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 خواندبه حق می بنام او که

 گانه حقوق پنجنامه بیان

 

 گانه ورود به حقوق پنج

ای از حقوق، شامل حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی که مجموعه    

حقوق جامعه مدنی را نیز در بردارد و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو 

جامعه جهانی، اصول راهنمای قانون اساسی هستند که به جامعه با فرهنگ ایران 

ها این حقوق را در خود شود که قوانین اساسی جامعهو نیز پیشنهاد می. شودپیشنهاد می

ی دولت را نیز بروفق آن تغییر دهند تا که در همهبپذیرند و اصول راهنمای سازمانده

 .پذیر گرددآهنگ، امکان، همییجای جهان، تحول به جمهوری شورا

بدین اعتبار که عمل نکردن به . هستندسان، حقوق انسان ذاتی حیات انسان بدین    

که عمل نکردن به حق کار و چنان. شودهریک از آنها، سبب نقص در حیات، می

کند، های انسان ایجابشان میندن از مجموعه کارها که فعالیت استعدادها و فضلبازما

حقوق شهروندی و ملی و طبیعت و هر جامعه بمثابه . شودسبب تباهی زندگی می

عضو جامعه جهانی نیز ذاتی حیات هر شهروند و هر جامعه ملی و طببیعت و جامعه 

  . ها هستندجهانی بمثابه خانواده بزرگ انسان

اال . اندها آمدهگانه، در قوانین اساسی و یا در میثاقناقص یک چند از این حقوق پنج     

در نتیجه، اصول . استبوده( لیبرالیسم)که در انشای آنها، فکر راهنما، بیان قدرت این

مالکیت خصوصی و تعریف آزادی که ترجمان مالکیت خصوصی )راهنمای این مرام 

حق که باید  ،رواز این .اندحقوق انسان و حقوق شهروندی شده ، راهنمای انشای(است

 ،برای مثال. استمحدودکننده و مقیدکننده او شده ،دمی را محدود و مقید نکندآ ،پیشاپیش

چون از استقالل  ،های قدرتبیان. ناپذیرندییاستقالل و آزادی دو حق از یکدیگر جدا

که  – غفلت از استقالل ،اما. کنندآزادی را به قدرت تعریف می ،کنندغفلت می

از امکانها و نیروهای محرکه هر شهروند  به برخورداری  ،برخورداری از آن

بلکه بدان جز  ،کندناممکن می ،جز به قدرت ،تنها تعریف آزادی رانه  ،-بستگی دارد 
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که ،در ضد خود ،از خود خاطر است که آزادیبدین. دهددر روابط قوا کاربرد نمی

 . شودبیگانه می ،بکاربردن زور است

ای است که، در مالکیت خصوصی رابطه قوا است و این رابطه، رابطه ،در حقیقت     

های طرفهای رابطه، موقعیت آنها را بعنوان زبردست و زیر دست تعیین آن، داشته

محدود و مقید  ،نآدر  ،ها راانسان ،پیشاپیش ،این مالکیت محدوده ایجاد و .دنکنمی

 ،مالکیت خصوصی را حق مقدم و حاکم بر مالکیت شخصی انگاشتن .کندمی

ورد آتواند وضعیتی را پدیدکند و میبرخورداری از استقالل و آزادی را ناممکن می

ن بگرداند و با آاقلیتی خود را مالک نیروهای محرکه و زمین و منابع  ،نآدر  ،که

ها را از کار تولیدی هم انسان ،های برخوردار از هوش مصنوعیمکدآکردن جانشین

سر بربالین  ،چون کار و درآمد نداری :محروم کند و سپس به جامعه بشری بگوید

در عوض، مالکیت . رابطه انسان با اشیاء ذاتی حیات او نیست ،سانبدین! مرگ بنه

برخورداری از حق ای از فعالیتها، بنابراین، شخصی، بمعنای حق انجام مجموعه

 .ضرور برای انجام آن فعالیتها، ذاتی حیات انسان است و نیروهای محرکه امکانهای

آن تعریف از آزادی  ،قراربدین. ها رها استحیات انسان از محدودکننده ،بدان ،چراکه

آزادی به ضد آن  تعریف ،کندهم که انسان را در مدار رابطه فرد با فرد زندانی می

، با شناسایئ این حق، نظامهای اجتماعی و تمامی بنیادهای جامعه رواز این .است

یابند و میپذیرند و بدین تغییر، انسانها، استقالل و آزادی خویش را باز میتغییر می

 .های اجتماعی باز رشد کنندتوانند در نظام

، بخاطر رها شدن از بند  این و آن گشتهقرار، اگر بازیافتن این حقوق ممکن بدین    

، حقوق مغفول مانده در طول زمان، یافته آمدند و به ییبدین رها. استبیان قدرت، بوده

ها بر پایه قدرت، تعریف کنندگان در حقیقت، تعریف. های خود تعریف جستندویژگی

 .خر قائل شوندحق را به قدرت تعریف کنند و میان حقوق تقدم و تأ نندکرا ناگزیر می

که حق با حق نه تنها  غافل از این. و، بنابر موقع، یکی را بر دیگری رجحان نهند

اگر حقوق . کندکند، بلکه هر حقی حقی دیگر را ایجاب میتعارض و تزاحم پیدا نمی

 -تر از آن، بکاربردنشان، شوند و مهمانشاء شده بر پایه قدرت، بسا ناقض یکدیگر می

مالکیت خصوصی و تقدم و سلطه آن بر حقی که مالکیت شخصی « قح»برای مثال 

های ناقض حق انسان به رشد و حق طبیعت به آبادانی و عامل نابرابری -است

روزافزون و آلودگی محیط زیست و روی به پایان نهادن منابع طبیعت و تشدید رابطه 

شود، بدینکشور میزیر سلطِه میان فرد با فرد و گروه با گروه و کشور با  –مسلط 

از این. استخاطر است که حق به قدرت تعریف و، در واقع، حق پوشش قدرت شده

گر، نیازمند رو، رهاکردن حق از بند قدرت و  انسان و طبیعت از بندگی قدرت ویران
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در این مجموعه، دلیل حق بودن هریک از حقوق، از . بازیافتن مجموع حقوق است

های حق تناقض نداشتن با حقوق دیگر و انطباقش با ویژگیجمله، تعارض و تزاحم و 

افزایم که بکار هر شهروند در زندگی میها چند ویژگی دیگر را براین ویژگی. است

 :آیندروزانه او می

 به عمل روش خود ذاتی حق چراکه. نیست عمل با نظر رابطه عمل با حق رابطه ●

 .است حق این به عمل خوردن غذا حق که چنان. است خویش

  کشیدن نفس حق ،برای مثال. کند عمل باید خود زنده موجود حیات، ذاتی حق هر به● 

 تصدی که چرا است حق هم و استعداد هم رهبری یا و. نیست دیگری به واگذارکردنی

 های رابطه کننده تنظیم حقوقکه  هم ای جامعه در. است او خود با هرکس حیاتی اعمال

 . برد می بکار را خویش رهبری حق و استعداد خود شهروند، هر شوند، می شهروندان

 قول در حقانیتش دلیل که ادعائی هر رو، این از. است او خود در حق بودن حق دلیل● 

 چنانکه. باشد آن خود در بودنش حق دلیل که این مگر نیست حق باشد، خدا، حتی کسی،

 خاطر این به جمله از. است آنها خود در انسان، آزادی و استقالل حق دو بودن حق دلیل

 موجود حیات زور و کند می پر زور را خالء و آید می پدید خالء دو، این از غفلت با که

 هم ای جامعه. شود می مرگ سبب حق، دو این از کامل غفلت و کند می ویران را زنده

 .میرد می کند، غفلت یکسره حق دو این از که

 کار و سعی بر انسان حق که چنان. است ناپذیر جدائی حیات از حیات ذاتی حق● 

 انسان مالکیت که آن حال. نیست نیز جداکردنی او از و دارد را باال های ویژگی خویش،

 تابع باید مالکیت این که است خاطر بدین. است پذیر جدائی او از خود، کار حاصل بر

 و. باشد خویش کار و سعی بر انسان مالکیت

 روابط در و کرد ترکیب فن و علم و پول و زور با توان نمی را حیات ذاتی حق هیچ● 

... و سرمایه و فن و علم ترکیب در تواند می حیات ذاتی حق عوض، در. بکاربرد قوا

 و ،طبیعت با و یکدیگر با شهروندان، حق با حق رابطه در ترکیب، این و رود بکار

 .است بکاربردنی طبیعت، آبادانی و انسان رشد در

ویژگییابند که های دارنده حقوق، حقوقی را میسان، دراین مجموعه، انسانبدین    

کنند و بایکدیگر نه تناقض و نه تعارض و یکدیگر را ایجاب میهای حق را دارند و 

 . تزاحم دارند
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« حق»در تدوین قوانین اساسی، اصل براین است که دولت قدرت است و      

بناگذاشتن بر این اصل، . نیز از آن او است( زور)= انحصاری بکاربردن قدرت 

 :از جمله. استچند  کرده ییهاقوانین اساسی را گرفتار نقصی ذاتی و کاستی

مرامی که وجود دولت را بمثابه قدرت  و  اِعمال . دولت مرامی خاص خود دارد ●

ک فرانسه خالی از مرام ییکه دولت الچنان. کندکننده انحصاری قدرت توجیه می

اصول قانون اساسیش بیانگر مرامی است که بر وفق آن، قانون اساسی . نیست

 .لیبرالیسم: استتدوین شده

تا که دست دولت در تفسیر قانون اساسی باز باشد و  خالء .موجز و مبهم نویسی ●

 .ها تا ممکن است پر شمار باشند

به  ،«منافع عمومی»و  «مصالح دولت»ها باید باشند تا که دولت بتواند، بنام خالء ●

 .دلخواه خود عمل کند و یا اصولی از قانون اساسی را بالاجرا گذارد

خاطر که فرآورده قدرت و بکاربرنده انحصاری آن ساختار تغییرناپذیر دولت بدین ●

 بنابراین، . استفرض شده

پایه شدن رابطه قوا، چراکه قدرت همین رابطه و ترکیبی است که در این رابطه  ●

ها در ها و زیر سلطهدر نتیجه، نقش دولت تنظیم رابطه میان مسلط. رودبکار می

حال حاضر، حاکمان نئولیبرالیسم  چنانکه در. شودسطح جامعه و در سطح جهان می

انجام وظیفه نظامی و : انداند و دولت را مأمور دو کار گرداندهرا مرام خود کرده

انتظامی برای حفظ امنیت آنها و پاسداری از منافع آنها و برداشتن موانع از سر راه 

 اندشده ییها فردهاجامعه ،در حال حاضر. سلطه کامل آنان و دائمی کردن این سلطه

 .انددر برابر قدرت قرار گرفته ،تنها ،هر یک که

است که دولتی خالی از مرام دینی و غیر که فایده حقوق و عمل به آنها اینحال این    

رابطه قوا با . اند، به خدمت جامعه مدنی درآیدگانهدینی و پر از  مرامی که حقوق پنج

ای با نظام اجتماعی باز، تحول به جامعهرابطه حق با حق جانشین شود و در جریان 

دیگر، به سخن. را روش کند ییزدادولت تحول پذیرد و  بطور روزافزون، خشونت

را روش  ییزداپذیر پیدا کند و بتواند خشونتها رفع و دولت ساختاری تحولکاستی

یش تحول سمت و سوئ گذار به جامعه باز را بیابد و جامعه مدنی به مدیریت خو. کند

 رو،از این. شهروندان استقرار بجوید ییتوانا شود و جمهوری شورا

تا . باید به زبان آزادی به نگارش درآیند و اصول دیگر قانون اساسی نیزحقوق می    

برای  ییمایه هیچ حقی نباشد و هر حقی شفاف تعریف گردد و تعریف آن جاکه زور بن
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رها از کاربرد  ،هاکلمه ،قراربدین .باقی نگذارد... تعبیر و تفسیر و تأویل و تحریف و 

اند و برخوردار از که یافته« هویت مذهبی یا مرامی»ن بیان قدرت و آنها در این و آ

 . اندبکار رفته ،زادی دارندآمعانی که در زبان 

در  انشاء و نگارش، . استرفته در انشاء و نگارش این حقوق، این روش بکار    

توانند از قلم باوجود این، حق یا حقوقی می. نیز برجا نماند ییاست خالکوشش شده

خواند تا اگر حق یا حقوقی شناسان را به یاری میرو، حقوقاز این. افتاده باشد یا باشند

 .از قلم افتاده باشد یا باشند، ما را از آن یا آنها آگاه کنند

است که حقوق را مرام دولت گرداندن، مانع از قدرتمداری از این مهم غفلت نشده     

رو، افزون بر کامل کردن از این. شوددولت و خدمتگزار قدرتمدارها گشتن آن نمی

کند، حقوقی نیز که جامعه مدنی خود حقوقی که هر شهروندی خود  بدانها عمل می

است که نتواند حقوق به دولت نیز ساختاری داده شده .اندکند، لحاظ شدهبدانها عمل می

 . را از خود بیگانه بگرداند

کنند و هم که هم معلوم گردد چرا و چگونه حقوق یکدیگر را ایجاب میو برای این     

تبیین هر حقی بسا نیازمند بازآوردن حقی دیگر است، در تبیین این و آن حق از حقوق 

قوق ملی و این و آن حق از حقوق طبیعت و این و آن حق شهروندی و این آن حق از ح

از حقوق هر کشور بمثابه عضو جامعه جهانی، این و آن حق از حقوق انسان، بازگو و 

در حقیقت، گرچه حقوق شهروندی ذاتی حیات هر انسان بمثابه . استخاطر نشان شده

ت طبیعت و عضو جامعه و حقوق ملی ذاتی حیات جامعه و حقوق طبیعت ذاتی حیا

حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات جامعه جهانی و زیست آن در 

رابطه حق با حق، بنابراین، فراخنای رشد انسان شدنش بر میزان عدالت اجتماعی و 

تصدی آبادانی طبیعت در سطح جهان است، اما همه این حقوق از حقوق انسان و 

رو، تکرار نه تنها مخل نیست که تا بخواهی مفید ناز ای. گیرندحقوق طبیعت نشأت می

 . است

یک نظر براین بود که هر اصلی باید در : اندو این حقوق چند ضمیمه پیداکرده    

. دهدمحتوی، جلوه میبربگیرد آنچه را که ذکر نشدنش، آن را مبهم و ناشفاف و بسا بی

کند استثمار چیست وشن نمیبرای مثال، استثمار ممنوع است، سخنی کوتاه است که ر

، معلوم «ها میان زن با مرد باید از میان برخیزندنابرابری»و یا . و موارد آن کدام است

توانند نظر دیگر براین بود که اینگونه اصلها، می. کند این نابرابریها کدامها هستندنمی

ها بدانها یمهکه ضم ییهاها همان اعتبار را دارند که اصلضمیمه .ضمیمه پیدا کنند

 .استدر چند مورد به این نظر عمل شده. راجعند
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ها میخاطر که بر سر آنها انسانگانه پیش انداخته شد هم بدینو انتشار حقوق پنج   

بست فکر راهنما است، انسانها خاطر که جهان گرفتار بنتوانند اجماع کنند و هم بدین

ملی را با منافع نگرند، قدرتمدارها حقوقمی« خارجی ییش»به حقوق انسان بمثابه 

کنند و طبیعت را فاقد حقوق میجانشین می –که منافع خود آنها هستند  –عمومی 

ای از حقوق شهروندی به قانون اساسی آنها راه جستهکه پاره ییانگارند و در کشورها

زیر سلطه های گرها برای جامعهشوند و سلطهاند، این حقوق بطور مستمر محدود می

آور بمانند، نیاز به هرگاه انسانها نخواهند نظامهای مرگ و ویرانی. شوندحقی قائل نمی

کنند و معرفت بر این مجموعِه حقوق و عمل بدانها، هم انسانها را بدیل بدیل پیدا می

زندگی در استقالل و آزادی، بدیل زندگی در نظامی را به یمن کند و هم آنها خود می

 . شودناچیز می ییکند که، در آن، انسان در شمیاجتماعی 

شوند که بخش سوم آن به بدیهی است مجموعه، دو بخش از قانون اساسی می    

 .پردازدسازماندهی دولت و وظایف آن بر پایه این حقوق می

نقص آنها که از راه نقد به بیاسامی همکاران در تألیف و تدوین قانون اساسی و      

در این مقام، سپاسگزاری خود را . ، خواهند آمدییاند، در متن نهااری رساندهشدن آن ی

 .کنماز همکاری صمیمانه آنها اظهار می

 ،توسط خوانندگان محترم ،حقیضرور است بر این نکته تاکید شود که از پیشنهاد هر 

 . د شوحسن استقبال می  ،باشداز قلم افتاده که حقوق پنجگانه در سپهر هریک از 

وئن ژ 5و  7393رمضان   17، برابر 7931خرداد  75آماده انتشار شد در تاریخ 
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 بخش اول

 در حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او

 

 فصل اول  در حقوق ذاتی حیات انسان

 

است و این حقوق  که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها بنابر این  :اصل اول

شوند که فعالیتهای حیاتی انسان و مانع از آن می ناپذیر هستند ییاز حیات جدا

، تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که محدود و مقید بگردند

بنابراین، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم . انسان در آن قراربگیرد

 . شوند یدادگاه این حقوق سلب نم

چراکه تکلیف . حکم زور است ،تکلیف بیرون از حقوق ذاتی حیات  :اصل دوم

بنابراین، وضع تکلیفی که سالب حق بگردد، ممنوع است و  .عمل به حق باید باشد

 .گذاری بگردد تواند موضوع قانون عمل به تکلیفی که  حقی از حقوق نباشد، نمی

دهند،  قانون اساسی  را تشکیل می هرحقوق موضوعه که اصولی از  :اصل سوم

شوند، نیز، نباید ناقض  ناقض حقوق ذاتی حیات نیستند و قوانین عادی که وضع می

 .حقوق ذاتی حیات باشند

مندها از  هستی شمول هستند، همه حیاتذاتی حیات بنابراین که حقوق  :اصل چهارم

عت نیز از همین طبی. حقوقی برخوردارند که حیاتشان قائم به عمل به آنها است

 .  حقوق برخوردار است

دهند،  کنند و یک مجموعه را تشکیل می دیگر را ایجاب می حقوق هم :اصل پنجم

 .آویز نقض حق دیگری کرد توان دست بنابراین، هیچ حقی را نمی

هر انسانی مستقل است در  :استانسان برخوردار از استقالل و آزادی  :اصل ششم

استقالل و آزادی نسبت به یکدیگر . در اتخاذ نوع تصمیم گرفتن تصمیم و آزاد است

 ،لذا .پذیر نیز نیستندییجدا از یکدیگر تقدم و یا تأخر ناپذیر هستند و

برخورداری از امکانها و  ،خود ،بنابراین که برخورداری از استقالل. 5.7

در « قدرت فرد» ،آزادی در ضد خود ،و بدون استقالل است نیروهای محرکه
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امکانها و نیروهای محرکه باید  ،بر میزان عدل ،کندتعریف پیدا می ،روابط قوا

 .چنان توزیع شوند که هر انسان از آنها برخوردار بگردد

شرکت )= ، خودمختاری او در اعمال والیت جامعه شهرونداناستقالل .  5.1

بنابراین، محدود  ،(بر اصل دوستیجامعه خویش  در رهبری جمهور شهروندان 

 نوع اعمال حق والیت او  اختیار او برنشدن حق والیت توسط بیگانه و آزادی 

در  هیچ بنیاد و شخصی راجمهور شهروندان  زادیآاستقالل و  ،بنابراین. است

 . کندمحدود نمی ،ای از بیروندرون و هیچ بیگانه

زیرا استقالل و . توان نقض کرد بخاطر استقالل و آزادی هیچ حقی را نمی.  5.9

 . کنند آزادی عمل به دیگر حقوق را ایجاب می

های کشور با کشورهای دیگر، بر اصل موازنه  تنظیم کننده رابطه :اصل هفتم

عدمی یعنی بر وفق حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی و 

کمال مطلوب . حقوق طبیعت باید باشدحقوق شهروندی او و ن و حقوق انسا

های اجتماعی با یکدیگر نیز، بر وفق  های فرد با فرد و گروه است که رابطه این

لذا، . حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق طبیعت برقرار شوند

های خود  و رابطهشوند، فعالیتها ق این حقوق تشکیل میوفارکان دموکراسی که بر 

 . کنند را باید بنابر این حقوق تصدی 

 :کند ها و تصدی فعالیتها برابر اصل ششم ایجاب می تنظیم رابطه :اصل هشتم

 بکاربردن زور، به قصد جلوگیری از عمل به حقی از حقوق،  ممنوع باشد؛. 3.7

از آنجا که .  ها و زمین حق برابر پیدا کنند  های روی زمین بر آسمان انسان. 3.1

وظیفه جز عمل به حق نیست، پس میزان تخریب طبیعت و آلوده شدن محیط زیست 

و مرگ و میر جانداران و گیاهان گزارشگر  اندازه محرومیت انسانها از حقوق 

ها وظیفه شهروندان و بنیادهای  لذا دفاع از حیات  همه ذی حیات.  خویش هستند

 است؛  جامعه و نیز دولت

پذیری هر دو ناقض حقوق، در سطح فرد با فرد و  گری و هم سلطه سلطههم . 3.9

 . های دیگر، ممنوع باشددر سطح گروه با گروه و در  سطح ملت با ملت

بنابر این که دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی از حقوق انسان   :اصل نهم

در گرو  بر رشد، ییاست و بنابر این که برخورداری همگان از حقوق و توانا

بمعنای برابری واقعی همگان از حقوق و تعلق امکانها به همگان )توحید اجتماعی 

ها، اصل بر  شود که در تنظیم رابطه است، مقرر می( و تابعیت حاصل کار از کار

از آنجا که اندازه تولید سرمایه اجتماعی و دیگر . توحید و نه تضاد اجتماعی باشد

کاربرد بهینه آنها به میزان توحید اجتماعی  بستگی  ها و نیروهای محرکه و سرمایه

دارد و از آنجا که توحید اجتماعی خود هم سبب و هم هدفی از هدفهای رشد بر 
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ای است که ارکان دموکراسی برآن استواری  میزان عدالت اجتماعی است، پایه

 :ماند، جویند و بدان، دموکراسی از فساد مصون می می

اند و هر دو بطور برابر حقوقمند  وستی با یکدیگر خلق شدهزن و مرد برای د. 3.7

 .هستندها و نابرابریها ملغیتمامی تبعیض ،بنابراین. هستند

جا که  از آن. جمهور مردم با  یکدیگر برادر و خواهر و در حقوق برابرند.  9.1

تواند بکار دشمنی آید مگر وقتی که به  مندی برابرند و عقیده نمی همگان در حقوق

 آید، اختالف در عقیده و باور و یا جنسیت  و تعلق به قومی، استخدام قدرت درمی

ناقض و مانع دوستی  گردد وژادی نمیموجب تبعیضهای جنسی و قومی و ملی و ن

 .  شود شهروندان با یکدیگر نمی

 .هر شهروند حق دارد با هر شهروند جامعه دیگری دوست بگردد. 3.9

 

باید   ییزدا که وظیفه دولت و جامعه مدنی و شهروندان خشونتبنابر این. 3.3

از قانون  باشد، دولت باید متجاوز را، برابر اصول راهنمای قضاوت که اصولی

 . دهند، از تجاوز بازدارد گانه را تشکیل میاساسی بر پایه حقوق پنج

دوستی و صلح  با دو حق و در نظر با حق اشتراک نظردر  حق اختالف.  3.5

 لذا، . است همراه 

بنام اختالف در نظر و باور و بنا بر   -است  که جنگ شکلی از آن -خشونت . الف

، دینی و مرامیهای جنسی، نژادی، قومی، ملی،  ها از جمله تبعیض انواع تبعیض

 و . مذهبی، ممنوع است

ها  ها و فن ها و دانشها و داده ها و اطالع برقراری بدون سانسور جریان اندیشه. ب

به یمن  ،در نظرسبب توحید در نظر اختالف  ،از رهگذر نقد ،ا کهشود ت مقرر می

 .گیری شود به تضاد و دشمنی پیش در نظر یافتن اختالف گردد و از جهت ،رشد

های خویش، در  حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضل  :اصل دهم

انسان : شود زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، برسمیت شناخته می

او . گیرد را دارد و بکار می(  باور دینی یا غیر آن)استعداد جستن اندیشه راهنما 

است، استعداد رهبری  غیر از این استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان آن

دارد ،  استعداد آفرینندگی دارد، استعداد آموختن دارد ، استعداد تربیت دارد، 

و افزون بر ... دارد ، استعداد اقتصادی دارد و استعداد هنرمندی و هنروری

اجتماعی و  بنابراین، او حق برابر برآن محیط زیست.  ها دارد استعدادها فضل

. طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خویش و پرورش آنها  توانا کند 

   لذا،
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اصول استقالل و آزادی تغییر رابطِه انسان با بنیادها و بازسازی بنیادها بر .  74.7

و رشد بر میزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو تولد، جامع استعدادها تلقی 

میزان از دست رفتن جامعیت انسان، میزان ضد حقوق و ضد استقالل و ضد :  شود

 .دهد آزادی و ضد رشد شدن  بنیادها و جامعه را بدست می

بردن مجموع استعدادها و فضلهای خویش،  از آنجا که انسان بهنگام بکار.  74.1

باید  کند، بنیادهای جامعه می اندیشد و عمل می خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد، می

 . با خودانگیختگی انسان سازگار و بر این پایه، تجدید سازمان شوند

از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری ، شرط برخورداریش از . 74.9

قابل جانشینی و  های اواستعداد یک ازهیچعدادهای خویش است، حقوق و است

ین،  نظامی ابنابر . راهبری هر کس بدست خود او است. تفویض به غیر نیست

پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در  باید باز و تحول اجتماعی می

 که توضیح این. مدیریت جامعه خویش شرکت کنند

رو، هدف از  از این.  ای باز،  پیدا کنند باید سامانه می یادهای آنجامعه و بن.  3/74

تدوین قانون اساسی و اجرای آن، از جمله باید این باشد که بنیادهای جامعه، بمثابه 

دستگاههای تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت، با بنیادهای باز و 

 . دپذیر، در خدمت انسان خودانگیخته، جانشین گردن تحول

دیدن ، پشیمانی و در صورت خطا نقد و هشدار و اظهار حق و،  :اصل یازدهم

 : کنند این حقوق ایجاب می. عفو در شمار حقوق انسان هستند ،زیان

اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و .  77.7

گذاری  قانون.  باشندحقوق جامعه او بمنزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت 

 کم و کاست کند، باید از این اصول تبعیت بی عادی نیز می

حال که شهروندان در  نقد و اظهار حق و هشدار و اعالن خطر  در همان . 77.1

باید از بیشترین استقالل و آزادی برخوردار باشند، خود نیز باید به حقوق پنج می

های زبان  گی نند و در رواج زبانی که ویژهآیند، عمل ک گانه که در قانون اساسی می

، -دهد  مایه آن را تشکیل نمی زبانی که از جمله زور بن -آزادی را داشته باشد 

 و . شرکت کنند

واردکننده   دیده است  و جبران کردن نیز وظیفه زیان عفو کردن حق زیان.  77.9

از این حق  برخورداری. محیط اجتماعی خالی از زور،  حق همگان است. است

اما . حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود  ییزدا کند که خشونت ایجاب می

نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی، بخصوص استقرار   ییزدا خشونت

دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خویش، در جامعه انسانها،  ییارزشها

وفای بعهد، ایثار، امداد و استمداد، مهر، شهادت بر حق، صداقت، : کنند میسر می

 و بخصوص،... ارشاد و
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انسانها بطور عام، باید رابطه  ، بطور خاص، و رابطه دو همسررابطه . 77.3

اگر زور در کار نیاید و انسانها ، در مقام عمل به . های آنها با یکدیگر باشد فضل

ان است که با هاش حقوق خویش، با یکدیگر رابطه بر قرار کنند، از راه فضل

 . کنند یکدیگر رابطه بر قرار می

گذارد،  ها نمی انسان به هنگام تولد قدم در دنیای دشمنی بنابراین که :  اصل دوازدهم

که محیط رشد او،  رو، برای این از این. طبیعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند

و طبیعت و ذاتی حیات انسان  محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد، حقوق

و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی 

ها را داشته  شوند، باید این ویژگی ای که بر وفق آنها وضع می حقوق موضوعه

 : باشند

 و. باشند –و نه دلخواه قدرت  – و عمران طبیعت ترجمان رشد انسان. 71.7

یاب به جمهوری شهروندان یا  در رهبری جامعه، راهبنابر حق شرکت . 71.1

 باشند و ییدموکراسی شورا

امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقالل و آزادی و دیگر حقوقش، . 71.9

 .همواره بیشتر بگردانند

ای از کارها حق دارد و باید از کارهای بنابراین که هر انسان بر مجموعه. 71.3

ها را  جانشین رباط ،برای زندگی حقوقمند و رشد بدست بیاوردمد الزم آخود در

 . وری بگردندو بهره ییآها نکند و دستیار او در افزایش کارانسان

حق حیات نه تنها حقی است که همه از آن برخوردارند، بلکه هر   : اصل سیزدهم

 کس حق دارد دفاع از این حق را، در مورد خود و یا دیگران، از  دولت و

لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان مسئولیتی همگانی . شهروندان  بخواهد

 .بنابر این حق، اعدام ممنوع است . است

، حق ییتحصیل اطالع و دانستن، فعالیت استعداد علم و آگاهی جو  :اصل چهاردهم

ها و آزادی  ها و آزادی جریان اندیشهها و داده آزادی جریان اطالع. هر انسان است

که امکان دانستن را برای هر انسان  ها،  بلحاظ آن ها و هنر ها و فن جریان دانش

که تکلیف بیرون از حق ، حکم  بنابر این. آورند، حق هر انسان هستند فراهم می

 .حق استعمل به دهد،  که انجام می تکلیفیزور است، هر کس حق دارد بداند 

ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر « المأمور معذور » آنجا که از    

باید مطمئن باشد که دستور سیاسی  مندی می امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه

دهند ، یا او  به دیگران  یا نظامی یا اقتصادی  یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او می

هر امری، باید با شفافیت تمام بر حق  بنابراین،. دهد، ناحق نباشد و یا به خود می
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داللت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق 

 .ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی باشد

کاری به  لذا، سر و پنهان. اصل بر شفافیت گفتار و کردار است:  اصل پانزدهم

پیشه،  ناقض  ،  و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایتکاری قصد ستم

بنابراین،  دولت  حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و . حق و ممنوع است 

حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان بمنزله 

وق که اصول ارتکاب عمل ناقض حقی از حق. عضو جامعه جهانی را مرتکب شود

کردن آن موجب تشدید « سر دولتی»دهند، جرم و  این قانون  را تشکیل می

             .کند مجازات به ترتیبی است که قانون معین می

ناموس . ای حق دارد از صلح برخوردار باشد هر کس و هر جامعه  :اصل شانزدهم

تن با برخورداری لذا، به زور بازداشتن شهروندان از زیس. صلح را نباید شکست

جنگ به قصد . از استقالل و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق، ممنوع است

در برابر، دفاع . سلطه بر دیگران و ویران کردن عمارت و طبیعت، ممنوع است

 بنا بر این،. ای همگانی است در برابر متجاوز، وظیفه

در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی، از وظایف اصلی دولت، . 75.7

اگر میان دو کشور جنگ روی نمود، بر او است .  یکی برقرارکردن صلح است

در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح . بکوشد میانشان صلح بر قرار کند

طلب  رد و جنگسرباز زد، باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگی

 . دار، به صلح وادار سازد را، بر اصل رساندن حق به حق

ها با کشورهای دیگر، بر مبانی  بنابر این که بر اصل موازنه عدمی، رابطه.  75.1

شود، بر دولت ممنوع  حقوق ملی، از جمله، حق صلح و دیگر حقوق، برقرار می

های دیگر، صلح  ولتاست که از راه برقرار کردن روابط قوای خصمانه با د

گانه  مشکل،  اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنج

 . وگرنه، ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضییع کند

در عوض، .  هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال ملت دیگر، حقی نیست. 75.9 

حقوقی برخوردار است که موضوع فصل  هر ملتی بمثابه عضو جامعه جهانی، از

 .ششم هستند

بنابراین، با احقاق حق، تقابل . احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند. 75.3

 .پذیرد پایان می

بنابراین که تبعیض ناقض حق است، برابری جستن از لحاظ نژاد و   : اصل هفدهم

فاوتی از این جهات میان ت. قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ ، حق هر انسان است

 .انسانها نیست
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جا که استقالل و آزادی ذاتی حیات انسانند، خرید و فروش انسان  از آن:  اصل هیجدهم

داری در اشکال گوناگونش خالف حق و  بنابراین برده. بر خالف حقوق او است

ای که  بنابراین، هر رابطه. شودشخصیت و شأن و کرامت انسان  است و ممنوع  می

انسان را در موقعیت برده قراردهد، یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قراردهد  

 . نیز ممنوع است

که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند  بنابر این :  اصل نوزدهم

است که رعایت و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی 

حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز 

نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری 

پذیر مباش و یار ستمدیده  ستمگر مباش، ستم»همگان از حقوق خویش، از اصل  

 .پیروی کند« در برابر ستمگر باش

به سخن . این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است     

دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، 

 . تحت ستم قرار نگیرد

 بنابر این که مالکیت بر کار  مالکیت شخصی است،  :اصل بیستم

بگردد و مالکیت خصوصی  مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی. 14.7

 .باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که هر درآمدی حاصل کار باشد

فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان درکار، بر حاصل آن حق پیدا .  14.1

 . کنند می

یعنی نسلها که از پی . حق بر سرزمین و منابع موجود در آن، همگانی است. 14.9

برداری کند که  ا حق دارند و یک نسل حق ندارد، به ترتیبی بهرهآیند بر آنه هم می

های آینده از  منابع بگردد و یا سرزمینی که وطن است را  سبب محروم شدن نسل

 .بیابان کند

چه از آن بدست  بنابر این که مالکیت انسان بر کار خویش و آن : اصل بیست و یکم

توان از  مالکیت بر کار خود  نمی آورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی رامی

خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی او و خواه . محروم کرد

ابزار کار و  برخورداری او از نیروهای محرکه وغیرمستقیم با جلوگیری از 

از این حق، دو حق اساسی  زیر نتیجه . در حد یک شهروند زمین و منابع آن

شرط تحقق حق باال هستند و در شمار حقوق شهروندی شوند که در عین حال  می

 :نیز بشمارند
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از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و   : اصل بیست و دوم

. بعکس است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند

امکانات و وسایل بنابراین حق، جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و بنیادهای دیگر 

 .نها استآو او مسئول حفظ  کار را در اختیار اعضای خویش بگذارد

ها است،  ای از استعدادها و فضل که انسان مجموعه بنابر این : اصل بیست و سوم

جا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی  و از آن. رشدپذیر است

گزین  ست که درآن، رشد قدرت جاینظام باز نظامی ا. مطلوب، نظام باز است

آنکه ویران شوند، در رشد انسان و رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی

 . عمران طبیعت بکارافتند

به . شمول است حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان:  اصل بیست و چهارم

ها  تاین اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر مل

خود، حقوق خویش « منافع»رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ 

های دیگر را نادیده بگیرد،  ناگزیر جریان رشد  را از یادببرد و حقوق ملت یا ملت

رو، هر کس و  از این. یابد شود و میزان خشونت و تخریب افزایش می متوقف می

از جامعه بشری رفع تجاوز و جبران  هر گروه و هر جامعه  انسانی حق دارد

 .کمبودهای خویش را بخواهد

و تعاون  13تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل :  اصل بیست و پنجم

های بشری، حقی است که هر جامعه و  تعاون میان جامعه. هستند  وسیله تحقق آن

س امکان این حق است که به هر ک. ها دارند هر فرد عضو هر یک از جامعه

دهد از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی الزم برای شکوفایی  می

بر این اساس، جامعه .  شخصیت و اعتالی کرامت انسانی خود برخوردار گردد 

ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است، بلکه مسئول 

 . طبیعت نیز هست که ویران نگردد

.  شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند:  اصل بیست و ششم 

ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور  بنابراین که هر موجود زنده

ای زندگی کند که درآن،  خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه

همۀ شهروندان بر . برخورداری شهروندان از استقالل و آزادِی  خود، کامل باشد

   .رهبری جامعه حق برابر دارند

بنابر این که هر انسان مسئول عمل به حقوق خویش است،  : اصل بیست و هفتم

ای  ترین مسئولیتها،  یعنی شرکت در اداره امور جامعه پس او مسئول انجام مهم

 :رو از این. کنداست  که در آن زندگی می
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شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این . 11.7

 . گیرد شرکت از آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق شوری انجام می

هر کس .  همۀ شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند.  11.1

پرورش قوۀ . کت کندنه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شر

برای استقرار و استمرار مردمساالری و تحول . رهبری، از برترین ارزشها است

آن به جمهوری شهروندان، ضرور است که شرایط الزم برای پرورش قوۀ رهبری 

 .فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شوند

ترین  و با اهمیتاز آنجا که مسئولیت رهبری، مهمترین مسئولیت انسان . 11.9

شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس حق 

در جامعه ترکیب کار باید . آماده کند و وظیفه دارد خود را برای شرکت در رهبری

چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت را به کار شرکت در رهبری 

وظیفه و ارزش برین، هر کس حق  بنابراین حق و. جامعه خود اختصاص دهد

رهبری به دادگری و .  ها، نامزد گرداند دارد خود را برای احراز مقامی از مقام

در این جمهوری، فرصتها، باید فرصتهای دادگری و ابراز  . لیاقت و علم است

پس، هر کس حق دارد بخواهد که .  لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند

  .دل و عالم و الیق و منزه از فساد باشدرهبری جامعه عا

اظهار  .اندیشیدن و اظهار آن  حقی  انکار نکردنی است : اصل بیست و هشتم  

عمل به آن وقتی ناقض حقی از  اما. گانه آزاد استنظر ولو مخالف حقوق پنج

، حقی است در نظر حق اختالف. گانه نیست، حقی انکار نکردنی است حقوق پنج

شود که یک شخص،  هر جامعه باید بر این اصل اداره . آن برخوردارندکه همه از 

دانند و نه تمام حقیقت را،  و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می

زدایی،  بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تالش در خشونت

 .نظر داشته باشند در اختالف

ها بسپارند و آن را  خویش را  به جریان آزاد اندیشهالزم است شهروندان نظر      

اختالف در نظر شوری را ضرور و . وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند

 . گرداند محل می را بی آویز خصومت کردنش، آن دست

گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حق نجا که آاز  :اصل بیست و نهم

حق هر  ،های مروج این گوناگونی و تبعیضها و مرامنقد دین است و نه ننگ،

موزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیضآهر انسان حق دارد . انسان است

در های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  تمامی تبعیض مبارزه با. ها برهد

 .سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است
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مند است، برگزیدن و  راهنما  الزمه زندگی حقوقبنابراین که اندیشه : سیم اصل

بنابراین، شهروندان در گزینش دین و . داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است

دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن .  مرام  مستقل و آزادند

 .ن مجبور کنندآدین یا مرامی و یا به ترک 

ها است و  ای از استعدادها و فضل که انسان مجموعه بنابر این   :اصل سیی و یکم

های ها و داده ها و اطالع ها و فن بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانش

ها دسترسی ها و داده ها و اطالع ها و فن صحیح است، هر انسان حق دارد بر دانش

ا بجوید و بنابر اصل، هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دانش ر.  داشته باشد

 .اظهار کند

کس  کند، هیچ بنابر این که هرکس خود خویشتن را رهبری می  : اصل سی و دوم

های  بنابراین، تمامی حاکمیت. کردن دیگری به زور نیسترا حق و اختیار رهبری

خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او  قدرتمدار بدین

  .هستند، ممنوع هستند

بنابر این که ارزیابی و انتقاد ضرورت رشد است، هر انسانی : سی و سوم اصل

در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و انتقاد است و . برخوردار از این حق است

 . شهروندان این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند

، در مقام استفاده از این حق. آزادی بیان، حق هر انسان است:  اصل سی و چهارم

موارد سوء استفاده . را مجاز شمرد... توان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف و  نمی

بنای قانون گذار نه محدود کردن آزادی بیان که . کند از این حق را قانون معین می

 .احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد

کند یا از آن در است مطالبه  هر شهروندی حق دارد جبران زیانی را که دیده     

، جبران و ترمیم زیان ییبنابر این، حق دارد  از راه مراجعه به قوه قضا. گذرد

 . خود را بخواهد

.  های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است اظهار تمایل:  اصل سی و پنجم

حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، 

 زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم، ستفاده از آن باید غیرقهرآمیز و خشونتبنابراین، ا

  .، انجام بگیردزادآبه یمن بحث 

بنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است، تغییر باور :  اصل سی و ششم

حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان . توان جرم شناخت دینی و غیر آن را نمی

 . آزادی به بیان قدرت باشداستقالل و 
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و همگان  در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند: اصل سی و هفتم

دولت باید بکوشد که در سطح . باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند

نگ جامعه جهانی  آه جهان نیز، دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هم

 .میسر شود

بنابر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه میسر : و هشتم اصل سی

کند،   گردد و بنابر این که عمل به حقوق ذاتی رابطه حق با حق را ایجاب می می

مندی و تشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان، حق  وطن

اقض حقوق نباشند، کردشان  ن که وجود و عمل ییتشکیل بنیادها. هر انسان است

بنابراین باید باشد که بنیادهای جامعه مدنی محل تحقق دموکراسی . آزاد است

 . بگردند ییشورا

که از استعدادهای  ییبنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجو : صل سی و نهما

انسانی است و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید، پس حق او است 

از آموزش و پرورش درخور برخوردار و برای کسب دانش  ،شدر وطن خویکه، 

.  االصل باید رایگان باشدموزش و پرورش علیآ .و فن به هر جای جهان برود

ن مرام مانع برخورداری از آهای ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا تعلق

 . موزش و پرورش نشوندآ

بنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انسان  : اصل چهلم

. مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن آن ممنوع است است، هرانسان فرهنگ

های  باید مروج فرهنگ استقالل و آزادی باشد و اشتراکهر دولت باوجوداین، 

ها و گفتگوها و های فرهنگ ها و یافته فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشته

 . های آزاد میان فرهنگها بگذارد بحث

آورد آن، هر  بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست: اصل چهلم و یکم

محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خویش حق 

حق . باوجود این، استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است.  دارد

اما این وظیفه . بر دانش وظیفه برخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد

 . داوطلبانه است

حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حیثیات و :  اصل چهل و دوم

شئون، بنابراین، کرامت هر کس، از زن و مرد و فرزندان، باید از هر گونه 

 :تعرض مصون باشد

وارد خانه کسی . شهروند از تعرض مصون است خانه هر : اصل چهل و سوم

 .گانه منطبق باشدنباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنج
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هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست :  اصل چهل و چهارم

. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است. منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند

 :براینبنا

کسی را به دلیل  .سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است.  4... 

 .تواند از حق محروم کردهویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمی

رو، کسانی که  از این. توان از خانه و دیار خویش بیرون کرد کسی را نمی. 4... 

  .گرد قانونی قرار گیرند مورد پیکنند باید  اشخاص را بزور از دیار خود بیرون می

که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و  بنابر این :اصل چهل و پنجم 

  زبان و رنگ حق است،

شناخته شدن . توان از ملیت و قومیت خویش محروم ساخت هیچکس را نمی.  35.7

 .  به نژادی و ملتی و قومی، حق هر کس است

ها و  ها و فن های آزاد دانش اختالف در فرهنگ و رنگ، وقتی جریان.  35.1 

ها برقرار هستند، به شرط  های فرهنگ ها و یافته ها و داشتهها و داده هنرها و اطالع

، این اختالف پذیرفته و مورد هر جامعهدر .  شود ها، عامل رشد می نبود تبعیض

 . باید باشد عمل 

هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت :   اصل چهل و ششم

 :پناهنده بگردد

نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آورد و هرگاه . 35.7

 . چنین کرد، باید به او پناه داده شود

هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبارزه . 35.1

 .  حق ادامه دهدبرای احقاق 

هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شئون و کرامت انسان   : اصل چهل و هفتم

و پوشاک و تعلیم و تربیت و  هرکس بر غذا و مسکن ،بنابراین. داشته باشدرا 

. حق دارد ،و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خوددرمان و محیط زیست سالم 

دالنه امکانها و نیروهای محرکه  را از هرکس حق مطالبه توزیع عا ،بنابراین

براین دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر . جامعه مدنی و دولت دارد

 .توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند ،میزان عدل

 زاد زوجینآو انتخاب  ازدواج باید بر اساس عالقه و عقیده  : اصل چهل و هشتم

عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و . ازدواج به اجبار ممنوع است .باشد

شوند و آنان را  فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می
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از میان برداشتن این . کنند، از اعتبار ساقطند ناگزیر از ازدواج بر خالف میل می

وظیفه جامعه مدنی و عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقالل و آزادی، 

 . دولت است

رابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان، نه رابطه مسلط با زیر : اصل چهل و نهم

قانون . مندها با یکدیگر یا  رابطه برابر حق با حق است سلطه، بلکه رابطه حقوق

 .مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق،  تطبیق بجوید

همسری حقی از حقوق  هر زن و مرد است و در برخورداری از   :اصل پنجاهم

این حق، اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق 

 ،بنابراین .شهروندی و حقوق دیگر است

 .در ازدواج و طالق از حقوق برابر برخوردارندمرد و زن . 54.7 

 .ن استممک یبه سن قانون یدنازدواج  تنها با رس.54.1

کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار :  اصل پنجاه و یکم

 .  شونده و تخریب طبیعت  و منابع موجود در آن، ممنوع است

هرکس برکاری حق . فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است  :اصل پنجاه و دوم

مدت کار، باید برابر تعیین انواع کارها و طول . دارد که توانایی انجامش را دارد

 . این اصل باشد

های کار  در تعیین ساعت. انسان بر آسایش و تفریح حق دارد  : اصل پنجاه و سوم

با استفاده از کار و تعطیالت  فراغتهر انسان بر . این اصل نیز باید رعایت شود

 .  از حقوق حق دارد

برخورداری از  جا که برخورداری از حقوق،  بدون از آن: اصل پنجاه و چهارم

 ییکه از یکدیگر جدا-امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقالل و آزادی 

نسبت . ها برخوردار باشد کند،  هر کس حق دارد از  امنیت تحقق پیدا نمی  -ناپذیرند

توان، با  بنابراین، نمی. ها نسبت تزاحم نیست استقالل و آزادی با امنیت

 .الل و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کردآویزکردن امنیت، استق دست

هیچ کس نباید مجبور به انجام  رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز : ماصل پنجاه و پنج

هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن، برای اقرار و یا قبول و یا نفی . بگردد

انفاق نیز  حتی در مقام کمک و. ای، تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد عقیده

بنابراین، اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد . تحقیر روا نیست

 .مسئولیت اجبارکننده است
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که شرط برخورداری هر کس از حقوق، بکارگرفتن  بنابر این  :ماصل پنجاه و شش

استعدادها و فضلها است، برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق و 

 .  شود ستعدادها و فضلهایش مقرر میبکاربردن ا

بنابراین میزان، . شود عدالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می:  مفتاصل پنجاه و ه

عمل به حقوق و رعایت حقوق . از بدو تولد، هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد

گانه توسط هر یک از متصدیان دولت و هریک از دیگر یکدیگر و رعایت حقوق  پنج

 .شودتصدیان منتخب یا منصوب، بدین میزان سنجیده میم

کند ،  که عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب می بنابر این:  هشتماصل پنجاه و 

پذیری و و ستم گری ی که ستم و ستمهایها، بخصوص مانع قیام برای برداشتن مانع

  .، از حقوق انسان استها هستندتبعیض

آید، نقض  بنابر این که هرکس حقوقمند و کرامتمند بدنیا می  :نهماصل پنجاه و 

 . ای از نقض کننده پذیرفته نیست، جرم و هیچ عذر و بهانهکودکانحقوق و کرامت 

آید، از حقوق انسان  کودک از زمانی که به دنیا میبنابر این که   :اصل شصتم

کند، نباید از عمل  برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خویش بارآید و رشد

 .به حقوق انسان بازداشته شود

تا رسیدن به . کودکان، عضوهای تمام عیار خانواده هستند:  اصل شصت و یکم

 و. ها را برآورند رشد، پدر و مادر  و اگر یتیم بودند، جامعه باید نیازهای آن

. داز آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده تربیت شون. 57.7

ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از  بنابراین نه باید به پذیرفتن عقیده

 .پدر و مادر، در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند

سرپرست یا معلول حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و  کودکان بی. 57.1

اینان بعنوان فرزندان . خانمانی و برخرداری از تعلیم و تربیت درخور دارند بی

ادای این حق در درجه اول بر عهده خویشاوندان است . جامعه، حق دارند رشد کنند

 .است  و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت

کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تربیت . 57.9

 .بگردند 

تبعیض میان فرزندان و میان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنها که . 57.3

  .ندارند، ممنوع است
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همبستری خارج از ازدواج  ،بنابراین. کودک بر داشتن پدر و مادر حق دارد. 57.5

موزش و پرورش آ. شودسالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی ،قانونی

 .نها استآکودک برابر حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده 

کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند . 57.5

 .برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند

بر جبران کسر مالی  ،را بردوش دارند مادرانی که بار تکفل فرزندان خود. 57.1

 .و رفع نقص مراقبتهای دیگر حق دارند و باید بیمه شوند

که حق پرورش آنها  یکودکان از خانواده بر خالف اراده افرادکردن جدا . 57.3

اطفال در مخاطره غفلت  اگر یاو  یفهفقط در صورت قصور در انجام وظ را دارند،

 است یرقانون امکان پذ ، بر طبقباشندو اهمال واقع 

است، رابطه زور  ییزدابنابر این که اصل بر خشونت .اصل شصت و دوم

برقرارکردن با کودک و قربانی  خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او 

  بنابراین،. بعنوان انسان خودانگیخته، مستقل و آزاد است

کودکان و یا وادارکردن آنها به به خدمت ارتش و نیروی انتظامی درآوردن . 51.7

 .جاسوسی ممنوع است

 . وادارکردن کودکان به شرکت در نزاع، چه رسد به جنگ، ممنوع است. 51.1

نه پدر و مادر و . کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند: اصل شصت و سوم

 ،نهاآبه حقوق  در صورت تجاوز. نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند

 .است ییآنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضاحقوق  دفاع از 

میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، مالک  ییدر صورت جدا. 59.7

 .حقوق او و نیازمندی او به رشد است

های اجتماعی، بخصوص مواد مخدر ، در دفاع از کودک در برابر آسیب. 59.1

 . در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است درجه اول برعهده خانواده و

 . واداشتن کودکان به فحشاء و هرگونه سوءاستفاده جنسی از آنها جرم است. 59.9

های جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیضدفاع در برابر تبعیض. 59.3

 .ها، حق کودکان است

 .ممنوع استداری، خرید و فروش کودکان بنابر ممنوعیت برده. 59.5

در صورت وقوع جنگ، حمله به مردم غیر نظامی، ولو در مقام تالفی، . 59.5

 . ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است
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بنابراین، حق دارد بر اسم و . کودک عضو خانواده است : اصل شصت و چهارم

 .هویت خانوادگی و تابعیت کشور

، کودک به کندکه قانون معین می به بلوغ پیش از رسیدن : اصل شصت و پنجم

تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و بکارواداشتن آنها و هرگونه بهره

 .کشی از آنها ممنوع است

کودک بمثابه عضو خانواده حق دارد  شور کند و طرف  :اصل شصت و ششم

اسم و هویت خانواده کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و . شور قرار بگیرد

 .را بیابند و طرف شور قرار بگیرند

همانطور که در زناشویی، در رابطه میان والدین و   :اصل شصت و هفتم

فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نیازمند 

غیر از حقوق خود، بعنوان انسان، از این حق اساسی برخوردارند . محبت هستند

رو است که فرزندان اگر چه مجبور نیستند در  از این. فرزندان دوستشان بدارندکه 

عقیده از آنها پیروی کنند، اما باید اختالف در باور را بهانه بدرفتاری با آنها قرار 

 :ندهند

 پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند . 51.7

، بر فرزندان است که از راه و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند. 51.1

در هرحال، نیازمندان باید از بیمه مسکن و . ها را برآورده سازند انفاق نیاز آن

ای است جامعه سالم جامعه .معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند

 .های اجتماعی برخوردار باشندکه همگان از بیمه

ست، اما اگر با محبت و احترام همراه گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنها ا     

رو، در هر جامعه، باالندن استعداد  از این. شود نباشد، برای آنها شکنجه بار می

 .داشتن یکدیگر، کار اول است انس و دوستی و دوست

المللی هر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بین : صل شصت و هشتما

 . عمل کندگذارد، اش میحقوق کودک بر عهده

سازد و در فرهنگ و با  انسان موجودی است که فرهنگ می : اصل شصت و نهم

بنابراین، بر بارآمدن بمثابه فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ . زید فرهنگ می

 .استقالل و آزادی حق دارد

از آنجا که برخورداری انسان از حقوق، از برخورداری طبیعت و  : اصل هفتادم

و . ناپذیر است، عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است ییجدازیندگان از حقوق 

از آنجا که  طبیعت و منابع آن از آن نسلها هستند، هر نسل باید به اندازه از آنها 
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هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و . بهره بجوید و اسراف نکند

برداری به بهره مراقبت بر. سازی محیط زیست، حق و وظیفۀ هر نسلی است بهینه

  .گردانی فعالیتهای تولیدی بر عهده دولت استاندازه از منابع طبیعت و سالم

جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت،  : اصل هفتاد و یکم

حد که تغذیه  انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن. حقوقمند هستند

دنیها برای تغذیه انسان و جانداران ییرو. جان کند ی را بیکند، جاندار او اقتضا می

کنند و کشتارشان ممنوع  جانداران محیط زیست را سالم می. اهلی و غیراهلی هستند

 .حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است. است
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 فصل دوم

 حقوق شهروندیدر 

     

، بمثابه عضو حقوق انسانشهروند کسی است که افزون بر برخورداری از     

ای که در آن، والیت با جمهور شهروندان است، از حقوق سیاسی و اقتصادی و  جامعه

های کنونی، آزادی گفتار و  در دموکراسی. اجتماعی و فرهنگی برخوردار است

از جمله قانون )است   گشتهکرداری که به دیگری زیان نرساند، مبنای حقوق شهروندی 

ها نقش تعیین کننده پیدا  بنابر این تعریف، قدرت در تنظیم رابطه( . اساسی فرانسه

گانه، از رو، باردیگر، حقوق پنج از این. آیداما قدرت از نقض حقوق پدید می. کند می

جمله حقوق شهروندی، بر اساس استقالل  بمعنای وضعیت رها از هر گونه اجبار در 

در . شوندانتخاب نوع تصمیم،  تعریف می ییرفتن تصمیم و آزادی  بمعنای تواناگ

حقیقت، بنابر این تعریف، استقالل و آزادی کسی استقالل و آزادی دیگری را تهدید 

کند، بلکه استقالل و آزادی هر شهروند عرصه استقالل و آزادی شهروندان دیگر  نمی

یف از استقالل و آزادی،  هرشهروند از حقوق بر وفق این تعر. گسترانند را نیز می

چند از  یک. سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخوردار است

خاطر که از حقوق شهروندی او نیز  شمار حقوق انسان هستند، بدین حقوق که در

   :شوند بشمارند، بازآورده می

 :حقوق سیاسی شهروند. 4

کند که قانون  اساسی ایجاب میانطباق قانون عادی با قانون :  اصل هفتاد و دوم

عادی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان 

اگر نه فاقد . و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی باشد

 .اعتبار است

. مندی است وطن وطن و برخوردار از حق هر شهروند هم: اصل هفتاد و سوم

، به اختیار که خود، مندی محروم کرد، مگر این توان از حق وطن کس را نمی هیچ

این اصل شامل کسانی  . وطن خویش را ترک و در کشور دیگری توطن گزیند



28 
 

کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگر را میشوند که به اجبار ترک وطن مینمی

  . پذیرند

شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد  و  بنابراین، هر : اصل هفتاد و چهارم

شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوستی ) بعنوان عضو جامعه ملی، بر والیت

و یا از راه ( همه پرسی)، حق دارد و این حق را یا بطور مستقیم (و برابری

 .کند اعمال می( انتخاب نماینده)شرکت در شوراها و یا بطور غیرمستقیم، 

هر شهروند برخوردار از شرائط انتخاب کردن و انتخاب : هفتاد و پنجم اصل

 .شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد

ها، در قلمرو هریک  شهروندان در نامزد شدن برای تصدی مقام: اصل هفتاد و ششم

 .از قوا برابر هستند

بنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در مواردی که : اصل هفتادو هفتم

که تصمیم  باید باشد گیرد،  اصل بر این از طریق منتخبان انجام می این حقاعمال 

های  موضوع تصمیم، برنامه. را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد

که باید در شفافیت تمام  شود رأی به نامزدها، رأی به برنامه آنها می. نامزدها هستند

 . به اطالع شهروندان برسند

همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی  حیات  : اصل هفتاد و هشتم

انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق بمثابه 

این، بنابر. این برابری همواره باید واقعی باشد. عضو جامعه جهانی است، برابرند

 . شهروندان باید بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند

بنابر این که هر شهروند از استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی : اصل هفتاد و نهم

در گزینش نوع تصمیم برخوردار است و بنابر حق انسان بر گزینش اندیشه 

 راهنمای مطلوب خویش،

و اندیشه راهنمای خود آزاد است و  هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی. 13.7

 .ممیزی طرزفکرها ممنوع استتفتیش عقیده و 

هر شهروندی از استقالل و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق دارد .  13.1

. عمل کردن، اظهار کندن هنر و آاین و اندیشه خود را  از راه گفتن و نوشتن و 

اندیشه و عقاید  خود یا دیگری مورد تعقیب احدی را نمیتوان به دلیل نقل و نشر 

 .قانونی قرار داد
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 انتخاب. آورد حق دارد شفافیت انتخابی که بعمل می هر شهروندی بر. 13.9

ها و  های آزاد اندیشه بنابراین، جریان.  شوندگان باید، با هویت شفاف، نامزد شوند 

 ها ضرور هستند؛ ها و دانش ها و اطالع داده

در اجتماعی که تشکیل  وندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یاهر شهر. 13.3

خواه علنی و خواه  ،ها با هدف تجاوز به حقوقایجاد انجمن. شود، شرکت کند می

 . نیمه سری و خواه سری ممنوع است

ن و یا آشود مگر با توافق تشکیل دهندگان هیچ انجمن قانونی منحل نمی. 13.5

 ییحکم قضا

براین اساس،  .  شهروند  حق آگاه شدن از امور کشور را داردهر : اصل هشتادم

آگاهی از . هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود .انواع سانسورها ملغی هستند

در مقام  ،زیرا شهروند باید. شرائط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست

ر کس است که از بنابراین، حق و وظیفه ه. گاه شدن باشدآدرپی  ،عمل به حق خود

که محرومیت  بنابر این. هرآنچه الزمه عمل به مسئولیت شهروندی است، آگاه گردد

، محرومیت از حقوق شهروندی است، محروم کردن شهروندان و یا حقاز 

اسرار نظامی و دولتی که قانون بر این اصل  . شهروندی از این حق، جرم است

 .مستثنی هستند  ،دقیق و شفاف باشندکند که ناقض حقوق نباشند و تعیینشان می

حتی . شنوند بپذیرند یا نپذیرند شهروندان مختارند آنچه را می: اصل هشتاد و یکم 

توان  بنابراین، نه طرزفکری و نه اطالعی را نمی. الیقین باشد اگر این سخن، حق

اما  .آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است. به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد

مسئول تضییع شدن حق خویش  ،گاه شدن نشد و دروغ را پذیرفتآاگر در پی 

 لذا، .است

انی مها باید همه زها و اطالعها و هنرها و دادهها و دانشزاد اندیشهآجریان . 37.7

 .و همه مکانی باشد

باید اسباب دانش و فن و اطالع جستن را در اختیار شهروندان  هر دولت.  37.1

 . بگذارد

اما به بهانۀ ضرورت بیان حقیقت، کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا غیر . 37.9

 . کند، فاش سازد آن را که قانون معین می

هر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن حقوق انسان : اصل هشتاد و دوم

 :شوند وندی و دیگر حقوق او رعایت میو حقوق شهر

نظامی اجتماعی بطلبد که در آن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق .  31.7

ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی،  رعایت گردند 
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تا اگر به کسی . و همواره دسترسی به دستگاه قضایی عدالت گستر، میسر باشد

است، حق جبران  بتواند احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که دیدهستمی رفت، 

نظامی اجتماعی که، . باشد که میل به عفو و صبر تقویت گردد. و ترمیم داشته باشد

در آن، میل به عفو و برادری و خواهری، بر میل به انتقام و قهر غلبه قطعی داشته 

 .باشد 

بر ملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها به زیان در نظامی جهانی بزید که ملتی .  31.1

یکدیگر منافع نخواهند و حکومتهای پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد و تضییع 

 .حقوق و آزادیهای انسان نباشند 

هر شهروند در قبال جامعه، وظایف نیز بر عهده دارد که نباید : اصل هشتاد و سوم

شهروندی و حقوق ملی او و حقوق  جز عمل به حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق

 باوجود این،. طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی باشد

ای بر عهده دارد که، درآن، امکان رشد همه  این وظایف را در قبال جامعه. 39.7

 .جانبه او موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند

یات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت در صورتی که حقوق ذاتی ح. 39.1

نشوند و مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخالف حقوق 

او تحمیل شوند، او نه تنها حق بلکه وظیفه دارد، برای احقاق حقوق  هباشند و ب

 .خویش اقدام کند 

بلیغ آزاد عقیده و هرگاه جامعه ملی، در معرض سلطۀ خارجی قرارگیرد  یا ت. 39.9

ها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل به حقوق خویش  برخورداری از دیگر آزادی

نباشند، باید با قاطعیت از استقالل و آزادی جامعه ملی و حقوقمندی شهروندان دفاع 

این دفاع تا وقتی است که مانع از سر راه برداشته شود و  به تجاوز به قصد . شود

 .رددسلطه بدل نگ

خطر وجود تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و  نیز تشخیص      

.  کننداظهار می،  از راه همه پرسی رانآ استبداد و اختناق برعهده شهروندان است که،

هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر طوماری به امضای یک دهم دارندگان حق 

تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه  أیر

 .پرسی استدولت موظف به اجرای نتیجه همه. برای برگزاری آن اقدام نماید

در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرارگرفت، جمهوری ایران نه با . 39.3

سد و نه دفاع از زیر سلطه شنا اش را به رسمیت می  شود و نه سلطه گر متحد می سلطه

نظام جهانی بر اصل نه . کند اش برای بازجستن استقالل و آزادی، رها می را در مبارزه

 . مسلط نه زیر سلطه، حق تمامی زیندگان روی زمین است
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جا که حق اختالف حقی از حقوق انسان است، اصل بر  از آن  :اصل هشتاد و چهارم

هر شهروند حق دارد  نظر و . و غیر آن است کثرت آراء و عقاید دینی و سیاسی

 .مخالف نظر و عقیده دیگریموافق یا ای داشته باشد  عقیده

 :عبارتند از ییایجابات کثرت گرا 

ها،  ها و فنون و هنرها و اطالع ها و دانش باز بودن مرزها به روی اندیشه.  33.7

آوردهای علمی و فنی و  های دست بنابراین، ارتباط فرهنگها  و  ارزش شدن مبادله

ها  ها  و دانش ها و اطالع های آزاد  اندیشه ها، بنابراین، جریان هنری و رفت و آمد انسان

 ها و هنرها ؛  و فن

ها   ها و اطالع های آزاد اندیشه خاطر که فرآورده جریان   ارزش شدن تغییر بدین. 33.1

 ها و هنرها است؛ ها و فن و دانش

 ها و مبادله آنها؛ گوناگون بودن ابتکارهای افراد و گروه. 33.9

 استقالل و آزادی فرد؛.  33.3

ابتکار و اظهار مالکیت شخصی بر کار خویش که استقالل و آزادی  فرد در .  33.5

 بدان متکی است؛

 ؛بودن دولتمدار  منتخب شهروندان و کارگزار آنها  حقوق . 33.5

ها بر وفق حقوق و با روش کردن  ها و منازعه پذیرفتن حل و فصل تنش.  33.1

 ؛ییزدا خشونت

 بازشناختن حق اختالف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان؛.  33.3

نت  به یمن  همگانی کردن فرهنگ استقالل و آزادی و محل کردن خشو بی.  33.3

و اکثریت نقش بس سودمند  را تا که اقلیت به عمل درآمدن نظر اکثریت ییزدا خشونت

 اقلیت را در نقد و پشنهاد و نظارت، بپذیرند؛

 حق هر شهروند بر تغییرکردن و تغییر دادن؛.  33.74

یک گروه دیگری یا دیگران را از ممنوع شدن این امر  که یک تن و یا .  33.77

 اظهار فکر و اطالع بازدارد و این و آن سانسور را برقرارکند؛

انگاری  محل شدن خود نخبه میان زن با مرد و بی)های ضرور  وجود برابری. 33.71

و  های قومی و نژادی و دینی و برای خود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری

 ؛ ( مرامی
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در  با حق اشتراک در نظر سیاسی و در فرهنگ همراه شدن حق اختالف .  33.79

 و. فرهنگ  در  سیاسی ونظر 

 .  توان مانع از برخورداری از حق اشتراک شد و بعکس بنام حق اختالف نمی. 33.73

برای برخورداری از حقوق و عمل به وظایف، هر شخص و  : اصل هشتاد و پنجم

دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیکا هر گروه حق دارد و 

کنند،  کند و می ای که در آن زندگی می برآید و برآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه

نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیازی  ،اما. بپردازد و بپردازند

ت از حقی شود که فرد دارد  و نه عدم عضویت سبب محرومیافزون بر حقوقی می

 .گرددمی

بنابراین هیچ شخص . ، باید آزاد باشندهاجمع ان درشهروند تمایلها و گردآمدن     

توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور  را نمی

د مردم را بر ندولت و هیچ شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندار. گرداند

د ننژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کنجنس و اساس 

ای را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم  و پاره

 .دنساز

، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دولت حق ندارد مردم را، بر امعهجهر در     

« گروه برگزیده»ص یا شخ اساس تمایالت فکری، دست بندی کند و خود را 

بشمارد و اندیشه راهنما را وسیله پراکندگی کند و بر پایه آن مردم را در گروههای 

 .متخاصم رو در روی یکدیگر قراردهد

 

هر شهروند در قبول عضویت و یا ترک عضویت هسته، : اصل هشتاد و ششم

یت در توان به  عضو را نمی هیچ شخص . گروه، حزب، انجمن، جمعیت، آزاد است

اخراج از عضویت وقتی . هریک از آنها و یا به ترک عضویت آنها مجبور کرد

باید بروفق حقوقی باشد که او و دیگر  ،کندنامه را نقض مینامه و مرامعضو اساس

اعضای سازمان و سازمان دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه به دادگاه 

 .محفوظ باشد

های سیاسی، به لحاظ حقوق و وظایف که  جمعیتها و  حزب: اصل هشتاد و هفتم

  .همواره عمل به حقوق هستند، برابر هستند

پرسی حقی از حقوق  بنابر حق اعمال مستقیم والیت، همه :  اصل هشتاد و هشتم

ای سیاسی یا اقتصادی و یا در باره مسئله شهروندان است و شهروندان حق دارند

را بررسی و  بگردند و بخواهند منتخبان آن پیشنهاد دهنده اجتماعی و یا فرهنگی

هرگاه یک . پرسی به تصویب مردم برسد تصویب کنند و یا بخواهند از طریق همه

سوم نمایندگان مجلس و یا  اگر طوماری به امضای یک بیستم دارندگان حق رأی، 
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تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند، دولت موظف است ظرف دو ماه 

 .پرسی را به اجرا بگذاردو نتیجه همه اری آن اقدام نمایدبرای برگز

بنابراین که حقوق انسان و حقوق شهروندی او با حقوق ملی  و : اصل هشتاد و نهم

بعنوان عضو جامعه جهانی، معارض نیستند و  هر جامعهحقوق طبیعت و حقوق 

منفعت که  که موضوع شهروندی تصدی این حقوق است و نظر به این نظر به این

، هر در مقام عمل به حقوق شهروندیتواند با منفعت دیگری معارض باشد،  می

بدیهی . گانه باید باشند شهروند، نه منافع شخصی و نه منافع گروهی، که حقوق پنج

. کندهر شهروند نفع خویش را لحاظ می ،است که در قلمرو فعالیت اقتصادی خود

 .و دیگران نباشداین نفع مشروع است وقتی ناقض حقوق او 

ص، اعم از حقیقی یا حقوقی، خصوصی و یا دولتی، از جمله اشخا  :اصل نودم

دولت و ارگان های دولتی و بنیادهای وابسته به آن، حق تعرض به حقوق 

 :لذا. دنشهروندان را ندار

امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان باید از هرگونه . 34.7

اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهروندی . بماندتعرضی مصون 

که  توان به دلیل عمل به حقوق حقه خویش و یا به صرف عدم انجام عملی را نمی

 .، مورد آزار، تعرض و اتهام قرار دادکندقانون او را به انجامش ملزم نمی

عقایدشان تجسس  دولت و هیچ بنیاد و شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا.  34.1

 . و تفتیش کند و به صرف ظن، امنیت آنها را سلب نماید

، نباید امنیت کسی را «سازمان امنیت »به استناد خبر خبرچینان و گزارش .  34.9

 ییاقدام قضا ،تواند پس از اطمینان از صحت گزارشتنها قاضی می .سلب کرد

 .وردآبعمل

 یا شهروندانی شهروند محروم کردن دولت و هیچ مقامی حق ندارد برای.  34.3

این عمل جرم است و . تقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد ،از حقوق خود

 .کند را قانون معین می مجازات آن

ای و یا  هیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد، بنام عقیده : اصل نود و یکم

گری بر  شهروندان، در پی سلطهمرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت 

. و قلمرو فعالیتش را محدود کند اقلیت و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد

بخصوص نباید دو حق استقالل . هر اقلیتی، از همۀ حقوق قانونی برخوردار است

 .و آزادی او سلب شوند
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 :حقوق اقتصادی شهروند. 4
 

هرکس بر کار خویش شخصی است، در بنابراین که مالکیت :  اصل نود و دوم

. دادن به فعالیتهای اقتصادی است اقتصادی که تولید محور است، کار پایه سازمان

به ترتیبی که هرکس از . قوه مقننه موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند

کار خویش، بتواند زندگانی درخور شأن و کرامت انسانی را بدست آورد و هیچ 

 .مار نگرددشهروندی استث

 و محیط کار سالم و داشتن غذا، پوشاک، مسکن، آب و هوای سالم : اصل نود و سوم

   .باشندبهداری و رشد از حقوق شهروندان می و بهداشت و آموزش و پرورش

های برآورنده نیازهای اولیه،  هر شهروند به برخورداری از بیمه  :اصل نود و چهارم

و هوای سالم و  آموزش و پرورش و تندرستی حق  یعنی غذا و پوشاک و مسکن و آب

بیمه برای تأمین نیازهای محرومان از این نیازها   دولت موظف به اداره سازمان. دارد

 .  است

 .معلوالن باید بیمه شوندو  انسالمند یکاران وب . 33.7

بنابر این که مالکیت خصوصی تابع مالکیت  شخصی است و  :   اصل نود و پنجم

کند و قدرت را محور اصلی  هر  ها را گرفتار روابط قوا می آن، انسان وارونه

گرداند، رابطه انسان با زمین و منابع موجود در آن و ابزار  فعالیت اقتصادی می

 :لذا. کند کار را حق او بر کار تعیین می

و رشد و شکوفایی وری و بهره ییآکاربرای کارکردن و افزایش . 35.7

شهروند حق دارد بر امکانها از زمین و منابع آن و ابزار تولید و استعدادهایش، هر 

 دانش و فن؛

هر کس حق دارد از نتایج کار خویش برخوردار شود و بنابراین، بازده .  35.1

های مرسوم دیگر،  از چنگش بدر  های گوناگون استثمار و ستم کارش نباید به شیوه

 . رود

شیوه ،ها این شیوه. است حقوق، ضمیمه این  فهرستی از پنجاه و پنج شیوه .تبصره

دیگری هستند که  یهاقوا ستانی و رابطههای استثمار و دزدی و اختالس و رشوه

یا به . برداشت کند ،به زور ،به یک طرف امکان بدهد از حاصل کار طرف دیگر

   .باید ممنوع باشند ،هاهمه این شیوه. چنین کنند ،دو طرف امکان بدهد
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از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس : و ششماصل نود 

است و از آنجا که در یک اقتصاد تولیدمحور، استقالل و آزادی دو اصل راهنمای  

رشد همه جانبه شهروندان و جامعه آنها است، هر شهروند حق دارد از جامعه 

عه  مدنی و دولت باید بنابراین حق، جام. بخواهد، کمبود امکانهای او را جبران کند

در . این حق همگانی است. بگذارند شهروندانامکانات و وسایل کار را در اختیار 

نیروهای محرکه در رشد  باشد تا کهپذیر  باز و تحولباید ، نظام اجتماعی جامعه

آنها که مازاد خود را در اختیار . تعاونی است  بنابراین، جامعه. کنند کاربرد پیدا 

نقش الگو و جهت کنند،  گذارند و آنها که از راه کار درآمد حاصل می دیگران می

 .کنندیاب را پیدا می

در صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار کردن، قادر       

به تأمین معاش متناسب زمان و کافی برای تأمین غذا و لباس مسکن و  آب و هوای 

ها و خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیت  هداشت و تأمینب محیط کار سالم و سالم و

 .نباشند، جامعه باید کسر آن را جبران کند

کار دلخواه خود را حرفه و هر شهروند حق دارد شغل و   :اصل نود و هفتم

 ،بنابراین .انتخاب کند بشرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نباشد

 و. ن دانش و فن  را داشته باشدباید امکانات به روزکرد. 31.7

به همگان  امکان دهد از کار و درآمد  ،بیکار نماند و توزیع برابر امکانها. 31.1

 .برخوردار شوند ،کافی برای برآوردن نیازهای اساسی

 .کندهای زیانمند را تعیین میها و حرفهقانون شغل    

نه سود سرمایه، که برخورداری  وریو بهره ییآکار شاخص: اصل نود و هشتم 

آوردهای  بنابراین، پیشرفت دانش و فن و بکار بردن دست. همگان از حق کار است

 : یابند علمی و فنی سه وظیفه می

 و . برخوردار شدن همگان از امکان کار. 33.7

را  عمل  به کمال مطلوب که آن کار اووری  بهرهانسان و  ییآکارکردن میل. 33.1

 کند و معین میبه حقوق 

 .  برخورداری از محیط کار و زیست سالم. 33.9

است که اعضایش از دو قاعده، یکی  حق جامعه شهروندان این:  اصل نود و نهم

، «پاداش سازندگی، سازندگی است»و دیگری « ضرر ندیدن و ضرر نرساندن»

. نیستاست که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او  پیروی کنند و حق فرد این

کند که  شهروندان از میوه کار خویش که متضمن آبادان  جمع این دو حق ایجاب می

 :بنابراین. کردن زمین باید باشد، برخوردار شوند 
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لذا، در برابر کار مساوی، . شود برای کار برابر، درآمد برابر مقرر می.  33.7

وت درآمدها بر برای کار مساوی، هرگونه تفا. ها نیز باید مساوی باشند درآمد

 .ممنوع است اینهامانند  خویشاوندی و اساس جنسیت، قومیت و

از حاصل کار، به اندازه استهالک  ابزار .  تولید از آن ِ کار است و نه ابزار. 33.1

 .یابد و تجدید و تکمیل آنها،  اختصاص می

ش بنابر این که هر کس باید از کار خود، درآمدی متناسب زندگی در گشای. 33.9

نرساندن،   بدست آورد و  به اقتضای قسط و قاعده ضرر نکردن و ضرر

 .گردد برقرارکردن رابطه استثمارکننده و استثمارشونده از راه داد و ستد ممنوع می

 ،بنابراین. کندهرکس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می. 39.3

 .تر ممنوع استمد کمآناگزیر کردن او به کاری دیگر و یا همان کار با در

کنند حق دارند به هر شکل که مقتضی  همه کسانی که کار می.  اصل یک صدم

شوری اساس سازماندهی اداره کارهای گوناگون در . بدانند، شوری تشکیل دهند

 ییهای سندیکا سازمان رو، صاحبان مشاغل حق دارند از این. د باشدیهر جامعه با

های خود مستقل و  ،در فعالیتشونداداره می ییکه شوراسندیکاها . تشکیل دهند

 .آزادند

نباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ندارد تحمیل : اصل یک صد و یکم

هر شهروند خود مسئول . کرد و یا با سنگینی و مدت کار، او را فرسوده ساخت

 . بندی کند دولت باید  انواع کارها را طبقه. خویش نیز هست

در . حق دارد برای کار به کشور دیگری برود هر شهروند : اصل یک صد و دوم

مغایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او و حقوق کار او صورتی که 

دولت باید  ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی نباشد،

 .از او دفاع کند ،از جمله تحمیل نابرابری به او ،از او در برابر تجاوز به حقوقش

که کار، در جریان رشد،  حقی از حقوق انسان  بنابر این : صد و سوماصل یک

. دهد، باید رشد علمی و فنی او را تضمین کند است، کاری که هر شهروند انجام می

 . کاری او نگردد به ترتیبی که عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بی

ها  ها و فضلای از استعداد هر انسان، بنابراین که مجموعه: اصل یک صد و چهارم

و بمدتی  بنابر این، نباید او را به کاری. ای از کارها حق دارد است، بر مجموعه

کار پدری یا مادری و بروز  مجبورکرد که مانع انجام کار شهروندی و طوالنی

 . کند کارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابشان میکرد دانش و فن و
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شود که سودمندی این تکرار، تکرار می بخاطر اهمیت و: صد و پنجماصل یک

  .بیگاری و بکارگماردن کودکان ممنوع است

 .    حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی شهروندان است: اصل یک صد و ششم

در سطح کشور، رشد مناطق مختلف آن باید هم سطح و  : صد و هفتم اصل یک

. به تمامی کشور تعلق دارند ،منابع موجود در نقاط مختلف ،بنابراین. آهنگ باشد هم

هنگی رشد مناطق آسطحی و همباید هم ،توزیع این منابع و نیروهای محرکه دیگر

 .مختلف را میسر کند

کالن  یجاداز ا گذاری کند کهبرنامهچنان یستیعدالت، دولت با یزانبر م. 741.7

ق و در سطح مناط شهر و روستاسطح در  یتجمع یعو توز شود یریشهرها جلوگ

و بد  ینیاغه نشزو ینینش یهحاش با رشد برابر این اصل سازگار گردد و ،کشور

 .از میان برخیزد یمسکن

در مقام عضو جامعه جهانی، هر دولتی باید بکوشد که، در سطح جهان . 741.1

 . آهنگ بگردد نیز، رشد کشورها هم سطح و هم

بر میزان عدالت، منابع به همگان، نسل بعد از نسل تعلق  : صد و هشتم اصل یک

 . دارند

به مالکیت خصوصی در و ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی  منابع . 743.7

 و. آیند نمی

ارتباط مردم ساکن بخشهای مختلف با باشد با  سازگارها باید شبکه راه. 743.1

برداری به اندازه بهره ،اینبنابر. شبکه تولید و مصرف در سطح جامعهیکدیگر و 

و  کنندمنابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکه دیگری که در تولید شرکت می

 .آسان کند ساحت را

که رشد انسان و عمران طبیعت از یکدیگر  بنابراین: صد و نهم اصل یک

که هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق بگردد، هر  ناپذیرند و بنابراین ییجدا

که منابع طبیعی از آن  دهد و بنابراین نسلی مازاد در اختیار نسل بعدی قرار می

برداری از منابع نباید نسلهای  آیند، میزان بهره ها هستند که از پی یکدیگر می نسل

برداری بر طبق این اصل و اصول  رهچگونگی به. آینده را از آنها محروم کند

 .کند دیگر را، قانون معین می

هر شهروند بر مرخصی به قصد  ،نوع کار هرچه باشد: صد و دهم اصل یک

چگونگی برخورداری از این حق را قانون .  استراحت و تجدید توان حق دارد

 .کند معین می
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 :حقوق اجتماعی شهروند. 3

 

روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق و احترام متقابل  و : صد و یازدهم اصل یک

 لذا . حقوقمند با حقوقمند باشد 

 .ازدواج به اکراه باطل است. 777.7

حاضر ، در کشورهای جهان   در حال. ها رها شوند  زنان باید از نابرابری. 777.1

ر عین حال دهند و در همه جای جهان زنان د کاران را زنان تشکیل می بیشترین بی

مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده 

دهم  دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک» شوند و  می

، لذا، بنا بر قاعده جبران، و «درآمدها و کمتر از یکصدم اموال به آنها تعلق دارد

 :شود قرر میبرای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، م

 به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛ - 

ها بگردد که در ضمیمه این قانون  دولت مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابری -

 (1ضمیمه .  )شوند اساسی بر شمرده می

زن مختار است در کفالت مخارج شرکت کند یا . کفالت مخارج خانه با مرد باشد - 

 ؛نکند

که  ییها و بارداری و بیمه تا ازدواج مجدد زن از نفقه مرگ شوهر و طالق - 

 استقالل و آزادی او را تأمین کنند، برخوردار باشد؛

هرگاه زن شغلی بر نگزید و بکار خانه بسنده کرد، درآمد دوران ازدواج به   - 

 .ها باید با توافق دو همسر باشندهزینه .هردو همسر تعلق بیابد

 . صورت انتخاب شغل، دو همسر باید در کار خانه همکاری کننددر  -

به تربیت فرزند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد شوهر کفایت  - 

 .مخارج را نکند، کسری را بیمه اجتماعی تأمین کند

کسری را  ،هرگاه شوهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیمه بیکاری کفاف نداد -

 .شودوردن نیازهای فرزند و کار خانه برعهده مرد میآکند و  برزن جبران می

در  ،ی که یک دین  یا مرام را ندارندمرد ومنعی برای ازدواج زن . 777.9

 .  ، وجود نداردن دوصورت توافق آ

. در خانواده، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شوند.  777.3

 . کند جاب میتجاوز به حق، حق شکایت را ای
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غیر دینی استقالل و آزادی  یاعقیده و باور دینی پذیرفتن فرزندان در .  777.5

. و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند دارند

و فرزند را  رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد

 .ورندآفرهنگ ساز بار

در یک ملت، اقوام گوناگون وجود دارند حتی یک قوم : صد و دوازدهم اصل یک

بندیها،  این گونه تقسیم. شود و تنظیم امور، به طوایف تقسیم می ییمحض شناسا

یک حق  ای به زیان طایفه دیگر نیست و به هیچ سبب هیچ امتیازی برای طایفه

این حق جرم و قانون مجازات آن را  تجاوز به. دهد دیگران را شهروند نشمرند نمی

 . کند معین می

 اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختالف دینی و عقیدتی. 771.7 

و نیز فرد و یا  افرادی را . رود، ملغی استکه از دیرباز و هنوز روا میو سیاسی 

محل زندگی او ، از خانه و روستا و یا شهر نهاآیا  توان به دلیل ناتوانی او نمی

 .ممانعت از بازگشت به وطن به توسل به تهدید نیز ممنوع است. بیرون کرد

ش بیرون رود و کشور و یاما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خو.  771.1

احقاق حق کند ولو ناگزیر به اگر مورد ستم بود، وظیفه دارد . ملیتی دیگر را بپذیرد

 .او حق دارد به وطن خویش بازگردد ،با رفع ستم. مهاجرت شود

ای، مجاز نیست انسجام  ای، با هیچ دلیل و عذر و بهانه هیچ قوم و طایفه.  771.9

طلبی مخدوش سازد و قسمتی از  طلبی و تجزیه وطنی را با جدایی ملی و هم

 .را از آن جدا کند کشورسرزمین 

نژادی های  ی تبعیضبنابر اصل برابری در حقوق، تمام:   صد و سیزدهم اصل یک

جنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و 

ببهانه عمل به سنت و رسم و عادت و  ،هر عمل ناقض یکی از حقوق  .ملغی هستند

 .ممنوع است ،باور

زندگانی شخصی اشخاص باید از ظن و تجسس و : صد و چهاردهم اصل یک

 . ولت مصون باشدچینی افراد و قدرت د سخن

کس  هیچ. کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مصون باشد. 773.7

و  وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان.  مجاز نیست دیگری را تحقیر کند

 . ممنوع است هافریدهآدیگر 

در درون خانه زن و مرد . هر کس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد. 773.1

بخصوص مردان نباید همسران خود را به . مت به یکدیگر بپرهیزندنیز باید از ته

 .کند رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون معین می. ریختن آبرو تهدید کنند
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 . هستند زادآمستقل و  گاه خود شهروندان در گزینش اقامت:  صد و پانزدهم اصل یک

های اجتماعی  بر بیمه بر حق بازنشستگی و هر شهروند: صد  و شانزدهم اصل یک

های  بیمه. حق دارد( فقر و بیماری و پیری و بیکاری و از کارافتادگی و معلولیت)

 . دهند اجتماعی و اقتصادی یک مجموعه را  تشکیل می

 –های اجتماعی هر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی: صد و هیفدهم اصل یک

اند، ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده و  ناتوانی  از این جمله. اقتصادی بیمه شود

های طبیعی و  بیماریهای  سانحهناتوانی فرآوردِه مالی ناشی از افزایش بار تکفل، 

 .کندن میترتیب امداد توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معی. واگیر

نهاد  های مردم ها و سازمان شهروندان حق دارند انجمن: صد و هیجدهم اصل یک

 . گانه نباشند، تشکیل دهندو بنیادهای غیردولتی که مغایر حقوق پنج( سمن)

شهروندان، در رابطه با یکدیگر، از منزلت اجتماعی : صد و نوزدهم اصل یک

ی میان دو شخص و یا یک شخص و یک ا بنابراین، هیچ رابطه. برابر برخوردارند

بنابراین، در خانواده، . کند گروه و یا دو گروه، سلطه یکی بر دیگری را مجاز نمی

کودکان نیز منزلت مادون و . یک از دو همسر، منزلت مافوق و مادون ندارند هیچ

کارگاه نیز، کارکنان، به های اداری و نظامی و در سازمان در . یا مافوق ندارند

 . کنند های مافوق و مادون پیدا نمی  اظ نوع شغل، منزلتلح

 :حقوق فرهنگی شهروند. .

هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود بماند و یا : صد بیستم اصل یک

 .از آن بیرون رود

فرهنگ بمثابه فرآورده ابتکار و ابداع و خلق شهروندان :  و یکم صد و بیست اصل یک

های محلی و حقوق و ارزشهای اخالقی و باورها   همگانی و زبان گیرد زبان در بر می

ای از قدرت ندارند و مانع  مایه ها وقتی بن های علمی و فنی و هنرها و سنت و معرفت

شوند و شیوه زندگی که، بدانها، یک شهروند و جمهور شهروندان  رشد فرهنگ نمی

.  سازند دیرپا، میهای  هویت خویش را در جریان رشد و به یمن کسب ویژگی

 بنابراین،
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هویت فرهنگی بیانگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها، شهروند خویشتن . 717.7

های دیگر رابطه  را تعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه

به فرهنگ وقتی فرهنگ استقالل و آزادی است، انسان کرامت . کند برقرار می

 . افزاید فرهنگ، بر کرامت خویش می جوید و با رشد می

جمهور شهروندان که، در فرهنگ بمثابه مجموعه فوق، اشتراک دارند، . 717.1

 . هویت فرهنگی مشترک دارند

کند،  گرچه کسی که در یک فرهنگ رشد می  :صد و بیست و دوم  اصل یک

گوید، تواند هویت فرهنگی خود را ترک  شود، سخت می ساز میبنابراین، فرهنگ

یک شهروند حق دارد خود را به چند . تغییر هویت فرهنگی، حق هر شهروند است

 .هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت جوید. فرهنگ متعلق بداند

ها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند، شهروندانی  بنابراین که حقوق و دانش

در رشد فرهنگهای مختلف جهان پردازند،  میو هنر که به حقوق و دانش و فن 

 .کنند شرکت می

آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و : اصل یک صد و بیست و سوم

حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق بعنوان عضو جامعه جهانی، حق هر شهروند 

حقوقمند زیستن و .  این آموزش باید با تمرین بکاربردن حقوق همراه باشد. است

برقرارکردن و حقوق را آموزش دادن و آموزش یافتن، مسئولیت  رابطه حق با حق

 . دهد اول هر شهروند را تشکیل می

شهروندان در  تبلیغ فرهنگ بمثابه مجموعه  : صد و بیست و چهارم اصل یک

ایجاد فرصت برای  و های دیگر  و گفتگو با دارندگان فرهنگ 717موضوع اصل 

ها و اختالفهای  دان خویش از اشتراککردن فرزن ها و آگاه گفتگوهای فرهنگ

بدون اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کند و تحمیل به زور . فرهنگها، آزادند

موزش و پرورش نیز باید در برقرارکردن ارتباط آزاد فرهنگها آدستگاه  .باشد

 .شرکت کند

 های فرهنگی و علمی شهروندان در تأسیس سازمان: صد و بیست و پنجم اصل یک

و فنی  و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخالقی و هرآنچه به فرهنگ ربط 

 . گانه نباشندکه ناقض حقوق پنج جوید، آزادند مشروط بر این می

ها و  بنابر این که اصل بر آزادی گفتگوی فرهنگ: صد و بیست و ششم اصل یک

های فرهنگی  ها و فنون و هنرها و باورها است، همکاری های دانش آزادی جریان

ها، در تمام سطوح جامعه و در سطح جامعه جهانی، حق  با هدف رشد فرهنگ
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ها بر عهده جامعه مدنی و داشتن  جریانبرقرار نگاه. ها استشهروندان جامعه

 .موزش و پرورش استآدستگاه 

دولت و جامعه مدنی و هریک از شهروندان در : صد و بیست و هفتم اصل یک

 :کنند و آزادی، به ترتیب زیر، شرکت می رشد فرهنگ استقالل

آید، نباید از هویت فرهنگی  هیچ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می. 711.7

قوم خویش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ استقالل 

 و. شود، شرکت کند و آزادی که  فرهنگ جمهور شهروندان می

ها زور نباشد، زبان  ها و جمله مایه کلمه که، در آن، بن زبان آزادی، زبانی.  711.1

شود و آموزش و پرورش و نیز وسائل ارتباط جمعی و هنرها  دولت و مقامهای آن می

 . شوند تا که این زبان همگانی بگرددمروج این  زبان می

بیان استقالل و آزادی، پندار و گفتار و کرداری که، در آن، بنابر . 711.9

 .گردد ای با قدرتهای داخلی و خارجی نباشد، بیان  همگانی می موازنه

های اقوام  ها و زبان فرهنگ و  زبان مشترک،  مانع از رشد فرهنگ. 711.3

 .  تشکیل دهنده جامعه ملی نگردد

از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری، گویای فقر فرهنگی هستند، . 711.5

.  شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است فراهم آوردن امکانها برای خالق

ها در سطح هر کشور،  ها و خالقیت ها و کشف ایجاد فرصتها برای ابتکارها و ابداع

 .شود بطور برابر، مقرر می

در صورت تجاوز به حقوق فرهنگی، هر شهروند :  صد و بیست و هشتم اصل یک

مراجعه و خواستار رفع  و هر جمع از شهروندان  حق دارد و حق دارند به دادگاه

 . تجاوز و جبران آن بگردد یا بگردند

هر کشور باید برای فرزندان دختر و پسر ، تأسیسات : صد و بیست و نهم اصل یک

بخصوص کار و اشتغال را باید چنان . الزم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد

بیت و ابداع و ابتکار سازمان دهد که اشتغال به کار در تولید، مانع کار تعلیم و تر

، همگان باید در «بنی آدم اعضای یک پیکرند»است که  براین بنا.  نگردد

 .برخورداری از امکان تحصیل دانش و فن، برابری واقعی بجویند

، این نابرابری، «دانند برابر نیستند دانند با آنها که نمی آنها که می»که   بنابراین   

معه جهانی،  اگر به دانا شدن نادانان نیانجامد، در سطح جامعه ملی و در سطح جا

و نیز، بنابر این که رشد کردن از رشد . گرداند هر تمدنی را از اساس ویران می

 ناپذیر است، لذا ییدادن جدا
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بنیادهای جامعه بر میزان رشد کردن و رشد دادن شهروندان باید تجدید . 713.7

 . سازمان یابند

ای و غیر اینها حق دارد جهل را به دیگران  ی و منطقهنه هیچ قدرتی جهان. 713.1

که  ییها تحمیل کند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از قدرت

 .اند پیروی کند اساس کار خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشته

یعنی همگان از هر . گونه تبعیض  باید ممنوع باشد در تعلیم و تربیت، هر. 713.9

به بهانه باور دینی یا سیاسی  و یا . مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند

 . توان از تعلیم و تربیت محروم کرد ها، کسی را نمی تعلق به قومی و به استناد تبعیض

های  ها در سطح جامعه و در مقیاس جامعه د از اختالفتعلیم و تربیت بای. 713.3

در حقیقت . های مختلف بیفزاید بشری بکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعه

ها را به  علم وقتی علم و پیراسته از دروغ است که با از بین بردن جهل، اختالف

کاستن از اختالف و  جهت عمومی تعلیم و تربیت، باید بنابراین،. سازد ها بدل  تفاهم

 . افزودن بر امید به صلح و تعاون در خانواده بشر باشد 

تجربه تاریخی، رشد هر فرهنگ در گرو باال رفتن  راز آنجا که بنا ب.  713.5

سطح فرهنگ جمهور مردم است و، بدون باال رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم، 

کنند، نه تنها تعلیم و تربیت،  استعدادها محیط فرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی

،  باید همگانی و مجانی باشد، بلکه بر هر دولت است دوره متوسطهالاقل تا پایان 

 . را برای همگان فراهم کند ت عالیکه اسباب ادامه تحصیال

که با رشد علمی و فنی، افرادی که دانش و فن آنها به روز  بنابر این. 713.5

گردند، هر شهروند حق دارد که دانش و فن  رو میکاری روب شود، با خطر بی نمی

رو، تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مداوم  از این. او به روز بگردد

 .دانش و فن باید ایجاد شوند

موزش آموزش و پرورش و هنر و آبا تصویب دستگاه :  صد و سیم اصل یک

های  های فرهنگی و مؤسسه حق دارند انجمن اشخاص حقیقی و حقوقی ،عالی

 .گانه نباشندکه ناقض حقوق پنج آموزش و پرورش تشکیل دهند به شرط این

مهم  عواملابداع و ابتکار و کشف و خلق و تألیف، از : صد و سی و یکم اصل یک

که  اال این. کنند رشد جامعه هستند و برای شهروندان پدیدآورنده آنها حق ایجاد می

ای که سبب افزایش توان ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی و  ش و فن و اندیشهدان

گردد را، هر دولت، پس از پرداخت بهای آن، باید در  جمهور مردم می ییکارآ

 .دهد اختیار جمهور شهروندان قرار 
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هر کس حق و وظیفه دارد در حیات فرهنگی جامعه  :صد و سی و دوم اصل یک

هر کس حق و وظیفه دارد  در مقام پرورش . ی شرکت فعال کندخود و جامعه جهان

هنری بپردازد و از  فنی و استعدادهای خود و جامعه، به ابداع و ابتکار علمی و

شهروندان  نباید نیکی به یکدیگر را از .  دانند بیاموزد داند به آنها که نمی آنچه می

  .یاد ببرند

با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق .  ها،  بخشش علم است برتر  بخشش     

به سخن دیگر آموزش . علم، دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد

 لذا،. باشد ییجو و انفاق باید خالی از هرگونه غرض و بخصوص برتری

 :در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند.  791.7

 آنگرفتن در یمسابقه در علم و پیش. الف 

مسابقه در عدالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عدل و پیش گرفتن در .  ب

 آن

 .مسابقه در کردار و پندار و گفتار نیک و پیشی گرفتن در آن. ج

با وجود این، هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمندتر از او وجود     

هنری ادامه بدهد بلکه  فنی و علمی وبنابراین، نه تنها حق دارد به کوشش . دارد

 .وظیفه دارد پیوسته بر دانش خویش بیفزاید

که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف  بنابر این  :صد و سی و سوم اصل یک

های مختلف  و آفرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی، اقوام دارای فرهنگ

 رو،  از این.  وجود دارند

ها ممنوع  ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آن نگاین فره. 799.7

 . است

در هر جامعه باعث غنای فرهنگی  آن جامعه،  های مختلف  فرهنگوجود .  799.1

 . و رشد فرهنگها سبب افزایش میزان سرمایه فرهنگی  هر جامعه ملی است

دهند و  ها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می این فرهنگ. 799.9

یاب عمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت، بیشتر شدن مشترکات از راه  سمت

 . ها بروی یکدیگر است توزیع برابر امکانها و بازتر کردن فرهنگ

ض با یکدیگر ها وقتی در تعار که فرهنگ بنابر این: صد و سی و چهارم اصل یک

گونه عناصر،  ای از زور داشته باشند، تغییر این مایه شوند که عناصری با بن می

حق، و بنابر این، وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق بکاربردن قواعد 

های قومی و فرهنگی، با  به ترتیبی که هویت ملی و هویت. است  ییزدا خشونت

 . یکدیگر تعارض نیابند
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 مدیریتروندان یا هبرخورداری از جمهوری ش : صد و سی و پنجم اصل یک

از آنجا برخورداری از این حق، . ، از حقوق شهروندی هر شهروند استییشورا

های فرهنگ استقالل و آزادی  نیازمند رشد فرهنگی، به معنای تحصیل ویژگی

میمه این های این فرهنگ و زبان و اخالق استقالل و آزادی، ض است، ویژگی

. شوند یاب فعالیت عمل دولت و فعالیتهای شهروندان می قانون اساسی و جهت

 ( های سوم و چهارم و پنجمضمیمه)

بنابراین که سلطه فرهنگی ممنوع است، تحمیل به زوِر : صد و سی ششم اصل یک

عناصر یک فرهنگ  به فرهنگ دیگر و یا جلوگیری از رشد یک فرهنگ ممنوع 

 . است

 

 :بر دادرسی عادالنه حقوق شهروند. 5

هر کس حق دارد برای رفع ستم و احقاق حق خویش  :  صد و سی و هفتم صل یکا

که این حق نه صوری، بلکه واقعی باشد،  برای آن. به دادگاه صالح رجوع کند

کسانی که به جهتی از جهات ناتوان هستند، از  برای ،به دستگاه قضاییمراجعه 

 .آنها، باید تسهیل گرددراه رفع ناتوانی 

توقیف و  ،احضارتوان خودسرانه  کس را نمی هیچ:  صد و سی و هشتم اصل یک

 . کرد الخروجو یا ممنوع زندانی و یا تبعید

در . هرکس حق دارد خود از خویشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند. 793.7

ی او را جبران ناتوان ،دولت موظف است ،صورت ناتوانی مالی از استخدام وکیل

 .کند

که خانه و محل کار و مراسالت  هر شهروند، از هر نوع و  ینبنابر ا. 793.1

آنهم به  یمصون است،  جز قاض یش،ها و دخل و تصرف در داشته یبازرس

را  یتمصون ینحق شکستن ا کند، یم ینحقوق مع ینکه قانون سازگار با ا یبیترت

 .ندارد

  یا شود یم یرارتکاب جرم دستگ یندر ح یکسان یاکه کس  یدر موارد. 793.9

 یامتهم  یو مدارک از سو یلبردن دال یناز ب یاوجود  خطر فرار  یاو   شوند یم

 یدبا یری،بالفاصله بعد از دستگ ین وجود دارد،متهمان به ارتکاب جرائم سنگ

ان متهم یا متهم ،اتهام هر چه باشد .از آن مطلع و حکم الزم را صادر کند یقاض

 .زادانه وکیل را دارد یا دارندآنیز بالفاصله حق استخدام 
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 یدشد یازبا استفاده از ن یارا، بدون اطالع او و  یکس حق ندارد کس یچه. 793.3

کند که سبب  یمجبور بکار یاقراردهد و  یو علم یپزشک یشهایاماو، مورد آز

 .او بگردد یروح یا  یوارد شدن نقص بدن

هر شهروند حق  و حق برابر  بر  مراجعه به دادگاه  :   صد و سی و نهم اصل یک

. در برابری کامل، باید بتواند ادعای خود را بعرض دادگاه مستقل برساند. را دارد

شوند  دادگاه باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اساسی تعریف می

حقوق شهروندی او و حقوق ملی و و قانونی که معارض حقوق ذاتی انسان و 

حقوق طبیعت نباشد، منصفانه و علنی به شکایت شاکی رسیدگی کند و، بر وفق 

قانون، بر وارد بودن یا نبودن، بر حق بودن و یا نبودن ادعا  رأی دهد و تکلیف 

 . شاکی را معین کند

یکی اصل برائت و دیگری اصل قبح : بنا بر سه اصل :  صد و چهلم  اصل یک

 عقاب بالبیان و سومی اصل عطف بماسبق که از اصول راهنمای قضاوت هستند،

هر گاه کسی به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرمیت او توسط دادگاه . 734.7 

صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضاوت، ثابت 

 . شود تقصیربیاست و باید با او معامله  تقصیر است، در حکم بی  نگشته

توان بابت خالف یا جرم و یا جنایتی، به جز ا  و مجازاتی  کسی را نمی. 734.1

 .است  شده محکوم کرد که در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمی

 .توان دوبار محاکمه و محکوم کردکسی را نمی ،بخاطر جرم واحد. 734.9

توان کسی  شود، نمی به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل، تصویب می. 734.3

بنابر قوانین و عرفها و سننی نیز که از پیش وجود . را تحت تعقیب قرار داد

توان  اند، نمی اند، اما در دستگاه قضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبوده داشته

موافق قانون اساسی و پس که  عمل کسی را مورد قضاوت قرارداد، مگر پس از آن

در این . ، به قانون تبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا کنندگذاریمراحل قانوناز طی 

 .شوند کنند، حاکم بر اعمال اشخاص می صورت، از تاریخی که قوت اجرا پیدا می

هر کس، در هر جا و هر محل، شخصیت حقوقی :  صد و چهل و یکم اصل یک

 :در نتیجه. یی این شخصیت حقوقی را باید بشناسنددارد و بخصوص مسئوالن قضا

یک فرد از راه رسیده و غریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از دست .  737.7

از رهگذر احسان، باید از تسهیالت و واجد حقوق انسان است و دهد، بلکه،  نمی

 و. مساعدتهای الزم برخوردار شود
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ت، باید از حمایت قانون برخوردار بیگانگان از هر دین و قومیت و ملی. 737.1

حتی اگر . باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند

 . که دشمنی رویه کرده استیا باشند بیگانه یا بیگانگان، تبعه کشوری باشد 

هرچند . های برابر برخوردارند شهروندان از منزلت  :صد و چهل و دوم اصل یک

عمل به حقوق معنوی، سبب  علم و در دادگری و در امداد و در پیشی گرفتن در

گردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا موقعیتی  بیشی کرامت می

   .شود برخوردار از حمایت قانون، به زیان دیگران، نمی

 

 

 فصل سوم در حقوق ملی

 

پایۀ اصول استقالل و والیت، با جمهور شهروندان بر   :صد چهل و سوم اصل یک

 :آزادی هر شهروند و استقالل و آزادی جامعه ملی است

 بنابر  تعریف از استقالل و آزادی در این قانون اساسی،

 . هر شهروند بیش از یک رأی ندارد.  739.1

ناپذیر  جمهور شهروندان، به صفت ملت، بر وطن حق دارند و وطن تجزیه. 739.9

 .است

 .نتخابی و انتصابی، موروثی نیستندها، از ا مقام. 739.3

خویش را یا مستقیم  رهبریجمهور شهروندان حق   :صد و چهل و چهارم اصل یک

 :کند اعمال می از راه انتخاب نمایندهو یا از راه شرکت در شوراها و یا 

کشور، شهروندان یا از راه همه پرسی و یا با تشکیل شوراها  در سطح هر. 733.7

 .دنکن تخبان خویش، اعمال  والیت میو یا از طریق من

در سطح بنیادهای جامعه، اعمال مستقیم حق والیت، توسط شهروندان . 733.1

رو، در تهیه و تصویب و از این. حقی از حقوق جمهور مردم هر کشور است

 .اجرای قوانین و مقررات،  برخورداری از این حق باید لحاظ شود

در اعمال  جمهور مردمجانشین که کارگزار  دولت نه :صد و چهل و پنجم اصل یک

 .است رهبریحق  
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هرکشور، وقتی بیانگر پذیریش حقوق پنجملی شعار   :صد چهل و ششم اصل یک

شود، استقالل و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت گانه می

 .گردداجتماعی می

یا بیشتر زبان رسمی  تواند یک وهر کشور می  :صد و چهل و هفتم اصل یک

های اقوام در محل سکنای آنها در کنار زبان رسمی،  رسمیت  زبان. داشته باشد

زبان رسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکنای آنها، در . دارند

 .کنار زبان فارسی، رسمیت دارند

پرچم ایران، سه . هرکشور حق بر داشتن پرچم دارد :صد و چهل و هشتم اصل یک

اشتراک جمهور گانه و حقوق پنجآن ترجمان  نمادرنگ سبز و سفید و سرخ و 

 .استاقوام گوناگون  درمتشکل شهروندان 

سرود ملی . هر کشور حق دارد سرود ملی داشته باشد :صد و چهل و نهم اصل یک

و بکار افتادن نیروهای محرکه در  ایران بیانگر  صلح جهانی و همبستگی ملی

رشد انسان و آبادانی طبیعت، در استقالل و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی 

 .است

در این جمهوری، بنا بر همراهی دو اصل اشتراک و   :صد و پنجاهم اصل یک

ها  ها و دانش های آزاد اندیشه کثرت آراء تنها از رهگذر جریان. اختالف آراء است

حق و رو، به موجب این  از این. توانند به اشتراک در آراء برسند ها می و اطالع

 . شود ، بحث آزاد تأسیس میحقوق دیگر

های سیاسی و غیر آنها،  تشکیل  احزاب و سازمان  :اصل یک صد و پنجاه و یکم

 :گانه این اصل عبارتند از بندهای پانزده. آزاد است

لذا، نوع . محل عمل  حزب و سازمانهای سیاسی،  جامعه مدنی است. 757.7

باید مانع از آن شود که حزب،  دولت را تصرف کند و مسلط  سازماندهی آنها می

ها و اجتماعات باید تبیین کننده روش عمل  قانون احزاب و سازمان. بر ملت بگردد

 و. به این بند از این اصل باشد

. باشندگانه این حقوق پنجتوانند مغایر  ها نمی ها و سازمان حزب های هدف. 757.1

 و

ها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان  ها و سازمان سازماندهی حزب. 757.9

خویش را بطور مستقیم اعمال  رهبریعضو، برخوردار از تمامی حقوق، حق 

 و. کنند
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ها و  های حزب از نقشبنابر این که جمهور شهروندان بر صلح حق دارند، . 757.3

ها، یکی کاستن از تضادها و افزودن بر توحیدها و روش همگانی آنها،  سازمان

ها و نقد متقابل از راه شرکت  ها و اطالع ها و دانش شرکت در جریان آزاد اندیشه

 و. شود های آزاد می در بحث

های  جامعهها، عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام  ها و سازمان حزب. 757.5

های محلی و  محلی در جامعه ملی، بر میزان حقوق  و دفاع از حقوق جامعه

 و. شوند طراز کردن رشد در سطح کشور می هم

ها مانع دموکراسی و عامل فساد آن  ها و سازمان که حزب برای این. 757.5

است که به  ها این گیرند و نقش حزب نگردند، همواره تصمیم را جمهور مردم می

وان چشم و گوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمیم جمهور مردم توسط عن

 و. دولت اجرا بگردد

 ییها ها و وسیله ها و روش ها در اندیشه راهنما و هدف ها و سازمان حزب. 757.1

 ای از هدف روش و وسیله همیشه آینهنجا که آاز . گزینند، باید شفاف باشند که برمی

خوانی اندیشۀ راهنما و هدف با روش،  یکی  ما است، همو بازتابی از اندیشۀ راهن

 و . از ویژگیهای شفافیت است

 ییکنند و هویت نامزدها ها پیشنهاد می ها و سازمان که حزب ییها برنامه. 757.3

 و. کنند، باید شفاف باشند که به جمهور مردم معرفی می

ها ممنوع هرگونه تبعیضی، بخصوص تبعیض جنسی، در معرفی نامزد. 757.3

 .است و اصل بر معرفی بشمار برابر نامزدهای زن و مرد است

ها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به  ها و سازمان حزب.757.74

. ترتیبی که آنها الگوهای عمل به حقوق  بگردند و این نقش را در جامعه ایفا کنند

 بنابراین،

. اختیار و مسئولیت برخوردارنددر حزب و سازمان، تمامی اعضاء از . 757.77

 و 

 و . قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است. 757.71

اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار و مسئولیتی که هر . 757.79

عضو باید داشته باشد، محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به اکثریت تحمیل 

 و. کند

 توانند و هم حق دارند که وسائل ارتباط جمعی داشته باشند می ها هم حزب. 757.73

ها، در بودجه و فعالیت خویش باید شفاف  از آنجا که احزاب و سازمان. 757.75

رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و بکاربردن آن، در باشند تا که در آلت فعل 

جامعه مدنی صندوق  ،به شرط فعال بودن و انطباق فعالیت با حقوقناچیز نگردند، 
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و  ترتیب تشکیل صندوق و تأمین بودجه احزاب. کند امداد به احزاب را ایجاد می

 .کند را قانون معین می های تبلیغاتی از محل صندوقسطح هزینه

خاطر که گانه است، بدیندولتی که مرام آن حقوق پنج :صد و پنجاه و دوماصل یک

جامعه نیست و مرامی را به جامعه القاء نمیهای معینی از کارگزار گروه یا گروه

برابر این قانون اساسی، حق و وظیفه . کند، حق انحصاری اعمال زور را ندارد

مندرج در اصل یک ییرا دارد و موظف به اجرای قواعد خشونت زدا ییزورزدا

بنیادهای جامعه مدنی نیز موظف به بکاربردن این قواعد . صد و پنجاه و سوم است

 .هستند

هم در سطح کشور و هم در سطح جهان، صلح حقی  : صد و پنجاه وسوم اصل یک

 . از حقوق جامعه ملی است

در سطح کشور، این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و      

و در سطح   ییزدا فرهنگی، از راه رعایت همه حقوق و بکاربردن قواعد خشونت

های بر پایه  ها و تنظیم رابطه حیات همۀ انسان جهان از راه دفاع از حقوق ذاتی

بنابراین، قواعد . گردد متحقق می ییزدا حقوق ملی و بکاربردن قواعد خشونت

 :گردند گذاری می زیر راهنمای قانون ییزدا خشونت

باور و قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زور.759.7

 .  استزورگو 

دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقالل و آزادی و قاعده . 759.1

 .کرامت است

قاعده سوم  جانشین کردن قدرت به مثابه هدف و روش، با استقالل و . 759.9

 .آزادی به مثابه هدف و روش است

گری بکار نبردن و در رشد  قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویران. 759.3

 .بکار بردن است

 .قاعده پنجم از دست ندادن استقالل و آزادی قوه رهبری است. 759.5

از فعالیتها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و  ییزدا قاعده ششم ابهام. 759.5

 .اقتصادی و فرهنگی است

قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خویش و حق . 759.1

 .قائل نشودمتجاوز نیز، به سود حق خود، تبعیض 

هر . رو، از دست ندادن است قاعده هشتم اختیار زمان و مکان را، بهیچ. 759.3

کار در زمان خود باید انجام بگیرد و در هر کار حقوق همه نقاط کشور  و نیز 

 نسلهای آینده لحاظ شود
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ها و سود جستن از آنها در  قاعده نهم غفلت نکردن از واقعیت.759.3

یعت و عمران آن  و در رشد هر منطقه، بکارگرفتن طب: است ییزدا خشونت

 ها است  ییزدا ترین خشونت های آن منطقه، در شمار مهم داشته

قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته  بد و بدتر،  و . 759.74

با این توجه که حق را انسان )فاسد و افسد،  و حق و مصلحت،  و حق و تکلیف 

سنجد و به مردم تحمیل  لیف یا مصلحت را قدرت به نفع خود میدارد،  و تک

قراردادن . ، و جنگ یا تسلیم  و مدارهای بسته دیگری از این قماش است(کند می

مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی از سوی 

 . ها ممنوع است اشخاص و گروه

خودانگیختگی در جامعه از راه ایجاد قاعده یازدهم افزایش میزان .  759.77

 .فرصتها برای رشد شهروندان در  استقالل و آزادی است

های تاریخی و علمی و اخالقی به  کردن مداوم وجدان قاعده دوازدهم غنی. 759.71

علوم و حقوق، خاصه حقوق معنوی، در نتیجه، غنی گرداندن وجدان همگانی است 

 . شود که از آن سه سیراب می

قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و فن در بسامان آوردن زندگی . 759.79

ها و عرف و عادت و سنتهای غیرعقالنی،  روزانه و مبارزه جدی با خرافه

 .کنند بخصوص آنها  است که خشونت را تجویز می

بس  ییزدا تصدی  این خشونت. قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است. 759.73

بخصوص دولت حق ندارد به مردم کشور . با دولت و هم  با جامعه مدنی است مهم، هم

 .دروغ بگوید

قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخالقی و دیگر . 759.75

 . روشهای مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است

جستن و  قاعده شانزدهم بکاربردن حق دانستن و نیز حق اطالع.759.75

ها و  ها و  و فن ها و دانش های آزاد اندیشه دن، برای  برقرار کردن جریاندا اطالع

 . ها به یمن بحثهای آزاد است ها و اطالع هنرها و داده

قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور دیگر و . 759.71

 . و جنسی استو مرامی قومی و دینی  نژادی و بنام هویت

مداوم  ییزدا هم ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگیجدقاعده ه. 759.73

 آن است، 

 .گانه ناسازگار هستند الغای قوانینی است که با حقوق پنج: قاعده نوزهم. 759.73
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بنابر این که . ها است ها و افزودن بر جاذبه قاعده بیستم کاستن از دافعه. 759.14

های سنگین شدن جو خشونت در  ترین عالمتگسستن پیوندهای همبستگی،  از بارز

ها و  ای همگانی و عامل افزایش سرمایه ها حق و وظیفه جامعه است،  تحکیم همبستگی

 .دیگر نیروهای محرکه است

بازکردن مدار  اندیشه  و عمل شهروندان، هم از :  قاعده بیست و یکم. 759.17

راه ایجاد امید به آینده، به رهگذر باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از 

 . گرداند یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خویش می

قاعده بیست و دوم ممنوعیت ساختن و القای فکرهای جبری جبار توسط . 759.11

دولت نباید القای تعصب کند و یا با جوسازی، فکری را به مردم القاء . دولت است

 . کند

قاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و اح: قاعده بیست و سوم. 759.19

محل کردن خشونت و خنثی  زدایی بی خشونت. مکانی، باید روش همگانی بگردد

پرستی  و  کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران، و نفی خشونت

 .  گستری است خشونت

و امید و قاعده بیست و چهارم رعایت حقوق معنوی، از جمله شادی  .759.13

 . ها است ییپرورش توانا

در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و : قاعده بیست و پنجم. 759.15

ها بدل کردن از  ها و دوستی فرهنگی،  مدار بسته تضادها را به مدار باز یگانگی

 ها،  است ییزدا راه تبعیض

سادها و تشخیص و پیشگیری مداوم انواع ف: قاعده بیست و ششم. 759.15

 .های اجتماعی و در صورت بروز، درمان آنها است ها و آسیب نابسامانی

دفاعی کشور  باالتر  ییداشتن مداوم میزان توانا قاعده بیست و هفتم، نگاه. 759.11

که حیات ملی در استقالل و  بیگانگانی است الزم برای دفع تجاوزهایاز میزان 

ماده کردن جمهور شهروندان برای دفاع در آ ،رواز این. کنند آزادی را تهدید می

 و .ضرور است ،برابر تجاوز بیگانه

مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیاء را تابع : قاعده بیست و هشتم. 759.13

 . مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود  کردن است

بمثابه در پندار و گفتار و کردار میزان را عدالت،  : قاعده بیست و نهم. 759.13

هرگاه این قاعده همواره رعایت گردد، .  جداکننده حق از ناحق، گرداندن است

 .، بطور خودانگیخته، اجرا خواهند شدییزدا قواعد دیگر خشونت



53 
 

قاعده سیم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یاس و خشونت در . 759.94

روانشناسی امید و جامعه، و درمان آن با از بین بردن عوامل موجد آن، و با اشاعۀ 

 .نشاط و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است

منابع هر کشور در رو و زیر زمین و دریا و فضا : صد و پنجاه و چهارم اصل یک

هرگاه هر نسل به اندازه . متعلق به جمهور مردم آن کشور، نسل بعد از نسل، هستند

دی و غیر آنها از اصل مازاد گذاشتن برای از آنها استفاده کند و فعالیتهای اقتصا

 ،رو از این. های آینده از این منابع محروم نخواهند شد نسل بعد پیروی کنند، نسل

های آینده تعلق دارد را پیشخور کند و  هیچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل. 753.7

 ،منابعتضمین حق نسلهای آینده بر . سرنوشت نسلهای آینده را، پیشاپیش متعین کند

 .با دولت است

جمهور شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن آنها زندگی . 753.1

 . کنند و هم خاک وطن برای این که بیابان نگردد، بر آب حق دارند می

برخورداری بدون اسراف و تبذیر شهروندان از کارمایه حق تمامی . 753.9

پذیر یه را از منابع تجدیدشهروندان است و هر دولت موظف است این کارما

 . تأمین کند...( خورشید و باد و آب و)

مدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همۀ مناطق کشور از    

 هر کشورمحیط زیست سالم، حق جمهور شهروندان  خاک بارور و آب و هوا و

بر خوردار کردن از این حق، وظیفه دولت جمهوری ایران  و نیز  ،از جمله. است

 .   جمهور شهروندان است

مشارکت بر وفق اصول پنجگانه در مدیریت جامعه  :صد و پنجاه و پنجم اصل یک

 . جهانی حق هر کشور است

هر کشور، از جمله جمهوری ایران، بنابر این که  :صد و پنجاه و ششم اصل یک

شناسد و فراهم آوردن ، رشد در استقالل و آزادی را حق خود میبر رشد، حق دارد

 بنابراین،. دهد اسباب برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار می

آهنگ همۀ شهروندان  وظیفه دولت  در سطح ملی، تدارک اسباب رشد هم. 755.7

مختلف آهنگی در رشد شهروندان و مناطق  ناهم. و دیگر بنیادهای جامعه است

در آنچه به جمهوری ایران مربوط می. کشور، نقض اصل عدالت اجتماعی است

 گانه بنیاد آنندآهنگی، در قانون اساسی که حقوق پنج شود، چگونگی تضمین این هم

 .  شود ، تبیین و تعیین می
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ها حقی از حقوق هر جامعه و جامعه  آهنگ جامعه در سطح جهان، رشد هم. 755.1

شود و  اقدام مداوم برای برخورداری از این حق، از وظایف  میجهانی شناخته 

 .اصلی، هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران است

تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمایی، با هریک  :صد و پنجاه و هفتم اصل یک

شهروندان است و دولت، از جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله در  نوع باور 

. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قانون اساسی ندارد. ا نداردشهروندان ر

 بنابراین،

  .ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است دولت751.7

های  دولت جمهوری ایران، بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم. 751.1

 جمهور شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همۀ آنها در سامان بخشیدن به رشد

  .انسان و آبادانی طبیعت، در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی است

است و اختیارات و  ناپذیر هر دولت، از جمله دولت جمهوری ایران تجزیه. 751.9

 .کند محدود نمی را هیچ قدرت خارجی یا بنیاد داخلی وظایف آن

  ییدر جمهوری ایران، اصل بر کاردانی و کارآ :صد و پنجاه و هشتم اصل یک

. بنابراین، منتخبان زن و مرد کاردان و کارآ، باید مساوی باشند. بدون تبعیض است

موزش و پرورش زنان آ ،در هر جامعه ،کند کهبرخورداری از این حق ایجاب می

 .دار شدن چنین مسئولیتی از تقدم برخوردار باشدبرای عهده

 جا که والیت با جمهور شهروندان است، از آن :نجاه و نهمصد و پ اصل یک

زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد و  آمیز و خشونت تشکیل اجتماع مسالمت. 753.7

سازماندهی خودجوش، به ابتکار شهروندان،  برای احقاق حقی از حقوق 

 . شهروندان، مجاز است

بی منوط و مشروط به های انتخا نامزد شدن برای تصدی هریک از مقام. 753.1

 .عضویت در یک حزب سیاسی  نیست

رابطه متداول میان بنیادها با شهروندان باید تغییر کند به : صد شصتم  اصل یک

های  ها و روش ترتیبی که رهبری کننده شهروندان و وسیله بنیادها باشند و هدف

 .ها را نیز شهروندان تعیین کنند رسیدن به آن هدف

آنها که تصدی آنها با دولت است و : شوند بنیادهای جامعه به سه دسته تقسیم می    

توانند در تصدی هر دو قرار  آنها که تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می

 :گیرند

 و. بنیادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. 754.7
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و تحقیقاتی و  هنری و اقتصادی و وسائل بنیادهای آموزش و پرورشی . 754.1

در تصدی دولت  ،پردازندو بنیادهایی که به سالمت محیط زیست می ارتباط جمعی

 و. و جامعه مدنی هستند

دهند، در تصدی دولت  که دولت را تشکیل می  ییبنیادهای دفاعی و  قوا. 754.9

 .هستند

ق دارند بر بدون هرگونه تبعیضی، اقوام ح: صد شصت و یکم اصل یک

از حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق  - برابری واقعی -برابر برخورداری 

شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه 

سه حق، یکی حق اشتراک . هر قوم نیز از حقوق فرهنگی برخوردار است. جهانی

و سومی ( های قومی گوناگونی) تفاوتو دیگری حق ( والیت جمهور شهروندان)

و نیز رشد بر ( جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق)حق زیستن در صلح 

کنند و  میزان عدالت اجتماعی، رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی را معین می

 .راهنمای دولت و جامعه مدنی در وظایف خود هستند

ر محیط زیست سالم همزاد است با حق جامعه ملی ب:  صد و شصت و دوم اصل یک

بنابراین که دموکراسی نیز در معرض . حق این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم

گیری از  بخشی از تدابیر برای  پیش ییفساد است و بکاربردن قواعد خشونت زدا

گر است، سالمت محیط زیست اجتماعی، حقی از حقوق   ابتالی آن به فساد ویران

 . شود الم میجامعه ملی اع
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 حقوق جامعه مدنیدرفصل چهارم  

 

 قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی 

که جامعه مدنی، هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت بنیادها و  بنابر این    

شوند و هم بخاطر نقش  که در  این جامعه تشکیل می ییها ها و مؤسسه سازمان

اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و  سرمایه   تعیین کننده سرمایه

فرهنگی و سرمایه طبیعی در برپایی دموکراسی و رشد آن، برای جامعه مدنی 

 :شوند حقوق زیر شناخته می

. مرام دولت، حقوق مندرج در قانون اساسی است :اصل یکصد و شصت و سوم

در عوض، در قلمرو  شهروندان و . دولت فاقد هرگونه مرام دینی و غیر دینی است

. جامعۀ مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن  دین یا مرامی حق دارد

 بنابراین، 

ا هر  شهروندی مختار است، در استقالل و آزادی، دین یا مرامی ر.  759.7

 . انتخاب کند و یا نکند

این استقالل و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعۀ مدنی هستند و .  759.1

به پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتی دولت حق ندارد او و آن را 

 . در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند

کنند  این حق شهروندان است که تغییر  که بنابر این: صد و شصت و چهارم اصل یک

اختیار و مسئولیت تغییر . د، حق تصمیم با جمهور شهروندان استنو تغییر ده

 جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و دولت. کردن با جامعه مدنی است

 بنابراین،. گیرند مجری تغییری است که جمهور شهروندان بدان تصمیم می

شود، باید از این  مه رشدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد میهر برنا. 753.7

کنندگان آن هستند و  خود حق  ویژگی برخوردار باشد که جمهور مردم تصویب

 .شرکت در اجرای آن را دارند

در هر برنامه رشدی، باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق . 753.1

وق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه ملی و نیز حقوق جانداران و طبیعت و حق
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ها و  ها و کارمایه افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه. جهانی، ملحوظ بگردند

 . نیروهای محرکه، نیز باید لحاظ شوند

کنند، اختیار  بنابر این که نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می. 753.9

 . بکاربردن آنها با جمهور مردم است

بنابر این که جامعه مدنی، بر میزان عدل،  مانع از   :شصت و پنجم صد و اصل یک

که،  در  شود که رابطه حق با حق، با رابطه قوا جانشین شود و بنابر این این می

شود و نیز بنابر این که   کننده قدرت تعریف می حداقل، جامعه مدنی  تعدیل

لت توسط جامعه مدنی های سیاسی و بنیادهای این جامعه وسایل مهار دو سازمان

کند که نظام اجتماعی باز و تحول  های جامعه مدنی ایجاب می هستند، ایفای نقش

 .پذیر باشد

ها  نظیم کننده رابطهت است که قدرت ای  مراد از جامعه باز و تحول پذیر، جامعه    

 بنابراین، . ها باشند نباشد، بلکه حقوق تنظیم کننده رابطه

کند هم باید منطبق باشند با حقوق  که قانون ایجاد میحقوق موضوعه .  755.7

 . ها بکاهند برشمرده در این قانون اساسی  و هم از بار زور در رابطه

عامل رشد پیوسته  زادیآاستقالل و بنابر این که برخورداری مداوم از . 755.1

انسان است، میزان خودانگیختگی شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به 

گذاری و اجرای قانون، استقالل و آزادی هر شهروند باید  زایش باشد، هدف قانوناف

شوند، سازماندهی سازگار با استقالل و آزادی  نیز که تشکیل می ییباشد، بنیادها

 .انسان را باید بجویند

مند تعریف  ای زمان در این قانون، بنیاد مؤسسه:  صد و شصت و ششم اصل یک

افرادی بطور خودانگیخته و داوطلبانه و بر وفق همبستگی و را،  شود که آن می

های این بنیادها با این  هدف. دهند دوستی، بر اصول استقالل و آزادی، تشکیل می

روند، نیز،  اصول سازگار باید باشند و قواعدی که در تشکیل و اداره آنها بکار می

ر جامعه مدنی تشکیل بنابراین، بنیادها که د. شوند گانه میترجمان حقوق پنج

 اند، باید شوند و مجموع آنها را نیز جامعه مدنی خوانده می

 .  و تشکیل آنها جبری نباشد  تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند. 755.7

 . داشته باشند ییسامانه شورا. 755.1

نده سازماندهی هر بنیاد باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل ده. 755.9

 .آن، رهبری کننده  و بنیاد، وسیله باشد

 . مندها با یکدیگر باشد رابطه این بنیادها با یکدیگر، رابطه حقوق. 755.3
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دلیل تشکیل هر بنیاد در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعیین . 755.5

 .کند، نداشته باشد می

 .باید شفاف باشنداعضای تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها . 755.5

 . هیچ بنیادی جانشین جامعه و مالک آن نشود، و بر جامعه والیت پیدا نکند. 755.1

بنیادها، اندیشۀ راهنمای آنها هرچه باشد، بدون هیچ تبعیضی، از حقوق . 755.3

 . برابر بهرمند باشند

بر جمعی از  ییگستری و سلطه جو با هدف خشونت ییتشکیل بنیادها. 755.3

تشکیل بنیادها که از  ،در عوض .دان و یا جمهور شهروندان ممنوع باشدشهرون

حل و فصل  ،منازعات بکاهند و شکایتهای شهروندان از یکدیگر  را بر میزان حق

قانون  ،ییترتیب تشکیل این بنیادها را بمثابه دستیار قوه قضا. مجاز است ،کنند

 .کندتعیین می

 ،شوندبرخوردار می ییدموکراسی شورا بنیادها که در درون خود از. 755.74

 .در سطح جامعه نیز بگردند ییوسیله دامن گستردن دموکراسی شورا

سرمایه  ییبنابراین که افزایش میزان و کارآ:  صد و شصت و هفتم اصل یک

سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه 

ها و  های هرچه آزادتر اندیشه اقتصادی  نیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریان

 ها است، این جامعه ها و اطالع ها و داده دانش

 . ردبر داشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش باشند، حق دا. 751.7

 . ممنوع هستند( سانسورها)ها  ممیزی. 751.1

 .هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن. 751.9

هر شهروند حق و وظیفه دارد، با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و . 751.3

 . تر سازد ا را گستردهنهاطالع، جریان آزاد آ

ن شهروندان و حقوق آنها و وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میا. 751.5 

برقرار ( سان که هستند ها آن حقوق و واقعیت ییشناسا)ها رابطه مستقیم  واقعیت

 .قانون وسائل ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شود. کنند

آیند، در  جامعه مدنی حق دارد مسائلی را که در قلمرو  این جامعه پدید می. 751.5

سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمرو دولت قلمرو دولت و جامعه 

 ییجو حل شوند، اطالع و آنها را موضوع بحث و راه و جامعه سیاسی ایجاد می

عملکرد خود را  ،هر یک از قوای دولت موظفند بطور مرتب ،بنابراین. قراردهد

 . به جامعه مدنی گزارش کنند
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عمال مستقیم حق والیت از طریق بنابراین که ا:  صد و شصت و هشتم اصل یک

پرسی، حقی از حقوق ملی است، جامعه مدنی، هم در قلمرو خاص خود و هم  همه

 :پرسی حق دارد در قلمرو  دولت، بر همه

پرسی،  ، حق اقدام به همه(عمده شهرداریها) در قلمرو خاص جامعه مدنی. 753.7

 و. کند به این جامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی می

تواند خواهان همه پرسی بگردد وقتی پنج  در قلمرو دولت، جامعه مدنی می. 753.1

 .شوند درصد دارندگان صالحیت رأی دادن  خواستار آن می

شود،  مربوط می رهبریدر آنچه که به اعمال حق :  صد و شصت و نهم اصل یک

دی و که حق و مسئولیت رهبری، میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شهرون بنابر این

حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی مشترک 

در حوزه هر پنج دسته حقوق، قلمرو جامعه مدنی بمثابه جمهور  رهبریاست، حق 

 رو، از این. شهروندان است

گیرند، در قلمرو جامعه مدنی قرار   که در قلمرو دولت قرار نمی یینیادهاب. 753.7

و بنیادهای ( های سیاسی احزاب و سازمان)که جامعه سیاسی  بنابر این. گیرندمی

شود که قدرت سیاسی  شوند  و فرض می محور انگاشته می دینی و اقتصادی،  قدرت

کنند، خارج از قلمرو جامعه مدنی  و قدرت اقتصادی و قدرت معنوی را تصدی می

مدنی قرارگیرند، مهار دولت اما هرگاه این بنیادها بیرون از جامعه . اند شمرده شده

توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این جامعه توسط دولت و بنیادهای سیاسی و 

بنابراین، این بنیادها در حیطه و در مهار جامعه . شود اقتصادی و دینی ممکن می

 و. مدنی باید باشند

ی زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با دولت  و دولت را با جامعه مدن. 753.1

که دارد، بخصوص ویژگی  ییها کند، زبان آزادی است با ویژگی برقرار می

 . شفافیت

گانه تنظیم کننده رابطه دولت با جامعه مدنی و جامعۀ سیاسی،  حقوق پنج. 753.9

 . و دیگر اصول قانون اساسی هستند

که دولت در مهار جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان بماند،  برای این. 753.3

بودجه دولت باید برداشت از تولید ملی، با وجود اقتصاد تولید محور، باشد و از 

نیروهای محرکه منابع کشور و دیگر شود که تأکید می. فروش منابع کشور نباشد 

 .  ها هستند متعلق به نسل

پرکردن کسر بودجه با وام  ،بنابراین .کسر بودجه دولتی، ممنوع است. 753.5

 .ممنوع است
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که جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است ترک  برای این. 753.5

( در اختیارگرفتن دولت و بکاربردن آن)نگوید و هدف خویش را رسیدن به قدرت 

های جامعه  شود که دولت و جامعه سیاسی به اجرای تصمیم قرار ندهد، مقرر می

بدیهی است که دولت و . ، بسنده کنندشوندکه در جریان انتخابات اظهار می مدنی

 .های مختلف را به جامعه مدنی دارند جامعۀ سیاسی حق پیشنهاد طرح

که برابر قانون تشکیل  ییها و بنیادها تجسس در زندگی شهروندان و هسته. 753.1

شهروندان نباید توسط دولت و هیچ بنیاد دیگری به .  شوند، ممنوع است می

 .جاسوسی یکدیگر گماشته شوند

که اندیشه راهنما، اگر بیان استقالل و آزادی، و یا بیان قدرت  بنابر این .753.3

کننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه سیاسی  باشد، نقش تعیین

دارد و بنابر این که  تصدی اندیشه راهنما،  برعهده جامعه مدنی است و دولت حق 

های سیاسی که به ضرورت  و سازمانها  مداخله در دین یا مرام را ندارد، حزب

. شوند  نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه راهنما هستند، ارباب دین و باور مردم نمی

های راهنمای یکدیگر را ممنوع و یا سانسور کنند و یا  آنها حق ندارند اندیشه

 .شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به مرامی مجبور کنند

کند، رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار  بنابر این که رشد را انسان می. 753.3

رو، هر یک از قوانین عادی، چنانچه محدود کننده قلمرو جامعه  از این. گیرد می

شوند و از  گانه میمدنی باشند،  ناقض حق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنج

 . درجه اعتبار ساقط هستند

رابطه بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و :  صد هفتادم اصل یک

تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی،  با جامعه مدنی، و با یکدیگر به ترتیب زیر 

 :شود برقرار می

بر میزان عدالت، بنابراین، برابری در حقوق، این بنیادها با یکدیگر رابطه . 714.7

 . بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه نداردیک از آنها  لذا، هیچ. کنند برقرار می

لذا سلطه آنها بر جامعه . این بنیادها وسائل در اختیار جامعه مدنی باید باشند. 714.1

 . مدنی ناقض دموکراسی و ممنوع است

سنجند و حقوق را  بنابراین که مصلحت را قدرتمداران می :صد و هفتاد و یکم اصل یک

 ثابه جمهور مردم، دارند، شهروندان و جامعه مدنی، بم

گانه باشد، سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق  پنج. 717.7

 . ممنوع است
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بخصوص . تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد، ممنوع است. 717.1

 .اگر به آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود

اما مصلحت روش بکاربردن از آنجا که حق خود روش خویش است .  717.9

ها میان جامعه مدنی، و بنیادها، و دولت  با یکدیگر،  زور است،  تنظیم کننده رابطه

 .ها که حقوق هستند نه مصلحت

که حق و استعداد رهبری قابل انتقال نیست  بنابر این:  صد و هفتاد و دوم اصل یک

ا تحت امر قدرت و بازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق، جز ب

 درآوردن شهروندان میسر نیست، 

 . حق و استعداد رهبری شهروندان غیر قابل انتقال است. 711.7

 . تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق ممنوع است.  711.1

 .تجزیه حق رهبری و هر حق دیگری ممنوع است. 711.9

کردن  مقید دهند و مشروط و گانه یک مجموعه را تشکیل میحقوق پنج. 711.3

 .عمل به حقی به بالعمل کردن حق دیگری ممنوع است

تواند اقلیت را از  در جامعه مدنی، بمثابه جمهور شهروندان، اکثریت نمی. 711.5

تواند اقلیت را از حق نظارت و انتقاد تصمیم  گانه محروم کند و نیز نمیحقوق پنج

 . اکثریت محروم کند

ها، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه بکار آن  که، در جامعه بنابر این. 711.5

روند که جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان مطیع اقلیت صاحب امتیاز  می

بگردد، برخورداری از دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه حق هر شهروند و 

) های قدرت از مؤلفه  بنابراین، دانش و فن بمثابه دو مؤلفه. جامعه مدنی است

، به یمن همگانی شدنشان، (زور و این و آن نیروی محرکه مؤلفه دیگر آنثروت و 

 .شوند ها خارج و با استقالل و آزادی و دیگر حقوق، تألیف می از قید آن مؤلفه

ای که در اختصاص و انحصار  اعضای جامعه  سیاست بمثابه حرفه.  711.1

در استقالل و آزادی سیاسی است، جای خود را به سیاست بمثابه تدبیر برای زیست 

شهروندان   وظیفهدهد و پرداختن به آن حق و  و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می

کار شرکت همگان را  قانون راه. گردد  و جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان می

 .کند در یافتن و بکاربردن سیاست در این معنی، معین می

آیند، جامعه  وقتی حقوق بعمل در میکه  بنابر این:  صد و هفتاد و سوم اصل یک

 کند،  مدنی واقعیت پیدا می

 هاکننده رابطهبمثابه تنظیم نقش جامعه مدنی جذب حقوق و دفع قدرت.  719.7

 . بازداشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است. است
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از آنجا که جریان رشد، پدیدآمدن بدیل و . زادگاه بدیل جامعه مدنی است. 719.1

و ایفای  یبدیلچنین کند، ممانعت، بهر شکل، از پیدایش  ایفای نقش آن را ایجاب می

 . قانون باید پیدایش و ایفای نقش بدیل را تسهیل کند.  نقش آن، جرم است

در پایداری و تکامل دموکراسی،  بلحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی. 719.9

های جامعه مدنی را افزایش  ییدولت و جامعه سیاسی موظفند بطور مداوم توانا

 .ایجاد محدودیتها که سبب ناتوان شدن جامعه مدنی بگردند، ممنوع است. دهند

بر دو اصل استقالل و آزادی، جامعه مدنی :  صد و هفتاد و چهارم اصل یک

برای  را های مدنی کشورهای دیگر، بنیادها تفاق جامعهتواند به ا هرکشور می

آهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سالمت محیط زیست و  استقرار صلح و هم

کاستن از میزان تخریب نیروهای محرکه و برخوردارکردن انسانها و جانداران و 

 و نیز،. مند، تشکیل دهند طبیعت از زیست حقوق

ها و  های آزاد اندیشه در برقرارکردن جریاند حق دارجامعه مدنی هر . 713.7

های مدنی  ها و اطالعها در سطح جهان، با جامعه ها و فنون و هنرها و داده دانش

 . دیگر همکاری کند

آورد، این  از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم پدید می. 713.1

پیدا  ییها، کارآ ی فرهنگهای مدنی و میان آنها است که گفتگو در سطح جامعه

ها،  گسترش فرهنگ استقالل و آزادی، از جمله از راه گفتگوی فرهنگ. کند می

باید بطور مستمر  هدفی است که جامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت می

 . درکار متحقق گرداندن آن باشند

نیان بنابراین که جنبش همگانی روشی است که ایرا: صد و هفت و پنجم  اصل یک

اند، دست زدن به این جنبش حق جامعه  های دیگر آموخته ابداع کرده و به جامعه

مدارانی وجود پیدا کنند و مانع از  مدنی بمثابه جمهور مردم است ، هر بار که قدرت

عمل به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت  و حقوق هر 

     رو، از این. کشور بعنوان عضو جامعه جهانی بگردند

در هر شهر و روستا، یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد . 715.7

 .شود می

خاص برای بحث آزاد ساخته و در اختیار  ییدر هر شهر و روستا، بنا. 715.1

 .شود شهروندان قرارداده می
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 :ها نقش جامعه مدنی در ایجاد سرمایه  قسمت دوم در بارهِ 

با بعمل درآمدن این قانون اساسی، جامعه مدنی نقش تعیین کننده خویش را در     

ها و دیگر نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد شهروندان،  ایجاد سرمایه

 :آورد بدست می

خاطر که انسان خود نیروی محرکه  و در  بدین:   صد و هفتاد و ششم اصل یک

نه تنها سرمایه بشمار است « سرمایه انسانی»است، ساز  عین حال نیروی محرکه

ها و نیروهای محرکه،  از بیشترین اهمیت  بلکه به صفت تولیدکننده سرمایه

 لذا،. برخوردار است

ای است که، در آن، تمامی  بنابر این که جامعه ارزیاب و منتقد، جامعه. 715.7

امکان عمل به  شهروندان به هر پنج دسته حقوق عامل باشند، سلب فرصت و

کند مگر به همگان تعلق یافتن استقالل واقعیت پیدا نمی .حقوق، جرم و ممنوع است

نقش اول . کندتهی میآزادی را میان ،امکانها و نیروهای محرکه و فقدان استقالل

پیداکردن زور و خشونت و گریز استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از فرآورده

موز و پرورش بر پایه استقالل باید با آ ،رواز این. تاستهی زادی میانآهای 

 .برخورداری از این دو حق همراه باشد

بنابر این که سطح آموزش و پرورش است که میزان سرمایه انسانی را . 715.1

های آموزش و پرورش و  کند، در بودجه و در وظائف دولت، تأمین هزینه تعیین می

های علمی و فنی شهروندان، باید از  پرداختن به تعمیم و به روز کردن داشته

 . اولویت برخوردار باشد

همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی انسان و :   مصد و هفتاد و هفت اصل یک

حقوق شهروندی و حقوق ملی  و حقوق  بعنوان عضو جامعه جهانی و 

ها از سرمایه اجتماعی  مایه مشترک تعریف برخوردارکردن طبیعت از حقوق، بن

تر و  غنی سرمایه اجتماعی هراندازه این همبستگی و همکاری بیشتر باشد،.  است

کاربرد آن در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و رشد انسان، تر و  بزرگ

در نتیجه، از وظایف جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت افزودن . شود بیشتر می

به ترتیب . بر سرمایه اجتماعی، با بکاربردن میزانی است که عدالت اجتماعی است

 :زیر

کاری را روش اصلی در شناختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان و هم -

 . بنیادهای آموزش و پرورش و دیگر بنیادهای جامعه گرداندن
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و تعلیم و تربیت  آموزش موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد -

خالی از زور و خشونت و پر از ابتکار و ابداع و  ،بنابراین، زندگی مستقل و آزاد

 .کشف و خلق

و تعلیم و تربیت برای زندگی در  ییاجتماعی شوراتعلیم و تمرین زندگی   -

ماده شدن برای آو  ییدموکراسی شورا ییبنابراین شناسا ،زادیآفرهنگ استقالل و 

 .زندگی در این دموکراسی

های آموزشی و دیگر  آموزش زبان استقالل و آزادی در خانواده و در مؤسسه -

 بنیادهای جامعه، 

های راهنمای  های راهنما تا که به یمن نقد، اندیشه اندیشهجریان مستقل و آزاد  -

 های استقالل و آزادی بگردند، شهروندان بیان

 ،ییزدا تبعیض -

 ،و تمرین این قواعد ییزداتعلیم قواعد خشونت ،بنابراین ،ییزدا خشونت -

 و گفتارها و کردارها، ها اندیشهشفاف کردن  -

 های اجتماعی  ها و نابسامانی آسیبانواع اعتیادها و دیگر مبارزه مستمر با  -

 همگانی کردن بحث آزاد،  -

 ها و خدمات ویرانگر، کاستن مداوم از تولید فرآورده -

 ها در سطح شهروندان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور، توزیع برابر امکان  -

پذیرتر  بازتر و تحولبکار انداختن  تمامی نیروهای محرکه در رشد انسان که  -

شدن نظام اجتماعی،  اندازه بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد  را بدست 

 .دهد می

 ، در نتیجه،(ها حقوق و امنیت)برخوردار شدن شهروندان از منزلت  -

های  غنای وجدانهای تاریخی و علمی و اخالقی و همگانی، به ترتیبی که فعالیت -

بگردند که ادامه  ییها ها و صفت یرانیت، یعنی داشتهشهروندان بیانگر ویژگیهای ا

حیات ملی را بر اصول استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی تضمین 

 . کنند می

افکار عمومی نقشی که، در دموکراسی،  بنابر این:  صد هفتاد و هشتم اصل یک

و محدودکردن د و فکرهای جمعی جبار در ضدیت با دموکراسی نتعیین کننده دار

زور نها مایه آ بنکنند و کاربرد پیدا میقلمرو جامعه مدنی و کاستن از نقش آن، 

افکار . کندتمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می ،برخورداری از حقوق ،است

 :ها را دارندعمومی حق بنیاد این ویژگی
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ها و  دانشها و  های آزاد اندیشه افکار عمومی وقتی حاصل جریان. 713.7

های آزاد  از رهگذر بحث های مستقل و آزاد، ها، بنابراین، ارتباط عقل اطالع

 :یابد ها را می هستند،  این ویژگی

ها و  رابطهو عمل و از زبان  ییزدا کند  و خشونت خشونت را تجویز نمی -

های تاریخی و اخالقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن  وجدان

 شود، می

 شود، کاهد و امیدزا می از ناامیدی می -

حاصل جانشین شدِن تابعیت حق از تکلیف با تابعیت تکلیف از حق  است و این   -

 گرداند، تابعیت را مداوم می

 ها نیست،  گویای تبعیض و یا تبعیض -

 توحیدگویای کاسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان  -

 ن توحید است،اجتماعی است و مشوق ای

 انگیزد،  را بر می گویای همگانی شدن عمل بر میزان عدالت اجتماعی است و آن -

 محل کند،  کند و بکاربردن زور را بی برای حقوق محل عمل ایجاد می -

و  ظن و گمان و خرافه زدا ،بنفسه از ظن و گمان و خرافه در آن نیست و، -

 ،زادی استآبرانگیزنده به عمل به اخالق استقالل و 

 ، دلیل صحتش در خود آن است -

کند و بسا  شهروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمی -

 و. آورد خودانگیختگی آنها را بخاطرشان می

 شفاف است، -

شود که تصدی این سرمایه با  کارهای باال سرمایه سیاسی خوانده می تحقق راه     

 بنابراین،. جامعه مدنی است

بر دولت و جامعه سیاسی و بنیادهای دینی و اقتصادی و غیر اینها،  ایجاد . 713.1

های ضد آنها  ها و واجد ویژگی فکر جمعی جبار، که به ضرورت فاقد این ویژگی

 .است است، ممنوع

را همواره ( ها و فکرهای جمعی جبار خرافه)ها  بنابر این که غیرعقالنی. 713.9

سازند و حتی  محور می محور و نیز بنیادهای قدرت دولت و جامعه سیاسی  قدرت

ها و  ها و عادت مایه آن نباشد، وجود ندارد، همۀ رسم یک غیرعقالنی که قدرت بن

توانند مالک  ها فاقد اعتبارند و نمی خرافهامی تمگانه و  ها که ناقض حقوق پنج سنت

  .یک از ارکان دموکراسی بگردندهیچعمل 
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بنابراین که سرمایه فرهنگی مجموع منابع فرهنگی :  صد و هفتاد و نهم اصل یک

 شود،  گیرد، تعریف می که در اختیار هر شهروند قرار می

مردم، از راه نقد مداوم است فرهنگی جامعه مدنی، بمثابه جمهور   داشته. 713.7

هدف این نقد، بازیافتن فرهنگ استقالل و آزادی است، با . گردد که سرمایه می

کنند، قلمرو نقِد داشتۀ  جا که فرهنگ را شهروندان خلق می از آن. ها که دارد ویژگی

هم از راه  در قلمرو فرهنگ، اعمال زور،. فرهنگی نیز جامعه مدنی است

نها آمایه که بن« فرهنگی»سانسورها و هم از راه القای عناصر برقرارکردن انواع

ای، از جمله به بهانۀ رشد دادن  ، از سوی دولت بهر بهانهدهدرا زور تشکیل می

 . فرهنگ ممنوع است

های  بخش دیگر و عمدِه سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند، فرآورده. 713.1

امعه مدنی و هم دولت و هم جامعه رو، هم ج از این. خالقیت شهروندان است

های خودانگیختگی فردی و جمعی را بطور  ها و امکان سیاسی موظفند فرصت

 . مداوم گسترش دهند

لذا، . آوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند دست. 713.9

های آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همۀ دانش  مؤسسه

آهنگ رشد کنند و بیشترین فرصت و  آموزان و دانشجویان بدون هیچ تبعیضی،  هم

امکان، فرصت و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و هنری 

 .بگردد

در این قانون، سرمایه اقتصادی، سرمایه ثابت و سرمایه :  صد و هشتادم اصل یک

ها  در یک اقتصاد تولید محور،  با  گذاری شود که در  سرمایه درگردش خوانده می

هدف رشد اقتصادی، بمثابه بعدی از چهار بعد رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 

های  که سرمایه اقتصادی در تولید فرآورده برای این. رود و فرهنگی بکار می

که عدالت اجتماعی در تولید و توزیع، میزان باشد،  گر بکار نرود و برای آن ویران

 : شود یمقرر م

مالکیت شخصی،  مالکیت هر شهروند است بر کار خویش و مالکیت . 734.7

بنابراین، مالکیت خصوصی باید . کار است خصوصی، مالکیت او بر حاصل این

محصول متعلق به کار است و نه : چون و چرای مالکیت شخصی باشد تابع بی

 . متعلق به ابزار

امعه سیاسی و نیز دولت هر سه باید در نظام اقتصادی که جامعه مدنی و ج. 734.1

با کارکنان  ییکار برقرارکردنش باشند، نظامی است که، درآن، اداره بنیاد کارفرما

آن،  و تولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه،  جز بر تجدید،  حق 

 بنابراین، .  نداشته باشد

 . نظام اقتصادی باید تولید محور باشد. 734.9



67 
 

محور نظام اقتصادی نباید پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده به . 734.3

 . های آینده باشد زیان نسل

های خویش تحصیل درآمد کنند و نه از  ییشهروندان با بکارانداختن توانا. 734.5

 . بهره کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن

یز نیروهای محرکه، در حد ای بجوید که تمامی سرمایه و ن اقتصاد سامانه. 734.5

به ترتیبی که انسان رشد کند و نه قدرت، از جمله در شکل . مطلوب، بکارافتند

 .سرمایه

ناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد  ییبخشی جدا  ،رشد اقتصادی. 734.1

 .اجتماعی و رشد فرهنگی و عمران طبیعت

طق کشور به ترتیبی اهای دیگر در تمامی من سرمایه اقتصادی  و سرمایه. 734.3

بکارافتند که هر محل، به لحاظ نیازهای اولیه استقالل بجوید و رشد شهروندان 

 .سطح بگردد تمامی مناطق کشور هم

خاک بارور  شود از  سرمایه طبیعی که عبارت می :اصل یک صد و هشتاد و یکم

لم به و هوای ساالزم بعالوه آب  ،کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر کشورو 

 رو، از این. جامعه مدنی بمثابه جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل، تعلق دارد

بکاربردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیازهای . 737.7

 و. اساسی باید باشد

به حداکثر و  ییبرشمرده،  ترکیبی را بیابند  که کارآ یها هرگاه سرمایه. 737.1

گر به حداقل برسند،  بکاربردن به  های ویران نیز تولید فرآورده ضایعات تولید و

باید مجوز داد که، در  ییها بنابراین، به طرح. گردد اندازه  سرمایه طبیعی میسر می

 . ها لحاظ شده باشد آنها ترکیب مطلوب سرمایه

. های برشمرده تمامی نیروهای محرکه نیستند سرمایه: صد و هشتاد و دوم اصل یک

نیروهای محرکه دیگر، از جمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جامعه مدنی بمثابه 

جمهور مردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که نیازهای واقعی و 

 :اساسی تعیین کننده آنند، وظیفه جامعه مدنی و دولت و نیز جامعه سیاسی است

ادی و دربردارنده حقوق انسان و های راهنما وقتی بیان استقالل و آز اندیشه. 7

 روش رشد او بر میزان عدالت اجتماعی هستند،

آیند و نه  او می ییدانش و فن  وقتی بکار انسان در داشتن کار و افزایش کارآ. 1

وقتی که بکار رساندن سود به حداکثر و پیشی گرفتن در تولید، بخصوص تولید  

 .روندگر، می های ویران فرآورده

 کند، تر می ها را فراخ تی گستره امکان انسانهنر وق. 9
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 سازی فعالیت انسان با سالمت محیط زیست،  توحید اجتماعی و  هم. 3

 کننده این حد است، افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین. 5

که در قلمروها مختلف، به یمن ابتکار و ابداع و کشف و اختراع و  ییاستعدادها. 5

 گذارند، های جدید در اختیار جامعه بشری می دگی،  امکانآفرینن

های اقتصادی در یک اقتصاد تولیدمحور،  به ترتیبی که  آهنگ بخش رشد هم.  1

 برانگیزنده یکدیگر بگردند در نو به نو شدن، 

ها در آن، تخریب  عدالت بمثابه میزان و خطی که با قرارگرفتن فعالیت.  3

رسند  و رشد در هر  های مخرب  به حداقل می فرآوردهنیروهای محرکه و تولید 

 گردد، ساز می چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم

شوند  های رشد وقتی که، بدون تبعیض، در تمامی مناطق کشور ایجاد می قطب. 3

ها با یکدیگر، محرک رشد انسان  و محرک رشد در منطقه و به یمن ارتباط منطقه

 گردند،   و عمران طبیعت، در سرتاسر کشور می

دهد، بلکه بخاطر مساعد  عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش می.  74

قدری  کردن وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکه دیگر، نیروی محرکه گران

 . است

کننده و  رابطه شهروندان با بنیادهای جامعه وقتی شهروندان رهبری.  77

 شوند، کننده هدف و روش متناسب با هدف،  و بنیادها وسیله می تعیین

رو، جنبش  از این. کند پذیر می انقالب وقتی نظام اجتماعی را باز و تحول. 71

 . زدا کارآمدترین نیروی محرکه است همگانی خشونت
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 بخش دوم

 حقوق طبیعت و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانی

 

 فصل  اول در حقوق طبیعت

 

 رو حق طبیعت ب سالم گیرد حق انسان بر محیط زیست این فصل در بر می   

خاک باروِر سرزمینی که وطن آیند بر آب و  ها که از پی هم می عمران و حق نسل

 :راو حیوانی و منابع کانی و گیاهی  است

ای که دارای طبیعت بمثابه موجود زنده ییشناسا : صد و هشتاد و سوماصل یک

 :است که چون طبیعت حق حیات دارندای از موجودات زندهمجموع

ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دهنده ای تقسیمطبیعت، مجموعهکره زمین، . 7

اند و خودانگیخته فعالیتهای شوند که به یکدیگر همبستهآن، موجودهای  زنده تلقی می

در این طبیعت، برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن، از . دهندخویش را سازمان می

 .هرچیز به اندازه وجود دارد

. عت ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیعت استحقوق طبی.  1

دهند، نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و همه عناصری که مجموعه را تشکیل می

 .تجاوز به حقوق آنها، تخریب آنها است

شوند، این حقوق از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمی. 9

 .کنندکنند، بلکه یکدیگر را ایجاب مییکدیگر را محدود نمینه تنها 

بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق حیات دارند، حق دارند .  3

 .حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل جبران باشد

زیستن و  ییی از تواناتمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق برخوردار. 5

آنکه دچار اختالل ادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی

 .بگردند

همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق دارند هویت خویش را حفظ کنند و . 5

بنابراین، حق دارند بر . بمثابه موجودی مشخص، خود زندگی خویش را تنظیم کنند
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بر تندرستی، بر مصون ماندن از سرایت بیماری ،بر خاک باروری سالم، آب، بر هوا

نتیکی ژآور و نیز مصون ماندن از تغییر ها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگ

 .ها بگرداندکند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقصکه عملکرد حیاتی آنها را مختل 

جای خود را داشته باشد و نقش خویش هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه . 1

 .کندرا ایفا کند تا که مجموعه همآهنگ عمل

ظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت وهر انسانی حق و . 3

 .و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت

محیط زیست سالم و آب و نیرو در شمار نیازهای : صد و هشتاد و چهارماصل یک

در . شهروندان هر کشور هستند( مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت)یه اول

سراسر  هرکشور، همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق دارند نیازهای 

 .اولیه را ، بدون آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده، برآورده سازند

از آنجا که زیستن در استقالل و آزادی و رشد بر : صد و هشتاد و پنجماصل یک

کند، پس شرکت در  میزان عدالت اجتماعی سالمت محیط زیست را ایجاب می

 عمران طبیعت حق و وظیفه تمامی شهروندان است، بنابراین، 

گیری از آلودگی محیط زیست  شهروندان و دولت موظف و مسئول پیش. 735.7

لودگی و حفظ محیط زیست آمبارزه با این  ،استدهلوآاینک که محیط زیست . هستند

قانون جامع باید در بر بگیرد . خود از این آلودگی حق و وظیفه هر کشور است

 و ییزدا بیابان. لودگی محیط زیست باید کردآتمامی کارها را که در مقام مبارزه با 

آب نباید سبب  استفاده از منابع. ای همگانی است استفاده بهینه از منابع آب وظیفه

ها و  دریاچهها و رودخانهبیابان شدن کشور، از جمله کشور ایران، و خشکیدن 

 .ها بگردد تاالب

و مسئول و موظف   کند مرتکب جرم شده هرکس محیط زیست را آلوده. 735.1

 و. است سالمت را به محیط زیست بازگرداند

توانایی برآوردن کشور، از جمله ایران، باید  هریک از مناطق هر. 735.9

بنابراین، در هیچ نقطه از کشور نباید از . نیازهای اولیه ساکنان خود را داشته باشند

و تأمین آب و بکار بردن دانش و فن در  ییزدا عمران طبیعت، از راه بیابان

 صنعت .غفلت شود ،خیز بماندبه ترتیبی که خاک بطور مداوم حاصل کشاورزی،

حق همه مناطق د مرتع و پیشگیری از نازا شدن زمین، کاری و ایجا و جنگل سالم

 .است

خاصه بنیادها  ،و هر بنیاد جامعه مدنی هر شهروند: صد و هشتاد و ششم اصل یک

د جمهور نحق و وظیفه دار نها استآکه سالمت محیط زیست موضوع کار 
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شود، پیش و هم پس از  که به محیط زیست وارد می ییها شهروندان را از آسیب

گیری و یا مرمت آسیب یا  د و جمهور شهروندان و دولت را به پیشنقوع آگاه کنو

گیری و یا مرمت  باید به پیش دولت بمحض اطالع می. دنهای وارده بخوان آسیب

 . اقدام کند

های اقتصادی و  گیری، از طرح بنابر اصل پیش: صد و هشتاد و هفتماصل یک

ساختمانی، هر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا بلحاظ 

. احتمال زلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی، آسیب پذیر باشد، نباید بعمل درآید

  ،بنابراین. هرطرح باید دارای جواز سالمت محیط زیست و بنا باشد

 تمامی یمقاوم ساز یدراز مدت برا ایبرنامه است موظف یولتدهر . 731.7

، در یخیتارو بناهای محل اجتماع کارکنان و بناهای مدارس بناهای  یژهبو بناها،

  .تهیه و به اجرا بگذاردزلزله را  برابر

یا  دارو ای تحت عنوانتولید هر نوع فرآورده: صد و هشتاد و هشتماصل یک

استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب غیر آن که عنوانی 

 :گیر کند، از جمله مواد مخدر، ممنوع استاعتیادی شود که انسان را زمین

تولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته   .733.7

 .باید در مهار کامل دولت باشند ،باشند

داروهای الزم برای درمان بیماریهای  ،ر سودباتوجه به این مهم که بخاط. 733.1

گونه داروها تحقیق و تولید این ،شوندموضوع تحقیق و تولید نمی ،پذیرسخت درمان

 . را دولت باید تصدی کند

بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت و سالمت : صدو هشتاد و نهماصل یک

ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد انسان  ییمحیط زیست از یکدیگر جدا

شوند،  که تهیه می ییلذا، در طرحها. و عمران طبیعت و سالمت محیط زیست است

اساس باید رشد پایدار شهروندان و عمران پایدار طبیعت و سالمت پایدار محیط 

فق های استقالل و آزادی و برو گر رشد بر پایه هر طرح باید بیان. زیست باشد

 .عدالت اجتماعی باشد

برابر حق اطالع، هر شهروند حق دارد بر اطالعات در  :صد و نودماصل یک

اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور، 

تهیه طرحهای خاص محیط  نقد و حتی و نیز حق دارد در. دسترسی داشته باشد

 . زیست شرکت کند

دانش و فن عمران طبیعت و بهداشت و بهداری محیط :  صد و نود و یکم اصل یک

تعلیم و تربیت . دنباید در شمار دروس از دبستان تا  دانشگاه گنجانده شو زیست می
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انسان با هدف حقوقمند زیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و پرورش او به 

گاه  شهروند مسئول هیچ. گیرد ترتیبی که به این حقوق عمل کند، از خانواده آغاز می

 .شود از تعلیم و تربیت خویش غافل نمی

نه تنها تحقیق علمی و فنی که بکار پیشگیری از : صد و نود و دوماصل یک

آید، باید بودجه الزم را داشته باشد،  آلودگی محیط زیست و یا درمان آلودگی می

طبیعت و حاصل آن، از منظرعمران  ییبلکه در هر تحقیق علمی و فنی، کارآ

 . سالمت محیط زیست، باید لحاظ شود

در سطح جهان، مراقبت از سالمت محیط زیست، حق  : صد و نود و سوماصل یک

از جمله، ایران حق و وظیفه دارد . و وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است

های جامعه جهانی برای پاالیش محیط زیست و بازگرداندن سالمت  که در کوشش

  لذا. کند به آن شرکت

هرکشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم کردن محیط . 739.7

 زیست بگردد؛

در برداشت از منابع کشور هم سالمت محیط زیست را لحاظ کند و هم به . 739.1

 های آینده را رعایت کند؛ اندازه برداشت کند و هم حق نسل

همه کشورها، نسل بعد از نسل، محیط زیست را داشته تمامی شهروندان . 739.9

 بداند و نگهدار سالمت آن باشد؛

در  های حیوانی و نباتیو گونه های زیست نگهداری از گوناگونی محیط. 739.3

در سطح جهان حق و  هاو این گونه گوناگونی نکشور و شرکت در نگهداری از آ

در سطح کشور، حق و . وظیفه هر دولت، به نمایندگی از شهروندان خویش، است

 وظیفه جمهور شهروندان نیز هست،

بنابراین که سالمت محیط زیست هم حق هر شهروند و حق ملی و نیز حق . 739.5

جهانی جمهور شهروندان است، ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر، 

شود، وظیفه هر  به محیط زیست و منابع موجود در طبیعت مربوط میدرآنچه 

 و. دولت حقوقمدار ، از جمله دولت ایران است

ها دولت و جمهور شهروندان، درآنچه به سالمت محیط  تراز فعالیت. 739.5

شود، در پایان  زیست و عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط می

ها که از پی یکدیگر  این تراز باید مثبت باشد تا نسل. شودهر سال، باید منتشر 

تر و طبیعت آبادتر و منابعی به اندازه، در اختیار داشته  آیند، محیط زیستی سالم می

 .باشند
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بنابر این که سالمت محیط زیست و عمران طبیعت : صد و نود و چهارماصل یک

 ای همگانی است، پس، حق و ظیفه

یض بسود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری جایز نه تنها تبع. 733.7

نیست، بلکه عمران طبیعت و پاالیش محیط زیست در  مناطقی که بیشتر آسیب 

 اند، اولویت دارد؛ دیده

ترین بیان، برمردم هر کشور  ها باید، بطور مداوم، در  شفاف همه آالینده. 733.1

این کار از وظایف . ها آموخته گرددشناسانده شوند و روشهای پاالیش نیز به آن

 مستمر قوه وسائل ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است؛ 

که محیط  ییها پاالیش آالیندهها و جلوگیری از تولید و مصرف آالینده. 733.9

المللی برشمرده  های بین کنند و در مصوبه زیست را در سطح جهان آلوده می

ور، از جمله ایران، بمثابه عضو جامعه جهانی، حق هر کش. شوند، تقدم دارد می

 . های دیگر ترازنامه محیط زیست را مطالبه کند دارد از دولت

ها داشته جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل هستند،  بنابر این که جنگل. 733.3

سازی از وظایف دولت و شرکت در آن، حق و وظیفه هر شهروند و تخریب جنگل

قانون جرم را، بلحاظ شدت، معین و میزان مجازات آن را . استها جرم  جنگل

نها را آدولت هر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش کند و . کند تعیین می

 .گاه کندآکاریهای جدید از میزان جنگل

بناهای محل . هر شهروندی، حق برخورداری از مسکنی امن را دارا است. 733.5

شود، باید از دانش و فن  هر بنا که ساخته می ،لذا. ید امن باشندموزش نیز باآکار و 

. روز بهره جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانح طبیعی، مقاوم باشد

 . ساختن بنای فاقد مجوز فنی، ممنوع است

، شهروندان هر کشور، از جمله 735بنابر اصل : صد و نود و پنجماصل یک

ه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه ایران، دو طرز فکر و روی

گذارند، لذا،  کنند و بنا را بر رابطه حق با حق با طبیعت می طبیعت بودن را رها می

. حق آنها است که جامعه جهانی را به ترک آن دو طرز فکر و رویه بخوانند

 بنابراین،

ناسی و در زیست شناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان ش. 735.7

پزشکی و دیگر علوم، هدف از تحصیل علم و ابداع فن، نباید ساختن و بکاربردن 

 ابزار به قصد ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد؛

جلوگیری از انقراض جانداران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و . 733.1

ه در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیف. دولت در سطح ملی است

 است؛ هاهای مدنی و دولتجامعه
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در یک منطقه از جهان بسا سبب  ییبنابر این که تغییرهای آب و هوا. 735.9

گرم شدن محیط زیست در )گردد های نامطلوب در مناطق دیگر جهان می تغییر

ها که آفت ریزگردها یکی  سطح جهان از جمله بخاطر تصعید گازها و بیابان شدن

، مطلوب کردن محیط زیست برای همگان، نیاز به تهیه ...(واست  از عوارض آن

تهیه برنامه و . و اجرای برنامه جامع در سطح هر کشور و در سطح جهان دارد

ونیز وظیفه دولت شرکت در تهیه  و . اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت است

 .اجرای این برنامه در سطح جهان است

ن که در رابطه با طبیعت است که پرهیز از بنابر ای: صد و نود و ششماصل یک

کند، تولید نیرو از   داشتن بیشترین اهمیت را پیدا می اسراف و تبذیر و اندازه نگاه

نفت و گاز و ذغال سنگ و اتم که آالینده هستند، باید جای به تولید نیرو از خورشید 

 حال، در عین. و آب و باد و دمای زمین و سایر منابع تجدیدشونده بدهد

 های موجود، باید رساندن اتالف شوند و در بنا در بناها که ساخته می. 735.7

نیرو به حداقل،  و اتالف ،از جمله از راه کوتاه عمر کردن بنا ،مصالح ساختمانی

 لحاظ شود؛

ن آوردن میزان آن به اندازه ضرور ییدر مصرف نیرو و پا ییجو صرفه. 735.1

  .نیز باید لحاظ شود

های روی زمینی و زیر زمینی و  در استفاده از آب: د و نود و هفتمص اصل سی

از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیاز  ییتولید آب از راه نمک زدا

کند، سرانجام  طور که بیابان شدن ایران معلوم می زیرا این تقدم، همان. طبیعت باشد

بر همزادی و همراهی رشد پایدار اصل . شود به زیان انسان، نسل بعد از نسل می

ناپذیری نیاز انسان از نیاز طبیعت  ییانسان و عمران پایدار طبیعت، بنابراین، جدا

 لذا، .  باید باشد

در یک  هاد و استفاده از آننمنابع آب کشور به تمامی شهروندان تعلق دار. 731.7

 ای دیگر بگردد؛  آب شدن منطقه منطقه نباید سبب بی

های  سایر طرح کشاورزی و های ساختمانی و صنعتی و طرح در. 731.1

 جویی در مصرف آب  بایدلحاظ شود؛  عمرانی، صرفه

های ساختمانی و صنعتی و سایر  دانش و فن بکار گرفته شوند تا که طرح. 731.9

 شوند، نیازشان با حداقل آب  برآورده شود؛  های عمرانی، که تهیه و اجرا می طرح

های آبیاری با شرائط اقلیمی باید انطباق جوید به  کشاورزی، شیوهدر . 731.3

 زارها و مراتع، به آب، همواره  برآورده شود؛ ترتیبی که نیاز کشت
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در سطح هر منطقه، برعهده  ،رودی که در کشاورزی بکار میتوزیع آب. 731.5

کار را  قانون ترتیب. بانان آن منطقه است داران و جنگل شورای کشاورزان و دام

آنکه خاک را بی ،وری در کشاورزیمراقبت از بیشتر شدن بهره .کند معین می

 .برعهده دولت است ،نابارور کند

 ،نها همراه استآکه بهنگام استخراج مواد با « ب همراهآ»بهدردادن . 731.5

 ،آبی هم که در صنعت کاربرد دارد. از این آب باید استفاده بهینه شود. ممنوع است

 .باید از نو قابل بکاربردن بگردد. د بهدر داده شودنبای

مصرف  یهکارما) یهکاستن از شدت کارما یبرا یبرنامه جامع یددولت با. 731.1

 .  و اجرا کند یههرسال ته( واحد محصول یشده به ازا

ای از کارها حق  بنابر این که هر انسانی بر مجموعه:  صد و نود و هشتماصل یک

 :باید با یکدیگر  همزمان و همساز  باشند دارد، سه سیاست،

گیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را، به  سیاست جمعیتی که در بر می. 733.7

توزیع جمعیت در سطح کشور به ترتیبی  . ترتیبی که در صد جوان کاهش نپذیرد

تغییر محل )د و تحرک جمعیت نهای مهمی از کشور از سکنه خالی نگرد که بخش

 .شودچند از شهرها ن سبب تراکم جمعیت در یک( ر و محل  آنسکنی و نوع کا

سنگینی بار تکفل نباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را از حقوق خویش 

 و. مشکل و بسا ناممکن کند

ای به ترتیبی که زندگی در  و عمران منطقه ییسیاست شهری و روستا. 733.1

انواع کارها،  ،بنابراین ،های محرکهو نیروها  شهر و روستا بخاطر وجود امکان

گیرد به صفر رساندن انواع ویژه رو، این سیاست در بر می از این. میسرگردد

را به ترتیبی که  و نیروهای محرکه ها و توزیع عادالنه خدمت( ها رانت)ها خواری

در همه جا، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کاری 

و هر شهروند بتواند  .تولیدی و یا خدمتی در یک اقتصاد تولید محور بدست آید

 و .زاد زندگی کندآمستقل و 

سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیبی اتخاذ و اجرا . 733.9

 . سطح بگردد کیفیت زندگی، در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور، همگردد که 

، ویژگی سالمت محیط زیست و ییبنابر این که  زیبا  :صد و نود و نهماصل یک

طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او از حقوق 

شود، در  طبیعت می خویش است و زیبا گردانی بنوبه خود سبب نشاط انسان و

 لذا،. ای است که باید رعایت شود ضابطه ییشهرها و روستاها، زیبا

. شهروندان نباید در تولید زباله اسراف کنند و طبیعت را با آن بیاالیند. 733.7

اما در . زداید سازند، می ها را هم که جانداران می زباله. طبیعت زباله ساز نیست
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. ها هستند ترین آالینده ها یکی از مهم زباله حاضر، در همه جای جهان، حال

بنابراین، زدودن زباله از راه تولید نیرو و بازیافتن مواد که در صنعت و 

کشاورزی کاربرد دارند، برعهده مقامات منتخب شهروندان و بنیادهای جامعه 

 کند؛ ترتیب کار را قانون معین می. مدنی است

آالینده آب و زمین، بنابر این، محیط  ییاسموم کشاورزی و کودهای شیمی. 733.1

های کشاورزی  اصل بر تولید فرآوده. زیست، باید جای به کودهای سالم بسپارند

 باید باشد؛ فات باز بطور طبیعیآو دفع  بطور طبیعی

ها باید همراه باشد با  رعایت شرائط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راه. 733.9

، با امید و شادی ییهای شهری و روستا رتیبی که محیطبه ت ییرعایت ضابطه زیبا

  ؛که ذاتی حیات هستند سازگار باشند و بر آن بیفزایند

ها و سدها، سالمت محیط  ها و خطوط آهن و فرودگاه در ساختن بزرگ راه. 733.3

 زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد؛

خل سالمت شهروندان و های تلفن نباید م آنتنمخابرات و های برق و  شبکه. 733.5

 جانداران و مخرب محیط زیست باشند؛

ها هم بلحاظ ممنوعیت سانسور و هم بخاطر زیانمندی  پخش پارازیت. 733.5

 .های صوتی و نوری باید به صفر میل کنندلودگیآ. ها ممنوع است پارازیت

تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تجاوز به کرامت انسان و . 733.1

 .  جانداران و طبیعت، باشند، ممنوع هستند

را بکاربرند،  ییزدا باید قواعد خشونت بنابر این که شهروندان می: اصل دویستم

 رو، از این. پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند

شکنجه . دان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت کنندشهرون. 144.7

رایش آالت زینت و یا لوازم آکشتن جانداران بقصد ساختن  .آزار آنها ممنوع است

 .ممنوع است

شکار و صید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است، به کلی . 144.1

اندازه محدودیت . د بگرددشکار سایر جانداران نیز باید سخت محدو. ممنوع است

کند و تخلف از آن را جرم قابل مجازات  قانون تعیین باید شکار هر جاندار را 

 . بگرداند

جلب  های صنعتی و کشاورزی و خانه سازی و اجرای طرح : اصل دویست و یکم

ها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ شده باشد،  راه سازی و غیر این سیاح و

 .لزم تجاوز به حقوق انسان و جاندار و طبیعت باشند، ممنوع استاما مست
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شهروندان نباید زمان مطلوب خویش را به طبیعت تحمیل : اصل دویست و دوم

گزیند باید با زمان و  در هر فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر می. کنند

مدت،   زمین در کوتاهبنابراین، اگر بهره برداری از . مکان طبیعی سازگار باشند

شود و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت  سبب تخریب آن در درازمدت 

 .سبب کم آبی و بیابان گشتن زمین در دراز مدت گردد، ممنوع است

تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و تغییر ترکیب :  اصل دویست و سوم

انسان و جانداران و خاک و تخریب سامانههای کشاورزی زیانمند برای فرآورده

اند  های محیط زیست که تخریب شده بازسازی سامانه. های محیط زیستی جرم است

ایجاد عناصری که . و بازپس دادن ترکیب خاک بدان، از اولویت برخوردار است

اند، ضرورت و  اند و رفع نقص از عناصری که دچار نقص شده از بین برده شده

 .اولیت دارد

ها و جانداران و زمین کشاورزی و بنابر این که انسان :اصل دویست و چهارم

جنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن  اسلحه 

 .و غیر آنها ممنوع است ییکشتار جمعی از اتمی و شیمیا

با این. باشدباید منطقه حفاظت شده ،سراسر ،است که طبیعتاصل بر این. 143.7 

چون و چرا باید حفظ بی ،مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا مهاجر هستند ،حال

 .شوند

الینده در آهای برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد در ایجاد شبکه. 143.1

 .باید سالمت محیط زیست لحاظ شود ،زمین و دریا

تغییر . ر انسان و طبیعت استدر حال حاضر، اقتصاد حاکم ب: اصل دویست و پنجم

ای که در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و آبادانی این رابطه به رابطه

طبیعت، باشد و پذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قائم به حیات 

 :کندمی طبیعت و سالمت محیط زیست است، ایجاب

حقوقی  بشناسند و حقوق طبیعت،جهانیان طبیعت را مادر و منشاء حیات . 145.7

تجاوز به این  به ترتیبی که. نها بشوندآبگردند که تمامی کشورهای ملزم به عمل به 

. المللی، بشودبین در دادگاههای هر کشور و در دادگاه حقوق جرم قابل رسیدگی،

 بنابراین،

این  .المللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شوددادگاه بین. 145.1

ها و غیر آنها، از راه تجاوز به حقوق طبیعت دادگاه به جرائمی که ماوراءملی

 .کندشوند، رسیدگی میمرتکب می
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روبرو است که در  یینجا که کره زمین با خطرهاآاز   :اصل دویست و ششم

هر کشور باید  ،توانند از میان بروندهای گیاهی میبذرها و نمونه ،صورت وقوع

های همین کار را باید با داشته. حفظ کند ،بطور دائم ،ها رااین بذرها و نمونه

 . بنحو ماندگار حفظ کند ،های علمی و فنی و هنریباستانی و یافته

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 حقوق  هرجامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانیدر 

 

بر وفق قانون اساسی در این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که     

 :شودگانه تشکیل میبردارنده حقوق پنج

هر کشور، از جمله، جمهوری ایران، بر آن بخش از  :اصل دویست و هفتم

المللی است و بر صلح جهانی و بر  مدیریت جهان که در حوزه صالحیت جامعه بین

سالمت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که 

ین، المللی قرار بگیرند، و بنابرا باید بنابر میزان عدالت، تحت مدیریت جامعه بین

های گانه مشترکات جامعهحقوق پنج. ها، حق برابر دارد آهنگ جامعه بر رشد هم

 المللی باید باشندبینعضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعه

کند اصل راهنمای ها بر وفق حقوق ایجاب میرابطه جامعه:  مهشتاصل دویست و 

لذا، رابطه کشورها با یکدیگر بر . سیاست خارجی کشورها، موازنه عدمی باشد

. شودحقوق طبیعت برقرار میحقوق شهروندی و وفق حقوق ملی و حقوق انسان و 

آهنگ انسانها در همه جای جهان، حق و وظیفه رعایت حقوق طبیعت و رشد هم

 .هر جامعه و جامعه جهانی است 

نگردند و « تعادل وحشت»که کشورها گرفتار  برای این: نهمیست و اصل دو

از موضع  ییزیر سلطه قرارنگیرند، بنابراین، کشورها –کشورها در رابطه مسلط 

ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهند، تعمیم دموکراسی، که در آن، 



79 
 

د، حق هر جامعه شهروندان نقشی روزافزون در اداره مستقیم امور خود را پیدا کنن

های استبدادی و  رو، ترک حمایت از رژیماز این. بعنوان عضو جامعه جهانی است

و نیز دفع تجاوز کشوری به کشور  خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها

 .باید رویه همگانی بگردد دیگر

د، ساز کند و نمی با توجه به این واقعیت که زور ویران می: همداصل دویست و 

در عوض، کوشش برای ایجاد یک . مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است

کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت  منطبق با حقوق  ییدستگاه قضا

متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی  ییگانه را رعایت کند، برای تعقیب قضاپنج

مورد تجاوز و کشورهای  کشور. کندکشورها و حقوق طبیعت، ضرورت پیدا می

 ،شوندگاه میآکه از تخریب محیط زیست  یینهاآدیگری که شاهد تجاوز هستند و یا 

 .توانند به این دستگاه شکایت برندمی

روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر : حق بر شفافیت :میازدهاصل دویست و 

کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی 

هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، در همه 

ریان لذا ج. ها شفاف باشند کند که تمامی این روابط و فعالیت جای جهان، ایجاب می

ای ها و اطالعات باید در سطح هرکشور و جهان برقرار باشد و هر رابطهآزاد داده

باید  ،برقرار شود -و هر نام دیگری که به آن داده شود -که از راه قرارداد و توافق 

هر دولت موظف . بالدرنگ به اطالع شهروندان کشورهای طرف رابطه برسد

که نباید  –گیرد که برعهده می ییتعهدهااست بطور مداوم شهروندان خود را از 

 .گاه کندآبالدرنگ  ،–ناقض حقوق باشند 

از . تواند تبعیض آمیز باشد سیاست خارجی کشورها نمی :دهمدوازاصل دویست و 

ها  رو، هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید بطور مستمر، در زدودن تبعیضاین

های ماهانه و آنهایند، بکوشند و گزارشکه همواره کشورهای ضعیف قربانیان 

 . ساالنه کار خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند

یابند که سیاست خارجی المللی وظیفه میهای بینسازمان :دهمسیز اصل دویست و 

شود، به جامعه جهانی گزارش و اقدام گانه میهر کشور را وقتی ناقض حقوق پنج

 .  گانه، بعمل آورندسیاست و انطباقش با حقوق پنج الزم را برای تغییر آن

بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی بمعنای : دهمچهاراصل دویست و 

برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنمای سیاست 

 لذا،. باشد خارجی کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت

 و. مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. 173.7
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گیر در نقد  و کوشش پی ییمخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدا. 173.1

های سیاسی و اقتصادی و  گونه جنگها و خشونت های تجویز کننده این ایدئولوژی

 . اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان

هستند، درکار بیایند،  ییوا و سودجوگر رابطه ق هربار ذهنیاتی که توجیه. 173.9

زدودن فکرهای : سان که هست، باید آن ذهنیات را زدود از راه تبلیغ واقعیت آن

های جمعی و توجیه و موجه سازی  که از راه برانگیختن عصبانیت)جمعی جبار 

خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد ترس 

زیر سلطه  –اندازند و  یا روابط مسلط  صلح جهانی را به خطر میکه ( و وحشت

های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و کنند، کار مداوم دستگاه را توجیه می

 . مدیریت جامعه جهانی باید باشد

کند دفاع از حقوق  دفاع از دموکراسی ایجاب می: دهمپانزاصل دویست و 

لذا از . را در همه جای جهانو زبانی مذهبی  های قومی و ملی و نژادی و اقلیت

 .ها تجاوز کند اتخاذ سیاستی پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت

مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت، در سطح . 175.7

و کوشش برای از میان برداشتن نابرابریها میان زن . کشور و در سطح جهان است

 .مرد، وظیفه هر دولت در سطح جهان است

ها  که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت بنابر این: شانزدهماصل دویست و 

است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آوردن یک 

زیر  –رها از روابط مسلط  ،بنابر این ،بر اصل موازنه عدمی مدیریت جهانی،

 .  ضرور است ییسلطه و بر وفق دموکراسی شورا

نیروی محرکِه نیروی محرکه  ،انسان از آنجا که تخریب :دهمهفاصل دویست و 

شوند، عامل تخریب نیروهای محرکه که در سطح کشورهای جهان تولید می ساز و

منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن اکثریت  پایان پذیرفتن محیط زیست و

 شود، مردم جهان می بزرگ

که نظام افزون بر این ،برای آنکه استعدادها وطن خویش را ترک نکنند. 171.7

دانش ،اجتماعی باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند

. باید امکانها و اسباب کار علمی و رشد را در اختیار داشته باشندموختگان میآ

نچه را که کشور مادر از دست میآباید کشور میزبان می ،وضعیت هر چه باشد

 .جبران کند ،دهد

مبادله نیروهای محرکه، باید از راه بازرگانی، برمیزان عدل، انجام بگیرد . 171.1

 . کند، نیروی محرکه وارد کندای که صادر میتا که هرکشور، برابر نیروی محرکه
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یروهای محرکه و تولید و توزیع را در ها مهار نملیاز آنجا که ماوراء. 171.9

کنند و آینده را اختیار دارند و چند و چون بکارانداختن این نیروها را آنها تعیین می

ها را از ملیسازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماوراءنیز از پیش متعین می

رمایه و ها گذاشتن این نیروها، خاصه سآن خود کند و با در اختیار همه جامعه

 .آهنگ جامعه جهانی را تضمین کنددانش و فن و کارمایه و مواد اولیه،  رشد هم

ها بر نیروهای محرکه و تولید و  جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی. 171.3

ها ناقض برابری زیر سلطه میان جامعه –مصرف در جهان و ایجاد روابط مسلط 

رو، جهانی کردن رشد انسان از این. ه استگانها در حقوق و نیز حقوق پنججامعه

گانه، کاری عاجل و آبادانی طبیعت، بر اصول استقالل و آزادی انسان و حقوق پنج

 .است

مصالح »ای حقوق ملی دارد و بنابراین که هرجامعه:  همهیژداصل دویست و 

جانشین نباید  –کند  سنجد و جانشین حقوق می که قدرت می-« منافع ملی»و « ملی

بر وفق حقوق ملی باید ها نه تنها سیاست خارجی خود را این حقوق بگردند، دولت

های دیگر نیز،  گذارند، بلکه مبنای روابط هر دولت با دولتبسنجد و به اجرا ب

حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق هرکشور بمثابه عضو جامعه 

دی شهروندان هر کشور مغایرت داشته د و نباید با حقوق شهروننجهانی باید باش

 باشند 

در  ییزدا بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، خشونت :همنوزداصل دویست و 

 . باید باشددولت هر سطح جهان نیز موضوع کار مداوم 

این که همه زیندگان بر محیط زیست سالم حق دارند،  بنابر :مبیستاصل دویست و 

 هر جامعه حق دارد بر

آویز آلودن محیط زیست تولید و مصرف را دست ییکشور یا کشورها. 114.7

 .نکنند و رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف جهان شمول بگردد

گیرد جلوگیری از تولید و خرید و که در بر می مبارزه با مواد مخدر. 114.1

 که، در تولید آنها، ضابطه حق حیات، ییو نیز داروها فروش و درمان معتادان را

اند، موضوع کار یکی از ادارات مدیریت رعایت نشده در کوتاه و میان و درارمدت

هر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدن تولید این. المللی استجامعه بین

 .ها در سطح جهان بکوشدگونه فرآورده

بنابر این که جهانیان تعادل وحشت و جنگ سرد را  :مبیست و یکاصل دویست و 

اند، خلع سالح اتمی و اسلحه  رده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداختهتجربه ک

ها و کاستن از تسلیحات متعارف در سطح  و انواع مین از هر نوع کشتار جمعی،

 .استهای عضو آنجهان، حق جامعه جهانی و جامعه
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آهنگ بگردد، افزون بر  ها هم که رشد جامعه برای آن :مو دو اصل دویست و بیست

ها، ملیکردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوراءرها

 ییتوزیع نیروهای محرکه در سطح جهان، به هر کشور باید امکان بدهد استعدادها

لذا هم نظام اجتماعی خود را باید باز بگرداند و . پرورد، بکار بگیردرا که می

مهاجرت استعدادها شند و هم انسان و طبیعت از حقوق خویش برخوردار با

بر مبنای هزینه  کشورهای مقصد را موظف به جبران زیان کشورهای مبدء،

 . کند، میموزش و پرورش و ارزش کار هر استعدادآ

گری فرآورده سه ضربه، ضربه  که سلطه بنابراین :مسواصل دویست و بیست و 

تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و )جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی 

( مصرف، بخصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت شخصی

ها در سطح  که خنثی کردن این ضربه و نظر به این استو ضربه ترور و وحشت 

های آن، بمثابه ناگزیر ییزیر سلطه و پویا –ساندن رابطه مسلط جهان، نیازمند شنا

های  ها به زبان گر است، انتشار تحقیق های مرگبار و ویران کننده این  ضربه

های ها از وظایف دولتها و مؤسسه های آزاد در این باره مختلف و ترتیب دادن بحث

 . های مدنی استالمللی و بنیادهای جامعهبین

های آزاد  کوشش مداوم برای برقرارکردن جریان :مچهارت و بیست و اصل دویس

ها، در سطح جهان، از  ها و اطالع ها و هنرها و جریان آزاد داده ها و اندیشه دانش

های مدنی، بخصوص المللی و دولتها و بنیادهای جامعههای بینوظایف مؤسسه

 . وسائل ارتباط جمعی است

ها و مداومت  کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ: مپنجاصل دویست و 

های مدنی و سیاسی و کمتر در  بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه

المللی و بنیادهای سیاسی و بنیادهای های بینها از وظایف مؤسسه سطح دولت

 .جامعه مدنی است

دقیق کردن  ، یعنی«المللی حقوق بین»دقیق کردن  :مششاصل دویست و بیست 

تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی 

از وظایف مدیریت جامعه جهانی و نیز « المللی حقوق بین»از  ییدارد و  سلطه زدا

 .گانه ندارنداست که مرامی جز حقوق پنج ییدولتها

حقوق ملی  برداری منابع هر کشور از تصدی بهره :هفتم اصل دویست و بیست 

پذیر و آالینده  که بکاربردن منابع پایان جا باوجود این، از آن. مردم آن کشور است

بر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تعاون 

زیرسلطه  –های روابط مسلط  المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی بین

برخورداری از منابع  .ی و کشورهای عضو استبرعهده مدیریت جامعه جهان
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وجود دارند و در کشورهای دیگر جهان وجود  ییکمیاب که در کشور یا کشورها

 .ممکن گردد ،ن کشورها و بر میزان عدلآباید با رعایت حقوق ملی  ،ندارند

برداری شوند و منابع مشاع با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره. 111.7

 .  برداری کندنها بهرهآبه زیان دیگری یا دیگران از  ،ندارد یکی از آنها حق

همه کشورها، از جمله آنها که به دریاها راه : مهشتاصل دویست و بیست و 

فضای . ندارند، بر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند

ز فضای بیرون و نی. بیرون از محدوده فضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد

جامعه جهانی حق دارد از  ،بنابراین. ها مصون بمانداز جو زمین باید از آلودگی

 .کنند ییزداشغالآبخواهند  ،کنندپر می« شغالآ»که این فضا را از  ییکشورها

رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل  :نهماصل دویست و بیست و 

رو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقالل و آزادی و بر از این. کند

میزان عدالت اجتماعی، اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو 

لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  شیوه . است

 .رشد خود، حق و وظیفه جامعه جهانی و هریک از اعضای آن است

المللی در حفظ مداوم صلح و امنیت در  بنابراین که تعاون بین: مسییست و اصل دو

های سیاسی و  جهان بر پایه استقالل و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری

اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقالل و آزادی، راهنمای مدیریت جامعه جهانی و 

 کشورهای عضو این جامعه است، 

ای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط  اس منطقههمکاری در مقی. 194.7

ترور و )المللی بر اساس زور و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت  بین

 و (جنگ 

 بنابراین، .  111همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل . 194.1

ط برای مدیریت جهانی خالی یو آماده کردن شرا ییزدا همکاری در سلطه. 194.9

طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهای جهان، هدف سیاست مایه سلطه بناز 

 .خارجی  هر کشور باید باشد

مردم هیچ کشوری حق ندارند حق والیت مردم کشور : یکمو  سیاصل دویست و 

ها بر اصل که جامعهکوشش برای این. ندندیگر را در قلمرو کشور خود، محدود ک

امکان نیابد یا نیابند  ییگر رها شوند و دولت یا دولتهاموازنه عدمی، از سلطه یکدی

های دیگر را محدود بگردانند، وظیفه مدیریت جهانی و استقالل و آزادی جامعه

 .ها استتمامی جامعه
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بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظایف خود را : مو دو اصل دویست و سی

تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار  ییبه غیرخود بسپارد و به مجرا

که بر محور  ییها بندی شود، به گروه شهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می

اند، اصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و بکار  سود پدید آمده

  .ها استهای اجتماعی، حق همه جامعهپذیر کردن نظامافتادن آنها در باز و تحول

بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله تقسیم : مسو اصل دویست و سی و 

جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برای 

مدیریت مردم ساالر جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان 

بر میزان عدالت اجتماعی رشدی کشورهای جهان، بر پایه استقالل و آزادی و 

آهنگ بیابند، طبیعت سالمت بازیابد و آبادان بگردد، هدفی است که باید  هم

 .یاب سیاست خارجی  هر کشور بگردد جهت
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 گانههای حقوق پنجضمیمه

 

 

که امرهای واقع ... کشی و دزدی وروشهای بهره : ضمیمه اول 

 :جهان شمول هستند

 :موقعیتاعمال نفوذ و . 4

 قضاوت. 7.7

 گرفتندادن و رشوهرشوه. 7.1

 ...رأی بنا حق و . 7.9

مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در درست گرفتن و از بین بردن . 1

 .یا محدود کردن امکانات کار برای دیگران

 .از بین بردن وسیله کار و یا تصرف آن و حاصل کار. 1.7

 :اعمال قدرت سیاسی. 9

 .قدرت سیاسی ییرشوه گرفتن از و دادن بمقامات اجرا. 9.7

 غصب  با استفاده از قدرت سیاسی . 9.1

رشوه دهنده به قدرتمدار که پول  –واسطه  –قدرتمدار : ایجاد مدار بسته. 9.9

 دهد؛ کند و به قدرتمدار بعنوان رشوه می قدرتمدار را با بهره از واسطه قرض می

 ذهبی مال مردم را خوردن با استفاده از قدرت م. 9.3

 مقام فروشی و لقب فروشی و عنوان و تشخص فروشی. 3

مخارج ساختمان را سه : های بسیار مختلف از راه: المال باال کشیدن وجوه  بیت. 5

برابرگزارش کردن، خرج فالن عملیات قشونی را که هرگز به وقوع نپیوسته به 

 ...اند و  که وجود نداشتهحساب دولت گذاشتن، به کارمندانی حقوق دادن 

 خوردن ترکه با استفاده از قدرت، توسط بعضی از وراث یا دولتیان . 5

 خوردن مال یتیم   . 1
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شهادت دروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده سازی که امروزه شغل . 3

 . های اطالعات و امنیت استسازمان

. است و انواع دیگر دزدیها فرستادن که مرسوم قدرت بدستان  دزد به خانه. 3

کنند و زیاد بحساب  که امروزه رایج است یعنی کم کار می)دزدی از کار 

 (گذارند می

 مصادره. 74

 کشی و هدیه گرفتن و دادن پیش. 77

 ازدواج از راه اعمال زور به قصد انتقال ثروت . 71

کند و  اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و بخود منتقل می)جواز فروشی . 79

 (.فروشد بعد جواز معامله را به اشخاص می

 بیگاری و نیز برداشت بخشی از ارزش کار کارگر و. 73

داشتن دستمزدها که در نظام ن نگاهییکاری عمدی به هدف پاایجاد بی. 73.7

 داری کارفرمایان است وسرمایه

دین و ایجاد بازارهای مختلف کار بر اساس ملیت و قومیت و جنسیت و . 73.1

 نژاد و

هم از راه روزمرد کردن و هم از راه . کارگران را یکبار مصرف کردن. 73.9

 دارای خطر نقص عضو و مرگ  ییواداشتن به کارها

 قرض گرفتن و پس ندادن به اتکای قدرتمندی. 75

توسط صاحبان قدرت از راه گرفتار قرض مداوم کردن « تله قرض»ایجاد . 75.7

این امر واقع مستمر، شکلهای مختلف به خود . ستثمار کردنو این قرض را وسیله ا

 . گیرد یکی از آنها زندگی اکثریت بزرگ را قسطی کردن استمی

 وام دادن به شرائط سنگین و وثیقه گرفتن با هدف تملک وثیقه. 75.1

 ( زیر سلطه -ایجاد رابطه سلطه گر )جنگ بخاطر غنیمت و خوردن غنائم . 75

، (بازندکه به قدرتمند محض جلب عنایت او می)قمار سیاسی : (انواع)قمار . 71

 ...قمار معمولی، بخت آزمایی و

شکل جدید آن .  تحمیل مخارج خود به مادون و اهل شهر یا ده یا کشور. 73

وران به صاحبان پرداخت یارانه از حاصل کار کارگران و دهقانان و پیشه

 . شرکتهای بزرگ است
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 .اسراف و تبذیر...( ها، قشون و  ها، مهمانی جشن)ی قدرت ها  انواع هزینه. 73

برداشت از مزد و حقوق کارگران و کارمندان زیردست و ندادن قسمتی از . 14

دانستنی که سالهای اول بعد از جنگ (. کنند آنچه از آن به استثمار تعبیر می)مزد 

یک سوم هم  - 7935پایان سال  –درصد بود و امروز  54جهانی دوم، سهم کار 

 .  درصد است 5در ایران، . تر است کم

که در ایران رایج بود و هنوز در جهان رایج )فروش حیات اشخاص به رقیب . 17

کس یا  مخالف سیاسی ،هایی وجود دارند که در ازاء گرفتن پول سازمان: است

 (.کنندحتی در جنگ داخلی کشوری شرکت میا و ی کشندمی را گروه سیاسی 

 .حرمت واسطه شدن: «کمیسیون» و درصد گرفتن به اصطالح امروزی  باج. 11

دزدیدند و امروز با استفاده از  در گذشته از عیار آن می)کاستن از ارزش پول . 19

 (. کاهند قدرت سیاسی از قدرت خرید آن می

المللی کردن آن، برای  استفاده  پول قوی، از جمله با وسیله معامالت بین. 19.7

هم : م به اقتصادهای دیگر و برداشت از آنها، امر واقع مستمر استصدور تور

بخشی از جنگهای ایران و روم بر سر انحصار پول طال به خود و محکوم کردن 

جنگهای صلیبی بخاطر آن بود که جریان . رقیب به قناعت به پول نقره و مسی بود

از جنگ دوم . ر گرددطال از افریقا به خاورمیانه قطع و جریان آن به اروپا منحص

سو نیز، دالر پول مبادالت بازرگانی در سطح جهان و وسیله برداشت  جهانی بدین

 . امریکا از اقتصادهای دیگر است

که جز نیروی کار خود ندارند  ییتورم همواره وسیله انتقال درآمد از قشرها. 19.1

 .است به اقلیت صاحب امتیاز بوده

پول و تورم از عوامل مهم روزافزون شدن نابرابری در سطح هر کشور و در      

 .سطح جهان هستند

خواری و های  ویژهنقش الشخور به پول دادن هم برای استفاده از فرصت. 19.9

 .های مردم نیازمند به پولییهم برای ارزان خریدن دارا

رصت برای دوشیدن طرفین دعوا ایجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از این ف. 13

 و نیز. و جنگ

 و. ایجاد بحران اقتصادی بقصد بردن سودهای بزرگ. 13.7

آتش زدن جنگلها با )های کالن حاصل کردن تخریب طبیعت بقصد سودن. 13.1

 ...(های سودآور وسازی و یا کشت فرآوردههدف خانه
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این کار در (. یعنی در ازاء پول، جرم مجرم را به او بخشیدن)فروش جرائم . 15

داشته است و هنوز نیز در ایران و جهان امر واقعی مستمر  ایران رواج به تمام می

 . است

 ...باج گرفتن بابت حمایت از حق و کار و مال و . 15

زه انواع مالیاتهای و امرو. ها و عوارض از تولد تا مرگ وضع انواع مالیات. 11

روند و ثروتمندان تا  مستقیم و غیرمستقیم که برای بیشتر لخت کردن توده بکار می

 :دهند بتوانند تن به پرداخت مالیات نمی

در حال حاضر، این نابرابری . نابرابری مالیاتی امر واقعی مستمر است. 11.7

 .ساالری برقرار استبسود سرمایه

سابق به زور دو تا سه بار همان مالیات را ! فتنمالیات را چند بارگر. 13

 .است گرفتند و امروزه فقط شکل آن عوض شده می

اموال عمومی وسیله اشخاص « قانونی»تیول گرفتن و انواع دیگر تصدی . 13

. خواری استگرفتن با هدف بکاربردن آن در ویژه« اعتبار» شکل رایج امروزش 

ل دهه دوم قرن بیست و یکم میالدی، جهان بحران اقتصادی جهانی که سالهای او

 .ستانی بودرا فراگرفت، حاصل اینگونه وام

 .کار با سرمایه عمومی یا سرمایه دیگری بدون رضایت او -94

 .احتکار.  97

 ربا . 91

 .های سنگین قرض دادن و ربای مضاعف ستاندن المال را با بهره پول بیت. 99

انواع مختلف از قدیم تا امروز مرسوم  که در« جنس» فروش زن بعنوان .  93

. کنند اند و می کرده بوده و قدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوزی می

برکشیدن خود در سلسله مراتب اجتماعی از ...  ییدرآمد فیلمهای جنسی سینما

 ...طریق زن و

استفاده از  .مفت و ارزان خریدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضییق. 95

 . جهل دیگری و مال وی را از چنگش درآوردن به انواع طرق

 .استفاده از عسرت و تنگدستی برای چپاول تنگدست. 95

استفاده از قدرت سیاسی یا مالی و یا مذهبی برای ارزان خریدن و گران . 91

 ... و ( تجارت به غیر رضایت)مجبور کردن به خرید یا فروش : فروختن
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 .فروش انسان  خرید و. 93

انواع قاچاق، : در یک کشور و یا بسا در سطح جهان معامله اشیاء ممنوعه. 93

نها آدر کشورهائی که تولید و مصرف  خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی

 ...و  ممنوع است

 . زیاد کردن وزن وقت فروش و کم کردن آن وقت خرید.  34

یا حقوق زیاد از استحقاق برای . حساب سازی و باال کشیدن مال برادر شریک. 37

 . خود و دیگری نوشتن که امروز مرسوم است

» تواند انواع  ، خواننده خود می(به اصطالح بورس بازی)سودابازی . 31

در . که در واقع قمارند و در دنیای امروز مرسومند را فهرست کند« معامالت

 :ریم آو ورد مهم را میاینجا چند م

گیرد جملگی   ها که  چون کاری در آنها صورت نمی انواع بورس بازی. 31.7

 .آیندکشی میبکار بهره

باال بردن قیمت ارز ... باال بردن یکشبه قیمت کاالها : بازیهای تجارتی. 31.1

 ....کشورها  و

، زمین، خرید و فروشهای صوری مکرر به قصد باال بردن قیمت کاال. 31.9

 خانه، سهام

داللی با نقش به حداکثر رساندن حجم معامالت و با هدف ایجاد اعتبار . 31.3

 های دیگرانصوری و سوءاستفاده کردن از این اعتبار در خورد و برد داشته

 ایجاد انحصار، خرید یا فروش با استفاده از قدرت سیاسی یا مالی : انحصار. 39

 .عامالت، از جمله، پنهان کردن عیبانواع فریب دادنها در م. 33

وسیله مقامات مذهبی و غیر « وجوهات شرعیه»خوردن )خوردن مال خدا . 35

 هاو موقوفه( آن

یعنی امانات مردم را باال کشیدن و طرق دیگر خیانت در : خیانت در امانت. 35

 ... امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و 

جعل پول، ورشکستگی به تقلب، ثبت  جعل سند،: ها  انواع کالهبرداری. 31

 ...اراضی بنام خود و 

، وهابی، و یا ییمانند متهم کردن به بها)تهدید به عقیده برای اخذ مال و پول . 33

 (ای و غیرهم توده
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بنام خود ثبت دادن اراضی و منابع طبیعی که امروز بیشتر از هر زمان . 33

و توزیع آنها « اراضی و جنگلهاملی کردن »شکل جدید آن . است مرسوم گشته

 میان اعوان و انصار است

رقیب شدن و یا  از بین بردن تولید کشاورزی و یا صنعتی با هدف بی. 54

 ورشکسته ... ورشکست کردن برای ارزان خریدن شرکت و 

گر که نسبت آن به کل تولید مرتب در افزایش  تولید کاالها و خدمات ویران. 57

ا تحمیل مصرف انبوه با هدف خالی کردن هرچه بیشتر جیب علت تولید آنه. است

این نوع تولیدها هستند که بیشترین فرصت را برای . کش است مردم زحمت

 :کنند خواری ایجاد می ویژه

ها که مخرب انسان و زمین و محیط زیست هستند، تریناز جمله خطرناک. 57.7

 ییهاو مخدرها و فرآورده( ...کودها و)عبارتند از داروهای مهلک و مواد سمی 

 در نتیجه،.  که برای محیط زیست مرگبار هستند

اسراف در بهره برداری از منابع موجود در طبیعت، بخصوص اگر متعلق . 57.1

 .به کشورهای زیر سلطه باشد

ایجاد فرصت یا استفاده از فرصت برای به جیب زدن درآمدهای : خواری ویژه. 51

 :ز هر زمان به رواج استهنگفت که امروز بیشتر ا

خواری اختصاص خدمت به منطقه یا مناطقی با هدف ایجاد فرصت ویژه. 51.7

امر واقع مستمری است که امروز در شهرهای کشورهای مختلف جهان، رویه 

 . است

اطالع از )خواری انحصار اطالعات و استفاده از آن در ایجاد فرصت ویژه. 51.1

 (.یا شرکتهای بزرگهای اقتصادی دولت و تصمیم

برداری و یا انجام طرح ساختمانی یعنی تحصیل امتیاز بهره« مالکیت معنوی». 59

 . زحمتو واگذاری آن با هدف تحصیل سود بی

ها در  تشخیص نیازها و شیوه برآوردن آنها با از خود  سلب اختیار انسان. 53

مادی، بنابراین، از  ↔معنوی به مدار بسته مادی  ↔بیگانه کردن مدار باز مادی 

ها به  خود بیگانه کردن نیازهای معنوی به نیازهای مادی و ناگزیر کردن انسان

داری تعیین  که سرمایه ییمصرف انبوه، بنابراین، پیش فروش کار خود به بها

 و. کند می

طی که سبب استثمار ها به پیشخوری، بنابراین، زندگی قس کردن انسان محکوم. 55

 .شود مضاعف می
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ها مرد با زن که باید از میان برداشته نابرابری :   ضمیمه دوم

 شوند

 

 .نابرابری در آفرینش، بنابر این، در طبیعت و سرشت. 7

 نابرابری در حقوق ذاتی حیات . 1

ای توانا به  نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را بمعنای مجموعه. 9

 .کندهمکاری و رشد، ناممکن می

 نابرابری در کارکرد مرد و . 3

 نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور  . 5

 . بنابر نابرابری در خلقت و سرشت انگاری، محروم انگاشتن زن از کرامت. 5

زن الیق دوست داشته شدن نیست و والیت به زن : نابرابری در دوست داشتن. 1

 .      رسد نمی

زن اغواگر  انگاری از امور واقع مستمر : پذیری اغواگری و  نابرابری در اغوا. 3

 .است و جهان شمول است

 .نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با شوهر . 3

 بنابراین،. نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خویش. 74

 هانابرابری در تصدی مدیریت. 77

 .ر نابرابری در تولد و رجحان نوزاد پسر بر نوزاد دخت. 71

 نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان . 79

 نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار . 73

 نابرابری در بر خورداری از حاصل کار . 75

نابرابری در ارث و نابرابریهای مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن و مرد . 75

 .بلحاظ بارداری و پرورش فرزندان 

 .در ازدواج نابرابری. 71
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های کاهنده منزلت و  و انواع طالق!( مرد است« حق»)نابرابری در طالق . 73

 .کرامت زن

: نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم به سه کار شدن زن. 73

سرپرست خانواده و کار برای تأمین معیشت خانواده و موقعیت مادون در  روابط 

 .جنسی

تواند چند همسر  کند اما مرد می نظر که زن یک همسر اختیار مینابرابری از این . 14

های دیگر نیز یک امر واقع مستمر امر در جامعه. های مسلماندر جامعه. برگزیند

 . است

این نابرابری، در . نابرابری که اجبار زن است، ولو به زور، به اطاعت از شوهر. 17

جربزه »دهند که  یز مردانی را ترجیح میزنان ن. شود ها طبیعی انگاشته می همه جامعه

رو، این رابطه قوا است که باید با رابطه حق با  از این. «کردن زن را داشته باشند مطیع

 . ماند اگرنه، تا زمانی که بنا بر رابطه قوا باشد، نابرابری برجا می. حق جانشین شود

 جنسی از او     کشی  نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی از زن و بهره. 11

زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد ) ییگرا نابرابری در شهوت. 19

 .پذیر استبا وجود این، در آمیزش جنسی، زن محکوم به ایفای نقش فعل(. کشاند می

نابرابری از رهگذر ناگزیر کردن زن به تن دادن به سرنوشت مرد، در مرگ و . 13

 .بعد از آن 

 در آموزش و پرورش  نابرابری. 15

 نابرابری در برآوردن نیازهای اولیه، غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن . 15

 نابرابری از منظر قربانی آزارهای جنسی بودن زن     . 11

های مسلمان و نابرابری در پوشش بلحاظ مجبور بودن زن به حجاب  در جامعه. 13

 های دیگر  کند در جامعهپوششی که او را جاذبه جنسی می

دیکتاتوری »ها را گرفتار  که جامعه« جنسی»نابرابری از منظر رابطه قوای . 13

 کند  می« سکس

نوعی . از امرهای واقع مستمر، یکی پیش کش کردن همسر است به قدرتمداران. 94

شد، زن را طالق دادن و او را به بستر قدرتمداری  انگاشته می« مشروع»از آن که 

 یینوعی دیگر پنهان کردن رابطه زناشو. ه عقد خود درآوردن استفرستادن و سپس ب

و نوع چهارمی طالق دادن با . نوع سومی مکرر کردن طالق و رجوع است. است

 .هدف ناگزیر کردن زن به تسلیم شدن به خواستهای شوهر و تن دادن به تحقیر است
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هگذر روابط قوا ایجاد شده و ها نباشند که از ر این نابرابریها که بسا تمامی نابرابری    

های راهنما از خود بیگانه در بیان قدرت، آنها را توجیه  اند و اندیشه استمرار جسته

هرچند اجماع بر سر جانشین کردن آنها با . ها هستند ترین وجود، مهم با این. کنند می

ند و ها فرهنگ استقالل و آزادی نجوی ها، بسیار مهم است، اما هرگاه انسان برابری

ها پندارها و گفتارها و کردارهای را با حقوق نسنجند، بنابراین،  وجدان اخالقی انسان

ها، به  های حق با حق جانشین نشوند، اجماع بر سر برابری های قوا با رابطه رابطه

های راهنما را از خود بیگانه  های قوا همچنان اندیشه عمل در نخواهند آمد و رابطه

 .خواهند گرداند
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 های فرهنگ استقالل و آزادیدر ویژگی ضمیمه سوم  

 

فرهنگ استقالل و آزادی ترجماِن موازنه عدمی است همانطور که ضد فرهنِگ . 7

به سخن دیگر، در فرهنگ استقالل وآزادی، عناصر واجد . قدرت بیانگر ثنویت است

قابل این ویژگی فرهنگ استقالل و آزادی با شاخصهای زیر . زور وجود ندارند

 :گیری است اندازه

 زیندگی جامعه و بسا طول حیات آن؛. 7.7

میزان بکار رفتن نیروهای محرکه در رشد و اندازه بکار رفتن آنها در . 7.1

 بنا بر این،. ویرانگری

میزان رشد جامعه و اعضای آن و بسا شتاب آهنگ رشد آن و برآورد شدنیش . 7.9

 ،در نتیجه. های نزدیک و دور برای آینده

میزان مشارکت جمهور مردم در مدیریت جامعه و وطن خویش و بسا میزان . 7.9

 مشارکت آنها در مدیریت زندگی جامعه جهانی

 :کند ویژگی دیگری را که نو به نو شدن است این ویژگی ایجاب می     

زیرا هر ابتکاری . فرهنگ استقالل و آزادی فرهنگ زندگی در نو به نو شدن است. 1 

رو، فرهنگ استقالل  از این. برد کمال دارد و به ابتکار یا ابتکارهای جدید ره میمیل به 

گیرد حاصل نقد ها و ابتکارها و خلقهای جدید است و در بر می و آزادی مجموعه ابداع

 .های پیشین راها و ابتکارها و آفرینندگیشده مجموعه ابداع

گردد  و ضد فرهنگ قدرت  در جامعه بسته، فرهنگ استقالل و آزادی عقیم می    

بنابراین، فرهنگ استقالل و آزادی فرآورده نظام اجتماعی باز و عامل . شود بارور می

 .استپذیری انتحول

 :کنند مگر به تحقق ویژگی سوم اما این دو ویژگی واقعیت پیدا نمی    

در ضد فرهنگ . زادی گذار از اختالف به اشتراک استدر فرهنگ استقالل و آ. 9

گذار از اختالف به اشتراک و توحید است . قدرت، گذار از اشتراک به اختالف است

ها و بحث آزاد و استقالل و  ها و دانشها و هنرها و فن که به یمن جریان آزاد اندیشه چرا

اشتراکها بیشتر و اختالفها  شود و در جریان رشد، آزادی انسانها در نقد، رشد میسر می



96 
 

دانشان، به سان که نابرابری در دانشمندی نیز به یمن برکشیدن کم همان. گردند کمتر می

آیند  است در جریان رشد، اختالفهای جدید پدید می بدیهی. انجامند برابری در دانش، می

ح فرهنگ نو به نو شدن فرهنگ و ارتقای سط. انجامند که، به نوبه خود، به توحید می

 . یابد استقالل و آزادی این سان تحقق می

دهد که  اما گذار از اختالف به اشتراک و باال رفتن سطح اشتراک وقتی معنی می    

ارتقای کیفیت زندگی به کاستن از ویرانی و مرگ و . هدف ارتقای کیفیت زندگی باشد

از . افزودن است افزودن بر زندگی بمعنای برخورداری از حقوق و، بدان، بر کرامت

 :های زیرویژگی کنند با رو، این سه ویژگی ربط مستقیم پیدا می این

بخشد و ضد فرهنگ قدرت،  فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگی است که زندگی می. 3

قرار، فرهنگ استقالل و آزادی تنها حق زندگی را بجا آوردن  بدین. ستاند زندگی می

دگی بخشیدن در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی زن. نیست، زندگی بخشیدن نیز هست

و سیاسی و فرهنگی و در رابطه انسان با طبیعت، انسان را به نقش و مسئولیتی بر 

حال آنکه بدون زندگی بخشیدن، زندگی . اند ها از یادها رفته انگیزد که در جامعه می

دی، انسان امروز به اهمیت این ویژگی فرهنگ استقالل و آزا. شود دادنی نیز نمی ادامه

که محیط زیست او در خطر جدی است و زمان به زمان، بر  ببرد چرا بسا باید بیشتر پی

شود و، با  گیرند، افزوده می شمار جانداران و گیاهانی که در معرض نابودی قرار می

این همه نشانه، بشر گویی هنوز باور ندارد که محیط زیست به همان میزان که 

 . ندمیرا میرد، می می

پس در هر جامعه، میزان حیات محیط زیست گویای توان ادامه حیات آن جامعه در      

 . رشد، رشد در استقالل و آزادی است

جوید، و فرهنگ استقالل و  آدمی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، هویت می. 5

یتی هو. بخشد، تا بخواهی شفاف است آزادی، چون زالل است، هویتی که به انسان می

بخشد، خالی از اغتشاش است و از رهگذر توان بر توان  که این فرهنگ به انسان می

 .جوید افزودن، غنا و شفافیت می

است، او  ییقرار، به میزانی که هویت آدمی مبهم، تیره و گریزان از روشنا بدین     

 در جهان. سازنده ضد فرهنگ قدرت و گرفتار اغتشاش فزاینده در هویت خویش است

یک بحران جهانی است، شفاف کردن فعالیتها در تمامی « بحران هویت»امروز، که 

 .توان بازگذاشت ابعاد زندگی فردی و جمعی را به فردا نمی

کند، از دوستی تا  ای که با دیگری برقرار می هرکس و هر گروه به واسطه رابطه     

ها و زندگیها در  ن رابطهفرورفت. بخشد رقابت و از رقابت تا تضاد، به خود هویت می

های حق با حق در  های قوا و کمتر شدن رابطه تاریکی، ناشی از بیشتر شدن رابطه
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های امروز تبدیل  ها به عامل مهم اغتشاش هویت در جامعه این رابطه. زندگی است

های قوا در تغییر هستند، هویتهای ناشی از آنها، ناگزیر، زمان به  چون رابطه. اند شده

 .شوند تر میتر و مشوشمبهم زمان،

بنوبه خود، هویت یابی از راه ابتکار و ابداع و کشف و خلق، از هویت جمعی،      

رو، باید یکدیگر را حقوقمند دانست و تعاون در تولید، از این. ناپذیر است ییجدا

 :بمعنای عام کلمه، را رویه کرد

من با حقوقمند و »اصل که هویت جستن از راه ابتکار و ابداع و خلق و این . 5

مندان کرامتمندم چون همه انسانها حقوقمند و کرامتمند هستند و چون همه هستی

، برخاسته از وجدان به استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش «حقوقمند و کرامتمندند

ام،  ام، دشمن دیگری ها که من آنم که غیر از دیگری اما اینگونه هویت جویی. است

در جهان . برخاسته از ضدفرهنگ قدرتند... ام و سلطه دیگری ام، زیر دیگریمسلط بر 

ها، به خود در رابطه با  امروز، بیش از پیش، انسانها، گروههای اجتماعی و جامعه

گر، و همه آن  ناسیونالیسم سلطه. دهند دیگری، گروه دیگری، جامعه دیگری، هویت می

بیگانگی جستن با دیگری را توجیه و بسا  از رهگذر ییجو ای که هویت بیانهای دینی

کنند و آن دسته از سنتها و عرف و عادتها که کارکردشان تولید حصارهای  واجب می

بلند بر گرداگرد هویت آدمی و زندانی شدن او در گذشته است کار را به جایی 

گر یا ها، راههای دوستی و غنا جستن متقابل فرهنگها از یکدی اند که، در جامعه کشانده

 . اند اند و یا تنگ و صعب العبور گشته بسته شده

قرار، فرهنگ حاصل عمل و کنشگری و هویت نیز فرآورده عمل و کنشگری  بدین    

 .است و ضد فرهنگ حاصل قیاس است

قرار، هر زمان که انسان از قیاس گویای رابطه قوا باز ایستد، و دینمندی،  بدین    

ل و آزادی خویشتن را در ابتکار و ابداع و خلق خویش، باورمندی، حقوقمندی، استقال

تعریف کند،  از ضد فرهنگ آزاد گشته و فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگ دوستی، 

های فرهنگی،  یابد هرگاه فرآورده اما فرهنگ این ویژگی را نمی. را باز جسته است

 :ها، بنا بر این، همه مکانی و همه زمانی نباشند حق

مانع از  نبایداستقالل و آزادی همه مکانی و همه زمانی است و سانسورها فرهنگ . 1

که در  چرااین فرهنگ همه مکانی و همه زمانی است . آن شوند که جهان را فراگیرد

یابد،  چنانکه دانشی که آدمی بدان دست می. تولید عناصر این فرهنگ، زور نقش ندارد

گیرد  یان استقالل و آزادی نیز جهان را فرا میب. نمایاند خود خویشتن را بر جهانیان می

رو است که بدترین نوع سانسور، از خود بیگانه  از این. اگر حصارهای سانسور نباشند

و کارسازترین روش، باز جستن بیان . کردن بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت است
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شکستن دیوارهای ها برای  استقالل و آزادی و جستجو برای یافتن کارآمدترین شیوه

 .سانسور است

ضد فرهنگ قدرت، چون حاصل ابتکار و ابداع و خلق نیست، جز از راه روابط     

که نسبت فرهنگ به  نتیجه این. یابد قوا و زور از یک جامعه به جامعه دیگر انتقال نمی

ها به زور، به  ضد فرهنگ را نسبت قابل انتشارها بدون نیاز به زور و انتشاردادنی

 .دهد ت میدس

اما جهان شمول بودن فرهنگ استقالل و آزادی و قابل انتشار بودنش در گرو این     

 :   ویژگی است که دلیل درستی هر عنصر فرهنگی در خود آن باشد

در بیرون آن و . هاشان در خودشان نیست عناصر ضد فرهنگ قدرت، دلیل. 3

است که عقل  یک دلیل آن این. سازند هستند که عقلهای قدرتمدار می ییها توجیه

کارش را در . کند قدرتمدار خویشتن را از خلق ناتوان و به توجیه گری معتاد می

بکاربردن دست آوردهای عقلهای مستقل و آزاد در ساختن این و آن ابزار که در 

یل نه در ساخته که نزد سازنده رو، دل از این. کند روند، ناچیز می ویرانگری بکار می

 .این ابزار است

آیند،  های راهنمای مردمانش تنها بکار توجیه می ای که اندیشه قرار، در جامعه بدین     

کنند، قدرت در  و به وسیله آنها، انواع مصرفها، ولو ویرانگرترین آنها، توجیه پیدا می

گری بر ابتکار و ابداع  ی توجیهدر چنین جوامع. جوید می ییاشکال گوناگونش فرمانروا

از این جا، بنا بر قاعده، نسبت توجیه به ابتکار و ابداع و . جوید و آفرینندگی غلبه می

بیشتر . کند خلق، نسبت ضد فرهنگ قدرت به فرهنگ استقالل و آزادی را  معلوم می

ت از از این، هر یک از دو حالت برخود افزودن و یا از خود کاستن، در جامعه، حکای

اولی حاکی از پیشی گرفتن ابتکار و ابداع و خلق نزد آدمیان و دومی : کنند واقعیتی می

 .کنند گری حکایت می از سبقت گرفتن توجیه

های برشمرده را داشته باشند، باید  های فرهنگ ویژگی که فرآورده اما برای این       

 :میانی قدرت، برقرار شودمیان حقوق و واقعیتها رابطه مستقیم ، یعنی بدون پا در 

فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگ بینش و دانش و هنر و فن، بنا بر این، فرآورده . 3

های حق با حق میان انسانها با  واقعیتها و رابطه انسانها با های مستقیم میان رابطه

 صر غیر عقالنی تهیارو، از عن از این. های هستی است یکدیگر و میان اینان با پدیده

ها، فکرهای جمعی جبار، دروغها که در  قرار، وجود انواع مجازها، خرافه بدین. است

میان راست »و « راست مجازی»و « دروغ راست نما»و « ضد اطالعات»این زمان 

شوند، بیانهای قدرت که بخش بزرگی از آنها را  خوانده می« نیست با دروغ تفاوتی

شوند و جبار  الیقین انگاشته می که علم« علمی»های  دهند، نظریه مجازها تشکیل می
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شوند وباالخره همه جبرهایی که انسان را از استقالل و آزادی و  عقول انسانها می

 .کنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن ضد فرهنگ هستند حقوق خویش غافل می

توان نتیجه گرفت که نسبت فرهنگ استقالل و آزادی به  ضد  بر این اساس می     

در . دهد در هر جامعه بدست می ییبه مجازگرا ییگرا هنگ قدرت را نسبت واقعیتفر

 این باره باز گفتنی است که؛

انسان . فرهنگ استقالل و آزادی فرآورده رابطه مستقیم انسان با واقعیت است. 3.7

کند و با ایجاد رابطه مستقیم با واقعیتها  فرهیخته کسی است که با خودشناسی آغاز می

هرکس . شود اندازد و بر ابتکار و ابداع و خلق توانا می دادهای خویش را بکار میاستع

یابد که بدون رابطه مستقیم با واقعیتها، ابتکار و ابداع و  تجربه کند، به تجربه در می

 . خلق ناممکن است

بخش عمده آن و با واقعیتها بواسطه قدرت  ضد فرهنگِ قدرت حاصل رابطه . 3.1

برای مثال، انسانی که، در خود، همچون یک اسطوره، یا یک شخصیت . است مجاز

نگرد و در واقعیتها از دید قدرت و قدرتمداری  اسطوره شده، یا این و آن نماد قدرت می

چنانکه عقل آن انسان . کند نگرد، عقل خود را به دستگاه مجاز ساز بدل می می

مال و ناموس مردم، در خود و مردم  بختی که از دید والیت مطلقه بر جان و نگون

 . شود نگرد، دربست بنده زور  گشته و از ابتکار و ابداع و خلق ناتوان می می

 : دنیای مجاز سازی،  در این عصر،  دو شکل جدید جسته است. 3.9

سالحها و دیگر : گویند برای مثال می. واقعیت را همان سان که هست باید پذیرفت● 

. سان که هستند، پذیرفت باید آنها را همان گر واقعیتها هستند و میهای ویران فرآورده

موضوع، پذیرفتن و یا نپذیرفتن اینگونه واقعیتها نیستند، موضوع پذیرفتن یا نپذیرفتن 

 .هستند که در ساختن این واقعیتها، راهنما هستند ییهای راهنما اندیشه

ها را دارند و زندگی  ن زندگیالقاء کردن به انسانهای عضو یک جامعه که بهتری●  

های  های دیگر بهتر است که تبلیغ رایج در جامعه آنها از زندگی همه انسانها در جامعه

در مقایسه با »شود که  های زیرسلطه تبلیغ می در عوض، در جامعه. مسلط است

است بدون از ارزش  بدیهی. «کنیم کشورهای هم سطح خود، ما از همه بهتر زندگی می

و بی قدر کردِن ارزشهای دیگر، به خصوص « بنی آدم اعضای یک پیکرند»تن انداخ

بدون قطع رابطه مستقیم انسان با واقعیت و بدون ناچیز کردن زندگی در مصرف، 

ها  از این گونه دنیاهای مجازی ساخت و، در آن،  زندانیشان  ممکن نیست برای انسان

 .کرد

رهنگ فرآورده کار او است، بتواند خلق کند، که استعداد خلق که ف اما  برای این    

است که اندازه   ای نیازمند همکاری استعدادهای دیگر است و نیز فرهنگ مجموعه
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جامعیت آن گویای فعال شدن همه استعدادها و فضلهای انسانها  در نو به نو کردن 

 :فرهنگ است

استعداد همراه با  بلکه این استعداد ابداع و ابتکار و خلق، تنها استعداد انسان نیست،. 74

ها با فضلها همزاد و همکارند و فعال شدن  استعداد این.شود استعدادهای دیگر فعال می

در جامعه باز برخوردار از . آهنگشان در گرو عمل کردن به حقوق ذاتی است هم

زیرا فرآورده فعالیت . آورد ، فرهنگ جامعیت خود را بدست میییدموکراسی شورا

رو،  فرهنگ استقالل و آزادی، در  از این. های در رشد است بمثابه مجموعهانسانها، 

بردارنده بیان استقالل و آزادی راهنمای سیاست و اقتصاد در خدمت انسان مستقل و 

به معنای بیرون رفتن از دایره ممکن و  –آزاد، و در بر گیرنده دانشها و فنون و هنرها 

این فرهنگ شامل انس اجتماعی است به .  است –های جدید به روی انسان گشودن افق

روند؛ شامل آموزش  های آن در ایجاد رابطه دوستی بکار می این معنا که همه فرآورده

و پرورش و امکانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رشد است؛ در 

و  بردارنده تمام کارکردهای حقوق معنوی و حقوق مادی انسان و حقوق جمعی انسانها

اند و شامل  است که خود آنها نیز بیانگر حقوق ذاتی ایموضعهحقوق طبیعت و حقوق 

های نو به نو  زنده کردن طبیعت و جانداران و انسانها از راه ابداع و ابتکار و آفرینش

و  کنونی ( گذشته مشترک)این فرهنگ، با در برگرفتن وجدانهای تاریخی . شونده است

که وجدان علمی  –تن بیان استقالل و آزادی  و دانش و فن و در برداش( حال مشترک)

گرداند که گذشته در حال و حال در آینده  ،  زمان را بستری می-آورد  جمعی را پدید می

این . دهد یابد و بر  رشد بر میزان عدالت اجتماعی شهادت می مشترک جریان می

است، به تک تک انسانها  ها فرهنگ، در همان حال، که فرآورده انسانهای عضو جامعه

و این فرهنگ . کند هویتهای فردی و جمعی خویش را به دست خود بسازند کمک می

ها هستند که جهت و هدف فعالیتها را  های راهنما را و این اندیشه گیرد اندیشه در بر می

 . کنند تعیین می

ه وقتی که سیر تحول جامعه چه  وقتی خالق فرهنگ استقالل و آزادی است و خوا     

 .شود، در تحول اندیشه راهنما، قابل مشاهده استزندانی ضد فرهنگِ قدرت می

قرار، حیاتمندی فرهنگ که در گرو رشد و نو به نو شدن است، به میزان تولید  بدین   

نیروهای محرکه و بکار افتادنشان در جامعه و نیز، به نسبت تولید به مصرف، بمعنای 

 :کند عام کلمه، بستگی پیدا می

فرهنگ استقالل و آزادی در همان حال که بطور مداوم بر جامعیت خویش . 77

از . آید زاید، بکار انسانها در تحقق بخشیدن، به خویش بمثابه انسان جامع، میاف می

فرآیند جامعیت جستن انسان : رو، دو فرآیند، شاخص فرهنگ از ضد فرهنگ هستند این

ای است که،  کند، جامعه ای که زندگی نمی قرار، جامعه بدین.  شدن او ییو فرآیند ش



010 
 

کند، به جای عمران طبیعت، به  و میر کمتر می میزان زاد و ولد  را از میزان مرگ

کند تا در نظام اجتماعی بسته  پردازد، نیروهای محرکه را ویران می تخریب طبیعت می

ای که بیشتر از تولید  جامعه: اینک نوبت آنست که امر مهمی تشریح شود. بماند

 : شود کند، گرفتار یک چند از جبرهای زیر می مصرف می

نیز، « پیشرفته»های  های اقتصادی، در جامعه بنا بر داده. ور کردنجبر پیشخ. 77.7

بنابراین، نسبت . شود میزان مصرف از میزان تولید، زمان به زمان، بیشتر می

 .گر شدت حاکمیت جبر پیشخور کردن در هر جامعه است  مصرف به تولید حکایت

دا کند، تعادل محیط جبر تخریب محیط زیست که هرگاه با همین آهنگ ادامه پی. 77.1

 . خورد  ناپذیری برهم می زیست به طور درمان

که بر اثر از بین بردن منابع و آلودن محیط  چرا. جبر از پیش متعین کردِن آینده. 77.9

اقتصادی سازگار با این جبرها، نسل آینده تحت  –زیست و ایجاد ساختهای اجتماعی

 .جوید ییوم که بتواند از بند آن رهاجبری چشم به جهان خواهد گشود که هیچ نه معل

فروش کردن خود به مثابه نیروی کار که بهترین ترجمان نقش عمله  جبر پیش. 77.3

بحران اقتصادی کنونی، از جمله، هم . را یافتن در ایجاد ضد فرهنگ قدرت است

حاصل زندگی قسطی و هم گویای شدت از خود بیگانگی انسانی است که بیش از پیش 

 .الل و آزادی  خود غافل استاز استق

 .  جبر اطاعت از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی قدرتمدار. 77.5

افزا که در جهان امروز، جو حیات اجتماعی را به طور  جبر خشونتهای برهم. 77.5

 . سازد روزافزونی سنگین می

 .گیرندجبر نابرابریها که همچنان شتاب و شدت می. 77.1

ها فراگیر میها و در سطح روابط میان جامعهکه در سطح جامعه جبر خشونتی. 77.3

 .شود

آورند، استقالل و آزادی و حقوق  این جبرها که یک رشته جبرهای دیگر را ببار می     

گیر  برند و آنها را به  فراگرد شتاب ها می ذاتی و نیز استعدادها و فضلها را از یاد انسان

اند که ادامه حیات ملی بدون  دانسته یان، در باستان، میایران.  سپارند گشتن می  ییش

 –در حقیقت، فرهنگ استقالل و آزادی ملی . جهانی میسر نیست –فرهنگی  ملی 

است از هویتی که او خود  ای جهانی است و راست بخواهی، هویت هر انسان، مجموعه

رهنگی که سازد و هویت فرهنگ خویش و هویتی که از فرهنگ جهانی، بمثابه ف می

 :یابد فرهنگها در آن اشتراک دارند، می
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فرهنگ استقالل و آزادی، هم ملی است و هم جهانی و هر جامعه و بسا هر عضو . 71

بنا بر این، فرهنگ جهانی نیز . کند جامعه، در فرهنگ جهانی، سهم و حق پیدا می

و دوستی با تر، و عامل برخورداری انسانها از حق صلح  باید زمان به زمان غنی می

جبرهای حاکم بر زندگانی فردی و جمعی، اضطراب و ترس و ناامیدی . یکدیگر باشد

شود و در درون  می« برخورد تمدنها»گر  توجیه« تمدن دینی»چنان که . کنند القاء می

خواندند و استعمارگری را با  هایی که زمانی فرهنگ خویش را جهانشمول می جامعه

کردند، امروزه  ، توجیه و مشروع می«نگ مدرن غربفره»درآوردن جهانیان به 

جویند و  های نژادی و قومی و دینی و محلی، در حصار  این و آن هویت، پناه می گروه

در این فرایند، . مشغولند« جوامع موازی»شناسان به ساختن  به اصطالح جامعه

های ستن رشتهروند، گس های اجتماعی در شهرها، باال می بندی دیوارها که میان گروه

 .کنندهای بریده از یکدیگر را گزارش میبندیهمبستگی و تبدیل جامعه به گروه

کننده حصارها و  اما باز باید هشدار داد که این ضدفرهنگهای قدرتند که توجیه     

این ضدفرهنگها نه تنها از بهم پیوستن فرهنگهای استقالل و آزادی . ها هستند دیوارکشی

کنند و از هرگونه  فرهنگ جهانی استقالل و آزادی ممانعت میو پدید آوردن 

کنند، بلکه در درون هر  جامعه جهانی جلوگیری می ییسازی برای مدیریت شورا زمینه

کنند که، در آنها، غلبه با ضد  تجزیه می ییجامعه، فرهنگ همگانی را به پاره فرهنگها

رود و  و فقر فزاینده فرو می رو است که جهان در قهر از این. شود فرهنگ قدرت می

های بزرگ که زندگی بر روی زمین را به  داس اجل بسپرد،  همگان  ترس از فاجعه

 . برد را در خود فرو می

در عوض، این فرهنگ استقالل و آزادی است که چون حاصل همکاری انسان و    

چند گوناگون هویتها را، هر. کند ها را در دامن طبیعت وطندار می طبیعت است، انسان

وطنداری نه دست آویز . کند ولی، به یمن بعد جهانشموِل هر فرهنگ، همگون می

 . شود تعریف شدن در تضاد با وطنداران دیگر، که گشاینده عقل آزاد به روی هستی می

کند با ویژگی جامعیت بمعنای دمسازی با  این ویژگی خود ربط مستقیم پیدا می    

 :ییدموکراسی شورا

در . خاطر که والیت با جمهور مردم است سیاسی است بدین ییدموکراسی شورا. 79

خاطر که سلسله مراتب اجتماعی و تبعیضهای مستقر،بر  همان حال اجتماعی است بدین

خاطر که  در همان حال اقتصادی است هم بدین. کند مدار قدرت، را الغاء و بی محل می

کند و هم بدین سبب که بر وفق عدالت  انسان را از بندگی بنیاد اقتصادی رها می

لحاظ که  هم فرهنگی است بدین. گیرند اجتماعی، امکانها در اختیار همگان قرار می

جمهور انسانها، برخوردار از حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی، برخوردار از حق 



013 
 

گ آهن والیت بر میزان دوستی و دیگر حقوق ذاتی و حقوق جامعه هستند و در رشد هم

 .کنند یکدیگر شرکت می

کند که فرهنگ استقالل و آزادی در برگیرد هر چهار  این دموکراسی ایجاب می      

آورند، صورت  که پدید می یییک از ابعداد روابط قوا و جبرها بعد  را چنانکه در هیچ

های فرهنگی که همه خالی از  دموکراسی را پوشش دیکتاتوری نگردانند و فرآورده

است که بعد رابطه با  بدیهی. را قوام و دوام بخشند ییزور هستند، دموکراسی شورا

پس فرهنگ استقالل و آزادی که عناصر آن همواره . های دیگر نیز وجود دارد جامعه

های دیگر و  های هر جامعه  با جامعه نه عدمی هستند، تنظیم کننده رابطهترجمان مواز

هرگاه رابطه . گردد نیز اعضای هرجامعه با یکدیگر، بر اصل موازنه عدمی، می

انسان با محیط زیست و جانداران را نیز  بعد ششم بشماریم،  تنظیم رابط با این محیط 

ست که مرگ آوری و ویرانگری را بیا ییها بر وفق حقوق ذاتی، نیازمند فرآورده

های فاقد عناصر مرگ و  قرار، فرهنگ استقالل و آزادی مجموعه بدین. محل بگردانند

این . گردد ویرانی آور و واجد عناصر رشد در استقالل و آزادی، بر میزان عدل می

 :فرهنگ، جاذبه و دافعه دارد

ویش، جاذب عناصر فرهنگ فرهنگ استقالل و آزادی به یمن جامعیت نسبی خ  - 73

 .و دافع عناصر ضد فرهنگ است

ایرانی  های حاکم و جامعه  در مثال ایران، دولت همواره استبدادی بوده و گروه بندی    

اند، یک  ای گشته جنبشهای ایرانی که رشته بهم پیوسته. اند پیوسته در دوگانگی زیسته

های اسلحه  بندیدکننده با گروهاند و آن، حل تضاد جامعه تولی هدف را تعقیب کرده

. باوجود این، فرهنگ جامعه از ضد فرهنگ قدرت نفوذ پذیرفته است. است بدست، بوده

و ... اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت و کاربرد زور در زندگی روزمره و 

 های قدرت، میوه تلخ نفوذ پذیرفتن از ضد فرهنگ ها در بیان از خود بیگانه شدن دین

های کنونی، غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ  در مثال دموکراسی. قدرت است

شناسان و فیلسوفان و حقوقدانان را بمعنای فرآورده ابتکار و ابداع و آفرینندگی، جامعه

 .  استنگران محدود شدن روزافزون استقالل و آزادی شهروندان کرده

های استقالل و آزادی  به فرهنگ این واقعیت که دافعه ضد فرهنگ قدرت  نسبت      

شود را زیادت مصرف بر  بیشتر و جاذبه آن نسبت به ضد فرهنگهای قدرت بیشتر می

کنند، گزارش میحال که اکثریت بزرگ انسانها در فقر سیاه زندگی میتولید در همان

 ییمایه آنها زور است، گویا که بن« فرهنگی»افزایش ورود ضدارزشها و عناصر . کند

کند از فقر فرهنگ استقالل و آزادی، از کاهش خودانگیختگی انسانهای عضو یک  می

 . جامعه، بنا بر این از کاهش باروری فرهنگی
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. سان، نوع جاذبه و دافعه هر فرهنگ گویای نوع آن فرهنگ است بدین       

فرهنگهایی که بیشتر فرهنگ استقالل و آزادی و کمتر ضد فرهنگ قدرت هستند، بر 

تر هستند فرهنگهای استقالل و آزادی دیگر باز تر  و بر روی ضد فرهنگها بسته روی

آورد ابتکار و ابداع و کشف و خلق عقلهای مستقل و  اما وقتی فرهنگ ره. و بر عکس

آزاد است، فقدان ویژگیهای فرهنگ استقالل و آزاد و غیر حساس شدن وجدان همگانی 

های ابتکار و ابداع و کشف و خلق، در  دهشوند فرآور و وجدان اخالقی،  سبب می

ساختن عناصر ضد فرهنگ قدرت بکار روند و فرهنگها بتدریج زندان انسان در 

های فرهنگ استقالل و  رو، این ویژگی و دیگر ویژگی از این. مدارهای بسته بگردد

 :معنوی ↔آزاد ربط مستقیم دارند با مدار باز مادی 

کند، اساس نگشتن  ستقالل و آزادی را آسیب پذیر میویژگی که فقدانش فرهنگ ا – 75

 ↔ مادی رابطهِ  را رابطه معنوی، با مادی رابطه قطع. است معنوی ↔رابطه مادی 

. شوند نقش میوجود و، بنابراین، بیبی آزادی، و استقالل رابطه، این در. کند می مادی

بودگی انسان در بیرون »کند که  آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، خاطرنشان می

نظر . دارد ییلحاظ، در دموکراسی، دین کارآ بدین. نبود دموکراسی است« رابطه بانظم

ر جب معنوی، ↔بدون رابطه مادی : شود او را که نقد کنیم و از نقص بپردازیم، این می

که فرهنگ خلق است و مجبور خالق،  چرا. شود و بود جبر، نبود فرهنگ است می

فرهنگ هست زیرا . اما فرهنگ هست پس جبر نیست.  شود ز نمیبنابراین فرهنگ سا

 ↔هرگاه مدار باز مادی . معنوی است ↔مدار انسان فرهنگ ساز مدار باز مادی 

.  خدا است ↔این مدار، مدار باز انسان . شدمعنوی نبود، انسان فرهنگ ساز نمی

آمدند و دینی، پدید نمیهای راهنما از دینی و غیر هرگاه این مدار باز نبود، اندیشه

 . کردندکاربرد پیدا نمی

قرار، به همان اندازه که اندیشه راهنما اهمیت دارد، مراقبت از بیگانه نشدنش بدین      

اما مراقبت از بیگانه نشدن اندیشه راهنما در بیان قدرت، . در بیان قدرت، اهمیت دارد

 :کند مند ویژگی دیگری میاین، باروری فرهنگی انسان، فرهنگ را نیاز بنابر

گردد که به  ای میجوید، سامانه  فرهنگ استقالل و آزادی وقتی جامعیت کامل می. 75

در این فرهنگ، عدالت، بمثابه . روی فرهنگها باز و به روی ضد فرهنگها بسته است

میزان، کاربردی مداوم دارد چراکه سنجیدن پندار و گفتار و کردار به محک حق، به 

گر، تمیز پندار و گفتار و کردار زوربنیاد از اندیشه و گفتار و کردار ترجمان سخن دی

رو است که از خود بیگانه کردن فرهنگ با  از این. حق، نه کاری است غفلت پذیر

 :گیرد تغییر تعریف عدالت و تغییر محل عمل آن انجام می
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های  نایکسانی. ندآی ها در علم و فن و هنر پدید می ها، نابرابری در جامعه. 75.7

ها را توجیه گر رابطه قدرت  هرگاه نابرابری و نایکسانی. استعدادها نیز وجود دارند

جوید که این و آن   میان نابرابرها و نا یکسانها بگردانیم، عدالت همان تعریفی را می

یا (. ارسطو)برابری برابرها و نابرابری نابرابرها : اند فلسفه و بیان قدرت کرده

این تعریف، تعریف عدالت به (. افالطون)رفتن هر چیز و هر کس در جای خود قرارگ

بناگزیر، فرهنگ . آید ها بر سلطه پذیرها می نابرابری است و بکار توجیه سلطه مسلط

تاریخ، بنابر . شود ای از فرهنگ استقالل و آزادی و ضد فرهنگ قدرت می مجموعه

قاعده، قدرت تمایل به فراگیری دارد از  بنابر: گوید گزارش امرهای واقع مستمر، می

رو، ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقالل و آزادی مسلط و فرهنگ و جامعه را  این

 . گرداند گرفتار انحطاط می

هستی )را از ناحق (  هستی دار)اما، هرگاه عدالت را میزانی تعریف کنیم که حق    

دهد، بیشی یافتگان در علم و فن و  یتمیز م( پوشاند ندار و یا حقی که قدرت آن را می

کرانی را  استعدادها فراخنای بی. شوند هنر نیروی محرکه رشد و برابر گردانی می

مشارکت . جویند برای بارورشدن و غنی بخشیدن به فرهنگ استقالل و آزادی  می

 . کند که جامعیت انسان و فرهنگ او است همگان در رشد، هدف مشخص پیدا می

. دهند که جای عمل عدالت را تغییر دهند ها امکان می های قدرت به مسلط نبیا.  75.1

باز بنا بر تاریخ، به روایت امرهای . یعنی میزانی که عدل است را هدف بگردانند

مستمر، همه روز و در همه جا، تنگدستی امروز برای گشاده دستی فردا و  در فقر 

عدالتی امروز،  به بی. شود ه میزیستن امروز برای در ثروت زیستن فردا، توجی

ها و رسیدن به جامعه همه عدل فردا،  ضرورت بکاربردن زور برای برداشتن مانع

اما چرا انسانها، برغم تجربه مداوم و نسل بعد از نسل، همچنان، فریب . شود توجیه می

 زیند و  این و آن بیان قدرت را در سردارند خورند؟ زیرا در ضد فرهنگ قدرت می می

ی داد به داد راهتوانند ببینند که از فقر به غنی و از بدبختی به نیک بختی و از بی و نمی

   .وجود ندارد

به این . توحید همگان در حق ممکن و اشتراک همگان در قدرت ناممکن است. 75.9

م ییهرگاه رابطه میان نابرابرها باشد، گو. دلیل ساده که قدرت  فرآورده روابط قوا است

و هرگاه میان برابرها باشد، دو طرف . قدرت استسلطه بی ط باقدرت و زیرمسل

قرار، هرگاه عدالت را به نابرابری تعریف کنیم و  بدین. شوند حرکتی میمحکوم به بی

انگاریم و  سلطه را یا طبیعی می زیر –یا محل عمل آن را تغییر دهیم، رابطه مسلط 

 ییطبیعت را مبارزه برای بقا از راه زورآزما شویم و یا قانون تسلیم تقدیر قدرت می

شویم موقعیت زیردستی خویش را به موقعیت زبردستی بدل  انگاریم و برآن می می

 . گردانیم
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اما هرگاه عدالت را میزان تمیز حق از ناحق بدانیم، اختالف در علم و فن و هنر و      

. انجامد می... ید در علم و از رهگذر برابری جستن، به توح... دادگری و دوستداری و

فرهنگ استقالل و آزادی، بر میزان عدلت، ابزار گذار از اختالف به اشتراک را در 

پذیر، قدرت  در جامعه دارای نظام اجتماعی باز و تحول. دهد اختیار انسانها قرار می

، به یمن پذیر تا رسیدن به نظام باز و تحول. یابد و انسانها از روابط قوا آزادند نقش نمی

شوند و روابط قوا امکان تحول به های فرهنگی روزافزون  می میزان عدل، فرآورده

قرار، عدل تنها در بیان استقالل و آزادی است که  بدین. یابند روابط خالی از زور را می

زیرا در . است در هیچ بیان قدرتی، عدل میزان نشده. یابد جای خود را بمثابه میزان، می

 . کند تواند بعنوان میزان کاربرد پیدا  عدالت نمی بیان قدرت،

در حقیقت، فرهنگ استقالل و . برد و میزان عدل را وجدان اخالقی بکار می      

که این اخالق بخشی از آن  چرا. ناپذیر است ییآزادی از اخالق استقالل و آزادی جدا

 .   فرهنگ است و نقش دیده بانی را برعهده دارد

ر در کار نیاید، هویت انسان، هویتی است که او  از فرهنگ استقالل هرگاه زو. 71

ای بر آن شود که کار برد زور را کاهش پس هر زمان جامعه. آورد وآزادی بدست می

کند و به خود و اعضای خود دارد که زور ایجاد میرا از میان بر می ییدهد، مرزها

هویت هر عضو جامعه، اولی هویت به ترتیبی که سه . بخشدهویت پایداری را می

ای با خود ساخته او و دومی، هویت  حاصل از ابتکار و ابداع و خلق در جامعه

فرهنگ استقالل و آزادی  و سومی، هویتی که به عنوان عضو جامعه جهانی کسب 

 .یابند کند، این همانی میمی

دادهای اوست زمانی گانه انسان آزاد حاصل فعالیتهای استع اینهمانی هویتهای سه. 73

از این روست که او به بیان . کند که زندگی را عمل به حقوق و دفاع از حقوق می

بیانی که شامل حقوق و اصول . استقالل و آزادی، به مثابه اندیشه راهنما نیاز دارد

راهنما و روشها و معرف الگوها و هدف سازگار با استقالل و آزادی انسان حقوقمند 

 بی که با سرمشق قراردادن آن؛ به ترتی. باشد

رابطه انسان با فرهنگ به مثابه قالب، به رابطه انسان با فرهنگ بمثابه گشاینده . 73.7

افق رشد، به یمن ابتکارها و ابداعها و خلقها، همه ترجمان استقالل و آزادی و 

 در حقیقت، وقتی فرهنگ قالب نیست،. شود حقوقمندی انسان و همه زیندگان، بدل می

شود باز بر روی هستی یابد که قدرت ساخته است بلکه هویتی می هویت شکلی را نمی

 . هوشمند و در صیرورت به سوی او

ها منتشر  در بخشهای وسیعی از جهان، از آنجا که دانشها و فنها در سطح جامعه. 73.1

شوند  می ها و خدمتها، از رشد علمی و فنی آگاه شوند و انسانها، از رهگذر فرآورده نمی

یابند،  تر می اطالعتر و خود را از آن بی و، در همان حال، دانشها و فنها را بغرنج
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ها و فکرهای  آید که آن را غیر عقالنیها، بیشتر خرافه بزرگ و خالی پدید می ییفضا

و بسا پوچ تصور کردِن زندگی و  ییگرا جمعی جبار و ضد اطالعها و بخت و اقبال

از این رو، ضرورترین کارها، مدار را باز . کنند ، پر میبیشتر از همه، خشونت

معنوی گرداندن و آزادکردن جریان دانشها و فنها و شرکت  ↔را مدار مادی کردن، آن

انسانها در بکارگیری دانشها و فنها و مشارکت در اداره امور سیاسی و اجتماعی و 

 .جامعه جهانیها و  جامعه ییمدیریت شورا: اقتصادی و فرهنگی خویش است

ها، کمبودها، فقرها، خشونتها، مخدرها، آلودگی محیط زیست،  گستره خرافه. 73

شود، اعالنهای  پرستی که دین جهانیان می نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و کیش قدرت

ساز به موجودهای ضدفرهنگ  خطر هستند به انسانها که دارند از موجودهای فرهنگ

دهند و کمتر  به زمان، اختیار خویش را بیشتر از دست می زمان. شوند ساز بدل می

تر، رابطه نیاز طبیعی با  به سخن روشن. یابند ها می ها را در خود فرآورده دلیل فرآورده

ها و خدمتهای  بسا سهم فرآورده. گردد شود، کمتر می فرآورده یا خدمتی که مصرف می

دلیل تولید و مصرف . شود میکنند، بیشتر نیز  ویرانگری که انسانها مصرف می

ها و خدمتها دلیل آن را  ها و خدمتهای ویرانگر چیست؟ در خود فرآورده فرآورده

دلیل ضد فرهنگ قدرت است که از انعقاد . دلیل در بیرون آنها است. توان یافت نمی

 .نطفه تا مرگ، قالب انسانها شده است

ساخته قدرت است و تولید و  هر ساخته ای که دلیل را در بیرون آن باید جست،   

 . آور است و به ضد فرهنگ قدرت تعلق دارد مصرف آن مرگ

ها به دانش آموز و دانشجو و، به بزرگساالن ترین آموزش بدین سان، از ضروری    

 :استنیز، این

ای درخور صفت فرهنگ استقالل و آزادی است که دلیل ساخته آن ساخته. 73.7

 و . نانکه دلیل هر دست آورد علمی در خود علم استچ. شدنش در خود آن باشد

ای از این نوع، وقتی آزادانه است که انسان مستقل و آزاد بکار بردن هر ساخته. 73.1

توان تصور کرد بزرگی انقالب فرهنگی را   می. را  در ابتکار و ابداع و خلق، بکار آید

ها و  تولید و مصرف فرآوردهوقتی انسانها مستقل و آزاد استعدادهای خود را در 

هرگاه در هر چهار بعد سیاسی . بکار اندازند که دلیل هریک در خود آن باشد ییخدمتها

گذاری شود که و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی واقعیت اجتماعی، برای آن برنامه

ها و خدمتها در خود آنها باشد، جهان وارد عصر استقالل و آزادی می دلیل فرآورده

 .گرددو رشد انسان جانشین رشد قدرت می شود

هرگاه هر انسان، در پایان روز کار آن روز خود را موضوع پرسش کند و از . 14

چند درصد از کارهایم خودانگیخته و چند درصد از آنها، دستوری، تقلیدی : خود بپرسد
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های  زهاست، او انداو بنابر عرف و عادت و قرارگرفتن در این و آن رابطه قوا بوده

فرهنگ و ضد فرهنگ و نسبت آمیخته شدنشان را با یکدیگر، دست کم در مورد خود، 

های دارای موقعیت مسلط و یا زیر سلطه، بخش اعظم  در جامعه. آوردبدست می

. کارهای روزانه انسانها، دستوری و تقلیدی و بخاطر قرارگرفتن در روابط قوا است

خودانگیختگی کمتر و فرمانبری بیشتر  شود، محور می به همان نسبت که مصرف

از این رو، در چنین فضایی حتی استعدادها، خود، مانع رشد فرهنگی و عامل . شود می

پس ضرورتر کارها اینست که بنیادهای . شوندبزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت می

تر کردن  جامعه، بر اصل موازنه عدمی، تغییر سازمان یابند و از راه هرچه گسترده

آن اندیشه . ساز  قرار گیرند ابتکار و ابداع و خلق، در خدمت انسان فرهنگ فضای

درنگ بیان استقالل و آزادی است که چون هر انسانی بدان عمل کند، بی ییراهنما

 .اش رو به افزایش گذارد خودانگیختگی
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 اصول راهنمای اخالق استقالل و آزادیدر  ضمیمه چهارم 

 

عدمی را راهنمای عقل کردن این همانی جستن با هستی در مقام  اصل اول، موازنه. 7

اندیشیدن و غافل نشدن از این رابطه در گفتار و کردار و پرهیز از برقرارکردن رابطه 

را به این اصل سنجیدن،  ییقوا بادیگری و  اصول و فروع دین و یا هر اندیشه راهنما

ی و از دیگرحقوق و نیز استعدادها و به ترتیبی که انسان هیچگاه از استقالل و آزاد

اندیشه راهنمایی را بجوید که ترجمان موازنه عدمی . فضلهای ذاتی خود غفلت نکند

در . باشد و گفتار و کرداری را بیابد که ترجمان آن اصل و این اندیشه راهنما باشد

ها و جامعه  قلمرو اخالق، موازنه عدمی  در اصول زیر از سوی انسان و جامعه

 : شود هانی بکاربردنی میج

اصل دوم، اندیشه راهنما را راه و روش محبت شناختن و توحید با دیگری را . 1

کند که  توحید به مثابه ارزش اخالقی اول، هنگامی تحقق پیدا می. ارزش دانستن است

امید و شادی را ذاتی حیات بدانیم و استعداد انس و عشق ورزی را در دوستی بکار 

ین امر اساسی غفلت نکنیم که عشق به حق و میزان کردن حق در دوستی، بریم و از ا

هستند  ییها ها، بدون رعایت این میزان، دوستی نیستند، بلکه رابطه رابطه. توحید است

بنا بر توحید، در آغاز، بر میزان حق، دوست و همکار . کند که قدرت ایجاد و قطع می

. دیگر هرگز، در قطع کردن تقدم نجست  باید شد و همواره به حق باید عمل کرد و

حتی مشاهده بیرون رفتن از حق و به بندگی قدرت درآمدن دوست، نه تنها نباید سبب 

باید انسان حقمدار را بر ایستادگی بر حق و دعوت به حق   قطع رابطه شود، بلکه می

وقتی . دبه ترتیبی که حق گریز خود در گسستن پیوند دوستی پیشقدم شو. استوارتر کند

باید عمل به حق را رویه کند و هیچگاه از بازگشت  او چنین کرد، حق مدار همچنان می

 . حق گریز به حق، مأیوس نشود

آموزد که رابطه حق ذاتی خود او با حق ذاتی  این اصل اخالقی به انسان می    

 قرار، دو تنی که بدین. کنند دیگری، رابطه دو حق است که یکدیگر را ایجاب می

شان با یکدیگر، رابطه حقوقشان با یکدیگر باشد، از رابطه قوا با یکدیگر رها  رابطه

آموزد که گذشتن از حق خود به خاطر دیگری، دروغ  این اصل به هر دو می. هستند

من از حق خود گذشتم و شما هم از حق خود بگذرید و من اول از حق خود . است

ود و کس و کار و دوست و دیگری را گذشتم و بعد از حق کس و کار و دوست، خ

کند، تابع  زیرا کسی که به حقوق ذاتی خود عمل نمی. محکوم حکم زورکردن است

اگر این زور از ناحیه دوست . زور است و چشم پوشیدن از حق، تسلیم زور شدن است
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عمل به حق خود و : باشد، چشم پوشیدن از حق، دفاع نکردن از حق دوست نیز هست

 .دیگری، دو روش از روشهای پیروزی بر زورمداری هستند دفاع از حق

بسیارتر از بسیار کسانی هستند . توحید اندیشه راهنما و عمل، اخالق، همین است     

که در نظر پیشرو هستند و در کردار واپسگرا، در نظر، جانبدار ارزشهای واال 

کند وقتی عمل  پیدا می توحید بمثابه یک اصل اخالقی تحقق. هستند، در عمل بنده قدرت

 .شود ترجمان اندیشه راهنما می

اهمیت وفای به عهد . وفای به عهد، عمل به توحید به مثابه ارزش اخالقی اول است    

چون  ییحقوق معنوی و ارزشها. اند بدان حد است که دین را عهدشناسی خوانده

حید به مثابه ارزش همه ترجمان تو... خدمتگزاری، فداکاری و دفاع از حقوق دیگری و

 .اخالقی اول هستند

بکاربردن ارزش توحید، در سازماندهی سیاسی بر اصول استقالل و آزادی و نیز       

در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ را فرهنگ استقالل و آزادی کردن، سبب 

 به. توحید اجتماعی اصل و تضاد منافع فرع بگردند و بمانندشود که در جامعه،  می

ترتیبی که  همواره، اختالف منافع بر وفق اصل توحید اجتماعی حل و فصل گردد و 

های دیگر، همواره از حق  اعضای جامعه با یکدیگر و جامعه در روابط خود با جامعه

 . صلح برخوردار باشند

پس اصل اخالقی دوم . آورد اما این اصل اخالقی را انسان است که به عمل در می     

رفتن مسئولیت رهبری از سوی هر انسان و شرکتش در اداره جمهوری بر عهده گ

 :شهروندان است

در جهان امروز . استعداد رهبری را، بر میزان عدل، فعال کردن، اصل سوم است. 9

بینیم که در هیچ کجا، انسانها خویشتن را دارای استعداد رهبری و حق  که بنگریم می

« نخبه»نند و، در برابر، آنها که خویشتن را دا مشارکت در والیت جمهور مردم نمی

شمارند و اطاعت از خود را بر همگان واجب  استعداد را خاص خود می انگارند،این می

استعداد در اداره  خود را صاحب استعداد رهبری دانستن و بکاربردن این. کنند می

  تن و اینزندگی خویش، زندگی صلح آمیز و توأم با رشد در جامعه را حق خود دانس

استعداد و حق را از آن هر انسان و هر موجود زنده شمردن، هم حاکی از شعور بر 

رو اصل و  استعدادهای خدادادی در نزد تک تک انسانهاست، هم حق بوده و از این

مسئولیت اخالقی انسانی که . است ییارزش اخالقی در خور مردمساالری شورا

کند که هم خود الگو بگردد و هم کسانی که  ب میاستعداد و حق شعور دارد، ایجا براین

اسطوره . از استعداد و حق خویش غافل هستند را به استعداد و حق خویش بخواند 

پرستی، ناقض همگانی بودن استعداد  سازی و اسطوره پرستی، به خصوص شخصیت

بنابر این ارزش، همگان پاسدار حقوق و کرامت یکدیگر و . و حق رهبری است
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هرگاه جمهور مردم بدین . مسئول همت گماردن به امور همگانی هستندهمگان 

و  ییمسئولیت عمل کنند، رهبری همگانی جامعه، تبلور اخالق درخور زندگی شورا

استقالل و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها و حقوق طبیعت و جانداران 

 .شود می

کند  آن کس که رشد نمی»این قاعده و، بدون رشد را ارزش شناختن و آگاهی از      

 : و عمل به این قاعده، چنین رهبری تحقق نیافتنی است« کند شود و ویران می ویران می

هر : است ییرشد، اصل راهنما و ارزش چهارم اخالق در خور مردمساالری شورا. 3

 گاه از رشد، رشد انسان مقصود باشد، تنها وقتی هر انسانی از استقالل و آزادی و

های راهنما به  رو، نقد اندیشه از این. شودحقوق خویش برخوردار است، رشد پذیر می

ترتیبی که همواره بیان استقالل و آزادی بمانند، حق و وظیفه هر انسان و هر جمع 

سان، ابالغ و هشدار و بشارت و انذار، آن حق و ارزش اخالقی  بدین. انسانی است

اندازه رشد انسانها در استقالل و آزادی و رشد هر جامعه است که اندازه بکار رفتنش، 

است و همگان در پی به  که قدرت ارزش اول گشته ییها در جامعه. دهد را به دست می

شود و  دست آوردن این و آن نماد قدرت هستند، رشد انسان با رشد قدرت جانشین می

. خیزد یج، از میان بر میپیامبری به مثابه ابالغ و هشدار و بشارت و انذار، به تدر

نمونه بارز آن، بحرانهای سخت اقتصادی و مالی هستند که، زمان به زمان، جهان را 

دهند، اما، متصدیان امر و  هر بار، اهل دانش خبر وقوع بحران را می. گیرند فرا می

تنها دولتمردان نیستند که تقصیر دارند، . مانند جمهور مردم روی زمین از آن غافل می

از ارزش خود برانگیزی غافل ماندن و شرکت نکردن در . ها نیز تقصیر دارند امعهج

نقد و ابالغ حق و هشدار و انذار نسبت به ناحق و، به القیدی، نکوشیدن در بازگرداندن 

ناحق به حق و سپاسگزاری نکردن از قیام کنندگان به حق و بجا آوردندگان وظیفه 

 .کند های بزرگ را ناگزیر می پیامبری، گرفتار آمدن به فاجعه

تفاوتی و القیدی و فعل پذیری ضد ارزش بوده، و فعال و خالق بودن رو، بی از این     

و در خود برانگیختن بر یکدیگر پیشی گرفتن، ارزش اخالقی و مسئولیتی از 

که  چرا. مسئولیتهای بزرگ انسان یا انسانهایی است که در خور این عنوان هستند

گران  تفاوتی، سرنوشت خویش را به قدرتمداران ستمگستر و توجیه و بی پذیری فعل

 .قدرت سپردن است

پس این اصل اخالق نیازمند دو . خواهد اما رشد روش و سمت یابی و هدف می     

 :اصل دیگر، یکی میزان عدل و دیگری هدف داری است

با حق و جمهوری میزان عدل، به مثابه اصل و ارزش اخالقی در خور  رابطه حق . 5

شهروندان شرکت کننده در اداره جامعه خویش، بیش از همه، به کار سنجش پندار و 

حق راست گفتن . پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک: آید گفتار و کردار آدمیان می
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شوند قدرت که مجبور کننده  و حق راست شنیدن، از حقوق انسان هستند و مانع می

قرار، عدل به مثابه ارزش اخالقی،  بدین. ها حاکم شود بر رابطه انسانها به دروغ است

اندازه رواج دروغ و فریب و فریفتاری و : کند انسانها را از این قاعده بس مهم آگاه می

 ییو بدگو یینیرنگ و ریا  و وسوسه و حسد و نفاق و بهتان و سخن چینی و عیب جو

بنا بر . در یک جامعه است ییگوو رذائل دیگر، گزارشگر شدت و وسعت زور... و 

، شیوع دروغ در هر جامعه، اصالت «کنند چنان که هستید بر شما حکومت می»قاعدِه 

ها را گزارش  جستن قدرت در آن جامعه و سنگین شدن میزان زور در رابطه ییو خدا

خاطر، حق راست گفتن و راست شنیدن در شمار مهمترین حقوق و  بدین.  کند می

 .   زشهای اخالقی استواالترین ار

جستجوی میزان عدل و کاربردهای مختلف آن در صحنه زندگی شرط بقای        

میزان عدل، به خصوص، به کار تمیز پندارها و گفتارها . ی استئمردمساالری شورا

مهمترین کاربردهای میزان عدل . آید و کردارهاِی بیانگر موازنه عدمی از غیر آن می

 :بارتند ازدر قلمرو اخالق، ع

آموزد که انسان عادل و جامعه عادل و جامعه جهانی  میزان عدل به آدمیان می. 5.7

کند که عمل آدمی بیانگِر اصل و اندیشه راهنمای او باشد و  عادل وقتی تحقق پیدا می

چه سود از موازنه عدمی سخن گفتن و بر اصل . این اندیشه بیان استقالل و آزادی باشد

عمل کردن؟ چه سود به داشتن مرامی تظاهر کردن و عملی ناقض  محوری ثنویت تک

جامعه : کند آن داشتن؟ میزان عدل انسانها را از این قاعده بس ارجمند و کارآ آگاه می

است که، در آن، عمل فردی و عمل جمعی با اندیشه   ای رشید و در رشد، جامعه

ل با باور، گویای میزان اندازه ناسازگاری عم. راهنمای فرد و جمع سازگار باشد

ضعف وجدان اخالقی، نشانگِر میزان حاکمیت زور بر پندار و گفتار و کردار انسانها، 

بیانگِر اندازه تخریب نیروهای محرکه و واپس رفتن جامعه، و سرانجام گویاِی تصدی 

 .کفایت و ویرانی و فسادگستر است امور جامعه از سوی زورمدارهای بی

انسان را از حقوق خود ( زور)= آموزد که تنها قدرت  آدمیان می میزان عدل به. 5.1

که بیشتر و بسا عموم مردم معتاد به اطاعت از قدرتند،  ییها در جامعه. کند غافل می

به خاطر »، یا «به خاطر شما از حق خود گذشتم»عادت منت گزاردن بر یکدیگر که 

ما را از این قاعده مهم آگاه  میزان عدل،. ، به رواج است«دیگری از حق خود گذشتم

ها با یکدیگر، از حقوق خود  در هر جامعه، به همان میزان که انسانها در رابطه: کند می

. پوشند، نظام اجتماعی ظالمانه و ضد رشد و ویرانگر نیروهای محرکه است چشم می

مهور از جمله، دولت نه ترجمان والیت ج. ای، بنیادها قدرتمدار هستند در چنین جامعه

 .های دیگر استمردم که تجسم روابط قوا در درون جامعه و میان جامعه با جامعه
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حق راست گفتن و راست شنیدن، بدون شفاف شدن پندارها و گفتارها و کردارها . 5.9

از آنجا که پندار و گفتار و کردار قدرتمداران مبهم است و ابهام است . کند تحقق پیدا نمی

، شفاف کردن پندارها و گفتارها و کردارها مسئولیتی همگانی که دستیار اول آنهاست

افزون بر این، این قاعده . گیرد میزان عدل این مسئولیت شناسی را اندازه می. شود می

میزان ابهام در پندارها و گفتارها و کردارها، شاخصی برای : دهد را هم به دست می

. ها در بردارند وری است که رابطهاندازه گیری حاکمیت استبداد بر جامعه و میزان ز

جنگها و بحرانها و ویرانگریهای اقتصادی و جز اینها، از جمله، فرآورده ابهام در 

جوید و  در جامعه، به میزانی که قدرت اصالت می. پندارها و گفتارها و کردارها هستند

تا جایی کند  آورد، اخالق و رویه درخور خود را تحمیل می انسان را به بردگی در می

در . شود که وجود ابهام در پندار و گفتار و کردار ناگزیر و بسا ارزش می

زبان مبهم برای : است ایرانی، اعتیاد به اطاعت از قدرت، دو زبان پدید آورده جامعه

زبان نخستین، زبان رایج . گفت و شنود با نامحرم و زبان شفاف برای گفتگو با محرم

از . ت گفتن و راست شنیدن مجازات سنگین دارداست که راس ای شده در جامعه

 .است ییاستبداد زدا ییروست که ابهام زدا این

واکنش زورگو نگشتن و در همان حال، همه راههای نفوذ را بر او بستن، چنان . 5.3

بکاربردن روشهای . جز تخریب زورگو حاصل نشود، عدل است ییکه با زورگو

، کاربرد موازنه عدمی در ییز بیماری زورگوبرای رها شدن زورگو ا ییزدا خشونت

شود که اندازِه واکنش نشدن و عارف بودن  در اینجا عدل میزانی می. اخالق است

 .دهد برحق ابتکار عمل و بکار بردن آن را، بدست می

این . شود انسان موجودی به طور واقعی تواناست و ناتوانی عارض او می. 5.5

در حقیقت، آن را با ایجاد روابط . آورد خویش پدید میعارضه را هم انسان خود برای 

 ییرو، پندار و کرداری که توانا از این. سازد قدرت و حاکم کردن قدرت بر خود می

انسان را از یاد او ببرد و او را گرفتار باور دروغ به ناتوانی خود کند، ستم و رفتاری 

ه برخورداری انسان از میزان عدل به کار سنجش انداز. ضد اخالق آزادگان است

ای  در هر جامعه: کند این میزان ما را از قاعده مهم دیگری آگاه می. آید خود می ییتوانا

تر، و  خویش باالست، آن جامعه مستقل ییکه میزان برخورداری اعضای آن از توانا

ها  انسانهای عضو آن از استقالل و آزادی خود بیشتر برخوردارند و بار زور در رابطه

زده، احساس ناتوانی، یک احساس همگانی و یأس  در جامعه استبداد. متر استک

 .ترجمان آنست

اعتماد به نفس، و در عمِل به حق به انتظار دیگری ننشستن، و نفس خویش را . 5.5

میزان عدل به انسان و . مکلف دانستن رفتار اخالقی بر اصل موازنه عدمی است

نفس خویش را مکلف بشمارد و اعتماد به نفس داشته گوید چسان و چه اندازه  جامعه می

 . باشد و این ارزش اخالقی عالی چه اندازه در آموزش و پرورش کاربرد دارد
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امروز بیشتر از زمانهای گذشته، فکرهای جمعی جبار، انسانها را از استقالل و . 5.5

ت جسته های غرب، فرد اصال گویند در جامعهمی.  اند آزادی خویش محروم ساخته

اما فرد نه تنها در برابر قدرت و بنیادهای قدرتمدار تنها گشته، بلکه بیش از . است

میان تولید و مصرف . دهد است و می پیش، استقالل و آزادی خود را از دست داده

در حقیقت، . ای مستقیم  وجود دارد فکرهای جمعی جبار و احساس ناتوانی، رابطه

مبارزه . اعضای آن جامعه دارد یییم به احساس تواناای بستگی مستق حیات هر جامعه

با احساس ناتوانی و کوشش برای درمان این عارضه از جمله در گرو آزاد کردن 

میزان عدل، اندازه تولید و مصرف فکرهای . جامعه از فکرهای جمعی جبار است

 .هدد جامعه را از این فکرها، به دست می ییجمعی جبار، بنا براین، اندازه رها

. «سنجند شخص را به حق می»است که، در آن،   ای جامعه رشد یاب جامعه. 5.3

با وجود این، در جامعه، به میزانی . سنجیدن حق به شخص، روش زورپرستان است

رود، شود، سنجیدن حق به شخص، نه تنها ضد اخالق بشمار نمی که قدرت پرستیده می

میزان عدل، ما را از این قاعده بس مهم آگاه . شودبلکه جبری اخالقی انگاشته می

ها باال  شود، میزان زور در رابطه که حق به شخص سنجیده می ییها در جامعه: کند می

اندازه سنجیده شدن شخص به حق، . و انسان بنده قدرت و تحت انواع استبدادها است

خویش را بدست اندازه استقالل و آزادی و شرکت انسانها در اداره امور جامعه 

 . دهد می

شود، تقدم و حاکمیت مصلحِت بیرون  که حق به شخص سنجیده می ییها در جامعه     

علت . شود از حق بر حق، نه تنها پذیرفته است، بلکه دستوری اخالقی شمرده می

سازد و مصلحت را  نشستن این ضد اخالق بجای اخالق آنست که حق با قدرت نمی

کسی که خود را . شود ری از حق، ایستادگی در برابر قدرت میجانبدا. سازد قدرت می

کند و به تدریج چنان به بندگی  بینند، مصلحت گرایی شیوه می توانا به این ایستادگی نمی

به این معنا که . شود ضد اخالق را جایگزین اخالق کند آید که ناگزیر می قدرت در می

ار با خواست قدرت را غیر اخالقی عمل به مصلحت را اخالقی و عمل به حق ناسازگ

 .کند تلقی 

شود و یا بیان قدرتی  که دین در مرام استبداد از خود بیگانه می ییها در جامعه. 5.3

گردند و برای همدیگر،  گردد، اعضای آن، قاضی یکدیگر می اندیشه راهنمای آن می

اعضای یک  بنا بر قاعده، میزان اعتیاد. کنند غیابی، حکمهای محکومیت صادر می

های  جامعه به حاکم کردن خود و محکوم کردن دیگری و بیگانه را عامل کم و کسری

خود شمردن، اندازه کاربرد زور در آن جامعه و اندازه نزدیکی اندیشه راهنما به بیان 

آید که اندازه  رو، میزان عدل هم بکار آن می از این. دهد قدرت فراگیر را به دست می

است که، بدان،  ییدیشه راهنمای استبدادزده را معین کند و هم ترازواعتیاد و نوع ان

زیرا اصل تغییر کن تا . شوند انسانها از شدت اعتیاد و نوع اندیشه راهنمایشان آگاه می
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تغییر یابی و الگوی تغییر  بگردی، بدون بکاربردن  میزان عدل بمثابه ارزش اخالقی، 

 .   گردد به عمل درآوردنی، نمی

که حق هستی دارد و ناحق فرآورده  چرا. قیام به حق  به میزان عدل نیاز دارد. 5.74

. عدالت تمیز هستی دار از هستی ندار است. زور و پوششی از دروغ بر حق است

اما زور جهت ویرانگری . آید برای مثال، نیرو وجود دارد و به کار زندگی در رشد می

ای میان دو انسان و یا میان  رابطه. نداردبخشیدن به نیرو است و خود به خود وجود 

شود، اگر رابطه تضاد انسان و جانداری دیگر و یا میان انسان و طبیعت برقرار می

باشد سبب از خود بیگانه کردن نیرو در زور و بکاررفتنش در تخریب دو طرف 

باز ای قطع شود، نیرو طبیعت خود را  که چنین رابطه اما به محض این. شودرابطه می

قرار، عدل به مثابه یک میزان اخالقی، ما را از انواع از خود بیگانگیها  بدین.  یابد می

اندازه از خود بیگانه : آموزد که کند و این قاعده را می ها آگاه می و شدت آنها در جامعه

شدِن حق در ناحق، در یک جامعه، اندازه  غفلت انسان از استقالل و آزادی خویش، 

. دهد ، و نیز اندازه نا برخورداری انسان از حقوق خویش را نشان میدر آن جامعه

اخالق استقالل و آزادی چون وجدان اخالقی جامعه گشت، انسانها را به قیام به حق بر 

دارد که از راه بازیافتن استقالل و آزادی و حقوق خویش  انگیزد و آنها را بر آن می می

ار سخت را درمان کنند که فراوانی از خود و عمل به آنها، آن آسیب اجتماعی بسی

 .بیگانه شدن حق در ناحق است

اند، در  نما ولی در واقع ضد اخالق رواج یافته که به دلیل سنن اخالق ییتبعیضها. 5.77

چنانکه هنوز تبعیض میان دختر و پسر، یک امر طبیعی و اخالقی . ها، بسیارند جامعه

غافل از . رود ان این دو، کاری زشت گمان میبه شمار رفته و برابری قائل شدن می

میزان عدل، . کند و هر تبعیضی، زشت کاری است که تبعیض را قدرت ایجاد می این

از آنجا که تبعیضها احکام . گیرد ایجاد و بکار رفتن تبعیضها را در جامعه، اندازه می

. دهد ا به دست میقدرت فرموده هستند، اندازه به کار رفتنشان اندازه بندگی از قدرت ر

. و شمار تبعیضها و اندازه بکار رفتن آنها، گزارشگر انحطاط اخالقی هر جامعه است

ایست که در آن تمامی تبعیضها ملغی  ، جامعهییجامعه دارای نظام مردمساالری شورا

شود که مسابقه در دانش پژوهی و دادگری و   در آن جامعه، اخالقی رعایت می. هستند

دن، به یمن تقوا، میان انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند را ارزش برکرامت افزو

شناسد و جریان رشد را جریان گذار دائمی از نابرابری در دانش به برابری در  می

 .گرداند  دانش می

های تحمیل نظر بر واقعیت وردن انسانها وآو از قالب درنظر  قالب انگاری. 5.71

که ویرانی  چرا. ترین کارها استآزادگی، در شمار زشت، ستم و به لحاظ اخالق طبیعی

ی که انسان است و افزاید و سرانجام نیز از واقعیت بر ویرانی و مرگ بر مرگ می

برای مثال، وجود استعداد . گیرد را می« باطل شد»حکم  واقعیتی که طبیعت است
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نبود، موجود استعداد  زیرا اگراین. ای، یک واقعیت استرهبری در هر موجود زنده

اما نظری که برای یک شخص و یا یک گروه والیت مطلقه بر همه . زنده نیز نبود

تحمیل این نظر به زوِر . واقعیت استاین ناسازگار با  یشود، نظر زیندگان قائل می

دانیم چنین زوری ویرانی و مرگ همگانی را ببار  نزدیک به مطلق نیاز دارد و می

و به میزانی که اعضای جامعه استعداد رهبری خود . نی استرو، ناشد از این. آورد می

شود و استبداد مستند بدان، محکوم  اعتبار میبرند، نظر بی را در رشد خویش بکار می

را به موضوع شناسائی  نظر با واقعیت خوانائیمیزان عدل، اندازه . گردد به زوال می

هر اندازه باور، مرام و : کند گاه میما را از این قاعده آ و نیز این میزان .دهد دست می

اندیشه راهنما با واقعیتهای برحق سازگارتر، انسانهای عضو جامعه از استقالل و 

بحرانها، برای مثال، بحران اقتصادی، از جمله، حاصل . آزادی و رشد برخوردارتر

ی حقیقو ناسازگاری نظرهای رایج با واقعیتهای برحق و به کاربردن زور برای واقعی 

ها  اخالق آزادگی  هرگاه جامعه. های نظرهایی است که مجازی اند مایه جلوه دادن بن

فاصله بسیار  سان که هستآن بجویند و بپذیرند که نظر نظر است و چه بسا با واقعیت

شود و از میان بر توجیه ناپذیر می، قدرتمداری و در هر حال قالب نیست داشته باشد

 .خیزدمی

انگیخته، ارزش و نقش مرده در دست  جا، ابتکار و ابداع و خلِق خوداز این . 5.79

میزان عدل ما . شوندمرده شوی را بازی کردن، ضد ارزش و ضد اخالق آزادگی می

توان تصور کرد  می. کند را از  اندازه ابتکارها و ابداعها و خلقهای خودانگیخته آگاه می

ه، انسانها به جای آنکه از یکدیگر خواهند شد هرگا ییها ها چگونه جامعه جامعه

ها، انواع استثمارها ضداخالقی بشمار در آن جامعه. خوردند  بخورند، از عمل خویش 

آیند و اطاعت از امر و نهی  روند و اعمال قدرت فرموده زشت بشمار می می

 .شودزورمدار، ستم به خود و دیگری دانسته می

امانه ارزشهای اخالقی راهنما، یعنی حق، خوب آن فعلی است که سازگار با س. 5.73

گر،  دانیم که سلطه می. این خوب برای همه، در همه جا و همه وقت خوب است. باشد

را از آِن خود و بد « خوب»برد و آنگاه  سلطه را از شمار انسانها بیرون می نخست زیر

توجیه دینی و یا  آمیز خود انگارد و برای این رفتار تبعیض می« دون انسانها»را از آِن 

اما کسی نپرسیده است که آیا ممکن است خوبی که حق است را . تراشد فلسفی نیز می

بتوان  برای کسی روا دید و از کس دیگری دریغ داشت؟ به سخن دیگر، چگونه ممکن 

است مسبطها بتوانند خود از حق برخوردار باشند و به حق عمل کنند اما مستضعفان نه 

دانند  گراهای نگون بخت نمیباشند ونه بتوانند بدان عمل کنند؟ سلطه این حق را داشته

پذیران را از آنها محروم توانند سلطه تا خود را از حقوق خویش محروم نکنند، نمی

رابطه میان زورگو و زورپذیر، هر دو را، از استقالل و آزادی، محروم  . گمان برند

علم . آید سلطه پدید می زیر –رابطه سلطه گر شوند که  از  هردو برده قدرتی می. کند می
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گر و شود که اگر هم سلطه به رابطه حقوقمندها با یکدیگر و عمل به آن، سبب می

را  ییزورگویی پیدا شود، سخت کم شمار باشد و نتواند بساط سلطه گری و زورگو

و خود یافت که حقوق ذاتی وجود و حیات اویند  سلطه درمی و نیز اگر زیر. بگستراند

آید  میزان عدل  به کار انسان می. داد گر نمی باید به آنها عمل کند، تن به سلطه سلطه

که هرگاه بخواهد زورگوید، به یادش آورد که برای زورگویی نخست خود را  برای این

باید ویران کند و هر زمان خواست زور بشنود، خاطرنشانش کند که حق خویشتن و  می

آورد که ممکن نیست  این میزان به یاد همگان می. است یاد بردهعمل کردن بدان را از 

  .کسی آن خوبی را  که حق است برای خود بخواهد و از دیگری دریغ کند

کاربرد میزان عدل در اخالق، راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن جاذبه و .  5.75

سخنی و یا کردن  اندیشیدن و یا گفتن)که عمل  توضیح این. دافعه خودجوش حق است

هرگاه حق باشد، نسبت به هر عملی که حق باشد، جاذبه و نسبت به هر عملی ( کاری

در عوض، عملی که حق نباشد نسبت به عمل دیگری که . که حق نباشد، دافعه دارد

باید سود  بلکه دو مرتکب ناحق، نخست، می. حق نباشد، بطور خود جوش جاذبه ندارد

قابت و یا دشمنی و یا دوری از یکدیگر را بسنجند و مصلحت و زیان، همدستی و یا  ر

 .   شود حاصل این سنجش می

باید به کار اندازه گیری رعایت شدن اصول  قرار، میزان عدل نخست میبدین     

محل رو، بدون هدفداری، میزان عدل بیاز این. راهنمای اخالق استقالل و آزادی بیاید

. گردد ه هرگاه هدف صیر به حق باشد، راه خط مستقیم میخاطر کیکی به این. شود می

آورد و انحراف از حق را  به سخن دیگر، میزان عدل، تمام دقت خویش را بدست می

 :دهد در جا نشان می

است،  ییششمین اصل و ارزش اخالق آزادگی که در خور مردمساالری شورا. 5

آموزد که میان هدف با زمان، رابطه مستقیم است  این اصل به ما می. هدفداری است

هرگاه . وقتی انسان از استقالل و آزادی خود برخوردار و عامل به حقوق خویش است

شود و ثانیاً،  متناسب با  او قدرتمدار باشد، اوالً رابطه هدف با زمان غیرمستقیم می

ز استقالل و آزادی خویش و غفلتش از حقوق خود، زمان اندازه محرومیت انسان ا

 :که توضیح این. شود کوتاه می

هر . شود استبداد برقرار می در استبداد فراگیر، رابطه هدف با زمان از راه این. 5.7

ترین زمان  اندازه شدت استبداد بیشتر، ناگزیری انسان به گزینش هدفی که در کوتاه

بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . شود میتر  تحقق پذیر باشد، زیاد

. اند اطالع بوده و آلودگی محیط زیست حاکی از آنند که اقتصاددانها از این قاعده بی

داری لیبرال را استبداد فراگیر  راست بخواهی، از آنجا که این اقتصاددانان، سرمایه

ها از فعالیتهای تولیدی منصرف و به  یهاند ببینند که سرما توانسته اند،  نمی شناخته نمی
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محور به  اند ببینند اقتصادهای تولید توانسته نمی. شوند انواع بورس بازیها جذب می

میزان تولیدهای ویرانگر و میزان تخریب . شوند محور تبدیل می اقتصادهای مصرف

تنها بر کنند که استبداد سرمایه نه  نیروهای محرکه ما را از  این واقعیت آگاه می

است، بلکه در کار استوار کردن حاکمیت خود بر فضا و  سرتاسر جهان حاکم گشته

 . های دور است زمان، تا آینده

قرار، به نسبتی که رابطه هدف با زمان، مستقیم و استقالل و آزادی انسان در  بدین      

. شود یها کمتر م شود جامعه آزادتر و حضور قدرت در رابطه گزینش هدف بیشتر می

شود  شود، هدف وصول به خدا می نهایت می در درازترین زمان، یعنی وقتی زمان بی

این  بنابر. رسد که به همین دلیل استقالل و آزادی انسان در آن نیز به کمال خویش می

باید ایجاد رابطه مستقیم میان هدف با زمان به یمن غافل  قاعده، ارزش اخالقی اول می

آزادی خویش و گزینش هدف سازگار با استقالل و آزادی و حقوق نشدن از استقالل و 

 .انسان باشد

جز این، سنتها و عرفها و . ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر یکی و آن نیز  حق است. 5.1

از بد . که حق نیستند، بقا ندارند و جریان رشد جریان آزاد شدن از آنها است ییعادتها

، رعایت سنتها و عرفها و عادتهای قدرت «بر اخالقیج»ها، بنا بر  اقبالی، در جامعه

ها که واپس  شوند و جامعه چه بسیار زندگیها که تباه می. فرموده، اجباری نیز هستند

 .روند، بخاطر نشستن ضد اخالق به جای اخالق مانند و بسا از میان می می

اما اگر . دکنن های قدرت هستند، زود به زود شکل عوض می ها که ساخته خرافه. 5.9

استبداد دینی و استبداد سیاسی و استبداد اقتصادی و استبداد آموزشی و تربیتی و استبداد 

ها دراز و بسا تغییر شکل نیز  شدت و تداوم داشته باشند، عمر خرافه« فرهنگی»

ها، زمان و ها و دانشها و هنرها و اطالعها و داده فقدان جریانهای آزاد اندیشه. دهند نمی

این عامل همراه است با چرکین شدن وجدان . نهد سازها می را در اختیار خرافهمکان 

تواند قطع رابطه با زمان و مکان  وجدان اخالقی چرکین دیگر نمی. اخالقی جامعه

بریدن از واقعیت، زمان و مکان پندار و . واقعی را تشخیص و به انسان هشدار دهد

شود  هدف در زمان و مکان مجازی گزیده میکه  چرا. کند گفتار و کردار را مجازی می

« جنگ پیشگیرانه»برای مثال، . گردد و رابطه هدف با زمان و مکان واقعی قطع می

« النصر بالرعب»و یا « خاورمیانه بزرگ»آنهم برای استقرار مردمساالری در 

ها و اعضای  چه بسیار جامعه.  های بریده از زمان و مکان واقعی هستند گزینی هدف

شوند که در زمان و مکان مجازی سنجیده و مجوز  می یینها که قربانی هدف و روشهاآ

این نوع هدف و روش گزینیها که ترجمان ثنویت تک . شوند بکار بردن زور می

خواهد سلطه بر جهان  می( جنگ پیشگیرانه)=که اولی  اند چرا محوری هستند، خرافه

خواهد جامعه را تحت والیت مطلق  می( النصر بالرعب)=را دائمی بگرداند و دومی 

  کرد، خرافه توان یک رابطه و یک وضعیت را دائمی این تصور که می. زور نگاه دارد
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جوید و با  آید و به ویرانسازی تمرکز می که قدرت از ویرانسازی پدید می است چرا

تر، رو، هر اندازه ویرانگری بزرگ از این. شود ادامه دادن به ویرانسازی، منحل می

تر و عمر هدفی که  هر اندازه قدرت متمرکزتر، عمرش کوتاه. تر عمر قدرت کوتاه

و ایجاد رعب با اعمال خشونت، عمر قدرت را  ییسلطه جو. تر گزیند نیز کوتاه می

و دراز کردن زمان زندگی باشد، این قدرت  ییگرا هرگاه بنا بر واقعیت. کند کوتاه می

 . باید منحل گردد است که می

قرار، هرگاه وجدان اخالقی چرکین باشد و اعضای جامعه را از رابطه مستقیم  بدین     

آمدهای رابطه هدف هدف با زمان و رابطه طول زمان با هدف آگاه نکند و نسبت به پی

از این وجدان و غنی کردن آن،  ییزدا با زمان از راه قدرت هشدار ندهد، چرک

 . گردد مسئولیتی همگانی می

رو، صاحب اختیار زمان گشتن و  از این. ان فرآورده عمل است و نه به عکسزم. 5.3

از راه رشد، زمان خویش را ساختن، ارزش اخالقِی برین و کاری در خور انسان 

کند و، از راه تولید،  چنین انسانی پیشاروی خود را باز می. مستقل و آزاد و خالق است

 . ندگردا زمان حیات خویش را دراز و درازتر می

قرار، ماندن در گذشته و غفلت از این واقعیت است که، بدون تصور هدف،  بدین     

این غفلت غفلت از استقالل و آزادی خویش نیز . براین، آینده، عمل وجود ندارد بنا

یا مطلق کردن حال، اخالق شایسته مردمساالری نیست  « دم را غنیمت شمردن». هست

که در  –مان و مکان از راه ویران شدن و ویران کردن زیرا رابطه برقرار کردن با ز

، فعل ییگرا بنا بر قاعده، مصرف. است –شود  اصطالح اقتصادی مصرف خوانده می

پذیری است و فعل پذیری، فعاِل مایشاء شناختِن اسطوره قدرت و در اعتیاد اطاعت از 

 .قدرت، ماندن و ویران شدن و ویران کردن است

، کاستن از امکانهای آیندگان، ضد ارزش و خالف ییی شورادر مردمساالر. 5.5

در . های آیندگان ارزش و عملی اخالقی است اخالق و افزودن بر امکانها و داشته

کاریم و  دیگران کاشتند و ما خوردیم ما می»های تولید محور، از دیر باز،  جامعه

اخالقی، هرکس  بنا بر این اصل. است ارزش اخالقی بوده« دیگران خواهند خورد

باید همه روز از خود بپرسد او به خود و به جامعه و وطن خود چه خدمتی را می می

 تواند بکند؟ کند و کدام خدمت را می

ها است که، در آنها، پیشخور کردن منابع،  ایرانی، دارای پر شمار پند نامه جامعه    

الق راهنمای اهل فتوت در اخ. ضد ارزش و افزودن بر امکانهای آیندگان، ارزش است

اند که بیابان زندگی را  رو ستوده و عیاران و عارفان، پندار و گفتار و کردار نیک از آن

این اخالق به . گردانند، هم برای معاصران و هم برای آیندگان بهشت زندگی می

هرگاه تمامی آرزوهای کسی برآورده شود : آموزد کردن حیات را می روش دائمی انسان
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با مرگ . ر چه خواهد کند، حداکثر زمان در اختیار او، یک عمر صد ساله استو او ه

اما هرگاه پندار و گفتار و کردار نیک . هایش را خواهند برد و خواهند خورد او، داشته

را رویه کند، یعنی حقوق خویش را بشناسد و به این حقوق عمل کنند و با همگان 

قرار، از دیر باز، ربط مستقیم  بدین. جوید د میرابطه حق با حق برقرار کند، عمر جاوی

های مستقیم و غیر مستقیم میان هدف و زمان، بر اهل خرد  میان عمل و زمان و رابطه

 .اند آشکار بوده

که  غافل از این. است در زمان ما، پیشخور کردن و مصرف انبوه ارزش شده      

حاصل آن، نه تنها . سر استمصرف انبوه تنها با اصالت مطلق بخشیدن به قدرت می

کوتاه شدن عمر منابع موجود در طبیعت بلکه کوتاه شدن عمر طبیعت و ناسازگار شدن 

 . محیط زیست با زندگی است

در رابطه با زمان، چندین ضد ارزش وجود دارند که قدرت گرایان بر پندار و . 5.5 

ته، ساختن حال و آینده نفی گذش»برای مثال، . اند گفتار و کردار انسانها حاکم کرده

و « باید حال خود را قربانی کرد ای بهتر، میبرای دست یافتن به آینده»، و یا، «است

چون »و یا  « فقر و رنج در این جهان، ضامن رفتن  به بهشت در آن جهان است»یا، 

تصورهای نادرست و ارزش سوز ... و یا « آینده نامعلوم است، دم را غنیمت شمار

ای وجود ندارد تا به خاطر  که پیش از تعیین هدف و تشخیص روش، آینده اچر. هستند

حق . گردانیم« غنیمت دان دم»آن، زمان حال خود را دوران رنج و مشقت یا خوشی و 

و، بدون آینده، عمل و، . سازد های نزدیک و دور خویش را میاست که هرکس آینده این

است که نفی  و حق این. آن را غنیمت شمردوجود ندارد تا بتوان « حالی»بنا بر این، 

است و  های گوناگون تجربه شده این تصور دروغ در جامعه. گذشته نیز ناشدنی است

های رژیمهای حاکم بر ایران و ترکیه و  حاصل تجربه. است ناممکن بودنش مسلم گشته

فی گذشته ها نیز ناممکن بودن ن اما پیش از این تجربه. معلوم است...  روسیه و چین و

وگرنه، کدام . شود که رشد به نقد گذشته و سرمایه کردن آن میسر می چرا. مسلم بود

سلطه، خالی  های زیر انسان است که بتواند بخش بزرگی از خود را نفی کند؟ در جامعه

که  شدن از فرهنگ خود و پرشدن از فرهنگ جامعه مسلط، ارزش گشت غافل از این

را ممکن کرد، فرهنگ جامعه مسلط نیز گذشته را در بر  بر فرض که بتوان این محال

 .  گیرد می

راه رشد است،  اما وقتی انسان از استقالل و آزادی خویش برخوردار و در راست     

این انسان نه در گذشته . آموزد که گذشته را نقد و سرمایه کند اخالق رشد به او می

گذارد درد و رنج و گرسنگی و  ای آرمانی، میماند و نه به وعده  آینده می

 .های دیگر را به اوتحمیل کنند روزی نگون
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. شمول است از آنجا که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند، وجدان اخالقی جهان. 5.1

در همه جا و همه وقت، وجدان اخالقی هر انسانی و هر جامعه انسانی به او و آنها 

و نفرت و دشمنی بد هستند؛ نان انس و دوستی و عشق، خوب، و کینه : گوید می

خوردن از عمل خویش خوب و بار خود را بر دوش دیگری گذاشتن بد، زور گفتن و 

بازداشتن خوب هستند، داد  ییزور پذیرفتن بد و زور نگفتن و زورگو را از زورگو

گری بد است، چراکه حق و ناحق در  بازی و منافقخوب است و ستم بد است، وسط

هرگاه او حق را انتخاب کند، ناحق . تند که آدمی یکی را انتخاب کندعرض یکدیگر نیس

گیرد، در  پس کسی که میان حق و ناحق، وسط را می. را نگزیده است و به عکس

بنا بر قاعده، وجدان اخالقی یک جامعه . است را انتخاب کرده( زور)= حقیقت، قدرت 

پیشگی به رواج  و نفاق بازیو نیز جامعه جهانی ضعیف و چرکین است وقتی وسط

 . است

ای اندیشمندان از آن به  شمولِی وجدان اخالقی یا آنچه پاره یکی از دالیل جهان     

سازان قدرت نیز از وجدان  است که حتی نظریه کنند، این تعبیر می« اخالق عام جهانی»

های خود و نیز چرکین کردن این وجدان،  شمول، برای توجیه ساخته اخالقی جهان

. دهند دارند و معانی را تغییر می ها را نگاه می که آنها کلمه توضیح این. کنند استفاده می

چون افالطون و ارسطو که عدالت را ارزش شمردند اما تعریف آن را تغییر دادند و یا 

کنندگاِن بیان دین در بیان قدرت که توحید و دیگر اصول راهنمای اسالم  چون بیگانه 

این کردارها خود برهان . دهند شناسند ولی تعریفهای آنها را تغییر می را اصول دین می

هستند بر وجود وجدان اخالقی، هم نزد نظریه سازان قدرت و بکار برندگان این 

 .ها و هم نزد جمهور انسانها نظریه

که اعتیاد به اطاعت از قدرت،  جز این. قرار، وجدان اخالقی جهانی وجود دارد بدین     

کوشش . کند اخالقی یک شخص، یک جامعه و جامعه جهانی را مخدوش میوجدان 

و افزودن بر مشترکات وجدان اخالقی جهان، مسئولیتی همگانی  ییزدا برای چرک

چنانکه به میزانی که در کشورهای مختلف، برای برخورداری انسانها از حقوق . است

وز به این حقوق، تر و تجا شود، وجدان بر این حقوق همگانی خویش، کوشش می

شود و  می ییزدا این وجدان وقتی چرک. کند وجدان اخالقی جهانی را متأثرتر می

ها  آورد که انسان و همه آفریده شفافیت و بیداری و هشیاری کامل خویش را به دست می

از کرامت و حقوق خویش برخوردار و این وجدان راهبر جهانیان در راست راه رشد 

 .بگردد در استقالل و آزادی
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 های زبان آزادیویژگی ضمیمه پنجم  در

 

ها معانی که در آغاز داشته  کلمه. شوند های قدرت در زبان قدرت اظهار می بیان      

اند  اند را، در طول زمان، بنابر تغییرها در روابط قوا، در بیانهای قدرت، معانی جسته

هر بار که بیان استقالل و آزادی به انسانها پیشنهاد . است که قدرت به آنها بخشیده

مایه آنها، استقالل و آزادی و دیگر حقوق،  است که بن ا معانی دادهه است، به کلمه شده

مایه قدرت  مایه را با بن ها گشتن قدرت، این بن باوجود این، محور رابطه. اند بوده

چون حق و  استقالل و  ییها ها، کلمه در حال حاضر، در جامعه. است جانشین کرده

ی و  پدری و مادری و برادری و آزادی و عدالت و امنیت و مصلحت و عشق و دوست

های دیکری که در  و فراوان کلمه... خواهری و توحید و تضاد و والیت و همکاری و

رو، چون  از این. اند که قدرت است ای جسته مایه روند، بن ها بکار می تنظیم رابطه

، تعریفی از استقالل با معنی که  کلمه در بیان استقالل و آزادی دارد، پیشنهاد شود

آنها هم که در خدمت قدرت . یابند خوانندگان و یا شنوندگان آن، زبان را قابل درک نمی

کنند و در بیان قدرت،  هستند، با استفاده از منطق صوری، کلمه را از تعریف جدا می

 .کنند دهند و آن را موضوع رد یا قبول می خواهند به آن می تعریفی را که می

ه جامعه مدنی بطور مداوم، خود بدیل خویش بگردد و همواره ک رو، برای این از این     

ها  مایه کلمه برخوردار باشد، در شمار مهمترین کارها، تغییر بن ییاز دموکراسی شورا

به ترتیبی است که هر شهروند همواره بیان استقالل و آزادی را راهنمای اندیشه و 

 .عمل خویش کند

ن استقالل و آزادی و دیگری زبان قدرت عبارتند اما تفاوتهای دو زبان، یکی زبا     

 : از

رواج این منطق در . منطقی که در زبان قدرت کاربرد دارد، منطق صوری است. 7

های راهنما  است که اندیشه آیند، بخاطر آن ها و نسلها که از پی یکدیگر می سطح جامعه

 ییکاربرد دارد زیرا معنا این منطق. های قدرت هستند و زبانها نیز زبانهای قدرتند بیان

برای مثال، وقتی تعریف . نمایاند که هر کلمه، در بیان قدرت، دارد، تنها صورت را می

است که آزادی دیگری از آنجا شروع  ییآزادی هرکس تا جا»: است آزادی این

در این تعریف، تنها . است ، آزادی تعریف نشده، بلکه تعریف شده فرض شده«شود می

را  گذاری جز قدرت وجود ندارد حد این واقعیت که است تعریف  بدیهی. دحد وجود دار

قدرت هر کس تا »: است در واقع، آنچه تعریف شده،این. کنداز چشم عقل پنهان می

اما مردمی که این تعریف را . «شود است که قدرت دیگری از آنجا شروع می ییجا

دانند که یک فرد دارد؟ بسا یکسره غافل هستند که  پذیرند، آیا آزادی را قدرتی می می
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از بسیار . است که قدرت دارد ییاز آزادی که در سر دارند، همان معنا ییمعنا

است که قدرت زاده نابرابری و  رینشان اینشوند که مهمت واقعیتهای دیگر نیز غافل می

کند، گویای  بنابراین، حدی که قدرت میان افراد ایجاد می. زاینده نابرابری است

قرار، مردمی که  بدین. نابرابری آنها در روابط قوا و افزایش مداوم این نابرابری است

دارد  ییمحتوا. پذیرند که صورتی بیش نیست جمهور شهروندان باشند، آن آزادی را می

که ضد این صورت است و اگر کلمه این محتوی را نیز به ذهن او نیاورد، از خود 

 .بیگانگی او کامل است

روش کاربرد دارد که، در تعریف،  در برابر، در زبان استقالل و آزادی، آن      

رو، هر تعریف صورت و  از این. تواند به صورت بسنده کند زیرا کاربرد ندارد نمی

های حق و  از آنجا که ویژگی. گیرد ام محتوی را کامل و شفاف، در بر میتم

اند،  های بیان استقالل و آزادی، از پیش، تشخیص و در اختیار همگان نهاده شده ویژگی

در حقیقت، معنی کلمه . ها نقد کند تواند هر تعریف را به محک ویژگی هرکس می

های بیان استقالل و  ی حق و هم با ویژگیها آزادی، در زبان آزادی، هم با همه ویژگی

برای مثال، هرگاه، استقالل را . داشته و ترجمان موازنه عدمی باشد ییآزادی باید خوانا

 ییگرفتن تصمیم و آزادی را نامحدود گشتن توانا ییهمانی با هستی هوشمند در توانا این

نیست و از  گزیدن نوع تصمیم تعریف کنیم، در این تعریف، از قدرت، ذره ای

جز  ییقرار، این تعریف از استقالل و آزادی، محتوا بدین. نهایت هست ها تا بی ییتوانا

بکار برنده که اندیشه راهنمایش بیان . خود ندارد و بدون محتوی، بکاربردنی نیست

استقالل و آزادی است، با برزبان آوردن کلمه آزادی، در جا، استقالل را به ذهن 

 .آورد می

. شوند مایه معانی شان قدرت است، ترجمان ثنویت می ها وقتی بن قرار، کلمه نبدی. 1 

چنانکه تعریف آزادی در بیان قدرتی که لیبرالیسم است، بیانگر دو محور، خود و 

مایه  در برابر، کلمه آزادی وقتی بن. کند دیگری، است که قدرت میانشان حد ایجاد می

اینهمانی با هستی، استقالل و آزادی را : استقدرت را ندارد، ترجمان موازنه عدمی 

 :  کنند تر میتر و ملموساین ویژگی را ویژگیهای  دیگر، مشخص.  کند کران می بی

هرگاه در مثال آزادی در دو بیان، یکی بیان قدرت و دیگری بیان آزادی تأمل کنیم، . 9

. شود زادی تعریف نمیدر بیان قدرت، کلمه آ: یابیم تفاوت سوم و بسیار مهمی را در می

هرگاه فرض کنیم . کند که وجودی داشته باشد، نیز، داللت نمی ییتعریف بر معنا

است که اختیار  ییگوید اختیار هرکس تاجا دهد و جمله می تعریف اختیار معنی می

شود، اختیاری که به حدی محدود شود، فرآورده یک رابطه،  دیگری از آنجا شروع می

. کند ای رابطه قوا نیست و اختیار آدمی را محدود نمی ا، هر رابطهام. رابطه قوا است

که، در تعریف آزادی، رابطه  این. دهد رابطه حق با حق اختیار آدمی را گسترش نیز می

گرداندن که  ای را قلمرو اختیار  گیرند، یک امر است و محدوده حق با حق را نادیده می
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تر از بسیار انسانها را  منطق صوری بسیار. تکند، امری دیگر اس رابطه قوا ایجاد می

باوجود این، محدوده حاصل از روابط قوا،  قمرو . دارد از این دو امر غافل نگاه می

سان، آزادی در معنای  بدین. است که، در آن، آدمی اختیار دارد ییاختیار نیست، فضا

 .  شود باز تعریف نمی –دهیم  که ما به آن می -اختیار 

که در بیان استقالل و آزادی، آزادی هم با استقالل همراه است و هم بر وجود  آنحال     

استقالل و آزادی انسان است که با هستی که استقالل و : کند ذی وجودی داللت می

جوید و این انسان است که در مقام خلق، با هستی   همانی می آزادی مطلق است این

هریک از . کند شمارگزینه پیدا می انتخاب، بی جوید و در مقام  همانی می هوشمند این

 .اینها ذی وجود هستند

به ترتیبی که مشاهده کردیم، در تعریف اول از آزادی، رابطه انسان با آزادی، .  3

که  غافل از این. آید است که از رهگذر رابطه قوا با دیگری پدید می ای  رابطه با محدوده

کند، حدی است  که محدوده آزادی را معین می اگر دیگری، انسان خود باشد، آن حدی

روشن بخواهیم، محدوده با صفر مساوی . کند که قدرت با خود انسان برقرار می

که، در   ای سپارد، دیگر محدوده رو،  وقتی آدمی خود را به قدرت می از این. شود می

تقالل و آزادی که در تعریف دوم، اس حال این. آن، بتواند این یا آن کند، را نیز ندارد

مایه ای  کند، بن قرار، هر معنی که فضای کار عقل را محدود می بدین.  کران هستند بی

. کند، ترجمان استقالل و آزادی است از قدرت دارد و هر معنی که این فضا را باز می

 و هنوز،

اده ها د ها که به کلمه پس معنی. مدار قدرت بسته و مدار استقالل و آزادی باز است     

برای . مایه قدرت بیشتری دارند بندند، بن شوند، بهمان نسبت که فضای عقل را می می

مثال، هرگاه والیت را بسط ید یک تن بر همگان معنی کنیم، مدار اندیشه  و عمل آن 

. کنندای است که، در آن،  همگان از یک تن اطاعت می یک تن و همگان، مدار بسته

زیرا بر عقل، دستوری حاکم است . نی، یکسره بسته استفضای عقل پایبند به این مع

 .شود که از موضع قدرتمداری صادر می

، از آنجا که «قرارگرفتن هرچیز درجای خود تعریف کنیم»و نیز، اگر، عدالت را      

کند،  با عمل به این تعریف،  جای هر چیز را چیز دیگر، در سلسله مراتب، تعیین می

روشن است که ناظمی که . رسیم ه بستن کامل مدار عقل میاز محدود کردن فضا، ب

سان، در این تعریف، عدالت  بدین. دارد، قدرت است هرچیز را در جای خود نگاه می

بدین تعریف، . کند شود که قدرت ایجاد می تنظیم رابطه با قدرت در سلسله مراتبی می

 . دهد ی خود قرار میآورد که هر چیز را در جا کلمه عدالت، قدرتی را به ذهن می

که هرگاه والیت را شرکت در رهبری بر وفق موازنه عدمی و  حقوقی  حال این      

چون حق دوستی و بر میزان عدالت یا رابطه حق با حق تعریف کنیم، مدار اندیشه و 
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که هر کس، با برخورداری از استقالل و آزادی خویش، بر  چرا. شود عمل باز می

 و نیز، .  آورد عدالت حق را به ذهن می: افزاید زادی دیگری میگستره استقالل و آ

روند که فضای درون هر ها چنان بکار میها در جملهدر زبان قدرت، کلمه.  5

ها از آنها ها و جملهدر زبان آزادی، کلمه. کندشهروند را تابع مداربسته بیرون می

برای مثال،  در . شودنمیشوند، فضای درونی با فضای بیرونی محدود ساخته می

آورد که فضای درون  ای را  بوجود می تعریف اول، آزادی در بیرون انسان، مدار بسته

است که در  ییکه این یا آن کنم در درون، تابع رابطه قوا چرا. شود انسان تابع آن می

 اما در تعریف دوم، به یمن اتصال با هستی، بیرون تابع درون. شود بیرون برقرار می

حتی وقتی دیگری . گردند های حق با حق می ها رابطه به سخن دیگر، رابطه. شود می

کران استقالل و آزادی در درون را  آورد، رابطه حق با قدرت، بی زور در کار می

استقالل و آزادی، روش بازگرداندن رابطه حق با قدرت به حق با  کند و این  محدود نمی

که انسان فراوان انتخاب پیش رو دارد برای  چرا .نهد حق را در اختیار انسان می

 .بازگرداندن آن رابطه به این رابطه

در این . ها و تضادها است ای که مدار رابطه قوا است، محدوده تناقض اما مدار بسته. 5

مدار بسته، تضاد با یکدیگر، ترجمان تناقض و بسا تناقضهای هریک از شرکت 

که بدون وجود تناقض در درون، تضاد در بیرون،  چرا. کنندگان در رابطه قوا است

مایه آنها قدرت است، این تناقض و تضاد را  ها وقتی بن معانی کلمه. پدید آوردنی نیست

 :کنند بازگو می

به تعریف از آزادی، در بیان قدرت، بازگردیم، آزادی به قدرت تعریف شده بود اما     

رابطه )آزادی گزارشگر تضاد «  یفتعر»حال،  در همان. قدرت ناقض آزادی است

و باز، والیت بسط ید یکی بر جان و مال و ناموس دیگران .  است( قوا با یکدیگر

این معنی در تناقض مطلق است با . شود است، کلمه را قدرت مطلق معنی کردن می

. را( تضاد)= کند رابطه قدرت مطلق یکی بر همگان  معنی اصلی کلمه  و گزارش می

 .است کند دروغ  محض بودن معنی را که برای کلمه جعل شده اد، آشکار  میو این تض

ای از  مایه گویند معنی داده شده به کلمه، بن قرار،  تناقض و تضاد به ما می بدین      

مایه را نیز بر ما معلوم  شدت و ضعف تناقض و تضاد، زیاد و کم این بن. قدرت دارد

ها ساخته ای که از کلمهلمه تناقض در برندارد و جملهدر برابر، وقتی معنی ک. کنند می

 .آورند، زبان  بکار رفته، آزادی است شود تضاد نیز پدید نمیمی

توضیح . های باال، یک به یک، با این ویژگی همراه هستند که ابهام است ویژگی. 1

ها  که کلمهکند، معانی  که وقتی بیان قدرت زبان را در زبان قدرت از خود بیگانه می این

است که آزادی  ییآزادی هرکس تا جا»چنانکه . کنند، شفاف نیستند، مبهم هستند پیدا می

پاسخ پرسش حد . ، پاسخ پرسش آزادی چیست نیست«گیرد دیگری از آنجا آغاز می
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این . استابهام کامل است زیرا  قدرت به آزادی تعریف شده. قدرت فرد کجاست، است

کند دروغی را که بنابر آن، آزادی میان دو کس حد ایجاد مییتعریف به انسان القاء م

داند آزادی چیست و چرا  خورد، نمیتازه انسانی که فریب این تعریف را می. کند

خاطر  قرار، وجود چند ابهام، بدینبدین.  کندآزادی یکی آزادی دیگری را محدود می

آنکه بدانند، آن معنی از  بی است که پوشش آزادی قدرت را نیک بپوشاند و انسانها،

 . کند آزادی را بپذیرند و بکار برند که بیان قدرت به آنها القاء می

قرار، معنی هرکلمه، در فرآیند از خود بیگانه شدن، شفافیت خود را از دست  بدین      

شود، هرکلمه یک  جمله وقتی ترجمان بیان استقالل و آزادی می. شود دهد و مبهم می می

رود،  اما جمله وقتی در بیان قدرت بکار می. دهد دارد که خود را عریان نشان میمعنی 

چنانکه در قانون اساسی . توانند معانی گوناگون پیدا کنند ها می شود و کلمه مبهم می

رو، تفسیر پذیر هستند و  از این. ها معانی شفاف ندارند یم والیت مطلقه فقیه، جملهژر

های کلیدی چون استقالل و  برای مثال، کلمه. است« هبانشورای نگ»تفسیر بر عهده 

قیدها و شرطها فراوانی . شوند آزادی و عدالت و حق و والیت و حاکمیت، تعریف نمی

کنند که، بنا بر روابط قوا میان حاکمان و مردم تحت حاکمیت،  معانی را گزارش می

 :کنند ن مقرر میاین قانو 51و  55برای مثال، دو اصل . توانند پیدا کنند می

و هم او، انسان را بر  حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست : 55اصل 

تواند این حق الهی را از  هیچ کس نمی. است اجتماعی خویش حاکم ساخته سرنوشت 

منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد  کند یا درخدمت   انسان سلب

 .کند آید اعمال می بعد می را ازطرقی که در اصول

، قوه مجریه و  قوه مقننه: قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: 51اصل 

ه که زیر نظر والیت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون ییقوه قضا

 .این قوامستقل از یکدیگرند. گردند اعمال می

وشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق خداوند ، حاکمیت انسان بر سرن55در اصل      

، نقض «والیت مطلقه امر و امامت امت»، توسط  51گیرد و در  اصل  نشأت می

حاکمیت مطلق خداوند بر جهان، هیچ نه معلوم . هر دو اصل مبهم هستند. شود می

. است چگونه حاکمیتی است و خداوند چگونه انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده

یت بر سرنوشت خود، حق خدادادی است و قابل سلب نیست، پس یک حق اگر حاکم

اگر قابل انتقال نیست، والیت . ذاتی است و چون حق ذاتی است، قابل انتقال نیز نیست

تر بود، چون  این اصل، در پیش نویس قانون اساسی، شفاف. مطلقه فقیه باطل است

قیه است، باز نویسند، چنین مبهم اند آن را در بیان قدرتی که والیت مطلقه ف خواسته

 . است گشته
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هم به این لحاظ که در این اصل، . تر است منافع فرد و گروه حاص، بازهم مبهم    

ماند و هم  رابطه حق حاکمیت با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ناگفته می

قانون  55و مقایسه اصل .  شود داد را می ییهر معنا« منافع»خاطر که به  به این

پیش نویس قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان قدرت،  75اساسی با اصل 

 : کند آشکار می

ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و  حق حاکمیت - ۵۱اصل 

اختصاص دهد یا در  تواند این حق الهی همگانی را به خود هیچ فرد یا گروهی نمی

 .جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد

است که گرچه کاربرد حق حاکمیت را  معین و مقرر  ایراد وارد به این اصل این   

بکار رود، اما حاکمیت از قدرت مایه دارد و گویای « به نفع عموم»کند که تنها   می

که کلمه والیت گویای رهبری بر حال آن. کند است که ملت تصدی می ییتنظیم قوا

هرگاه اصل مقرر . نیز مبهم است« منافع عموم». میزان رابطه حق با حق است

کرد والیت جمهور مردم باید در تحقق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق  می

شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی او  بکار رود که 

تر  نون، تبیین خواهند شد، زبان قانون به ز بان آزادی  نزدیکدر اصول آینده این قا

 .گشت می

اگر : کند ای از زور دارد، بکاربردن زور را ناگزیر می مایه ای بن وقتی معنای کلمه.  3

شود، جز برای مشروعیت بخشیدن به  والیت بسط ید یک تن بر یک جمع معنی می

طور وقتی آزادی  همین. باشد و نیستتواند  بکاربردن زور در تمامی قلمروها نمی

( زور)= گیرد، این قدرت  است که آزادی دیگری از آنجا آغاز می ییهرکس تا جا

در . رود تا حد میان هر عضو جامعه را با اعضای دیگر، معین کند است که بکار می

ای از قدرت دارد و نه جواز  مایه برابر، معنی کلمه والیت در زبان آزادی، نه بن

پدید نیاید و بکار ( زور)= که قدرت  رود برای این کلمه بکار می. ربردن زور استبکا

 . نرود

ای مایهشوند، بنها که از آنها ساخته میها و جملهدر زبان قدرت، کلمهقرار، بدین    

 . مایه منزه هستندیابند و در زبان آزادی، از این بناز زور می

 برد برای این که قدرت منطق صوری بکار می که زبان امر بسیار مهم این – 3

 و. واقعیت و حقیقتها را از چشم عقل بپوشاند. 3.7

 و. آمریت را از آن قدرت کند. 3.1

 و. قدرتمدار را بستاید و بسا از او اسطوره بسازد. 3.9
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همواره به یاد داشته باشیم که . تحسین قدرتمدار را با تخریب حقمدار همراه کند. 3.3

 و. تواند با تخریب شروع نکند رتمدار نمیعقل قد

 و. ای از زور پیدا کنند مایه ها را تغییر دهد تا بن این، معانی کلمه بنابر. 3.5

 .پوشاند صورت را ناقض واقعیت و حقیقتی کند که می. 3.5

که بکار رفتن والیت در معنای بسط ید مطلق کسی بر زندگی سیاسی و  چنان   

 :اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگران، هر شش ویژگی باال را در بردارد

آنها را در اداره امور  ییواقعیت را که جامعه و اعضای آن هستند و حق و توانا. الف 

جدان جمعی و رهبری جمعی و خویش و استعداد رهبری یکایک اعضای جامعه و و

 . پوشاندحقوق ذاتی هر انسان و چهار دسته حقوق دیگر را در پرده غفلت می

 و. باوراند کند و ذاتی قدرت می آمریت را داشتن و بکاربردن قدرت معنی می. ب 

باید والیت مطلقه  زیرا می. کند جوید، تحسین می  قدرتمداری را که والیت مطلقه می. ج 

که تردیدی در  برای این. ربردن زور از سوی او را موجه و مشروع کنداو و بکا

محض  ییخداوند را بمثابه توانا. سازد مشروعیت باقی نماند، از قدرتمدار اسطوره می

وقتی . ستایدکند و می کند و ضد خدا را بمنزله قدرت مطلق جانشین او می تخریب می

قدرت است، همین کار را با منشاء بیان قدرت، دین نیست و مرامی است که بیان 

 .کند مشروعیت می

و حقوق و  ییو توانا ییتوجیه والیت مطلقه نیازمند تخریب جمهور مردم در دانا. د 

سان که دین و یا مرام  اداره خویشتن را آن ییمردم نادانند و توانا: کرامتمندی است

 .تغییر خود از راه رشد ییخواهد ندارند چه رسد به توانا می

 .دهد کلمه والیت به قدرت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم تغییر معنی می. ه

« خداوند والیت مطلقه فقیه بر امت اسالمی را مقرر فرموده اند»صورت که  جمله . و 

است،  محتوی را که خداوند و دین  در بردارنده حقوق انسان و انسان و حقوق ذاتی 

ها و  استعدادها و فضلهای انسان. کندرا نقض می حیات او و چهار دسته حقوق دیگر

. کند حق و مسئولیت رهبری خویشتن در تغییرکردن از راه رشد را نیز نقض می

. کند می( خداوند)=مطلق  ییکند زیرا قدرت مطلق را جانشین توانا خداوند را نقض می

قدرت مطلق که  چرا. کند در حقیقت، ناموجود و ناممکن را جانشین واجب الوجود می

. آید پس هستی باید باشد و قدرت از ویرانی مطلق آن پدید. آید از ویرانی مطلق پدید می

 تواند خدا باشد؟ این ناممکن که امکانش برابر است با نابودی مطلق هستی، کجا می

قرار، وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی و زبان، زبان آزادی است،  بدین    

است که کسی  بنابر این بیان، اصل براین. سازد ی را عقل مستقل و آزاد نمیا چنین جمله
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والیت جمهور »تر به این اصل،  نزدیک. نسبت به دیگری، مالک به چیزی نباشد

نیاز از  ، بمعنای برابری در حق شرکت در اداره جامعه بر میزان برابری و بی«مردم

، نه «له والیت با جمهور مردم استجم»قرار،  بدین. است( زور )= بکاربردن قدرت 

کسی بر دیگری »کند به اصل  پوشاند، بلکه داللت می تنها هیچ واقعیت و حقی را نمی

گویای تحسین و تخریبی نیست، . کند آمریت را از آن حق می. «مالک به چیزی نیست

 ای از قدرت ندارد و چون صورتی که حقی مایه والیت بن. کند تنها حقی را تصدیق می

 .را بپوشاند نیست، ناقض حقی نیز نیست

کند که معنی کلمه  های باال عقل مستقل و آزاد را از این ویژگی نیز آگاه می ویژگی. 74

و بسود . دهد کند، درجا، به قدرت است که اصالت می ای از قدرت پیدا می مایه وقتی بن

دی، قدرت بود که که دیدیم در تعریف آزا چنان. کند قدرت است که تبعیض برقرار می

ها و تعیین حدود نیز با  کرد و تنظیم رابطه شد و قدرت بود که کاربرد پیدا می تعریف می

ای از  مایه روند که در زبان قدرت، بن ها در زبان بکار می فراوان کلمه. قدرت بود

اند مردانگی و  از آن جمله. روند اند و در مقام ستایش قدرت بکار می قدرت یافته

. روند اما گویای قدرت مرد هستند گمان می ییمردانه که ارزش واال ردی و مردم جوان

ای از قدرت یافته است و گویای تبعیض بسود قدرت و تبعیض مایه کلمه مرد نیز بن

است که گویا طبیعت مرد را از طبیعت زن ممتاز « قدرتمندی»بسود مرد به خاطر 

 !«یک پا مرد است»: دگوین چنانکه در مقام ستایش زن می.  کند می

مایه قدرت و باز  ها از بن ها، بدون رها کردن معانی کلمه قرار، الغای تبعیض بدین     

زیرا تبعیض بسود قدرتی که، آگاه و ناخود آگاه، . برد نمی یییافتن زبان آزادی ره بجا

 . کند ها را بازسازی و معمول می شود، این تبعیض روزمره، بر زبانها جاری می

های طبیعی او و  ییدر زبان آزادی، کلمه مرد گویای طبیعت مرد، از جمله، توانا      

مردانگی و . شوند های طبیعی او می ییکلمه زن گویای طبیعت زن، از جمله، توانا

های خویش در مقام دفاع از حق  ییمردی گویای بکاربردن نه قدرت که توانا جوان

های دیگر که گویای  زن خصلت و فراوان کلمهدهند و  زنانه و زنانگی  و  معنی می

شوند و یا جای به  های زن می ییکاستی زن از مرد در قدرتمندی هستند، گویای توانا

آورد که در زبان قدرت،  به خاطر می. ها هستند ییدهند که گویای این توانا می ییها کلمه

 .هستند« سکس»زنی گویای قدرت  جوان زن و جوان

است که تبعیض بسود مرد، در واقع، بسود  ییها ادی، نیاز به کلمهدر زبان آز     

توانیم در نظر  می. باشند که حقوق هستند ییقدرت، معنی ندهند و ترجمان ارزشها

 . گردد شود و زبان  آزادی می مجسم کنیم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می

کنند، گویای رابطه  قوا  میان انسان  پیدا میای از قدرت  مایه ها وقتی بن معانی کلمه. 77

بسا، شمار بزرگی . شوند می( با انسانها و جانداران دیگر و طبیعت ) با بیرون از خود 
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برای مثال، کلمه حق، . کنند از انسانها، در این تنظیم رابطه، موقعیت مادون را پیدا می

کند و دولت  ین روابط، پیدا میگویای موقعیت در ا ییمعنا«  تنظیم روابط قوا»وقتی در 

شود، حقوق انسان نخست حقوق موضوعه و نه حقوق ذاتی  متصدی تنظیم روابط می

که  ، بنابر این(انییاروپا)شوند و سپس، به قول هگل، انسانهای معینی  حیات، می

 . توانند از آن برخوردار شوند قدرتمند هستند، می

ذاتی حیات هر . شود که دارد تعریف می ها اما در زبان آزادی، حق به ویژگی    

گردد و تنظیم کننده اندیشه و سخن و کردار هر انسان و تنظیم کننده  موجود زنده می

آید  از رهگذر روابط قوا پدید( زور)= آنکه قدرت  شود بی های او با دیگران می رابطه

 .و کاربرد پیدا کند

مایه آن قدرت باشد  لمه داده شود که بنها، آدمی هر معنی که به ک به یمن این ویژگی    

شود که زبان  آزادی، در زبان قدرت، از  دهد و مانع از آن می را، درجا، تشخیص می

معنی ( زور)= ها، حق اجازه اعمال قدرت  در حال حاضر، در جامعه. خود بیگانه شود

اما از  .دهد و همین قلب معنی، دلیلی مهم از دالیل گسترش خشونت در جهان است می

دهد؟ از این جا که هر  کجا بدانیم که کلمه حق قلب معنی جسته و  اینک قدرت معنی می

رود، زور کاربرد  شود و، در آن، کلمه حق بکار می ای در زبان قدرت ساخته می جمله

. کند ای، حق قدرت و بکاربردن آن را توجیه می چراکه، در چنین جمله. کند پیدا می

ای، باید  م از آن خدا است و تو، علی، چون حکمیت را پذیرفتهحک»چنانکه  در جمله 

در توجیه زور گفتن به علی بکار رفته ( حکم از آن خدا است)، حق «استغفار کنی

 .  است

کنند، گویای زمان و  ای از قدرت پیدا می مایه ها وقتی بن در زبان قدرت، کلمه. 71

برای مثال، کلمه حق، وقتی به . کند شوند که قدرت دارد و  یا  تحمیل می مکانی می

چراکه . شود، دیگر در همه جا، یک معنی و همان معنی را ندارد قدرت تعریف می

گیرد و زمان به زمان نیز تغییر  ، در همه جا یکسان انجام نمی«تنظیم روابط قوا»

 . کند می

ها و  سنت) = باز، بعنوان مثال، مدرنیته وقتی تجدد، بمعنای رها شدن  از گذشته       

قبول تغییرهای قدرت فرموده برای نو شدن ) = و بسا حال ( رسوم و عادتها و باورها

ولو به زور، »کند که مأموریت دارد  دهد، قدرتی را بکاربردنی می ، معنی می(در آینده

سان بود که قرن بیستم، قرن  بدین. ، برساند«ای تمدن بزرگه جامعه را به دروازه

در بخشی از جهان، این زور صفت چپ و در بخش . بکاربردن زور، بنام ترقی گشت

در همه جا، ستیز با گذشته و تحمیل محرومیت، . دیگری از جهان، صفت راست، یافت

 . در آینده شد« دروازه تمدن» در زمان حال، شرط رسیدن به 
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و زندگی از راه ( استقالل و آزادی)= انگیختگی  اما چون مدرنیته را بازیافت خود     

عمل به حقوق ذاتی، بنابراین، رشد بر میزان عدالت اجتماعی تعریف کنیم، قدرت 

. شوند زمان و مکان از صفت استمرار، برخوردار می. خیزد  ویرانگر از میان بر می

این . دهد انگیخته قرار می ر اختیار انسانهای خودای بزرگ د چنانکه نقد گذشته سرمایه

سرمایه در زمان حال، همراه با نیروهای محرکه دیگر، در رشد انسان و، در 

گفتن ندارد که .  افتند تر کردن نظام اجتماعی آنها، بکار می پذیر حال، باز و تحول همان

رابطه قوا، در  که قدرت از چرا. زمان قدرت، هم اکنون و مکان آن، همین جا است

آید حال آنکه زمان استقالل و آزادی از ازل تا ابد و مکان  زمان و مکان معین پدید می

 . کران است آن، هستی بی

کند که بخش بزرگ  قدرت وجود ندارد و از رهگذر روابط قوا، وجودی پیدا می. 79

مایه معانی  شود، بن بیگانه می حال وقتی زبان، در زبان قدرت، از خود. آن مجاز است

است که رابطه با  کنند، یکی این ها که پیدا می گردد و از ویژگی  ها قدرت می کلمه

چراکه هر رابطه را، . کند واقعیت را، رابطه از راه قدرت، بنابراین، غیر مستقیم می

آزادی هرکس تا »م ییگو برای مثال، وقتی می. کند در رابطه قوا، از خود بیگانه می

، برای هرکس، دیگری قدرتی «شود زادی دیگری از آنجا شروع میاست که آ ییجا

پس هم با دیگری که انسان است و هم باخود که . کند است که حد آزادی او را تعیین می

های مستقیم کم  بنا بر قاعده، بمیزانی که رابطه. نگرد باز انسان است، از دید قدرت می

در . گردد شوند، جامعه گرفتار انحطاط می یم تر و رابطه از راه قدرت پر شمار  تر شمار

ایران معاصر، چون این قاعده را بکار بریم، از اندازه تخریب نیروهای محرکه و نیز 

سان که باید  از میزان سوختن فرصتهای رشد، بنابراین، از میزان انحطاط جامعه، آن

 . شویم آگاه می

. است جامعه در رشد، تعیین کنندهقرار، نقش زبان آزادی، در ادامه حیات یک  بدین    

گردد و  شود، با استقالل هم ذات و همراه می چنانکه وقتی آزادی به قدرت تعریف نمی

دهد واقعیت را همان که  کند و به انسان امکان می رابطه با واقعیت را رابطه مستقیم می

و مشاهده آنها ها  قرار، رشد علمی و فنی از  رابطه مستقیم با واقعیت بدین. هست ببیند

 در حقیقت، . گیرد سان که هستند، آغاز می همان

که هست، ادامه  آن، چنان ییوقتی علم با مشاهده مستقیم واقعیت آغاز و با شناسا. 73

، ...(غیر علمی از ظن و گمان و« های دانسته»ها و  خرافه)ها  یابد، غیر عقالنی می

معنی کلمه علم کردن، غیر عقالنی را  مایه باوجود این، قدرت را بن. شوند تولید نمی

 :گوید؟ زندگی انسانها در جهان امروز، جز این را می. کند بزرگ و علم را کوچک می

مایه  هر  تعریف از علم که موضوع و یا روش آن را محدود کند، قدرت را بن. 73.7

ز چنانکه امروز، یک روش را قانون تببین جهان انگاشتن، ا. معنی کلمه کردن است
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فکر و نیز هر روش علمی دیگر و سانسور  علم، در ضدیت با سود جستن از هر طرز

که  چنان. ، ناسازگار باشد«است علمی که مرام شده»هر دست آورد علمی است که با 

محدودکردن موضوع علم به ماده و ماده را هرآنچه قابل مشاهده و لمس است، تعریف 

کردن  و آن را حربه ستیز با خدا باوری و دین کردن، علم را دست نشانده ماتریالیسم 

کردن، سبب شد که رشد علمی دست کم سه قرن به تأخیر افتد و،  امروز، بی اساس 

ها و گذار از  علم در کار رها کردن خویش از محدود کنده: بودنش به کرسی قبول نشیند

 .و یا از هستی متعین به هستی نامتعین است ییبه الش« ییش»

مایه معنی  ف را از پیش معین کردن و علم را به خدمت آن درآوردن، بنهد. 73.1

. یژخواه این هدف بنام دین معین شود و خواه بنام ایدئولو. کلمه را قدرت کردن است

گویند  گویند علم هدف ندارد و ابزار است و باز می می. شود هدف در روش بیان می

است که علم هدف دارد و آن شناختن  نراستی ای. هدف علم یافتن قوانین بنیادی است

هدف علم شاختن واقعیت و حقیقت است و . سان که هستند واقعیت و حقیقت است آن

هر هدف دیگری جز این، علم را از پیش زندانی بیرون از . روش علم نیز علم است

م است که شبه عل نشانه آن نیز این. شود کند که حقیقت و یا واقعیت انگاشته می علمی می

 : شود و روش نیز خودعلم نیست جانشین علم می

، از غیر «پذیری ابطال»پوزیتویستها مدعی شدند و بسا هستند که علم به ویژگی . 73.9

ی، غیر از مرام ژاین ادعا را در مقام ضدیت با دین و هر ایدئولو. شود علم شناخته می

: این حقیقت بازداشت منطق صوری چشم عقل آنها را از دیدن. کنند خود، کردند و می

علم« نظر علمی»خاطر که هر  بدین. پذیر است این نه علم که نا علم است که ابطال

ناعلم و ابطال  ییالیقین نیست، پس در آن، ظن و گمان نیز وجود دارد، نقد سبب شناسا

افزون براین، این حکم خود نیز . گردد آن و نزدیک شدن علم نسبی به علم قطعی می

 .ذیر استناپابطال

روش روش علمی است که، در آن،  از قدرت هیچ نباشد و مشاهده  قرار، آن بدین. 73.3

راهنمای مشاهده « فرضیه علمی»رو،  از این. تمامی واقعیت و حقیقت را ممکن کند

رابطه با موضوع علم باشد و یا مشاهده را محدود کند و یا پیشاپیش، به  گر، هرگاه  بی

 . کند قش  بدهد، علم را برده قدرت میعلم در روابط قوا ن

غافل ( استقالل و آزادی)= انگیختگی خویش  که قدرت آدمی را از خود بنابر این. 73.5

را  های بیانگر نظر علمی، آنها و جملهمایه قدرت در معنی کلمه کند، وجود بن می

مجاز در نظر که رو، میزان از این. کندوسیله غافل کردن آدمی از خودانگیختگی، می

کردن خودانگیختگی انسان و محلمایه نظر شدن زور است را اندازه  بیفرآورده بن

نظیر منطق صوری و سیر )« علمی»قرار، روشهای  بدین. ها، معلوم کندجمع انسان

کنند، غیر علمی  که جبر را القاء می( رود جدالی وقتی قانون الیتغیر هستی گمان می
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گذار از جبر به الجبر، . باوراند، العلم است که جبر پرستی را میهستند و علمی نیز 

کند، اندازه تأخیر در رشد  خالی می( زور)= حال که نظر علمی را از قدرت  در  همان

 .کند علمی را نیز گزارش می

حال آنکه .  است« یافته علمی»است که در علم، دلیل در  فارق علم از العلم این. 73.5

ای از قدرت مایه وقتی تعریف علم بن. گیرد ل در بیرون آن قرار میدر العلم، دلی

رهبری . گیرد و ب  قرار می« علم»دلیل در بیرون . الف: شود یابد، دو امر واقع می می

کند که این علم به خود دین نام  فرق نمی. شود از انسان ستانده و به جبر قدرت داده می

که دلیل صحت والیت فقیه در خود  چنان. قطعی و یا حتی علم« نظریه علمی»دهد و یا 

و باز، دلیل صحت دیالکتیک تضاد، . آن نیست، بنابر ادعا، این دلیل، قول شارع است

بودن آن« طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی است»در خود آن نیست، بلکه در وسیله 

 .است

علم را از نا علم  پاسخی باشد که« علم چیست؟»قرار، هرگاه پاسخ به پرسش  بدین      

مایه قدرت وجود ندارد و علم در رشد انسان کاربرد پیدا  کند، در کلمه، بن رها می

 . کند می

کنند که در بیان قدرت بکار روند و  مایه قدرت پیدا می رو بن ها از آن معانی کلمه.  75

رو،  این از.  این بیان راهنمای زندگی انسانها، در عمل به اوامر و نواهی قدرت بگردد

. زبان در غافل ماندن و یا نماندن انسان از خودانگیختگی خویش، نقش تعیین کننده دارد

دانند، مرام قدرت که،  با آنکه امروز، مدرنیته را بازیافتن روزافزون خودانگیختگی می

شود، او را از خودانگیختگیش  با تولد هر انسان، از راه زبان قدرت، به او تلقین می

شود، در زندگی انسانها غیر عقالنی که  این غفلت است که سبب می.  ندک غافل می

انسانها، « بحبوحه تمدن»چنانکه در . قدرت است، زمان به زمان، نقش بیشتری پیدا کند

شوند و دانش و فن ابعاد  تخریب نیروهای  بطور روزافزون، به  جبر قدرت معتاد می

کنند که مرگ طبیعت سخن  اند و می ردهمحرکه و محیط زیست را بدان اندازه بزرگ ک

 .است روز شده

مایه آنها  آید که بن ها می قرار، محک خودانگیختگی بکار تعیین اثر معانی کلمه بدین     

نقد زبان و یافتن و بکاربردن زبان آزادی، به ترتیبی که از آغاز . است قدرت گشته

برای . عنای دقیق کلمه استزندگی، انسان خودانگیختگی را تمرین کند، انقالب بم

. مثال، سالم در زندگی دستوری، تنظیم کننده رابطه قدرت میان مادون با موفق است

مایه معنای آن، الجرم قدرت است زیرا گویای مادونی سالم دهنده و مافوقی پاسخ  بن

حال اگر سالم، بیانگر بازشدن به روی دیگری و گویای رابطه دو خود . دهنده است

برخورداری از حق دوستی )بایکدیگر باشد، رابطه قدرت با رابطه حق با حق  انیگخته

 .شود ، جانشین می(انگیختگی و صلح و گسترده کردن فراخنای خود
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بیرون و به نزد صادر کننده حکم  « حکم»رود  که دلیل از  زبان قدرت بکار آن می. 75

نند، خارج و از آن صادر را اجرا ک« حکم»باید  که می ییبرود و رهبری از انسانها

خاطر است که معنی کلمه از خود بیگانه  بدین. کننده حکم، در واقع، قدرت بگردد

مندان  دهد که برای تکلیف چنانکه در زبان قدرت، کلمه حکم تکلیفی معنی می. شود می

به (  در دین بمثابه بیان قدرت)شود که خداوند  شود و یا حاکمیتی معنی می تعیین می

که نقش خداوند به سازمان و یا رهبری  ییدر سازمانها. دهد  خواست میهرکس 

قرار، هم کلمه تکلیف برای  بدین. دهد شود، نیز، حکم همین معنی را می سازمان داده می

دهد و هم قوه رهبری فرودستان انکار  فرودستان و حاکمیت برای فرادستان معنی می

 . گردند بری فرادستان میشود و آنها محکوم به اطاعت از قوه ره می

پس حکم حقی . شود که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی حال آن     

پس اگر . گردد و نه اطاعت از قدرتمدار  شود و تکلیف عمل به حق می از حقوق می

 شود که  مراد  رهبری بر حق باشد، خواست خداوند این می

بنابراین، حکم حاکمیت بمعنای سلطه کسی و . حاکمیت از آن زورمداران نیست. الف

 دهد و یا گروهی بر جمهور مردم معنی نمی

حل نیز  ترجمان حق است، معنی کلمه  بر وفق حق وقتی راه ییحل جو راه.  ب  

 . مسئولیت این کار با همه صاحبان حقوق است. گردد می

. گیرد رار میقرار، در زبان و بیان قدرت، تکلیف در بیرون از حق ق بدین.  71

شود و  تکلیف عمل به حق نمی. گیرد همانطور که مصلحت در بیرون از حق قرار می

کند  تکلیف را صاحب قدرت تعیین می. گردد مصلحت بیرون از حق و جانشین حق می

ها  باید به کلمه باوجود این، می. کند سنجد و جانشین حق می و مصلحت را نیز هم او می

کلیفی که عمل به حکم زوری است و مصلحتی که باز حکم قدرت معانی داده شوند تا ت

است، جانشین حق شوند و صاحبان حق، برغم محروم شدن از حق خود، با رغبت، به 

 . تکلیف و مصلحت عمل کنند

شود که از مکلف خواسته در حقیقت، کلمه تکلیف، اجبار به انجام کاری معنی می    

است، اما چاره جز ( زور)= ا براین، حکم قدرت شود و مصلحت بیرون از حق، بن می

مایه معنی هر دو کلمه، قدرت جبار است و صاحبان  سان، بن بدین. انجام آن نیست

 . باید به چنین تکلیف و مصلحتی عمل کنند حقوق، به جبر جبار، می

وسع . گردد مقرر می ییو در حد توانا شود در زبان آزادی، تکلیف عمل به حق می    

تکلیف وقتی . کنند هرکس را مجموع استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی او معین می

حال، عمل به حقوق و بکاربردن استعدادها و فضلها  شود، در همان بکاربردن وسع می

صلح وقتی برخورداری دو طرف از استقالل و آزادی و دیگر . کردن، است در رشد
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د،  از راه بازگرداندن رابطه قوا به رابطه حق با حق، ده حقوق خویش معنی می

دهد که میان دو طرف، از راه  سان، اصالح تدبیری معنی می بدین. شود برقرار می

 . کند دادن حق به حق دار، صلح بمعنای رابطه حق با حق، را برقرار می

باشند و بنابر  روند، ولو در زبان آزادی بکار رفته ها بکار می ها که در جمله کلمه. 73

مایه قدرت جسته باشند، هرگاه به زبان قدرت  بیان استقالل و آزادی، معانی خالی از بن

در سر داشته باشیم که بیان قدرت است، به جای  ییخو کرده باشیم و اندیشه راهنما

مایه آنها قدرت  دهیم که بن ها در زبان آزادی دارند، معانی به آنها می معانی که کلمه

روند که یک و  ها چنان بکار نمی ها در جمله افزون براین، در زبان قدرت، کلمه. است

البته . روند که معانی متعدد داشته باشند بلکه چنان بکار می. همان معنی را داشته باشند

قانون اساسی »برای مثال، اصل بیستم . مایه معانی چند گانه همواره  قدرت است بن

 :کند می مقرر« جمهوری اسالمی ایران

قرار دارند و از  همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون :  14اصل 

، اجتماعی وفرهنگی، با رعایت موازین اسالم،  ، اقتصادی ، سیاسی همه حقوق انسانی

 . برخوردارند

در این متن، همه افراد ملت، از حمایت قانون برخوردار و از حقوق انسانی و     

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بارعایت موازین اسالم، برخوردار  سیاسی و

است،  جمله چون در زبان قدرت و با، بیان قدرت در سر، ساخته شده. شوند می

غیر از « موازین اسالم»در این اصل، : اند ها در بردارد که سازندگان ندیده تناقض

حقوق بودند، نیازی به این زیرا اگر همین . حقوق انسان و حاکم بر این حقوق هستند

حق . و باطل است حال آنکه بنا بر نص قرآن، بیرون از حق، حکم زور.شرط نبود

« موازین اسالم»و باز، هرگاه قانون ترجمان حق باشد، با . رود آید و باطل می می

... و اگر قانون بیانگر حق نباشد، با حقوق انسانی و سیاسی و. کند تناقض پیدا می

توانند پیدا  ، معانی گوناگون می«موازین اسالم»هریک از قانون و . کند می تناقض پیدا

گانه تا انکار کامل آنها، ، از حداقل تعارض با حقوق پنج«موازین اسالم»چنانکه . کنند

گویند انسان مکلف خلق  چنانکه هستند زورباورانی که می. تواند معنی پیدا کند می

 .است است حقوقمند خلق نشده شده

هرگاه قرار بود جمله در زبان استقالل و آزادی نوشته شود و ترجمان بیان استقالل      

 :شد و آزادی باشد، چنین می

تمامی شهروندان، بدون تبعیض و تمایز، از حقوق ذاتی خویش و حقوق : اصل بیستم 

شهروندی و حقوق ملی و حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی و طبیعت نیز از حقوق 

قوانین ترجمان . برخوردارند -در این قانون، یک به یک تعریف خواهند شد که -خود
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این حقوق هستند و اجرای آنها، برخورداری شهروندان را از حقوق خویش تضمین و 

 .گردانند های حقوقمند با حقوقمند می های آنها را با یکدیگر، رابطه رابطه

هرکلمه یک و همان معنی . جود نداردتناقض نیز و. در این متن، ابهام وجود ندارد      

ای که بتوان، بنا بر موقع، به آن، این یا آن معنی را داد، وجود  در حقیقت، کلمه. را دارد

اجرای آن مانع از بازسازی استبداد . کند گاه نیاز به تفسیر نیز پیدا نمی هیچ. ندارد

 .تواند آن را دست آویز کند شود و هیچ زورمداری نمی می

بنابراین، با . رودان قدرت فرآورده روابط قوا است و در این رابطه بکار میزب. 73

چنانکه استقالل و آزادی . کند پذیر می ناپذیر را انتقال دهد، انتقال ها می معانی که به کلمه

استعداد رهبری هر انسان نیز قابل انتقال به . هر انسان، قابل انتقال به دیگری نیست

شود و اعضای یک جامعه  ین حال، انسان قابل خرید و فروش میبا ا.  غیر او نیست

که چنین  اما برای این. کنند حق حاکمیت خود را به یک تن و یا منتخبان خود منتقل می

را پیدا کنند که  ییباید معنا انتقالی ممکن شود، حق و  استقالل و آزادی و حاکمیت می

« قدرت بر»حقیقت، در زبان قدرت، حق در .  انتقال را میسر و قابل قبول بباورانند

و . کنند معنی پیدا می« قدرت بر»لذا، استقالل و آزادی و حاکمیت نیز . دهد معنی می

استقالل و آزادی خود را « تواند می»بنابراین، هر کسی . این قدرت، قابل انتقال است

ت خو را حق حاکمی« توانند می»بفروشد و برده دیگری بگردد و یا اعضای یک جامعه 

 . به منتخبان خویش انتقال دهند

مند و حقوق ذاتی  در زبان آزادی و برابر بیان استقالل و آزادی، حقوق هستی      

.  وجدان بر حقوق هست و شفاف است وقتی قدرت نیست. مند هستند زندگی هر زندگی

خاطر که  حق، بدین. وجدان بر حقوق نیست  و تاریک است وقتی قدرت حضور دارد

قرار بر بکاربردن این زبان بگردد، دیگر  هرگاه. ذاتی حیات است، قابل انتقال نیست

استقالل و آزادی و استعداد رهبری انسان نیست که در تابعیت از روابط قوا، معانی 

بلکه این . کند مایه آنها قدرت است و این حقوق را انتقال پذیر می کنند که بن پیدا می

قالب که به هر انسان آن ان. شوند های این حقوق بایکدیگر می ها هستند که رابطه رابطه

دهد استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش را بازیابد و زندگی را عمل به  امکان می

 . این حقوق کند، این انقالب است

ها  حق. است که الف  دهد، از جمله، بخاطر آن ها می معانی که زبان قدرت به کلمه.  14

برای . ن، قابل تجزیه بگرددهر حقی از حقوق انسا. ای را تشکیل ندهند و ب  مجموعه

شود که تنظیم رابطه  دهد، به امنیتی نیازمند می معنی می« قدرت بر»مثال، وقتی حق 

از . پذیرد که حق او تابع وجود امنیت است بنابراین، آدمی آسان می. جوید  قوا معنی می

معنی « قدرت بر»باز چون، حق . شود رو  است که بنام امنیت، آزادی قابل سلب می این

و پیوستن به جریان « بازار جهانی»شود با شرکت در  شود، استقالل قابل معاوضه می
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کنند و  به باور انسانها، دیگر حقوق نیز یکدیگر را ایجاب نمی! «شدن جهانی»

سازند و ممانعت از عمل به حقی، ممانعت از عمل به مجموع  ای را نمی مجموعه

کنند و برای برخورداری از  این و آن  ا میحقوق سلسله مراتب پید. گردد حقوق نمی

چون، در زبان قدرت، آزادی . شود از  حقوق دیگر چشم پوشید حق، بسا واجب می

توان در ازای امنیت، از  جوید، می  معنی می« قدرت برکردن و یا نکردن کاری»

ما است که زبان قدرت و بیان قدرت بمثابه اندیشه راهن بدیهی. بخشی از آن چشم پوشید

 ییکنند که آن امنیت سالب تمام و یا جز صاحبان حق را یکسره از این واقعیت غافل می

کنند و غفلت از حقی، غفلت از  حقوق یکدیگر را ایجاب می. از آزادی، ناامنی است

که غفلت از استقالل، غفلت از آزادی است و غفلت از این  چنان. حقوق دیگر نیز هست

کنند  ها را می اما انسانها، نسل بعد از نسل، این غفلت.  دو، غفلت از دیگر حقوق است

 . برند و بسا به غفلت خود پی نیز نمی

مایه قدرت را ندارند، به یمن  ها بن خاطر که کلمه قرار، در زبان آزادی، بدین بدین      

که بیان استقالل و آزادی است، انسانها بر حقوق  ییاین زبان و به یمن اندیشه راهنما

 . شوند خویش عارف و به این حقوق عامل می

کنند، جورشان با زبان قدرت جور  ای از قدرت پیدا می مایه ها بن وقتی معانی کلمه. 17

یابد، نه تنها  معنی می« قدرت بر»کند، چون خود  حق که قدرت را دفع می. شود می

میزان برابرنشینی و همنشینی . گردد  الحمایه آن نیز می، بلکه تحتشود دافع قدرت نمی

با قدرت، ما را از اندازه از خود ... حق و استقالل و آزادی و عدالت و دوستی و

 . کند ها آگاه می بیگانه شدن معانی کلمه

 ییها ها و شنونده روند، خواننده ها در زبان آزادی بکار می در برابر، وقتی این کلمه      

یابند و یا، در زبان  اند، یا  نوشته و گفته را در نمی که به زبان قدرت اعتیاد پیدا کرده

شوند، با کاست و افزود، به نوشته یا  اغلب مجبور می. دهند قدرت، به آن، معنی می

 .خواهند را بدهند که می ییگفته، به آن، معنا

موازنه عدمی و بر وفق بیان با وجود این، عقل مستقل و آزاد چون بر اصل      

پس، برای . داند حق جاذب حق و دافع قدرت است اندیشد، می استقالل و آزادی می

اما تغییر . باید آنها را تغییر داد ها جاذب قدرت و دافع حق بگردند، می که معانی کلمه این

ور مردم والیت با جمه»برای مثال، . کند ها را متناقض می ها، در جا، جمله معانی کلمه

معنی « اعمال قدرت بر دیگری»که در زبان استقالل و آزادی، والیت  ، بنابر این«است

های حق با حق هستند،  ها رابطه دهد، شرکت جمهور مردم در رهبری وقتی رابطه نمی

دهد، آنها که، در سر، بیان قدرت از نوع ضد دینی دارند و زبانشان زبان  معنی می

دهند تا به گمان خود آن را از ارزش  ت، صفت مذهبی میقدرت است، به کلمه والی

در این کار با مشکل روبرو . دهند نیز می« قدرت مطلق بر»به آن، معنی . بیاندازند
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قدرت مطلق »است، « اسالم والیت مطلقه فقیه»زیرا والیت در بیان قدرتی که . نیستند

ق شرکت در رهبری بدون اما غافل هستند که تنها وقتی والیت ح.  دهد معنی می« بر

.  «والیت با جمهور مردم است»توان گفت  آنکه پای قدرت بمیان آید، معنی دهد، می

، دیگر ممکن نیست از «قدرت مطلق بر»معنی دهد، چه رسد به « قدرت بر»و اگر 

آن جمهور مردم بگردد و بتوان جمله والیت با جمهور مردم است را ساخت و بر 

گرفتن  با قرار« قدرت بر»تناقض : شود ه متناقض و ناممکن میزیرا جمل.  زبان آورد

اعمال قدرت همه بر همه نیز ناممکن . آن در دست جمهور مردم که ناممکن نیز هست

معنی شود، « قدرت بر»و هرگاه والیت . چراکه،  قدرت قابل تقسیم نیست. است

گانه هر حقوق پنجناقض « قدرت بر»گیرند و  یکایک مردم در برابر یکدیگر قرار می

هرگاه از آغاز بنابر . گردد جامعه صحنه جنگ همه با همه می.  شود شهروند می

اما  قدرت مطلق . هابس کاربرد پیدا کند آمد تا نظر  ای پدید نمی بود، جامعه« قدرت بر»

رو است که در استبدادهای  از این. تواند داشته باشد را، بنابر گمان، تنها یک تن می

 . دهد ، به خود قدرت، مطلق می«رهبر» فراگیر،

حق دادنی »و « حق دادنی است»و « حق گرفتنی است»از نوع  ییها در جمله. 11

آزادی را دادیم الیقش »)« آزادی دادنی است»و « آزادی گرفتنی است»و « نیست

ها در زبان قدرت ساخته  این جمله: تأمل کنیم... و« استقالل گرفتنی است»و ( «نبودید

زیرا قدرت است که . وجود و تفوق قدرت در آنها ملحوظ است. شوند اظهار میو 

حق و آزادی و استقالل نیز . دهد و از قدرت است که با بکاربردن قدرت باید گرفت می

. پنداری از مالی سخن بمیان است که باید پس گرفت. گیرند در بیرون انسان قرار می

ه حق و آزادی و استقالل را نیز قدرت معنی یابیم ک دقت را که بیشتر کنیم، در می

 . که تنها قدرت است که، رابطه با آن، رابطه با بیرون از خویش است چرا. ایم کرده

م حق داشتنی و بکاربردنی است و آزادی داشتنی و بکاربردنی است و ییوچون بگو     

ست و استقالل داشتنی و بکاربردنی است، قدرت دیگر وجود ندارد و ملحوظ نی

ها  و هرگاه رابطه. شوند های حق و استقالل و آزادی، به قدرت تعریف نمی کلمه

های حق با حق، یعنی استقالل و آزادی با استقالل و آزادی باشند، قدرت وجود و  رابطه

 .شود کند و زبان آزادی در زبان قدرت از خود بیگانه نمی محل عمل پیدا نمی

سازیم برای  برقرار کردن رابطه قدرت، تنها با  یهایی که م قرار، جمله بدین     

ها و تمامی  ها و چاپلوسی ناسزاها و بهتان: شوند بکاربردن زبان قدرت، ساختنی می

ها  کردن رابطه قوا، ساختنی و بکاربردنی هستند و تا کلمه دروغها، در برقرار

، در تنظیم رابطه با سازیم هایی که از آنها می ای از قدرت نداشته باشند، جمله مایه بن

ها که قدرت و کاربرد آن را  ها، جمله زیرا با این کلمه. یابند قدرت،  کاربرد  نمی

که ستایش و ستیز را گزارش  ییها جمله. برسانند، ساختنی و اظهار شدنی نیستند

هرچه »و « هرچه داریم از اسالم داریم»چنانکه . کنند، به ضرورت، دروغ هستند می
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و فراوان « دهیم برای اسالم هستی خود را می»و « از اسالم داریم بدبختی داریم

ها  بریم، وقتی تصدیق و تکذیب سازیم و بکار می ها که بقصد تصدیق و تکذیب می جمله

ها تنها وقتی ساختنی هستند که  گونه جمله این. تنظیم رابطه با قدرتند، دروغ هستند

 :ی آنها را قدرت بگردانیمها مایه ها را تغییر دهیم و بن معانی کلمه

اما . هرچه داریم از اسالم داریم، ستایش از اسالم است در رابطه با آنچه داریم    

این ما هستیم که آن را بمثابه بیان استقالل و آزادی بکار . اسالم اندیشه راهنما است

ان را کند و باورمندان بدرا از خود بیگانه میکنیم و یا قدرت آن بریم و رشد می می

بدیلی در زندگی هر  اندیشه راهنما نقش بی. کندگرفتار خود و یکدیگر تخریبی می

استعدادها و فضلها و حقوق را . برند انسان دارد اما این انسانها هستند که آن را بکار می

. نیروهای محرکه ساز نیز انسانها هستند.  ها هستندنیروی محرکه  انسان. انسانها دارند

راهنما وقتی بیان استقالل و آزادی است، انسانها به حقوق خویش عمل و اندیشه 

اندازند و  استعدادها و فضلها را بکار می. کنند های حق با حق می ها را رابطه رابطه

وقتی . حاصل این همه است« هرچه داریم»برند،  نیروهای محرکه را در رشد بکار می

کند، آن جمله در زبان قدرت  خویش غافل میهای  ای انسانها را از خود و داشته جمله

. گردد بریم داریم می قدرتی که گمان می« آنچه داریم»است و مراد از  ساخته شده

چنین است وقتی .  کند ترجمان رابطه با قدرت باشند ها را ناگزیر می ترکیب جمله کلمه

ما، موقعیت بنابر این جمله، موقعیت . «هر بدبختی داریم از اسالم است»م ییگو می

قوا و   اما قدرت رابطه. بدبختی از ویرانگری و ویرانگری از قدرت است. بدبخت است

. است... و علم و فن و( گیرد در اشکالی که به خود می)وسیله آن ترکیبی از زور 

بیانگر رابطه با قدرت ویرانگری است که  ،است« عامل بدبختی اسالم»بنابراین، جمله 

اما اسالم وقتی هم در بیان قدرت از خود بیگانه شده باشد، بیان . است اسالم انگاشته شده

گر است که دین و هر مرامی را که در توجیه خود بکار میویرانقدرت این . است

تواند در توجیه خود بکار نمی ،زیرا تا از خود بیگانه نکند. کندبرد، از خود بیگانه می

کنیم و دین یا مرام را وسیله توجیه این ما هستیم که بایکدیگر رابطه قوا برقرار می .برد

برای اسالم هستی خود را »و باز، . کنیم کار، آن را از خود بیگانه میکنیم و بدینآن می

کند و ما در  دشمنی اسالم را تهدید می: دروغ و تنظیم رابطه با قدرت است« دهم می

ترکیب جمله گویای تنظیم رابطه ما با دشمن . دهیم هستی خود را میمقام دفاع از آن، 

کند که ما به اسالم  بینیم، ترکیب جمله ما را از نقشی آگاه می تأمل که کنیم می. است

جمله با ! رود گر دشمنی که جز با حذف یکی از دو طرف، از میان نمی توجیه: دهیم می

دین برای انسان : کند ا را نیز گزارش میهایی که در بردارد، دروغ بودن ادع تناقض

برای دشمنی . دین برای زیستن در حقوقمندی است. است و انسان برای دین نیست

از جمله استعدادهای ذاتی انسان، استعداد جستن و . کردن و دادن و ستاندن جان نیست

یشه بکاربردن اندیشه راهنما است و از جمله حقوق ذاتی انسان، نیز، حق داشتن اند
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هرگاه قرار بر عمل به اندیشه راهنما باشد، آدمی که به اندیشه راهنمای . راهنما است

گیرد، از حقوق و از زندگی خویش است  کند، وقتی مورد تجاوز قرار می خود عمل می

شد، این ساخت را  قرار، هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته می بدین. کند که دفاع می

هرگاه زورمداران . ی زیستن در حقوقمندی و کرامتمندی استاسالم برا: کرد پیدا می

تر،  ها کوتاه جمله. این زندگی را تهدید کنند، از آن و اندیشه راهنمایش دفاع خواهم کرد

از حق داشتن دین اسالم دفاع » : ها باشند توانند این جمله باز در بیان آزادی، می

هرگاه دو جمله را به محک . «نمک می ییبخاطر اسالم، خشونت زدا»و یا « کنم می

 .کند و دومی بیان قرآن است قرآن بسنجیم، اولی قرآن را نقض می

بار  بار و ترس بار و غمبار و یأس ویژگی بارز زبان قدرت، دشمن ساز و خشونت. 19

ها  ها که در جمله شوند و هم در  کلمه ها که ساخته می هم در جمله. بودن زبان است

ها که در آنها  ها و کلمه برابر، ویژگی زبان آزادی، خالی بودن جمله در. روند بکار می

روند، از دشمنی و خشونت و غم و ناامیدی و ترس و پر بودنشان از دوستی  بکار می

برای . و صفا و شادی و امید و شجاعت، از جمله، شجاعت ورود در ابتلی، است

او  با جمهور مردم، رابطه  ، یعنی رابطه«والیت مطلقه با فقیه است»مثال، جمله 

پس محلی . کند این رابطه را قدرت مطلق اولی بر دومی تنظیم می. مطاع و مطیع است

تواند دوست داشته باشد و با کسی عقد  قدرت تنها است و نمی) برای دوستی نیست 

. دومی باید از اولی بترسد تا والیت مطلقه اولی بر دومی معنی بدهد(. اخوت ببندد

بسط ید )باشد که حقوقمند بشمار آید   قوقمند بشمار نیست، امیدی نیز نباید داشتهدومی ح

و چون زندگی او در کف قدرت تقدیر ساز اولی (. اولی بر جان و ناموس و مال او

از . یابد است، او یأس از حقوقمندی خود را با غم ناشی از ترس و یأس، همراه می

وص وقتی فراگیر است، شهروندان  غمگین و های تحت استبداد، بخص رو، جامعه این

 بینند شوند و یکدیگر را دشمن میمأیوس و ترسان از یکدیگر، حتی از نزدیکان می

تواند  چون، در آن، والیت نمی« والیت با جمهور مردم است»در عوض، جمله      

معنی دهد و به ضرورت شرکت در رهبری، بر میزان حقوقمندی و « قدرت بر»

دهد، جمله دشمنی و ترس و یأس و غم را به ذهن متبادر  و برابری، معنی میدوستی 

 . کند ذهن را از حقوقمندی و دوستی و شجاعت و امید و شادی سرشار می. کند نمی

که در  است جز این که در هر دو جمله، کلمه والیت بکار رفته در خور توجه این      

 .  «شرکت در» دهد و در دومی معنی می« قدرت بر»اولی، 

زیرا رابطه میان دو محور . شود در زبان قدرت، جمله براصل ثنویت ساخته می. 13

خواهد عشق و دوستی خود را اظهار  حتی وقتی گوینده می. کند است که برقرار می

ای بسازد که گویای وجود دو محور و دوگانگی او و محبوبش  تواند جمله کند، نمی

رابطه . از این نوع هستند« من مال توام»و نیز جمله  «تو مال منی»جمله . نباشد
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مالکیت گویای .  میان گوینده و مخاطب او، رابطه تعلق داشتن یکی به دیگری است

در برابر، من تو هستم و تو من هستی، ترجمان . رابطه سلطه یکی بر دیگری است

   .گویای توحید دو در یک است. موازنه عدمی است

آیا کسی که قصد سلطه بردیگری و بنابر فریب او را دارد، : ل دارداین پرسش مح      

تواند زیرا عقل  نمی: است ای بسازد که توحید معنی دهد؟ پاسخ این تواند جمله نمی

حتی . ای ترجمان توحید انشاء کند تواند جمله او نمی. کند قدرتمدار با تخریب آغاز می

 .         کند با تخریب همراه می اگر جمله را حفظ کند، بهنگام گفتن، آن را

دهیم که،  سازیم، ترکیبی به جمله می سان، وقتی با فرض وجود قدرت، جمله می بدین    

ها، در رابطه با یکدیگر، موقعیت سازنده جمله را در رابطه با قدرت، بیان  درآن، کلمه

رکیب را پیدا رو، اگر سازنده جمله در موقعیت مسلط باشد، جمله همان ت از این. کند

باوجود این، هر دو ساخت . سلطه است کند که وقتی سازنده آن در موقعیت زیر نمی

قرار، وقتی در موقعیت  بدین.  گویای موقعیت دو سازنده جمله در رابطه با قدرت هستند

دهیم که  ها معانی می بریم و به کلمه سلطه هستیم، زبان قدرت بکار می مسلط و یا زیر

جویند گویای چگونگی تنظیم رابطه با   ها ترکیبی می جمله. قدرت است مایه آنها بن

مانیم و بگمان  دانیم، از حقوقی که داریم غافل می حتی وقتی حق را گرفتنی می.  قدرت

زبانی که بکار . کنیم که رابطه قوا است ای را برقرار می ، رابطه«گرفتن حق»

و یا ترجمان موقعیتی است که در روابط  بریم، یا بیانگر جای ما در این رابطه است می

این زبان، در همه حال، . خواهیم پیدا کنیم و یا گویای هر دو موقعیت است قوا می

زبان . گزارشگر غفلت ما از حقوق ذاتی و غافل نگاهداشتن یکدیگر از این حقوق است

رای ما زبانی دیگر است وقتی از استقالل و آزادی خود غافل نیستیم و زبان را ب

 . بریم برقرار کردن رابطه حق با حق بکار می

جامعه مدنی با ویژگی که برشمرده شدند، وقتی زبان خویش را زبان استقالل و       

ای با نظام باز و  کند، جامعه آزادی و اندیشه راهنمای خود را بیان استقالل و آزادی می

های کنونی،  اما، در جامعه. گردد می ییپذیر و برخودار از دموکراسی شورا تحول

های  جامعه. های راهنما انواع بیانهای قدرت و زبانها، زبانهای قدرت هستند اندیشه

 .پذیر هستندمدنی جمله فعل
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