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سواریهسوو و اه  ی طبیعی نظام سورماه شوود ک  دموکراسوی نجی  اغلب ادعا می

وهژه ی مفروض ب اند. وایسوید  اه  یابه طوی نزدهكی ب  هكدهگر مربوط و وابسوج دو ب 

دی شووراهك کنونی ایتیجی دودندا  هاهج  اسووو دو  دی اهرا  و کاوووییای ماوواب    

ای دموکراتیك  باهد با  کنند ک  برای یسوید  ب  اامع شوتایی ا  اندهاوتندا  ادعا می

  دود تا حدی پیش گرهج  اسوجراتژی تعده  سوااجایی  دولو ا   ندگی اصجدوادی اامع  

سوا ی و ا  سووی  ی ادوویویهیسوید  ب  اه  ممم  ا  سوو ی  هادی حذف شوود و شویوه

 داهی و محودود کرد  امكواناد دولو برای مداالو  دی اموی کنجرل –دهگر  آ ادسوووا ی  

شووود دی برابر اسووو. وصجی دنی  می یاو حذف و »یدهتندکرد « هایان   –اصجدووادی  

گیرد ک  اوایند کوشووید نووت  صدید ماهوق دولو  صدیتی ا  مالكا  تا ه شووك  می

یوای دولوو  بو  یووووید موانعی اودی دی برابر دولوو صود علم یوی مقواوموو دی برابر  هواده

واصعیو دموکراسوووی ا   یای کلی سووویاسوووی و تایه ی ونتاهد. گرد  بریسوووی انب 

ی مفروض بی  اه  ااجدوای ب  بریسوی یابه یود ولی  ب وشوجای هراتر میدایدوب اه  ن

 پردا م.دو می

ای ذاتی بی   ا  یتی  ابجودا  بگوذایهود بگوهم و بگوذیم کو  پوذهر  واود یابهو 

بریسوی   ی ناوان  –ب  تعرهف دموکراسوی کای ندایهم  هعالً -سواریی و دموکراسوی سورماه 

 ناکاهی ا  یر دو مقول  اسو. 

یا دی دید ک  دولواما   ناووا  می  ی سووال گذشووج   50نگایی گذیا ب  تایهخ 

سواریی و یونعجی ک  دی اوامخ اوهش ادعای احجرام ب  دموکراسوی کاووییای سورماه 

ن  هقك ا    -ادوو  دی کاووییای پیرامونی  ب  –و آ ادی دایند  دی دهگر نقاط اما  

دی اه اد  طوی پیگیربلك  ب    اندسوجیز حتاهو کردهو آ ادی   شودد سورکوبگری ب یایژپم

یای »دموکراتیك« برعلی   اه  دولو ی اند. ا  مبای هیا نقش داشوج و برصرایی اه  یژبم

مرداد   28گوهم. کودتوای  یوا دهگر دیزی نتیطلبوانو  دی مسوووجعترهیوای آ ادی نمضوووو

ر مدووودق  کودتوا دی گواتتوار دی هوك سوووال بعود  دی اهرا  برعلیو  حكوموو دکج  1332

میالدی برعلیو  گورید دی بر هو   و بوا  ده  60ی  برعلیو  حكوموو آیبنز  و دی اواهو  دیو 

اتموی صانونی و انج ابی کاووووی سوووال بعد  کودتای اونی  شووویلی ک  ب  صج  یهی 
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انی بو   سووواریی اموبنودی عتلی نظوام سووورمواهو ان وامیود  تنموا دنود نتونو  ا  عودم پوای 

دو  کو  دی کاووووییواهی دو  انودونزی  غنوا   »گسوووجر « دموکراسوووی اسوووو. ا  آ 

اند  دهگر دیزی و دند اای دهگر کردهگرانادا     یاهیجیمدووور کنگو  نیكایاگو    پاناما 

 گوهم.نتی

سوواریی پیاوورهج  شوومروندا  دی مقاهسوو  با  دی اه  ک  دی کاوووییای سوورماه 

پیرامونی ا  حقوق بیاوجری براویدایند تردهدی نیسوو  ولی ر م  شومروندا  کاووییای 

 ب  هادآویهسو ک :

شوومروندا  ک  اغلب با ااووونو و سوورکوب   مسووجتر  ی اه  حقوق با مبای ه -

 یای بزیگ یوبرو بوده ب  دسو آمده اسو.یا و شرکودولو

یای  ادی تر  حجی دی اه  اوامخ »پیارهج « نیز  حقوق و آ دی ثانی و ا  آ  ممم  -

. البجو  دی اغلوب اوامخ یوای  نودگی اصجدووووادی یا دیبر نتیمواود عریوووو  گیرد 

یو   سوواریی پیاوورهج  هك نظام یهاه ااجتاعی واود داید ک  مجنسووفان  یو ب سوورماه 

شوود. ب  ادوو  هابی ب  امكاناد آ  دی اه  اوامخ دشووایتر میشوده و دسوو  محدودتر

حاد نولیبرالی دی اه  اوامخ  برای شتای یو اهزونی آمد ایالیای اایر و دی پیسال دی

اانتانی مج لی  ا  شوومروندا  حداص  یهاه مادی واود نداید ک  ب  یوووید اهزاهش بی

هك کایگر  شوود ی ادعایاهی ک  میدی اه  اوامخ با یت  شوده اسوو. ا  آ  گذشوج  

قواد نتواهود. البجو  توانود بودو  یوبرو شووود  بوا اهر ااراا ا  کوایهرموای اوهش انجنتی

کایگرا  اه  امكا  یا دایند ک  ا  ناین ایی شراهك کایی اوهش انجقاد کنند و کایهرما  

ی اه  اوامخ »آ اد  ک  دی یت   اسوو  ییا یا ااراا نتاهد. دینوت  گفجنآ  تواندمییم  

. اغلب اه  کاووییا بر یوی ندو دموکراتیك«  تبعیضواد انسوی و نژادی نیز کم نیسوج

یا صوانی  مفدووو  دایند ولی واصعیو  ندگی  مسوووجق  ا  اه  کاغذ برعلی  اه  تبعیض

ساریی    و مرد برای  هابد. ینو  یم دی ییچ هك ا  کاوییای سرماه صوانی  ادام  می

کنند و ماوك  نژادپرسوجی و تبعیضواد نژادی ای ماواب   حقوق ماواب  دیهاهو نتیک

کردنی باشووود. یر تعبیر و تعرهفی ک  ا  تر ا  آ  اسوووو ک  کجتا تر و گسوووجردهعیا 

ناشودنی واود داید. کای بگیرهم  بی  دموکراسوی و تبعیض تناصضوی ح  دموکراسوی یا ب

هوابنود توا دی سوووال شووومرونودا  اه  امكوا  یا میالبجو  دی اه  اوامخ  یر دموای هوا پن   

 ی و اگر ا  عتلكرد دولجتردا  ناینواهجی دایند گروه و دسوج   کنندانج اباد آ اد شورکو  
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نوب  صدم بسویای مفیدی اسوو. ولی محدود کرد  دهگری یا ب  حكومو برسوانند  ک  ب 

ی محدود اصخ ناوان ویا  ب دموکراسوی ب  انج اباد ادوایی و حجی ب  آ ادی اه  انج اب

کرد  ادیاك و انجظای ما ا  دموکراسوی اسوو. تردهدی نیسوو ک  دی مقاهسو  با اوامعی 

توا  و نباهد   ک  یتی  یا یم ندایند  داشوج  انج اباد آ اد بسویای منجنم اسوو ولی نتی

اه  اوامخ   ی بحو  یا بو  یتی  محودود کرد. دو  اه  نیز گفجنی اسوووو کو  دیداهره

حجتوال عتلی برای انج واب آ اد واود داید ولی دی واصعیوو  نودگی  اه  اگردو  اه  ا

احجتال بیاووجر ا  یتیاوو  دی معرض ارابكایی صدید نامحدود سوورماه  صرای گرهج   

ی نتاهندگا  م ل  و گنگره  ها سواریی ب ش عتدهاسوو. دی اغلب کاووییای سورماه 

د و ا  آ  گذشوج   حجی دی یا یسوجنب  عباید دهگر  صدیتتندا  سویاسوی  یتا  صدهتی

یسووونود  صودید اوامعی کو  حزبی دهگر و هوا سووویواسوووجتودایانی دهگر بو  صودید می

یاهی ک  ادوو  سویاسووب  –یا  سورماه  ب  حدی اسوو ک  سویاسوو  ی ناودهکنجرل

کنند. دی امرهكا  دولو آصای کلینجو  با دولو تنییر نتی -اند دایان سووووه  و اانبهك

و ب    سوا  یسوجندشوو و اه  دو یم با ترام  و باهد  هكی نداتوامبو  تفاود صاب 

گیر دی م ل  ب   یتی  نحو  وصجی دی انگلسوووجوا  حزب کوایگر بوا هوك اکمرهوو داوووم

ا  دی واوه عتده یتا  سوویاسووو حزب  یسوود  سوویاسووو اصجدووادی حكومو می

اوایم بر اه  نكج  دسووو کای اسووو ک  دی انج اباد شووكسووو اویده بود. میمحاهظ 

ماه   داهی شوده  دموکراسوی یا ا  دیو سواریی کنجرل ناوده و کنجرلذایم ک  سورماه بگ

 کند. تمی می

تری ب  دسووو بدیم تا یوشوو  شووود ک  درا بی   ملتوس  ی ااا ه بدیید نتون 

ی ذاتی واود نداید. دی یتی  انگلسوجا  ک  سواریی و دموکراسوی ییچ یابه سورماه 

کنود یفجو  و موایی نیسوووو کو  شوووتوایی ا  کوای مییووواحوب اه  صلم دی آ   نودگی و  

یا گرهج   ای ک  ا  سووی مدهرا  و یواحبا  شورکواانب کایگرا  تنما با تدوتیم هك

ی دیآمد اود یا کای شوده  منبخ عتدهشوود  ا  کای بیكای ناووند. اگرد  کایگرا  بیمی

آ اد ب  اه  گیرندگا  کسوانی نیسوجند ک  دی هك انج اب دیند ولی تدوتیما  دسوو می

ک   ب  غیر ا  اودشوا   نیز مسولولیجی ندایند.  و دی برابر ییچ  مقام انج اب شوده باشوند

ای گیرند ک  کایاان اهجد ک  یتی  صدیتتندا  انج اب ناوده  تدوتیم میگاه اتفاق می
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نود وکوایگرانی کو  عتری دی یتوا  کوایاوانو  کوای کرده و ییچ ممواید صوابو  کنیا تعهیو   

  عتر   ی هوابنود کو  بواهود برای بقیو دهگری نوداینود  اود یا دی موصعیجی میارهود و هرو   

سواریی بندی باشود ک  دی اوامخ سورماه یای ااجتاعی نیمبیكای بتانند. اگر نظام بیت 

توانند مقدایی کتك مایان  و ها یفجگی دیهاهو یسوو  می  ایوپاهی معتوًر ی پیاورهج 

معلوم   -کو  دی اغلوب اوامخ پیرامونی نیسوووو    -نود ولی اگر دنی  نظوامی نبواشووود  کن

ای کو  یتو  دیز بو  یووووید کوار دیآموده و صیتجی داید   نودگی  نیسوووو دی اوامعو 

دیند   میشوووندو منبخ دیآمد اود یا ا  دسووو  کسووانی ک  ا  کای بیكای می ی یو مره

یوا  دگونو  بواهود بگوذیدی یتی  اوا بگوهم توا آن وا کو  بو  مودهرا  و یووواحبوا  اه  بنگواه 

یاسوجی ب وایند ک  ها کسوانی یا  یای ابیمی نیسوجند ک  ب شوود  آنما آدممربوط می

اوایند ک  مناهخ اود یا ب  حداکمر برسوانند. هعنی ب  یو  سویاه بناوانند. آنما تنما می

تر تولیود کرد  دلیلی نوداید کو   جوا  یتوا  محدوووول یا ای ا ب  هگری د  ی اگر دی منهقو 

ی ای نیسو ولی یت دنا   هاد باشد. تا اه  ااهش  مسلل ی تولید محدوول یمیزهن 

یاهی ا  اه  دسوو  با ذاد دموکراسوی و گیری   آها تدوتیمگرهجایی دی اه  اسوو ک  اوًر

  ب  یاسوجی و دیسوجی مواهآ آ  یسوجند   اهرا  اه  یت  ی با  ک  اه  دوسوجا  دیاامع 

یای ااجتاعی ناشوی ا  اه  نق  و   د  کسوی باهد مسولولیو یزهن اوانی دایدی ثانیاًیم

د  ک  دموکراسوووی نامیده  یا یا ب  گرد  بگیردی بدو  ویاسوووید  اه  واوه  آ مكا 

 ناگفج  یوشو  شوود  دی عت   پذهر  یوویی آ ادی و هقدا  آ  دی عت  اسوو ومی

گذاید  ن  پذهر  یوویی دموکراسوی  د  ک  بر  ندگی شومروندا  تنثیر میاسوو ک  آ 

ای ک  دی سوهوی بار ب  و آ ادی  ک  ت لی آ  دی واصعیو  ندگی اسوو. دی یتی  نتون 

 ام   پرسش اساسی اه  اسو:دسو داده

گو  یا دگرشا  با اه  تدتیمگون  مااویه و بحمی با کسانی ک   ندگیآها ییچ -

 گیردی یوید می -کایگرا  -شود می

 نگرا  یهاه  ندگی کایگرا  بیكای شده اوایند بودی گیرندگا  دلآها تدتیم -

ی  ت یا مؤسووسوواطبیعی اسووو ک  دی یر دو موید پاسووخ منفی اسووو. اه  بنگاه

عتومی   ی یای ایره گون  مسولولیو ااجتاعی و  بنگاهادوویوی یسوجند بدو  ییچ

نگرهم  اه  ونووخ ادام ک  ما ب  اامع  تنما ا  دهدگاه مناهخ هردی مینیسووجند. البج  م

د. ولی  اگر ب واییم ب  یتا  اامع  ا  دهدگاه هردی و ااجتاعی کنماوكلی اه اد نتی
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کند. دی ثانی  وصجی ا  منظر ک  ها کسوانی ک  یواحب شورکو  بنگرهم  ونوخ هرق می

یا   بدهمی اسوو ک  اه  بیكای شود نگرهمی بیكایشود  شومروندا  مییسوجند  ب  مقول 

اکمرهوو   ی یوا یبك نوداید ولی وصجی ا  دهودگواه هوك دولوو کو  صرای اسوووو نتواهنودهبو  آ 

کنیم  شراهك طوی دهگری اسو. هك  شمروندا  هك اامع  باشد  ب  اه  اوناع نگاه می

دی تواند داند  نتیگو میشوده ک  اود یا ب  یتا  مردم پاسوخدولو مسولول و انج اب

یای و دسوو ب  داما  »دسوو  کندبراوید ب  اه  ونوعیو ا  اوهش سولب مسولولیو  

ی ادووویووی و ها د. یوواحب ها مدهر هك کایاان اووونامرهی آصای آدام اسووتیو« ب

 ی ادوو  دی عریو ب  –یاحجی شوان  ا   هر بای مسولولیو  تواند ب ادوویوی شوده می

اوالی کنود  ولی اگر هوك دولوو یم ب وایود مواننود هوك شووورکوو   -اشوووجنوال و بیكوایی  

ماند و ای باصی میادویی عت  نتاهد  تردهدی نیسو ک  ن  ا  امنیو ااجتاعی ناان 

ن  ا  یول  و یوفای یتگانی. ا  آ  گذشوج   بدهمی اسوو دنی  دولجی ن  هقك دی داوم 

  ی ا  نیز بدو  اسوجفاده یا  اموی یو مرهشومروندا  ماوروعیجی ن واید داشوو  بلك  گذ

ی  آمد  البج  گسووسووج  یت شووود. پیگسووجرده ا  ااووونو و سوورکوب عتلی نتی

مردم اسوو. هعنی  حكومجی سورکوبگر و ااو   مظنو    یای نانوشوج  بی  دولو ویشوج 

توطل   دی یر دیز ناوانی ا   ترسود واعجتاد  ک  ا  مردم میب  اود و ب  شومروندا  بی

نوب  ا  مامویا  بك  و نپرس حكومجی سووورکوبگر وایت  دایند و مردمی ک  ب   یند بمی

مقریاد   کوشوند صواعد وگاه ک  بجوانند  میولی دی یر هریوجی ک  پیش بیاهد و یر آ 

 یسود  د  دی نگاه اول ب  نظر مینادهده گرهج   هرپا بگذایند. براالف آ  آ  حكومو یا

دلی« مواود باشود  تعادلی بسویای ناپاهدای اسوو هعنی یتی  دی اه  شوراهك اگر یم »تعا

باور ا  آ  گرهزی نیسوو  ب    ختایه ی یهزد ک  ب  ت رب ک  کتی ا  آ  »وایت « هرومی

و مسولسو « دهگر اثر ن واید داشوو و ااوونو  براالف  كصول معروف  »توپ و تان

ی دی یر صدم  شوود. هعنب  نود اوهش دگرسوا  می  سواریا  دصیقاًتویتاد ااوونو

شوود و باهد با صاطعیو بیاوجری مانند کاید و ها شوتاویری اسوو ک  کند و کندتر می

ی کنای  یتی  کندتر شد  شتایر دندلب اعتال شود تا »مؤثر« باشد. دهگر مسا   ب 

 کند.  ناپذهر میگرا  یا ااجنابسقوط ااونو ااونو 
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عنوا  هك نظام   سواریی ب اه آهد ک  مداهعا  سورماا پیش میاه  ماوك  ا  آ 

ند ک  یرد  ک  ب  نفخ آنماسوو ب  نفخ ک  اامع  یم کنکوشوند دهگرا  یا مجقاعد  می

یم ک  اهراد بجوانند ب  آ ادی مناهخ شو دوی اود یا ب  کنسوو. هعنی اگر نظامی اه اد  ا

ی یتی  نكجو    حوداکمر برسووواننود  منواهخ اوامعو  نیز حوداکمر اوایود شووود. و دی دنبوالو 

ی ان ام کاییا اه  اسوو ک  برای یواحبا  سورماه  شوراههی هرایم کایآمدتره  شویوه

د  ک  باهد ان ام بگیرد  بجوانند حداکمر سووود یا ب  دسووو م ک  نووت  ان ام آ کنی

 هبیواوینود. اگر دنی  باوووود  نیوا یوای شووومرونودا  نیز بو  بمجره  حوالوو متك  برآوید

 اواید شد. 

گزایه  ن  هقك انواع و اصسوام داد  دیسوجی اه  پیشتردهد نكنیم ک  برای ناوا   

گرهزی نیز ب  کاووییای ایوپای شورصی  یا و الگویای نظری واود داید  بلك  حجتاًمدل

اهرا  اودما  نیز اوایند  د ک  بنگرهد ک  وصجی    سوابآ و ها شوویوی سوابآ و احجتاًر

شووود  پ  د  ای میما   دگون   ندگی  ک  کاییا یت  ها اغلب ب  دسووو دولو باشوود

 - ی تا ه یا بیا ماهیم. با یتی  هك تیربمجر ک  تا بیش ا  اه  دهر ناوووده  اه  شووویوه

 ودل  شكای کنیم.داق ی توانیم حداص  دو پرندهمی - تعده  سااجایی 

 دییم.یم اصجدادما  یا ساما  می -

اهم  ب   اواسووج  و یرگز نداشووج یم دموکراسووی  اه  مع ونی ک  یتیاوو  می -

 دسو اواید آمد.

اند.  کننودهام کو  یر دوی اه  ادعوایوا نوادیسوووو و گتراهنوادیز بر اه  عقیوده  ی بنوده

هك ا  اه  ادعایا ن واید دی اه  ونووعیجی ک  ما یسووجیم  تعده  سووااجایی ب  ییچ

اند یسوید. بیموده سور مردم یا شویره نتالیم ک  اه  مردم  اگرد  با گذشوو و با تحت 

 گذایند آار یوی آار بند شود.شا  برسد  نتیکاید ب  اسج وا  ولی وصجی

سواده  هعنی اه  برنماده ک  مناهخ کسوانی ک     ی کنیم ا  بریسوی هك نكج آغا  می

 امو نیسوو واوا  و یمبا مناهخ اامع  یم سوود یسوجند  نورویتاً ب  دنبال حداکمر

اییم مناهخ اامع  یا ب  حداکمر بسووا ک  با آ  دی تعایض باشوود. برای ممال  اگر ب وای 

یای ینگی و گا دای بنوهسویم »سوم« یای سویگای و ها نوشویدنیبرسوانیم باهد یوی پاکو

یاهی  کنیمی برای اه  ک  ب  سوود شورکوک  نباهد مدورف شوود. ولی درا اه  کای یا نتی

دی د و دنی  کایی نباهد باووشود  لهت  واید اواید  کننک  اه  محدوورد یا تولید می
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ا  آ  گوذشوووجو   اگر شوووتوا نظوامی اه وادکنیود کو  برای نتونو   تولیودکننوده بجوانود برای  

داند ان ام بدیددی آ  یووید مناهخ  حداکمر کرد  مناهخ اود  یر کایی ک  یوال  می

دایا  باشود ک  بجوانند  ی صدید دی دسوو سورماه یت  شوودی اگرکنندگا  د  میمدورف

منود شوووونود  شوووتوا اواب کوایگرا  یا دو  ود بمرها  آ  برای حوداکمرکرد  منواهخ ا

ی تعده  سووااجایی اه  اسووو ک  یای تكرایی مداهعا  برنام دییدی هكی ا  ابكمی

کنند ک  با ایی ک  اه اد اواید شود اگر با ای یصابو کام  نباشود   پیاواپیش هرض می

گا  و ها کنندآمیز ک  دی آ  یصبا ن وایند گذاشوو  ک  سور مدورفبا ایی اسوو یصابو

یسویم ب  کاله بتاند. پ   اگر اه  حرف دیسوو باشود  تا ه میکایگرا  دی اه  میان  بی

ی اشوكال حقوصی مالكیو یبهی نداید. ایو  مهلب  هعنی ب  سوااجای با ای ک  ب  مقول 

دو  کو  بو  یتگوا  تعلآ داید بو  ب ش کودكی ا  یتوا   پ   نوووروید واگوذایی آ 

  کننده  اسوواسووی و تعیی  ی دی دیسوووی اگر مسوولل  -شووی  هرواغلب با ای ا  -یتگا  

کوشوید یتا    -باشود    واود داشوج سویاسوی    ی ایادهاگر   -توا   سوااجای با ای اسوو ک  می

سووااجای یا بدو  واگذایی مؤسووسوواد دولجی ب  ب ش ادووویووی ان ام داد. هعنی 

ش  اوایم براه  نكج  دسوووو بگذایم ک  واگذایی هك شووورکو بزیگ دولجی ب  ب  می

البج    -کند  ادوویوی و تبده  آ  ب  هك انحدوای ادوویوی  گریی ا  کای کسوی با  نتی

گوهم بنگرهد ب  وای مینتون   یووواحبا  اه  انحدوووایاد یر یو  پروایتر اوایند شووود.

ی تعده  یا ب  اه  پاسوخ مداهعا  برنام   واگذایی م ابراد ب  نمادیای نظامی دی اهرا !

کنیم ک  ن وایدگذاشوو  د  ما هك نظام نظایتی اه اد میدانم ک  دی آ  یوویاهراد می

تفدوی  ب  اه  نكج   ب   پیش ا  اه یوی کنند. م   یواحبا  انحدوایاد ادوویوی  هاده

کنم کو  اگر نوا ر کنم. هقك انووواهو  میاوا آ  مبواحو  یا تكرای نتیام و اه پردااجو 

یای شووورکو  گیری تواند یوی تدوووتیمحدی یووواحب صدید اسوووو ک  میدولجی ب 

شوده تنثیر بگذاید  نوروید اصجدوادی واگذایی اه  شورکو ب  ب ش ادوویوی  ادوویوی

نداید ک  یاحبا  انحدایاد ادویی کای اودشا    اه  صدید یا  اگر یم  دی دیسوی و

 -یا  شووآ سوووم  اگر یم اه  نظام نظایتی صرای اسووو برای بعضووی یا اوایند کردی دی

ای نیسوو دو  هكی دانی باوود ک  کای  هبندهنا   -کسوانی ک  صرای اسوو نظاید کنند

و   طلبوانو  و غیرمولودیوای بواادیموا  اوامخ پیرامونی هراوانی هعوالیووا  دنود دید بی
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یای م رب و مضور  اسوو پ  ب  دسوو اوهش ب  گسوجرای اه  نوع هعالیو  اوایی یانو

  ا اناه  نكنیم. تویم و غیرمولد و

هعنی   -یا هایان  حذفادوو   آ ادسوا ی و ب ا  آ  مضورتر  داسوجا  ییاسوا ی و 

یرگز بو  کواریوا و   ای کو  احجتواًری تعودهو  سوووااجوایی اسوووو. عودهی دهگر برنوامو پواهو 

اند  ادعا  ادماتی ک  براهاووا  هایان  پردااو شووده دی گذی  ندگی وابسووجگی نداشووج 

اسووو حذف   کند و بمجرشوومروندا  یا ب  دولو وابسووج  می پردااو هایان کنند ک   می

دیند دهگر  دولو ایاه  می ی یا بر بودا شوووود. ب  یواهجی ک  ا  تنثیراد اه  نوع هایان 

ها اه  دوسوجا  و عزهزا  باهد ا  اسواس منكر واود   پردا م. ا  دو حال اایا نیسوو نتی

ندایی دی اوامخ پیرامونی باشوند و ها اه  ک  باهد ناوا  بدیند ک  سویاسوجی ک    هقر و

شوود و ب  اعجقاد م   وایند گرهو  دگون  هقر داهی اواید کرد. اه  ک  نتیدی پیش ا

گرهزان  نیز یسووو ک  بدو  توا  ب  دره  اولی  نوورویی شوود  پردااو ولیولمسوو

و دینجی و  بودو  تودایك   -هعنی گسوووجردگی هقر    -اوامخ پیرامونی    یوا دیهوایانو 

ی  ندگی دی اه  یا بر یزهن ن هایا  حذفسوووا وکایی ک  بجواند هقر یا ت فیف بدید  با  

شوود بیفزاهیم. پرسوش  تر و دشووایتر میاوامخ ک  برای اکمرهو شومروندا  یریو  بیش

کنیم  انجظای دایهد د  باووودی اکمرهو اتعیجی ک  اه  اسووو ک  وصجی ک  دنی  می

ای ناسج   دسو یوی دسو گذاشج   شود  گوش ا  دشوایتر مییر یو  گذیا   ندگی

ی آدام   نامر ی یاباشوود تا دی هردای نیامده »دسووو  گر امویو نظایه ی بكاوودو گرسوونگ

گون  ک  دی دانند ک  یتا یا میاسوووتیو« ب  داد  برسووود! اود مداهعا  اه  برنام 

یوبرو    [Bread riots]یوای نوا   ده پیش آموده  شوووتوا بوا شووووی اغلوب اوامخ تعودهو 

وکاوجای ب  سورکوب ااو  و کاوو یا نیز برای حفظ موصعیو اوهششووهد و دولومی

  یای انسوانی و اصجدوادی  معلوم نیسووشووند. دی آ  یووید  گذشوج  ا  یزهن مجوسو  می

اه  ادعای یسوید  ب  اكومو و  ای ا  سورکوب و کاوجای دیاه  اوامخ با واود  ن یره

 شودی   ی تعده  د  میای آ اد و دموکراتیك مداهعا  برنام اامع 

واصعیو اه  اسوو ک  حجی دی اوامعی ک  حكومو انج ابی دایند  هعنی یر دند  

یود  دی دویا  یووول   اصلیجی کو  نو  آهود و می  دولوو بوا انج وابواد آ اد میبوایهوكسوووال  

دی برابر ملو مسولولیو دایند با تدوتیتاتی ک  دی پاوو دییای  و ن   شووندانج اب می

کنند و دی  گیرند  میزا  یهاه شوومروندا  یا تعیی  میبسووج  و بدو  اطالع دهگرا  می
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دویا  انگ ها اونوواع بحرانی ماوواب   ک  یتی  اصلیو ا  ک  متلكو ب  نفخ اوهش 

شووود  ک  یتی  اصلیو سوووجانند. اگر کتبود باشووود ک  »د  اوب« ک  اگر نباباا می

یای گاووواد کودك اکمرهجی نیا مند  کیسووو  ی و ا  کیسووو   کنند»کتبود« اه اد می

وانجقوال ثرود صرای اسوووو بو  نفخ یتوا  ی اه  نقو شوووود و یتو اصلیجی  یانودو  پر می

 شا  دی اه  میا  االی شده اسو! کسانی نیز باشد ک  کیس 

جای ماووابمی ا سوووی دهگرا  االب اسووو ک  یتی  اصلیو  یدوسووو اگر ب  یه

شوووا  ا  »عرق ملی نوداشوووج « هال  هوا بمتوا  مجویم  یوای گرد یگ  براوید بكننود

گوهم  دی دویا  انوگ تحتیلی دیاهرا  اگر شوووود. م سوووم کنیود  برای نتونو  میمی

ایووهال  حداکمر کرد  مناهخ  نظامیا  دهاع ا  متلكو یا ب  اهزاهش حقوق اوهش ]ب 

کردهمی اما  د  تفاوتی اسوو بی   شوا  د  هكر میند  دیبایهکرداوهش[ ماوروط می

کنندی  اه  تقانوای هرنوی و کایی ک  یواحبا  سورماه  دی اهرا  ها دی اوامخ ماواب  می

ی اصاووای دی اامع  برای حداکمر اوایم اه  نكج  یا بگوهم ک  اگر صرای باشوود  یت می

آهد   با انج اباد آ اد مردم میدولجی ک  طبیعجاً -کرد  مناهخ اوهش بكوشوند و دولو 

تا سورحد متك  ا   ندگی اصجدوادی اامع  حذف شوود   -یود میکنای  و اگر ر م شود   

شووود  تردهد د  ک  ا  سوووی مداهعا  سوویاسووو تعده  سووااجایی تبلی  میهعنی آ 

هقك نظامی ن واید بود ک  ب  نیا یای  نداشوج  باشویم  نظامی ک  سور بر اواید آوید  ن 

ا  پاسوخ شواهسوج  بدید  بلك  نظامی اواید بود ک  م  آ  یا نظام اصجدواد ماهیاهی  یتگ

سویسوجتی اسوو ک  تنما ب  نفخ اصلیجی اواید بود ک  یم  ی دایند ویم  نامم. هعنی می

ومیو  اواینود  وی و منواهخ ملی و متلكجی یا برای حوداکمر کرد  منواهخ اوهش حیف

 کرد. 

 گوهمیدرا دنی  می

دای باهد برای ادمو ب  مناهخ اامع  ب  حداکمر سوود اسوو ک  سورماه  اگر یاسوو

و... دنی  حقی نداشوج  باشوندی اگر   نظامیو دکجر و    پرسوجایدسوو هابد  درا معلم و 

داشوج  باشوند ک  باهد بر اسواس اه  دهدگاه داشوج  باشوند  ک  آار یوی آار اامع  بند  

ایراواه عتومی  ب  یووید نظامی برای  ن واید شود و اگر نداشوج  باشوند ک  اه  نظام  
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آهود  هعنی آنهو  کو  بو  واصخ یسوووو. پ   سووور مردم یا کاله نگوذایهم. نو  اصلیوو دیمی

 اهجد. یسد و ن  سیاسو ب  یاه یاسو میاصجداد ب  ساما  می

ی اه  اوامخ دی اموا دی ادوووو  اوامخ پیرامونی  واصعیوو اه  اسوووو کو  یتو 

اگر اصجدواد وسویاسوو دی اه   اند وا « اوهش یا داشوج یا گروه »ن بگی اه  سوالیت 

  ای ادایه شووده اسووو ن  ب  ااطر هقدا  ن بگا  بلك  دصیقاًکنندههوسنطوی ماوامخ ب 

ی تعده  دی اوامخ سواری اسوو. مداهعا  برنام یای ن ب ب  ااطر غیرکایآهی اه  نظام

پراونی دایند و دی اغلب پیرامونی ا  عتلكرد اه  ن بگا  ب  یاسوووجی و دیسوووجی دل 

هیود نتو  یا  ام اه  ماوووكو یوای داناوووگوایی کو  م  دهوده و اوانودهیوا و پژویشنوشوووجو 

اسواس یتی  مباحمی    دی اهرا  بر  اا حرهی نیسوو. هرض کنیم ک  ممالًاند. تا اه کرده

یا یا ب  ب ش ادوویوی واگذای  شوود  دولو ب واید بانكک  دی دهاع ا  تعده  ایاه  می

ی  طلب ک  دی دویهال اه  اسوو ک  ب  غیر ا  یتی  ن بگا  غیر کایآمد و بااؤکند. سو

 -  ولی ثرود هراوانی اندواج  بودند -تعده  گلی ب  اتال کسوووی نزده بودند   پیش ا 

ندی اب اگر اه  کنیای واگذایشووده یا ارهدایی  توانند بانكد  ک  و ها کسووانی می

ک  ب  گتا  م      ماووك  اه  اوامخ باشووندتعده   ب اووی ا  پیاووای  ن بگا  دویه

ناگما   تری ک  دی ااجیایشووا  صرای اواید گرهو  ب یسووجند  آ  وصو با امكاناد بیش

شوووندی آها اه   هك بح  منهقی و کایشووناسووی دی  مع زه شووده  و کایآمد و کایآ می

  دهاع ا  اه  برنام  اسو ها با تابی اسو ا  هك ازمیو نظریی

ییاسوا ی ت اید اایای نیز کم نیسوو. ابجدا ب  سواک   شوتا  اهراد ناشوی ا   

شد   توسع  و ینعجی  ی ی ناانم بدیید ک  کاویی دی مراح  اولی  تایه  ی هك نتون 

توانسوج  باشود بدو   –هعنی ونوعیجی ک  اغلب کاووییای پیرامونی دی آ  یسوجند   –

ی کره و ژاپ  و حتاهو مؤثر ا  یوناهخ داالی اود ب  ااهی یسویده باشودی حجی نتون 

هیدی دوبایه اسوو  نشوود  تتاهوا  و سونگاپوی ک  اغلب ا  سووی مداهعا  تعده  ایاه  می

ی اصجدواد کای ب  سواما   گزایه ک  بدو  نقش کایسوا  و مؤثر دولو دی ادایهبر اه  پیش

یا  شوود ک  کسوری ترا  پردااوی عتلی اه  ییا سوا ی اه  مییسود. ولی نجی  نتی

هابد و ود و اگر کاووی بدیی اایای داشوج  باشود ک  مقدای  اهزاهش میشوبیاوجر می

یای آوید. آها اه  دوسووجا  حجی ب  دادهاگر نداشووج  باشوود ک  بدیی اایای بار می

آمایی یندوق بی  التللی پول و بانك امانی نیز دسجرسی ندایند تا اه  ونعیو یا ب  
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یا  اارای اه  سویاسوو یسوجندی آها  داوم ببینند  ک  برای اصجدوادی دو  اهرا  اوا

توهیآ عدم –منهقی نیسوو ک  صب  ا  تدوه  هك سویاسوو  برای هاهج  عل  بیتایی  

تحقیآ و پژویش کنیم و بعد  با توا  ب  عل  بیتایی و ابعاد  –دی با اییای یووادیاتی 

آ  سوویاسووو ر م یا تدوه  نتاهیم. تردهدی نیسووو ک  دی دنیای اهسووجا و غیر واصعی 

تا  ا  ای   پول ملی  ای یا لنو کردهدواددانا  نوکالسویك  وصجی شوتا یرگون  تعره اصج

هابد و ب  کایید  صیتو اصالم یووادیاتی شووتا ب  ای  دی با اییای دهگرا  کایش میمی

شووود و تقانووا برای وایداد کایش  یتی  نحو  صیتو وایداد ب  پول ملی بیاووجر می

کتبود داشوووجیود کو  برای برآوید  ددوای  ر اصجدوووادی  هوابود. اموا  دی دنیوای واصعی اگمی

ی »تاوووهآ د  برنام کنتواند محدووول کاهی تولید  تقانووای مواود دی داا  نیز نتی

ی  غیرمسووجقیم یووادیاد« ب  د  سووران امی اواید یسوویدی ا  آ  گذشووج   اگر یت 

گی  وهد وی هرن  مدل و تلوهزهو  و  ه یای آاراودیووایداد ب  داا  اسوووباب با ی و 

نبود  بلك  اغلب یوناهخ شوتا و کاواوی ی شوتا و سویر کرد  اتعیو یو  اهزو  شوتا 

دایوسووا ی   ی شووودی اگر کایاان مقدای صاب  توامی »ای بری« داشووو تكلیف د  می

شووتا  بیاووجر مواد اولی  موید نیا  اود یا واید کند  اگر دهگر یووناهخ شووتا برای مواد 

وایداد یا ب  پول ملی  ی ج  باشند  وصجی شتا  یزهن سااج  ب  وایداد وابس اولی  و نیت

  دییداهزاهش می

 شودیونعیو تویم دی داا  د  می -

هابد  یوادیاد شوتا  یای شوتا اهزاهش میتولید واحد  ی دی شوراههی ک  یزهن  -

 هابدیدگون  اهزاهش می

نوادوایهود مقودای    وصجی برای بو  دسوووو آوید  هوك مقودای ماووو ا و معی  ای    -

 بیاجری کار و ادماد یادی کنید  مقبولیو اه  ونخ دی دیسوی   یرد

یا  ی تعده  ب  اه  پرسشیا هراوا  اسو. ولی پاسخ مداهعا  برنام ا  اه  پرسش

اند  دی نوشووجاییای  یا دی پیش گرهج  ر اوامعی ک  اه  برنام گدیسوووی اگرد  ا  ده

 با پرسای دهگر تتام کنیم: دهگر نتون  اوایم داد ولی بگذایهد اه  نوشجای یا 
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مگر اود ما دی اهرا  دی دند سوووال گذشوووج  دی یاسوووجای اارای یتی  برنام   

ی یتا  سویاسوو غیر مؤثر و غیر اواییم دوبایهنكوشویدهمی نجی   د  شود ک  ار  می

 گوهم مضر یا دوبایه اارا نتاهیمیمفید و حجی می

 

 

 


