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ــاري  در 15 دســامبر 1989 دوميــن پروتــكل اختي
ميثــاق حقــوق مدنــي و سياســی بــراي لغــو 
ــازمان  ــی س ــع عموم ــدام، در مجم ــازات اع مج
ــد  ــكل هرچن ــن پروت ــد. ای ــه ش ــل متحــد ارائ مل
اختيــاري اســت، امــا چنيــن نكاتــی را در بــر دارد 
» بــا اعتقــاد بــه اینكــه لغــو مجــازات اعــدام بــه 
بهبــود حيثيــت انســاني و توســعه پيشــرو حقــوق 
پيشــرفتي در  به عنــوان  بشــر كمــک كــرده 
ــود ».  ــي می ش ــات تلق ــق حي ــدی از ح بهره من
هم اكنــون، برخــي از ســازمان های بين المللــی 
لغــو مجــازات اعــدام را به عنــوان یكــي از شــرایط 
عضویــت در خــود قــرار داده انــد كــه از آن جملــه 
ــا  ــوراي اروپ ــا و ش ــه اروپ ــه اتحادی ــوان ب می ت
اشــاره نمــود. همچنيــن ســازمان های بين المللــی 
غيردولتــي فعــال در زمينــه حقــوق بشــر از جملــه 
ســازمان عفــو بين الملــل و دیده بــان حقــوق 
ــل  ــض كام ــل نق ــدام را دلي ــازات اع ــر مج بش
ــری  ــوق بش ــن حق ــف موازی ــات، مخال ــق حي ح
ــی  ــتند. برخ ــض آن هس ــان نق ــد و خواه می دانن
ــت  ــی از آن اس ــی حاك ــع تحقيق ــا در مناب آماره
كــه در حــال حاضــر بيــش از دو ســوم كشــورهاي 
جهــان یعنــي حــدود 137 كشــور در قانــون یــا در 
عمــل مجــازات اعــدام را لغــو كرده انــد. در تاریــخ 
شــاهد آنيــم كــه صاحب نظرانــی چــون منتســكيو 
ــی  ــدان ایتاليای ــا حقوق ــانا بكاری ــون س ــزار ب و چ
ــفانه  ــمردند. متأس ــردود ش ــدام را م ــازات اع مج
ایــران پــس از چيــن جــزو كشــورهایی اســت كــه 
ــن مجــازات  ــا ای ــار اعــدام را دارد ام بيشــترین آم
جنبــه ی بازدارنــده و پيشــگيرانه ای نداشــته اســت. 
ــع  ــنگينی در مجام ــه ی س ــران هزین ــن ای هم چني
بين المللــی بابــت ایــن مجــازات پرداختــه اســت. 
از جملــه دوشــنبه ۲۴ آذرمــاه ســال  1399، چندین 

ــک  ــود در ی ــرار ب ــه  ق ــی ك ــم اروپای ــور مه كش
گردهمایــی تجــاری ميــان اروپــا و ایــران شــركت 
كننــد امــا در اعتــراض بــه اجــرای حكــم اعــدام 
جمهــوری  مخالــف  روزنامه نــگار  زم،  روح اهلل 
اســامی از حضــور در ایــن گردهمایــی انصــراف 
دادنــد و در آن شــركت نكردنــد. كشــورهای 
فرانســه، آلمــان، ایتاليــا و هم چنيــن اتحادیــه 
اروپــا روز ۲3 آذرمــاه بــا انتشــار بيانيــه ای گفتنــد: 
»اتحادیــه اروپــا اجــرای حكــم اعــدام را به شــدت 
ــد شــده  ــه تأكي ــن بياني ــد«. در ای محكــوم می كن
ــد  ــامی بای ــوری اس ــات جمه ــه »مقام ــت ك اس
اســتفاده از اعترافــات اجبــاری و تلویزیونــی را 
بــرای اثبــات جــرم افــراد زندانــی متوقــف كننــد«.

ــی  ــه در توئيت ــه فرانس ــاه وزارت خارج  ۲۴ آذرم
ــيانه« و  ــدام وحش ــل »اع ــه دلي ــه ب ــت ك نوش
»غيرقابل قبــول«  روح اهلل زم ، اعــام كــرده، كــه 
ــران  ــا ای ــادی ب ــترک اقتص ــت مش ــن نشس در ای

ــرد. ــد ك ــركت نخواه ش
متأســفانه عمــل ضــد حقــوق بشــری » اعــدام« 
در جمهــوری اســامی ســابقه ای طوالنــی و 
همــان  از  دارد.  انقــاب  عمــر  بــا  هم زمــان 
ــاب  ــروزی انق ــس از پي ــای پ ــتين روزه نخس
57 كــه اعدام هــا، از روی پشــت بام ها شــروع 
شــد، در تمــام ایــن چهــار دهــه همچنــان ادامــه 
دارد. وحشــتناک ترین اعدام هــا در تابســتان 67 
در مــورد هــزاران زندانــی سياســی كــه مجــازات 
زنــدان خــود را طــی كــرده و یــا در حــال گذراندن 

ــد. ــرا گردی ــد اج ــود بودن ــت خ دوره محكومي
ــه  ــت چ ــه حاكمي ــت ك ــن اس ــش ای ــال پرس ح
ــد و  ــال می كن ــازات دنب ــن مج ــا ای ــی را ب هدف
ــض  ــه و نق ــاختن روان جامع ــه دار س ــز جریح ج
حقــوق بشــر و صدماتــی كــه بــر منافــع ملــی وارد 

می شــود، چــه دســتاوردی دارد!
اگــر  روزنامه نــگار  یــک  به عنــوان  زم  روح اهلل 
ــا  ــته، تنه ــب داش ــون مخاط ــی دو ميلي در زمان
جــذب مخاطــب توســط او مطــرح نيســت بلكــه 
ــه  ــورد توج ــت م ــانه های حكوم ــدید رس ــع ش دف
ــر  ــی ب ــنگين تحميل ــه ی س ــا هزین ــه ب ــت ك اس
بيت المــال بــرای منافــع یــک جنــاح خــاص 
ــد،  ــد و نامعتبرن ــدر ناكارآم ــوند، آن ق ــه می ش تغذی
كــه در برابــر یــک كانــال تلگرامــی تــوان مقابلــه 
ندارنــد. از ســوی دیگــر دادگاهــی كــه فاقــد هيئت 
منصفــه بــوده، اجازه ی نظــارت وكای مســتقل را 
ســلب كــرده، چگونــه می خواهــد چنيــن حكمــی 
ــران و  ــه ی ای ــوز جامع ــد. هن ــروعيت بخش را مش
ــد  ــوان نوی ــدار پهل ــان داغ ــی جه ــكار عموم اف
افــكاری بــود، كــه صــدور احــكام اعــدام دیگــری 
از جملــه بــرای روح اهلل زم، موجــب شــگفتی 
گردیــد. متأســفانه محدودســازی وكا و حقوقدانان 
مســتقل و صاحب نظــر نگرانــی جامعــه را نســبت 
ــی  ــی بی پشــتوانه ی حقوق ــه برخوردهــای قضای ب
ــک درســت  ــدم تفكي ــزوده اســت. ع ــدت اف به ش
در زندان هــا كــه فجایــع جانــی و تهدیــدات 
ــی  ــی و عقيدت ــان سياس ــی زنداني ــمی و روان جس
ــوق  ــه حق ــی ب ــت، بی توجه ــده اس ــب ش را موج
متهمــان و مجرمــان، عــدم محدودیــت الزم برای 
مجرمــان خطرنــاک و اســتفاده ی ابــزاری از آنــان 
بــرای ســركوب زندانيــان دگراندیــش، بی توجهــی 
بــه بهداشــت و مســائل پزشــكی زندانيــان، عــدم 
اجــازه بــرای داشــتن وكيــل انتخابــی و برگــزاری 
ــرای  ــه ب ــت منصف ــور هيئ ــا حض ــی ب دادگاه علن
زندانيــان سياســی از دیگــر معضاتــی اســت 
كــه حاكميــت اراده ای بــرای رســيدگی بــه آن هــا 
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غالباً نظام سياسی و ساختار حقوقی و حقيقی جمهوری اسامی 
چپ های  از  پاره ای  می دانند.  ليبرال  سرمایه داری  نظام  را 
سنتی به صراحت می گویند نظم موجود سرمایه داری وابسته 
به سرمایه داری جهانی است. اما به نظر می رسد كه نظم و 
نظام موجود بيشتر شبيه رژیم های كمونيستی و استالينيستی 
می باشد. این منتقدین چون گرایشات سوسياليستی دارند، هنوز 
انتقاد  روسی  اقتصاد كل گرای سوسياليسم  ساختار  به  خيلی 
اسامی  رژیم جمهوری  اگر  كه  ندارند  توجه  ندارند.  مبنایی 
سرمایه داری ليبرال باشد، شبيه كدام یک از نظام های ليبرال-

دموكرات غربی است. در ليبراليسم آزادی های سياسی منوط و 
متكی بر آزادی های اقتصادی و اقتصاد آزاد و مالكيت خصوصی 
است. خودمختاری فردی و آزادی های سياسی و اقتصادی و 
آزادی مطبوعات و احزاب و استقال جامعه مدنی از جامعه 
سياسی از مفاهيم اساسی ليبرال دموكراسی است. نابرابری ها 
در نظام های سرمایه داری غربی برخاف جوامع كمونيستی 
از  ناشی  بلكه  نيست،  و عمدی  تصميمات سياسی  از  ناشی 
كشورهای  مثل  ایران  اقتصاد  است.  اقتصادی  فعاليت های 
كمونيستی سنتی بلوک شرق و اقمار شوروی سوسياليستی 
سابق و كوبا یا تماماً دولتی است و یا خصولتی و درید قدرت 
مقربان حكومت است. حتی مجوزهای كارخانه های شخصی 
نيز با رانت دولتی به اعوان و انصار حكومت داده شده است. در 
اینجا ميزان و ماک دانش و تخصص نيست، بلكه تنها معيار 

تقرب به حكومت است.
به همين دالیل نمی توان ساختار اقتصاد ایران را سرمایه داری 
اثر  در  نه  افراد  موقعيت  و  جایگاه  وقتی  دانست.  ليبرال 
تصميمات  تأثير  تحت  بلكه  اقتصادی،  رقابتی  فعاليت های 
عمدی مراجع قدرت یا حاكميت تعيين می شود و آزادی رقابت 
در اقتصاد موضوعيت ندارد، هم آزادی سياسی وجود نخواهد 
داشت و هم نابرابری ها حتی از كشورهای سرمایه داری بيشتر 
می شود و هم این نابرابری های عمدی كه ناشی از تصميمات 
جوامع  از  تحقيرآميزتر  و  توهين آميزتر  است،  قدرت  مراجع 
سرمایه داری است. آزادی سياسی با آزادی اقتصادی و اقتصاد 
»آزادی  هایک:  فون  فردریک  قول  به  می یابد.  واقعيت  آزاد 
اقتصادی پيش نياز و پيش شرط هرگونه آزادی های دیگر است. 
نظام مالكيت خصوصی مهم ترین ضامن و ضابطه آزادی نه تنها 
برای صاحبان مالكيت، بلكه تا حدود اندكی برای دیگرانی كه 
صاحب مالكيت نيستند نيز هست و از آنجا كه كنترل وسایل 
توليد بين افراد مختلف تقسيم می شود، هيچ كس قدرت مطلق 
بر ما نداشته و ما آزادیم به صورت دلخواه رفتار كنيم. چه كسی 
می تواند این را انكار كند كه در جهانی كه در آن ثروتمندان 
دارای قدرت هستند هنوز بهتر از جهانی است كه در آن فقط 

قدرتمندان می توانند به ثروت دست یابند؟«
ثروت و  از طریق قدرت سياسی  نمونه های قدرتمندانی كه 
سرمایه و اقتصاد را در انحصار خود درآورده اند، اتحاد جماهير 
شوروی سابق و اقمار كمونيستی آن و امروز كشورهای نفتی 
مثل ایران و عربستان و عراق است. قدرت سياسی فی نفسه 
خطرناک است و به طرق مختلف باید آن را مهار و محدود 
كرد. اما وقتی به بهانه عدالت و برابری انحصار سرمایه را نيز 
به او بسپاریم، افسار مهار آن رها و سركش و طغيانگر می شود. 
به این دليل ساده كه قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد 

مطلق می آورد.
قوانين در چنين نظام های برنامه ریزی شده ای فقط در جهت 

نظام های  تمامی  می شود.  خاصه  دولت  اهداف  پيشبرد 
خود  انحصاری  اختيار  در  را  ملی  سرمایه های  كه  سياسی 
دارند، نظام هایی تماميت خواه و خودكامه اند. در چنين وضعيتی 
آزادی های  بلكه  نمی آید،  دست  به  اجتماعی  عدالت  نه تنها 
در  خودكامه  دولت های  می رود.  بين  از  هم  دموكراتيک 
نظام های برنامه ریزی شده و تماميت خواه تبدیل به كارفرمای 
یگانه ای می شوند كه مخالفت با آنها به تعبير زیبای تروتسكی 
به معنای مرگ یا گرسنگی آرام است. جایگاه افراد در چنين 
نظام های تماميت خواهی بستگی به ميزان اطاعت و وابستگی 
آن ها به قدرت سياسی دارد. به همين دليل بسياری از مردم 
آزادی خود را فرو می نهند تا امنيت اقتصادی به دست آورند. 
در نتيجه نابرابری های فزاینده ای به وجود می آید كه ناشی از 
از  اقتصادی و فضای آزاد رقابت نيست، بلكه ناشی  فعاليت 
ميزان وابستگی و اطاعت پذیری افراد از حكومت استبدادی 
است. به تعبير فون هایک این درست است كه در همه جوامع 
نابرابری هایی وجود دارد كه برای كسانی كه از آن نابرابری ها 
رنج می برند، بی عدالتی تلقی می شود، اما اگر این نابرابری ها 
باشد  افراد به قدرت سياسی  اندازه تقرب  از  عمدی و ناشی 
دردناک تر  و  تحقيرآميزتر  بسيار  اقتصادی،  توانایی های  نه  و 

خواهد بود.
برابری كامل اقتصادی هم غيرممكن و هم ناعادالنه است. 
حقوقی  برابری  است،  سازگار  آزادی  با  كه  برابری  نوع  تنها 
است. آزادی با برابری اقتصادی ناسازگار است و حتی نابرابری 
را نيز تشدید می كند. به قول آمارتياسن آزادی مستلزم قدری 
نابرابری است. به همين دليل برابری اقتصادی محال است. 
اگر چنين نبود كه برخی انتخاب ها نسبت به پاره ای دیگر از 
انتخاب ها برترند و موقعيت بهتری ایجاد می كنند، هم آزادی 
انتخاب و هم تاش برای هدف بهتر بی معنا می شد و هم 
انگيزه كار و تاش بيشتر از ميان برمی خاست و هم انتخاب 

روش و مسير مطلوب تر معنای خود را از دست می داد.
تنها در فضای آزاد رقابت اقتصادی است كه استعدادها شكوفا 
می شود و تاشگران برای موفقيت بيشتر فعاليت می كنند و 
كسب دانش و تخصص برای موفقيت بيشتر و زندگی بهتر 
به افراد انگيزه فعاليت و كار و تاش بيشتر می دهد. لذا در 
این رقابت آزاد كه مستلزم توسعه اقتصادی و اجتماعی است، 

نابرابری هایی نيز ایجاد می شود.
چگونه می توان به آنكه در كسب دانش و تخصص فعاليت 
بيشتری كرده است و در حوزه رقابت اقتصادی موفق تر بوده 
دیگری  به  را  خود  تاش  و  كار  حاصل  باید  بگویيم  است، 
انگيزه كار و تاش و  اینكه  از  برابر شوید؟ جدای  تا  بدهی 
توسعه اجتماعی از بين می رود، ناعادالنه هم هست. به همين 
دليل برابر كردن نابرابرها به وسيله قدرت سياسی مستلزم رفتار 
نابرابر با برابرهاست. درنتيجه به قدرت سياسی اجازه می دهيم 
در حوزه خصوصی شهروندان دخالت كند و شهروندان را در 
همه امور كنترل نماید و آزادی ها را نابود كند. در نظام های 
استبدادی و خودكامه با رفتار نابرابر با شهروندان آزادی از بين 
می رود و به جای عدالت، تبعيض سيستماتيک و نهادینه شده 
به روش و قانون، تبدیل می شود. لذا بسياری از نابرابری ها 
به علت عملكرد تبعيض آميز و ناكارآمدی دولت ها در توزیع 
عادالنه امكاناتی است كه در اختيار آن ها است. تنها در یک 
حاكميت دموكراتيک است كه با تشكيل نهادهای دموكراتيكی 
مثل سندیكاهای كارگری و اصناف مختلف و به وجود آوردن 

و  بهداشتی  امكانات  و  استعدادها  رشد  برای  برابر  امكانات 
آموزشی و تأمين اجتماعی همگانی می توان از شدت و ميزان 
نابرابری ها و فقر و بيكاری و مشكات مادی شهروندان یک 
تاریخی  آسيب شناسی  یک  در  كاست.  سياسی  باهمستان 
مشكات  دالیل  و  عوامل  اصلی ترین  و  مهم ترین  از  یكی 
مردم ایران استبداد دیرپایی است كه عامل مهمی در ایجاد 
فاحش  نابرابری های  و  تبعيض  و  فقر  و  طبقاتی  تضادهای 

اقتصادی و عقب ماندگی تاریخی مردم ایران بوده است.
لذا مشكل و مانع اصلی و اوليه ای كه به نابرابری های فزاینده 
و فقر تاریخی مردم ایران دامن زده است استبداد سياسی است. 
به همين دليل بجای مباحث گمراه كننده ای مثل سرمایه داری 
و سوسياليسم، اولویت اوليه، مبارزه با استبداد و سازوكارهای 
حكومت تماميت خواه است. به این دالیل اولویت اول ما باید 
آزادی و دموكراسی و حقوق بشر باشد تا از راه سازوكارهای 
دموكراتيک و مشاركت مردمی بتوانيم بر نابرابری های عمدی 
و تبعيض های زائيده استبداد غلبه كنيم. این چيزی است كه 
ماركس به علت بينش مادی و مكانيكی خود نتوانست آن را 
را زیربنا و یگانه  اقتصاد  به این علت كه  او  مدنظر قرار دهد. 
و  وجوه  دیگر  نقش  از  می دانست،  اجتماعی  تحوالت  عامل 
از وجوه  به دليل همين غفلت  عوامل اجتماعی غفلت كرد. 
اجتماعی دیگر بود كه از دیكتاتوری طبقه مطلوب خود سخن 
می گفت. همين بينش موجب شد نظام های ماركسيستی در 
جهان به وجود آید كه با دیكتاتوری طبقه مطلوب خود نه تنها 
نابرابری های  هم  بلكه  نيافتند،  دست  اجتماعی  عدالت  به 
هم  و  كرد  رشد  وحشتناكی  طرز  به  تبعيض آميز  و  عمدی 
نقد  در  شاید  ماركس  شد.  نابود  دموكراتيک  آزادی های 
نهادهای سرمایه داری لگام گسيخته قرن نوزدهم تا حدودی 
موفق بود، اما به دالیل ذكرشده در ارائه راه حل ناموفق بود 
و پيشگویی ها و وعده های او در تحقق بهشت بر روی زمين 
كه می دانست  بود  متفكرینی  از جمله  او  بود.  كذب محض 
كه سرمایه داری و ليبراليسم و مالكيت خصوصی و بازار آزاد 
اما  پيش شرط ظهور و تكامل آزادی های دموكراتيک است. 
به ذهنش خطور نكرد كه با از بين بردن مالكيت خصوصی 
و بازار آزاد دموكراسی و آزادی نيز از بين می رود. اگر ماركس 
وجوه مختلف اجتماعی را به شكلی مكانيكی تابعی از متغير 
اقتصادی نمی دانست و رابطه تأثير متقابل دیالكتيكی وجوه 
سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در نظر می گرفت، 
جامعه بشری چنين گرفتار توتاليتاریسم ماركسيستی نمی شد.

قصد این نوشته دفاع از اولویت آزادی به عنوان بينش و روش 
به عنوان  دموكراتيک  نهادهای  و  نظام  استقرار  و  مبارزه  در 
پيش شرط تحقق هرگونه عدالتی است كه قابل تحقق باشد. 
لذا در هرگونه برنامه ریزی باید مراقب بود كه آزادی از دست 
نرود. با از دست رفتن آزادی گرفتار پارادوكسی می شویم كه 
تحقق هرگونه هدف عدالت طلبانه ای محال می شود. خاصه 
آنكه از بين بردن مالكيت خصوصی، خود دور شدن از عدالت 
پویائی جامعه است. همان گونه  و  توسعه  و  پيشرفت  مانع  و 
كه مالكيت های بزرگ در منابع حياتی جامعه و سرمایه داری 
لجام گسيخته و بدون حدومرز كه با رانت خواری و وابستگی 
به قدرت سياسی به دست آمده، با عدالت اجتماعی هم خوانی 
ندارد. یک اقتصاد ملی ارشادی مقتضی، در هر یک از زمينه ها 
عدالت  برقراركننده  می تواند  و  بوده  ثمربخش  و  مطلوب 

اجتماعی باشد.

آزادی،برابریوعدالتاجتماعی
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این  است. همه  گفتگو شده  و  نوشته  بسيار  بودجه  باب  در 
ازاین رو آنچه  قال و مقال ها بر بنيان پذیرش بودجه است. 
گفته و كار شده درواقع امر گفتگوی شكلی است. ندیده ایم 
كسی درباره ماهيت بودجه سخنی بگوید. ماهيت گفتگوها 
آمدن  كنار  و  كنونی  تأیيد وضعيت  بودجه 1۴00  بر  و  دور 
ایران در حال حاضر  با آن است! آیا وضعيت زیستی مردم 
پذیرفتنی است؟ آیا اوضاع توليد و كارآفرینی و ایجاد شغل 
آموزش وپرورش،  و  مدارس  وضعيت  آیا  است؟  مطلوب 
قابل تحمل  آموزش وپرورش  كاركنان  و  معلمان  وضعيت 
است؟ آیا معلمان این سازندگان و بر آورندگان نسل آینده ای 
شرایط  در  دارند  اصرار  آن  عددی  افزایش  بر  این همه  كه 

معيشتی مناسب مسئوليتشان هستند؟
آیا وضع معيشت بازنشستگان با توجه به خط فقر ده ميليون 
تومانی و رفتار خاف قانون مصوب همانندسازی مجلس، 
مزایای  و  حقوق  پرداخت  در  پافشاری  بر  علنی  سرپيچی 
متفاوت به بازنشستگان با رتبه برابر و شرایط یكسان تنها 
بهانه  با  آن هم  متفاوت.  سال  دو  در  بازنشستگی  خاطر  به 
به  متعلق  سرمایه  بانک  كه  جایی  در  اعتبارات.  كمبود 
بازنشستگان فرهنگی این روزها پرونده غارت آن در دادگاه 
را  قرض الحسنه  صندوق های  مالباختگان  طلب  چرا  است. 
دولت داوطلبانه از سوی غارتگران پرداخت می كند؛ و مشكل 

كمبود اعتبار مطرح نيست!
سرمایه  بانک  از  فرهنگيان  سرمایه  تومان  ميلياردها  چرا   
در همكاری با اختاس گران غارت می شود؛ و دولت احقاق 
برخورد  نوع  و  نگاه  نوع  در  مشكل  بنابراین  نمی كند؛  حق 
تشخيص  نداشتن  و  ناكارآمدی  البته  و  اولویت بندی  نوع  و 

درست است.
تا زمانی كه دمكراسی و حقوق بشر و قانون مداری برای 
واقعی  بودجه  داشتن  ازجمله  و  امور  اصاح  نباشد،  جامعه 

شدنی نيست.
به چند نمونه از مشكات دارای فوریت اشاره می نمایيم.

 یكم - این روزها شاهد سيل و آب گرفتگی شهرها بوده ایم. 
مگر  نداشتيم؟  آب گرفتگی  و  سيل  پيش  مهروموم های  آیا 
بدون محاسبه فنی-كارشناسی،  اثر یک كار  بر  سال پيش 
سيل به درون شهر شيراز سرازیر نشده، خسارت های مالی 

و جانی ببار نياورد.
مگر شهرهای دیگر كشور دچار آب گرفتگی و خسارت های 
به  تنها  نيامد.  ببار  و جانی  مالی  نشدند، خسارت های  سيل 
شد  وارد  خسارت  تومان  ميليارد   98 پل دختر  كوچک  شهر 
نيز  امسال  كه  است  چگونه  است.  نشده  جبران  هنوز  كه 
دچار  را  و شهرها  مردم  و  آمده  پيش  همان گونه مشكات 

خسارت و مصيبت زدگی كرده است.
چرا باید به خاطر ناكارآمدی و بی مسئوليتی هرسال جان و 

مال مردم ما در خطر بيفتد.
اگر دولتی ملی سر كار بود و جان و مال وزندگی مردم در 
پس  یا دست كم  پيش  سال ها  داشت،  اولویت  آنان  اندیشه 
آب وخاک  برجسته  كارشناسان  از  گروهی  پارسال،  سيل  از 
از  جلوگيری  برای  تا  می كردند  دعوت  را  محيط زیست  و 
و  برف  از  ناشی  آب های  شدن  هدر  و  سيل  خسارت های 
باران و سود بردن بهينه از بارش ها، با همكاری ادارات كل 
آب ...و كشاورزی استان ها - كه اطاعات كافی از منطقه 

سراسر  برای  جامعی  طرح  ماه  سه  مدت  در   - دارند  خود 
كشور تهيه می نمودند تا بركات آسمانی از شكل خطرناک 

آسيب رسان به منابع خيروبركت تغيير ماهيت دهند.
 برای نمونه با سود بردن از تكنولوژی ساخت سدهای خاكی 
بسياری  در  ندارند،  را  سيمانی  سدهای  زیان  و  هزینه  كه 
نقاط می توان آب ها را انبار كرده، به صورت یک منبع برای 
كمک به مخازن آبی زیرزمينی، درخت كاری، پرورش ماهی، 
كشاورزی، گردشگری، ایجاد اشتغال و سودرسانی چندجانبه 

نمود.
برای  بيشتر  و  صدسال  كه  گران بها  خاک  ضمن  در 
غيرقابل  كمياب،  سرمایه ای  دارد-  نياز  زمان  ساخته شدن 
پایه ومایه  واردات، خاكی كه نخستين  و غيرقابل  جایگزین 
زیست و كار و زندگی است - از آسيب و نابودی حفاظت 

شده و سرمایه ملی نگهداری می شد.
دو-حفاظت از جان و زندگی مردم

تصادفات  در  را  خود  جان  نفر  هزار  چندین  هرسال   - الف 
مناطق  پليس راه  گزارش  در  می دهند.  دست  از  جاده ای 
مشخص شده  دارند  مراقبت  و  اصاح  با  نياز  كه  پرخطر 
است.60 كيلومتری شهرها خطرناک ترین مناطق اعام شده 

است.
اشكال كار اینجاست كه بودجه اصاح جاده ها در دل منابع 
هزینه  مردم،  جان  از  مهم تر  كارهای  برای  و  است  كلی تر 

می شود.
ذهنی  اولویت  در  مردم  جان  از  حفاظت  ضرورت  اگر 
جاده ها  اصاح  ضرورت  داشت،  جایی  بودجه  نویسندگان 
الزام  و  تابلو  نصب  و  هشداردهنده  سرعت گيرهای  تعبيه  و 
مأموریت،  حق  پرداخت  با  پليس راه  ساعته   ۲۴ مراقبت  به 
چاره  ویژه  بودجه ای  اختصاص  با  را  جاده ای  كشتارهای 
نصب  جاده ها،  اصاح  طرح  تهيه  با  مسئله  حل  می كردند. 
پليس راه.  شبانه روزی  مراقبت  هشداردهنده،  تابلوهای 
واگذاری كار به استان ها با مدت محدود، به آسانی مشكات 

تصادفات كشتار جاده ای برطرف شدنی است.
سوم-بيكاری و كشته شدن كولبرها

بيكاری عاوه بر سرخوردگی و تنگدستی فرد بيكار، جوانان 
را از ازدواج و تشكيل خانواده بازمی دارد. به فرد و خانواده اش 
و  روان تنی  بيماری های  به  بيكار  فرد  می رساند.  آسيب 
زمينه  بيكاری  بيماری های عصبی گوناگون مبتا می شود. 
ازهم پاشيدگی  باعث  می كند.  رافراهم  بزهكاری  و  بزه 
خانواده ها شده به مشكات بچه های طاق منجر می شود و 

درنهایت امنيت جامه را آسيب می رساند.
فارغ التحصيان  درصد   ۴۴ درمان  و  بهداشت  وزیر  بگفته 
كه  است  چگونه  هستند.  باالتر  و  ليسانس  دانشگاه ها 
ميليون  ده  از  بيش  برای  بيكاران،  تظاهرات  بااین همه 
بيكار هيچ كار اثرگذاری پيش بينی نشده است. آیا نمی دانند 

بيكاری آسيب رسان است یا اهميت نمی دهند.
با  است  ممكن  اینكه  دانستن  با  كوهستان  باربرهای   
آزاد  و  فرهاد  مانند  یا  شوند.  كشته  برادرانشان  تيراندازی 
خسروی دو برادر یخ زده براثر سرما در كوهستان دچار مرگ 
جان سوز شوند. چون خانواده نانی برای خوردن وزنده ماندن 
ندارند و كار دیگری هم وجود ندارد از روی العاجی جان 
خود را فدای زنده ماندن خانواده می كنند. بيش از ده ميليون 

از  بيش  خانواده ها  افراد  گرفتن  نظر  در  با  كه  بيكار هست 
پنجاه ميليون نفر از بيكاری در رنج هستند. این یعنی یک 
یا برای  این مصيبت بزرگ ملت،  آیا برای  مصيبت بزرگ، 
مصيبت  هنوز  یا  است.  دیده شده  بودجه  در  جایی  كولبران 

پنجاه ميليونی و كشتار كولبران باید ادامه داشته باشد.
چهارم -آموزش وپرورش

دانش آموز  یک ميليون  سالی  آموزش وپرورش  وزیر  بگفته 
از تحصيل بازمی مانند. چهل در صد مدارس ایمن نيستند. 

100/000 آموزگار كم داریم.
سال  طول  در  و  شده  اعام  تومان  ميليون  ده  فقر  خط 
مجلس  مصوب  حقوق  برای  آموزش وپرورش  كاركنان 
در  تن  موجود  وضع  به  درماندگی  با  و  می كنند  تظاهرات 
می دهند. چگونه آموزگاری كه در كار معيشت خود درمانده 
است می تواند نسل پویا و سازنده و اميدوار برای جامعه آینده 

تربيت نماید.
 نياز به مدارس ایمن و مجهز مناسب دهه سوم قرن بيست 
و یكم ضرورت بدیهی داشته؛ و آموزگاران آسوده از دغدغه 

معيشت. نياز دارد.
آیا این ضرورت های بدیهی در بودجه دیده شده است؟

پنجم- وضعيت كارخانه های از كار بازمانده و تعطيل و نيمه 
كه  شهرهایی  در  به ویژه  محيط  بهداشت  وضعيت  تعطيل. 
فاضاب در كوچه و خيابان رهاشده یا با كمترین بارندگی به 

كوچه و خيابان سرازیر می شود.
وضعيت محيط زیست كه چنانچه از نامش پيداست محيطی 
برای زیست و كار و زندگی است. در شهری كه یک سوم 
كاميون ها  اتوبوس ها  دود  هوا  بجای  مردم  سال  روزهای 
كاميونت ها و موتورسيكلت های دودزا و تاریخ مصرف گذشته 
را تنفس می كنند! چگونه می توان تندرست زیست؟ بيهوده 
نيست كه بيمارستان ها انباشته از بيماران گوناگون است و 

ساختن بيمارستان های خصوصی رونق دارد.
آیا  می دهند.  پس  تقاص  درمان  هزینه  و  جانشان  با  مردم 

برای این ضرور عام در بودجه اولویتی دیده شده است؟
 با توجه به دزدی چوب جنگل ها. تعرض به حریم جنگل ها و 
تپه ها و زیر پا نهادن مقررات حفاظت از سرمایه های ميراث 
ميراث  این  آسيب دیده،  مناطق  احيای  ضرورت  و  بشری 
در  است  پذیرفته  را  آن  كاغذ  روی  هم  ایران  كه  بشری 

كجای بودجه جای دارد.
برای  غنائم  تقسيم  و  است  دولت  برای  بودجه  این  درواقع 

آئين دوست یابی.
نشود  واقف  اساسی  اصل  این  به  حاكميت  هنگامی كه  تا 
تا  است  ضروری  جامعه  اعتای  برای  مخالف  وجود  كه 
تخلف ها،  نقص ها،  كه  باشد  نداشته  وجود  آزاد  مطبوعات 
اشتباه محاسبات و خيانت های در لباس خدمت را افشا كند. 
تا آزادی بيان و بحث آزاد نباشد كه ناهنجاری ها بيدادگری ها 
را آشكار نماید، افراد فرصت طلب و ثناگو و سودجو و نان به 
نرخ روز خور ریا كار ميدان داری كرده جا برای افراد كارآمد 

و درستكار و نيک اندیش باقی نمی ماند.
نتيجه این می شود كه مسائل اساسی كشور و ملت نادیده 
گرفته می شود و بودجه برای شركت ها و سازمان هایی كه 
ندارد  ملت  و  ملک  برای  سودی  هيچ  بودنشان  یا  نيستند 

تنظيم می شود.

اینبودجهبرایتقسیمغنائمبینصاحبانقدرتاستنهبرایرفاهوآسایشملت
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قـوی چنگ و پاکـیزه جـانـی دگـر! بــرفـت ازجهــان،زی جهــانــی دگــر  

نـیــابـی جهـــان پهلوانــی دگـر! پس ازتختــــی آن پهلـــوان جهــــان  

کـه بودش به رس سایبـانـی دگـر ســوی جبــهــــه ی ملـــــت آورد روی  

استاد عبدالعلی برومند

نشریه داخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد

دکتر مهدی آذر و اصغر پارسا

یادی از چند تن از بزرگان ملی
از  شـماری  اسـت.  یادبـودی  پـر  مـاه  دی مـاه، 
وارسـته ترین چهره هـای ملـی ایران زميـن در این 
مـاه درگذشـته اند. كسـانی كـه در طـول حيـات 
پربارشـان برای این مرزوبوم با دل وجان كوشـيدند 
و اميـد ورزیدند فردایـی بهتر را بـرای مردمان این 

دیـار رقـم بزنند.
سـوم دی ماه سـالروز درگذشت حسين شاه حسينی 
بـود، مـردی كـه قریـب هفـت دهـه در عرصه ی 
سياسـت این مرزوبوم بـا آرمان هـای ميهن گرایانه 
و آزادی خواهانه نسـتوهانه كوشـيد و تسليم انفعال 
و نااميدی نشـد. حسـين شاه حسـينی كه خاستگاه 
باليدگـی سياسـی اش جبهـه ی ملـی ایـران بـود، 
بـا آحـاد ملـت ایـران، از تمـام اصنـاف و اقشـار با 
نگاهی متكثر در پيونـد بود و بارها در ادوار مختلف 
بـه عتـاب و حبس حاكمان گرفتار آمـد اما هرگز از 
راه خـود پـا پس نكشـيد و تا واپسـين روز زندگانی 

از نقـد صریـح قدرت خاموش نگشـت.
پانزدهـم دی مـاه سـالروز درگذشـت آیت اهلل سـيد 
رضـا زنجانـی اسـت. او كـه یـار صدیـق مصـدق 
از  پـس  ملـی  مقاومـت  نهضـت  بنيان گـذار  و 
كودتـای ۲8 مـرداد 3۲ و پشـتيبان فكری و عملی 
نيروهـای مصدقـی در تاریـخ معاصر بود، پيوسـته 
از جدی تریـن منتقـدان دخالـت روحانيـت در امور 
اجرایـی كشـور بـه شـمار می آمـد و از حق گویـی 
حتـی در دوران كهولـت و بيمـاری در نقد حاكمان 
متشـرع بر منصـب قدرت نشسـته فروگـذار نكرد 
و پيوسـته منتقدی مشـفق برای پاسداشـت منافع 

ملـی ایـران بود.
هفدهـم دی مـاه سـالروز درگذشـت جهان پهلـوان 
تختـی اسـت. مـردی كـه نـام بـه نـان نفروخت. 
اگرچـه می توانسـت در كنـار حاكميـت آن زمـان 
پهلـوان  سـاختگی،  نمایش هـای  بـا  و  بایسـتد 
حكومتـی و بازیچـه ی تبليغاتـی شـود، اما بر سـر 
اندیشـه و آرمانـش مانـد و فاتـح دل هـای مردمان 
گردیـد.  متمـادی  نسـل های  بـرای  سـرزمينش 
تختـی به جبهـه ی ملی پيوسـت و پيونـد عاطفی 
و اندیشـگانيش بـا مصـدق آن سـان نيرومنـد بود، 

كـه بـی بيـم از بـه قـدرت نشسـتگان ارادتـش را 
آشـكارا بـه راه مصـدق در تاش هـای سياسـی 
از  به راحتـی  و  سـاخت  نمـودار  اجتماعـی اش  و 
موهبت هـای صاحبـان قـدرت چشـم پوشـيد. او 
عضـو شـورای مركـزی جبهـه ملـی ایـران بـود.

 بيسـتم دی مـاه سـالروز شـهادت اميركبير اسـت. 
مردی كه به تعبير ربرت واتسـون مورخ انگليسـی، 
»در ميـان همـه ی رجـال اخيـر مشـرق زميـن و 
زمامـداران ایـران كـه نام شـان ثبـت تاریـخ جدید 
اسـت، ميرزاتقی اميرنظام بی همتاست؛ دیوجانوس 
روز روشـن با چراغ در پی او می گشـت. به حقيقت 
سـزاوار اسـت كه به عنوان »اشـرف مخلوقات« به 
شـمار آیـد. بزرگـوار مـردی بـود.« امنيـت داخلی، 
قانون گرایـی، حمایت از اقشـار ضعيف و جلوگيری 
از تعـدی صاحبان قـدرت و ثروت و منتسبانشـان، 
سياسـت خارجـه ی مبتنـی بر منافـع ملـی، آزادی 
زرتشـتيان،  اقليت هـا،  بـرای  اندیشـه  و  مذهـب 
تسـاوی  بـرای  كوشـش  و  صابيـان  مسـيحيان، 
حقوقشـان و پشـتيبانی اقتصـادی و اجتماعـی از 
آنـان، تـاش بـرای توسـعه ی علمـی و آمـوزش 
نویـن و انتشـار مطبوعـات و تعامـل فرهنگـی بـا 
غـرب و حمایـت از اقتصـاد ملـی و سـازمان دهی 
دیوانـی كارآمـد و قانون مدار، همـه ازجمله خدمات 
او در دورانـی كمتـر از چهـار سـال و زیـر فشـار 

كارشـكنی های داخلـی و خارجـی بـوده اسـت.
مهنـدس  درگذشـت  سـالروز  دی مـاه  سـی ام   
مهـدی بـازرگان اسـت. سياسـتمدار اخاق گرایی 
كـه پيوسـته بـه ميهن دوسـتی و آزادی خواهـی و 
آرمان هـای تاریخـی ملـت ایـران كـه در نهضـت 
ملـی تجلی یافتـه بـود، وفـادار مانـد و در یكـی از 
سـخت ترین برهه هـای تاریـخ معاصـر در برابـر 
اسـتبداد در لبـاس دیـن ایسـتاد و بـه خاطـر حفظ 
مقـام سياسـی خود حاضر بـه معامله بر سـر منافع 
ملـت و زیـر پـا نهـادن آرمان هایـش نگشـت و تا 
واپسـين دم حيـات منتقـدی صریـح باقـی ماند و 
هـرگاه مسـئله ی حقـوق بشـری یـا منافـع ملـی 
مطـرح بود، بی محابـا به نقد حاكمان دسـت یازید.

اصل یكم: حفظ تماميت ارضی، استقرار حاكميت 
ملی و استقال سياسی برخاسته از اراده عمومی 
اصول  بر  مبتنی  جمهوری  نظام  در  ایران  ملت 

دموكراسی، حقوق بشر و حاكميت قانون.
و  حقوق  حفظ  و  تأمين  بر  تأكيد  دوم:  اصل 
آزادی  ویژه  به  ایران  مردم  اساسی  آزادی های 
حزب ها، 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 مبين اسام، و همچنين فراهم شدن امكان 
بهره گيری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل 

جدایی دین از حكومت تأكيد می كند.

اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن 
علمی،  بينی  اساس جهان  بر  عمومی  رفاه  سطح 
رشد توليد، افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد 

ملی.
برابر  شهروندی  حقوق  به  احترام  پنجم:  اصل 
و  زبان ها  و  رسوم  و  آداب  و  دینی  اعتقادات  و 

گویش های تمامی مردم سرزمين ایران.
زبان  گسترش  و  پاسداری  و  تقویت  ششم:  اصل 
ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی 

ایران.

اصل هفتم: اتخاذ سياست خارجی مستقل ایرانی 
بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تماميت 
هدف های  و  اصول  از  پشتيبانی  كشور،  ارضی 
منشور ملل متحد، دوستی و احترام متقابل با همه 
و  منطقه  كشورهای  ویژه  به  كشورها  و  ملت ها 
مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.

از محيط زیست  اصل هشتم: حفاظت و حراست 
مراتع،  جنگل ها،  از  نگاهداری  یعنی  كشور 
جلوگيری  راه  در  كوشش  و  تاالب ها  رودخانه ها، 
از آلودگی هوا بر اساس اصول علمی و كارشناسی 

شده.

اصول اعتقادی جبهه ملی 
ایران بر گرفته از اساسنامه


