باید ابتدا  صلح

  آنها  اما ،اند کردهاز آبرو و اصالت خود را حفظ  یاذره هنوز   یونسکو   مانند  المللی بینوسسات م این  گرچه

  یهابرنامه و    هات یاولو  که  اند شده  آلوده غیرمستقیم یا  مستقیم  به طور   بزرگ  یهاشرکت  پول   به  چنان نیز 

به ثروت اندوزی    خیریه  دروغین  پرچم زیر  که گیتس  بیل   مانند  میلیاردرهایی  توسط   آنها اصلی

 . شود ی م  دیکته ،پردازند یم
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  را شدن  جهانی  با  مقابله  برای  الزم   انگیزه و  دانش وقت،  ما اکثر غیرممکن،   یهانه یگز  این به   توجه  با

   . کنیم  مراجعه  باید   کجا به گرفتن  کمک برای  میدانی نم و بنابراین   ،نداریم

و بین   گرایی،  المللی بین بخش   الهام انداز چشم  و   مالی و  تجاری  یها ت یفعال حاکم بر سازی  جهانی بین

  و  ملل سازمان  تأسیس  و  مداراخالق  و  آگاه  ایجاد یک حکومت  برای   زمین کره شهروندان آمدن  هم  گرد 

 ، تفاوت زیادی وجود دارد.بشر مشترک مشکالت  حل  برای المللی بین   یهاسازمان  سایر

  توسعه   و  تجارت  طریق  از  تا آورد ی م هم  گرد  هستند،با استعداد  اغلب  که را  افرادی سازی، جهانی 

  و  هابانک  تصمیمات  که  است  فرض استوار  این بر   سازی جهانی . سودهای کالن دست یابد  به  ،فناوری

  همه  خوشبختی  باعث  کنندگی مصرف  و  رشد  و  است  عادی   مردم در جهت منفعت  ملیتی چند  ی هاشرکت 

  از  برخی از  است  ممکن گرچه  و   دستیابی به سود است  فقط  کسب و کارها  موفقیت از منظر اما . شود یم

   . است  و استثمار   برداری  بهره  آنها اصلی  انگیزه اما  ،شود  استفاده  فقیر افراد  به   کمک برای   سودها این 

،  کنیم سازی  جهانی  جایگزین   آن را و  بازگردیم  بی پروای خود   و  شجاع  سنت بین المللی گرایی به   باید  ما

 . باشد  قومی  هویت  بر  مبتنی  نه  و  باشد  انزواطلبانه  نه   به طوریکه

.  را در نظر بگیرید  ،بولسونارو ژایر  برزیل، جمهور  رئیس دولت  توسط آمازون  ی هاجنگل  تخریب 

  یکایجاد   و  تمدن  باعث از بین رفتن   ،رند یگیم   نادیده  آنها را ها رسانه تمام   اکنون که  کنونی، اقدامات 

هم هیچ    المللی بین   نهادهای.  د یآی نم هیچ کاری از دست ما بر . است  خشک و برهوت برای جوانان   سیاره

 این اقدامات ندارند. قدرتی برای جلوگیری از 

آنقدر ریشه دوانده که   ،آمازون و بزرگ عظیم  شرکت  عوض، در و   است  نابودی  حال در آمازون جنگل 

  و  شود ی م سوزانده ،کند ی م تصفیه   را ما  هوای  که  جنگلی. بگیرد  بدست   را جهانی  اقتصاد  کنترل  تواند یم

   .شود ی م شکوفا  برده،از بین  را اقتصادی  آزادی که  دیجیتالی جنگل یکدر عوض 

به آنها    محلی  سطح در  و  کرده شناسایی  را جهانی  و مشکالت   مسائل بتواند  که  داریم نیاز  سیستمی به ما

مردم   یهاسازمان   .بنویسند   مقاله توانند ی م  مشهور روشنفکران . دهد  بیانیه  تواند ی م ملل سازمان پاسخ دهد. 

ها می توانند اعتراضات خود را اعالم کنند و برای دادخواست ها از شهروندان امضا    NGOنهاد یا 

 انجام نمی شود.   ما  آیندهنابودی  از  جلوگیری برای   هماهنگی  تالش  هیچ اما بگیرند. 

همان چیزیست که    (هاشرکت )نه تغییر رژیم به رهبری  جهانی  مقیاس در رژیم  تغییر  مترقی  شکل

 آن را دنبال کنند.   توانند ی مشهروندان 

  به فرانکو  فاشیست  رژیم   با  جنگ برای   1930  دهه  در  جهان سراسر  جوان از  هزاران فراموش نکنید که 

 .داشت ی مهم   نباید   و  بار منفی و خجالت باری نداشت «  رژیم تغییر»  کلمهدر آن شرایط،  . رفتند  اسپانیا

  بی  کشتار  «،زندگی فضای» ایجاد  برای   که فاشیستی  یهادولت  با   مبارزه برای زور  از  استفاده همچنین 

 راه چاره دیگری وجود نداشت. واقعا  چون   .نبود  آور  شرم  اصال   ،دادند ی م انجام  رحمانه 
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  امضایبرای این کار نباید فقط به  و   بگیریم نادیده  را خود  زمین  حاکمیت  تغییر  به   مبرم نیاز  م یتوان ی نم  ما

  برای   ابزاری عنوانبه  نه   ،است  جهانی  حکمرانی  مستلزم تغییر امر  این. بسنده کنیم هادادخواست 

  فروپاشی  خطر  با  مقابله  برای   ابزاری عنوان به بلکه  ثروتمند،  نیکوکاران و   گذاری  سرمایه بانکداران 

 . ثروت   گسترده تمرکز  و  گری نظامی محیطی،  زیست 

  جامعه یک  و  کنندگی مصرف  بر  مبتنی  اقتصاد  از فراتر  که  داریم  نیاز   یانداز چشم به   آینده برای ما

  چیز   همه  پنهان، ی هاقدرت  با  مقابله  هنگام  تا  الهام بخش ما باشد  که اندازی  چشم  ؛باشد  پارانوئید  نظامی 

 . بیندازیم خطر  به   را خود 

  با   تا  انداختند  خطر  به   زمین کره  کنار  و  گوشه   در را  خود  جان فعاالن  و  روشنفکران  از  تعداد اندکی

  سرانجام، . باشند  جهانی   صلح و  بین المللی گرایی  طرفدار و  کنند، مبارزه  یا توتالیتاریسم خواهیتمامیت 

  خود را از آنها اعالم حمایت  تبعیدی   یها دولت  سایر و   انگلیس و  متحده ایاالت  چین،  روسیه، ی هادولت 

  بلکه  ،هاست یفاش شکست  رویای تنها   نه  اما . داشت این حمایت خطارت زیادی را نیز به همراه . کردند 

   . نرفت  بین  از  نیز واقعی  المللی بین  همکاری  ایجاد 

مورد   که ) 1914  و  1907  ،1899  ی هاسال  در الهه صلح   یهاون ی کنوانس به  ملل  سازمان اصل و اساس 

-المللی بین  قوانین  صلح،  ی هاون ی کنوانس  آن . گردد یم باز (  شد ن  اجرایی اول  جهانی جنگ  آغاز با  آخر آن 

  قوانین  و ،ند کرد  اجرا  سپس و داده  پیشنهاد   جهانی  یهام ی رژرا به  سالح خلع  ،کردند  مدون  را ای

.  بود  جنگی   جنایات  مجازات  شامل  که  ند کرد  اعالم  جنگ و  تجارت  دیپلماسی،   انجام  برای   را بشردوستانه 

 . میدانی م الملل بین  حقوق  آنها را  ما که بود   مواردی از بسیاری   منشأ الهه  صلح یها ون ی کنوانس

این   بار،  اولین برای. شد  اول  جهانی  جنگ از  پس  ملل  جامعه تشکیل به   منجر  ،الهه  صلح یها ون ی کنوانس

  چند  ی هاشرکت  به رهبری  جهانی حاکمیت  با  بتواند  تا شد   جهانی  حکومت   مجهز به نوعی  کره خاکی 

 – Kellogg) کلوگ-بریان پیمان   مانند  دستاوردهایی به  1928  سال در ملل جامعه  . کند  مقابله، ملیتی

Briand ) به واسطه این ملل سازمان ی هاه یپا  و دست یافت.   جنگ   به  دادن پایان   برای  چارچوبی  ایجاد  و ،  

 ، بنا شد. المللی بین  ی هاجنبش   سایر  و  ملل جامعه   دستاوردهای

  حاکمیت غنائم حاصل از   از  نتوانست   دوم، جهانی جنگ  در پیروزی  از  پس  متحده ایاالت  متأسفانه، 

  ایجاد روابطی  با   آمریکا افراد ابرثروتمند  .چشم بپوشد  انگلیس فاسد  امپراتوری یعنی   استثمارگر، جهانی 

  و   کردند  سرکوب  را بودند   فاشیسم با   مبارزه در حال همچنان   که را هایی کایآمر  سرانجام ،لندن با عمیق 

   .کرد   تبدیل برای خود  تهدید   یک  به ، جهانی صلح شریک جای به   را شوروی  جماهیر  اتحاد  ،متحده ایاالت 

 . شد  محدود  نیز   متحد  ملل  سازمان  اختیارات  و   شروع شد  سرد  جنگ در نتیجه، 

با   حتی  ،کاهش یافت   زیادی  حد  تا   بوش دبلیو  جورج دولت  زمان در متحد  ملل  سازمان بودجه  با اینکه 

اما   ،فاصله گرفتند  المللی  بین   قوانین از  بیشتر  و  بیشتر ترامپ   و  اوباما  دولت  در آمریکا یها است یس اینکه 

  راهنمایی  و عدالت   برای  توانند ب  شهروندان  تا  است  حیاتی و ضروری مکانی   همچنان   متحد  ملل سازمان 

 به آن مراجعه کنند.  
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.  اند گرفته  فاصله  خود   اساسیاولیه و  ی هاآرمان   از  ،وابسته  جهانی نهادهای  و  ملل  سازمان حال،  این  با

  به )  آنها بودجه  و شوند ی م اداره راحت و بی دردسر، مشاغل از  بازنشسته  یها بوروکرات   توسط  آنها

  تأمین یی که مخالف منافع عموم هستند،میلیاردرها   و  ملیتی  چند  ی هاشرکت  از(  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور

 . شود یم

بزرگ   ی هاچالش  ، انسان بر  آن  منفی  تأثیر و  فناوری  تکامل   جنگ، انگیزه و   آب و هوا )اقلیم( تغییر

توانایی این را    زمین کره شهروندان  ،وجود   این  با.  است  واقعی  جهانی  حکومت   یک   در پی که  است  تمدنی 

 ندارند که برای یک هدف مشترک، با هم هماهنگ شوند.

  یا   G7 مانند  مغرض  و  مرموز و سری نهادهای  مقابل در که  هستیم   جهانی حاکمیت  یک نوع خواستار  ما

 . باشد   پاسخگو مسئول و  مردم  ، نسبت بهپول  المللی بین  صندوق 

 ،شود ی م تامین  ثروتمندان  بنیادهای   ازآنها  بودجه   که  متحد  ملل  سازمان دفاتر  خوراک  خوش  کارشناسان 

  و  عجیب  نظرات ارزش . دهند ی نم  سیستمی  و  محیطی  زیست  اقتصادی، سقوط   واقعی  خطرات  به   اهمیتی

  بهداشت   اقتصاد، ،در مورد آب و هوا بافت  وارن   و  بلومبرگ مایکل  گیتس،  بیل مانند  میلیاردرهایی  غریب 

   .است  زمین  شهروندان  یا  اخالق، اصول  کارشناسان بیشتر از ژئوپلیتیک،  و

  بهم   را جهان  سراسر در رایانه  ابر هزار  هاده  ،هاشبکه . نیستند  میلیاردرها  فقط  صرفا   سازی  جهانی مسئله

  تصمیمهستند که   هاانه یرا  ابر این افزایش دهند.  ثانیه هر  و  دقیقه  هر  روز، هر را  سود  تا  کنند ی م  وصل

  پولی   ارزش کنند ی م سعیو   ،رند یگیمرا  Bank of America  و)بلک راک(    BlackRock شرکت  نهایی

در آنها   یای اخالقکه هیچگونه اصول  یی هاتم یالگورسودها را بر اساس  و  کنند  ارزیابی  را  زمین کل

 لحاظ نشده، محاسبه کنند. 

سوق   مدت  کوتاه  تفکر  ما را به  با کمک دوپامین، توانند ی م های باز  و   هالم یف اجتماعی، ی هاشبکه  وقتی   و

 همین کار را انجام دهند.  توانند ی م هم  ها انه یرا پس  ،دهند  تغییر  را  ما مغز عصبی  ی هاشبکه دهند و 

  واقعی  هایکار بدون اینکه متوجه باشیم، حتی   اما ،م یانداده دست  از کامل طور  به  را خود  ذهن  هاانسان  ما

 . م یاسپرده هاانه یرا  ابر به  نیز  را

 !تغییر دهید( کامالا ) کنید  متحول   را  متحد ملل  سازمان  نکنید؛ اصالح  را  ملل  سازمان

  متحد  ملل  سازمان به  نسبت   روزولت، فرانکلین جمهور رئیس  زمان نتوانست مانند  هرگز   متحده یاالت ا

نه این    اما داد، خواهد  قرار امنیتی  و  اقتصادی دیپلماسی، مرکز  در را ملل  سازمان من  دولت . متعهد باشد 

  منافع به   متعهد  نهادی  متفاوت؛که اکنون شاهد آن هستیم، بلکه یک سازمان ملل متحد  ی متحد  ملل سازمان 

 .کند ی نم و در جهت منافع آنها تالش  رد یگی م قرار  قدرتمندان  و  ثروتمنداندر مقابل  که  عمومی

نیت    نیت آنها اما ،درست است  اغلب ( ملل سازمان   ویژه   به) جهانی  حاکمیت  گرا به  راست  حزب  حمالت 

و   ،را خصوصی سازی کنند  جهانی  سیستم مهم و حیاتی  بقایای  خواهند ی م  پنهان  یها قدرت . درستی نیست 

 شوند.  المللی  بین  تهدیدهای  به   علمی پاسخ  و  نظارت  المللی، بین   قوانینمانع ایجاد 
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  فیس یها پست انتشار   «،جهانیمنظور از » . خواهد ی م ما  از جهانی  پاسخی  ما ناپایدار  و  خطرناک  دنیای 

است. شهروندانی   زمین  کره  متعهد  شهروندان  توسط شده هماهنگ   المللی بین   اقدامات  بلکه  ،نیست  بوک 

 که به اندازه بانکداران و ابرثروتمندان سازماندهی شده و هماهنگ باشند. 

  ،شوند ی مبه شدت با هم هماهنگ  کسب سود  و  توزیع  ساخت، مالی،  مردم این کره خاکی برای کارهای 

 به شدت ضعیف هستیم.  جهان،   سراسر شهروندان  و  اخالقی روشنفکراناما در همکاری و هماهنگی 

تهدیدات پیش رو   علل  منطقی و  علمی تحلیل   به ،چیز هر  از  قبل که داریم  نیاز المللی  بین  سیستم   یک  به ما

   .کند  نظارت  گسترده  پاسخ و واکنش یک   بی درنگ اجرای  بر  و  بپردازد 

 زمین  کنگره

  آنچه . داشت  نخواهد   یا جه ینت هم  اصالحات  یک فهرست کلی از  ارائه که است   جدی آنقدر کنونی وضعیت 

  را  متحد  ملل سازمان  عملکرد   که  تدریجی، اصالح  یک  نه  است،  عظیم  ساختاری  تحول   یک  داریم  نیاز  ما

 . دهد  تغییر

  طوری  به ، کنیم، چیزی شبیه کنگرهبا دو مجلس )حزب( تبدیل   نهاد   یک  به  را متحد  ملل سازمان  باید  ما

  نماینده بلکه  ،(اند دهیپاش   هم از  جهانی  مشکالت مالی دلیل به   که) نباشد  هادولت  نماینده  فقط دیگر  که

 . باشد  دموکراتیک   روشی  به  زمین  شهروندان 

  متحد  ملل سازمان  کنونی مجمع. گرداند ی مبر  ملل  سازمان  به  را 1942، اختیارات سال اقدامی چنین

  هر  ،«متحد  ملل» عنوان   حفظ با  عالی   مجلس  این در  .کرد  خواهد  عمل  سنا  معادل عالی،   مجلس عنوان به 

  امنیت  شورای جایگزین   ملل  سازمان  اعضای همه  منتخب  سخنگوی  ،وجود   این با. دارد  نماینده  یک  ملت 

  با، زمین محیطی زیست  و   رفاهی امنیتی، اقتصادی، مسائل به  رسیدگی  برای  که خواهد شد،  کنونی 

 .کند ی م  همکاری موقت  و  دائمی یها ته یکم

  یا ،ترن یی پا  مجلس  یک معادل  که شود   منتقل جدید   نهادی به   باید  جهانی  حاکمیت  اختیارات  وجود، این  با

  توان ی نمرا بر عهده دارد، به همین دلیل  اصلی نقش   مجلس این چون . کند یم  عمل  « نمایندگان مجلس»

 آن را با نهاد دیگری مقایسه کرد. 

  زمین  شهروندان  یها ینگران  و   نیازها ،شود ی م نامیده « زمین کنگره »  اینجا در که  قانونگذار، مجلس این 

  زمین  کل  یهااست یس  اجرای  و  تدوین   برای جهانی  نهاد  یک   عنوانبه  و  کند ی مبیان   محلی  سطح  دررا 

 .کند ی م  عمل

  و  گذاری  سرمایه ی هابانک  انحصار  در حاضر حال  در  که را  جهانی حاکمیت  مدیریت  زمین  کنگره

بر عهده    ،کنند ی م اعمال هادولت  بر  پنهانی   طور  به  را  خود  یها است ی س و  است  ملیتی چند  ی هاشرکت 

 .  رد یگیم
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  جوامع  و مشکالت  ها ینگران  و   ،ارتباط خواهد بود در  جهان  سراسر شهروندان   با  مستقیما   زمین  کنگره

امر منجر   این خواهد کرد.  آگاه  جهانی  مسائل آنها را از علمی   به روشی  و را بررسی خواهد کرد، محلی

  اکثر از  ترک یدموکرات زمین  کنگره . شود یم  زمین  کل  یهااست یس  تدوین   در جهانی  گفتگوی یک   به

 خواهد بود. کنونی  کشورهای

بودجه    که انتفاعی غیر ی هاصندوق و  بنیادها   خصوصی، سرمایه  که است  این جهانی  حاکمیت   قانون اولین 

 جایی ندارند.   زمین آینده بحث   در ،شود یم  تأمین ثروتمندان   توسطآنها  

  به  و   زمین کنگره  اعضای  عمیق  اخالقی تعهد  به  انتقادی،  و  دقیق یهابحث   و  علمی  تحلیل   و  تجزیه  به ما

 . داریم  نیاز، منتظره غیر   شرایط  در حل  راه یافتن   برای خالقیت  و  تخیل 

عمل خواهد    جهانی سازمان  یک   عنوانبه  ،شود ی م  تأمین محلی  ی هاکمک  با بودجه آن  که  زمین  کنگره

را به طور کامل   اقدامات  این  ورا ارزیابی کرده   منابع  از ها شرکت  برداری  بهره  تأثیر به طوریکه   ،کرد 

  برزیل در  امروز که یاتکارانه ی جنا اقدامات  قابلیت را خواهد داشت که بهاین  سازمان این. متوقف کند 

 خاتمه دهد.   پایان  بی   یهاجنگ  برای  متحده ایاالت  دفاع  وزارت   یها زه یانگ به  یا  افتد ی م اتفاق 

  سراسر  در واقعی  ی های همکار  تسهیل  برای و  مثبت  در جهت  جدید   یهای فناور از زمین  کنگره گرچه

  بین   مشترک تحقیقات   شهروندان، بین  گفتگوی  برای بحث و   اما کرد، خواهد  را استفاده  نهایت  جهان 

  نمایندگان  که داشت  نخواهد   مرکزی ساختمانیک   جهانی مسائل  مورد  در هادولت  همکاری یا   دانشمندان

  و  ،پراکنده خواهد بود   زمین سراسر در ها آن ی هانشست جلسات و   مکان بلکه  شوند،  جمع هم   دور در آنجا 

 خواهند پرداخت.  بشر، نیازهای  تأمین   و در جهت  محلی  سطح  در هااست یس  اجرای  و  تنظیم به   در آنها

  هستیم  روبرو آن با که  مهمی مشکالت  مورد  در تا دهد ی م فرصتی  زمین کره  شهروندان  به زمین  کنگره

  را و جهانی   محلی سطح  در حاکمیت  در مشارکت  دهد ی م به آنها فرصت   همزمان   وآموزش ببینند  

   .بیاموزند 

  خود  ساالن  و  سن  هم با  دهد ی مامکان  شهروندان به  که را تدوین خواهد کرد  یی های استراتژ زمین  کنگره

  کاالهای صادرات  و  واردات   به محدود  دیگر تجارت مشارکت و همکاری داشته باشند.  جهان سراسر در

 ، نخواهد بود. دهند ی م افزایش را  کربن انتشار که  بزرگ ی هاشرکت  انحصاری

هم منفعت    شرکایی توانند ی م جهان  سراسر جوامع آن  در که  خواهیم داشت   مشارکتی  اقتصاد  یک  بلکه

نشأت   پایین  سطوح  از دقیق مدیریت کنند. نظارت  را خود  کوچک  ی های د یتولو   های تعاون  و   کنند  پیدا خود 

   . شود ی م اعمال  المللی بین   سطح در اما  رد یگیم

  و  جو جنوب، قطب  و  شمال  قطب  ،هاانوس یاق  از  زمین، کره  کل جمعیت  از نمایندگی   به زمین  کنگره

  هک این تضمین   برای و   خواهد کرد  محافظت  چرخند ی م  زمین دور به   که ییها دستگاه  سایر  و   هاماهواره 

منطقی و علمی   ی هابحث امکان   و  باشد در دسترس همه  ،شود ی م تأمین   پذیر تجدید   انرژی  از  ی کهاینترنت 

 وجود داشته باشد، مقرراتی شفاف و کارآمد وضع خواهد کرد. 
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  تعیین   را ی اننمایندگ، زمین کل  جمعیت  به  توجه  با  زمین،  قانونگذاری اصلی  نهاد   عنوانبه  زمین،  کنگره

.  ( نفر  میلیارد  6  برای  نماینده  120)  کرد  تعیین  نماینده یک  نفر   میلیون 50 هر برای   بتوان شاید  . کند یم

  آمریکای  یا  آفریقا  مانند  مناطقی نمایندگی برای ) شوند  تعیین  جغرافیایی  نظر  از باید   های ندگی نما  از برخی 

  از  توجهی  قابل بخش  که  هستند   ییها گروه  نماینده  که  نیز   زمین کنگره اعضای حال، عین در اما ( جنوبی

مانند معلوالن یا کسانی که در فقر   است  کم  بسیار آنها  تعداد   اما دهند ی مرا تشکیل  زمین کره  جمعیت 

 . باشند   محلی دولت  در مستقیم آنها  نماینده  تاباشند   داشته حضور باید   مطلق هستند،

  تدوین( هسال 30 حداقل)  مدت  بلند  ی هاحل  راه، زمین روی  پیش   مهم موضوعات  برای   باید  زمین  کنگره

  زمین کنگره . کند  حمایت  ،شود ی ممنجر  واقعی  یهاحل   راه که به  صریح  و  متفکرانه  ی هابحث   از و  کند 

بتوانند از    زمین شهروندان هزینه خواهد کرد تا همه   جهان سطح  را در  یمدت  بلند  ی هابودجه  همچنین 

 کنند. استفاده  ارگانیک کشاورزی  و   بادی و  خورشیدی   انرژی

  بلکه  هاانسان  تنها نه  زمین  ساکنان. آن ساکنان  و   زمین از  محافظت  یعنی  زمین  کنگره از نظر  امنیت 

  هیچ  که  بر این فرض اساسی استوار است   جهانی حاکمیت . شوند ی ممحسوب  نیز  گیاهان و  بومی  حیوانات 

  « استخراج» و  «مستغالت  و  امالک» مانند  مدرن  مفاهیم تمام  و  نیست   زمین  یا  هوا   ،هاانوس یاق مالک  کس

  خاک  تخریب   آب، و  هوا آلودگی  ماهیگیری، بر شدت  به زمین  کنگره. در این زمینه جایی نخواهند داشت 

  طبیعت  بازسازی   برایکه   را  ییهاپروژه  بودجه   زمین کنگره  .کرد  خواهد  نظارت   طبیعی یها ستگاه یز  و

 از بین ببرند، تامین خواهد کرد.   اند شدهرا که به اسم توسعه ساخته    یی هاساختمان تالش کنند و 

  با  قا  یعم  که  یی هاگروه  با فناوری  و  کشاورزی  زیست،  محیط  زمین، علوم  متخصصان  ارتباط و تعامل

  چرخه  منجر به ایجاد یک  محلی، یها دولت  نمایندگان با همچنین   و   در ارتباط هستند  عادی  شهروندان 

  از  جدیدی عصر که خواهد شد  شفاف اجرای  و  سازنده پیشنهادهای   عینی،  تحلیل  و  تجزیه  تحقیق، از  مثبت 

 را به ارمغان خواهد آورد.  حاکمیت 

  خلق  جمهوری  و  متحده ایاالت  بین  غیرضروری  کامال   ی های ر یدرگ به حل تواند ی م  جهانی  حاکمیت  آینده

  هم   با سطوح  باالترین  در باید  کشور  دو  این کمک کند.  ،ندارند  سود  و  سرگرمی  هدفی جز که  چین 

  ایجاد  مردم  برای واقعی جهانی  حکومت  یک   و کنونی برآیند  یها چالش  بتوانند از پس   تا  داشته  همکاری 

 . کنند 

هستند.   چین  با   جنگ رو به رو هستیم که خواستار  یی ها ن یکمپ  با   متحده ایاالت اما در عوض، ما در 

 .  اند ساخته که از چین، اهریمنی پلید  یی هان ی کمپ

  به   مااست نه ارتباط مردم آنها.  کنندگی مصرف  و  تولید  ی هاستم یس  فقط محدود به  کشور دو اینارتباط 

  باید   ،است  رحم بی  ملیتی  چند  ی هابانک   تحت سلطه کشور  دو  هر  مردم  زندگی و  اقتصاد  که  دلیل این 

باید اتحاد و همبستگی بیشتری با مردم چین برقرار کنیم و این   ما  اما  باشیم.ارتباط محدودی با چین داشته  

امکان پذیر نخواهد بود؛ این آینده   مشترک  آینده مورد  درکار جز با بحث و گفتگوی مردم دو کشور 

 آینده باشد.  یهانسل است که به فکر آینده زمین و   شفاف  و  صادق حکومت  یک مشترک در گرو 
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 9 فصل

 است؟ کسی بوک، چه فیس مالک

 2020  ژوئن سال 19

با دوستانم   م ی هابرنامهو    متحده ایاالت  جمهوری ریاست  انتخابات  در نامزد شدن خود  مورد  در وقتی 

  یها رسانه  طریق  از را  خود   پیام  باید  اما  ،خوبی دارم اهداف و  هاده یا که  گفتند  من  به کردم، صحبت 

  ویژه  به  جستجو، موتورهای در من پروفایل  کاری کنم که و  کنم منتشر  بوک  فیس ویژه به   اجتماعی،

 باال بیاید.  راحتی  بهگوگل، 

.  در این راه انجام دادم ییهاتالش متوجه نیت خوب دوستانم شدم و بر اساس بودجه محدود خود،   من

  حقیقت  که  متوجه شدم   کردم، جستجو  خود  انتخاباتی  کارزار در مورد  اینترنت  در که  هنگامی  متأسفانه، 

 بزدلی که در پشت صحنه اینترنت قرار دارند، ارزشی ندارد.   و  رحم بی   یهاقدرت  برای

ی و پیدا کردن هم  جهان عدالت   برای برقراری از آن  که ،و این رسانه  مجازی فضای متوجه شدم این 

  آینده برای   مشترک  ریزی  برنامه  و  زمانه  مهم  مسائل  مورد  در  یکدیگر  با  بحث   برای و   ،نظران خود 

 به افرادی سودجو که در پی سودهای کوتاه مدت هستند، فروخته شده است.  ، میکنی م  استفاده

در   رحم بی  یارسانه  عنوان به   هک  گوگل،  جستجوی موتور موجود در اطالعات  انحصار از  من، دوستان

  دستکاری ماهیت  به نسبت   آنها. بودند   اطالع  بی  امال  ک ،است  Alphabet ملیتی  چند  ت کشر آوریسود  جهت 

  و  کنند ی م  دستکاری را ها گفتمان  که ، توییتر و   بوک فیس  مانند  خصوصی  ی هاشرکت  جنایتکارانه  و   کننده

 .کردند ی ماطالعی نداشتند یا آنها را انکار   ،کنند ی م  مسدود  را  زمین کره شهروندان  بین  مکالمات 

  بزرگ  یها ی کمپان و   ،بدانیم اینترنتی  یهاس ی سرو این صاحب  یا مشتری  را خود  به شدت دوست داریم  ما

  یک  یا خیریه  یک  مانند  فیسبوک  یا   گوگل کنیم فکر که  کنند ی مما را ترغیب  هاشرکت  این  تبلیغاتی

 ، متعهد به حقیقت است. پاسخگو  دولتی سازمان 

  فقط اما ،نخواهند شد   سالم جامعه   و  خوب  دولت  ایجاد یک در جهت  ما مانع اقدامات  ها شرکت  این مطمئنا ، 

  این . شود ی نممحسوب   آنها مشتری ی هاشرکت  سود   یا  آنها  سود تهدیدی برای   اقدامات، این  که دلیل این  به

  کشور در واقعی  تغییر  شما را از ایجاد  که  است  این آنها اصلی  وظیفه اوقات، بیشتر  که  است  معنی  بدان

نهادهای سطوح   و   ها  NGO ،صادق غیر  حتی یا   ناکارآمد   سیاسی احزاب  سمت  به  را  آن و  دور کنند 

 پایین، سوق دهند. 

  اما کنند ی م فعالیت ( ساختگی خیریه  موسسات   با تعداد زیادی) ی خوب نیت موسسات عنوانبه  ها شرکت  این 

  انتشار  طریق از  و دارند ی م  باز موثر  و  یافته  سازمانتفکر  از را  شما دوستانتان، و  شما  توجه  جلب   با

 .  دارند ی م، شما را به رضایت مقطعی وا پیام  و  پست 

و گرد    شدن  جمع  از  تا  کنند ی م متحده  ایاالت  در جزئی مسائل بحث حول  و  گزارش آنقدر ما را غرق  آنها

  کاربر  شما  ند ی گوی م آنها . جلوگیری کنند  ، پیش رو سیاسی  و  اخالقی  بحران با   مقابله برای هم آمدن ما  
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  در اما هستید، اجتماعی  یها رسانه  و  جستجو موتورهای سایر یا   چت  اسنپ  توییتر،  بوک،   فیس  گوگل،

  از  شما، خصوصی  اطالعات  آنها . فروشند ی م دیگر احزاب  به   هاشرکت  این که  هستید   محصولی واقع

  را  همکارانتان  و  دوستان  و  شما  خاص  ی هاعادت   و  عالیق   شما، شخصی زندگی  و  ها ل یپروفا جمله

 . فروشند یم

.  کنند ی م ، منحرف کنند ی مکه از شما دزدی   ییهاشرکت ذهن شما را از  آنها اینکه،  ترمهم از همه 

  عدم  ایجاد  و   شما کردن  گمراه  ،دهند ی م ارائه  قدرتمندان  و  ثروتمندان  به  آنها  که  چیزی  ارزشمندترین

 .  کنید  اعتماد   باید  کسی  چه  به   اینکه است و  حقیقت   مورد  در  اطمینان

  همان  سردرگمی و هیجان ناشی از کرونا . است  شده  تبدیل آنها  تجارت   از بزرگی قسمت  به   کرونا ویروس

، مبنای  دهند ی م شما  به  آنها  که ضد و نقیضی اطالعات . فروشند ی م  ثالث  اشخاص  به  آنها که  است  چیزی 

 . شود ی نم علمی ندارد و حقیقت محسوب 

 چیست؟  برای جوامع مختلف  ضد و نقیض  اطالعات  انتشار از  اجتماعی ی هاشبکه   و  هارسانه  هدف  پس

  همه  در عمیق   اعتمادی  بی  ایجاد  آنها اصلی انگیزه اما دارد، وجود برای انجام این کار   مختلفی  ی هازه یانگ

  کنند ی منهادینه  شهروندان در ذهن  فاسد  کارشناسان دیگر و   دولتی فاسد  مقامات  و  هارسانه  . است  نهادها 

  همه   به  و  تحقیقاتی وسسات م و   هادانشگاه  به  پلیس، به   دولت، همه  به  ،اخبار  همه  به نسبت   باید  که

در مقابل قدرت ثروتمندان قد   تواند ی نمدیگر هیچ نهادی   که  معناست  بدان  این  .باشند   اعتماد  بی  کارشناسان 

حاکی از این   هاگزارش . است  فاسد  نهادهای   و فاسد  واقعا   دولت  ایجاد  ،استراتژیاین  از بخشی علم کند.  

 اتفاق هستند. 

  در اصلی نقش اعتماد، قابلوسساتی م  در جامه  ، اجتماعی یها رسانه دیگر  و   توییتر  بوک،   فیس  گوگل،

 دارند.  کهولنا  روند  این پیشبرد 

این   ارتباطی  ابزار و  پرورش   و  آموزش  دولت، رحمانه  بی   سازی خصوصی  از  قبل ضروری  گام  یک

 نابود شوند.   عینی   و  مستقل تحلیل   و  تجزیه  موسسات  همه عمومی، نهادهای   همهاست که  

از   دیگران  با   ما ارتباط برقراری   نحوه،  سیاسی سیستم  از نظر . کنیم فکر اندکی آخر  نکته درباره  بگذارید 

  محل غذا،  تولید   نحوه  قبل از آنها باید آن را کنترل کنند.  هاشرکت  این  که است  اهمیت زیادی برخوردار

را تحت کنترل   دیگران  با ما  تعامالت   همه  آنها بتوانند  اگر اما  .کردند ی م کنترل نیز   را ما  خرید  و  زندگی

برای   ، مانخانواده  و  دوستان با  غیرمستقیم   یا  مستقیم باید برای حق برقراری ارتباط  ما  اگر ،خود درآورند 

حضوری کسی را   نتوانیم   اگر . هستیم  آنها برده اساسا   پس  ،بجنگیم خود  از  دفاع  و  هاسازمان  تشکیل 

  معناست  بدان  این  کنیم،  برقرار ارتباط  آنها  با  تلفن  یا  ایمیل  نامه، طریق   از توانیم ن  کنیم، سفر توانیمن  ، ببینیم

ما را به   توانند ی مدر همه کارهای ما جاسوسی کنند بلکه هر موقع که الزم بدانند  توانند ی م نه تنها   آنها  که

 سکوت وادارند. 

 بوک  فیس   جمهوری
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  به نام   خاص  شرکت   یک  ،کنم صحبت  بوک  فیس پلتفرم مورد  در و  بگذارم  وقت   دقیقه چند  دوست دارم

  گمراه و  دستکاری  برای ابزاری  عنوانبه  و دارد   در اختیار  را  آن مالکیت  کند ی مادعا که  «بوک  فیس»

  یفرد  به   منحصر غیراخالقی  رفتار بوک  فیس که . منظور من این نیست شود یم  استفاده شهروندان  کردن

نمونه آن را مثال زدم چون   عنوان به بلکه برعکس، من    .دارد  را رفتار غیراخالقی  بدترین   حتی یا ،دارد 

که پتانسیل زیادی دارد و اگر از آن در جهت    دانمی م  و  امداشته  را بوک  فیس  از استفاده تجربه خودم 

 مفید واقع شود.  متحده  ایاالت در پیشبرد  تواند یم منافع مردم استفاده شود، 

شد.   خود  گذاران  سرمایه و  صاحبان باعث درآمد میلیاردی   دنیا،  کل  به  دروغ  یک   فروش با  بوک   فیس

  رایگان صورت  به   آن ازتا  دهد ی مرا در اختیار همگان قرار  شفاف و    مشترک فرم  پلت   یک  بوک   فیس

اطالعات   فیسبوک،در مورد مدیریت آن حرفی بزنند؛  دهد ی نماجازه   خود  کاربران  به اما  .کنند  استفاده

.  رساند ی م بدست می اورد را به فروش  ش اطالعاتی که خود  و  دهد ی م شهروندان  خورد  به دستکاری شده

 . نیست   پاسخگو کس  هیچ  به   ،کنند یم   محاسبه را  سود  این که  ییهاانه یرا  ابر از  غیر  به  آن

به آن   توانند ی م ترراحت ی خود، دارای کاربران بیشتری است و کاربران رقبا سایر به   بوک نسبت   فیس

  میلیارد  یی ها وام برای قبضه کردن بازار جهانی،    شرکت  است که این این  دلیل آن .دسترسی داشته باشند 

 گرفته بود. کم  بهره  با ی  دالر

  مردم  به  که  شده تبدیل  نیز   المللی بین مبادالت  برای   قدرتمند  پلت فرم یک  به   بوک  فیس ،عین حال در

با یکدیگر به معامله و   و افراد با منافع مشترک همدیگر را پیدا کنند   تا  دهد ی م  امکان جهان سراسر

  الته  کافه و  چاق یها گربه  عکس  گذاشتن  اشتراک به  برای   توانی م همچنین از آن . تجارت بپردازند 

استفاده   بهتر   جهانی ساخت  مورد  در گفتگو  و  بحث   برای بستری  عنوان به از آن   توان ی م  یا شود، استفاده

 چیزهای ظاهری و سطحی مشغول شوید.  به   شما دهد ی م ترجیح   بوک فیس . شود 

  فیس  در راحتی به (  منطقه اساس بر  یا) ی با شما دارند مشترک و منافع عالیق که  را  یافراد  د یتوان ی نم  شما

  ،د یاکرده دریافت  یا  ارسال  بوک  فیس  طریق  از که را مطالبی  د یتوانی نم  همچنین  و  کنید  جستجو  بوک 

  اند شده  طراحی یاگونه   به شده ارسال  اطالعات . مراجعه کنید  ذخیره کنید تا در موقع لزوم بتوانید به آنها

  اشخاص . نیست   دسترسی غیرقابل  مشتریانش  و  بوک  فیس  از  غیر کس  هیچ  برای  روز  چند  از  پس که

و امکان باالبردن کارایی    کنند  اجرا بوک  فیس در خود را ی هاشن یکیاپلو  هابرنامه   توانند ی نم  ثالث 

 صفحات خود را شخصی سازی کنند.   توانند ی نمو آنها   شود ینم فیسبوک به کاربران داده  
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  سراسر متفکر  افراد  بین در  را  یاگسترده گفتگوی امکان  ،اشی فعل قالب با همین   بوک  فیس وجود، این  با

  فعاالن  هم   هنوز ،که فیسبوک نسبت به حقیقت دارد  یاخصمانه رفتار  علیرغم .  کرده است  فراهم  جهان 

 عضو آن هستند.   دبیرستان  و   راهنمایی دوره  آموزان دانش  جمله  از ی متفکر

فراهم   را فرصتی  اما ،گرچه ممکن است هدف اصلی طراحی فیسبوک این نبوده باشد  دیگر،  عبارت   به

جامعه خود و برای کمک به این کره خاکی  کرده که افراد غیرسیاسی هم به بتوانند برای کمک به هم، به 

 با هم همکاری کنند. 

  مانند  جهانی حاکمیت  المللی بین   یهاسازمان   با است، انتفاعی  شرکت  یک را که بوک  فیس بخواهیم  اگر

  توانی م کنیم،  مقایسه  دیگر  المللی بین  ی هاسازمان  از یک   هر  یا OECD جهانی،  بانک  ملل، سازمان 

  را گسترده  گفتگوهای  و   بحث  امکان یک پلت فرم به شدت مشارکتی است که  بوک  فیس  که  گرفت  نتیجه 

 .کند ی م  فراهم

  و  کنند ی مرا به صورت سری و داخلی برگزار  هابحث   ،ملل سازمان  مانند  المللی  بین ی هاسازمان 

  به  شرکتی  ی هارسانه  در  پخش   یا ،سری و محرمانه  ی هامتن  طریق  از و  طرفه  یک   صورت   به تصمیمات 

  آموز  دانش  یک  یا   یاهی جر ین  فروشنده خیابانی یک  ،راهی برای شما هیچ  در واقع، .شود ی م  اعالم مردم

  هااست یس  این اگر  حتی ، صحبت کنید  هاسازمان  این   ی هااست یس  مورد  دروجود ندارد تا  ، چینی دبیرستانی 

 . د نبگذار تأثیر   ما بر  مستقیما  

  موسسات  که  اکنون  اما. شناسد ی م رسمیت  به خود  اعضای  عنوان به   را ملی  ی هادولت  فقط  ملل سازمان 

  برای راهی  هیچ  ،هستند   قشربندی اجتماعی و  ملیتی چند   یهاشرکت  تحت سلطه  ملی ی هادولت  اکثر

  ارائه  ملل سازمان  عمومی  مجمع به  را  پیشنهادی  ،خود  دولت  طریق از تا  ندارد   وجود   عادی  شهروندان 

   .دهند 

  ،در اداره آن نقش داشتند  جهان  شهروندان   که  شد ی م تبدیل  جهانی نهاد  یک   به  بوک  فیس اگر اما

  واقعی  المللی  بین  حاکمیت  نوعی   آن را م یتوانست ی مآنگاه . نقشی مانند سازمان ملل را بازی کند   توانست یم

 تلقی کنیم. 

  محبوبیت رسانده بلکهبه این سطح از  را  بوک  فیس نیست که   بوک  فیس این شرکت  که باشید   داشته  توجه

  ادعا  ها شرکت  که وسسات م سایر  یا   چت  اسنپ  یا  توییتر که  همانطور .  م یادادهانجام  را کار  این کاربران  ما

ما مردم بودیم که فیسبوک را محتویات ارزشمند پر  . م یاکردهرا محبوب  هستند،  آنها  صاحب  کنند یم

 مفید و موثر تبدیل کردیم.   یاشبکه کردیم و آن را به 

  هستند، همانند همان سرمایه داران بی رحمی هستند که راه  بوک فیس  مالک کنند ی م ادعا  که  یی هاشرکت 

  هاپکینز   مارک  یا  دورانت  کالرک  مانند  ییهاچهره.  ساختند  نوزدهم  قرن  در را آرام اقیانوس  اتحادیه آهن 

  گذشت  با  اما . ایجاد کردند  جویانه سود   یهازه یانگ با   را آرام  اقیانوس اتحادیه  و  گرفتند  پول  هابانک   از که

  قانون . شدند  تبدیل تحت نظارت  ی هاسازمان  به  آهن راه  خطوط این  شهروندان، فعالیت  دلیل به   زمان
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  راه . کرد  اعالم  غیرقانونی  را غارتگرانه  اقدامات  سایر  وکارهای میانبر   1887  ایالتی بین   تجارت 

 . ند شد  ساخته  دقیق کدهای  با  مطابق بدون چرخ،  ی هاآهن 

  غیر   دولتی سازمان   یک   به  انتفاعی شرکت درهم و بر هم و  یک  از (،Postal Service)  پستی خدمات 

  خصوصی بر  هاشرکت  فشار اکنون . دهد ی م که خدمات ضروری و حیاتی را ارائه  شد  تبدیل   انتفاعی 

  نباید   تنها   نه: دهند ینمخود را در موضوع مخالف قرار  آنها  از  یک  هیچ  اما. است  پستی  خدمات   سازی

از انحصار   نیز   آمازون  و  فیسبوک گوگل، از  باید   بلکه   شوند، خصوصی عمومی  خدمات  و   پستی  سیستم

 درآیند. 

  و  توزیع  و  لجستیک،   ، یتولید  ی هاستم یس  طریق  از فقط  جهان،  و  متحده ایاالت  شهروندان ما،  متأسفانه، 

  بی   و  ناآگاهی  بر  باید   ما .م یشناس ی نم  را یکدیگر  اصال   و   داریم ارتباط یکدیگر  با  ،هاداده آوری  جمع

  تهدیدهای  و مقابله با  مشارکتی جهانی  حاکمیت یک   ایجاد  برای و  کنیم  غلبه یکدیگر به  نسبت   خود  تفاوتی

 ارائه دهیم.  جدید  کامال   رویکردی، جهانی

  تبدیل بستر  این  به  تا  کنیم  مجبور  را  آن باید  ما پلت فرمی برای گرد هم آمدن ما باشد.   تواند ی م بوک   فیس

  باید   ما . کند ی م استفادهسوء ما  از که  شرکتی آن  نه   ،هستیم بوک  فیس  ما مالک که  کنیم  ادعا  باید   .شود 

مشابه آن را مجبور کنیم در مسیر   ی هاشرکت برای آینده فیسبوک، پیشنهاداتی ارائه دهیم و فیسبوک و 

 درست حرکت کنند. 

  تغییر  برای   بوک  فیس مستقیم گری   البی با   آنالین بصورت   جهانی و   مشترک واقعی،  جامعه  یک  یجاد ا

  فیس  ساختار  و  طراحی  در مورد  دمکراتیک  روشی   با  دهد ی م امکان  کاربران به این امر ) حاکمیت   قوانین

  برای  یازه یانگ دیگر  انتفاعی  سازمان  این  که است  ممکن  غیر جهت  این از ،(گیری کنند  تصمیم بوک 

    .ندارد   ما ی هاخواسته   پذیرش

  خصوصی ی هاهی سرما از  آنها زیرا اعضای کمی دارند ، اجتماعی ی هاشبکه  سایر  دیگر،  طرف زا

 .  کنند ی نماز قصد بودجه آنها را تامین   ملیتی  چند  ی هاشرکت  و  نیستند   برخوردار

  و   بوک  فیس سیاست  مورد  در کاربران  نظر تبادل و  بحث  نحوه  بوک،   فیس  داخلی برای نحوه مدیریت  ما

  اصالح مدیریتی، به یک برنامه دقیق نیاز داریم. جهانی  و  محلی  سطح  در آن ی هااست یس  تصویب  نحوه 

  و  افراد  نیازهای  به در آن  و شود  ترشفاف  و  بیشتر  آن به دسترسی  که  شود ی م زمانی انجام  بوک   فیس

به    مثال   ،شروع کنیم ساده  اصالح  مطرح کردن چند  با این کار را  می توان ی م ما . بیشتر توجه شود  جوامع 

خود را به فیسبوک بیاورند و بتوانند آنها را به سایر اعضا   یها برنامه و  هاشن یک یاپلافراد اجازه دهیم 

 بفروشند. 

  سیاست  سپس و  بنشینند  و گفتگو   بحث به    که شود ی م شروع  محلی  منتخب   جوامع  تشکیل با   فرایند  این 

   . کنند  تعیین را  بوک   فیس جهانی  و  محلی

 مالکیت  مسئله 
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  و   بوک  فیس محتوای کنیم ادعا زور به که  جامعه فیسبوک را تحت کنترل خود درآوریم  می توان ی مزمانی 

 بگوییم که ما مالک فیسبوک هستیم.   می توانی ماینگونه  .دارد  تعلق  ما به آن  از  حاصل سودهای

ها  محتوا این که  کاربرانی  به  و  است  شده  کسب  سودهای  تمام  مالک که  کند ی م ادعا گرچه شرکت فیسبوک 

  فیس  . دارد  سوال جای ادعا این اما  ،دهد ی نم  چیزی   هیچ  دهند ی م  تشکیل را ها شبکه  این و  کنند ی م تولید  را

  و  المللی  بین  مالی منابع به  که  کسانی نه ،اند کرده ایجاد  را  آن که تعلق دارد  کسانی  به  وضوح   به بوک 

 شوند. مسلط  بوک  فیس بر  باال  از تا دارند  دسترسی  وکیل تعداد زیادی 

  فضای این  مالکیت و در مورد  بحث و گفتگو کنیم  مشخص  پیشنهادات   ارائه و  مالکیت  مورد   در باید  ما

از کاربران که   یاافته یسازمان  ی هاگروه توسط   باید   پیشنهادها  این. تصمیم گیری کنیم آینده  در  اجتماعی

 خواستار مالکیت مشترک و سود مشترک این شرکت هستند، حمایت شود.  

  ما . کنیم تجدید نظر جامعه  در خود  نقش مورد  در باید   را به مالکیت خود درآوریم بوک  فیس  اگر بخواهیم 

  که  معتقدم  من . شویم خارج درگیر آن هستیم، سال  همه این  که  این شرایط مصرف کنندگی ازدر ابتدا  باید 

برای بیدار کردن ما از خواب    کنونی ایدئولوژیک  و  )زیست محیطی(  اکولوژیکی اقتصادی، بحران 

 غفلت، کافی است. 

  اساسی قانون  بوک  فیس برای تا با استفاده از آن بتوانیم  داشته باشیم  کنوانسیون یک در این مسیر ما باید  

 و بدین وسیله بر آن نظارت کنیم.   کنیم  تنظیم 

 قانون اساسی: این 

 . دهد  پاسخ  خود   شهروندان نیازهای  به   بوک  فیس آن، بر اساس  که  کند ی م  ایجاد  سازوکاری .1

 .کند ی م  اخالقی اصول پایبند به  را بوک   فیس .2

  تمام  که  کند یم تضمین   و  کند ی مرا شفاف سازی  آن  اداری  ساختار و  بوک  فیس  مالی  معامالت  .3

 . شود ی م گذاشته اشتراک به  ،سازند ی م محتوا  که  کاربرانی  بین  سودها 

 . شود ی نماستفاده   خصوصی  سرمایه از  ها یگذارکه در سیاست  کند ی متضمین  .4

  ادبیات،  فلسفه،  هنر، حقوق، طراحی،  کامپیوتر، نویسی برنامه  مانند  ییهانه یزم  در متخصصان  از گروهی 

  تا   ند یآی م  هم   گرد   کنوانسیون   این   در  اطالعاتی،   و   بیولوژیکی علوم    ،فیزیک  اجتماعی،   علوم  و   مهندسی

  مشاوره   ماهه  شش   دوره  یک  باید   کنوانسیون،   این  از   پس  . کنند   تعیین  را  اساسی  قانون   اساسی   چارچوب 

  وبررسی کنیم    را  گروه  اولیه   پیشنهادهای ،  طریق  این  از  تا  داشته باشیم  بوک  فیس   جامعه  در  )همفکری(

 . کنیم تالش عمومی  اجماع یک   ایجاد  برای

  به   بوک   فیس   کاربران   کل  که  زمانی  رد یگی ممورد تایید و تصویب قرار    و همفکری  مشاوره  این زمانی  

  رأی   ،پاسخگو  و   شفاف  اداری  سیستم  یک  با  «بوک  فیس  جمهوری »  ایجاد   به  و   شوند   تبدیل   آن  شهروندان 

 . دهند 
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  فیس  جمهوری   از  سود   عادالنه  توزیع  امکان   که  داشت   خواهیم  خرد   پرداخت   سیستم   یک   ،من  مدیریت   با

   محتویات خود را  توانند ی م  بوک   فیس  شهروندان.  شود ی م  فراهم  آن  صاحبان  یعنی   آن،  کاربران  به   بوک 

  نرخ   با   شان یهای ق یموس  و   ها لم یف  رفتاری،   الگوهای   ، هاطرح   ، هاپست   ازای   در  و   کنند   مبادله   یا   ند فروش ب

  پیمانکار   یک  عنوانبه   از آن  اینکه  مگر  نداریم  بوک  فیس  شرکت   به  نیازی  ما.  مبلغی دریافت کنند   مناسب 

 اینترنت را بر عهده داشت. ی هادستگاه مدیریت  که Merit Network  درست مانند  ،استفاده کنیم

  دموکراسی   در  مشارکت   و   نشست   برای   محلی  به   تواند ی م بر پایه اصول اخالقی باشد،    بوک   فیس مدیریت    اگر

  و   گرد هم جمع شوند   دارند   جهان   سراسر   در   مشابهی   ی ها ی نگران که   کسانی   و  تبدیل شود   جهانی   مشارکتی 

 دهند.   تشکیل  ،مشترک  مشکالت  برای  خالقانه   یها حل  راه و  شنهادها ی پ  ارائه  برای   را یی هاگروه 

  ها است یسدر مورد  هم نظرشان هستند را پیدا کنند و  کسانی که  با    توانند ی مهمه افراد در گوشه و کنار دنیا،  

در زمانی که امکان تامین بودجه بسیار مشکل است، تقسیم  .  و اجرایی کردن آنها به بحث و گفتگو بپردازند 

 . شود ی مهمفکر و هم نظر، کار بزرگی محسوب  ی هاگروه وجوه بین 

بستری قانونی   به  را   بوک  فیس   م ی توانی م  ،نیمعزم خود را جزم ک  ،کنونی  جهانی  بحران  برای مقابله با  اگر

  دموکراسی   به را    اینترنت   کل ،  فرآیند   این   در  همچنین   . کنیم  تبدیل   جهانی   دموکراتیک   حاکمیت   یک   برای 

برق    و  ممکن شود   نظیر به نظیر  ی هاشبکه   طریق  از  شهروندان   مشارکت   تا در آن،  می کنی م  تبدیل   قانونی

   . شود  تأمین پذیر تجدید  انرژی  از کامال   آن
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 10 فصل

 آمریکا  ویژه مؤسسه فسیلی، یهاسوخت متوقف کردن

 2020  سال ژوئن  22

  جمهوری   ،هادموکرات .  شود ی نم  سی  دی  واشنگتن   در   «سبز  جدید   »معامله  هیچ صحبتی در مورد   را  یاخ

  گسترش   و   هاقطب   یخ   شدن   ذوب   با .  اند شده  19-کووید   تسلیم بت ترسناک   همگی  ترامپ   دولت   و   خواهان 

آتش هیجان افرادی که از    . است   شده  حذف  هانشست   همه  از  یا آب و هوا«   اقلیم   تغییر»   کلمه  ،هاابان یب

 الهام گرفته بودند، به سرعت خاموش شد.  کورتز-کاسیو الکسندریا ا

برای ان    شد ی نمکه    د یرسی مآنقدر غیر منطقی به نظر    « سبز  جدید   »معامله   هم   حالت   بهترین  در  حتی   اما

 کاری کرد.  

  تاکید   نفت   ناشی از  سیاست   بر زوال  ،باال  به  متوسط   طبقه   کرده  تحصیل  خوانندگان  برای   هارسانه   گرچه

  این   و   بیاندازند   می کنی م  زندگی  آن   در  که   یادهیچ یپ   اقتصادی  سیستمخراشی بر    توانند ی نم  حتی  اما   ،کنند یم

در    ی مبهم  یهاداستان   عین حال  در  ؛کند ی م  سنگ   زغال  یا   بنزین  ،پالستیک  از  استفاده   به  مجبور   را   ما  امر

 نداریم جز اینکه منتظر انتخاب بعدی بنشینیم.   یاچاره و  ،دهند ی مبه خورد ما   قطبی ی هاخرس  مورد 

  غذای   خوردن   از   بعد   که  است   این   مثل .  کنیم   پوشی   چشم  آن  از   می توان ی نم  دیگر   این کار آنقدر اشتباه است که

در نهایت مجبور خواهید شد آن را    اما تحمل کنید    را   معده  درد   د یتوان ی مشما  .  کنیم   بیماری   احساس  فاسد،

 از بدن خود خارج کنید. 

  آن   مفاد   ،«سبز   جدید   معامله»  چشمگیر  تصاویر  رغم   علی  که   بدانیم  باید   ما .  شویم   روبرو   حقیقت   با  باید   ما

تا آنها    است   نبوده   شهروندان   به  راهکار   دادن  حتی   یا  فسیلی  ی هاسوخت   توقف فوری استفاده ازدر جهت  

 تجدیدپذیر متمایل سازد.  ی های انرژرا به سمت 

آب    تغییر   مورد   در   متحده  ایاالت   در  بزرگی   اعتراضات   شاهد   ما   .دارد   وجود   نیز  دیگری   سیاسی   پاسخ  اما

  موضع   خواستار   ،اعتراضات   این   .است   کرده  جلب   خود   به نیز    را   زیادی  جمعیت توجه    که   میابوده   و هوا 

بر    و   ،کند   بررسی  مستقیم   صورت   به   را  موضوع   این  که   هستند   اقلیم  تغییر   مورد   در  صادقانه   سیاسی   گیری 

سیاست   این  ،در پی حقیقت نباشد و بر مبنای آن عمل نکند  سیاست  که زمانی تا  که  این فرض استوار است 

 . نیست  سیاست  اصال  

  را   انسان  انقراض   و  کنیم  تمرکز  خود   عصر  عظیم  بحران   )اقلیمی( و  هوایی   و  آب   فجایع  روی  بر  باید   ما

  و   ها عامل   مدیر  یا  چاپلوس   سیاستمداران   ما   بعدی   گام در    . دهیم  قرار  خود   جهانی   یها ن یکمپ   اصلی   موضوع 

  ی ها ام یپ   نباید   و   باشد   مردم  روحی   آسیب   نگران  نباید   سیاسی  جنبش  این .  م ی ریگیم را نادیده    وراج  گران   البی 

 شرکتی تنظیم کند.   ی هارسانه  یها ارزش خود را مطابق با 

متوقف کردن شهرهای بزرگ جهان    و  کربن   بر  مبتنی  هایاقتصاد   ، تعطیل کردندر این کار  ما  اولویت 

 است.
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  به   کنندگی  مصرف  آن  در  که   جدید   یفرهنگ   ایجاد   و  جهانی  اقتصاد   کامل  بازسازی  با  ،سال  شش  طی  باید   ما

  صفر  به  را  کربن   انتشار   د،نشو  تعریف  دوباره  اجتماعی   و   اقتصادی   اساسی  یهاارزش   و   یابد  کاهش  شدت 

   .نامید   انقالبی  توان ی م  را سیاسی مطالبات  چنین . برسانیم 

  من  اما.  کنند   قبول من را    ی هاحرف افراطی باشد و در نتیجه    من  سخنان  است   ممکن افراد    برخی از نظر  

  به  باید   ما. هستم مند  عالقه  علمی  شواهد  به  که  هستم  نامزدی  تنها   ،می گوی م را حقیقت   که  هستم  نامزدی تنها 

که نتوانستند بعد از پروتکل    رسانه  به  موسوم  انگیز   رقت   نهاد  آن   و   روشنفکران   سیاستمداران،   بزدلی   دلیل

  آنها   همه پا را فراتر نهاده و خود دست به کار شویم.  ،کیوتو اقداماتی در جهت تغییر آب و هوا انجام دهند 

 . کنند ی مخودداری  گونه  قارچ  فاجعه  این  مورد  در تلخ حقیقت  بیان  از

  پایان   باید   ،آغاز شده است   1950  دهه  در  کنندگی و وابستگی به نفت که   مصرف  اقتصاد ، یعنی  فرهنگ  این

   . یابد 

  هر   ، میریگی م   گرم   آب   دوش  که   بار   هر  ، میکنی م   بررسی  را   خود   ایمیل   که   بار  هر .  هستیم  مقصر  ما   همه 

بیشتر به سمت  بیشتر و    ،می روی مخود    اقوام  دیدنبا هواپیما به    یا  می روی م  بازار  بهبا ماشین شخصی    که   بار

بر    خود   ی ها نوه   و   فرزندان   نابودی   انسانیت،  نابودی  نابودی    ، میداری مقدم  به  اینجا  دیگر    ی هاگونه در 

 . کنم ی مو به همین بسنده  کنم ی نم  یااشاره

 ویژه  مؤسسه

با    ما  که   خواه«   ترقی»  رویکرد   برخالف   ؛بیاییم  کنار   رادیکال  اقدامات   با   تا   هستیم   تالش   در   ما را 

،  رایش  رابرت   مانند   یصادق  غیر   روشنفکران   یا  ”Truthout“  یا   ”Common Dreams“ مانند    شان یهارسانه 

  دهند ی مشستشوی مغزی    ،شناسد ی نم را به رسمیت    بشریت   برای   آن   وخیم   پیامدهای   یا   بحران   میزان کسی که  

 تا آنها را بپذیریم.  

  ترامپ   و  کردند ی متلقی    موفقیت   آن را   ترقی خواهان   معموال    که   پاریس   توافق   اذعان کنیم که،  م ی خواهی م   ما

  سیاسی  ترفند   یک بلکه  ،نبوده الوقوع  قریب  بحران برای  حل  راه یک   هرگز شد، دور آن  از حماقت تمام   با

 برای حفظ آبرو بوده است. 

  سال   تا   تدریج  به  اینکه   نه  برسانیم،  صفر  به  را   فسیلی  یهاسوخت مصرف    فردا  از   باید   ما ،  بقابرای ادامه  

  و   ترقی خواهان   اهداف  به   کمک   مرحله،  این  در.  برسانیم  درصد   40  به  را  تجدیدپذیر  ی های انرژ  2030

    . است  محض  خودکشی ماندن، بعدی  انتخابات  منتظر 

  یه فرض   این  ابطال کردن   ، کنندگی  مصرف  فرهنگ  به   دادن   پایان   چیز عبارتست از:  ن یترمهم در این مرحله  

  مستقیم   یتأثیر گرایی،    مصرف  از   جنبه   هر   اثبات اینکه   و   ،است   ضروریات   از  رشد   و   مصرف   تولید،  که

 . دارد  زمین کره  بر
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  و   هابانک بد    یهااست یسنکته مهم بعدی این است که ما نباید بگذاریم جوانانمان با اقدامات نصفه نیمه و  

  کربن،   تجارت   ،من  منظور  .شوند   گمراه  ،برند یم  سود   فسیلی  یهاسوخت   اقتصاد   از  که  یی هاشرکت 

   .است  یاهسته  انرژی  بعدی  نسل   یا)خاک(   ژئو  مهندسی هیبریدی،   یها ن یماش

  دولت )  هوایی  و  آب   تغییرات   مورد   در  متحده  ایاالت   موسسات   تمام  انفعال  به  باید به سرعت نسبت   شهروندان

.  واکنش نشان دهند (  آموزشی  ی هاسازمان   و   (NGOمردم نهاد )   ی هاسازمان   ،هاشرکت   مرکزی،   و   محلی

  کالن   یهابودجه فقط به دنبال    باز کرده بودیم،   حساب   آنها   روی   که  نگهبانانی   که   متاسفانه متوجه شدیم  ما

  در مورد   با فصاحت و بالغت   که  هم   هرچقدر  و   ،اند شدههستند و به سگ دست آموز آنها تبدیل    هاشرکت   از

 . شوند  فسیلی ی هاسوخت   از استفاده مانع  توانند ی نمباز هم    ،کنند طبیعت و آب و هوا صحبت 

 ما باید خودمان حکومت را در دست بگیریم. 

350.ORG  ( یک سازمان مردم نهادNGO  مهم است ) اقلیم  تغییر  یهااست یس   پیرامون  را  مهمی  اطالعات   و  

 بود،  آمده آن  در که  کرد  ارسال  اعضا برای  ایمیلی  گذشته  سال. دهد ی م )آب و هوا( ارائه 

آب    زمینه  در  و مهمی را  جسورانه   سخنان  ،جمهوریریاست   انتخابات   نامزد   وارن،  الیزابت   جمعه،  روز»

در    فسیلی   سوخت   ی های حفار توقف    فرمان  ، اول  روزشود،    انتخاب   ی که او صورت  در :  کرد   بیان   و هوا

 «. کند یمعمومی را اجرا    ی هان یزم

350.ORG ممکن   وارن  گرچه   اما   ،تقدیر کرد  «یاافسانه و    باورنکردنی  گامی »  عنوان به   وارن  سخنان ، از  

او به تنهایی برای    ی هاتالش   اما   باشد،  جمهوری ریاست   انتخاباتی   نامزدهای   سایر  از  جلوتر   قدم   یک   است 

 ، کافی نیست. هاگونه جلوگیری از انقراض برخی 

  که  است  واضح و مبرهن   قدری  به   مرحله  این عمومی؟   ی هان ی زمدر  فسیلی  سوخت  یها ی حفارتوقف تمام 

  ی از یک  . شود   خارج   رقابت دور    از   بالفاصله  باید   ،کند ی نم  حمایت   سیاست   این   از   که  نامزدی   بگوییم   باید 

اساسی  یک مطالبه مهم و    .است   جهان  و   متحده  ایاالت   در  نفت   حفاری   دائمی  توقف   ما،  واقعی   مطالبات 

 )ممنوع کردن( استفاده از نفت طی یک سال است. دیگر، غیر قانونی کردن 

نمونه مشابه   از   استفاده  که  شود ی مدیده    1987  مونترال  پروتکل  در(  المللی  بین   و  ملی  سطح  در)  یک 

  به   ماکرد.    ممنوع   المللی  بین   سطح  در  را  شوند ی م  ازن  الیه  رفتن   بین  از  باعث   که   هایی   کربن وکلروفلوئور

  کند ی م  ممنوع  را  طبیعی گاز  و  سنگ   ذغال   نفت،  از  استفاده  که  داریم  نیاز  «لندن  پروتکلپروتکلی مانند » 

  ی هات یممنوع  با همراه    المللی   بین   نامه  توافق  . این رساند ی م   آسیب   اتمسفر   به   آنها   مصرف   و   تولید   زیرا

  فسیلی   یهاسوخت از    استفاده  دادن به  پایان  برای  گام  اولین  و  است   منطقی  کامال  امری    کشورها،  موازی

 . است  جهان سطح  در انرژی  تولید   برای

  که   کارانی   محافظه   با   ما  که   است   این   کنند ی م بیان    سندرز   برنی   و   وارن   الیزابت   که   سیاسی   ی هاافسانه 

این    محدود   دیدگاه  بر  تدریج   به  سیاسی  روند   یک  با استفاده از  و   ،می کنی م  مقابله   ی دارند،مختلف  ی هاارزش

 غلبه خواهیم کرد. ، حریص  مردان
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  که   جنایتکار  و  بزرگ   تشکیالت اقتصادی  یک  با  بلکه  «کاران  محافظه»  با  نه  ما  که   است   این  واقعیت   اما

تشکیالتی که کار آنها نابودی نهادهای    ،میکنی م  مقابله  اند گرفته   دست   به   را  ما  فرهنگ  و   اقتصاد   کنترل

 همیشگی است.   و  غیرقانونی   ی هاکی تاکت  از استفاده و   ترکوچک 

فسیلی است و چرا ما را ترغیب   ی هاسوخت این موضوع را که چرا منافع ما در گرو استفاده از  م ی توانیم

،  نوزدهم قرن  در  آمریکا   اقتصاد   پیشبرد   برای   غیراخالقی  داری   برده که به آن وابسته بمانیم، را با    کنند یم

 مقایسه کنیم. 

  سود   افزایش  و   اقتصاد   تأمین  برای  مجانی  کار  نیروی استفاده بی حد و حصر از    از  عبارتست   داری  برده

نیروی    تعبیری،  به .  شمالی  ی هابانک   و   جنوبی   کشاورزان  کشاورزی،  و  تولید  برای  داری  برده  گرچه 

 پنهان بود.   ها چشم اما عواقب هولناکی دربرداشت که از  د یرسی مارزانی به نظر 

  عنوان به   که  آمریکایی-آفریقایی  یهاانسان   وجود بود،    نژادی  حقارت بر مبنای    که  نادرستی   حقوقی   سیستم

  متحده   ایاالت   فرهنگ   و   سیاست   ،داری  برده   ، روی هم رفته.  گرفت ی منادیده    را  کردند ی م   خدمت   «برده»

  فرهنگ   یک  عنوانبه   و  افزایش یافت   جنایت   و  جرم  آن  در  که  کرد   ایجاد   یاجامعه  و  داد   جلوه  ارزش  بی  را

تمام تالش خود را کردند    ،جنوبی  یها الت یا   اصیل  ی هاخانواده   اما .  گرفت   قرار  ستایش  مورد   فرد   به   منحصر 

 تا از این اتفاقات جلوگیری کنند. 

نشان    که   عبارتی   بود،  «خاص   مؤسسه یا    نهاد »  شد   ابداع  وحشتناک   سیستم   این  توصیف  برای   که  اصطالحی

  فقط   خاص«   مؤسسه»  ا این ام  .کند ی م  از بقیه   متمایز  را   آناز امتیازاتی برخوردار است که    جنوب   داد یم

   .کند ی نم  حمایت  آن  از  سالمی جامعه هیچ  که  بود  گر استثمار جنایتکار  سیستم یک  دروغین به  یااشاره

  دندان چنگ و    با   که   بود   این  1850  دهه   در (  طرفداران الغای برده داری)  خواهان   ترقی   از  بسیاری   واکنش 

سعی داشتند از    ،اصالحات   با انجام برخی  و  راه پیدا نکند   دیگر  ایاالت   به  داری  برده  تا  خواهند کرد   مبارزه

به آنها اجازه دهند تا برای بدست آوردن آزادی خود به ایاالت آزاد    و  بکاهند   جنوب   بردگان   به  ستم   و  ظلم

یک    داری  برده   که   ند بود   فرض استوار   این   بر  طلب   اصالح   طرفداران الغای برده داری   اما فرار کنند.  

 . شود  اصالح  مرور  به  باید   که است  بد   سیاست 

اساس این    و   بادی   انرژی   از   استفاده   افزایش   نحوه   پیرامون   متحده   ایاالت   در  امروز   سیاسی  بحث   ، بر 

دادن  نحوه   خورشیدی، طلب   ی هاشرکت   سوق    به   دادن  پایان   و   تجدیدپذیر  ی های انرژ  سمت   به   منفعت 

  بر   مالیات حال اعمال    و در عین  سنگ   زغالبرای    یارانهدادن    برای  ترامپ   دولت   افراطی   یهااست یس

 .  است  پذیر   تجدید   انرژی

  افراد چشم خود را بر روی جنایت   که  رسند ی ممنطقی به نظر    صورتی  در  فقط  سیاسی  یهااستدالل   این  اما

این    ؛ببندند   ،کنند   فسیلی   یها سوخت   از  استفاده  به  مجبور  را  ما  که  فسیلی  یهاسوخت   کننده  تولید   یهاشرکت 

تنها    یهاسوخت  نه  مرگ    بلکه   ،هستند   کالن  سودهای  برای   انرژی  منبع  یکفسیلی  کام  به  را  بشریت 

 به نظر بیایند، فرد باید خودش را گول بزند.   منطقی   ها استدالل  برای اینکه این   دیگر،   عبارت   به .  کشانند یم
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  که   کرده  تحصیل   افراد   از  یاطبقه   ،هاواسطه باید    و   بگیریم   بدست   خودمان   را   اقتصادی  سیستم   کنترل  باید   ما

  با   کنگره البی گری اعضای    ،ترقی خواهان  مدت   بلند   ی هاواکنش پیرامون    مقاالتی   نوشتن  با   را  خود   زندگی

استفاده    سنگ   ذغال   از انرژی بادی به جای   م ی توانیمباید بیان کنیم که  .  بگذاریم  کنار   ،سودجویانه  پیشنهادات 

گزارشی که نشان  کاهش دهیم.    را  آمده است   ملل  سازمان  گزارشات   در  که  را  محیطی  زیست   نابودی  وکنیم  

  هستند   فسیلی  یهاسوخت   به  مند   عالقه   که   ییهابانک  و   ها شرکت   از   همچنان  تحقیقاتی  موسسات   دهد یم

 . کنند ی م  دریافت  بودجه 

 ما  براون جان لحظه

با تالش در جهت منع استفاده از   با برده داری را    فسیلی مقایسه کنیم،   ی هاسوخت اگر بخواهیم مبارزه 

  اعالم   پیروانش   و  براون   جان .  اشاره کنیم  داری  برده  علیه   شورش   در   پیروانش  و  براون   جان به    م ی توانیم

حمایت    ترویج   را  داری   برده  غیراخالقی  عمل  ،دولت   چون   که  کردند  آن  از  و  هیچ    ،کند ی مکرده  پس 

فسیلی،    ی هاسوخت بشر به واسطه استفاده از    انقراض   خطر   به   توجه   با   باید   مامشروعیتی برای ما ندارد.  

  شورش  این    رهبر  عنوان به را    براون   جان اکثر افراد    ،ببریم  »ترقی خواهان«   ی هااستدالل   از  فراترپا را  

  فقط   اما.  شد ی ماز او یاد    دیوانه   و   شورشی   یک   عنوانبه تا یک قرن بعد    و دانستند و او را عزل کردند  

  ها نش ی ب  از  و  منطقی و بدون نقص بوده  کامال    او  اقدامات   که  ببینید   تا  بخوانید   را  براون  یهانوشته   ست کافی

  هارپرز   در  فدرال  اسلحه خانه  به  1859  اکتبر  در  براون  که   هنگامیبرخوردار بوده است.    اخالقی  و اصول

و    فاسد،   اقتصادی   سیستم   کل   به   جدید   دولت یک    تأسیس  با  که   بود   این او    هدف  کرد،  حمله   ویرجینیا   فری،

براون به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و شیرازه آنها از هم    ی هایی روین  .دهد   پایان  داری  برده   همچنین 

  آمریکا  تاریخ  در  ی بود که در این رابطه محکومیت  اولیناین  )  خیانت   جرم  بهپاشید. سپس براون محاکمه شد،  

   . شد  آویخته  دار به   و  شناخته  مقصر( داد ی مرخ 

  کردند   محکوم   را   براون  عمل   این(  دموکرات   حزب )  آوردند ی م  دست   به   بردگی  از   را  خود   ثروت   که  کسانی 

(  خواه  جمهوری  حزب )  شمال  افراد ترقی خواه  بیشتر.  دانستند ی م  خود   زندگی  سبک  تهدیدی برای را  آن  و

 . کرد  نخواهند  دخالت  دار برده  ایاالت   امور در که  اعالم کردند  و  گرفتند  فاصله  اتفاق  این  از

 نگاهی بیندازیم:    کرده تنظیم   براون  که  « احکام و  موقت  اساسی قانون» سرآغاز  به   بیایید  اما

  و   ترین   پروا بی  ، نی ترانهی وحش  جز  نبوده  چیزی   ،تا االن  متحده ایاالت  در از زمان ظهور آن  داری،  برده»

  بندگی   ابدی،   حبس   آن  شرایط  که   دیگر،  بخش   یک   علیه  شهروندان   از   بخش   یک   جنگ   ترین   توجیه  غیرقابل

  در  مندرج   و روشنی   بدیهی  حقایق  کامل   نقض   و   اعتنایی  بی  که این کار  مطلق،  نابودی   یا  بی قید و شرط

  شهروندان   ما افراد سفید پوست حقوق    کشور،  عالی   دیوان  اخیر  تصمیم   با   بنابراین، .  است   استقالل   اعالمیه 

افراد سیاه پوست  همچنین به موجب این قانون، منزلت    ،کنند ی نم را رعایت    ستمدیده  مردم   و   متحده   ایاالت 

  دارایی،   ،، و از افراد می کنی م  تنظیم   خود   برای   را  زیر   موقت   احکام   و   اساسی   قانون پایین آمده، به همین دلیل  

 «. میریگی م و کارهای خود را خود بر عهده   می کنی ممحافظت  خود  ی های آزاد  و  زندگی
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  توصیف   را  سنگ  زغال  و   نفت   به  ما  وابستگی  و  کنونی  بحران  که  تغییر دهم  یاگونه به    را  متن  این   بگذارید 

 : کند 

  غیرقابل   وترین    پروا   بی  ، نیترانه یوحش   جز  نیست   چیزی  فسیلی  ی هاسوخت   از  استفاده   به  ما   کردن  مجبور »

  یک  دربزرگ، که شرایط آن حبس ابدی  اکثریت  یک علیه   شهروندان از کوچکی بخش   جنگترین  توجیه 

  آن   نابودی  به   منجر   و   کرد   خواهد تبدیل    سکونت   غیرقابلبه مکانی    را  زمین   که   است   بار   فاجعه   سیستم 

 . است  استقالل اعالمیه در  مندرج بدیهی و  ابدی  حقایق  نقض  و   اعتنایی بیاین کار  و   شد، خواهد 

  حقی   هیچ،  کشور  عالی   دیوان  به موجب   که   ،مظلوم  ملت   یک   عنوان به   متحده،  ایاالت   شهروندان   ما   بنابراین،

  و   اساسی  نون، قاشود یمنداریم، و شان و منزلت ما نادیده گرفته    فسیلی  سوخت   صنعت برای مبارزه با    در

  کنیم   محافظت   خود   یهای آزاد   و  زندگی  ،دارایی  افراد،  ازتا    م یکنی م   تنظیم  را  زیر  موقت   یها دستورالعمل

 تا خود را از اقتصاد مبتنی بر سوخت فسیلی رها کنیم«.   می ریگی مکارهای خود را برعهده  یاگونه و به 

 ما باید ورق را برگردانیم و اوضاع را دگرگون کنیم.  

و    جنایتکارانه،   اقدام   یک  عنوانبه   بلکه   «خاص   نهاد   یک»   عنوان به   نه  بردگیبه    براون   جان که    هنگامی

  پیرامون  ی هاگفتمان و    ها نشست  باید   نیز   ما .  اوضاع را دگرگون کرد   کرد،   اشاره  مردم   علیه   « جنگ  یک »

  برای   مزایای زیادی   کربن   انتشار.  کنیم   تعریف را    اصطالحات خاص آن   خودمان  و   کنیم   کنترل  را   انرژی

 . شود ی م بقا محسوب   برای  مستقیم  تهدیدی   اما ،داد  تجارت 

  را   جدیدی   کامال    اقتصاد   و  فرهنگ   باید   ما   فسیلی،  یهاسوخت   از جنایات حاصل    به   سریع   واکنش   جای  به 

  سرمایه زیرا    شوند ی نمکوچک منجر به تغییر    ی هاتالش.  اجرایی کنیم   فورا  برای مردم فراهم کرده و آن را  

  دموکرات   سیاستمدارانانجام شده و    فعلی  اقتصادی  سیستم  در  فسیلی  یهاسوخت زیادی پیرامون    گذاری

 هستند.   فسیلی ی هاسوخت  اصلیحامی 

  نادیده   را  هوا  و  آب   تغییر  تهدید   که  دارند   وجود   زیادی  «کار  محافظه »  سیاستمداران  ،متحده  ایاالت   کنگره  در

  فسیلی   ی هاسوخت   صنعت   از  آنها   بودجه.  است   ، یک چیز کذب اقلیم  تغییر  که  کنند ی م   ادعا  حتی   و  رند یگیم

 Kochکوخ )  صنایع  مانند   فسیلی   ی هاسوخت   مجامعپرورش یافته    که  متخصصانی از    اغلب   و  شود ی م  تأمین 

Industries)   فسیلی، مدارک و مستنداتی ارائه    ی هاسوخت   بودن  خطر  بی  در مورد   تا   کنند یمدعوت    ،هستند

 . است  ، کذب محض آنها ادعاهای و  تحقیقات .  دهند 

  بینی   کوته   و   خودخواهی   جهل،  بخاطر   که   این است اقدامات آنها    به   ترقی خواه  سیاستمداران   فعلی  واکنش 

آنها را    «احمق»  طرفداران  و   « نادان»   کارشناسان  و   « اظهار تأسف کنند کار  محافظه »  سیاستمداران  این 

لغو    جای  به  خواستند ی م  که   است   خواهانی  جمهوری   رفتار همان  مانند ه  رفتار  این .  مورد انتقاد قرار دهند 

   . کنند  محدود آن را  ، 1850 ی هادهه  در  داری برده

قانونی است و هم مبنای علمی دارد، و بر مبنای نظر یا منافع برخی  هم   )آب و هوا(  اقلیم  تغییر مسئله  اما

 افراد نیست. 
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 نظر قانون در این رابطه چیست؟ 

برای    یا  ، کمیته ارائه دهد  مدارکی به  کنگره  نماینده یک  اگر است.  روشن  کامال  قانون در این مورد  موضع 

  است   تخیلی   داستان   یک   هوایی   و   آب   تغییرات   که  دهد   نشان   و  بیاورد،  متخصص   یکخود    یها حرف اثبات  

  شهادت   نشان دهنده  بلکه  نیست،  کارانه  محافظه  دیدگاه  یک  بیانگردیگر    عمل  این  نیست،  جدییک تهدید    یا

  مجازات این است که   حداقل  . شوند ی متلقی    جنایت   جرم و   قانون،  از نظر  اقدامات،  اینگونه است.    دروغ

و    شواهد   که  متخصصص و کارشناسی   .شود   محکوم   زندان   به و    ،استعفا دهد   خود   دفتر   از  کنگره  نماینده

 به همان سرنوشت دچار شود.   باید  داده است نیز  ارائه  دروغین  مدارک

  به  را  قانونی   کامال    و   منطقی  کامال    اتهامی  چنین   بتواند   که   ندارد   وجود  هم  دموکرات   یک  حتی  وجود   این   با

  وارد   ،کنند ی متایید  در ساختمان کنگره    را   جنایتکارانه   فعالیت   این   که   یاخبره   شاهدان  و   کنگره  نمایندگان 

  ،برای قانونی بودن آن نیست   یابهانه   در حال انجام است   دهه  چندین  مجرمانه   عمل  این  که   واقعیت   این.  کند 

که غیراخالقی بودن آن را زیر سوال    شود ی نم  یابهانه ،  گرفت ی م  انجام   داری  برده  سال   صدها   که  همانطور 

 نبریم. 

  ، آن  کننده  اداره  کارکنان و   مشاوران   گران،  البی تا ،گرفته  داخلی   وکالی  از  کنگره،  یک از افراد  هیچ  اگر

  مجازات   خواستار  و  به پا خیزند   باید   مردم   ،قرار بگیرند   قانونی   و   اخالقی   موضعنباشند در این    حاضر

و  این  مجرمان  کنند   مردم   اگر.  شوند   مجرمانه   اقدامات   ممنوعیت  اعتراض  اقدامات  این  به  شدت    ، به 

 خواهند داد.  تغییر  را  خود  رفتار  و  حس کرده  را  فشار  نیز این سیاستمداران 

  هزاران   کنگره،  نماینده  صدها  یاستعفا   است با  برابر  سخت،  موضع  این  مطالبه   که  بر این باورند   افراد   برخی 

بخواهیم برای بقای خود تالش کنیم    اگر  که   در جواب آنها باید بگویم .  شدنشان زندانی    و   ، گر  البی   و   کارمند 

 آن را بپذیریم.  باید  ما . سناریو اجتناب کنیم  این  از نباید  ، و زنده بمانیم

  نه   ،اند زده  یاتکارانه ی جنا  اقدامات   چنین  به  دست   کنگره  اعضای   همه   که   شویم  متوجه  اگر  ،در این راستا

  انتخاباتی   شود   داده  اجازه  ما   به و استعفای آنها را مطالبه کنیم  که   ماست   اخالقی  مسئولیت   بلکه   ما  حق  تنها 

 ، برگزار کنیم.  فسیلی ی هاسوخت  منفعت طلب و بی اخالق  یها سازمان  دخالت  از فارغ

استفاده از    که  گذاری  سرمایه   ی هابانک   از   و  فسیلی   سوخت   ی هاشرکت   از  کنگره  اعضای   حاضر   حال  در

 . کنند ی م، حمایت دهند ی م  ترویج را فسیلی  یهاسوخت 

  ی ها ستم یس  و   ها شگاه یپاال  برای   یارانه   با  غالبا  که    گذشته،  سال   70  طی   فسیلی  ی هاسوخت   ترویج  اما

و مطالبه    ، دموکراتیک  روند   یک   نه   بود،  جنایتکارانه   توطئه   یک   ابتدا   همان   از  ،شد ی مانجام    بزرگراهی 

  فیلیپس   و   اویل   استاندارد   تا   ،گرفته  موتورز   جنرال   توسط  عمومی  نقل   و   حمل   نابودی   و   خرید   مردم نبود. از 

به صورت )  پترولیوم   ، متحده  ایاالت   ارتش  ساختار  بازسازی   یا،  (کنند یمعمل    پوششی  یهاسازمان   که 

  نفتی   منابع   تأمین  برای   اصوال    و   دادند را افزایش    نفت   خطرناک   شیمیایی   ات ترکیب  به   ما   شهروندان   وابستگی 

 ، به ذات جنایتکارانه است. شده گرفته سیاسی تصمیمات  سری ؛ ماهیت یک شدند ی م  گرفته کار به
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را برعهده    نفت مسئولیت تأمین    که   ( Shell)   شل   و  (Exxon)  اکسون  مانند   یی هاشرکت   که   م یدانی م   اکنون

  سمی   محصول   خطرناک   تأثیر   و   زمین   کره   شدن   گرم   پدیده  از   زودتر،   شاید هم   ،1980  دهه   از   حداقل  ،دارند 

  وسسات م  و   کارشناسان از    عوض   در  و   کردند   پنهان  را   علمی  نتایج  این  آنها .  بودند   آگاه  کامال    محیط  بر   خود 

  طریق   از  و  دکترامقطع    آکادمیک  تحقیقات   طریق  از   تبلیغات،  طریق  از  تا  خود خواستند   عمومی  روابط

.  بودند  آگاه  کامال   تهدید   این میزان  از آنها . دهند  ارائه مردم  به  را  کذبی و  کننده گمراه  اطالعات  ،گری البی 

  بخواهیم   مبارز   شهروندان   از  و   گالیه کنیم  هاشرکت   این  خودخواهی از    آیا فقط باید بنشینیم و  ،  وجود   این  با

 کنند؟  شرکت  ،آن از پس انتخابات  یا بعدی  انتخابات  در ،دموکرات  حزب   کمک به کارزار انتخاباتی برای

خطرناک    زیست   محیط   برای   شدت   به   که   محصولی   اگر  چه سرنوشتی در انتظارتان بود،   بپرسید   تان خود   از

  خاطر   به   و  د یداد ی مرا به کشتن    جهان  سطح  در  نفر  هاون ی لیم   شاید   یا  نفر  هزار  صدها   و  د یفروختی م   بود را

  خود   محصول   خطرات   از  1980  دهه   از   اگر یا  ؟  د یشد ی م  نفر   میلیاردها   مرگ   به  منجر   زمین   کره   شدن   گرم 

  سیاستمداران  به  دادن   رشوه  برای  خود   آلوده  ثروت   از   و   ،د یکرد ی م  پنهان  را  اطالعات   این  و  داشتید   اطالع

غیرقانونی شما را قانونی جلوه دهند، چه سرنوشتی    ی ها ت یفعالتا    د یکرد ی ماستفاده    جعلی   علمی   کارشناسان   و 

 در انتظارتان بود؟ 

  توقیف   شما   دارایی   کل   و  د یافتاد ی م  زندان   به   توطئه  اتهام  به   بالفاصله .  است   مشخص   کامال    شما   سرنوشت 

 خواهید بود و مجازات خواهید شد.  د یاشده مسئول جنایاتی که مرتکب  شما. شد یم

  و  گذاری  سرمایه  ی هابانک، با  اند کردههمینگونه رفتار    دقیقا    که  فسیلی   سوخت   ی هاشرکت   با  باید   ما  پس

 کنیم؟  چه  ،اند کردهخطرات محصوالت آنها را پنهان  کذب، علمی   شواهد   با  که  مالی  موسسات  سایر

 . کند ی مهم صدق   هاشرکت سرنوشت مذکور، در مورد این افراد و 

از ثروت خود    و   شود   رفتار  جنایتکار   ی هاسازمان مانند    نیز   هاشرکت   این   با   که  کنند   تقاضا   باید   شهروندان 

  چهار  در که جنایاتی خاطر به  و  شوند  زندانی  فورا    باید  این کار مسئولینبرای دفاع از خود استفاده نکنند. 

  گرانی   البی   و   سیاستمداران این رفتار در مورد    . گیرند   قرار   قانونی   پیگرد   مورد   ،اند شده  مرتکب   گذشته  دهه

 .کند ی م نیز صدق  اند کرده  کمک آنها به که

  منظور   به   باید نیز    هاشرکت   این  مالکان   دارایی   و   کوخ   و   اکسون   صنایع   چون   یبزرگ   ی هاشرکت   دارایی

 . شود  مصادره  ،جهان سراسر قربانیان  خسارت  جبران 

»ترقی   و مسیر سخت  ،«کار  محافظه » نامزدهای از فسیلی  سوخت  یهاشرکت  همه چیز در مورد حمایت 

واضح و روشن است و نیازی به    ،ناعادالنه  سیاسی  فضای  این  در  انتخابات   در  پیروزی  برای  خواهان«

از ورود    اینکه  محض   به  ،مصادره شد   فسیلی   سوخت   ی هاشرکت   این  دارایی   وقتی   توضیح بیشتر نیست. 

  به   ،کردند ی م  کار  هاشرکت   این  برای  جنایتکارانه  ی هات یفعال  این  در  که   کارشناسانی  و  گران  البی  همه

دست    موقعیتی  به   ما  ،(بازسازی  جریان   در  کنفدراسیون   سابق   رهبران   حق رای   مانند )  د ش  جلوگیری   سیاست 

  جلوگیری از   برای   ، قوانینی رااساسی  قانون   با   مطابق  و   علمی   اجماع  براساس  م یتوان ی م که    خواهیم یافت 

 . کنیم  تعیین هوا   و  آب  تغییرات 
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  ها بانک   یا  فسیلی  سوخت   یهاشرکت   توسط   که   سیاستمدارانیحضور    از  که  داریم  را  وظیفه   این   و  حقاین    ما

سیاست جلوگیری    در  شرکت   و   کنگره  در  ،اند شده  تطمیع   فسیلی  سوخت   ی هاشرکت   با   مرتبط   میلیاردرهای   و

  این در که  ملی  یهات یشخص سایر و  گرها البی وکال،  اساتید، فکر، اتاق محققان مورد  در امر همین . کنیم

   .کند ی م  صدق ،اند داشته  اساسی  نقش و شیادی    کالهبرداری

  ما .  عقاید   مبتنی بر   نه  د،نباش   )غیر مغرضانه(   طرفانه   بی   علمی   ی هاافته ی  بر   مبتنی   باید   سیاسی   ی ها بحث 

به پشوانه    یمداد   اجازهبه آنها    و  خود را جزئی از مردم بدانند تا    دادیم  بزرگ  یها شرکت   این امکان را به

به همه اینها باید    اکنون.  بگیرند   قرار  توجه  مورد   بیاورند و  هوا  و  آب   مورد   در  کذب   یهااستدالل   پول خود،

 دهیم. خاتمه 

  گمراه   برای   تالش   دلیل  نیز به   را  تبلیغات   باید   مااما کارهای دیگری هم وجود دارند که باید انجام دهیم.  

  ذغال   و  هواپیماها  ،هان یماش  تأثیر   ویژه   به  صنعتی،  جامعه   ی که خطرات   مورد   در  هایی کا یآمرافکار    کردن

انتقاد قرار دهیم.    زندگی  بر   طبیعی   گاز   و   سنگ   بحث   خواستار   باید   ما ما دارند، محکوم کرده و مورد 

گمراه کننده به    اطالعاتی  تجاری  یهارسانه   که  زمانی  تا  .باشیم  صنعتی  ات تولید   خطرات   مورد   در  صادقانه

  غیرممکن   نیز   دموکراتیک  سیاست   و  ات درستی بگیرند تصمیم  توانند ی نمآنها    ،دهند ی مخورد شهروندان  

 . خواهد بود 

  ها ات یمالرا از طریق  (  نگاری   روزنامههمچنین    و)   آکادمیک  تحقیقات از دولت بخواهیم که بودجه    باید   ما

و در پشت صحنه، در    کند ی مافراد معدودی را تضمین    شخصی   منافع که    ی« تحقیقات»   سایر از    و تامین کند  

این اقدامات برای جلوگیری از تغییرات آب و هوا،    جلوگیری شود.  دولت نقش دارند،  یها است ی ستدوین  

 الزامی هستند. 

 نظامی  امنیت و  آزاد تجارت  دروغین   یهایدئولوژیا از استفاده

  که   را  بزرگی   هیوالی   دو  باید   ، هستیم  حقیقت   کشف  برای   سراسری   کارزار  یکدر صدد راه اندازی    گرا

 . نظامی  امنیت  و  آزاد  تجارت :  در نظر بگیریم ،زنند ی نمهیچ گاه در مورد آن حرف  سیاستمداران 

برای    اینکه  و  است   مثبت   امری  جهان  و  متحده  ایاالت   شهروندان  برای   کاال  المللی  بین   تجارت   که   افسانه  این

  دو   هر  استقبالمورد    به بعد   دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  ،خود را افزایش دهیم  تجارت   پیشرفت بیشتر باید 

 قرار گرفت.   متحده ایاالت  روشنفکران همچنین   و  سیاسی حزب 

  کنند   منتقل   کشور   از   خارج  به   را   خود   ی هاکارخانه   توانند ی م  ها شرکت   نه تنها   تجارت   گسترده   با افزایش   اما

دریافت    یارانه   از دولت   و بدین وسیله  مواجه کنند   محلی  ی هاکارخانه   تعطیلی   با   را   جوامع   و   کارگران   و 

  در   و   بسپارند   کشور  از  خارج   ی هایی کا یآمر   به  را  قیمت   ارزان   محصوالت   تولید   توانند ی م  آنها بلکه    ،کنند 

ظروغ فومی  .  کنند   پنهان  دارد   ما   مشترک   هوای   و   آب   و  محلی   محیط   بر  تولیدات   این   که  هولناکی   تأثیر   نتیجه 

  ی هاانوس یاق   و  هارودخانه   خاک،  تنها   نه   پالستیکی   ی ها ی باز  اسباب   و  نایلونی،  ی هاژاکت   ، یکبارمصرف

  مانده   پنهان   ما   دید   از   که  کرده  وارد   ما   هوای   و   آب   به   بزرگی   لطمه  هاآن  ساخت   بلکه  ،کنند ی م   آلوده  را   ما

 صورت گرفته است.   تایلند  یا  هند   در آنها  تولید   زیرا است 
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در کشورهای    که  کرده  محصوالتی  خرید   به   مجبور  را  ما   و  گرفته   دست   به   را  ما  اقتصاد   کنترل   آزاد   تجارت 

  آلودگی .  صورت گرفته است   فسیلی   ی هاسوخت   زیاد  مصرف   با حمل و نقل آنها  و   اند شده   ساخته  دوردست 

این    اگر   که  گذارد ی م  آنجا  هوای   و   آب   بر   را  تأثیر   همان   دقیقا    یکبارمصرف،  محصوالت   حاصل از تولید 

  هزاران   و طی  هاانوس یاق  طریق   از  کاال  حمل  این،   بر  عالوه .  بودند   پی   سی  سی   می  یا   کانزاس   در   هاکارخانه 

 . شود ی م زیاد  بسیار   یاگلخانه  گازهای تولید باعث  کیلومتر،

  ناخالص   تولید )  GDP  مانند   اقتصاد   یهاشاخص   سنجش  ناقص   یهاستم یس  ،راحتی  به  هارسانه   همه  تقریبا  

  اجتماعی   اکولوژیکی،  تأثیر  ،هاسنجش   این   .رند یپذ یم  را  « توسعه»   و  «رشد »  ،کنندگی«  مصرف»  ،(داخلی

در مورد    ندرت  به  روشنفکران  و در نتیجه  ،رند یگیم نادیده   را  اقتصادی  ی هاهی رو  و هااست یس  فرهنگی   و

 . کنند ی مصحبت   هوا و  آب  خاک،  نابودی بلند مدت 

  مورد   در  توانی م  سختی  به  اما  است،  شده ارائه  هاشاخص   گیری  اندازه  ی هاستم ی س   برای پیشنهاداتی  گرچه

 . آنها  تصویب  به   رسد ب  چه ،کرد  بحث   آنها

  کشف، تولید با    من حیث المجموع   و  را در اختیار دارد   متحده   ایاالت   داخلی  اقتصاد   از   عظیم  بخشی   ارتش

  و   شود ی م ایاالت متحده محسوب    بزرگ   ی هانده یآال   ی ازیک  آن   . است   مرتبط   فسیلی  ی هاسوخت   مصرف  و

 .دارد  نقش   هوایی و  آب  تغییرات   ایجاد  در کشورها  اکثر  از  بیشتر  مراتب  به

  ی ها سوخت   استخراج  آن  اصلی  نقش   اوقات،  بیشتر.  دارد   جهان  سراسر   در  پایگاه  صدها  متحده  ایاالت   ارتش

.  شود ی م   ما  هوای   و   آب   منجر به نابودی  که  ،است   مصرفی   انرژی   تأمین   برای   معدنی   مواد   سایر   و   فسیلی

   .ندارد  « امنیت » یا « دفاع» با  ارتباطی هیچ  ارتشی  چنین

هوا    و  آب   جدی  ی هااست ی س   تواند ی نم،  کند ن  ایجاد   ارتش  نقش   در  انقالبی  یتغییر،  متحده  ایاالت   که  زمانی  تا

  به   )آب و هوا(،   اقلیمی   تغییرات   کاهش   تا   شود   انجام   امنیت   تعریف  تغییر  با   باید   تغییر   این .  را اعمال کند 

  و   است   پذیر   امکان  نظری  لحاظ  از  اما   بود،  نخواهد   آسان  تغییری  چنین.  شود   تبدیل   امنیتی  مسئله   باالترین

 .رسد ی مبه نظر   حیاتی کامال   ،کنونی بحران  به   توجه  با

  سوخت   یها قدرت   با   مقابله  باز هم برای  ، از سالح استفاده نکنیم  م یخواه ی م  وقتی   حتی   مسخره است که

  ماهیت   و   نقش   م ی توانیم  پوالدین،   شجاعت   و   ابتکار   با .  داریم   نیاز   سربازان   نظم   و   هارشادت   به   فسیلی،

    . شود  متمرکز هوایی و  آب  تغییرات  بر  منحصرا   تا کنیم  متحول  خارج از  و  درون از  را ارتش

.  شود   تبدیل  «اقلیم   تغییر  وزارت »  به   حتی   یا  «انسانی  امنیت   وزارت »  به   باید   دفاع  وزارت   نهایت،  در

  حذف  یافته  سازمان   و   دقیق   ریزی   برنامه   با   باید   غیرضروری  ی هاسالح   از  استفاده  برای   الزم   ی هانه یهز

تعطیل کردن    با  یا   ،شود یم   محقق   نهادی  تحول   یک   با   طرح  این   آیا  اینکه   مورد   در  مرحله   این   در .  د نشو

 . شود ی م گیری تصمیم   بازسازی مجدد آن، و  موجود  سیستم کامل
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  جنگنده،   هواپیماهای   برای  یابودجه   هیچ   دیگر ،  هوایی  و   آب   تحوالت   مورد   در   علمی  ی های ن یب   پیش بر اساس  

  منابع   بیشتر   هستیم   مجبور   ما در نظر نخواهیم گرفت.    ها وم ی استاد   و   هابزرگراه  حتی   یا   هواپیمابر   ناوهای

 تغییر اقلیم و بقا صرف کنیم. جلوگیری از  صرف  را خود 

  دولت اشتباه.    یها مکان در    اما   است،  وقوع  حال  در  انقالبی  متحده  ایاالت   در  حاضر  حال  در  متأسفانه،

افراد   ،دهد ی نم بها    تخصصی   ی هابخش به    ترامپ   دولت   زیرا   قرار خواهد گرفت   انقالبی   تغییر   دستخوش این 

  ثروت   دولت و در نتیجه    کند ی مخصوصی سازی را اعمال    سرعت   به   و   کند ی م  مجازات   متعهد و مسئول را

   .کند  خدمت  ما  شهروندان   به  تواند ی نم  دیگر و  دهد یم افراد ثروتمند را افزایش 
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 11 فصل

 پیش به سوی دموکراسی: 

 چرا برگزاری یک انتخابات ویژه و خاص، الزامی است 

 2020 جوالی سال  4

  در   کلمه   چند   اینکه   بدون  کنند ی م ادای احترام    کشورمان به    که  هستند   سیاستمداران  از  کمی  تعداد   واقع  در

هم   یاذره و   آورند ی نمحتی اگر دموکراسی از بین برود، آنها به روی خود . حرف بزنند  دموکراسی  مورد 

 . شوند ی نمناراحت  

بوده    متحده   ایاالت   در  ابتداهمان    از   دموکراسی برانگیز  بحث  مواقعی،    مطمئنا  .  است یک موضوع  در 

غم انگیزی داشته است.    ی هابحران دموکراسی به خوبی درخشیده و الهام بخش جهان بوده، و گاهی هم  

 کردند ی م از اقدامات ما الگوبرداری    ،کردند ی م  سفر  متحده  ایاالت   به  گذشته  در  برخی افراد که  این،  بر  عالوه

 . داشتیم در جهان یاارزنده  نقش   ما. بازمی گشتند  خود  کشور  به و  

و    دیگر ملل    ازو   باشد، متواضع   آموز   دانش مانند یک    باید  متحده  ایاالت از آن روزها، خیلی گذشته است.  

 ماهیت دموکراسی، چیزهایی بیاموزد.  مورد  در جهان سراسر  متفکر افراد  از

که هیچ جواب مشخصی برای آن وجود    است   باز   سوال   یک   همچنان  ، متحده  ایاالت   در  دموکراسی   معنی 

 ندارد.  

  ، اساسی  قانون   تنظیم  زمان  از ،  ما  دموکراتیک   روند   از   زیادی  ی هابخش   که  است   باز   نظر   این   ازوال  س  این 

  محدود   گیری   رأی  شرایط  با   ،بود   الکترال  کالج )مجمع یا هیئت(   محدود به  دموکراسی.  اند بوده   محدود   همیشه 

  محدود   را   شهروندان   تصمیمات   و   داد ی م  کاهش   را   مشارکتی   دموکراسی   که   مختلفی  ی هاسم یمکان  توسط   و 

 . کرد یم

در    تواناییبخاطر عدم    بودن،   زن بخاطر    ، شانبودن  بومی   یا به خاطر رنگ پوست    در گذشته، شهروندان

  بخاطر   از افراد   بسیاری   ه نیز امروزاز رای دادن محروم بودند.    ، زمینعدم مالکیت    یا   و   مالیات   پرداخت 

  که   کنند ی م  زندگی   فقیرنشین   ی هامحله   در   ، و بخاطر اینکه (اجباری  اقرار  یک   نتیجه   اغلب )  کیفری   سوابق 

به رسمیت شناخته    محلی  آنها توسط مقامات   هویتی   بخاطر اینکه   ،برخوردار نیست   گیری   رای   دستگاه از  

 . شوند ی م، از رای دادن محروم  شود ی م، و به این دلیل که رای آنها در روند شمارش نادیده گرفته  شود ی نم

انتخابات    زیاد   احتمال  به  امسال  نوامبر   انتخابات   .شود ی م   بیشتر  و  بیشتر  روز  به   روز  گیری  رای   موانع 

 مشروعی نخواهد بود. 

  را   واقعی   مسائل   ما محترم    سیاستمداران   بیشتر .  دارد   وجود   گفتن   برای   زیادی   چیزهای  دموکراسی   مورد   در

  نشناسند،   را   یکدیگر  ما   جامعه  اعضای   اگر   که   وال را مطرح کنیم س   این  باید   ما.  اند نکرده   لمس   از نزدیک 

بگوییم   م ی توانی مآیا  کنند،  شرکت  خود   کشور  یا   شهر  ،محله به  مربوط  ی های ریگ  تصمیم   در توانند ن  آنها  اگر

به  که  اداری  یهاساختمان   و  مدارس  ،هابزرگراه  اگر   ؟داریم  دموکراسی  که شدت  آسیب    ما  محیط  به 
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  دموکراتیک   را  رویکرد   این  م یتوان ی م   آیا  ،ساخته شوند   شهروندان   با  مشورتی  نی ترکوچک   بدون  ،رسانند یم

  و   دهندگان   توسعه  ،هابانک  عهده  به ،  شهروندانمانبدون مشارکت مستقیم    را  تصمیمات   این   چرا باید   بدانیم؟

   بگذاریم؟  هاشرکت 

رای دهیم، آیا    ملی  یا  ایالتی  محلی،  ی هاپست   شده  انتخاب   پیش  از   به نامزدهای  شود ی ماز ما خواسته    گاها  

انجام شود،    میلیاردرها   و  گذاری  سرمایه   ی هابانک  یها دستورالعمل  طبق   هااست یس   تصمیم گیری تمام  اگر

 ؟ د یآی مآیا تاثیر مثبتی با این کار بوجود 

  دموکراسی   آیا   ، آن هستیم  ی هااست یس ما متحمل تاثیر    که   شرکت کنیم   فرایندی   در  باشیم   نداشته   اجازه   اگر

   داریم؟ 

  برابر   در  شرکتی   یهارسانه   رهبران  عنوانبه   که  آمریکایی  تاثیرگذاران )کارشناسان(  اتفاق  به  قریب   اکثر

  حاکمیت   روند   و  است   روبرو  مشکالتی  با  متحده  ایاالت   انتخابات   گرچه، بر این باورند که  دارند   قرار  ما

  قرار   اهمیت   دوم  درجه  در   ، مشکالت اصلی نیستند ومشکالت   این  اما  است،  برخوردار   مشکالتی  از   نیز

نامشروع    برای   یانه یزماین مشکالت    نباید   و   را نادیده بگیریم  مشکالت   این  که   کنند ی مالقا    ما   به   آنها.  دارند 

 شود.  سیستم  خود  بردن  سوال زیر  یا   انتخابات  خواندن 

  ی رأ  از  جلوگیریروند    و   به شدت به زوال کشیده شده است   دموکراتیک   سیستمرویکرد چیست؟    این  نتیجه

  مقدماتی،   انتخابات   در  آرا  آشکار   دستکاری  و   ها محله  در  دهی   ی رأ  ی هادستگاه   عدم وجود   شهروندان،  دادن

 به شدت بیشتر و بدتر شده است. عمومی  انتخابات  در و

  یا   ،شانی اجتماع  اقتصادی  وضعیت   براساس   رأی  حق  از   شهروندان  کردن  محروم   آنها بر این باورند که

اینکه افرادی که در این    یا   ،شود   انتخابات   مجدد   مطالبه   برای   ی ابهانه   تواند ی نم  هرگز   ، شانی قوم  یها نه یزم

جنایت شریک هستند را متهم کرد و آنها را راهی زندان کرد. آنها بر این باورند که اشکالی ندارد اگر  

رای های از قبل   توان یم  هادستگاه رای دهی به راحتی قابل هک شدن هستند یا به واسطه این  یها دستگاه

 تعیین شده ایجاد کرد. 

  یا   خودپرداز  یها دستگاه  در  توانی نمرا    شود یماستفاده    آرا  شمارش  برای   کهقابل هک    فناوری   این   اما

  اما   است،  ترمهم   بسیار  فعلی  سیستم  برای  پول  که  است   معنی  بدان  اینپولی استفاده کرد.    یهاستم ی س  سایر

 از اهمیت زیادی برخوردار نیست.  شهروندان  رای

تقلبی   انتخابات   توقف  خواستار   هک   نداریم  یسیاستمداران  متحده  ایاالت   در و  و  نامشروع    چنین  باشند 

 نامشروع و غیر قانونی بدانند.   را یی هاانتخابات 

مجموعه  .  د نشو  گفته  باید   هااین  زیرا   بگویم،   به شمامن    بگویند به شما    توانند ی نم  را که دیگران   آنچه   بگذارید 

  یک کار   شد،   برگزار  2020  سال   در  دموکرات   و   خواه   جمهوری  احزاب   توسط  که   ای مقدماتی  انتخابات 

  است   قرار  که   جمهوری ریاست   و   سنا  نمایندگان،   مجلس  انتخابات .  نبود   نامزدها  انتخاب   برای   دموکراتیک 

   . بود   نخواهد   قانونی انتخابات  یک  وجه  هیچ  به   شود، برگزار  2020 سال  نوامبر  3 تاریخ  در
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  دموکراسی   که  قانونی  انتخابات   یک  تضمین  برای  الزم اقدامات   باید   اکنون   و   م یر یپذ ی نم را   انتخابات   این   ما

  وابسته   یک حزب یا احزاب دیگر   به  یانتخابات  ینامزدها  است   ممکن  گرچه.  دهیم  انجام  ،کند ی م   احیا  را

  باشند،   هاگفتمان و    هانشست در راس    ، باید مشکالت   مدت   بلند   ی هاحل   راه  و  دستاوردها  ،هااست یس   اما  باشند،

 . سیاسی احزاب  نه

 نظر  و علم

  علمی   یها ل یتحل  بر اساس  باید   شود ی م در یک کارزار انتخاباتی انجام    انتخابات   از  قبل   که  ییها بحث   تمام 

  مصرف   مورد   دروقتی    ، میکنی م   صحبت برای مردم    هوا   و   آب   تغییر   مدت   بلند   تأثیر  مورد   در  وقتی .  باشد 

،  می کنی مصحبت    عمومی  بخش  سازی  خصوصی  یا   جامعه  شدن  نظامی  ثروت،  تمرکز  تبعیض،  انرژی،

  ندارند   انتخابات   این   در  جایی   هیچ  کننده  گمراه  و   دروغین   اظهارات .  واقعیت باشند   همه اینها باید بر مبنای

  ی هارسانه   اگر.  کنند   منطقی  و  علمی  ارزیابی  را  کشور  این   واقعی  مسائلاین را دارند که    حق  شهروندان   و

 . داشت  نخواهد   انتخابات  این  در جایی هیچ ،این روند را پیش نگیرند  تجاری 

که با دیگران اختالف نظر پیدا نکنیم.    شود ی نمدلیل این    ،علمی  تحلیل  از  استفاده  و  عینی  یهات یواقع  بیان

  و   عینی  تحلیل   و   تجزیه   بین تفاوت زیادی    اما   .است   ساز   مسئله   ذاتا    و  است   پیچیده  انسان   و ذات   طبیعت 

  تبدیل   شهروندان واقعی   به  را   شهروندان  ، انتخابات   این  .دارد   وجود خودشیفته    و  ی افراط  ،متعصب   سیاست 

  بزرگ   ی هاشرکت   تحت حمایت   که   مشاورانی   و   تبلیغاتی   ی هاشرکت   به  شهروندان  فروش از    و  کند یم

  شهروندان   بین   در،  است   الزامی   پایدار  و   آزاد   جامعه   یک   حفظ   برای   که   را   خودآگاهی   ما   .دهد ی م   پایان   هستند،

 . م یدهی مترویج  خود 

 نگاری  روزنامه  زوال 

چیز  نگاری   روزنامه انتخابی    اختیاری  یک  و    نیست، و  دارند  آن عالقه  به  که  کسانی  که  است  خدمتی 

  اطالعات   معتبر   منابع   به  ما   شهروندان  اگربه آن دست یابند.    توانند یمتحصیالت مرتبط با آن را دارند  

پا را فراتر بگذارد   باید   انتخابات   ،کنند   اعتماد   مغرض   کشورهای  به  شوند   مجبور  اگر  ،نداشته باشند   دسترسی

و اجازه دهد که همه شهروندان امکان رأی دادن داشته باشند و تضمین کند که قوانین هویتی مانع رأی دادن  

 .  شود ی نم افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، 

  رای   شفاف   نسبتا    روند   به  بازگشت   یعنی  این.  کنیم   برقرار  متحده   ایاالت   در  دوباره  را  دموکراسی   باید   ما

تحقق این هدف بسیار بعید    اما .  داشت   وجود   2000  سال   در  آرا   شمارش  سازی   خصوصی   از  قبل   که   گیری 

درها    و   مسئول )پاسخگو( باشد   و   شفاف   واقعا    فرآیند   یک   بار   اولین   برای   باید   انتخابات   این .  رسد ی مبه نظر  

به سوی     مناطق   فقیرنشین،  ی هامحله.  کند   باز  نمایندگیدموکراسی مبتنی بر    و  مشارکتی  دموکراسیرا 

به خاطر دالالن قدرت طرد    منطقه  ساکنان  آن   در  که   یادورافتاده  شهرهای  و  آمریکا   ی های بوم   مختص 

 مطمئن برخوردار شوند.  و  شفاف  گیری  رأی  از باید  ،اند شده

 . داشته باشیم  قانونی  و  خاص  عمومی  انتخابات  یک   باید  ما
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 چند مورد را در نظر بگیریم.  باید   هستیم، قانونی   انتخابات  یک   خواستار اگر

 سیاسی  احزاب  نقش

این معنا    به .  ایجاد خواهد کرد   متحده   ایاالت   در  توجهی  قابل   تغییر  ،شد   خواهد   برگزار  که   یاژه یو   انتخابات 

  کنندگی   مصرف   بازاریابی،  از  جلوگیری   و   شفافیت   و  مشارکت   در جهت   مثبت   چرخه   یک  شروع   این  ،که

  در ابتدا . بنا کنیم   درستی به  را  هاه یپا ما که است  مهم  بسیار دلیل، همین  به . است  معدود  یافراد  حاکمیت  و

 . بازگردیم  اساسی قانون  و   اصل به باید  

  در  نقشی   هیچ   خواه،  جمهوری   حزب   و   دموکرات   حزب   ویژه  به  فاسد،  سیاسی   احزاب   ، اینکه  همه   از  ترمهم 

  تبانی کنند و  ثروتمندان  و  هاشرکت   باتا    دهد ی نمبه آنها اجازه    اساسی  قانون  .داشت   نخواهند   انتخابات   این

  خالف   و  کیفری  غیراخالقی،مبارزه با موارد    برای  موجود   یهانه ی گز  تنهاخود را    وصدای مردم شوند    مانع

دیدار کرده و با آنها    شهروندان   با   توانند ی م از این دست، با آزادی کامل    یی هاسازمان اساسی بدانند.    قانون 

  گزارش   ملیتی   چند   ی هاشرکت   عمومی  روابط   خبرنگاران  توسط   نباید   ها این  امابه بحث و گفتگو بنشینند.  

 تا به نام دموکراسیف مردم را فریب دهند.   می دهی نمدیگر به انها فرصت  شوند،

  که  فرهنگی . گیرد  قرار شهروندان همه در اختیار معتبر و  دقیق اطالعات  که مستلزم این است  دموکراسی

  برای   مبهم  هدف  یک  نه،  است   مطلق   ضرورت   یک  منطقی سوق دهد،  تحلیل  و  عمیق  تفکر افراد را به  

مهیا خواهیم    شهروندان  همه   برایآینده    ماه   شش   طی  را  نگاری   روزنامه   دقیق  و اطالعات   منابع   ما .  آینده

 . سوق دهیم  دموکراسی  سویبه   ورسانده   ی آگاه را به  مردم تا  کرد 

 اساسی  قانون

  ان سیاستمدارقدرت    از  فراتر  قدرت این قانون اساسی   و   است   استوار  اساسی   قانون بر پایه    متحده  ایاالت   دولت 

  شرایط   با  منطبق شدن   برایو    نیست   کامل  اجدادمان،  یا  والدین  مانند   نیز  اساسی   قانون این    اما .  است   توخالی

   .شود  رسانیروز به باید  ،جدید 

باید یک    که  است   ناقص   آنقدر  اساسی  قانون   ند ی گویم   که  اند رفته   پیش   آنجا  تا  برخی  کنونی،  بحران  این  در

  ه ک  ه است نوشت  ،لغو کننده بزرگ  گاریسون،  لوید   ویلیام   خاطر بیاورید که   به .  جدید تدوین کرد   قانون اساسی

  کنوانسیون   ماهیت   طبق  که   بود   این   او  منظور .  است   « جهنم  با   توافق  و   مرگ  با  میثاق  ک ی»  اساسی  قانون

و   شهروندان   با  رفتار   خاص   طور   به   و  خصوصی  مالکیت   حفظ  به   مهم   سند   این ،  1787 سال   اساسی   قانون 

  خود   همشهریان   با  که   م ین یبی م   را  قدرتمندی   و  ثروتمند   افراد هنوز    امروزه .  پردازد ی ملغو »برده داری«  

  هنوز   اصلی   مبارزه  اما  کرده،   تغییر  گرچه این شرایط.  کنند ی م  رفتار  احشام خود   مانند اموال خود و    مانند 

 تمام نشده است.   

  نشان   تا  کرد   را  خود   تالش  تمامکه یکی دیگر از طرفداران لغو بردگی است،    داگالس  فردریک  حال،  این  با

  گرفته   الهام   اساسی   قانون   از   است،   پاسخگو   و   دموکراتیک   حاکمیت   یک   به   متعهد   که   جاودان   متن   این   که   دهد 

 در مسیری سوق داده شود که همه شهروندان از آن برخوردار شوند.  تواند ی م  و
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همه افراد    که آن،  بر این باور باشیم  و   بخوانیم   را  اساسی  قانون   تک تک کلمات   اگر  که   بیان کرد   داگالس

دستاوردهای بالقوه این سند    به  م یتوان ی م آنگاه    ،چه زن چه مرد   ،چه فقیر چه مشکل دار  ،شود ی مرا شامل  

 پی ببریم. 

 استفاده کنیم.  اساسی قانون  پتانسیل  درباره  داگالس ی هاصحبت از  م ی توانی مدر این برهه زمانی هم 

 هااست یس  و نامزدها اطالعات به دسترسی 

  این. باشد  علمی   و   اخالقی حاکمیت  اصول  و  اساسی  قانون  اصل  اساس  بر  باید  ،انتخاباتی  نامزدهای   انتخاب 

در پشت پرده نقشی داشته    توانند ی نمپادوهای ثروتمندان دیگر    و   گذاری  سرمایه   بانکداران   که   معناست   بدان

 باشند. 

  و   حقوقی   اجتماعی،  عدالت   جهت   در  کسانی که  و  مهارت   با   ،بصیرت   با  آمریکایی  مردان  و   زنان   همه

  فرزندانمان  فرزندان برای بهتر متحده ایاالت  یک ایجاد  برای  که کسانی همه ،دارند  اخالقی تعهد  اقتصادی

تا    حق  باید   ،کنند ی م  تالش باشند  داشته  را    و   سنا   نمایندگان،  مجلس  انتخابات   در  نامزد   عنوانبه این 

 شرکت کنند.    جمهوریریاست 

  حمایت   آنها  از  که   یی هاسازمان   ماهیت   و همچنین   آنها،  و فطری   اخالقی   خصوصیات   و   هابرنامه   ،هایی توانا

  م یتوان ی م   دولت   یک  عنوانبه  و شهروند،  عنوان به   ما این،   بر عالوه. باید برای مردم مشخص شود   کنند یم

  و   سیاسی  ی های ر یگ  تصمیم   در شهروندان  مشارکت  منطقی، ی هابحث   ترغیب  سیاسی،  فرهنگ  تغییر  برای 

 ، کارهای زیادی انجام دهیم. خود   عصر  واقعی خطرات   بردائم   تمرکز

  را   خودآگاهی آنها  نحوهو    ،هایی کایآمر  عملکرد   و  تفکر   نحوه  فرایند،  این   که  دارم  باور  قلب   صمیم   از  من

  را  امکان   این  جدید   رهبران  به ، متحده  ایاالت و گفتگو در مورد   بحث   برای  فضایی  ایجاد   . داد   خواهد   تغییر

  دموکراتیک ، اعم از  افراد   این تا از موانعی که احزاب سیاسی برایشان ایجاد کرده بودند، رد شوند.    دهد یم

  سرمایه   دیگر در خدمت   عمل کنند و  خود   محدود   وظیفه   از  فراتر  تا   شوند یم  تشویق ،  خواه  جمهوری   یا

 پادوهای آنها نباشند.  و  گذاران

  را   پیشنهادی  ی هااست یس  و   هر بلوک و هر خانه، گرد هم آیند   شهروندان   آن   در  که ی  رویدادهای  برگزاری 

را   هاف یتحرو   هادروغ تبلیغاتی شرکتی    یهارسانه بهتر از آن است که   ،مورد بحث قرار دهند  جزئیات  با

 به خورد مردم دهند و مانع ایجاد یک دموکراسی مشارکتی شوند.  

همبستگی    شهروندان   بین   یها نشست و    جلسات  ایجاد    به  و   تقویت خواهد شد   آینده   در  که   شود ی مباعث 

برای حل این مشکالت به   اینکه   نه  کنند   حل شان خود  را  خود   مشکالت   که   دهد یم را    امکان   این   شهروندان 

   . دهند  رای هابه ی غر

 بودجه انتخابات 
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  نظر .  شوند ی م  مشخص   مقامات   دهد،  رأی   کسی  اینکه   از   قبل پول نقش اساسی در پشت پرده انتخابات دارد.  

شبهه دار    ی هاپول ،  "Citizens United"  حکمبا  .  از اهمیت زیادی برخوردار نیست   روند   در این  شهروندان 

سوء استفاده    اما .  این کار یعنی نابودی دموکراسی  اما  شود ی م ریخته    سیاسی   سیستم   به   زیادی   )نامشروع( و 

  وانمود بهتر است    هک  است   تحقیرآمیزو    ناپسند آنقدر    زنا   گناه   مانند گماشته،    خود   مان کحا  توسط  شهروندان  از

 شد، تا اینکه حقیقت بر مال شود. خواهد   بهتر   اوضاع بین باشیم که خوش  و  نیفتاده، اتفاقی  کنیم

 امروز همان روز است. . کنیم مقابله  و ناپسند  زشت  حقیقت  با  باید   اوقات  گاهی اما

  و   ثروتمندان  توسط  نامزدی  بودجه انتخاباتی هیچ  آن  در  که  برگزار کنیم  انتخاباتی  این است که  حل  راه  تنها

  همه   دسترس در نامزدها  و  مشکالت  مورد  در موثقی اطالعات  آن در که انتخاباتی ،تامین نشود  قدرتمندان

  ی هابحث   در  فعال   طور  به   بتوانند   شهروندان  به واسطه آن،  که   ی ایجاد شود فرهنگ  و  بگیرد   قرار  شهروندان 

 شرکت کنند.  سیاست 

ارتباط  با افراد خوب طینت    ،پرده  پشت   ی هامن یاهر  و   شیاطین   با   ارتباط  جای  به   باید   جامعه   اعضای   همه

  راه   تنها   این  واقع   در  اما  برسد،  نظر  به  انقالبی  یک تغییر  انتخابات   روند   در  تغییر  برقرار کنند. شاید این

در انتظار ماست، واضح و    اخالقی   و   نهادی   زوال  سرنوشتی که با این  .  است   ترقی   راه  تنها  و  پیشرفت 

 مبرهن است. 

 تبلیغات

  تبلیغات .  شود ی م  متحده  ایاالت   شهروندان   که مانع رشد و ارتقای   است   ییزهایچ  ن ی تربزرگ   از  یکی  تبلیغات 

  ما   زندگی   یها جنبه   تمام  نتیجه   در  و .  شود ی م   سازی همتصویر  و  عمومی  روابط  شامل  و  شده  گسترده  بسیار 

هر زمان که   توانند ی م که اند شده  قدرتمند  آنقدر تبلیغات   لطف به  هاشرکت . به کنترل خود درآورده است  را

دهند   خواستند  را شستشو  ما  واقعی،    ،ذهن  مشتریان  که  حالیست  در  این    ی هابرنامه و    هادستورالعملو 

 . اند داشته  نگه   دورعموم   چشم از را  شانی واقع

  که   تبلیغ کنندگانی   ،اند گرفته در اختیار    را  مجالت   و   هاروزنامه با تبلیغاتشان    که   هستند   کنندگان   تبلیغ   این 

 ،اند بازگشته به خانه    کننده  خسته  و   طوالنی  روز   یک  از  که  را  عادی   شهروند   تا   کنند ی م  کار   روز  شبانه

سودجویی افراد ابرثروتمند، یک چیز منطقی و عادی    خارجی،   پایان   بی   ی هاجنگ  نفرت از   که   کنند   متقاعد 

  این   . نخواهند داشت   انتخابات   در   نقشی   هیچ   دیگر   جذابشان   تلویزیونی   تبلیغات   و   کنندگان   تبلیغ   است. این 

 . است  منصف و  عادل یاجامعه  ایجاد   و  خوب  حکمرانی   در پی یک حقیقت،  پی  در  انتخابات 

 ویژه  انتخابات این  برگزاری  نحوه

  ایاالت   در   کنگره   و  جمهوریریاست   برای  را  و خاصی   ویژه   انتخابات   بار   این جز اینکه    نداریم   یاچاره   ما

  کمیسیون   دقیق   نظارت   تحت   که به طوری  ، دهیم  انجام   شفاف   کامال    روشی   به   را  کار  این  و   ،کنیم  برگزار  متحده

  همه   اینکه  و  ،برای دسترسی شهروندان به اطالعات درست و دقیق، ضوابطی اجرا شوند   و  باشد   المللی  بین
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معتبر    روشی  به   آرا  همه  و  داشته باشند   دادن  رأی  فرصت   شهروندان   همه   نامزدها در دسترس عموم باشند و 

 بتوان رای ها را پیگیری کرد.  و  قابل اطمینان شمارش شوند و 

  انتخاباتی   چنین  تدارکات الزم برای  2020  سال  نوامبر  تا   اما .  م یشناس ی مرا به رسمیت    انتخاباتی   چنین ما تنها  

 مهیا نخواهد شد. 

  قانون   خالف   انتخاباتی به طور آشکار    ، نوامبر  3  شده  بینی   پیش   انتخابات .  کند   نگران   را   ما   نباید   واقعیت   این 

   . است  قبول  غیرقابل  کامال   اخالقی یا   اساسی قانون  قانونی، نظر  از  بنابراین و  خواهد بود  اساسی

    . کنیم برگزار  شفاف و  منظم  کامال   انتخابات  یک ، 2021  سال ابتدای در ما  که کند ی م  ایجاب  شرایطی  این 

  با استدالل خود   من  اما  کرد،  تعیین   صادق   و   فداکار   شهروندان  مذاکره و مشارکت   با   توان ی م  را   دقیق  تاریخ 

تا هر فرد شاغلی بتواند رأی    باشد،  2021  ژانویه  20  تا  ژانویه  15 از  گیری  رأی  تاریخ   که  کنم ی م پیشنهاد 

  انتخابات   نتیجه   مورد   در  گزارشی   هیچ   ، آرا از نظر علمی تایید نشوند   همه   ی که زمان   تا   که   است   بدیهی دهد.  

 نخواهد شد.  اعالم 

  ی ها سازمان   که  آنجا  از  . شود   ایجاد   موقت   دولت   یک  و  بکشد   طول  بیشتر  انتخابات   که  دارد   وجود   احتمال  این

بهتر است یک دولت موقت   بنابراین  ،هستند  ثروتمندان  تحت کنترل   و   قانونی نیستند   ،فعلی  مقننه  و اجرایی

 انجام ندهیم. داشته باشیم تا اینکه هیچ کاری 

  که   باید تاکید کنم   اما .  پردازمی م   ویژه   انتخابات   این   انجام   نحوه   مورد   در   یپیشنهاد طرح    چند به    اینجا  در

 .کنم ی مبیان  را برایتان    از آنها  من امروز فقط یک طرح کلی  و  شود ی م  مشخص   اجرا  روند   درآنها    جزئیات 

 بودجه 

  همه   اگر .  دارد   نیاز   زیادی   بودجه   به  مطمئن برگزار شود   و   شفاف   به صورت   آمریکا   انتخابات برای اینکه  

مانع این شویم که نامزدها برای تامین بودجه خود به سراغ ثروتمندان و    و  کنیم  منع  را   تجاری   تبلیغات 

  هزینه   ،هات یممنوع   این   اجرای   اما.  شد   خواهد   کمتر  بسیار   انتخابات   هزینه  ،روند ع سیاسی ب نامشرو  ی هاپول 

 . بود   خواهد  بر

  به   رسانی   اطالع  جمله  از)  انتخابات   برگزاری  هزینه   که  است   این  بگوییم   م ی توانی م   قطعی  طور  به  ما  آنچه

ی که منفعت آنها در گرو نتیجه  ثروتمند   افراد   یا   هاشرکت   از   یک   هیچ   توسط (  مشکالت   مورد   در   شهروندان 

   . شود ن  تأمین   ،انتخابات است 

  انجام   شفاف  روشی  به  را  کار  این  و   کند   تأمین  را  انتخابات   کل  بودجه   دولت   است   بهتر  عادی،  شرایط  در

  وظایف   از  بسیاری   ایالتی   ی هادولت   و  فدرال  دولت .  م ی کنی نم  زندگی  یک شرایط عادی   در  ما   متأسفانه، .  دهد 

در    اغلب   شود ی م   گرفته   دولت   داخل   در   که   تصمیماتی .  اند سپرده   خصوصی   ی ها شرکت   به   را   خود   اصلی

 و نادیده گرفتن نیازهای شهروندان است.  ان قدرتمند  مالی منافع جهت 
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باشد که منفعت آنها   احزابی  تحت نظارت   باید  و شود  تأمین  شفاف   و مطمئن   روشی  به  باید  انتخابات   بودجه 

 در گرو نتیجه انتخابات نباشد.

 .رسد ی م نظر  به   غیرممکن تقریبا    امر این  آمریکا، سیاست   در فساد  میزان به   توجه  با

  سیستم  یک  توانند ی م  که  داریم  شجاع   و  اخالقی  تعهد   با  افرادی  متحده  ایاالت   در  که  بر این باورم  به شدت   من

نیز از آنها استقبال    ها یی کایآمر   زیادی از  تعداد   بگذارند،  جلو  قدم   آنها  اگر   و  ایجاد کنند   اخالق مدار  بودجه 

 خواهند کرد و دنباله رو آنها خواهند شد. 

بودجه مورد نظر از    که  مطمئن شویم  تا  شود   تأمین  و مبتکرانه   خالقانه   روشی  به   باید   انتخابات   این  بودجه 

  تأمین   دیگری   شفاف  انتفاعی   غیر   سازمان   یا   دولت   توسط  بودجه   اگر   و  د یآی نم  قدرتمندان  و ثروتمندان    سمت 

  ایجاد   مردم   برای  و   مردم  توسط   ،مردمی  دولت   یک  می توانی م  ما درست استفاده شود.    یاگونه   به  ،شود یم

   . کنیم

 تاریخ 

.  کنم ی م  پیشنهاد   انتخابات   برای (  ژانویه  23  تا   17)  2021  ژانویه   اواسط   دررا    یاهفته   یک   دوره  یک   من

در    توانند ب   شهروندان   همه  تا   کافیست   انتخابات   در  پاسخگو  و   شفاف  روند   یک   سازی   آماده  برای  زمان   این 

برای    را  خود   یها برنامه و    هادهیا   تا  شود یم  داده  اجازه  قانونی  نامزدهای   همه   به   آن  در  و  کنند   شرکت   آن

 مردم بیان کنند. 

  دادن   رأی  برای   توانند یم   همه   که   تضمین کنیم   م ی توانی م  ، برای انتخابات در نظر بگیریم  زمان   هفته   یک   اگر

  طوالنی   ی هاساعت   ، روزها  بیشتر  که   کسانی   حتی .  برطرف کنند لی در رای دادن دارند، اگر مشک  و   بیایند 

و مشکالت    مسائل   مورد   در اینکه بتوانند    تر مهم ، و از همه  باشند   داشته   دادن  رای   فرصت   باید   ،کنند ی م   کار

   .کنند  صحبت  خود  یها ی محلهم   با

  هدف این است   بلکه  نیست،  ها شرکت   حمایت   مورد   افراد   به   منزلت   و   قدرت   دادن  ،انتخابات   این   نهایی   هدف

  برای  کافی  قدرت   احساس و   انگیزه   از   و  مشکالت بدست آوردند   مورد   در  درستی  اطالعات   شهروندان  که

 تعیین آینده برخوردار شوند.  

 نظارت 

  شفافیت   و   دموکراسی   به   متعهد   گروهی   نظارت   تحت   کامال    باید   ، جمهوریریاست   و   کنگره   انتخابات   روند 

خواهان براندازی دموکراسی هستند،    که   یقدرتمند   و   ثروتمند   یهاجناح   تأثیر  تحت   نباید   گروه  این  . باشد 

 اطالعات گمراه کننده به شهروندان بدهد.  و قرار گیرد 

  المللی   بین  کمیته   یک   به  ابتدا   درما    که   است   زیاد   حدی   به   متحده  ایاالت   انتخاباتی  سیستم   در  فساد   میزان 

  شفافیت،   توان ی نم کمیته    بودن  المللی  بین  فقط به صرف  ،وجود   این  با داریم.    نیاز  کار   روند   بر  نظارت برای  

 کرد.  تضمین  را کمیته  صداقت   یا پاسخگویی 
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  اجرای   از  که   د ندار  وجود   جذاب   تصاویر  و   ها نام   با  المللی  بین   (NGOمردم نهاد )  یهاسازمان   زیادی   تعداد 

 .  شوند ی م خوشحال  بسیار  قدرتمندان و  ثروتمندان  دستورات 

  جهانی   سطح  در  شجاع  و  اخالق  با  افراد   از  گروهی   سازی  توانمند   و  شناساییچیز در انتخابات،    ن یترمهم 

 تا بتوانند این روند را به درستی هدایت کنند.  است 

  بر   را   ما   کشور   اداره  که سیاسی  یها سازمان   و   ایالتی   و   فدرال  ی هادولت   در   اداری  فساد   میزان  به  توجه   با 

  کمک   درخواست   انتخابات   بر  نظارت   برای  المللی  بین  کمیته   این  از اینکه    جز  نداریم  یاچاره   ما  ،دارند   عهده

 در برخی کشورهای دیگر نیز استفاده شده است.  ،هاته یکم از کمک و همیاری این . کنیم

کمیته    گرچه  دارند   ها یی کایآمر  البته )  دارد   المللی   بین   ی ماهیتاین  آن حضور  در    از   کمیته   این اما    ،(هم 

تشکیل شده    انتخابات   و  دموکراتیک امور    کارشناسان  از  بلکه  ،تشکیل نشده است   ملی  یها دولت   نمایندگان 

  کلی   رویکرد   ،المللی  بین  کمیته.  رند یگی نم  قرار  متحده  ایاالت   داخلی  منافع   فشار  تحت   راحتی  به  که  است 

  کمیته  این  توسط نهایت  در انتخابات  مشروعیت . داشت  خواهد  نظارت آن  نتایج بر   و  تعیین را  انتخابات  این

 . شد  خواهد  تعیین 

  متشکلکه آن    داشت   خواهد   عهده  بر   را  متحده  ایاالت   انتخابات   روند   بر  نظارت   وظیفه   نیز  داخلی   کمیته  یک

  دموکراسی،  بازگرداندن   برای .  است   قانون   حاکمیت   و   قانونی   امور   به   متعهد   و   شجاع ،  اخالق  با   افراد   از

  سلطه   تحت   ی کهفاسد   سیاسی  سیستم   از طرف  نه  شوند،  انتخاب   اخالقی   اصول  اساس   بر   آنها  که  است   الزم

 است.  هادموکرات  و   خواهان جمهوری 

.  دهد ی م  شرح  منطقهو هر    ایالت   هر  را برایبرگزاری انتخابات    روند   ،انتخابات ناظر بر    داخلی   کمیته  این 

  مناطق  ناعادالنه  مدیریت   آن،   دموکراتیک   غیر   عمیقا    ماهیت   و   الکترال   کالج )هیئت(  مسئله   باید   کمیته   این 

  سایر   و   اعتماد   قابل   غیر   الکترونیکی   گیری  رای   یهادستگاه   از  استفاده   سیاسی،  احزاب   از   حمایت   در

الزم در مورد مشخصات    یها ی آگاه،  آن  کارکنان   و   داخلی   کمیته .  بررسی کند   را  گیری  رای   جدی   یها چالش

 ند داد.ه خواقرار  شهروندان این روند را در اختیار 

  گفتمان اصلی   و  دارند   مردم  بین  در  سخنرانی   برای  فرصتی  نامزدها  همه   که  کند ی متضمین    داخلی  کمیته 

  همچنین   . بود   خواهد   هااست یس   و  مسائل  علمی  تحلیل  و   تجزیه   و   کشور   نیازهای   پیرامون  کارزارها   این

  دستکاری   امکان  و  هستند   عموم  دسترس  در  و  مطمئن  و  دقیق  گیری  رأی  ی هادستگاه  که  تضمین خواهد کرد 

  ی ها دستگاه شفاف انتخاب    فرآیند   آرا،  دقیق   شمارشکارهای کمیته عبارتند از    ن ی ترمهم   . ندارد   وجود   آرا

 پیگری آرا.  و  غیر قابل هک شدن هستند   دهی رأی ی هادستگاه  اینکه این تضمین   ، دهی رأی
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 پیش به سوی آینده 

یک انتخابات دقیق    م ی توانیم پیش رو،    ی هاچالش خودش را گول بزند که با وجود مشکالت و    نباید   کس   هیچ 

که بخاطر افشای حقایق و محاسبه دقیق آرا، قدرت خود را از دست    ییهاقدرت و درست داشته باشیم. تعداد  

 شوند.  واقعی  دموکراسیدر تالشند تا مانع   هادهه و   هستند ، بسیار زیاد دهند یم

یم و به سمت دموکراسی  به پا خیز   م یتوان ی م اما مطالبات شهروندانمان آنقدر مهم و بزرگ است که من معتقدم  

 شوید.. به ما ملحق پیش رویم 
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 کارتون
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 نویسنده 

بر   اشی اصل تمرکز  و بود  امنیت  و  دیپلماسی در هایی کا یآمر صدای  ، گذشته دهه دو طی پاستریچ  امانوئل

و    ثروت   تمرکز  بشری،  جامعه بر  جدید   یهای فناور  بار  فاجعه  تأثیر   زیستی، تنوع  و  هوا   و  آب زوال 

 بوده است.   جهانی  تسلیحاتی   مسابقه 

  استیونسون در آدالی  و  روزولت دی  فرانکلین  که را  بین المللی سازی  یها سنت  قصد دارد  پاستریچ 

  طی که  دالری هاون یلی تر  که  است  این  خواستار او . کند  احیا  ،اند کرده بیان  خود  ی های سخنران  و  هانوشته 

  ملیتی  چند  جوامع  همچنین  شود، بازگردانده  مردم به   باید  داده شده، بزرگ   یهاشرکت  به   گذشته سال یک

  ی هاشرکت  یها ییدارا و  شوند  اداره نظارتی  ی های تعاون   صورت   به باید  بوک  فیس  و   آمازون مانند 

  ارائه  و  جنایتکارانه  اقدامات  جرم   به  آنها  مدیران  و  صاحبان  و  شده  مصادره بالفاصله  باید   فسیلی سوخت 

 . شوند  محکوم  )آب و هوا(  اقلیم  تغییر  مورد  در مردم  و  دولت  به  کذب  اطالعات 

  استاد  عنوان به   را خود   کار و  شد، بزرگ   میسوری لوئیس سنت  در و  شد  متولد  تنسی  نشویل  در پاستریچ 

   .کرد  آغاز 1998 سال  در شامپاین - اوربانا در ایلینوی  دانشگاه

  دو در  ، واست  مسلط نیز  چینی  و  ی ژاپن ،یاکره  یهازبان  به ،است  آسیا  و کارشناس  متخصص  یک که  او

به خوبی    را آسیا  ، قرن این  یها چالش درست   درک برای   باید  هایی کایآمر که  کرده اذعان  گذشته  دهه

  او آسیب برساند.  کشوربه  تواند ی م نژادپرستانه   یا احساسی، یک واکنش ضدآسیایی  واکنش یک   و  بشناسند 

  و  توکیو  سئول، سی، دی واشنگتن   در ی دفاتر و  است  فکر  اتاقیک  مؤسسه است، این  آسیا  مؤسسه رئیس 

 دارد.  هانوی 

در میان ستادهای انتخاباتی که درگیر هیجان و فساد هستند، یک نامزد انتخاباتی پا به این عرصه گذاشته  

تا با دلیل و مدرک، زوال و فسادی که در جامعه رخنه کرده است را بیان کند. امانوئل پاستریچ اذعان  

ن و مخالف، تنها یک نامزد  شک که با توجه به فروپاشی احزاب سیاسی در قالب سندیکاهای قانون کند یم

  ی های سخنران رئیس جمهور به این کشور خدمت کند. او در مجموعه  عنوان به   تواند ی مانتخاباتی مستقل 

و بر این عقیده است که ما   دهد ی م فصیح و سلیس خود، یک طرح منسجم برای تحول کشور ارائه 

 شهروندانی توانمند هستیم، نه مصرف کنندگانی منفعل. 

  قانون اصل  باید به ما  که  کند ی م اذعان  اما داند ی نم پاستریچ، تنها یک شخص یا یک گروه را مقصر 

به    که  ،را خوب  یک حکومت  ی اخالق اصول لینکلن، آبراهام  و   داگالس فردریک مانند  و  برگردیم   اساسی

، به  کارشناسان و  استمدارانیس  گروهی از و  یگذار  ه یسرما یها بانک   ،یعموم   روابط  یها شرکت   واسطه

 .   م ی کن احیا ،اند شده فراموشی سپرده 

https://medium.com/@emanuelpastreich/emanuel-pastreichsspeeches-from-2020-
presidential-campaign-de28849e4df1 
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