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جانخرد
و
بنام خداوند

مجازات اعدام و پرسشهای بیپاسخ
در  15دســامبر  1989دوميــن پروتــكل اختيــاري
ميثــاق حقــوق مدنــي و سیاســی بــراي لغــو
مجــازات اعــدام ،در مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد ارائــه شــد .ایــن پروتــكل هرچنــد
اختيــاري اســت ،امــا چنیــن نکاتــی را در بــر دارد
« بــا اعتقــاد بــه اینكــه لغــو مجــازات اعــدام بــه
بهبــود حيثيــت انســاني و توســعه پيشــرو حقــوق
بشــر كمــک كــرده بهعنــوان پيشــرفتي در
بهرهمنــدی از حــق حيــات تلقــي میشــود «.
هماکنــون ،برخــي از ســازمانهای بینالمللــی
لغــو مجــازات اعــدام را بهعنــوان یكــي از شــرایط
عضویــت در خــود قــرار دادهانــد كــه از آن جملــه
میتــوان بــه اتحادیــه اروپــا و شــوراي اروپــا
اشــاره نمــود .همچنيــن ســازمانهای بینالمللــی
غيردولتــي فعــال در زمينــه حقــوق بشــر از جملــه
ســازمان عفــو بینالملــل و دیدهبــان حقــوق
بشــر مجــازات اعــدام را دلیــل نقــض کامــل
حــق حیــات ،مخالــف موازیــن حقــوق بشــری
میداننــد و خواهــان نقــض آن هســتند .برخــی
آمارهــا در منابــع تحقیقــی حاکــی از آن اســت
کــه در حــال حاضــر بيــش از دو ســوم كشــورهاي
جهــان یعنــي حــدود  137کشــور در قانــون یــا در
عمــل مجــازات اعــدام را لغــو کردهانــد .در تاریــخ
شــاهد آنیــم کــه صاحبنظرانــی چــون منتســكيو
و چــزار بــون ســانا بكاریــا حقوقــدان ایتالیایــی
مجــازات اعــدام را مــردود شــمردند .متأســفانه
ایــران پــس از چیــن جــزو کشــورهایی اســت کــه
بیشــترین آمــار اعــدام را دارد امــا ایــن مجــازات
جنبـهی بازدارنــده و پیشــگیرانهای نداشــته اســت.
همچنیــن ایــران هزینــهی ســنگینی در مجامــع
بینالمللــی بابــت ایــن مجــازات پرداختــه اســت.
از جملــه دوشــنبه  ۲۴آذرمــاه ســال  ،۱۳۹۹چندین

کشــور مهــم اروپایــی کــه قــرار بــود در یــک
گردهمایــی تجــاری میــان اروپــا و ایــران شــرکت
کننــد امــا در اعتــراض بــه اجــرای حکــم اعــدام
روحاهلل زم ،روزنامهنــگار مخالــف جمهــوری
اســامی از حضــور در ایــن گردهمایــی انصــراف
دادنــد و در آن شــرکت نکردنــد .کشــورهای
فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا و همچنیــن اتحادیــه
اروپــا روز  ۲۳آذرمــاه بــا انتشــار بیانیـهای گفتنــد:
«اتحادیــه اروپــا اجــرای حکــم اعــدام را به شــدت
محکــوم میکنــد» .در ایــن بیانیــه تأکیــد شــده
اســت کــه «مقامــات جمهــوری اســامی بایــد
اســتفاده از اعترافــات اجبــاری و تلویزیونــی را
بــرای اثبــات جــرم افــراد زندانــی متوقــف کننــد».
 ۲۴آذرمــاه وزارت خارجــه فرانســه در توئیتــی
نوشــت کــه بــه دلیــل «اعــدام وحشــیانه» و
«غیرقابلقبــول» روحاهلل زم  ،اعــام کــرده ،کــه
در ایــن نشســت مشــترک اقتصــادی بــا ایــران
شــرکت نخواهــد کــرد.
متأســفانه عمــل ضــد حقــوق بشــری « اعــدام»
در جمهــوری اســامی ســابقهای طوالنــی و
همزمــان بــا عمــر انقــاب دارد .از همــان
نخســتین روزهــای پــس از پیــروزی انقــاب
 57کــه اعدامهــا ،از روی پشــتبامها شــروع
شــد ،در تمــام ایــن چهــار دهــه همچنــان ادامــه
دارد .وحشــتناکترین اعدامهــا در تابســتان 67
در مــورد هــزاران زندانــی سیاســی کــه مجــازات
زنــدان خــود را طــی کــرده و یــا در حــال گذراندن
دوره محکومیــت خــود بودنــد اجــرا گردیــد.
حــال پرســش ایــن اســت کــه حاکمیــت چــه
هدفــی را بــا ایــن مجــازات دنبــال میکنــد و
جــز جریحــهدار ســاختن روان جامعــه و نقــض
حقــوق بشــر و صدماتــی کــه بــر منافــع ملــی وارد

میشــود ،چــه دســتاوردی دارد!
روحاهلل زم بهعنــوان یــک روزنامهنــگار اگــر
در زمانــی دو میلیــون مخاطــب داشــته ،تنهــا
جــذب مخاطــب توســط او مطــرح نیســت بلکــه
دفــع شــدید رســانههای حکومــت مــورد توجــه
اســت کــه بــا هزینــهی ســنگین تحمیلــی بــر
بیتالمــال بــرای منافــع یــک جنــاح خــاص
تغذیــه میشــوند ،آنقــدر ناکارآمــد و نامعتبرنــد،
کــه در برابــر یــک کانــال تلگرامــی تــوان مقابلــه
ندارنــد .از ســوی دیگــر دادگاهــی کــه فاقــد هیئت
منصفــه بــوده ،اجازهی نظــارت وکالی مســتقل را
ســلب کــرده ،چگونــه میخواهــد چنیــن حکمــی
را مشــروعیت بخشــد .هنــوز جامعــهی ایــران و
افــکار عمومــی جهــان داغــدار پهلــوان نویــد
افــکاری بــود ،کــه صــدور احــکام اعــدام دیگــری
از جملــه بــرای روحاهلل زم ،موجــب شــگفتی
گردیــد .متأســفانه محدودســازی وکال و حقوقدانان
مســتقل و صاحبنظــر نگرانــی جامعــه را نســبت
بــه برخوردهــای قضایــی بیپشــتوانهی حقوقــی
بهشــدت افــزوده اســت .عــدم تفکیــک درســت
در زندانهــا کــه فجایــع جانــی و تهدیــدات
جســمی و روانــی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی
را موجــب شــده اســت ،بیتوجهــی بــه حقــوق
متهمــان و مجرمــان ،عــدم محدودیــت الزم برای
مجرمــان خطرنــاک و اســتفادهی ابــزاری از آنــان
بــرای ســرکوب زندانیــان دگراندیــش ،بیتوجهــی
بــه بهداشــت و مســائل پزشــکی زندانیــان ،عــدم
اجــازه بــرای داشــتن وکیــل انتخابــی و برگــزاری
دادگاه علنــی بــا حضــور هیئــت منصفــه بــرای
زندانیــان سیاســی از دیگــر معضالتــی اســت
کــه حاکمیــت ارادهای بــرای رســیدگی بــه آنهــا
نــدارد.
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آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی
غالب ًا نظام سیاسی و ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسالمی
را نظام سرمایهداری لیبرال میدانند .پارهای از چپهای
سنتی بهصراحت میگویند نظم موجود سرمایهداری وابسته
به سرمایهداری جهانی است .اما به نظر میرسد که نظم و
نظام موجود بیشتر شبیه رژیمهای کمونیستی و استالینیستی
میباشد .این منتقدین چون گرایشات سوسیالیستی دارند ،هنوز
خیلی به ساختار اقتصاد کلگرای سوسیالیسم روسی انتقاد
مبنایی ندارند .توجه ندارند که اگر رژیم جمهوری اسالمی
سرمایهداری لیبرال باشد ،شبیه کدامیک از نظامهای لیبرال-
دموکرات غربی است .در لیبرالیسم آزادیهای سیاسی منوط و
متکی بر آزادیهای اقتصادی و اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی
است .خودمختاری فردی و آزادیهای سیاسی و اقتصادی و
آزادی مطبوعات و احزاب و استقالل جامعه مدنی از جامعه
سیاسی از مفاهیم اساسی لیبرال دموکراسی است .نابرابریها
در نظامهای سرمایهداری غربی برخالف جوامع کمونیستی
ناشی از تصمیمات سیاسی و عمدی نیست ،بلکه ناشی از
فعالیتهای اقتصادی است .اقتصاد ایران مثل کشورهای
کمونیستی سنتی بلوک شرق و اقمار شوروی سوسیالیستی
سابق و کوبا یا تمام ًا دولتی است و یا خصولتی و درید قدرت
مقربان حکومت است .حتی مجوزهای کارخانههای شخصی
نیز با رانت دولتی به اعوان و انصار حکومت دادهشده است .در
اینجا میزان و مالک دانش و تخصص نیست ،بلکه تنها معیار
تقرب به حکومت است.
به همین دالیل نمیتوان ساختار اقتصاد ایران را سرمایهداری
لیبرال دانست .وقتی جایگاه و موقعیت افراد نه در اثر
فعالیتهای رقابتی اقتصادی ،بلکه تحت تأثیر تصمیمات
عمدی مراجع قدرت یا حاکمیت تعیین میشود و آزادی رقابت
در اقتصاد موضوعیت ندارد ،هم آزادی سیاسی وجود نخواهد
داشت و هم نابرابریها حتی از کشورهای سرمایهداری بیشتر
میشود و هم این نابرابریهای عمدی که ناشی از تصمیمات
مراجع قدرت است ،توهینآمیزتر و تحقیرآمیزتر از جوامع
سرمایهداری است .آزادی سیاسی با آزادی اقتصادی و اقتصاد
آزاد واقعیت مییابد .به قول فردریک فون هایک« :آزادی
اقتصادی پیشنیاز و پیششرط هرگونه آزادیهای دیگر است.
نظام مالکیت خصوصی مهمترین ضامن و ضابطه آزادی نهتنها
برای صاحبان مالکیت ،بلکه تا حدود اندکی برای دیگرانی که
صاحب مالکیت نیستند نیز هست و از آنجا که کنترل وسایل
تولید بین افراد مختلف تقسیم میشود ،هیچکس قدرت مطلق
بر ما نداشته و ما آزادیم بهصورت دلخواه رفتار کنیم .چه کسی
میتواند این را انکار کند که در جهانی که در آن ثروتمندان
دارای قدرت هستند هنوز بهتر از جهانی است که در آن فقط
قدرتمندان میتوانند به ثروت دست یابند؟»
نمونههای قدرتمندانی که از طریق قدرت سیاسی ثروت و
سرمایه و اقتصاد را در انحصار خود درآوردهاند ،اتحاد جماهیر
شوروی سابق و اقمار کمونیستی آن و امروز کشورهای نفتی
مثل ایران و عربستان و عراق است .قدرت سیاسی فینفسه
خطرناک است و به طرق مختلف باید آن را مهار و محدود
کرد .اما وقتی به بهانه عدالت و برابری انحصار سرمایه را نیز
به او بسپاریم ،افسار مهار آن رها و سرکش و طغیانگر میشود.
به این دلیل ساده که قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد
مطلق میآورد.
قوانین در چنین نظامهای برنامهریزیشدهای فقط در جهت

پیشبرد اهداف دولت خالصه میشود .تمامی نظامهای
سیاسی که سرمایههای ملی را در اختیار انحصاری خود
دارند ،نظامهایی تمامیتخواه و خودکامهاند .در چنین وضعیتی
نهتنها عدالت اجتماعی به دست نمیآید ،بلکه آزادیهای
دموکراتیک هم از بین میرود .دولتهای خودکامه در
نظامهای برنامهریزیشده و تمامیتخواه تبدیل به کارفرمای
یگانهای میشوند که مخالفت با آنها به تعبیر زیبای تروتسکی
به معنای مرگ یا گرسنگی آرام است .جایگاه افراد در چنین
نظامهای تمامیتخواهی بستگی به میزان اطاعت و وابستگی
آنها به قدرت سیاسی دارد .به همین دلیل بسیاری از مردم
آزادی خود را فرو مینهند تا امنیت اقتصادی به دست آورند.
در نتیجه نابرابریهای فزایندهای به وجود میآید که ناشی از
فعالیت اقتصادی و فضای آزاد رقابت نیست ،بلکه ناشی از
میزان وابستگی و اطاعتپذیری افراد از حکومت استبدادی
است .به تعبیر فون هایک این درست است که در همه جوامع
نابرابریهایی وجود دارد که برای کسانی که از آن نابرابریها
رنج میبرند ،بیعدالتی تلقی میشود ،اما اگر این نابرابریها
عمدی و ناشی از اندازه تقرب افراد به قدرت سیاسی باشد
و نه تواناییهای اقتصادی ،بسیار تحقیرآمیزتر و دردناکتر
خواهد بود.
برابری کامل اقتصادی هم غیرممکن و هم ناعادالنه است.
تنها نوع برابری که با آزادی سازگار است ،برابری حقوقی
است .آزادی با برابری اقتصادی ناسازگار است و حتی نابرابری
را نیز تشدید میکند .به قول آمارتیاسن آزادی مستلزم قدری
نابرابری است .به همین دلیل برابری اقتصادی محال است.
اگر چنین نبود که برخی انتخابها نسبت به پارهای دیگر از
انتخابها برترند و موقعیت بهتری ایجاد میکنند ،هم آزادی
انتخاب و هم تالش برای هدف بهتر بیمعنا میشد و هم
انگیزه کار و تالش بیشتر از میان برمیخاست و هم انتخاب
روش و مسیر مطلوبتر معنای خود را از دست میداد.
تنها در فضای آزاد رقابت اقتصادی است که استعدادها شکوفا
میشود و تالشگران برای موفقیت بیشتر فعالیت میکنند و
کسب دانش و تخصص برای موفقیت بیشتر و زندگی بهتر
به افراد انگیزه فعالیت و کار و تالش بیشتر میدهد .لذا در
این رقابت آزاد که مستلزم توسعه اقتصادی و اجتماعی است،
نابرابریهایی نیز ایجاد میشود.
چگونه میتوان به آنکه در کسب دانش و تخصص فعالیت
بیشتری کرده است و در حوزه رقابت اقتصادی موفقتر بوده
است ،بگوییم باید حاصل کار و تالش خود را به دیگری
بدهی تا برابر شوید؟ جدای از اینکه انگیزه کار و تالش و
توسعه اجتماعی از بین میرود ،ناعادالنه هم هست .به همین
دلیل برابر کردن نابرابرها بهوسیله قدرت سیاسی مستلزم رفتار
نابرابر با برابرهاست .درنتیجه به قدرت سیاسی اجازه میدهیم
در حوزه خصوصی شهروندان دخالت کند و شهروندان را در
همه امور کنترل نماید و آزادیها را نابود کند .در نظامهای
استبدادی و خودکامه با رفتار نابرابر با شهروندان آزادی از بین
میرود و بهجای عدالت ،تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده
به روش و قانون ،تبدیل میشود .لذا بسیاری از نابرابریها
به علت عملکرد تبعیضآمیز و ناکارآمدی دولتها در توزیع
عادالنه امکاناتی است که در اختیار آنها است .تنها در یک
حاکمیت دموکراتیک است که با تشکیل نهادهای دموکراتیکی
مثل سندیکاهای کارگری و اصناف مختلف و به وجود آوردن

امکانات برابر برای رشد استعدادها و امکانات بهداشتی و
آموزشی و تأمین اجتماعی همگانی میتوان از شدت و میزان
نابرابریها و فقر و بیکاری و مشکالت مادی شهروندان یک
باهمستان سیاسی کاست .در یک آسیبشناسی تاریخی
یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل و دالیل مشکالت
مردم ایران استبداد دیرپایی است که عامل مهمی در ایجاد
تضادهای طبقاتی و فقر و تبعیض و نابرابریهای فاحش
اقتصادی و عقبماندگی تاریخی مردم ایران بوده است.
لذا مشکل و مانع اصلی و اولیهای که به نابرابریهای فزاینده
و فقر تاریخی مردم ایران دامن زده است استبداد سیاسی است.
به همین دلیل بجای مباحث گمراهکنندهای مثل سرمایهداری
و سوسیالیسم ،اولویت اولیه ،مبارزه با استبداد و سازوکارهای
حکومت تمامیتخواه است .به این دالیل اولویت اول ما باید
آزادی و دموکراسی و حقوق بشر باشد تا از راه سازوکارهای
دموکراتیک و مشارکت مردمی بتوانیم بر نابرابریهای عمدی
و تبعیضهای زائیده استبداد غلبه کنیم .این چیزی است که
مارکس به علت بینش مادی و مکانیکی خود نتوانست آن را
مدنظر قرار دهد .او بهاینعلت که اقتصاد را زیربنا و یگانه
عامل تحوالت اجتماعی میدانست ،از نقش دیگر وجوه و
عوامل اجتماعی غفلت کرد .به دلیل همین غفلت از وجوه
اجتماعی دیگر بود که از دیکتاتوری طبقه مطلوب خود سخن
میگفت .همین بینش موجب شد نظامهای مارکسیستی در
جهان به وجود آید که با دیکتاتوری طبقه مطلوب خود نهتنها
به عدالت اجتماعی دست نیافتند ،بلکه هم نابرابریهای
عمدی و تبعیضآمیز به طرز وحشتناکی رشد کرد و هم
آزادیهای دموکراتیک نابود شد .مارکس شاید در نقد
نهادهای سرمایهداری لگامگسیخته قرن نوزدهم تا حدودی
موفق بود ،اما به دالیل ذکرشده در ارائه راهحل ناموفق بود
و پیشگوییها و وعدههای او در تحقق بهشت بر روی زمین
کذب محض بود .او از جمله متفکرینی بود که میدانست
که سرمایهداری و لیبرالیسم و مالکیت خصوصی و بازار آزاد
پیششرط ظهور و تکامل آزادیهای دموکراتیک است .اما
به ذهنش خطور نکرد که با از بین بردن مالکیت خصوصی
و بازار آزاد دموکراسی و آزادی نیز از بین میرود .اگر مارکس
وجوه مختلف اجتماعی را به شکلی مکانیکی تابعی از متغیر
اقتصادی نمیدانست و رابطه تأثیر متقابل دیالکتیکی وجوه
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در نظر میگرفت،
جامعه بشری چنین گرفتار توتالیتاریسم مارکسیستی نمیشد.
قصد این نوشته دفاع از اولویت آزادی بهعنوان بینش و روش
در مبارزه و استقرار نظام و نهادهای دموکراتیک بهعنوان
پیششرط تحقق هرگونه عدالتی است که قابل تحقق باشد.
لذا در هرگونه برنامهریزی باید مراقب بود که آزادی از دست
نرود .با از دست رفتن آزادی گرفتار پارادوکسی میشویم که
تحقق هرگونه هدف عدالتطلبانهای محال میشود .خالصه
آنکه از بین بردن مالکیت خصوصی ،خود دور شدن از عدالت
است .همانگونه
و مانع پیشرفت و توسعه و پویائی جامعه
http://jebhemeliiran.org
سرمایهداری
و
جامعه
که مالکیتهای بزرگ در منابع حیاتی
E-mail:info@jebhemeliiran.org
لجامگسیخته و بدون حدومرز که با رانتخواری و وابستگی
به قدرت سیاسی بهدستآمده ،با عدالت اجتماعی همخوانی
ندارد .یک اقتصاد ملی ارشادی مقتضی ،در هر یک از زمینهها
مطلوب و ثمربخش بوده و میتواند برقرارکننده عدالت
اجتماعی باشد.
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این بودجه برای تقسیم غنائم بین صاحبان قدرت است نه برای رفاه و آسایش ملت
در باب بودجه بسیار نوشته و گفتگو شده است .همه این
قال و مقالها بر بنیان پذیرش بودجه است .ازاینرو آنچه
گفته و کار شده درواقع امر گفتگوی شکلی است .ندیدهایم
کسی درباره ماهیت بودجه سخنی بگوید .ماهیت گفتگوها
دور و بر بودجه  1400تأیید وضعیت کنونی و کنار آمدن
با آن است! آیا وضعیت زیستی مردم ایران در حال حاضر
پذیرفتنی است؟ آیا اوضاع تولید و کارآفرینی و ایجاد شغل
مطلوب است؟ آیا وضعیت مدارس و آموزشوپرورش،
وضعیت معلمان و کارکنان آموزشوپرورش قابلتحمل
است؟ آیا معلمان این سازندگان و بر آورندگان نسل آیندهای
که اینهمه بر افزایش عددی آن اصرار دارند در شرایط
معیشتی مناسب مسئولیتشان هستند؟
آیا وضع معیشت بازنشستگان با توجه به خط فقر ده میلیون
تومانی و رفتار خالف قانون مصوب همانندسازی مجلس،
سرپیچی علنی بر پافشاری در پرداخت حقوق و مزایای
متفاوت به بازنشستگان با رتبه برابر و شرایط یکسان تنها
به خاطر بازنشستگی در دو سال متفاوت .آنهم با بهانه
کمبود اعتبارات .در جایی که بانک سرمایه متعلق به
بازنشستگان فرهنگی این روزها پرونده غارت آن در دادگاه
است .چرا طلب مالباختگان صندوقهای قرضالحسنه را
دولت داوطلبانه از سوی غارتگران پرداخت میکند؛ و مشکل
کمبود اعتبار مطرح نیست!
چرا میلیاردها تومان سرمایه فرهنگیان از بانک سرمایه
در همکاری با اختالسگران غارت میشود؛ و دولت احقاق
حق نمیکند؛ بنابراین مشکل در نوع نگاه و نوع برخورد
و نوع اولویتبندی و البته ناکارآمدی و نداشتن تشخیص
درست است.
تا زمانی که دمکراسی و حقوق بشر و قانون مداری برای
جامعه نباشد ،اصالح امور و ازجمله داشتن بودجه واقعی
شدنی نیست.
به چند نمونه از مشکالت دارای فوریت اشاره مینماییم.
یکم  -این روزها شاهد سیل و آبگرفتگی شهرها بودهایم.
آیا مهرومومهای پیش سیل و آبگرفتگی نداشتیم؟ مگر
سال پیش بر اثر یک کار بدون محاسبه فنی-کارشناسی،
سیل به درون شهر شیراز سرازیر نشده ،خسارتهای مالی
و جانی ببار نیاورد.
مگر شهرهای دیگر کشور دچار آبگرفتگی و خسارتهای
سیل نشدند ،خسارتهای مالی و جانی ببار نیامد .تنها به
شهر کوچک پلدختر  98میلیارد تومان خسارت وارد شد
که هنوز جبران نشده است .چگونه است که امسال نیز
همانگونه مشکالت پیش آمده و مردم و شهرها را دچار
خسارت و مصیبتزدگی کرده است.
چرا باید به خاطر ناکارآمدی و بیمسئولیتی هرسال جان و
مال مردم ما در خطر بیفتد.
اگر دولتی ملی سر کار بود و جان و مال وزندگی مردم در
اندیشه آنان اولویت داشت ،سالها پیش یا دستکم پس
از سیل پارسال ،گروهی از کارشناسان برجسته آبوخاک
و محیطزیست را دعوت میکردند تا برای جلوگیری از
خسارتهای سیل و هدر شدن آبهای ناشی از برف و
باران و سود بردن بهینه از بارشها ،با همکاری ادارات کل
آب ...و کشاورزی استانها  -که اطالعات کافی از منطقه

خود دارند  -در مدت سه ماه طرح جامعی برای سراسر
کشور تهیه مینمودند تا برکات آسمانی از شکل خطرناک
آسیبرسان به منابع خیروبرکت تغییر ماهیت دهند.
برای نمونه با سود بردن از تکنولوژی ساخت سدهای خاکی
که هزینه و زیان سدهای سیمانی را ندارند ،در بسیاری
نقاط میتوان آبها را انبار کرده ،بهصورت یک منبع برای
کمک به مخازن آبی زیرزمینی ،درختکاری ،پرورش ماهی،
کشاورزی ،گردشگری ،ایجاد اشتغال و سودرسانی چندجانبه
نمود.
در ضمن خاک گرانبها که صدسال و بیشتر برای
ساختهشدن زمان نیاز دارد -سرمایهای کمیاب ،غیرقابل
جایگزین و غیرقابل واردات ،خاکی که نخستین پایهومایه
زیست و کار و زندگی است  -از آسیب و نابودی حفاظت
شده و سرمایه ملی نگهداری میشد.
دو-حفاظت از جان و زندگی مردم
الف  -هرسال چندین هزار نفر جان خود را در تصادفات
جادهای از دست میدهند .در گزارش پلیسراه مناطق
پرخطر که نیاز با اصالح و مراقبت دارند مشخصشده
است 60.کیلومتری شهرها خطرناکترین مناطق اعالمشده
است.
اشکال کار اینجاست که بودجه اصالح جادهها در دل منابع
کلیتر است و برای کارهای مهمتر از جان مردم ،هزینه
میشود.
اگر ضرورت حفاظت از جان مردم در اولویت ذهنی
نویسندگان بودجه جایی داشت ،ضرورت اصالح جادهها
و تعبیه سرعتگیرهای هشداردهنده و نصب تابلو و الزام
به مراقبت  24ساعته پلیسراه با پرداخت حق مأموریت،
کشتارهای جادهای را با اختصاص بودجهای ویژه چاره
میکردند .حل مسئله با تهیه طرح اصالح جادهها ،نصب
تابلوهای هشداردهنده ،مراقبت شبانهروزی پلیسراه.
واگذاری کار به استانها با مدت محدود ،بهآسانی مشکالت
تصادفات کشتار جادهای برطرف شدنی است.
سوم-بیکاری و کشته شدن کولبرها
بیکاری عالوه بر سرخوردگی و تنگدستی فرد بیکار ،جوانان
را از ازدواج و تشکیل خانواده بازمیدارد .به فرد و خانوادهاش
آسیب میرساند .فرد بیکار به بیماریهای روانتنی و
بیماریهای عصبی گوناگون مبتال میشود .بیکاری زمینه
بزه و بزهکاری رافراهم میکند .باعث ازهمپاشیدگی
خانوادهها شده به مشکالت بچههای طالق منجر میشود و
درنهایت امنیت جامه را آسیب میرساند.
بگفته وزیر بهداشت و درمان  44درصد فارغالتحصیالن
دانشگاهها لیسانس و باالتر هستند .چگونه است که
بااینهمه تظاهرات بیکاران ،برای بیش از ده میلیون
بیکار هیچ کار اثرگذاری پیشبینینشده است .آیا نمیدانند
بیکاری آسیبرسان است یا اهمیت نمیدهند.
باربرهای کوهستان با دانستن اینکه ممکن است با
تیراندازی برادرانشان کشته شوند .یا مانند فرهاد و آزاد
خسروی دو برادر یخزده براثر سرما در کوهستان دچار مرگ
جانسوز شوند .چون خانواده نانی برای خوردن وزنده ماندن
ندارند و کار دیگری هم وجود ندارد از روی العالجی جان
خود را فدای زنده ماندن خانواده میکنند .بیش از ده میلیون

بیکار هست که با در نظر گرفتن افراد خانوادهها بیش از
پنجاه میلیون نفر از بیکاری در رنج هستند .این یعنی یک
مصیبت بزرگ ،آیا برای این مصیبت بزرگ ملت ،یا برای
کولبران جایی در بودجه دیدهشده است .یا هنوز مصیبت
پنجاهمیلیونی و کشتار کولبران باید ادامه داشته باشد.
چهارم -آموزشوپرورش
بگفته وزیر آموزشوپرورش سالی یکمیلیون دانشآموز
از تحصیل بازمیمانند .چهل در صد مدارس ایمن نیستند.
 100/000آموزگار کم داریم.
خط فقر ده میلیون تومان اعالم شده و در طول سال
کارکنان آموزشوپرورش برای حقوق مصوب مجلس
تظاهرات میکنند و با درماندگی به وضع موجود تن در
میدهند .چگونه آموزگاری که در کار معیشت خود درمانده
است میتواند نسل پویا و سازنده و امیدوار برای جامعه آینده
تربیت نماید.
نیاز به مدارس ایمن و مجهز مناسب دهه سوم قرن بیست
و یکم ضرورت بدیهی داشته؛ و آموزگاران آسوده از دغدغه
معیشت .نیاز دارد.
آیا این ضرورتهای بدیهی در بودجه دیدهشده است؟
پنجم -وضعیت کارخانههای از کار بازمانده و تعطیل و نیمه
تعطیل .وضعیت بهداشت محیط بهویژه در شهرهایی که
فاضالب در کوچه و خیابان رهاشده یا با کمترین بارندگی به
کوچه و خیابان سرازیر میشود.
وضعیت محیطزیست که چنانچه از نامش پیداست محیطی
برای زیست و کار و زندگی است .در شهری که یکسوم
روزهای سال مردم بجای هوا دود اتوبوسها کامیونها
کامیونتها و موتورسیکلتهای دودزا و تاریخمصرف گذشته
را تنفس میکنند! چگونه میتوان تندرست زیست؟ بیهوده
نیست که بیمارستانها انباشته از بیماران گوناگون است و
ساختن بیمارستانهای خصوصی رونق دارد.
مردم با جانشان و هزینه درمان تقاص پس میدهند .آیا
برای این ضرور عام در بودجه اولویتی دیدهشده است؟
با توجه به دزدی چوب جنگلها .تعرض به حریم جنگلها و
تپهها و زیر پا نهادن مقررات حفاظت از سرمایههای میراث
بشری و ضرورت احیای مناطق آسیبدیده ،این میراث
بشری که ایران هم روی کاغذ آن را پذیرفته است در
کجای بودجه جای دارد.
درواقع این بودجه برای دولت است و تقسیم غنائم برای
آئین دوستیابی.
تا هنگامیکه حاکمیت به این اصل اساسی واقف نشود
که وجود مخالف برای اعتالی جامعه ضروری است تا
مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد که نقصها ،تخلفها،
اشتباه محاسبات و خیانتهای در لباس خدمت را افشا کند.
تا آزادی بیان و بحث آزاد نباشد که ناهنجاریها بیدادگریها
را آشکار نماید ،افراد فرصتطلب و ثناگو و سودجو و نان به
برای افراد کارآمد
نرخ روز خور ریا کار میدانداری کرده جا
http://jebhemeliiran.org
و درستکار و نیکاندیش باقی نمیماند.
E-mail:info@jebhemeliiran.org
نتیجه این میشود که مسائل اساسی کشور و ملت نادیده
گرفته میشود و بودجه برای شرکتها و سازمانهایی که
نیستند یا بودنشان هیچ سودی برای ملک و ملت ندارد
تنظیم میشود.
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قـویچنگ و پاکـیزهجـانـی دگـر!
		
بــرفـت ازجهــان،زی جهــانــی دگــر
نـیــابـی جهـــان پهلوانــی دگـر!
		
پس ازتختــــی آن پهلـــوان جهــــان
کـه بودش به رس سایبـانـی دگـر
		
ســوی جبــهــــهی ملـــــت آورد روی
استاد عبدالعلی برومند

یادی از چند تن از بزرگان ملی
دیمـاه ،مـاه پـر یادبـودی اسـت .شـماری از
وارسـتهترین چهرههـای ملـی ایرانزمیـن در این
مـاه درگذشـتهاند .کسـانی کـه در طـول حیـات
پربارشـان برای این مرزوبوم با دلوجان کوشـیدند
و امیـد ورزیدند فردایـی بهتر را بـرای مردمان این
دیـار رقـم بزنند.
سـوم دیماه سـالروز درگذشت حسین شاهحسینی
بـود ،مـردی کـه قریـب هفـت دهـه در عرصهی
سیاسـت این مرزوبوم بـا آرمانهـای میهنگرایانه
و آزادیخواهانه نسـتوهانه کوشـید و تسلیم انفعال
و ناامیدی نشـد .حسـین شاهحسـینی که خاستگاه
بالیدگـی سیاسـیاش جبهـهی ملـی ایـران بـود،
بـا آحـاد ملـت ایـران ،از تمـام اصنـاف و اقشـار با
نگاهی متکثر در پیونـد بود و بارها در ادوار مختلف
بـه عتـاب و حبس حاکمان گرفتار آمـد اما هرگز از
راه خـود پـا پس نکشـید و تا واپسـین روز زندگانی
از نقـد صریـح قدرت خاموش نگشـت.
پانزدهـم دیمـاه سـالروز درگذشـت آیتاهلل سـید
رضـا زنجانـی اسـت .او کـه یـار صدیـق مصـدق
و بنیانگـذار نهضـت مقاومـت ملـی پـس از
کودتـای  28مـرداد  32و پشـتیبان فکری و عملی
نیروهـای مصدقـی در تاریـخ معاصر بود ،پیوسـته
از جدیتریـن منتقـدان دخالـت روحانیـت در امور
اجرایـی کشـور بـه شـمار میآمـد و از حقگویـی
حتـی در دوران کهولـت و بیمـاری در نقد حاکمان
متشـرع بر منصـب قدرت نشسـته فروگـذار نکرد
و پیوسـته منتقدی مشـفق برای پاسداشـت منافع
ملـی ایـران بود.
هفدهـم دیمـاه سـالروز درگذشـت جهانپهلـوان
تختـی اسـت .مـردی کـه نـام بـه نـان نفروخت.
اگرچـه میتوانسـت در کنـار حاکمیـت آن زمـان
بایسـتد و بـا نمایشهـای سـاختگی ،پهلـوان
حکومتـی و بازیچـهی تبلیغاتـی شـود ،اما بر سـر
اندیشـه و آرمانـش مانـد و فاتـح دلهـای مردمان
سـرزمینش بـرای نسـلهای متمـادی گردیـد.
تختـی به جبهـهی ملی پیوسـت و پیونـد عاطفی
و اندیشـگانیش بـا مصـدق آنسـان نیرومنـد بود،

کـه بـی بیـم از بـه قـدرت نشسـتگان ارادتـش را
آشـکارا بـه راه مصـدق در تالشهـای سیاسـی
و اجتماعـیاش نمـودار سـاخت و بهراحتـی از
موهبتهـای صاحبـان قـدرت چشـم پوشـید .او
عضـو شـورای مرکـزی جبهـه ملـی ایـران بـود.
بیسـتم دیمـاه سـالروز شـهادت امیرکبیر اسـت.
مردی که به تعبیر ربرت واتسـون مورخ انگلیسـی،
«در میـان همـهی رجـال اخیـر مشـرق زمیـن و
زمامـداران ایـران کـه نامشـان ثبـت تاریـخ جدید
اسـت ،میرزاتقی امیرنظام بیهمتاست؛ دیوجانوس
روز روشـن با چراغ در پی او میگشـت .به حقیقت
سـزاوار اسـت که بهعنوان «اشـرف مخلوقات» به
شـمار آیـد .بزرگـوار مـردی بـود ».امنیـت داخلی،
قانونگرایـی ،حمایت از اقشـار ضعیف و جلوگیری
از تعـدی صاحبان قـدرت و ثروت و منتسبانشـان،
سیاسـت خارجـهی مبتنـی بر منافـع ملـی ،آزادی
مذهـب و اندیشـه بـرای اقلیتهـا ،زرتشـتیان،
مسـیحیان ،صابیـان و کوشـش بـرای تسـاوی
حقوقشـان و پشـتیبانی اقتصـادی و اجتماعـی از
آنـان ،تلاش بـرای توسـعهی علمـی و آمـوزش
نویـن و انتشـار مطبوعـات و تعامـل فرهنگـی بـا
غـرب و حمایـت از اقتصـاد ملـی و سـازماندهی
دیوانـی کارآمـد و قانونمدار ،همـه ازجمله خدمات
او در دورانـی کمتـر از چهـار سـال و زیـر فشـار
کارشـکنیهای داخلـی و خارجـی بـوده اسـت.
سـیام دیمـاه سـالروز درگذشـت مهنـدس
مهـدی بـازرگان اسـت .سیاسـتمدار اخالقگرایی
کـه پیوسـته بـه میهندوسـتی و آزادیخواهـی و
آرمانهـای تاریخـی ملـت ایـران کـه در نهضـت
ملـی تجلییافتـه بـود ،وفـادار مانـد و در یکـی از
سـختترین برهههـای تاریـخ معاصـر در برابـر
اسـتبداد در لبـاس دیـن ایسـتاد و بـه خاطـر حفظ
مقـام سیاسـی خود حاضر بـه معامله بر سـر منافع
ملـت و زیـر پـا نهـادن آرمانهایـش نگشـت و تا
واپسـین دم حیـات منتقـدی صریـح باقـی ماند و
هـرگاه مسـئلهی حقـوق بشـری یـا منافـع ملـی
مطـرح بود ،بیمحابـا به نقد حاکمان دسـت یازید.

اصول اعتقادی جبهه ملی
ایران بر گرفته از اساسنامه
اصل یکم :حفظ تمامیت ارضی ،استقرار حاکمیت
ملی و استقالل سیاسی برخاسته از اراده عمومی
ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول
دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت قانون.
اصل دوم :تأکید بر تأمین و حفظ حقوق و
آزادیهای اساسی مردم ایران به ویژه آزادی
حزبها ،انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن
و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.
اصل سوم :جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به
دین مبین اسالم ،و همچنین فراهم شدن امکان
بهرهگیری از تمامی توان ملی و مردمی ،بر اصل
جدایی دین از حکومت تأکید میکند.
اصل چهارم :استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن
سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی،
رشد تولید ،افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد
ملی.
اصل پنجم :احترام به حقوق شهروندی برابر
و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و
گویشهای تمامی مردم سرزمین ایران.
اصل ششم :تقویت و پاسداری و گسترش زبان
ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی
ایران.
اصل هفتم :اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی
بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت
ارضی کشور ،پشتیبانی از اصول و هدفهای
منشور ملل متحد ،دوستی و احترام متقابل با همه
ملتها و کشورها به ویژه کشورهای منطقه و
مبارزه با هرگونه تروریسم فردی ،گروهی و دولتی.
اصل هشتم :حفاظت و حراست از محیط زیست
کشور یعنی نگاهداری از جنگلها ،مراتع،
رودخانهها ،تاالبها و کوشش در راه جلوگیری
از آلودگی هوا بر اساس اصول علمی و کارشناسی
شده.
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