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  سخنی بر چاپ دوم
  

هاي كاريتكرار چاپ اين مجموعه مقاله، دست سال، براي 4پس از گذشت 
از اين . بسياري الزم بود تا اشتباهات نوشتاري وتايپي پيشين زدوده شود

هايي با چاپ پيشين دارد كه اميدوارم تغييرات نظر، چاپ كنوني، تفاوت
  . تن، كمك كرده باشدتر و بهتر شدن مبه روانداده شده 

« از بابت موضوعي، با مقاله » همه هستي، عليه نيستي« از آن جا كه مقاله 
همخواني داشت، در چاپ دوم به اين مجموعه افزوده » از فراق تا افتراق

  .شده است
 1381 تا 1378هاي آمارها متعلق به سال كه ستالزم به يادآوري

   .هستند
در بخش يادآوري، آمار » پرورش، زخمي پنهانآموزش و « در پايان مقاله 
  . نيز اضافه شده است1383مربوط به سال 

  
  1385مرداد
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  پيشگفتار
  
  

شود و هراندازه گمان بر آن است كه آگاهي، دانسته هاي نظري را شامل مي
  .ي آن گسترده تر باشد بايد به كمال مطلوب نزديك تر شويم پهنه
 آن كه شامل آن دسته از اطالعاتي باشند كه به مدد واژه  آگاهي پيش ازاما،

ادراكاتي مشتمل است كه شوند، برها و به شكل تجريدي فراگرفته مي
 مجموعه فرهنگ شناختي افزوده شده، مبتني بر تجربه هاي عملي انسان به

  .دنبخشظرفيت شعور وي را تعين مي
 تجربي و تجريدي ست از اطالعاتايهاي اجتماعي كه مجموعهآگاهي

، نمود متغيري در فرآيند تحوالت اجتماعيجامعه، پيش از آن كه به مثابه 
شرايط مادي موجود، . پيدا كنند متأثر و تابع شرايط عيني اجتماعي هستند

ي خود با رشد در عرصه رشد و نمو تفكر اجتماعي را رقم مي زنند و به نوبه
-ما آن اندازه از آگاهي. ترندبالندهي همان امكانات، خالق فرآيندهاي دايره

كنيم كه پيش از آن، از پروسه تجربه گذرانده و به هاي تجريدي را درك مي
  .حدود شعور خود ضميمه كرده باشيم

  هايي كه از اين روند، حاصل و به شعور جامعه افزوده شده است باآگاهي
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كيل ر تشنقش تجربه اجتماعي دو .  اعمال زوري، زدوده نخواهد شدهيچ
-ست ضروري و تنها اين شكل از تحولشعور و آگاهي اجتماعي، روندي

  .كندست كه همپا و همگون بوده ، پايدار مانده و تداوم پيدا ميها
هاي اجتماعي كه بر پيش زمينه آرمانها، اهداف و ز خواستآن دسته ا

اجتماعي متكي نيست چنانچه با نفوذ عوامل فرا اجتماعي،  هايآگاهي
حقق شوند نه تنها همه شمول نبوده بلكه به همين سبب، ناپايدار و م

تداوم و پويايي هر فرآيند اجتماعي، در همگوني . رجعت پذير خواهند بود
  .آن با مجموعه شرايط فرهنگي و مادي جامعه است

شوند كه هاي علمي پذيرفته مياي علمي آن هنگام به مثابه نظريههفرضيه
هاي واقعي، ستي خود را نشان داده، در درگيري با پديده، دردر بوته آزمايش

  .به اثبات رسيده باشند

ميدان آزمايش و تجربه هاي علوم اجتماعي، جامعه انساني ست و آن كه در 
زند افراد جامعه طعي فرضيه هاي اجتماعي را رقم مياين ميدان، سرنوشت ق

خدمت رساندن جتماعي، هاي ابه همين مناسبت اگر هدف آرمان. دهستن
، بهبود زندگي و وااليي آنان است، پس، ناگزير است كه با لحاظ به انسان ها

هاي تجربي  با ايجاد زمينهاين عرصه انساني، ضمن طرح و گسترش آگاهي،
ممكن، مجال كافي براي افراد جامعه فراهم آورد تا ايشان خود، پوينده 

  .فرآيند تحول هاي اجتماعي باشند
قطعا، زمان عامل تعيين كننده اي نخواهد بود و تمام آينده به در اين ميان، 

  .   انسان تعلق خواهد داشت
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  )1(واقعيت  از شعار تایقانون اساس
  

  ردمقانون اساسي براي مردم يا عليه م
  
  

ها تا ها واصالحيه تبصره،صولكليه اوري اسالمي ايران با قانون اساسي جمه
اما و اگرها  ،هاپردازيپرده  ابهام ر امعلوم داشت كه داي  ن چهره1376سال
و هم به سود مردم  توانست مثل تيغ دو دم هم به سود حكومت باشدمي

.                د دانمي جازه برخورد گستاخانه جناح راست راعين حال اتعبير شود و در
كرد  پراكنده بروز مي، نا متشكل وت مردمي، مبارزامان در جاي جاي ميهن
  طه سيستم خفقان و تك احا و هاي گروهي آزادكه بعلت فقدان رسانه

  
االخره ب  مردم از وجود آنها و شيوه برخورد قضايي و بيشترينه،داييص

  . اطالع بودند، بي جمهوري اسالمي نسبت به آن مسائلنون اساسيرويكرد قا
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رفتار ء مالي را ناشي از سووانست هر اهت، افكار عمومي ميتا آن هنگام
مردم  را  ، اعتمادانون اساسي همچنان در سايه تبرَيو ق مسئولين بداند

  .                                                   باخود داشت 
داد آنچه محور اساسي شعارهاي جنبش اصالح طلبان را تشكيل مي

هرچند اين شعار طي . ودگسترش جامعه مدني با التزام به قانون اساسي ب
چهار سال گذشته نتوانست بعد عملي يابد اما توانست اين  حداكثر وچپ 

اولين . ترين شعار جناح اصالح طلب حكومت را براي مردم باز شناساند
گامهايي كه جناح راست توانست با اتكا به قانون اساسي در تقابل با جبهه 

هرم جنبش بود كه به گمان اصالحات بردارد پاكسازي عناصري از راَ س 
. توانستند عاملي براي ايجاد وگسترش روند اصالحات باشندمي وي آنها

دعوي قانونمند خود را توسط مجلس پنجم با   تينراين اساس نخسب
 آغاز كرد و چندي 1377هللا نوري  وزير كشور وقت در سال ستيضاح عبداا

 ش اصالحات، دكترپس ازآن مجلس پنجم  به منظور كاستن از توان جنب
 استيضاح به صحن مجلس مهاجراني وزير فرهنگ وارشاد وقت را جهت

ه ورزان از كه ارزيابي كرده بود حذف و تعديل انديش اما آنچنان .فراخواند
نست خللي در جريان رو به توسعه جنبش كانون هاي فعال جامعه، نتوا

، مشكالت ها ودرد  آشنا با، جنبش مردمِدر قاعده هرم. ايجاد كندمردم 
جمهوري   زمان درازي بود تا، زيرا بيست سال،درحال تكوين و بلوغ بود

ايجاد و گسترش عدالت اجتماعي به منصه  را در ، توان ونيت خوداسالمي
  . رساند بظهور 

  
   بود كه خيلي زودانديشيهاي نو، تاسيس روزنامهين تكوين و تحولنتيجه ا
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  شنيد گسترش يافت فقط يك صدا را ميي طوالنيهاكه سال ايدر جامعه
  .سياسي آنان را فراهم آورد  ـ هاي اجتماعيوموجبات بالندگي سطح آگاهي

هاي اجتماعي ـ فرهنگي جديد و طرح خواستـ  با برقراري فضاي سياسي
ين سالمي برآن شد تا در مقابله با ا، جمهوري ااز سوي مردمسياسي نوين 
هنگام  دراين. ه اتكا قانون اساسي بردارد برا ، دومين گام خودجنبش مدني

نگاران يكي پس از هاي پيشرو و محاكمه روزنا مهتعطيلي و توقيف روزنامه
 و روزنامه  سالم 77 در سال »خرداد« و »جامعه«روزنامه. ( شدديگري آغاز 

   )78درسال 
دانشجويان دراعتراض به . ، دامن زدجم به روند جنبش اصالحاتاين تها اما 

كوي دانشگاه  فضاي در نگاران،هاي اصالح طلب وروزنامهتوقيف روزنامه
هاي برخورد خشونت بار كارگزاران گروه كردند كه با ، اقدام به تحصنتهران

  . انجاميد78 تيرماه18 فاجعه بار  به وقايع، غير رسمي سركوب
 اي،زنجيره هايقتل براي رسوائي جمهوري اسالمي كه هنوز نتوانسته بود

برگزاري  شيوه سركوب دگرانديشان، اطالعات در سياه وزارت نقش
سخ پا...اصالح طلب و هايتوقيف روزنامه ،دادگاههاي ويژه مطبوعات

مناسبي بجويد فاجعه كوي دانشگاه تهران و وقايع بعدي كه در شهرهاي 
به فهرست معضالت تري  بار سنگين،و خرم آباد رخ داد ديگر از جمله تبريز

  .فزودنظام ا
معلومي نات هوي معهي دروني جابه علني نشدن چالشها ساسي كه تاقانون ا

توانست به يمن عدم صراحت و عدم  مي،شت و از منظر جبهه اصالح طلبدا
   كارساز در جهت يهاي سياسي و حقوقي، ابزارگيري موضعقاطعيت در 

  قوقنيل به هدفهاي جنبش باشد، طي اين دوران نتوانست در دفاع ا ز ح
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  . را ايفا كند  نقش خود شهروندان 
ها با هاي عمومي در همه زمينه ـ باالبردن سطح آگاهي2بند : اصل سوم (

  . هاي گروهي  و  وسايل ديگراز مطبوعات و رسانه) ؟ ( استفاده صحيح  
  . سياسي و اجتماعي در حدود  قانونمين آزادي هايأ ـ ت7 بند
، اقتصادي، عيين سرنوشت سياسيعامه مردم در تمشاركت   ـ8 بند

هاي  هشدار و تذكر و تاكيد و پا فشاري نيرو.)اجتماعي و فرهنگي خويش
نمود زيرا قانون فايده ميهاي حكومت بينونمند شدن حركتجنبش به قا

 باشد و توانست  اهرمي در دست مردماصول متناقض خود نمي اساسي با
  .نداشتجز ابزار كارپرداز حكومت، كاربرد ديگري 

 قانون اساسي در تعريف حاكميت انسان بر سرنوشت خويش 56اصل
 حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست كه «:مينويسد 

هيچ كس نمي تواند اين . انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است 
حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع خود و يا گروهي خاص 

آيد  اعمال اصول بعد مي  دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه درقرار
  ». دكنمي
، مجلس نمايندگان منتخب ار حاكميت يك ملت بر سرنوشت خودشابز

آن  عمل»  استقالل«نه تنها در اصول بعدي قانون اساسي   كهاستآنان 
به واسطه اعمال نظر شوراي رعايت نشده بلكه اساساً حق حاكميت وي 

ست از بعي حال آنكه شوراي نگهبان نيز خود تا،، نقض شده استنگهبان
  .واليت فقيه

   قواي حاكم در جمهوري  اسالمي ايران عبارتند از قوه مقننه،« : 57لاص
  نظر واليت فقيه امر و امامت و بر طبق اصول آينده مجريه و قضائيه كه زير
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  .ديگرنداين قوا مستقل از يك. شونداين قانون، اعمال مي
بي چگونگي  نقض حاكميت مجلس خوه  ب96 و 93 ، 91 ، 72اما  اصول 

  .دندهشورا و عدم استقالل سه قوه را از يكديگر نشان مي
تواند قوانيني وضع كند كه با  ، نمي مجلس شوراي اسالمي« :72اصل 

تشخيص اين . ، مغايرت داشته باشدانون ا ساسيمذهب رسمي كشور يا ق
  ». قانون آمده بر عهده  شوراي نگهبان است 96صل ي كه در اامر به ترتيب

توا ند مجلس شوراي اسالمي را  شوراي نگهبان به استناد اين اصل مي
  . باشد قانوني درسلطه نفوذ خود داشته اصول شرعي و تكيه بر همواره با

شود كه تشخيص عدم مغايرت مصوبات مي  متذكر96قانون اساسي در اصل
اسالمي با احكام اسالم به عهده اكثريت فقهاي شوراي مجلس شوراي 

 اساسي بر عهده اكثريت همه نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن با قانون
كند مي تاَكيد نيز به صراحت 93اصلدرواست  شوراي نگهبان اعضاي

، اعتبار قانوني ندارد ي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبانمجلس شورا«:
 نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي مگر در مورد تصويب نامه

                                                                             ».شوراي نگهبان 
گهبان با تركيب زير توضيح ميدهد كه شوراي ن قانون اساسي 91اصل

  :ميشودتشكيل 
انتخاب  . ائل روزگاه به مقتضيات زمان و مس ـ شش نفر از فقهاي عادل و آ1

  .اين عده با مقام رهبري است 
  ني مختلف از ميان حقوقدانان مسلما ـ شش نفر حقوقدان در رشته هاي2

  رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسالمي معرفي ميشوند كه به وسيله
  .                                         و با راَي مجلس ا نتخاب ميشوند 
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كه تعيين رئيس قوه قضائيه كه عالي ترين مسئول امور قابل ذكر است 
  به عهده واليت فقيه امر، قانون157قضائي كشور است براساس اصل 

بان با نظر ، كليه اعضاي شوراي نگهبنابراين  به استناد همين اصلقراردارد، 
 با شرح وظايف و اختيارات 109كه اصل  شوندمقام رهبري انتخاب مي

  :تاَكيد ميكند رهبر بر آن
  : ـ نصب و عزل وقبول استعفا6بند 

  .فقهاي شوراي نگهبان  : الف
  .عالي ترين مقام قوه قضائيه :  ب 

صالحيت : يح وظايف مقام رهبري اضافه ميكندتوض همان اصل در -9 بند 
ر اين قانون  دداوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه

به تأييد  يد شوراي نگهبان و در دور اولآيد بايد قبل از انتخاب به تأيمي
  .مقام رهبري برسد

 و شوراي ندارد »اعتبار قانوني«   كه بدون شوراي نگهبان،مجلس شورايي
 كه انتخاب نيمي از اعضاي آن بر عهده رهبري و انتخاب نيم ديگر نگهباني

 و هم ،ي ست كه خود نيز منتصب رهبري ستابه راَي رئيس قوه قضائيه
يد مقام رهبري و آن شوراي أيچنين رئيس جمهوري كه بايد نخست به ت

 كه ساختار كل نظام نه كندروشن مينگهبان برسد در نهايت اين نكته را 
  . شده استواليت فقيه، استوار  ي ملت كه به حكم أمتكي به ر

 گسترش تمايالت اجتماعي و ست كه اين تمركز و انحصار قدرت،بديهي
ن نگام كه مردم خواستار اجراي قانوآورد و آن هسياسي مردم را تاب نمي

  خوا هند تا از  قانون اساسي مي3 اصل 14 و 9مي شوند و با استناد به بند 
  العموم به مددمند شوند قوه قضائيه تحت نام مدعيحمايت قانون  بهره
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اقتدارگرا و انحصار طلب،  جانبداري از جناحتمهيدات قانوني در  تعبيرات و
د گرفته بو كه متكي به خواست اكثريت جامعه شكل جبهه اصالحات را

  . دهد در پي قرار مي  پيهاي هحمل مورد
هاي هاي متهمين قتلمقايسه شيوه برگزاري دادگاه ها و نگاهي به گزارش

هاي توقيف  روزنامهناي با برگزاركنندگان كنفرانس برلين و مسئوالزنجيره
-لها مورد ديگر كه طي سا شده و متهمين فاجعه كوي دانشگاه تهران و ده

گيري سياسي ـ نشان دهنده موضع،  ا نجام گرفت، 79 و 78 ، 77هاي 
صل سوم قانو ن   ا14بند بايست به استناد  كه ميجناحي قوه قضائيه است

                                          ».برابر آن مساوي باشند درملت  همه آحاد «:اساسي
محو هرگونه « اصل سوم قانون راكه 6، قوه قضائيه بند با چنين رويكردي

وظايف نظام جمهوري اسالمي استبداد و خود كامگي و ا نحصار طلبي را از 
قض اصول  جهت حذف مخالفين و سركوب آنها با ن،به هيچ انگاشته »ميداند

استقالل   قانون اساسي به واقعيت عدم 40 و 39، 38 ، 37 ، 35 ، 27 ، 23
                                                       .، صحه گذاشتخود از جناح انحصار طلب

 داشتنتفتيش عقايدممنوع است وهيچ كس را نميتوان به صرف  : 23اصل 
                                                  .عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد

 آنكه تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها بدون سالح گرم به شرط : 27اصل 
.                                                         ، آزاد است منحل به مباني اسالم نباشد

، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل  هادر همه دادگاه : 35اصل 
  . نمايند انتخاب

  - ، برا ئت است و هيچ كس از نظر قا نون مجرم شنا ختها صل : 37اصل 
  .شود مگر آن كه جرم او در دادگاه صالح، ثابت شودنمي
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. ، ممنوع استبراي گرفتن اقرار يا كسب اطالعاتهر گونه شكنجه : 38اصل 
فاقد ي ا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادتبار شخص به شهادت، اقرار، ياج

  .شود ، مجازات ميو اعتبار است و متخلف از اين اصل قانونارزش 

 هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم  قانون، دستگير،  :39ا صل 
    .           ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد موجب مجازات استبازداشت

 يا را وسيله اضرار به غيرتواند اعمال حق خويش هيچكس نمي: 40 اصل 
  .تجاوز  به منافع عمومي قرار دهد

                                                                     
 برخود طي اين دوره  و قوه قضائيه با عملكرد )مجلس پنجم (  قوه مقننه

 حقوق تماميت خواه حكومت و با زير پا گذاشتن ح جنا حمايت از محور
 نشان ،ده بودكرحتي در آن موارد جزئي كه قانون به آن اشاره مه مردم عا
 حاكميت مردم و استقراردارد جهت  طوركه جامعه انتظار تواند آننمي ،داد

رو جامعه براي تحقق   از اين.با ملت، همدل و همگام باشد، عدالت اجتماعي
 شوق فراوان اي مدني خود به مجلس ششم اميد بست و با شور وهخواسته

 كه انتخابات در تمام شعبه ها تا  بطوري،اين دوره شركت كردانتخابات  در
  .پاسي از نيمه شب ادامه داشت

و به  مجلس ششم تكامل بخش جنبش اصالحات باشدداشتند  اميد مردم
اما اعالم  ،مندتر شودنهاي مردمي، توااجراي حركت آن قوه مجريه در مدد

  . به طول انجاميده چند ما ،پردههاي پشت بند و زدنتايج انتخابات به دليل 
، هرها مانند بندرعباس، قشم، مينابهاي انتخابيه برخي از شآراي حوزه

  ئه بدون ارا،ي گيري در تهرانأهاي ربرخي حوزه جاسك، رودان، داراب، و
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بهمن (شدندن از نمايندگان حذف پنج ت دليل درشوراي  نگهبان باطل و
78( .   

  .را بردارد تا گام سوم خودمناسب بود  يفرصتاين مدت براي حكومت، 
  

 جناح راست ،با خواهش و نصيحتپنداشتند در حالي كه اصالح طلبان مي
قانون، جانب عدالت را در پيش كرد با توجه به وادار توان را ميحكومت 

 و يا قدرت را به جناح دهددست خود انجام ، اصالحات الزم را يا به گيرد
براي رو در  وي دراين فاصله زماني، نيروهاي خود را ،اصالح طلب واگذارد

هاي سازمانبر توسعه و كرد رويي با خواستهاي به حق جامعه صف آرائي مي
  :  افزود،  مانندمي يورشي  ـاطالعاتي

ي جديدي هاآن مسئوليت برابر بااليحه اصالح قانون وزارت اطالعات كه  -
: از جمله ،شد د بر عهده آن وزارتخانه گذاشته خواهدنكه ماهيت قضائي دار

، مجوز ، بازجويي متهمانداشتن زندان، ممنوع الخروج كردن برخي افراد
  ) 79 آ بان (.هاي تلفني شنود

ايجاد جو وحشت وارعاب، ترور، ادامه دادگاه هاي  ت سياسي منفي،تبليغا -
  . فرمايشي

همانطور كه جناح اصالح ( براي قانونمند كردن اهرمهاي فشار و باالخره -
و حذف مخالفين و استحكام  ) !طلب خواسته بود يعني التزام به قانون 

 پي به اصول هاي پي درها و اصالحيه با ا فزودن تبصره،قدرت خويش
   آن ، سمت و سوي ماهوي آنها را تشخص بخشيد و درنامفهوم قانون اساسي

 دار انتخابات ششمين دوره مجلس بود طرحوهنگام كه جامعه در گير
  سپس در .را در مجلس پنجم عنوان كرد»تاصالحيه قانون مطبوعا«
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د تا كر تعطيل، ، شانزده روزنامه را تحت عنوان توقيف موقت79رديبهشت ا
 داليل موجه قا نوني توقيف دايم آنان بتوا ند ،با تصويب طرح اين اصالحيه

   . كندرا فرا هم 
 مجددا » اصالحيه قانون مطبوعات  «، طرحپس از معرفي مجلس ششم

هاي تعطيل روزنامه مانع از توقيف دايميين امر اما ا،صالح قرارگرفتا مورد
  .                           نشد   هاآن زنداني شدن روزنامه نگاران و محاكمه شده و
 ،قانوني جامعه كسب حقوق ت برايهاي جنبش اصالحامه تالشدر ادا

 كه به ظاهر به » جرم سياسي«حكومت جمهوري اسالمي با طرح اليحه 
تا تدوين شده بود برآن شد هاي سياسي از حقوقي قصد تفكيك دادگاه

 امر توقيف و عه خود به ويژه قوه قضائيه را درهاي تابها و ارگاننسازما
ضيح آن  در پايان مقاله درج تو) 79آبان( .ياري رساندمحاكمه دگرانديشان 

  . شده است 
غير  ها و محاكمميد ساماندهي به روند دستگيريطرح به اكه اين  هر چند 

-ولههاي غير مرتبط با امور محعلني و نظام بخشيدن به دادگاهيرقانوني و غ
 و قانون اما با مطالعه متن كامل اين شد ششم عنوانوي مجلس س ز، اشان

 ،اصالحات جبهه برابر سالمي دردي حكومت جمهوري اهاي بعواكنش
دو جبهه قع كدام يك از به وا» اليحه جرم سياسي«فت كه طرحن درياميتوا

  .است رفته درگير مناقشات كنوني جامعه را نشانه
 فعلي كه ترك جرم سياسي عبارت است از فعل يا «:1 فصل اول ماده 

  اه با انگيزه اصالح اخالقي و ، هرگق قوانين هر نوع قابل مجازات استمطاب
ها هاي عمومي و مانند اينمين آزاديأ، تهاي سياسي ـ اقتصاديپيشرفت

  عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا حاكميت دولت يا اداره سياسي كشور
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شهروندان انجام ) ؟ !( هاي قانوني يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزادي
   ».گيرد 

هاي مين آزاديأتوان هر حركتي را كه هدف آن تاين تعريف مي  با
مين نيازهاي ا قتصادي جامعه است از آنجا كه با توان و أاجتماعي يا حتي ت

 حاكميت دولت وعليه نظام جمهوري ضد خواست نظام مطابقت ندارد
  .تعبيركرد اسالمي

، تشكيل يا اداره  ماده دوم همين قانون1ار در بند  مطابق تعريف قانونگذ
  با هدف برهم زدن امنيت كشور يا،ته يا جمعيت يا شعبه جمعيتدس

اين .  يك از آنها از مصاديق جرايم سياسي، عنوان شده است هر عضويت در
تشكيل اجتماعات  « قانون اساسي كه27بخش از اليحه جرم سياسي با اصل

 ،سالم نباشدا ح و به شرط آنكه منحل به مبانيرا بدون سال هاپيمائيهراو 
هدف برهم زدن  با «. داراي يك معني ويك هدف است» دهكرآزاد اعالم 

واقع دو شرط مبهم و   در» منحل به مباني اسالم بودن« و»امنيت كشور
ها هاي شخصي خود از آنتواند با اتكا به قرائتمجهول است كه قاضي مي

كه شركت طور همان. كند، دسته و جمعيتي را به آن متهم هرشخص، گروه
با  دگان كنفرانس برلين كه همگي از برجستگان فكري كشور بودندكنن

 درحاليكه آنان عليه امنيت داخلي و ،، مجرم شناخته شدندهمين قرائت
ده و به خارجي كشور و همچنين عليه مباني اسالم هيچ اقدامي نكر

  .، مجهز نبودند هيچگونه سالحي جز قلمشان
  محاكمه دگر امر توقيف و در  دست قوه قضائيه را درحقيقت،اين قانون،

 نيز اجتماع وتباني به 2 از ماده 2 چنانكه در بند ،انديشان  باز گذاشته است
  دنكرمنظور ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور يا فراهم 
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دراين صورت هريك از نيروهاي  .شودجرم محسوب مي وسايل ارتكاب آنها
، گرد  سخنرا نيهايه، جلس جمعي خودهايماصالح طلب بايد ازكليه ا قدا

بيانيه و باالَخره هرگونه تجمع وحركتي  پيمائي، پخش اعالميه،، راهآئيهم
، چشم نباشد تمايالت حكومت جمهوري اسالمي همسو كه با خواست و

بپوشد چرا كه حاكميت آنان را زير سوال برده و امنيت حاكميت مطلق آنان 
  .                                                          تبه خطر خواهد انداخ را

ملت برخالف قانون  هاي شخصي افراد سلب آزادي«در ماده سوم اين قانون
قا نون اساسي به منظور بر هم زدن  و محروم نمودن آنان ازحقوق مقرردر

  »جرم سياسي« »نتخابات و مانند اينهامنيت ملي و جلوگيري از شركت دراا
  .عنوان شده است 

 هيچ فرد يا گروه  يا مقامي « كه  است قانون اساسي نيز ياد آورشده9اصل 
اقتصادي  و حق ندارد به نام استفا ده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي

و هيچ مقامي ، كند اي واردكمترين خدشه و نظامي، و تماميت ارضي كشور،
هاي مشروع را هر چند دي، آزارارد به نام حفظ تماميت ارضي كشوحق ند

  ».، سلب كند وضع قوانين و مقرراتبا 
 ،ي ويژه مطبوعات از مرحله دستگيري شيوه برگزاري دادگاه هار مروري ب
دي و هاي انفرادگاه، زندان، تركيب جلسات دا جلسات بازپرسي،بازجويي
 شكنجه و نوع حكم محكوميت، صدور پيش از تاريخ دادگاه ومدت، طوالني 

 25، 24 ، 23ه اين محاكم كه نقض اصول احكام صادر باالخره اقراگيري و
  دهند اين   قانون اساسي را گواهي مي39و   ،38 ،37 ،36 ،35 ،32 ،26،

 از آيا آنها كه در دادگاه هاي مذكور با احكام دوركه  انگيزدميپرسش را بر
  ، محكوماجتماعيفعاليت  و محروميت از كار ودعدالت به سالها زندان، تبعي
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  اند؟ملي اقدام كردهاند مسلح بوده و بر ضد امنيت و منافع شده
را هم ارزش  ، منافع اقتصادي خودنانچه هرگاه حكومت جمهوري اسالميچ

 ،را همپاي امنيت ملي معني كند خود ملي و موقعيت سياسي با منافع
خواهان  كت اصالح طلبانه كه به نوعيرميتوان پذيرفت كه هر شعار و ح

از  اي بر امنيت و منا فع حكومت وشد ايراد ضربهتحول و عدالت اجتماعي با
  .      خواهد بودآنان عليه امنيت و منافع ملي منظر
-منكر، وظيفه از نهيشودكه امر به معروف و قانون اساسي يادآور مي9اصل 

 ودولت نسب به مردم  ،يگرمتقابل برعهده مردم نسبت به يكد اي همگاني و
كند كه كيد ميأ قانون اساسي نيز ت9 و اصل است؛مردم نسبت به دولت  

آزادي  هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور
را تصريح   اليحه جرم سياسي نيز آن3هاي مشروع را سلب كند وماده 

  . ميكند 
تماميت  ل وساسي به نام حفظ استقالامعه ما همواره ناظر نقض قانون اج اما

به بهانه » مشروع«هايارضي كشور و وضع قوانين و مقررات مخالف با آزادي
  . بوده استدفاع ازاسالم و امنيت ملي از سوي حكومت جمهوري اسالمي 

 احياي حقوق « قانون موظف به 156 اصل 2 قوه قضائيه كه مطابق با  بند 
 »ي قوانينن اجراهاي مشروع و نظارت بر حسعامه و گسترش عدل و آزادي

بلكه خود،   نه تنها طي اين دوران براي ايفاد حقوق جامعه نكوشيدهاست
سياسي حكومت عمل كرده  گزاران عمده اميال و مقاصدبعنوان يكي از كار

  ، گروه و  جمعيتي را كه خواهان شريه، نبا قرائت جناحي از قانون، هر فرد
متهم به اقدام عليه امنيت ،   بودهمردماجراي مفاد قانون و استرداد حق 

  . استكردهعدام ، محكوم و ا ، زندان ، تبعيدملي و  به تكفير
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  است اكتفاكرده»برانداز« ئيه درتوضيح خود همواره به ذكرعنوان قوه قضا
ريخ چگونگي مبارزات مردم را از صفحه اطالعات جامعه يب تاتا به اين ترت

  .       مسدود نمايدرا تحول و و تغيير حذف و باب هر گونه نقد
هاي سياسي به  هدايت شدن فعاليت«اگر منظور از طرح اليحه جرم سياسي

سمت روندهاي مسالمت آميز و قانوني و دور از خشونت و هرج ومرج 
 بايد متذكر شد كه مردم بيش از همه از چنين روندي حمايت ست» طلبي

 در را خود مدنيهاي خواست خواهندند كه مياهم آنان  زيرا،خواهندكرد
ها جامه ، به آنكارهاي قانونياي آرام بيان كنند و با استفاده از راهجامعه

، فرصت ت بروز تنش در جامعهصورند كه درانآنا عمل بپوشانند و هم
  . را از دست خواهند داد شانهاي اجتماعينهادينه ساختن آرمان

 دا م يك از گروه هايآيا ك:  پرسيد محترم ساس بايد از قانونگذاربراين ا
مند خواهد شد و برا ي ايجاد تنش ماعي از ايجاد تنش درجامعه، بهرهاجت

ينه شدن تكثر سياسي در به سازكارهاي خشونت آميز، مسلح است و از نهاد
  خواهد ديد؟آسيب  ،جامعه

ـ جلسات دادگاه هاي سياسي بايد علني 1 «:اليحه جرم سياسي تاَكيد دارد 
  .با شد

  .ستضروري هااين دادگاهت منصفه درأهيحضور ـ 2
  ».  روز باشد15مجرمان سياسي نبايد بيش از ـ مدت بازداشت موقت  3

  ست كه رسيدگي بهقانون اساسي 168اين نكات در ادامه و توضيح اصل
   الزاميت منصفه راأو حضور هيعلني ذكركرده  جرايم سياسي ومطبوعاتي را

  .دانسته است
  سوي ن جامعه شاهد نقض قانون اساسي از از اياما همانطور كه پيش
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كه طرح اليحه  كردن به اين امر ، بسندهاي تابعه حكومت بوده استهگانرا
-نميكرده،  جرايم را مشخصشرايط و نحوه رسيدگي به اين جرم سياسي، 

مين آزادي أكاري براي رعايت قانون، اجراي عدالت وتبه تنهايي راه تواند
اجراي تواند قواي حاكم را متعهد به  زيرا عواملي كه مي،دهاي اجتماعي باش

ازجمله  ، شده استمتن قانون اساسي حذف پيشاپيش ازكند  نينقوا
ست كه بتواند به  حضور مجلس شوراي مستقل و قدرتمندي ،مهمترين آنها

برا ي   واليت فقيه، مصوبات قانوني را  ودور از اعمال نظر شوراي نگهبان
   .دساز ، الزم االجرا هاي حاكمنگارو ا  نهادها مله همه ملت از ج

 كه به واسطه آن ملت بتواند گونه اهرم فشار قانونيآگاهي از فقدان هر با
 و نيز با آگاهي ازكند حكومت جمهوري اسالمي را مقيد به اجراي قوانين 

هاي فشار قانوني وغير قانوني حكومت، مسلح و مجهز به كليه اهرماينكه 
، بسط و است مردم به اجراي تصميمات و تمايالت خود كردنوادار جهت 

 قانون اساسي نه تنها مشكلي را از پيش روي جامعه 168توسعه اصل 
هاي حاكم خواهد داد تا با سود برنخواهد داشت بلكه اين فرصت را به ارگان

، هر چه بيشتر راه را  و مندرجات ناروشن و غير شفاف آنجستن از مفاهيم
ه آنان را در چهارچوب هاي بالنده و متحول جامعه مسدود كردحركتبر 

.                     هاي بي پرواي حاكمان بسپرد ، به تيغ قضاوت ها و قرائتالفاظ مبهم
جمهوري مانع از ترين نكاتي كه طي بيست و سه سال حكومت اساسي

:                           هاي اجتماعي ـ سياسي خود بوده است دستيابي مردم به آرمان
  .                            ـ عدم صراحت و عدم شفا فيت مفاد قانون ا ساسي 1
صول قانون اساسي براي تبيين حقوق سياسي ـ  ـ ناكافي و نارسا بودن ا2

  هاي مطروحه انقالبم برابر با آرماناجتماعي مرد
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  .                                                  ـ عدم استقالل سه قوه از يكديگر 3
  .                                              ي واليت فقيه أ ـ تابعيت سه قوه از ر4
  .               به واليت فقيه شورا  قدرت تعيين سرنوشت ملت از مجلس  ـ انتقال5
  .                                         ـ عدم اجراي مفاد قانون از سوي سه قوه 6
، فقدان ضمانت اجرائي قوانين علت فقدان نهادهاي اجتماعي مستقل ـ ب7

                                                        .                            قواي حاكم  براي
وگروه  درنهايت تلقي قانون اساسي از منافع عامه و تبلور آن در منافع فرد

خاص حاكم و باالخره، الويت يافتن منافع اقليت حاكم كه جايگزين منافع 
   . باني ظهور ظلم اجتماعي به جا ي عدالت اجتماعي است،اكثريت  شده

                    
ي مثبت أ به جمهوري اسالمي ر1358سال  در كه آن مردمي: بايد پرسيد

دارد كه با انتخاب آنان برمسند حكومت  دادند وجمهوري اسالمي باور
در همان چيزي كه خود انتخاب  چرا امروز مجاز به اصالح ،قرارگرفته است

  اند نيستند ؟كرده
 بودند و به جمهوري ا سالمي »ين سرنوشت خود تعي«اگر آنان آنروز قادر به

كند ، اين فرصت را از آنان دريغ ميپس چگونه است كه حكومت ،ي دادندأر
 بار ديگر پس از بيست وسه سال تجربه از عملكرد نظام جمهوري اسالمي، تا

به اين ترتيب جمهوري اسالمي نيز  و ي بدهندأر خواهندمي به آنچه
   زند؟، محك جايگاه حاكميترا در حقانيت حضور خود
  ، همراهجنگ و بحران نقالب و درها در اطي اين سالره آن مردمي كه هموا

آن در   تغيير چرا امروز كه خواهان ايجاد اصالح و،انداشتهد قدم بر،اين نظام
  شوند ؟، سزاوار زندان و اعدام مي ناميده»ندازبرا« و»غير خودي «هستند
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 ي مردم بهأ نيست كه جمهوري اسالمي كه با رهمه نشان از آن آيا  اين
 نظامي و - سي امروز با تصرف مواضع قدرت سيا،حاكميت دست يافت

پي چاره جوئي براي  گذارد و دري احترام نميأ ديگر به آن ر،اقتصادي
   است؟مخالفهر گونه جريان حذف 

 ي بسياريها، حكومتمع بشريدر تاريخ سير تحوالت اجتماعي تمام جوا
ست و ها ديري نپائيده اما زمان آن ا،نداي مردم باور نداشتهأند كه به راهآمد
 عاقبت به نيستي،گردن ،اند، همپا نبودهآنجا كه با سير تكامل جامعه از

 چنان در  عادت دارندهاي ارباب ساالرگو آنكه همه حكومت.اندسپرده
ابقاي  ورزند و به نقش آنان درميپاسخگوئي به خواست مردم اهمال 

انجام  روزي ناگزير به  هزينه كل حكومت  سركهحكومت خويش ناباورند 
  . خويش خواهند شد 

  
              1380اسفند

  
  

  يادآوری 
                                                                                 
مي به تصويب  كه در مجلس شوراي اسال»اليحه جرم سياسي« طرح -1 

 مورد اشكال قانوني وشرعي 47ايراد ا توسط شوراي نگهبان ب رسيده بود
شوراي نگهبان اين طرح را خالف شرع و مغاير با اصول قانون  .ردشد

 گفته شده ،ت منصفهأچنين در مورد حضور هي هم. اساسي، عنوان كرد
   طور علني بودن همين. قاضي بايد صادر كند ئي راست كه حكم نهاا
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ئيد شوراي أها به دليل سلب صالحيت از دادگاه ويژه روحانيت، مورد تدادگاه
   )                                   1380 تير 15.( نگهبان واقع نشد

  
  :             احمد جنتي دبير شوراي نگهبان همزمان با رد طرح مذكور اظهار كرد 

اي نگهبان است و مجلس  موجوديت مجلس وابسته به وجود شور»اساسا«
  .                                                شوراي نگهبان ، اعتبار قانوني ندارد  بدون
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  )2( از شعار تا واقعيتیقانون اساس
  
 

  آموزش و پرورش
  پنهانی زخم

  
 ، بيانگر محتواي فكري آنهاي اقتصادي ـ سياسي هر نظاميريزي بر نامه

اساس ست و مالك سنجش مردمي بودن آن نيز قطعاً پيش از آنكه برا
ي اجرائي آن هاشعارهاي تبليغاتي تعيين شود مبتني بر الويت گذاري برنامه

  .  بودخواهد
براي  اسالمي، كه نظام جمهوري ،حكايت از اين واقعيت داردامر اما شواهد

. ه استدر پيش گرفتكسب  مقبوليت و مشروعيت، بيشتر جانب شعار
مين عدالت اجتماعي ورفع نيازهاي أهاي كالن اقتصادي آن، تسرلوحه برنامه

  ....موزش و پرورش رايگان و آ همگاني، بهداشت رايگان و: حياتي مردم مثل
   هاي تبليغاتي و سياسي پر خرج، از سرمايه ملت، بلكه با اجراي پروژهنيست
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هاي مه  اجرا و پيشبرد برناي جدي در امرها، به سبب آن نقصانهزينه كرده

  .آورده است جود، بومردمي
مدنيت انسان چند بازگوي تمام نياز سالمي، هرقانون اساسي جمهوري ا 

ون كنوني هم ميتوانست اما چنانچه  قانون اساسي مداجتماعي امروز نيست 
، را گشوده  مشكالت بيشمار اجتماعي ـ سياسي راه خودنع وازميان موا

-، گام نيل به عدالت اجتماعيجهتتوانستيم درً مي شد قطعاجامه تحقق بپو
  .هاي اساسي برداريم 

 سوم قانون شماري نكاتي چند درباره اصل كوشد با بر اين نوشته مي
ساله  دو هاي بيست ونتايج برنامه از جمهوري اسالمي، تصويري اساسي

مان به هايشاميد آنكه همه تال. را در اين زمينه بنماياند جمهوري اسالمي
  .منظور رفع  مشكالت و كمبود ها و ساختن ايراني بهتر باشد 

  
  

  آموزش وپرورش 
   پنهانی زخم

  
  

 انون اساسي جمهوري اسالمي مواردي را جزو وظايف دولت اصل سوم ق
يسه آن با  مقاجمهوري اسالمي ذكر كرده است كه مروري اجمالي بر آنها و

 در جمهوري اسالميقعيت است كه دستاوردهاي كنوني، بازگوي اين وا
   .  ستاودهموفق ب، نابنيادين انقالب تا چه ميزانهاي دستيابي به آرمان
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داند ، دولت جمهوري اسالمي را موظف مياصل سوم قانون اساسي از 3بند 

تربيت بدني رايگان براي  و پرورش و را براي آموزش ه همه امكانات خودك
  1378برداشتي از آمارهائي كه در سال .  ر برد بكا»همه و در تمام سطوح«

ش هاي وابسته به آموزهاي مختلف  از طرف مسئولين ارگاناز طريق رسانه
اي باشد كه ما بيانگر فاجعه، كافي است تا خود و پرورش اعالم شده است

  :ايم  ناميده» آموزش و پرورش«را  نآ
  . هزار نفر 500 ميليون و 18ـ  تعداد كل دانش آموزان كشور 

  . هزار واحد 112ـ تعداد واحد آموزشي در سرتاسر كشور 
  . هزار باب 250 ـ كمبود كالس درس

  . هزار باب 60)  هاي موجود ازميان كالس( هاي فرسوده ـ كالس
  . هزار واحد 16) كپر ، خشتي ، چادر ( هاي غير استاندارد ـ كالس

  . هزار باب75ـ تعداد مدارس در تملك آموزش و پرورش ، 
 تخليه 1380 هزار ساختمان كه بايد تا سال 35ـ تعداد مدارس استيجاري 

  .يا خريداري شو ند 
  . درصد از كل مدارس كشور توسط اشخاص نيكوكار بنا شده است14 - 
   

توان دانست كه كودكان ما درچه شرايطي مشغول  با نگاهي به اين آمار مي
ها هرروز رو به هر چند كه تعداد آن، در مدارس دولتي .هستندبه تحصيل 
جاي خود را به مدارس غيرانتفاعي يا در واقع خصوصي  رود وكاهش مي

الس درس روبرو دهند، با تراكم غير استاندارد و غير اصولي شاگردان دركمي
كه تاريخ هاست ست كه وسايل آموزشي نيز ساليلهستيم و  اين درحا
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 دو نوبتي ي معضل عمده،الوه بر آنع. شان به پايان رسيده استمصرف
اساس ها، اي نقاط سه  نوبتي بودن آندر پاره بودن بسياري از مدارس و

  . بهداشت آموزش را زير سئوال برده است 
  هزار كالس 60كالس درس، زار ه250در جائي كه آمار حكايت  ازكمبود 

اختالف  دوكنمي)كپر، خشتي، چادر( هزاركالس غير استاندارد 16 وفرسوده
 ،آميز است، آنقدر فاجعهموجود مدارس اد محصلين كشورمان وبين تعد
ي هاسرويس، ، امكانات خدماتيدرباره شرايط ساختمان مدارس گفتگو

تعداد معلمين و  ورزشي،  فرهنگي، امكانات كمك آموزشي، ،بهداشتي
  . نمايد  بيهوده مي، وضعيت معيشتي آنها و هزاران نكته ديگر

 از  ناشي،كشور  معتقدند علت مشكالت نظام آموزشيلين امر، همواره مسئو
رخ رشد جمعيت با آهنگ مدرسه هنگي نثمرات حكومت پيشين و عدم هما

دركنار آمار   اما چنانچه از اين عوامل ازلي و ابدي درگذريم و؛ستسازي
هاي تبليغاتي ـ سياسي ـ امنيتي جمهوري نگاهي به ارقام بودجه پروژهفوق،

ل چشم  ساسه خواهيم دانست سرمايه ملتي كه  بيست و ،اسالمي بياندازيم
  . شودانتظار عدالت اجتماعي بوده است، كجا هزينه مي

 است كه با گنبد و » مصالي بزرگ تهرا ن«پروژه عظيم جملهآن   از
ساز  براي ساخت و. يابده معماري سنتي آذين مي شيوبلند به هايگلدسته
ها ميليارد تومان بيش از ده كنون تا پروژه فرهنگي اين  وهاي تجاريبخش

  .خواهد داشت  ادامه هزينه شده و همچنان
وجود  كه با توان نام بردمي»  اجالس« سپس از ساختمان بزرگ و پر هزينه

، پس از پايان اجالس سران دول اسالمي، آن براي اجرايصرف هزينه كالن 
-مسابقات قرآني، مورد استفاده قرار ميهاي سياسي و آئين تنها به منظور

  . گيرد 
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 را كه پنجمين برج مخابراتي بلند دنيا » برج مخابراتي ميالد«همچنين

 اما ه اند، ميليارد تومان آغاز به ساختمان كرد30با برآورد اوليه  خواهد بود
هاي فني شاخصه قطعا با احتساب تغيير  قيمت مصالح و دستمزدها و ديگر

جذب خواهد برآورد بودجه اوليه را  دو برابر »برحسب معمول «مالي،  و
  . كرد

 ميليارد 142، رقمي بالغ بر )1379(براي امور قضائي كشور در سال جاري 
تومان بودجه اختصاص  داده شده و  بودجه تصويب شده براي  نيروهاي 

  . ميليارد تومان بوده است414مبلغي معادل بر انتظامي و امنيتي  
ها وصدها پروژه ديگر را كه هر كدام در بستر خاكي ار فوق، هزينه ده به آم
هاي كالن بي ودجهاند و تنها نامي هستند براي جذب بها آرميدهسال خود

  . بايست افزود فتن و بهره برداري آنها باشد، ميپايان ياآنكه نشاني از 
صيلي سال تحخوانيم تنها در  وقتي مي ، عجيب نيستدر چنين شرايطي

 و نوجوان به جاي حضور كودكهزار و هشتصد يك ميليون 77 ـ76
و يك ميليون وچهار صد اند مشغول به كار بودهها ، در كارگاهدركالس درس

سف بار أهمچنين به ارقام ت. اندتحصيل در مدرسه جا مانده از هزار كودك
كه   را سال18 تا 7بايست تعداد  بيش از دو ميليون دختر از سنين فوق مي

اقتصادي و به دليل شرايط فرهنگي حاكم بر مناطق زندگي آنها و يا فقر 
  . كرد، اضافه ديگر، از تحصيل محروم هستندمل مختلف عوا

كمبود كالس و فضاي آموزشي دركشور مان  ، ناشي ازدر واقع اين همه
 امتناع كه موجب اقتصادي  از جمله فقر، بلكه عوامل پيش شرط،نيست
 وجود شود يكي از اساسي ترين داليلشان مينتحصيل كودكا از هاخانواده

   .بحران آموزشي است 
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توان متوقع بود كودكاني كه در اثر فقر و  چگونه ميبا وجود چنين شرايطي،

برآوردن مقدمات ضروري  در تنگدستي با مشكالت اساسي روبرو هستند و
وعالقه به تحصيل ، با شوق  پا به صحن مدرسه گذاشته،انندناتو زندگي

  . بپردازند 
  78تابستان سالدر شده توسط شهرداري تهران، قيد ربراساس آما

.  آوري شدندجمع ،هاي تهرانخياباناز خانمان،كودك بي 1668تعداد
كودكان   در صد5 از نسكو بيش يو76 ـ 77چنين براساس آمار سال هم

 كه كنوانسيون حقوق برند و اين در زماني استرنج مي تغذيهايراني از سوء
، ن بهداشت رايگا«مين أبه تجهان را هاي دولت  ملل، همهكودك سازمان

، موظف »و آموزش و پرورش رايگان و اجبارياردهاي مناسب زندگي استاند
  .داند مي

پرست و كوتاهي عالوه بر آنكه بخشي از كودكان ما  اساساً بعلت فقدان سر
خود  ين زندگي آنان، شاغل ومتأ پرستي و، سردولت در امر نظارت

اعت ، انبوهي از كودكان و نوجوانان ديگر به سبب كم بضسرپرست هستند
-ميبه حضور در مدرسه نيستند و از روند آموزش جا  بودن والدينشان، قادر

  .  به صف بيسوادان جامعه مي پيوندند و مانند
 بعلت ،روندب توانند به مدرسه از سوي ديگر آن گروه ازكودكان نيز كه مي

 هاي فضا و شرايطهنجاري آموزان در مدارس دولتي و ناكثرت دانش
 كنند ومي، مدرسه  و درس را رها ، با دلزدگي در نيمه راه تحصيلآموزشي

  .پيوندند مي به بازاركار
  هر روز در فهرست ، هاي كالنبا شهريه) خصوصي(انتفاعي رمدارس غي
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 ترتيب اين وبه كنندغال مي را اش، جاي بيشتريمناطق آموزشيمدارس 
تر و دارس دولتي بروند تنگچارند به مكاني كه نا، فضا براي كودروز روز به
، مشكل تراكم  هزار كالس دو نوبتي224حاليكه  رد .شودتر ميفشرده

كند،  برخي نقاط آموزشي  را نتوانسته است حل شاگردان مدارس دولتي
 .رده اند اقدام  به سه نوبته كردن مدارس ك

آموزشياران نهضت سوادآموزي بيست سال است كه با تحمل مشكالت 
- گ بزرآموزي بهدر راه سواد كشورمان  دورترين نقاط در داكارانهف ،بسيار

 وزشي و فقر مالي گسترده در جامعه، اما مشكالت نظام آمكوشند،ميساالن 
 ،باطل و اين دورافزايد خيل ديگري را بر انبوه بيسوادان جامعه مي هر روز،

  !!، به اميد آينده بهتر  بردوش ملتي كه انقالب را پذيرفتستباري
ش و پرورش با مشكالت و كسر  طبق آمار ذكر شده، پيداست كه آموز

 به حال خود ، هاي نجومي كه هيچ مفري نيز براي گريز از آن نداردبودجه
 از سهميه ، برداشتهاي مردمي، الطاف خيرينشده تا از راه كمك رها

 هاي غير رسمي از جمله انجمنديگر درآمدشهريه مدارس غيرانتفاعي و 
  . ،  به حيات  خود ادامه دهد اوليا ء و مربيان

 آموزش  "، امر جمهوري اسالمي در پيش گرفته استبا چنين روندي كه
 كه  يكي از اركان استراتژيك عدالت اجتماعي  است در كشور ما  "رايگان 
  .رود ، پيش ميسريع به سمت طبقاتي شدنهاي با گام

، )مي تبليغات اسال سازمانطبق آمار( در حاليكه در سيصد هزار مسجد  
به عنوان توانست روزها ميازند  حال آنكه پردتبليغ ديني  مي فقط به امر

  هاي تبليغاتي پرهزينه ديگر، و اجراي پروژه ،ده قرار گيردمدرسه مورد استفا
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-ام برنامه ريزي اقتصادي جمهوري اسالمي را تشكيل ميزير مجموعه نظ

 پيش از آنكه به تحقق عدالت توان دريافت كه جمهوري اسالمي مي،دنده
ها دو هدف عمده را كه  طي اين سال،اجتماعي بيانديشد و براي آن بكوشد

تبليغ و : ، پي گرفته است مت خود ضرور دانسته.ه و بقاي حكوبراي  ادام
   . حاكميت

  
 1379دي

 
 
  

   :ياد آوري
 
 هاي نظام آموزشي كشورمان ـ نگارنده از برشمردن مشكالت و نقصان1

-ها و كوششتالشج دانستن  يا كم ارقصد ناديده گرفتن، ضمن اين مقاله
، خوبيه  ايران بمردمفداكارانه كاركنان آموزشي را ندارد و بر همه  يها

كمترين  قتصادي و بابدترين شرايط ا است كه آنان در روشن و واضح
  اهداف انساني و آموزشيواستوار در راه پيشبرد امكانات، همچنان دلسوزانه

  .اندكوشيده
 تواند ازمي است كه نگونه همواره اين  هنجار،به نظام نا اما طبيعت يك
  نيروهاي پويا و
، اجتماعي هاي انساني ودر امر محقق ساختن آرمان هامتحول انسان
  .را محصل سازد  ترين دستاوردهابيشترين و به
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ايران در در  ذكر شده دراين مقاله از روزنامه هاي رايج هايـ كليه آمار2

 حكومت همان سال توسط در كه اغلب آنها اند استخراج شده1379سال 
  .جمهوري اسالمي توقيف شدند

 ، براي توجيه وضعيت فاجعه آميز آموزش و پرورش ـ جمهوري اسالمي3
آموزش وپرورش را  توسط مجلس ششم مورد   وزير1380در سال 

 تقسيم بودجه سرانه ست كهاح قرارداد اما الزم به ياد آورياستيض
هاي ديگر دولتي از جمله وظايف و اختيارات وزير ها و ارگانوزارتخانه

  .آموزش و پرورش نيست 
براي تهيه اوراق  آموزش و پرورش كشورمان حتي حاليكه وزارت در 

نيازمند ، و مربيان هاي اولياءهاي انجمن كمكبه ،ني مدارس خودامتحا
توان پذيرفت كه حكومت جمهوري اسالمي ميلياردها   چطور مياست،

 كرده، امنيتي و تبليغاتي هاي نظاميرا مصروف هزينه تومان از بودجه كشور
  است؟

  
 از سوى وزارت آموزش و پرورش در شدهبر اساس آخرين آمار منتشر -4

، در حدود يك ميليون و صد 1383 در سال »آموزش براى همه«سند ملى 
 ساله در زمره كودكان خارج از 14 تا 6هزار نفر از كودكان و نوجوانان 

  . كنندشوند و تحصيل نميمحسوب ميمدرسه 
 شامل كودكان و ،به گزارش خبرنگار اجتماعى فارس، افراد خارج از مدرسه

اند   كه يا اصال وارد مدرسه نشدههستند سال 13 تا 6نوجوانان گروه سنى 
  . اند  يا آن كه قبل از اتمام دوره، ترك تحصيل كرده
   سال6) ابتدايى و راهنمايى(البته سن قانونى تحصيل در دوره آموزش پايه 



 از شعار تا واقعيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

35 
 

  
  .سال تمام است 13تمام تا

  
تعليمات « افزايد وزارت آموزش و پرورش طبق قانون  اين گزارش مي

 در دوره ابتدايى و امكان آموزش بايد »1350وب سال اجبارى مص
دوره  :اين قانون آمده استدر .  فراهم كند،كودكانراهنمايى را براى همه 

شود كه مرحله اول آن دوره  دو مرحله اجرا مي كشور در تعليمات اجبارى
وزارت . ساله ابتدايى و مرحله دوم آن دوره سه ساله راهنمايى است پنج

 است پس از اجراى مرحله اول در سراسر كشور، موظفورش آموزش و پر
  ».كندرا اعالم  فراهم باشد هر نقطه كه موجبات آن در اجراى مرحله دوم

 9/5آموزى دوره آموزش پايه از  بنا بر اين گزارش، رشد جمعيت دانش
.  رسيد1371 ميليون نفر در سال 9/13 به 1357ميليون نفر در سال 
 3/6آموزى در طول اين دوره زمانى  معيت دانشميزان رشد ساالنه ج

 لغايت 1357رشد بيش از حد جمعيت در فاصله سالهاى . درصد بوده است
همه آموزي، فرصت برخوردارى   و به تبع آن رشد جمعيت دانش1381

  .استكودكان مشمول آموزش پايه را محدود كرده
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 یزن ايران
  

 یان ايریانسان فراموش شده
 
  
  
  

اولين صدايي كه شنيدم .  راديو را روشن كردم، براي شنيدن اخبار روز
و  اعدام براي او بزرگترين آرزوست گفتكه مي اي بودصداي زن خسته

همان چيزي ست كه سه سال پيش خود به آن اقدام كرده اما موفق به 
  . انجام آن نشده است 

او پرسيد چرا قصد كشتن  كرد ازرا عنوان مي خبرنگار ويژه درحاليكه نام او
 خبري را ،ناگهان با عنوان اين موضوع . سه فرزندش را داشته است  خود و

 زني به علت ": دم در روزنامه خوانده بودم به ياد آور كه سه سال پيش
  در  ".ا در كانال آب جواديه انداخت  رش خود وسه فرزند،آزارهاي همسرش
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-را مرتبا كتك مي بود كه همسر اين زن اوتوضيح خبر اينگونه نوشته شده 

 «: گفتندها مين آ استكردهبار كه زن به خانواده خود مراجعه مي هر زد و
   .»گردياي با كفن بر ميبا لباس سفيد عروسي رفته

، شكايت كرده بود اما چون همسر وي به طالق رضايت بارها نيز به دادگاه
گيرد تصميم مي پس .كرده استيحكم طالق را صادر نم، دادگاه نداشته

كانال آب جواديه بياندازد و از آنجا كه نگران آينده كودكان دررا  خود
. اندازدخود به درون كانال بي ها را نيز باگيرد آنكوچكش بوده تصميم مي

بيند را مي واقعه ،درهمان لحظه يك كارگر افغاني در حال عبور از كنار كانال
 اما سه كودك در ،دهدميمادر را نجات انداخته و درون آب و خود را به 

  .شوند هاي مرگ سپرده مي به دست،كانال پر شتاب آب
برد و اكنون پس از  سه سال به انتظار نوبت دادگاه به سر مى، زن در زندان

شده است تا به به مرگ  محكوم ،سه سال به اتهام قتل عمد سه فرزندش
  .فرزندانش بپيوندد 

ن را برابر مردان گويند زناپرسم راستي چگونه است كه ميي از خود م
آنگاه كه زن فرياد . ، زنان برابر مردان نيستنداق قضدانند اما در حقومي
   .گذاردمرد وا مي  حق طالق را به اختيار، قاضي،خواهدق ميكشد وطالمي

ه ، قاضي كودك را بكندريزد و فرزند خود را طلب مي آنگاه كه زن اشك مي
فرسايد ، آنگاه كه زن در جستجوي كار، جان ميسپردهاي مرد ميدست

 ،جويدمي  و آن زمان كه زن دست حمايتدهدميكارفرما كار را به مرد 
  ؟  كندگرداند وحمايت خويش را ازاو دريغ مي مييجامعه از او رو
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 ن و، سازما، قانونگذار روشن بين نياز دارد قانون نياز دارد،چرا كه حمايت

پس نه . خره بودجه نياز داردنهاد و مجريان صديق وآگاه نياز دارد و باال
گونه زن در  اين و ،شودنه قانون طرح مي و كندانديشه مي قانونگذار

در ميان مشكالت خود اي و خرافاتي فرهنگ كهنه و هاي اسطورهچهارچوب
  .ماند تنها و بدون پشتيبان مي

 ه ما در شرف وقوعست كه در جامعايهفاجع ي همه،اما آيا به راستي اين
؟  جداست، انسان در ايرانحل مسئله ايران از يا حل مسئله زن در؟ آاست
هاي دوساله و افتاده ترين مقوله در فهرست باال بلند برنامهپا پيش و ،نانسا

ست كه معناييومتيان مفهوم غريب و بيده ساله و صد ساله حك پنج ساله و
آور واژگان هاي تنگ و خفقانچوب چهار آن در يني ازهيچ تصوير ع

 ايديولوژيك آنان وجود ندارد چه رسد به آنكه انسان را با مالحظات سني و
  .هاي خود منظور كنند جنسي آن بطور اخص در تنظيم برنامه

  بايد گفت و از كجا بايد آغاز كرد ؟ازچه مي
ي بودم به دنبال تهيه  بيست و پنج سال پيش آن هنگام كه خبرنگار جوان

(    ) سازي مان به كار خانه آدامسگزارش وتصوير زنان رنجبر جامعه
آنها .  زمين تاريك وپر صدا قدم گذاشتيماز پله ها پايين رفته به زير. فتيمر

. اما ساالرانه به كار مشغول بودندبدون امكانات انساني در شرايطي ناعادالنه 
غير مجاز وغير سني هاي ، گروهورده خميدهان نوجوان و زنان سالخدختر
نافع م. انون  تنها حرف بود چرا كه ق،ني اما حاضر و واقعي در صحنه كارقانو

 جراْت ،خواري و فساد زير دستانس و رشوهتر داد واربابان جواز اجرا نمي
  .اعتراض 

   رفتيم تا جاي پاي خشم جاهليت»مفيد «به بيمارستان تخصصي كودكان
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ناتواني زناني را كه هزار گره كور اجتماعي ـ رواني آنان را به و بغض 

درندگي واداشته بود به روي بدن كودكاني كه از محبت مادرانه و حمايت 
آن كودكان كوچك . قوانين هوشيار و توانا محروم بودند  به تصوير درآوريم

 شده هاي غير سپردهبه دست گناه با تصميم قانون از مادر جدا شده وو بي
ايران هرگز   هاي گذشته وكنوني درمتچرا كه هيچ يك ازحكو. بودند

نتوانسته است مادران را براي حفاظت از كودكان خود حمايت كند و به 
 خود يعهدهمالي و حقوقي را از  دهد اين بارمناسبت ترجيح ميهمين 

  نبود ؟ اما آيا جاي كودك در آغوش مادر . برداشته و بر دوش پدران بياندازد
 بيست و پنج سال پيش به كمك دفتر مددكاري  سازمان زنان براي تهيه 

-شهري كه پشت ديوارهاي قلعه بود اجازه ورود يافتيم و از دروازه گزارش از
مرا كه .   پا به درون گذاشتيم،داشتند  آرزوي گريز از را،اي كه صدها زن

از زن بودند با چهره  ترسيم كننده بهترين معناها ،طومار بلندي از زنان
  .  آشنا كرد ،اوديگري از 

  .  زنان سالخورده و دختران نوجوان در كنار يكديگر ،هم باز
، ايحرفه آموزش هاي بهداشتي دفتر مددكاري و كالسيهابا تمام مراقبت

  . ، باز هم تن فروشيهم بيماري ، بازهم اعتياد باز
ا از روستاهاي دور و بي نام كه پدرانشان آنان راي دختركان كوچك و ساده

جنوب آورده و به قيمتي ناچيز فروخته  هاي شمال وو نشان پشت كوه
هنوز لهجه شيرين در بيان دلزده و . ودند تا نان سالي را فراهم آورندب

اي در دور آورد و كلبه، صفاي سرزميني پاك را به خاطر ميشانغمگين
 از فرزند ،همه فقر ي درآن بادست افق اين شهر ننگين و غم آور كه مادر

  .كند، حراست ميخود
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كه به مردان پير به همسري فروخته شده بودند و به عشقي   جوانيزنان

و نيز زناني . دروغين، فريفته از خانه گريخته و عاقبت آنروز در آنجا بودند
 تن، وادار به معتاد ساخته تا براي كسب نان وآبكه شوهرانشان آنان را 

  . ندفروشي كن
، گرفتار آمده در سواد، زرد و معتاد، بي حرفه و بيندام و رشد نيافتهكوچك ا

 به ،جاپشت ديوارهاي قلعه كه آنروز تنها جان پناه آنان بود و گريز از آن
  ؟كجا

   . بيرون آمديم در هم فرو ريخته و نامفتخر، 
ان به نآ مير بيست و پنج سال پيش به دنبال افزايش آمار معتادين و مرگ و

اي كه آن روز سيماي محله.  به گود رفتيم،دليل مصرف مواد غير استاندارد
 اي بود كه در دره، به حقيقت،گود. معبري پر تراكم از معتادين. ديگر داشت

گويي  .ددنآن غارهاي كوچك وتاريك و كثيف ، جايگاه زندگي انسانها بو
  .لوليدندميهايي كه درآن اي و كرممرده  برجسد،هاي سياهيزخم
، ! سال شاهنشاهي2500توانستيم باور كنيم بر پيكر پايتخت ايران  نمي

را ببلعد  هاي شهر ماتواند همه جوانميزخمي چنان دهان گشوده است كه 
  .، نشان سرهنگي باشد  هاي پدرحتي اگر بر شانه

ه شاد از اينك. گرد ما حلقه زدندرشان جمع آمدند و باي همهدر قهوه خانه
يي  كه روزي جوان و شاداب بود هاصورت. يا ديده خواهند شد اندديده شده

ان نداشتند و نامي در هيچ دندان در ده.  حتي مرده هم نبودند،و آنروز
. هاشان را نيزرا به اعتياد فروخته بودند و شناسنامه زندگي خود. فهرستي

  ، خون زهرآگين و ونكه در مراكز غير قانوني تهيه خهايي بودند ها همانآن
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فروختند تا پول آن را دوباره هزينه خريد مواد مخدر اندك خويش را مي
قلبشان براي   وباشدبه كار ساخت و ساز توانست ميشان  ها دستآيا. كنند

افسوس كه اعتيادشان چنان   اما صد؟ببخشددكه آنان را بالندگي تپبعشقي 
 را كه شهرداري براي كشتن هاييناچار بود كه براي رفع آن حتي قرص

 خريدندبه طور غير مجاز مي ،ريختشهر ميهاي  در جويخيابانيهاي سگ
  . بلعيدند و مي
 .   دردشان به دل سپرديم و آنان را ترك كرديم،هايشان را نوشتيمحرف

، دختر و پسر از برادر هاي ما براي بيرون آوردن اين همه خواهر وآيا دست
اي بر اين كرد؟ چقدر تشنه آن بوديم كه چارهايت مي كف،بدبختي فقر و

  پاسخگوي اين،و روح جوان ما باور كرد كه انقالب گي بيابيمرچاهمه بي
  . همه خواهد شد 

، سيد و عالوه بر عاشقان ودردمندانجريان تند و شتابان انقالب از راه ر
  . خس وخاشاك بيشماري نيز با اين رودخانه متالطم همراه شد 

هاي خاستند و خواستهبه پا مي، دم از هر شهري، دياري، سمتي، گروهيمر
 آنان چشم اميد به آن يانقالب شده بود و همه. كردندرا طلب مي خود

طلبيدند تا دردهاي قرون  متمادي ظلم فرزنداني كه مادر مي.  بودنددوخته
نها همت شان التيام بخشد و با شجاعت و صداقت به حل آرا بر پيكر تاريخي

  .گمارد 
ها، ها، اعالميهها، اعتصاب ها، سخنرانيها، تحصنراه پيمايي تظاهرات،

كه هيچگاه اجازه ابراز وجود دمي بودراعالم حضور آن مها، همه و همه بيانيه
   قلم و كاغذ به .شده بود ننداشتند و نيازهاشان ديده نشده و پاسخ گفته
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يسيم و به گوش و چشم ها را بنودست به هر سمتي روانه شديم تا حرف

هايي روزنامهكه  اما هنوز چندي از فروغ آزادي نگذشته بود. همه برسانيم
نگاران  روزنامهو توقيف ،راكه پس از ده ها سال سكوت ، به صدا آمده بودند

  . بسياري را به زندان سپردند و برخي را به اعدامكردند،را بازداشت 
هاي مردم  دليخانه شد و تقاضاها درروع جنگ ش،ها ناتمام ماندحرف

  .دوباره مهر سكوت خورد 
 ها و فرزندان ملتخانه شهرها و را بر دامن خونين خود جنگ شد و

كه  خارجي يافتند و دشمني واحد ،آنان در يغماي جنگ. گستراند
گونه   كينه خود را به سمت آن نشانه روند و اين وميتوانستند تير خشم

اين   چه بسيار كه ازاما.  بودند و عاري از جدال داخليمتحد، هشت سال
 دست در ، سكه هاي زرين درو كردند و با تاراج اموال ملتيهنگامه خونين

  . كالن اندوختند ي ها، ثروتكار جنگ
 بود تا حكومت تازه پا تمام فرصتي  شروع شد واين دست آويز،گ جن
ي ه داده بود به دست فراموشرا وعد ها، انجام آنهايي را كه در آغازشعار

 در فرا روي خود، كشوري از هم مردم. اما جنگ هم پايان گرفت. بسپرد
هاي ملتهب و كوشيدند تا زخم مي،بايست كه ميندمتالشي ديد دريده و
. روي آن نداشت كه به خود بيانديشدهيچكس . كنند نرا درمان آخونين

 ،و صبور  بودند، اميدوار بودنداميدوار و سكوت كردند و كاركردند، كاركردند
ن قدر اين همراهان صبور اما افسوس كه حاكما. و صبوري كردند و همراهي

  . ، پر اميد و پر تالش را ندانستند و وفادار
پيوند زد به صف فقر  مردم را،شان دسته دسته سازندگي هاي دوران برنامه

   .كردو تهيدستان را تهيدست تر 
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   تر كردند اما گروه شان را انبوهخواهند كرد، مستغني  تهيدستان راگفتندمي
هاي كودكان خواستند آموزش وپرورش را رايگان كنند اما آنرا از دستمي

آزادي و برادري  خواستند بامي. به دست ثروت سپردند فقير ستاندند و
گفتند .  اما فهرست اعداميان را روز از پي روز برشمردند،حكومت كنند

و فروش  اما در همه جا قانون را به خريدسازند، ميانونمند اي قجامعه
   .گذاشتند

، مخارج مين نكردأ زندگي شان را ت،، حاصل كارشانركابه زودي مردم پر
 الويت به دوستان و ،، در كار، از پس نان وآب برنيامدندگرفت  فزونيروزمره

 رشوه ها، اعدام،ها اخراج ها، پاكسازي.داقوام و هم مسلك ها داده ش
   . ، تبعيد و فرار، فشار و بيكاريها، گراني، تورم، بي قانونيخواري

، قانون ر انحصاري شد، كاد دانشگاه انحصاري شد، مدرسه انحصاري ش
 راو مردم صبوري را شكستند، سكوت را شكستند، باور  انحصاري شد

 .قانون طلبيدند و حق خواستند. تندو به جستجوي عدالت برخاس شكستند
 ليكن اميد از دست ،، باور شكسته خيانت ديده،جماعتي به ستوه آمده

  . نداده
  چرا كه وفاداري و صبوري بي قيد و، مردم نياوردتابِ!! اما حكومت مردم 

كرد و رداي حكومت را حق ازلي و ابدي خود شرط آنان را طلب مي
رداي چه زود فراموش كرده است كه همين مردم ساده بودند كه . ميدانست

   پوشانده است ؟اوحكومت را به قامت 
 منافع ،را  منافع گروه خود.دانند امنيت ملي مي،را  امنيت حكومت خود

  ، طلب كند غير  از آن منافع سهمي از آن امنيت وهخوانند و هر كملي مي
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ها  تازيانه،اندپس دارها برافراشته. ، ضدملي و دشمن ناميده ميشودخودي

  .ند اها را به سوي سينه مردم نشانه گرفتهتفنگاند و كشيدهبر
 و زوراي گوشه اي دزدي اموال ملي،گوشه ،آزاديم به اي تهاجاينك گوشه

 نمايي از ظلم به ،ايهر گوشه. ..فرار و ،، فقرمرگو  اي شكنجه، گوشهارعاب
 هيچ يك از ،كه در شناعت و زشتي و پليدي كنداي خودنمايي ميگونه

 ،ي ندارد و بار رنج و تباهي آن هر يك سنگين تر از ديگريديگري كمتر
  . فرسايدرا مي نيروهاي عظيم ملت ما

هاي كشتار زنان را در مشهد با هيجان، دنبال هاست كه مردم گزارشمدت
، هاي مشكوك، حمله به اجتماعات، كشتارمردان ، سنگسار زنان وكنندمي

توقيف  ها،دانشگاه تهاجم بهعلني،هاي غيردادگاه هاي غيررسمي،زندان
 ،نويسندگان ساتوبو واژگون  نگاران، روزنامه كردن زنداني ها،روزنامه

هاست همه وقايع كه سال آيا اين. رروشنفكران، تروهادستگيري ملي مذهبي
چه چيزي را  گيريمرا پي مي هاهاي آنشاهد آن هستيم و اخبار وگزارش

  د ؟ننمايمي
 به كشف »حقايق جزيي« ه است كه از جستجوي اين  آيا هنگام آن نرسيد

را  ، جامعه ماهاي طوالني نايل شويم كه طي اين سال»حقيقت واحدي« 
  در سيطره نفوذ خود داشته است ؟ 

 بدون توانايي به نيك ، بدون آگاهي و آگاهي،اينك بايد باور كنيم كه توانايي
ش اهايساختن آرمانانسان آگاه براي عملي . شودبختي انسان منجر نمي
ش به اساختن نيروهاي  و انسان توانا براي فايده مند،به توانايي احتياج دارد

  .آگاهي
  تواند به توانايي واما مهم آنست كه انسان اجتماعي امروز از كدام راه مي
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  آگاهي سازنده دست يابد ؟ 

در  »آموزش و پرورش همگاني«  و »وسايل ارتباط جمعي آزاد« آگاهي را 
نهادهاي « و »قوانين مردمي« توانايي را   و،دندهجامعه بسط وگسترش مي

اتكا به اشكال پيشرفته نهادهاي اجتماعي، . كنندمي، به فرد القاء »اجتماعي
هاي جامعه را دهد تا آگاهي و آرمانآن قدرت سازنده را به انسان امروز مي

طح جامعه نيز اين به منصه ظهور رساند و آگاهي گسترده و عمومي در س
را جهت منافع اجتماعي به كار  بالقوه خوددهد تا جامعه، توان امكان را مي

  . گيرد 
، حضور گسترده و فعال و ممكن براي حصول به سعادت اجتماعي تنها راه 

 و آن نظام سياسي كه ستآگاهانه همه مردم در فرآيندهاي اجتماعي
   . فراهم سازدشانيين سرنوشت  را در تعمردمفرصت حضور فعال همه آحاد 

اجتماعي در كشور ، مسئله حاكميت يك نظام  درآغاز قرن بيست ويكم اگر
 تاكنون ،يك قرن مبارزه  است كه پس ازايترين مسئلهما همچنان اساسي

تعجبي هم ندارد كه هزاران مشكل ديگر با  ، استصورت تحقق نيافته
و نيروي ارزشمند حيات وي را به  ايراني، انسان آميزاشكال و ابعاد فاجعه

  .مخاطره اندازد 
  

  1380دي 
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  چرا از خانه دور شديم؟
  
  
  
  

اني در ايستگاه خلوت يك شهر زمست هاي يك شب سرددر آخرين ساعت
بيرون از ايستگاه . آنكه بدانند در كجايندبي. شوند از قطار پياده مي،كوچك

ي راه را تا مقصد پياده ه ناچار بايد  بقيهي نيست، بهيچ اتومبيل يا تاكسي
، سكوت، تنهايي  سرزميني دور كه جز تاريكييمهمانان ناخوانده. بروند
  .  كسي در انتظار آنان نيست ،وسرما
نا آشنا به راه  و غريب ،هاي يك شهر به خواب رفتهاي بعد درخيابانلحظه
. اند به پايان برسانندآن قدم گذاشتههاست درراهي را كه مدت افتند تامي

  ، رفته خاموشي فرو هاي بلند در، ساختمانسكوت وهم انگيز يك شب سرد
  شاهدان فرار ، تنهاتان يخ زدههاي گمنام و درخهاي كم سوي خيابانچراغ
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عزيز  ترك  جز، راهيگيهايي هستند كه براي نجات زندانگيز انسان غم

  .اند نيافتههاي خويش ترين
را   خود،اين ساعت شبسختي، در همه تالش و تند كه با اينكه هس هاآن

  ؟ كشاننداي نا معلوم ميبه طرف آينده
 كوچك كه ، يك برگ كاغذ آيندههبراي هم  و،، چمداني گذشتهيهاز هم

  .، به همراه دارند آدرسي نوشته شده روي آن
  .آ شنا و چمداني پر از آشنايي  آدرسي غريب و نا
گرم جنوب كه با پاهاي  ست دركنار ساحل، كودكيهاني آدر چمدان آشنا

داند در انتهاي او نمي. دودخندان مي برهنه درميان جمع دوستان شاد و
  .شود اش در صداي ِامواج گم مي قهقه،گذرددرياي بيكران چه مي افق اين

. بردچرا مي ،اولين تابش نور خورشيد ر،گوسفندان را دهادر بلنداي كوه
 اش درخانه. باالي كوه دوست دارد وع خورشيد را بر سبزه زارهايچقدر طل

  .بيند را مي  آن،پايين كوه است
داند ، ميكندبازي ميخانه خود، فوتبال، ر ، در زمين خاكي كناصرروز عره

هنوز تا غروب آفتاب وقت . خواهد گذاشت ش كنارانانوا  دو عدد نان براي
  .زه رقيب بكاردتا گلي ديگر در دروا بسيار دارد

به مدير مدرسه در انجام كارهاي برنامه . در درس كامپيوتر بهترين است
خواهد مهندس كند، مياو به اين كار افتخار مي ،كند، كمك ميريزي

  . كامپيوتر شود 
بهترين  پدرش. كندزند و خوشنويسي ميبا دستهاي زيبا وتوانايش ساز مي

با خط  . واندت، ميكند هر چه بخواهد مي او فكر.خرد مي اوها را برايقلم
  ".آدمي با سرافراشته بايد بزيد ": نويسد درشت مي
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 او. اندازد، در دريا تور مي در قايق نشستهدرچمدان آشناي آنها مردي ست

  .هرگز به چيز ديگري نيانديشيده است .  اواز آنِ  درياست و درياآنِ از
نشجويان خود ي نو براي آموزش به داهاانديشه. دهددر دانشگاه درس مي
. كرده استتر كارنيسالهاي طوال خوانده و درس دارد، سالهاي طوالني

  .تواند به دانشجويان اميدوار باشد كه مي داندمي
گذشته يك ماشين زراعتي خريده است  ، سالكاردگندم مي مزرعهدر

  .امسال بهتر باشد  ميخواهد كِشتِ
 .پزد نان تازه مي،ني ست كه در تنورِگرم زندگي، زاهدر چمدان آشناي آن
  .كندرنج خود سير مي او فرزندانش را با دست

. درودهد و به سركار مي، شير ميهر روز صبح زود با عجلهرا  كودك خود
 هنگام كار، نگران كودك ،تمام روز. هنوز آخرين اتوبوس نرفته است

د نكرد هايش تاييينه سينهاز معا  اداره بهداشت بعد.بودهدشيرخوارش خوا
  .كوپن شير خشك به او بدهند

او  .پوشاندزير مقنعه سياه كامال مي موهايش را و ايستدآينه ميهرروز برابر
ها  اما آيا آن،به شاگردانش هميشه گفته است به حقيقت احترام بگذارند

  دانند حقيقت چيست ؟مي
  اما رييس شوراي،تسويسد كه هميشه فلسفينها مياو درباره واقعيت

 دهد دست بهگويد تا وقتي سردبير در زندان است ترجيح ميروزنامه مي
  : تواند بنويسدپس او كي مي. عصا راه برود

  راستي ساعت تنهايي نيست "
  ". ساعت جمع زدن باورهاست 

  



 از شعار تا واقعيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

49 
 

  
 تن سرد شب پناهندگي را ،اندهاي آنان كه مشتاق زندگي كه نفس حاليرد

كشد ونگران   چمدان را از پي مي،نگاهي پر از دلهره  با مرد،كندگرم مي
  . اش را به دست آن سپرده است ست كه خود و خانوادهايآينده

 را در اين وقت شب آيا اقامتگاه موقت پناهندگان را خواهند يافت؟ آيا آنان
  .؟ چه رفتاري با آنان خواهند داشت؟ وصد ها آياي ديگر خواهند پذيرفت

ها خسته وگرسنه و خواب آلود بچه. نداوالني با قطار راه پيمودههاي طساعت
روند، خيابان از پس خيابان آنكه بدانند به كجا مي بي،پر تحمل اما ساكت و
  . دوندها ميبه دنبال آن

 چند بار از پدر پرسيده ، منظورش كجاست،دختر كوچك بدون آنكه بداند
اما . انتهاي همين خيابان: ؟ و پدر پاسخ داده استرسيمكي مي: است

دختر كوچك كه . انداند و هنوز نرسيدهچندين خيابان را به انتها رسانده
بند ساك سنگيني  زند وديگر خسته شده است، در حاليكه نفس نفس مي

با لحن ، كندبه جا مي  جا،آورد فشار مياشرا كه بر دوش كوچك و نهيف
  ز خانه دور شده ايم ؟داني چقدر ابابا مي: گويد معترض مي

زود بيا : گويدكند ومياي مكث ميلحظه. پدر هيچ پاسخي ندارد به او بدهد
  .دهد ماني، و دوباره به راه خود ادامه ميجا مي
 جايي ست كه او در آن ،جاي اين زمين پهناورك خانه او كجاست؟در!راستي

  زندگي كند ؟  كار كند و،به آسودگي بزرگ شود، درس بخواند 
 هزاران كيلومتر ،اي كه در آن چشم به دنيا گشوده استخانه را از چرا او

اي  خانه،اي كه گريز از آن آغاز شده استدرانتهاي جاده اند ؟ آياهدور كرد
هاي كوچك لرزان در ؟ آيا اين گامدبراي او هست كه درآن امنيت باش

   راه بسوي روشنايي خواهد برد؟،تاريكي
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 هميشه وابسته ،وتحول تاريخ نيستده امروز و ديروز هرچند مهاجرت پدي

، درعصر كنوني  اما مهاجرت اقوام تحت آزار،به نوعي از انواع آن بوده است
ها كه حكومتايانگر رويي ديگر از چهره دنياي متمدن امروز است نم

  .ند انعاري از خدشه بنماي ميكوشند آنرا زيبا و
امروز  وجب آواراگي انسان، مگيتيتاسررهاي غيرانساني در سرتادرحاليكه رف
هاي حقوق ، قوانين مدون سازمان ملل در چهارچوب كنوانسيونشده است

هاي بشر هم نتوانسته است تضميني براي جلوگيري از بروز انگيزش
كشورهاي پناهنده هاي غير انساني درمهاجرت وهم چنين بروز عكس العمل

  .پذير با پناهجويان باشد 
كي كه بر صحن زندگي واقعي بشر گسترده است آيا كسي اين تاري در

؟ گو آنكه آنرا بر ديگران فاش كند  حقايق را ببيند و،خواهد توانست
شب گريز  ، هيچ نورافكني نيست كه برسرتاسر زمين به ظاهر آذين بستهرد

  بتابد وهيچ تلويزيوني نيست كه دوربين و،جهانيي هها آوارميليون
هاي مردمي كند كه  به تصوير درآوردن تلخكامييهينرا هز بلندگوي خود

  .بغض آواراگي را درگلو بسته اند 
هاي ، تحقير شده و حريم دريده ، قربانيان سياستاين تنهاي انساني آواره

هاي موجب پيدايي بحران ،يي هستند كه درپي ثبات وترقي خوددولتها
آنكه بخواهند رتيب بياند و به اين تهاي ديگري از زمين شدهبخشبزرگ در

  . اند موجبات سلب آرامش خويش را نيز، فراهم كرده
 حقوق بشري ههاي خير خواهانراند نه صالح جوييدر واقع آنكه حكم مي

  هها ندارند، بلكه سرمايگونه تضميني نيز براي اجراي آن هاست كه هيچ
   ومردش، هر ترفندي را قانوني و جايز ميروند سودآوري راست كه د
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  .آورد كه منافع سرمايه را به خطر نياندازد دمكراسي را تا آنجا تاب مي

ي، مطابق با اصول بديهي حقوق هر جا كه حكومت ها براي اجراي دمكراس
 آنگاه ،شان باشندهاي غير اصولي، ملزم به محدود كردن سرمايه گذاريبشر

  .ناديده خواهند گرفت  ، اصول رابه راحتي
مطابق با اعالميه رسمي آژانس ( ليون آواره در سطح جهان بيست ودوميآمار

 ها ازفاجعه آميز گريز انسان ، ابعاد)2000 در سال مان مللپناهندگان ساز
هاي دردناك از رفتارهاي غير انساني با گزارش هاي ناامن وسرزمين

گر كند كه ا، اين حقيقت را عنوان ميده پذيرپناهجويان در كشورهاي پناهن
ي حقوق ها برابر با اصول مطروحهها التزام به رعايت حقوق انسانتحكوم

  .نبود  اي به نام مهاجرت روبروجهان امروز با پديدهبشر داشتند، 
دنيا  آيا مي توان باور داشت وقتي انسان را در سرزميني كه در آن چشم به

، در سرزميني ديگر گذارندحرمت نمي  وكاركرده است،،، بزرگ شدهگشوده
  اورا پاس بدارند و با وي آن كنند كه شايسته شأن انسان است ؟

حضور هشتاد هزار ايراني متقاضي پناهندگي و بيش از يك صدو پنجاه هزار 
پناهنده رسمي در خاك آلمان و بيش از سه ميليون پناهنده ايراني در سرتا 

 كل آوارگان جهان به  به اين معناست كه ده درصد از،سر اروپا و آمريكا
اي از حالي ست در كشور ما چنين پديدهاين در ايرانيان اختصاص دارد و

  .پايان جنگ دوم جهاني، بي سابقه است
  

، هنگ روبه شتابان كه طي بيست وشش سال اخير با آمهاجرت ايراني
  جامعهست كه نه تنها با قشري ازه است بيانگر وجود شرايط اجتماعيآغازيد

  - در خواهيمرانيي دارد بلكه با نظري دقيق به هويت پناهندگان ايناسازگار
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آنكه بدانند چه گريزند بيآنان مي .، همه شمول است يافت كه اين شرايط

هر شرايطي را به  به اين معني كه. اي در برابرشان گشوده خواهد شديندهآ
   .دهندماندن، تر جيح مي

شدن وي از مسير مصالح  داكاست حكومت و جدر احاطه منفعت گرايي
، نه تنها رشد اجتماعي را ميسر نساخته بلكه با ايجاد جامعه، طي اين دوران

هاي اجتماعي ـ اقتصادي موجبات بروز عدم ثبات و امنيت ناهنجاري
  .اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي و سياسي را نيز فراهم آورده است 

عاملين نظام كه در پي كسب  توسط ،اي و جناحي از قانونهاي سليقهقرائت
، مانع از هستند هاي مليمنافع خود و تداوم زمان بهره برداري از سرمايه

حمايت قانون به تبع آن موجب محروم شدن مردم از  اجراي درست قانون و
هرچند كه قوانين جاري نيز در تبيين اساسي ترين حقوق مردم،  .شده است

  .نارسا و ناتوان هستند 
ها و نيازهاي مردم صف آرائي كرده اند ، در تقابل با خواستممسئولين نظا

  :و
  
ـ از قوه قضاييه در جهت ثبات نظام  سود جسته نه به منظور تأمين 1

   .عدالت اجتماعي
ي ملت است،  با اعمال زور توسط أـ قوه مقننه را كه ملتزم به  تأمين ر2

  .دهند نهادهاي فشار در راستاي منافع خود ، سوق مي
واسطة تهديد ه هاي مردمي ناتوان و بـ قوه مجريه از انجام حداقل حركت 3
  .هاي محفلي ، عمال منفعل شده استقشري و خرا بكاري تحريكات و
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 واهد بود برپايي جامعه مدني توسط آنان، رويايي بيش نخ،تحت ِ اين شرايط

، طي رانيزندان ايخوبي پيداست كه علت گريز فره اين شرايط، ب و با علم به
  . دو دهه اخير چيست و مسئولين آن كدامند 

  
  1380مهرماه
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  یگذر
  یبر سير تباه

  
  

  
  

اما . تبر پويش زندگي افراد يك جامعه اس، تجلي روابط حاكم حقوق
ست كه نظام اقتصادي ـ ايافراد يك ملت، گستره ه آحادديدگاه حقوق ب

با توجه به . بخشد، افق ديد آن را تعين مي جامعهسياسي حاكم بر آن
ارتباط ارگانيك اجزاي ساختار اجتماعي يك جامعه و روابط حقوقي ـ 

هاي توان درباره كاستي، نمينظام اقتصادي ـ سياسي حاكمفرهنگي با 
بت به زنان در ايران گفتگو كرد اما از محمل واقعي آن  به ويژه نس،حقوقي

  . سخني به ميان نياورد 
، مجموعه قوانيني را تدوين  جمهوري اسالمي با تكيه بر حقوق اسالمي

 در تعيين سرنوشت ،كرده است كه ضمن آن با حذف اختيارات حقوقي زنان
، وي ا داشتتوان نسبت به انسان رو، به ظالمانه ترين وجهي كه ميخودشان

  است و به اين ترتيب نه كرده ، محروم ذاتي يك انسان از حقوق طبيعي وا ر
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هاي انساني به پيش برنداشته كه موازين تنها قدمي در جهت تحقق آرمان

را كه خود نيز يكي ) 1(بين المللي ازجمله مفاد منشور جهاني حقوق بشر 
  .   است كرده نقض ،از تائيد كنندگان آن بوده

  عمق گستردگي اين،ن اجرائي و جزائي جمهوري اسالمي قوانيدرري سي
  . سازد نمايان مي نابرابري و برداشت غير انساني را به وضوح 

 سال 9 ، سن بلوغ را براي مجازات دختران، قانون مجازات اسالمي49ماده 
به اين ترتيب دختران نه ساله كه .  سال15نظر گرفته و براي پسران  در

اند مشمول قانون مجازات اسالمي  كودكي را پشت سر نگذاشتههنوز سن
  . ميشوند 

داند حال آنكه در مورد  قتل را موجب قصاص مي، همين قانون205ماده 
 زن ، قانون مجازات اسالمي، هرگاه مرد مسلماني209جب ماده زنان به مو

، تلند ولي يا بستگان زن قبل از قصاص قاامسلماني را به عمد به قتل برس
  .بايد نصف ديه مرد را به او بپردازند 

شود كه مبلغ مقرر بايد قبل از  اين قانون همچنين يادآور مي213 ماده 
  .  قابل اجرا نيست ، پرداخت شود واال قصاص مرد،قصاص

  :از همين جمله اند قوانين مدني 
                                                            

   در مورد حضانت فرزند1169ماده 
   در مورد حق انتخاب مسكن1114ماده 
   قانون گذرنامه18 ماده 3بند 

   قانون اعزام دانشجو3 ماده 1تبصره 
   قانون مدني در باره انتخاب حرفه و كار1117ماده 



 از شعار تا واقعيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

56 
 

  
   قانون مجازات اسالمي در مورد ارتباط زن و مرد637ماده 
  خالف توسط زن و مرد همان قانون پيرامون ارتكاب عمل 638ماده 
  . قانون مجازات اسالمي در مورد قصاص عضو زن و مرد 273ماده 

 نشان ،اندمقايسه اين قونين حتي با اصول قانون اساسي كه خود تدوين كرده
داده و به يمن  نام موازين اسالمي ،ايست كه ايشان به آنفاجعه دهنده بعد

  . اند كشانده ه چالش، سر نوشت زنان ايران را باين استنتاج موهوم
 ،كند كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد قانون اساسي قيد مي20اصل 

 ، سياسي، حقوق انسانيييكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه
  . برخوردارند» رعايت موازين اسالمي« اجتماعي و فرهنگي با ،اقتصادي

د حقوق زنان را در تمام دان نيز دولت جمهوري اسالمي را موظف مي21اصل 
  : و امور زير را انجام دهد كند تضمين » موازين اسالمي«جهات با رعايت 

زن و احياي حقوق مادي  ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت 1
  .و معنوي او

و حمايت (!)  ـ حمايت مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند2
  )( !.از كودكان بي سر پرست 

  .  ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده 3
  . ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده4
در جهت غبطه آنها در (!)  ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته 5

   . !صورت نبودن ولي شرعي
شود كه هر كس حق دارد قانون اساسي ياد آور مي 28 اصلهمچنين در 

   حقوقا كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي وشغلي ر
  . برگزيند ،ديگران نيست
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واقعيت جاري در زندگي زنان ما طي بيست و چهار سال حكومت جمهوري 
اسالمي هيچ يك از اصول قانون اساسي را متجلي نساخته در حاليكه 

مين حقوق أت همواره مانع اصلي اجرا و ،» موازين اسالمي «رويكرد آنان به
  :توان نتيجه گرفت مي،انساني زنان بوده است

تا رفع اين تناقض از ساحت قوانين اجرائي و اصول قانون اساسي ، ايجاد  
زمينه هاي حيات انساني در بطن جامعه موهوم زده كنوني براي زنان ، 

   .امكان پذير نخواهد بود
-ط به اجرا در ميهاي ذيربمجموعه قوانيني كه تدوين شده و توسط ارگان

 را اي از ميدان تنش زا و بحران آفرين جامعه زنان ما تنها گوشه،آيد هنوز
، مشكالت بيشمار زنان را  و آنچه به مثابه علت بنيادينگذاردبه نمايش مي

امن و مسدود به سمت تباهي هدايت اي نافراهم آورده و آنان را در مجموعه
هم و خاستگاه مادي مولد اين عرصه همواره فراموش شده، عامل مكند، مي

حقوقي و فرهنگي كه زيركانه فرآوري اين روساخت را تقويت ميكند از 
  . دور مانده است ،تيررس بررسي

 ، 77 ، 76 ، 6ماده ( با نظري اجمالي به قانون كار ايران ، ويژه كار زنان 
ز اين ، همسو بوده ا شاغلرسد كه با نيازهاي زناناين طور به نظر مي) 78

هاي اما بازتاب قوانين كار در واقعيت. توان بر آن صحه گذاشت مي،منظر
يابند كه با وجود اين همه ماده و جاري در عرصه كار زنان، نمود ديگري مي

هاي مادي استثمار زنان و تبعات ناشي ، همچنان به زمينهصره و بخشنامهتب
  .    از آن دامن زده است 

فرما را به انجام آنها سلسله وظايفي است كه كار، كيد قانون كارأهمه ت
  حال آنكه براي نزديكي به موازين آرماني و بهبود شرايط .مكلف كرده است
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هائي توان تنها به طرح و تدوين دستورالعملكار زنان در جامعه كنوني، نمي

اجراي عدالت اجتماعي، امري نه بر عهده .  كردبراي كارفرمايان بسنده
   . استان كه بر عهده حكومت و نهادهاي اجرائي آن كارفرماي

كند تا به مادران ، كار فرما را موظف ميدر بخش اشتغال زنانقانون كار 
 تا پايان دو سالگي كودك، پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت ،شيرده

 78ماده  (كندرا جزء ساعات كار آنان محسوب  شير دادن بدهد و اين زمان
آنها بكاهد به ) دستمزد( السعي  حقزنان باردار را بدون آنكه از ، )قانون كار

براين اساس با حذف   ). همان قانون77ماده ( كارهاي سبك تر بگمارد 
، فرمايانكار دوشِحمايت مادي دولت از زنان و واگذاري بار اين وظايف بر 

   : كه به اين معناكرده استروند كاريابي زنان را دچار بحران 
 بر دوش كارفرما ،انچه تحمل بار اختالف شرايط كار زنان با مردان ـ چن1

كنند تا از تبعات ست كه كارفرمايان از استخدام زنان پرهيز مي بديهي،باشد
اين نخستين و مهم ترين ضربه بر پروسه كارورزي . ن آسوده باشندبعدي آ

گونه  هيچ ، كه به معناي مطلق كلمه،زنان خواهد بود و تحت اين شرايط
 توسط نهادهاي دولتي مثل وزارت ،حمايت مادي از زنان حتي بيوه و مجرد

عني سوق دادن  ي،، اين امرآيدمين اجتماعي به عمل نميأسازمان ت كار و
، فروختن جسم و جان زنان به قهقراي فقر، فساد و تباهي ودر بهترين حالت

  .خود به مرد نان آور با مجوز عقد نامه 
ار اقتصادي و انبوه بيكاري به هنج  كه عالوه بر شرايط نااي ـ در جامعه2

، زنان بسياري  را  جدي و بيشمار فرهنگي و خانوادگي، دشواري هايمردان
 به حتير، انگيزد، پيداست كه براي يافتن كابه جستجوي كار بر مي

  ده دريك سازش دوجانبه با ، رضايت داشرايطي زير استاندارهاي مقرر
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 چرا كه كار شاق و ،ام هر كاري را تحت هر شرايطي بپذيرند، انجكارفرما

دشوار به هرحال بهتر از بيكاري، گرسنگي خود و خانواده ، بي خانماني و 
  .استآمد ديگر صدها پي

چه بسا شرايطي ، شودكار در مورد ايشان رعايت نميالجرم نه تنها قوانين 
و   است سايه افكنده، كه بر فضاي كار زن ايراني،ترانسانيبسيار غير
  .كند ر ميهاي زندگي آنان را روز به روز  افزوده تدشواري

حكومت جمهوري اسالمي با چشم پوشي از انجام يكي از اساسي ترين 
 1، مطابق با بند عني حمايت مادي از زنان و كودكان ي،وظايف بنيادين خود

رگان حياتي كه امر بنياد يك ا اساسي ايران و كوتاهي در قانون 21از اصل 
 راه ها را به ي، همهستنمادي از چشم اندازهاي اجتماعي يك نظام سياسي

  .كشاند بن بست مي
ربط خود مانند وزارت كار و سازمان هاي ذيچنانچه دولت از طريق ارگان

د و عالوه دامين اجتماعي، زنان را تحت پوشش حمايت مادي قرار ميأت
سطح  التفاوت كسر در آمد آنان را تابه  ما، جبرانبركليه امور كمك رساني

  به ندتوانستمين يان ديگر كارفرما،گرفت برعهده مي،متناسب زندگي
شدند با چشم پوشي از مينناچار نيز د و زنان ن مبادرت ورزسازش و تباني

كاري تن در دهند هاي غير انساني، به قبول هرضوابط مقرر كار و با حداقل
  .، به سير تباهي رانده شوند  فقري وو يا در اثر بيكار

، حذف ست كه نخستين گام، بديهياي سالمبراي برپا داشتن جامعه
 ستم بر اقشار محروم جامعه از جمله زنان و ايجاد » مادي«شرايط

  .است براي عموم به ويژه زنان و كودكان ،هنجارهاي اقتصادي عادالنه
  كوشد بايد جامعه خود مياگر چنانچه جمهوري اسالمي از پي عزت و شرف
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شود و به يادآور شد كه اين امر تنها با ذكر الفاظ بزرگوارانه ميسر نمي

 نهادهاي به ويژه، جتماعي جامعهتدارك همه جانبه نيروهاي مادي و ا
  . ، نيازمند است ولتاجرائي د

و خرد و تحقير شدن ، ، سرفرازي و توانائي جامعه زنانسر فرازي و توانائي
عدالت اجتماعي آنگاه . جامعه خواهد بودبنيان هاي  در هم فرو ريختن آنان،

،  مردميدر بستر واقعيت جامعه جاري خواهد شد كه عالوه بر تدوين قوانين
، در غير اينصورت.  اجراي آن را  فراهم آورده باشندپيش زمينه هاي مادي

انحراف آن ها كه تنها نتيجه زي نخواهند بود مگر بازي با واژهقوانين چي
   .ستافكار عمومي از واقعيت ها

  1381تيرماه 
           

                                                   
  :يادآوري

  
   :1968منشور جهاني حقوق بشر مصوبه دهم دسامبر ) : 1 (
آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم  تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي ـ1

  . برابرند 
، رنگ، تواند بدون هيچ گونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد  هر كس مي ـ2

چنين مليت، ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و هم جنس، زبان، مذهب
 ديگر از تمام حقوق و كليه ، ثروت ، والدت و يا هر موقعيتوضع اجتماعي

  .، بهره مند گردد  حاضر ذكر شده استيهايي كه در اعالميهآزادي
  ن يك ر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنواـ ه 3
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  . ، شناخته شوددر مقابل قانون

 ـ همه در برابر قانون، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه 4
  .  خوردار شوندرب از حمايت قانون 
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  بار ديگر
  

  .در افقی روشن تر به پرواز در آ ئيم 
  
  
  

، پس از او پيش از خاتمي نوبت كه بود « مقاله652  در نيمروز شماره 
ايشان . اپ رسيده استاز خانم مهشيد امير شاهي به چ» نوبت كيست ؟

اندي  طي اين مقاله در دوبخش، نخست به عملكرد هموطنان دربيست و
، طرفندهاي نظام جمهوري  گذشته پرداخته ودر بخش اصلي نيزسال

حله از حكومت رها به جاي تغيير روش، طي هر مر تغيير چهرهاسالمي را د
   .                                ستشمرده ااسالمي  برنظام جمهوري 

 ناخودآگاهي رنقش ضمي« هم چنين مقاله آقاي منصورپويان كه باعنوان
، 651نيز در نيمروز » 57ب  معطوف به انقال،ي اجتماعيهاجمعي در كنش

داليل و نتايج آن از  هاي مردمي ايران، به تحليل جنبش،يدپ رسبه چا
  هاي مردمي منظر روانشناسي اجتماعي پرداخته است و ضمن آن، جنبش
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ري نظام جمهوري اسالمي انجاميد قرا به بر1357كه در سال  ايران را

د كه به دليل فقدان دانمي»  اي عصيانزدهآگاهي تودهناخود « گرفته ازرب
 ، سياسي و فرهنگي و بدون آنكه طرحي براي آينده داشته باشندهايآزادي

  . بپا خاستند ،عليه وضعيت موجود
گزارش وظيفه هاي اجتماعي از طريق درج اخبار و بسط و توسعه آگاهي

،  مضامين فلسفي، روانشناسيمطبوعات است و همچنين انتشار مقاالتي با
امر توسعه  روزنامه را در، جايگاه سياسي دي و، اقتصاشناسي، پزشكيروش

  .                                  فرهنگي، فرا گيرتر خواهد كرد 
ا كه جامعه ر  هر چندشود، درج حتي اگر با يك ديدگزينشي ش و خبر،گزار

، سوق خواهد داد اما نهايتا هنوز به سمت شناخت و قضاوتي يك بعدي
لي سراز يك بعد نگري، تحليكن اگر لي ،ارزش خبري خود را خواهد داشت

  .شودانگيز ميآورد حساسيت بردر
كرد و به ضعف وش خواهددرا مخبه سبب آنكه تصوير كامل يك دوره اول 

دوم آنكه تكرار اين متدولوژي در ، هاي تاريخي ما خواهد افزودآگاهيمزمن 
هر چند كه ما . ستي در اختيار عامه قرار دهدتواند الگوي نادرها، ميتحليل
هاي انتقاد را يم و هميشه ضربهئها به يك سويه نگري مبتال از اينبيش

 اما چه بسا و چه بسيار كه خود بيش از وي به آن  ،ايمكرده حواله دشمن
به بررسي واقعيت و تاريخ كه با يك روش غير علمي  ، سوم آنايمنياز داشته
 جمهوري ، همان ابزار ضد اجتماعي را به دست خواهد دادكه رژيمپرداختن
تاريخ ـ سياسي   توانسته است به تصفيه فرهنگي،به واسطه آن ،اسالمي

نتايج . رداخته به اعمال سياست حذف گرائي، مبادرت ورزدپيش از خود پ
  هاست شاهد آنيم با  همان طوركه سا ل،بار كار برد اين متدولوژيخون
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 و خودها فاصله داشته اي ست همه شمول، فرسنگدموكراسي كه پديده
 كه كرده استسياسي را فراهم  هاي بعدي اجتماعي وموضوع پيدائي چالش

  . از آن مطلع هستند ،جمله
  

*****  
  

 و ، از آنجا كه آقاي پويان در مقاله خود به تحليل، نقدپس از اين توضيحات
، عملكرد اش و خانم امير شاهي ضمن مقاله استنفي داليل انقالب پرداخته

برحسب  ،ستامورد نكوهش قرار دادهالب، از آن انقهموطنان را پس 
  .اي منصور پويان پرداخته خواهد شدنخست به مرور مقاله آق، موضوع

  -. نقل از مقاله ايشان است ،جمالت داخل گيومه - 
:  كه دشوطور ياد آور مي  در نخستين بخش مقاله خود اينآقاي پويان

ر اثر فشار و سركوب از عرصه هاي بالنده دمباني ارزشي جامعه و گرايش«
خود آگاه  به ضمير ناخود آگاه جامعه تبعيد ميشود از بين نرفته به خزانه 

 اين دسته طي اعصار از ايهمچنين مجموعه ،گرددپنهان ذهن، منتقل مي
و ادامه » .عي را شكل ميدهد، انباشته شده و ضمير ناخود آگاه جمو قرون
 جمعي است و خودآگاه تر ازسالكهن ،ضمير ناخودآگاه جمعي «كه  دميده

با » . ايفا ميكندايه، نقش پيچيداعيانفعاالت ا جتمبر شكل دهي و فعل و 
ه نا خودآگاه جمعي، بر اهميت اين تحليل، ضمن بالنده بر شمردن اندوخت

پايان به اين  اما در. ندكيد ميكأ، تي آن درسير تحوالت اجتماعيگذارتاَثير
عصياني كور همچون  سيلي يالت ناخودآگاهي، تحت مات«نتيجه ميرسد كه 
  ، طوفاني ي شدهو آينده ساز جارو ارزش هاي خرد پذير  بنيان كن بر نهادها
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و » .كندعليه آزادي و انديشه انتقادي بر پا مي ازتعصب و شدت عمل،

خرد   از نهايآنجا كه فعل و انفعاالت جنبش توده «: گيردباالخره نتيجه مي
ند توارد نميگيناخود آگاهي، سرچشمه مي عوامل كه از فشاربلي و آگاه

  ».فريند ، بيايلي نو در سازندگي و توسعهبد
، اجتماعي و فرهنگي كه موجب عتنائي به شرايط و عوامل اقتصاديابي

پويان  كه آقاي انجامدهدايت جامعه به سمت انقالب شد به آنجا مي
 ه مدرنيزاسيون به اصالحات قانوني ـشاهان پهلوي بنا بر نظري«: مينويسد
 را بر اصالحات ميدانادي بسياري دست يازيدند اما چون نهو حقوقي 

 آنها.... « و » ، تنگ گرفتند هاي سنتيباورها و ارزشني فرهنگي و با زخوا
كه  ، برابري و تكثر رابه ترويج فرهنگ غربي بسنده كردند، چرا كه آزادي

ه نتقال  ب لذا پروسه ابيدندتاسنت است بر نميزي و پااليش الزمه باز سا
  ».، همراه نگشت مدرنيته با اقناع و مشاركت ملي

است گزير يك سيستم اقتصادي نگونه توجيه كردن مناسباتي كه زائيده نااي
بناي اقتصادي هرجامعه با مناسبات  گرفتن ارتباط ارگانيك زير و نديده

 و كاري درست د توانست ما را به راهچگونه خواه اجتماعي مولود آن زير بنا،
چرا  :شود بپرسند، هدايت كند و با چنين رويكردي البته فراموش ميروشن

  ، برابري و تكثر و آزادي را برنمي تابيدند ؟آنان مشاركت ملي
آنها در سطح . پيش درصورت مسئله طرح شده بوداما پاسخ مسئله پيشا

واندند به همان دليل كه در فرا نخ  اجتماعي، مشاركت ملي رامناسبات
داران نظام اقتصادي  كه همانا سرمايه،مناسبات اقتصادي نوين، طبقه جديد

انحصار فرهنگي و خواست و آن ، ميدان را منحصر به خود مي بودوابسته
  .اجتماعي به دليل حفظ آن انحصار اقتصادي بود 
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 عموماً تابعي بر قراري نظام اقتصادي جديد كه متغّيرهاي دروني نداشت و

ئي به پيدا ،  طبيعتاًداري بزرگبود از نياز هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه
از . ند، همخواني داشتسباتن مناآكه با  طبقات و اقشار جديدي انجاميد،

توانست نمي  برون نگر،سوي ديگر درست به همين دليل كه اين اقتصادِ
تناقضات    بروز،شودمبتني ،  گذار درحالِهاي اساسي جامعهِبرضرورت

اقتصادي ـ اجتماعي و باالخره فرهنگي در ساختار جامعه،  اجتناب ناپذير 
   .بود
ي از آن اهاي عمده، در حاليكه بخشهنگ بودن روند رشد اين اقتصادمانا ه

، سهمي ر اربابان جديد كه در تقسيم ثروتظهوهنوز پا در گذشته داشت، 
گان نمايندتقسيم مادي و شار واپس مانده ازد، اقبه اربابان قديمي نداده بودن

كسب سياسي آنها كه در عرصه حكومت، جائي نيافته و اكنون سعي در
اما  ،، واقعيت داشتو تصاحب قدرت به نفع خويش داشتندرهبري مردم 

همه اين واقعيت ها  آن هنگام توانست جنبه فعليت يابد كه بر مصاديق 
   .، محمل يافتاجتماعيمل اقتصادي و فقر، فساد و ديكتاتوري يعني دو عا

اي و به قول آقاي پويان يد پذيرفت كه پيش زمينه چنين انقالب تودهبا
آنهم نه   بود، شدهپشاپيش، طي حكومت رژيم پهلوي فراهم» بنيان كني«

آنان بلكه به دليل همان رشد ناموزون » !!نوگرائي و نوپردازي «به دليل
ثبات اقتصادي و اجتماعي را فراهم  عدم واقتصادي كه موجبات عدم تعادل 

هم و ساخت ناموزون و ناهماهنگ را دراي كافي بود تا آن رتنها ضربه آورده،
  .ريزد 

بنابراين پاسخ اين نكته كه . تيجه گريز ناپذير چنين روندي بودن تناقض،
  تراكم«ت نه در در عملكرد رژيم پهلوي  نهفته اس چرا مردم انقالب كردند،
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  ».پردازده تحت عصياني كور به تاالنگري ميجمعي ك آگاهي ناخود

تمايالت «  :استآقاي پويان در بخش ديگري از مقاله خود ياد آوري كرده
دگماتيسم  به گيردتعقل نقاد، پيشي مي آنجا كه از خردورزي واخودآگاهي،ن
 و» .غلطداقتدارگرايانه تبديل شده به كج راه پوپوليسم در مي هايگرايش و

 هاي ضميرانقالب، مضامين كهن  الگوها و مكانيسمر اث بر «:ادامه ميدهد
هاي خرد ناپذير  همچون سيلي بنيان كن برنهادها و ارزش،خودآگاهيان

آزادي و انديشه طوفاني از تعصب  و  شدت عمل عليه  ...... جاري شده و 
  ».كنند انتقادي  برپا مي

 1357كشور ما معطوف به  انقالب نكته نخست آنكه ظهور ديكتاتوري در 
 آن است كه ايشان زتر اتر و كهنسالنبوده است و عمر آن بسيار طوالني

 بر 1357ي به قبل از سال چنانچه صفحات تاريخ را كم. اندذكر كرده
، اجتماعي، ندگان، فعاالن فرهنگي، طومار بلندي از اسامي نويسگردانيم

فت كه همگي زخم ديكتاتوري را خواهيم يا سياسي و حتي علمي را باز
 و خارجي در ايرانيهاي عالوه برآن فهرستي طوالني از كتاب. اندآزموده

. نداهكتابخانه ملي موجود است كه هرگز اجازه انتشار و توزيع  نيافتبنامه كتا
،  احزاب و هر نهادي كه  ممكن بود ها، كانونهمچنين مطبوعات، انجمن ها

ل زير سئواگرا و اقتدارگرا را ربكه اقتصادي انحصابه  طريقي منافع آن ش
  .، اساساً اجازه طرح نيافتند برد

بارنخست  »اين طوفان تعصب و شدت عمل عليه آزادي و انديشه انتقادي«
  .وزيد بر صحنه حيات اجتماعي كشور ما مينبود كه 

 عاري ستاي پويان متصوراي همچنان كه آقانكته دوم آنكه جنبش توده
  زمينه اين جنبش طي ساليان قبل . ر آگاهي و تفكر نبوده استازعنص
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ي هاها و دستگيري، درگيريها، اعتراضل مبارزات پراكنده به شك1357از

تشكيل . شدار داده بودحضور بحران را ه نمائي كرده وپي در پي، خود
 ،لفوهاي مخااحزاب سياسي مخفي و بطور خالصه  طيفي از نيرها وسازمان

، نمايانگر رشد آن بخش سيون با تاريخ طوالني مبارزاتشانان اپوزيتحت عنو
  .نامد آن را عنصر خودآگاهي ميوياز جنبش است كه 

نو  «اي كه حاكمان دلسوز آن فقط در امرپيدائي اين پديده در قلب جامعه
 خود حاكي از ضرورت تغيير وتحولي بود ،كوشيدندمي» !پردازي و نوگرائي

مسئولين حكومت پهلوي به ديده جد به آن  نگريسته از طرف هرگز كه 
 .نشد 

از و » گيرد، پيشي ميصر نا خودآگاهي از عنصر خودآگاهيعن «كه اما اين
هاي جامعه را باز آلمردم، آن نظامي كه اهداف و ايدهآزادي خواهي جنبش 

 يا بر حق بود، پيشين حكومت :توان نتيجه گرفت، نميآوردنمايد، سر برنمي
«  يا بر اسا س اعتقاد آقاي پوياناست،حق   بررژيم جمهوري اسالميآنكه 

هاي ها و نيروخوردگي، سرهاشي از خود بيگانگيساً ناجنبش مردم اسا
آگاهي  تاريخي آنان طي ادوار طوالني نقيادي بود كه در ناخودتحقير و ا

  » .بايگاني گشته است 
جريان انقالب  به سمت هي يكي از داليل بنياديني كه مانع از سازماند

نتوانست درآن شد، ضعف ساختاري عنصر خودآگاهي بود كه بالنده آن 
  .به مردم بنماياندمنسجم ،  يك تشكل سياسي ي، خود را در جامهزمان

 به صراحت نشان داد كه چگونه 1357تجربه انقالب«: نويسدآقاي پويان مي
واند گاه موجود ناقص توهاي ناخودآگاهي همچون شمشير داموكلس مينير

  واقع همان ميزان از ظرفيتي  اما اين در» .اي به نام انقالب بيافريندالخلقه
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يعني همان شرايط ويژه  .توانست محمل جنبش مردم باشدبود كه مي

از آن تابعيت  ناگزير از »ما« جمله   ازاي كه هرجامعهاياجتماعي و تاريخي
ست كه درآن ايالقوهبا  توان يافتني چگونگي عينيتاست و تعيين كننده

 توان به تحقق هيچ آرماني نمي،ها وخارج از آن ويژگي استجامعه نهفته
  .باورداشت 

طلبيد به دليل  آن روز ما تحول را ميياي كه در جامعهنيروي باالقوه
توانست نمود  اقتصادي ـ اجتماعي و تاريخي نمييحضورآن شرايط ويژه

   .ديگري داشته باشد
، ، اجتماعيرتباط گسترده اجتماعي آزاد، فقدان نهادهاي سياسيفقدان ا

و احزاب ، سنديكاها ها، كانونها، انجمنهااقتصادي و فرهنگي مثل اتحاديه
 عدم رشد آگاهي و ،، تشكل و هدايت مردم و پيĤمد آنآوريگرد  براي،آزاد

ليل فقدان  دباالخره به  مردم در مبارزات متشكل اجتماعي وتجربه عملي
سياسي و هاي متفاوت ديدگاهي مردم با  يعدم آشنا، فضاي باز سياسي

 ، كه جمله ناشي از عمرطوالني ديكتاتوري دركشور ما بود،آنان عملكرد
آيند كه پيشاپيش و بدون هيچ  اي گردمردم حول آن انديشهموجب شد 

-  مي،با ريشه داشتن در عادات ديرينه ،خودبخودي تشكل سياسي وكامال
  .توانست آنها را هدايت كند

 كه بتواند توان اياما از آنجا كه هيچ اعتقادي هم بدون نيروي اقتصادي
 ،مادي روندهاي اجتماعي را متحرك سازد، امكان تحقق نخواهد داشت

  تيغ نظام ينمايندگان اقتصاد سنتي كه تا ديروز گلوي خود را زير لبه
  سياسي پا به عرصه نمايندگان مذهبي وترين  اكنون با قويندديدجديد مي
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 مردم و ، با تمام نيروندتوانستد و ميدنمبارزات سياسي گذاشته بو

كوشيد تا منافعي را  ميآنان. دن را حمايت مادي كننمايندگان فكري آنان
 .د ن دريغ شده بود اكنون باز پس گيرايشانكه ده هاسال از 

كه   اما اين تنها آنان بودند،فريدندرا آ اگر آنان نبودند كه جنبش توده ها
فكري و   خود بخوديها را به سبب آن گستردگيتوانستند جنبش تودهمي

ترين بخش از طيف گسترده و اگر راست. آن قدرت مالي، سازماندهي كنند
متنوع جبهه مخالف رژيم پهلوي توانست رهبري اين جنبش را در دست 

ي بود كه بر حسب  مختصات ويژه ، درست همان قدم اين قدم كوتاه،گيرد
اي بال  ما به آن اندازهي برداشته شود و پرنده،توانستجامعه آن روز ما مي
اما اگر پرواز او كامل نبود و اگر . ايد كه شاهد بوده،بگشايد و پرواز كند

توان پرنده را مينه ، ق، پرواز كندنتوانست به دور دست ترين نقطه اف
توان و بايد، دلسوزانه  ولي مي. وان پرواز را نفي كردتنكوهش كرد و نه مي

 ،هم ، همه باخود را باز شناخت تا بار ديگر  افق پرواز او وگسترشموانع 
  .تر به پرواز درآئيم درافقي روشن

تحول به عنوان تنها گذرگاهي كه ما را به سمت براي رشد تفكر اجتماعي 
 ه گسترش داد، عمل اجتماعيتجربهالزم است  كند، هدايت ميدموكراتيك

تر نهادهاي تر و پيچيدهوزي تا ابعاد گستردهاز انجمن دانش آم. شود
،  عملي و فكريها حول محورهاي مشخصآمدن انسانگرد اجتماعي،

، الزامي ن هدف بزرگ اجتماعيآزموني ست كه گذار از آن براي رسيدن به آ
  . است

***  
  » كيستنوبتبت كه بود، پس از او وپيش از خاتمي ن« اكنون با مرور مقاله
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د شد كه ايشان  به آن داليلي پرداخته خواه،نوشته خانم مهشيد امير شاهي

  .اميد كرده است طنان نارا از همو
علت چيست كه «: استخانم امير شاهي در بخش نخست مقاله خود نوشته 

 رهائي از رژيم اي جدي به منظورهموطنان به جاي درپيش گرفتن مبارزه
ي تغييرات سطحي و صوري آن مذهبي حاكم بر ايران، فقط گاه گاه به مشت

 اين تغييرات را در نظر پيĤمد و كنند بي آنكه پيشامددلخوش مينظام، 
گذرد در اين بيست و اندي سال كه از زيرو رو شدن ملك ما ميبگيرند؟ 

ت هيچ ايم كه نتيجه آن جز تكرار اشتباهامكرر شاهد اين نحوه رفتار بوده
  ».نبوده است 

نيمه ، حكايت مگس خود درحاشيه اين مقاله همچنين براي تكميل گفتار
 با اين نتيجه گيري كه امنيت در كثرت نيست و درهيچ است آوردهدانا را 

  .چيز ديگر هم نيست 
 به راستي به قول ايشان امنيت در كميت نيست كما اينكه كشتار مردم ،بله
مل حكومت پيشين وا توسط ع،ر كنونيهفده شهريو ميدان  ژاله سابق  و در

  توسط عمال حكومت كنوني و نظاير1378دانشجويان در تيرماه  و كشتار
ست ازكشتارهاي جمعي هم  رفتنيه آنك،بي اثبات كردخوه  ب،بسيارديگر

اند كه چنانچه صحبت از تحول و تكامل باكي ندارد و همه بخوبي آموخته
، حتي اگر پشت اكثريت هم  زدهيكتاتوريهم در يك كشور د باشد آن

  اين نكته، امابسپاري، و سربه حادثه بگذرياز امنيت كه  بايد ،پنهان باشي
صادق است كه ما بخواهيم ازسر خود مايه بگذاريم نه از سر ديگران هنگامي 

  .ايستاده باشيم و نه در حاشيه آن و  نيز خود درميانه ميدان 
   هم  آن،،  بسيار سهل و آسان استه صادر كردن حملكنار ايستادن و فرمان
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س روحي  اگر ساليان طوالني از بطن فجابع اجتماعي و ضربات ملموبه ويژه

  .، دور بوده باشند و رواني آن بر پيكر جامعه
دل مشغولي هموطنان به « از نويسنده محترم بايد پرسيد آيا به سبب 

ان به گردانهاي مرگ ست كه خيل عظيمي از آن» مشتي اصالحات سطحي 
 بسياري ديگر متواري و هاي سياسي ونزندا و خيلي در اندسپرده شده

  اند ؟ شدهفراري 
ايجاد تغييرات و اصالحات اين دوران، مجبور به اگر جمهوري اسالمي طي 

 و هم مواضع سياسيبرخي در ساختار ظاهري حكومت و عقب نشيني از 
به اين معنا آيا ، شده استكوب ر و سهاي فشارتجهيز و تقويت اهرمچنين 

اش از ورطه ورشكستگي براي ماندگاري و نجات نظام سياسينيست كه وي 
ناگزير از جستجوي پاسخ بهتر و جوابگوئي به بلوغ سياسي مردم ، و انقراض

را ناگزير از او  ، و فزوني گرفتن آگاهي و خواست مردم،نيازهاي آنان است و
هم به اين معنا نيست كه  ؟ و آيا بازرده است كطرق جديداين وصول به 

شود ؟ بر وي اعمال مياست كه از درون جامعه » ضرورت«و »فشار« عامل 
   !ها  زير سر خارجي هاست ؟ همه اين است كه يا ايشان هم معتقد

ركود ذهني؟ جسمي؟ ، تنبليپس سبب چيست «:پرسدخانم امير شاهي مي
 به جاي در پيش ،اي كه هموطنانگربهمنافع شخصي؟ يا پيروي از سياست 

، فقط گاه ر رهائي از رژيم حاكم بر ايراناي جدي به  منظوگرفتن  مبارزه
  »كنند؟صوري آن نظام ، دلخوش مي گاه به مشتي تغييرات سطحي و

 خود ،»اي سياست گربه« خواستند با  اگر هموطنان نمي:اكنون بايد پرسيد
   ؟دادندانجام ميبايد كار ديگر ، چه كنند دل مشغول را به مشتي اصالحات

  آيا مي بايست در آن هنگام كه جنگ توسط  سياستهاي خارجي  و عوامل
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، از خاك بيگانه، تحميل شد براي سرنگوني رژيم حاكم ما مردمداخلي بر 

؟ يا به مدد اسلحه دوستان گرفتندسرزمين و هموطنان خويش را نشانه مي
، حاكم شود و در افتادند تا درنده ترين آنهام مي  به جان ه!مهربان خارجي

رسيدند و مي وسالمت ، از راه در اندكه از مهلكه دور بوده  آنان،نهايت
  شدند ؟ر ديگري ميمدعي حكومت ارباب ساال

، كدام هدف، با كدام روش و به ا كدام پيش زمينه فرهنگي ـ سياسيبايد ب
  راه مي برد ؟

كه  خصاي نيست با وزن و حجم مشمقوله؟ آزادي اگرهدف آزادي ست
ست  ايبلكه پديده. آنرا خواهيم داشتبتوان گفت امروز آنرا نداريم و فردا  

اي قابل تحقق ،  با مختصات  ويژهتكامل جامعهپويا كه در هر مرحله از سير 
، توان باالقوه جامعه را در دستيابي به  اجتماعييمختصات ويژه. است

 ،تر حصول به مراحل عاليبخشد و براي، تعين ميآزادي از مراحل معيني
بايدكه دوره هاي پيش از آن را آزموده و به اندوخته فرهنگي خود افزوده 

  .باشد 
 نگارنده از اما اگر منظور يك هدف دست يافتني و مشخص باشد كه تصور

 مردم و متكي به آراي، يك حكومت دموكراتيك، بيان خانم امير شاهي
 كه مردمي، آنگاه بايد پرسيد  باشدمردمو افكار  قشارايندگان همه انم حضور
نعمتي هاي وليحكومت هاي گوناگون وديكتاتوريها تحت استيالي قرن

 از ،تا كاسب ، از دولتمردشوري كه از روشنفكر تا مردم عامي و در كاندبوده 
ر ريق رفتار اجتماعي د از ط،شهري تا روستائي با جمع و تفكر جمعي

  و خودست در قلمر، پادشاهي، آشنائي نيافته و هر شخصيتماعيهاي اجنهاد
  . نمانده استآيا براي رسيدن به يك حكومت دموكراتيك، به واقع راه درازي
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گ پديده دموكراسي و نظام از بحث اقتصاد سياسي پيرامون ارتباط تنگاتن

اسي به مفهوم  دموكر،اما به طور خالصه بايد گفت. گذريماقتصادي، در مي
حال آنكه چنين . داري آزاد از رشد سرمايه،تبعيست ايغربي آن، پديده

رمايه، همواره مالكي واحد اي در كشور ما كه ملك و ملت از جمله سمقوله
طنتي، شاه مالك جان و مال مردم بود و در نظام لدر نظام س( داشته

مجال ظهور و  ) .مه چيز است، مالك مطلق هجمهوري اسالمي، واليت فقيه
  .رشد نيافته است 

ط حكام وقت مورد داري آزاد كه حيات آن پيوسته توس سرمايه،در ايران
 در آن را سير كه تاريخ اقتصاد،نتوانست همانطور،  استتهديد واقع شده

، همگون و به تبع آن  فرصت رشد،ه استپائي شاهد بودكشورهاي ارو
  .بيابد پيدائي و تكامل روساخت مناسب خويش را 

توان چگونه مي، گذردبا درك و آگاهي به آنچه بركشور ما گذشته و مي
  ،، ناگهانغربق با الگوي سير تكامل اجتماعي در ما مطابمردمانتظار داشت 

 به آن نائل ،د كه  اروپا پس از انقالب  صنعتينبه همان تحولي دست ياب
  آمد؟

ز تكرار ج) اي ربهسياست گ( ن رفتار نتيجه اي«   كه استوي نوشته
 ،اما اين نكته نيزخالي از اشكال علمي نيست ».اشتباهات هيچ  نبوده است

، شبيه هم  حتي اگر در صورت،شود هيچ واقعيتي دوبار تكرار نمي،زيرا
خواهي مردم ايران از نهضت مشروطه تا كنون براي   جنبش آزادي. باشند
گراني پرداخته اي بسياردموكراسي، به ادي و، آزد دست نيافتني خودموعو
به يك حكومت مسئله اساسي جامعه ما يعني حصول  اما اگر ،است

   به اين معنا نيست كه اين ، همچنان حل ناشده برجاي مانده،دموكراتيك
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توان به مجموعه تالش و مياست  طوماري از تكرار مكررات بوده ،مجموعه

خانم دوره مورد نظر  طي تاريخ يا حتي طي ، از عامي و روشنفكرجامعهيك 
،  » شدن « را در روندمردميهاي ، خط بطالن كشيد و تالشامير شاهي
  .انكار كرد 

شان طي هايآيا خرده گرفتن به اين هموطنان كه طومار مشكالت و رنج
پايان ندارد و اين خواسته كه  هرچه زودتر قال قضيه قرون گذشته و حال، 

 درست از  شرايط درك بر واقعيات و اي علمي و مبتنيرا  بكنند، خواسته
  آنان است ؟

 ديگ آش نيست كه بتوان با تند ،تاريخ نشان داده است كه تكامل اجتماعي
بهترين ، سريعترين جواب ،كردن آتش زير آن  زودتر نتيجه گرفت و هميشه

 ،اي را به مرحله درك ضرورت تحولجامعه تواند آنچه مي.جواب نبوده است
 برآيند وابسته به ست كه برساند روند پيچيده و طوالنيحول و توان ايجاد ت

  .ستنيروهاي مادي و معنوي 
و همراه با  شودبارور مي ، اجتماعيي تجربهيدربوته ،اين توان اجتماعي

ه آقاي پويان در نوشته كتواند همانطور مي،نيروهاي فرهنگي دلسوز و صادق
  .شود، نائل ون  بازگشتديشمند و بدبه يك تحول  اناند خود آورده

طلبد و را مي  ويژه خودملزوماتاي تكامل ساختار اجتماعي هر جامعه
، مورد نخواهد  گفتگو از زمان، باشيموفادارچنانچه ما به آن ملزومات آگاه و 

  . ست  نيز تابعي از آن ويژگي ها زيرا زمان.داشت
 بايدها يهمهبايد تصميم بگيرد و بايد  بايد بخواهد،  آنكهدر نهايت، 
 يا زمان ، حاال اين حكم را چه دوست بداريم.مردم هستند محقق سازد،را

  . ناگزيريم به آن گردن بگذاريم ،آن به درازا كشيده به عمر ما كفاف ندهد
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 جامعه ناچار نيست براي بهائي كه روشنفكران ،ي داردياي، بهاهرخواسته

، تن دهد و دوباره روز از نو، حل به سرپائي ترين راه ،دپردازندور از وطن مي
، يك حكومت قيم ساالر  ديگردوباره يك كودتاي روشنفكري. نو روزي از

  . جنگ و سقوط ديگر ، يك ديكتاتوري ديگر، استبداد ديگر و باالخره ديگر
از در مذمت و تحقير ، كران ما به جاي روشنگري و همپائيچنانچه روشنف

لكه براي ، صحه گذاشته برفكر ارباب ساال نه تنها به ت،جامعه خود بر آيند
  .اند تداوم و بقاي آن كوشيده

الزم انديشند اما اگر شما و همه به ايراني آزاد به مفهوم واقعي كلمه مي
ند ب نقش و وظيفه خود را يافته و جانبازانه بر آن پاي،  كه هر يكاست
برابر آنان ، قرار ، در پيش مردممبادا كه به جاي قرار گرفتن در پيشا. باشند

  .بگيرند 
 1380شهريور
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  از فراق تا افتراق
  
  
  

  صاحبدلي به مدرسه آمد ز خانقاه
  بشكست عهد صحبت اهلِ طريق را
  گفتم ميانِ عابد و عالِم چه فرق بود

   اين طريق را ؟،تا اختيار كردي از آن 
  آن گليم خود  به د ر مي برد زموج: گفت 

  ي كند رهاند غريق راوين جهد م
  )گلستان سعدي (

  
-هاي حيات انساني مشاهده ميثراتي كه در تمام عرصهأچه بسيار آثار و ت

 اين يدامنه .  تفرق انسان از يگانگي خويش استد كه جمله در تداركِنشو
اي است براي پراكندگي تهاجم و تدارك غير انساني كه به بيان ديگر توطئه

  هاي عريان  ، تنها به ميدان و در نهايت حكومت برآنهايف آنان، تضعسانهاان
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-رود تا همپاي پيچيدگي مي،هاي خونين نظامي بسنده نكرده استجنگ

رخنه دهد و با  ها خود راهاي ساختار اجتماعي زندگي انسان، درتمام عرصه
 ، فرصت انديشمندي انسان را از وي بربايد و سرانجام او راهجومي گسترده

-سته منافع سرمايه داران را پي ميكه پيو ترفندها و دسيسه هائي در برابر
   .كند، سر بزير و فرمانبردار گيرند

هماوردي ، نقطه عطفي بود تا هوشياري جهانيان را به  سپتامبر11فاجعه 
،  وراي آن نهفته باشد، به هر مقصودي كهگسترده عليه جنگ ضد بشري

 جهان سومي و جهان اولي، فقيرو از شرق و غرب، جنوب و شمال،. خواندفرا
امني كه  ، عامي و فرهيخته برآنند كه در دنياي ناخداغني، باخدا و بي

. توان زيست، نميرمايه استآفريدگار آن سود خواهي هرچه بيشتر س
 ،، آسوده خاطرني مرگبارنميتوان جهاني را به مرگ فراخواند و خود در جها

  .د ، سر مست بوهاي خونينهبه بلع بهر
، تزايد بدون وقفه ،كاري و بهره جوئي بدون مرز سرمايه  طمع!در يغا 

، جهان را طلبد و ناهوشيار و ديوانه منشخويش و فزوني ارزش افزوده را مي
-اش نمي با تمام باور به هوشمنديكند كه حتي خودبه سمتي هدايت مي

ن جهان يخلق بدون هويت انساني را متصور باشد و در ا تواند غايت اين
تمرين بسا رنج آورتر كه دستمايه اين .  هستي ستيز، به زندگي ادامه دهد

 ،، زندگي بشريتي ست كه بي آنكه خود بخواهديك محوري سرمايه جهاني
  .هستي اش را هزينه راه اندازي اين كارزار كرده اند

د و بهاي اين نسوزهاي آدمي كه در آتش طمع سرمايه ميچه بسيار جان
  د ون، از هستي خود مي پردازند چگونهنهي بي مرز را بي آنكه بداسود خوا
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يد كه به شماره نيز به سالي آ به خاطر نميهاآندر پايان نيز حتي نامي از 

  .د ن، از خاطر زدوده ميشوديگر
، بايد  و گسترده كه دربعد تاريخ و مكان، بي نام و نشاناين توده درهم

، دو يار هميشه معكاران قدرت و ثروتهاي طهستي خود را براي تمرين
، هستند و خواهند بود؟ چند از اند، هزينه نمايد چه كساني بودهراههم

 بيرون از اين بازي ،ايشان شناخته من و شماست و آيا باور داريم كه خود
  مرگ آور هستيم ؟

تواند با برد و انسان امروز مي، خاطرات رنج آور خويش را از ياد ميآيا تاريخ
وقوف بر انبوهي تلفاتي كه طمعكاري سرمايه جهان غرب بر پيكر جهان 

هاي انديشه خود به جاي گذاشته است بازهم اهرم) شرق و غرب ( انساني 
  ، بسپارد؟بان و به واقع بردگان كور سرمايهرا به دست اين به ظاهر اربا

، از كه هاي نزديافتخارِ ابتكار بزرگترين ترورهاي تاريخ جهان بشري درسد
وستان ، سرخپست كه به يمن نوآوري دژخيمانه آنداري غرب اآن سرمايه

در سه دوره متوالي زير ، و يهوديان اروپا را آمريكا، سياهپوستان افريقا
شمار و بي ، تارومار كردگيز و جنون آساي منفعت گرائي خودانضربات هول

ضوع جامعه هاي هستي سوز ديگر كه چرائي و چگونگي آنها هنوز موجنگ
  .بشري ست 

 :دكنشانه اين سرمايه كور را توجيه ميمنهاي ددآيا چه چيز وحشيگري
 و آيا اين است .تر بمانندتر بميرند تا انسانهاي قويي ضعيفهابگذار انسان

ايشان  و كندسرلوحه زرين تمدن بزرگ غرب كه به جهان سوم كرامت مي
  راند ؟ميگمارد يا به سوي مرگ يا به نوكري مي را

  هاي، اجتماعي و فرهنگي او را دستهاي توليد نظام اقتصاديچرخ آيا بايد
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ه در ساخت و ساز آن سهيم دستاوردش از آنچ بشريتي بگرداند كه تنها

  بود؟  آوارگي و بردگي خواهد، جنگ، دشمني، گرسنگي،است ترس
  

شد، وار داري نوين استهاي نظام سرمايهپس از آخرين جنگ جهاني كه پايه
راي چنگ اندازي هاي بزرگ جهانِ غرب در همداستاني با يكديگر بسرمايه

 بهترين ،اي را در سوي ديگر كرة ارضهاي منطقه جنگ،به منابع سودآور
از اين رو . راه بازگشائي بازارهاي عرضة توليدات نظامي و غيرة خود يافتند

   .دشمني ست، تفرق و بارزترين آموزة آنان به فرزندانِ اين عصر
 تا خود را دوستِ ،نماياندندبايد همة جهان را دشمن خو و بد سرشت مي

 تا بازار فروشِ ،انداختندبه هراس ميرا بايد همة جهان . بنمايانند مهربان
و  پس جهاني را به جنگ هدايت كردند ؛شان را پر رونق سازندابزارِ جنگي

 ترتيب از دو سو دست به آسايش خويش را فراهم آوردند و به اين رفاه و
 تدارك ديدند و فرهنگِ دشمني ،ابزارِ جنگ: كارِ توليدِ هدفمندِ خود شدند
هاي زخمي و شان بر گردههاي تمدن طالئيترويج دادند و اين گونه چرخ

  .  جنگديدة بشريت به گردش در آمد
. روان جهاني را به بازي مرگ طلبيد شان،فريبكارانه هاي سياسيزمزمه

كوشيد تا در اي تدارك ديدند كه هريك از اعضاي آن ميان وحشتزدهجه
خريد و تجهيز هر چه بيشتر و پيشرفته تر ابزار جنگ و مرگ از ديگري 

  .ديگري برتري جويد  و برتقدم داشته باشد 
، پس همه آفريني جنگ اتمي ديگر بودجهانيان، باز رگ نخستين وحشت بز

 تا در خريد آخرين تكنولوژي  شتافتند،اي داشتندكشورهائي كه سرمايه
  اما اين امر به تنهائي براي شعبده گرداني آنان . اتمي، از غرب، عقب نمانند
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ياق دنيا را به تسليح ، اشتود و مي بايست با وسعت ميدان خطركافي نب

اي و بنابراين با بكارگيري تمام ترفندهاي رسانه. زدند، دامن ميهرچه بيشتر
توسط كشورهاي  م جهاني راوحشت بروز جنگ سوشان،قتصاديتبليغاتي و ا
 شد كه »لولوئي«، آن ان جهانيان دميدند و خطر كمونيسم، در روكمونيست

و اقتدارگرا دب، اربابان و حاكمان مستداري غرب توانست به واسطه آنسرمايه
 هاي مقابله بارا تشويق به گردآوري هرچه بيشتر ابزار جنگي و ديگر روش

حمله واهي  و ي دردمندهاباشد كه براي تقابل با قيام توده ،كند آن
  . كشورهاي كمونيست، همواره آماده باشند

هاي مبتكرانه و نبوغ  سازيهها و انديشهمپا و همسو با اين توهم آفريني
آور از الگوهاي كشورهاي انقالبي و در بازسازي دروغين و وحشت آسا،
هاي نوپاي جهان را زير ضربات پي در ، نسلنانات مردمي و قهرمانان آمبارز

  .پي ارزش شكني هاي خود قرار داد 
و مفاهيم و  ها، كوشيد تا ارزش تهاجم فرهنگي و ترويج ضد فرهنگيدر اين
هاي هاي موضوع جامعه بشري را وارونه سازد و با حمله به ارزشمقوله

پس از . يان تهي نمايداز م را بي معنا، بي اعتبار و، آنها واقعي و انساني
هاي  تا زمينه  بيافشاندهاي خود رابي ارزشي ساختن اين زمين، بذرِهموار

، براي پذيرش و تائيد حكومت ضد مردمي و فرهنگي و رواني جامعه انساني
  .ضد بشري آنان مهيا گردد 

، ميدان  نماياندن ارزش هاي متعارف انسان، زشت و بيهودهبا عقب مانده
حذف . هاي خود ساخت جوان را آماده پذيرش ضد ارزشانديشه بشريت
من «،»من«و انسان و جايگزين شدن انديشه حفظ» ما « معرفت و تصوير

  ، وحشيانه، گرانههر عمل تجاوز» من بودي  « و» من جوئي « ،»گرداني
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آن را » من« چرا كه حفظ ،كندتوانست توجيه جمعي را ميمخرب و ضد

  .طلبيد مي
- دل،كارهاي نيك  وبا نيروي اعجاب انگيز» سوپرمن«  ز اينا پيش ا اگر ت

 اينك رمبو بود كه پاي مبارك را به ،كردهاي مردم را مجذوب خود مي
پا را با اسلحه  هاي بي دست و تا ويتنامي استسرزمين ويتنام گذاشته

 بي آنكه ،، آسوده خاطر سازدهاي مزاحمكنگ ويتمرگبار خود از شرِ
 هزاران كيلومتر آن ،چرا و به جستجوي كدام هدف»  رمبو «:پرسيده شود

  ؟سوتر به ويتنام رفته است 
هنوز جهان ترس از خطر كمونيسم و جنگ اتمي را زير دندان مزه مزه 

اي ديگر از نمايش پايان ، پردهه ترس از موجودات ناشناخته فضائيميكرد ك
وفوهاي بي نام و نشان ي. غات روزانه پيوستناپذير سرمايه غرب به بازار تبلي

هاي خوب و آمدند تا به انسانبا موجودات عجيب و غريب و خشن  مي
البته كه اين  وصد حمله كنند مهربان كه البته هميشه امريكائي هستند،

هاي هاي قهرمان و مهربان و هميشه پيروز، آنها را با انواع سالحانسان
فت تا رن و بشريت را كه مي كره زمي،كردند و در نهايت نابود مي،نوظهور

و در  متولد »آرنولد« پس. داند، نجات ميتوسط آنان يكسره نابود شود
   .شود مياز غرب نجات دهنده، نمادي مردمك چشم جهانيان

معرض ها هميشه در نتيجه آنكه همه جهان بپذيرند كه زمين و انسان
ها، كمونيست ها،زردپوست ها،پوستسرخ ها،پوستها، سياه عرب:ندخطر

  .  خطرناكندهمه  وهافضائي
ين ها غرب مهربان و نيرومند از راه مي رسد و كره زماما در همه اين عرصه

   از دنيا بهراسيد و به دامن غرب ،پس. دهدو بشريت را يك تنه نجات مي
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راهنماي  و اوست نجات دهندهمهربان پناه آوريد و به او كرنش كنيد كه 

  .گاه تكامل و تمدن بزرشاهرشما به سوي 
اما اين . ه آن نياز داردست كه جهان بشري بايامريكا همان قهرمان افسانه

ه چيزي را براي عرضه با خود دارد؟ اتحاد و يگانگي ، همواره چقهرمان
  ، كار ؟مردم، دوستي، اعتماد، گذشت، همكاري، حركت جمعي، تفكر، هنر

اي، با جسمي هاي حرفهكشند، آدمكن، كار نمينداقهرمانان او مافوق جمع
هاي زيرا به جاي هر تدبيري با خود انواع اسلحه. پيروز اما هميشه ،پروار

  . مرگبار به همراه دارند
تنها راه حلي كه امريكا براي حل تمام مشكالت جهان پيشنهاد ميكند 

  .ست »  تا زنده بماني،بكش«
هاي دنيا توده. هااي احمقتفكر در باب چرائي مشكالت دنيا را بگذاريد بر

، آرنولد باشند و همگي سربازان وفادار آمريكاي مهربان و بايد رمبو باشند
 ، كه مردم بي فرهنگ و بي دانش دنيا را به يمن زور اسلحه،بخش نجات

 زهي فداكاري و دلسوزي بي چشم. كند و پيشرفت ميانسانيتوادار به 
  داشت ؟

  
ترورهاي خونين نژادي و ترور  ، فزون برغربانگيزش بهره جوئي سرمايه اما 

، به سخره نبهكاراهاي انساني و قهرمان جلوه دادن جانيان و تارزش
اندن كوچك و حقير نمايهاي درمانده جهان وانسان هايكشيدن بيچارگي

 به اين نمايش ،هاي ديگر حيات انسانيمبارزات بشريت براي آزادي وجلوه
ربابان و حاكمان ريز و او همچون همه ا. كندچند پرده اي هم بسنده نمي

   ي ها، همه امروز و همه فردايت خواهي، به عادت تمامدرشت ديگرجهان
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، بايد سيطره تسلط داند كه براي اين حاكميت وخواهد و ميرا ميديگر

  .، رخنه دهد نساناهاي تفكر ارزش سازي خود را در تمام زمينه
-مي روندهاي  تفكر و انديشه را واژگون، هاي خود از پس تئوري سازياو

ريزد و با درج و ترويج اطالعات و ، متدولوژي شناخت را درهم ميسازد
  .رساند كه خود بدان نياز دارد را به همان نتايجي ميهاانسان، غلطاخبار 

و روشنفكران  آورند، قلوب آدميان را به چنگ مياشقهرمانان سينمائي
و شعبده  هاكنند و صحنه پردازيم را تصاحب ميخدمتگذار وي انديشه مرد

 آنگونه كه جهاني براي ،گذارند، صحه مياين دو روند ش براهايگرداني
پذيرد شود ومي، بسيج ميهاترين انسان و جنگ با فقيرترين و درماندهزتجاو

عمل وساخت و   و پرورنده تروريسم دربعد تفكروكه امريكا كه خود پردازنده
 عليه مبارزه، سردار به عنوان نيروي صالح تواند، مياستبزار آن توليد ا

دستان  ها را از جواز تهاجم و سركوب انسان،تروريسم شده و به اين ترتيب
  .كند ، دريافت ميخودشان

، كه دراين سوي كره زمين نمايدهاي او اينگونه ميتجلي انديشه پردازي
 سوي سرزمين ايشان و بسي دور از هاي ديگري را كه در آن، انسانهاانسان

، ، نژادبرند به اتهام فقر، بيسوادي، گرسنگي، بيماري و ناتوانيها بسر ميآن
ند و براي آنان ، دشمن و مزاحم خود بدانمذهب و موقعيت جغرافيائي ايشان

 بي آنكه رنج شناخت مصائب و چرائي مشكالت ،كنندمرگ و نيستي آرزو
  .ته باشند ايشان را برخود هموار ساخ

در ، تيرهاي خشم خود را شانآنها در هراس از به مخاطره افتادن زندگي
در برابر » همه « وند و مرگر، نشانه ميتاريكي به سوي دشمني ناشناخته

اثر ماكسيم (» قلب فروزان دانكو« هايآموزه. شودميموجه  »من «زندگي
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چقدر از ما ) رشت برتولت ب( » ، آنكه گفت نه آنكه گفت آري« و ) گوركي
اند و با سير اين همه راه پر تنش مبارزه براي ساخت و ساز فاصله گرفته
، ، تا دورهاي آيندهاسب با ذات يگانه وي با همه هستي متن،انديشه بشري

  . نمايددست نيافتني مي
  نقد صوفي نه همه صافي و بي غش باشد « 

  » اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد 
  )حافظ(
  

كوشند وي را عاري ن بزرگ و مفتخر غرب كه روشنفكران خادم آن مي تمد
 با نگاهي به دفتر مهجور مانده تاريخ و ،از خطا و ناجي بشريت بنمايانند

هاي تهاجم ضد بشري وي كه پهنه زندگي تورقي در ميان فراواني نمونه
توده هاي ستم كشيده را همواره عرصه خون و تباهي كرده است و نيز 

، چهره ديگري سته انديشمندان بشردوست امريكائيي به آثار برجنگاه
پردازند بسيار ي او ميهائي كه دربارهخواهد يافت كه بطور يقين با داستان

نمايند سالم ، آنگونه هم كه مي سرخ بزك كردهاين سيب. استمتفاوت 
.   فرسايد ، آنرا ميجنايت طمع و اي فساد وهكرم ،نيست و از درون

هاي دروني كافي ميدان تنشهاي فرهيختگان آزاد انديش به قدراگريافش
اند تا جهانيان بدانند كه نان ارزان او  از غرقاب خون ختهوي را روشن سا

  . آيد ها به چنگ ميكدام انسان
هاي باره سياست در» America  besiege«: در كتاب»مايكل پرنتي « 

 چگونه با محاصره دموكرات ين كشورشود كه اسلطه جوي آمريكا يادآور مي
، آنها را خلع سالح و ترور همه جانبه اقتصادي ـ فرهنگي و سياسي كشورها

  . ، سلطه خود را بر آنها محقق سازد ده تا از اين طريقكر
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 چگونگي » Cia  Drugs  And  Media« : دركتاب  »الكساندركوبرن« 

كند و نقش دولت آمريكا زگو مي، باسازمان سياعبور مواد مخدر را به وسيله 
  .، نشان ميدهد اين ماده مرگ آفرين در سطح جهانرا در توزيع

 ،استكه خود يك معلم يهودي ساكن شهر نيويورك » جاناتان كوزل «
  :كتابدر
 »Amaying Grace«  نامد ميسياهپوست آمريكا را قربانيان فقركودكان

ت با كودكان  سفيد پوسهاي آموزشي كودكانو با مقايسة آماري هزينه
با محروم دولت آمريكا دهد كه چگونه  نشان مي،سياهپوست ساكن هارلم

 را به آنانآيندة ، جرم رنگ پوستشان، به موزشاز آكردن اين كودكان 
  . كشدتباهي مي

 600000ساالنه ، ر حاليكه براي هر كودك سفيد پوستدولت آمريكا د
براي همان مقطع ) دولتي ارسمددر( ،پردازدمي دالر هزينه تحصيلي

-، حتي يك دهم اين مبلغ را هزينه نميموزشي يك كودك سياهپوستآ
- در خيابان پرورش مي،براي اين كودكان كه به ناچار به جاي مدرسه. كند

حال آنكه اگر فقط . نيستجز خالف كاري و زندان در انتظار اي يابند آينده
توانستند آينده ، ميشان ميكردعمول را هزينه آموزش ايده درصد بودجه م

  .ديگري داشته باشند 
سياست كند كه اين امر در واقع جزئي از  نويسنده در پايان افشا مي

ها كه عهده دار گرداندن بخشي از صنايع اين  تا زندانستاقتصادي آمريكا 
كشور هستند به واسطه زندانيان كه به عنوان كارگران مجاني به كار در 

، بيشترين بهره را براي اين ، با كمترين هزينهشوندارده ميگمها زندان
  ناگفته پيداست كه  دولت آمريكا با تعبير خود از . دولت  به ارمغان  آورند
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كدام گروه اجتماعي را پيشاپيش ، هاي اقتصادي خودانسان و برنامه ريزي

  . استكرده، انتخاب براي اين بردگي
: آمريكائي در كتاب رسواكننده خود نويسنده ديگر » مايكل لوين  « 

»Tringle Of  Death«  در باره فضاحت تجارت خون زندانيان آمريكا 
،  دولت آمريكا زير نظر سازمان سيانويسد با اين مضمون كه گزارشي مي

خون زندانيان را به قيمت هر كيسه هفت دالر خريداري كرد و سيصد 
پنجاه ، به قيمت هر كيسه ي متداولهاآنها را بدون آزمايش ميليون كيسه از

هاي ثر تزريق خونبيمار بر اهفت هزار نفر از . دالر به كشور كانادا فروخت
 پنجاه .، جان باختندنفر از آنها بر اثر ابتال به ايد چهار هزار ،آلوده تلف شدند

به پس از تزريق اين خون اند كه همگي شناخته شدهديگر نيز هزار نفر 
  . اندشدهو هپاتيت و ايدز مبتال بيماري سفليس 

سرماية بزرگ غرب و همه آنهائي كه بشريت را دست آويز طمع ورزي خود 
همه  در ،كشي بي وفقه از انسانتوانند با بهره باور دارند كه مي،سازندمي

قت  اما آيا اين باور به حقي،تر و بيشتر زندگي كنند، آسودهابعاد، سيرتر
 غارت شده، برده و ،زده، زخمي  جنگ،ئي گرسنهخواهد پيوست و دردنيا

  ان امن و آسوده خاطر و سربلند و شاد زيست ؟تو، ميحقارت ديده
 الجرم در ،دولت آمريكا به عنوان بزرگترين توليد كنندة ابزارِ جنگي

 يتبليغ كننده بزرگترين ،جستجوي بيشترين بازار عرضة محصوالت خود
تنها  كند وها را به جنگ ختم مياوكه همة راه. جنگ در جهان است

ست چگونه » بكش تا زنده بماني« نده ماندنپيشنهاد وي به بشريت براي ز
  هاي بشر دوستانه در جهان باشد؟ تواند مبشر صلح و بدعتگزار جنبشمي

  ، دو جنجال خو دردنياي دشمن خوئي كه او به واسطه ترفندهاي پرجار
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هاي  دوستي و يگانگي بشر، وراي تفاوتتوان از ديگر كجا مي،آفريده است

 زمينه عاطفي ،او پيش از اين. سخن راندفكري ، نژادي و جغرافيائي، مذهبي
و فكري اين فرآيند ضروري جهان بشري را به بيراهه كشانده و نيروهاي 

   . را در برابر يكديگر آرايش جنگي داده است هاانسان
، به صف آرائي  تحقير و سركوببه حقيقت ، در اينعموم انسانها با جهل 

پيوندند و به اين ترتيب، كوره آتش جنگ هستي سوز را هاي خصمانه او مي
  . سازند افروخته تر مي

  طالئي دموكراسي و تمدنِهاي اين نمادِاما آيا نمودهاي چندي از جنايت
 را  مرزهاي انديشه و احساس خود،بشريت با هوشياري بيشتري الزم است تا

آوايي  ت و تازهاي بي رمق و ميان تهي تبليغاتي وي فروبندد و از همبر تاخ
  .كند، پرهيز جهان و همراهي با وي در سركوب مردم

 پر رونق و شناخته يها عرصهي تأسف است كه حتي بسي، جا آنبيش از
، ، مصون نمانده و اين نكته نيز از گزند اين تهاجم زيركانيشده فرهنگ

 و ي تا هوشياري و فرهنگي كنندگان توليدات ادب مصرفي  است برايزنهار
، از بينند ميخوانند ويشنوند،  مي خود را نسبت به آنچه ميبينش انتقاد
، گل آلود و ب آب زالل خود را در نيمه راهِ شر، مبادا كه قدحددست ندهن

  .مسموم دريابند 
 و در، به سراب دل نبنديم  كه در جستجوي سرچشمه زالل حقيقتباشد

  .، قرباني نكنيم است در مسلخ خطا، معبود خود را كه انسانلباس دوست
  

  1381خرداد
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  همه هستی ،عليه نيستی
  
  
  
  

اين تعجب برانگيز نيست كه چرا  .گيرددر نقطه اي ازجهان جنگ درمي
داشته اختيار در است كه مهارسرمايه رابه جايي نرسيده هنوزجامعه انساني 

صفت ،  تابعيت از نيازهاي حركت سرمايهو درحال حاضر، بردگي و باشد
هايي كه عجيب ترآن است كه حتي انسان ؛ اماغالب روابط بين انسانهاست

 ازكف داده و خود ميان تخته بند اسارت سرمايه، جان مايه خويش را
- ميرهايي را درس بهرهمردمي ديگر اميد بهره يا ميدهند، ازغارت وكشتار

  .پرورانند
افريقا  هندوستان و ، وها و پرتغاليها قاره آمريكا به دست اسپانيايي15قرن

ها ها، آلمانيانگليسيا ،هفرانسوي،  به دست ديگر رقباي اروپايي آنانآسيا و
 حاصل اين تجاوزوها مورد تجاوز وغارت آشكار قرار گرفتند و ايتاليايي

   -اي بودندچنين نيروهاي كار مجانيم ه هاي كالن مادي وثروتوغارت، 
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 سرازير شدند بي آنكه مردم جهان ،هاي مهاجمكه به سرزمين -بردگان

و به بهاي كشتاركدام  ها ازكجا، چطوردغدغه آن داشته باشند كه اين ثروت
  .دنآيهايي به دست ميمردم و نابودي چه تمدن

آنها هنگامي كه از «:ست اثر هواردزين آمده ا»تاريخ مردم آمريكا« دركتاب
 با كاالي با ارزش ها راهاي برگشتي اسپانيايي شدند كشتييافتن طال نااميد
 هاي مرد و تن ازآراوكي1500يك حمله گسترده عني با ي، ديگري پركردند

 آنان به سبب هرچند كه بسياري از. زن وكودك را به اسارت گرفتند
رايط نامناسب در راه رسيدن هاي دسته جمعي و درشنگهداري آنها درقفس
  )1(».به اسپانيا تلف شدند

دوستانه دولت بوش اين   توجهات بشر، معلوم نيست چگونه ناگهان،اكنون
بشتابد، براي رفع ظلم از پهنه آن  چنين مسحور افغانستان جنگ زده شد تا

 بي وقفه كه هرگز روي آرامش به خود نديده وجنگ گسترده وكشوري ـ 
 آن جهان را و بيش از ازمردم آن ربوده بود ـ رامش وتحول را، مجال آداخلي

  .بپذيرند هاي وي را بهانهبراي اين تجاوز آشكار، وادارد تا
 زنان وكودكان و چندين نسل از كشتار و آوارگي ،درحالي كه گرسنگي

- درعرصه بيناي راها، هيچ ارادهطي اين سال مردان افغاني نتوانسته بود
، پرچمدار اين كرامت  آنان برانگيزد دولت بوشمايت ازبراي ح المللي،

حمايت  ها به مددكه سال آنان نوظهور شد وباالخره تفنگداران بومي خودرا
تا  به خفيگاه فراخواندافغانستان بودند،  باني جنايت وغارت در اين دولت،

و  دوباره به خدمت ديگري بگمارد ايشان را  چطوركي، كجا وداند  ميخدا
  .كشاندبآوارگي  بشريت اين گوشه جهان را به رنج و  ديگري ازنسل

  هايدولت عراق كه از ديرباز يكي از فرمان بردارترين كارگزاران سياست
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ناگهان مورد خشم ،  طي دودهه گذشته بود،ميانهآمريكا در خاوردولت 

 با ،راي هجومي گسترده به سرزمين عراقآمريكا ب ارباب بزرگ قرار گرفت و
 به جستجوي همراه و هاي ديگر، ازميان دولت بوق تبليغاتدن دردمي

برداري پنهان از عراق را به  سياست بهره، با چرخشي ناگهانيهمدل برآمد و
  .داد آن سرزمين تغيير از برداري آشكار بهرهو تجاوز

ولناكي درجهان هاي ه ضربهبا راورشكستگي خود ،هاي صنعتيكالن سرمايه
حيات گرفتارآمده درغرقاب ركود  كوشند تا ميگذارند وميبه نمايش بشري 

نجات ببخشند و تداوم  ، وجه ديگريدر ،فروغلطيدن درنيستي پيش از را
  .دهند

تغييرات بنيادي درشيوه مديريت بازارجهاني كه گسترش كنترل شبكه 
تر سياست كند و ادامه همه جانبه دنبال مي در سطح جهان و توزيع راتوليد
پاگير  بندهاي دست و و توزيع از قيد و پروسه توليد ازي سرمايه درآزادس

زايي هرچه   همه و همه درخدمت بهره،ويژه، قوانين حقوق بشربه  قانوني و
مندي راه  دراين ميان تنها محكي كه فايده.روندبيشتر سرمايه پيش مي

دهاست و  ميزان سود حاصله ازآن رون،كند ارزيابي ميهاي مقرر شده راكاره
  .طي اين روندها بهره زا باشند» بايد«ارقامي هستند كه  ها تنها آمار وانسان

 هاي چندست كه سرمايه به روي آن شركتوريجهان نقشه جغرافيايي پهنا
ها هاي فرامرزي و فراقانوني خود، هستي انساندرتهاجمسازد وميمليتي 

گوي تزايد  جواب، اين راهو اگر گذاردترين قيمتي به معامله ميرابه ناچيز
هاي خود را و موشك هاتانك ،، بر روي اين نقشه جغرافيايينرخ سود نباشد
    اهدافآيا. ،خود هستي يابد به بهاي نيستي جهانآورد تابه حركت درمي

   پيشرفت مدعي آنند مشمول،طور كه كارگزاران و مدافعان سرمايه او آن
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  جامعه بشري نيز خواهد بود؟

ا اين امر براي طبقات  و آي؟، ممكن استفراموش كردن سريع فجايعآيا « 
روسيه يا  هاي كارا، آمريكاي التين يازندانيان كمپافريق ،محروم آسيا

ها قابل قبول اردوگاه سرخپوستان رانده شده در سياهان حاشيه نشين و
 آيا براي قربانيان آن پيشرفتي كه تنها به اقليت ممتازي درجهان، است؟

 پذيرفتني ست؟ يا فقط اجتناب ناپذير است ؟ ،، اين ستمگريرساندهره ميب
 سبب هزاران زناني كه به مردان و براي كارگران معدن،كارگران ساده،

 كنند؟ يا كار مياندكرده ميدرجايي كه كار اند،حادثه و بيماري مرده
  )تاريخ مردم آمريكا( »!قربانيان پيشرفت؟

 به بهاي رشد ،، رشد روز افزون نرخ سود استتتعريف سرمايه از پيشرف
 كنند و مردم فريبي مي،آنان در چهره مردم ساالري .نيافتگي جهان بشري

 و ، به جنگز امنيت جهان و استقرار دموكراسيبشريت را به بهانه حراست ا
جهاني عاري از مبارزات حق طلبانه  ،»امنيت«انند، منظورآنها ازكشخون مي

دغدغه سرمايه بي » زاييبهره«و امنيتي مطلق براي روند ه مردم ستمديد
 و همانا كه نه امنيت جامعه بشري عاري از فقر، گرسنگي و جنگ است و

بندهاي  سرمايه از قيد و» بهره جويي«، آزادي روندمنظور آنان از آزادي
  .قانوني ست

اهداف نئوليبراليسم را اين گونه » جهاني سازي« جرمي فاكس در كتاب 
قرن پيش يعني زماني كه  كنند جهان را به دو آنان سعي مي«:دهدرح ميش

اوضاع  ها بسيار مايلندآن .شد، بازگردانند حقوق كارگران پايمال ميحق و
-يم» آسياب سياه شيطاني ميلر« هماني شود كه ويليام بليك آن را ،جهان
  ».نامد
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  گران خواهانطهسل« شود كه يادآور مي»نئوليبراليسم «كتابچامسكي در

 را خواهندكارها ميآن .كارگران هستندهاي رفاهي  برنامهخالصي از شر
 عدم امنيت شغلي كارگران و رشد ، نااميدي،حتي به قيمت درماندگي

درحال ايجاد شرايط وخيم زندگي براي  ،نظم جهاني. نابرابري انجام دهند
  ».اكثريت مردم جهان است

 .شود وكمتر ميو قدرت خريد كمتر شوندر ميتهاي فقير مردم انبوهتوده
دارد تا روند توليد را هرچه ارزانتر به  آن مير بسرمايه را ،ركود بازار تقاضا

، كسب منابع اوليه  اين راستادر .مدام افزايش دهد پيش ببرد و نرخ سود را
هاي جوي نيروي كار ارزان، حذف هزينهيا حتي مجاني، جست ترتوليد ارزان

 ها ،ي، از كارافتادگي، حوادث، مالياتهاي درمانبيمه: كن از جملهرشكم
 محيط زيست، هاي توليد براي جلوگيري از آلودگيبهينه سازي دستگاه

 ساعت كار، :ود شرايط كار براي كارگران مانند، بهبحفظ بهداشت محيط كار
هاي مناسب، زمان و ميزان ،استراحتگاهكفش ، دستكش،لباس، ماسك، غذا

ست كه كارهايي، از جمله راه كيفيت استراحت و حذف هزاران هزينه ديگرو
كشورهاي رشد نيافته يا در حال رشد را  ،سرمايه براي رسيدن به آنها

 حفظ اين منابع براي تصاحب و داند وپايگاه مي بهترين و مناسب ترين
  . نيست، از هيچ كاري، روي گردانارزان

،  آمريكا، حتي دري از كشورهاي جهاندر بسيار « :نويسد ميچامسكي
از جانبي  رشد اقتصادي در  .ها ثابت مانده يا كاهش يافته استدستمزد

ان وحشتناك و درحال  براي بيشتر مردم جه،جهان كاهش يافته و شرايط
از همه مهمتر نسبت ميان رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي . بدتر شدن است

  ».كاهش يافته است
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 دارد آمريكا كه داعيه رهبري جهان آزاد را دهد حتي دريآمار نشان م« 
  ».كنند از گذشته زندگي ميفقري وحشتناك تر جمعيت در درصد از 20
 جمعيت آمريكا درصد از 30« كند كهاش قيد ميدر مقالهويليام فينيگان و 

توانند مايحتاج  درآمد بسيار ناكافي نميدهند كه بايرا كارگراني تشكيل م
  ».فقر برهانند را از آنها تأمين كنند و ه خانواده خود رااولي
  

 سرمايه و هستي بشر، مردم  منافعِ يگانگيِتوان با توهمِآيا هنوز هم مي
 توسعه طلبانه ،هاي جنگ افروزانه به همسويي و همراهي با سياستجهان را

  خواند؟ فرا تجاوزگرانه اوو
كسب  زي كه واقعيت دارد،تنها چي «:كنددر كتاب خود تاكيد ميفاكس 
 منابع طبيعي به وسيله طبقه چه بيشتر بلعيده شدن هر و سود فراوانتر

هاي احتمالي و فراهم كردن مسلط درجهت حفظ خود از خطر حمله
  ».آسايش خود است

 جامعه بشري را ،ت و جنگ و كشتار توسط سلطه جويانها غارقرن اگر ،اما
وند رشد و تكامل فرهنگي ـ اجتماعي و ، راز مخاطراتي كه از جانب آن ها

كرد، نگران نكرد، اكنون يطي كل جامعه انساني را تهديد ميزيست مح
، اين فرصت را ايجاد كرده است كه بسياري از ايگسترش امكانات رسانه

 محيط زندگي و ها بر رويمردم جهان از حقايق پيرامون خود و تأثير آن
ها به  بقاي زمين كه هستي همه انسانبراي حفظ  آگاه شوند وشانزندگي

  .آن وابسته است، بكوشند
  اي از جهان،داند كه هرجنگي در هرنقطهانسان هوشمند عصر حاضر مي
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اين ديگر  .عليه كره زمين و عليه همه هستي ،عليه كل بشريت ستجنگي

 همه  جنگِ،داري نيست، اين با نظام سرمايهجنگ آشتي ناپدير طبقه كارگر
 زيرا چنانچه بي انديشگي ضد انساني سرمايه بر ،ست عليه نيستي،هستي

 روي براي نجات حيات بر  شايد،تمامي روندهاي جامعه بشري غلبه كند
  .فرصت از دست برود ،كره زمين

اي از عمل جنگي و تجاوزگرانه در هرنقطههر  برابر بر همين پايه، سكوت در
ست كه معلوم اشين جنگيهاي اين مبال دادن به بهانه و پرجهان، 

  .طعمه آتي او كدام نقطه ديگر از جهان انساني خواهد بود نخواهدكرد
  

جهان زنده به روي حقايق محيط خود، چشم خيزد و  ميزمين از خواب بر
 ناگزير است خود را براي يك ،داري و خواه ناخواه جهان سرمايهگشايدمي
  .د، آماده ساز رويي با جهان به هوش آمدهرويا

شبكه عظيمي از تر سوديابي، هاي گستردهسرمايه داري براي تصرف پايگاه
 هدايت ، نوع و ميزان تقاضا را و به واسطه تبليغاتآورداطالعات را گرد مي

  سرعت بخشيده و،دهد و به نحوه توزيع در سرتاسرجهان افزايش مي،كرده
  .يابد آن تسلط ميبر
 كره مان، تنها محيط زندگيات خود وتوانيم و بايد براي نج نيز مي ما

ها به مثابه روندي ضروري براي  چيرگي بر سياست هاي آنكارهزمين، از راه
  :بياموزيم ،هاهاي ضد بشري آن

  .، كثرت و قدرتارتباط، شناخت، تبليغ
 طريقي كه ، به هر اندازه و به هر الزم است همه ما، به هرزبان،به اين منظور

  ، گروه تا همه جامعه بشريهاي غير بشري بپردازيم ايي راهتوانيم به رسومي
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، اين اركستر جهاني.  ضد جنگ و همه ضديت هاي بشري شودهمخوانان

  .پيوندديابد و به هم ميمي هم خوانان خود را
  - هاي فرامرزي به اجرا درميداري براي كسب منافع خود، طرحاگر سرمايه

 آيا نبايد به ناگزير با هجوم ، دارد جبهه مشترك،بشريت آورد و برابر
روبرو   نيز،سراسري همه مردم غارت شده مالي، جاني و فرهنگي جهان

  شود؟
، سنديكاها و هاات كارگري، اتحاديههاي اين نياز از قلب مبارزهرچند نطفه

 و  اما اكنون با توجه به مسايل فراگير،برآورده است احزاب كارگري سر
  برابر تمام مردم جهان قرار،ي ضد بشري سرمايههاجهان شمول كه حركت

المللي جامعه  اتحاد بين،راه مقابله همه هستي، عليه نيستيتنها  ،داده است
  .ستر بشريبشري برابر اين تهاجم غي

م رنگ كردن كوشد تا با كپي حذف مرزهاي جهان مي براليسم درنئولي
براي   هستي بشريت رااي، سفره پهناورهاي منطقهارزش استقالل و ويژگي

-زهرننمايد، اما همچنان نيز راه ، رنگ و نژاد و مذهب و مليتبه طعمِ ،خود
 در برابر ،ربه دنياي بهت از دنياي مدهشي كه آفريده است را گذار كارِ

كه براي تسلط پايدار طرح هايي   و از قلب برنامه ها دهد وبشريت قرار مي
-هاي رهايي بخش نوين، نمايان مي تدوين كرده است، طرحخويش برجهان

  .شوند
هايي كه جامعه جهاني انسان .انديشيم ما به جامعه جهاني خود مي،اكنون

 .پيوند نيروهاشان سازند را فصل مشتركي براي » ستم ديدگي«،كوشندمي
  ها را دارد وزندگي انسانانديشد، دوست ميكند، ميميآن كس كه كار
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 ندارد و باور  هيچ توجيهي را،براي جنگ دهد وميدستمايه بقاي خود قرار ن

  .هموطن است ، ما»جامعه جهاني«  در،خواهد براي همه ميصلح را
  .جوييمباز مي، ن خود را از ميان همه اقوام جهانهموطنا» ما«
 هاي، همان نيروي پويا و فناناپذير تاريخي ست كه در نسلي آگاه»ما«

ترين  ضروريترين وخواهد شد و واقعيپياپي و هميشه آينده، بازتوليد 
قطب جامعه  .خواهد ريختهمه تاريخ و همه جهان بشري را پيقطب 

  عمليعليه هرگونه ،هاي ذاتي در منافع مشترك هستيگيبشري با پيوست
 ،زماندهياين تشكل و سا. كند مبارزه مي،كه بقاي اين هستي را تهديد كند

 ،جنگ عاري از ،يط زيست انساني به محهاحول نيازهاي حقيقي انسان
آنكه در  و بيگيرد شكل مي،آلودگي، ظلم، دشمني، فقر ،گرسنگي و وحشت

يابي در يك  سامان يافته باشد به دليل سامان،يك تشكل سياسي واحد
اني هاي زندگي انسبا درك درست از ضرورت ،»هستي« يعني،تشكل طبيعي

آگاه و بالفعل ات زنده، به شعوري همه موجودو محيط حياتي براي ادامه بقا
  .هاي كور آن را سامان دهدشود تا بتواند چالشجهان بشري مبدل مي

مل  عليه هرگونه ع، با وحدت خودستضروريتوانند ومردم جهان مي
درانهدام جهان  هاي سرمايه را، شتابمخرب و ضد هستي و ضد زندگي

  . سود، درپهنه جهان، مهاركنندبراي كسب ،هستي
يابد تا فارغ از هرگونه سياست ، قطب بندي واقعي خود را مي، جهاننگونهاي

-ه زمين را عاري از جنگ و ستيز ميبازي و انديشه تحكم، نشان دهد ك
  .خواهد

-ه روشنفكران دست به توجيه جنگ ميدرحالي ك «: چامسكي مي نويسد
   روشنفكراني كه پاي« و».، مردم عادي عليه جنگ مبارزه مي كنندزنند
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 الزم است نگاهي ژرف و ،كنندندي خود را به دموكراسي ابراز ميب

موشكافانه به خود بياندازند و از خويش بپرسند كه براي دفاع از منافع چه 
 ».كنند ارزش هايي فعاليت ميكساني يا به خاطر چه
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