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اغلب ادعا میشوود ک دموکراسوی نجی ی طبیعی نظام سورماه سواریهسوو و اه
دو ب طوی نزدهكی ب هكدهگر مربوط و وابسوج اند .وایسوید اه یابه ی مفروض ب وهژه
دی شووراهك کنونی ایتیجی دودندا هاهج اسووو دو دی اهرا و کاوووییای ماوواب
شوتایی ا اندهاوتندا ادعا میکنند ک برای یسوید ب اامع ای دموکراتیك باهد با
دی پیش گرهج اسوجراتژی تعده سوااجایی دولو ا ندگی اصجدوادی اامع تا حدود
هادی حذف شوود و شویوهی یسوید ب اه ممم ا سووهی ادوویویسوا ی و ا سووی
دهگر آ ادسوووا ی – کنجرل داهی و محودود کرد امكواناد دولو برای مداالو دی اموی
اصجدووادی – و حذف و «یدهتندکرد » هایان یا اسووو .وصجی دنی میشووود دی برابر
صدید ماهوق دولو صدیتی ا مالكا تا ه شووك میگیرد ک اوایند کوشووید نووت
مقواوموو دی برابر هوادهیوییوای دولوو بو یووووید موانعی اودی دی برابر دولوو صود علم
نتاهد .گرد بریسوووی انب یای کلی سووویاسوووی و تایه ی و واصعیو دموکراسوووی ا
دایدوب اه نوشوجای هراتر مییود ولی ب ااجدوای ب بریسوی یابه ی مفروض بی اه
دو میپردا م.
ا یتی ابجودا بگوذایهود بگوهم و بگوذیم کو پوذهر واود یابهو ای ذاتی بی
سورماه سواریی و دموکراسوی  -هعالً ب تعرهف دموکراسوی کای ندایهم – ناوان ی بریسوی
ناکاهی ا یر دو مقول اسو.
نگایی گذیا ب تایهخ  50سووال گذشووج ی اما ناووا میدید ک دولویا دی
کاووییای سورماه سواریی و یونعجی ک دی اوامخ اوهش ادعای احجرام ب دموکراسوی
و آ ادی دایند دی دهگر نقاط اما – ب ادوو دی کاووییای پیرامونی  -ن هقك ا
یژپمیای ب شودد سورکوبگر و آ ادیسوجیز حتاهو کردهاند بلك ب طوی پیگیر دی اه اد
و برصرایی اه یژبمیا نقش داشوج اند .ا مبای هی اه دولویای «دموکراتیك» برعلی
نمضوووویوای آ ادیطلبوانو دی مسوووجعترهیوا دهگر دیزی نتیگوهم .کودتوای  28مرداد
 1332دی اهرا برعلیو حكوموو دکجر مدووودق کودتوا دی گواتتوار دی هوك سوووال بعود
برعلیو حكوموو آیبنز و دی اواهو دیو ی  60میالدی برعلیو گورید دی بر هو و بوا ده
سوووال بعد کودتای اونی شووویلی ک ب صج یهی اتموی صانونی و انج ابی کاووووی

احتد سیف
ان وامیود تنموا دنود نتونو ا عودم پوایبنودی عتلی نظوام سووورمواهو سووواریی اموانی بو
«گسوووجر » دموکراسوووی اسوووو .ا آ دو کو دی کاووووییواهی دو انودونزی غنوا
مدووور کنگو نیكایاگو پاناما یاهیجی گرانادا و دند اای دهگر کردهاند دهگر دیزی
نتیگوهم.
دی اه ک دی کاوووییای سوورماه سوواریی پیاوورهج شوومروندا دی مقاهس و با
شومروندا کاووییای پیرامونی ا حقوق بیاوجری براویدایند تردهدی نیسوو ولی ر م
ب هادآویهسو ک :
 اه حقوق با مبای هی مسووجتر شوومروندا ک اغلب با ااووونو و سوورکوبدولویا و شرکویای بزیگ یوبرو بوده ب دسو آمده اسو.
 دی ثانی و ا آ مممتر حجی دی اه اوامخ «پیارهج » نیز حقوق و آ ادییایمواود عریووو یوای نودگی اصجدووووادی یا دیبر نتیگیرد  .البجو دی اغلوب اوامخ
سوورماه سوواریی پیاوورهج هك نظام یهاه ااجتاعی واود داید ک مجنسووفان یو ب یو
محدودتر شوده و دسووهابی ب امكاناد آ دی اه اوامخ دشووایتر میشوود .ب ادوو
دی سالیای اایر و دی پیآمد ایالحاد نولیبرالی دی اه اوامخ برای شتای یو اهزونی
ا شوومروندا حداص یهاه مادی واود نداید ک ب یوووید اهزاهش بیاانتانی مج لی
شوده اسوو .ا آ گذشوج دی اه اوامخ با یت ی ادعایاهی ک میشوود هك کایگر
نتیتوانود بودو یوبرو شووود بوا اهر ااراا ا کوایهرموای اوهش انجقواد نتواهود .البجو
کایگرا اه امكا یا دایند ک ا ناین ایی شراهك کایی اوهش انجقاد کنند و کایهرما
یم میتواند آ یا یا ااراا نتاهد .دینوت گفجنی اسوو ک دی یت ی اه اوامخ «آ اد
و دموکراتیك» تبعیضواد انسوی و نژادی نیز کم نیسوجند .اغلب اه کاووییا بر یوی
کاغذ برعلی اه تبعیضیا صوانی مفدو و دایند ولی واصعیو ندگی مسوووجق ا اه
صوانی ادام میهابد .ینو یم دی ییچ هك ا کاوییای سرماه ساریی و مرد برای
کای ماواب حقوق ماواب دیهاهو نتیکنند و ماوك نژادپرسوجی و تبعیضواد نژادی
عیا تر و گسوووجردهتر ا آ اسوووو ک کجتا کردنی باشووود .یر تعبیر و تعرهفی ک ا
دموکراسوی یا ب کای بگیرهم بی دموکراسوی و تبعیض تناصضوی ح ناشودنی واود داید.
البجو دی اه اوامخ یر دموای هوا پن سوووال شووومرونودا اه امكوا یا میهوابنود توا دی
انج اباد آ اد شورکو کنند و اگر ا عتلكرد دولجتردا ناینواهجی دایند گروه و دسوج ی
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دهگری یا ب حكومو برسوانند ک ب نوب صدم بسویای مفیدی اسوو .ولی محدود کرد
دموکراسوی ب انج اباد ادوایی و حجی ب آ ادی اه انج ابیا ب واصخ ناوان ی محدود
کرد ادیاك و انجظای ما ا دموکراسوی اسوو .تردهدی نیسوو ک دی مقاهسو با اوامعی
ک یتی یا یم ندایند داشوج انج اباد آ اد بسویای منجنم اسوو ولی نتیتوا و نباهد
داهرهی بحو یا بو یتی محودود کرد .دو اه نیز گفجنی اسوووو کو دی اه اوامخ
اگردو اه احجتوال عتلی برای انج واب آ اد واود داید ولی دی واصعیوو نودگی اه
احجتال بیاووجر ا یتیاوو دی معرض ارابكایی صدید نامحدود سوورماه صرای گرهج
اسوو .دی اغلب کاووییای سورماه سواریی ب ش عتدهی نتاهندگا م ل و گنگره ها
ب عباید دهگر صدیتتندا سویاسوی یتا صدهتییا یسوجند و ا آ گذشوج حجی دی
اوامعی کو حزبی دهگر و هوا سووویواسوووجتودایانی دهگر بو صودید مییسووونود صودید
کنجرلناودهی سورماه ب حدی اسوو ک سویاسوویا – ب ادوو سویاسوویاهی ک
هكسووووه و اانبدایان اند  -تنییر نتیکنند .دی امرهكا دولو آصای کلینجو با دولو
بو تفاود صاب توامی نداشوو و اه دو یم با ترام و باهد هكسوا یسوجند و ب
یتی نحو وصجی دی انگلسوووجوا حزب کوایگر بوا هوك اکمرهوو داووومگیر دی م ل ب
حكومو مییسوود سوویاسووو اصجدووادیا دی واوه عتده یتا سوویاسووو حزب
محاهظ کای اسووو ک دی انج اباد شووكسووو اویده بود .میاوایم بر اه نكج دسووو
بگذایم ک سورماه سواریی کنجرل ناوده و کنجرل داهی شوده دموکراسوی یا ا دیو ماه
تمی میکند.
ااا ه بدیید نتون ی ملتوستری ب دسووو بدیم تا یوشوو شووود ک درا بی
سورماه سواریی و دموکراسوی ییچ یابه ی ذاتی واود نداید .دی یتی انگلسوجا ک
یووواحوب اه صلم دی آ نودگی و کوای میکنود یفجو و موایی نیسوووو کو شوووتوایی ا
کایگرا تنما با تدوتیم هكاانب ای ک ا سووی مدهرا و یواحبا شورکویا گرهج
میشوود ا کای بیكای ناووند .اگرد کایگرا بیکای شوده منبخ عتدهی دیآمد اود یا
ا دسوو میدیند ولی تدوتیمگیرندگا کسوانی نیسوجند ک دی هك انج اب آ اد ب اه
مقام انج اب شوده باشوند و دی برابر ییچک ب غیر ا اودشوا نیز مسولولیجی ندایند.
گاه اتفاق میاهجد ک یتی صدیتتندا انج اب ناوده تدوتیم میگیرند ک کایاان ای

احتد سیف
یا تعهیو کننود وکوایگرانی کو عتری دی یتوا کوایاوانو کوای کرده و ییچ ممواید صوابو
ارهود و هرو دهگری نوداینود اود یا دی موصعیجی میهوابنود کو بواهود برای بقیو ی عتر
بیكای بتانند .اگر نظام بیت یای ااجتاعی نیمبندی باشود ک دی اوامخ سورماه سواریی
پیاورهج ی ایوپاهی معتو ًر یسوو میتوانند مقدایی کتك مایان و ها یفجگی دیهاهو
کننود ولی اگر دنی نظوامی نبواشووود  -کو دی اغلوب اوامخ پیرامونی نیسوووو  -معلوم
نیسوووو دی اوامعو ای کو یتو دیز بو یووووید کوار دیآموده و صیتجی داید نودگی
یو مرهی کسووانی ک ا کای بیكای میشوووندو منبخ دیآمد اود یا ا دسووو میدیند
دگونو بواهود بگوذیدی یتی اوا بگوهم توا آن وا کو بو مودهرا و یووواحبوا اه بنگواهیوا
مربوط میشوود آنما آدمیای ابیمی نیسوجند ک ب یاسوجی ب وایند ک ها کسوانی یا
ب یو سویاه بناوانند .آنما تنما میاوایند ک مناهخ اود یا ب حداکمر برسوانند .هعنی
اگر دی منهقو ی دهگری بجوا یتوا محدوووول یا ای ا تر تولیود کرد دلیلی نوداید کو
یزهن ی تولید محدوول یمدنا هاد باشد .تا اه ااهش مسلل ای نیسو ولی یت ی
گرهجایی دی اه اسوو ک او ًر آها تدوتیمگیرییاهی ا اه دسوو با ذاد دموکراسوی و
اامع ی با ک اه دوسوجا دی اهرا اه یت ب یاسوجی و دیسوجی مواهآ آ یسوجند
یماوانی دایدی ثانیاً د کسوی باهد مسولولیو یزهن یای ااجتاعی ناشوی ا اه نق و
مكا یا یا ب گرد بگیردی بدو ویاسوووید اه واوه آ د ک دموکراسوووی نامیده
میشوود دی عت پذهر یوویی آ ادی و هقدا آ دی عت اسوو و ناگفج یوشو
اسوو ک آ د ک بر ندگی شومروندا تنثیر میگذاید ن پذهر یوویی دموکراسوی
و آ ادی ک ت لی آ دی واصعیو ندگی اسوو .دی یتی نتون ای ک دی سوهوی بار ب
دسو دادهام پرسش اساسی اه اسو:
 آها ییچگون مااویه و بحمی با کسانی ک ندگیشا با اه تدتیمیا دگرگومیشود  -کایگرا  -یوید میگیردی
 آها تدتیمگیرندگا دلنگرا یهاه ندگی کایگرا بیكای شده اوایند بودیطبیعی اسووو ک دی یر دو موید پاسووخ منفی اسووو .اه بنگاهیا مؤسووسوواتی
ادوویوی یسوجند بدو ییچگون مسولولیو ااجتاعی و بنگاهیای ایره ی عتومی
نیسووجند .البج مادام ک ما ب اامع تنما ا دهدگاه مناهخ هردی مینگرهم اه ونووخ
ماوكلی اه اد نتیکند .ولی اگر ب واییم ب یتا اامع ا دهدگاه هردی و ااجتاعی
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بنگرهم ونوخ هرق میکند .دی ثانی وصجی ا منظر ک ها کسوانی ک یواحب شورکو
یسوجند ب مقول ی بیكایشود شومروندا مینگرهم بدهمی اسوو ک اه بیكای شود یا
بو آ یوا یبك نوداید ولی وصجی ا دهودگواه هوك دولوو کو صرای اسوووو نتواهنودهی اکمرهوو
شمروندا هك اامع باشد ب اه اوناع نگاه میکنیم شراهك طوی دهگری اسو .هك
دولو مسولول و انج ابشوده ک اود یا ب یتا مردم پاسوخگو میداند نتیتواند دی
براوید ب اه ونوعیو ا اوهش سولب مسولولیو کند و دسوو ب داما «دسوویای
نامرهی آصای آدام اسووتیو» باووود .یوواحب ها مدهر هك کایاان ی ادووویووی و ها
ادوویوی شوده میتواند ب یاحجی شوان ا هر بای مسولولیو – ب ادوو دی عریو ی
اشوووجنوال و بیكوایی  -اوالی کنود ولی اگر هوك دولوو یم ب وایود مواننود هوك شووورکوو
ادویی عت نتاهد تردهدی نیسو ک ن ا امنیو ااجتاعی ناان ای باصی میماند و
ن ا یول و یوفای یتگانی .ا آ گذشوج بدهمی اسوو دنی دولجی ن هقك دی داوم
شومروندا ماوروعیجی ن واید داشوو بلك گذیا اموی یو مرها نیز بدو اسوجفادهی
گسووجرده ا ااووونو و سوورکوب عتلی نتیشووود .پیآمد البج گسووسووج یت ی
یشوج یای نانوشوج بی دولو و مردم اسوو .هعنی حكومجی سورکوبگر و ااو مظنو
ب اود و ب شومروندا بیاعجتاد ک ا مردم میترسود و دی یر دیز ناوانی ا توطل
میبیند و مردمی ک ب نوب ا مامویا بك و نپرس حكومجی سووورکوبگر وایت دایند
ولی دی یر هریوجی ک پیش بیاهد و یر آ گاه ک بجوانند میکوشوند صواعد و مقریاد
آ حكومو یا نادهده گرهج هرپا بگذایند .براالف آ د دی نگاه اول ب نظر مییسود
دی اه شوراهك اگر یم «تعادلی» مواود باشود تعادلی بسویای ناپاهدای اسوو هعنی یتی
ک کتی ا آ «وایت » هرومییهزد ک ب ت رب ی تایهخ باور ا آ گرهزی نیسوو ب
صول معروف «توپ و تانك و مسولسو » دهگر اثر ن واید داشوو و ااوونو براالف
تویتاد ااوونوسواریا دصیقاً ب نود اوهش دگرسوا میشوود .هعنی دی یر صدم
مانند کاید و ها شوتاویری اسوو ک کند و کندتر میشوود و باهد با صاطعیو بیاوجری
اعتال شود تا «مؤثر» باشد .دهگر مسا ب کنای یتی کندتر شد شتایر دندلب ی
ااونو سقوط ااونوگرا یا ااجنابناپذهر میکند.

احتد سیف
اه ماوك ا آ اا پیش میآهد ک مداهعا سورماه سواریی ب عنوا هك نظام
میکوشوند دهگرا یا مجقاعد کنند ک یرد ک ب نفخ آنماسوو ب نفخ ک اامع یم
اسوو .هعنی اگر نظامی اه اد کنیم ک اهراد بجوانند ب آ ادی مناهخ شو دوی اود یا ب
حوداکمر برسووواننود منواهخ اوامعو نیز حوداکمر اوایود شووود .و دی دنبوالو ی یتی نكجو
کایآمدتره شویوهی ان ام کاییا اه اسوو ک برای یواحبا سورماه شوراههی هرایم
کنیم ک نووت ان ام آ د ک باهد ان ام بگیرد بجوانند حداکمر سووود یا ب دسووو
بیواوینود .اگر دنی باوووود نیوا یوای شووومرونودا نیز بو بمجره حوالوو متك برآویده
اواید شد.
تردهد نكنیم ک برای ناوا داد دیسوجی اه پیشگزایه ن هقك انواع و اصسوام
مدلیا و الگویای نظری واود داید بلك حجتاً گرهزی نیز ب کاووییای ایوپای شورصی
سوابآ و ها شوویوی سوابآ و احجتا ًر اهرا اودما نیز اوایند د ک بنگرهد ک وصجی
ک کاییا یت ها اغلب ب دسووو دولو باشوود دگون ندگیما ای میشووود پ د
بمجر ک تا بیش ا اه دهر ناوووده اه شووویوهی تا ه یا بیا ماهیم .با یتی هك تیر -
تعده سااجایی  -میتوانیم حداص دو پرندهی داقودل شكای کنیم.
 یم اصجدادما یا ساما میدییم. یم دموکراسووی اه مع ونی ک یتیا و میاواسووج و یرگز نداشووج اهم بدسو اواید آمد.
بنودهی نوادیز بر اه عقیودهام کو یر دوی اه ادعوایوا نوادیسوووو و گتراهکننودهاند.
دی اه ونووعیجی ک ما یسووجیم تعده سووااجایی ب ییچهك ا اه ادعایا ن واید
یسوید .بیموده سور مردم یا شویره نتالیم ک اه مردم اگرد با گذشوو و با تحت اند
ولی وصجی کاید ب اسج وا شا برسد نتیگذایند آار یوی آار بند شود.
آغا میکنیم ا بریسوی هك نكج ی سواده هعنی اه برنماده ک مناهخ کسوانی ک
ب دنبال حداکمر سوود یسوجند نورویتاً با مناهخ اامع یماوا و یمامو نیسوو و
ایبسووا ک با آ دی تعایض باشوود .برای ممال اگر ب واییم مناهخ اامع یا ب حداکمر
برسوانیم باهد یوی پاکویای سویگای و ها نوشویدنییای ینگی و گا دای بنوهسویم «سوم»
ک نباهد مدورف شوود .ولی درا اه کای یا نتیکنیمی برای اه ک ب سوود شورکویاهی
ک اه محدوورد یا تولید میکنند لهت واید اواید شود و دنی کایی نباهد باوودی
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ا آ گوذشوووجو اگر شوووتوا نظوامی اه وادکنیود کو برای نتونو تولیودکننوده بجوانود برای
حداکمر کرد مناهخ اود یر کایی ک یوال میداند ان ام بدیددی آ یووید مناهخ
مدورفکنندگا د میشوودی اگر یت ی صدید دی دسوو سورماه دایا باشود ک بجوانند
ا آ برای حوداکمرکرد منواهخ اود بمرهمنود شوووونود شوووتوا اواب کوایگرا یا دو
میدییدی هكی ا ابكیای تكرایی مداهعا برنام ی تعده سووااجایی اه اسووو ک
پیاواپیش هرض میکنند ک با ایی ک اه اد اواید شود اگر با ای یصابو کام نباشود
با ایی اسوو یصابوآمیز ک دی آ یصبا ن وایند گذاشوو ک سور مدورفکنندگا و ها
کایگرا دی اه میان بیکاله بتاند .پ اگر اه حرف دیسوو باشود تا ه مییسویم ب
ایو مهلب هعنی ب سوااجای با ای ک ب مقول ی اشوكال حقوصی مالكیو یبهی نداید.
پ نوووروید واگوذایی آ دو کو بو یتگوا تعلآ داید بو ب ش کودكی ا یتوا
یتگا  -اغلب با ای ا هروشووی  -دی دیسوووی اگر مسوولل ی اسوواسووی و تعیی کننده
سوااجای با ای اسوو ک میتوا  -اگر ایادهی سویاسوی واود داشوج باشود  -کوشوید یتا
سووااجای یا بدو واگذایی مؤسووسوواد دولجی ب ب ش ادووویووی ان ام داد .هعنی
میاوایم براه نكج دسوووو بگذایم ک واگذایی هك شووورکو بزیگ دولجی ب ب ش
ادوویوی و تبده آ ب هك انحدوای ادوویوی گریی ا کای کسوی با نتیکند  -البج
یووواحبا اه انحدوووایاد یر یو پروایتر اوایند شووود .نتون وای میگوهم بنگرهد ب
واگذایی م ابراد ب نمادیای نظامی دی اهرا ! پاسوخ مداهعا برنام ی تعده یا ب اه
اهراد میدانم ک دی آ یووید ما هك نظام نظایتی اه اد میکنیم ک ن وایدگذاشوو
یواحبا انحدوایاد ادوویوی هادهیوی کنند .م پیش ا اه ب تفدوی ب اه نكج
پردااجو ام و اه اوا آ مبواحو یا تكرای نتیکنم .هقك انووواهو میکنم کو اگر نوا ر
دولجی ب حدی یووواحب صدید اسوووو ک میتواند یوی تدوووتیمگیرییای شووورکو
ادوویویشوده تنثیر بگذاید نوروید اصجدوادی واگذایی اه شورکو ب ب ش ادوویوی
دی دیسوی و اگر یم اه صدید یا نداید ک یاحبا انحدایاد ادویی کای اودشا
یا اوایند کردی دی شووآ سوووم اگر یم اه نظام نظایتی صرای اسووو برای بعضووییا -
کسوانی ک صرای اسوو نظاید کنند -نا دانی باوود ک کای هبندهای نیسوو دو هكی
ا دنود دید بیدیموا اوامخ پیرامونی هراوانی هعوالیوویوای بوااطلبوانو و غیرمولود و

احتد سیف
یانواوایی اسوو پ ب دسوو اوهش ب گسوجرای اه نوع هعالیویای م رب و مضور
و غیرمولد و تویم ا اناه نكنیم.
ا آ مضورتر داسوجا ییاسوا ی و آ ادسوا ی و ب ادوو حذف هایان یا  -هعنی
پواهو ی دهگر برنوامو ی تعودهو سوووااجوایی اسوووو .عودهای کو احجتوا ًر یرگز بو کواریوا و
ادماتی ک براهاووا هایان پردااو شووده دی گذی ندگی وابسووجگی نداشووج اند ادعا
میکنند ک پردااو هایان شوومروندا یا ب دولو وابسووج میکند و بمجر اسووو حذف
شوووود .ب یواهجی ک ا تنثیراد اه نوع هایان یا بر بودا ی دولو ایاه میدیند دهگر
نتیپردا م .ا دو حال اایا نیسوو ها اه دوسوجا و عزهزا باهد ا اسواس منكر واود
هقر و ندایی دی اوامخ پیرامونی باشوند و ها اه ک باهد ناوا بدیند ک سویاسوجی ک
دی پیش اوایند گرهو دگون هقر داهی اواید کرد .اه ک نتیشوود و ب اعجقاد م
مسوولولیوگرهزان نیز یسووو ک بدو توا ب دره اولی نوورویی شوود پردااو
هوایانو یوا دی اوامخ پیرامونی  -هعنی گسوووجردگی هقر  -و دینجی و بودو تودایك
سوووا وکایی ک بجواند هقر یا ت فیف بدید با حذف هایان یا بر یزهن ی ندگی دی اه
اوامخ ک برای اکمرهو شومروندا یریو بیشتر و دشووایتر میشوود بیفزاهیم .پرسوش
اه اسووو ک وصجی ک دنی میکنیم انجظای دایهد د باووودی اکمرهو اتعیجی ک
یر یو گذیا ندگیا دشوایتر میشود گوش ای ناسج دسو یوی دسو گذاشج
و گرسوونگی بكاوود و نظایهگر اموی باشوود تا دی هردای نیامده «دسووویای نامر ی آدام
اسوووتیو» ب داد برسووود! اود مداهعا اه برنام یا میدانند ک یتا گون ک دی
اغلوب اوامخ تعودهو ده پیش آموده شوووتوا بوا شووووی یوای نوا ] [Bread riotsیوبرو
میشووهد و دولویا نیز برای حفظ موصعیو اوهش ب سورکوب ااو و کاوووکاوجای
مجوسو میشووند .دی آ یووید گذشوج ا یزهن یای انسوانی و اصجدوادی معلوم نیسوو
با واود ن یرهای ا سورکوب و کاوجای دیاه اوامخ اه ادعای یسوید ب اكومو و
اامع ای آ اد و دموکراتیك مداهعا برنام ی تعده د میشودی
واصعیو اه اسوو ک حجی دی اوامعی ک حكومو انج ابی دایند هعنی یر دند
سوووال هوكبوای دولوو بوا انج وابواد آ اد میآهود و مییود دی دویا یووول اصلیجی کو نو
انج اب میشووند و ن دی برابر ملو مسولولیو دایند با تدوتیتاتی ک دی پاوو دییای
بسووج و بدو اطالع دهگرا میگیرند میزا یهاه شوومروندا یا تعیی میکنند و دی
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دویا انگ ها اونوواع بحرانی ماوواب ک یتی اصلیو ا ک متلكو ب نفخ اوهش
باا میسوووجانند .اگر کتبود باشووود ک «د اوب» ک اگر نباشووود ک یتی اصلیو
«کتبود» اه اد میکنند و ا کیسوو ی کودك اکمرهجی نیا مند کیسوو یای گاووواد
اصلیجی یانودو پر میشوووود و یتو ی اه نقو وانجقوال ثرود صرای اسوووو بو نفخ یتوا
کسانی نیز باشد ک کیس شا دی اه میا االی شده اسو!
االب اسووو ک یتی اصلیو یدوسووو اگر ب یهجای ماووابمی ا سوووی دهگرا
براوید بكننود یگیوای گرد شوووا ا «عرق ملی نوداشوووج » هال هوا بمتوا مجویم
میشوووود .م سوووم کنیود برای نتونو میگوهم دی دویا انوگ تحتیلی دیاهرا اگر
نظامیا دهاع ا متلكو یا ب اهزاهش حقوق اوهش [ب ایووهال حداکمر کرد مناهخ
اوهش] ماوروط میکردند دیبایهشوا د هكر میکردهمی اما د تفاوتی اسوو بی
اه تقانوای هرنوی و کایی ک یواحبا سورماه دی اهرا ها دی اوامخ ماواب میکنندی
میاوایم اه نكج یا بگوهم ک اگر صرای باشوود یت ی اصاووای دی اامع برای حداکمر
کرد مناهخ اوهش بكوشوند و دولو  -طبیعجاً دولجی ک با انج اباد آ اد مردم میآهد
و اگر ر م شود کنای مییود  -تا سورحد متك ا ندگی اصجدوادی اامع حذف شوود
هعنی آ د ک ا سوووی مداهعا سوویاسووو تعده سووااجایی تبلی میشووود تردهد
نداشوج باشویم نظامی ک سور بر اواید آوید ن هقك نظامی ن واید بود ک ب نیا یای
یتگا پاسوخ شواهسوج بدید بلك نظامی اواید بود ک م آ یا نظام اصجدواد ماهیاهی
مینامم .هعنی سویسوجتی اسوو ک تنما ب نفخ اصلیجی اواید بود ک یم ی دایند ویم
وی و منواهخ ملی و متلكجی یا برای حوداکمر کرد منواهخ اوهش حیفومیو اواینود
کرد.
درا دنی میگوهمی
اگر یاسوو اسوو ک سورماه دای باهد برای ادمو ب مناهخ اامع ب حداکمر سوود
دسوو هابد درا معلم و پرسوجای و دکجر و نظامی و ...دنی حقی نداشوج باشوندی اگر
داشوج باشوند ک باهد بر اسواس اه دهدگاه داشوج باشوند ک آار یوی آار اامع بند
ن واید شود و اگر نداشوج باشوند ک اه نظام ایراواه عتومی ب یووید نظامی برای

احتد سیف
اصلیوو دیمیآهود هعنی آنهو کو بو واصخ یسوووو .پ سووور مردم یا کاله نگوذایهم .نو
اصجداد ب ساما مییسد و ن سیاسو ب یاه یاسو میاهجد.
اموا دی ادوووو اوامخ پیرامونی واصعیوو اه اسوووو کو یتو ی اه اوامخ دی
یت ی اه سوالیا گروه «ن بگا » اوهش یا داشوج اند و اگر اصجدواد وسویاسوو دی اه
اوامخ ب طوی منهوسکنندهای ادایه شووده اسووو ن ب ااطر هقدا ن بگا بلك دصیقاً
ب ااطر غیرکایآهی اه نظامیای ن ب سواری اسوو .مداهعا برنام ی تعده دی اوامخ
پیرامونی ا عتلكرد اه ن بگا ب یاسوووجی و دیسوووجی دل پراونی دایند و دی اغلب
نوشوووجو یوا و پژویشیوای داناوووگوایی کو م دهوده و اوانودهام اه ماوووكو یا تونهیود
کردهاند .تا اه اا حرهی نیسوو .هرض کنیم ک ممالً دی اهرا بر اسواس یتی مباحمی
ک دی دهاع ا تعده ایاه میشوود دولو ب واید بانكیا یا ب ب ش ادوویوی واگذای
کند .سوؤال اه اسوو ک ب غیر ا یتی ن بگا غیر کایآمد و بااطلب ک دی دویهی
پیش ا تعده گلی ب اتال کسوووی نزده بودند  -ولی ثرود هراوانی اندواج بودند -
د ک و ها کسووانی میتوانند بانكیای واگذایشووده یا ارهدایی کنندی اب اگر اه
ن بگا دویهی پیاوواتعده ب اووی ا ماووك اه اوامخ باشووند ک ب گتا م
یسووجند آ وصو با امكاناد بیشتری ک دی ااجیایشووا صرای اواید گرهو ب ناگما
مع زه شووده و کایآمد و کایآ میشوووندی آها اه هك بح منهقی و کایشووناسووی دی
دهاع ا اه برنام اسو ها با تابی اسو ا هك ازمیو نظریی
اهراد ناشوی ا ییاسوا ی ت اید اایای نیز کم نیسوو .ابجدا ب سواک شوتا
هك نتون ی تایه ی ناانم بدیید ک کاویی دی مراح اولی ی توسع و ینعجیشد
– هعنی ونوعیجی ک اغلب کاووییای پیرامونی دی آ یسوجند – توانسوج باشود بدو
حتاهو مؤثر ا یوناهخ داالی اود ب ااهی یسویده باشودی حجی نتون ی کره و ژاپ و
تاهوا و سونگاپوی ک اغلب ا سووی مداهعا تعده ایاه میشوود تنهیدی دوبایه اسوو
بر اه پیشگزایه ک بدو نقش کایسوا و مؤثر دولو دی ادایهی اصجدواد کای ب سواما
نتییسود .ولی نجی ی عتلی اه ییا سوا ی اه میشوود ک کسوری ترا پردااویا
بیاوجر میشوود و اگر کاووی بدیی اایای داشوج باشود ک مقدای اهزاهش میهابد و
اگر نداشووج باشوود ک بدیی اایای بار میآوید .آها اه دوسووجا حجی ب دادهیای
آمایی یندوق بی التللی پول و بانك امانی نیز دسجرسی ندایند تا اه ونعیو یا ب
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داوم ببینند ک برای اصجدوادی دو اهرا اوایا اارای اه سویاسوو یسوجندی آها
منهقی نیسوو ک صب ا تدوه هك سویاسوو برای هاهج عل بیتایی – عدمتوهیآ
دی با اییای یووادیاتی – تحقیآ و پژویش کنیم و بعد با توا ب عل بیتایی و ابعاد
آ سوویاسووو ر م یا تدوه نتاهیم .تردهدی نیسووو ک دی دنیای اهسووجا و غیر واصعی
اصجدواددانا نوکالسویك وصجی شوتا یرگون تعره ای یا لنو کرده ا ای پول ملیتا
میکایید صیتو اصالم یووادیاتی شووتا ب ای دی با اییای دهگرا کایش میهابد و ب
یتی نحو صیتو وایداد ب پول ملی بیاووجر میشووود و تقانووا برای وایداد کایش
میهوابود .اموا دی دنیوای واصعی اگر اصجدوووادی ددوای کتبود داشوووجیود کو برای برآوید
تقانووای مواود دی داا نیز نتیتواند محدووول کاهی تولید کند برنام ی «تاوووهآ
غیرمسووجقیم یووادیاد» ب د سووران امی اواید یسوویدی ا آ گذشووج اگر یت ی
وایداد ب داا اسوووباب با ی و اودیویای آاره مدل و تلوهزهو و وهد وی هرنگی
نبود بلك اغلب یوناهخ شوتا و کاواوی ی شوتا و سویر کرد اتعیو یو اهزو شوتا
مقدای صاب توامی «ای بری» داشووو تكلیف د میشووودی اگر کایاان ی دایوسووا ی
شووتا بیاووجر مواد اولی موید نیا اود یا واید کند اگر دهگر یووناهخ شووتا برای مواد
اولی و نیت سااج ب وایداد وابسج باشند وصجی شتا یزهن ی وایداد یا ب پول ملی
اهزاهش میدیید
 ونعیو تویم دی داا د میشودی دی شوراههی ک یزهن ی تولید واحدیای شوتا اهزاهش میهابد یوادیاد شوتادگون اهزاهش میهابدی
 وصجی برای بو دسوووو آوید هوك مقودای ماووو ا و معی ای نوادوایهود مقوداییرد بیاجری کار و ادماد یادی کنید مقبولیو اه ونخ دی دیسوی
ا اه پرسشیا هراوا اسو .ولی پاسخ مداهعا برنام ی تعده ب اه پرسشیا
دیسوووی اگرد ا دهگر اوامعی ک اه برنام یا دی پیش گرهج اند دی نوشووجاییای
دهگر نتون اوایم داد ولی بگذایهد اه نوشجای یا با پرسای دهگر تتام کنیم:

احتد سیف
مگر اود ما دی اهرا دی دند سوووال گذشوووج دی یاسوووجای اارای یتی برنام
نكوشویدهمی نجی د شود ک ار میاواییم دوبایهی یتا سویاسوو غیر مؤثر و غیر
مفید و حجی میگوهم مضر یا دوبایه اارا نتاهیمی
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