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دمكراسی، جهانی شدن و كشورهای آسيای جنوب شرقی 
  1اندرز اوهلين

 
. فرآيند جهانی شدن بر التصاد كشورهای آسيای جنوب شرلی تأثير شايان توجهی گذاشته است كه با شتاب رو به رشدند

گرچه اين گزينه بيشترين . رهبران اين كشورها به درجات مختلف گونه ی نو ليبرال توسعه ی التصاد جهانی را پذيرفته اند
اين .  زيان ديده اند١٩٩٧-٩٨رشد التصادی را برای اين كشور ها در پی داشته اما بيشتر از ديگران از بحران التصادی 

، فعاليت در جامعه ١٩٨٠از سال های . جامعه ها از نظر فرهنگی و سياسی نيز تحت تأثير جهانی شدن لرار گرفته اند
مدنی اين كشورها، رشد ناگهانی داشت و موج برلرارای دمكراسی به كشورهای آسيای جنوب شرلی نيز رسيده كه شورش 

 در اندونزی و برآمد جنبش اصالحات ١٩٩٨ در فيليپين، سموط سوهارتو در سال ١٩٨٦مردمی عليه ماركوس در سال 
فشار بخشی از جامعه های مدنی، در تحمك دمكراسی .  در مالزی، از جمله نمونه های آن به شمار می روند١٩٩٨در سال 

هم زمان، فرآيندهای جهانی شدن، محدوديت جامعه های مدنی ناشی از مرزهای جغرافيايی را . نمش كليدی داشته اند
 .شواهدی در دست است كه جامعه های مدنی فراملی در آسيای جنوب شرلی در حال پديدار شدن اند. كاهش داده اند

  
هدف اين مماله اين است كه رابطه ميان فرآيند جهانی شدن، تحمك دمكراسی و گسترش جامعه مدنی در شرايط منطمه 

چه گونه می توان روابط در حال تغيير : دو پرسش كلی، اين واكاوی را هدايت می كند. آسيای جنوب شرلی، واكاوی شود
دولت و جامعه را كه در اثر جهانی شدن روی می دهد، فهميد؟ گروه های مدنی وابسته به فرآيند جهانی شدن و برلراری 

دمكراسی چه گونه پديدار شده اند؟ در اين جا با كند و كاو منطمه آسيای جنوب شرلی بطور كلی و به ويژه كشورهای 
مالزی و تايلند، دو كشوری كه تأثير های جهانی شدن را با آغوش باز پذيرفته اند اما نظام های سياسی گوناگونی داشته 

 بتوانم پويايی ها و comparative))اميد وارم با بهره گيری از كاووش های تطبيمی . اند، اين نوشته را ادامه خواهم داد
 ...سمت گيری های مهمی را نشان دهم

 
در چارچوبه ای كه تشريح گرديد، نخست در باره رابطه بين جهانی شدن و برلراری دمكراسی، از جنبه نظری و 
تجربی در باره دو كشور مالزی و تايلند سخن می گويم سپس، بر نمش جامعه مدنی و فرآيند استمرار دمكراسی در اين 

گسترش جامعه مدنی فراملی در آسيای جنوب شرلی نيز با توجه به فرصت های سياسی فراملی . كشورها متمركز می شوم
. و محدوديت های ناشی از آن ها بررسی می شوند

 
 جهانی شدن و تححق دمكراسی

 
 است كه پديدار شدن فضاهای ((de-territorializationجهانی شدن نخستين و برجسته ترين فرآيند منطمه زدايی 

اين فرآيند دگرگونی هايی را در التصاد، سياست و فرهنگ . Scholte 2000:3))فراملی و فرا مرزی را نويد می دهد 
بسياری از هواداران و منمدان التصاد جهان سرمايه داری تالش دارند جهانی شدن و انتشار . كشور ها ايجاد كرده است

نگارنده اين نوشته . ارزش ها و تجربه های نو ليبرال را يكسان به شمار آورند و بر جنبه های التصادی آن تأكيد ورزند
نيز، برغم پايبندی اش به مفهوم چند بعدی جهانی شدن، بيشتر بر جنبه های التصادی اين پديده توجه نشان می دهد كه در 

بايد براين نكته پافشاری كنم كه جهانی شدن به اين معنی .  شرايط آسيای جنوب شرلی بيشتر از هر چيز مورد گفتگو است
برخی به . های مهم لدرتندن برعكس، دولت ها هنوز مركز كانو. نيست كه نمش دولت های ملی به پايان رسيده است

 )پشتيبانی اين پديده برمی خيزند و برخی ديگرتالش می كنند آنرا دگرگون سازند و يا در برابرش مماومت نشان دهند 
Shari 2000) . به همين ترتيب، همان گونه كه خواهيم ديد، بخش هايی از جامعه مدنی نيز به پيشواز اين پديده می

. شتابند و يا می كوشند بديلی در برابرش بسازند
 

تعريف های . تحمك دمكراسی نيز همانند جهانی شدن، مفهومی است كه در باره آن گفتگوی بسيار انجام شده است
در . موجود از دمكراسی معموال ً بر برگذاری انتخابات منصفانه و وجود حدالل آزادی های مدنی و سياسی تأكيد می كند

گفتگوهای مربوط به تغيير نظام، يعنی گذار از دسته ای از لوانين، اصول و مديريت دولتی به گونه ای ديگر، بيشتر توجه 
اما اگر تعريف فراگيرتری بكار برده شود، واكاوی فرآيندهای . به دمكراتيزه شدن نهادهای رسمی سياسی جلب شده است
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آفرينش، گسترش و تمرين " برای نمونه برلراری دمكراسی می تواند به مفهوم . تحمك دمكراسی كامال ً متفاوت خواهد شد
مفهوم شهروندی بر كشمكشی داللت دارد . به شمار آيد (Grugel 1999: 11)" شهروندی اجتماعی در درون ين جامعه

امتياز اصلی اين تعريف در اين است كه مكان . كه تعيين می كند چه كسی مجاز است در تصميم سازی ها شركت جويد
برپايه اين ديدگاه، هرچند وجود نهادهای رسمی دمكراتين برای . والعی لدرت را روشن و بر روابط اجتماعی تأكيد می كند

هم آوايی عمومی، مشاركت همگانی، پاسخگويی ممامات و "دمكراسی به . استمراردمكراسی الزم اند اما كافی نيستند
در فرآيند استمرار دمكراسی نه تنها از ميان بردن نهادهای زورمدار . نيز نياز دارد" رعايت حموق، رواداری و تكثرگرايی

در اين پژوهش هر دو جنبه ی . الزامی است، بلكه تغيير رفتارهای اجتماعی سركوب گرانه نيز مورد توجه لرار می گيرند
. رسمی و اجتماعی تحمك دمكراسی واكاوی شده است

 
در گفتمان همگانی به دو موضع افراطی برخورد . فرآيند جهانی شدن چه گونه با استمرار دمكراسی در ارتباط است

به گمان هوادران جهانی شدن التصاد، آزاد شدن التصاد كه با جهانی شدن پيوند دارد، راه را برای آزادی سياسی . می كنيم
هنگامی كه دولت های زورمدار، راه را برای ورود سرمايه های جهانی . و سرانجام برلرارای دمكراسی هموار می كند

می گشايند، التدار سياسی شان را نيز به تدريج ناتوان می سازند و دير يا زود با امواج جهانی دمكراسی به سوی نابودی 
به باور اين گروه، . از ديدگاه منتمدان، نيروهای جهانی، در برلراری دمكراسی، نمش منفی بازی می كنند. پيش می روند

سياست های التصادی نو ليبرال كه از سوی نهاد های مسلط التصاد جهانی پشتيبانی می شوند، به گسترش تهيدسی می 
كمن های گسترده التصادی و نظامی، دولت . انجامد، نابرابری ها را تشديد و دولت های دمكراتين را ريشه كن می كند

. های زورمدار را تمويت و توازن نيروهای طبماتی را بهم می ريزد و موانعی را بر سر راه تحمك دمكراسی ايجاد می كند
 

برغم گفتار های ضد غربی ماهاتير . مالزی جالب ترين نمونه در ارتباط با روش ها و سياست های جهانی شدن است
(Mahathir) به ويژه از بهره . نخست وزير اين كشور، مالزی بيشتر جنبه های جهانی شدن را با آغوش باز پذيرفته است

از جمله می توان لغو ماليات بر رايانه های شخصی و تشويك . گيری از فن آوری رايانه ای، به شدت پشتيبانی شده است
بهره گيری گسترده از زبان انگليسی نيز می بايست در همين راستا . يادگيری كاربری رايانه ای در مدارس را نام برد

پی آمد اين سياست ها را می توان در پديدار شدن فرهنگ مصرفی غربی رو به رشد در ميان طبمه متوسط . سنجيده شود
 در مالزی، معاون اول نخست وزير و وزير التصاد كشور، با همكاری با ١٩٩٧هنگامی كه در سال . مشاهده نمود

، وزير ١٩٩٨در سپتامبر سال . روی خوش نشان دادند، نخست وزير، راه ديگری را برگزيد (IMF)صندوق جهانی پول 
مالزيايی ها با دخالت صندوق جهانی پول مخالفت نشان دادند و به سياست های التصادی ملی . التصاد بركنار و دستگير شد

اما برپايه خشم گسترده مردم به خاطر رفتار ناشايست با وزير پيشين التصاد و با الهام از ناآرامی . گرايانه ای روی آوردند
های مردم اندونزی عليه فساد و لوم و خويش بازی كه به سموط سوهارتو انجاميد، جنبش اصالح طلبانه گسترده ای به راه 

، دولت ائتالفی سه چهارم كرسی ١٩٩٩در نوامبر سال . با اين وجود، نظام انتخاباتی به ياری نخست وزير شتافت. افتاد
 برغم ١٩٩٩انتخابات سال . های مجلس را به دست آورد اما مخالفان توانستند بيش از هر زمان ديگر رأی به دست آورند

دولت از تمام ابزارهايش ازجمله منابع مالی و . اينكه تاحدوی رلابتی بود اما نمی توان آنرا آزاد و يا منصفانه برشمرد
باوجودی كه دولت ائتالفی به خاطر موضع حزب اسالمی . رسانه ها و ماشين دولتی برای پيروزی در انتخابات بهره جست

برخالف اندونزی، . رأی بسياری از ماالئی ها را از دست داد اما توانست لدرتش را در كشور تثبيت كند (PAS)مالزی 
بحران التصادی سبب تغيير رژيم در اين كشور نشد اما زمنيه رشد جنبش اصالح طلبانه ای را در جامعه مالزی فراهم 

.    ساخت
   

در حالی كه مهار بحران التصادی مالزی تأثير چندانی بر دمكراسی بسيار محدود و تحت نظارت اين كشور نداشته 
است، راهبرد های ملی گرايانه التصاد، و نظارت های ارزی و دادو ستد های جهانی، توانسته اند اثرات اجتماعی بحران 

راهبردهای تحميلی صندوق جهانی پول اثرات اجتماعی بحران در كشورهای اندونزی و تايلند را وخيم تر . را كاهش دهند
به نظر می رسد مالزی كه دولتش از دخالت های صندوق جهانی پول جلوگيری كرد، از زيان های اين بحران . كرده است

می توان گفت كه مالزی در زمينه استمرار دمكراسی نيزعمل كرد ... Shari 2000: 973))آسيب كمتری ديده است 
. بهتری از تايلند داشته است

  
. كشور تايلند از سده نوزدهم، در برابر نيروهای سياسی و التصادی جهانی از سياست درهای باز پيروی كرده است

 كه البته به توسعه دمكراتين Hamilton-Hart 1999))التصاد اين كشور به شدت در التصاد جهانی ادغام شده 
، در پی ناآرامی ١٩٩٢در سال . نيانجاميده است و طی چند كودتای نظامی، فرمانفروايی غير نظاميان به پايان رسيده است
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نتيجه اين رويداد اين بود كه دولت كمتر فاسد . های مردمی و كشته شدن تظاهر كنندگان، نظاميان به پادگان ها باز گشتند
، لانون ١٩٩٧در سال . تشكيل شد و فرآيند تحمك دمكراسی به روشنی آغاز گرديد (Chuan Leekpai)چووان لين پای 

. ، دمكراسی پايدار گرديد٩٠اساسی تازه ای تهيه شد و در اواخر دهه 
 

بحران التصادی در اين كشور، . رنج برد" بحران مالی آسيايی"تايلند اولين كشوری بود كه از بيماری معروف به 
انتمال آرام لدرت به . برخالف مالزی، به تغيير دولت انجاميد، اما مانند دگرگونی ها در اندونزی، به تغيير نظام نيانجاميد

لانون اساسی تازه گام مهمی .  دولت ائتالفی اصالح طلب به عنوان نشانه ی تمويت دمكراسی در تايلند به شمار آمده است
با اين وجود، مسائل نگران كننده فساد، الينحل باليمانده اند و گروه های حاشيه ای جامعه . به سوی تحمك دمكراسی بود

دولت چووان برای خرسند كردن صندوق جهانی پول تالش بسيار . هنوز از نفوذ سياسی شايان توجهی برخوردار نشده اند
ورزيد و اين برغم مخالفت های مردم با راهبرد های نادرست التصادی صورت گرفته است كه تهيدستان را به پرداخت 

بحران التصادی از جنبه دمكراتيزه شدن . Hewison 2000: 206-8))هزينه های بحران التصادی وادار می سازد 
.  اجتماع، تأثير منفی بر تايلند داشته است

 
تأثير های  جهانی . در پايان می توان چنين نتيجه گرفت كه رابطه ای بين جهانی شدن و تحمك دمكراسی موجود نيست

در مالزی به تمويت نظام نيمه زورمدار ياری . شدن بر نظام های سياسی ملی، به ساختارهای محلی هر كشور بستگی دارد
گرچه . در تايلند، سياست های درهای باز التصادی در هر دو دوره زورمداری و نيمه دمكراتين غالب بوده است. رساند

مالزی و تايلند، برای مدت زمان درازی از سياست درهای باز پيروی كرده اند اما شاهدی در دست نيست كه اين امر به 
از اين روی، نمی توان ادعای نو ليبرال ها را كه از تأثيرات مثبت جهانی شدن . فرآيند تحمك دمكراسی ياری رسانده باشد

التصاد بر شرايط دمكراتين كشورها سخن می گويند، جدی گرفت به ويژه  اگر جنبه های فراگيرتر اجتماعی تحمك 
.    دمكراسی را از ياد نبريم

 
تحقق دمكراسی و نقش جامعه مدنی 

 
 (عرصه)جامعه مدنی، گستره . فرآيند تحمك دمكراسی نمی تواند تنها در رابطه با عامل های التصاد جهانی فهميده شود

در نظريه  ليبرال ها، جامعه مدنی . ديگری است كه برای فهميدن و تشريح پديده باال مورد توجه بسيار لرار گرفته است
بطور ويژه به عنوان فضای همگانی بين دولت و شهروندان تعريف شده است كه شامل سازمان های داوطلب غير دولتی 

در حالی كه دولت يادآور سركوب و زورمداری است، جامعه مدنی به عنوان للمرو آزادی به شمار آمده است . می گردد
((Diamond 1994 .دولت ساختار حمولی جامعه مدنی را تأمين . با اين حال دولت و جامعه مدنی به شدت بهم مربوطند

بيشتر . در جامعه مدنی، تحمك دمكراسی درون جامعه را از دولت خواستار می شوند (فعال )می كند و گروه های كنشگر 
همان گونه كه در پيش درآمد اين . اولات گروه های جامعه مدنی در دولت ادغام شده و يا با آن همكاری بسيار نزدين دارند

نابرابری  بی شن از جنبه تجربی، در جامعه مدنی،. مماله بيان شد، نظريه ليبرالی جامعه مدنی دارای نارسايی هايی است
اما با اين وجود ، نه تنها نظريه های ليبرالی بلكه پژوهش های پسا . وجود دارد... های فراوان طبماتی، جنسيتی، لومی و

و دولت را " خوب"ساختاری و پسا مدرنيست جنبش های اجتماعی نو نيز مايل اند جامعه مدنی را از نظر اخاللی 
اگر جامعه مدنی تنها شامل سازمان هايی گردد كه پشتيبان دمكراسی . Rodan 1997: 159-160))زورمدار جلوه دهند 

غير خودی به شمار آيند، " بی فرهنگ"و يا نيروهای " گروه های ذينفع"ليبرالی اند و ديگر گروه های مستمل با برچسب 
اما اين برهانی است كه نتيجه ای از آن . بی شن جامعه مدنی، پشتيبان بی چون و چرای دمكراسی ليبرالی خواهد بود

انتماد از فهم . (Bechman 1997:2)حاصل نمی شود و به نظريه ليبرالی جامعه مدنی نيز به شدت آسيب می رساند 
به باور پسا ماركسيست ها و . ليبرالی جامعه مدنی، می تواند نتيجه رويكرد پسا ماركسيزم در ارتباط با جامعه مدنی باشد

 به پيروی از گرامشی، جامعه مدنی شامل شبكه ای از نهاد هايی است critical theorists))پيروان نظريه سنجشگری 
دولت و جامعه مدنی بهم . كه بين دولت و ساختارهای التصادی جای گرفته اند و گروه های اجتماعی را نمايندگی می كنند

جامعه مدنی نيز بطور غير مستميم در چنبره روابط زور مداری گرفتار و همانند دولت نياز مند روابط . پيوسته اند
. cf. Cohen and Arato 1992))دمكراتين است 

 
. گروه های فعال سياسی در جامعه مدنی، تالش می ورزند كه رابطه دولت و جامعه را به ترتيب تازه ای سامان دهند
اين كار اغلب هم شامل درخواست خود فرمانی بيشتر نسبت به دولت و هم مشاركت بيشتر در تصميم سازی های دولتی 

اما نمی توان . از اين نمطه نظر گروه های فعال در جامعه مدنی به وجه شايان توجهی در تحمك دمكراسی درگيرند. است
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بلكه بايد جامعه مدنی را . چنين فرض كرد كه تمويت جامعه مدنی به طور خودكار به استمرار دمكراسی بيشتر می انجامد
. ميدانی برای پيكار سياسی ديد كه  حتی می تواند برای دمكراسی پی آمد های ناگواری در بر داشته باشد

 
از  (ملغمه ای)سياست در اين كشور آميزه ای . در مالزی، فضای جامعه مدنی همواره از سوی دولت محدود شده است

از زمان استمالل، نهادهای رسمی دمكراتين پابرجا و  انتخابات . روش های دمكراتين و عملكردهای زورمدارانه است
دوره ای برگذار شده اند اما مخالفان هيچ گاه فرصت نيافته اند كه جبهه ملی اين كشور شامل سازمان ملی مااليای متحد را 

در اين شبه دمكراسی، نخبگان فرمان روا، منابع مالی كشور و رسانه های وابسته را در دست دارند و خود . شكست دهند
دولت همچنين با بهره برداری از اختالفات لومی به پراكندگی مخالفان دامن . سرانه لوانين امنيتی كشور را تفسير می كنند

تاكنون كنشگران جامعه مدنی بطور دائم مورد آزار و اذيت لرار گرفته اند كه پی آمد آن ضعف جامعه مدنی . زده است
البته خشونت هايی كه در اندونزی عليه فعالين جامعه مدنی بكاررفته است در مالزی . اين كشور نسبت به تايلند بوده است

گروه های جامعه مدنی مالزی، بيشتر از طبمه متوسط و از الوام غير مااليايی تشكيل شده اند و به كمن . كمياب بوده است
فعالين مصاحبه شونده اعتراف كرده اند كه تنها . (Jesudason 1996: 151)های مالی خارجی وابسته بوده اند 

برخی از گروه های غصبی نشين شهری، كارگران . توانسته اند گروه های كمی از مردم كوچه و بازار را تشكل دهند
كشت زارهای صنعتی و مردمان بومی توانسته اند بكار خود ادامه دهند، اما به شدت تحت مرالبت بوده اند و اغلب فعاالن 

 نفر فعال و رهبران مخالفين بر مبنای لانون امنيت داخلی دستگير شده ١٠٠، بيش از ١٩٨٧در سال . شان دستگير شده اند
اين رويداد جامعه مدنی را ضعيف تر كرده است  با وجود اين پس از اين سركوب، گروه های تازه ای سر برافراشته . اند
. اند

 
، شرايطی برای گروه های مخالف دولت در درون جامعه مدنی پيش آمد كه ١٩٩٧در بحران سياسی و التصادی سال 

پس از دستگيری انور . به آنان اجازه داد تا پشتبانی مردم را جلب كنند، اما همزمان اختناق دولتی نيز افزايش يافت
اذيت و آزار و . تظاهرات سياسی شديدا ً سركوب شد. ابراهيم، فضای سياسی برای فعاليت مخالفين محدود تر از پيش شد

حمله های رسانه ای عليه گروه های تندرو سازمان های غير انتفاعی شدت يافت اما شكاف بين نخبگان سياسی فرمانروا، 
مخالفت عليه نخست وزير مان ها تير و حزب حاكم . فرصت های تازه ای را برای گروه های جامعه مدنی به وجود آورد

حزب تازه مخالف دولت  بنام حزب ملی عدالت، به رهبری وان عزيزه، همسر انور ابراهيم، شامل . اش گسترش يافت
بحران التصادی، شكاف بين نخبگان سياسی حاكم زورمدار و . شماری از رهبران مهم سازمان های غير دولتی نيز می شد

جنبش تازه اصالحات، به شدت نا . مخالفين را شدت بخشيد كه توانسته بودند مردم را در ممياس بی سابمه ای بسيج كنند
همگن است و شامل حزب های سياسی، طيف متنوعی از سازمان های غير انتفاعی و بخش كوچكی از رسانه های مستمل 

. می گردد
 

، ١٩٧٣-١٩٧٦در دولت غير نظامی سال های . فضای باز سياسی در تايلند در درازای زمان تغيير بسيار يافته است
پس از كودتای . فضای سياسی به ميزان زيادی باز تر شد و امكان داد تا سازمان های غير انتفاعی بسياری به وجود آيند

، جنبش های طبماتی ١٩٧٠در سال . ، جامعه مدنی سركوب شد و بسياری از فعالين آنها به ناچار مخفی شدند١٩٧٦سال 
 زمانی كه فضای سياسی باز تر شد، به سازمان های غير انتفاعی تبديل گرديدند ١٩٨٠به تدريج تجزيه شدند و در سال 

(Clarke 1998: 27) . تنها در مخالفت با دولت غير نظاميان خالصه نمی شد بلكه محدود ١٩٩١هدف كودتای سال 
 كه فعالين ١٩٩٢نا آرامی های مردمی سال . كردن فضای سياسی برای سازمان های غير انتفاعی را نيز دنبال می كرد

در اين رويداد بخشی از جامعه . جامعه مدنی نمش مهمی در برگزاری اش بازی كردند، نظاميان را به پادگان ها باز گرداند
مدنی پيكار گسترده ای را برای تحمك دمكراسی به پيش برد و در نتيجه فرصت های تازه ای برای اين گروه ها به وجود 

گروه های دمكراسی خواه جامعه مدنی بر شماری از اصالحيه های لانون اساسی در جهت استمرار دمكراسی اثر . آمد
 به عهده گرفتند كه از ١٩٩٧بخش هايی از جامعه مدنی نمش فعالی را در تهيه پيش نويس لانون اساسی سال . گذاشتند

(.  Suchit 1999)لانون اساسی پيشين تايلند دمكراتين تر بود 
    

 ١٩٩٧در سال  (TDSC)دفترچه راهنمای سازمان های غير انتفاعی كه از سوی كميته پشتيبانی از توسعه تايلند 
گروه های مختلفی در كميته هماهنگی سازمان .  سازمان غير انتفاعی را در بر می گيرد٤٦٥انتشار يافته است، فهرست 

شبكه مزبور از پشتيبانی سرپرستی توسعه اجتماعی و التصاد ملی برخوردار شده است كه . های غير انتفاعی گرد آمده اند
گروه های ميانه رو در جامعه مدنی . می تواند تالشی از سوی كارگزاران دولتی برای جذب گروه های جامعه مدنی باشد

از همين روست كه سازمان های غير انتفاعی در كميته های . همواره می توانند هم پيمانانی در بين نخبگان سياسی بيابند
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گروه های راديكال تر جامعه مدنی . دولتی شركت می جويند و دانسته های شان را با ممامات دولتی در ميان می گذارند
از جمله موانع همكاری دراز مدت " سياست های پولی"فساد و . معموال ً با برخورد مناسب ممامات روبرو نمی شوند

سازمان های غير دولتی كه هدف های اجتماعی روشنی دارند از دسترسی گسترده به رسانه های . نخبگان سياسی است
هنگام ثبت و دريافت اجازه فعاليت، با مشكالت اداری روبرو می شوند و نيروهای امنيتی . زير كنترل دولت بی بهره اند

 (.cf. Quigley 1996: 279)برای شان مشكل سازی می كنند با اين حال از سركوب آشكار در امانند 
 

. در درون جامعه مدنی تايلند دو دستگی آشكاری ميان نخبگان شهری و گروه های پر طرفدار روستايی وجود دارد
در سال  . (Naruemon 1998)سازمان های غير انتفاعی مردمی تا حدودی بين اين دو دسته پيوند برلرار می سازند 

، نمش مهمی در چيره شدن بر شكاف در جامعه مدنی تايلند و  (Forum of the Poor)های اخير تريبون آزاد تهيدستان 
اين تشكل، ائتالفی از سازمان های غير انتفاعی مردمی و روستائيان سرتاسر تايلند . تمسيم طبماتی اش بازی كرده است

 به شكل جنبش اعتراضی عليه ساختمان سد پان مون در شمال شرلی اين كشور پديدار شد اما به ١٩٩٥است كه در سال 
اين . زودی دامنه فعاليت اش را گسترده تر ساخت و به مشكالت ديگری نيز كه گريبانگير تهيدستان است، توجه نمود

افزون براين .  تريبون، به ساختن فضای عمومی، برای مشاركت شهروندان در جامعه مدنی اين كشور، ياری رسانده است
در مولعيتی لرار داشته است كه پيكارهای شهروندان را هدايت و به دولت فشار آورد تا در تهيه راهبرد های برنامه ريزی 

اين تشكل از اين راه به لدرت مند شدن مردم و در پيكار برای تحمك دمكراسی . كالبدی به ديدگاه های مردم توجه كنند
 از اين ديدگاه، اين تريبون در فرآيند تحمك دمكراسی در تايلند، به Naruemon 1998: 45).)مشاركتی، ياری رساند 

حتی می توان گفت كه پديدار شدن تريبون مزبور نشانه .  ويژه از نمطه نظر دمكراسی اجتماعی، نمش مهمی داشته است
 . تحمك دمكراسی در جامعه مدنی تايلند است

 
در پايان اين بخش می توان نتيجه گرفت كه جامعه مدنی در تايلند و مالزی با دو گونه متفاوتی از نظارت دولتی 

در حالی كه محدوديت های دولتی در مالزی بطور نسبی پايدار بوده اند، فضای سياسی در تايلند با نوسان های . روبرويند
با روی كار آمدن نظاميان در تايلند، به ويژه بخش های راديكال تر جامعه مدنی، به شدت . زيادی روبرو بوده است

سركوب شده اند، در برابر زمانی كه دولت های دمكراتين كشور را هدايت می كرده اند، فرصت های سياسی برای 
امروزه اين كشور، سازمان های غير انتفاعی فراوانی دارد كه بسياری از . گسترش فعاليت اين سازمان ها فراهم شده است

شمار اين سازمان ها در مالزی اندن و تأثيرات سياسی . آنها از نظر سياسی فعال اند و توانسته اند بر راهبردها تأثير گذارند
در هر دو كشور برخی از تشكل های جامعه مدنی از پيشتازان پيكار . شان به خاطر محدوديت های دولتی ناچيز است

با بهره گيری از فضای سياسی موجود در جامعه مدنی، برای اجرای اصالحات رسمی . برای تحمك دمكراسی بوده اند
گروه های فعال در جامعه مدنی با تمركز بر . دمكراتين در جامعه و دمكراتين تر شدن جامعه مدنی پا فشاری شده است

اكنون . موضوع نا برابری و با به كار بردن تاكتين های رهايی بخش، در فرآيند تحمك دمكراسی اجتماعی سهيم شده اند
مطلب مورد كند و كاو اين است كه فرآيندهای جهانی شدن، چه تأثيراتی بر تحول های برشمرده در جامعه مدنی داشته 

. در دنباله اين مماله پديدار شدن جامعه مدنی فراملی را در بافت جهانی شدن می كاويم. است
 

  به سوی جامعه مدنی فراملی در جنوب شرقی آسيا
 

جامعه مدنی فراملی، گستره عمومی ورای مرز كشورها ست كه كنشگران گوناگون، مستمل از نيروهای حوزه های 
در حالی كه هر دولت به سرزمين خاصی تعلك دارد، جامعه های . ديگر، از جمله دولت و بازار، در آن بكار مشغولند

. مدنی فراملی بی سرزمين اند و اين نرمش فضايی، مهمترين نمطه ی لوت اين گروه های جامعه مدنی را تشكيل می دهد
اين پديده از كنشگران گوناگونی شكل گرفته . كشورها را با چالش روبرو می سازند- اين تشكل ها مرزهای تعيين شده ملت

فضای عمومی ای كه بنام جامعه مدنی فراملی شهرت يافته . است كه از راه های مختلف و به درجات گوناگون فراملی اند
است، شرايط الزم برای فعاليت سياسی را در سراسر كشورها در اختيار كنشگران می گذارد و شامل سازمان ها و جنبش 

اما سازمان های غير انتفاعی و جنبش های اجتماعی كه . (برای نمونه، صلح سبز و عفو بين الملل)های فراملی می گردد 
عضو گيری و ساختار تشكيالتی شان در ين كشور محدود شده است، در صورتی كه بر موضوع های فراملی تمركز كنند 

و يا در ارتباط با و يا در همكاری با گروه های مشابه در كشورهای ديگر به سر برند، می توانند فراملی به شمار آيند 
بدين ترتيب، گروه های جامعه مدنی ملی و يا محلی در سطح های گوناگونی . (...مانند مهاجرت، مسائل محيط زيست و)

برای نمونه با جنبش های )گروه هايی كه بر بنياد گونه ای از همبستگی فراملی فعاليت می كنند . نمش بازی می كنند
. نيز گروه های فراملی خوانده می شوند (استمالل طلب در كشورهای ديگر در تماسند
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در باره پديده باال، نوشته های روبه رشد زيادی در دست است اما در حوزه آسيای جنوب شرلی در اين مورد كمتر 
انتماد هايی كه عليه مفهوم ليبرالی جامعه مدنی در بخش پيشين بيان شد، در مورد جامعه مدنی فراملی . پژوهش شده است

اختالف بين دولت و جامعه مدنی بسيار زياد به نظر می رسد و روابط لدرت و نابرابری ها در درون جامعه . نيز رواست
در دنباله اين مماله، با كاووش در باره فرصت ها و محدوديت های فراملی می ...مدنی به اندازه كافی كندو كاو نشده است

افزون براين رابطه اش را با . كوشم نشان دهم كه چه گونه فرآيند های جهانی شدن تأثير مهمی بر جامعه مدنی داشته اند
. فرآيندهای تحمك دمكراسی مورد بحث لرارخواهم داد

 
 فرصت ها و محدوديت های سياسی فراملی

 
در اين جا . فرآيند های جهانی شدن فرصت ها و محدوديت های تازه ای برای فعالين جامعه مدنی ايجاد كرده است

هشت جنبه از فرصت های سياسی فراملی را می كاوم كه احتماال ً به درن پيدايش گروه های جامعه مدنی فراملی ياری 
 .خواهد رساند

 
كه درون جامعه مدنی به وجود آمده است، واكنشی است  (activism)نخست بايد گفت بخش مهمی از جنب و جوشی 

كه كنشگران مدنی در برابر جنبه هايی از جهانی شدن كه منفی شمرده شده اند، از جمله زيان های اجتماعی و زيست 
در اين جا اساسا ً دو رويكرد متفاوت برای به چالش . محيطی ناشی از نظام جهانی سرمايه داری، از خود نشان داده اند

گروه های جامعه مدنی، از ين سوی از استراتژی های جهانی و . درآوردن جنبه های منفی اين پديده به كار برده می شود
، با نخبه گان جهانی شدن به رويارويی می (آلترناتيو)يا فراملی بهره می گيرند كه بر پايه آن با بكاربردن جهانی شدن بديل 

اين شكاف به ويژه در تايلند . پردازند و يا از سوی ديگر، با تأكيد بر بومی گرايی، جهانی شدن را بطور كلی نفی می كنند
هواداران " بومی گرايی"به خوبی مشاهده شده است كه در پی آن، گفتمان ١٩٩٧-١٩٩٨در بحران التصادی سال های 

با دامن زدن به بحث های اخاللی، با پديده جهانی شدن نو ليبرالی پيكار می كند، " بومی گرايی"در حالی كه . بسياری يافت
اين گرايش . از ارائه ين الگوی توسعه التصادی و سياسی كارآمد، ناتوان است (Hewison 2000)اما به باور هويسون 

بهرروی، تمام گروه .  ، ارتجاعی، رمانتين، شهرنشين ستيز و شوينيستی است(پوپوليزم)همچون اشكال ديگر عوام باوری 
برعكس به نظر می رسد كه بخش مهمی از جامعه . های جامعه مدنی در تايلند با تمام جنبه های جهانی شدن مخالف نيستند

بسياری از آنان با جامعه های مدنی كشورهای منطمه . مدنی تايلند، از شكل دمكراتين تر جهانی شدن پشتيبانی می كند
به نظر . در مالزی برخالف تايلند، گفتمان بومی گرايی، پرهوادار نبوده است. جنوب شرلی آسيا و نماط ديگر در ارتباطند

می رسد كه گروه های مدنی در اين كشور، در سطح فراملی بسيار فعالند و با دشواری های مختلف جهانی شدن رويارويی 
 . می كنند

 
جنبش كنونی مردم، در سراسر كشورهای منطمه، جنبه ای از جهانی شدن است كه شرط الزم برای توسعه جامعه 

 از اين روی شگفت انگيز نيست كه برای پشتيبانی از كارگران مهاجر، جنب و جوش زيادی .مدنی فراملی به شمار می آيد
 برای پاسخگويی به نيازهای كارگران مهاجر محروم، در ١٩٨٠سازمان های غير انتفاعی در سال . به چشم می خورد

موضوع كارگران مهاجر، يكی از مهمترين موضوع ها، در هر دو . برخی از كشور های آسيای جنوب شرلی، الدام كردند
، مالزی مهمترين وارد كنند نيروی كار و تايلند وارد كننده و ١٩٩٧تا بحران التصادی سال . كشور مالزی و تايلند است

كار مشترن گروه های مدنی كشور های گوناگون از راه همكاری در باره موضوع . صادره كننده شايان توجه اين كاال بود
با توجه به اينكه بيشتر كارگران مهاجر در مالزی، از اندونزی می آيند، يكی از فعال . كارگران مهاجر ميسر شده است

 ، با سازمان های اندونزيايی هم Tenaganita))ترين سازمان های غير انتفاعی در اين زمينه، سازمان زنان تناگانيتا 
بنابراين در صورتی كه . كارگران مهاجر معموال ً به هموطنان خود بيشتر اعتماد می كنند. سو، همكاری می كنند

 .كنشگران هم وطن در فرآيند ارائه خدمات درگير باشند، مشكالت زبانی و فرهنگی به راحتی برطرف می شود
  

دومين جنبه ی فرصت سياسی فراملی، همبستگی فراملی است و آن در جهانی روی می دهد كه اهميت فاصله های 
برای . جغرافيايی كم رنگ تر می گردد و مشروعيت مرزهای كشورها بطور روز افزونی مورد پرسش لرار می گيرد

سازمان . تبديل شدنمونه همبستگی با مردم تيمور شرلی كه تحت اشغال اندونزی لرار داشت، به جنبش فراملی همبستگی 
اليانوس آرام را در باره مسئله تيمور شرلی تشكيل دادند كه نمش مهمی - های غير انتفاعی آسيايی حموق بشر، ائتالف آسيا

در گنجاندن اين مسئله در دستو كار جهانی بازی كرد و زمينه را برای انجام رفراندوم و دخالت خارجی فراهم كرد كه به 
.  جامعه مدنی تايلند و اندونزی نيز در اين پيكار سهم بزرگی داشته اند. استمالل تيمور شرلی انجاميد
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بسته . سوم، كمبود فرصت های سياسی مناسب داخلی برای كنشگران، می تواند تماس های فراملی آن ها را تشويك  كند
، گروه های (سياستمداران پشتيبان)بودن نسبی فضای سياسی داخلی، فشارهای ممامات دولتی، و كمبود نخبگان هم پيمان 

در تايلند با وجودی كه  فضای سياسی بازتر است، اما . مدنی در مالزی را وادار كرد تا به تماس های فراملی رو آورند
. سازمان های مردمی از پشتيبانی سياستمداران برخوردار نيستند

  
چهارم، ممكن است گروه های جامعه مدنی، بتوانند سازمان ها و نخبگان هم پيمان را يكجا در سازمان های فراملی و يا 

نمونه معمول آن كوشش های ماهيگيران خرده پا در جنوب تايلند بوده است كه توانستند سازمان . دولت های خارجی بيابند
زمانی كه شمار گروه های جامعه . صلح سبز، بنياد گايا و ممامات تايلند را عليه شركت های بزرگ ماهيگيری بسيج كنند

...  مدنی محلی ناچيز است، شبكه های فراملی تنها امكان تأثير گذاری را در كار با ممامات دولتی در اين كشور می يابند
 

پنجم، گسترش فن آوری های تازه و ارزان ارتباطات، فرصت هايی را برای تماس های بيشتر و گسترده تر فراهم 
پايين آمدن هزينه تماس با تلفن از راه دور، فكس، و بهتر از همه با ای ميل، تحولی انمالبی است كه فعاليت . ساخته است

كاهش هزينه های مسافرت های هوايی نيز به . روزانه جامعه های مدنی را از راه تماس های فوری امكان پذير كرده است
البته . تماس های رو در روی فعالين سازمان های غير انتفاعی در نشست ها و كنفرانس های جهانی  به شدت افزوده است

بايد در نظر داشت كه دسترسی به اينترنت هنوز به عنوان ين امتياز تنها برای لشرهای متمول و تحصيل كرده  امكان 
پذير است با اين حال اينترنت ابزار مهمی است كه سازمان های غير انتفاعی را در پيكار عليه زورمداری ياری می 

گروه های مدنی در مالزی، توانسته اند از راهبردهای دولت كه استفاده از فن آوری های رايانه ای را تشويك می ...كند
اين در حالی است كه رسانه های همگانی شامل راديو تلويزيون و . كند، برای گسترش فضای باز سياسی بهره گيرند

.  روزنامه ها به ميزان شايان توجهی از سوی دولت كنترل می شوند
 

اين امر همچون ابزارهای . ششم، وجود منابع مالی فراملی، می توانند نيازهای مالی گروه های مدنی را برآورده سازند
تازه ارتباطات، پيش شرط الزمی برای پديدار شدن جامعه مدنی فراملی است اما در عين حال می تواند نابرابری امكانات 

در والع در تمام نمونه هايی كه در اين پژوهش مورد بهره برداری لرار . مالی را بين سازمان های غير انتفاعی دامن زند
منابع مالی الزم را برای فعاليت های فراملی در اختيار سازمان های " شمالی"گرفته اند، نمايندگی های مالی در كشورهای 
بسياری از فعالين، نمايندگی های مزبور را هم پيمان به شمار می آورند و از . فعال در منطمه جنوب شرلی آسيا گذاشته اند

كمن هايشان استمبال می كنند، اما برخی ديگر نگرانند كه اين كمن ها زمينه را برای نفوذ خارجی در دستور كار شان 
. فراهم سازد

 
هفتم، نظام ها و پيمان نامه های جهانی به اضافه توافك های چند جانبه و گفتمان های جهانی می توانند به عنوان منبع 
. ارجاع از سوی گروه های جامعه مدنی مورد بهربرداری لرار گيرند كه برخی از دولت ها را مورد آماج لرار می دهند

سازمان های مدنی تايلند در پيوند دادن فعاليت هايشان به گفتمان های فراگير تر منطمه ای و جهانی در رابطه با زمامداری 
، نگرانی شان ١٩٩٢ و خشونت های سال ١٩٩١برای نمونه با تأكيد بر كودتای سال . مناسب و دمكراسی، كامياب بوده اند

نمونه ديگر اهميت گفتمان جهانی حموق بشر است كه در . را از خدشه دار شدن سيمای بين المللی تايلند ابراز داشته اند
گروه های جامعه مدنی معموال ً با بهره گيری از مفاد اين . اعالميه جهانی حموق بشر سازمان ملل نشان داده شده است
طرح خواسته های زنان به عنوان پاره ای از اصول حموق . اعالميه در جدال با دولت های زور مدار شركت می كنند

( context)البته فرصت های فراملی مزبور، بر پايه بافت . بشر، برای جنبش های جهانی زنان اهميت بسيار داشته است
برای بدست آوردن حموق كارگران  (فعاليت)برای نمونه كوشندگی . سياسی كشورها از كارآيی متفاوتی برخوردارند

مهاجر در مالزی با محدوديت های بيشتری از كشور های ديگر روبروست زيرا در بافت غرب ستيزی مالزی كه از 
 (فعالين)بهره می گيرد، استناد به شاخص های جهانی برای پشتيبانی از كارگران مهاجر، كنشگران " ارزش های آسيايی

. را با فشارهای دولتی مواجه می سازد كه از برچسب آلت دست غرب بهره می گيرد
 

برای نمونه، ائتالف در باره . هشتم، شبكه های ارتباطی فراملی موجود ، به تشكيل شبكه های تازه ياری می رسانند
در تايلند، گرد همايی فرهنگی آسيا در . ، شكل گرفت"نشست برنامه مردم برای سده بيست و يكم"مسئله تيمور شرلی، در 

 به عنوان ابزاری برای برلراری تماس های فراملی در ارتباط با مسئله فمر و ماهيگران خرده پا ACFOD))باره توسعه 
...  مورد بهره برداری لرار گرفت
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می توان نتيجه گرفت كه گروه های جامعه مدنی چه در مالزی و چه در تايلند، توانسته اند از فرصت های سياسی 
اين به ويژه برای سازمان های غير انتفاعی مالزيايی مهم بوده است كه در سطح محلی از فرصت . فراملی بهره مند شوند

كمبود فرصت های سياسی محلی، شرايطی را به وجود می آورد كه فعاليت های ....های كنشگری محدودی برخوردارند
هدف ها و يا هم پيمانان بطور روز افزونی در كشور های ديگر در بين . فراملی گروه های جامعه مدنی را تشويك می كند

توسعه فن آوری تازه ارتباطات، موضوعی كه در هر دو كشور مالزی و تايلند از . سازمان های جهانی يافت می شوند
الويت برخوردار است، و در دسترس بودن منابع مالی فراملی، شرايط الزم را برای گسترش جامعه مدنی فراملی فراهم 

با ...كنشگران می توانند در نبردشان از نظام های جهانی، گفتمان ها و همچنين توافك های چند جانبه بهره گيرند. می سازد
فراهم می سازد اما در  (فعاليت)وجود اين مهم است بدانيم كه فرآيندهای جهانی شدن نه تنها فرصت هايی برای كوشندگی 

برای نمونه تفاوت های ملی در فرهنگ سياسی می تواند مانعی . عين حال برخی محدوديت ها و موانع را نيز ايجاد می كند
اجتماعی، به الشار طبماتی، لومی و جنسيتی  (عرصه ها)جامعه های مدنی فراملی، همچون ديگر سپهرهای . به شمار آيد

با توجه به هزينه های كمرشكن . چنين شكاف هايی موانعی را بر سر راه همكاری فراملی فراهم می سازند. تمسيم شده اند
كمبود فرصت . فعاليت های فراملی، فرآيندهای فراملی شدن، به نابرابری امكانات، در بين جامعه های مدنی می انجامد

اين امر بطور عادی به . های سياسی در برخی از كشورها نيز مانعی در برابر تماس های فراملی جامعه های مدنی است
.  فرآيند تحمك دمكراسی مربوط می شود

 
 جامعه مدنی فراملی و تحقق دمكراسی

 
از ين سوی، يكی از هدف های فرآيند تحمك دمكراسی، گشايش فضاهای بيشتر برای جامعه مدنی به ويژه در سطح 

از اين روی، بيشتر گروه های مدنی فراملی آسيای جنوب شرلی، در كشورهايی كه نظام های زورمدار . فراملی است
كشور برمه كه دارای دولتی بی نهايت سركوب گر است، . ضعيف تری دارند، به ويژه در فيليپين و تايلند، ريشه دوانده اند

نه تنها شرايط رشد و توسعه جامعه مدنی فراملی را فراهم نمی سازد بلكه از فعاليت كنشگران مدنی در سطح ملی نيز 
از سوی ديگر، توسعه جامعه مدنی فراملی، فضای سياسی تازه ای را برای كنشگران دمكرات باز می . جلوگيری می كند

جامعه مدنی فراملی، راه های تازه ای را برای مشاركت همگانی، . كند كه در كشورهای با نظام زورمدار فعاليت می كنند
تبادل نظر، بحث و گفتگو، داشتن نظام نمايندگی و اعمال فشار برای تحمك مديريت دمكراتين  در جامعه، می گشايند 

(Scholte 1999: 22) . بنابراين، تحمك دمكراسی در سطح ملی و گسترش جامعه مدنی فراملی را می توان دو فرآيند
پديدار شدن جامعه مدنی فراملی، پرسش هايی را در باره امكان دست يابی به دمكراسی فراملی . پشتيبان يكديگر بر شمرد

می پذيرد كه جنبش های فراملی مردم كوچه و بازار، فضای سياسی  (Held 1955: 237, 281)هلد . مطرح می سازند
و يا " خوب"البته وی هشدار می دهد كه اين چنين جنبش ها لزوما ً . فراهم می كند" دمكراسی جهان وطنی"را برای توسعه 
 .دمكراتين نيستند

  
، جامعه مدنی فراملی می تواند دمكراسی را از راه های گوناگون از جمله (Scholte 1999)به باور اسكولت 

آموزش مدنی، پشتيبانی از بازيگران ضعيف حاضر در صحنه سياست، ايجاد بحث و گفتگو، فشار برای افزايش شفافيت و 
با اين حال، گروه های جامعه مدنی می توانند . پاسخگويی ممامات و مشروعيت بخشيدن به مديريت غيردولتی، تمويت كند

درون جامعه مدنی همچون در بازار و در دولت، حركت های غير . خواسته و يا ناخواسته عليه دمكراسی نيز فعاليت كنند
بی تناسب بودن شمار نمايندگان می تواند نابرابری های ساختاری بر پايه نژاد، طبمه، مليت، . دمكراتيكی روی می دهد

 (.Scholte `999: 30)را گسترش دهد و يا بوجود آورد ... مذهب و
  

. گروه های مدنی فراملی كه نگران تحمك دمكراسی اند، نمش مهمی را در نظارت بر فرآيند انتخابات بازی كرده اند
در تايلند، برپايی كميته  (Pollwatch) در فيليپين و پول واچ Namfrell))گروه های نگهبان انتخابات مانند نم فرل 
كنشگران تايلندی و كشورهای ديگر . را ترغيب و از آن پشتيبانی كردند ( KIPP)مستمل نظارت بر انتخابات در اندونزی 

افزون براين در همان سال، ناظرانی را .  به اندونزی سفر كردند١٩٩٩آسيای جنوب شرلی، برای نظارت بر انتخابات 
اما به نظر می رسد كه دلمشغولی بسياری از گروه های مدنی فراملی منطمه را . برای رفراندوم در تيمور شرلی فرستادند

آنها با پشتيبانی از كارگران مهاجر، تهيدستان شهری، . جنبه های فراگيرتر اجتماعی تحمك دمكراسی تشكيل می دهد
 .  كشاورزان و ماهی گيران خرده پا، می كوشند طبمات ضعيف را تمويت و مشاركت سياسی شان را افزايش دهند
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مهمترين پی آمد توسعه جامعه مدنی فراملی در آسيای جنوب شرلی در ارتباط با چشم انداز دمكراسی در منطمه اين 
و اين به نوبه خود به معنی فضای سياسی گسترده تر . است كه گستره تازه ای برای ستيزه گری سياسی بوجود آورده است

در سطح منطمه ای، گروه های مدنی كه دارای دستور كار دمكراتين اند، از فضای تازه ای بهره . برای نبرد سياسی است
برای رويارويی با . فراهم شده است (APEC)می گيرند كه به ياری سازمان همكاری های التصادی آسيا و اليانوسيه 

را تشكيل دادند كه راهبردهای سازمان همكاری " نشست مردمی"نشست نخبگان تشكل ياد شده، شبكه های مدنی فراملی 
با اين حال نبايد تصور . التصادی را با چالش مواجه و دستور كار برابرخواهانه و دمكراتين تری را مطرح ساخته است

 . كرد كه كليه گروه های مدنی فراملی ذاتا ً نيروهای سالمی اند كه در برابر دولت های زورمدار ايستادگی می كنند
 

همانگونه كه پيش از اين گفته شد، نابرابری های بسياری در درون اين جامعه ها وجود دارد و دمكراسی درونی آنها 
البته اين امر به . شوربختانه بايد گفت كه مسئله بسياری از گروه های فراملی هنوز الينحل مانده است. بايد باز بينی شود

.     مطالعه بيشتری نياز دارد كه از چهارچوبه اين گفتگو فراتر است
  
 
 
 
 
 

 


