آﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮرج دِرﭘﺎﻧﻮﭘﻮﻟﻮس ،ارﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻧﺘﺰ ،ﺑﺎرﺑﺎرا ﮔِﺪِس ،و ﺟﻮزف راﯾﺖ
آﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﯿﺎ/اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪادی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ؟ ﭼﻬﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

در  ۱۸ﻓﻮرﯾﻪی  ۲۰۱۰ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺠﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻫﻨﮓ َﻣﻤَﺪو ﺗﺎﻧﺠﺎ ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ،را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻤﺪو ﺗﺎﻧﺠﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ
دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ورﻃﻪی اﺳﺘﺒﺪاد ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
دوﻣﯿﻦ دورهی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻋﺰل ﺗﺎﻧﺠﺎ ،رﻫﺒﺮان ﮐﻮدﺗﺎ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ﺑﺮای ادارهی ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﺗﺎ »ﻧﯿﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد «.ﻣﺮدم ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻮدﺗﺎ را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ آﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ:
»ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﯿﺠﺮ :آﯾﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟« و »ﻧﯿﺠﺮ :ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؟«
اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد .در اواﯾﻞ ﺳﺎل » ۲۰۱۱ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺤﻤَﺪو اﯾﺴﻮﻓﻮ ،رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪ.
ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ َﻣ َ
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺠﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺠﺎ
را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﺎﺳﺎرا ،ﺣﺎ ﮐﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪی ﻧﯿﺠﺮ )-۱۹۹۹
 ،(۱۹۹۶اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﯿﺠﺮ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺧﻮب« – ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ راه را ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ – در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل ) ،(۱۹۷۴ﻣﺎﻟﯽ
) ،(۱۹۹۱و ﮔﯿﻨﻪی ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ) (۲۰۰۳ﻫﻢ رخ داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم »ﺷﻮک« وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آزادیﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﭘﻞ ﮐﻮﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﺑﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
آﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ در ﻋﻤﻞ ﭼﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻨﺎوب »ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ« در دوران
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و دورهی ﭘﺲ از آن را ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از آن،
رﻫﺒﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ رژ ﯾﻢ )ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۹۷۵ﻧﯿﺠﺮ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن
ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﻮرﺗﺎﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ژﻧﺮال ﯾﺎ ﮐﻮﺑﻮ ُﮔﯘن ﺷﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮔﺮوه ﺣﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ رخ دﻫﺪ(؛
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻗﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۹۷۱اوﮔﺎﻧﺪا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯿﻠﺘﻮن اُﺑُﺘﻪ را از ﻗﺪرت ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد و ژﻧﺮال ﻋﯿﺪی اﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ(؛ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری )ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی  ۱۹۹۹و  ۲۰۱۰ﻧﯿﺠﺮ(.
در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ۶۸ ،درﺻﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۹۹۰
ﺑﻪ  ۹۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻘﯿﻪی ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮان را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﺎوب
ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ –  ۵۶درﺻﺪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و  ۵۰درﺻﺪ از ۱۹۹۰
ﺗﺎ  – ۲۰۱۵ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی  ۱۹۹۹و  ۲۰۱۰ﻧﯿﺠﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد اﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی  ۱۹۷۴و  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ،ﻫﻢ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻫﻢ ﭘﺲ از آن ،اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ،راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ
ی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ِ
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮروﻧﺪی در ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪای را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و
ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ از اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در دورهی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب
از دورهی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺼﺪاق دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  ۴۹ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﻌﺪاد اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دوازده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﻋﺪام ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺲ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﮐﻮدﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺎنِ ﮐﻼم ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎ ﮐﻤﺎن ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ،ﮐﻮدﺗﺎ اﻏﻠﺐ ﮔﺮوه
ﺟﺪﯾﺪی از رﻫﺒﺮان ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻖ »ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ از راهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﮐﻮدﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎ در اﺻﻞ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،و
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻫﺒﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان اﻏﻠﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽای ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ
وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﻗﺪرت را واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ،را از ﻗﺪرت ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﺮد و ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎ از ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻨﺎوب ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺎزهی
زﻣﺎﻧﯽ  ،۱۹۵۰-۱۹۸۹ﺗﻨﻬﺎ  ۱۴درﺻﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در دورهی زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۹۰-۲۰۱۵ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان اﻏﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهی آنﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر
از دﺳﺖ رﻫﺒﺮان ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﺮﻓ ًﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﺎ ﮐﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﻮعدوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ
ق ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی اﺳﺖ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ز ﯾﺮا ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺸﻮ ِ
ﻗﻄﻊ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وادارد.
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،اﺣﺘﻤﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﮐﻮدﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رخ داده اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۸۹
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﻤﻪی ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ) ۴۹درﺻﺪ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در
ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ،۱۹۹۰ﺗﻨﺎوب ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آن در
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ۱۲درﺻﺪ( .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮐﻨﻮن درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪهی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »ﻣﻔﯿﺪ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در
ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۰۰۹ﻫﻨﺪوراس ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و دوران اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از رﻫﺒﺮی ﺑﻪ رﻫﺒﺮ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ روﻧﺪی آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﮐﻮدﺗﺎ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﺴﺮﻓﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎ ﮐﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را »ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ« ﻧﭙﻨﺪارﯾﻢ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع دو ﻧﻮع ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ زﯾﺎنﺑﺎر .در ﻧﻮع دوم ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،و
ﯾﻤﻦ رخ داد.
ﻧﻤﻮﻧﻪی آﻣﺎری ﻣﺎ ﻫﻤﻪی ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ در  ۲۸۵ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در دورهی زﻣﺎﻧﯽ -۲۰۱۵
 ۱۹۵۰را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی
ﺑﻌﺪی راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  ۱۹درﺻﺪ ،و در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  ۲۷درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺮدوی اﯾﻦ اﻋﺪاد از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺟﺪﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ – ﻓﺎرغ از ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن – ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻌﺪی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،آزادیﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺮوج از ﻗﺪرت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد  ۴۸درﺻﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم
ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۶۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮدو دوره ،ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ۶ :درﺻﺪ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن و  ۳درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
رژﯾﻢ ﭘﺲ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ،ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾ ِﻢ زﯾﺎنﺑﺎر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﮐﻮب
در  ۲۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۸ﻻﻧﺴﺎﻧﺎ ﮐُﻨﺘﻪ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ  ۲۴ﺳﺎل ﺑﺮ ﮔﯿﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز
ﭘﺲ از آن ﺳﺮوان دادﯾﺲ ﮐﺎﻣﺎرا ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺴﺎط ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ .در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۹ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در آن روز
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪدوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۰۰۸ﮔﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎری ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺮگﺑﺎری در
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ) (۱۹۹۹-۱۹۹۱و رواﻧﺪا ) (۱۹۹۴اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۹۹۹ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ﯾﮏ دﻫﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ )ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم( ،ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎنﺑﺎر( ،ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ
)دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه( و ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮان را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ( .ﺑﺮای
ﺑﺮآورد ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺎ

ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﮐﻮب را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
زﯾﺮا ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺗﺮ اﻧﺪ.
در دورهی زﻣﺎﻧﯽ  ،۱۹۵۰-۲۰۱۵ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ،و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه از دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در دوازده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺎ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  ۳۰ ،۱۹۹۰-۲۰۱۴ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ۷ ،ﮐﻮدﺗﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه۷ ،
ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎنﺑﺎر رژﯾﻢ ،و ﭘﻨﺞ ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ )و از ﻗﻀﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم( ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در دوازده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮگﺑﺎری رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻫﺮدو ﻧﻮع ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ز ﯾﺎنﺑﺎر و ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎنﺑﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺲ از ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ا ﮐﺜﺮ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ،ﺧﻮاه ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮاه ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺎل ﺧﻮ ِد ﮐﻮدﺗﺎ را در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎ ﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﭘﺲ از ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﮐﻨﻨﺪه ،اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی دوازده ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دال ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﮐﻮب در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .داده ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
اﺧﯿﺮاً ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺎور راﯾﺞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ،از ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاه در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺧﻮاه ﭘﺲ از آن ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﺟﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻮرد ،در ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
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